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  مجله آمایش جغرافیایی فضا 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

 1391سال دوم/ شماره مسلسل چهارم/ تابستان 

 

 

از  با استفاده تطبیقی هاي استان کردستان یافتگی شهرستان تحلیلی بر سطح توسعه
 SAWو  PROMETHEEهاي  تکنیک

  

 4و مهدي چراغی 3ایوب قادري ،2محمدجواد نوروزي ،1احدنژاد روشتی محسن
  ریزي شهري، ارشد گروه جغرافیا و برنامه کارشناس2ریزي شهري، دانشگاه زنجان،  استادیار گروه جغرافیا و برنامه1

  جغرافیادانشجوي دکتري گروه 4 ریزي شهري، دانشگاه زنجان، جغرافیا و برنامهگروه دانشجوي 3دانشگاه زنجان، 
  ریزي روستایی، دانشگاه تهران و برنامه

     17/5/91 ؛ تاریخ پذیرش: 6/2/91تاریخ دریافت: 

 1چکیده
 یافتگی توسعهاز امکانات جامعه و همچنین شناخت درجه  مندي بهرهامروزه، کاهش نابرابري در 

امري ضروري  ریزي اصولی منظور انجام برنامه خصوص در کشورهاي در حال توسعه به مناطق مختلف به
تعادل فضایی باید طبق اصول و ضوابط صحیح علمی عمل  به یابی دستبراي  در این میان، .باشد می
مناطق باعث افزایش دسترسی و رفاه ساکنان مناطق و استفاده  یافتگی توسعه، تا تعیین سطوح کرد

 نقاط شهري یافتگی توسعه سطح تحلیل این پژوهشهدف . بهینه از امکانات و خدمات گردد
توسعه  هاي برنامهبندي  یافته و در ادامه اولویت سایی مناطق توسعهکردستان و شنا استان هاي هرستانش

این در  .باشد میتحلیلی  - صورت توصیفی از نظر نوع کاربردي، از نظر ماهیت به این پژوهش .باشد می
در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، و  1385موجود در نتایج سرشماري سال شاخص  30با استفاده از  پژوهش

 ت.ه اسپرداخته شد استان کردستان هاي شهرستان یافتگی توسعهطح س به ارزیابی لبديزیربنایی و کا
ریزي شهري و روستایی استفاده شده  برنامه متخصصاننفر از  14از نظرات  اه شاخصدهی به  وزن براي
و  promethee با استفاده از مدلاستان کردستان  هاي شهرستان یافتگی توسعهبندي سطح  رتبه است.
saw  و  یافتگی توسعهسنندج، سقز و مریوان داراي بیشترین سطح  هاي شهرستان، دهد مینشان

  .اند بودهدارا  ار یافتگی توسعهسروآباد، دیواندره و کامیاران کمترین سطح  هاي شهرستان
  

 نکردستا ،sawمدل  ،prometheeمدل  توسعه یکپارچه، توسعه، کلیدي: هاي واژه
 
  

                                                
  ahadnejad@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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 مقدمه
 به را ریزان برنامه و گذاران سیاستذهن  همواره که است مباحثی جمله از افتگیی توسعه و توسعه

 به یابی دستخواهان  ها آن دهنده تشکیل مناطق حتی و مختلف کشورهاي .است داشته مشغول خود
 اینکه اما ،بینجامد مردمان تمام زندگی به بهبود بتواند که هستند پایدار و متعادل توسعه از سطحی
 پاسخ شاید است که سؤالی ترین اصلی چیست، فرآیند این از جامعه و مردم و انتظار یستچ توسعه
 متفاوت رغم به که است شده ارائه توسعه از و متعددي مختلف تعاریف است. نشده داده آن به واحدي

 طشرای بهبود را نآ غایتو  داشته نظر اتفاق توسعه بودن چندبعدي و گستردگی بر ، همگیها آن بودن
 ).14 :1385(بختیاري،  دانند می ها نسل تمامی برتر براي و بهتر زندگی عبارتی به یا و زندگی

 عبور با نیافتگی توسعه و ماندگی عقب شرایط اولیه از جوامع آن طی که است فرایندي توسعه ه،امروز
 یافته  هتوسع جوامع به کمی و کیفی هاي دگرگونی و تحمل و یکسان بیش و کم مراحل تکاملی از

 نبودیکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچگی آن در رفع  ).108 :1379 ي،شد (نصیر خواهد تبدیل
عوامل  از در این میان یکی ).2 :1383(فنی،  باشد میاقتصادي و اجتماعی درون مناطق  هاي تعادل

 که توسعه است آن مرا این دلیل و نیست عامل تنها این اما ؛است اقتصادي پیشرفت همانا توسعه مهم
 درآمد مطلوب رشد الگوي ایجاد باید توسعه اصلی بنابراین، هدف نیست؛ اقتصادي اي پدیده صرفاً

توسعه،  ارکان از یکی ع،در واق. )235 :1378 و،دهد (تودار را پوشش جامعه اقشار تمام که باشد همگانی
 ).2 :1383 ی،است (فن مناطق اجتماعی و تصاديقا هاي تعادل نبود رفع در آن بودن یکپارچه و جامعیت

کالن  هاي برنامهکه هر نگرش به  کند میضرورت تخصیص بهینه فضایی منابع و امکانات تولید ایجاب 
در تولید کاالها و خدمات مورد توجه قرار گیرد. از این  اي منطقه هاي توانمنديو  ها پتانسیلتوسعه، 

  ).41 :1385(پیراسته و کریمی،  یابد میافزایش و کاالها در تولید ملی  ها بخشطریق سهم 
 اي منطقه نابرابري و تشدید شکاف ایجاد موجب مختلف مناطق توسعه بین جریان در توازن نبودن

 نابرابري اقتصادي، ناکارآمدي معموالً توازن نبودن پیاماست.  توسعه مسیر مانعی در خود که شود می
 به منجر وضعیت این همواره که است آشکار است. شده بیو قط قوي مهاجرتی هاي جریان اجتماعی،

 تفاوت شناخت براي منظور ). بدین21 :1388(لطفی،  دشو می بردن شکاف میان از براي سیاسی فشار
 اساس این بر بتوان اینکه تا شود بررسی ناحیه هر موجود وضعیت ابتدا است نواحی الزم توسعه سطح
 این بر ).215 :1385زاده دلیر،  سینح( دکر اي ناحیه ریزي برنامه ها تتفاو بردن میان از یاکاهش  براي

 و ریزي برنامه براي اي پایه اقدامات یکی از ،اي منطقه اجتماعی -اقتصادي هاي نابرابريمطالعه  اساس
با  را منابع تخصیص تواند می که است عدالت اجتماعی با همراه اقتصادي رشد تأمین براياصالحات 

  ).159 :1386 ر،مه دهد (آهنگري و سعادت قرار تأثیر تحت ،اي منطقه هاي نابرابري رفع هدف
مراکز اصلی رشد اقتصادي،  کشور درصد از جمعیت کل 71با دارا بودن  ایرانشهري  نقاط، اکنون

نقاط براي انباشت سرمایه، کار، خالقیت و  ترین جذابعنوان  و به شمار رفته تماعی و سیاسی کشور بهاج
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توزیع عادالنه جانبه نیازمند  به توسعه همه یابی دست. این در حالی است که شوند میآوري شناخته نو
عنوان  ، این امر در نواحی شهري کشورمان که امروزه بهباشد میخدمات و امکانات در تمامی نواحی 
با  هشاین پژو. در همین حال در دداراهمیت بیشتري  شوند میمراکز اصلی جذب جمعیت شناخته 

استان کردستان در ابعاد کالبدي، زیر بنایی، فرهنگی و  هاي شهرستان یافتگی توسعهسطح هدف بررسی 
  اقتصادي به تحلیل سطح برخورداري این نواحی پرداخته خواهد شد.

  
  مبانی نظري

 تدریج جایگزین مفاهیم دیگري مانند ترقی، تکامل و رشد شده است، در ابتدا از مفهوم توسعه که به
: 1389 ،(موثقی شود میکار گرفته  بشري بهفرایند تغییر در جوامع  ربارهد ؛علوم طبیعی استخراج شده

به معناي رسیدن  1752). واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی، در سال 4
 ها برنامهشخصی در عنوان مراحل م یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به اساسرب هایی ایدهاهداف یا 

). Hass, 1992: 15( رفتکار  و بعد به مانند توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه به یک گل به
در معناي لغوي، واژه توسعه به معناي خارج شدن از پوشش است، یا به معناي بروز و ظهور همه آنچه 

  ).Riggsfred, 1984: 126( که بالقوه در چیزي وجود دارد
رفت که با آن توانایی بالقوه  میکار  مفهوم توسعه در طی قرن هیجدهم میالدي به معناي فرایندي به

که به شکل طبیعی و کامل به بلوغ نهایی برسد. در دوره و فاصله بین ، تا ایندش مییک ارگانیسم شکوفا 
در قرن نوزدهم میالدي،  .)Escobar, 1992: 8( دخوانی پیدا کر توسعه با واژه تکامل هم 2تا داروین 1ولف

، توسعه 3مفهوم هگلی تاریخ و مفهوم داروینی تکامل، در توسعه به هم گره خورد و در آثار کارل مارکس
طبیعی نمودار شد، مارکس  هاي قانونفرایندي تاریخی که با همان ضرورت  محوري شد بیانگر اي مقوله

عنوان  ی هستند، اقتصاددانان کالسیک به توسعه بهکه بیشتر کیف دید میتوسعه را در تغییرات اقتصادي 
بیشتر توجه داشتند و از توسعه  وري بهرهتحول فیزیکی زمین، کار و سرمایه به اشکالی با قابلیت تولید و 

توسعه در طی قرن بیستم و بروز  هاي برنامهبا اجرایی شدن  .)Hass, 1992: 15( اقتصادي سخن گفتند
رئیس  4زمانی که هنري ترومن .دپیدا کرو معانی توسعه تغییر و تحوالت زیادي آثار و نتایج آن، مفهوم 
ل یاقتصادي، مسا هاي برنامهرغم اجراي  سخنرانی خود اعالم کرد، به در 1946جمهور آمریکا در سال 

ز فرانک و باران با انتقاد ا مانند مکتب وابستگی، پردازان نظریهکشورهاي جهان سوم بدون حل مانده است؛ 
اقتصادي آن بر جهان سوم، تحمیل  - به مفهوم توسعه، امپریالیسم و استعمار سیاسی بارنگاه ارگانیسم 

انند م ،چند ملیتی و نهادهاي مالی هاي شرکتناعادالنه، وجود روابط نابرابر از طریق  المللی بینتقسیم کار 
                                                
1- Wolff 
2- Charles Robert Darwin 
3- Karl Heinrich Marx 
4- Henry Truman 
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استعمار ملل جهان سوم  برايیافته  داري سازمان پول و بانک جهانی را یک نوع سرمایه المللی بینصندوق 
خود درباره وضعیت توسعه در کشورهاي مختلف  هاي گزارش؛ از طرفی دیگر سازمان ملل در کردند اعالم

بر برقراري تعادل میان ابعاد مختلف توسعه تاکید کرد. این عوامل به همراه تحوالت بعد از جنگ جهانی 
کلی متوجه مقابله با فقر و بهبود شرایط زندگی مردم کرد. ورط دوم، گرایش حاکم در نظریات توسعه را به

 و 1950کار رفته در نیمه دوم قرن بیستم سه تحول عمده را تجربه کرد: در دهه  در نتیجه، راهبردهاي به
افزایش  ها دولتتوسعه معادل توسعه اقتصادي و رشد ناخالص داخلی تلقی و هدف اصلی  1960اوایل دهه 

فقرا  مندي بهره برايبا توزیع  زمان هم درشرویکرد  1960). در دهه 8 :1376د (عمادي، رشد اقتصادي بو
 ها آنو توانمندسازي  فهد هاي گروهگیري  نیازهاي اساسی براي جهت تأمینرویکرد  1970و در دهه 

بودي بعدي، که دربرگیرنده ایجاد بهعنوان یک مفهوم چند توسعه به 1980مورد توجه قرار گرفت. در دهه 
؛ نظریات توسعه در این برهه از زمان موفقیت شد در تمامی سطوح زندگی مردم و رفاه همگانی بود مطرح

اقتصادي را براي فراهم شدن  هاي بخشگذاري در تمامی  را منحصر به یک الگو ندانسته و سرمایه
توسعه یعنی پایداري آن  هاي جنبه ترین مهم) یکی از 1980توسعه الزم دانستند. در این دهه ( هاي زمینه

  ).6 :1389 ،فتخاريا(مطرح شد 
  

  1950-2000 هاي دههسیر تکاملی توسعه طی  - 1 لجدو
  رویکردها  دوره زمانی  پارادایم -راهبرد

  راهبردهاي توسعه بخشی  1950- 60  رشد
  نوگرایی انباشت سرمایه، اصالحات ارضی، راهبرد توسعه چندبخشی  1960 -70  زمان با توزیع هم رشد

  1970-80  نیازهاي اساسی
گیـري فقـر،    گیري نیازهاي اساسی، انتخاب فناوري مناسـب، جهـت   جهت
گیري اکولوژیک خودیـاري، مشـارکت،    هاي هدف، جهت گیري گروه جهت
  .سازي هاي جنسیتی، ظرفیت گیري جهت

هـاي   مهاي اکولوژیـک بـا نظـا    توانمندسازي، هماهنگی و یکپارچگی نظام  تاکنون 1980  توسعه پایدار
  اقتصادي و اجتماعی

  12 ،1383جاودان،  به نقل از 14، 1383 ،منبع : موسسه توسعه روستایی 
  

 اي منطقهبه توسعه یکپارچه و پایدار در سطح ملی و  یابی دستموانع  ترین مهمدر این میان یکی از 
 ملی، زمینه توسعه ندفرآی در اي منطقه هاي تفاوت پدیده. باشد میمیان مناطق مختلف  ها نابرابريوجود 
که  کند می پیدا مصداق زمانی امر این .آید می شمار توسعه به ریزي برنامه و گذاري سیاست در اصلی
 سرانه درآمد شکاف ایجاد به و یابد می ادامه یافته توسعه مناطق یا منطقه در توسعه شدن قطبی پدیده
 مناطق میان اجتماعی و اقتصادي هاي تفاوتآن  پی در ،گردد می منجر کشور مناطق سایر و ها آنمیان 

 در اي سرمایه و انسانی نیروي دادن منابع دست از با غالباً ها تفاوت این. شود می بارز سطح ملی در
 این در و است همراه یافته مناطق توسعه سوي به اقتصادي فعال نیروي مهاجرت مانده و عقب مناطق
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 و مسکن نقل، و حمل ،تراکم مانند شتابان هرنشینیش اساسی و جدي لیو مسا ها چالش مناطق،
  ).3 :1390اد و همکاران، ژن اتمیح( دنمای می عمومی بروز خدمات هاي هزینه
 باشد می اه آناساس سطح توسعه بر مناطق وبندي جوامع  امروزي در طبقه معیارهاي ترین موسوماز 

اخیر  هاي سالجغرافیایی مختلف در  هاي محدوده ردآن  دوجو و). بررسی نابرابري 2: 1383 ،(حیدري
 هاي نشانهمختلف آن از  ابعاد ووجود نابرابري  .قرار گرفته است سیاستمداران و ریزان برنامهمورد توجه 

  ).1: 1386 ،سروستانی (منفردیان است نیافتگی توسعهمهم 
  ت گرفته مناطق مختلف صور یافتگی توسعهدر کشورمان مطالعاتی در ارتباط با بررسی سطح 

 میزان تحلیل و ارزیابیبه  اي خوشهبا استفاده از تحلیل عاملی و ) 1390آبادي و اکبري ( زنگی است.
 ) با استفاده از تاکسونومی1390پور و همکاران ( فارس، داداش استان هاي شهرستان یافتگی توسعه
 هاي نابرابري و یافتگی هتوسع روند تحلیل و به بررسی چندمتغیره رسیونرگ و ویلیامسون ضریب عددي،
 هاي تکنیک) با استفاده از 1391غربی، ضرابی و همکاران ( آذربایجان استان هاي شهرستاندر  فضایی
) با 1390( يقنبر توسعه در استان اردبیل، هاي شاخص فضایی فازي به تحلیل هچندمعیار گیري تصمیم

ریزي  بینی اولویت برنامه و پیش یافتگی هتوسعین درجه یبه بررسی و تعاستفاده از روش تحلیل عاملی 
 عددي به بررسی و تعیین با استفاده از مدل تاکسونومی) 1391و صابر ( مؤمنینقاط شهري ایران، 

دهنده  انجام شده نشان هاي پژوهشهاي  یافته .اند پرداختهاصفهان  استان در نایین شهر یافتگی توسعه
 باشد. طق مختلف کشور مییافتگی منا وجود نابرابري در سطح توسعه

توزیع آن  هاستان کردستان، نحو يها شهرستاناطالع از امکانات با هدف  این پژوهش بر این اساس
 واصولی  مشی خطبه یک  یابی دستو در نهایت  برخوردار، تعیین مناطق محروم و کمبودها شناخت و

  رد.یگ یصورت م ها شهرستاندر سطح  خدمات وانات ساماندهی امک براي علمی
  

  شناسی تحقیق روش
این در . باشد میتحلیلی  -صورت توصیفی بهو روش از نظر نوع کاربردي، از نظر ماهیت  این پژوهش

اساس ابعاد بر و یافتگی توسعهبه ارزیابی سطح  2جدول  در کار رفته هب هاي شاخصبا استفاده از  پژوهش
جامعه آماري  استان کردستان پرداخته شد. هاي شهرستاناجتماعی و فرهنگی، اقتصادي و کالبدي در 

باشد. قابل ذکر است  می 1385اساس تقسیمات سیاسی سال شهرستان استان کردستان و بر 9پژوهش 
که در این مقاله  باشد می اه شاخصدهی به  وزن saw لو مد promeethe لمدکه یکی از مراحل 

ریزي شهري و روستایی تعیین  برنامه نفر از متخصصان حوزه 14توسط  پژوهش هاي شاخصدهی  وزن
تدوین و  پژوهشهاي  نامه در ارتباط با اهمیت و میزان وزن شاخص به این ترتیب که پرسششده است. 

 25ریزي شهري و روستایی ارسال شد، از تعداد  نفر از اساتید برنامه 25ها به  تعیین وزن شاخص براي
دست آمده از  ههاي ب ان تکمیل شد که میانگین وزننامه توسط متخصص پرسش 14، ارسالی نامه پرسش

  .)2(جدول  کار رفت هب پژوهشهاي  انجام مدل برايهاي مورد نیاز  عنوان وزن نامه به پرسش 14این 
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 به آن ربوزم هاي وزنو  ها شاخص - 2جدول 
  وزن  شاخص

  69/0  سهم شاغالن بخش صنعت
  58/0  سهم شاغالن بخش بهداشت و مددکاري اجتماعی

  54/0  سهم شاغالن بخش خدمات
  44/0  سهم شاغالن بخش آموزش

  41/0  سهم شاغالن بخش حمل و نقل
  41/0  ضریب اشتغال مردان

  40/0  ضریب اشتغال زنان
  47/0  نرخ ویژه مشارکت اقتصادي زنان

  86/0  نرخ اشتغال
  46/0  مدیران و، مقامات عالی رتبه گذاران قانونسهم شاغالن 

  51/0  صسهم شاغالن متخص
  46/0  بار تکفل

  52/0  سهم شاغالن داراي تحصیالت عالی
  69/0  شاخص کل اقتصادي

  46/0  تعداد باسوادان در سطح تحصیالت عالی
  37/0  سهم محصلین زن
  46/0  سهم محصلین مرد

  48/0  روستا نشینیضریب 
  69/0  سهم باسوادان

  43/0  سهم باسوادان مرد
  45/0  تعداد دانشجویان

  56/0  ل فرهنگی و اجتماعیشاخص ک
  32/0  سهم مساکن داراي برق

  43/0  سهم مساکن داراي تلفن 
  40/0  کشی سهم مساکن داراي آب لوله
  51/0  کشی سهم مساکن داراي گاز لوله

  51/0  شاخص کل زیربنایی
  41/0  خانوار داراي واحد مسکونی معمولی

  37/0  نسبت افراد داراي مالکیت عرصه و اعیان
  34/0  آرمه بتنساخته شده از  هاي خانهد تعدا

  33/0  تعداد واحدهاي مسکونی با اسکلت فلزي
  28/0  مربع و کمترمتر 50درصد مساکن با مساحت 

  56/0  شاخص کل کالبدي
  تحقیق هاي یافته: منبع
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  محدوده مورد مطالعه
 44درجه و  34ین ب عراقمجاور کشور  ایرانکیلومتر در غرب  28203ستان کردستان با مساحت ا

طول  دقیقه 16درجه و  48دقیقه تا  31درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  36دقیقه تا 
درصد از مساحت کل کشور را شامل  7/1گرینویچ قرار دارد که این مساحت  النهار نصفشرقی از 

است. استان  شهر سنندجا در کشور دارا است. مرکز این استان، ر 16شود و از نظر وسعت رتبه  می
هاي این استان  شهرستان. تشهرستان، بوده اس 9آخرین تقسیمات کشوري داراي  اساسربکردستان 
  .مریوانو  کامیاران، قروه، سنندج، سقز ،سروآباد، دیواندره، بیجار، بانه: زعبارتند ا

 1493645داراي  کردستان، استان 1390سرشماري عمومی نفوس مسکن سال  نتایج کلی اساسرب
ساکن در  د)درص 44نفر ( 507771درصد) ساکن در مناطق شهري و  66نفر ( 985874معیت، نفر ج

  .)1390مرکز آمار ایران، ( باشند یمنواحی روستایی 
  

  
  

  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه - 1شکل 
  

 ها یافته و بحث
 و ریزي برنامه هاي محیط ویژه به طورکلی به انسانی علوم بر حاکم ذاتی قطعیت نبود و ابهام
 ناخوش و نادقیق ریاضی مفاهیم بندي صورت و بررسی امکان که است هایی روش نیازمند گیري، تصمیم
 ریاضی اي نظریه عنوان به فازي و منطق فازي هاي مجموعه . تئورينمایند می فراهم را علوم این تعریف

 بسیار ابزاري انسانی، شناختی فرایندهاي رد دقت موجود نداشتن و ابهام بندي صورت و سازي مدل براي
  ).41 :1382(امینی،  درون می رشما به منظور این براي مفید و کارآمد
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 آلترناتیوهاي میان از مناسب و مطلوب آلترناتیوهاي و ها گزینه انتخاب و بندي اولویت موضوع امروزه
 و ها روش .دارد فراوانی اهمیت اي منطقه و شهري مباحث در ها آن مورد در گیري و تصمیم گوناگون

 براي ستاپسی و سموری مدل عاملی، تحلیل تاکسونومی، اسکالوگرام، آنالیز مانند گوناگونی هاي مدل
 دارند معایبی و محاسن یک هر که دارد وجود مناطق یافتگی توسعه میزان و سطح برخورداري سنجش

 تا آن فاصله میزان تحلیل و تعیین و دموجو عضو شناخت ها آن از یک هرگزینش  از نهایی هدف و
). یکی از 185 :1388اکپور و باوان، خ( دباش می خدمات و امکانات بهینه توزیع جهت در مطلوب وضع
  .باشد میتکنیک پرومتی  ،مناطق یافتگی توسعهبندي سطح  رتبه هاي تکنیک ترین مهم

 و برنز که ،ها ارزیابی سازي یغن براي ترجیحی بندي رتبه ساختاریافته روش یا پرومتی تکنیک
 چندشاخصه گیري تصمیم تکنیک کردند، نوعی مطرح بار نخستین براي 1986 در سال را  آن دیگران

 با چندشاخصه لیمسا حل براي تکنیک ینا )1986و همکاران،  (بران آلترناتیوهاست بندي رتبه رايب
  :است مناسب ساختار این

  

)1(                        A  A} ft = 1,2,..., k and a, b  Max(Min){f1 (a), f2(a),..., fk (a) | a 
  

شاخصی هستند  k ها fi ها یا آلترناتیوها است و پذیر از گزینه اي امکان دهنده مجموعه نشان: Aاینجا  در
 هر گزینه یا آلترناتیو کار زیادي وجود دارد که با براي. گیرد ها صورت می گیري براساس آن که تصمیم

fj(a) شود. وقتی که دو گزینه نشان داده می A a,b  ند، باید بتوان نتیجه این مقایسه را شو مقایسه می
ان بدین تو شود، می نمایش داده می  Pبنابراین تابع ترجیح یا اولویت را که با ؛براساس اولویت بیان کرد

  .)1394بران و مرسچل، ( صورت ارائه کرد
  

)2(  
p(a, b) ~ 1               b  بر a  ترجیح زیادگزینه  

  p(a,b) =0          عدم تفاوت                      
  b              p(a,b)=1بر   aترجیح اکید گزینه

             b p(a, b) ~   0 بر aترجیح اندك گزینه 
  

  میان دو ارزیابی است:این تابع در عمل، تابعی از تفاوت 
  

)3                                                                                       ()()(),( afbfbad ijj   
  

روش،  کنندگان ارائه .یابد و براي مقادیر منفی برابر صفر خواهد بود طور یکنواخت افزایش می به
گیرندگان  انتخاب درست این توابع به تصمیم. اند گیرندگان پیشنهاد کرده شش تابع ترجیح را به تصمیم

 ؛1998(بران و همکاران،  ها بستگی دارد ها و شاخص گزینهها از رابطه میان  و تحلیلگر و درك آن
  است.شده ه این شش تابع بیانگر دید 4 جدول در .)2004چو و همکاران، ؛ 1998کلوگراس، 

 

]1,0[:  kkp  
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  پرومتی در گزینه دو ترجیح توابع -4 لجدو

  
  

 تابع این شکل که شد استفاده زیر شکل با) يعاد ترجیح تابع( اول نوع ترجیح تابع از اینجا در
  .است منطبق باال جدول اول نوع با ترجیح

  

)4                                                                      (         








01
00

),(
,

,

ba

ba
j dif

dif
bap  

 

 توابع از یکی انتخاب و )2009(وانگ و همکاران،  زوجی مقایسه انجام از بعد یعنی مرحله، این در
 دآی می دست به زیر فرمول از که شود می ترجیح نماد ایجاد به اقدام ترجیح، یا اولویت تابع براي متناسب

  ):2002 (لینر،
  

)5                  (                                                     










k

j
j

k

j
jj wbapwba

11
1,),(),(  

  

 فرمـول  نواحی مورد مطالعه یافتگی توسعهماتریس مقایسه زوجی معیارهاي دخیل در ارزیابی سطح 
wj (j=1,2,..., n) رامقـد  ایـن  .است شاخص ره شده نرمال هاي وزن دهنده ننشا ),( ba فاصـله  در 

 هـا  شـاخص  تمام در b برa  گزینه اولویت میزان باشد، بیشتر مقدار این چه هر و است متغیر و یک صفر
),( ،محاسبه بعداز نهایت در .)Brans et al., 1998( است بیشتر ba هر براي A  a,b هـاي  جریان 
  :)Leeneer and Pastijn, 2002( شود می زیر تعریف هاي فرمول طریق از اي تبهغیرر
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  جریان ورودي                                        جریان خروجی                            
  

                  







Ax
ax
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a ),(

1
1)(                           
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ax

n
a ),(

1
1)(  

  

                                                   
  

  هادي مثبت براي هر یک از آلترناتیومقدار جریان خروجی و ورو - 5جدول 
 +F مریوان کامیاران قروه سنندج سقز سروآباد دیواندره بیجار بانه 

74/7  - بانه  12/12  12/12  52/2  72/1  06/2  87/10  03/3  18/52  
26/5 بیجار  - 67/11  33/11  12/2  79/1  33/1  04/11  75/2  29/47  

88/0 دیواندره  33/1  - 33/11  79/1  19/2  33/1  37/2  44/1  66/22  
27/1 سروآباد  67/1  67/1  - 32/1  72/1  67/1  86/0  78/1  96/11  

48/10 سقز  88/10  21/11  09/12  - 40/0  46/9  73/11  81/10  06/77  
28/11 سنندج  21/11  80/10  28/11  6/12  - 28/11  73/11  28/11  47/91  
94/10 قروه  67/11  67/11  33/11  36/3  72/1  - 73/11  14/9  56/71  

13/2 کامیاران  96/1  63/10  14/12  27/1  27/1  46/0  - 79/1  65/31  
97/9 مریوان  25/10  56/11  22/11  19/2  72/1  86/3  21/11  - 98/61  

f - 21/52  71/56  34/71  84/92  17/27  53/12  66/75  54/71  02/42    
  تحقیق هاي یافتهمنبع: 

  
 تواند می جریان هر .است a گزینه ضعف دهنده نو نشا a گزینه قدرت کننده بیان اینجا رد
 a)( ترین بزرگ و aبهترین  دهنده نشان a)( ترین بزرگ. کند ایجاد A در را کاملی بندي رتبه

 را برتر گزینه خالص جریان محاسبه با توان می انتها در .)Brans, 1996( است aبدترین  دهنده نشان
  ):Figueira et al., 2004( دکر تعیین

  

)6                           (                                                             )()()( aaa    
  

 و ها نهیگز ریسا با قیاس در را برتر آلترناتیو یا گزینه توان می آمده، دست به مقادیر بندي رتبه با آنگاه
  .کرد مشخص آلترناتیوها
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 اساس فی کل محاسبه شدهبندي آلترناتیوها بر رتبه -6جدول 

  شهرستان   رتبه  
  4  -03/0  بانه

  6  -42/9  بیجار
  8  -68/48  رهددیوان

  9  - 88/80  ادسروآب
  2  89/49  سقز

  1  94/78  سنندج
  5  - 1/4  قروه

  7  - 89/39  کامیاران
  3  96/19  مریوان

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 
  

شهرستان سنندج داراي  یافتگی توسعهاز نظر سطح ، دهد مینشان  پژوهش هاي یافتهبررسی 
  .باشد می یافتگی عهتوسو شهرستان سروآباد داراي کمترین میزان  یافتگی توسعهبیشترین سطح 

 مدل پرومتی اساسرب استان کردستان هاي شهرستان یافتگی توسعهبندي سطح  بر همین اساس رتبه
 هاي شهرستان و یافتگی توسعهبیشترین سطح  مریوانسنندج، سقز و  هاي شهرستان، دهد مینشان 

  .اند هداشت ار یافتگی توسعهسروآباد، دیواندره و کامیاران کمترین سطح 
  

 
  

 اساس مدل پرومتیرهاي استان کردستان ب یافتگی شهرستان بندي سطح توسعه رتبه -2شکل 
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مدل  اساسرباستان کردستان  هاي شهرستان یافتگی توسعهبه بررسی و تحلیل سطح  در ادامه پژوهش
saw (روش مجموع ساده وزنی)  .ترین قدیمیروش مجموع ساده وزنی یکی از پرداخته شده است 
). مدل 232 :1375است (اصغرپور،  شاخصهدچنگیري  تصمیم هاي روششده در  گرفته کار هب هاي روش
saw  را با یکدیگر بتوان  ها آنمقیاس شده دارد که  بی هاي گیري مشابه و با اندازه هاي مقیاسنیاز به

در این مقایسه کرد. در حقیقت این تکنیک بر مبناي پارامترهاي مرکزي در علم آمار شکل گرفته است. 
  ).168 :1385ذر، آ(د شو میاستفاده  ها دادهماتریس  بهنجارسازي یا  مقیاس افزار خطی براي بی روش از نرم

استان کردستان  هاي شهرستان یافتگی توسعهبررسی سطح  براي sawمراحل مدل  این پژوهشدر 
  شرح زیر بوده است: به

 گیري کمی کردن روش تصمیم
 يگیر ماتریس تصمیم سازي خطی مقادیر مقیاس بی

ij

ij
ij A

A
N

max
 

 ها شاخصمقیاس شده در اوزان  ضرب ماتریس بی

*}1max.{ با استفاده از معیار روبرو: )A*( گزینهانتخاب بهترین    n
j jjj wnAA  

  شکل گرفت. ها شهرستانوط به هر کدام از مرب ماتریس مقادیرکلی  هاي وزنبا در نظر گرفتن ابتدا 
  

  کلی هاي وزنبا در نظر گرفتن  رماتریس مقادی -7جدول 
 شهرستان اقتصادي فرهنگی زیر بنایی کالبدي
 بانه 11015 105179 54321 33473
 بیجار 11936 82336 48623 27721
 دیواندره 4779 38290 20799 9807
1767 2876 6925 4/939  سروآباد 
 سقز 20983 197893 116272 59717
 سنندج 66254 527877 311678 168189
 قروه 17772 151397 94547 48616
 کامیاران 7364 74509 44768 23109
 مریوان 15309 138516 60424 47279

  تحقیق هاي یافته: منبع
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بر همین  اساس مدل شکل گرفت.ناتیوها بربندي آلتر رتبه) A*( گزینهانتخاب بهترین  ادر ادامه ب
، دهد مینشان  sawمدل  براساساستان کردستان  هاي شهرستان یافتگی توسعهبندي سطح  اساس رتبه
سروآباد، دیواندره و  هاي شهرستان و یافتگی توسعهسنندج، سقز و قروه بیشترین سطح  هاي شهرستان

  .دان هرا داشت یافتگی توسعهکامیاران کمترین سطح 
  

  sawمدل س اسابندي آلترناتیوها بر رتبه -8جدول 
 شهرستان رتبه
 بانه 5
 بیجار 6
 دیواندره 8
 سروآباد 9
 سقز 2
 سنندج 1
 قروه 3
 کامیاران 7
 مریوان 4

  تحقیق هاي یافته: منبع
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  و پیشنهادها گیري نتیجه
 هاي فعالیتجغرافیایی، به همراه قطبی شدن  گسترهتوزیع متعادل آن در  جمعیت و نبود فزایندهروند 

شامل مراکز شهري بزرگ  عموماًدر نواحی معینی از فضاهاي حیاتی کشور که  ها فعالیتاقتصادي و تمرکز 
ملی و  هاي طرحع متعادل امکانات و تهیه توزیمفهوم ، اهمیت و توجه هرچه بیشتر به باشند میکشورمان 

از  مندي بهرهدر واقع کاهش نابرابري در  اصول توسعه یکپارچه ضروري ساخته است. اساسرباي را  منطقه
ریزي  منظور برنامه مناطق مختلف و به یافتگی توسعهوردها و امکانات جامعه در شناخت درجه امنابع، دست

استان کردستان و  هاي شهرستان یافتگی توسعهبندي سطح  رتبهبه قاله ماین بر همین اساس در . باشد می
طبق نتایج بدست آمده ، دهد مینشان  پرومتی پرداخته شد، نتایج پژوهشو مدل  sawبا استفاده از مدل 
 هاي شهرستانو  یافتگی توسعهسنندج، سقز و مریوان بیشترین سطح  هاي شهرستاناز هر دو مدل 
  .اند هرا داشت یافتگی توسعهو کامیاران کمترین سطح  سروآباد، دیواندره

 یافتگی توسعهاختالف شدیدي در میزان  باال هاي مدل يکارگیر بهبا توجه به نتایج بدست آمده در 
نظرهایی در نحوه براي کاهش این اختالف باید تجدید ،شود میاین استان دیده  هاي شهرستاندر 

که داراي  هایی شاخصدر  توانند میو مسئوالن هر شهرستان مدیریت و تخصیص منابع به عمل آید 
کمترین رتبه هستند همت بیشتري به خرج دهند و از با سنگین محرومیت مناطق قدري بکاهند. در 

یر بنایی و کالبدي صورت گرفته ز ،قتصادي و اجتماعیا ،فرهنگی هاي زمینهمطالعات که در  بیشتر
 ،براي حل این معضل نابراینب. دان شدهکامیاران محروم شناخته  یواندره ود ،آبادسرو هاي شهرستان

زدایی به این مناطق  محوري خود و رفع محرومیت عدالت هاي سیاستایسته است دولت در راستاي ش
ر د ،گرایی ه گسترش تخصصب ،ذاتی و نهفته در هر منطقه استعدادهايبیشتر رسیدگی کند و با کشف 

 ،ر این زمینهد. دنگلی و شیالتی بپردازج ،امید ،شاورزي اعم از زراعیمختلف ک هاي فرآوردهتولید 
ا نظارت ب ،داخلی و خارجی هاي گذاري مکاري متخصصان و کارشناسان بومی هر منطقه با سرمایهه

  ساز موفقیت بیشتري خواهد بود. زمینه اي منطقهریزي کشوري و  برنامه هاي سازمان
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