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  چکیده
 را افراد رضایتمندي و آسایش که است شرایطی و معیارها به دستیابی نیازمند گاهیسکونت توسعه ارتقاي منظور به ریزيبرنامه

 تکامل و اصالح ،گاهیسکونت توسعه کیفیت مفهوم کردن مطرح از هدف .گوید پاسخ آنان روانی و يماد نیازهاي برآوردن طریق از
-مـدل  منظور به گاهیسکونت توسعه کیفیت هاي شاخص تدوین در. است بوده پایدار توسعه به کمی صرف توسعه از توسعه مفهوم
  ارزیابی و در این تحقیق برآن شدیم تا به تحلیل .است ضروري مطالعه مقیاس هر در مردم واقعی نیازهاي و انتظارات، هااولویت، سازي

کار گرفته شده ترکیبی نوین از روشه هاي ببپردازیم. روش شرقی آذربایجان استان شهري نواحی در گاهیسکونت توسعه کیفیت
در ایـن  بندي مورد مطالعه بوده اسـت.  جهت رتبه PROMETHEE IIو  DEMATEL ،ANPچندمعیاره  گیريتصمیم دلفی و هاي

بهره گرفته شد. سپس این  هاآنتکنیک دیماتل براي وابستگی متقابل بین روش دلفی جهت شناسایی معیارها زیرمعیارها و تحقیق از 
هر کدام از امتیاز دادند که وزن  قبل هاي زوجی حاصل از مرحلهبه مقایسه گروه دلفیسازي و پیاده ياشبکه لیتحل ندیفرآرابطه در 

خدمات باالترین وزن را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد این اوزان  بخش و شاغالن صنعتی هايهکارگا دست آمد. هزیرمعیارها ب
شهري نشان داد کـه   نواحی 19معیار براي زیر 18 گانه ومعیارهاي شش نتایجبراي تعیین رتبه هر یک از نواحی شهر لحاظ شد و 

  باشند.رفته شده دارا میترین رتبه را در معیارهاي در نظر گپایین کلیبرباالترین و  تبریزشهرهاي شهرستان 
  

  .شرقی ، آذربایجانDEMATEL ،ANP ،PROMETHEE IIمعیاره،  چند گیري، تصمیمسکونتگاهی توسعه کلیدي: هاي واژه
  

  1 مقدمه 
و برخورداري از گاهی سکونت توسعهمقوله کیفیت 

امکاناتی کـه بتوانـد شـرایط را بـراي رشـد و بالنـدگی       
 استعدادها فراهم سازد در چارچوب بحث توسعه پایدار،

بـه   در زمـان حاضـر   مفاهیم ساده و تقاضاي بیشـتر را 
چـه کـه    و درك جـامعی را از آن  اسـت  هدیچالش کش

ش، منجــر بــه کیفیــت بهتــر از جملــه مالحظــات معــا

                                                             
                                                a.hosseini@ut.ac.irنویسنده مسئول:*

شـود، فــراهم  آسـایش، آمـوزش و احســاس تعلـق مــی   
   ).Fahy et al., 2008: 367( آورد می

 خـود،  در کـه  اسـت  يعـد ب چنـد  یانیـ جر توسـعه 
 نظــام کــل متفــاوت يریــگســمت و ســازمان دیــتجد

 ،يزدیـ یپـاپل ( دارد همـراه  بـه  را یاجتمـاع  - ياقتصاد
 تداوم گذشته قرن اواسط تا توسعه يمعنا). 32: 1390

 یملـ  ناخالص دیتول رشد با اغلب که بود ياقتصاد رشد
 اکنــون. شــدیمــ دهیســنج کشــورها ســرانه درآمــد و
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 تعــادل و ییخوداتکــا ،یاجتمــاع عــدالت يهــادگاهیـ د
  .است افتهی وندیپ توسعه نینو مفهوم با شناسانه بوم

 همـه  یزندگ تیفیک بهبود توسعه، مطلوب مقصود
 يهـا شـاخص  یترقـ  در شهیر که رشد برخالف و است

 يمعنـا  بـه  دارد؛ سـرانه  درآمـد  خصوصهب و ياقتصاد
 یزندگ تیفیک بر رگذاریتأث يهاشاخص يهمه يارتقا

ــو ــاد و يمعن ــانی، ( هاســتانســان يم : 1385دادورخ
 رضـایت  جـز  يچیـز  توسـعه  دیگـر،  عبارت به).  172

 کوشـش . نیسـت  مـردم  زندگی وضعیت کردن تربخش
 منـافع  که باشد یشکل به دیبا توسعه به یابیدست يبرا

 عنـوان  بـه  یافتگیـ توسـعه . ردیبرگ در را مردم تیاکثر
 اي،منطقـه  يزیـ ربرنامـه  در مهـم  يهـا شاخص از یکی

ــتغ ــاع ،ياقتصــاد راتیی ــ ،یاجتم ــایز ،یفرهنگ  ،ییربن
. کنـد مـی  بررسی مناطق ای و ینواح سطح در را یرفاه

 از و نامنسجم ییفضا ساختار با شهري ینواح گسترش
ــم ــ ه ــز موجــب ختهیگس ــامعقول تمرک  نامناســب و ن

 توســعه و مختلـف  يهــابخـش  در خــدمات و امکانـات 
ــاد ــاع -ياقتص ــابرابر یاجتم ــا در ن ــده آنه ــت ش  اس

  ).1391 همکاران، و زادگان عباس(
 از يبســیار خــاطر دغدغــه توســعه مقولــه امــروزه

ــر توســعه، پــردازاننظریــه از يبســیار. کشورهاســت  ب
 عنـوان  بـه  هادوگانگی رفع و موجود هاينابرابر کاهش

 سـنگاچین  پوراصغر( دارند تأکید اساسی اهداف از یکی
ــاران، و ــی). 1391 همک ــرا از یک ــاشیگ ــالم يه  و ناس

 ظهــور ،توســعه حــال در يکشــورها اغلــب در مخـرب 
 آنهـا  ینیسـرزم  پهنـه  در کـه  است ياقتصاد یدوگانگ

 اسـت  ممکن هاییتفاوت چنین عالوه به. است گسترده
 بـه  نـامطلوبی  نتـایج  نیـز  اجتمـاعی  و سیاسی لحاظ به

ــال ــته دنب ــد داش ــدم( باش ــی، و زندمق ). 1392 حبیب
 ،یخیتـار  عوامـل  ریتـأث  تحت مختلف مناطق همچنین

 يرهایمسـ  کـالن،  يهـا استیس و ییایجغراف ،یفرهنگ
 از هـدف . اسـت  کـرده  یطـ  توسعه نهیزم در یگوناگون
 در هـا اسـتان  و منـاطق  یـافتگی  توسعه درجه محاسبه

 موجـود  هـاي توانـایی  و کمبودهـا  نمودن آشکار کشور
 يهـا تفـاوت  و اختالفـات  از روشن تصویري ارائه جهت

 کشـور  منـاطق  اقتصادي آینده و ياستگذاریس موجود،

ــدوده در ــایی مح ــت جغرافی ــاري( اس ــاران، و زی  همک
 میــزان شناســایی رو، ایــن از). 1391 اســالمی، ؛1390
 هـاي اسـتان  توسـعه  جـامع  مطالعـات  و یافتگی توسعه
 در ايمنطقـه  هاينابرابري تعدیل جهت کشور مختلف

 امـر  یـک  اسـتان  هر به طور جداگانه در و کشور سطح
 صـورت  بـه  مسـئله  نیـ ا اگـر . آیدمی شمار به ضروري

 ردیـ گ قـرار  زانیـ ربرنامـه  توجـه  مورد یعلم و یمنطق
 يهـا بخـش  در را يزیـ ربرنامـه  گوناگون ابعاد تواند یم

 را يزیـ ربرنامه مناطق و انینما يبارز شکل به متفاوت
 همگـن،  يواحدها قالب در و یمراتب سلسله ندیفرآ در

  ).1392 همکاران، و پور داداش( سازد مطرح
ــوم    ــد مفه ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ــعه ب توس

زه در راستاي تحقق هاي آن امروو شاخص ها سکونتگاه
اي از ادبیـات مطالعـاتی   بخـش گسـترده   توسعه پایدار،

را به خـود اختصـاص داده اسـت     ايمنطقهریزي برنامه
توسـعه  که در این پژوهش با هـدف سـنجش کیفیـت    

در نواحی شهري استان آذربایجان شرقی ها گاهسکونت
مفهـوم   مناسب برآنیم که با شناختارهاي و ارائه راهک

و  طهبررسی و مطالعه ادبیات مربو هاگاهتوسعه سکونت
هـاي  ، معیارها و شاخصهاي خاص مربوط به آنمولفه

نـواحی   يهـا گـاه توسـعه سـکونت  تاثیرگذار بر میـزان  
و بـا   نـیم ایی کشناس را شهري استان آذربایجان شرقی

ارچوب یک مدل سنجش مناسب بـه  استقرار آنها در چ
در محدوده مورد مطالعـه  یافتگی توسعه ارزیابی سطح 

    بپردازیم.
کلمه توسعه در لغت به معنـی  : مبانی نظري پژوهش

ر آن به بعـد کیفـی توجـه    گسترش و بهبود است که د
 بهبـود  نـد یفرآ یکل مفهوم در توسعهشود. بیشتري می

 از اقـدام  نـوع  هـر  یمعنـ  به يزیرو برنامه یزندگ وضع
 و همـراه  شـه یهم نـد، یفرآ نیا شده در دهیشیاند شیپ

 بـه  توسعه اما. ستین يدیجد دهیپد و بوده بشر همگام
 بــر یمبتنـ  و شـده  نــهیآگاهانـه، نهاد  کوشـش  مفهـوم 
 ياگونـه  بـه  ات،یمتنوع ح ابعاد یترق يبرا يزیربرنامه

 قرن ياز دستاوردها شودیم ستهینگر آن به امروزه که
 يشـورو  در يالدیمـ  1917 سـال  از کـه  اسـت  ستمیب

  ).27:1390 ،یرضوان( دیگرد آغاز سابق
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ــاد    ــه ابع ــدي ک ــد بع ــدي اســت چن توســعه فراین
گیرد. از نظر ي، اجتماعی و فرهنگی را در بر میاقتصاد

سـازي یعنـی   وسـازي و نـوین  استریتن توسعه یعنـی ن 
پویـایی   .)18: 1385(آسـایش،   ها استتحول در انسان

هـاي  ریـزي در یک جامعه بیشتر مرهون برنامـه  توسعه
منطقی و علمی جهت رسیدن به اهداف از قبل تعیـین  

اجتمـاعی و رشـد    تامین حد مطلوبی از رفاه برايشده 
 توسـعه  طـورکلی در مرکـز   باشد. بهتولید اقتصادي می

رشـد تغییـر کمـی و     تغییرات زیرسـاختی و در مرکـز  
: 1387 ي،(معصـومی اشـکور   گیـرد مقداري صورت می

 يافـراد  ،ياهیـ ناح توسعه يهاهینظر شگامانیاز پ). 22
 رشمن،یه پرو، فرانسوا ردال،یم گونار زارد،یوالتر ا چون

 يقنبـر ( برد نام توانیم را دست نیا از و دمنیجان فر
هـاي توسـعه،   نظریه ).4:1384 ،همکاران و چشمههفت

به هر شکلی که ارائه شـود، عمومـا اقـدامی در جهـت     
عکس، یعنی تبدیل شبه جامعه سنتی به شکلی جدید 

ن در شـبه جامعـه نـوین را توصـیه     و ترکیب یا ادغام آ
). توســعه اجتمــاعی 193: 1368(الیاســی،  کننــدمــی

هــاي اجتمــاعی زنــدگی، نظیــر جنبــهشـامل رشــد در  
م و تعلم، تغذیه، اشتغال و موارد علّیبهداشت و درمان، ت

ــاه ین کمشــابه آن اســت کــه در نهایــت تــام  ننــده رف
(زاهـدي اصـل،    به آن اسـت  اجتماعی و اهداف مربوط

 دیتول زانیم بهبود که نیا بر عالوه توسعه ).81: 1381
 در یاساسـ  يهـا یدگرگـون  شامل دربردارد، را درآمد و

ــاخت ــاس ــاد يه ــاع ،ينه ــ و يادار-یاجتم  نیهمچن
 در توسـعه  .اسـت  مردم یعموم يدگاههاید و ستارهایا

 را مـردم  دیعقا و رسوم و عادات یحت موارد  از ياریبس
  ).45: 1391 ا،یازک. (ردیگیدر برم زین

 یـک بعـد آن  کـه   داردعدالت مفهومی چند بعدي 
ماهنگی بـین کلیـه فضـاهاي زنـدگی     ایجاد تعادل و ه

باشد. برخورداري برابر و یکسان از مواهب طبیعـی،  می
هـاي مهـم   و رفاهی از دیر باز یکی از دغدغـه اقتصادي 

اي ایـده آل بـه   ریزان در جهت رسیدن به جامعهبرنامه
آید. هاروي نویسنده کتـاب ارزشـمند عـدالت    شمار می

رگیري عـدالت اجتمـاعی را در   اجتماعی و شهر، به کـا 
ــل ــه  تحلی ــالب در اندیش ــایی، انق ــاي جغرافی ــاي ه ه

یع برابـر  ). توز141: 1385(شکویی،  داندجغرافیایی می
عــدالت هــاي تــرین نشــانهاز مهم امکانــات و خــدمات

 اي و شهري به حسـاب اجتماعی در سطح ملی، منطقه
هـاي  تحقق عـدالت اجتمـاعی و ایجـاد فرصـت    آید. می

برابر و نیز بهبود امنیت انسانی از مهمترین راهکارهـاي  
عدالت اجتمـاعی بایـد    دستیابی به توسعه پایدار است.

مـدنظر   هم اوضاع تولید ثروت و هم رفـاه اجتمـاعی را  
قرار دهد و بتواند مفهـوم روابـط اجتمـاعی در شـرایط     

هـا  دولـت  ).24: 1390(صـفائی پـور،   ویژه را ارائه دهد
توانند نقش بسـزایی در زمینـه افـزایش یـا کـاهش      می

در این میان، تغییـر   .ایفاء نمایند ايهاي ناحیهنابرابري
ـ     تصویر ذهنی  هشهروندان از شـهر در وهلـه نخسـت ب
هـاي  ه ثروت در شهرها، مبارزه بـا شـکاف  توزیع عادالن

ثـروت و   عمیق طبقاتی و روابط عادالنـه بـین قـدرت،   
ایـن   در ).296: 1389 ،(حسینی اطالعات بستگی دارد
هـاي مصـوب   کـارگیري بودجـه  ه میان نحوه تنظیم و ب

بهبـود و ارائـه    توسط نهادهاي قانونگذار جهت توسـعه، 
عه نیافتـه و محـروم و   خدمات مناسب به منـاطق توسـ  

بسـط عـدالت اجتمـاعی و فضـایی را نبایـد بـه دســت       
  فراموشی سپرد.
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 ترین منابع مرتبط با موضوع پژوهشبرخی از عمده :1جدول 

 نویسنده/
  (اثر علمی) توضیحات  عنوان(فعالیت علمی)  نویسندگان

عبدالمجید آهنگري 
)1385(  

  

هاي درجه توسعه شهرستان ارزیابی
اي استان خوزستان و نابرابري منطقه

  در استان

هاي در این مقاله به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان
هاي تحلیل عاملی و استان خوزستان با استفاده از روش

تاکسونومی عددي پرداخته شده و نیز ضریب نابرابري بین 
  اسبه گردید.) مح1382و1378هاي (ها در سالشهرستان

محمد رضا  فیروز جمالی،
پور محمدي و ابوالفضل 

  )1389( قنبري
  

اي و هاي ناحیهتحلیلی بر نابرابري
تعیین اولویت توسعه نقاط شهري 

  استان آذربایجان شرقی

و روش  در این مقاله با استفاده از شاخص توسعه انسانی
استان نقاط شهري  تحلیل عاملی به پیش بینی اولویت توسعه

شده که در نهایت نقاط شهري در  آذربایجان شرقی پرداخته
 نیمه توسعه یافته و محروم طبقه سه سطح توسعه یافته،

  بندي شده اند.

 حسین، ابوبکري نژادحاتمی
 افسانه، نایب طاهر، احمدي

  )1390فرشته ( زاده

 در صنعتی یافتگی توسعه درجه سنجش
: موردي مطالعه( ایران مرزي مناطق
 هايشهرستان کشور، غرب شمال

  )غربی آذربایجان استان جنوبی

 استان جنوب هايشهرستان در ايمنطقه هايتفاوت
 یافتگی نویسندگان توسعه تا گردید باعث غربی آذربایجان

 با را محدوده این هايشهرستان بین نیافتگی توسعه و
 تاکسونومی آماري مدل و رسمی آمارهاي از استفاده
 آنها بنديسطح به و دهند قرار ارزیابی مورد عددي
 صنعتی توسعه دهنده نشان که شاخص، 8 از و بپردازند
 .کنند استفاده هاشهرستان این بندي سطح براي هستند

علی موحد، محمد علی 
 حبیبه روزبه فیروزي و
)1390(  

تحلیل درجه توسعه یافتگی 
هاي استان خوزستان با  شهرستان

عاملی و تحلیل  استفاده از روش تحلیل
  ايخوشه

در این مقاله جهت تعیین درجه توسعه یافتگی 
شاخص توسعه  25 هاي استان خوزستان، شهرستان

انتخاب و با استفاده از روش تحلیل عاملی به  شهري،
عامل  5ها پرداخته و آنها را در تجزیه و تحلیل شاخص

 معنی داردسته بندي کردند.

 لها نعمت خدیجه نصراللهی،
 مسعود حیدري اکبري و
)1390(  

هاي رتبه بندي اي روشتحلیل مقایسه
(مطالعه  گیري توسعه یافتگیدر اندازه

هاي استان شهرستان موردي:
  خوزستان)

اي در این پژوهش به منظورشناخت موقعیت توسعه
هاي استان خوزستان با استفاده از سه روش شهرستان

-ضمن رتبه فازي، تحلیل عاملی و منطق تاکسونومی عددي،
هاي اي روشهاي استان به تحلیل مقایسهبندي شهرستان

هاي استان گیري توسعه یافتگی شهرستانبندي در اندازهرتبه
  خوزستان پرداخته شده است.

سعید  نیا،حسن حکمت
 و نیرحیدري نوشهر چی، گیوه

  مهري حیدري نوشهر
)1390(  

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی 
استفاده از روش شهري با 

تاکسونومی  ها،استانداردسازي داده
(مطالعه  عددي و مدل ضریب ویزگی

  شهر اردکان) موردي:

روش آماري مختلف شامل  چهاردراین مقاله با استفاده از 
 يهاروش استانداردسازي داده جمع واحدها در ناحیه،

گی به تجزیه و تحلیل ژتاکسونومی عددي و مدل ضریب وی
  ی خدمات و امکانات شهر اردکان پرداخت شد.توزیع فضای

 عیسی مسعود تقوایی و
  )1391( بهاري

 توسعه درجه سنجش و بنديسطح
 مازندران استان هايشهرستان یافتگی

 و عاملی تحلیل مدل استفاده از با
  ايخوشه تحلیل

 و تحلیل عاملی تکنیک دو از گیريبهره با این پژوهش در
 در توسعه شاخص 88 از استفاده و ايخوشه تحلیل
 و بهداشتی آموزشی، اجتماعی، اقتصادي،( هايزمینه

 سطوح تحلیل و تعیین به) و غیره کشاورزي درمانی،
 .شد پرداخته مازندران استان هايشهرستان توسعه

 1393، گاندبع: نگارننم
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محقق  یچارد مورفیر 1966در سال : پیشینه تحقیق
ن یـ ا ينقاط شهر یافتگین توسعه ییتع براي ییکایآمر

 ییهـا ن حوزه نفوذ شهرها شاخصییق تعیطرکشور از 
ــاجرت  ــاچــون خــدمات، مه ــه، تاس يه ســات و یروزان

به کار گرفت  غیرهها و ع روزنامهی، توزيزات شهریتجه
ن کشـور را بـه چنـد طبقـه متفـاوت از      یـ ا يو شهرها

 یپس از جنـگ جهـان   نمود. يبنددسته سطوح توسعه،
بـه   یتعادل بخش ن ویش سرزمیفکر آمادوم در فرانسه 

ن کشور را وادار کرد تا با مطالعـه  ی، ات و خدماتیجمع
اي از  بزرگ و منطقه يهاسطوح متروپل يبنداستخوان

چون جاذبه و حـوزه نفـوذ    یهاي مختلف ق شاخصیطر
ســات و ی، تاسیو درمــان یشــهرها، مراکــز بهداشــت  

، مراکز آموزش يهنر-ی، مراکز فرهنگيزات شهریتجه
ن کشـور را از لحـاظ سـطوح    یـ ا يشهرها غیرهو  یعال

  ).69:1375 ،يزدی(ا دینما يبندسطح یافتگیتوسعه 
منــاطق،  یافتگیــن ســطح توســعه یــیدر مــورد تع

در داخـل و خـارج از کشـور انجـام      یقات مختلفیتحق
بـه  ، ینـه مطالعـات خـارج   یدر زم :از جملـه شده است 

هند و پرتقـال صـورت گرفتـه اسـت      که در یقاتیتحق
ن مطالعات که توسـط  یاز ا یکیدر  توان اشاره کرد. می

اخـتالف   و یتوسعه انسـان " عنوان با )2002( نوربخش
هـاي   ن ایالـت یب ينابرابر انجام شد، "اي در هند منطقه

 يا و ریـ ن باتیهمچنـ  قـرار گرفـت.   یهند مورد بررسـ 
شـــاخص  12شـــاخص ( 23از اســـتفاده  بـــا )2004(

 یبا روش تاکسـونوم  )ییربنایشاخص ز 11و  يکشاورز
بلوك در  380 ين سطح توسعه کشاورزییبه تع يعدد
    اند. منطقه هند پرداخته 23

هاي استان ) شهرستان1376( يز خضرین ایراندر 
ــکردســتان، برزو هــاي اســتان  ) شهرســتان1374( انی
هاي استان  شهرستان) 1375( ثالث يمازندران، منصور

هاي استان  ) شهرستان1378( گرانیو د یبیتهران، حب
ــزو ــیقــ ــه م بیحبدین، ســ ــوریالــ ) 1384( يرغفــ

 یو بخش یزد را در دو حالت کلیهاي استان  شهرستان
 یو تاکسـونوم  یل عـامل یـ تحل يهـا با استفاده از روش

 يو نـابرابر  يبنـد اظ سطح توسـعه، رتبـه  ، به لحيعدد
  ).160: 1386 ،ي(آهنگر اند کرده ین آنها را بررسیب

و  ینـواح  یافتگیـ ا سطوح توسـعه  یدر ارتباط با درجه 
اي هـاي منطقـه  ها و عدم تعادليها و نابرابرشهرستان

انجام شده است کـه اغلـب    یران مطالعات مختلفیدر ا
و  یانتخـاب  يهـا اي از شـاخص ن مطالعـات مجموعـه  یا

نارسـا بـودن   ن مطالعات یا یضعف اساس متفاوت است.
 بـا ایـن کـه    و مدل مـورد اسـتفاده بـوده اسـت.     روش

کسـان کـردن وزن   ی اس ویمطالعات به رفع اختالف مق
ن مطالعـات  یـ نشده اسـت، تمـامی ا   یها توجهشاخص

 یاي و شهرسـتان  ناحیه -اي منطقه  داللت بر عدم تعادل
)، 1( در جدول شـماره  ).1387 ،ياریز( در کشور دارند

 ترین منابع مرتبط با موضوع پـژوهش به بعضی از عمده
  گردد.   اشاره می

   
  مطالعه موردي

 مربـع  کیلـومتر  45,481 با شرقیآذربایجان استان
 بـه  را ایـران  کـل  وسعت از درصد 2,8 حدود، مساحت

 غـرب شـمال  در اسـتان  ایـن . اسـت  داده اختصاص خود
 39 تـا  دقیقـه  45 و درجـه  36 مـدارهاي  بین و کشور
 دقیقه 5 و درجه 45 و شمالی عرض دقیقه 26 و درجه

. است گرفته جاي شرقی طول دقیقه 22 و درجه 48 تا
 يهــا يجمهــور  بــا  را آن یشــمال  حــدود ارس رود

ــانیآذربا ــتیا و ارمنســتان، ج ــار ال ــوان خودمخت  نخج
، هـا کـوه  رشـته  یدگیکش، جنوب در. کندیم مشخص

ــادره ــه، ه ــاجلگ ــت و، ه ــادش ــب ه ــتگیپ موج  یوس
 در.  اسـت  شـده  زنجـان  و ارومیه با استان کیتوپوگراف

، سـبالن  يهـا کـوه ، رود دره رودخانـه  و دره زیـ ن شرق
 لیـ اردب استان از را خطه نیا نیصائ گردنه و نور چهل
 شامل استان نیا 1385 سال آمار طبق بر. کندیم جدا
 اســـتان شهرســـتان 19 .باشـــدیمـــ شهرســـتان 19

، سیهر، انهیم، مرند، زیتبر: از عبارتند یشرقجانیآذربا
، شبسـتر ، سـراب ، مـاق یچاراو، اسکو، بریکل، ملکان، اهر

 و آذرشهر، آباد بستان، مرند، مراغه، ورزقان، بناب، جلفا
 ر.یعجب ش

 1375 سـال  مسـکن  و نفـوس  يسرشـمار  طبق بر
 یشــرقجــانیآذربا اســتان تیــجمعمرکــز آمــار ایــران 

 42/49 حـدود  تعداد نیا از که باشدیم نفر 3325540
ــد ــان را درص ــد 58/52 و زن ــردان را درص ــک م  لیتش
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 در تیـ جمع از درصـد  28/60  اسـتان این  در. دهد یم
 سـاکن  ییروستا نقاط در درصد 71/39 و يشهر نقاط

ــتند ــجمع. هس ــن تی ــتان ای ــال در اس ــه 1385 س  ب
ـ ا از که رسید نفر 3527267  51/49 حـدود  تعـداد  نی

 کـه  طـوري  به باشدیم مرد درصد 49/50 و زن درصد
 نقاط در درصد 26/30 و يشهر نقاط در درصد 73/69

ت ایـن اسـتان در سـال    یجمع .ساکن هستند ییروستا
درصـد را   47/49رسیده است که  3724620به  1390
ــان ــی  53/52و  زن ــکیل م ــردان تش ــد را م ــد درص ده

درصـد کـاهش    25/69بـه  همچنین جمعیـت شـهري   
هـاي کـاهش   یاسـت تـوان س یافته که علـت آن را مـی  

دانست؛ در این سال جمعیت ساکن در نقـاط  جمعیتی 
     .ه استدرصد رسید 75/30روستایی به 

 یشـرق  جـان یآذربا اسـتان  يهـا شهرستان تیجمع
 است کرده يادیز تفاوت 1385 و 1375 يهادوره یط
 روبـرو  تیـ جمع کاهش با هاشهرستان در که يطور به

 نیهمچنـ  و تیـ جمع کنتـرل  بـه  کـاهش  علت .بودند
ــیس ماتیتقســ ــتان یاس ــ اس ــرددیبرم ــه گ ــداد ک  تع

 19 بـه  1375 سـال  در شهرسـتان  14 از، هاشهرستان
 در نینـ همچ. کـرد  دایپ شیافزا 85 سال در شهرستان

، بنـاب  جملـه  از هاشهرستان از یکم تعداد هاسال این
 در و است کرده دایپ شیافزا شانتیجمع ملکان، زیتبر
 .بودیم روبرو تیجمع کاهش با هاشهرستان هیبق

اي از اطالعـاتی  هـا مجموعـه  شـاخص : روش شناسی
عم از شـهري و روسـتایی را   هستند که شرایط جامعه ا

ها به منزله معیارهایی هسـتند  دهند. شاخصنشان می
یـک  تـوان کمیـت و کیفیـت    هـا مـی  ه آنکه به وسـیل 

هـا از  بـراي اسـتخراج شـاخص   موضوع را اندازه گرفت. 
 مربـوط  قاتیتحق در یروش دلفی بهره گرفته شد. دلف

 کاره ب. است بوده جیرا روشی ،یاطالعات يهاستمیس به
 هـاي  ایـده  کشـف  هـدف  بـا  عمـدتاً  دلفی روش گیري

 بـه  مناسب اطالعاتی تهیه یا و اطمینان قابل و خالقانه
 ساختار فرایندي دلفی روش. است گیريتصمیم منظور
 در موجـود  دانـش  بنديطبقه و آوري جمع براي یافته

 طریـق  از که است خبرگان و کارشناسان از گروهی نزد
 بـازخورد  و افـراد  ایـن  بـین  در هـایی  پرسشنامه توزیع
 گیـرد می صورت دریافتی نظرات و ها پاسخ شده کنترل

)Adler and Ziglio, 1996 .( روش ،دیگــر بیــانی بـه 
 يادوره یـا  هـا پرسشنامه از يامجموعه عمل، در دلفی

 کـه  اسـت  ياشده کنترل بازخوردهاي همراه به متوالی
 افــراد از گـروه  یـک  میـان  نظـر  اتفـاق  بـه  دارد تـالش 

 کنـد  پیـدا  دسـت  خـاص  موضوع یک درباره متخصص
)Hasson & McKenna, 2000: 1008; Powell, 

2003: 376(.  
 بـه  یمختلف يهاپژوهش در یدلف روش از نمحققا

 نمتخصصـا  قیـ طر از مسـئله  حـل  يبرا يابزار عنوان
ـ ا از یانواع نیهمچن هاآن. اندکرده استفاده  را روش نی

 یطراحـ  اهـداف  و مسـائل  از یخاصـ  يهـا گونـه  يبرا
 افتـه ی ياگسـترده  کاربرد که انواع نیا از یکی. اندکرده
هـدف   کـه  است وزندهی و يبند	رتبه براي یدلف است

 ینسـب  تیـ اهم درباره یگروه توافق به یابیدست از آن
 مــا ابتــدا .)Delbecq et al., 1975(هاســت شــاخص
  : شامل که ؛کردیم میتقس گروه دو به را خبرگان

 بـراي  برفـی  گلولـه  تکنیک از قسمت این در: الف گروه
 ایـن  در کـار  روش. شـد  اسـتفاده  نمونـه  حجـم  تعیین

 موضـوع  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  صورت بدین تکنیک
 و هـا دانشگاه در تحقیق موضوع با آشنا افراد از تحقیق
 افـراد  تـا  شـود مـی  درخواست یتخصص مختلف مراجع
 لحـاظ  بـه  چـه  و ايحرفه لحاظ به چه باتجربه و خبره
 تحقیقـاتی  هـا هموسسـ  نهادها، در را آکادمیک و نظري

 از نفـر  11 شـامل  گـروه  ایـن . نماینـد  معرفـی  مختلف
    بودند. موضوع با مرتبط متخصص کارشناسان

 نظــران صــاحب و نمتخصصــا: ب گــروه آمــاري جامعــه
 شـامل  را نفـر  9 کـه  نیـز  گروه این انتخاب در ؛دانشگاهی

 در نهایـت  .شـد  اسـتفاده  برفـی  گلولـه  تکنیـک  از شدمی
ــه کــه هــاي زیــر اســتخراج شــد  شــاخص آن در اینجــا ب

  پردازیم. می
ی نظیر وابستگی و یهاشاخصهاي اقتصادي: شاخص

یا استقالل اقتصادي، انـرژي، الگـوي تولیـد و مصـرف،     
ــالب،   ــدیریت فاض ــاختار   م ــدن، س ــل، مع ــل و نق حم

وري، میزان بار تکفـل  اقتصادي و توسعه، تجارت و بهره
(معکوس)، نرخ بیکاري (معکوس)، ضریب کل اشتغال، 
نرخ مشارکت، ضریب اشتغال مـردان و زنـان را شـامل    

ها بیانگر وضعیت نسبی اقتصاد شود که این شاخصمی
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 بخـش  شاغالن . براي این تحقیق درصدهستندجامعه 
) و C2خـدمات (  بخـش  شـاغالن  )، درصدC1نعت (ص

  ) در نظر گرفته شد.C3اشتغال ( ضریب
هـاي زیرسـاختی   شـاخص  سـاختی: هاي زیرشاخص

ها، مصـرف سـرانه بـرق، درصـد     عبارتند از: طول جاده
خانوارهاي داراي برق، درصد خانوارهـاي داراي تلفـن،   
درصــد خانوارهــاي داراي آب لولــه کشــی، درصــد     

داراي جاده، درصد خانوارهاي داراي وسایل روستاهاي 
) که نقش اساسی در روند تحوالت اقتصادي C4نقلیه (

: 1390 کننـد (حکمـت نیـا و موسـوي،    جامعه ایفا مـی 
 ازاي بـه  500 از بیش صنعتی هايهکارگا ). تعداد223

10000 )C5  .در این تحقیق استفاده شده است (  
 هــایی مبنــی بــرمفهــومهــاي اجتمــاعی: شــاخص

کمی، که به ما چیزي راجع به آن  ها و معموالً مشاهده
ــه از ــه   جنب ــاعی ک ــات اجتم ــهحی ــدان عالق ــدیم ب من

هاي اجتماعی نظیر آمـوزش، رفـاه و   شاخص .گویند می
عدالت اجتماعی، میراث فرهنگی، فقر و توزیع درآمـد،  

هـاي اخالقـی و اجتمـاعی، نقـش زنـان،      جنایت، ارزش
ع طبیعـی و سـاختار   دسترسی به زمـین و سـایر منـاب   

، همکــارانشــود (کالنتــري و اجتمــاعی را شــامل مــی
 خـانوار  )، معکوسC6شهرنشینی ( ). ضریب58: 1385

) از جملـه  C8تکفـل (  بـار  ) و معکـوس C7مسکن ( به
  هاي مورد استفاده در این تحقیق بود.شاخص

ي آمـار  هاي آموزشـی شاخصهاي آموزشی: شاخص
کـه بـه منظـور     هاي آموزشـی اسـت  مرتبط با سیاست

فراهم کردن اطالعات درباره رتبـه، کیفیـت و عملکـرد    
هـاي آموزشـی   شود. شـاخص نظام آموزشی طراحی می

سـوادي   بـا  مورد استفاده ایـن تحقیـق شـامل ضـریب    
)C9،( 10000 هر  ازاي به دانشجو تعداد ) نفرC10 و (

  شود.-) میC11نفر ( 10000 ازاي به کتابخانه تعداد
هـا یـا نشـانگرهاي    شـاخص هاي بهداشـتی:  شاخص

اي هستند که به منظور بهداشتی اطالعات خالصه شده
ریزي و مـدیریت  پاسخگویی به سواالت در زمینه برنامه

شـوند (رحمـانی و   آوري مـی هاي بهداشتی جمعبرنامه
متخصــص   پزشــکان ). تعــداد 39: 1382، همکــاران

)C12بیمارستان ( تخت )، تعدادC13،( داروخانه  تعداد

)C14ازمایشگاه ( ) و تعدادC15  براي این پـژوهش در (
  شد. نظر گرفته

فضـاي قابـل   : هـا ایـن شـاخص  هاي کالبدي: شاخص
،  مالکیـت مســکن  ، تسـهیالت عمــده مسـکن  ،  سـکونت 

، تـراکم خـانوار در   هـا چیدمان ساختمان، هاتعداد اتاق
مســکن (معکــوس)، درصــد خانوارهــاي داراي مســکن 

ــد  شخصــی، درصــد  ــاطی، درص ــبکه ارتب مســاحت ش
مساحت کـاربري آموزشـی، درصـد مسـاحت کـاربري      
ــاربري ورزشــی، درصــد    ــانی، درصــد مســاحت ک درم

شـود  مساحت کاربري فرهنگی و مذهبی را شامل مـی 
بــــراي  ).222: 1390(حکمــــت نیــــا و موســــوي، 

 هاي کالبدي مورد خاص مطالعه موردي درصد شاخص
ــاکنمســ ــات داراي ه ــتی ( امکان ــدC16بهداش  )، درص

ــا مســاکن مســکونی  ) و ســرانهC17مقــاوم ( مصــالح ب
)C18شد. ه) در نظر گرفت  
 

  1دیماتلتکنیک 
 2گیريتصمیم روش آزمایشگاهی آزمون و آزمایش

گیري چندمعیاره براي مسائل هاي تصمیمیکی از روش
ســایی راه اي از مســائل پیجیــده و شناخــاص، خوشــه

سلسـه مراتبـی   سـاختار   هوسـیل ه هاي قابل کار بـ  حل
 ,Lee et al., 2011: 8377; Wang & Tzeng( باشد می

هاي سنتی فرایند سلسله عکس روش بر ).5605 :2012
شـد کـه عناصـر مسـتقل     مراتبی تحلیل که فرض مـی 

وابسـتگی متقابـل بـین     توانـد اتل میهستند روش دیم
 شناسایی کنـد  علّیعناصر سیستم را از طریق دیاگرام 

)Shen et al., 2011: 1471(  براي نشان دادن مفهـوم .
بیشـتر از گـراف بـراي     علّیپایه روابط متقابل دیاگرام 

  کند.یین شدت رابطه متقابل استفاده میتع
  شود:صورت زیر خالصه می مراحل روش دیماتل به

  گام اول: تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم
هاي مورد نظر با توجه به هدف پس از تعیین معیار

پژوهش به منظور مقایسه زوجی، این معیارها در 
گیرد. براي انجام مقایسه  امر قرار می گروه دلفیاختیار 

 سنجش روابط میان معیارها از زوجی و نیز براي
                                                             
1- DEMATEL 
2- Decision-Making Trial and Evaluation 
Laboratory Method 
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شود که بسته به هدف  هاي عددي استفاده می مقیاس
است  تواند متفاوت باشد. الزم به ذکر و نظر محقق می

صورت زیر بیشتر مورد  اي بهدرجه 5که مقیاس 
  گیرد. ن قرار میااستفاده محقق

 )3) تـأثیر بینـابینی (  2تـأثیر کـم، (  ) 1تأثیر، ( بی) 0(
به شدت تأثیر دارد. با اسـتفاده  ) 4تأثیر زیادي دارد و (

زوجـی را   هـاي هشده متخصصان مقایس ارائهاز مقیاس 
دهــیم و  نشــان مــی Zدهنــد کــه آن را بــا  انجــام مــی

دهـیم کـه بیـانگر     نمـایش مـی    Z ij ن را باآهاي  مؤلفه
  دارد. jبر معیار  iدرجه تأثیري است که معیار 

ساختن ماتریس  گام دوم: نرمال سازي ماتریس ارتباط
ــاتریس ارتبــاط مســتقیمXنرمــال ( ــا Z( ) از م ) کــه ب

  شود. استفاده از فرمول زیر محاسبه می
  
)1(   

)2(    

  
  سوم: به دست آوردن ماتریس ارتباط کلگام 

یعنی مـاتریس نرمـالیزه شـده     X هنگامی که ماتریس
ماتریس ارتباط را محاسبه کردیم ماتریس ارتباط کـل  

شود کـه در   محاسبه می )3(با استفاده از فرمول شماره
  عبارت است از ماتریس همانی I آن

 
)3(                                    T = X (I – X)-1     

  یعلگام چهارم : تولید نمودار 
بـه   T هـاي مـاتریس   مجموع عناصـر سـطرها و سـتون   

شـوند کـه از    گـذاري مـی   نـام  R و  Dصورت بردارهـاي 
سپس محور . شوند ) محاسبه می6) و (4طریق فرمول (

) D، )D + R و R افقی نمودار از طریق جمع بردارهـاي 
شـود و   نامیده می »محور اهمیت«شود که  محاسبه می

. دارددهنده درجه اهمیتی است که معیار مربوطه نشان
 »وابسـتگی «به طور مشابه محور عمـودي نمـودار کـه    

محاسبه شـده  ) D - R( از طریق فرمول شود نامیده می
معیارهـا را بـه دو گـروه علـت و معلـول       استکه قادر 

مثبت است ) D-R( طورکلی هنگامی که تقسیم کند. به

باشـد و در غیـر    مربوطه متعلق به گروه علت میمعیار 
منفی باشد معیار مربوطه به ) D-Rاین صورت اگر که (

از طریـق   یعلـ گروه معلول تعلق دارد. بنابراین نمودار 
قابل دست یـابی  ) - DوD+ R( تقاطع با مختصات رسم

اسـت کــه فــراهم کننــده اطالعــات ارزشــمندي بــراي  
  باشد. گیري میتصمیم
ترتیب بیانگر جمع  به  Rو بردار D بردار که طوري به

  )6(رابطه  هاي ماتریس ارتباط کل سطرها و ستون
 T = [Tij]n x n باشد می.  

 1ايتعریف آستانه و اکتساب نقشه ارتباط شبکه: 5گام 
منظور تفسیر ارتباط ساختاري بین معیارها و حفـظ   به

گیـران  سیستم در حد قابل مدیریت، تصمیم پیچیدگی
اي را تعریف نمایند تا اثرات و ارتباطـات  بایستی آستانه

جزیی و قابل چشم پوشی در مـاتریس ارتبـاط کـل را    
حــذف نمایــد. بنــابراین تنهــا ارتباطــاتی مــورد توجــه 

هـا   گیران قرار خواهد گرفت که مقدار عددي آنتصمیم
باالي آستانه قرار گیرد. در ادامه اثـرات نقشـه ارتبـاط    

ــهشــبکه ــن ارتباطــات ســاخته   اي ب منظــور نمــایش ای
 .شود می

 يها کیتکن از یکی: 2ANP ايشبکه تحلیل فرآیند
 اسـت  ياشبکه لیتحل ندیفرآ ارهیچندمع يریگمیتصم

ـ ارا منظـور  به 3یساعت توسط که  آن يبـرا  یحلـ  راه هی

 و روابـط  کـه  ارهیچندمع يریگمیتصم لئمسا از دسته
 هدف، يریگمیتصم سطوح انیم در متقابل یهمبستگ

 وهایآلترنات آن، يارهایرمعیز و يریگمیتصم يارهایمع

 ياشـبکه  لیـ تحل نـد یفرآ .است شده هیارا دارد، وجود
ـ  یمراتبـ  سلسـله  يزیر برنامه کیتکن گسترش   AHPای

 ;Lee, 2011: 8; Tsai and Chou, 2009: 1455( است

Saaty,1980: 2004(.   
 سـتم یس کی ياجزا) AHP( یمراتب سلسله لیتحل

 بـه  کند می یسازمانده مراتب سلسله کی صورت به را
 سـطح  عنصـر  بـه  یمراتبـ  سلسـله  عنصر هر که يطور

 نیا یخط صورت به و باشد وابسته تواند می خود باالتر
. باشـد  داشـته  ادامه تواند می سطح نیباالتر تا یوابستگ

 دیـ با هـا  وابستگی مراتب سلسله کی در گرید عبارت به
                                                             
1- Relationship map (NRM) network  
2- Analytic Network Process 
3- Saati 

s X A

1 1

1 1min ,
max | | max | |

n n

ij iji j
j i

s
a a
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ـ  ایـ  و نییپا به باال از خطی صورت به  ؛باشـد  عکـس ر ب
 معیارهـا  وزن یعنـ ی باشد طرفه دو یوابستگ چنان چه

 وابسـته  معیارها به زین ها گزینه وزن و ها گزینه وزن به
 و شده خارج یمراتب سلسله حالت از گرید مسئله باشد
 باز با ستمیس ای یرخطیغ ستمیس ای شبکه کی لیتشک
 لمسـائ  از ياریبسـ  توانینم بنابراین .دهد می را دخور
 يهـا یوابسـتگ  لیـ دل بـه  را ارهیچنـدمع  يریـ گمیتصم

ـ یب و یدرونـ   عناصـر  انیـ م تعـامالت  و روابـط  و یرون
 سـاختار  صـورت  بـه  ،يریـ گمیتصم سطوح در ها خوشه
 روش نیبنـابرا  .)1(شکل  گرفت نظر در یمراتب سلسله
ANP و تعـامالت  یتمـام ، ریـ فراگ و جامع چارچوب با 
ـ  لیتشـک  کـه  را يریـ گمیسطوح تصم انیم روابط  کی

فرجی ( ردیگ نظر در تواندیم دهد،یم ياشبکه ساختار
  .  )131: 1389، همکارانسبکبار و 

  

  
  ؛غیرخطی ياو شبکه یمراتب سلسله ساختار سهیمقا .1 شکل

  ساختار سلسله مراتبی: ب؛ غیرخطی ياشبکه ساختار: الف 
  

 ریز در که است یمراحل شامل ANP يسازمدل ندیفرا
 Liou, 2012: 61; Liou( شودیم آن اشاره به اجمال به

et al., 2011: 5125; Chen et al., 2010: 929(.  
د یـ : مسئله بامسئلهمدل و ساختار  يزیرهی، پاگام اول

سـتم  یک سیـ ن شده و به صورت ییتب یبه شکل روشن
  ه شود.ی، مانند شبکه تجزیو عقالن یمنطق

و بــرآورد وزن  یســات زوجــیس مقای، مــاترگــام دوم
 است به AHP مانند ANPدر  ینسب وزن نیی: تعینسب

 ینسـب  وزن تـوان  یمـ  یزوجـ  سـه یمقا قیطر از یعبارت
 يهـا  سـه یکـرد. مقا  مشـخص  را ارهـا یمعریز و ارهایمع

 آن ینسب تیاهم به توجه با سطح هر در عناصر یزوج

 انجــام AHPروش  ماننــدکنتــرل،  اریــبــه مع نســبت
ـ  مؤلفـه  دو یزوجـ  سـه یمقا يبـرا  یشود. ساعت یم ک ی

 در aij نمـوده اسـت. مقـدار    یرا معرفـ  ییتا 9اس یمق
 با iسطر  در مؤلفه ینسب تیاهم یزوج سهیمقا سیماتر

  یدهـد؛ بـه عبـارت    یمـ  نشـان  را  jسـتون   بـه  توجـه 
aij=푊

푊 1عـدد   کـه  يطـور  به .کند یم مشخص را 

 9ن دو عنصر و عـدد  یب يت مساویمشخص کننده اهم
ک عنصـر  یـ ت ممکـن  یـ ن اهمیشـتر یکننده بمشخص

1معکـوس (  ارزش از گر اسـت. ینسبت به عنصر د 푎( 
اگر  باشد. iمؤلفه  از تر مهم  jکه  شود یم استفاده یزمان

n ن صورت یا در باشد، داشته وجود مؤلفهn  بـا  مؤلفـه 

 نشان 7ر رابطه د Aس یماترابر شد، خواهند سهیمقا هم

  .است شده داده

  

 الف ب
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                                                   فرمت استاندارد یک .7رابطه   

          یس       ماترابر

، i و   jيهامؤلفه يبرا یوزن يهاسهیمقا AHP در روش
푊، ینسب وزن از  푤 و 푤ن وز اختصاص يجا به

푊 

 صورت به یزوج سهیمقا که آن از بعد. شود یم استفاده

 که شودیم محاسبه (w)وزن  شد، بردار کامل انجام

  است: نموده شنهادیپ را ریز روش یساعت
                                                                             

퐴 × 푊 = 휆 × 푊                                   )8(  

 퐴 سیژه ماتریمقدار و نیتر بزرگ 휆که در آن 
= ازاستفاده  با 푊است. بردار ∑ 푤α نرمال 

 هر جمع یعبارت به است، واحد 푊 آن جهینت .شود یم

 زانیم نییتع ي. براشود یم کی س برابریماتر در ستون

 ارهایمع وزن يسازگار شاخص از هاسهیمقا يسازگار

 ریز رابطه از استفاده با شاخص نیا که شود یماستفاده 
  :شودیم محاسبه

)9   (  퐶퐼 =  
휆 −  푛

푛 − 1  
  
. شود یم دییتأ سهیمقا باشد 1/0 کمتر از 퐶퐼 اگر کل در
 مرحلـه (در  دو در یزوجـ  سهیمقا ار،یمع هر به توجه با

 که شودیم انجام ها)ن خوشهیب سهیمقا و عناصر سطح

  .شد خواهد واردیس ماترابر در هاسهیمقا از حاصل جینتا
 بـا  ANP عناصـر ه: یـ اولیس ماترابر لی، تشکگام سوم

 واحـد  تواننـد  یم عناصر نیا .هستند تعامل در گریکدی

 حاصـل،  جینتـا  ارهـا، یمع ریز ارها،یرنده، معیگ میتصم

 هـر  ینسـب  وزن باشـند.  يگـر ید زیـ چ هـر  و هـا  نهیگز

 AHPروش  هماننـد  یزوجـ  سـه یمقا بر اساسس یماتر
 واردیس مـاتر ابر در حاصـل  يها وزن ؛شودیم محاسبه

 نشـان  را ستمیس عناصر نیب متقابل رابطه که شوندیم

 نشـان  2 شـکل  دریس مـاتر ابر یعموم قالب .دهند یم

 Nخوشه دهنده نشان CN ریتصو نیدر ا است. شده داده

 بلـوك  سیماتر Wij ،اُمN خوشه ام در nعنصر  eNn، ام

 در ر عناصـر یتـأث  w يبردارهـا  ینسـب  يهـا  وزن شامل

 چیه اُمiخوشه  است. اگر اُمjخوشه  به نسبت اُمiخوشه 
حالـت  ( دباشـ  نداشـته  خـودش  اُمi خوشـه  بـر  يریتأث

یس مــاترابر شــود. یمــ صــفر Wij )،یداخلــ یوابســتگ
ـ  هیـ اولیس مـاتر ابر مرحلـه  نیا آمده در دست به  یمعرف
  .شود یم

 واقــع : دریوزنــ یسمــاترابر لی، تشــکگــام چهــارم
 لیتشـک  ژهیـ و بـردار  چنـد  ازیس مـاتر ابر يهـا  سـتون 

ـ  برابـر  از بردارهـا  هرکدام جمع که شود یم اسـت.   کی
یس مـاتر ابر سـتون  هـر  جمـع  که ممکن است نیبنابرا

 کـه  ییهاژهیو بردار با باشد (متناسب کی از شیه بیاول

 سـتون  از عناصر که آن يبرا دارند). وجود ستون هر در
 جمـع  و شـود  گرفته شان فاکتورینسب وزن با متناسب

 اسـتاندارد  س،یمـاتر  سـتون  شود، هـر  کی برابر ستون
 کـه  دیآیم دست به يدیجد سیماتر جهینت درشود.  یم

 بـود.  خواهد کی با  برابر آن يها ستون از کی جمع هر
 کـه جمـع   اسـت  مـارکوف  رهیزنج به هیشب موضوع نیا

 سیمـاتر  است. بـه  کی معادل ها تیوضع همه یاحتمال
  .شودیم گفته یوزن سیماتر د،یجد
 بعد، مرحله : دریعموم یوزن بردار ، محاسبهم پنجمگا

 عناصـر  تـا  رسـد  یمـ  يحـد  تـوان  به ،یوزنیس ماترابر

 برابـر  بـاهم  آن يسـطر  ریو مقـاد  شده همگرا سیماتر

ـ  سیمـاتر  اسـاس  شوند. بر  وزن بـردار  آمـده،  دسـت هب

  شود.یم مشخص یعموم
                                                                          

 푙푖푚
→

푤                                           )10(  
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ـ  سیمـاتر  دنیرسـ  توان به جهینت در که یسیماتر  یوزن
 هـر  ریمقـاد  کـه  اسـت  يحد یسیماتر د،یآیم دست به

-رهیزنج اثریس ماترابر اگر. باشدیم برابر هم با آن سطر
ـ  دو است ممکن باشد، داشته يوار یس مـاتر ابر چنـد  ای

 همگـرا  یوزنـ یس مـاتر ابر ریز صورت به م ویباش داشته

  شود: یم
                                                         

)11(                                       
 
푙푖푚

→
∑ 푤  

 نیآخر ارها: دریمع یینها وزن ، محاسبهگام ششم

 حد،یس ماترابر و هاخوشه وزن جدول به توجه با مرحله

 .شودیمحاسبه م ارهایمع ییوزن نها
 جینتا موارد از ياریبس در: II PROMETHEE1 روش
 و اسـت  مطلـوب  یهنگـام  تنها يریگمیتصم از حاصل

کـه   شـود یمـ  رنـده یگمیتصـم  يمنـد تیرضـا  موجـب 
 گرفتـه  صـورت  شـاخص  چنـد  اسـاس  بر يریگمیتصم

ــز قــتیحق در يریــگمیتصــم يهــامــدل .باشــد  ری
 .هسـتند  اتیـ عمل ق دریتحق يهاکیتکن از يا مجموعه

 عـدد  يزیربرنامه ،یخط يزیربرنامه مانند ییهامدل در
ک یکالسـ  يهامدل از يادیز تعداد و صیتخص ح،یصح
 نه،یهز سود، هايشاخص کی فقط ات،یعمل در قیتحق

 يها مدل در که آن حال رد؛یگیم قرار توجه مورد زمان
 نـه، یگز نیبهتـر  نییتع يبرا ارهیچندمع يریگمیتصم

 .رندیگیم قرار استفاده مورد همزمان طور به اریمع چند
 زیـر  صـورت  بـه  یلیمسـا  يبرا PROMETHEEروش 
 ,Nasiri et al. 2012; Elevli & Demirci( دارد کاربرد

2004; Behzadian, 2009(:  
푀푎푥 (푀푖푛){푓1(푎), 푓2(푎), … , 푓푘(푎)푙푎 ∈ 퐴} )12(     

 يهـا نـه یگز مجموعـه  دهنـده  نشـان A  که يطوره ب
  و است؛ میتصم

 푗 = 1, … , 푘 و 푓푗 (푎) ییهاشاخص مجموعه 

 .کنندیم یابیارز را هانهیگز که هستند
 مدل کی جادیا PROMETHEEروش  در گام نیاول

 در که است رندهیگمیتصم حاتیترج از افتهی بهبود

  شود. یم داده نشان یابیارز 13رابطه 

                                                             
1- Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluations 

)13( 

  
  
,푓푗(푎)}  2افتهی میتعم اریمع کی 푃푗(푎, 푏)푙푎, 푏 ∈

퐴}هر شاخص  به푓푗(. 푗شود و داده می ( = 1,2, … , 푘 
.)푓푗و براي هر معیار  A) در a,bبراي هر زوج ( ، عدد (

,푃푗(푎حقیقی  푏 ) دهنده میزان اولویت گزینه نشان 

a برb است. به این منظور ما انحرافات را محاسبه می-
  کنیم:

   
)14(                푑푗 (푎, 푏) = 푓푗(푎) − 푓푗(푏)  

 شوند، دو حداکثر دیبا که ییهاشاخص مورد در

.)푓푗در شاخص Aمقدار  اگر که است مشخص )  
 که یوقت .ندارد وجود یحیترج چیه نباشد، bبزرگتر از 

 کم تیاولو زانیم است، کوچک اما مثبت انحراف زانیم

 شود تربزرگ انحرافات چه هر که یحال در بود؛ خواهد

  .ابدییم شیافزا زین مقدار نیا
,푃푗(푎مقدار که شودیم فرض 푏 ) قرار کی و صفر نیب 

.)푓푗  شاخص هر يبرا صورت نیا در .دارد  توانمی (

  کرد: تصور را زیر از روابط یکی
푓푗 (푎) ≤ 푓푗(푏)        [푑푗(푎, 푏) ≤ 0]         

⟹ 푃푗(푎, 푏) = 0   
푓푗 (푎) > 푓푗(푏)        [푑푗(푎, 푏) > 0]         

⟹ 푃푗(푎, 푏) ≈ 0   
푓푗 (푎) >> 푓푗(푏)    [푑푗(푎, 푏) >> 0]      

⟹ 푃푗(푎, 푏) ≈ 0   
푓푗 (푎) >>> 푓푗(푏) [푑푗(푎, 푏) >>> 0]   

⟹ 푃푗(푎, 푏) = 0   

)15(  

 يهـا ایمع از نـوع  شـش  PROMETHEE روش در
 فیتعر قابل یسادگ به که ندشده شنهادیپ افتهی میتعم

 ثابت دیبا هاپارامتر اندازه حداکثر اریمع هر در .هستند

 حیترج آستانه ، مقدار(q) یتفاوتیب آستانه مقدار باشد؛
(p) ،نیب حیترج مقدار ای p و  q شوندیم ز مشخصین. 
 و مشخص رندهیگمیتصم يبرا پارامترها نیا مورد هر در

                                                             
2-  Generalized criterion 
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افتـه  ی میتعمـ  يارهـا یمع 2 جدول در .هستند دار یمعن
  ند.ا شده مشخص

 A يمبنا بر يفاز ياررتبهیغ رابطه کی از دوم گام
زوج  هر يبرا یکل تیاولو نماد کی. شودیم لیتشک

(a,b) شود.تعریف می  
)16(    

휋(푎, 푏) = ∑  푤푗  푃푗  (푎, 푏) , ∑  푤푗 = 1 

푤푗  (푗   که يطور به = 1,2, …  يها وزن دهندهنشان (3,
,π(푎مقدار  نیا .است شاخص هر شده نرمال 푏) در 

 شتریب مقدار نیا چه هر. است ریمتغ کی و صفر فاصله

 هادر تمام شاخصa بر   bنهیگز تیاولو زانیم باشد،

,푎(است.  شتریب 푏( زوج  هر يبرا)푎, 푏 (دهدیم نشان 

و  دارد تیاولو b  بر هاشاخص تمام در چگونهa  که
)푎, 푏 (است مطلب نیا عکس دهنده نشان زین.  

  
  راي روش پرومتربانواع توابع ترجیح  .2جدول 

  شرح  شکل  رابطه  پارامتر  نام  نوع

 اریمع  1
푃(푑)  -  يعاد = 0  푑 = 0

1   푑 > 표 

  

 نهیگز دو ازاتیامت که یصورت در
 وجود یتفاوت چیه باشد، برابر

  .نخواهد داشت

2  

 اریمع
 یبخش

)U 
  شکل)
  

Q 푃(푑) = 0  푑 ≤ 0
1   푑 > 표 

  

 دو ازاتیامت تفاوت که یزمان تا
 وجود یتفاوت چیه نه باشد،یگز
q  داشت از نخواهد کمتر.  

3  

 Vمعیار 
  شکل

(معیار 
  خطی)
  

P  푃(푑) =
푑
푝 푑 ≤ 푝

1    푑 > 푝
 

  

 صفر فاصله در ازاتیامت رییتغ با
 صورت به تیاولو زانیم qتا 
 تفاوت اگر کند.یر مییتغ یخط

 نظر مورد نهیباشد گز qاز  شتریب
  .دارد تیاولو کامال

4  
معیار 
هم 
  سطح

q  وp 푃(푑) =
0    푑 ≤ 푞

1
2

1   푑 > 푝
푞 < 푑

≤ 푝 

  

 نهیگز دو ازاتیامت تفاوت اگر
 یتفاوت چیه باشد، q از کمتر
 که یصورت در. ندارد وجود
 q و p مقدار دو نیب تفاوت
 وجود ینسب يبرتر کی باشد،
  ش ازیب تفاوت زانیم اگر .دارد

q  ،وجود ت کاملیاولو باشد 
  .دارد

5  

 Vمعیار 
شکل با 
ناحیه 
بی 

  تفاوتی

q  وp 푃(푑) =
0    푑 ≤ 푞

1   푑 > 푝
푞 < 푑

≤ 푝 
  

 نهیگز دو ازاتیامت تفاوت اگر
 یتفاوت چیه باشد،q  از کمتر
 ازاتیامت رییتغ با .ندارد وجود

 تیاولو زانیم q تاp فاصله  در
 .کندیم رییتغ یخط صورت به

 شیب تفاوت زانیم اگر
P ،وجود کامل تیاولو باشد 

  .دارد

معیار   6
Δ  푃(푑)  گاوسی = 1푒 ℴ  

  

 ها،نهیگز ازاتیامت انیم تفاوت با
 رابطه طبق بر تیاولو زانیم

  .ابدییم شیافزا

Chou et al., 2004: 53 
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 يریگمیتصم يبرا يبندتیاولو روابط سوم گام در

 فیتعر را لیذ يبرتر يهاانیجر .شوندیم استفاده

  ):یخروج انی(جرها): نهیگز تعداد  = nم (یکن می
∅ (푎) = ∑ 휋(푎, 푥)∈ )17    (                

 ها نهیگز ریسا بر زانیم چه تاa  نهیگز دهدیم نشان که

    ): يورود انی(جر و دارد؛ يبرتر
)18(                   ∅ (푎) = ∑ 휋(푥, 푎)∈  

 a  نهیگز بر زانیم چه تا هانهیگز ریسا دهدیم نشان که
∅برتري دارد. (푎) نهیگز قدرت کننده انیب a   و

∅ (푎) نهیگز ضعف دهنده نشان a  انیجر است. هر 

کند. ایجاد می Aکامل را در  يبندرتبه کی تواندیم
∅ترین بزرگ (푎) دهنده بهترین نشانa ترین و بزرگ

∅ (푎) دهنده بدترین نشانa .یجزئ بنديرتبه است 
 نیا همزمان يریبکارگ حاصل PROMETHEE I در
  است: روش دو

)19(  

∅ (푎) > ∅ (푏)  , ∅ (푎) < ∅ (푏)  
(푎푃 푏)   푖푓              ∅ (푎) > ∅ (푏)  ,
∅ (푎) = ∅ (푏)  
∅ (푎) = ∅ (푏)  , ∅ (푎) < ∅ (푏)  
(푎퐼 푏)   푖푓              ∅ (푎) = ∅ (푏)  ,
∅ (푎) = ∅ (푏)  
(푎푅 푏)    otherwise   

 دادن نشان يبرا بیترت به I ، Pو  Rکه يطور به

 کار به 3بودن سهیمقا قابل ریغ و 2یتفاوت یب ،1تیاولو

  .روندیم
ـ  يبند رتبه نیا  يبـرا  را یمناسـب  اطالعـات  یجزئ
) Pت (یـ اولو مـوارد  در. کنـد یمـ  جـاد یا رندهیگمیتصم
 در .اسـت  يورود انیـ جر کنندهمیتحک یخروج انیجر

 و يورود انیـ جر دو انیـ م (R)سه یمقا قابل ریغ موارد
 حالت معموال نیا .دارد وجود تیاولو تضاد کی یخروج

 از يامجموعـه  يرو بر aنه یگز که افتدیم اتفاق یوقت

 bنـه  یگز کـه  یحال در است، bنه یگز از بهتر هاشاخص
 يبرتر aبه  نسبت ها شاخص از يگرید مجموعه يرو بر

ـ ا در .دارد  چیهـ  PROMETHEE Iروش  حالـت  نی

 هـا نـه یگز .کنـد ینمـ  مشـخص  a  و bان یـ م یحیترج

                                                             
1  - Preference 
2- Indifference 
3- Incomparable 

 توانـد یمـ  رنـده یگ میتصـم  و هستند سهیمقا رقابلیغ

 انیـ جر تـوان یمـ  مشـکل  نیا رفع يبرا  .کند انتخاب

 .)Peng et al., 2011: 2909نمود ( محاسبه را 4خالص
 )20(                ∅ (a) = ∅ (b) −   ∅ (a) 

  
 توازن یخروج و يورود يهاانیجر انیم خالص انیجر

 يبندرتبه را محاسبات نیا. کندیم جادیا

 خالص انیجر .اند دهینام  PROMETHEE IIکامل

  :است بهتر نهیگز دهنده نشان شتریب

)21(  (aP b)    if   ∅(a) > ∅(b)   
(aP b)    if    ∅(a) = ∅(b)  

  
 را یکـامل  يبند رتبه PROMETHEE IIکه  مینیبیم

 شـوند یسـه مـ  یمقا قابل هانهیگز تمام و دهدیم انجام
)Tuzkaya et al., 2010; Brans, 2005.( 
  

  هایافته
معیارها با استفاده از بین گیري روابط اندازه

در این پژوهش تکنیک : DEMATEL تکنیک
DEMATEL  براي روابط بین معیارها در نظر گرفته

به ارزیابی تاثیر بین دو معیار  گروه دلفیهر شد. 
در دهی خود را ارزش 5تا  0اي براساس دامنه نمره

انجام داد. ماتریس هاي تنظیم شده نامه قالب پرسش
معیار در  18×18براي گروه دلفی میانگین روابط اولیه 

ماتریس  .)3(جدول  نمایش داده شده است Aماتریس 
رابطه با توجه به رابطه  جهت Dنرمال شده اولیه 

مرحله سپس رابطه ). 4انجام شد (جدول مرحله دوم 
محاسبه  Tدیماتل براي ماتریس روابط کل سوم 
-نتیجه محاسبه شده این رابطه می 5جدول  ؛گردید
در این تحقیق مقدار آستانه با محاسبه میانگین  باشد.

دست آمد که در ه ب cو  rبراي بردار  Tعناصر ماتریس 
سازي دیاگرام پیاده نشان داده شده است. 6جدول 

  Super Decisionافزاردر نرم ) 2 شکل(علت و معلولی 
انجام شد.

                                                             
4  - Net flow 
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 ماتریس تعیین مقدار آستانه .6جدول 
 sum (di) sum (ri) di + ri di −ri 

C1    
C2    
C3    
C4    
C5    
C6    
C7    
C8    
C9    

C10    
C11    
C12    
C13    
C14    
C15    
C16    
C17    
C18    

1393، گاندبع: نگارننم  
 

 

دیاگرام علت و معلولی .2 شکل   
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و   DEMATELوزن هر معیار با ترکیب تکنیـک  
 در ایـــن مرحلــــه تکنیــــک ): ANP )DANPروش 

DEMATEL روش با ANP      ترکیب شـد تـا بتـوان بـه
بندي کیفیت توسـعه سـکونتگاهی   دهی براي رتبهوزن

بافـت. بـراي    شهرهاي استان آذربایجان شـرقی دسـت  
رسـیدن بــه وزن شــبکه روابــط ابتــدا مــدل حاصــل از  

-دیاگرام علت و معلولی ترسیم گردید. سپس مـاتریس 
ــب   ــاي اولویــت در قال هــاي مقایســه زوجــی و برداره

نامه تهیه شد و از گروه دلفـی خواسـته شـد تـا     پرسش
هاي انجام شده مقایسه زوجی را انجام دهند. در تحلیل

). در تطـابق بـا   7محاسبه گردیـد (جـدول   ابرماتریس 
بدسـت   وزنـی  ابرمـاتریس مقدار تاثیر معیارهاي متنوع 

وزنـی   ابرمـاتریس از  ). سپس توان حدي8آمد (جدول 
براي عناصر ماتریس همگرا شده تا مقادیر سـطري آن  

). در نهایـت محاسـبه بـردار    9باهم برابر شوند (جدول 
رها بـراي اعمـال   ها در معیاوزنی عمومی با تاثیر خوشه

صورت  PROMETHEE IIبندي به روش وزن در رتبه
 ).  10گرفت (جدول 

بعــد از لحــاظ کــردن نکــات کلیــدي در انتخــاب  
دهـی   معیارها تعیین میزان اهمیت و یا به عبـارتی وزن 

یکـی از  گیـرد.   صورت مـی هاي ذهنی  در روشها  به آن
نکات مهم در این تحقیق اهمیت دقت در تعیین اوزان 

کـه   استربوط به هر کدام از معیارها در روش ذهنی م
. هـر چـه ایـن    دنقش مهمی در نتایج خروجی کـار دار 

اوزان با دقت بیشتري تعیین شود نتایج کار به واقعیت 
و قابلیت اطمینان باالتري خواهـد   خواهد بودتر  نزدیک

دهـی بـدون    داشت. در بسیاري از تحقیقـات روش وزن 
یـابی بـه    گیرد. دست توجه به ساختار معیارها انجام می

ساختار و میزان روابط میان معیارها نقـش اساسـی در   
ــین روش وزن ــک   تعیـ ــن رو تکنیـ ــی دارد. از ایـ دهـ

DEMATEL     بـا  با شناسایی روابـط میـان معیارهـا و 
لحاظ کردن این روابط، نقش بسزایی در نزدیک کـردن  

این نزدیکی بـه واقعیـت زمـانی     دارد؛  نتایج به واقعیت
رهـا بـه درسـتی    روابـط میـان معیا   شود که حاصل می

ن صورت گرفتـه باشـد. از   مشخص و از سوي متخصصا

هاي مبتنی بر مقایسه زوجـی میـان    آنجایی که تکنیک
دهـی  هـاي وزن  روشتـرین   معیارها به عنـوان مناسـب  

اند متناسب با سـاختار اسـتخراج شـده از     شده  شناخته
براي  )ANPاي ( فرآیند تحلیل شبکه دیماتل و تکنیک

  دهی به معیارها در روش ذهنی استفاده شد. وزن
توســعه کیفیــت  ارزیــابی نهــایی رتبــه بنــدي

ن مطالعه، یدر ا: PROMETHEE II با سکونتگاهی
نه یشـ یاثـر ب  يار، دارایاثر مع ارها از نظر نوعیتمامی مع

 يهـا از آنجا که داده حیباشند و از نظر نوع تابع ترجیم
کار گرفته شد. همان طـور  ه ب يگسسته است تابع عاد

، ارهـا یمع از کیـ هر  وزن نییتع منظور که بیان شد به
 تابع حسب بر عالوهه ب. دیگرد استفاده DNAP روش از

 ارهـا یمع از کی هر يبرا آستانه ریمقاد، یانتخاب حیترج
 مشـخص  حـداقل  و حداکثر ریمقاد نیب اختالف هیپا بر

 روش يســـــازادهیـــــپ 11و  10 جـــــدول. شـــــد
PROMETHEE II  و وزن نهــاییANP  بکــار گرفتــه

بنـدي نهـایی   در این مرحله رتبه .دهدیم شده را نشان
 19بــراي  توسـعه سـکونتگاهی  رزیـابی کیفیـت   بـراي ا 

استان آذربایجان شرقی محاسبه و انجـام   نواحی شهري
نشان داده شده اسـت   11طور که در جدول  همان شد.

ــاالترین و شهرســتان  ــز ب ــر شهرســتان تبری هــاي کلیب
ترین وضعیت را در توسعه سکونتگاهی بر مبنـاي   پایین

 توسـعه  هاي در نظر گرفته شده دارند. کیفیـت شاخص
 دهنـده هـا، نشـان  سـایر شهرسـتان   از تبریـز  شهرستان
ــتالف ــق اخ ــع در عمی ــادل توزی ــطح  متع در س

ــتان ــرقی   شهرس ــان ش ــتان آذربایج ــاي اس ــت. ه  اس
تمرکـز   محـل  اسـتان،  مرکـز  عنـوان  بـه  اینشهرسـتان 

اسـت.   غیـره  و ادارى سیاسـى و   اقتصادى، هاىفعالیت
ــزون توســعه ــاطق صــنعتى روزاف ــاالي  من ــرخ ب و ن

 فضایى هاىعدم تعادل به شهرستان این شهرنشینی در
 است. افزوده استان در
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  گیرينتیجه
هـایی چـون   تحت تاثیر مولفـه توسعه سکونتگاهی 

هاي فردي و اجتماعی قرار دارد و ارزش و زمان و مکان
هــاي افــراد و گــروهاز ایـن رو معــانی گونــاگونی بـراي   

ــف بــر آن م   و توســعه تیــفیک. اســت ترتــبمختل
 هـاي زيیـ ر برنامـه  اثـر  سـکونتگاهی در  هايرساختیز

 در را ايعمـده  مسائل ،گذشته ملی متمرکز و نامطلوب
 رو ایـن  از. اسـت  کرده ایجاد کشور نواحی توسعه روند

 نـواحی،  بـین  دولـت  گـذاري  سـرمایه  چگونگی موضوع
 عیـ توز جهـت  در اقتصـادي  هـاي ربخشیـ ز و هابخش

 مطرح همواره موجود هايتعادل عدم کاهش و عادالنه
 نیـ ا سـاختاري  پیچیـدگی  و گوناگون ابعاد. است بوده

 مــدل عرضــه در اساســی تنگناهــاي از کــیی موضــوع
 منظـور  به. دیآمی شمار به اعتبارات توزیع براي مناسب

 گـام  اي،منطقـه  هـاي تعـادل  عدم از ناشی مسائل حل
 میـزان  نظـر  از منـاطق  بنـدي سـطح  و شناخت نخست

 و فرهنگـی  اقتصـادي،  اجتمـاعی،  نهیزم در برخورداري
 از کـی ی PROMETHEE II روش کـه  باشـد مـی  غیره

  .است نهیزم نیا در شده عرضه هايو روش الگوها
 بـه  MADM هاي روش گسترش اولیه هاي سال در

 امـا  شـد  نمـی  خاصی توجه ها تکنیک انتخاب چگونگی
 توانـد  مـی  نادرسـت  انتخاب یک که است واضح امروزه

 بهینـه،  غیـر  پاسـخ  بـه  دستیابی احتمال مانند نتایجی
 منصـرف  و انـدازه  از بـیش  مـالی  منـابع  و زمان صرف
. باشـد  برداشـته  در را MADM از بـالقوه  کاربران شدن

 را هایی مدل اخیر هاي سال در محققان دالیل همین به
 طراحــی مناســب گیــري تصــمیم  روش انتخــاب بــراي
 از اي مجموعـه  بـار  اولـین  بـراي  یون و هوانگ. اند کرده

ــوانین ــاي روش انتخــاب ق ــه MADM ه ــد ارائ . کردن
 انتخـاب  بـراي  اخیـر  هـاي  سـال  در مختلفـی  هاي مدل

 روش مطالعات این در که است شده ارائه روش بهترین

PROMETHEE II  بهتـرین  از یکـی  عنوان به همواره 
 روش . اسـت  شـده  شـناخته  گیـري  تصمیم هاي روش

PROMETHEE II ــتیبان هـــاي روش از یکـــی  پشـ
ــري تصــمیم ــت گی ــه اس ــب ک ــاد موج ــول ایج  در تح

 به نیاز بدون روش این. است شده بندي رتبه هاي روش

 کـاربردي  بـا  وآشفته کننـده   و اندازه از بیش اطالعات
   کند. می ایجاد فهم قابل و پایدار نتایج آسان،

 MCDMهاي نوین از مدل در این تحقیق، ترکیبی
بکار  PROMETHEE IIو  DEMATEL ،ANPشامل 

ل وضـوح و  یبـدل  PROMETHEE II. روش گرفته شد
ج یرندگان بکار گرفتـه شـد. نتـا   یگمیتصم يبرا یسادگ

ن یـ بـودن ا  ياز کـاربرد  یحـاک  ن پژوهش،یحاصل از ا
نـه  یدر زم ارهیـ مع چنـد  يریـ گ میتصـم  يهـا  سـتم یس

 ایـن پـژوهش  . باشـد  یمتوسعه سکونتگاهی بندي  رتبه
توســعه  بنــدي رتبــه يرا بــرا يک روش ابتکــاریــ

ق یــن طریــکنــد و از ایشــنهاد مــ یپســکونتگاهی 
 رنــدگان ویگمیتصــم يالزم را بــرا يهــایبانیپشــت
رنـدگان  یگمیآورد تـا تصـم  یزان بـه عمـل مـ   یـ ر برنامه

  بدست آورند. مرتبطاز مسائل  يترقیبتوانند درك عم
شهرسـتان تبریـز   طور کـه نتـایج نشـان داد     همان

باالترین وضعیت را در توسعه سـکونتگاهی داشـته کـه    
 از يبرخـوردار  لحـاظ  بـه  نـواحی  يسـاز  همگن جهت

 نـوع  هـر  چهـارچوب  بتوانـد  کـه  التیتسـه  و امکانـات 
استان آذربایجـان   توسعه سند در را ییفضا يزیربرنامه
ریزي آمایش برنامه است الزم د،ینما یسازمانده شرقی

 کنـار  در بتواند تا ساختاري اجرا شود؛ یبراي سازمانده
 و یاجتماع يها شاخص بهبود و ياقتصاد داریپا توسعه
ریزي چنـد  برنامه نییتب با مناطق، انیم یمنطق تفاوت

 جـاد یا باعـث  مختلف، يعملکردها با شهرها ازسطحی 
  گردد. داریپا و یمنطق ياتوسعه
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 .68-41 :1 شماره اقتصادي، هايسیاست و مسائل
طرح کالبدي ملی، مطالعه شبکه  .1375 ، کاظميزدیا .6

تحقیقـات  مرکز . هاي پایهشهرهاي مهم کشور، بررسی
  معماري و شهرسازي ایران، تهران.

ــاپل .7 ــیپ  .یمــیابراه ریمحمــدام و نیمحمدحســ ،يزدی
 تهران، ششم، چاپ ،ییروستا توسعه يهاهینظر .1390

 .سمت انتشارات
 مرتضـی  و صـالحی  اسماعیل فرزام، پوراصغرسنگاچین، .8

ــدي ــافتگی توســعه ســطح ســنجش .1391 .دینارون  ی
 شماره عاملی، تحلیل رویکرد با ایران کشور هاي استان

  .26-5 ،7 پیاپی ،4
 ابوالفضــل و يپورمحمــد محمدرضــا ،فیــروز جمــالی، .9

 و ايناحیـه  هـاي نـابرابري  بـر  تحلیلـی  .1389 .يقنبر
آذربایجـان   اسـتان  شـهري  نقاط توسعه اولویت تعیین

 ریـزي  برنامه و جغرافیا پژوهشی– علمی رقی، نشریهش
  .106-83 ،33 ، شماره15 تبریز، سال دانشگاه

 و ياحمـد  افسـانه  ،يابوبکرطاهر  ن،یحس ،نژادیحاتم .10
 یافتگی توسعه درجه سنجش .1390. زادهبینا فرشته
 شمال: يمورد مطالعه( رانیا يمرز مناطق در یصنعت
 جـان یآذربا اسـتان  یجنـوب  يهاشهرستان کشور، غرب

  .18-1، )6(2 ،يشهر يزیر برنامه و پژوهش ،)یغرب
 حقوق اجرایی و فنی مبانی .1389 .یعلسید حسینی، .11

ــه و شــهري ــران، در ايمنطق ــت،  چــاپ ای ســوم، رش
  دانش. دریاي انتشارات

کـاربرد   .1390 .موسـوي میرنجف حکمت نیا، حسن و  .12
ـ    ریـزي شـهري و   ر برنامـه مدل در جغرافیا بـا تأکیـد ب

 اي، چاپ دوم، یزد، انتشارات علم نوین. ناحیه
 نوشهريدریح رین و یچوهیگ دیسع ،نیا، حسن حکمت .13

 فضـایی  توزیع تحلیل. 1390 .نوشهر يدریح يمهر و
ــدمات ــومی خـ ــهري عمـ ــا شـ ــتفاده بـ  روش از اسـ

 مــدل و هــا، تاکســونومی عــدديداده استانداردســازي
 مجلـه  ،)اردکـان  شـهر  :موردي مطالعه( ویژگی ضریب

  .165-179، 77 انسانی، شماره جغرافیاي هايپژوهش
 رفیعیـان مجتبـی   و زادهیـ سمانه عل هاشم، پور، داداش .14

ــافتگی توســعه ســطوح ســنجش .1392 ــابرابري و ی  ن

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  شمالی خراسان استان در فضایی
 سـال  اي،ناحیـه  توسـعه  و جغرافیـا  مجله فازي، منطق

  .120-103 ،21 شماره ،11
ــانی، .15 ــیله دادورخـ ــعه .1385 .فضـ ــتایی توسـ  و روسـ

 جغرافیـایی،  هـاي پـژوهش  زنـان،  اشـتغال  هاي چالش
 .188-171 ،55 شماره

 .پریســایی ظفـر فوالدبنـد،  فرحنــاز رحمـانی، فاطمـه،    .16
ــد؟، هــاي بهداشــتی چــه مــی از شــاخص .1382 دانی

 .41-39فصلنامه بهورز فارس، 
ــوان .17 ــا ،یرض ــه .1390 .محمدرض ــر برنام ــعه يزی  توس

 .قومس نشر تهران، چهارم، چاپ ران،یا در ییروستا
 اجتمـاعی،  رفـاه  مبـانی . 1381 .اصل، محمـد  زاهدي .18

  .تهران طباطبائی دانشگاه اول، تهران، انتشارات چاپ
 .1392 .یکوتنائ یبیحبسپیده  و محمدرضا زندمقدم، .19

 یـافتگی  توسـعه  هـاي پتانسـیل  بنـدي  سطح و تحلیل
 مدل از استفاده با پایدار توسعه در آن تأثیر و گردشگري

 مازندران، استان: يمورد مطالعه.  TOPSISمتغیره چند
  .68-62 ،88 شماره ،22 سال سپهر، فصلنامه

 .1390 .عطارل یخل و يمحمداکبر  اله، کرامت ي،اریز .20
 و کشـور  يهـا شهرسـتان  یافتگی توسعه درجه یبررس
  دوره ،ییفضا يزیر برنامه ،ینیشهرنش نرخ با آن رابطه

 .15-1 ،3  شماره ،1
	نـو در فلسـفه  	هـاي اندیشـه  .1385 .شکویی، حسـین  .21

  شناسی. گیتا تهران، انتشارات هشتم،	جغرافیا، چاپ
 و گــانواژ نامــه فرهنــگ .1390پــور، مســعود  صــفائی .22

 شـهري، اهـواز، انتشــارات  مهـاجرت درون  هـاي نظریـه 
  اهواز. چمران شهید دانشگاه

رسـول   و مختـارزاده  صـفورا  مصـطفی،  زادگـان  عباس .23
 و ییفضـا  سـاختار  انیم ارتباط لیتحل .1391 .درامیب

 فضـا  دمانیـ چ روش بـه  شهري محالت افتگیی توسعه
  .62-14 :)43( ،4 ،)مشهد شهر: موردي مطالعه(

فاطمــه ، یســلمانمحمــد ، یعلفرجــی ســبکبار، حســن .24
 .1389 .یمـ یرح حسـن ، زاده میکـر حسـین  ، یدونیفر

 استفاده با ییروستا زباله یبهداشت دفن محل یابیمکان
ــدل از ــدیفرا م ــبکه ن ــتحل ياش ــه) ANP( :لی  مطالع

 فصـلنامه ، قوچـان  شهرسـتان  ییروستا ینواح يمورد
 .149-127 :1 شماره، 14 دوره، یانسان علوم مدرس

 .ریدل زادهنیحسکریم  و ابوالفضل چشمه،هفت يقنبر .25
 يهـا شهرسـتان  یافتگیـ  توسـعه  درجه نییتع .1384
 توسـعه  و ایـ جغراف مجلـه  در، یشـرق  جانیآذربا استان

 .22-1 پنجم، شماره سوم، سال ،ياهیناح
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 و بنـدي  سـطح  .1391 .بهـاري عیسی  مسعود، ییقوات .26
 اسـتان  هـاي  شهرسـتان  افتگییـ   توسعه درجه سنجش

 لیـ تحل و عـاملی  لیـ تحل مـدل  از استفاده با مازندران
  .38-15، )4( 23 اي، خوشه

می، ق یعلشعبان حسین اسدي، علی کالنتري، خلیل،  .27
معصــومه چوبچیــان و  شــهالزاده،  هعبدالــغالمحســین 

هـاي ترویجـی   اعتبارسنجی شاخص .1385 .زاده رحیم
 -ها از نظر فعالیت آموزشـی بندي استانبه منظور رتبه

 .70-57، 2، شماره 8ترویجی، مجله کشاورزي، جلد 
مسـکن   و نفـوس  يسرشـمار  .1375 .مرکز آمار ایران .28

 استان آذربایجان شرقی.
مسـکن   و نفـوس  يسرشـمار  .1385 .مرکز آمار ایران .29

 استان آذربایجان شرقی.
مسـکن   و نفـوس  يسرشـمار  .1390 .مرکز آمار ایران .30

 استان آذربایجان شرقی.
 مبـانی  و اصـول  .1387 .اشـکوري، سیدحسـن   معصـومی  .31

  پیام. چهارم، مشهد، انتشارات اي، چاپمنطقه ریزي برنامه
 .روزبـه  بـه یحب و يروزیـ ف یعلـ  محمـد  ،یعلـ موحد،  .32

 هـاي شهرسـتان  یـافتگی توسـعه  درجه تحلیل. 1390
 و عـاملی  تحلیـل  روش از استفاده با خوزستان استان
شـهري،   ریزيو برنامه پژوهش اي، مجلهخوشه تحلیل

 .43-56 پنجم،  دوم، شماره سال
 .حیـدري  مسعود و اکبري الهنعمت ،نصراللهی، خدیجه .33

 در بنــديرتبــه هــايروش ايمقایســه تحلیــل. 1390
 :مــوردي مطالعــه(یــافتگی  توســعه گیــري	انــدازه

ــتان ــاي شهرس ــتان ه ــتان اس ــه)خوزس ــایش ، مجل  آم
 .65 -93 چهارم، سوم، شماره سرزمین، سال

 نیافتگی، چـاپ  توسعه واقعیات .1368 .الیاسی، حمید .34
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