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 چکیده 

گيری چندشاخصه های تصميمتکنيکبا استفاده از  های استان همداندهستان يافتگیتوسعه سطح تعيين هدف باپژوهش حاضر 
 و جمعيتی، زيربنايی، آموزشیی، بهداشیتی  گروه  در هشتشاخص  03 هامنظور سنجش سطح توسعه دهستانبه. استانجام شده 

 هیای آنتروپیی و  گيیری از روش با بهیره  هر يک و وزن تعريفتوليدی  و سياسی و اقتصادی و درمانی، ارتباطی، خدماتی، اداری

AHP  هیای  های استان با استفاده از تکنيکسپس سطح توسعه دهستان. ها تعيين شدو تلفيق نتايج آنTOPSIS ،SAW  و
های ميانگين از روش استفاده نتايج حاصل از هر سه تکنيک با هانهايی دهستان بندیرتبه برای. ومی عددی مشخص شدتاكسون
بیه  های اسیتان همیدان   بندی نهايی دهستانرتبه .شدندبندی ها براساس نتيجه نهايی رتبهادغام و دهستان ها، بردا و كاپلندرتبه
غربی شهرستان همیدان و گیرين شهرسیتان     كوهالوندهای مهاجران شهرستان بهار، ستانداد دهنشان يافتگیسطح توسعه لحاظ

تپه شهرستان سفلی شهرستان مالير و گل های گيان شهرستان نهاوند، كمازانترين و دهستانيافتهنهاوند در هر سه روش توسعه
داد كه توزيع خیدما  و  دست آمده نشانيی نتايج بهتحليل فضا. های استان همدان هستندترين دهستاننيافتهكبودراهنگ توسعه

-شیود برنامیه  دست آمده توصيه میبا توجه به نتايج به .ها براساس عدالت فضايی صور  نگرفته استامکانا  در سطح دهستان

نماينید و بیا    های اسیتان ای دهستانتوسعه هایشکاف و هافاصله چرايی معطوف به يافتن را خود تالش گذارانسياست و ريزان
هیای  در دهستان ایمنطقه تعادل به ها و روستاهای مركزی زمينه دستيابیرسانی در سطح دهستانايجاد و تقويت مراكز خدما 

 .را فراهم آورند استان
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 قدمه م

هیای مختلیف   حلی در جهت رفع مسیائل و مشیکال  بخیش   نيافته يا راهتوسعه تالشی برای ايجاد تعادلی تحقق
نيیافتگی بیا   ماندگی و توسیعه كه طی آن جوامع از شرايط اوليه عقب، (0550 ،0استورپر)زندگی اجتماعی و انسانی است 

تعیادل و  (. 0375نصیيری،  )شیوند  يافته تبديل میهای كمّی و كيفی به جوامع توسعهو دگرگونیعبور از مراحل تکاملی 
يافته با شتاب بيشتری نسبت بیه  مناطق زمانی محقق خواهد شد كه مناطق محروم و كمتر توسعه همگرايی در توسعه

يافتیه   های موجود با تمركز توسعه اقتصادی در منیاطق توسیعه  ه روندصور  ادامدر غير اين. ديگر مناطق توسعه يابند
يکیی از اهیداف مهیم     بنیابراين  ،نيافتگی را در پی خواهد داشیت و تشديد توسعه( 0111، 0پوروهيت)ای واگرايی منطقه

 از درسیت  اسیتفاده  نيیز  و خیدما   و نابع، امکانا م توزيع برای مناسب الگويی به روستايی دستيابیريزی توسعهبرنامه

(. 0310پیور،  جمعه)ها است سکونتگاه و مناطق بين تعادل عدم و نابرابری راستای كاهش در سرزمين هایقابليت و منابع
وضعيت موجود توسعه مناطق گذاری توسعه نيازمند ارزيابی جامع پيرامون تدوين زيربنای علمی و منطقی برای سياست

 نيیز ( 0510) 1آريیف به اعتقیاد  . (0101، 3يو و همکاران)های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محيطی است از نظر شاخص

-منطقه هاینابرابری یالگو و تا ماهيت است الزم ایمنطقه متعادل توسعه سياست هرگونه اجرای برای تالش از پيش

 گیذاری سياسیت  چارچوب بتوان شود تا شناسايی به امکانا  عمومی دسترسی و توسعه خدما  و توزيع امکانا  در ای

در اين راستا شناخت و تحليل وضع موجود روسیتاها و بررسیی امکانیا      .كرد هدايت و ساماندهی را متوازنی ایمنطقه
وده و سنجش سطح برخورداری مناطق روستايی و بررسی شرايط هیر منطقیه در   های مختلف ضروری بها در زمينهآن

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، كالبدی و غيره زمينه تخصیيص منیابع و امکانیا  را بیرای توسیعه متیوازن       زمينه
-ريیزی نيازهای اصلی برنامهنبه يکی از پيشجادرحقيقت، شناخت دقيق و همه(. 0111، 0شبان)سازد روستاها فراهم می

-مطالعه انجام می يافتگی مناطق موردگيری و تعيين درجه توسعهكه در قالب اندازه( 0377مهدوی، )های توسعه است 

 . (0311امينی فسخودی، )شود 

-هیا بیه  ای با استفاده از شیاخص های منطقهريزان به شناسايی تفاو برنامههای پايانی قرن بيستم توجه طی دهه

 هر موجود وضعيت است ابتدا الزم مناطق توسعه سطح تفاو  شناخت برای .ترين مسائل مطرح شدعنوان يکی از مهم

كیرد   ريزیبرنامه به اقدام هانآ جهت كاهش در و شناخت را هاتفاو  علل بعدی در مرحله بتوان تا شود منطقه بررسی
 را منیاطق  فرهنگیی  و اجتمیاعی  مکانی، اقتصیادی،  اختالف كه است توسعه روشی بندیسطح(. 0313زاده دلير، حسين)

 روش روند اين با. كندمی مشخص توسعه سطح نظر به يکديگر از نسبت را مناطق از يک هر وضعيت و دهدمی نشان

يافتیه در  كمترتوسیعه  منیاطق  مناطق، ريزی توسعهبرنامه در نهايت در و شده مشخص قطبی مناطق هگيری توسعشکل
ای های منطقهنابرابری و بررسی يافتگیتوسعه سطح تعيين درخصوص(. 0313جديدی مياندشتی، ) گيرنداولويت قرار می

 . است های مختلف انجام شدهتکنيکها و مطالعا  متعددی با استفاده از شاخص

                                                                                                                                                         
1- Storper 

2- Purohit 
3- YU et al 

4- Arief 

5- Shaban 
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 يیافتگی سیطح توسیعه   تاكسیونومی بیه سینجش    و موريس هایتکنيک از با استفاده( 0317) نژاد و همکارانامينی

اجتمیاعی و   و اقتصادی هایاز شاخص برخورداری لحاظبوشهر به استان جنوبی در پارس تأسيسا  حوزه هایدهستان
هیای  هیا در گیروه دهسیتان   روستايی پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت دهستان توسعه هاینابرابری لتحلي
عیاملی و بیا    تحليیل  و تاكسیونومی  تکنيیک  تلفيق نيز با( 0315) فرصالحی طالشی و. برخوردار و محروم قرار دارندنيمه

 اقتصیادی،  اداری، -سياسیی  مذهبی، -فرهنگی جمعيتی، زيربنايی، آموزش، درمانی، -شتیبهدا هایاستفاده از شاخص

نتیايج   .پرداختنید  شیمالی  خراسیان  استان مناطق روستايی يافتگیتوسعه درجه كشاورزی به تعيين و بازرگانی، خدماتی
استان  هایدهستان رخوردارترينغيرب و برخوردارترين ترتيبسو به شيرين زيار  و هایداد دهستانها نشانپژوهش آن

شاخص توسعه در ابعاد اجتمیاعی، فرهنگیی، اقتصیادی و كالبیدی بیه       15با استفاده از ( 0311) رضوانی و صحنه. بودند
نید  قال و بندر تركمن با استفاده از روش منطق فازی پرداختهای دو شهرستان آقيافتگی دهستانسنجش سطح توسعه

لحاظ ميزان برخیورداری و سیطح   و به اين نتيجه رسيدند كه روستاها برخالف داشتن شرايط محيطی تقريباً همگن، به
 با استفاده از ضريب تغييیرا  بیه تعيیين   ( 0310) و همکاران بدری. ای با يکديگر دارندهای قابل مالحظهتوسعه تفاو 

 -هیای زيربنیايی، بهداشیتی   لحاظ برخیورداری از شیاخص  شهرستان كامياران به روستايی احینو يافتگیتوسعه سطوح
 يیافتگی بیين   توسیعه  ضیريب  فرهنگی، اقتصادی و جمعيتی پرداختند و به اين نتيجه رسیيدند كیه   -درمانی، آموزشی

 سیطح  تحليیل  بیه ( 0311) شیريفی و خالیدی  . باشدمی دارای نابرابری و بوده متفاو  كامياران شهرستان هایدهستان

 10بیا اسیتفاده از    0310و  0370 زمیانی  مقطیع  دو در كردسیتان  روستايی اسیتان  مناطق در توازنعدم ميزان و توسعه
 روستايی مناطق فرهنگی پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه -اقتصادی و اجتماعی -شاخص توسعه در ابعاد زيربنايی

يیافتگی  بیه سینجش و تحليیل سیطح توسیعه     ( 0351) ظريفيیان و همکیاران  . همگن بودنید  شهرستان سطح در استان
پرداختند و به اين نتيجیه رسیيدند كیه شیکاف و      0310و  0370های روستاهای شهرستان شيروان و چرداول در سال

بررسی كمتر شده ولی در عين  سی به امکانا  در طول دوره موردنابرابری بين مناطق روستايی شهرستان از نظر دستر
 قائید . بهبود سطح نسبی توسعه مناطق روستايی شهرستان، هنوز توسعه متوازن، يکپارچه و پايدار حاصیل نشیده اسیت   

، آموزشیی، اقتصیادی و جمعيتیی و بیا     های زيربنايی، فرهنگی، ورزشیبا استفاده از شاخص( 0350) رحمتی و همکاران
های استان يزد پرداختند بندی دهستانهای توسعه و سطحگيری از سيستم اطالعا  جغرافيايی به تحليل شاخصبهره

. يافتگی از تعیادل مناسیبی برخیوردار نيسیتند    های استان يزد از لحاظ سطح توسعهو به اين نتيجه رسيدند كه دهستان
هیای  شاخص در زمينه 10و استفاده از  های شاخص مركزيت و پرستونگيری از مدلبا بهره( 0353) تقوايی و همکاران

های اسیتان زنجیان   و كشاورزی به تعيين و تحليل سطوح برخورداری دهستان درمانی -اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی 
ها از لحاظ ميزان برخیورداری در هیر يیک از ابعیاد بیا يکیديگر       دهستان داد كه اينها نشاننتايج مطالعه آن. پرداختند
 .ای دارندهای قابل مالحظهتفاو 

هیا  يافتگی مناطق مختلف و بیا اسیتفاده از روش  هايی با هدف بررسی وضعيت توسعهدر ساير كشورها نيز پژوهش
 بنیدی به طبقیه  ایخوشه تحليل و عامل تحليل روش با استفاده از( 0113) 0همکاران و سوارز. متفاو  انجام شده است

                                                                                                                                                         
1- Soares et al 
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 0همکیاران  و باتيیا  .پرداختند اقتصادی و اجتماعی شاخص 33لحاظ برخورداری از به پرتغال كشور مناطق مختلف سطوح
 منطقه 30بلوك در  311 توسعه سطح تعيين بههای تحليل عاملی و تاكسونومی عددی نيز با استفاده از روش( 0111)

های اصلی بیه ارزيیابی پايیدار    نيز با استفاده از روش تجزيه و تحليل مؤلفه( 0100) 0ميرشجاييان و كانکو .پرداختند هند
ای و بیرای  هیای چرخیه  تکنيیک  حیداكثر و  -ها از سه روش حداقل ها برای استانداردسازی دادهآن. كشورها پرداختند

هیای  درنهايت كشورها را براساس مؤلفیه  .های اصلی استفاده كردندها از روش تجزيه و تحليل مؤلفهدهی شاخصوزن
. رديیابی كردنید  ( محيطیی نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زيسیت )اصلی خودشان و پايداری فضايی تجمعی در چهار بعد 

-شناسی متفاو  يک چارچوب آماری چندشاخصه برای ارزيابی توسعه منطقهبا يک روش( 0111) 3كی و همکارانكزيرا

تیوان ايین   دادند كه چگونیه میی  سازی معادال  ساختاری با متغيرهای نهفته پيشنهاد كردند و نشانای بر مبنای مدل
هیای توسیعه   بنیدی آوردن گیروه ای برای دستخوشهبندی غير پارامتری مانند تحليل های طبقهروش را با ساير روش
-، ايالیت GISهای مکیانی  های چندمعياره و تحليلنيز با استفاده از تحليل( 0117) 1بل و همکاران .مناطق تركيب نمود

اجتماعی بیاال،   -قتصادیبندی نموده و مناطق با توسعه اهای اجتماعی و اقتصادی طبقههای كانادا را براساس شاخص
شناختی بر پايیه تحليیل چندشاخصیه بیا     يک رويکرد روش( 0101) 0بوگيا و كورتينا. متوسط و پايين را شناسايی نمودند

های مالی و تکنيکی خاص موردنياز مناطق بیرای توسیعه پايیدار ايجیاد     منظور درك حمايتبندی مناطق بههدف رتبه
يک روش مناسب برای ارزيابی پايداری است و نتیايج آن بیه آسیانی     MCDAها به اين نتيجه رسيدند كه آن. ندكرد

بیه سینجش توسیعه و    ( 0100) 1گلتسیيس و چلتسیوس  . قابل درك و مسير ارزيابی با اين روش شفاف و روشین اسیت  
ها ابتدا با رويکرد چندمتغيره يک شاخص تركيبی ايجاد كردنید و سیپس   آن. ای در يونان پرداختندهای منطقهنابرابری

نتايج مطالعیه  . كار گرفتندهای اقتصادی و اجتماعی بهبندی چندمتغيره را برای شناسايی مناطق با پروفايلروش خوشه
 .را نشان نداد 0550-0117ها شواهد قوی مبنی بر همگرايی كامل مناطق يونان در دوره آن

های ها و روشهای انجام شده در داخل و خارج از كشور بيانگر اين است كه محققان از تکنيکبندی پژوهشمعج
-ای استفاده كیرده ها و اختالفا  منطقهيافتگی مناطق و شناخت و تحليل نابرابریمختلفی برای سنجش درجه توسعه

توانید دقیت نتیايج    ها تا حدودی میی ستفاده تركيبی از آنها دارای مزايا و معايبی هستند كه اهر يک از اين روش. اند
گيیری چندشاخصیه   های تصیميم های سنجش سطح توسعه تکنيکاز بين روش. بندی را افزايش دهدحاصل از سطح

 بیين  هیا نیابرابری  بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسیی ، كاربرد و عموميت بيشتری در سنجش سطح توسعه دارند

-هیای تصیميم  توسعه با استفاده تركيبی از تکنيک هایاز شاخص برخورداری سطح نظر از همدان استان هایدهستان

 . و تاكسونومی عددی انجام شده است TOPSIS ،SAWگيری چندشاخصه 

 

                                                                                                                                                         
1- Bhatia et al 

2- Mirshojaeian and Kaneko 

3- Cziraky et al 
4- Bell et al 

5- Boggia and Cortina 

6- Goletsis and Chletsos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X10001780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortina%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20630647
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 هامواد و روش

همیدان بیا اسیتفاده از    های استانيافتگی دهستانپژوهش حاضر به روش توصيفی و با هدف تعيين سطح توسعه 
شهرستان،  5 از كيلومتر مربع وسعت 05153با  همدان استان .گيری چند شاخصه انجام شده استهای تصميمکتکني
 .روستا تشکيل شده است0110دهستان و  73

هیای موجیود بیا    ای از شیاخص بندی در مجموعهگيری چندشاخصه ابزاری مناسب جهت رتبههای تصميمتکنيک
 هیای میورد اسیتفاده   تحقيق شاخص اين در(. 0117، 0پراتو و هرث)قض هستند توجه به ويژگی چندبعدی و اغلب متنا

 هاآن اطالعا  جديدترين دسترسی به و گيریاندازه قابليت آسانی تحقيق، با موضوع ارتباط قبيل؛ از معيارهايی براساس

 با توجه بیه  سپس. شدند انتخاب مناطق و فيزيکی بيعیط تنوع با هاشاخص ارتباط عدم و استان هایهمه روستا برای

درمیانی،   و های جمعيتی، زيربنیايی، آموزشیی، بهداشیتی   گروه شاخص در هشت هادسترس، شاخص در نوع اطالعا 
اطالعا  موردنياز بیرای سیاخت   (. 0جدول )شدند  بندیتوليدی طبقه و سياسی و اقتصادی و ارتباطی، خدماتی، اداری

ها آمار وجود نداشت از طريق بازديدهای های كشور و در مواردی كه برای برخی دهستانشناسنامه آبادیها از شاخص
ها با استفاده از روش فرايند تحليیل  ها يا وزن آنميزان اهميت شاخص. آوری شدميدانی و مصاحبه با افراد محلی جمع

-های غيرمستقيم وزنكه ازجمله روش 3وپی شانوندهی و روش آنترهای مستقيم وزنكه ازجمله روش 0سلسه مراتبی

 در هیا آن اهميیت  معيار كلّیی  به توجه با هاشاخص زوجی مقايسه به اين صور  كه ابتدا. باشند، تعيين گرديددهی می

 انتخاب هادانشگاه علمی هيأ  اعضای از نفر 5 تعداد به كه كارشناسان ديدگاه توسعه فضايی براساس هایتفاو  ايجاد

ها با تلفيق آن به گانه نسبتابعاد هشت زوجی هایامتياز مقايسه هندسی گرفت و پس از محاسبه ميانگيندند صور ش
آورن دسیت درنهايت برای بیه . اقدام گرديد هانهايی شاخص هایوزن محاسبه و Expert Choiceاستفاده از نرم افزار 
از روش آنتروپی های حاصلتحليل سلسه مراتبی در تعديل وزنآمده از روش دستهای بهها از وزنوزن نهايی شاخص

 .استفاده شد

 (TOPSIS) 4آلحل ایدهبندی ترجیحی براساس تشابه به راهتکنیک اولویت

 تکنيیک  ايین  در. بندی مناطق استگيری چندشاخصه برای رتبههای تصميمتاپسيس از كاراترين تکنيک تکنيک
صور  بود كیه ابتیدا میاتريس    مراحل كار به اين. شوندمی بندیرتبه آلايده جواب به شباهت ميزان اساس بر هاگزينه
گيری استانداردشده و وزن هر ماتريس تصميم. معيارهای كيفی به معيارهای كمّی تبديل شدندگيری تشکيل و تصميم

آل مثبیت و  های ايدهنهگزي. دست آيدشده وزنی بهشاخص در ستون مربوط به آن شاخص ضرب شد تا ماتريس نرمال
Aو  +A)منفی 

 .شناسايی شدند 0و  0 هایبا استفاده از رابطه (-

            و                     
    (0            )                                            

                                                                                                                                                         
1- Prato and Herath 
2- Analytical Hierarchy Process (AHP) 

3- Shannons Entropy 

4- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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 هادهستانهای استفاده شده در تعيين سطح توسعه يافتگی شاخص -1جدول 

 شاخص ابعاد

 سال، متوسط بعد خانوار، نسبت وابستگی جمعيت 10تا  00درصد جمعيت بين سنين  جمعيتی

 

 -بهداشتی
 درمانی

درصد روستاهای دارای حمام، درصد روستاهای دارای مركز بهداشتی و درمانی، درصد روستاهای دارای داروخانه، درصد 
وستاهای دارای زايشگاه، تعداد پزشک به ازای هر هزار نفر، تعداد دندانپزشک به ازای روستاهای دارای خانه بهداشت، درصد ر

هر هزار نفر، تعداد بهيار و مامای روستايی به ازای هرهزار نفر، تعداد بهداشتيار به ازای هر هزار نفر، تعداد بهورز به ازای هر 
 هزار نفر، درصد روستاهای دارای دامپزشک

 
 آموزشی

اهای دارای دبستان، درصد روستاهای دارای مدرسه راهنمايی دخترانه، درصد روستاهای دارای مدرسه راهنمايی درصد روست
پسرانه، درصد روستاهای دارای دبيرستان دخترانه، درصد روستاهای دارای دبيرستان پسرانه، نرخ با سوادی در روستا، درصد با 

 سوادی مردان روستا، درصد با سوادی زنان روستا

 
 ارتباطی

های دارای دفتر پست، درصد روستاهای دارای دفتر مخابرا ، درصد درصد روستاهای دارای صندوق پستی، درصد روستا
روستاهای دارای دسترسی به شبکه اينترنت، درصد روستاهای دارای وسيله نقليه عمومی، درصد روستاهای دارای دسترسی به 

 های دارای راه شوسهراه آسفالته،درصدروستاروزنامه و مجله، درصد روستاهای دارای 
 

 -اداری
 سياسی

درصد روستاهای دارای شورای اسالمی، درصد روستاهای دارای دهياری فعال، درصد روستاهای دارای مركز خدما  
 كشاورزی، درصد روستاهای دارای شركت تعاونی روستايی

 
 خدماتی

دارای مکان ورزشی، درصد روستاهای دارای مسجد، درصد روستاهای درصد روستاهای دارای كتابخانه، درصد روستاهای 
دارای فروشگاه تعاونی مصرف، درصد روستاهای دارای بقالی، درصد روستاهای دارای نانوايی، درصد روستاهای دارای گوشت 

 كشاورزیفروشی، درصد روستاهای دارای بانک، درصد روستاهای دارای تعميرگاه ماشين

 زيربنايی
روستاهای دارای برق، درصد روستاهای دارای آب لوله كشی، درصد روستاهای دارای گاز، درصد روستاهای دارای  درصد

 تصفيه آب
 

 -اقتصادی
 توليدی

نرخ مشاركت اقتصادی، درصد اشتغال مردان، درصد اشتغال زنان، عملکرد توليد گندم در هکتار، عملکرد توليد جو در هکتار، 
 در هکتارعملکرد توليد يونجه 

 

(0)                                                                                و                      

محاسیبه   1و  3آل از طريق روابیط  آل و گزينه غيرايدهبه گزينه ايدهها نسبتسپس فاصله هندسی تک تک گزينه
 .ندشد

 (3                                   )                              
           

     
                                    

 (1                         )                                         
           

     
                                    

-بندی دهستانمحاسبه و رتبه 0آل از طريق رابطه حل ايدهبه راه( Ci)ام  i نزديکی نسبی گزينهت ضريب نهاي در

 .انجام شد Ci اساس ميزان ها بر

  
  

  
 

  
    

                                                                    (0         )                                         
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 (SAM) 9ساده وزنی میانگین تکنیک

 گيیری تصیميم  هیای تکنيیک  مجموعیه  در ساده و پركاربرد هاىساده يکی ديگر از تکنيک وزنی ميانگين تکنيک
سنجش . است مسأله در گيریتصميم هایشاخص برای وزن كردنلحاظ تکنيک اين هایويژگی از .چندشاخصه است

گيیری كمّیی   تصیميم  در مرحله اول ماتريس. ها با استفاده از اين روش در چهار مرحله انجام شدسطح توسعه دهستان
در مرحلیه سیوم، میاتريس    . استانداردسیازی شید   1گيری با استفاده از رابطه سپس در مرحله دوم ماتريس تصميم. شد

 Wدرنهايت بهترين گزينه بیا مفیروب بیودن بیردار     . ها ضرب شدشده برای شاخصهای تعييناستانداردشده در وزن
 .انتخاب شد 7بر مبنای رابطه ( *A) ترين گزينهعنوان مناسببه( هاوزن شاخص)

    
   

        
                                                                                                                   (1)  

                  
 
           (7  )                                                                                    

 تکنیک تاکسونومی عددی

يیافتگی و تعيیين ميیزان    توسیعه بنیدی منیاطق از لحیاظ    های درجهتکنيک تاكسونومی عددی از معتبرترين روش
ها با استفاده از ايین  بندی دهستانمنظور سطحبه(. 0311، زياری و همکاران)دسترسی مناطق به امکانا  مختلف است 

ده از ها از واحد با استفاكردن شاخصبرای مستقل. تشکيل شد( شاخص mو  دهستان n)ها تکنيک، ابتدا ماتريس داده
 . دست آمدهای استاندارد بهماتريس داده 1رابطه 

(1                            )                                                                                         
          

  
      

های تعيين شده بیا  فاصله هر منطقه از ساير مناطق به نسبت شاخص( Z)سپس با داشتن ماتريس استاندارد شده  
 bام در منطقه jمقدار شاخص  a ،Z bjام در منطقه  jمقدار شاخص Z aj در اين رابطه . محاسبه شد 5استفاده از رابطه 

 .ركب استفاصله م Dabو

(5                     )                                                                                         
 
  

   كیه در آن   01محاسبه حد باال و پايين با اسیتفاده از رابطیه   در مرحله بعد مناطق همگن از غيرهمگن از طريق 
 . شد باشد، محاسبهها میمعيار ستونانحراف    ها و انگين ستونمي

(01                      )                                                                                             

هیای  بدين صور  كه بزرگترين عدد در هیر يیک از سیتون   . شديافتگی مناطق همگن تعيين سپس سطح توسعه

                                                                                                                                                         
1- Simple Additive Weighting (SAW) 
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كه  00از طريق رابطه ( Cio)آل فاصله مركب هر نقطه از نقطه ايده آل انتخاب و عنوان نقطه ايدهماتريس استاندارد به
دسیت  سیت بیه  ا شده ستون در ماتريس استانداردآل هر مقادير ايده Zoمقادير موجود در ماتريس استاندارد و  Ziدر آن 

 .آمد

(00                                       )                                                                         
  

همواره بين صیفر و يیک    CLمقدار . محاسبه شد( CL)درجه توسعه مناطق  03و  00درنهايت با استفاده از روابط 
-تر باشد سطح توسعه پايينتر باشد سطح توسعه باالتر و هر چه به يک نزديکهر چه ميزان آن به صفر نزديک. ستا

 .تر است

(00                  )                                                                                               
         

(03           )                                                                                                                
   

  
 

 بندی نهایی های رتبهروش 

-مختلفی به هایگيری چندشاخصه برای يک مسئله خاص، جوابهای مختلف تصميمبه هنگام استفاده از تکنيک

های كيفی و درنهايت كردن شاخصها، كمّیهای متفاو ، تفاو  در الگوريتمكارگيری وزناز بهآيد كه ناشیدست می
رفیع ايین مشیکل و رسیيدن بیه       برای (.0551، 0و همکاران زانکيس)باشد ها میكارگيری پارامترهای توسط تکنيکبه

كاپلنید   و بیردا  ها،رتبه ميانگين هایروش. شوداستفاده می هامختلفی برای ادغام نتايج تکنيک هایروش نهايی،نتيجه
از سیه   آمیده  دسیت بیه  هیای رتبه ميانگين براساس هاها، دهستاندر روش ميانگين رتبه. باشندها میازجمله اين روش

در روش بردا ابتدا يک ماتريس غيیر  . شوندمی بندیساده و تاكسونومی عددی اولويت وزنی تکنيک تاپسيس، ميانگين
اگیر تعیداد بردهیا در    . شیود از نظر تعداد برد مشیخص میی   jبه ستون iگيرد كه توضيح سطر شکل می M*Mقطری 
كدگذاری كرده كه در آن سطر به ستون ارجحيت دارد و اگر ستون به  Mكار رفته بيشتر باشد، آن را با های بهتکنيک

درنهايت مجموع بردها در هر سطر . كنيمكدگذاری می Xداشت يا تعداد آراء بردها مساوی بود، آن را با  سطر ارجحيت
در روش كاپلند نيز مشیابه روش  . گيرد و هرچه تعداد بردها بيشتر باشد، رتبه باالتر خواهد بودبندی قرار میمبنای رتبه

هیا نيیز بیرای هیر     روش نه تنها تعداد بردها، بلکه تعداد باخت شود، اما در اينها مشخص میبردا تعداد بردها و باخت
 (.0350 زاده و ذبيحی جامخانه،اصغری)باشد ها میبندی تفاضل تعداد بردها و باختشود و مبنای رتبهگزينه محاسبه می

 نتایج و بحث

های استان همدان يافتگی دهستانضر سطح توسعهگونه كه در بخش روش تحقيق اشاره شد، در پژوهش حاهمان
های بررسی قرار گرفته است، بنابراين ابتدا يافتهو تاكسونومی عددی مورد  TOPSIS ،SAWبا استفاده از سه تکنيک 

بنیدی نهیايی و   سه تکنيک، رتبیه  اينه و سپس با تركيب نتايج حاصل از حاصل از هر تکنيک به صور  توصيفی ارائ

                                                                                                                                                         
1- Zanakis et al 
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 . های استان تحليل شده استيافتگی دهستانهوضعيت توسع

، باالترين ميزان نزديکی نسبی بیه  TOPSISها با استفاده از تکنيک براساس نتايج سنجش سطح توسعه دهستان
CL=133/1)ترتيب مربوط به دهستان مهاجران شهرستان بهار 

CL=013/1)، الوندكوه غربی شهرستان همدان (+
و ( +

CL=111/1)نگ راهب شهرستان كبودراه
هیای گيیان شهرسیتان نهاونید     ترين ميزان آن مربوط به دهستانو پايين( +

(107/1=CL
CL= 170/1)تپه شهرستان كبودراهنگ ، گل(+

CL= 173/1)و كمازان سفلی شهرستان مالير ( +
است ( +

 (.0جدول )

 TOPSISبا استفاده تکنيک  های استان همدانيافتگی دهستانسطح توسعه -2جدول 

 تبهر
 

CL+ رتبه دهستان 
 

CL+ رتبه دهستان 
 

CL+ دهستان 

 مهاجران 133/1 0 حيحوق نبی 001/1 01 ابرو 001/1 00

 الوندكوه غربی 013/1 0 خرم دشت 011/1 07 جوكار 015/1 00

 راهب 111/1 3 ميان رود 010/1 01 موزاران 017/1 03

 گرين 100/1 1 درجزين سفلی 013/1 05 ترك غربی 011/1 01

 الوندكوه شرقی 355/1 0 دربند رود 010/1 31 گنبد 011/1 00

 سراب 351/1 1 آبرومند 057/1 30 زردشت 010/1 01

 سيد شهاب 313/1 7 سيد جمال 051/1 30 قلقل رود 037/1 07

 سيمينه رود 051/1 1 شوردشت 017/1 33 سرد رود سفلی 030/1 01

 مفتح 011/1 5 پيرسليمان 010/1 31 جوزان 001/1 05

 كليايی 077/1 01 كمال رود 011/1 30 رود علياحرم 001/1 11

 هگمتانه 073/1 00 آورزمان 077/1 31 فضل 000/1 10

 سبزدشت 070/1 00 ديمکاران 071/1 37 مهربان عليا 007/1 10

 خرم رود 015/1 03 طريق االسالم 071/1 31 كمازان عليا 007/1 13

 صالح آباد 013/1 01 هربان سفلیم 070/1 35 عليصدر 011/1 11

 سرداران 010/1 00 بغراطی 070/1 11 خرقان 151/1 10

 سامان 000/1 01 چهاردولی 015/1 10 رزن 151/1 11

 كوهين 010/1 07 درجزين عليا 011/1 10 كوه سرده 115/1 17

 المهدی 031/1 01 گاماسياب 011/1 13 خزل شرقی 110/1 11

 سنگستان 031/1 05 چاه دشت 010/1 11 شيرين سو 111/1 15

 سلگی 007/1 01 شعبان 010/1 10 جيحون دشت 170/1 71

 سفالگران 001/1 00 سفيد كوه 001/1 11 كمازان سفلی 173/1 70

 جلگه 001/1 00 كرزان رود 007/1 17 تپهگل 170/1 70

 ترك شرقی 003/1 03 كمازان وسطی 001/1 11 گيان 107/1 73

 
 

 رود سفلیحرم 007/1 01 درود علياسر 001/1 15

 حاجيلو 000/1 00 پيشخور 000/1 01

                         

، SAWهای توسعه با اسیتفاده از تکنيیک   لحاظ برخورداری از شاخصها بهبرای محاسبه رتبه هر يک از دهستان
بنیدی سیطح   رتبیه  0جیدول  . شید ها ضرب های مربوط به هر يک از شاخصمقياس شده در وزنماتريس تصميم بی
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هیای  ترتيیب دهسیتان  دست آمده، بیه براساس نتايج به. دهدنشان می SAWها را با استفاده از تکنيک توسعه دهستان
و الوندكوه غربی شهرستان همدان ( *A=000/1)، مهاجران شهرستان بهار (*A=077/1)راهب شهرستان كبودراهنگ 

(111/1=A* )هیای گيیان شهرسیتان نهاونید     های استان و دهسیتان ترين دهستانيافتهء توسعهترين امتياز جزبا بيش
(117/1=A*) كمازان سفلی شهرستان مالير ،(010/1=A* )تپه شهرستان كبودراهنگ و گل(011/1=A* )ترين با كم

  (.3جدول )های استان همدان هستند ترين دهستاننيافتهامتياز جزء توسعه

 SAW با استفاده از تکنيک های استان همدانفتگی دهستانياسطح توسعه -3دول ج

 دهستان *A رتبه دهستان *A رتبه دهستان *A رتبه

 راهب 077/1 0 بغراطی 031/1 01 سردرود سفلی 053/1 00

 مهاجران 000/1 0 دربند رود 030/1 07 چهاردولی 050/1 00

 الوندكوه غربی 111/1 3 آورزمان 031/1 01 جوكار 013/1 03

 سراب 301/1 1 ترك شرقی 031/1 05 سرد رود عليا 071/1 01

 گرين 331/1 0 كمال رود 001/1 31 حرم رود عليا 073/1 00

 سبز دشت 333/1 1 شعبان 007/1 30 سفيد كوه 071/1 01

 الوندكوه شرقی 300/1 7 مهربان سفلی 001/1 30 مهربان عليا 011/1 07

 هگمتانه 300/1 1 رم رود سفلیح 003/1 33 كمازان عليا 003/1 01

 سيمينه رود 305/1 5 درجزين عليا 000/1 31 قلقل رود 001/1 05

 المهدی 310/1 01 پيرسليمان 005/1 30 فضل 015/1 11

 سيد شهاب 055/1 00 شوردشت 001/1 31 ابرو 011/1 10

 صالح آباد 051/1 00 ترك غربی 001/1 37 زردشت 011/1 10

 مفتح 011/1 03 طريق االسالم 003/1 31 رزن 010/1 13

 خرم رود 073/1 01 كوهين 011/1 35 عليصدر 013/1 11

 سنگستان 005/1 00 كرزان رود 011/1 11 پيشخور 031/1 10

 درجزين سفلی 005/1 01 جلگه 010/1 10 شيرين سو 007/1 11

 حاجيلو 001/1 07 چاه دشت 011/1 10 خزل شرقی 005/1 17

 حيحوق نبی 000/1 01 ديمکاران 010/1 13 خرقان 001/1 11

 سامان 001/1 05 كليايی 010/1 11 جيحون دشت 001/1 15

 سيد جمال 017/1 01 موزران 011/1 10 كوه سرده 017/1 71

 آبرومند 010/1 00 گاماسياب 055/1 11 تپهگل 011/1 70

 ميان رود 010/1 00 كمازان وسطی 055/1 17 كمازان سفلی 010/1 70

 سفال گران 010/1 03 جوزان 051/1 11 گيان 117/1 73

 
 

 خرم دشت 035/1 01 سلگی 050/1 15

 سرداران 035/1 00 گنبد 050/1 01

 

های استان همدان با اسیتفاده از تکنيیک تاكسیونومی عیددی،     يافتگی دهستانبراساس نتايج بررسی درجه توسعه
و الونیدكوه غربیی   ( DL=170/1)، مهاجران شهرستان بهیار  (DL=001/1)های راهب شهرستان كبودراهنگ دهستان

انید و  هیای اسیتان كسیب نمیوده    های اول تا سوم را در بين دهسیتان به ترتيب رتبه( DL=701/1)شهرستان همدان 
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و كمییازان سییفلی شهرسییتان ماليییر ( DL=110/0)، گيییان نهاونیید (DL=1105/0)هییای پيشییخور فییامنين دهسییتان
(511/1=DL )(.1جدول )اند ای آخر جای گرفتههدر رتبه 

 تاكسونومی عددی با استفاده از تکنيک های استان همدانيافتگی دهستانسطح توسعه -4جدول 

 دهستان DL رتبه دهستان DL رتبه دهستان DL رتبه

 راهب 001/1 0 آبرومند 100/1 01 كمال رود 155/1 00

 رانمهاج 170/1 0 ميان رود 100/1 07 شور دشت 510/1 00

 الوندكوه غربی 701/1 3 حاجيلو 101/1 01 فضل 513/1 03

 سبز دشت 717/1 1 موزاران 100/1 05 جلگه 501/1 01

 الوندكوه شرقی 701/1 0 دربند رود 101/1 31 قلقل رود 500/1 00

 گرين 707/1 1 آورزمان 105/1 30 سفيد كوه 503/1 01

 سراب 701/1 7 ديمکاران 113/1 30 كرزان رود 507/1 07

 هگمتانه 711/1 1 سرداران 110/1 33 شيرين سو 501/1 01

 صالح آباد 717/1 5 سيد جمال 117/1 31 سلگی 501/1 05

 درجزين سفلی 111/1 01 كوهين 115/1 30 جيحون دشت 531/1 11

 سيمينه رود 111/1 00 حرم رود سفلی 115/1 31 علی صدر 530/1 10

 المهدی 110/1 00 زين عليادرج 171/1 37 كليايی 531/1 10

 سامان 103/1 03 گنبد 171/1 31 كمازان وسطی 530/1 13

 ترك شرقی 100/1 01 جوزان 171/1 35 خرقان 531/1 11

 بغراطی 103/1 00 مهربان عليا 171/1 11 زردشت 510/1 10

 سيد شهاب 131/1 01 ترك غربی 177/1 10 ابرو 510/1 11

 خرم رود 130/1 07 فتحم 171/1 10 تپهگل 503/1 17

 حيحوق نبی 130/1 01 شعبان 171/1 13 خزل شرقی 500/1 11

 خرم دشت 131/1 05 چهاردولی 111/1 11 كمازان عليا 501/1 15

 چاه دشت 131/1 01 حرم رود عليا 113/1 10 كوه سرده 570/1 71

 سنگستان 135/1 00 جوكار 110/1 11 پيشخور 511/1 70

 پيرسلمان 111/1 00 گاماسياب 150/1 17 گيان 110/0 70

 سفالگران 117/1 03 رزن 150/1 11 كمازان سفلی 110/0 73

 

 
 طريق السالم 111/1 01 مهربان سفلی 151/1 15

 سردرود سفلی 115/1 00 سردرود عليا 155/1 01

 

های اول غربی در رتبه های راهب، مهاجران و الوندكوهبندی، دهستانبراساس نتايج حاصل از هر سه تکنيک رتبه
يافتگی جای های آخر از نظر توسعهتپه و پيشخور در رتبههای گيان، كمازان سفلی، گلاند و دهستانتا سوم قرار گرفته

بنیدی سیاير   اما نتايج حاصیل از رتبیه  . ها تقريباً نزديک به هم استاند و نتايج سه تکنيک در مورد اين دهستانگرفته
 .اده از سه تکنيک يادشده تا حدودی متفاو  استها با استفدهستان

های سنجش سطح توسیعه بيیانگر   ها براساس هر يک تکنيکبندی دهستانبررسی و مقايسه نتايج حاصل از رتبه
-هیا، كمّیی  گیوريتم اين تفاو  ناشی از تفاو  در ال( 0551) زانکيس و همکارانبه اعتقاد . ها استتفاو  بين نتايج آن
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در پژوهش حاضر برای رسيدن به . ها استكارگيری پارامترهای توسط تکنيکهای كيفی و در نهايت بهكردن شاخص
هیای  كارگيری هر يک از تکنيیک ها، بردا و كاپلند برای ادغام نتايج حاصل از بههای ميانگين رتبهنتيجه نهايی، روش

ها در گروه توسعه يافته و در حیال  دست آمده، اكثريت دهستاناساس نتايج بهبر. گيری چندشاخصه استفاده شدتصميم
دهسیتان در گیروه در    01دهستان در گروه توسعه يافته،  00دهستان،  73به طوری كه از مجموع . توسعه قرار گرفتند

هیای  دهسیتان يیافتگی  بررسیی وضیعيت توسیعه   . بنیدی شیدند  دهستان در گروه توسعه نيافته طبقه 01حال توسعه و 
-دهستان توسیعه  0دهستان درحال توسعه و  3يافته، دهستان توسعه 1دهستان  5شهرستان همدان نشان داد، از بين 

دست آمده، هر شش دهستان شهرستان اسدآباد درحال توسعه هسیتند و تعیادل در سیطح    طبق نتايج به. نيافته هستند
های شهرستان بهار نيز نشان داد يافتگی دهستانوضعيت توسعهبررسی . های اين شهرستان وجود داردتوسعه دهستان

 0دهسیتان   1طیوری كیه از مجمیوع    يافتگی قرار دارند، بیه های اين شهرستان در سطح مناسبی از توسعهكه دهستان
ح دست آمده ميزان تعیادل و تیوازن در سیط   با توجه به نتايج به. دهستان درحال توسعه است 0دهستان توسعه يافته و 

امیا در بیين   . هیای اسیتان اسیت   های همدان، بهار و اسیدآباد بيشیتر از سیاير دهسیتان    های شهرستانتوسعه دهستان
-بیه  تر اسیت، عدم تعادل و توازن محسوسهای رزن، مالير، كبودراهنگ، نهاوند و تويسركان های شهرستاندهستان

دهستان درحال  1نيافته و دهستان توسعه 1افته، يدهستان توسعه 3دهستان شهرستان مالير  00طوری كه از مجموع 
های استان تفاو  و نابرابری وجود دارد و توزيع خیدما   يافتگی بين دهستانلحاظ توسعهدرمجموع، به. توسعه هستند

نيافتیه اسیتان   های توسعهطوری كه اكثر دهستانها براساس عدالت فضايی نبوده است، بهو امکانا  در سطح دهستان
 .مند نيستندها و مركز استان قرار دارند و از منافع توسعه بهرهفاصله دور از مراكز شهرستاندر 

ها از طريیق  يافتگی دهستاننتايج نهايی حاصل از تركيب نتايج سه تکنيک استفاده شده برای تعيين سطح توسعه
ها ازنظیر سیطح توسیعه    ، اكثر دهستانشودطور كه مالحظه میهمان. ارائه شده است 0در قالب نقشه  GISنرم افزار 

نيافته اسیتان در اطیراف و   های توسعهچنين اكثريت دهستانهم. يافته و درحال توسعه هستندهای توسعهجزء دهستان
ها در اسیتان تیا   عبارتی الگوی توسعه دهستانبه. انديافته در مركز استان واقع شدههای توسعهحاشيه استان و دهستان

. عبارتی امکانا  توسعه در نقاط مركزی استان متمركز شده اسیت به. پيرامون است -مشابه الگوی مركز  حدود زيادی
چنين مناطقی كه در فاصله كمتری از مركز هستند نيز تا حدودی از امکانا  برخیوردار هسیتند، امیا منیاطق دور از     هم

هیای توسیعه بیين    ی از داليیل وجیود نیابرابری   بنیابراين، يکی  . يیافتگی ندارنید  لحاظ توسیعه مركز وضعيت مناسبی به
 . پيرامون و قطب رشد است -های استان حاكميت الگوی مركز  دهستان

 های ادغام نتايجهای استان همدان با استفاده از روشبندی نهايی دهستانرتبه -5جدول 
 

 سطح توسعه
نتيجه 

 نهايی

 هاروش ميانگين رتبه روش بردا  روش كاپلند
 تانشهرس دهستان

  رتبه
M-X 

 ميانگين رتبه برد رتبه

  جيحون دشت 33/11 10 0 10 -10 10 10 نيافتهتوسعه
  چاه دشت 33/30 31 35 31 1 31 31 درحال توسعه
  شوردشت 33/11 37 30 37 -01 37 37 درحال توسعه

  ابرو 33/05 00 00 00 -11 00 00 نيافتهتوسعه
  الوندكوه شرقی 11/0 1 17 1 13 1 1 يافتهتوسعه
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 های ادغام نتايجهای استان همدان با استفاده از روشبندی نهايی دهستانرتبه -5ادامه جدول 

 سطح توسعه
نتيجه 

 نهايی

 هاروش ميانگين رتبه روش بردا روش كاپلند
 شهرستان دهستان

  رتبه
M-X 

 ميانگين رتبه برد رتبه

 الوندكوه غربی 11/0 0 71 0 11 0 0 يافتهتوسعه

 همدان
 سنگستان 33/01 03 01 03 11 03 03 يافتهتوسعه

 گنبد 11/17 11 01 11 -01 11 11 درحال توسعه

 هگمتانه 5 1 10 1 01 1 1 يافتهتوسعه

 بغراطی 07 03 17 03 00 03 03 در حال توسعه

 رزن

 سرد رود سفلی 11/11 10 07 10 -01 10 10 در حال توسعه

 سردرود عليا 00 11 05 11 -33 11 11 توسعه نيافته

 درجزين سفلی 01 05 00 05 31 05 05 توسعه نيافته

 درجزين عليا 11/37 30 37 30 0 30 30 در حال توسعه

 خرقان 11/10 10 1 10 -11 10 10 توسعه نيافته

 رزن 05 01 03 01 -11 01 01 توسعه نيافته

 المهدی 33/03 01 10 01 01 01 01 توسعه نيافته

 مالير

 سامان 01 00 05 00 11 00 00 توسعه نيافته

 ترك شرقی 00 01 00 01 31 01 01 توسعه نيافته
 حرم رود سفلی 30 07 10 07 00 07 07 در حال توسعه

 آورزمان 11/30 01 10 01 01 01 01 در حال توسعه
رانموزا 33/10 31 31 31 -00 31 31 در حال توسعه  

 ترك غربی 11 11 01 11 -01 11 11 در حال توسعه
 جوزان 11/11 11 00 11 -01 11 11 توسعه نيافته

 جوكار 33/01 17 00 17 -31 17 17 توسعه نيافته

 سفيد كوه 11/00 15 01 15 -30 15 15 توسعه نيافته

 كمازان وسطی 11/00 15 01 15 -30 15 15 توسعه نيافته
 حرم رود عليا 33/03 00 01 00 -11 00 00 هتوسعه نيافت

 كمازان عليا 33/13 05 1 05 -01 05 05 توسعه نيافته
 كمازان سفلی 70 11 0 11 -71 11 11 توسعه نيافته
 كوه سرده 15 11 3 11 -11 11 11 توسعه نيافته

 سيد جمال 11/01 01 11 01 01 01 01 در حال توسعه

 اسدآباد

 دربند رود 05 00 10 00 01 00 00 در حال توسعه
 پيرسليمان 33/31 01 13 01 00 01 01 در حال توسعه
 كليايی 11/31 33 30 33 -0 33 33 در حال توسعه
 جلگه 35 31 31 31 -1 31 31 در حال توسعه

 چهاردولی 11/10 13 00 13 -00 13 13 در حال توسعه

 مهاجران 11/0 0 70 0 70 0 0 توسعه نيافته

 بهار

 سيمينه رود 33/5 7 11 7 01 7 7 توسعه نيافته

 صالح آباد 11/00 5 10 5 00 5 5 توسعه نيافته

 سفالگران 33/00 07 01 07 31 07 07 توسعه نيافته

 آبرومند 01 00 11 00 01 00 00 توسعه نيافته
33/37 30 31 30 1 30 30 در حال توسعه  ديمکاران 
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 های ادغام نتايجهای استان همدان با استفاده از روشدی نهايی دهستانبنرتبه -5ادامه جدول 

 سطح توسعه
نتيجه 

 نهايی

 هاروش ميانگين رتبه روش بردا روش كاپلند
 شهرستان دهستان

 ميانگين رتبه برد  رتبه M-X رتبه

يافتهتوسعه  راهب 11/0 0 70 0 70 0 0 

 
 
 
 

 كبودراهنگ

يافتهتوسعه  سبزدشت 33/7 0 11 0 11 0 0 

يافتهتوسعه  حاجيلو 33/03 01 00 01 33 01 01 

يافتهتوسعه  سرداران 33/01 01 01 01 01 01 01 

 كوهين 33/31 01 13 01 00 01 01 درحال توسعه
 مهربان سفلی 11 31 30 31 -1 31 31 درحال توسعه

نيافتهتوسعه  مهربان عليا 03 01 07 01 -31 01 01 
فتهنياتوسعه  عليصدر 13 01 5 01 -01 01 01 
نيافتهتوسعه  شيرين سو 33/11 11 7 11 -01 11 11 

نيافتهتوسعه تپهگل 71 10 0 10 -11 10 10   

يافتهتوسعه  گرين 0 3 15 3 11 3 3 

 
 
 
 

 نهاوند

يافتهتوسعه  سراب 11/0 1 17 1 13 1 1 

 طريق االسالم 33/33 05 11 05 1 05 05 درحال توسعه

 شعبان 11/35 30 33 30 -1 30 30 درحال توسعه

 سلگی 11/10 35 05 35 -01 35 35 درحال توسعه

 گاماسياب 33/10 10 01 10 -01 10 10 درحال توسعه
نيافتهتوسعه  فضل 01 03 01 03 -11 03 03 
نيافتهتوسعه  خزل شرقی 11/17 13 1 13 -11 13 13 

نيافتهتوسعه  گيان 11/70 17 1 17 -70 17 17 

يافتهتوسعه  سيد شهاب 33/00 1 13 1 01 1 1 

 
 

 تويسركان

يافتهتوسعه  خرم رود 11/01 00 11 00 11 00 00 

يافتهتوسعه  حيحوق نبی 11/01 01 07 01 10 01 01 

يافتهتوسعه  ميان رود 11/00 00 15 00 01 00 00 
 كمال رود 11/31 33 30 33 -0 33 33 درحال توسعه

نيافتهتوسعه  كرزان رود 11 10 03 10 -01 10 10 
نيافتهتوسعه  قلقل رود 07 00 00 00 -10 00 00 

يافتهتوسعه  مفتح 33/00 00 01 00 11 00 00 
 

 فامنين
يافتهتوسعه  خرم دشت 33/03 01 00 01 33 01 01 

 زردشت 10 01 00 01 -01 01 01 نيافتهتوسعه
 پيشخور 10 07 01 07 -00 07 07 نيافتهتوسعه
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 يافتگیهای استان همدان به لحاظ توسعهبندی دهستانسطح .1نقشه 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

بر كاهش شکاف توسعه بين مناطق مختلف و ايجاد تعادل نسبی در توسعه ای مبنیسياست منطقهوجود رغم علی
رسیيدن بیه توسیعه متعیادل و     . نیا  اوليیه روبیرو هسیتند    مناطق، هنوز برخی از مناطق با كمبود شديد خدما  و امکا
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ريزی اصولی است های توسعه است نيازمند برنامهمانده كه هدف نهايی برنامهجلوگيری از ايجاد نواحی محروم و عقب
 و جوامیع  مقتضیيا   و شیرايط  و درك شیناخت  ريیزی برنامه فرآيند در. های گذشته را مرتفع كندكه بتواند ناكارآمدی

 اتخیاذ  در را گیذاران سياسیت  ريیزان و برنامه تواندضروری است كه می اقداما  جمله از مختلف ابعاد ها درآن ازهایني

جهیت   پیژوهش،  ايین  در. رساند توزيع متعادل امکانا  و خدما  ياری مناسب در جهت هایبرنامه و اجرای تصميما 
گيری و تاكسونومی عددی و نتيجه TOPSIS ،SAWاز سه تکنيک  همدان استان هایشناخت سطح توسعه دهستان

هیای مهیاجران   دسیت آمیده دهسیتان   براساس نتايج بیه . بر مبنای تركيب نتايج حاصل از اين سه تکنيک استفاده شد
تیرين و  يافتیه شهرستان بهار، الوندكوه غربی شهرستان همدان و گیرين شهرسیتان نهاونید در هیر سیه روش توسیعه      

ترين نيافتهتپه شهرستان كبودراهنگ توسعه ان نهاوند، كمازان سفلی شهرستان مالير و گلهای گيان شهرستدهستان
  .های استان همدان هستنددهستان

و تاكسونومی عددی نشان داد  TOPSIS ،SAWدست آمده از تركيب نتايج حاصل از كاربرد سه تکنيک نتايج به
لحیاظ  بیه اما ايین در حیالی اسیت كیه     . يافته و درحال توسعه قرار دارندعههای توسهای استان در گروه دهستاناكثر دهستانكه 

های استان تفاو  و نابرابری زيادی وجود دارد و توزيع خدما  و امکانا  براسیاس عیدالت   يافتگی بين دهستانتوسعه
هیای  ثر دهستاناك. های استان وجود داردفضايی صور  نگرفته است و عدم تعادل و نابرابری محسوسی بين دهستان

چنين قسیمت عمیده امکانیا     های مركزی استان مانند همدان و بهار قرار دارند و هميافته استان در شهرستانتوسعه
هیای  منیدی انیدك دهسیتان   بهیره  اين موضوع منجر به .ها متمركز شده استهای اين شهرستانتوسعه نيز در دهستان

هیای اسیتان،   بنابراين برای ايجاد تعادل در سطح توسیعه دهسیتان   ،كز شده استای به دليل پراكندگی و فاصله از مراحاشيه
 در واقیع بیرای  . های پيرامونی اختصاص دهندهای توسعه هر شهرستان را به دهستانريزان بايد تا حد ممکن اولويت برنامهبرنامه

-برنامیه  توجیه  ها میورد زيرساخت ايجاد روستايی وخدما   ارائه تمركز در عدم سياست نوعی بايد ایمنطقه هایتعادل به دستيابی

هیای  هیا در دهسیتان  هیای موجیود، حمايیت ويیژه از توسیعه زيرسیاخت      با توجیه بیه نیابرابری   . گيرد قرار استان و مديران ريزان
بیا توجیه بیه    يافته در اولويت سیوم  های توسعههای درحال توسعه در اولويت دوم و دهستانكمتربرخوردار در اولويت اول، دهستان

 هیای زمينیه  در تمركززدايیی  بیا  میرتبط  هایسياست كه شودمی چنين توصيههم. های هر كدام ضرور  داردها و پتانسيلظرفيت

 جیدی  طیور هیا بیه  دهسیتان  بیه  امور بخشی از واگذاری به مفهوم محلی اعتبارا  تخصيص و ريزیبودجه ای،ريزی منطقهبرنامه

شیود  كار گرفته میی های استان بهشود در راهبردهايی كه با هدف ايجاد توازن در سطح دهستانمیچنين توصيه هم. شود پيگيری
زايی در مناطق روستايی نيز میورد توجیه ويیژه    های توليدی و اشتغالضمن توسعه و گسترش خدما  زيربنايی و خدماتی، ظرفيت

هیا میورد   تواند در راستای كاهش نیابرابری مده پيشنهادهای زير میدست آدر مجموع با توجه به نتايج به. مسئولين استان قرار گيرد
 :گيران قرار گيردريزان و تصميمبرنامهتوجه 

 اجتماعی روستاهای منطقه؛ -های اقتصادیهای خصوصی در جهت ارتقای شاخصرمايه گذاریس تشويق 

 ارائه خدما  و امکانا ؛های مربوط به ريزیای در برنامهحاشيه هایدهستان قرارگرفتن اولويت در 

  ها و روستاهای مركزی؛رسانی در سطح دهستانايجاد و تقويت مراكز خدما 
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 های توسعه مربوط به روستاهای هر منطقه؛ وريزیها در برنامهگيری از نظرا  شوراها و دهياریبهره 

 های مختلف اقتصادیبهبود فضای كسب و كار و ايجاد زمينه مناسب جهت استفاده از نيروی كار در بخش. 
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Abstract  
The present study is aimed at determining and spatial analysis of rural development level in 

the rural districts of the Hamedan province by using the MCDM techniques. To assess the 

development level of rural districts, 53 indices were defined in eight groups: demographic, 

infrastructure, education, health, communication, services, administrative and economic. The 

weights of the indices were determined using the AHP and entropy methods and combining the 

results of these two methods. Then, the development levels of the rural districts were 

determined through such techniques as TOPSIS, SAW and numerical taxonomy. The final 

ranking of rural districts was undertaken by integration of the results of these techniques using 

mean ranking, the Borda and the Copeland methods. The rural districts were ranked according 

to the final results and were classified using the GIS software. According to the results 

obtained, Mohajeran, Alvand Koh Gharbi and Green were ranked as the most developed rural 

areas and additionally Gian, Komazan Sofla and Goltapeh were ranked as the most 

underdeveloped rural areas in the Hamedan province. The rural districts of the Hamedan 

province are very different from each other and there exist many inequalities in them in terms 

of development level and also, the distribution of facilities and services have not been 

performed across the rural districts according to spatial justice. Therefore, most of the 

underdeveloped rural districts are located far away from the city centers of townships and the 

capital of Hamedan and do not enjoy the benefits of development.  
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