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تحليل مقايسهاي از كاربرد روشهاي تحليل چند معياره در مطالعات منطقهاي
(مطالعه موردي :استان لرستان)
حسين نظمفر :7استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
بهزاد پادروندي :کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
چكيده
تكنیكهای تصمیمگیری چند معیاره با اتخاذ انواع مشخصههای کمی و کیفی و وزندهی آنها ابزارهای مناسبی در تحلیل تصمیم-
گیری برنامهریزی توسعهی نواحی میباشند .در همین راستا پژوهش حاضر با رویكرد توصیفی -تحلیلی و با هدف بهرهگیری تلفیقی و
مقایسهای از روشهای تصمیمگیری چند معیاره تاپسیس ،تحلیل چند معیاره ویكور و محاسبه تحلیل سلسلهمراتب ) (EHPدر تالش
است تا وضعیت توزیع و توسعه شاخصهای توسعهی اقتصادی -اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی -درمانی در استان لرستان (بعنوان جامعه
هدف) را مورد تحلیل و ارزیابی مقایسهای قرار دهد .نتایج نشان دهنده موقعیت متفاوت توسعهیافتگی شهرستانهای استان در روشهای
مورد مطالعه است .در برآیند تحلیل مقایسهای نیز چنین به نظر میرسد که روش  VIKORبه لحاظ این که میزان نوسان نتایج در این
روش در مقایسه با دو روش دیگر مورد استفاده ،دارای درصد و شدت تغییرات کمتری است ،از اعتبار بیشتری در سطحبندی توسعه نواحی
برخوردار است.
واژههاي كليدي :تحلیل چندمعیاره ،روش شباهت به گزینه ایدهآل ،برنامهریزی توافقی ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،لرستان.
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بيان مسأله:
در جهان امروز ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی مناطق به عنوان پدیدهای فراگیر به خصوص در کشورهای
درحال توسعه رو به گسترش است ( .)Lees,2010:1 and UNDP,2010وجود این نابرابریها و تفاوتهای
منطقهای که عالوه بر ویژگیهای طبیعی و اقتصادی و اجتماعی ،متأثر از سیاستها و برنامهریزیها است ،برنامهریزان
را بر آن داشته که تكنیكها و روشهایی را ابداع کنند تا از طریق تعیین درجهی توسعهیافتگی و رتبهبندی مناطق
بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابریها و تفاوتهای منطقهای دست یابند (بدری و همكاران.)1 :7932 ،
موضوع الویتبندی و انتخاب گزینهها و آلترناتیوهای مطلوب و مناسب از میان آلترناتیوهای گوناگون و تصمیمگیری
در مورد آنها در مباحث شهری و منطقهای از اهمیت فراوانی برخوردار است .روشها و مدلهای تصمیمگیری مانند
آنالیز اسكالوگرام ،تحلیل عاملی ،مدل موریس و البته اخیراً تكنیكهای تصمیمگیری چند معیاره برای سنجش سطح
پایداری و میزان توسعهیافتگی مناطق وجود دارد که هر یك محاسن و معایبی دارند و هدف نهایی از گزینش هر یك
از آنها شناخت وضع موجود و تعیین و تحلیل میزان فاصله آن تا وضع مطلوب در جهت توزیع بهینه امكانات و
خدمات میباشد (خاکپور و همكاران .)732 :7933 ،در دهههای اخیر ،برای تصمیمگیریهای پیچیده توسعه در
سطح مناطق ،توجه محققین به مدلهای تصمیمگیری چند معیاره معطوف گردیده است (سلطانپناه و همكاران،
 .)71 :7933دلیل این امر را میتوان در سادگی و قابل فهم بودن این تكنیكها برای کاربران مختلف دانست ،و
همچنین این تكنیكها ،برخالف مدلهای ریاضی برنامهریزی و تصمیمگیری که متغیرهای کیفی تأثیرگذار را در
مدلسازی وارد نمیکنند ،این توانایی را دارند که متغیرهای کمی و کیفی را به صورت همزمان در فرایند تصمیم-
گیری وارد نمایند که این امر به نوبه خود موجبات گسترش دامنه کاربرد این تكنیكها را فراهم آورده است (عطائی،
.)31 :7931
در دهههای اخیر با دستیابی به تجهیزات محاسباتی و سیستمهای تصمیمگیری توانمند ،امكان انتخاب دقیقتر
گزینهها ،تحلیل مشخصههای کمی و کیفی مؤثر و بررسی اثرات متقابل آنها بر هم فراهم شده است .امروزه با شدت
گرفتن مباحث مربوط به تصمیمگیریهای چند معیاره و از طرفی دیگر ،گرایش روزافزون به سمت علوم میان رشته-
ای و استفاده از نظریات گروهها و تخصصهای مختلف در حل مسائل پیچیده شهری و منطقهای ،لزوم توجه به
تكنیكهای تحلیل تصمیمگیری و بهرهگیری از آنها در حل مسائل پیچیده موجود در زمینه توسعه و از جمله
مدیریت و هدایت پایدار پروژههای برنامهریزی توسعه مناطق از اهمیت باالیی برخوردار گردیده است .در بیشتر
مطالعات برنامهریزی منطقهای اعم از شهری و روستایی با گونهای از مسائل تصمیمگیری چند معیاره MCDM
مواجه هستیم .در این تصمیمگیریها به جای استفاده از یك معیارسنجش بهینگی توسعه از چندین معیار سنجش
ممكن است ،استفاده گردد .بدینترتیب ماتریس تصمیمگیری در این گونه برنامهریزیها ،شامل مناطق (شهرستان)
مختلف یا واحدهای برنامهریزی به عنوان گزینهها و شاخصها یا عوامل دخیل در برنامهریزی به عنوان معیارها خواهد
بود (امینی فسخودی .)7931 ،از اینرو تحلیل و سنجش وضعیت نابرابری توسعه مناطق به لحاظ معیارهای مورد
استفاده مستلزم استفاده از قاعده مشخصی است که تحلیل چند معیاره این مهم را فراهم میآورد .در انتها میتوان
گفت تحلیل چند معیاره ( )MCDMبا تدارك یك روششناسی در هدایت تصمیمگیر یا تصمیمگیران در فرایند
حساس و شفافسازی معیارهای ارزیابی (صفات یا اهداف) و تعیین ارزشهای مرتبط با وضعیت تصمیمگیری همراه
است .تحقیق حاضر بر آن است با استفاده از تحلیلی مقایسهای از روشهای تحلیل چند معیاره ( )MCDMبه
شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود مناطق مورد مطالعه (شهرستانهای استان لرستان) در شاخصهای انتخابی
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پرداخته و امكان مطالعه آنها را در گروههای همگن برای الویت برنامهریزی توسعه و زدودن عدم تعادل و سازماندهی
فضایی مناسب بر پایههای علمی استوار سازد .به عبارتی شاکله اصلی تحقیق دستیابی به جواب دو هدف ذیل است:
 .7رتبهبندی توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان با به کارگیری سه روش مختلف ،TOPSIS
.AHP ،VIKOR
 .5تحلیل مقایسهای روشهای رتبه بندی ( )AHP،VIKOR،TOPSISدر اندازهگیری توسعهیافتگی مناطق.
پيشينه تحقيق:
الحسن ( ،)5111به بررسی نابرابریهای منطقهای در کشور غنا در دوره  7331 -5111پرداخته است .نتایج
تحقیق نشان داد که رشد اقتصادی طی دوره مذکور منجر به کاهش فقر عمومی در کشور شده ،اما از آنچه که این
رشد عمدتاً ناشی از صادرات کشاورزی بوده ،شكاف توسعهی مناطق شمالی ،که توان رقابت در عرصه کشاورزی
نداشتهاند ،با مناطق جنوبی بیشتر شده است .بدری و همكاران (  ،)7932با تعیین سطوح توسعهیافتگی نواحی
روستایی شهرستان کامیاران از لحاظ برخورداری از شاخصهای زیربنایی ،بهداشتی– درمانی ،آموزشی– فرهنگی،
اقتصادی و جمعیتی به این نتیجه رسید که ضریب توسعهیافتگی بین دهستانهای شهرستان کامیاران متفاوت بوده و
دارای اختالف و نابرابری میباشد به طوریکه از مجموع هفت دهستان این شهرستان یك دهستان در سطح توسعه
یافته ،پنج دهستان در حال توسعه و یك دهستان نیز در سطح توسعه نیافته قرار دارد .بیرانوندزاده و همكاران
( )7931با تحلیلی بر میزان توسعهیافتگی استان خراسان شمالی و جایگاه آن در کشور با استفاده از تكنیكهای
تاکسونومی ،موریس و امتیاز استاندارد به تعیین سطح توسعهیافتگی استانهای کشور با تأکید بر جایگاه استان
خراسان شمالی نمودهاند ،نتایج آن بیانگر عدم توسعهیافتگی استان خراسان شمالی میباشد به گونهای که این استان
در رده استانهای محروم کشور قرار دارد.
آنامرادنژاد ( ،)7931با استفاده از روش موریس ،میزان شكاف موجود بین استانها و نوع محدودیت هر یك را
با  73شاخص تعیین کرده است .بر اساس نتایج این تحقیق ،نابرابری بین استانها در زمینه کشاورزی عمیق ،و نسبت
آن تا  2برابر است .ایرانزاده و همكاران ( )7933به مطالعه تطبیقی هوش هیجانی مدیران استانهای آذربایجان
شرقی و اصفهان و رابطه آن با میزان توسعهیافتگی هر یك از استانها پرداختند و دریافتند که تفاوت جزئی بین
هوش هیجانی مدیران دو استان و عدم وجود رابطه بین هوش هیجانی مدیران و توسعهیافتگی استان اصفهان نسبت
به استان آذربایجان شرقی میباشد .ضرابی ( )7933به تعیین سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان مازندران-
رویكرد تحلیل عاملی پرداخته و به این نتیجه رسیده که میزان توسعه در سطح شهرستانهای استان مازندران
متعادل نبوده و به ترتیب  1 ،9 ،2 ،9و  7شهرستان در سطح توسعه یافته تا محروم استان جای گرفتهاند .داداش پور
و همكاران ( ،)7931به بررسی و تحلیل روند توسعهیافتگی و نابرابریهای فضایی در شهرستانهای استان آذربایجان
غربی با استفاده از  2شاخص جمعیتی ،بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعهیافتگی
شهرستانهای استان دریافتند که طی دوره  7912تا  7932از میزان توسعهیافتگی شهرستانهای استان آذربایجان
غربی کاسته شده و بر تعداد شهرستانهای محروم این استان افزوده شده است .موحد و همكاران ( )7931در مقالهای
به تحلیل درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای
پرداختهاند و نتایج آن بیانگر این است که شهرستانهای استان در سه سطح توسعه قرار دارند و شهرستانهای
همگن در یك سطح کنار یكدیگر قرار گرفتهاند .کردوانی و همكاران ( ،)7937با مطالعه میزان توسعهیافتگی در
دهستانهای شهرستان مریوان به این نتیجه رسیدند که بخش مرکزی در قالب مطالعه موردی در رتبه نخست در
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میان دیگر بخشهای شهرستان مریوان قرار میگیرند .قائد رحمتی و همكاران ( ،)7935در پژوهشی به تحلیل
شاخصهای توسعه و سطحبندی دهستانهای استان یزد با استفاده از روش تحلیل عاملی پرداختند ،بر اساس نتایج
این تحقیق دهستانهای استان یزد از لحاظ سطح توسعهیافتگی از تعادل مناسبی برخوردار نیستند .در بین این
دهستانها ،دهستانهای شیرکوه ،میانكوه و فجر دارای بیشترین سطح توسعهیافتگی هستند و دهستانهای
دستگردان ،مراغه ،مهرآباد ،بهادران ،اسفندار و چلگه دارای پایینترین سطح توسعهیافتگی هستند.
روش تحقيق:
در تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی -تحلیلی به تحلیلی مقایسهای از کاربرد روشهای تحلیل چند
معیاره در مطالعات منطقهای با مطالعه موردی شهرستانهای استان لرستان پرداخته شود .روشی که برای تجزیه و
تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفته است روش مقایسه زوجی (دو به دو) که در ذیل فرایند  AHPآمده است .در
مورد انتخاب شاخصها سعی گردیده شاخصهایی مورد استفاده قرار گیرد که دسترسی به آنها از طریق مراکز
آماری و رسمی امكانپذیر بوده تا بدین ترتیب صحّت و درستی اطالعات به کار گرفته شده در تحقیق مورد تأئید
باشد .چون پژوهشگران برای جمعآوری دادهها از دادههای سالنامه آماری استان استفاده نمودهاند و این داده ها مورد
تصویب و تأیید مرکز ملی آمار میباشد ،لذا دادهها از روایی و اعتبار برخوردار میباشند.
محدوده مورد مطالعه:
استان لرستان در غرب کشور و بین  95درجه و  91دقیقه تا  91درجه و  55دقیقه عرض شمالی و  11درجه و
 27دقیقه تا  21درجه و  91دقیقه طول شرقی قرار داشته و با مساحتی حدود  53هزار کیلومتر مربع رشته کوههای
زاگرس را در برگرفته است .این استان به طور کلی  9/2درصد کل استانهای کشور 5 ،درصد کل شهرها و  5/9درصد
از کل جمعیت شهری و  9/7درصد از کل جمعیت روستایی را در خود جای داده است و دارای  3شهرستان است
(سالنامه آماری استان لرستان.)7931،
يافتههاي تحقيق:
الزم است در تحلیل نهایی هر پدیده (اجتماعی) ،نظام ارزشی و شرایط خاص زمانی -مكانی مدنظر قرارگرفته
و روشهای متناسب با آنها بهکار برده شوند .روشهای تحلیل چندمعیاره با بكارگیری مشخصات کمی و کیفی
معیارها ،توامان با وزن و اهمیت نسبی آنها میتواند درك چند وجهی (برداشت یكپارچه) از تحلیل را برای ما به
ارمغان بیاورد .در ادامه به تشریح مراحل تحلیل چند معیاره پرداخته خواهد شد:
گام اول :در تحلیل مسائل چند معیاره تشكیل ماتریس ساختاری شاخصها و معیارهای (جدول شماره  )7مورد
سنجش در سطحبندی توسعه مناطق و نواحی میباشد .در ماتریس ساختاری با آرایهای از سطر و ستونها روبرو
هستیم .بدینصورت که هر ستون به یك معرف یا شاخص اختصاص یافته و تغییرات مربوط به وضعیت شاخص یا
معرف را ،در طیف متنوعی از شهرستانهای استان نشان میدهد .هر ردیف هم در ارتباط با یك شهرستان قرار دارد و
نمایانگر وضعیت شهرستان به لحاظ طیف متنوعی از شاخصها است .معرفها و شاخصهایی که در جدول شماره ،7
در ذیل ابعاد توسعه مطرح میشوند همان معرفها و شاخصهایی هستند که در راستای سنجش سطح توسعه ،به
جمعآوری اطالعات در رابطه با آنها اقدام شد تا در ادامه وضعیت هر یك از شهرستانها با توجه به این شاخصها،
مورد سنجش قرار گیرد.
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تعدادباسوادان نقاط شهری به ازای هر

تعدادباسواد زن به ازای هر ده هزار نفر

تعداد کارکنان دفتری-اداری به ازای هر

تعدادباسوادان نقاط روستایی به ازای

هر ده هزار نفر

ده هزار نفر

تعداد باسواد مرد به ازای هر ده هزار

نفر

ده هزار نفر

تعداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفر

تعدادآزمایشگاه به ازای هر ده هزار نفر

تعداد دندانپزشك به ازای هر ده هزار

نفر

تعدادپیراپزشك به ازای هر ده هزار نفر

تعدادپزشك به ازای هر ده هزار نفر

درآمد سرانه (به دالر)

نرخ بیكاری(به درصد)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تعداد جمعیت غیر فعال به ازای هر ده

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

شاخص

نفر

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

هزار نفر
تعداد جمعیت فعال به ازای هر ده هزار

جدول  -7ماتريس معيارها و شاخصهاي مورد مطالعه در سنجش سطوح توسعه نواحي

شهرستان
شهرستان7
شهرستان 5

.
.
.

.
.
شهرستانm

منبع :مطالعات نگارندگان از منابع آماری.7935 ،

گام دوم :در تحلیل مسائل چند معیاره استانداردسازی و ارزشگذاری شاخصهای مورد سنجش در سطحبندی
مناطق میباشد :ارزشگذاری به معنای آن است که به مقادیر اندازهگیری شده از معیارها بر حسب میزان مطلوبیت
است که ،ارزشی تعلق میگیرد (غالمی .)15 :7933 ،استاندارد نمودن دادهها نیز به معنی همسان کردن دامنه
تغییرات دادهها در دامنههایی همچون 1تا 7و یا  1تا  522میباشد .معیارهای مورد استفاده در فرایند ارزیابی ممكن
است در واحدهای اندازهگیری متفاوتی مورد سنجش قرار گیرند (مانند درصد ،سرانه ،نفر و غیره) که نمیتوان
عملیات ریاضی همچون جمع و تفریق را بر روی آنها به انجام رسانید .حال اگر بخواهیم سرجمع امتیازی را که یك
شهرستان ،به لحاظ مجموع کسب کرده است ،محاسبه کنیم این کار بدون استانداردسازی توأم با ارزشگذاری میسر
نخواهد بود .یكی از سادهترین رابطه برای استانداردسازی داده خام در این است که هر نمره خام را در ارزش حداکثر
برای یك معیار مورد نظر تقسیم کنیم (جدول شماره  .)5این رابطه به صورتهای زیر بیان میشود:
رابطه شماره 71
رابطه شماره 72

=
= 1-

نمره
که در آن نمره استاندار شده برای عارضه (شهرستان)  Iام و صفت  Jام میباشد .معرف نمره خام و
حداکثر برای صفت  Jام میباشد .از رابطه  71زمانی استفاده میشود که مطلوبیت افزایشی مستقیم شاخص مدنظر
باشد و رابطه  72زمانی که ارزشگذاری معكوس باشد (جهانی.)72:7911 ،
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تعداد کارکنان دفتری-اداری به ازای

هر ده هزار نفر
تعدادباسوادان نقاط روستایی به ازای

هر ده هزار نفر

تعدادباسوادان نقاط شهری به ازای
هر ده هزار نفر
تعدادباسواد زن به ازای هر ده هزار

نفر ازای هر ده هزار
تعداد باسواد مرد به

نفر
تعداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفر

تعدادآزمایشگاه به ازای هر ده هزار

نفر
تعداد دندانپزشك به ازای هر ده هزار

نفر
تعدادپیراپزشك به ازای هر ده هزار
نفر

تعدادپزشك به ازای هر ده هزار نفر

درآمد سرانه (به دالر)

نرخ بیكاری(به درصد)

تعداد جمعیت غیر فعال به ازای هر ده

هزار نفر
تعداد جمعیت فعال به ازای هر ده هزار
نفر

جدول  -3جدول معيارها و شاخصهاي استانداردسازي شده مورد مطالعه
شاخص

شهرستان

./11

./39

./31

./11 ./35 ./37

./13

./11

./13

./91 ./37 ./11

./72

./39

الیگودرز

./35

./33

./33

./31 ./33 ./33

./32

./17

./21

./17 ./33 ./11

./12

./31

بروجرد

./13

7

7

7

7

./13

./27

./11

7

خرمآباد

./11

./32

./33

./21 ./33 ./39

./15

./91

./11

./37 ./12

1

./75

./31

دلفان

./11

./35

./31

./31 ./33 ./31

./23

./11

./25

./71 ./31 ./15

./77

./32

دورود

./37

./31

./33

./23 ./37 ./35

./22

./93

./11

./77 ./31 ./17

./72

./33

کوهدشت

./13

./32

./31

./32 ./31 ./31

./31

./13

./15

./93 ./31 ./19

./71

./39

ازنا

./11

./31

./31

./21 ./31 ./31

./13

./17

7

./99 ./37 ./12

1

./35

پلدختر

7

./32

./32

./15 ./39 ./35

./31

./15

./15

./55 ./33 ./25

./27

./35

سلسله

7

7

7

7

7

منبع :مطالعات تحلیلی نگارندگان ،بر اساس دادههای مرکز آمار ایران.7931

گام سوم :در تحلیل مسائل چند معیاره وزندهی به شاخصهای (جدول شماره  )9مورد سنجش در سطحبندی
مناطق میباشد :بررسی روابط بین انواع عوامل ،معیارها و مؤلفههای مختلف توسعه نشان میدهد که غالب عوامل
مؤثر در سطحبندی وضعیت توسعه مناطق از اهمیت یكسانی برخوردار نمیباشند (پادروندی .)31:7935 ،لذا برای
ارزیابی دقیقتر ،الزم است تا اهمیت نسبی هر کدام از عوامل مشخص گردیده و بر اساس آن ضرایب ویژهای به عنوان
وزن در تجزیه و تحلیل اطالعات اعمال شود .روشهای متعددی در تعیین وزن مطرح هستند ولی در این قسمت به
تشریح روش مقایسه زوجی 7که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است ،پرداخته میشود .با وجود تنوع
تكنیكهای تعیین وزن ،روش مقایسه زوجی به دلیل امكان مقایسه دو به دوی اهمیت متغیرها از دقت بیشتری
برخوردار است .این روش در سال  7311به وسیله ساتی 5ابداع و برای اولین بار در سال  7333به وسیله مت 9در
کاربردهای  GISمعرفی شد .با استفاده از این روش برای هر کدام از عوامل ،وزن خاصی تعیین میگردد .همچنین
استفاده از این مدل در جریان وزندهی باعث میشود تا در ضمن ارزیابی ،تعصبات دخیل نباشد
(.)Mahmoodzadeh et al, 2007: 33

1. Pair – wise Comparison
2. Saaty
3.Math
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جدول  -2شاخصها وزندار شده تحقيق (وزن كارشناسي شده توسط كارشناسان مربوطه)
مؤلفههای توسعه
نماگر اقتصادی
()./91

نماگر اجتماعی
()./99

نماگرفرهنگی
()./99

شاخصهای مطرح در سنجش توسعه

وزن نهایی*

تعداد جمعیت فعال به ازای هر ده هزار نفر()./52

./132

تعداد جمعیت غیر فعال به ازای هر ده هزار نفر()./52

./132

نرخ بیكاری(به درصد)()./52

./132

درآمد سرانه (به دالر)()./52

./132

تعدادپزشك به ازای هر ده هزار نفر()./51

./113

تعدادپیراپزشك به ازای هر ده هزار نفر()./51

./111

تعداد دندانپزشك به ازای هر ده هزار نفر()./51

./111

تعدادآزمایشگاه به ازای هر ده هزار نفر()./73

./123

تعداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفر()./73

./123

تعداد باسواد مرد به ازای هر ده هزار نفر()./51

./113

تعدادباسواد زن به ازای هر ده هزار نفر()./51

./113

تعدادباسوادان نقاط شهری به ازای هر ده هزار نفر()./57

./113

تعدادباسوادان نقاط روستایی به ازای هر ده هزار نفر()./57

./113

تعداد کارکنان دفتری-اداری به ازای هر ده هزار نفر()./71

./199

*وزن نهایی= وزن مولفه ضرب در وزن شاخص
منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.7935 ،

تجزيه و تحليل يافتهها:
جهت رسیدن به اهداف تحقیق ،ناگزیر از پیمودن چندین فاز بودایم این فازها عبارتند از )7 :فهرست کردن
معیارها و شاخصها  )5تهیه شاخصهای معیار  )9ارزشگذاری دامنه مقادیر ثبت شده در رابطه با هر یك از معیارها
با توجه به موضوع سطحبندی  )1استانداردسازی مقادیر ارزشگذاری شده از معیارها  )2وزندهی معیارها و شاخصها
با توجه به موضوع سطحبندی  )1استفاده از شاخصها و معیار استاندارد شده و وزنهای مربوطه به عنوان شاخصها و
اطالعات ورودی در مدلهای تحلیل چند معیاره .روشن است که حصول به نتیجه نهایی مستلزم انجام اقدامات اصولی
و حساب شده در هر یك از فازهای مشخص شده است .بنابراین در پاسخ به سؤاالت ،اقدامات مطرح در رابطه با
فازهای فوقالذکر ،به صورتیکه در قسمت تحلیل نتایج تشریح گردید و نتایج حاصل از این اقدامات در قالب شاخص
سطحبندی وضعیت توسعه ارائه میشود :در ادامه با مقدمهای که در قسمت تحلیل و پردازش دادهها ارائه شد ،و بعد
از بكارگیری مدلهای فوقالذکر به تشریح یافتههای حاصل از بررسی ،پرداخته میشود :با استفاده از  71شاخص و با
بهرهگیری از روشهای شباهت به گزینه ایدهآل تاپسیس ،روش برنامهریزی توافقی و سازشی ویكور و روش تحلیل
فرایند سلسلهمراتبی  AHPبه سنجش درجه توسعه مناطق (شهرستانها) استان لرستان پرداخته شد .همانطور که
جدول شماره  1و شكل شماره ( )7نشان میدهد ،بر اساس ضریب توسعهیافتگی به دست آمده از هر روش رتبه
شهرستانهای استان متفاوت و در نوسان است .البته این نوسان در بین شهرستانهای در حال توسعه و محروم استان
مشهودتر است.
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جدول  -1مقايسه خروجيهاي حاصله از بكارگيري سه روش در سطحبندي توسعه
شباهت به گزینه ایدئال
()TOPSIS
رتبه
ضریب
شهرستان
توسعه شهرستان

روش برنامهریزی سازشی
()VIKOR

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
()AHP

شهرستان

ضریب
توسعه

رتبه
شهرستان

شهرستان

ضریب
توسعه

رتبه
شهرستان

الیگودرز %1721

1

الیگودرز

./7191

1

الیگودرز

./2123

1

%3113

5

بروجرد

./1777

5

بروجرد

./3513

5

خرمآباد %3312

7

خرمآباد

7

7

خرمآباد

./3331

7

دلفان

%9312

3

دلفان

./1113

3

دلفان

./2591

3

دورود

%2253

1

دورود

./9152

1

دورود

./1173

1

کوهدشت %1131
ازنا
%2131

1

کوهدشت ./9132

2

کوهدشت

./1352

1

2

ازنا

./1112

1

ازنا

./1923

2

پل دختر %5773

3

پل دختر

./1313

3

پل دختر

./1321

3

%2197

9

سلسله

./2723

9

سلسله

./3713

9

بروجرد

سلسله

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.7935 ،

با توجه به تجزیه و تحلیل دادههای جدول شماره  1میتوان دریافت که روش تحلیل چند معیاره شباهت به
گزینه ایدهآل و روش برنامهریزی سازشی و توافقی نسبتا شكاف بین شهرستانهایی استان لرستان را نشان میدهند.
در این راستا شكل شماره  7گویایی شباهت دو روش چند معیاره ویكور و تاپسیس در خروجی مورد نظر می باشد.
اما این روش ( VIKORخط قرمز) است که به استناد به آن به سادگی میتوان شكاف توسعهای بین شهرستان
خرمآباد به عنوان مرکزیت سیاسی-اداری استان با دیگر شهرستانهایی استان لرستان پی برد.

شكل  -7نمودار وضعيتهاي مختلف جايگاه توسعهاي شهرستانهاي استان به لحاظ هر روش

در ادامه تحقیق با توجه به اشكال شمارهی ( 5و  )9جایگاه و رتبه توسعهیافتگی شهرستانها در هر یك از
روشها قابل تشخیص است .در عین حال به منظور بررسی و مقایسهی دقیقتر نتایج روشها با یكدیگر ،از دو شیوهی
درصد تغییرات و شدت تغییرات استفاده میشود.
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شكل  -3رتبه شهرستانهاي استان لرستان بر مبناي هريك از روشها

شكل  -2جايگاه شهرستانهايي استان لرستان از لحاظ ضريب توسعهيافتگي در هر روش

الف) درصد تغییرات :درصد تغییرات رتبهی هر محدوده (شهرستان /سكونتگاه) در هر یك از روشها از طریق فرمول
زیر قابل محاسبه است (بدری.)99 :7935 ،
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رابطه شماره 71
= ΔPدرصد تغییرات در مقایسهی دو روش

تعداد شهرستانهای که در مقایسهی دو روش ،رتبهی آنها ثابت است
=Nتعداد کل شهرستانهای مورد مطالعه
درصد تغییرات هر یك از روشها در مقایسه با یكدیگر با توجه به شكل شماره  1محاسبه گردیده است .همانطور
که میانگین این میزان در جدول شماره  2نشان داده میدهد .کمترین درصد تغییرات مقایسهای دو روش بین روش
ویكور و روش تاپسیس و بیشترین درصد تغییرات بین دو روش AHPو روش  TOPSISاست در بین روشها،
روش ویكور با کمترین درصد تغییرات به میزان  55درصد در رتبه اول ،روش تاپسیس با درصد تغییرات  51درصد در
رتبه دوم و روش ای.اچ.پی با بیشترین درصد تغییرات به میزان  91در رتبه آخر قرار دارد.
جدول  -3درصد تغييرات روشها نسبت با يكديگر
روشAHP

میانگین درصد تغیرات

روش TOPSIS

1

55

21

51

روش VIKOR

55

1

12

55

AHP

21

12

1

91

نام روش

روش

روش  OPSISروشVIKOR

منبع :یافته های تحلیلی تحقیق.7935 ،

ب -شدت تغییرات رتبه :شدت تغییرات دو روش در مقایسهی با یكدیگر بر مبنای رتبهی محدودهها در هر روش ،از
طریق فرمول زیر محاسبه میشود (بدری.)91 :7935 ،
=

رابطه شماره 71

 =شدت تغییرات دو روش
) = Rank I (1رتبه سكونتگاه  Iدر روش اول
) = Rank I (2رتبه سكونتگاه  Iدر روش دوم
 =Nتعداد سكونتگاهها (شهرستان)
میزان شدت تغییرات ( )ΔPدو روش در مقایسه با یكدیگر اگر برابر یك باشد نشاندهندهی عدم وجود تغییرات
است .هر چه از عدد یك فاصله بگیرد شدت تغییرات دو روش در مقایسه با یكدیگر رو به افزایش است .جدول شماره
 1شدت تغییرات هر یك از روشها از طریق مقایسه زوجی روشها بر مبنای شكل شماره  9را نشان میدهد .کمترین
میزان تغییرات در روش ویكور و بیشترین مقدار تغییرات در روش ای.اچ.پی مشاهده میشود.
جدول  -3شدت تغييرات روشها در مقايسه با يكديگر بر مبناي رتبهي درجهي توسعهيافتگي
نام روش

روش  OPSISروش VIKORروشAHP

جمع تغییرات

روش TOPSIS

7

7/17

7/19

9/11

روش VIKOR

7/17

7

7/75

9

روش AHP

7/19

7/75

7

1
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 -1بررسی سطوح توسعه شهرستانهای استان لرستان بر اساس هر یك از روشها:
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درجهی توسعه هریك از مناطق استان را بر اساس ضریب برخورداری حاصل هر یك از روشها در پنچ سطح
توسعهیافته ،نسبتاً توسعهیافته ،درحالتوسعه ،نسبتاً درحالتوسعه و محروم طبقهبندی شدهاند .همانطور که در
جدول شماره  1مشاهده میشود سطوح توسعه بر مبنای هر روش تا حدودی متفاوت است (بخصوص در سطح میانه
و پایین توسعه) .در روش ویكور تنها یك شهرستان در سطح توسعهیافته قرار دارد ولی در روش تاپسیس و ای.اچ.پی
به ترتیب دو و سه شهرستان قرار دارند .در روش تاپسیس و ای.اچ.پی شهرستانی در سطح محروم جای ندارد ولی در
روش ویكور سه شهرستان (دلفان ،پلدختر و الیگودرز) جای دارد .نكته قابل توجه اینكه در هر سه روش مورد مطالعه
شهرستان خرمآباد در سطح برخوردار قرار دارد .و شهرستان بروجرد با اینكه در جایگاه دوم قرار دارد و طبق سنجش
روش  TOPSISو  AHPدر سطح توسعهیافته قرار دارد ولی در روش  VIKORدر سطح نسبتاً توسعهیافته قرار
دارد.
جدول -1سطح توسعهيافتگي شهرستانهاي استان لرستان بر اساس روشهاي مورد مطالعه
نام شهرستان

روش TOPSIS

روشVIKOR

روشAHP

الیگودرز

درحال توسعه

محروم

درحال توسعه

بروجرد

توسعه یافته

نسبتاً توسعهیافته

توسعه یافته

خرمآباد

توسعه یافته

توسعه یافته

توسعه یافته

دلفان

نسبتاً درحال توسعه

محروم

درحال توسعه

دورود

درحال توسعه

نسبتاً درحال توسعه

نسبتاً توسعهیافته

کوهدشت

درحال توسعه

نسبتاً درحال توسعه

نسبتاً توسعهیافته

ازنا

درحال توسعه

درحال توسعه

نسبتاً توسعهیافته

پل دختر

نسبتاً درحال توسعه

مرحوم

درحال توسعه

سلسله

درحال توسعه

درحال توسعه

توسعه یافته

منبع :یافتههای تحلیلی تحقیق.7935 ،

در برآیند تحلیل یافتههای تحقیق میتوان به طور خالصه به چندین مورد اشاره کرد )7 :روشهای تحلیل چند
معیاره به دلیل فراهم کردن سازوکارهای مبنی بر درگیرکردن خصوصیات هم کیفی و هم کمی در مطالعات منطقهای
میتوانند به عنوان روش مناسبی در تحلیل و سطحبندی مطالعات منطقهای و ناحیهای از آنها استفاده کرد)5 .
روشهای تحلیل چند معیاره جایگزین مناسبی برای روشهای قدیمی کمی (که فقط خصوصیات کمی شاخصها را
مدنظر قرار میدادند) میتواند باشند )9 .در مطالعه شهرستانهای استان لرستان به عنوان جامعه هدف مطالعه حاضر
بر اساس هرکدام از روشهای مورد نظر نتایج متفاوتی دست یافتیم که به نظر میرسد نتایج روش تحلیل چند معیاره
ویكور معقولتر و منطقیتر باشد )1 .در سنجش کلی توسعه میتوان گفت که شهرستانهای خرمآباد و بروجرد به
ترتیب بهترین موقعیت و شهرستان پلدختر بدترین وضعیت نسبت به دیگر شهرستانهای استان لرستان دارد.
نتيجهگيري:
در بررسی و تحلیل درصد تغییرات روشهای مورد مطالعه نسبت به دیگر نتایج نشان میدهد که روش ویكور
دارای کمترین و روش ای.اچ.پی دارای بیشترین درصد تغییرات است ،که شاید دلیل وجود تفاوت در ضرایب اختالف
روش ای.اچ.پی آن است که بسیاری از خصوصیات و ویژگیهای متغیرهای مورد استفاده در روش استانداردکردن
دادهها نادیده گرفته میشود .همچنین محاسبه شدت تغییرات در هر یك از روشها نشان میدهد که این عامل در
روش ویكور و روش ای.اچ.پی به ترتیب در رتبه اول (مطلوب) و آخر (نامطلوب) قرار میگیرند .در برآیند تحلیل
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مقایسهای نیز چنین به نظر میرسد که روش ویكور به لحاظ اینکه میزان نوسان نتایج در این روش در مقایسه با دو
روش دیگر مورد استفاده ،دارای درصد و شدت تغییرات کمتری است ،از اعتبار بیشتری در سطحبندی توسعه نواحی
برخوردار است .در سطحبندی شهرستانهای استان با توجه به نتایج به دست آمده چنین به نظر میرسد که در
سنجش درجه توسعهیافتگی و رتبهبندی مناطق با استفاده از روش ویكور به لحاظ این که میزان نوسان نتایج در این
روش در مقایسه با دو روش دیگر مورد استفاده ،دارای درصد و شدت تغییرات کمتری است ،از اعتبار بیشتری
برخوردار است.
منابع و مأخذ:
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کشاورزی» فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،77شماره  ،9تهران ،صص .719-731
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