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جه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و ارزیابی در

 بلوچستان: کاربرد روش های چندمعیاری
 1، جواد ترکمانیفریبا میری

 03/01/0931 تاریخ پذیرش:                                                                                   01/00/0931تاریخ دریافت: 

 چکیده

ده از روش با استفا شهرستان های استان سیستان و بلوچستان درجه توسعه یافتگیهدف از انجام این پژوهش بررسی 
 یهارمعیا عتنو هـب رـنظپژوهش،  این . درمی باشدر این راستا و ارائه راهکارهای مناسب و موثر د های چند معیاری

 یافتگی سعهتو میزان یابیارز در تاپسیس و آنتروپی فازی، مراتبی سلسله تحلیل معیاری چند روش سه تلفیق از دموجو
-معیار آموزشی، بهداشتی 6زیرمعیار در قالب  56، زمینه. در این شد استفاده بلوچستان و سیستان استان های شهرستان

عیار اد که مرفاهی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان د-مذهبی و زیربنایی-درمانی، کشاورزی، فرهنگی
کم اهمیت ترین  090/0مذهبی با وزن نسبی _تاثیرگذارترین و معیار فرهنگی 336/0رفاهی  با وزن نسبی -زیربنایی

 مساحت پارک های عمومی با وزن، در میان تمامی زیرمعیارهاشهرهای استان می باشد. در ارزیابی توسعه یافتگی معیار 
-درمانی، فرهنگی-از بعد متغیر های بهداشتی به دست آمده، اشد. براساس نتایجباالترین اهمیت را دارا می ب 000/0کلی 

ناخته شد. ش نسبت به سایر شهرها استان، عنوان پیشرفته ترین شهرستانرفاهی شهرستان زاهدان به-مذهبی، زیربنایی
با اختالف معنی داری نسبت به سایر شهرها   iC= 820/0رتبه بندی نهایی نشان داد که شهرستان زاهدان  با امتیاز 

در رتبه دوم و  393/0و شهرستان زابل با امتیاز  توسعه یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد
یافته ها  .در جایگاه محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت 025/0شهرستان هیرمند با امتیاز 

هد لزوم توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها، به منظور نیل به توسعه و پیشرفت نشان می د
 متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی مهم و اجتناب ناپذیر است. 

 JEL :O21, O18, R12, R13طبقه بندی 

 تروپی.تحلیل سلسه مراتبی، روش تاپسیس، آندرجه توسعه یافتگی، استان سیستان و بلوچستان، : واژه های کلیدی

                                                           
 مدرس دانشگاه آزاد زابل)نویسنده مسئول(دانشجوی دکترا، استاد اقتصاد کشاورزی شیراز:به ترتیب 1 

Email:charming.64@hotmail.com 
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 مقدمه

ارزشمندترین مشخصه در یک کشور یا منطقه، میزان توسعه یافتگی آن می باشد. هر جامعه ای در 

راه توسعه تالش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم، آن را ضروری می دانند. پیشرفت 

به این مفهوم که توسعه صرفا پدیده ای اقتصادی نیست  اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است،

(، فرآیندی تدریجی در پیشرفت موقعیت 0930،(. توسعه به عنوان پروژه جهانی )سرور0931 ،)مسعود

رسیدن به رشد مادی و تکامل اجتماعی در طول زمان  جهت هایی بشر، شامل انجام فعالیت

(. در 0921، همراه با عدالت اجتماعی است)فرخلو(. بهترین مفهوم توسعه، رشد 8112، است)ریدل

افکار صاحب نظران توسعه، تعابیر مختلفی از واژه توسعه وجود دارد که از آن جمله می توان به افزایش 

تولید، افزایش بازدهی، ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی، ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی، 

اجتماعی، برخورداری از آموزش و -تامین نیازهای اقتصادی برطرف کردن مشکالت بیکاری و تورم،

امروزه آگاهی از نقاط   (.0921، در عرصه های مختلف اشاره کرد)تودارو فرهنگ و مشارکت فعال

ضعف و قوت نواحی، نوعی ضرورت جهت ارائه طرح ها و برنامه های کاربردی در این راستا محسوب 

ص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می می شود، به طوری که استفاده از شاخ

 ،تواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه آن نواحی و عاملی در جهت رسیدن به توسعه باشد)سرور

استان های مختلف یک کشور دارای مراتب گوناگونی بین (. همانطور که روند توسعه یافتگی 0930

عه یافتگی در بین شهرستان ها و مناطق مختلف یکسان است، در داخل یک استان نیز روند توس

نیست. نخستین قدم در برنامه ریزی توسعه منطقه ای، شناسایی وضع موجود آن مناطق است که 

این شناسایی، مستلزم تجزیه و تحلیل بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که 

ایی شده و جایگاه آن و رتبه بندی سطوح برخورداری، برای تخصیص اعتبار و منابع میان مناطق شناس

از   و عدم شناسایی کامل آن ها (. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای0912،)زیاری ضروری است

به نظر می رسد  (.0920مانع برنامه ریزی دقیق شده است)تقوایی و رستمی کیا،، جنبه های مختلف

انات نوسو ...(  رفاهی_درمانی، زیربنایی_ه) بهداشتیبر اساس فهرست وسیعی از شاخص های توسع

در نرخ رشد بخش های مختلف استان، وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و 

مطالعه در زمینه ارزیابی سطح توسعه  بلوچستان را بسیار نامناسب جلوه گر می کند. می توان گفت

و این مهم، ضرورت انجام این پژوهش را دو چندان  کافی نبوده استان سیستان و بلوچستانیافتگی 
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مطالعات مختلفی در مورد ارزیابی توسعه یافتگی شهرها و مناطق مختلف در جهان و ایران   می نماید.

 توسعه سیاست ویژگی چهار بیان در مطالعه ای به (8100)رزنستاین  صورت گرفته است. کارل

حله های م فرهنگی زندگی و فرهنگی توسعه در ها ویژگی این تاثیر استدالل به و پردازد می فرهنگی

 عددی، تاکسونومی و عاملی تحلیل های روش کمک به (8112)رای  و پردازد. باهاتیا می مختلف شهر

 پرداختند. دهقانی هند از منطقه 98 در بلوک 921 توسعه سطح تعیین به شاخص، 89 از استفاده با

 و کمی بخش دو در یزد استان های شهرستان بندی در مطالعه ای به رتبه (0931) همکاران و زاده

ند. پرداخت خاص های نامه پرسش از استفاده با گانه نه فصول در توسعه های شاخص اساس بر کیفی

مطالعه ای با استفاده از روش های چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی  در (0938)پادروندی و فر نظم

و تاپسیس فازی به بررسی و تحلیل سطح برخورداری شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری از 

مولفه مختلف توسعه  00شاخص های توسعه پرداختند. در این پژوهش شهرستان های استان براساس 

 (0939)خلیجی سرور و اجتماعی و کالبدی مورد بررسی قرار گرفتند.  در قالب شاخص های اقتصادی،

 و اجتماعی های شاخص مبنای را بر بویراحمد و کهکیلویه استان های شهرستان یافتگی توسعه ،

  ست.ا بوده تحلیلی-توصیفی تحقیق، داده اند با توجه به اینکه روش قرار بررسی مورد فرهنگی

ان و استان سیستان و بلوچست های ی وضعیت توسعه یافتگی شهرستانهدف کلی این پژوهش، ارزیاب

تعیین سطح توسعه با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی در قالب معیارهای  آموزشی، 

شده است با سعی . در این مطالعه مذهبی می باشد-فرهنگیو   رفاهی-بهداشتی، کشاورزی، زیربنایی

به میزان برخورداری )توسعه  0931استفاده از شاخص های نام برده شده، طی دوره زمانی سال 

 یافتگی( شهرستان های استان سیستان و بلوچستان پرداخته شود. 

 روش تحقیق
شاخص ها و مولفه ها یکی از اجزای ضروری برای ارزیابی پیشرفت به سوی توسعه هستند) مولدن و 

(. اما لحاظ نمودن تمام شاخص ها در هر تحقیق علمی نه مقدور است نه مطلوب. 0920بیلهاز، 

بنابراین با گزینش معدودی شاخص مناسب در بسیاری از مواقع می توان به نتایج واقعی تری دست 

(. در انتخاب معیارهای پژوهش باید سعی شود به دو نکته 0921افت)تقوایی و نوروزی آورگانی، ی

ضروری توجه شود، اول اینکه شاخص های در نظر گرفته شده تا حد امکان ابعاد گوناگون و نیز سطح 
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آمار توسعه همه جانبه شهرهای یاد شده را در بر بگیرد، دوم از آنجایی که جمع آوری اطالعات و 

مورد نظر جهت تحلیل و بررسی آن می بایست از ویژگی رسمی و قابل اعتماد بودن برخوردار باشند 

لذا باید سعی شود شاخص هایی مورد استفاده قرار گیرد که دسترسی آن ها از طریق مراکز آماری و 

ق مورد حقیرسمی امکان پذیر بوده تا بدین ترتیب صحت و درستی اطالعات به کار گرفته شده در ت

(. با توجه به این مهم، معیارهای مورد استفاده در پژوهش 0938تائید باشد)پادروندی و نظم فر، 

 ( آورده شده است.0حاضر در جدول )

 متغیر های ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهر های استان سیستان و بلوچستان (1جدول)
متغیر های  متغیر های آموزشی

 درمانی-بهداشتی

-متغیر های فرهنگی های کشاورزیمتغیر 

 مذهبی

-متغیر های زیربنایی

 رفاهی

زن باسوادان تعداد  موسسات تعداد 

فعال درمانی  

 اراضی مساحت

 کشاورزی

عمیق چاه تعداد تعدادکتابخانه عمومی  

مرد سوادان با تعداد  های تخت تعداد 

 ثابت

کتابخانه در کتاب تعداد ها گلخانه تعداد آب انشعاب تعداد   

آموزان دانش تعداد  مراکز تعداد 

درمانی و بهداشتی  

 کنندگان مراجعه تعداد تعاونی شرکت اعضای

 کتابخانه

 مشترکین تعداد

آب خانگی  

 کارکنان تعداد

 آموزشی

آزمایشگاه تعداد  شرکت شاغالن تعداد 

 تعاونی

سینما صندلی تعداد  مشترکین تعداد 

برق خانگی  

معلم مقاطع  تعداد

راهنمایی و ابتدایی، 

 دبیرستان

داروخانه تعداد  در سرمایه مقدار 

 تعاونی شرکت

 کانون کتابخانه تعداد

فکری پرورش  

 های پارک مساحت

 عمومی

 آموزشگاه تعداد

 استثنایی

 مراکز تعداد

 توانبخشی

 های واحد تعداد

 عسل زنبور  پرورش

تیاتر تماشاگر تعداد  و میوه میادین تعداد 

بار تره  

 دوره کالس تعداد

 ابتدایی

 تامین شدگان بیمه

 اجتماعی

فعال چاپخانه تعداد ها نهالستان مساحت شهری سبز فضای   

 دوره کالس تعداد

 راهنمایی

 بگیران مستمری

اجتماعی تامین  

 واحدهای تعداد

 مرغداری

 فرهنگی نمایشگاه تعداد

 هنری

 های ایستگاه تعداد

نشانی آتش  
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 میزان توسعه یافتگی شهر های استان سیستان و بلوچستانمتغیر های ارزیابی  (1جدول)ادامه 
 متوسطه کالس تعداد
دانشگاهی پیش و  

پزشکان تعداد  با بردار بهره تعداد 
 سواد

ها کتابخانه اعضای تعداد  پستی دفاتر تعداد 
شهری و روستایی  

 فنی آموز دانش تعداد
ای حرفه و  

داروساز تعداد  تعاونی شرکت تعداد 
 روستایی

 از بازدیدکننده تعداد
 نمایشگاه

 های اقامتگاه تعداد
 عمومی

 نهضت آموزشیار
 سوادآموزی

پزشک دندان تعداد  شرکت در سرمایه 
 تعاونی

مسجد تعداد  های راه انواع طول 
 کل اداره پوشش تحت
شهرسازی و راه  

 بزرگ سوادآموز تعداد
 سال

بهیار تعداد حسینیه تعداد    های پایانه تعداد 
 مسافربری

 التحصیالن فارغ تعداد
پیش و متوسطه  

پرستار تعداد  های کارگاه تعداد - - 
 خرده و فروشی عمده

 فروشی
تعداد دانشجویان 

دانشگاه های دولتی و 
 آزاد

بیمارستان تعداد  نیاز تامین های تعاونی -  
 و کنندگان تولید
کنندگان مصرف  

 منبع:یافته های تحقیق

 

 ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ( نمودار درختی مساله1نمودار)
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ساختار مدل چند معیاری ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و 

 بلوچستان
د از تلفیق سه روش چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی موجوی هارمعیاع ه تنوـر بـنظدر این پژوهش، 

میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان  و یابی فازی، آنتروپی شانون و تاپسیس در ارز

دو شامل  یسو تاپس ی، آنتروپی شانونسلسله مراتب یلتحل یبیمدل ترکبلوچستان استفاده شد. 

مرحله است. مرحله اول شامل طراحی ساختار سلسله مراتبی و تعیین ارزش وزنی معیار ها و بررسی 

و  آنتروپی شانون  و مرحله دوم تعیین مقادیر کمی زیر معیار ها و  FAHPروشمعیار ها با استفاده از 

یین ، به منظور تعاستفاده از روش تاپسیس به منظور رتبه بندی شهرستان ها می باشد. در مرحله اول

معیارها و زیر معیار های ارزیابی توسعه یافتگی، پژوهش های  مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و در 

 و مذهبی-فرهنگی کشاورزی، درمانی،-بهداشتی ، معیار آموزشی 1زیرمعیار در قالب  11نهایت  

استان سیستان و ( به منظور ارزیابی توسعه یافتگی شهرستان های 0)جدول رفاهی-زیربنایی

در آن که ؛ ر گرفته شدـنظ( در 0همانند نمودار)تبی اتحلیل سلسله مرر ساختابلوچستان انتخاب شد. 

که همان گزینهها ، پایینترین سطحدرجه توسعه یافتگی و یابی ارزکلی ف هدر، باالترین سطح ساختا

ا ـهرمعیا، انیـمیح سطو شده اند و دری ـسربرشهرستان های استان سیستان و بلوچستان می باشند 

اند. دوازده  شهرستان مهم استان که گانه قرار گرفتههای پنج)زیرمعیارهای ارزیابی عملکرد( در گروه

شامل زاهدان، زابل، زهک، نیک شهر، سیب و سوران، خاش، هیرمند، سرباز، سراوان، کنارک و چابهار  

ود ای بر پایه اعداد فازی موجی ارزیابی، پرسشنامهارزیابی انتخاب شدند. به منظور تعیین وزن معیار ها

 ( طراحی شد و در اختیار گروه کارآزموده و متخصص قرار داده شد.8108پژوهش سوکلی و همکاران)

ایه پیشینه پ بر بخشی نیاز است، کارشناسان چند گسترده انداز چشم یک در این بررسی از آنجا که  به

شدند. بنابراین کارشناسان مختلفی از استانداری  انتخاب مختلف های از بخش علمی و اجرایی

سیستان و بلوچستان، اساتید دانشگاه، شهرداری شهرهای مختلف استان به منظور ارزیابی شهرستان 

پس از تکمیل پرسشنامه ها و جمع بندی دیدگاه  های استان سیستان و بلوچستان  انتخاب شدند.

 ا و زیر معیار ها  تعیین شد.های کارشناسان، وزن نهایی معیار ه
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 محاسبه وزن معیارها 
در این مطالعه به منظور محاسبه وزن معیار ها برای ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های 

 لسلهس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. دراستان سیستان و بلوچستان، از ترکیب 

گیرد و  می صورت زوجی های مقایسه  (،0جدول ) در موجود اعداد از استفاده با ابتدا فازی مراتبی

های متعدد به منظور محاسبه وزن در  تحلیل سلسله سپس وزن معیار ها محاسبه می شود. روش

 مقداری تحلیل و تجزیه روش از تحقیق این مراتبی فازی در مطالعات مختلف ارائه شده است. در

شد. تجزیه و تحلیل مقداری شامل  استفاده فازی مراتبی سلسله تحلیل ارزیابی برای( 0331)چانگ 

 مراحل زیر می باشد:
 ( مقیاس زبانی و اعداد فازی مثلثی مترادف آن1جدول)

های زبانیمقیاس عدد فازی  مقیاس عدد فازی 

 (0 و 0 و 0) اهمیت برابر 0̃

 (0و  8/9و  8/9) اهمیت برابر تا اندکی بیشتر 8̃

(0و  8 و 8) اهمیت اندکی بیشتر 9̃  

(9 و 8/1 و 2) اهمیت اندکی بیشتر تا اهمیت بیشتر 2̃  

(9 و 2 و 8/3)  اهمیت بیشتر 1̃  

(1 و 8/00 و 1)  اهمیت بیشتر تا اهمیت خیلی بیشتر 1̃  

(1 و 1 و 1)  اهمیت خیلی بیشتر 1̃  

(1 و 1 و 3)  اهمیت خیلی بیشتر تا اهمیت مطلق 2̃  

(9 و 8/1 و 2)  اهمیت مطلق 3̃  

(8108) سوکلی و همکاران: منبع  

 شود:( تعریف می0صورت رابطه )امین عنصر به iمرحله اول: محاسبه ارزش مقدار ترکیبی فازی برای 

     𝑆𝑖 = ∑ 𝑀𝑔𝑖
𝐽 [∑ ∑ 𝑀𝑔𝑖

𝐽𝑚
𝑗−1

𝑛
𝑖−1 ]𝑚

𝑗−1                                                             (1)  

𝑀𝑔𝑖که در آن 

𝑗
 اعداد فازی مثلثی هستند (j=1,2,....,m)ها  
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 ( تعریف می شود:8مرحله دوم: محاسبه درجه احتمال که به صورت رابطه  )

 

𝑉(𝑀1 ≤ 𝑀2) = ℎ𝑔𝑡(𝑀1 ∩ 𝑀2) = 𝜇𝑀2(𝑑) = {

1,               𝑖𝑓   𝑚2 ≥ 𝑚1

0,               𝑖𝑓    𝑢2 ≤ 𝑙1  
𝑙1−𝑢2

(𝑚2−𝑢2)−(𝑚1−𝑙1)
            𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

                   (2) 

 می باشد. 2M و 1Mنشان دهنده نقطه اشتراک  dکه در آن 

 
 

به منظور محاسبه درجه احتمال اشتراک دو عدد فازی مثلثی( 2) نمودار  

 ( استفاده می شود:9از رابطه ) عدد فازی محدب 𝑘برای 

(9) 𝑉(𝑀 ≥ 𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑘) = 𝑉[(𝑀 ≥ 𝑀1)𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑(𝑀 ≥ 𝑀𝑘)]
= 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑀 ≥ 𝑀1),    𝑖 = 1,2, … , 𝑘         

 مرحله سوم: محاسبه بردار وزن ها 

  اگر فرض شود 
´

( )     1,2,..., ;     i i kd A min V S S k n k i ها به باشد، آنگاه بردار وزن

 شود:( مشخص می2صورت رابطه )

 𝑊′[𝑑′(𝐴1), 𝑑′(𝐴2), … , 𝑑′(𝐴𝑖)]                                                               (2)  

که در آن  1,2,....,i n  iA  هاn ها توان بردار نرمال وزنعنصر هستند. از طریق نرمال کردن می

 :باشد را بدست آورد( می1که همان رابطه )

𝑊 = (𝑑(𝐴1), 𝑑(𝐴2), … , 𝑑(𝐴2))𝑇                                                         (1     )  
 

 (.0331یک عدد نافازی است ) چانگ، Wکه در آن 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 سازگاری گاگوس بوچرمحاسبه نرخ  

 گیرنده صمیمت اولیه قضاوت اساس بر مراتبی سلسله تحلیل فرایند به مربوط محاسبات تمامی تقریباً

 ناسازگاری و خطا گونه هر و پذیردمی صورت شود،می ظاهر مقایسه های زوجی ماتریس قالب در که

 را محاسبات از آمده دست به نهایی نتیجه هاشاخص و هاگزینه بین اهمیت تعیین و مقایسه در

 که دهدمی نشان و ساخته مشخص را سازگاری که است ایوسیله سازگاری نرخ. سازدمی مخدوش

ور در این مطالعه به منظ .کرد تحلیل سلسله مراتبی  اعتماد از حاصل اولویتهای به توانمی حد چه تا

( استفاده 0332گوس و بوچر )بررسی سازگاری ماتریس های مقایسه زوجی از روش پیشنهادی گا

 های فازی مقایسه های زوجی به قرار زیر است:شد. مراحل محاسبه نرخ سازگاری ماتریس

: در مرحله اول، ماتریس مثلثی فازی را به دو ماتریس تقسیم کرده ایم. ماتریس اول از اعداد 0مرحله 

][های مثلثی،میانی داوری  ijm

m aA   و ماتریس دوم از میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد

ijlijuمثلثی تشکیل شده است.

g aaA .. 

محاسبه  (1( و )1)ریق رابطه های : بردار وزن هر ماتریس با استفاده از روش ساعتی و از ط8مرحله 

 شده است. 

=𝑖
𝑚 1

𝑛
∑

𝛼𝑖𝑗𝑚

∑ 𝛼𝑖𝑗𝑚
𝑛
𝑖−1

𝑛
𝑗−1                                                                               (1)  

][که در آن  m

i

m ww  باشد. می 

(1) 
=𝑖

𝑔 1

𝑛
∑

𝛼𝑖𝑗𝑔

∑ 𝛼𝑖𝑗𝑔
𝑛
𝑖−1

𝑛

𝑗−1

 

][که در آن  g

i

g ww  باشد.می 

 گردد:( محاسبه می2: بزرگترین مقدار ویژه برای هر ماتریس با استفاده از رابطه های )9مرحله 

𝜆𝑚𝑎𝑥
𝑔

=
1

𝑛
∑ ∑ √𝛼𝑖𝑗𝑢. 𝛼𝑖𝑗𝑙

𝑛
𝑗−1

𝑛
𝑖−1 (

𝑊𝑗
𝑔

𝑊𝑖
𝑔       (                                               (2)  

 شود:( محاسبه می01( و)3: شاخص سازگاری با استفاده از رابطه های )2مرحله 

𝐶𝐼𝑚 =
(𝜆𝑚𝑎𝑥

𝑚 −𝑛)

(𝑛−1)
                                                                           (3)                 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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𝐶𝐼𝑔 =
(𝜆𝑚𝑎𝑥

𝑔
−𝑛)

(𝑛−1)
                                                                                       (01)  

موجود  (RI)، بر مقدار شاخص تصادفی CI، شاخص (CR): برای محاسبه نرخ ناسازگاری1مرحله 

 شود:( تقسیم می8در جدول )

 
 های تصادفی( شاخص2جدول)

 01 3 2 1 1 1 2 9 8 0 اندازه ماتریس

mRI 1 1 223/1 139/1 118/0  033/0  821/0  920/0  913/0  213/0  
gRI 1 1 013/1 818/1 913/1 920/1 213/1 201/1 292/1 221/1 

 (0332: گاگوس و بوچر)منبع

( مقادیر نرخ 89( و )00پس از محاسبه نرخ ناسازگاری برای دو ماتریس با استفاده از رابطه های )

 شود: مقایسه می 0/1سازگاری با آستانه 
g

g

g

CI
CR

RI
                                                                                                  )00( 

m
m

m

CI
CR

RI
                                                                                                  )08( 

بودند، ماتریس فازی سازگار است. در صورتی که هر دو  0/1در صورتی که هر دو شاخص کمتر از 

در  نظر کند وهای ارائه شده تجدیدشود تا در اولویتگیرنده تقاضا میبودند، از تصمیم 0/1بیشتر از 

)(صورتی که تنها شاخص gm CRCR  ر مقادیر میانی )حدود( گیرنده دبود، تصمیم 0/1بیشتر از

 نظر می کند.های فازی تجدیدداوری

 محاسبه وزن زیرمعیارها

 روش آنتروپی

. بر اساس این روش به منظور محاسبه وزن زیر معیار ها از روش آنتروپی استفاده شددر این مطالعه 

)اگر ماتریس تصمیم  ) , 1,2,..., , 1,2,...,ij m nDM x     i m      j n    شاملn  گزینه و

m  با نرمال کردن  ،زیر معیار باشدDM  ماتریسˆ (z )ijDM   بدست می آید که در آنijz   مقادیر

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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امین زیر معیار می باشد. به منظور نرمال کردن برای زیر  i امین گزینه با توجه به jنرمال شده امتیاز 

 استفاده می نماییم: (02( و )09)از روابط  به ترتیب  معیار های بیشتر بهتر و کمتر بهتر 

(09)  
   

min

max min

ij j ij

ij

j ij j ij

x x
z

x x





 

محاسبه می شود ( 01با استفاده از رابطه )سپس شاخص آنتروپی   

         i=1,2,…,m                     ln 𝑓𝑖𝑗 =−𝑘 ∑ 𝑓𝑖𝑗
𝑚
𝑖−1 𝐸𝑗𝑖 

 

(01)  

که در آن 

1

ij

ij n

ij

j

z
f

z






1و  

ln
k

n


تعریف می  (01رابطه )وزن عینی به صورت در مرحله بعد می باشد.  

 د:شو

(01) = 
1−𝐸𝑈

𝑚−∑ 𝐸𝑈
𝑚
𝑖−1

 𝑊𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗 

 رتبه بندی شهر های استان سیستان و بلوچستان
ها که با کمک روش تحلیل مقداری بدست آمده است، همچین امتیاز  معیار در این قسمت، از وزن 

های مختلف، به منظور رتبه بندی تجمیع شده برای هر کدام از استراتژی های مربوط به معیار

ائه ( ار0320که به وسیله هوانگ و یون)استراتژی ها استفاده شد. برای این کار از تکنیک تاپسیس 

 و گزینه m دارای که m×n ماتریس یک تاپسیس، روش در اجمال طور به شده است، استفاده شد.

n در معیار و شاخص هر شودمی فرض روش این در. گیردمی قرار ارزیابی مورد باشد،می معیار 

 مقادیر دیگر بیان به و است یکنواخت کاهشی یا و افزایشی مطلوبیت دارای گیری،تصمیم ماتریس

 اشد،ب بیشتر آن مقدار هرچه بود، سود نوع از اگر کنند،می کسب ماتریس این در معیارها که زیادتری

 این همم امتیازات از. باشدمی تریپایین مطلوبیت دارای بود، هزینه نوع از اگر و باالتر مطلوبیت دارای

 نمود استفاده ذهنی و عینی معیارهای و هاشاخص از توانمی همزمان طور به که است آن روش

 مقادیر تمامی ریاضی، محاسبات جهت مدل این در است الزم حال این با(. 0322 آفیسکو و چانین،)

 ،معیارها به شده داده نسبت بودن کیفی صورت در و بوده کمی نوع از معیارها به شده داده نسبت

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


 2/2911/شماره 21اقتصاد کشاورزی/جلد  219

 روش که شودمی پیشنهاد وجود این با(. 0922 لوالچی،) نمود تبدیل کمی مقادیر به را آنها بایدمی

 ردگی قرار استفاده مورد است، محدود دسترس در اطالعات و هاشاخص تعداد که هنگامی در تاپسیس

 باشد:مراحل اجرای روش تاپسیس به صورت زیر می (. 0331نائومن،)

 شاخص kآلترناتیو و  nبر اساس ( 01به صورت )ها اول: تشکیل ماتریس داده یمرحله

 

(01) 11 12 1

21 22 2

1 2

  

  
  

                 

     



 
 
 
 
 
 

n

n

ij

m m mn

a a a

a a a
A

a a a

 

 (:    02ی )ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطهداده نمودنی دوم: استاندارد مرحله

𝛾𝑖𝑗 =
𝛼𝑖𝑗

√∑ 𝛼𝑘𝑗
2𝑚

𝑘−1

                                                                                    (02)  

∑بر اساس i(W(ها هر یک از شاخص وزنی سوم: تعیین مرحله 𝑊𝑖 = 1𝑛
𝑖=1  در این راستا .

 ijVبا ضرب وزن ها  ماتریس های دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری نیز برخوردارند. سپس شاخص

 :بدست می آید

𝑉𝑖𝑗= [

𝑤1𝑟11 𝑤2𝑟12 … 𝑤𝑛𝑟1𝑛
𝑤1𝑟21 𝑤2𝑟22 … 𝑤𝑛𝑟2𝑛 . . .

𝑤1𝑟𝑚1

 . . .
𝑤2𝑟𝑚2

 . . .
…

 . . .
𝑤𝑛𝑟𝑚𝑛

]                                          (03)          

 آل )باالترین عملکرد هر شاخص(اُمین آلترناتیو از آلترناتیو ایده iی ی چهارم: تعیین فاصلهمرحله

 نشان داده می شود:  ( 80( و)81)ترین عملکرد هر شاخص(  که با روابط آلترناتیو حداقل ) پایین

𝐴+ = {(max
𝑖

𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (min
𝑖

𝑣𝑖𝑗| 𝑗 ∈ 𝐽′)}    ⟹     𝐴+ =

{𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑛
+}                                                                                       (81)  

𝐴− = {(min
𝑖

𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽), (max
𝑖

𝑣𝑖𝑗| 𝑗 ∈ 𝐽′)}    ⟹     𝐴−

= {𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑛
−}                                                                                  

 (80   ) 

 

http://www.google.com/


 211ارزیابی درجه توسعه یافتگی...

𝑑𝑖)آل ای برای آلترناتیو ایدهفاصله معیاری پنچم: تعیین مرحله
𝑑𝑖)و آلترناتیو حداقل  (+

که با (−

 ( نشان داده می شود:88رابطه )

𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2𝑛
𝑗=1 𝑑𝑖     و     

− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−)2  𝑛

𝑗=1           (88)  

 

𝐶𝑖)نزدیکی نسبی یک آلترناتیو  تعیینی ششم: مرحله
 (09)آل با استفاده از رابطه به آلترناتیو ایده (∗

 کند. که مقدار آن بین صفر و یک تغییر می

  𝐶𝑖
∗ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
−+𝑑𝑖

+      ,       0 ≤ 𝐶𝑖
∗ ≤ 1                                                          (89)  

 

𝐶𝑖بندی آلترناتیوها و تعیین بهترین گزینه بر اساس میزان ی هفتم: رتبهمرحله
باشد به این می ∗

𝐶𝑖صورت که 
∗ = 𝐶𝑖ی باالترین رتبه و دهندهنشان 1

∗ =  .ی کمترین رتبه استدهندهنشان 0

در این قسمت ابتدا وزن معیار ها که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بدست آمده گزارش 

شده است. سپس وزن نسبی و کلی زیر معیارها )متغیرها( ارائه شده است. و در نهایت نیز شهرستان 

رت کلی رتبه بندی شده اند. داده های های استان سیستان و بلوچستان براساس معیارها و به صو

مورد استفاده در تحقیق از مرکز آمار استان تهیه شده و جهت اطمینان بیشتر، پرسشنامه نیز مورد 

 استفاده قرار گرفته که توسط صاحبنظران تکمیل گردیده است.

 یافته های پژوهش

 محاسبه وزن معیارها

معیارهای ارزیابی توسعه یافتگی شهرهای استان همانطور که بیان شد، به منظور محاسبه وزن 

سیستان و بلوچستان از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. در این روش برای محاسبه 

 به مربوط زوجی یمقایسه جدول قسمت این وزن از جداول مقایسه زوجی استفاده می شود. در

به  توجه اب. قرار گرفت بررسی مورد نمونه نعنوا به کارشناسان از یکی توسط شده تکمیل پرسشنامه

–معیار بهداشتی  به نسبت آموزشی معیار نظر، مورد کارشناس نظر براساس (9جدول) سطر دوم
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و نسبت به معیار کشاورزی اهمیت برابر تا اندکی ( 0،0،0)برابر  اهمیت مذهبی-درمانی و فرهنگی

، 1/8، 9/0رفاهی دارای اهمیت اندکی بیشتر تا بیشتر )-اما  معیار زیربنایی دارد؛( 0 ،8/9 ،8/9)بیشتر 

درمانی  نسبت به معیار -( نسبت به این معیار است. براساس سطر سوم جدول معیار بهداشتی2/0

( و نسبت به معیار فرهنگی مذهبی اهمیت برابر تا اندکی بیشتر 0،0،0کشاورزی دارای اهمیت برابر )

( 2/0 ،1/8 ،9/0)بیشتر تا بیشتر اندکی اهمیت دارای رفاهی-زیربنایی معیار دارد؛ اما (0 ،8/9 ،8/9)

هبی مذ-است. با توجه به سطر چهارم معیار کشاورزی نسبت به معیار فرهنگی معیار این به نسبت

رفاهی دارای -است. از سوی دیگر معیار زیربنایی (0 ،8/9 ،8/9)دارای اهمیت برابر تا اندکی بیشتر 

اهمیت بیشتری نسبت به معیار کشاورزی می باشد. در نهایت براساس سطر پنجم جدول معیار 

رفاهی -( نسبت به معیار زبربنایی0 ،8/9 ،8/9)مذهبی دارای اهمیت  برابر تا اندکی بیشتر -فرهنگی

 می باشد.
 های ارزیابی توسعه یافتگی شهرهای استان سیستان بلوچستانماتریس مقایسه زوجی معیار (3جدول)
 رفاهی-زیربنایی مذهبی-فرهنگی کشاورزی درمانی-بهداشتی آموزشی 

 (2/0، 1/8، 9/0) (0،0،0) (0، 8/9، 8/9) (0،0،0) (0،0،0) آموزشی

درمانی-بهداشتی   (0،0،0) (0،0،0) (8/9 ،8/9 ،0)  (9/0 ،1/8 ،2/0) 

(0، 8/9، 8/9) (0،0،0)   کشاورزی  (9/0 ،2/0 ،2.1/0) 

مذهبی-فرهنگی     (0،0،0) (8/9 ،8/9 ،0) 

رفاهی-زیربنایی      (0،0،0) 

 :یافته های تحقیقمنبع

 شهرهای یافتگی توسعه نظرات کارشناسان مختلف، وزن معیارهای ارزیابی در مرحله بعد  با تجمیع

بلوچستان محاسبه شد. به این منظور از ماتریس مقایسه زوجی کارشناسان مختلف  سیستان استان

های وزن (2)( آورده شد. ستون دوم جدول 2میانگین هندسی گرفته شد. نتایج این عمل در جدول )

گذارترین معیار در ارزیابی دهد که تأثیردهد. نتایج نشان میهر یک از معیارهای ارزیابی را نشان می

درمانی با -باشد. معیارهای  بهداشتیمی 991/1رفاهی  با وزن نسبی -ه یافتگی، معیار زیربناییتوسع

به  132/1مذهبی با وزن -و فرهنگی 011/1، کشاورزی با وزن 012/1، آموزشی با وزن 901/1وزن 

 ساسبرا سازگاری نسبت( 2) جدول سوم ستون گیرند.  درهای بعدی اثرگذاری قرار میترتیب در رتبه

 (119/1و  191/1جدول ) اعداد به توجه با. شد محاسبه مختلف معیارهای برای بوچر گاگوس روش
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 بنابراین باشند؛می 0/1 از کمتر شده محاسبه سازگاری هاینسبت تمامی که شودمی مشاهده

 .باشندمی سازگار معیارها تمامی مختلف زیرمعیارهای زوجی هایمقایسه
بلوچستان سیستان استان شهرهای یافتگی توسعه ارزیابی وزن معیارهای (4جدول)  

 نرخ ساز گاری وزن معیارها
  012/1 آموزشی

CRm=1/191 
 
CRg=1/119 

درمانی-بهداشتی  901/1 
 011/1 کشاورزی

مذهبی-فرهنگی  132/1 
رفاهی-زیربنایی  991/1 

 :یافته های تحقیقمنبع

 محاسبه وزن زیرمعیارها

محاسبه وزن زیرمعیارها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. اساس کار این روش  در این مطالعه برای

برای محاسبه وزن بر مبنای عملکرد هر کدام از گزینه ها برای زیر معیار ها )متغیرها(ی مختلف می 

 باشد.

 ت(  وزن نسبی متغیرهای مختلف که با استفاده از روش آنتروپی شانون بدس1( و )1(، )1در جداول )
آمده اند، ارائه شده است. با ضرب نمودن وزن معیارها در وزن متغیرهای مربوطه وزن کلی متغیرها 

( از میان متغیر های آموزشی، تعداد دانشجویان دولتی و آزاد با وزن 1بدست آمد . براساس جدول )
متغیر ترین  کم اهمیت181/1مهمترین و تعداد کالس دوره ابتدایی با وزن نسبی  812/1نسبی 

آموزشی در ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان می باشند. در 
پر اهمیت ترین و متغیر های  011/1میان متغیر های بهداشتی درمانی، تعداد پزشک با وزن نسبی 

انی می درم-درمانی کم اهمیت ترین متغیر های بهداشتی-تعداد داروساز و تعداد مراکز بهداشتی
 باشند.

 درمانی-( وزن نسبی و کلی متغیر های آموزشی و بهداشتی5جدول)
 وزن کلی وزن نسبی درمانی-متغیر های بهداشتی وزن کلی وزن نسبی متغیر های آموزشی

112/1 تعداد باسوادان زن  112/1 111/1 تعداد موسسات درمانی فعال   189/1  

123/1 تعداد با سوادان مرد  111/1 تخت های ثابتتعداد    129/1  181/1  

 تعداد دانش آموزان

192/1  111/1  

تعداد مراکز بهداشتی و 

122/1 درمانی  109/1  
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 درمانی-( وزن نسبی و کلی متغیر های آموزشی و بهداشتی5جدول)ادامه 

128/1 تعداد کارکنان آموزشی  111/1 111/1 تعداد آزمایشگاه   101/1  

معلم مقاطع مختلفتعداد   012/1  101/1 110/1 تعداد داروخانه   103/1  

121/1 تعداد آموزشگاه استثنایی  108/1 132/1 تعداد مراکز توانبخشی   183/1  

181/1 تعداد کالس دوره ابتدایی  112/1 112/1 بیمه شدگان تامین اجتماعی   102/1  

 تعداد کالس دوره راهنمایی

198/1  111/1  

مستمری بگیران تامین 

118/1 اجتماعی  188/1  

تعداد کالس متوسطه و پیش 

122/1 دانشگاهی  111/1  

 تعداد داروساز

122/1  109/1  

131/1 تعداد دانش آموز فنی و حرفه ای  101/1 011/1 تعداد پزشکان   199/1  

191/1 آموزشیار نهضت سوادآموزی  111/1 121/1 تعداد دندان پزشک   181/1  

199/1 تعداد سوادآموز بزرگ سال  111/1 111/1 تعداد بهیار   101/1  

تعداد فارغ التحصیالن متوسطه و 

129/1 پیش  108/1  

 تعداد پرستار

121/1  181/1  

تعداد دانشجویان دانشگاه های دولتی 

812/1 و آزاد  12/1  

 تعداد بیمارستان

111/1  189/1  

 منبع:یافته های تحقیق
و تعداد کشاورز باسواد با  811/1در میان متغیر های کشاورزی، سطح زیر کشت کشاورزی دقیق با 

به ترتیب موثرترین  و کم اثر ترین متغیرها می باشند. از سوی دیگر متغیر های تعداد  128/1
ن به ترتیب مهمترین و کم اهمیت تری 123/1و تعداد کتابخانه عمومی با  023/1چاپخانه فعال با 

زیربنایی، مساحت -مذهبی می باشند. در نهایت  از میان متغیر های رفاهی-متغیر های فرهنگی
شهرسازی  و راه کل اداره پوشش تحت های راه انواع طولمهمترین و  029/1پارک های عمومی با 

کم اهمیت ترین متغیر می باشند. در میان تمامی متغیر ها )زیرمعیارها( نیز مساحت  181/1با  
.باالترین اهمیت را دارا می باشد 029/1پارک های عمومی با وزن کلی   

 مذهبی-( وزن نسبی و کلی متغیر های کشاورزی و فرهنگی6جدول)
 وزن کلی وزن نسبی  مذهبی-متغیر های فرهنگی وزن کلی وزن نسبی متغیر های کشاورزی

122/1 مساحت اراضی کشاورزی  112/1 123/1 تعدادکتابخانه عمومی   112/1  

010/1 تعداد گلخانه ها  101/1 112/1 تعداد کتاب در کتابخانه   111/1  

 اعضای شرکت تعاونی

119/1  111/1  

تعداد مراجعه کنندگان 

001/1 کتابخانه  100/1  
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 مذهبی-( وزن نسبی و کلی متغیر های کشاورزی و فرهنگی6جدول)ادامه 

121/1 تعداد شاغالن شرکت تعاونی  112/1 سینماتعداد صندلی    112/1  111/1  

 مقدار سرمایه در شرکت تعاونی

081/1  108/1  

تعداد کتابخانه کانون پرورش 

118/1 فکری  111/1  

تعداد واحد های پرورش  زنبور 

121/1 عسل  112/1  

اترئتعداد تماشاگر ت  

122/1  111/1  

811/1 سطح زیر کشت کشاورزی دقیق  180/1 023/1 تعداد چاپخانه فعال   101/1  

119/1 واحدهای مرغداریتعداد   111/1 110/1 تعداد نمایشگاه فرهنگی هنری   112/1  

128/1 تعداد بهره بردار با سواد  112/1 118/1 تعداد اعضای کتابخانه ها   111/1  

111/1 تعداد شرکت تعاونی روستایی  111/1 111/1 تعداد بازدیدکننده از نمایشگاه   111/1  

/128 سرمایه در شرکت تعاونی  112/1 121/1 تعداد مسجد   112/1  

013/1 تعداد حسینیه - - -  101/1  

 :یافته های تحقیقمنبع

 رفاهی-( وزن نسبی و کلی متغیر های زیربنایی7جدول)
 وزن کلی وزن رفاهی-متغیر های زیربنایی

121/1 تعداد چاه عمیق  101/1  

129/1 تعداد انشعاب آب  181/1  

122/1 تعداد مشترکین خانگی آب  182/1  

110/1 تعداد مشترکین خانگی برق  101/1  

029/1 مساحت پارک های عمومی  122/1  

132/1 تعداد میادین میوه و تره بار  190/1  

121/1 فضای سبز شهری  183/1  

198/1 تعداد ایستگاه های آتش نشانی  100/1  

118/1 تعداد دفاتر پستی روستایی و شهری  182/1  

128/1 تعداد اقامتگاه های عمومی  181/1  

181/1 طول انواع راه های تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی  113/1  

113/1 تعداد پایانه های مسافربری  181/1  

119/1 تعداد کارگاه های عمده فروشی و خرده فروشی  182/1  

110/1 تعاونی های تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان  181/1  

 :یافته های تحقیقمنبع
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 رتبه بندی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان 
ها که با کمک روش تحلیل مقداری و  آنتروپی شانون ها و زیرمعیارهای معیاردر این قسمت از وزن

بدست آمده است و همچنین آمار مربوط به متغیر ها برای شهرهای مختلف، به منظور رتبه بندی 

تان و بلوچستان براساس میزان توسعه یافتگی استفاده شد. به این منظور شهرهای استان سیس

 ها و محاسباتها وارد برنامه تاپسیس شدند. نتایج نهایی حاصل از وزنهای محاسباتی و عملکردوزن

( ارائه شده است. در نهایت رتبه 2مربوط به رتبه هر شهر براساس معیار های مختلف در جدول )

 شود می مشاهده 1 جدول  براساسبراساس تمامی معیارها می باشد ارائه شده است. بندی نهایی که 

 یم شهرستان های استان سیستان و بلوچستان متفاوت بندی رتبه مختلف معیارهای  به توجه با

شهرستان  و توسعه یافته ترین 130/1 امتیاز با شهرستان زابل  متغیر های آموزشی، نظراز نقطه. باشد

یر متغ بعد از. باشدمی محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان 109/1 امتیاز با هیرمند

 عنوانبه 111/1 و 218/1 امتیاز با ترتیب به کنارک و شهرستان زاهدان درمانی-های بهداشتی

هرستان ش شدند. براساس متغیر های کشاورزی،  شناخته شهرستانها ضعیف ترین و پیشرفته ترین

به عنوان پیشرفته ترین و شهرستان هیرمند به عنوان توسعه نیافته ترین شهرستان  181/1زهک با 

به  120/1و  321/1تعیین شدند. شهرستان های زاهدان و سیب و سوران نیز به ترتیب با امتیاز های 

-ترتیب توسعه یافته ترین و ضعیف ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان از باب مسایل فرهنگی

-ذهبی می باشند. در نهایت با توجه به ستون آخر جدول مشخص می شود که از بعد امکانات رفاهیم

زیربنایی، شهرستان زاهدان بهترین وضعیت را در میان شهرستان های استان سیستان و بلوچستان 

 زیربنایی را دراختیار دارد.-دارا می باشد.  شهرستان هیرمند نیز ضعیف ترن امکانات رفاهی

( رتبه بندی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان  براساس معیار 8جدول)

 های مختلف
متغیر های  شهرستان

 آموزشی

متغیر های 

 درمانی-بهداشتی

متغیر های 

 کشاورزی

متغیر های 

 مذهبی-فرهنگی

متغیر های 

 رفاهی-زیربنایی

130/1 زابل  913/1  218/1  922/1  912/1  

232/1 زاهدان  218/1  829/1  321/1  202/1  

030/1 ایرانشهر  821/1  812/1  819/1  811/1  
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( رتبه بندی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان  براساس 8جدول)ادامه 

 معیار های مختلف

018/1 سراوان  011/1  800/1  011/1  031/1  

081/1 چابهار  012/1  111/1  811/1  811/1  

شهرنیک   011/1  019/1  021/1  098/1  011/1  

012/1 خاش  011/1  921/1  020/1  891/1  

120/1 زهک  111/1  181/1  019/1  128/1  

191/1 سرباز  011/1  002/1  111/1  111/1  

182/1 کنارک  191/1  /111/1  121/1  002/1  

181/1 سیب و سوران  111/1  111/1  120/1  120/1  

109/1 هیرمند  181/1  189/1  132/1  112/1  

 :یافته های تحقیقمنبع

با اختالف زیاد   iC= 182/1شود که شهرستان زاهدان  با امتیاز ( مشاهده می3با توجه به جدول )

نسبت به سایر شهرها توسعه یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد. شهرستان 

براساس  iC= 181/1 در رتبه دوم قرار دارد. شهرستان هیرمند نیز با امتیاز 939/1زابل با امتیاز  

ی سیستان و بلوچستان  م تمامی معیارها، محروم ترین و کمتر توسعه یافته ترین شهرستان استان

پیرامون در میزان کمتر -باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، عدم تعادل منطقه ای و وجود نظام مرکز

توسعه یافتگی شهرستان های استان مشهود است. دست یافتن به یکپارچگی و تعادل منطقه ای 

خدمات و امکانات مورد نیاز به  نیازمند برطرف کردن این نابرابری ها از طریق توجه بیشتر و ارائه

 مناطق کمتر توسعه یافته تر می باشد.

 ( رتبه بندی نهایی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان9جدول)
 (iCامتیاز) شهرستان رتبه

182/1 زاهدان 0  

939/1 زابل 8  

820/1 ایرانشهر 9  

813/1 چابهار 2  

812/1 خاش 1  

011/1 سراوان 1  
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 ( رتبه بندی نهایی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان9جدول)ادامه 

011/1 زهک 1  

021/1 نیک شهر 2  

008/1 سرباز 3  

129/1 کنارک 01  

190/1 سیب و سوران 00  

181/1 هیرمند 08  

 :یافته های تحقیقمنبع

 نتایج و بحث
توسعه ای است که به حقوق و منزلت انسان و مکان زندگی او توجه می کند )تفکر  ،توسعه ی جدید

برنامه ریزی منطقه ای( و هدف نهایی آن هم رسانیدن انسان به مرحله ای است که وی از زندگی 

خود اظهار رضایت کند. توسعه در مفهوم وسیع آن، یعنی بهبود در کیفیت سطح زندگی از همه ابعاد 

یش از افزایش درآمد، آموزش بهتر، بهبود استانداردهای بهداشتی و تغذیه، کاهش فقر، آن، چیزی ب

محیط زیست بهتر و برابری اقتصادی و اجتماعی باالتر در برخورداری از امکانات و فرصت های آزادی 

 پژوهش، ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان هدف از اینبیشتر فردی و زندگی غنی تر فرهنگی. 

، تعیین معیارهای اصلی و تعریف کننده ی سطح توسعه یافتگی و  استان سیستان و بلوچستان های

شناخت میزان محرومیت منطقه ی مورد بررسی و در آخر، ارائه برنامه های تحرک بخشی به جریان 

بود. برای این منظور از روش های تحلیل فرهنگی _آموزشی و اقتصادی_توسعه و پیشرفت اجتماعی

مراتبی فازی و آنتروپی شانون برای تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها )متغیرها( و از روش  سلسله

تاپسیس برای ارزیابی و رتبه بندی شهرستان ها استفاده شد. استان سیستان و بلوچستان یکی از 

 لاستان های مرزی کشور است که در مجاورت کشورهای افغانستان و پاکستان قرار دارد. نتایج تحلی

-زیربنایی عیارم یافتگی، توسعه ارزیابی در معیار گذارترینسلسله مراتبی فازی نشان می دهد که تأثیر

کم اهمیت ترین معیار  132/1 وزن با مذهبی نیز-فرهنگی باشد. معیارمی 991/1 نسبی وزن با رفاهی

 فاوتمت هرستان هاش بندی رتبه مختلف، معیارهای  به توجه می باشد.  همچنین نتایج نشان داد با

 های متغیر نظراز نقطه و نشان از وخامت اوضاع از لحاظ توسعه یکپارچه در این استان می باشد.

 با زاهدان شهرستان درمانی-بهداشتی های متغیر بعد ، از130/1 امتیاز با زابل شهرستان آموزشی،
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-از باب مسایل فرهنگیو  181/1 با زهک شهرستان  کشاورزی های متغیر ، براساس218/1 امتیاز

 یم  بلوچستان و سیستان استان شهرستان ترین یافته توسعه 321/1 زاهدان  مذهبی شهرستان

 میان در را وضعیت بهترین زاهدان شهرستان زیربنایی،-رفاهی امکانات بعد از  نهایت در. باشند

رتبه بندی نهایی نشان داد که براساس   .باشد می دارا بلوچستان و سیستان استان های شهرستان

با اختالف زیاد نسبت به سایر شهرها توسعه   iC= 182/1شهرستان زاهدان  با امتیاز   تمامی معیارها

یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد. این شهرستان به عنوان مرکز استان، 

پر جمعیت ترین شهر استان بوده و توجه به مرکز استان شاهراه ارتباطی با استان های مجاور و البته 

ر زیربنایی و ..... نسبت به سای_و همپنین تفاوت جمعیتی با دیگر شهرها، باعث تجمع امکانات رفاهی

با اختالف زیاد، در رتبه دوم توسعه و به  939/1شهرهای استان شده است. شهرستان زابل با امتیاز  

اول قرار دارد اما در شاخص هایی همچون رفاهی، فرهنگی، بهداشتی  لحاظ شاخص آموزشی در رتبه

در رتبه چهارم 813/1در رتبه سوم، چابهار با امتیاز  820/1نیاز به توجه بیشتر دارد. ایرانشهر با امتیاز 

در رتبه پنجم جای گرفته اند که می توان از آنها به عنوان شهرستان های  812/1و خاش با امتیاز 

سعه یافته نام برد. ایرانشهر دارای زمین های کشاورزی مرغوب و آب و هوای مناسب جهت کمتر تو

کشت میوه های گرمسیری است اما کمبود امکانات زیربنایی و کشاورزی مدرن این شهرستان را به 

لحاظ توسعه عقب نگه داشته است. بندر آزاد چابهار در کناره دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد 

ه با وجود ظرفیت باالی گردشگری و جاذبه های توریستی و سرمایه گذاری در این شهر با کمبود ک

امکانات رفاهی، بهداشتی و ... مواجه می باشد و به لحاظ حمل و نقل و شبکه ارتباطی ناکارآمد با 

مرزی  شهریسراوان نیز دیگر نقاط استان و کشور در رتبه پایینی از توسعه قرار دارد. شهرستان های 

شهرستان های سراوان، زهک، محسوب می شود که راه ارتباطی استان با کشور پاکستان می باشد. 

، 021/1، 011/1، 011/1هیرمند نیز به ترتیب با امتیاز  سرباز، کنارک، سیب و سوران ونیکشهر، 

رین در سطح شهرستان های توسعه نیافته )محروم( و در آخ 181/1 و 190/1، 129/1، 008/1

رنکینگ این طبقه بندی قرار می گیرند. سراوان علی رغم وسعت زیاد همانند دیگر شهرستان های 

این گروه از ضعف زیرساخت ها و کمبود امکانات رفاهی رنج می برد زیرا هم مرز با کشور پاکستان 

ی یاراست اما از شبکه ارتباطی مناسب برخوردار نیست. زهک نیز دارای جاذبه های گردشگری بس

بهداشتی و .... در سطح بسیار پایینی قرار دارد که  رفاهی،_است اما از لحاظ شاخص های زیربنایی
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این شرایط باعث عقب ماندگی شده است. شهرستان های سیب و سوران و هیرمند طی دهه اخیر به 

وط به مربشهرستان تبدیل شده و بالطبع امکانات چندانی در رابطه با شهرنشینی و زیرساخت های 

آن ندارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد عدم تعادل های منطقه ای موجود، مستلزم عزمی راسخ 

در بهره گیری از پتانسیل های شهرستان ها، بارور کردن قابلیت های آنها، ارائه خدمات و امکانات 

گذاری مناسب و یا مورد نیاز و غیره می باشد عدم مطالعه و برنامه ریزی دقیق و عدم جذب سرمایه 

سرمایه گذاری های نا متعادل، باعث تفاوت و ناهمگونی شهرستان های استان به لحاظ توسعه منطقه 

ای شده است که این عوامل باعث ایجاد و تمرکز بیشتر امکانات و تسهیالت در اندک شهرهای استان 

جامع، زمینه های رشد و باالخص زاهدان شده که می توان با برنامه ریزی های دقیق و طرح های 

توسعه متعادل و هماهنگ شهرستان های استان را فراهم کرد که این برنامه ریزی ها به مطالعات 

منطقه ای و طرح های جامع و کاربردی و کشف استعداد های شهرهای استان نیازمند می باشد. نتایج 

ورت گرفته جهت حصول توسعه این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تالش ها و اقدامات قبلی ص

یکپارچه و زدودن نابرابری ها، این مهم هنوز تحقق نیافته و نیل به آن مستلزم تقویت توان شهرهای 

محروم و تسریع در تدوین و اجرای برنامه های مختلف ضربتی، کوتاه مدت و بلندمدت با تاکید بر 

 شهرستان های کمتر توسعه یافته می باشد

 پیشنهادات
 ریشه حوزه و شهرستان نتایج به دست آمده از مدل و همچنین توضیحات حاصل از متولیان براساس

 مى انتظار عالى دولت جمهوری اسالمی ایران، نماینده عنوان به و شهرداری ها  فرمانداری جمله از

 دمع تبعیض، که باشند داشته یاد به و داده پایان تبعیض موجود میان شهرستان ها و روند به رود

 ناهنجاری برای را فضا توسعه و بی توجهی به ضعف شاخص های توسعه یافتگی  شهرستان ها،

آورد.  می فراهم عمومى قاچاق، مهاجرت، حاشیه نشینی و نارضایتى فقر، اعتیاد، جمله از اجتماعی

برای تحقق توسعه پایدار منطقه ای ابتدا ضروری است هر برنامه توسعه ای مبتنی بر درک متقابل 

نیازها و منابع محلی باشد. همچنین پایداری هنگامی امکان پذیر خواهد بود که متکی به مشارکت 

(. بر اساس نتایج به دست آمده، جهت توسعه منطقه ای در 0928آحاد جامعه باشد)کریمی و عطری،

 سطح استان، پیشنهاد می گردد تشکل های دولتی و غیر دولتی در زمینه توسعه منطقه ای در سطح
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استان ساماندهی و تقویت شده و در چارچوب قوانین، امور کارآمد به آنها واگذار گردد. همچنین با 

توجه به منابع موجود در شهرهای مختلف استان از جمله معادن، منابع گردشگری و زمین های 

رمایه سمستعد کشاورزی ، توجه بیش از پیش مقامات دولتی و استانی را به امر برنامه ریزی مناسب، 

گذاری دولتی، جذب سرمایه  داخلی و خارجی خصوصی و شناخت و معرفی توانمندی شهرهای 

استان در جهت توسعه منطقه ای می طلبد. شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان نسبت به سایر 

ام ظشهرها، با اختالف معناداری در رتبه اول توسعه یافتگی قرار گرفته و این نشان از حاکمیت یک ن

پیرامون دارد بنابراین باید در توزیع فضایی شهرستان ها به گونه ای عمل شود که عدالت -مرکز

محوری و کاهش فاصله طبقاتی در اولویت قرار گیرد. از شاخصه های کلی استان می توان اینچنین 

همجواری با  استنباط کرد که قابلیت های ویزه ای در خود نهفته دارد، از جمله منطقه آزاد چابهار و

دریای عمان و همچنین هم مرز بودن این استان با دو کشور افغانستان و پاکستان که می توان با 

گسترش ریل راه آهن، ارتباط شمال و جنوب استان را تسهیل داد و با بهبود زیرساخت ها در بخش 

. با توجه به نتایج صنعت و مراودات تجاری گام بزرگی در افزایش صادرات و درآمد منطقه ای برداشت

به دست آمده و توضیحات صاحب نظران، ضعف شاخص زیربنایی رفاهی در این استان نسبت به سایر 

شاخص های تحقیق کامال مشهود است و از درجه اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین 

و در جهت پیشنهاد می شود در بهبود و برطرف کردن این کاستی ها زیر ساخت ها فراهم شده 

افزایش رفاه اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی گام های موثر برداشته شود. در این راستا پیشنهاد 

می شود که مسئولین بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و جذب 

راهبردی سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت تشویق و حمایت سرمایه گذاری و تدوین برنامه 

توسعه پایدار همه جانبه برای استان سیستان و بلوچستان و تعیین تکلیف برنامه ها و طرح های 

 .توسعه ای شهرستان های کمتر توسعه یافته را سرلوحه کار خود قرار دهند

 منابع 

 های بارزه و ها شاخص ها، مولفه شناخت در تحلیلی رهیافت. 0931. ع پورخیری، و. ز خدایی،. م پورجعفر،

 .20-81 ،9  ایران، اجتماعی توسعه مطالعات مجله شهری، پایدار توسعه
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. تعیـــین و تحلیـــل ســـطوح برخـــورداری منـــاطق روســـتایی      0920تقـــوایی، م. کیارســـتمی، ق.  

 .98-82، 821در شهرستان ها و بخش های استان تهران، مجله جهاد،  

ــودارو، م.  ــوم،   0912ت ــان س ــادی در جه ــعه اقتص ــازمان   . توس ــارات س ــادی، انتش ــی فرج ــه غالمعل ترجم

 برنامه و بودجه.
ــاری، ک.  ــوم     0913زی ــه عل ــران، نشــریه نام ــای ای ــتان ه ــی اس ــافتگی فرهنگ . ســنجش درجــه توســعه ی

 .30-012، 2اجتماعی، 
. ســــنجش وضــــعیت توســــعه یــــافتگی    0930دهقــــانی زاده، م. بختیــــاری، ص. رعیتــــی، ع.   

از رویکردهــای تصــمیم گیــری بــا معیارهــای     شهرســتان هــای اســتان یــزد بــا بهــره گیــری       

 .090-013، 9چندگانه و تحلیل عاملی، فصلنامه علمی پژوهشی، 
. ســــنجش میــــزان توســــعه یــــافتگی ســــاختارهای 0930ر. رشــــیدی، ا. حصــــاری، ا.  ســــرور،

ــا،        ــلنامه جغرافیـ ــرقی، فصـ ــان شـ ــتان آذرباجـ ــهرهای اسـ ــاعی شـ ــادی و اجتمـ -11، 91اقتصـ

28. 

.  ســــنجش درجــــه توســــعه یــــافتگی شهرســــتان هــــای اســــتان 0939ســــرور، ر. خلیجــــی، م. 

 .018-23، 80کهگیلویه و بویر احمد، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، 

ــوالچی، م.  ــویی      0922لـ ــرات دپـ ــز تعمیـ ــاب مراکـ ــت انتخـ ــیس جهـ ــوریتم تاپسـ ــتفاده از الگـ . اسـ

 .صنعت برتر، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد نگهداری و تعمیرات، دانشگاه علم و

. تحلیـــل مهـــاجرت در ارتبـــاط بـــا ســـطح توســـعه یـــافتگی اســـتان  0921فرخلـــو، م. حبیبـــی، ک. 

ــایی،    ــات جغرافیـ ــزی تحقیقـ ــه ریـ ــتفاده از تکنیـــک هـــای برنامـ ــا اسـ ــور بـ -13، 20هـــای کشـ

29. 

ــر، ا.     ــززی مهـ ــبیری، ن. معـ ــعود، م. شـ ــتان    0931مسـ ــافتگی شهرسـ ــعه یـ ــه توسـ ــین درجـ . تعیـ

اکســـونومی عـــددی، مجلـــه مطالعـــات و پـــژوهش هـــای  هـــای اســـتان اصـــفهان بـــا تکنیـــک ت

 .93-12، 2 شهری، 

ــدی، ب.    ــر، ح. پادرونـ ــم فـ ــای     0938نظـ ــتان هـ ــورداری شهرسـ ــطح برخـ ــل سـ ــی و تحلیـ . بررسـ

ــیس      ــدل تاپسـ ــتفاده از مـ ــا اسـ ــعه بـ ــای توسـ ــاخص هـ ــاری از شـ ــال و بختیـ ــتان چهارمحـ اسـ

 .088-019، 02فازی، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ، 
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ــدلی، ا.  ــدی،  .  عبـ ــد، م. محمـ ــای    0930بیرانونـ ــتان هـ ــافتگی شهرسـ ــعه یـ ــطح توسـ ــی سـ . بررسـ
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