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  چکیده
، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عـدم توسـعه متناسـب منـاطق و     توسعه درحالدر کشورهاي 

اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی 
اي گردیده که در موارد بسیاري نیز در حال افزایش اسـت   هاي چشمگیر در سطح منطقه دستخوش نابرابري

تحلیلـی حاضـر، بـراي ارزیـابی      -در پـژوهش توصـیفی  . در تمام ابعاد شده اسـت  ها آنعدم توسعه سبب و 
هـاي   منـدي زیرسـاخت   توسعه هاي شاخصبه لحاظ )  1390در بازه زمانی سال (استان لرستان  هاي شهرستان

. ه شـده اسـت  دارد، اسـتفاد  تأکیـد هـا  بنـدي گسسـته گزینـه   که به رتبـه  2انرژي و ارتباطات، از مدل پرومته 
به صـورت نسـبت   ) هاي استان لرستان نظیر فرهنگ آبادي(مستخرج از منابع رسمی منتشر شده  هاي شاخص

در رویکرد پژوهش . ده استگردیاي استفاده از روش تحلیل شبکه ها آندهی به اند و براي وزنتنظیم شده
 مثابه به(استان  هاي شهرستانتوسعه و  هاي شاخصارزیابی و دید یکپارچه نسبت به  ، VP و با استفاده از ابزار

 Visualافزارهـاي  لـذا از نـرم  . شـود  عملـی مـی   GAIAWEBو  GAIAهـاي  ، مطابق بـا تحلیـل  )هاگزینه

PROMETHEE  وSuper Decisions مطابق با نتایج کلی دست . ها استفاده شده استبراي تحلیل داده
انـد کـه در ایـن میـان،      هرستان داراي ارزش خـالص مثبـت بـوده   ش 4ها، تنها  آمده از مقایسه نسبی شهرستان

، باالترین میزان برخورداري از امکانات زیرساختی را در نـواحی   0,089جریان خالص  شهرستان بروجرد با
  .داردروستایی خود 
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  مقدمه
یافتگی در کشورهاي مختلف جهان داراي مراتب گوناگون اسـت،  که روند توسعه طوري همان

. سـت ینهـا و منـاطق مختلـف یکسـان     یـافتگی در بـین اسـتان   در داخل یک کشور نیز رونـد توسـعه  
هاي طوالنی آثار مخربی بر کارایی اقتصـاد ملـی و   اقتصادي بین مناطق براي دورهة هاي عمدتفاوت
اخیـر،  ۀ اي طی سـه دهـ  بخشی به سطوح توسعه منطقه، تعادلرو ازاین .گذاشتاي بجا خواهد منطقه

بـا توجـه بـه    . ریزان و پژوهشگران توسعه را به خود مشغول کرده اسـت همواره ذهن مجریان، برنامه
هاسـت، بهتـرین مفهـوم توسـعه، رشـد همـراه بـا عـدالت          اینکه هدف اصلی توسعه حذف نـابرابري 

وازن در جریان توسعه، بین منـاطق گونـاگون، موجـب ایجـاد شـکاف و      عدم نبود ت. اجتماعی است
بنـابراین هـدف کلـی    . شـود کـه خـود مـانعی در مسـیر توسـعه اسـت        اي مـی  تشدید نابرابري منطقـه 

اي و یا توسعه اقتصادي، برقراري عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثـروت در بـین    ریزي منطقه برنامه
ریـزي در کشـورهاي   مـرور سـابقه برنامـه    ).Mohammadi at el., 2012: 128(اسـت  افـراد جامعـه   

. اي اسـت ریـزي منطقـه  بیانگر دو دلیل متفاوت در روي آوردن به سـطح منطقـه و برنامـه    "جنوب"
دلیل اول هنگامی است که براي تشـدید رشـد ملـی و افـزایش کـارایی اقتصـادي، بـراي بخشـی از         

ت تمرکززدایی و جلوگیري از اشباع فضـاي محـدود   در این حال. شودریزي میفضاي کشور برنامه
دلیل دوم هنگـامی اسـت کـه بـراي تحکـیم وحـدت ملـی و تقویـت         . توسعه کشور مورد نظر است

تـوان بـه منـابع جدیـد و     در ایـن حالـت نیـز مـی    . شـود  عدالت اجتماعی به مناطق کشـور توجـه مـی   
بـا  ) کـارایی (اول بـراي دلیـل    لیکن تفاوت مهمـی در اسـتدالل اقتصـادي   . تمرکززدایی تکیه داشت

مشاهده عام وضع موجود گویاي آن اسـت  . وجود دارد) عدالت(استدالل اجتماعی براي دلیل دوم 
بوده و البته ایـن سـؤال    "شمال"بیش از کشورهاي  "جنوب"که عدم عدالت فضایی در کشورهاي 

ان اقشـار اجتمـاعی ایـن    مطرح بوده که آیا رفع این عدم تعادل فضایی منجر به کـاهش نـابرابري میـ   
مناطق خواهد انجامید یا نه؟ درك چند وجهـی از معنـاي توسـعه و فاصـله وضـع موجـود بـا وضـع         

هاي اجتمـاعی را بـه وجـود آورده اسـت     اي را در عرصهمطلوب، شالوده اقدامات از پیش اندیشیده
مراکز زیست و فعالیت  نام گرفته و چنانچه در محدوده جغرافیایی فراتر از "ریزي توسعهبرنامه"که 

لـیکن  . گیردبه خود می "ايمنطقه"و خردتر از مرزهاي ملی باشد، صفت ) مانند شهرها و روستاها(
بـا  (اي، احراز دانشی است که رابطـه علـی بـین سلسـله اقـدامات      ریزي توسعه منطقهپیش نیاز برنامه
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هـاي  همـین جاسـت کـه نظریـه    . و اهداف پیش بینی شده برقرار سـازد ) منابع، وسایل و راه مشخص
   ).Sarrafi, 2000: 88-89(شوند اي میریزي منطقهاي به میان آمده و پرتوافکن برنامهتوسعه منطقه

بوده است، رفـاه و امنیـت    توسعه درحالبرنامه اکثر کشورهاي  1960اي که از دهه  توسعه منطقه
هاي زندگی را در مرکز اهداف خود  افراد، کاهش نابرابري و فقر و همچنین، توزیع عادالنه فرصت

اي  شواهد موجود از کاربست الگوهـاي توسـعه   اما .)Zare & Zandilak, 2011: 98(بود قرار داده 
جمعیت در این کشورها  صنعتی و جهان سوم، حاکی از آن است که بخش اعظم در کشورهاي غیر

اند و نابرابري اجتماعی بیش از گذشته  اند و از حداقل امکانات رفاهی محروم با فقر دست به گریبان
هاي صنعتی  یابی هاي غیراصولی گذشته در مکان در ایران نیز، سیاست. )lbid,98(تشدید شده است 

اي،  و مادرشـهر ناحیــه  شـهر مســلط  هــاي رشـد و رونـد تمرکزگرایــی در تـک    و خـدماتی در قطـب  
هـا سـبب گردیـده کـه شـکاف       وجود این نابرابري. اي بوده است هاي ناحیه موجبات اصلی نابرابري

تـر شـده و عـدالت اقتصـادي و اجتمـاعی       یافته و محروم روز بـه روز بـیش   توسعه بین نواحی توسعه
ز نـامعقول و  تمرکـ  لـذا ). Nazmfar & Alibakhshi, 2014:152(بدهـد  مفهـوم خـود را از دسـت    

اجتمـاعی، نـابرابري جغرافیـایی را در پـی خواهـد       -هاي زیستی توسعه اقتصادي نامناسب در عرصه
، سطوح توسعه به دلیل رشد سـریع و نامتقـارن و   توسعه درحالدر کشورهاي به بیانی دیگر،  .داشت

و محرومیت  عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار
اي گردیـده   هاي چشمگیر در سطح منطقه سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابري

را در تمام ابعاد سبب شـده   ها آناست که در موارد بسیاري نیز در حال افزایش است و عدم توسعه 
براي تقویـت زیربناهـاي    توسعه درحالکشورهاي  ،امروزه لذا). Nazmfar et al., 2015: 181(است 

ریـزي و   اقتصادي و رهایی از وابستگی و عدم تعادل فضایی، بیش از هر زمان دیگـر نیازمنـد برنامـه   
ریـزي رشـد و توسـعه کشـور، شـناخت       یقینـاً در برنامـه  . شناسایی امکانات و منابع کشورشان هستند

 Hamozade et(اسـت  رفت عوامل براي نیـل بـه پیشـ    ترین مهمموقعیت و جایگاه مناطق مختلف از 

al., 2013(. ریزي ها و تنگناهاي آن در برنامه، بررسی و شناخت وضعیت مناطق، قابلیتدیگر بیان به
آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی، ضرورتی  چراکهاي از اهمیت بسزایی برخوردار است، ناحیه

هـاي  بنـدي تشـخیص تقسـیم   ور ازایـن . شـود اي محسـوب مـی  هاي منطقهها و برنامهجهت ارائه طرح
هـاي  همـواره از مشـغولیت   ،براي اقدامات بعـدي  ها آنبندي سرزمینی از نظر برخورداري و اولویت

استان لرستان به عنوان پل ارتباطی جنوب با مرکز کشـور و یکـی    .ذهنی مسئوالن توسعه بوده است
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نابع غنی طبیعـی، تنـوع آب و   این استان با وجود م. مطرح استاقتصادي  -از مناطق مهم جغرافیایی
-هاي وسیع، معادن متنوع، نیروي کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیـت هوایی، آب فراوان، دشت

هاي خود از اقتصاد ملـی سـهم   ها و فرصتهاي گردشگري هنوز نتوانسته است به تناسب توانمندي
به مسـائلی نظیـر فقـر فراگیـر و     اما باید اذعان داشت که توجه  .)Ezzati, 2001(کند مناسبی کسب 

هـاي اقلیمـی و طبیعـی و    قابلیـت  يریکـارگ  بـه بیکاري، وضع نامناسب توزیـع درآمـد، عـدم امکـان     
گـذاري  کشاورزي، سهم نامناسب از اقتصاد و تولید ناخـالص ملـی، نوسـانات شـدید رونـد سـرمایه      

هـاي و  محـدودیت  ازی همگـ . برداري از شرایط زیرساختی و اعتبـارات عمرانـی  تولیدي، عدم بهره
بیش  در منطقـه   از شیبی را افتگین توسعهماندگی و آیند که مدارهاي عقبنقاط ضعفی به شمار می

 یدر اسـتان بـا مشـکالت اساسـ     یـی زااشتغال ندیفرآبر اساس آمار موجود  .بخشدتداوم و شدت می
 9/0 یاشـتغال صـنعت   زانیـ درصـد و م  5/0در اسـتان   يگـذار هیسرما زانیم چراکه ؛روبرو بوده است
 اریبسـ  یافتگیـ کشور از لحاظ توسعه يهااستان نیدهد لرستان در بیرقم نشان م نیدرصد بوده که ا

 یسرانه ملـ  دیشاخص نسبت تول ،کشور قرار دارد ینعتصشاخص   24 يدر رتبه است و ماندهعقب
اسـتان از حرکـت اقتصـاد     نیا یبرابر است که نشانگر عمق عقب افتادگ 8/1 ،یسرانه استان دیبه تول

هاي عمرانی استان از کل کشور کمتر از سهم جمعیت استان در کـل کشـور   سهم هزینه .است یمل
سرانه اعتبارات عمرانی استان، یک دوم سرانه  وسعه،اول و دوم ت يهابرنامه یبوده به عنوان نمونه ط

هاي دولـت  تأمل است که سهم هزینه همچنین این نکته نیز قابل. اعتبارات عمرانی کشور بوده است
 ).lbid(برنامـه دوم بـوده اسـت    % 63/0در برنامـه اول و  % 94/0در استان نسبت به کل کشور معادل 

 Shaeli ،Ulrich)2000: (نظیـر  زیسـتی از خـدمات   هـا  سـکونتگاه  طالعات متنوعی از برخـورداري م

(2003) ،Bhatia & RAI (2004)  ،Varesi et al (2007)  ،)2008(Hataminezhad ،
)2009(Rostami & Shaeli ،)2009 (Abbasi  ،)2010 (Karimi  ،)2010(Zakeriyan ،
)2011(Waresi et al ،)2011(Tagvayi & Kioumarsi ،)2011(Dadashpour & Rostami ،

Pourmahammadi et al (2012),  ،Ohlan (2013) ،)2013(Amanpour et al ،
)2014(Marsosi & Khazayi ،Pourahmad (2015) ،)2015(Nikpour et al  ،
)2015(Tavakkolinia et al  وBarandak (2016)    بـا توجـه بـه مسـئله و     . اسـت  صـورت پذیرفتـه

، هدف اصلی پژوهش در درجه اول، هاي توسعه بحث نابرابري مناطق به لحاظ برخورداري از مؤلفه
باشد که در پژوهش حاضر  فضایی مییافتگی واحدهاي  غنا بخشیدن به رویکردهاي سنجش توسعه
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زیرسـاختی   هـاي  شـاخص اسـتان لرسـتان بـه لحـاظ برخـورداري از       هاي شهرستانبه مطالعه موردي 
  .، پرداخته شده است2ارتباطات و انرژي با مدل پروومته 

  
  ریزي  ها در برنامه ل مد

فرآیند تفکر در بـاب مسـائل اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی و کالبـدي اسـت کـه          ،ریزي برنامه
نگري به صورت عملی در روابط، اهداف همه جانبه را دارا بوده و به شدت در  گیري و آینده جهت

-برنامـه  توان گفت کـه می. )Ziari, 2001: 600( مشی برنامه از جامعیت برخوردار است زمینه خط
 مشـخص  و معـین  اهـداف  بـه  یـابی دسـت  منظـور  به که شود اقداماتی را شامل میسلسله  یک ریزي
ریـزي عقالنـی بـراي تغییـرات کنتـرل شـده، بـه صـورت کالبـدي،           فرآینـد برنامـه  . پـذیرد  مـی  انجام

 ):Tabibiyan, 1999: 2(شـود  گـام، در نظـر گرفتـه     9تواند از تـوالی   اقتصادي، سیاسی و غیره می
زي مسئله؛ تعریف نظام ارزشی؛ تعریف ماهیت و سطح اهـداف عملیـاتی   سیستم و قاعده سا آزمون

هایی براي دستیابی بـه اهـداف    هاي آتی سیستم؛ طرح روش بینی حالت تغییر؛ بازنمایی سیستم؛ پیش
  .هاي جانشین؛ انتخاب بهترین گزینه و انجام تغییر و کنترل آثار عملیاتی، تعیین آثار آتی طرح

  

 
  ریزي گذاري و برنامه تحلیلی، سیاستفرآیند ): 1(شکل 

  Tabibiyan, 1999: 3: منبع
  

هـا   تواند در انجام بررسی سازي مسئله و تعریف ارزش و معیار سیستم می آزمایش سیستم، قاعده
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ــه و تحلیــل اطالعــات جمــع  ــه شــود  و تجزی ــل و  . آوري شــده بکارگرفت ــه و تحلی ــذا، فنــون تجزی ل
ریـزي   مشـی و برنامـه   تواند براي تجزیه و تحلیل خـط  یاره، میاي نظیر چندمع گذاري پیشرفته سیاست

گیـري بـه کـار بـرده      بـه صـورت کلـی، دو روش جهـت اجـراي تصـمیم      . مورد استفاده قرار گیرند
  :شود می

 روش آزمون و خطا
  روش مدل سازي

کنـد؛ بـدین ترتیـب کـه یکـی از       گیرنده با واقعیت برخورد مـی  در روش آزمون و خطا، تصمیم
کند، چنانچه خطاي تصمیم زیـاد بـوده و مشـکالتی     را انتخاب کرده و نتیجه را مشاهده می ها نهیگز

سـازي،   در روش مـدل . کنـد  اي دیگـر را انتخـاب مـی    کند، تصمیم را عوض کرده و گزینه بروز می
هـا را بـر یکـدیگر مشـخص      آن ریتأثتصمیم گیرنده مساله واقعی را مدل سازي نموده، عناصر آن و 

 & Moradi(پـردازد   یمـ ماید و به تجزیه و تحلیـل مـدل و پـیش بینـی عملکـرد مسـاله واقعـی        ن می

Akhtarkavan, 2009: 115(.        در زبان روزمره، اصطالح مدل حـداقل در سـه شـیوه بـه کـار رفتـه
در واقع هر مدلی به معناي یک اسـم،  . گردد یماست که شامل یک اسم، یک صفت و یک کنش 

ی صفت به معناي آرمـانی و نمونـه   عنوانوضیح بیانی مهم است؛ درحالی که به به مفهوم نمایش یا ت
در کـار علمـی،   . گـردد  یمـ کامل فرضی و در موضع کنشی بـودن بـه مفهـوم نمـایش دادن توجیـه      

ي بسیار مطلـوبی  ها شینمامدلسازان علمی، . باشد یماصطالح مدل تا حدي تمام سه معنایش را دارا 
بـر اسـاس    هـا  مدل. آورند یمارائه خصوصیات مطمئن و خاص آن، به وجود از واقعیت را به منظور 

در واقع به عنوان یک حائل و تکیه گاهی نسـبت بـه درك    ها آن. اند شدهپیچیدگی حقیقت ساخته 
   ).Behfrouz, 2011: 142(شوند  یمبراي تحقیق محسوب  مؤثري ها هیفرضما و منبعی از 
هـاي   هاي مختلـف کمـی و بهـره گیـري از روش     کارگیري مدلهاي ریاضی و به  مدلدر واقع، 

ــا گســترش کــاربرد نــرم  اران، ذگــ اي، تمایــل سیاســت افزارهــاي رایانــه گونــاگون آمــاري همــراه ب
بـا زبـان   (هـا در توجیـه منطقـی     دانان را براي استفاده از ایـن تکنیـک   ریزان و از جمله جغرافی برنامه

یـن تحـوالت کمـی ایجادشـده در علـم جغرافیـا بـه عنـوان         ا. هاي خود افزایش داد انتخاب) ریاضی
ــا معــروف   ــابی .)Badri & Ronizi, 2006: 5(اســت انقــالب کمیتــی در جغرافی ــا و  در ارزی ه

) تابع هدف(سنجش ساز، بر وجود معیار  هاي کالسیک بهینه اصلی مدل تأکیدبندي مکانی،  اولویت
) MCDM(گیـري چنـدمعیاره    وف بـه تصـمیم  هاي اخیر، توجه محققان معطـ  بوده است، اما در دهه
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توان مسائل چندمعیاره را بـه صـورت یـک سـامانه در      می .هاي پیچیده شده است گیري براي تصمیم
عناصـر ورودي  ): Moradi & Akhtarkavan, 2009: 117( نظر گرفت که عناصـر آن عبارتنـد از  

 پدازشـگرها  ؛)و محـدودیتها  هـا  اسـت یس، هدف کلـی، معیارهـا، زیراهـداف، ترجیحـات،     ها نهیگز(
ي قابـل  هـا  جواب، مؤثري ها جوابي مرجع، ها جواب(و عناصر خروجی ) ي چندمعیارهها کیتکن(

  ).هاي ارضاکننده و تحلیل حساسیت جوابها جوابقبول، 
  

  
  عناصر یک سامانه چندمعیاره ):2(شکل 

  Moradi & Akhtarkavan, 2009: 117 :منبع
  
  شناسیروش

در بـازه زمـانی   (استان لرستان  هاي شهرستانتحلیلی حاضر، براي ارزیابی  -در پژوهش توصیفی
 2هاي انرژي و ارتباطات، از مدل پرومتـه   مندي زیرساخت توسعه هاي شاخصبه لحاظ )  1390سال 

 يها شهرستانجامعه آماري پژوهش، . شود دارد، استفاده می تأکیدها بندي گسسته گزینهکه به رتبه
سلسـله،    ،دلفـان  ،خـرم آبـاد   :باشد که عبارتنـداز می 1390استان لرستان طبق تقسیمات سیاسی سال 

استان لرستان در غـرب کشـور و بـین     .کوهدشت، پلدختر، دورود، ازنا، دوره، الیگودرز و بروجرد
و  درجـه  50دقیقـه تـا    51درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  22درجه و  34دقیقه تا  37درجه و  32
هاي زاگرس را هزار کیلومتر مربع رشته کوه29دقیقه طول شرقی قرار داشته و با مساحتی حدود  30
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استان لرستان از جنوب به استان خوزستان، از شـمال بـه اسـتان همـدان، از شـمال      . در برگرفته است
ایـالم  شرق به استان مرکزي، ازشرق به اصفهان، ازشمال غـرب بـه کرمانشـاه و از غـرب بـه اسـتان       

 :Statistical Center of Iran, Statistical Yearbook of LORESTAN(شـود  محـدود مـی  

2011.(  
  

  
  محدوده مورد مطالعه ):3(شکل 

  
) هـاي اسـتان لرسـتان    نظیر فرهنگ آبادي(مستخرج شده از منابع رسمی منتشر شده  هاي شاخص

اي اسـتفاده شـده   از روش تحلیـل شـبکه   هـا  آندهی بـه  اند و براي وزن هصورت نسبت تنظیم شدبه 
هاي داراي دسترسـی بـه ایسـتگاه راه آهـن بـه کـل        نسبت آبادي -1:عبارتنداز ها شاخص این. است

هـاي داراي دسترسـی بـه وسـیله نقلیـه عمـومی بـه کـل          نسـبت آبـادي   -2هـاي داراي سـکنه؛   آبادي
هـاي   مه و مجله به کل آبـادي هاي داراي دسترسی به روزنا نسبت آبادي -3هاي داراي سکنه؛ آبادي

 -5هـاي داراي سـکنه؛   هاي داراي دسترسی به اینترنت بـه کـل آبـادي    نسبت آبادي-4داراي سکنه؛ 
هـاي داراي   روسـتایی بـه کـل آبـادي    ) ICT(هـاي داراي دفتـر اطالعـات و ارتباطـات      نسبت آبادي

نســبت -7نه؛ هــاي داراي ســک هــاي داراي دفتــر مخــابرات بــه کــل آبــادي نســبت آبــادي -6سـکنه؛ 
هـاي داراي جـاده    نسـبت آبـادي  -8هـاي داراي سـکنه؛    هاي داراي دفتر پست به کـل آبـادي   آبادي

هاي داراي نمایندگی پخش نفت سـفید بـه    نسبت آبادي-9هاي داراي سکنه؛  آسفالته به کل آبادي
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اي هـاي دار  هاي داراي جایگاه سوخت به کل آبادي نسبت آبادي -10هاي داراي سکنه؛ کل آبادي
نسـبت  -12هاي داراي سکنه؛  هاي داراي شبکه سراسري برق به کل آبادي نسبت آبادي -11سکنه؛
هـاي داراي   نسبت آبادي-13هاي داراي سکنه و هاي داراي گاز لوله کشی شده به کل آبادي آبادي

 ، 1VPدر رویکرد پژوهش و بـا اسـتفاده از ابـزار   . هاي داراي سکنه سامانه تصفیه آب به کل آبادي

، مطابق )هاگزینه مثابه به(استان  هاي شهرستانتوسعه و  هاي شاخصارزیابی و دید یکپارچه نسبت به 
  . شود عملی می GAIAWEBو  GAIAهاي با تحلیل
اسـتان   هـاي  شهرسـتان نـدي  ب بـراي رتبـه   Visual PROMETHEE افـزار  که از نرم است یگفتن

 هـا  شـاخص دهی بـه   براي وزن Super Decisionsافزار  توسعه و از نرم هاي شاخصلرستان به لحاظ 
  .استفاده شده است

  
  ها تجزیه و تحلیل یافته

انـد و بـه دو    گیري، جهت کمک به تصمیم درست و علمی گسترش پیدا کرده هاي تصمیم مدل
در اینجا مدلهاي چندشاخصه بـه  . شوند هاي چند شاخصه تقسیم می هدفه و مدل هاي چند گروه مدل

مختلف بر اساس معیارهاي مشـخص کـه    يها نهیگزمنظور ارزیابی، اولویت بندي و انتخاب از میان 
گیــري  هــاي تصــمیم مــدل. گیرنــد دهــی نیــز همــراه اســت، مــورد اســتفاده قــرار مــی بــا وزن معمـوالً 

روش پرومتـه  . باشـد  پرومتـه مـی   هـا  آنباشد که یکی از  هاي مختلفی می چندشاخصه داراي تکنیک
ــزء روش ــاي  ج ــتفاده از دو واژه    MADMه ــا اس ــارا و ب ــک روش ک ــوان ی ــه عن ــرجیح" و ب  و "ت

ها حساس نیست،  این روش، به مقیاس شاخص .باشد به دنبال انتخاب بهترین گزینه می "تفاوتی بی"
ختلـف انـدازه گیـري    هـاي م  که معمـوالً معیارهـا داراي مقیـاس    هاي چندمعیاره گیري در تصمیم لذا
هـاي   این روش در زمینـه  ).Bakhshi et al., 2011: 20(شود  باشد، یک نقطه قوت محسوب می می

ایـن روش بـه دلیـل     .تحقیق در عملیات و مدیریت پویا بـه کـار گرفتـه شـده اسـت     : مختلف همانند
ایـن روش   .خاصیت ریاضی و سهولت استفاده از آن جزء روشهاي پـر اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت     

در واقع پـس   .ارائه شد 1980توسط دو استاد بلژیکی به نام ژان پیر برنز و برتراند مارسکال در دهه 

________________________________________________________________ 

1 - Visual PROMETHEE 
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از  توان یم و به وجود آمد ییها نسخهپرومته توسعه یافت و از آن در شرایط مختلف  از این شروع، 
هـاي گسسـته را    ، کـه گزینـه   IIپرومتـه   در تحقیق حاضـر از  .با عنوان خانواده پرومته یاد کرد ها آن
در ایـن   .شـود  اسـتفاده مـی   ،)Brans & Vincke, 1985: 647(کنـد   بنـدي مـی   کامل رتبه صورت به

 :روش باید دانست که
 گیرد قرار می یجبران ياین روش در زمره روشها.  
 شوند یمتبدیل  یبه کم یکیف هاي شاخص.  
 مستقل از هم باشند حتماً ها شاخصنیست که  ينیاز.  
 گیرنده با  تصمیمn  مواجه است یگزینه متناه.  
 A={Ai І i=1,2,…,n}  
 نماید یم یمعرف يگیر را جهت تصمیم یهای گیرنده شاخص تصمیم.  
 C={Cj І j=1,2,…,k}  
  در نظر گرفتن وزن)W (که يبه طور ها شاخص يبرا:          ∑ 푊푗 = 1 

ها بر اسـاس   که در این جدول، گزینهباشد  شروع روش پرومته میۀ تشکیل جدول ارزیابی، نقط
گیـري بـه همـراه پارامترهـاي      در جدول زیر مـاتریس تصـمیم   .گردند معیارهاي مختلف ارزیابی می

  .توصیفی آن ارائه شده است
شود، براي کنترل تفاوت  توسعه براي سنجش سطح توسعه استفاده می هاي شاخصزمانی که از 

الگوهـاي متفـاوتی بـراي    . در نظـر گرفتـه شـود    هـا  آن هـاي مناسـب بـراي    بایـد وزن  هـا  شاخصبین 
ــه   وزن ــی ب ــاخصده ــا ش ــده   ه ــاربرد داده ش ــه و ک ــد ارائ ــن روش  . ان ــی از ای ــذا، بعض ــر   ل ــا نظی ه

گیرنـده   هـاي تصـمیم   هاي مبتنی بر مقایسات زوجی، بر اساس قضاوت مراتبی و تکنیک سلسله تحلیل
) مثـل تکنیـک آنتروپـی شـانون    ( هـا  اخصشـ ها به روابـط بـین    بنا شده است و بعضی از آن تکنیک

اسـتفاده شـده    ANPتحقیـق حاضـر از روش    هاي شاخصبراي سنجش اوزان . شود اهمیت قائل می
باشد که به روابط درونی بین سطوح تصمیم گیري اهمیت  یم AHP تر گسترده، شکل ANP. است
پس بهتر است در ساختارسازي سطوح تصمیم گیري، روابط درونی را نیـز همـراه بـا    . شود یم قائل

ایـن سـاختار  مطـابق    ). Mirzakhani & Barandak, 2014: 82( یمدهـ روابط بیرونی مد نظر قـرار  
  :شکل زیر ارائه شده است
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  پژوهش هاي شاخصویژگی  ):1(جدول 
 شاخص
 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شهرستان

0,003 کوهدشت
3 

0,47
4 

0,009
9 

0,10
9 

0,08
2 

0,13
8 

0,10
5 

0,66
1 

0,21
4 

0,013
2 

0,94
1 

0,02
0 

0,01
6 

0,003 پلدختر
7 

0,54
3 0,000 0,06

7 
0,05

9 
0,08

2 
0,07

4 
0,50

9 
0,13

0 
0,014

9 
0,80

7 
0,00

4 
0,07

4 

0,77 0,000 دوره
7 

0,044
6 

0,09
4 

0,04
0 

0,11
9 

0,07
4 

0,74
8 

0,11
4 0,000 0,99

5 
0,02

5 
0,04

5 

0,30 0,000 دلفان
8 0,000 0,04

9 
0,03

5 
0,07

4 
0,06

5 
0,49

8 
0,11

3 
0,004

6 
0,88

7 
0,03

2 
0,06

5 

0,003 سلسله
8 

0,68
8 

0,063
9 

0,21
1 

0,08
6 

0,09
4 

0,10
5 

0,85
3 

0,18
8 

0,003
8 

0,98
9 

0,25
6 

0,19
2 

آباد خرم  0,095
2 

0,04
4 

0,011
5 

0,08
0 

0,03
9 

0,13
1 

0,05
9 

0,70
6 

0,13
1 

0,013
1 

0,87
7 

0,09
4 

0,05
1 

0,54 0,000 بروجرد
7 

0,052
1 

0,15
1 

0,10
9 

0,30
2 

0,19
8 

0,90
1 

0,35
4 

0,005
2 

0,98
4 

0,30
2 

0,15
6 

0,47 01866 درود
0 

0,037
3 

0,13
4 

0,11
2 

0,24
6 

0,14
2 

0,80
6 

0,17
9 

0,014
9 

1,00
0 

0,20
1 

0,14
9 

0,42 0,000 الیگودرز
8 0,000 0,04

4 
0,02

8 
0,11

6 
0,08

0 
0,38

7 
0,11

3 
0,008

3 
0,67

7 
0,06

9 
0,03

3 

0,153 ازنا
8 

0,80
2 

0,022
0 

0,18
7 

0,17
6 

0,27
5 

0,20
9 

0,94
5 

0,15
4 0,000 0,97

8 
0,06

6 
0,02

2 

Minimum 0,00 0,04
4 0,00 0,04

4 
0,02

8 
0,07

4 
0,05

9 
0,38

7 
0,11

3 0,00 0,67
7 

0,00
4 

0,01
6 

Maximu
m 0,187 0,80

2 0,064 0,21
1 

0,17
9 

0,30
2 

0,20
9 

0,94
5 

0,35
4 0,015 1,00

0 
0,30

2 
0,33

0 

0,50 0,045 میانگین
8 0,024 0,11

3 0,07 0,15
8 

0,11
1 

0,70
1 

0,16
9 0,008 0,91

3 
0,10

7 
0,11

0 
انحراف 

0,21 0,069 معیار
4 0,022 0,05

4 
0,04

5 
0,08

0 
0,05

2 
0,17

7 
0,07

0 0,006 0,10
0 

0,10
1 

0,09
3 

 
، گـام هـا  ینـه گز بنـدي  رتبـه بعد از تشکیل جدول ارزیابی و تعیین ضریب اهمیت هر معیار، براي 

  :هاي زیر بایستی طی شود
بایـد   کنـیم  یمـ را مقایسـه   A1,A2  ینـۀ گزهنگامی که دو : تابع ارجحیت محاسبۀ: گام اول

 ینـۀ گزدو  یسـۀ مقا، بـراي  )p(ارجحیـت  تـابع  . را براساس یـک ارجحیـت بیـان کنـیم     ها ینهگزنتایج 
A1,A2  از نظر شاخصj ۀ ، به گونـPj(A1,A2)=Fj[dj(A1,A2)]    اسـت کـهdj(A1,A2)=fj(A1)-fj(A2) 

  .باشد یم jدر شاخص  ها اندازهبیان گر تفاوت 
نـوع  . شـود  یمـ نوع تابع ارجحیت هر معیار، از میان شش نوع تابع از پیش تعریف شده، انتخاب 

  .شود گیرنده تعیین می از طریق ماهیت هر معیار و دیدگاه تصمیم تابع، غالباً
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  پژوهش هاي شاخصاي  ساختار شبکه ):4(شکل 

  
  :باشد یممطابق زیر  ها شاخصاي، نتایج مربوط به اوزان  با انجام فرایند تحلیل شبکه

  
  پژوهش هاي شاخصوزن  ):5(شکل 
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گیـري   براي متغیرهاي اسمی و توابع دیگر براي متغیرهاي با مقیاس انـدازه  2و 1تابع نوع  معموالً
در هر یک از این توابع، باید پارامترهاي ترجیحی یادشـده در هـر تـابع، تعیـین      .روند باالتر بکار می

 ینتـر  کوچـک (تـرجیح  ۀ آسـتان  pو ) تفـاوت قابـل اغمـاض    ینتر بزرگ(تفاوتی  بی آستانۀ q .شوند
  مقـدار   معمـوالً . باشـند  یمـ ) ترجیح قطعی یک گزینه بر گزینه دیگر است دهندةتفاوتی که نشان 

pوq  شود یمتوسط تصمیم گیرنده، تعیین .s  بین  معموالًو  شود یمفقط در تابع نوع گوسی استفاده
p  وq  در پژوهش حاضر، از تابع  .شود یممشخصV     شکل مطابق با رویکرد خطـی بـودن افـزایش
بـه صـورت    هـا  شـاخص همچنین با توجه به تنظـیم همـه   . گردد اب میتخ، انها شاخصسبی اهمیت ن

 هـاي  شهرستانهاي  ترین وضعیت برخورداري آبادي یعنی کامل( 1، آستانه ترجیح مقادیر، "نسبت"
  .باشد می) مندي زیرساختی توسعه هاي شاخصلرستان از مقادیر 

بن مرحله، میزان برتري یـک گزینـه نسـبت بـه     در ا: تابع ارجحیت کل محاسبۀ: گام دوم
  :شود ف محاسبه میلهاي مخت هاي دیگر از لحاظ شاخص گزینه

 
عبارت  π (A1,A2)نشان داده شده است که در آن  A2 ینۀگزبر  A1 ینۀگزدر این رابطه، ترجیح 

  . باشد امین معیار می Jوزن مرتبط با  WJبراي هر معیار و  P(A1,A2)است از جمع موزون 
، هـا  ینـه گزمیزان برتري کل ۀ بعد از محاسب: مثبت و منفی هاي یانجر محاسبۀ: گام سوم
از  A1 ینـۀ گزجریان مثبت براي . محاسبه شوند ها ینهگزهاي مثبت و منفی براي تمامی  بایستی جریان

  :آید زیر به دست می رابطۀ

 
  :شود یمبه صورت زیر محاسبه  A1 ینۀگزهمچنین، جریان منفی 

 
بنـدي   که براي ارزیابی و اولویت – 2در روش پرومته: جریان خالص ۀمحاسب: گام چهارم

 ۀهـا بـا محاسـب    کامـل گزینـه   بندي رتبه  -شود هاي گسسته و انتخاب بهترین گزینه استفاده می گزینه
  :شود زیر محاسبه می ۀاز طریق رابط A1 ۀجریان خالص گزین. گیرد جریان خالص صورت می

 
صورت گرفته،  PROMETHEE افزار نرمبعد از محاسبات یاد شده که در تحقیق حاضر توسط 
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  :شود ها به صورت زیر ارائه می و مقایسه گزینه نتایج تحقیق 
  

  هاي آن در روش پرومته توابع و ویژگی ):2( جدول
 شرح نمودار رابطه پارامتر تابع
 - عادي

  

اگر امتیازات دو 
گزینه برابر باشد، 
هیچ تفاوتی وجود 

.نخواهد داشت  
U شکل   q 

  

تا زمانی که امتیازات 
 qدو گزینه کمتر از 
باشد، هیچ تفاوتی 
.وجود نخواهد داشت  

V شکل   p 

  

ها در  با نوسان امتیاز
تا  0بازه  p میزان  

اولویت خطی تغییر 
اگر تفاوت . کند می

pبیشتر از  باشد، گزینه  
.اولویت کامل دارد  

 p , q هم سطح

  

اگر امتیازات دو 
 qگزینه کمتر از 

باشد، هیچ تفاوتی 
اگر . وجود ندارد

pتفاوت بین  و   q 
باشد، یک برتري 
. نسبی وجود دارد  

V شکل  
با ناحیه 
 بیتفاوتی

p , q 

  

اگر امتیازات دو 
 qگزینه کمتر از 

باشد، هیچ تفاوتی 
با تغییر . وجود ندارد

pامتیازها در بازه  و  
q میزان اولویت به  

خطی تغییر  يا گونه
. کند یم  

 S گوسی

  

با میزان تفاوت میان 
، ها ینهامتیازات گز

میزان اولویت افزایش 
.یابد یم  
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  ورودي به روش پرومته هاي شاخصساختار  ):3( جدول
 عملکرد
 شاخص

MIN/ 
MAX 

 :Q تابع وزن
(Indifference) 

P: 
(Preference) 

S: 
(Gaussian) 

1 Max 0,090 V شکل   - 1 - 
2 Max 0,062 V شکل   - 1 - 
3 Max 0,053 V شکل   - 1 - 
4 Max 0,055 V شکل   - 1 - 
5 Max 0,052 V شکل   - 1 - 
6 Max 0,055 V شکل   - 1 - 
7 Max 0,050 V شکل   - 1 - 
8 Max 0,084 V شکل   - 1 - 
9 Max 0,069 V شکل   - 1 - 
10 Max 0,054 V شکل   - 1 - 
11 Max 0,118 V شکل   - 1 - 
12 Max 0,108 V شکل   - 1 - 
13 Max 0,141 V شکل   - 1 - 

 
  پرومته يها ارزش ):4( جدول

  
  

اسـتان لرسـتان بـه لحـاظ امکانـات زیرسـاختی        هـاي  شهرسـتان بندي  که از نتایج اولویت همچنان
، بـاالترین میـزان    0,089شـود؛ شهرسـتان بروجـرد بـا جریـان خـالص        نواحی روستایی، دریافت می

بعـد از شهرسـتان   . باشـد  برخورداري از امکانات زیرسـاختی را در نـواحی روسـتایی خـود دارا مـی     
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، شهرسـتان سلسـله بـا ارزش خـالص     باشـد  بروجرد که داراي باالترین ارزش نسبی برخورداري مـی 
مطابق با تحلیـل  . یادشده ارزیابی شده است هاي مؤلفهدومین شهرستان استان لرستان به لحاظ  0,69

بروجــرد و سلســله،  هــاي شهرســتاناســتان لرســتان، عــالوه بــر  هــاي شهرســتانهــاي خــالص  جریـان 
لـذا در مقایسـه نسـبی    . شـند با هـاي خـالص مثبـت، مـی     ازنـا و درود نیـز، داراي ارزش   هاي شهرستان
هـا و   بـراي درك شـماتیک ارزش  . اند شهرستان داراي ارزش خالص مثبت بوده 4ها، تنها  شهرستان

شـبکه  "هاي نواحی روستایی، از  استان لرستان به لحاظ توسعه زیرساخت هاي شهرستانهاي  جایگاه
هاي مثبـت   ها مطابق با جریان هدهنده جایگاه گزین شبکه پرومته نشان. بهره گرفته شده است "پرومته

  . باشد ، میها آنو منفی بدست آمده 
زیرسـاختی نـواحی    هـاي  مؤلفـه استان لرستان در برخورداري از  هاي شهرستانمطابق با عملکرد 

اسـتان لرسـتان در    هـاي  شهرسـتان توسـعه در   هـاي  شـاخص روستایی، یک تصویر کلی از وضـعیت  
 هاي شهرستاندهنده برخورداري و جایگاه  نمودار زیر، نشان لذا. تکنیک پرومته، قابل مشاهده است

آن  هـاي  شـاخص توسعه زیرساختی روستایی، مطابق با عملکرد  هاي شاخصاستان لرستان به لحاظ 
  .باشد می

  
هاي نواحی روستایی در شبکه  استان لرستان به لحاظ زیرساخت هاي شهرستانجایگاه توسعه  ):6(شکل 

  پرومته
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  ها شاخصلرستان به لحاظ جمیع  هاي شهرستاننمودار عملکرد  ):7(شکل 

  
کـه  –هـایی   استان لرستان در چه شاخص هاي شهرستانباشد که؛   نمودار باال بیانگر این نکته می

از  -)در بخـش روش تحقیـق   هـا  شاخصمطابق با نشانگر (اند  با اعداد در نمودار باال نشان داده شده
همـانطور کـه از   . انـد  ه تـر بـود   هایی پایین اند و از متوسط چه شاخص هتر بود متوسط آن شاخص باال
 ها شاخصاز متوسط آن  10و  1 هاي شاخصشود شهرستان بروجرد تنها در  نمودار باال برداشت می

شهرستان دورود با اینکـه فقـط در   . باشد بیشتر می ها آناز متوسط  ها شاخصتر بوده و در بقیه  پایین
میزان باالتر و  یرتأثتر بوده، ولی به سبب  پایین ها شاخصاز متوسط ) 2مارهشاخص ش(یک شاخص 

موجـب  ) عامـل انحـراف معیـار    یرتـأث : یعنـی (  از متوسط آن شاخص ها شاخصتر بودن ارزش  پایین
  .استان لرستان شده است هاي شهرستانقرارگیري در جایگاه چهارم 

مـدل  . باشـد  یمـ  GAIAکـارگیري   امیتـی، بـه  هاي افزایش کارایی روش پر از سوي دیگر، از راه
هـاي گرافیکـی و تشـریحی را     یادشده روشی است که بـر مبنـاي پرامیتـی بنـا شـده و بـه آن تحلیـل       

بـا  . بعـدي ارائـه نمـود    Kنقطـه در فضـاي    Nبا  توان یمها را  گزینه  در این روش مجموعه. افزاید می
بعدي غیرممکن  N، تصویر واضح از فضاي باشد یمبیش از دو  ها شاخصتوجه به به این که تعداد 

ــت ــلی   . اس ــل اص ــابراین تحلی ــبن ــد یم ــار رود   توان ــدي بک ــل دو بع ــبیه تحلی ــل . ش و  GAIAتحلی
GAIAWEB  هــاي  تحلیــل تــرین مهــماز جملــهVP توانــد کاربردهــاي بســیاري در  بــوده کــه مــی

لـذا، تکنیـک   ). Shojaeian & Moradi, 2015: 49(باشـد  اي داشـته   اي و ناحیـه  ریزي منطقـه  برنامه
هـاي   ها، و مطـابق بـا نتـایج جریـان     شاخص تک ها در تک دهنده عملکرد گزینه حاضر، توانایی نشان
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  . باشد پرومته می

  
  نمودار برخورداري شهرستان ازنا ):9(نمودار برخورداري شهرستان الیگودرز     شکل  ):8(شکل 

  
  نمودار برخورداري شهرستان درود ):11(آباد     شکل  نمودار برخورداري شهرستان خرم ):10(شکل 

  
  نمودار برخورداري شهرستان بروجرد ):13(نمودار برخورداري شهرستان دلفان      شکل  ):12(شکل 
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  نمودار برخورداري شهرستان سلسله ):15(نمودار برخورداري شهرستان دوره      شکل  ):14(شکل 

  
  نمودار برخورداري شهرستان پلدختر ):17(نمودار برخورداري شهرستان کوهدشت        شکل  ):16(شکل 

  
زیرسـاختی   هـاي  شـاخص لرسـتان در برخـورداري از    اسـتان  هـاي  شهرسـتان از این رو، عملکرد 

داده  نشـان  -یاشـند  نیـز مـی   "گیـري  محور تصـمیم "که داراي -نواحی روستایی، در نمودارهاي زیر 
گیري، غلبه جریان مثبت بر منفی، کـه موجـب عملکـرد نهـایی و جریـان       حور تصمیمدر م. شود می

  .شوند می  قرمز رنگ مشخص PIهاي خالص منفی با  سبز و جریان PIگردد، با  خالص مثبت می
گیـري حاضـر، بـه تحلیـل هندسـی       تـر یـه مسـئله تصـمیم     در نهایت، براي داشتن یک دید جامع

،  GAIAمنـدي، مطـابق بـا تحلیـل      توسـعه  هـاي  شـاخص لرسـتان و   استان هاي شهرستانهاي  جایگاه
هاي این تحلیـل، بـرآورد میـزان ریسـک و      شاخصه ترین مهمهمچنین، از جمله . پرداخته شده است

این تحلیل که نقشی شبیه به تحلیـل  ). Shojaeian & Moradi, 2015: 49(است دقت یا اعتبار پروژه 
کند به طور خودکار نظرات کارشناسان را ارزیـابی و بـه تحلیـل خروجـی از      ایفا می SPSSآلفا در 
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  .اند داده شده هاي ذکرشده نشان در شکل زیر ویژگی. دهد درصد وزن می 100
بعـدي   3استان لرستان به صورت  هاي شهرستاننمایش جایگاه و GAIA همانطور که از تحلیل 

 هـاي  شـاخص گردد، شهرستان بروجرد، بیشترین متوسط نزدیکی را نسبت بـه وضـعیت    دریافت می
در نهایــت بــراي نمــایش شــماتیک ایــن جایگاههــا در فرآینــد . باشــد مطرحـه در پــژوهش دارا مــی 

و مثبـت  ) 19شـکل  (جریـان منفـی    2پـژوهش، متناسـب بـا     هاي شاخصها از  شهرستان یرپذیريتأث
لذا، در جریـان مثبـت،   . استان لرستان ارائه شده است هاي شهرستانهاي مربوط به  ، نقشه)20شکل (

ها، بیانگر عملکرد بهتر آن شهرستان بوده و  هاي بدست آمده شهرستان سیر صعودي مقادیر و ارزش
استان لرستان  يها شهرستانبندي نهایی  همچنین سطح. باشد در جریان منفی، برعکس آن صادق می

  .شود ارائه می 21به لحاظ جریان خالص نیز در شکل شماره 
  

  
  GAIAتحلیل  ):18(شکل 
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  لرستان هاي شهرستاننقشه جریان منفی ): 19(شکل 

  

  
  لرستان هاي شهرستاننقشه جریان مثبت  ):20(شکل 
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  لرستان   هاي شهرستاننقشه جریان خالص  ):21(شکل 

  
  گیري  نتیجهبحث و 

بر توسـعه زیرسـاختی روسـتاها در مقیـاس شهرسـتان صـورت        تأکیدنتایج پژوهش حاضر که با 
 هـاي  شهرسـتان ، مبنی بر وجـود اخـتالف بـین    1391گرفته بود، با نتایج تحقیق محمدي و همکاران 

اسـتان لرسـتان، مقاربـت     هـاي  شهرسـتان توسـعه   هـاي  شاخصاستان لرستان به لحاظ برخورداري از 
اسـتان   هـاي  شهرسـتان ، وجـود اخـتالف بـین    1391تاي پژوهش نظـم فـر و پادرونـدي    در راس. دارد

همچنـان کـه در پـژوهش حاضـر     . اندینما یملرستان، ضرورت ایجاد تعادل در منطقه را انکارناپذیر 
بـراي   يا شـبکه ، روش تحلیـل  1393بدان دست یافته شد و مطابق با پژوهش میرزاخانی و برنـدك  

مناسـب بـوده، و    هـا  شـاخص توسـعه بـراي وزن دهـی بـه اوزان      هـاي  شـاخص درك روابط درونی 
 .شود ینمضرورت واقع شدن در مرکز استان، لزوماً به توسعه یافتگی آن منجر 

، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن توسعه درحالبایستی اشاره کرد که در کشورهاي 
نــابع و امکانــات بــه منــاطق برخــوردار و و عــدم توســعه متناســب منــاطق و اختصــاص غیراصــولی م

هـاي چشـمگیر در سـطح     محرومیت سـایر منـاطق بخصـوص منـاطق روسـتایی دسـتخوش نـابرابري       
را در  هـا  آناي گردیده است که در موارد بسیاري نیز در حال افـزایش اسـت و عـدم توسـعه      منطقه

اسـتان   هاي شهرستانابی تحلیلی حاضر، براي ارزی -در پژوهش توصیفی. تمام ابعاد سبب شده است
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هـاي انـرژي و    منـدي زیرسـاخت   توسـعه  هـاي  شـاخص به لحاظ )  1390در بازه زمانی سال (لرستان 
بررسی . دارد، استفاده شده است تأکیدها بندي گسسته گزینهکه به رتبه 2ارتباطات، از مدل پرومته 

دهد که غالب عوامل مـؤثر در  یمختلف توسعه نشان م هاي مؤلفهروابط بین انواع عوامل، معیارها و 
تـر،  لذا براي ارزیابی دقیق. باشندبندي وضعیت توسعه مناطق از اهمیت یکسانی برخوردار نمیسطح

اي بـه  اسـاس آن ضـرایب ویـژه   ر الزم است تا اهمیت نسبی هر کدام از عوامل مشخص گردیده و ب
دي در تعیین وزن مطرح هسـتند  هاي متعدروش. اطالعات اعمال شود لیوتحل هیتجزعنوان وزن در 

مستخرج شده از منابع رسمی  هاي شاخص. استفاده شده است يا شبکهکه در این پژوهش از تحلیل 
انـد کـه ایـن امـر،     به صورت نسبت تنظـیم شـده  ) هاي استان لرستان نظیر فرهنگ آبادي(منتشر شده 

عملـی   "شـکل V"ا عملکـرد تـابع   را در قالب توابع پرومته و متناسـب بـ   ها شاخصفرایند استفاده از 
تحلیل سطح وضعیت توسعه مناطق به لحاظ معیارهاي مـورد اسـتفاده، مسـتلزم اسـتفاده از      .سازد یم

به عنوان ابـزار   ها شاخص(بندي وضعیت مناطق مختلف  بر همین منوال سطح. قاعده مشخصی است
تـوان  گیـري مـی  قاعـده تصـمیم   به واسطه. باید بر اساس قاعده مشخصی باشد) و معیار سطح توسعه

ها و اطالعات مربوط به صورت وضعیت معیارهاي مطرح در یک فراینـد تعیـین سـطح را، کـه     داده
شـوند، در یـک   مطـرح مـی  ) رانیـ گمیتصـم هـاي  اولویـت (به صورت توأم با وزن و اهمیت معیارها 

را بـر اسـاس    تـوان منـاطق مختلـف   دستورالعمل مشخصـی بـا هـم تلفیـق کـرد و در برآینـد آن مـی       
 ، VP سـازي کـرد کـه در رویکـرد پـژوهش و بـا اسـتفاده از ابـزار        امتیازهاي به دست آمده مرتـب 

، مطابق )هاگزینه مثابه به(استان  هاي شهرستانتوسعه و  هاي شاخصارزیابی و دید یکپارچه نسبت به 
  Visual PROMETHEEافزارهـاي  لذا از نرم. شود عملی می GAIAWEBو  GAIAهاي با تحلیل

اسـتفاده شـده    هـا  شـاخص بـراي وزن دهـی بـه      Super Decisionsو از هـا  شهرستان بندي رتبهبراي 
شمالی از جریان مثبت خالص در تناسـب   هاي شهرستاندارا بودن تنها چهار نواحی روستایی . است

امـر   ایـن . رسـاند  یمـ اعظـم اسـتان    يها بخشبا رویکرد پژوهش، فراگیري محرومیت نواحی را در 
نواحی روستایی در مرکز استان، لزوماً توسعه نواحی روسـتایی   يریقرارگگویاي این نکته است که 

 هـاي  شهرسـتان بنـدي   کـه از نتـایج اولویـت    همچنـان . شود منجر نمی) هرچند در ابعاد زیرساختی(را 
وجـرد بـا   شود؛ شهرستان بر استان لرستان به لحاظ امکانات زیرساختی نواحی روستایی، دریافت می

، باالترین میزان برخـورداري از امکانـات زیرسـاختی را در نـواحی روسـتایی       0,089جریان خالص 
باشـد،   بعد از شهرستان بروجرد که داراي باالترین ارزش نسبی برخـورداري مـی  . باشد خود دارا می
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یادشـده   هـاي  مؤلفـه دومین شهرستان استان لرستان به لحـاظ   0,69شهرستان سلسله با ارزش خالص 
اسـتان لرسـتان، عـالوه بـر      هـاي  شهرسـتان هـاي خـالص    مطابق با تحلیـل جریـان  . استارزیابی شده 

هـاي خـالص مثبـت،     ازنـا و درود نیـز، داراي ارزش   هـاي  شهرستانبروجرد و سلسله،  هاي شهرستان
نظـام   .دان شهرستان داراي ارزش خالص مثبت بوده 4ها، تنها  لذا در مقایسه نسبی شهرستان. باشند می

-هایی در جهت رفع نارسـائی ریزي اهمیت بسزایی در ایجاد تعادل در مناطق دارد، باید تالشبرنامه
ریـزي بخشـی و    نظـام برنامـه  . ریزي مناطق صورت گیـرد ریزي و انطباق آن با برنامههاي نظام برنامه

توانـد  ناطق مختلـف نمـی  هاي مها و نیازها و خواستهها، پتانسیل تمرکزگرا بدون در نظر گرفتن توان
هاي نواحی ریزي همواره باعث عدم موفقیت طرحاین نوع برنامه. مفید و کارا عمل نماید صورت به

اي، هـاي ناحیـه  و تبـدیل آن بـه برنامـه     ریـزي بخشـی  بنابراین با اصالحاتی در نظام برنامـه . گرددمی
تـوان بـه موفقیـت و    بخشـی باشـد، مـی   ریـزي  اي جهـت دهنـده برنامـه   ریزي ناحیهبرنامه که طوري به

در فرایند توسـعه نـواحی روسـتایی، هرچنـد کـه      . ها در سطوح مختلف امیدوار شدهماهنگی برنامه
رسـانی نـواحی روسـتایی     هاي معیشتی و به تعادل حداقل نیتأمارتقا همه روستاها ضرورت دارد، اما 

تواند به  ان گلوگاه توسعه در استان میهاي ارتباطی به عنوگسترش راه. ضرورت انکارناپذیري دارد
تـر را تقویـت    تري در استان منجر شود که تسریع امـور ارتبـاطی را در سـطوح پـایین     شریانات وسیع

گاز با توجه بـه   و تلفن برق، آب، زمینه در عمرانی و زیربنایی خدمات افزایش سازماندهی و. نماید
هـاي   گشـته و بـا حمایـت   ) هر چند کم(جمعیت پتانسیل مناطق روستایی، موجب تقویت ماندگاري 

هاي روستایی در عرضه تولیدات کشور، به احیـاي  اقتصادي و پی بردن به اهمیت و نقش سکونتگاه
 .هاي مولد، امیدوار بود نقش بارز سکونتگاه
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