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چكيده
زمينه و هدف :سطح زندگی انسان با رشد و پیشرفت علم و دانش بشری همواره در حال پیشرفت بوده است .با این حال ،این رشد و توسعه
در تمام مناطق و سکونتگاههای انسانی یکسان نبوده و در نتیجه آن جوامع مختلفی با سطح توسعه اجتماعی – اقتصادی متفاوت ایجاد شده
است .بنابراین استفاده از علم برنامهریزی ناحیهای دركاهش این نابرابری ضروری به نظر میرسد .هدف از انجام تحقیق حاضر ،ارزیابی و
سطحبندی توسعه اقتصادی – اجتماعی شهرستانهای استان گلستان با تاكید بر میزان توسعهیافتگی روستاهای این شهرستان است.
روش برر سی :برای این منظور از روش آنتروپی و تاپ سیس برای وزندهی به معیارها و اولویت بندی شهر ستانها ا ستفاده شد .تعداد 12
معیار در چهار د سته كلی شامل جمعیت ،حمل و نقل ،امکانات رفاهی و بهدا شت و درمان جهت سنجش میزان بهرهمندی شهر ستانها
انتخاب شدند.
يافتهها :بر ا ساس نتایج بد ست آمده شهر ستان گنبد با ضریب بهرهمندی  0/92رتبه اول و شهر ستان بندر گز با ضریب بهرهمندی 0/12
رتبه یازدهم را بدست آورد .پس از تعمیم ضرایب ،شهرستانها از نظر میزان بهرهمندی در چهار طبقه زیاد ،متوسط ،كم و بسیار كم قرار
گرفتند .در انتها برای اطمینان از اولویت هر یک از شهرستانها ،تحلیل حساسیت با هفت تکرارانجام شد.
نتيجهگيری :نتایج این تحقیق میتواند به عنوان الگویی برای برنامهریزی ر شد و تو سعهی رو ستاهای شهر ستانهای ا ستان مورد ا ستفاد
قرار گیرند.
واژه های کليدی  :ارزیابی سطح توسعه اقتصادی – اجتماعی ،آنتروپی ،تاپسیس ،تحلیل حساسیت ،استان گلستان.
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Abstract
Background and Objective: The level of human life has always been in progress with the development
of science and human knowledge, but this growth has not been uniform in all areas and consequently
different communities with different socio - economic development levels have been created. Using
regional planning seems to be a necessity to reduce these inequalities. The goal of the present research
is to assess and rank the socio – economic rural development level of Golestan Province townships.
Method: Entropy and TOPSIS methods were used to weight the criteria and prioritize the cities.
Tweleve criteria in four main categories including population, transportation, welfare and healthcare
were selected to measure the socio – economic rural development levels.
Findings: The results showed that Gonbad Kavoos has the first rank with a coefficient of 0.92 and
Bandar gaz has last rank with a coefficient of 0.12. After calculating the development rates, townships
were divided into one of the high, medium, low and very low classes. Finally, sensitivity analysis with
seven repetitions was implemented to ensure the consistency of the results.
Discussion and Counclusion: The results of this research can be used as a model to design proper
growth and development plans for Golestan Province townships.

Keywords: Socio – Economic Development, Entropy, TOPSIS, Sensitivity Analysis, Golestan
Province
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مقدمه
تحوالت سييیاسييی و اجتماعی در قرن گذشييته باعث تغییرات

میباشد و كمتر از  15سال است كه از استان مازندران جدا شده

سریع زندگی شهری و افزایش ف شار بر زیر ساختها و خدمات

اسييت ،باید برای توسييعه همه بخشها و بهرهبرداری از حداكثر

شهری و كاهش جمعیت رو ستایی شده ا ست كه این امر باعث

پتانسیلهای موجود آن ،جهت كاستن از محرومیت های نسبی

بهوجود آمدن نابرابری در توزیع امکانات و عدم توسييعه یافتگی

و تقویت توانهای بالقوه ،متناسيييب با ظرفیتهای هر منطقه

هماهنگ بین شهرها و رو ستاها در ك شورهای جهان سوم شده

برنامهریزی شييود .لذا برای تخصييیا اعتبارات و منابع میان

اسيت ( .)1در كشيورهای در حال توسيعه كیفیت زندگی مردم

مناطق مختلا ،شناسایی جایگاه آن منطقه و رتبه بندی سطوح

دستخوش نابرابریهای منطقهای عظیمی است كه در بسیاری

برخورداری از مواهب تو سعه ضروری ا ست ( .)7برای سنجش

از موارد ،به سرعت در حال افزایش ا ست ( .)2عدم تعادلهای

میزان توسيييعه یافتگی نواحی مختلا یک كشيييور روشهای

محیطی موجود در سطح یک ناحیه كه بخ شی از آن نا شی از

گو ناگونی وجود دارد كه از آن جم له میتوان به روش های

اتخاذ سیا ست قطبی ر شد و بخ شی نتیجه عدم هماهنگی بین

موریس ،آنالیز عددی تاكسونومی ،گاتمن ،تحلیل عاملی ،سلسله

بخشهای اقتصادی و بهرهبرداری نامناسب از قابلیتهای منطقه

مراتبی و تاپسیس1اشاره كرد كه هر یک محاسن و معایبی دارند

و به فرامو شی سپردن شرایط اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی

( ،)8وجود آمار و ارقام و معیارهای متعدد و پراكنده در موارد

مردم ناحیه اسييت ،لزوم اسييتفاده از علم برنامهربزی ناحیهای را

ب سیاری  ،زمینه سردرگمی و تردید در امر شنا سایی نواحی و

آشکار میسازد (.)3

میزان توسييعه یافتگی آنها را فراهم میكند ،از این رو ،تركیب

شهرستانهای استان از لحاظ سطح توسعه اقتصادی تفاوتهای

منطقی آنها برای تسهیل در امر تصمیمگیری الزم و ضروری به

اساسی با همدیگر دارند ،برخی جایگاه مطلوبی دارند در حالیكه

نظر میرسد.

برخی دیگر جزو مناطق بسييیار محروم كشييور هسييتند .بنابراین،

هدف از تحقیق حاضييير ،در جهب ندی سيييطح بهره م ندی

بررسی نابرابریهای ناشی از سطوح متفاوت توسعه اقتصادی در

شييهرسييتانهای اسييتان گلسييتان با تاكید بر میزان بهرهمندی

سطح منطقه برای برنامهریزیهای منطقهای و كاهش نابرابریها

رو ستاهای هر شهر ستان و نیز برر سی رابطه میزان بهرهمندی

در سطح ا ستانها ضروری ا ست ( .)4این مو ضوع در سالهای

شهرها و رو ستاهای شهر ستانها ست ،با فرض این كه باال بودن

اخیر برای تامین عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادالنه و

سييطح بهرهمندی روسييتاهای هر شييهرسييتان ،نشييان دهنده باال

مناسييب مناطق مختلا از امکانات مادی كشييور از یک سييو و

بودن سطح توسعه یافتگی شهرهای شهرستان است.

مالحظات سیاسی امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی به عنوان عاملی

تا كنون در خارج و دا خل كشيييور م طال عات گسيييتردهای در

برای جلوگیری از مهاجرت و تمركز از سيييوی دیگر ،مورد توجه

خ صوص برنامهریزی ناحیهای و سطحبندی تو سعه اقت صادی-

شدید برنامهریزان و سیاستمداران قرار گرفته است ( .)5با توجه

اجتماعی با اسييتفاده از روشهای مختلا انجام شييده اسييت كه

به ضرورت توزیع عادالنه امکانات مادی در راستای توسعه عدالت

میتوان به مطالعات زیر اشاره كرد:

اجتماعی ،بدیهی ا ست كه ك سب اطالعات مطمئن در خ صوص

-

دا نگ و هم کاران ( ،)2009با اسيييت فاده از تحل یل

نسبت توسعه اقتصادی و میزان بهره مندی مناطق جغرافیایی از

خوشييهای و  GISنسييبت به ارزیابی سييطح توسييعه

اهمیت باالیی برخوردار اسييت ( .)6با توجه به این موضييوع كه

اقتصييادی  31شييهر در منطقه النسييانگ چین اقدام

اسييتان گلسييتان جزو اسييتانهای حاشييیهای و محروم كشييور

كردنيد ( .)9هوبی و همکياران ( )2007درتحقیقی،

1- Technique for Order of Preference by Similarity
)to Ideal Solution (TOPSIS
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سعيدی و همكاران

عملكرد شييياخا های اقتصيييادی و اجتماعی را بر

نتایج این پژوهشها حاكی از آن ا ست كه اختالف و نابرابری در

تو سعه سطح اقت صادی نواحی رو ستایی در انگل ستان

دهه اخیر بین شيهرسيتانهای كشيور در حال افزایش بوده كه

مورد مطالعه قرار دادند .آنها در تحقیقشان از تحلیل

نا شی از اعمال سیا ست كلی تو سعه بر پایه تئوریهای قطب

سييلسييله مراتبی و تحلیلهای مکانی  GISاسييتفاده

رشد و مركز -پیرامون در كشور است .بررسی این مطالعات نشان

كردند ( .)10بل و همکاران ( ،)2007با اسيييتفاده از

از تنوع روشها دارد .با این حال ،در هیچكدام از روش تاپسيیس

روش های  GISو ارز یابی چ ندمع یاره به بررسيييی

برای د سته بندی مناطق از نظر تو سعه یافتگی ا ستفاده ن شده

وضعیت اقتصادی -اجتماعی پرداختند و شاخاهای

است .از این رو ،پژوهش پیش رو سعی در استفاده ازاین روش و

محروم یت را تدوین نمود ند ( .)11ما و هم کاران

نشان دادن قابلیت های آن در دستیابی به نتایج معقول دارد.

( ،)2006در تحقیق خود برای ارزیابی شرایط اقت صاد

-

ناح یه در منط قه غربی چین از تحل یل های م کانی

مواد و روش کار

 GISو مدلهای فازی استفاده كردند (.)12

معرفی منطقه مورد مطالعه

فیضيييیزاده و هم کاران ( ،)1391با اسيييت فاده از

استان گلستان در شمال شرقی ایران ،در طول جغرافیایی بین ′

تحل یل های م کانی و قواعد تصيييمیمگیری  ،GISبه

 51°53تا  19°56 ′شيييرقی و عرض جغراف یایی  30°36 ′تا ′

سيييطحبنييدی توسيييعييه اقتصييييادی – اجتميياعی

 08°38شمالی واقع شده است (شکل  .)1وسعت استان گلستان

شهر ستانهای ا ستان آذربایجان غربی پرداختند (.)6

 20437/7كیلومتر مربع معادل 1/3درصيد مسياحت كل كشيور

ابراهیمزاده و همکاران ( ،)1389با اسييتفاده از كاربرد

ا ست ( .)14در ا ستان گل ستان حدود یک میلیون و شش صد

تحلیل عاملی الگوی ف ضایی تو سعه و تو سعه نیافتگی

هزار نفر سکونت دارند كه از این تعداد  58/7در صد در رو ستاها

شيييهری منطقييهای در ایران را بررسيييی نموده و

و  41/3در صد در شهرها ساكن ه ستند .از لحاظ اقت صادی،

شهر ستانهای ك شور را در چهار گروه تو سعه یافته،

كشيياورزی محور اصييلی فعالیتهای اقتصييادی مردم اسييتان

نیمه تو سعه یافته رو به باال ،كمتر تو سعه یافته رو به

گل ستان ا ست .در كنار آن دامداری ،شیالت و صنایع تبدیلی

پایین و محروم تق سیم كردند ( .)13تقوایی (،)1385

ك شاورزی رونق دارد .تركیب قومی و زبانی در ا ستان گل ستان

با اسيييتفاده از روش اسيييکالوگرام میزان برخورداری

ب سیار متنوع ا ست و اقوام فارس ،كرد ،ترك ،بلوچ ،سی ستانی،

مناطق روستایی استانهای كشور را با استفاده از 67

تركمن و قزاق در آن زندگی میكنند .اسييتان گلسييتان دارای

شاخا توسعه ،تعیین نمود ( .)3خاكپور( )1385در

تنوع اقلیمی قابل توجهی ا ست ،به طوری كه نواحی شمالی و

پژوهشييی با عنوان "سيينجش میزان توسييعه یافتگی

شمال شرقی دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی ،در نواحی

دهستانهای شهرستان شیروان به منظور برنامهربزی

غربی و مركزی معتدل مدیترانهای و در جنوب كوه ستانی ا ست

ناحیهای "ده ستانهای شهر ستان شیروان را از نظر

(.)15

 38شاخا مختلا مربوط به سال  ،1375با استفاده

تحوالت سييیاسييی و اجتماعی در قرن گذشييته باعث تغییرات

از آنالیز تاك سونومی عددی ،مورد مطالعه قرارداد (.)2

سریع زندگی شهری و افزایش ف شار بر زیر ساختها و خدمات

قدیری ( ،)1383در تحقیقی با عنوان "سييينجش و

شهری و كاهش جمعیت رو ستایی شده ا ست كه این امر باعث

تحلیل تو سعهیافتگی شهرها و شهر ستانهای ا ستان

بهوجود آمدن نابرابری در توزیع امکانات و عدم توسييعه یافتگی

گلستان" ،با استفاده از روش آنالیز تاكسونومی شهرها

هماهنگ بین شهرها و رو ستاها در ك شورهای جهان سوم شده

و شهر ستانهای ا ستان گل ستان را سطحبندی نمود

اسيت ( .)1در كشيورهای در حال توسيعه كیفیت زندگی مردم

(.)7
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دستخوش نابرابریهای منطقهای عظیمی است كه در بسیاری

میزان توسيييعه یافتگی نواحی مختلا یک كشيييور روشهای

از موارد ،به سرعت در حال افزایش ا ست ( .)2عدم تعادلهای

گو ناگونی وجود دارد كه از آن جم له میتوان به روش های

محیطی موجود در سطح یک ناحیه كه بخ شی از آن نا شی از

موریس ،آنالیز عددی تاكسونومی ،گاتمن ،تحلیل عاملی ،سلسله

اتخاذ سیا ست قطبی ر شد و بخ شی نتیجه عدم هماهنگی بین

مراتبی و تاپسیس1اشاره كرد كه هر یک محاسن و معایبی دارند

بخشهای اقتصادی و بهرهبرداری نامناسب از قابلیتهای منطقه

( ،)8وجود آمار و ارقام و معیارهای متعدد و پراكنده در موارد

و به فرامو شی سپردن شرایط اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی

ب سیاری  ،زمینه سردرگمی و تردید در امر شنا سایی نواحی و

مردم ناحیه اسييت ،لزوم اسييتفاده از علم برنامهربزی ناحیهای را

میزان توسييعه یافتگی آنها را فراهم میكند ،از این رو ،تركیب

آشکار میسازد (.)3

منطقی آنها برای تسهیل در امر تصمیمگیری الزم و ضروری به

شهرستانهای استان از لحاظ سطح توسعه اقتصادی تفاوتهای

نظر میرسد.

اساسی با همدیگر دارند ،برخی جایگاه مطلوبی دارند در حالیكه

هدف از تحقیق حاضييير ،در جهب ندی سيييطح بهره م ندی

برخی دیگر جزو مناطق بسييیار محروم كشييور هسييتند .بنابراین،

شييهرسييتانهای اسييتان گلسييتان با تاكید بر میزان بهرهمندی

بررسی نابرابریهای ناشی از سطوح متفاوت توسعه اقتصادی در

رو ستاهای هر شهر ستان و نیز برر سی رابطه میزان بهرهمندی

سطح منطقه برای برنامهریزیهای منطقهای و كاهش نابرابریها

شهرها و رو ستاهای شهر ستانها ست ،با فرض این كه باال بودن

در سطح ا ستانها ضروری ا ست ( .)4این مو ضوع در سالهای

سييطح بهرهمندی روسييتاهای هر شييهرسييتان ،نشييان دهنده باال

اخیر برای تامین عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادالنه و

بودن سطح توسعه یافتگی شهرهای شهرستان است.

مناسييب مناطق مختلا از امکانات مادی كشييور از یک سييو و

تا كنون در خارج و دا خل كشيييور م طال عات گسيييتردهای در

مالحظات سیاسی امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی به عنوان عاملی

خ صوص برنامهریزی ناحیهای و سطحبندی تو سعه اقت صادی-

برای جلوگیری از مهاجرت و تمركز از سيييوی دیگر ،مورد توجه

اجتماعی با اسييتفاده از روشهای مختلا انجام شييده اسييت كه

شدید برنامهریزان و سیاستمداران قرار گرفته است ( .)5با توجه

میتوان به مطالعات زیر اشاره كرد:

به ضرورت توزیع عادالنه امکانات مادی در راستای توسعه عدالت

-

دا نگ و هم کاران ( ،)2009با اسيييت فاده از تحل یل

اجتماعی ،بدیهی ا ست كه ك سب اطالعات مطمئن در خ صوص

خوشييهای و  GISنسييبت به ارزیابی سييطح توسييعه

نسبت توسعه اقتصادی و میزان بهره مندی مناطق جغرافیایی از

اقتصييادی  31شييهر در منطقه النسييانگ چین اقدام

اهمیت باالیی برخوردار اسييت ( .)6با توجه به این موضييوع كه

كردنيد ( .)9هوبی و همکياران ( )2007درتحقیقی،

اسييتان گلسييتان جزو اسييتانهای حاشييیهای و محروم كشييور

عملكرد شييياخا های اقتصيييادی و اجتماعی را بر

میباشد و كمتر از  15سال است كه از استان مازندران جدا شده

تو سعه سطح اقت صادی نواحی رو ستایی در انگل ستان

اسييت ،باید برای توسييعه همه بخشها و بهرهبرداری از حداكثر

مورد مطالعه قرار دادند .آنها در تحقیقشان از تحلیل

پتانسیلهای موجود آن ،جهت كاستن از محرومیت های نسبی

سييلسييله مراتبی و تحلیلهای مکانی  GISاسييتفاده

و تقویت توانهای بالقوه ،متناسيييب با ظرفیتهای هر منطقه

كردند ( .)10بل و همکاران ( ،)2007با اسيييتفاده از

برنامهریزی شييود .لذا برای تخصييیا اعتبارات و منابع میان

روش های  GISو ارز یابی چ ندمع یاره به بررسيييی

مناطق مختلا ،شناسایی جایگاه آن منطقه و رتبه بندی سطوح

وضعیت اقتصادی -اجتماعی پرداختند و شاخاهای

برخورداری از مواهب تو سعه ضروری ا ست ( .)7برای سنجش

محروم یت را تدوین نمود ند ( .)11ما و هم کاران

1- Technique for Order of Preference by Similarity
)to Ideal Solution (TOPSIS
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( ،)2006در تحقیق خود برای ارزیابی شرایط اقت صاد

نتایج این پژوهشها حاكی از آن ا ست كه اختالف و نابرابری در

ناح یه در منط قه غربی چین از تحل یل های م کانی

دهه اخیر بین شيهرسيتانهای كشيور در حال افزایش بوده كه

 GISو مدلهای فازی استفاده كردند (.)12

نا شی از اعمال سیا ست كلی تو سعه بر پایه تئوریهای قطب

فیضيييیزاده و هم کاران ( ،)1391با اسيييت فاده از

رشد و مركز -پیرامون در كشور است .بررسی این مطالعات نشان

تحل یل های م کانی و قواعد تصيييمیمگیری  ،GISبه

از تنوع روشها دارد .با این حال ،در هیچكدام از روش تاپسيیس

سيييطحبنييدی توسيييعييه اقتصييييادی – اجتميياعی

برای د سته بندی مناطق از نظر تو سعه یافتگی ا ستفاده ن شده

شهر ستانهای ا ستان آذربایجان غربی پرداختند (.)6

است .از این رو ،پژوهش پیش رو سعی در استفاده ازاین روش و

ابراهیمزاده و همکاران ( ،)1389با اسييتفاده از كاربرد

نشان دادن قابلیت های آن در دستیابی به نتایج معقول دارد.

تحلیل عاملی الگوی ف ضایی تو سعه و تو سعه نیافتگی
شيييهری منطقييهای در ایران را بررسيييی نموده و

مواد و روش کار

شهر ستانهای ك شور را در چهار گروه تو سعه یافته،

معرفی منطقه مورد مطالعه

نیمه تو سعه یافته رو به باال ،كمتر تو سعه یافته رو به

استان گلستان در شمال شرقی ایران ،در طول جغرافیایی بین ′

پایین و محروم تق سیم كردند ( .)13تقوایی (،)1385

 51°53تا  19°56 ′شيييرقی و عرض جغراف یایی  30°36 ′تا ′

با اسيييتفاده از روش اسيييکالوگرام میزان برخورداری

 08°38شمالی واقع شده است (شکل  .)1وسعت استان گلستان

مناطق روستایی استانهای كشور را با استفاده از 67

 20437/7كیلومتر مربع معادل 1/3درصيد مسياحت كل كشيور

شاخا توسعه ،تعیین نمود ( .)3خاكپور( )1385در

ا ست ( .)14در ا ستان گل ستان حدود یک میلیون و شش صد

پژوهشييی با عنوان "سيينجش میزان توسييعه یافتگی

هزار نفر سکونت دارند كه از این تعداد  58/7در صد در رو ستاها

دهستانهای شهرستان شیروان به منظور برنامهربزی

و  41/3در صد در شهرها ساكن ه ستند .از لحاظ اقت صادی،

ناحیهای "ده ستانهای شهر ستان شیروان را از نظر

كشيياورزی محور اصييلی فعالیتهای اقتصييادی مردم اسييتان

 38شاخا مختلا مربوط به سال  ،1375با استفاده

گل ستان ا ست .در كنار آن دامداری ،شیالت و صنایع تبدیلی

از آنالیز تاك سونومی عددی ،مورد مطالعه قرارداد (.)2

ك شاورزی رونق دارد .تركیب قومی و زبانی در ا ستان گل ستان

قدیری ( ،)1383در تحقیقی با عنوان "سييينجش و

ب سیار متنوع ا ست و اقوام فارس ،كرد ،ترك ،بلوچ ،سی ستانی،

تحلیل تو سعهیافتگی شهرها و شهر ستانهای ا ستان

تركمن و قزاق در آن زندگی میكنند .اسييتان گلسييتان دارای

گلستان" ،با استفاده از روش آنالیز تاكسونومی شهرها

تنوع اقلیمی قابل توجهی ا ست ،به طوری كه نواحی شمالی و

و شهر ستانهای ا ستان گل ستان را سطحبندی نمود

شمال شرقی دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی ،در نواحی

(.)7

غربی و مركزی معتدل مدیترانهای و در جنوب كوه ستانی ا ست
(.)15
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شكل  -1موقعيت استان گلستان در ايران (منبع :طرح آمايش استان گلستان)
Fgure 1. Golestan province location in Iran

روش انجام کار
روش مورد اسييتفاده در این پژوهش از نوع توصييیفی -تحلیلی و

جدول  -1تقسيمات کشوری استان گلستان به تفكيک

كمی ا ست كه در آن از مدلهای آنتروپی 1و تاپ سیس ا ستفاده

هر شهرستان

شده است .جامعه آماری تحقیق روستاهای  11شهرستان استان

Tab 1. Country division of Golestan province for
each twonships

گلسيتان شيامل گرگان ،گنبد ،آق قال ،كالله،كردكوی ،علی آباد،

شهرستان

شهر

بخش

دهستان

مینو دشيت ،رامیان ،آزادشيهر ،بندر تركمن و بندر گز میبا شد.

روستای
دارای سكنه

گنبد كاووس

2

2

6

172

آق قال

2

2

5

82

شاخاهای مختلا تاثیر گذار بر میزان بهره مندی شهرستانها

كالله

1

2

5

115

گرگان

3

2

5

96

اسييت از منابع رسييمی كشييور همچون مركز آمار ایران و طرح

علی آباد

2

2

4

76

آمایش اسيييتان گلسيييتان تهیه شيييده اسيييت .این معیارها در

آزادشهر

3

2

4

54

چهاردسيييته امکانات رفاهی ،حمل و نقل ،بهداشيييت و درمان و

كردكوی

1

1

3

34

رامیان

3

2

4

62

مینودشت

1

2

4

72

بندر تركمن

1

2

4

27

بندر گز

2

2

4

25

جدول ( )1تقسیمات كشوری استان را به تفکیک هر شهرستان
نشيييان میدهد .داده های مورد بررسيييی كه نشييياندهندهی

جمعیت قرار داده شدهاند (جدول .)2
برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،دادهها ابتدا وارد
محیط  Excelشيييدند و محاسيييبات روش آنتروپی به منظور
وزندهی به معیارها و تاپسیس به منظور رتبهبندی مناطق انجام
شييد .چگونگی انجام هریک از مراحل به تفصييیل در ادامه آمده
است.

1- Entropy
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جدول  -2شاخصهای مورد استفاده برای وزن دهی به روش آنتروپی
Table 2. Criteria used in weighting in Entropy method

شاخصهای اقتصادی  -اجتماعی
امكانات رفاهی

شاخص مورد ارزيابی
تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی 20خانوار و بیشتر
تعداد مراكز پست روستایی
تعداد صندوق پست روستایی
تعداد نقاط روستایی بهرهمند از گاز طبیعی
درصد جمعیت استفادهكننده از گاز طبیعی

حمل و نقل

راههای روستایی آسفالته
راههای روستایی شوسه
راههای روستایی شن و خاك

بهداشت و درمان
جمعيت

مراكز بهداشتی درمانی روستایی
تعداد خانوار روستایی بومی
جمعیت با سواد روستایی
جمعیت روستایی غیر بومی

برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،دادهها ابتدا وارد

به عنوان شهرستانهای استان گلستان در دست است .جهت

محیط  Excelشدند و محاسبات روش آنتروپی به منظور

ارزیابی همه گزینهها برای معیارهای مختلا ،ماتریس تصمیم به

وزندهی به معیارها و تاپسیس به منظور رتبهبندی مناطق انجام

صورت زیرتشکیل میشود.

شد .چگونگی انجام هریک از مراحل به تفصیل در ادامه آمده
است.
 اولويت بندی بر اساس شباهت به راه حل ايـده آل
() TOPSIS
تاپسیس روشی است برای اولویتبندی بر اساس شباهت به راه
حل ایده آل و عکس ایده آل و یکی از روش های عمده
تصمیمگیری چندمعیاره و رتبهبندی بر طبق فاصله مطلوب و
نامطلوب از راه حل ایده آل محسوب میشود ( .)16روش تاپسیس
در سال  1981توسط هوانگ و یون ارایه شد ( .)17اگر در یک
مساله تصمیمگیری چند معیاره n ،معیار و  mگزینه وجود داشته
باشد ،به منظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده از روش تاپسیس،
از گام های زیر پیروی می كنیم:
گام اول :تشكيل ماتريس تصميم
ماتریس تصمیم با توجه به معیارها و گزینهها ساخته میشود .در
این پژوهش  12معیار ( )X1, …., X11و  11گزینه ()A1, …, A12

كه در آن  Xijعملكرد گزینه  (i = 1, 2,…,m) ، iدر رابطه با
معیار  (j = 1, 2,…,n) ، jاست.
گام دوم  :بی مقياس کردن ماتريس تصميم
در این مرحله سعی میشود معیارهای با ابعاد مختلا به
معیارهای بی بعد تبدیل شوند و ماتریس  Rبهصورت زیر تعریا
میشود .روشهای مختلفی برای بی مقیاس كردن وجود دارد ،اما
در روش  TOPSISمعموالً از رابطه ( )1استفاده می شود:
رابطه ()1
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 :Xijاعداد موجود در هر ستون

در گام بعدی میزان عدم اطمینان یا درجه انحراف ( )diاز

 : Rijمعیارهای بی بعد شده

اطالعات ایجاد شده از رابطه ( )4به دست میآید.

di =1- E

(رابطه )4

گام سوم :تعيين بردار وزن معيارها
از آنجا كه ماتریس ت صمیم دارای شاخاهای مختلفی ا ست،

در گام آخر برای محاسبه اوزان نهایی از رابطه ( )5استفاده

دانسييتن ضييریب اهمیت یا وزن هر یک از این شيياخاها در

میشود.

تصمیمگیری ضروری ا ست .وزن هر شاخا ،اهمیت نسبی آن

(رابطه )5

W=d/∑d
]wn

…W = [w1, w2 ,

را نسييبت به شيياخاهای دیگر بیان میكند .انتخاب آگاهانه و
صحیح وزنها كمک بزرگی در جهت رسیدن به هدف مورد نظر

گام چهارم :تعيين ماتريس تصميم بی مقياس شده وزن

مینماید .عملیات وزندهی فاكتورها به روش های ذیل قابل

دار

انجام است:

از ضرب ماتریس تصمیم بیمقیاس شده در بردار وزن معیارها به-



دست می آید (رابطه :)6

استفاده از دانش كارشناسی

دانش كارشناسی مبتنی بر نظرات كارشناسان است و در بسیاری

(رابطه )6

νij= wij * rij

از موارد با تحلیلهای پر سشنامهای مربوط به م ساله و محا سبه

در این مرحله دادههای حاصل از گام دوم در وزنهای به دست

میزان وابسييتگی هر یک از فاكتورها ،میتوان وزن مربوط به هر

آمده ازگام سوم ضرب میشوند.

فاكتور را تعیین كرد (.)18

گام پنجم :يافتن راه حل ايدهآل و عكس ايدهآل



اگر راهحل ایده آل با * Aو راه حل عکس ایده آل با  A-نشان

استفاده از دانش دادهای

دانش دادهای متکی بر اطالعات موجود در خود مساله می باشد.

داده شود ،در این صورت:

در این روش ،با اسيييتفاده از جوابهای موجود در مسييياله و
محا سبه میزان واب ستگی هر یک از فاكتورها به جواب ،میتوان

}*A* = { ν1*, ν2*,…, νj*,…, νn
}A- = {ν1-, ν2- … νj- ,…, νn-
* νjبهترین مقدار معیار  jاز بین تمام گزینهها و  νj-بدترین

در این تحقیق نیز با ا ستفاده از روش آنتروپی كه رو شی مبتنی

مقدار معیار  jاز بین تمام گزینهها است .گزینههایی كه در * Aو

بر استفاده از دانش داده ای است وزن هر یک از معیارها محاسبه

 A-قرار میگیرند ،به ترتیب نشان دهنده گزینههای كامال بهتر و

میشود.

كامال بدتر هستند.

وزن مربوط به هر فاكتور را تعیین كرد (.)18

-

آنتروپی و مراحل اجرای آن

آنتروپی در تئوری اطالعات معیاری اسيييت برای مقدار عدم
اطمینان بیان شده تو سط یک توزیع احتمال گ س سته ( ،)piبه
گو نه ای كه این عدم اطمی نان در صيييورت پخش بودن توزیع،
بیشتر از موردی ا ست كه توزیع فراوانی تیزتر با شد ( .)19برای
محاسبه آنتروپی ابتدا ارزشی با نماد  Eرا محاسبه میكنیم
(رابطه )2

در این مرحله برای هر گزینه فاصله از راه حل ایده آل و عکس
ایده آل به ترتیب از روابط زیر محاسبه میشوند (رابطه  7و :)8
(رابطه )7

(رابطه )8

به طوری كه  Kیک ثابت مثبت به منظور تامین 0> E>1
است ( )20و از رابطه ( )3محاسبه میشود.
 : mتعداد گزینهها

آل

)E=-K ∑ (Pi*LNPi

 : piتوزیع احتمال گسسته

(رابطه )3

گام ششم :محاسبه فاصله از راه حل ايده آل و عكس ايده

K=1/Ln m

* Siفاصله گزینه  iام از راه حل ایده آل و  Si-فاصله گزینه  iام
از راه حل ضد ایده آل است .در این روابط اندیس  jمعرف معیار
مورد نظر و اندیس  iمعرف گزینه مورد نظر است.
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بودن وزندهی ،تحلیل حساسیت صورت میگیرد .در این رابطه،
گام هفتم :محاسبه شاخص شباهت

به هر یک از شاخاها مقادیر ثابتی افزوده و كاسته خواهد شد

در آخرین مرحله ،شاخا شباهت از رابطه زیر محاسبه می شود

و مدل با تغییر هر یک از ضرایب دوباره به اجرا گذاشته میشود.

(رابطه :)9
(رابطه )9

نتايج و بحث

مقدار شاخا شباهت ( * ،) Ciبین صفر و یک تغییر میكند،
هرچه گزینه موردنظر به ایده آل مشابهتر باشد ،مقدار شاخا

در این تحقیق به منظوراولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل
ایده آل با استفاده از روش  TOPSISپس از طی مرحله اول و
دوم یعنی تشکیل ماتریس تصمیم با توجه به گزینههای تصمیم

شباهت آن به یک نزدیکتر خواهد بود.

و معیارها (شهرستانهای استان گلستان و معیارهای اقتصادی-

گام هشتم :رتبه بندی گزينهها
رتبه بندی گزینهها بر اساس ترتیب نزولی است ،به طوری كه
گزینهای كه باالترین ارزش را داشته باشد ،بهترین گزینه است.

اجتماعی) و بی مقیاس كردن ماتریس تصمیم ،مرحله سوم تعیین
وزن معیارها است .همانطور كه در بخش روش كار بیان شد در
این تحقیق برای تعیین وزن معیارها از روش آنتروپی استفاده شد

تحليل حساسيت
در نهایت پس از اجرای تمام مراحل تاپسیس و اولویت بندی
گزینهها ،به منظور حصول اطمینان از نتایج و تایید غیر مغرضانه

كه نتایج مراحل مختلا و اوزان نهایی در جدول ( )3ارایه شده
است.

جدول  -3مراحل مختلف اجرای روش آنتروپی
Table 3. Different steps of Entropy method
(∑ )Pi*LNPi

)E= -K ∑ (Pi*LNPi
=0.4170K

d=1-E

تعداد خانوار روستایی

-2/399

0/9341

0/0659

0/05919

جمعیت با سواد روستایی

-2/259

0/9421

0/0579

0/0520

جمعیت روستایی

-2/2047

0/9194

0/0806

0/0724

ت عداد روسييي تا های دارای ارت باط تلفنی
20خانوار و بیشتر

-2/2206

0/9261

0/0739

0/0664

تعداد مراكز پست روستایی

-2/0567

0/8577

0/1423

0/1278

تعداد صندوق پست روستایی

-2/2072

0/9205

0/0795

0/0715

تعداد نقاط روستایی بهرهمند از گاز طبیعی

-2/3130

0/9646

0/0354

0/0318

درصد جمعیت استفادهكننده از گاز طبیعی

-2/3453

0/9781

0/0219

0/0197

راههای روستایی آسفالته

-2/2397

0/9340

0/066

0/0593

راههای روستایی شوسه

-1/7297

0/7213

0/2787

0/2503

راههای روستایی شن و خاك

-2/0774

0/8664

0/1336

0/1201

مراكز بهداشتی درمانی روستایی

-2/2124

0/9226

0/0774

0/0695

معيارها

جمعیت

خدمات

حمل و نقل

بهداشت و
درمان

W=d/∑d

وزن شاخص

=1.113∑d
0/1834

0/3173

0/4297

0/0695

پس از تعیین وزنها در مرحله قبل ،از ضييرایب به دسييت آمده

و سپس محا سبه فا صله از راه حل ایده آل و عکس ایده آل در

برای تعیین ماتریس تصييمیم بی مقیاس شييده وزندار اسييتفاده

گام ششم ،در نهایت شاخا شباهت محاسبه شد .نتایج حاصل

شد و پس از یافتن راه حل ایدهآل و عکس ایدهآل در گام پنجم

از مراحل مختلا اجرای تاپسیس در جدول ( )4ارایه شده است.
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جدول -4مراحل مختلف اجرای روش تاپسيس
Table 4. Different steps of TOPSIS method

شهرستان

½ ] Si ‘= [ S (vj– vij)2

= [ S (vj– vij)2 ] *Si
½
0/18382

0/196740
0/217930

) Ci* = S'i / (Si* +S'i

آزادشهر

0/045021

آق قال

0/054066

0/19402

بندر گز

0/031517

0/21439

0/128166

تركمن

0/042035

0/20477

0/170319

رامیان

0/044246

0/18524

0/192800

علی آباد

0/061175

0/17003

0/264592

كالله

0/092226

0/14676

0/385909

كردكوی

0/097036

0/14355

0/403332

گرگان

0/176745

0/05063

0/777334

گنبد

0/220892

0/01763

0/926103

مینودشت

0/069426

0/16377

0/297719

همانطور كه در قسمت روش كار بیان شد ،هر چه شاخا

گام آخر روش تاپسیس ،رتبهبندی گزینهها به صورت نزولی است

شباهت به یک نزدیکتر باشد ،گزینه مورد نظر به ایدهآل نزدیکتر

به گونهای كه برترین گزینه حایز رتبهی اول بوده و كمترین مقدار

است ،با توجه به نتایج به دست آمده از بین گزینههای مورد

به دست آمده رتبه آخر را به خود اختصاص میدهد .جدول ()5

بررسی ،شهرستان گنبد ایدهآل ترین شهرستان از نظر بهرهمندی

رتبهبندی شهرستانهای مختلا استان گلستان را با توجه به

روستاهای این شهرستان است.

میزان بهرهمندی روستاهای این شهرستانها نشان میدهد.

جدول  -5اولويت بندی ميزان بهرهمندی شهرستانهای استان گلستان
Table 5- prioritizing the development level of Golestan province townships

شهرستان

ميزان توسعه يافتگی

رتبه

درصد بهره مندی

گنبد

0/926103

1

23/381

گرگان

0/777334

2

19/625

كردكوی

0/403332

3

10/183

كالله

0/385909

4

9/744

مینودشت

0/297719

5

7/516

علی آباد

0/264592

6

6/680

آق قال

0/217930

7

5/502

آزادشهر

0/196740

8

4/967

رامیان

0/192800

9

4/868

بندر تركمن

0/170319

10

4/300

بندر گز

0/128166

11

3/236

همانطور كه جدول ( )5نشييان میدهد ،از بین شييهرسييتانهای

اول را به خود اختصاص داده ا ست .با توجه به این كه معیارهای

ا ستان گل ستان از نظرمیزان بهره مندی ،شهر ستان گنبد رتبه

اسيييتفاده شيييده در این پژوهش با تاكید بر اطالعات مربوط به
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رو ستاهای هر شهر ستان ا ست؛ بنابراین شهر ستان گنبد از نظر

یک گروه قرار گرفتند كه در نتیجه چهار منطقه با بهرهمندی

توسييعهیافتگی روسييتاها ،رتبه اول و بهرهمندترین شييهرسييتان و

زیاد ،متوسط ،كم و بسیار كم مشخا گردید (جدول  6و شکل

شييهرسييتان بندر گز بیبهرهترین شييهرسييتان اسييتان به شييمار

.)2

میرود .با محا سبه در صد بهرهمندی ،شهر ستانهای همگن در
جدول  -6گروهبندی شهرستانهای استان گلستان با توجه به ميزان بهرهمندی
Table 6.Grouping Golestan province townships due to their development levels

درجه بهرهمندی

نام شهرستان

تعداد شهرستان

درصد تجمعی هرگروه

زیاد

گنبد ،گرگان

2

43/006

متوسط

كالله ،كردكوی

2

19/925

كم

مینودشت ،آزادشهر ،رامیان ،آق قال ،علی آباد

5

29/533

خیلی كم

بندرتركمن ،بندر گز

2

7/536

شكل -2طبقهبندی شهرستانهای استان گلستان با توجه به ميزان بهرهمندی
Figure 2. Classification of Golestan province townships due to their development levels

در گام آخر به منظور سييينجش عملكرد روش انجام شيييده و

حساسیت سنجی تنها  +0/2به این شاخاها افزوده شد) و مدل

تعیین حساسیت  ،به هر یک از شاخاها مقادیر ثابتی ()0±/2

با تغییر هر یک از ضيييرایب دوباره به شيييش بار دیگر به اجرا

افزوده و كا سته شد (با توجه به این كه وزن نهایی دو شاخا

گذاشته شد (شکل .)3

جمع یت و ب هداشييييت و در مان كمتر از  0/2بود ،در مرح له
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١٢

آزادشهر

١٠

آق قال

ترکمن

٦

راميان

٤

علی آباد
کالله

٢

کردکوی

٠

گرگان

7

6

5

گنبد

3

4

2

اولويت شهرها

بندر گز

٨

1

تكرار

شكل -3نمودار تحليل حساسيت هر يک از شهرستانها
Figure 3. Sensitivity analysis diagram of each townships

همان طور كه نتایج حا صل از تحلیل ح سا سیت ن شان میدهد

های اطراف مانند مینودشيييت ،كالله رامیان و آزادشيييهر همین

پس از اعمال تغییر ضييرایب و شييش اجرای مجدد ،در هر هفت

شيرایط را داراسيت .با توجه به این كه سيایر نیازهای خدماتی و

تکرار (اجرای اول و شييش تکرار مربوط به حسيياسييیتسيينجی)

رفاهی روستاها نیز از شهرستانهای مجاور همان روستا برآورده

شهرستانهای گنبد و گرگان در اولویتهای نخست قرار گرفتند

میشييود ،لذا شييهرسييتانهایی كه دارای مقدار بهرهوری كمتری

و در خ صوص سایر شهر ستانها نیز در هر بار اجرا جابهجایی

هسيييتند به طبع آن روسيييتاهای مجاور نیز از میزان بهرهمندی

اندكی در اولویت نهایی هر شهرستان صورت گرفته است.

كمتری برخوردار ند .از آن جایی كه بیش از نیمی از جمع یت

روسييتاهای دو شييهرسييتان گنبد وگرگان روی هم بیش از 43

ا ستان ساكن رو ستاها بوده و فعالیت عمده آنها ك شاورزی و

در صد میزان بهرهمندی را به خود اخت صاص دادهاند .با توجه به

دامداری اسيييت ،لذا باید با توجه به توانهای محیطی و نقاط

این كه دو شيييهرسييي تان گن بد و گر گان نسييي بت به سيييایر

ضعا هر شهر ستان در جهت كا ستن از میزان نابرابری اقدام

شهرستانهای استان توسعهیافتهتر هستند ،نتایج نشان میدهد

نمود و رو ستاها را تا حد زیادی به خودكفایی ر ساند كه در این

كه باالتر بودن میزان بهرهمندی هر شييهرسييتان تاثیر به سييزایی

رابطه برنامهریزی ناحیهای (رو ستایی) از جمله علومی ا ست كه

روی مقدار بهرهمندی روسيييتاهای هر شيييهرسيييتان نیز خواهد

در این رابطه می تواند كمک شایانی نماید.

دا شت .اختالف زیاد میزان ضریب بهرهمندی این دو شهر ستان
باعث شده است كه سایر شهرستانها نیازها و خدمات تخصصی

نتيجه گيری

خود را از این شيييهرسيييتان ها دریافت كنند و این امر موجب

تحقیق حاضييير نمونهای از كاربرد تحلیل های آماری  GIS -در

بهوجود آمدن دو قطب شهری یکی در شرق ا ستان به مركزیت

مطالعات اقتصيييادی اسيييت كه در آن وضيييعیت اقتصيييادی

گنبد و دیگری درغرب اسييتان به مركزیت گرگان شييده اسييت.

شهر ستانهای ا ستان گل ستان با تاكید بر میزان تو سعهیافتگی

شييهرسييتان گرگان به دلیل مركزیت سييیاسييی و وجود مراكز

روستاهای این شهرستان با ارزیابی عملكرد شاخاهای توسعه

دانشگاهی و درمانی و اقتصييادی نسييبت به كردكوی ،بندرگز،

اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج تحقیق بیانگر این

بندرتركمن ،آق قال و علی آباد حالت مركزی پیدا نموده اسييت و

اسييت كه تفاوت چشييمگیری از نظر سييطح توس يعه اقتصييادی-

شهرستان گنبد به دلیل بهرهمندی بیشتر نسبت به شهرستان

اجتماعی در شهر ستانهای ا ستان گل ستان وجود دارد كه لزوم
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توجه مدیران و برنامهریزان را در راستای توسعه عدالت اجتماعی

 باال بردن سيييطح آگاهی مردم نسيييبت به مسيييایلی

و افزایش امکانات مادی در رو ستاها و مناطق محروم این ا ستان

همچون اهمیت خانواده و كیفیت تربیت فرزندان از

میطلبيد .هدف اصيييلی این تحقیق معرفی روش آنتروپی –

طریق تاسيييیس مراكز دانش گاهی و ك تاب خا نه و

تاپسييیس به عنوان یک ابزار كمکی و دقیق در كنار تحلیل های

تشکیل كارگاههای آموزشی

 GISدر مطالعات اقتصييادی – اجتماعی اسييت .در این راسييتا با
اسيييتفاده از روش آنتروپی هر یک از معیارهای اقتصيييادی –
اجتماعی وزندهی شيييدند و با اسيييتفاده از روش تاپسيييیس
اولویتبندی شهر ستانها صورت گرفت و در نهایت نیز تحلیل
های مکانی و گروه بندی شييهرسييتانها با اسييتفاده از نرمافزار
 Arc GIS 10صورت گرفت .برنامهریزی ناحیهای باید مبتنی
بر برنامه های ا صولی و واقع گرایانه شهری و رو ستایی با شد و
این امر محقق نخواهد شد مگر با شناخت دقیق و همه جانبه
آنها و این كه برنامهریزان این ضيييرورت را در تمامی ابعاد و
مراحل برنامهریزی ناحیهای در نظر بگیرند .به بیان دیگر شرایط
و ویژگی ها و اختصاصات شهرها و روستاها و حتی مردمان كوچ
ن شین یک ناحیه ،پایههایی ا ست كه برنامهریزی برای آن ناحیه
را تشييکیل میدهد و در نظر گرفتن چنین عواملی اسييت كه
موفقیت آتی برنامههای ناحیهای را تضييمین میكند .با توجه به
این عدم تعادل و توازن در نرخ بهرهبرداری اقتصيييادی شيييهرها،
برای متعادل سازی شبکه شهری در ایران باید از مجموعهای از
روشها ،همچون اسييتراتژی عدم تمركز ،مدیریت كارسيياز مادر
شهرها ،تو سعه و گ سترش شهرهای متو سط ،كوچک و رو ستا
شهرها ،توزیع و باز توزیع فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ،ایجاد
شهرهای جدید و تو سعه و برنامهریزی رو ستایی سود برد و به
بررسييی مسييهله و انطباق این روشها در سييطوح منطقهای و
ا ستانی اقدام نمود ( .)3با در نظر گرفتن این موارد و با توجه به
توانها و نقاط ضييعا هر كدام از مناطق پنج گانه باید اهدافی
برای هر منطقه تعیین كرد و در قالب سیا ستهایی در سطوح
مختلا اجرا نمود .در این رابطه میتوان به اقدامات زیر جهت
بهبود سطح بهرهمندی مناطق محروم اشاره كرد:
 تاسیس مراكز بهداشتی درمانی در روستاها
 افزایش تعداد تخت بیمارستانها و خدمات تخصصی
پزشکی نسبت به جمعیت درشهرستانهای كوچک

 توجیه كشيياورزان ،دامداری و روسييتاییان نسييبت به
مفید بودن توصیه های كارشناسان.
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