
  مطالب آماري گزيده  
 43-55 ، صص1386 پاييز و زمستان، 2 ي  ، شماره18 سال  

  . يتحليل مراتبي فرايند سلسله هاي اصلي؛ لفهتحليل مؤ يافتگي؛ تاكسونومي؛ ميزان توسعه: واژگان كليدي
 دار مكاتبات عهده ي نويسنده *

هـاي خراسـان از لحـاظ     اي استانه بندي شهرستان رتبه
  يافتگي توسعهميزان 

  *ثاني   رضا نيلي حميد ،مجتبي حصاري ،مهشيد زرند  

   دانشگاه بيرجند

. باشد پايدار مي ي ها و نواحي مختلف عاملي مهم در ايجاد توسعه فراگير بخش ي توسعه .چكيده
بـدين  . امكانـات اسـت   ي فراگير توزيع عادالنه ي از طرف ديگر يكي از شروط الزم براي توسعه

حسـب   هـا يـا نـواحي مختلـف بـر      شهرسـتان  ي يـافتگي و رتبـه   منظور الزم است ميزان توسعه
شـمالي، رضـوي،   ( هـاي خراسـان   هاي اسـتان  در اين مقاله شهرستان. يافتگي تعيين گردد توسعه
هـاي   لفهؤتحليل م اده از، با استفبه سه روش تاكسونومي يافتگي و بر اساس ميزان توسعه) جنوبي

  .گردند بندي و نتايج حاصل با يكديگر مقايسه مي رتبه AHPاصلي و روش 

  مقدمه -1
 ي امكانـات و  ريزي و توزيـع عادالنـه   ها از لحاظ توسعه در برنامه تعيين وضعيت شهرستان
مختلـف   ريـزان جوامـع   و برنامه ]4[حاد جامعه امري ضروري است ثمرات توسعه در ميان آ

هـا از طريـق تهيـه و تـدوين و اجـراي       جهت تحقق اين امـر، سـعي دركـاهش نـابرابري    
عوامل مختلـف كـه در    ها و در بخش دوم شاخص. ي دارنديزدا متعدد محروميت يها برنامه

ترتيـب بـه    بخش سوم، چهـارم و پـنجم بـه   . گردند اند معرفي مي بندي شده ده بخش دسته
اختصاص  (AHP) تحليلي مراتبي ي اصلي و فرايند سلسلهها لفههاي تاكسونومي، مؤ روش

 .كنيم در بخش پاياني برخي از نتايج حاصل را با يكديگر مقايسه مي. يافته است
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   ها و عوامل توسعه شاخص  -2
. گيـرد  توسعه تركيبي از پارامترها و عوامل مختلفي بوده كه ابعاد وسيعي را در بر مي اصوالً

بـا  . باشـد  ها و عوامل توسـعه مـي   يافتگي انتخاب شاخص زان توسعهاولين گام در تعيين مي
كه در بحث توسعه انسان مطـرح اسـت، ارزيـابي مقـادير و روابـط مسـتقل از        توجه به اين

هـا و   تعيين و معرفـي شـاخص  . دهد ها را نشان نمي ها و نابرابري مندي عناصر انساني، بهره
 1387تـا   1377هـاي   سـال  ي يم، در فاصلهينما ميرا ارائه  ها نآ عوامل توسعه، كه متعاقباً

 ،فـرد  دكتـر سـليمي  ، و مهنـدس رزمـي  ، قايان دكتر سيد مهدي رزميتوسط تيمي شامل آ
زاده، برخي از  دكتر احمدي، پور اساتيد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد، مهندس عباس

اسـتانداري خراسـان    و با حمايت معنـوي  ،ثاني  نيليحميدرضا كارشناسان جهاد سازندگي، 
گيـري بـودن، قابـل     ها مـواردي همچـون قابـل انـدازه     در انتخاب شاخص. تعيين گرديدند

نقـش مثبـت يـا    (و نقش شاخص در توسـعه   ها دسترس بودن اطالعات، تعداد كم شاخص
  .مد نظر قرار گرفتند) منفي بودن
زيـر  و بـه شـرح   ) شاخص 55در مجموع (عامل  10هاي معرفي شده در قالب  شاخص

  .پيشنهاد گرديدند

  :شاخص شامل 11با اشتغال و جمعيت عامل  -1-2
P1- درصد شهرنشيني  
P2- نرخ رشد جمعيت شهري  
P3- نرخ رشد جمعيت شهرستان  
P4-  خانوار 20تعداد روستاهاي باالي  
P5-بار تكفل  
P6-ن استانن شهرستان به شاغالنسبت شاغال  
P7-  شهريسهم زنان شاغل در شهرها به كل اشتغال  
P8-  نفركارگر به كل اشتغال شهرستان 5هاي با بيش از  كارگاهن شاغالنسبت  
P9-  شهرستان نشاغالبخش صنعت و معدن به  نشاغالنسبت  
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P10-  شهرستان نشاغالبخش كشاورزي به ن شاغالنسبت  
P11-  نشاغالبخش خدمات به  نشاغالنسبت  

   :شاخص شامل 5با  گذاري و بودجه عامل اعتبارات و سرمايه -2-2
B1- شهرستان تسهيالت بانكي هر ي سرانه  
B2- اعتبارات شهرستان ي سرانه  
B3- هاي تعاوني هر شهرستان شركت ي ميزان سرمايه  
B4-  ي ماليات سرانه(نسبت ماليات به جمعيت(  
B5- سهم تسهيالت بخش صنعت از كل تسهيالت بانكي هر شهرستان  

  :شاملشاخص  6امور زيربنايي با  عامل -3-2
E1- سفالتهآهاي  تراكم راه  
E2- سفالته اصلي آهاي  تراكم راه  
E3- برخورداري از راه  
E4- سفالته آهاي  درصد راه  
E5- تلفن هر شهرستان ي سرانه  
E6-  ضريب نفوذ تلفني  

  :شاخص شامل 5امور فرهنگي با  عامل -4-2
C1- درصد خانوارهاي برخوردار از تلويزيون سياه و سفيد  
C2- هزار نفر جمعيت شهرستان 100 يازا هاي سينما به داد صندليتع  
C3- ي اعتبارات فرهنگي هر شهرستان  سرانه  
C4- ي برخورداري از كتاب سرانه  
C5- ي مربي ورزشي سرانه  
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  :شاخص شامل 5با ) آموزش و پرورش  –آموزش عالي(آموزش  عامل -5-2
A1- نرخ باسوادي هر شهرستان  
A2- نفر جمعيت 1000هر  يازا اي دانشگاهي بهه كرده جمع تحصيل 

A3- نفر جمعيت  1000هر  يازا جمعيت در حال تحصيل به 

A4- ي فضاي آموزشي تا سطح ديپلم سرانه  
A5- اي هر شهرستان ي ظرفيت مراكز فني و حرفه سرانه  

  :شاخص شامل 8رفاهي با  عامل -6-2
R1- درصد خانوارهاي برخوردار از تلويزيون رنگي  
R2- ها  ي فضاي سبز در شهرستان رانهس 

R3- ي فضاي مسكوني سرانه  
R4-  درصد واحدهاي مسكوني بادوام شهرستان 

R5- بادوام شهرستان درصد واحدهاي مسكوني نيمه  
R6- ي برق مصرفي خانگي شهرستان سرانه 

R7- ي فضاي ورزشي شهرستان سرانه  
R8- هاي آسفالتي مراكز شهري شهرستان تراكم خيابان 

  :شاخص شامل 4بهداشت و درمان با  عامل -7-2
H1- به هزار نفر(  هاي بهداشت به جمعيت روستايي  نسبت تعداد خانه( 

H2- هزار نفر جمعيت 100هر  يازا تعداد پزشك به  
H3- ي تخت بيمارستان سرانه  
H4- واحدهاي سيستم ارجاع شهرستاني در هر شهرستان  

  :شاخص شامل 2خدمات با  عامل -8-2
S1- وري نيروي كار بهره(بخش خدمات  نشاغالي بخش خدمات به  ارزش افزوده(  
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S2- سهم مصرف تجارتي از كل مصرف برق شهرستان  

  :شاخص شامل 3صنعت و معدن با  عامل -9-2
I1- ي نسبي بخش صنعت ارزش افزوده  
I2- شاخص ميزان صنعتي بودن هر شهرستان 

I3- نفر كارگر  5ي هاي باال ي كارگاه ي سرانه ارزش افزوده  

  : شاخص شامل 6كشاورزي با  عامل -10-2
M1-  ها شهرستان نشاغالبخش كشاورزي به  نشاغالنسبت 

M2- وري  بهـره (ن بخـش كشـاورزي   كشاورزي به شـاغال ي بخش  نسبت ارزش افزوده
 ) نيروي كار

M3- نسبت اراضي كشاورزي آبي به كل اراضي كشاورزي  
M4-  ارزش افزوده در واحد سطح 

M5- ي بخش كشاورزي ي برق مصرفي بخش كشاورزي به ارزش افزوده نسبت هزينه  
M6- سهم برق مصرفي كشاورزي از كل مصرف برق شهرستان  

ها از نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  هاي مربوط به شاخص داده
هـاي اسـتان    شهرسـتان ( 1375، نتايج سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن سـال     1375

شــركت بــرق  1375ســال  ي ســازمان برنامــه و بودجــه، كارنامــه 92 ي ، نشــريه)خراســان
 جمعيت، صنعت، دام،( 1376ي استان خراسان سال  توسعه هاي اي خراسان، گزارش منطقه

امـه و بودجـه   توسط سازمان برن منتشر شده )زراعت و باغداري راه و ترابري، اقتصاد كالن،
منتشـر   1376اسـتان خراسـان سـال    هاي  ي شهرستان توسعه هاي خراسان، گزارشاستان 
توسط سازمان برنامه و بودجه استان خراسـان، پاسـخ رسـمي شـركت ملـي گـاز بـه         شده

، پاسخ رسمي جهـاد سـازندگي بـه اسـتعالم صـورت      1378سال  ي استعالم صورت گرفته
اي بـه اسـتعالم صـورت     فـه اسخ رسمي سازمان آموزش فنـي و حر پ ،1378سال  ي گرفته
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اطالعـات  . انـد  وري شـده گردآ 1375استان خراسان سال  ي امهن و آمار 1378سال  ي گرفته
 .باشد مندان نزد نگارندگان موجود مي هعالق ي ها جهت استفاده تفصيلي هر يك از شاخص

   بندي با استفاده از روش تاكسونومي رتبه -3
گيري چندشاخصه در نظر  به عنوان مدل تصميمتوان  بندي اجزاي يك گروه را مي رتبه

گيري چندشاخصه به دنبال انتخاب بهترين گزينه  هاي تصميم ذكر است مدلشايان . گرفت
ي جبراني و غيرجبراني تفكيك  ها به دو دسته اين مدل. باشند گيري مي در ماتريس تصميم

ها مجاز  بين شاخصهاي غيرجبراني مبادله  عكس مدل رهاي جبراني ب در مدل .شوند مي
. شود ديگر جبران مي )هاي (شاخصاست، يعني نقاط ضعف يك شاخص توسط نقاط قوت 

  .باشد هاي جبراني مي روش تاكسونومي، يكي از مدل
mnXها،  در اين روش در ابتدا ماتريس داده ، كه در آن  راn ها و  تعداد شهرستانm 

 ي باشـد، بـا اسـتفاده از ضـابطه     هـا مـي   تعداد شـاخص  jij ij jz X X S   كـه در آن 
 n
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ــي  ــي   م ــتاندارد م ــد، اس ــيم باش . كن
ــله ــتان  فاصــ ــين شهرســ ــاي ي بــ ــ bو  a هــ ــايش داده abd ارا بــ ــا  ،نمــ بــ
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2
بديهي است كه مـاتريس فواصـل متقـارن    . كنيم تعريف مي 1

  . است
بردار  امi ي مولفه , , , nd d d d   1 ي بـين   ترين فاصـله  كوتاه ي دهنده نشان 2

  . باشد ميها  ستانام تا ساير شهرiشهرستان 
ين و يپـا  ودحد هاي قضيه حد مركزي و تحت فرضهاي همگن  براي تعيين شهرستان

اسـتفاده از روابـط    بارا اطمينان  هاي ي بازهباال      , dd d d S    2
   تعيـين

گيرند، تشابهي از  هايي كه خارج از اين محدوده قرار مي شهرستان در اين صورت. كنيم مي
هاي همگـن   ي شهرستان هاي همگن نداشته، از مجموعه ها با شهرستان اليتنظر ميزان فع

هـاي همگـن    را بـراي شهرسـتان   Zها و مـاتريس اسـتاندارد   ماتريس داده گرديده،خارج 
تـرين   ترين رقـم را كـه نشـانگر مطلـوب     بزرگ Zدر هرستون ماتريس. آوريم ميدست  هب
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. كنـــيم ل انتخـــاب مـــيئابـــه عنـــوان مقـــدار ايـــد) jz( ضـــعيت شـــاخص اســـتو
 m

i ij jj
C z z


 

2
1  ي ميزان فعاليت شهرستان  فاصلهiل ئاام تا ميزان فعاليت ايد
iي با رابطـه  ،iF،امiفعاليت شهرستان  ي درجه. دهد را نشان مي iF C C     كـه در آن

ii CC C S  2
  كنـيم   باشد و مقدار آن معموالً بين صفر و يك اسـت، تعريـف مـي    مي
در اين بررسي بعـد از انجـام    .]2[ )آيد كه خارج از اين بازه باشد البته مواقعي نيز پيش مي(

نتيجـه   در ؛ز مشهد در يك گروه همگن قـرار گرفتنـد  ا ها غير ي شهرستان محاسبات، همه
تـرين تـا    يافتـه  هـا از توسـعه   ها حذف گرديـد و مـابقي شهرسـتان    مشهد از بين شهرستان

 7674073/0فعاليـت   ي  كـه گنابـاد بـا درجـه     ،اند مرتب شده 1ترين در جدول  نيافته توسعه
تـرين   نيافتـه  توسـعه  0307797/1فعاليـت   ي ترين شهرستان و نهبندان با درجه يافته توسعه

  .]5[ باشد شهرستان مي
  هاي استان خراسان با استفاده از روش تاكسونومي بندي شهرستان رتبه -1جدول

 ي رتبه
شهرستان

 ي درجه
 فعاليت

نام 
   شهرستان

 ي رتبه
شهرستان

 ي درجه
 فعاليت

نام 
شهرستان

 شيروان 881906/0 12  گناباد 767407/0 1

 كاشمر 883851/0 13  فردوس 790818/0 2

 درگز 889971/0 14  نيشابور 79518/0 3

 قوچان 8812/0 15  سبزوار 837988/0 4

 اسفراين 899071/0 16  بيرجند 849293/0 5

 بردسكن 900893/0 17  فريمان 85318/0 6

 قائن 915572/0 18  طبس 856059/0 7

 تايباد 940348/0 19  تربت حيدريه 858549/0 8

 سرخس 951918/0 20  تربت جام 874479/0 9

 خواف  /966302  21  چناران 880343/0 10

 نهبندان 03078/1 22  بجنورد 880687/0 11
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ـ  شود نتيجه طور كه مشاهده مي همان آمـده از روش تاكسـونومي در مـورد     دسـت  هي ب
ـ    ها غير بعضي شهرستان ـ برخـي از دال . نظـر ميرسـد    همعقـول ب ل ناكارامـد بـودن روش   ي

  :باشند سونومي به شرح زير ميتاك
اين قضيه تنهـا  . شود حد مركزي استفاده مي ي قضيهدر روش تاكسونومي از  - ١

  .هاي خاص از متغيرهاي وابسته تعميم داده شده است براي برخي حالت
وزن منظـور   هاي انتخابي، هم ي متغيرها و شاخص در روش تاكسونومي همه  - ٢

امـا واضـح اسـت كـه     . باشـند  ار ميي اهميت يكساني برخورد شده و از درجه
. يافتگي متفاوت است ي توسعه ها بر روي درجه تأثير هريك از شاخصميزان 

ميزان صنعتي بـودن   «مثالً براي يك شهرستان خاص ممكن است شاخص 
ي اهميـت   از درجه»  ي مربي ورزشي سرانه   «نسبت به شاخص »  شهرستان

 .باالتري برخوردار باشد

 .منظور نشده استها  ين شاخصاثر همبستگي ب  - ٣

  هاي اصلي تحليل مؤلفه -4
اگـر تعـداد    اين با وجود. شوند ها نيز در نظر گرفته مي در اين روش همبستگي بين شاخص

شـود كـه موجـب بـروز      سرعت زياد مي هها ب نتعداد همبستگي بين آ يابدافزايش متغيرها 
گيريم، بـين   متغير را اندازه مي 10كه  به عنوان مثال، هنگامي .گردد ميعمل ي در مشكالت

 190هـا   گيـري كنـيم، بـين آن    متغيـر را انـدازه   20همبستگي وجـود دارد، اگـر    45ها  آن
هـاي اصـلي، تعـداد     مؤلفه حليلتروش  در گيري كنيم، متغير را اندازه 40و اگر  ،همبستگي

ممكـن اسـت    جـا كـه   كه تا آن  طوري دهيم، به متغيرها را براي تحقيقات بيشتر كاهش مي
ي متغيرهـاي اصـلي را بـه يـك      يعنـي مجموعـه  . اطالعات موجود در متغيرها حفظ شـود 

كـه    طـوري  كنيم، بـه  مياز متغيرهاي تصادفي مستقل از هم تبديل ي كوچكتري  مجموعه
 nي اگر يك مجموعه .هاست ي كوچك، علت بيشتر واريانس موجود در داده اين مجموعه

nXXري متغي ، كوواريانس اين متغيــرها -داشته باشيم كه در آن ماتريس واريانس 1,...,
تـوان متغيرهـاي    باشد، در آن صـورت مـي  واروندهيــم، داراي  نمايش مي  را با  نكه آ

nPCPCغيـر مت nاصلـي را به  . همبستگي با يكديگـر هستند، تبديل كرد كه فاقد 1,...,



 51   …هاي استان خراسان  بندي شهرستان رتبه  

   ..................................  43- 55، صص 1386 پاييز و زمستان، 2 ي  ، شماره18سال ي، مطالب آمار گزيده    ...................................  

جـا   ذكر است كـه در ايـن   شايان. هاي اصلي گويند اين متغيرهاي فاقد همبستگي را مؤلفه
تـرين   ي اصـلي داراي بـيش   در اين حالت اولـين مؤلفـه  . نياز به فرض توزيع نرمال نيست

  :، يعنيتر و الي آخر ي دوم، دومين واريانس بيش ، مؤلفهاست واريانس
     nPCPCPC varvarvar  21  

هـاي اصـلي    كه متغيرهاي اوليه همبستگي شديد مثبت يا منفي داشته باشند، مؤلفـه   زماني
هـا جالـب    هاي متفـاوتي از داده  معيارهايي جهت نشان دادن جنبه وانعن توانند به مهم مي

  .]8[ ،]6[ توجه باشند
يـافتگي   ي توسـعه  ، نشـانه هـا  آن بودن  كه كم را شاخص 5شاخص موجود،  55از بين 

هاي مثبـت در   هاي منفي و بقيه را شاخص شاخص )M5 و P2، P3، P5، P11( تر بود بيش
و  كنيم مي هاي مثبت هر عامل اجرا وي شاخصر هاي اصلي را بر لفهؤروش م. نظر گرفتيم

باشـند كـاهش    هـا مـي   واريـانس % 90كه داراي مستقل  ي مؤلفه 13ها را به  تعداد شاخص
ـ   مؤلفـه ) با توجه بـه واريـانس هـر مؤلفـه    (در ابتدا ميانگين وزني . دهيم مي دسـت   ههـا را ب
هـاي وزنـي    ها را با توجه به همگني بين مقادير عددي ميانگين آوريم، سپس شهرستان مي

انگين ميـ  kبـا اسـتفاده از روش   و  ناميم، ها مي كه از اين پس آنها را مقادير عددي مؤلفه
  .كنيم بندي مي اي دسته تحليل خوشه

نشان را هاي اصلي  ها با استفاده از روش تحليل مؤلفه بندي شهرستان رتبه 2 جدول
، تربت حيدريه، مشهد، سبزوار نيشابورهاي  شهرستانجدول اطالعات با توجه به . دهد مي

ان نهبندخواف، طبس، بردسكن، سرخس و  هاي شهرستانيافته و  بسيار توسعه
  .]5[ دنباش ميها  ترين شهرستان نيافته توسعه

هـا دارنـد    تـرين سـهم را در واريـانس    ثر كه بيشؤهاي م لفهؤهر چند در تحليل فوق م
مثبت يـا  (يافتگي  ها در ميزان توسعه فهؤلاين روش نوع اثر هر يك از م ،شوند مشخص مي
رسند از  مي موجه ر غيرظن  هكه ب 2برخي از نتايج جدول . كند را مشخص نمي) منفي بودن

  .شوند اين موضوع منتج مي
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 هاي اصلي هتحليل مؤلف با استفاده از هاي استان خراسان بندي شهرستان رتبه -2 جدول

 گروه
 ي رتبه

 شهرستان

مقدار 
عددي 
 مؤلفه

نام 
 شهرستان

 گروه 
 ي رتبه

 شهرستان

مقدار
عددي 
 مؤلفه

نام 
 شهرستان

عه
وس

ر ت
سيا

ب
 

افت
ي

ه

  شابورني 5156915 1

كم
بتاً 

نس
 

عه
وس

ت
 

 اسفراين 2002605 13

 چناران 1897277 14  تربت حيدريه 5081984 2

 درگز 1736373 15  مشهد 4636294 3

 شيروان 1682079 16  سبزوار 4436234 4

عه
وس

تاً ت
سب

ن
 

فته
يا

 فردوس 1494967 17  فريمان 3266813 5

  قوچان 3131776 6
كم

ار 
سي

ب
 

عه
وس

ت
 

 تايباد 1166031 18

 خواف 3/870909 19  بجنورد 3038360 7

 طبس 7/683546 20  قائن 3012404 8

سط
متو

 

 بردسكن 2/611422 21  بيرجند 2651288 9

 سرخس 4/416799 22  گناباد 2611815 10

 نهبندان 5/309310 23  تربت جام 2405295 11

كم
بتاً 

نس
  

عه
وس

ت
 

      كاشمر 2057349 12

ترين  كه يكي از جامع مراتبي تحليلي سلسلهيند ااين بخش با استفاده از فر در
گيري با معيارهاي چندگانه است، نسبت به  هاي طراحي شده براي تصميم سيستم

شامل مراحل زير  مراتبي تحليلي سلسلهيند افر. يمينما ها اقدام مي بندي شهرستان رتبه
 :]7[ باشد مي

 مراتبي  سلسله ارساخت - ١

 ي وزن سبهمحا - ٢

عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح  يتحليل مراتبي در فرايند سلسله
ها را وزن نسبي  گردد، كه اين وزن صورت زوجي مقايسه و وزن آنها محاسبه مي باالتر به

هاي نسبي  ي وزن باشند، محاسبه ي ميها عموماً كم جا كه شاخص از آن. ناميم مي
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ضرب وزن معيارها  مجموع حاصل(هاي نسبي  ذيرد و با تلفيق وزنپ سهولت انجام مي به
را وزن مطلق   شود كه آن ، وزن نهايي هر گزينه مشخص مي)هر سطحدر وزن ) عوامل(

دهي  هاي متفاوتي براي وزن روش. كنيم بندي استفاده مي يم و از آن براي رتبهيگو مي
 ،معمولي هاي دوم توان كمترينروش  ند ازا ها عبارت معيارها وجود دارد كه برخي از آن

روش  ،)]7[( هاي تقريبي روش، روش بردار ويژه ،لگاريتمي هاي دوم توان كمترينروش 
  ).]Linmap )]1روش  و آنتروپي

استفاده دهيم،  ميتوضيح ن را آاختصار  بهكه دهي آنتروپي  روش وزناز جا فقط  در اين
}{آنتروپي توزيع احتمال گسسته  .كنيم مي iP ي  و بـا ضـابطه   دهـيم  مـي نمـايش   Eارا ب 

 ln
n

i ii
E K P P


   10كـه   ثابت مثبتي بـوده بـه قسـمي    Kكه 1  E   ،باشـد

از ضـابطه  در ابتدا و با استفاده  آنتروپيها به روش  شاخصدهي  براي وزن. كنيم تعريف مي
/

m

ij ij iji
R X X


  2

njmiijXX گيــري تصــميممــاتريس  1  بــه مــاتريس را  )(,
)( مقياس بي ijRR   هر ستون مـاتريس  . يمينما ميتبديل)

ijP(،/
m

ij ij iji
P R R


  1 ،

ــي   ــال م ــابع احتم ــك ت ــد ي ــورت  . باش ــن ص ــردار  در اي )(ب jEE   ــابطه ــا ض  ي ب
ln

m

j ij iji
E K P P


     lnKكه 1 m  ايهـ  وزنسـرانجام  . گـردد  ، معرفي مي1

jw موجود از فرمـول   عوامل/
n

j j jj
w d d


  1،j   ن ، كـه در آ شـوند  محاسـبه مـي

jj Ed 1 انحـراف از اطالعـات    ي عـدم اطمينـان يـا درجـه    ميـزان   ي هنـده د نشان
  .]1[ باشد مي امjازاي شاخص  شده به ايجاد

مراتبي  سلسله روش باشند، ها صفر مي كه برخي از مقادير شاخص با توجه به اين
بندي  رتبه را با و نتايجدهيم  ميهاي عامل اشتغال و جمعيت انجام  را براي شاخصتحليلي 

با استفاده از روش  در اين تحليل. كنيم هاي اصلي مقايسه مي لفهؤم با استفاده از تحليل
ي شهرستان  رتبهي براي كنيم و از مجموع وزن محاسبه ميهر شاخص را  آنتروپي، وزن
   .]3[ آورده شده است 3نتايج اين تحليل در جدول . كنيم استفاده مي

و با استفاده  اشتغال و جمعيتها نسبت به عامل  بندي شهرستان بهنسبت به رتدر پايان 
مالحظه  4توانيد در جدول  نتايج حاصل را مي .منمايي اقدام ميهاي اصلي  مؤلفهاز تحليل 

 .ديينما
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اشتغال و عامل ( مراتبي تحليلي سلسلهيند افر با استفاده از هاي استان خراسان بندي شهرستان رتبه -3 دولج
  )جمعيت

 گروه
ي  رتبه

 شهرستان

وزن 
 نهايي

نام
 شهرستان

 گروه 
يرتبه

 شهرستان
 وزن نهايي

نام 
 شهرستان

عه
وس

ر ت
سيا

ب
 

فته
يا

 

  مشهد 41391/74 1

كم
بتاً 

نس
 

عه
وس

ت
 

 درگز 69586/20 13

 نهبندان 58967/18 14  نيشابور 27393/69 2

 تايباد 50005/18 15  بيرجند 96617/64 3

 فريمان 01052/18 16  ردبجنو 41293/61 4

 كاشمر 96043/17 17  سبزوار 26925/57 5

عه
وس

تاً ت
سب

ن
 

فته
يا

 

6 8862/46 
تربت
 حيدريه

 
كم

ار 
سي

ب
 

عه
وس

ت
 

 خواف 78139/16 18

 طبس 49251/16 19  قوچان 77408/38  7

 گناباد 39683/16 20  نئقا 60457/35 8

 فردوس 26372/14 21  تربت جام 15405/35 9

سط
متو

 

 سرخس 96952/13 22  شيروان 14889/26 10

 بردسكن 41456/13 23  چناران 64214/25 11

      اسفراين 00744/25 12

  )اشتغال و جمعيت عامل( هاي اصلي تحليل مؤلفه با استفاده از هاي استان خراسان بندي شهرستان رتبه -4 جدول

 گروه
ي  رتبه

 شهرستان

مقدار 
عددي 
 مؤلفه

 نام
 شهرستان

 گروه 
ي  رتبه

 شهرستان

مقدار
عددي 
 مؤلفه

نام 
 شهرستان

عه
وس

ر ت
سيا

ب
 

فته
يا

 

  نيشابور 812/754 1

كم
بتاً 

نس
 

عه
وس

ت
 

 درگز 6301/164 13

 تايباد 9954/159 14  مشهد 1322/727 2

 نهبندان 4583/155 15  بيرجند 9631/704 3

 فريمان 2767/151 16  بجنورد 6785/657 4

 كاشمر 5119/147 17  سبزوار 1689/605 5

عه
وس

تاً ت
سب

ن
 

فته
يا

  تربت حيدريه 362/488 6

كم
ار 
سي

ب
 

عه
وس

ت
 

 خواف 891/139 18

 گناباد 1191/132 19  قوچان 7721/395 7

 طبس 1459/123 20  تربت جام 8069/352 8

 سرخس 2475/100 21  نئقا 42/344 9

سط
متو

 

 فردوس 2136/99 22  شيروان 86/244 10

 بردسكن 25453/90 23  چناران 2201/236 11

      اسفراين 5994/231 12
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با توجه به . كنيم كه نتايج تقريباً يكسان هستند مشاهده مي 4 و 3 ي جداول از مقايسه
يند ابندي به روش فر هاي اصلي و رتبه بندي با استفاده از تحليل مؤلفه رتبه صلنتايج حا
  .با همديگر تطابق دارند تقريباً در اين موضوع (AHP) تحليلي مراتبي سلسله

  ها مرجع
 .معياره، انتشارات دانشگاه تهران گيري چند تصميم .)1377(محمدجواد  ،اصغرپور ]1[

هاي  هاي كشور از حيث برخورداري از شاخص بندي استان رتبه .اسكندري، آتوسا و حسيني، سيديعقوب ]2[
 .121-101ص ، ص50 و 49ي  مه و بودجه، شمارهي برنا اجتماعي، مجله -اقتصادي

يـافتگي بـه    هاي استان خراسان بر اساس ميزان توسـعه  بندي شهرستان رتبه .)1385(مجتبي  ،حصاري ]3[
 .ي كارشناسي آمار، دانشگاه بيرجند ، پروژهAHPروش 

مجموعـه  هاي استان خراسـان،   نيافتگي شهرستان توسعه ي تعيين درجه .)1373(محمد  ،مقدم  رضازاده ]4[
 .اقتصادي خراسان -مقاالت سمينار شناخت استعدادهاي بازرگاني

ي  يـافتگي، پـروژه   هاي استان خراسان از لحاظ ميزان توسعه بندي شهرستان رتبه .)1385(مهشيد  ،زرند ]5[
 .كارشناسي آمار، دانشگاه بيرجند

 .بستان متغيره، انتشارات طاق هاي آماري چند اصول و روش .)1380(اله  عزت ،فرشادفر ]6[

، انتشـارات دانشـگاه صـنعتي    (AHP) مراتبـي تحليلـي   سلسـله ينـد  افر .)1384(حسن  سيد ،پور قدسي ]7[
 .اميركبير

متـرجم محمدمهـدي طباطبـائي،     متغيره، تحليل چند .)1376(جان  ،بي بي وجان  ،، كنت كانتي ،ماردي ]8[
 .تهران ،مركز نشر دانشگاهي


