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 چكيده 
گونه اي تخصيص  بنابراين منابع بايد بهكمبود منابع و امكانات در مناطق شهري سنجش كارايي مناطق را ضروري مي سازد. 

خت توسعه يافتگي يا عدم توسعه يافتگي براي شنا .را از طريق منابع موجود عرضه كرد داده شود كه بتوان بيشترين خدمات

و بررسي ميزان برتري يك مكان نسبت به ساختار مكانهاي مشابه در  آنهاتفاوت هاي ميان ها و نابرابري  مناطق به بررسي الگوي

 صاز نظر ميزان برخورداري آنها از شاخ شهرشناخت تفاوتهاي موجود بين مناطق مختلف در سطح  است. نيازمورد سطح شهر 

متناسب با  گوناگون، به منظور آگاهي از سطوح توسعه و يا محروميت، كاهش نابرابريهاي منطقه اي و تنظيم بر نامه هاي هاي

  شرايط و امكانات هر منطقه، ضرورتي اجتناب ناپذير است.

روه آموزشي، شاخص درپنج گ 93بندي و تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق شهري رشت براساس در اين پژوهش به رتبه

بهداشتي درماني، فرهنگي اجتماعي، اقتصادي تجاري و تاسيسات شهري پرداخته شده است. براي رسيدن به اهداف مطالعه از 

مدل هاي تاكسونومي عددي، موريس و تاپسيس استفاده شده است. با به كارگيري اين مدل ها و آناليز هر يك از آنها مناطق پنج 

 و سطوح توسعه يافتگي هريك به تفكيك مشخص گرديده است.  گانه شهر رشت رتبه بندي

نتايج مطالعات نشان مي دهد كه امكانات و خدمات بيشتر در مركز شهر تمركز يافته اند.از اين رو نابرابري در مناطق پنج گانه با 

لوب تري برخوردارند ولي منطقه اختالف زياد مشاهده مي گردد. به طوري كه در آناليز هر سه مدل مناطق يك و دو از وضعيت مط

   پنج جزء محرومترين مناطق مي باشد در حقيقت با فاصله گيري از مركز شهر از شدت برخورداري از امكانات و خدمات كاسته

شود. اين امر حاصل نتايج سياست هاي رشد قطبي است كه در نتيجه آن تمام امكانات و قدرت در يك يا چند منطقه تمركز مي

 د و ساير مناطق به صورت حاشيه اي عمل مي كنند.يابمي

به دليل نوع ماهيت و تفاوت شيوه ارزش دهي به شاخص ها درجه توسعه يافتگي مناطق مورد مطالعه در هر مدل متفاوت از 

 ديگري است. از اين به منظور رسيدن به نتيجه واحد در سنجش توسعه يافتگي مناطق درصد تغييرات شدت تغيرات و ضريب

 اختالف محاسبه و نتايج حاصل به تفكيك شاخص ها استخراج گرديده است.

 ، كالنشهر رشت تاپسيس، مدل آنتروپي شانونمناطق شهري، توسعه يافتگي، مدل گان كليدي: هواژ
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   مقدمه
ياستمداران بررسي نابرابري و وجوه آن در محدوده هاي جغرافيايي مختلف در سالهاي اخير مورد توجه برنامه ريزان و س

قرار گرفته است. وجود نابرابري و ابعاد مختلف آن، از نشانه هاي مهم توسعه نيافتگي است زيرا در حقيقت كشورهايي كه 
امروزه به عنوان كشورهاي توسعه يافته شناخته مي شوند ضمن اين كه از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بااليي 

نات نيز در آن جوامع نسبتاً عادالنه است. اما در كشورهاي توسعه نيافته هم مقادير برخوردار هستند، توزيع درآمد ها و امكا
اين شاخص ها پايين است و هم توزيع آن بسيار ناعادالنه است. از اين رو امروزه از ديدگاه عدالت اجتماعي، توسعه به 

سان، ضرورت توسعه متعادل را به داليل معناي وجود امكانات و توزيع عادالنه مطرح مي گردد. برنامه ريزان و كارشنا
مختلفي مطرح مي كنند. اول، تامين عدالت اجتماعي به منظور برخورداري عادالنه و مناسب مناطق مختلف از امكانات، 
دوم مالحظات سياسي به عنوان عاملي براي كاهش ناآرامي هاي سياسي و سوم مالحظات اقتصادي و اجتماعي كه 

 .جرت و تمركز مي شودباعث جلوگيري از مها
از اين رو انتظام، انسجام و تعادل بين مجموعه عناصر تشكيل دهنده جامعه شهري و يا به عبارتي ايجاد توازن و 
هماهنگي در عموم ساختارها و سامانه هاي شهري، از مصاديق بارز توسعه يافتگي و از جمله، ساز و كارهاي اصلي 

ني بشمار مي رود. با اين وصف مي توان گفت شهري كه سلسله روابط و مناسبات هاي انساپيشرفت و شكوفايي زيستگاه
اجتماعي آن فاقد تناسب و تعادل نسبي باشد و بطور نابرابر و ناهمگون رشد كند، خصيصه هاي يك شهر سالم را ندارد و 

زن در شهر الزم است كوشش ها ناگزير درگذرگاه تاريخي به سراشيبي زوال مي افتد. به منظور حفظ تناسب، تعادل و توا
و مطالعات اساسي و مفيدي به منظور آشنايي با شهر و شناخت نارسائي ها و كمبودها در نقاط مختلف شهري صورت 
گيرد و تالشهاي مصرانه و جدي درجهت رفع نارسائي ها و محروميت زدايي انجام شود. واضح است اگر در بعضي مناطق 

ي به نحوي بهتر نسبت به ساير مناطق صورت گيرد، سيل جمعيت به سوي چنين خدمات متنوع شهر ارايهشهري 
مناطقي روانه خواهد شد و بدنبال آن شاهد مسائلي جنبي همچون ايجاد بار ترافيكي، آلودگي زيست محيطي و سلب 

ع خدمات شهري آرامش ساكنين درآن مناطق خواهيم بود. در نتيجه الزم است كه مطالعات عميقي در باب چگونگي توزي
 .در مناطق مختلف شهر به منظور شناخت كاستي ها صورت گيرد

اقتصادي در داخل  -به موازات توسعه و افزايش جمعيت شهرهاي بزرگ، ظهور مسايل گوناگون و پيچيدة اجتماعي
ست يافته و شهرها و ورود شهرهاي بزرگ جهان سوم به سيستم اقتصادي جهان، برنامه ريزي شهري به ابعاد تازه اي د

باعث تحليل دقيق شرايط سياسي و اجتماعي در قلمرو جغرافياي شهري شده است. براي شناخت توسعه يافتگي يا عدم 
اي، تفاوت هاي ميان نواحي و بررسي ميزان برتري يك توسعه يافتگي مناطق، به بررسي الگوي نابرابري هاي ناحيه

 .هر نياز استمكان نسبت به ساختار مكانهاي مشابه در سطح ش

 

 مروري بر ادبيات موضوع 
در  كه است كيفي مفهومي توسعه است شدن قدرتمند و شدن پيشرفته جهت در تدريجي رشد معناي به لغت در توسعه

توسعه شهري عبارتست از بسيج بالقوه  .دانست زندگي كيفيت افزايش معادل آن را توان و مي گيرد مي قرار رشد برابر
و برقراري توازن در كميت و كيفيت زندگي « كيفيت محيط زيست شهري»و كالبدي براي باال بردن  اجتماعي، اقتصادي

 براي تامين را مشخص راهكارهايي بتواند كه گيرد قرار پايداري جهت در تواند مي زماني شهري توسعهشهرنشيني است.

فقدان  و شهري مديريت ساختاري عفض ، بخشي نگرش علت به كه ، نمايد ئه ارا ساكنان خدماتي نيازهاي مطلوب
بپردازند  خدمات عادالنه فضايي توزيع كارا به صورت به شهري، نتوانستند رسان خدمات هاي مردمي سازمان مشاركت

منظور از توسعه پايدار شهري فرايندي است كه هدف آن ايجاد شهر پايدار مطابق ( اما 209: 2800)خاكپور و باوان پوري، 
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وندان و از لحاظ عملكردي ، مكاني مناسب براي زندگي نسل هاي حال و آينده است. توسعه پايدار با نيازهاي شهر
شهري مستلزم موفقيت در تحقق اهداف كيفي شهري و مشروط بر فراهم نمودن شرايط برابري نسل حاضر و آتي است  

 دركاربري زمين تغييرات كه فضايي، مفهوم عنوان به شهري توسعة(. 160: 2800دانشنامه مديريت شهري و روستايي، )

 برمي گيرد در را غذا و فراغت اوقات نقل، و حمل مسكن، زمينه در شهر ساكنان نيازهاي رفع براي تراكم ، سطوح و

 نظر اقتصادي از زندگي، و سكونت قابل محيطي، زيست نظر از زمان، طول در بودكه خواهد پايدار توسعه داراي زماني

 و سالم و زندگي مناسب مسكني عادالنه، درآمدي بتوانند شهروندان و باشد پايدار و همبسته اجتماعي نظر از و بادوام
 سوي به و فناوري فرهنگي اجتماعي اقتصادي، شرايط بهبود كه است روندي پايدار توسعةدر اصل داشته باشند.  راحتي

: 2806، ابوالحسني و ايزدي، )نسترن نباشد عيمنابع طبي تخريب و اكوسيستم آلودگي جهت در و باشد اجتماعي عدالت
00. ) 

در زمينه مباحث توسعه تاكنون نظريه هاي مختلفي مطرح شده است. در اينجا به ذكر برخي از مهم ترين آنها پرداخته 
جاد جزء اولين كساني بودند كه مفاهيم فضايي توسعه را شناختند و از اين طريق براي اي 1و ميردال 2شده است. هيرشمن

(. والتر كريستالر 229: 2800پيوند ميان مدل هاي رشد اقتصادي و نظريه توسعه منطقه اي اقدام كردند )زياري، 
( در زمينه ساختمان سكونتگاهي روستايي آلمان سنگ بناي نظريه مكان مركزي 2696-2068جغرافيدان مشهور آلماني )

اهميت متفاوتند. مراكز باالدست وسيع و كاال و خدمات بيشتري را گذاشت. بر اساس نظريه او مكانهاي مركزي از لحاظ 
و مراكز فرودست  محدود و خدمات و كاالهاي كمتري فراهم مي كنند. نواحي مكمل )پسكرانه و حوزه نفوذ( مناطقي 

 دالتع دركتاب هاروي ديويد(. 06:  2806هستند كه به وسيله يك مكان مركزي مورد استفاده قرار مي گيرد )حسيني، 

 كه است معتقد و دهد مي قرار كنكاش مورد جغرافيايي ديد از را آن اجتماعي عدالت مفهوم بررسي با شهر، و اجتماعي

 سطح در عادالنه توزيع يا ديگر سطوح در عادالنه توزيع با مترادف لزوماً اي منطقه و سرزميني مقياس در عادالنه توزيع

 (.88: 2809)منفرديان سروستاني ،  داشت خواهد دنبال به زني را افراد بين عادالنه توزيع مناطق،
ريچارد مورفي محقق آمريكايي جهت توسعه سطوح توسعه يافتگي نقاط شهري اين كشور از طريق  2699در سال  

تعيين حوزه نفوذ شهرها شاخص هايي چون خدمات، مهاجرتهاي روزانه، تاسيسات و تجهيزات شهري، توزيع                
را به كارگرفت و شهرهاي اين كشور را به چند طبقه متفاوت از توسعه طبقه بندي نمود. فكر آمايش سرزمين  هاوزنامه ر

و تعادل بخشي به جمعيت و خدمات بعد از جنگ جهاني دوم در فرانسه اين كشور را وادار كرد تا با مطالعه استخوان 
اخص هاي مختلفي چون، جاذبه و حوزه نفوذ شهرها مراكز بندي سطوح متروپل هاي بزرگ و منطقه اي از طريق ش

هنري ، مراكز آموزش عالي و... شهرهاي اين كشور را  –بهداشتي و درماني تاسيسات و تجهيزات شهري ، مراكز فرهنگي
 (. 96:  2808از لحاظ سطوح توسعه سطح بندي نمايد)ايزدي، 

 روي بر "(بنگالدش ايتخت)پ داكا در عمومي تسهيالت توزيع "عنوان تحت اي مقاله در 0توشكاتسوادا و  8ساروارجان

 هاي يافته .اند شده متمركز داكا مختلف مناطق در عمومي تسهيالت فضايي توزيع مقايسه و فضايي تمركز تعيين

 به و بنگالدش اخير، هاي دهه در است. يافته تر توسعه شهر سطح در خاص مناطق بعضي كه است اين از حاكي مطالعه

شغلي  محدود فرصت هاي جمعيت، سريع رشد همچون عواملي است. كرده تجربه را جمعيت سريع رشد داكا آن تبع
 شده شهري قسمت هاي سمت به جمعيت هجوم باعث كشاورزي در بازده كاهش و اجتماعي آسايش امكانات كمبود

 دهد. در مي افزايش را شهري خدمات و تامكانا انواع براي تقاضا شهرها، جمعيت رشد در افزايشي چنين مسلماً است.

                                                 
1. Hirschman 

2 .Myrdal 

3 . Sorrow, jone 

4 . Tokshikatsow, oda 
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 مورد در است. اطالعات شده متمركز امكانات شهري و آموزشي و بهداشتي امكانات روي بر تحليل ها و تجزيه مقاله اين

 شهري منطقه 22 در بازي زمينهاي و پاركها و ها كلنيك و بازار و مدارس همچون عمومي تسهيالت و خدمات توزيع

 است. با شهري جمعيت به نسبت عمومي خدمات نامتناسب توزيع دهنده نشان اطالعات است. اين دهش گردآوري داكا

 احتساب فرض با شهري مختلف بخشهاي در عمومي امكانات ارزيابي ها تحليل در جمعيت آوردن اهميت به توجه

 روش اين است. مزيت شده فادهاست مقاله اين در مكاني ضريب از منظور بدين است مفيد ها تحليل و نتيجه در جمعيت

 بخش هاي در امكانات تمركز سطح از ضريب آگاهي اين محاسبه است. با فراوان اطالعات گردآوري به نياز عدم در

 ( .02:  2809 ميسر مي گردد )منفرديان سروستاني، شهري مختلف
خورداري و نابرابري درشهرهاي وزرات مسكن و شهرسازي به اندازه گيري شاخص هاي بر 2896در ايران نيز در سال 

شهرداري  گانه 21آمايش فرهنگي و عدالت شهري در مناطق »حسين بهروان در طرحي تحت عنوان ايران پرداخته است.
چگونگي توزيع عادالنه پارامترهاي فرهنگي در سطح مناطق شهر مشهد براساس مالكهاي توزيع عادالنه از   به «مشهد

تركيبي اسنادي و تحليل ثانويه داده هاي پيمايشي استفاده  نياز پرداخته است. او از روش جمله استحقاق، نفع عمومي و
بوده و ناهمگوني  امكانات فرهنگي در مناطق نسبت به حد متوسط شهر نابرابر نموده و به اين نتيجه رسيده كه توزيع

 آنها در وضع موجود وجود دارد. زيادي از لحاظ سهم
توسعه يافتگي مناطق  تحليل شاخص ها ي»ا مختاري ملك آبادي در مقاله اي تحت عنوان علي محمد ظهرا بي و رض

درجه بندي آنها از نظر شهري با استفاده  گانه شهر اصفهان و 22، وضيعت توسعه يافتگي مناطق «گانه شهر اصفهان 22
شي، بهداشتي و درماني، با زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي و آموز شاخص توسعه در قالب شاخص هاي اقتصادي 27از 

لويت هاي مناطق را براي خدمات رساني مشخص ورا محاسبه كرده و در نتيجه و ا استفاده از روش رتبه بندي اسپيرمن
  كرده اند.

رتبه بندي نواحي به « تعيين سطح توسعه يافتگي نواحي شهر مشهد»ناصر شاه نوشي و همكاران در طرحي به نام 
  آموزشي رفاه خانوار، رفاه اجتماعي، زيرساختي –شاخص در گرو ه هاي مختلف اجتماعي 07اسمختلف شهر مشهد براس

پرداخته و نتيجه گرفته اند كه هيچ يك از نواحي از سطح توسعه يافتگي  با روش تاكسونومي عددي و مولفه اصلي
له زيادي با بقيه نواحي دارند كه در بين خود نواحي در شرايط موجود بعضي از نواحي فاص مطلوبي برخوردار نيستند و

  دوگانگي منطقه اي بين نواحي را سبب شده است. ايجاد
سنجش درجه توسعه  »عنوان تحت 2801مير نجف موسوي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود در دانشگاه يزد در سال 

: 2800)خاكپور و باوان پوري  است  پرداخته«  و.. يافتگي نواحي ايران با استفاده از شاخص ها ي اقتصادي و اجتماعي
206 . ) 

 اي ناحيه توسعه در را ها دولت نقش و تاريخي و اقتصادي اجتماعي، عوامل همكارانش و آرتور نلسون م 2660 سال در 

 (.0:  2806ياري ، سرخ كمال و زنجيرچي )زاند كرده ارزيابي ساله سي دورة در پورتلند و آتالنتا شهرهاي

 حاصله داد. نتايج قرار مطالعه مورد را خراسان استان هاي شهرستان نيافتگي توسعه درجه 2808در سال   رضازاده محمد

 شدت گذشته هاي دهه طي در استان هاي شهرستان در نيافتگي توسعه شدت كاهش رغم علي كه بود اين از حاكي

 ها نابرابري اين اصلي علت استان مراكز از ها شهرستان فاصله افزايش و بوده باال استان نواحي بين توسعه هاي نابرابري

 (.69:  2806زياري، رضواني و صالح پور، ) است بوده
 نتايج پرداختند كامياران شهرستان روستاهاي نواحي يافتگي توسعه سطح تحليل به 2809در سال  همكارانش و بدري

 ونابرابري واختالفات بوده متفاوت يارانكام ي ها شهرستان بين فتگي يا توسعه ضريب كه دهد مي نشان تحقيق اين

 توسعه دهستان ويك توسعه درحال دهستان پنج يافته، توسعه دهستان يك شهرستان اين دهستان هفت از دارند زيادي

 ( .8:  2806)خادمي، خادم الحسيني و محمدي فرد،  است نيافته
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 هاي شاخص از استفاده با« وشهر انسان شهر: شناسي جامعه بر رآمديد»عنوان  با خود كتاب در 2801نقدي در سال 

 در شهري و اقتصادي فرهنگي، هتوسع هاي شاخص نظر از را استان كشور 10 عاملي، تحليل طريق از و عمومي توسعه

است ) اميني نژاد ، بيك محمدي  پرداخته استانها يافتگي توسعه درجة مقايسة و مطالعه به و كرده بندي رتبه 2809 سال
 (.291:  2800ابري ،  و حسيني

 مناطق پايدار توسعة بندي و اولويت تحليل در تاپسيس تكنيك كاربرد عنوان با پژوهشي در2806نسترن و همكاران 

 نظر از اصفهان شهر نواحي بندي سطح به شاخص 12 از استفاده اصفهان( با شهري مناطق : موردي )مطالعه شهري

كرده اند )تقوايي و  بندي دسته محروم و برخوردار نيمه برخوردار، سطح سه به را نواحي و اند پرداخته پايداري ميزان
 (.10:  2867كيومرثي، 

در مطالعه خود براي دهستانهاي شهرستان شيروان با استفاده از تكنيك تاكسونومي عددي تعداد  2809خاكپور در سال 
ه يافته ، يك دهستان با حد متوسط و پنج هستان توسعه شاخص را مورد ارزيابي قرار داده كه نهايتاً دو دهستان توسع 80

 ( .9:  2867نيافته را تشخيص داده است)زنگي آبادي، علي زاده، احمديان، 
 شهرهاي اين بلوچستان و سيستان استان در يافتگي بررسي توسعه عنوان با اي مقاله در فرد محمدي 2800در سال 

 شهرهاي تنها كه است رسيده نتيجه اين به و داده قرار ارزيابي مورد توسعه هاي شاخص از برخورداري لحاظ از را استان

 قرار يافتگي توسعه از پايين بسيار حد در استان هاي شهر بقيه و دارد قرار يافته توسعه نسبتا سطح در زابل و زاهدان

 (.200:  2867دارند  )مومني و صابر، 
 از گيري بهره بازنجان  استان روستايي نواحي برخورداري سطوح لتحلي عنوان با پژوهشي در 2809رضواني در سال 

 پرداخته زمينه اين در تحليل به و اجتماعي اقتصادي هاي درزمينه شاخص 10 از استفاده و موريس ناموزون شاخص

 و محيطي امكانات همچنين، و هاست؛ دهستان برخورداري سطوح زياد تفاوت دهنده نشان مطالعه اين نتيجه است.
 سطوح در عمده، بنايي زير هاي شبكه و صنعتي هاي محدوده توسعه، محورهاي و ها كانون شهري، مراكز به نزديكي

 (.229:  2867است )برقي، قنبري، حجاريان،  داشته موثر نقشي استان روستايي نواحي داري برخور
 توسعه عنوان تحت خود «حسطو تغييرات روند تحليل و بررسي پژوهش در موسوي نجف مير و نيا حكمت حسن

 مدت اين نابرابري در ميزان كه رسيدند نتيجه اين ( به2809- 2899سالهاي ) طي يزد استان در اي ناحيه ونابرابريهاي

 (.229:  2800است) بيات،  يافته كاهش جمعيتي شاخص هاي جز به بحث مورد هاي شاخص در
الگوي  تبيين در تحليل عاملي كاربرد»عنوان  تحت اي مقاله 2806نژاد در سال  اسمعيل و ثاني اسكندري زاده، ابراهيم
 توسعه سطوح تطبيقي بررسي به آن در و اند انجام داده« ايران اي در منطقه -شهري نيافتگي توسعه و توسعه فضايي
 ( .09:  2867اند )موحد، فيروزي و روزبه،  پرداخته 09و  09هاي  ل سا طي ايران هاي شهرستان كليه يافتگي

 

 هشوپژروش 
 رياضي مدل تحقيقات، نوع اين است. در رياضي سازي مدل رويكرد تحليلي با -توصيفي ، كاربردي نوع از تحقيق اين

 نتايج آن در واقعي هاي داده با جانمايي سپس و شود مي بين آنها طراحي ارتباط نوع و تحقيق متغيرهاي تعريف براساس

 با رويكرد خروجي تاپسيس و مدل آنتروپي شانوندر اين تحقيق مدل  استفاده مورد رياضي لمد آيد. مي دست به الزم

 با و كمي صورت به تحقيق پيشينة گستردة مطالعة ها با خروجي و ها ورودي عنوان با شاخص هاي تحقيق.است محور

اه مذكور بر روي نقشه مناطق پنج پايگاه اطالعات مشاغل شهر رشت تهيه و بر اساس نشاني ثبت شده در پايگبه  مراجعه
گانه شهر رشت طبقه بندي و سپس تفكيك گرديده و در صورت نياز به اطالعات تكميلي جهت رفع نواقص مراتب از 

به منظور تبين چارچوب مفهومي موضوع از روش اسنادي و سپس به  است. شده استخراج طريق دستگاههاي متولي
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ل هاي رياضي مورد اشاره استفاده گرديده است و با بهره گيري از اين مدل ها منظور تكميل مطالعات اسنادي از مد
 مناطق شهري رشت از حيث توسعه يافتگي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 

  7تاپسيس روش
 ديبا يانتخاب نهيگز مفهوم استوار است كه نيبر اتاپسيس شد.  پيشنهاد 2602سال در يون و هوانگ توسط مدل اين

 mنيز روش اين در داشته باشد. يآل منف دهيفاصله را با راه حل ا نيآل مثبت و كمتر دهيفاصله را با راه حل ا نيكمتر
حل  به وسيله nحل ايده آل )مثبت( و راه  شود. منطق اصولي اين مدل را ه شاخص ارزيابي قرار ميn  وسيله گزيده به

افزايش و معيار هزينه را كاهش  )مثبت( راه حلي است كه معيار سود را آل كند. راه حل ايده ايدهآل منفي را تعريف مي
آل و در عين حال دورترين فاصله از راه حل  راه حل ايده گزينه اي است كه كمترين فاصله از دهد. گزينه بهينه مي

 آل ايده ه حل را با ار تشابه بيشترين كه هايي به روش تاپسيس گزينه ها بندي گزينه رتبه در عبارتي به منفي دارد. 
گام  گام است: 9اين روش داراي  (281: 2867مومني، جعفرنژاد، صادقي، ) مي كنند كسب باالتري باشند رتبه داشته

 زينرماال سيبه ماتر يوزن ده گام دوم، ميتصم سيكردن ماتر زينرماال گام اول، ميتصم سيصفر: به دست آوردن ماتر
گام پنجم ، به دست آوردن اندازه فاصله ها گام چهارم ،يآل منف دهيآل و راه حل ا هديراه حل ا نييتع گا م سوم، شده

 .ها نهيگز يرتبه بند گام ششم ،آل دهيبه راه حل ا ينسب يكيمحاسبه نزد

   8روش آنتروپي شانون

 بي شاخصگيري چند شاخصه، داشتن و دانستن اوزان نسخصوص مسائل تصميمه گيري چند معياره و بدر مسائل تصميم
در اين پژوهش، از روش آنتروپي شانون به عنوان  هاي موجود، گام مؤثري در فرايند حل مسئله بوده و مورد نياز است.

استفاده شده است. آنتروپي، يك مفهوم بسيار با اهميت در  هاص هاي محاسبه اوزان شاخ ترين روشيكي از معروف
گيري به طور كامل مشخص شده هاي يك ماتريس تصميمقتي دادهعلوم اجتماعي، فيزيك و تئوري اطالعات است. و

ها استفاده كرد. ايدة اين روش اين است كه هر چه پراكندگي در مقادير  توان از روش آنتروپي براي ارزيابي وزنباشد، مي
 : ير استمراحل اين روش به شرح ز .ها اهميت بيشتري دارد يك شاخص بيشتر باشد، آن شاخص نسبت به ديگر شاخص

 .اين مرحله همانند اولين مرحله روش تاكسونومي عددي است ها:تشكيل ماتريس داده -2

هاي اوليه، با توجه به اينكه گيري با استفاده از نرم ساعتي: پس از تهية ماتريس دادهسازي ماتريس تصميممقياسبي -1
هاي مورد استفاده از مقياس آزاد شوند  د شاخصهاي متفاوتي داشته باشند، باي هاي مختلف ممكن است مقياس شاخص

 :آيدسازي، با توجه به رابطه زير به دست ميمقياسها از بين برود. بي و تجانس نداشتن شاخص
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 محاسبه آنتروپي شاخص .. ام ..... با استفاده از رابطه زير :  -8
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   تعداد مناطق شهر رشت ،m= 

                                                 
1. Topsis Technic 

2. Shannon Entropy  
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ها اهميت بيشتري دارند و تأثير آنها در  بيشتر هستند، نسبت به ديگر شاخص هايي كه داراي وزن در اين مرحله، شاخص
 (www.aqlibrary.ir. )ها بيشتر است نسبت به ديگر شاخصمناطق يافتگي ميزان توسعه

 

 شاخص هاي تحقيق 
طوح توسعه يافتگي مناطق شهري رشت انتخاب گروه جهت سنجش س 9شاخص مهم شهري در  89براي اين پژوهش 

   مورد استفاده قرار گرفته است: و 
 

 شاخص هاي مورد مطالعه در سنجش توسعه يافتگي مناطق شهري رشت. 7 جدول
 شاخص ها تعداد معيارها رديف

 9 آموزشي 2
مدارس راهنمايي ، مدارس متوسطه ، مدارس فني و حرفه اي و ، مهد كودكها، مدارس ابتدايي

 دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

 27 بهداشتي درماني 1
ها، مراكز اورژانس، مراكز راديولوژي )خارج از داروخانه، هاكيدرمانگاهها، كلين ،بيمارستانها

ه(، مراكز بهداشتي درماني، بيمارستان و درمانگاه(، آزمايشگاهها )خارج از بيمارستان و درمانگا
 پزشكان متخصص، دندانپزشكان

 0 فرهنگي اجتماعي 8
، مساجد و اماكن مذهبي، دفاتر خدمات مسافرتي، مساجد و اماكن مذهبي، هتل ها و مهمانپذيرها

 چاپخانه ها، ، سينماهاكتابخانه ها ،كتابفروشي ها، كالنتريها 

 0 اقتصادي تجاري 0
تعداد  ،دفاتر خدمات مسافرتي، نمايندگيهاي بيمه، دفاتر اسنادرسمي هاي دولتي،شعبات بانك

 رستورانها، تاكسي تلفني ها، تاالرهاي پذيرايي، موسسات حمل بار

 0 تاسيسات شهري 9
باشگاههاي ورزشي،  هاي مسافربريايستگاههاي آتش نشاني، ميادين ميوه و تره بار، ترمينال

عداد خودروهاي حمل زباله به عنوان شاخص هاي تاسيسات جايگاه هاي سوخت، ادارات دولتي، ت
 شهري

 2862: يافته هاي تحقيق، منبع 

 

 محدوده مورد مطالعه

دقيقه  29درجه و  80و  يشرق جغرافيايي دقيقه طول 89درجه و  06در كيلومتر مربع  289با مساحت شهر رشت  كالن
(. شهر رشت مركز شهرستان رشت و استان www.rasht.ir) داز نصف النهار گرينويچ قرار دار يشمالجغرافيايي عرض 

از غرب به شهرستان شفت و از جنوب به شهر سنگر و ، از شرق به شهر خمامگيالن است. اين شهر از شمال به 
 ( .9:  2809شهرستان رودبار محدود مي شود )طرح و كاوش، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aqlibrary.ir/
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 شهر رشت در تقسيمات كشورينكالموقعيت  .7 شكل
 

  و بحث يافته ها
 توسعه يافتگي مناطق شهري رشت 

در مدل  1داده هاي جدول جهت سنجش ميزان توسعه يافتگي مناطق پنج گانه شاخص هاي مورد مطالعه با استفاده از 
تباط هريك از شاخص ها حاصل گرديد. در اين ار ارايه 8تاپسيس مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج حاصل به شرح جدول

 تلفيق و ميانگين به دست آمده به عنوان درجه توسعه يافتگي در مقياس شهري مالك عمل قرار گرفته است.
 

 داده هاي اوليه در سنجش توسعه يافتگي مناطق شهري رشت  .8جدول 

 معيارها شاخص هاي شهري كد شناسايي 7نطقه م 8منطقه  9منطقه  4منطقه  3منطقه 

7 82 29 17 80 X1 تعداد مهد كودكها 

آ
ي

ش
وز

م
 

7 89 12 19 80 X2 تعداد مدارس دبستاني 

7 18 20 89 88 X3 تعداد مدارس راهنمايي 

7 11 20 00 09 X4 تعداد مدارس متوسطه 

7 7 0 9 9 X5 تعداد مدارس فني و حرفه اي 

7 0 2 8 9 X6 
تعداد دانشگاهها و مراكز آموزش 

 عالي

2 8 2 0 8 X7 تعداد بيمارستانها 

ي
مان

در
ي 

شت
دا

به
 

7 29 8 00 80 X8  اروخانه هادتعداد 

7 6 0 12 19 X9 تعداد درمانگاهها 

7 8 2 0 1 X10 تعداد مراكز اورژانس 

7 8 0 10 29 X11 تعداد مراكز راديولوژي 

7 2 7 89 28 X12 تعداد مراكز آزمايشگاهها 

7 6 7 7 9 X13  يمراكز ام آر اتعداد 

7 7 9 110 299 X14 تعداد پزشكان متخصص 

7 0 0 216 229 X15 تعداد دندانپزشكان 

 استان گيالن                                                                                                           ايران                                        
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 معيارها شاخص هاي شهري كد شناسايي 7نطقه م 8منطقه  9منطقه  4منطقه  3منطقه 

7 2 7 20 1 X16 تعداد هتل ها و مهمانپذيرها 

ي
اع

تم
اج

ي 
نگ

ره
ف

 

   7 29 28 80 21 X17 تعداد مساجد و اماكن مذهبي 

7 1 2 9 9 X18  تعداد كتابفروشي ها 

7 1 1 2 1 X19   تعداد كالنتريها 

7 7 2 0 1 X20  تعداد كتابخانه ها 

7 7 7 8 2 X21   تعداد سينماها 

9 22 27 89 26 X22   تعداد چاپخانه ها 

9 20 20 00 88 X23 تعداد شعبات بانك ها ي دولتي 

ي
ار

ج
ي ت

اد
ص

اقت
 

7 0 0 0 9 X24 تعداد دفاتر خدمات مسافرتي 

2 18 0 02 10 X25  تعداد نمايندگيهاي بيمه 

7 7 2 11 9 X26 تعداد دفاتر اسناد رسمي 

2 27 21 10 12 X27 تعداد رستوران ها 

20 87 80 20 10 X28 تعداد تاكسي تلفني ها 

1 9 1 7 6 X29 تعداد تاالرهاي پذيرايي 

29 2 22 7 2 X30 تعداد موسسات حمل بار 

7 8 2 8 1 X31  تعداد ايستگاههاي آتش نشاني 

ي
هر

ش
ت 

سا
سي

تا
 

7 2 1 1 7 X32  تعداد ميادين ميوه و تره بار 

7 2 2 1 1 X33 تعداد ترمينال هاي مسافربري 

8 9 0 1 9 X34   تعداد جايگاه هاي سوخت 

9 81 26 19 81 X35 تعداد تاسيسات ورزشي 

1 9 9 21 21 X36 تعداد ادارات و موسسات دولتي 

 2862: يافته هاي تحقيق، منبع  

 

 ي رشت مناطق شهر درجه بندي
و شاخص بهداشتي درماني در منطقه 069/7در مدل تاپسيس شاخص آموزشي در منطقه يك با ضريب  1بر اساس جدول

و شاخص اقتصادي تجاري در منطقه دو  900/7و شاخص فرهنگي اجتماعي در منطقه دو با ضريب  020/7دو با ضريب 
در رتبه هاي اول قرار گرفته اند و منطقه  170/07و شاخص تاسيسات شهري در منطقه دو با ضريب  670/7با ضريب 

پنج در تمام شاخص ها دراي رتبه آخر مي باشد. در مقايسه با كل شهر رشت از حيث شاخص هاي مورد مطالعه منطقه 
داراي رتبه آخر مي باشد. بنابراين نتايج حاصل از  010/7داراي رتبه اول و منطقه پنج با ضريب  210/09دو با ضريب 

ق شاخص ها در مدل تاپسيس بيانگر ميزان توسعه در هر منطقه با توجه به كل شاخص هاي محاسبه شده مي باشد. تلفي
در مدل تاپسيس منطقه يك در رتبه اول و منطقه دو در رتبه دوم و منطقه سه در رتبه سوم و منطقه چهار در رتبه چهارم 

توسعه  909/7د. در همين راستا منطقه يك با درجه توسعه يافتگيو منطقه پنج در رتبه پنجم از توسعه يافتگي قرار دارن
محروم ترين منطقه از نظر توسعه يافتگي مي باشند.  208/7يافته ترين منطقه و منطقه پنج با درجه توسعه يافتگي 

كه د بين ساير شاخص ها دار بيشترين نابرابري را در 170/2همچنين شاخص هاي بهداشتي درماني با ضريب اختالف 
 .ضريب اختالف نشان دهنده ي نابرابري بيشتر در توزيع شاخص فوق مي باشدمقدار باالي 
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 رتبه بندي شاخص ها درمدل تاپسيس .9جدول 

 آموزشي شاخص ها
بهداشتي 

 درماني

فرهنگي 

 اجتماعي

اقتصادي 

 تجاري

تاسيسات 

 شهري
 تلفيق شاخص ها

 رتبه درجه رتبه درجه رتبه درجه رتبه درجه رتبه درجه رتبه درجه مناطق

 2 900/7 2 010/7 2 670/7 0 700/7 2 020/7 2 069/7 2منطقه 

 1 902/7 1 919/7 0 279/7 2 900/7 1 970/7 1 007/7 1منطقه 

 8 822/7 8 092/7 9 270/7 1 088/7 0 770/7 0 909/7 8منطقه 

 0 197/7 0 010/7 8 268/7 9 700/7 8 729/7 8 900/7 0منطقه 

 9 291/7 9 770/7 1 080/7 8 190/7 9 779/7 9 700/7 9طقه من

x 986/7 16/7 098/7 806/7 000/7 860/7 

sd 871/7 897/7 106/7 870/7 100/7 171/7 

cv 008/7 170/2 971/7 007/7 991/7 928/7 

 2862: يافته هاي تحقيق، منبع  

 
بر روي ماتريس تصميم گيري در مدل تاپسيس مشتمل  نتايج حاصل از اجراي روش آنتروپي 0اساس جدولهمچنين بر 

بر شاخص هاي آموزشي، بهداشتي درماني، فرهنگي اجتماعي، اقتصادي تجاري و تاسيسات شهري نشان مي دهد كه 
سهم مدارس راهنمايي داراي بيشترين درجه اهميت نسبي و شاخص تعداد بيمارستانها داراي كمترين درجه اهميت نسبي 

تعداد مدارس ابتدايي، تعداد مهد كودكها و تعداد  تعداد داروخانه  تعداد درمانگاه، رتبه بعدي شاخص هاي مي باشد. در
 مدارس متوسطه هستند كه كمترين درجه اهميت نسبي را دارا مي باشد. 

 
 وزن دهي شاخص ها براساس روش آنتروپي شانون .4جدول 

   وزن  شاخص  وزن  شاخص 

 211/7 كالنتريها   تعداد 766/7  تعداد مهد كودكها     

 200/7 تعداد كتابخانه ها  700/7 تعداد مدارس دبستاني  

 299/7 تعداد سينماها   899/7 تعداد مدارس راهنمايي   

 210/7 تعداد چاپخانه ها   222/7 تعداد مدارس متوسطه  

 211/7 تعداد شعبات بانك ها ي دولتي 262/7 تعداد مدارس فني و حرفه اي

 226/7 دفاتر خدمات مسافرتي تعداد 291/7 تعداد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي   

 226/7 تعداد نمايندگيهاي بيمه  782/7 تعداد بيمارستانها   

 290/7 دفاتر اسناد رسمي تعداد 799/7 تعداد دارروخانه ها

 220/7 تعداد رستوران ها 709/7 تعداد درمانگاه ها   

 270/7 تاكسي تلفني ها تعداد 790/7 انس  تعداد مراكز اورژ

 211/7 تاالرهاي پذيرايي تعداد 700/7 تعداد مراكز راديولوژي

 286/7 موسسات حمل بار تعداد 290/7 تعداد مراكز آزمايشگاهها 

 299/7 تعداد ايستگاههاي آتش نشاني  178/7 مراكز ام آر اي    تعداد

 208/7 ن ميوه و تره بار تعداد ميادي 296/7 تعداد پزشكان متخصص

 296/7 تعداد ترمينال هاي مسافربري 290/7 تعداد دندانپزشكان 

 298/7 تعداد جايگاه هاي سوخت   296/7 هتل ها و مهمانپذيرها تعداد

 201/7 تاسيسات ورزشي تعداد 287/7 تعداد مساجد و اماكن مذهبي

 299/7 تيتعداد ادارات و موسسات دول 280/7 تعداد كتابفروشي ها

 2867: يافته هاي تحقيق، منبع
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نتايج استفاده از مدل تاپسيس با استفاده از خروجي هاي مدل آنتروپي نشان مي دهد كه منطقه يك  9ل وبا توجه به جد
داراي كمترين فاصله با ميزان ايده آل و بيشترين فاصله با ميزان ايده آل منفي است و با بيشترين نزديكي نسبي به 

ايده آل در رتبه اول مناطق شهري رشت به لحاظ شاخص هاي توسعه يافتگي قرار دارد. منطقه پنج با كمترين ميزان 
 فاصله با ميزان ايده آل منفي و كمترين ميزان نزديكي نسبي به ميزان ايده آل رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

 
بت و منفي شاخص هاي توسعه يافتگيرتبه بندي و نزديكي نسبي مناطق به ايده آل مث .3جدول   

 مناطق  ايده آل مثبت  ايده آل منفي  نزديكي نسبي به ايده آل  رتبه 

 2منطقه  712/7 220/7 900/7 2

 1منطقه  766/7 799/7 902/7 1

 8منطقه  228/7 719/7 822/7 8

 0منطقه  799/7 788/7 197/7 0

 9منطقه  706/7 726/7 291/7 9

 2862، يافته هاي تحقيق  :منبع        

 
مناطق پنج گانه از لحاظ ميزان برخورداري از شاخص هاي  تاپسيسبنابراين بر اساس ضرايب توسعه يافتگي در مدل 

سطح بندي گرديده است كه وضعيت مناطق پنج گانه شهر رشت از لحاظ توسعه يافتگي پس  GISشهري با استفاده از 
مشخص مي گردد. بر اين اساس   9، 9،  0، 1،8 شكل هاي  ل مذكور به شرحه در مداز تلفيق شاخص هاي مورد مطالع

نمايان است منطقه يك و دو توسعه يافته آنچه كه از تلفيق شاخص ها به عنوان درجه توسعه يافتگي در مقياس شهري 
  و منطقه سه و چهار در حال توسعه و منطقه پنج كمتر توسعه يافته قلمداد مي گردد. 

 
 
 

 
 

 شاخص ها  سطح بندي بر اساس  تلفيق .7شكل    سطح بندي شاخص هاي تاسيسات شهري     .6شكل  سطح بندي شاخص هاي  اقتصادي تجاري    .5شكل    

 اعيسطح بندي شاخص هاي  فرهنگي اجتم .4شكل سطح بندي شاخص هاي  بهداشتي درماني         .3شكل    سطح بندي شاخص هاي آموزشي    .2شكل    
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   ه گيرينتيج
سنجش توسعه يافتگي مناطق شهري از حيث شاخص هاي مختلف از اهميت زيادي برخوردار است. بررسي توسعه 
يافتگي اين امكان را فراهم مي كند تا ميزان برخورداري از امكانات را در مناطق مختلف شهري شناسايي كنيم و به رفع 

دستيابي  ريزي شهري هاي آتي در برنامهسياست تدوين، مناطق برخوردار و محرومتعيين ها بپردازيم. بنابراين محروميت
تنها برخي از اهميت ها در مطالعه توسعه يافتگي  هاي هر منطقه امكانات و محدوديت ، تغييربه يك توازن منطقي

كه اين امر ضرورت  داردوجود تفاوت هاي منطقه اي معموالٌ مشكل ساز و آثار و تبعات ناخوشايندي به همراه  هستند.
پيشنهاد انواع خدمات براي مناطق ، تغييرات صورت گرفتهو  تعيين وضعيت نابرابريتوجه به اين تحقيق را مي رساند.

 شهري بر اساس الگوي به دست آمده در سطح مناطق از اهداف كاربردي اين تحقيق هستند.
استفاده از مدل تاپسيس مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج در اين پژوهش از لحاظ توسعه يافتگي مناطق شهري رشت با 

 حاصل از آناليز هاي انجام شده به شرح زير مي باشد :   
سه و چهار در حال توسعه و منطقه پنج كمتر  مناطق توسعه يافته ويك و دو  مناطقنظر شاخص هاي آموزشي از  -

 توسعه يافته مي باشد.
و پنج چهار  ناطقو م در حال توسعهتوسعه يافته و منطقه سه يك و دو  مناطقني از نظر شاخص هاي بهداشتي درما -

 مي باشد.  كمتر توسعه يافته
و پنج  دو توسعه يافته و مناطق چهار و منطقهو سه در حال توسعه يك  مناطقخص هاي فرهنگي اجتماعي از نظر شا -

  .مي باشد كمتر توسعه يافته
چهار كمتر توسعه يافته و منطقه توسعه يافته و مناطق دو و سه و اري منطقه يك اخص هاي اقتصادي تجاز نظر ش -

 مي باشد. پنج در حال توسعه 
چهار كمتر توسعه يافته و منطقه دو توسعه يافته و مناطق سه و و يك  مناطقاز نظر شاخص هاي تاسيسات شهري  -

 پنج در حال توسعه مي باشد. 
ي شهر رشت شاخص هاي مورد مطالعه تلفيق و نتايج حاصل به عنوان سطوح توسعه جهت تعيين ميزان توسعه يافتگ -

يافتگي مناطق شهري تعيين گرديد. بر اين اساس مناطق يك و دو توسعه يافته و مناطق سه و چهار در حال توسعه و 
 منطقه پنج كمتر توسعه يافته تلقي مي گردد. 

منطقه يك داراي كمترين فاصله با ايده آل مثبت و بيشترين فاصله با بر اساس نتايج حاصل از خروجي هاي آنتروپي  -
ايده آل منفي است. بنابراين منطقه يك با بيشترين نزديكي نسبي به ميزان ايده آل در رتبه اول مناطق شهري رشت به 

ت نسبي و همچنين سهم مدارس راهنمايي داراي بيشترين درجه اهمي لحاظ شاخص هاي توسعه يافتگي قرار دارد.
 مي باشد. رشت شاخص تعداد بيمارستانها داراي كمترين درجه اهميت نسبي در بين مناطق شهري

در پايان بايد تاكيد نمود كه روش هاي كمّي مي توانند صرفاً براي تسهيل فرآيند برنامه ريزي و كمك به تصميم گيري 
ليه ي مسايل مطرح باشند. در عين حال انجام مطالعات و به عنوان نقاط قابل اتكايي براي برنامه ريزان در شناخت او

 ميداني براي درك واقعيت هاي جغرافياي رفتاري اجتماعات انساني امري ضروري و الزام آوري است .  

تاپسيس و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و تعيين سطوح توسعه يافتگي مناطق شهري رشت كه با استفاده از مدل 
پيشنهادهاي زير به تفكيك براي مناطق پنچ گانه كالن شهر ن و همچنين نتايج حاصل از تلفيق شاخص ها آنتروپي شانو

 رشت ارايه مي گردد: 
بر اساس نتايج حاصل از تلفيق شاخص ها مناطق يك و دو به طور كلي توسعه يافته تلقي مي گردنند. لذا آنچه كه مي  -

جهت كنترل امكانات مي باشد در غير اين صوت شاهد اشباح خدمات و تراكم تواند مورد توجه قرار گيرد برنامه ريزي 
بيش از حد در اين مناطق خواهيم بود كه خود مشكالت جديدي را به دنبال خواهد داشت. بنابراين پيشنهاد مي شود 
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هم گردد تا از طريق هستند فرا برنامه تشويقي جهت تمركز شهروندان درمناطقي كه در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته 
 امكانات به ديگر مناطق گسيل شود. 

بر اساس شاخص هاي مورد مطالعه مناطق سه و چهار در حال توسعه مي باشد اين امر نشان دهنده رشد جمعيت در   -
اين مناطق مي باشد كه نياز به استفاده از امكانات را افزايش داده است از اين رو مناطق مذكور در حال توسعه 

ستندبنابراين الزم است از نظر تامين امكانات و نيازها جهت رسيدن به مرز توسعه يافتگي برنامه ريزي الزم صورت ه
   گيرد. 

. فقط در شاخص هاي يكي از محروم ترين مناطق از حيث شاخص هاي مورد مطالعه تلقي مي گرددمنطقه پنج  -

ديگر شاخص ها به طور كلي كمتر توسعه يافته مي باشد  و در اقتصادي و تجاري منطقه مذكور در حال توسعه است
در اين بنابراين پيشنهاد مي گردد قوانين تشويقي براي سرمايه گذاري   همچنين تلفيق شاخص ها به اين امر تاكيد دارد.

 شت. موجب توجه شهروندان قرار گيرد. از اين طريق خواهيم توانست به رفع كمبودها همت گماصورت گيرد تا منطقه 
پردرآمد را در  مي نمايد كه بايد بخشي از درآمد حاصله از مناطق برنامه ريزي شهري و جغرافيا به ما تأكيدگاه ديد -

هاي خود، را به  عدم تعادل ترتيب، شهر به طور ذاتي اصالح ساختاري خواهد شد و مناطق محروم شهر هزينه نمود. بدين
پايدار در آستانة دستيابي به عدالت اجتماعي  تفكر و عملكردي در دراز مدت شهرنمود. با چنين  طور درونزا برطرف خواهد

 .جلوه گرخواهد شد
در پايان بايد تاكيد نمود كه روش هاي كمّي مي توانند صرفاً براي تسهيل فرآيند برنامه ريزي و كمك به تصميم گيري 

ه ي مسايل مطرح باشند. در عين حال انجام مطالعات و به عنوان نقاط قابل اتكايي براي برنامه ريزان در شناخت اولي
 ميداني براي درك واقعيت هاي جغرافياي رفتاري اجتماعات انساني امري ضروري و الزام آور است.  
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