
____________________________ 

 22/41/5931تاريخ تصويب:               22/40/5931تاريخ دريافت: 

 22، شمارۀ پياپی 5931 زمستان پاييز و، 2شمارۀ  ،چهاردهم سال اي،ناحيه توسعة و جغرافيا مجلّة
 

روستایی دشت اشنویه با استفاده از تحلیل عاملی و آنالیز  ۀتوسعتطبیقی  ۀمقایس

 مراتبیتاكسونومی عددي و تحلیل سلسله

 

 ، ایران(انتهر ،دانشگاه پیام نور، استادیار جغرافیا) امامعلی عاشري

wdtm1388@yahoo.com 
 

 971 ـ 911صص 

 چکیده

هدد ا از ايددو پددروهي مررسددی ميددزان مر ددورداري از ام انددا  در مدديو  اهــدا  

ي مر دوردار کده ارزيدامی از سد       نفر در دشت اشنويه است 544روستاهاي ماالي 

منامرايو ارزيامی روستاها صور  گيرد.  موردم العهام انا  در ميو روستاهاي مح ودۀ 

 هستن ، از زمرۀ اه اا ايو تحقيق است. مر وردارکه تا چه ان ازه از س   توسعه 

ي و اکتامخانده  هدا دادهتوصيفی د تحليلی و گردآوري   مورداستفادهنوع تحقيق کارمردي، روش  روش 

ي هاشا صمر ورداري، شامل  هاي مختلفمنظور، در امت ا شا صم يومي انی است. 

سدالنامة آمداري   از  درمدانی د    و مه اشدتی  ،فرهنگدی  ،زيرمنايی، اجتماعى اقتصادى،

 22رديف)روستاها( و  91ما  هادادهاستخراج ش . سپس ماتريسی از  هايآمادفرهنگ 

ها( تنظيم ش . در ادامه، ما استفاده از سه ت نيک آماري تحليدل عداملی،   متغيّرستون)

مراتبی س   مر ورداري روستاهاي مذکور تاکسونومی ع دي و تحليل سلسله آناليز

در  هدا دادهمر ورداري ام انا  مختلدف ارزيدامی شد ن  و سدپس پدردازش       نظر از

 انجام ش .  Expert Choicesو SPSS   ،Idrisiيافزارهانرم

واقد  در  هاي حاصل از تحليل عاملی نشان داد که روستاهاي مررسی ها/ نتایج یافته

آماد و نليوان ميشدتريو مر دورداري و همداهنگی را    ، شامل اميرآماد، تاچيواوّلطبقة 

درصد  از کدل    15) روسدتا  51دارن  و روستاهاي واق  در طبقة چهارم شدامل   ماهم

. مراسدا  روش آنداليز تاکسدونومی،    دارند   راروستاها( کمتريو ميزان مر دورداري  

و  923/4، 912/4ترتيدب مدا ادرايب)   و نليدوان مده  آمداد  روستاهاي اميرآمداد، تداچيو  

دارند  و روسدتاهاي پليده، دوآ  و     هم ما(، ميشتريو نزدي ی و هماهنگی را 235/4
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نيز  AHPسردره، کمتريو ميزان مر ورداري را داشتن . همچنيو ما استفاده از روش 

 رن .ص ش  که روستاهاي پليه، دوآ  و سردره کمتريو ميزان مر ورداري را دامشخّ

نتايج حاصل از مقايسة ت بيقی نشان داد که هر سه روش آماري مذکور،  گیري نتیجه

مند ي  ما تفاو  ان کی سه روستاي نسبتاً مر وردار را در يک گدروه ج اگانده طبقده   

يی وجدود داشدت. روش تحليدل    هاتفاو ا در تع اد اعضاي ساير طبقا  کردن ، امّ

ص کدرد و نسدبت مده دو    امه را مهتدر مشدخّ  عاملی واقعيت موجود در روستاهاي مش

ي و م يريت توسعة زيرمرنامهتري را نشان داد. منامرايو مراي روش ديگر، نتايج دقيق

ا از طدرا  پذيرفته نشد ، امّد   محقّق اوّلمناطق روستايی پيشنهاد ش . درنتيجه فرض 

درصد  از کدل روسدتاها( جدزو     29روستاي نزديدک شدهر)   1مه اين ه  توجّهديگر ما 

اعضاي طبقة کم مر وردارتريو روستاها قرار گرفتن ، فدرض دوم هدم نيدز پذيرفتده     

 نش .

 توسعة روستايی، تحليل عاملی، تاکسونومی ع دي، دشت اشنويه ها واژهكلید

 مهمقدّ. 9

اص الح   ارد. ايونوجود روستايی  ةتوسعجهانی درمورد  ۀش تاکنون هيچ تعريف پذيرفته

عندوان يدک مفهدوم، اگدر     رود. مده کدار مدی  ههاي مسيار متفاو  مينههاي مختلف در زممه روش

را  ن آناتدو عنوان يک پ يد ه، مدی  و مهبود کيفيت زن گی مردم روستايی ماش ، مه          ّتوسعه متضم 

 ةتوسدع اجتماعی و فرهنگی و نهادي دانست. ، ناشی از عوامل فيزي ی، ت نولوژي ی، اقتصادي

نماين گی از تقاط  علوم کشاورزي، اجتماعی، رفتاري  روستايی شامل چن  رشته در طبيعت مه

روسدتايی فرايند ي اسدت کده مدا هد ا مهبدود افدزايي          ةتوسدع و م يريت است. درمجموع، 

 روسدتايی  ةتوسدع  ريزيمرنامه اصل، استان ارد زن گی مردم در مناطق روستايی همراه است. در

 .اسدت  آمداري  ةپيشدرفت  و کارآم  هايها و روشم ل و مناسب هايشا ص از استفاده نيازمن 

 ةمقايسد  مررسدی  نيازمند   من قده،  هدر  روسدتايی  ةتوسدع  مدراي  مناسدب  آمداري  روش انتخا 

. من بق ما واقعيت وا  موجود اسدت  ،و م ل روش تريومناسب انتخا  و هاي متفاو روش

 يهدا روش از مراتبدی سلسده  تحليدل  روش و عد دي  تاکسونومی هاي مبنا، تحليلفه ّل ؤمتحليل 

 .است روستايی ةتوسع هايشا ص مراي مررسی معمول
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يدافتو  نيدز  هاي مختلف و ين ي پيچي ه و مستلزم مررسی م لاروستايی فر ةتوسعازآنجاکه 

و  وانن ه م رح و ماقی مدوده      ّ محق قدر ذهو ال ؤستريو م ل است، هميشه ايو امهام و مناسب

هاي مختلدف توسدعه چگونده    ر م لکه جايگاه و واعيت مر ورداري روستاهاي يک من قه د

 ي د يگر روستايی يک من قه مشامه  ةتوسعهاي مختلف است؟ آيا نتايج حاصل از انتخا  م ل

هداي  است؟ ما ايو روي رد، در ايو م العه سعی مر آن است که نتدايج حاصدل از اعمدال مد ل    

امعداد  شد ن  مررسی ت بيقی گردد و گامی کوچک درراسدتاي روشدو   ،روستايی ةتوسعمختلف 

زيرا اغلب م العا  موجود که در ادامه مه آنها  ؛اي مرداشته شودمن قه ةتوسعهاي مختلف م ل

و شاي  هميو مواوع ماعث شد ه  ان  متمرکز مودهمر انتخا  يک م ل      ًصرفا  ،اشاره  واه  ش 

ه گيران هميشه ما شک و تردي  و امهدام همدرا  ريزان و تصميمکه نتايج حاصل مراي مرنامهاست 

روستايی را مراي اتخاذ تصدميما  قداط  در    ةتوسعريزان ماش  و چنيو م العاتی نتوانن  مرنامه

مده اشدرافيت کامدل        ّد  توج ه  يک من قه مه حصول اطمينان مرسدان . از طرفدی، مدا     ةتوسعين  افر

رکدردن  دال                                             موردم العده و لدزوم تدالش درراسدتاي پ      ةمن قد تک روستاهاي قيو مر تک   ّمحق 

روستايی يک من قه،  ةتوسعپيشنهاداتی ما حصول اطمينان ميشتر مراي  ةارائيقی و تحقيقا  ت ب

مدا ايدو توصديف، درراسدتاي موادوع       .اي مراي انجام ايو تحقيق مدود کنن هدليل مح م و قان 

 ارزيدامی  ما تأکي  مدر  روستاي دشت اشنويه 91اي واعيت مر ورداري تحقيق، مررسی مقايسه

درمدانی مدا اسدتفاده از     د   مندايی، اجتمداعى و فرهنگدی و مه اشدتی    زير اقتصادى، شا ص 22

تدريو  مهدم  AHPتحليل عاملی، آنداليز تاکسدونومی عد دي و روش     ةپيشرفتهاي آماري روش

روسدتايی   ةتوسدع تا مراسا  حصول نتايج من ق مر واقعيدت، جهدت    استاه اا ايو تحقيق 

زي و اتخداذ تصدميما  صدحي  و الزم    ريد جهدت مرنامده  ثر ؤم                       ًموردم العه، گامی نسبتا  ةمن ق

 ةتوسدع  هداي راهبردويدره  همد  ،یروي درد جدامع  مسئوليو امر مرداشته شود و ما انتخا      ّ توس ط

دشت اشنويه اق اما  الزم انجام گدردد.   روستايی ةي پارچ ةتوسعريزي نسبت مه مرنامه ،پاي ار

 منامرايو فرايا  ذيل م رح است:

 ةتوسدع هداي  تاکسونومی عد دي نسدبت مده ديگدر مد ل      رس  روش آناليزالف( مه نظر می

 ده .روستايی واقعيت من قه را مهتر نشان می

 ماشن .تريو روستاها مه شهر اشنويه، مر وردارتريو روستاها میرس  نزديک ( مه نظر می
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 تحقیق پیشینۀ . 2

تحليدل  کدارگيري روش  هم العا  فراوانی در رام ه مدا مد   ، ارج کشورو دا ل تاکنون در 

هداي مختلدف   انجام ش ه است و متخصصديو رشدته   AHPعاملی، آناليز تاکسونومی ع دي و 

زيدرا نتيجده و   ؛ هاي مذکور مررسدی کدرده اند    علمی، مواوعا  متفاوتی را ما استفاده از م ل

ها رسي ن مه اصل وح   در حيو کثر  و مه ح اکثر رسان ن وحد    ايو م ل ةهمماحصل 

گروهی موادوعا  و مدوارد مختلدف جغرافيدايی     و ع م تجانس مرونگروهی و تجانس درون

نداتی مدو ،   (، توزکايدا، سدمي ،   2441)5ساعتی و پنيواکیکارهاي ارزشمن   آن جملهاز است. 

جامپدا    (،2454) 0هونگ و هم داران (، 2454) 9و لی ،(، شانگ،  لو2441) 2و مهادير ،توزکايا

 (، اون ا2450) 2، زريتا، و ميال(، ايمران2451 ) 1ي و فر ،، کيت، مولر ی(، 2459) 1و ساروگلو

 و (، نسدترن 5921و در ادميدا  علمدی ايدران م العدا  مهدم عمدادي)       (0245) 1و هم اران 

محمد ى  ، و الحسدينى  دادم رحمتی، (، 5913) کمالو سرخ، زنجيرچىزياري، (، 5911فتاحی)

(، 5932) زادهو رسدتم ، واالتدوکلی  سدارو انی،  (، 5935وند ) (، شدماعی و موسدی  5913) فرد

 يروزيد ف، غفداري گيالند ه   (،5930) کمانگر، و پوراسماعيل، ناظمی(، 5939زرآمادي و عب اله)

 عشدقی  ، وزاهد ي کالکدی  ،  ي   ّد محم    ،فدر ظدم نو ( 5930)ريگرمس انيو  اوری، نيحس، مجن ه

 ذکر است.( قامل5931)

از نظدر   کده  داد نشدان ( 11 ، ص.2450) 3فنی،  داکپور و حيد ري   تحقيق از حاصل نتايج

 ةرتبد  کندار   شهرسدتان  و   ّ او ل رتبدة زاهد ان   ، شهرستان2443 سال مر ورداري از ام انا  در

مه  دود ا تصداص داد. ايدو موادوع      وملوچستانسيستان استان شهرستان 54 ميان را در دهم

 پدارادايم  مندامرايو . توسعه مود کسب مناف  در نامرامري ش   و تيز هايتفاو  حاکی از وجود

 .(درص  1توزي   اريب)مرکزگرا مود پارادايم وملوچستانسيستان فضايی سا تار مر غالب

                                                 
1  . Saaty & Peniwati 

2  . Tuzkaya , Semih, Nut Umut, Tuzkaya, and Bahadır 

3. Shang, Lu & Li 

4. Hong, et al 

5. Jump up & Saracoglu 

6. Xi, Keith, Mueller, & Fred  

7. Imran & Zurita-Milla 

8. Onda  et al  

9. Fanni, Khakpour & Heydari 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_L._Saaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_L._Saaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process#cite_ref-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process#cite_ref-2
https://www.researchgate.net/researcher/2038830616_M_Imran
https://www.researchgate.net/researcher/2038830616_M_Imran
https://www.researchgate.net/researcher/76421934_Kyle_Onda
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670713000334
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670713000334
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ي هدا اسدتان ی منداطق روسدتايی   افتگيد توسعه( س وح 14، ص. 5930ي  و مل ی)آمادضيف

کشور را ما استفاده از دو م ل روش تحليل عاملی، آنداليز تاکسدونومی عد دي طدی دو مق د       

نشدان داد کده    هدا آني کردن . نتايج حاصدل از تحقيدق   من هرتبسنجي و  5939و  5919زمانی 

 است. افتهيکاهيش   نامرامري در ميو مناطق روستايی کشور مع  از يک دهه 

 درنهايدت ما يک م ل و يدا        ًعم تا ، غالب م العا  مذکور ما روي ردهاي مختلف درمجموع

ي ميدزان  مند  سد   تاکسونومی عد دي مده    م ل روش تحليل عاملی و آناليز      ًعم تا مه دو م ل 

و منداطق روسدتايی    هادهستاني يک استان و يا هاشهرستاني کشور و يا هااستانمر ورداري 

جغرافيدايی را   يهدا م دان  وسدعة يند  ت اي و فرمن س  و نتايج  ان پردا تهدر س   يک استان 

و کدارايی و   هدا مد ل  ةمقايسد  و اشاره چن انی مه محث ان کردهنسبت مه تغييرا  زمان مررسی 

 گسدتردگی  ،امدر . شاي  دليل ايو ان ن ردهما واقعيت وا  موجود  مورداستفاده يهام لان باق 

 و مررسی در س وح ميانی و کالن من قه موده است.

 پژوهش  یشناسروش. 3

 روش تحقیق .9. 3

فدراوان از   يامداري اسدت کده مديو مجموعده     آت نيدک   5اصلی    ّ  مؤل فة ليوتحلهيتجز     ًاصوال 

را تحدت يدک مد ل فرادی مرقدرار       ی اصد  ةام د ر ،هسدتن   ارتبدا  یظاهر مهايی که مه    ّ متغي ر

 يو ي ی از اه اا اصدلی ت نيدک مدذکور،   امنامر (.921ص.  ،5922)شرکت آمارپردازان، کن یم

ط    ّد توس    5345اصلی در سال     ّ  مؤل فة(. تحليل 234ص.  ،5914، فرشادفر)هاستامعاد داده يکاه

 (.  5، ص.345پيرسون، )ا تراع ش  2سونکارل پير

 طدور مده اصدلی در م انيدک، معد ها     محور قضيةيک آنالوگ از  عنوانمهايو ت نيک آماري 

 توسعه داده ش .   9تلينگوط هارول  ه   ّتوس مستقل 

 ،ي مختلفدی هدا ندام ي علمی مده  هارشته، در افزاررمن زمينةمه     ّ توج ه، ما مه مع  5394از سال 

(، مقد ار منفدرد   POD) 1(، تجزية متعام  سدره OKL) 0امبی د کارهونو لوئو تب يل کوسمانن  

                                                 
1. PCA 

2. Pearson 

3. Harold Hotelling 

4. Kvsamby Karhvnn Luo 

5. Proper Orthogonal decomposition 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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(، و توامد  متعامد    FA) 9(، تحليدل عداملی  EVD) 2مه مقدادير ويدره   تجزيه (،SVD) 5تجزيه

(. ارايب و 9 ، ص.5391)هوتلينگ، ش یم مرده نامعلم هواشناسی از آن  ( درEOF) 0تجرمی

آن،  موجدب مده ي اسدت کده   ا وشده تحليلدی   يدة   ّ او ل وادمد  عندوان مده انجام تحليل عاملی  نتيجة

کمتر يدا مسداوي مدا    هاي اصلی،    ّ  مؤل فهي هستن . تع اد من دستهي م انی و زمانی قامل ها هيپ 

 هاي اصلی است.     ّ متغي رتع اد 

 ةمقايسد و  يمند  ، طبقده يمند  يک روش عالی درجده  1آناليز تاکسونومی ع دي ی،     ّطورکل مه

 يهدا از شا ص ها  ّ    فع اليتمر ورداري آن  يا و يمن مهره ةدرجمه     ّ توج همختلف ما  يها  ّ    فع اليت

ي، مدا اسدتفاده از الگدوريتم عد دي،     من طبقهايجاد يک  ه ا مااست. ايو ت نيک  یموردمررس

. ايو مفهوم هست آنهاي استفاده از ارزيامی ذهنی از  واص جامهي ا وشه ليوتحلهيتجزمانن  

قان ديگري مانند                   ّ( و پس از آن محق 1 ، ص.5319)سوکال،  1ر سوکالآرامر ط           ّيو مار توس   ّ او ل

 ۀعمد   يهدا يیاز توانا(. 1 ، ص.5329 ،2جامپ و ديگران آن را توسعه دادن )جامپا  و سوکال

 ةجموعد م ،دو عمل را در کندار هدم انجدام دهد : ي دی اين ده       توان یم يو روش آن است کها

همگو تقسديم کند  و ديگدر     يهارمجموعهيه مه زش ارائه يهارا مراسا  شا ص یموردمررس

 کن . يمن درجهرا  همگو ةمجموعريهر ز ياعضاعناصر و  ،آن ه

م رح مدوده کده    يامن قه يهايزيرمرنامهدر  ش هشنا تهم لی  عنوانمهايو روش همچنيو 

 .هست یع                             ّداراي کارمردهاي گسترده و متنو 

 تحليدل  و یدهد سازمان مراي افتهيسا تار کت ني يک( AHP) 1مراتبیسلسله تحليل ين افر

 تومدا      ّد  توس ط   ايدو روش . اسدت  شناسدی روان و رياايا  مراسا  پيچي ه يهايريگميتصم

قددرار  مورداسددتفاده گسددتردهطددور مدده ،معدد  مدده آن و از شدد  داده توسددعه 5324 در سدداعتیال

 در و گروهدی  يريد گميتصدم  در  داص  ين افر ايو .(2 ص. ،2441 ،3گرفت)ساعتی و پنيواتی

 دولدت،  مانند   ،هدايی نده يزم دري ريد گميتصدم  شدرايط  از ياگسدترده  طيدف  در جهان سرتاسر

                                                 
1. Singular value decomposition 

2. Eigenvalue value decomposition  

3. Factor Analysis  

4. Experimental Orthogonal Functions (EOF) 

5. analyzed numerical taxonomy 

6. Robertar Sokal  

7. Jump up & Sokal 

8. analytic hierarchy process 

9. Saaty & Peniwati 

https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_taxonomy#cite_ref-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_L._Saaty
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قدرار   مورداسدتفاده  وپدرورش آمدوزش  و يسداز یکشدت  درمان، و مه اشت صنعت، ،وکارکسب

و گيري هاي تصميمي ی از روش AHP ين افر، ی    ّورکل طمه(. 5 ص. ،2442 ،5جوليف)رديگیم

 اسدا  مراسدت. سدپس    آن   ّ او لمخدي   2يا معيارهدا  هاسنجهانتخا   و است اريمعارزيامی چن  

يند  امتد ا موادوع    اايدو فر  شدون . ارزيدامی مدی   يا نامزدهدا  9هانهيگز ،هش یيناساش يهاسنجه

ايدو   ۀدهند  ليتشد  کده در آن عناصدر    کند  یممراتبی تب يل را مه يک سا تار سلسله موردنظر

ي ی از  منامرايو .ان ش ه، مستقل از ي  يگر فرض شون یمی  ّق تصميم نيز تل اجزاي سا تار که

ي متقامدل مديو عناصدر تصدميم، يعندی      هایوامستگايو است که  ،ين  مذکوراي فرهاتيمح ود

ارتبدا  مديو عناصدر تصدميم را     و  رديد گینم نظردررا  هانهيگزو  ارهايرمعيغوامستگی معيارها، 

ايو فرض مم و است در معضی موارد صادق نباش  و کن . فرض می طرفهکمراتبی و يسلسله

شود. يعنی مدا   هارتبهش ن مم و است موجب مرع س AHPروش  ةدر چنيو شراي ی، نتيج

تغييدر کند . مندامرايو در اسدتفاده از ايدو       هانهيگزي من رتبه نتيجةمم و است  ،يانهيگزحذا 

داراي سا تار       ًلزوما  ،يزيرمرنامه  مسائل و مش ال کليةزيرا  ؛روش مايستی ان کی محتا  مود

متغيدر مرمدو  مده     22در ايدو تحقيدق، امتد ا     (.53، ص. 5914مراتبی نيستن )زمردست، سلسله

آ ، مرق، گاز، پست مخدامرا ، راه   شب ةزيرمنايی)س   مر ورداري از ام انا   يهاشا ص

مه اشدت(، سد      اندة  ي، اجراي طدرح هدادي،   شهرويماصلی ارتبا   جادۀآسفالته، فاصله تا 

درآم  ساالنه، تعد اد  انوارهداي       ّ توس طاشتغال روستا، ممر ورداري از درآم  اقتصادي)ترکيب 

نقليده عمدومی و  صوصدی، ميدزان      وسديلة  مهام اد و مهزيستی، دسترسی  کميتةتحت پوشي 

 انوار در سال(، س   مر ورداري اجتماعی، فرهنگی و سياسی)ميزان جمعيدت، تعد اد    هزينة

 م رسدة  امتد ايی،   رسدة معمومی،  کتامخانة، نمازييپ انوار، جمعيت ماسواد، دهيار، مسج  و 

اسدتخراج و   هدا يآمداد فرهندگ   عندوان تحت 5934آماري سال  سالنامةراهنمايی، دميرستان( از 

نفدر واقد  در    544روستاي مدا جمعيدت مديي از     91مختص مه    ّ    اط العا ايو  تلخيص گردي .

کمدی و   ازنظدر  ش هيآورجم ي هادادهجهت حصول اطمينان  (.5 )ج ولدشت اشنويه مودن 

روسدتاي   مه اشدت   اندة  ويترکينزد   ّ    اط العا کيفی کنترل ش  و نواقص آماري ما استفاده از 

( پي اسدت،  2 از مد ل مفهدومی تحقيق)شد ل    کده همچندان  ش . سدپس  مرطرا ،تحت پوشي

                                                 
1. Joliffe, I.T 

2. Criterions 

3. Alternative 
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از سده روش آمداري تحليدل     ،ي هدر روسدتا  مر دوردار ميزان  يمن درجهو  يمن طبقه منظورمه

يی هر سه روش مذکور آکار درنهايت،استفاده ش  و  AHPعاملی، آناليز تاکسونومی ع دي و 

 .دشت اشنويه داده ش  روستايی توسعةالزم مراي  يهاشنهاديپمقايسه ش ن  و  هم ما
 

 
 ـ مدل مفهومی تحقیق9 شکل

 5930: نگارن ه، مأ ذ
 

 نفر 911هاي واقع در دشت اشنویه با جمعیت بیش از اسامی روستا ـ9جدول

 5934: مرکز آمار، مأ ذ

 ردیف نام روستا بخش دهستان تعداد تعداد خانوار

 5  ال آماد مرکزي شمال اشنويه 552 21

 2 سيبيان مرکزي شمال اشنويه 525 21

 9 پليه مرکزي شمال اشنويه 529 21

آمادقزن مرکزي شمال اشنويه 521 99  0 

 1 چهارمو  نالو  جنو  اشنويه 501 05

 1 دوآ  نالو  جنو  اشنويه 535 11

سقلقره نالو  جنو  اشنويه 530 11  2 

 1 پيروانه مرکزي شمال اشنويه 249 02

آمادپير  مرکزي شمال اشنويه 250 10  3 

 54  يرآماد نالو  جنو  اشنويه 251 13
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 9  جدولۀ ادام

 ردیف نام روستا بخش دهستان تعداد تعداد خانوار

آمادده شمس نالو  جنو  اشنويه 221 10  55 

گلچشمه مرکزي  209 11  52 

عثمانشيخ مرکزي شمال اشنويه 214 11  59 

آمادکوروش مرکزي شمال اشنويه 214 29  50 

 51  انلر مرکزي شمال اشنويه 211 29

 51 نرزيوه مرکزي شمال اشنويه 214 21

قلعهکهنه نالو  جنو  اشنويه 213 21  52 

 51 سردره نالو  جنو  اشنويه 231 21

 53 زمه مرکزي شمال اشنويه 912 12

آمادگرگ مرکزي شمال اشنويه 921 22  24 

 25 گردکاشان مرکزي شمال اشنويه 934 543

 22 آمادميرن مرکزي شمال اشنويه 025 33

 29 ماالگير نالو  جنو  اشنويه 029 529

 20 سرگيز نالو  اشنويهجنو   292 522

آمادآسو نالو  جنو  اشنويه 005 13  21 

 21 سوجه مرکزي شمال اشنويه 010 551

گرجهده نالو  جنو  اشنويه 111 512  22 

نوران حسو مرکزي شمال اشنويه 155 512  21 

آمادعلی مرکزي شمال اشنويه 151 534  23 

 94 شاهوانه مرکزي شمال اشنويه 103 511

 95 گن ويال مرکزي شمال اشنويه 123 521

 92 ده شمس مزرگ نالو  جنو  اشنويه 153 205

 99 نليون مرکزي شمال اشنويه 5404 290

آمادتاچيو مرکزي شمال اشنويه 5929 911  90 

 91 اميرآماد مرکزي شمال اشنويه 2253 221
 

 يهدا مخدي ي هدا  صشاهاي مرمو  مه     ّ متغي ري و انتخا  آورجم پس از  ،م العهدر ايو 

هاي آموزشدی، اداري، مه اشدتی و       ّ متغي ر شامل ،اجتماعى، فرهنگى، زيرمنايى مختلف اقتصادى،

از  ،روستايی تأسيسا مذهبی،   ما  اجتماعی،   ما  رفاهی، نظامی و  د  درمانی، فرهنگی
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ل فرمدو  الصده،   طدور مده انجدام شد .    تحليل عداملی  امت ا م ل هايآمادفرهنگ  آماري سالنامة

 :شودیمنوشته  (5)رام ةصور  مه ،عامل تب يل کرده است 1 مه را     ّ متغي ر 22 که تحليل عاملی

iiiiii eFFFY  552211
...  22,...,2,1i (5) 

)0,(شودیکه در آن فرض م 2
ii Ne   هستن .iY متغي ر ّ     i  ،امi ّد  متغي ر      ّد  توس ط  م     i آم 

 هدا     ّ متغي رثر مدر  ؤهاي معامل jFام،  j ما عامل ام i     ّ متغي راريب ارتبا   ij.ستروستا 91 مراي

هداي موجدود   شود از ي د يگر و از عامدل  ماشن  که فرض میهم جمال    ا می ie. هستن 

روسدتاهاي  مند ي  طبقده ، جهدت  درمجمدوع (. 921، ص. 5331پردازان، )شرکت آمدار ان مستقل

 :ش  زير طی مراحلدشت اشنويه 

ترتيدب،  تنظيم ش . م يو 5S گرفتو ه ا ايو م العه در حالتما درنظر هادادهامت ا ماتريس 

 ستون)متغيرها( تنظيم ش .   22رديف)روستاها( در  91مه امعاد  هادادهماتريسی از 

مداتريس   ةتهيد  ايدو مرحلده،   جدة تين محاسبه شد .  هاداده يس همبستگی ميوماتر رحلةمدر 

منامرايو در اينجا مداتريس  ست. ها    ّ متغي رکواريانس ميو  د ارايب همبستگی يا ماتريس واريانس

 .محاسبه ش  (2) رام ةصور  مه انسيهمبستگی از طريق کووار

N

yyxx
CO

ii
xy

 


))((

 
 (2) 

 انجدام  قبدل از شدروع  ش . ی مر روي ماتريس مذکور انجام املسپس روش آماري تحليل ع

ادرايب همبسدتگی    دترمينان ةمحاسبعاملی از طريق  ةزيجتی جاعتبارسن ،عاملی ليوتحلهيتجز

 ي .گرد مونزآ 2آل ايو د ميير د زرسالترنيمعيار کا ةمحاسبها و     ّ متغي رميو 

منظدور  مده ، تيدرنهاگردي .   نتخاا هاعامل و هحاسبم اهماتريس مارگويه چهارم ةمرحلدر 

اسددا  پددنج عامددل از همدد يگر مر مر ددورداري روسددتاهاي دشددت اشددنويه محاسددبة فاصددلة

اسدا   فواصدل مديو روسدتاها مر    ،زير ی سياقل فاصلة، ما استفاده از فرمول ح اقل آم هدستمه

 محاسبه ش .   (9)رام ة





n

i
ikijjk xxe

1

2)(

 

 (9) 

                                                 
1. S-Mode 

2. Kaiserslautern –Meyer-Alcaen 
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در يک مجموعده از مشداه ا  اسدت.     آم kو  آم j ميو مشاه ه فاصله jkeدر ايو فرمول 

ijx
 nام مدوده و   kام روي عضو  iمق ار متغير  ikxام موده و  jام روي عضو  iمق ار متغير  

 هم تع اد متغيرهاي هر عضو است.

اسدا   ريانس ميو روستاها )روش وارد( مراقل وااسا  روش ح روستاها مر تکتکسپس 

، روسدتاهاي واقد  در هدر    تيد درنهاي شد ن  و  من دستهادغام و در چهار گروه  ماهم (0)رام ة

 همگنی مررسی گردي . ازنظر وشه 

)()(
mkmk

xxxx
NN

NN
W t

mk

mk
km 




 

 (0) 

 مدا  امدراي روسدتاه   ماتريسدی    ّ او ل مرحلدة در  ،ونومی ع ديمراي انجام عمليا  آناليز تاکس

مدوده و در   n×mمداتريس   کده امعداد  ياگونده مده  ؛شد   طراحدی  ي منتخدب هاشا ص مه    ّ توج ه

 یموردمررسد  يهدا شدا ص  مده  مداتريس  يهدا ستونروستاها قرار داشتن  و  ماتريس س رهاي

 (.1 رام ة)است nاز روستاي  m، ميانگر شا ص  عنصر  کهيطورمه ،داشت ا تصاص

 

     (1) 

 
 

 متفداو  مدود، مدراي    هدا شدا ص مده اين ده واحد هاي سدنجي         ّد  توج ه   مع ، ما مرحلةدر 

اسدا   مر هدا شدا ص متغيرها،  همةمقيا  واح  مراي  کردنواح ها و جايگزيو يساز ساني

اسدت و    iمرمو  مه روستاي j متغير ان ازۀ Xijاستان ارد م انی ش ن . در ايو رام ه،  (1)رام ة

Տj  انحراا معيار متغيرj  .دسدت همد  استان اردشد ه ي هدا دادهماتريس واح ي از  جهيدرنتاست 

 آم .
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(1) 

 
 

 (2)ة رام د محاسبه ش .  استان اردش هي هادادهاسا  سپس ماتريس فواصل ميو روستاها مر

اسدا   مرکدب مديو دو روسدتا مر    فاصدلة  Ca,b. در ايو رام ه ده یمی را نشان  سياقل فاصلة

 .هست     ّ متغي ر kمجموع فواصل 

 

   (2) 

حاصل ش . چون ايو مداتريس قرينده    (1)رام ة صور مه، ماتريس فواصل مرکب جهيدرنت

 مدا  bاز   aروسدتاي   فاصدلة هر روستا از  ودش مرامر صدفر اسدت و    فاصلة منامرايو ،ماش یم

، کمتدريو مقد ار،   آمد ه دسدت مده مرامدر اسدت. در هدر سد ر مداتريس       aاز  bروسدتاي   فاصلة

 .ماش یم)ميشتريو نزدي ی( ميو آن روستا ما ساير روستاهاي ديگر فاصله ويترهکوتا ۀدهن نشان

(1)   

 
 

. در ايو مداتريس مدا اسدتفاده از    شودیمفواصل ميو روستاها تش يل   اقلحماتريس سپس 

روسدتاهايی کده    فواصل تعييو  واه  ش . منامرايو ميانگيو و  انحراا معيار ح اقل و ح اکثر

 محد ودۀ همگدو مدوده و روسدتاهاي  دارج از      ،محرانی اسدت  مح ودۀدر  هانآ فاصلةح اقل 

 (.3 )رام ةحذا  واهن  ش  نشاندليل ناهمگنی محرانی مه
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(3)   

 
 

 رام دة  اسدا  مر درص  31احتمال ( فواصل ميو روستاها، ما -d( و ح  پاييو )+dح  ماال )

 محاسبه گردي . (54)

(54)   

                                     
 رام دة ، روستاهاي همگو ما اسدتفاده از  ش هیمررسي هاشا صمجموع  اسا مردر ادامه، 

مدراي هدر    لآه يد اکميدت    zokارزيامی ش . در ايو رام ه،  لآه يانسبت مه مق ار مورد  (55)

( اسدت و  iمدراي هدر روسدتا )        ّ متغي رهر  ۀاستان اردش ، مق ار  zikاست و  استان اردش ه     ّ متغي ر

Cio هدا و تعيديو       ّ متغي رمده ندوع    ،آل، مق ار مر ورداري هر روستا است. انتخا  شا ص اي ه

  دارد.مستگی  ش هانتخا ي هاشا صجهت مثبت يا منفی 

 (55)   

 
 

 مح ودي دامنةکه  گرددیم    ّ  معر فی مر ورداري درجة نام مه تلفيقی شا ص ،مرحله ايو در

  fiرا مدا   i ةگزيند  مر دورداري  درجدة  اگدر  .رديد گیم اريک قر و صفر مقادير ميو و ماش  داشته

است که فرمدول آن آمد ه    موردنظرح  ماالي مر ورداري  . ميدار را (52)رام ة دهيم، نشان

 .ماش یم هاآنانحراا معيار  متغير و  iميانگيو مر ورداري م لو  مراي  است. 
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 يدک  مده  fi هرچقد ر  و ردارترمر و موردنظرروستاي  ماش ، ترکينزد صفر مه fi هرچق ر

مه درجة  ، مستهتيدرنها. ماش یم مر ورداري روستاي مرموطه ع م ۀدهن نشان ماش ، ترکينزد

 کرد. يمن رتبهرا  هاآن توانیمی، مررسدمور يهاشا صاز ميزان  مر ورداري روستاها

(52) 

   
                   

طدی   تدوان یمد را  آنيک روش کيفدی اسدت و   مراتبی سلسله تحليل ين ا الصه، فر طورمه

 مراحل ذيل مه انجام رسان :

در ايدو   :موردم العده اسدا  هد ا موادوع    مر مدوردنظر  مراتبسلسلهسا ت و ايجاد  د

 :شودترسيم می( 2 ش ل) مراتبسلسله صور مهالگوي انتخا   م العه
 

 
 مراتبی روستاهاي دشت اشنویهسلسله تحلیل ینداـ ساختار فر2 شکل

 5930: نگارن ه، مأ ذ
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متغيدر، درآمد     3، ام اندا  زيرمندايی شدامل    AHPين  اپي است، در سا تار فر کههمچنان

متغيدر   3متغير، مر ورداري از ام انا  اجتماعی، فرهنگی و سياسدی شدامل    0اقتصادي شامل 

 .ماش یم

روسدتاها  کارشناسدان و مد يران،    ازنظدر تنظيم ماتريس مقايسة زوجدی: در ايدو مرحلده،     د

  .شون یمه ا ما ي  يگر مقايسة زوجی  اسا مرمعيارها و معيارها نيز  اسا مر

مقد ار   شا ص ندرخ سدازگاري   محاسبة: ما استفاده از هاسهيمقا 5مررسی ميزان سازگاري د

سدازگاري   ،ماشد   5/4اگدر ندرخ سدازگاري کمتدر از     . شودیمص    ّمشخ  هاقضاو ناسازگاري 

هاي زيدر  شود. ق م  نظريها ماي  تج مقايسه ، درصور وياه و در غير مود قبولقامل هاهمقايس

 شود:کار گرفته مینرخ سازگاري مه ةمحاسبمراي 

« وزن نسدبی »مقايسا  زوجی در مردار ستونی  مردار مجموع وزنی: ماتريس ةمحاسب .5گام 

 .شودیمار  

ردار اولويدت نسدبی تقسديم    مردار سازگاري: عناصر مردار مجموع وزنی مر م ةحاسب. م2گام 

 .شودیم

را مده دسدت    maxميدانگيو عناصدر مدرداري سدازگاري      :maxآوردن دسدت مده . 9گام 

 . (59 ة)رام ده می

هداي  تعد اد گزينده  n  ،: در ايو رام ده زير رام ةاسا  مرشا ص سازگاري  ةمحاسب .0گام 

 است. لهئمسموجود در 

 (59                                  )                                       1

max






n

n
CI



 

 

شدا ص   نسبت سازگاري: نسبت سازگاري از تقسيم شا ص سازگاري مر ة. محاسب1گام 

 شود.ستخراج میا (2)لج و آي . شا ص تصادفی ازمی دستمه (50ة)اسا  رام مرتصادفی 

(50)                                                                                    CR

CI
CR 

 

 

 

                                                 
1. Consistency Ratio(CR) 
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 شاخص تصادفی ـ2 لجدو

 529، ص. 5919: مهرگان، مأ ذ
54 3 1 2 1 1 0 9 2 5 N 
15/5 01/5 05/5 92/5 20/5 52/5 3/4 11/4 4 4 RI 

 

ميددان  را هدداسددهيسددازگاري در مقا مددود، يددا کمتددر 5/4 مرامددر نسددبت سددازگاري درنهايددت،

در ايو م العه ميزان شا ص نرخ سدازگاري   ازآنجاکه(. 524د529، ص. 5919 )مهرگان،کن می

ود و مد ل مدذکور پذيرفتده شد .     زوجی روستاها سدازگار مد   مقايسة( مود، 42/4) 5/4کمتر از 

هر روسدتا محاسدبه    مر ورداري رتبةميزان و  5اي پر  چويز افزارنرمترتيب، ما استفاده از م يو

 ش .

  موردمطالعهفی محدودۀ معرّـ 4

. اسدت  قرارگرفتده غرمدی  غرمی اسدتان آذرمايجدان  جنو غرمی ايران و در شمالاشنويه در  دشت

دقيقه عدرض   42درجه و  92طول جغرافيايی و  41 هدقيقدرجه و  01در موقعيت جغرافيايی،  ازنظر

. ايدو دشدت   همسايه اسدت  دو کشور ترکيه و عراق ما ،غر از طرا  و است ش ه واق جغرافيايی 

تدو گديال  مرغدو  و     2144س   اسدتان و مدا توليد  سداليانه      يهادشتي ی از حاصلخيزتريو 

 23هزار تو سيب مرغو  مرکز تجاري سيب و گديال  شدمال غدر  ايدران مدوده و       554ح ود 

و  اسدت متدر از سد   دريدا     5124 من قده حد ود      ّ توس طروستاي در آن جاي گرفته است. ارتفاع م

مسداحت اسدتان و   از کدل  درص   5/9ح ود  اشنويه دشت. ماش یم لومترمرم يک 2411 آن احتمس

 (.9 است)ش لغرمی را مه  ود ا تصاص داده جمعيت استان آذرمايجاناز کل درص   41/2

                                                 
1. Expert Choices   
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 غرمی ايراند موقعيت جغرافيايی دشت اشنويه در من قة شمال9 ش ل

 5930،  ه: نگارنمأ ذ

 هاي تحقیق. یافته1

 ازآنجاکده جهدت انجدام روش تحليدل عداملی،      هاداده الصه پس از تنظيم ماتريس  طورهم

دترمينان ماتريس ارايب همبسدتگی نيدز    حاسبةش  و  روجی م KMO5 ≤ 3/4 آمارۀ مق ار 

يل عداملی  تحل فومرامر صفر مود، انجام تحليل عاملی مسيار مناسب تشخيص داده ش . ما اعمال 

از  % 1/34، درمجمدوع روستاي مذکور، پنج عامل کده   91هاي مرمو  مه     ّ متغي رمر روي ماتريس 

مه اين ده      ّ توج هما  ميان،ويدرا(. 9 استخراج ش ن )ج ول ،کردن را تبييو می هادادهکل واريانس 

ي هدداعامددلهددا را تبيدديو کندد  و واريددانس داده درصدد  2/14يی  تنهددامددهتوانسددت    ّ او لعامددل 

ن اشته و استقالل کامل داشتن ، م ل مدذکور پذيرفتده    ماهم يداریمعن همبستگی ،ش هاستخراج

 ش .

 

 

 

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

˝31´70°10 

 

˝30´70°

04 

 تركیه
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 هاعامل ط   ّتوس  شدهتبیین واریانس كل مقادیر ـ3جدول

 5930: نگارن ه، مأ ذ

 یه  ّ او ل ۀویژ مقادیر
 هاعامل

 واریانس كل واریانس % فراوانی تجمعی %

   ّ او ل 2492150 2/11 2/14

 دوم 314149 9/24 1/24

 سوم 901121 1/52 5/19

 چهارم 511011 9/1 0/11

 پنجم 34925 2/2 6/11

 

مود و ميدزان   هاعاملکل واريانس  درص  2/14يو عامل   ّ او لمق ار درص  واريانس  که ازآنجا

ي ريکدارگ مده مرامر صفر مود، م ل مذکور پذيرفته ش . نتايج حاصل از  هم ما هاعاملهمبستگی 

ي روستاهاي واق  در دشت اشنويه نشان داد که روستاهاي اميرآماد، من طبقهعاملی مراي روش 

کمدی از شدهر اشدنويه قدرار دارند  و ميشدتريو شدباهت و         فاصدلة آماد و نليوان کده در  تاچيو

شدامل   ،چهدارم  طبقدة و روستاهاي واق  در  ان ش هواق در يک گروه  ،دارن  ماهمهماهنگی را 

ة ايددو ازجملدد(. 0 ميددزان مر ددورداري را داشددتن )ج ول مودندد  و کمتددريو (0/15روسددتا) 51

اين ه در جدوار شدهر    رغمیعلکه  نام مرد توانیمآماد، پيروانه و پليه را روستاها، نرزيوه،  الي 

 ازنظدر مر وردارتريو روستاها هسدتن  و  ا جزو کم    ّ، ام دارن آن کمتريو فاصله را ما نيز و هستن  

 (.0 )ش لهستن  ي  يگرشبيه مه مسيار    ًبا يتقر ،ام انا  روستايی ويرتيیامت اکمبود 
 

 
 روستاهاي واقع در دشت اشنویه يبندخوشهدرخت  ـ4 شکل

 5930: نگارن ه، مأ ذ
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 تعداد و درصد روستاهاي واقع در هر طبقه ـ4جدول

 5930: نگارن ه، مأ ذ

 تعداد وضعیت گروه
درصد 

 فراوانی
 روستا

 --- --- --- مر وردار 5

 آماد و نليواناميرآماد، تاچيو 1/1 9 مر وردار      ًنسبتا  2

 5/52 1 مر وردار    ّ توس طم 9
آماد، حسو نوران، شاهوانه، گن ويال، ده ده شمس مزرگ، علی

 گرجه

 3/22 1 مر وردار     ً   نسبتا  کم 0
آماد، آماد، سوجه، ماالگير، زمه، سرگيز، آسوگردکاشان، ميرن

 آمادگرگ

 0/15 51 رمر ورداکم 1

عثمان، آماد، چهارمو ، دوآ ، سيبيان، شيخ يرآماد، قزن

آماد،  انلر، سردره، گل، کوروشقلعه، چشمهآماد، کهنهپيرو 

 آماد، پيروانه و پليهسقل، نرزيوه،  الي ده شمس کوچک، قره
 

 ارايب مر ورداري حاصل از انجام آناليز تاکسونومی ع دي را مراي روستاهاي (1ج ول)

از  کد ام چيهد ، اگرچده  شدود یمد کده مشداه ه    طدور همان. ده یمواق  در دشت اشنويه نشان 

ا همانند  دو روش قبلدی روسدتاهاي        ّد ، ام   نبودند  روستاها جزو روستاهاي ما مر دورداري مداال   

 درجدة داراي ميشدتريو   912/4و  923/4، 235/4ترتيب ما ارايبآماد و نليوان مهاميرآماد، تاچيو

درصد  از کدل    90ز ام انا  روستايی نسبت مه ساير روسدتاهاي ديگدر هسدتن .    مر ورداري ا

مر وردارتريو روستاهاي من قه مودن  که اريب مر دورداري  ش ه، جزو کمروستاهاي مررسی

مر دوردارتريو روسدتاهاي ايدو طبقده شدامل روسدتاهاي       ، کمويمويدرامود.  5تا  1/4ميو  آنها

يب ا تصداص دادند . ادرا    مه  ود راي آ ر هارتبهمودن  که  مانعثشيخآماد و پيروانه، پيرو 

 است. 321/4و  312/4، 331/4ترتيب: مر ورداري ايو روستاها نيز مه

پي اسددت، نتددايج حاصددل از انجددام آندداليز تاکسددونومی عدد دي  (1از جدد ول) کددههمچنددان

 اسدا  کده مدر  مختلف مرمو  مده روسدتاهاي واقد  در دشدت اشدنويه نشدان داد        يهاشا ص

مه پنج طبقده تقسديم    توانی ممقيا  لي ر ، کل روستاهاي س   دشت اشنويه را  يمن ميتقس

، هيچ روستايی جزو طبقة روستاهاي ما مر ورداري مداال نبدود.   ، در س   من قهويمويدراکرد. 

مر دوردار قدرار داشدتن . شدي روسدتا نيدز جدزو              ًنسبتا  طبقةدرص  از کل روستاها در  5تنها 

 ط مودن .                     ّهاي ما مر ورداري متوس روستا
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 برخورداري روستاهاي واقع در دشت اشنویه درجۀ ـ1جدول

 5930: نگارن ه، مأ ذ

 اريب روستا رتبه اريب روستا رتبه اريب روستا رتبه

341/4 زمه 111/421 آمادکوروش 235/459 اميرآماد 5

352/4  يرآماد 111/421  انلر 923/450 آمادتاچيو 2

320/4 آمادقزن 135/422 نرزيوه 912/451 ليوانن 9

321/4 آماد الي  249/421 گردکاشان 004/451 شمس مزرگده 0

391/4 چهارمو  293/423 آمادميرن 002/452 شاهوانه 1

309/4 دوآ  200/494 سوجه 019/451 آمادعلی 1

313/4 سيبيان 212/495 گن ويال 013/453 حسو نوران 2

312/4 پليه 211/492 گرجهده 145/424 سرگيز 1

321/4 عثمانشيخ 210/499 ماالگير 111/425 آمادآسو 3

312/4 آماديرو پ 215/490 سردره 125/422 قلعهکهنه 54

331/4 پيروانه 210/491 ده شمس کوچک 101/429 آمادگرگ 55

 191/4 قره سقل 111/420 گلچشمه 52

 

 روستاي واقع در دشت اشنویه 31 بودنرجایگاه برخوردا ـ6جدول

 5930: نگارن ه، مأ ذ

 روستا وضعیت  درجۀ برخورداري

 --- مر وردار 2/4تا  4

 آماد، نليواناميرآماد، تاچيو مر وردار      ًنسبتا  0/4تا  2/4

  آماد،آسو، و حسو نوران، سرگيز آمادلیده شمس مزرگ، شاهوانه، ع مر وردار    ّ توس طم 1/4تا  0/4

 مر وردارکم      ًنسبتا  1/4تا  1/4
آماد،  انلر، نرزيوه، گردکاشان، کوروش گل،آماد، چشمهقلعه، گرگکهنه

 ه، ماالگير، سردره و ده شمس کوچک.گرجه، سوجه، گن ويال، دآماديرنم

 مر وردارکم 5تا  1/4
، سيبيان، چهارمو ، دوآ  آماد، الي ، آمادقزن، زمه،  يرآماد، سقلقره

 و پيروانه آمادپيرو ، عثمانشيخپليه، 
 

کد ام از روسدتاهاي سد      ص کدرد کده هديچ          ّنيز مشخ  AHPنتايج حاصل از انجام روش 

و  آمداد ويچتامر وردار و مر وردار نبودن . از طرفی، تنها روستاهاي       ًنسبتا دشت، جزو طبقا  

مر دورداري   رتبةماالتريو  192/4و  122/4ما  ترتيبمهمر وردار     ّ توس طم طبقةاميرآماد واق  در 

 طبقدة د واقد  در  آمدا رو را در ميو کل روستاهاي دشت اشنويه دارن  و روستاهاي پيروانه و پي
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(. نتيجة ديگر اين ه، مراسدا  روش  2مر وردار، کمتريو ميزان مر ورداري را دارن )ج ول کم

واق  ش ن  و ح ود  مر وردارة کمطبق  از کل روستاها( در درص 14روستا) 25آماري مذکور، 

 جاي گرفتن . رمر ورداکم      ًنسبتا  طبقةروستاها نيز در  درص  90
 
  AHPروستاهاي دشت اشنویه از دیدگاه كارشناسان با استفاده از تکنیك  یافتگیتوسعهمیزان  ـ7 جدول

 5930: نگارن ه، مأ ذ

 ضریب روستا رتبه ضریب روستا رتبه ضریب روستا رتبه

523/4 سيبيان 251/421 سرگيز 121/459 آمادچيوتا 5

549/4 ماالگير 241/421 سوجه 192/450 اميرآماد 2

439/4 سردره 535/422 گن ويال 931/451 نليوان 9

425/4 شمس کوچکده 535/421  انلر 215/451 قلعهکهنه 0

413/4 سقلقره 512/423 نرزيوه 211/452 آمادرگگ 1

411/4 آمادقزن 520/494 گردکاشان 201/451 مس مزرگده ش 1

423/4 چهارمو  519/495 آمادکوروش 202/453 حسو نوران 2

429/4 پليه 511/492  يرآماد 293/424 علی آماد 1

455/4 عثمانشيخ 510/499 زمه 291/425 آمادآسو 3

443/4 پيروانه 501/490 آماد الي  221/422 چشمه گل 54

441/4 آمادپيرو  500/491 آماديرنم 221/429 شاهوانه 55

502/4   دوآ  221/420 گرجهده 52

 گیري و پیشنهادهانتیجه

مهبود اسدتان ارد   ه ا مااست که  ايپيچي هروستايی مستلزم طی فراين   توسعةدرمجموع، 

مختلف  يهامخي ستيمایممت ا ا، منظورم يو. رديگیمزن گی مردم در مناطق روستايی انجام 

گردد کده در م العدة حاادر مدا ايدو       ى مناطق شناسايىيرمنايزو اجتماعى، فرهنگى،  اقتصادى،

مراسدا   نفدر دشدت اشدنويه     544ه ا، ميدزان مر دورداري از ام اندا  روسدتاهاي مداالي      

ه از روش ما اسدتفاد  درمانید  مه اشتیو  ،زيرمنايی، اجتماعى و فرهنگی اقتصادى، يهاشا ص

-S ارائدة يده در قالدب     ّ او لي مررسی گردي . پس از تنظيم ماتريس اسهيمقاو  تحليلىد  توصيفى

mode  سه ت نيک آماري تحليل عاملی، آناليز تاکسونومی عد دي و تحليدل    از، 91×22 امعادما

کور استفاده ش . ارزيامی نتايج حاصل از انجام سه روش مذ هادادهمراتبی مراي پردازش سلسله
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نشدان داد کده    ،و مشاه ا  مصري واعيت مر دورداري روسدتاهاي واقد  در دشدت اشدنويه     

وادعيت   ،مر ورداري ام انا  روستايی ازنظر موردم العه من قةس    ياز روستاها ک امچيه

ي مدذکور، نشدان   هدا م ل   ی     ّي کل اسهيمقاحاصل از مررسی  نتيجةانتظار را ن اشتن . مورد لآه يا

روسدتاهاي   ميدان، ويد درارص  از کل روستاهاي واق  در طبقا  اشدترا  داشدتن .   د 19داد که 

. ايدو  ي د يگر مودند        ً                          نسبتا  مر وردار مسيار شبيه مده   طبقةآماد و نليوان واق  در اميرآماد، تاچيو

اشترا ( ت رار  درص  23روستا) 0مر وردار ما     ّ توس طم طبقةواعيت مراي روستاهاي واق  در 

مه کمتريو ميدزان  دود    رمر ورداکم      ًنسبتا مر وردار و کم ةن اشترا  اعضا در طبقا ميزا  ّام  ،ش 

 (.1 رسي )ج ول
 

 طبقه هر در مشترک واقع روستاهاي تعداد و درصد ـ8 جدول

 5930: نگارن ه، مأ ذ

 

ي هدا روشت بيقدی   مقايسدة ، نتايج حاصل از مررسدی و     ّ محق قدرراستاي مررسی فرايا  

از روسدتاهاي من قده، جدزو طبقدة      کد ام چيهنشان داد که اگرچه وا  موجود  ،آماري مذکور

                        ً                      ي مختصري سه روستاي نسبتا  مر وردار)اميرآمداد،  هاتفاو ا هر سه روش ما                  ّمر وردار نبود، ام 

در تعد اد اعضداي    حدال ايومدا  ؛کردند   من يطبقهد و نليوان( را در يک گروه ج اگانه آمااچيوت

ه اين ه روش تحليدل عداملی عد دي و    م    ّ توج ه، ما ميانويدراوجود داشت.  يیهاتفاو طبقا  

         ّد ی و مرم   گروهرونی و ح اکثر واريانس مهگروروندح اقل واريانس  پايةي مر ا وشهتحليل 

قعيدت موجدود روسدتاهاي    ، واده یمرا در يک گروه جاي  ترازهمی روستاهاي  سياقل فاصلة

، نسدبت مده دو روش   روويد ازاص کدرد و                                    ّ  لحاظ مر ورداري از ام انا  مهتر مشدخ  مشامه را مه

ي مند  تيد اولو رهيد ومده ، مراي انجام تحقيقا  مشامه را نشان داد. منامرايو يترقيدقديگر نتايج 

 مدل

 طبقه

 مجموع
 برخوردار

       نسبتا 

 برخوردار

    ّ توس طم

 برخوردار

-كم       نسبتا 

 برخوردار

-كم

 برخوردار

 91 51 1 1 9 - يل عاملیتحل

 91 52 50 1 9 - آناليز تاکسونومی

AHP - - 2 52 25 91 

 22 55 1 0 2 - مشتر  اعضاي

 19 22 51 23 99 - مشتر  درص  اعضاي
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 چهدرۀ مدراي کاسدتو از    شدود یمد ، پيشدنهاد     ّ محق ق   ّ او لمناطق روستايی مر الا فرض  توسعة

ريددزان و روش تحليددل عدداملی مددال  عمددل مرنامددهروسددتايی، نتددايج حاصددل از  محروميددت

 من قه قرار گيرد. گذارانستايس

روسدتا مده شدهر     ويتدر کينزددر تصور عام  ازآنجاکه،    ّ محق قمررسی فرض دوم  راستايدر

روسدتاها(   درصد  29روستاي نزديک شهر) 1مه اين ه     ّ توج ها ما                             ّمايستی مر وردارتريو ماش ، ام 

 يرفته نش .روستاها قرار گرفتن ، ايو ادعا و فرض پذ تريومر وردارکم طبقةجزو اعضاي 

روسدتاهاي کدال  اول مدا سداير      رهيد ومده ديگر اين ه، ميو روسدتاهاي مر دوردار،    نتيجة 

ی وجدود دارد.  افتگيد توسدعه ی در سد       ّ توج هقاملا تالا  ،روستاهاي واق  در کال  چهارم

 رهيد وهمد  ،ي شهرسدتان اتوسدعه و اسناد  هامرنامه مجموعةدر ت ويو  توان یم آم هدستمه نتايج

يدی  زااشدتغال توزيد  ام اندا  و تخصديص اعتبدارا       نحدوۀ روستايی دشت اشنويه و  سعةوت

 ۀدمورداسدتفا ي روسدتايی  گدذار هيسدرما  توسدعة و  هدا رسا تيزامزار دولت در تأميو  عنوانمه

 من قه قرار گيرد. و ا آ  منام  توسعةم يران 

 نامهكتاب
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