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  چکیده

آوري و موفقیت براي ترین پارامترهاي سودیکی از مهم ،مالی و تجاري هاي به موقعیت و مکان استقرار فعالیت توجه
در  گردد؛ میپذیر  امکان ،داشتن اطالعات دقیق مکانی در اختیار با ،دستیابی به این هدف شود واین مراکز محسوب می

بندي  رو رتبه از این. طلبد هزینه و زمان بسیاري را می ،آوري و دستیابی به این اطالعات جمع ،بسیاري از مواردکه در  حالی
دید کلی نسبت به وضعیت اقتصادي  ،ریزان اقتصادي ، براي مدیران و برنامهشهرها در گام نخست ناقتصادي مناطق کال

مالی و  مراکز بت به جایابی دقیق مکان استقرارنس ،کند تا پس از شناسایی مناطق مستعد اقتصادي ایجاد میمناطق شهري 
بندي  براي رتبه چند شاخصه بندي گیري و رتبه تصمیمهاي  از تکنیک ،در این تحقیق. اقدام نمایند ،بر حسب اولویت ،تجاري

براي  از تکنیک بردار ویژه ودر شهر تهران ها و پارامترهاي مؤثر اقتصادي  اقتصادي مناطق شهري پس از شناسایی شاخص
با  ، با استفاده از ضریب گاما،هاي چند شاخصه دست آمده از تکنیکه نتایج ب. ها استفاده گردید دهی به این شاخص وزن

  .سیستم اطالعات جغرافیایی، مقایسه شدندگانه شهر تهران در 22  بندي اقتصادي مناطق  دست آمده از پهنهه نتایج ب
 بندي جمعی، تکنیک هاي چندشاخصه رتبه تکنیک ،بندي اقتصاد شهري، مراکز مالی و تجاري، رتبه :هاي کلیدي واژه

  اي گیري چندشاخصه مقایسه تصمیم
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 مقدمه - 1

گیـري   در دنیاي پیشرفته و پیچیده امروز، تصـمیم 
ــحیح ــی ص ــم و     ، علم ــیار مه ــش بس ــع، نق ــه موق و ب

  دارد اي در شکسـت یـا موفقیـت هـر پـروژه      کننده تعیین
از  ؛مراکز اقتصـادي و تجـاري  ). 1386همکاران، حاله و (

یکــی از  ،هــا و مؤسســات مــالی و اعتبــاري جملــه بانــک
. ندگرد ها محسوب می اقتصادي شهرهاي   مهمترین بخش

گـذاران، ارائـه   با جذب و هدایت وجوه سـپرده   مراکز این 
ــدم ــادي،   اخ ــعه اقتص ــارکت در توس ــردم و مش ــه م ت ب

در جوامع شـهري   ريهاي مؤث نقش ،اجتماعی و فرهنگی
به عهده دارند و روز به روز در حـال گسـترش و توسـعه    

بـا ایجـاد رقابـت بـین     ایـن گسـترش   . باشند خدمات می
ها و مؤسسات مالی و اعتباري بـراي جـذب بیشـتر     بانک

مـالی را   ر تجهیز منـابع مؤثر بهاي  تسلط بر مؤلفهمنابع، 
هاي تأثیرگذار بر تجهیز  یکی از مؤلفه. ضروري کرده است

توجه به مطلوبیـت محـل    ،در بانکداري نوینمنابع پولی 
هــا و مؤسســات مــالی و اعتبــاري  اسـتقرار مکــانی بانــک 

ها  رو مدیران بانک از این). 1387عی، رفی، بامداد( باشد می
ـ   و مؤسسات م رو الی و اعتباري، با تصـمیمات مکـانی روب

ــترش ت  . هســتند ــه گس ــالی اســت ک ــن در ح ــارت ای ج
خــدمات هــاي جدیــد ارائــه  الکترونیـک و پیــدایش روش 

بانـک کـه    تلفـن  ؛ ماننـد اینترنـت و  مختلف مالی و بانکی
براي کاربر فراهم را هاي زمانی و مکانی خاصی  محدودیت

کنند باعث تغییرات رفتاري و نحـوه تعامـل آنهـا بـا      نمی
ها تا حدودي نقش  در نتیجه شعب بانک ه؛ها گردید بانک

از  ،بـانکی خدمات د را به عنوان تنها کانال ارائه قبلی خو
 ،موجب گشته توجه بـه مکـان   مسألهاین . اند دست داده

 بــیش از پــیش ضــروري شــود ،جهــت حفــظ مشــتریان
ــانی، ( ــوارد  ).1388قرب ــن م ــتم اطالعــات   ،در ای سیس

مـدیران   ،بندي مناطق شهري با پهنه 1(GIS) جغرافیایی
ریــزان را در شناســایی منــاطق بهینــه اســتقرار  و برنامــه

اما این هدف تنها با در . رساند یاري می ،فعالیت اقتصادي
پــذیر  امکــان ،اختیــار داشــتن اطالعــات دقیــق و بــه روز

                                                        
1- Geographic Information System  

آوري  دسـتیابی و جمـع   ،گردد که در بسیاري از موارد می
ه و شهرها نیازمند هزینـ  این اطالعات در بسیاري از کالن

بندي اقتصادي مناطق  رو رتبه از این. باشد میوقت زیادي 
گیـري   هاي تصمیم مدلها و  گیري از روش شهري با  بهره

هاي  جهت شناسایی مناطق مستعد فعالیت چند شاخصه
توانـد ضـمن    بنـدي ایـن منـاطق مـی     ویـت اقتصادي و اول
 گیـري  باعث تسـریع در فراینـد تصـمیم    ها کاهش هزینه

هـاي مکـانی منـاطق     آوري داده ادامه با جمـع تا در شود، 
تر این منـاطق جهـت انتخـاب     ئیبه بررسی جز ،انتخابی
ري در سیسـتم اطالعــات  مراکـز اقتصــادي و تجـا  دقیـق  

  . اقدام نمود جغرافیایی
ارائه مدلی به منظـور   ،هدف کلی انجام این تحقیق

اقتصادي مناطق شهري، جهت استقرار مراکـز   بندي رتبه
اهـداف تفصـیلی    ،دنبـال آن ه و بباشد  میري مالی و تجا

هـاي   ها و شاخص تعیین معیار: زیر را در بر خواهد گرفت
ها،  تعیین میزان اهمیت معیارها و شاخص مؤثر اقتصادي،

بنـدي اقتصـادي منـاطق     شناسایی تکنیـک بهینـه رتبـه   
گانـه شـهر   22و بررسـی وضـعیت فعلـی منـاطق     شهري 

  .  تهران
  
  پیشینه تحقیق - 2

بندي اقتصادي مناطق شهري  مطالعاتی که به رتبه
بـه   ،در اغلب ایـن مطالعـات  . باشند اندك می ،پردازند می

از سیسـتم   ،بندي اقتصـادي منـاطق شـهري    منظور رتبه
ــت و از    ــده اس ــتفاده ش ــایی اس ــات جغرافی ــدم اطالع ع

آوري  هاي مکانی و پرهزینه بودن جمـع  ه دسترسی به داد
یـاد   در آنهای از مشکالت تحقیق ها به عنوان یک این داده

  .شود می
از تکنیـک تجزیـه و    بـا اسـتفاده  ) 1380(موسوي  

یابی شـعب بانـک    مکان، 2(AHP) مراتبی تحلیل سلسله
 ،اي اي و نقطـه  یـابی ناحیـه   کشاورزي را از دو بعـد مکـان  

 ،در تحقیق خـود ) 1384(فوکردي  .مورد ارزیابی قرار داد
هـاي   ی ماشـین یـاب  به تعیین معیارهاي تأثیرگذار بر مکان

                                                        
2- Analytic Hierarchy Process  
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کدام از ایـن معیارهـا بـا اسـتفاده از     خودپرداز و اوزان هر
او یکـی از مشـکالت   . مراتبی پرداخته است ایند سلسلهفر

هـاي مکـانی    هداصلی تحقیق خود را عدم دسترسی به دا
یابی شعب  به مکان) 1390(عشورنژاد و همکاران . داند می
 6ید بانک تات با توجه به شعب فعلی آن در منطقـه  جد

 1اي فـازي  یند تحلیـل شـبکه  اشهر تهران با استفاده از فر
در ) 1392( همچنــین عشــورنژاد و عباســپور. پرداختنــد

گانــه شــهر تهــران را جهــت 22منــاطق  ،تحقیــق خــود
 ،شناسایی مناطق بهینه استقرار مراکـز مـالی و اعتبـاري   

بندي  در این تحقیق از آنالیز خوشهها آن. کردندبندي  پهنه
در  3(RBFIN) و تابع پایه شـعاعی  2(GCA) خاکستري

نتایج تکنیک . سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده نمودند
دهنده این اسـت کـه    بندي خاکستري نشان آنالیز خوشه

ــه ترتیــب اولویــت  1 و 11، 4، 2، 7، 12، 3، 6منــاطق  ب
و بـراي   باالتري در استقرار مراکز مالی و اعتبـاري دارنـد  

، 12، 6 اولویت به ترتیب بـراي منـاطق  تابع پایه شعاعی، 
  .باشد می 1و  4، 11، 2، 7، 3

  
  مبانی نظري  - 3

به طور معمول به  ،گیري هاي تصمیم ها و مدل روش
گیري چند هدفه و چند شاخصه تقسیم  هاي تصمیم مدل
 هاي گیري هاي تصمیم مدل ،ها در بین این روش. شوند می

شـکل گرفتـه و    1970چند شاخصـه کـه از اوایـل دهـه     
هـاي ورودي   داده. بیشتري دارنـد اند، کاربرد  توسعه یافته
لـب  توان در قا هاي چند شاخصه را می گیري براي تصمیم

ول به صورت مـاتریس  این جدا. جداولی سازماندهی کرد
در نظـر گرفتـه    ،ارزیابی یا ماتریس آثارتصمیم، ماتریس 

ها هسـتند و   نمایانگر گزینه ،هاي ماتریس ردیف. شوند می
هاي  و ستون را دربرگیرند هاي جغرافیایی ه توانند پدید می
ا هـ  توانند در انتخاب گزینـه  ها هستند که می شاخص ،آن

هـاي   ارزش دربردارنده ،هاي ماتریس سلول. بگذارندتأثیر 
هـا هسـتند کـه     زده شـده از شـاخص   گیري تخمین اندازه

                                                        
1- Fuzzy Analytic Network Process 
2- Gray Cluster Analysis  
3- Radial Basis Function Interpolation Network  

عملکرد هر گزینه تنها . شوند ها مطرح می مرتبط با گزینه
هـا وابسـته    نظر در توصیف گزینهبه سطح شاخص مورد 

هـا نیـز    گیران به شاخص هاي تصمیم نیست، بلکه اولویت
هـا   اولویت ،ترتیب بدین ؛گیرند ورد توجه قرار میم ،در آن

این بدین معناسـت  . شوند گیري وارد می در قاعده تصمیم
هـاي مربـوط بـه معیارهـاي      ها ارزش گیري که در تصمیم

. شـوند  آمیزنـد و ترکیـب مـی    ها در می ارزیابی، با اولویت
هـاي خـاص    مـدل  ،هاي چند شاخصـه  گیري براي تصمیم

انــد کــه هــر کــدام شــامل مزایــا و   بســیاري ارائــه شــده
گیـري چنـد    هـاي تصـمیم   روش. هایی هستند محدودیت
، بنــدي بــراي گــزینش، رتبــههســتند مبنــایی  ،شاخصــه

هاي  بندي بر اساس گزینه طبقه بندي و اولویت زنی، غربال
محدود و موجود که از طریـق در نظـر گـرفتن برخـی از     

هاي چندگانه، متضـاد، وزنـی و    از شاخصها، اعم  شاخص
پورطاهري و همکاران، ( شوند انجام می ،داراي عدم تقارن

1390.(  
گیري چند  هاي تصمیم بندي تکنیک طبقه) 1(شکل 

هـا و   هاي قرار داده شده در گزینه بر اساس التزام 4معیاره
در . (Moffett, Sarkar, 2006) دهد را نشان می معیارها

بنـدي   رتبـه  هـاي چنـد شاخصـه    از تکنیـک  ،این تحقیق
گیـــري  تکنیـــک تصـــمیم ، 5 (ORESTE)جمعـــی 

ــه ــه مقایسـ ــک  و 6 (MAPPAC)اي  چندشاخصـ تکنیـ
ــمیم ــذف   تصـ ــر حـ ــی بـ ــه مبتنـ ــري چندشاخصـ  گیـ

(ELECTRE)7 بندي اقتصادي مناطق شهري  براي رتبه
  .استفاده شد

                                                        
4- Multi-Criterion Decision Making  
5- Organisation, Rangement Et Synthese De Donnees 
Relationnelles َ
6- Multicriterion Analysis of Preferences by Means of 
Pairwise Actions and Criterion Comparisons  
7- Elimination et Choice Translating Reality  
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  گیري چند معیاره هاي تصمیم بندي از تکنیک طبقه - 1شکل 
  (Moffett, Sarkar, 2006) : منبع

داري دها خوکه جهت سهولت نمودار از تکرار آنرا دارند لیست امکان استفاده در سمت راست  ،لیست چپسمت هاي قرار گرفته در  تمامی تکنیک(
  ).شده است

  

بندي  رتبهگیري چند شاخصه  رویکرد تصمیم
  جمعی

گیـري چنـد شاخصـه؛     له تصـمیم اگر در یک مسـأ 
شـاخص باشـد و   kگزینـه بـر اسـاس    mبندي  هدف، رتبه

 روي 1ضـعیف  مرتبـه یـک  هـا   براي هـر یـک از شـاخص   
هـر  ) وزن( هـا تعریـف و اهمیـت نسـبی     مجموعه گزینـه 

شاخص نیز با یک ترتیب ضعیف دیگر بیان گردد؛ مبانی 
بـه نـام    بندي، رتبههاي برتري داشتن  اولیه یکی از روش

ابـزاري را   ،این روش. شود ریزي می پی جمعی،بندي  رتبه
هاي تصمیم  کند که قادر است در نهایت گزینه فراهم می

بنـدي نمـوده و تعارضـات میـان      را به طـور کامـل رتبـه   
  .(Pastijn, Leysen, 1989)  ها را نشان دهد گزینه

میالدي و در کنفرانسی کـه دربـاره    1979در سال 
شاخصـه برگـزار گردیـد؛    هاي چند  گیري مباحث تصمیم

اســتاد دانشــگاه پلــی ، 2)1979( وبینــزپرفســور مــارك ر
                                                        
1- Weak Order  
2- Marc Roubens 

در زمینه یک روش را تکنیک بلژیک، نخستین ایده خود 
بندي  روش رتبه«گیري چند شاخصه به نام  جدید تصمیم

هـا بـر    هـاي ترتیبـی گزینـه    جمعی براي مقایسه ارزیـابی 
 ایـن ارائه داد و سعی داشت با کمک  3»ها اساس شاخص

چندشاخصه مبتنی ، از الزام عملی موجود در روش روش
اگـر  . ها اجتناب نمایـد  براي تعیین وزن شاخص بر حذف

A  را یک مجموعه محدودm اي در نظـر بگیـریم؛    گزینـه
 ،شـاخص  kمشـتمل بـر    Cها توسط مجموعه  این گزینه
اهمیت نسبی هر شاخص  در این روش،. گردند تحلیل می
 4نشده، بلکه با یک ساختار رجحانیها مشخص با اوزان آن

مرتبـه  کـه تحـت نـام     Cهـاي   بر روي مجموعه شاخص
ایـن سـاختار   . شـوند  شود، تعیـین مـی   تعریف می ضعیف

که  بیان شده Sرجحانی به صورت رابطه کامل و انتقالی 
یـا   P. تشـکیل شـده اسـت    Pو  Iخود از مجموعه روابط 

                                                        
3- Overview and Selection of Multi- Criterion 
Evaluation  
4- Preference Structure 

 گیري چندمعیاره هاي تصمیم تکنیک

  کیفی  کمی

AHP ELECTRE III* 
IDRA*t 

MACBETH* 

MAVT 
Modified AHP 

PACMAN*t 

PRAGMA*t 

PROMETHEE I* 
PROMETHEE IIt 

TACTIC*t 

TOPSIS 
UTA* 

 

ORESTE* 

MELCHIOR* 

 

Goal programming 

  هیچکدام  کمی  کیفی  هیچکدام  کمی  کیفی

ELECTRE I* 

ELECTRE II* 
ARGUS* 

QUALIFLEX* 

REGIME* 

ELECTRE IV*t 

Maximax* 

Maximin* 

NDS computation 
 

هاي  بندي گزینه رتبه
  وابسته به معیارها

  بندي معیارها رتبه

  ها تکنیک
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یــا  Iو ) عــدم تقــارن( رجحــان، مبــین عــدم همــاهنگی
رجحـان در بـین   ) تقـارن ( معرف همـاهنگی ، 1تفاوتی بی

هـاي   بـراي هـر یـک از شـاخص    . باشـند  هـا مـی   شاخص
j = 1, … , k   نیز یک ساختار رجحانی بر روي مجموعـه

A هـاي   گردد که همانند مجموعه شاخص تعریف میC ،
 این ساختار رجحانی نیز انتقالی بوده و از مجموعه روابط

 ،بـدین ترتیـب  . شـود  مـی سـاخته  تفـاوتی   رجحانی و بی
هـا   ساختار رجحانی اول بر اساس اهمیت نسبی شـاخص 

آیند و ساختار رجحانی دوم نیز  وجود میه نسبت به هم ب
هـا   تـک شـاخص   ها بر حسب تک ر روي مجموعه گزینهب

پس از تشکیل دو نوع سـاختار رجحـانی   . شوند ایجاد می
هـا   بندي اولیه بـر اسـاس ایـن سـاختار     فوق باید به رتبه

ــراي ایــن. پرداخــت هــاي  کــار از روش میــانگین رتبــه ب
بدین صـورت کـه ابتـدا بـه     . گردد استفاده می 2سون بس

ساختار رجحانی مراجعه نموده و طبق رتبه آن بـه تمـام   
هـا   و به تمام گزینـه ) شاخص k )kتا  1ها، اعداد  شاخص

سـپس از  . دهیم تخصیص میرا ) گزینه m )mتا  1اعداد 
ین عدد اختصاص یافتـه کـه بـر مبنـاي     بیشترین و کمتر
هسـتند،   Iیکسـان یـا    داراي ارجحیت ،ساختار رجحانی

 و 1هاي  یعنی به جاي اختصاص رتبه ؛گیریم میانگین می
داده  5/1رتبه  ،مذکور، به هر دو) گزینه( به دو شاخص 2

سـون،   هـاي بـس   بنابراین با روش میانگین رتبهشود؛  می
دست آمـده  ه رتبه ب. شوند میها تبدیل  ها به رتبه اولویت

ـ  푟ها را  براي شاخص دسـت آمـده بـراي هـر     ه و رتبه ب
푟گزینه در هر شـاخص را بـا    (푚)   دهـیم  نمـایش مـی 

 . (Isabelle, Pastijn, 2002)  
سـه   ،بندي براي انجام رتبه بندي جمعی رتبهروش 

، محامـد پـور  ( مرحله اساسی دارد که به شرح زیر اسـت 
  :)1387زاده،  اصغري
,풅(ퟎها  فواصل گزینه 3مرحله برآورد -1 풎 풌)  

بر کاربرد  بندي جمعی، رتبهبرآورد کردن در روش 
استوار است کـه   4ماتریسی فرضی با نام ماتریس موقعیت

                                                        
1- Indiffrence 
2- Besson  
3- Projection  

از بهترین به بدترین  ،هاي تصمیم در هر ستون آن، گزینه
ها  ستون. شوند ها مرتب می با مالحظه هر یک از شاخص

قـرار   بـا . گردنـد  ها مرتـب مـی   نیز بر مبناي رتبه شاخص
ــلی    دادن  ــر اص ــر قط ــل ب ــاتریس حاص ــاي م آن،  اعض

ــت ــلی و      موقعی ــر اص ــپ قط ــمت چ ــر در س ــاي بهت ه
. شـوند  هاي بدتر در سمت راست آن تصـویر مـی   موقعیت

الیـه سـمت چـپ قطـر      ر منتهـی د سپس یک مبدأ صفر
در نظر گرفته و فواصل  ،اصلی و تمامی تصاویر ایجاد شده
,푑(0این تصاویر از مبدأ صفر که بـا   푚 )   نشـان داده

  : که داریم به طوري ؛شوند شده تعیین می

  if  a  Pk b then d(0, ak) < d(0, bk)                 ) 1رابطه 

 if  r1(a) = r2 (b) and 1 P 2 then d(0,a1)< d(0,b2)  )2رابطه 

    
,푑(0عمل برآورد فواصل  푚 )  که مفهوم آن در

شـود   هاي مختلفی انجام می فوق بیان گردید براي حالت
  :که عبارتند از

  :برآورد خطی مستقیم) الف
 بــه منظــور انجــام بــرآورد فاصــله ،در ایــن حالــت

푑(0, 푚 )از ، 푟  و푟 (푚)   ــه ــراي گزینــ در  mبــ
  :شود استفاده می) 3(از رابطه  kشاخص 

           )     3رابطه     mrr2
1m0,d kkk   

  
 :مستقیمبرآورد خطی غیر) ب

بـه   حالـت، فواصـل تصـاویر از نقطـه مبـدأ      در این
  :شوند محاسبه می) 4(صورت رابطه 

           ) 4رابطه      mrrmd kkk   1,0
                               

  :خطیبرآورد غیر) ج

جهـت تعیـین    خطـی در حالت تصـویر کـردن غیر  
از رابطـه زیـر اسـتفاده     ،مورد نظـر  فاصله تصاویر از مبدأ

                  :گرددمی

   ) 5رابطه   2 22 ))((,0 mrrmd kkk                      
      

                                                                              
4- Position-Matrix  
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بـه   )5(تر، رابطـه   براي دستیابی به شرایط عمومی
                   :یابد شکل زیر تغییر می

  )6رابطه   R R
k

R
kk mrrmd ))((,0                                          

      
و  که در نهایت اگر اوزان نرمال شـده  1 

  :گردد حاصل می )7(به آن اضافه شود، رابطه 

  ) 7رابطه   R R
k

R
kk mrrmd ))().1(.(,0                                                                        

                         
، فاصـله  Rدر این راستا با توجه به برخی از مقادیر 

d شود به صورت زیر تعریف می:   
d1R:  میانگین هندسی     

d1R: میانگین حسابی موزون   
           mr,rmin:dR kk          

d2R: میانگین مربعات            
          mr,rmax:dR kk  

  
هـا   فواصـل گزینـه   1بنـدي کلـی   مرحله رتبه -2
 kmR 

تـک اعضـاي مـاتریس     با تعیین فاصله تصاویر تـک 
هــاي فــوق،  از طریــق یکــی از حالــت مبــدأ،موقعیــت از 

بـه طـور کلـی،    . شـود  انجـام مـی  بندي کلی فواصل  رتبه
 Rهاي فوق یـا مقـادیر مختلـف     انتخاب هر یک از حالت

براي تصویر کردن و تعیین فواصـل   km,0d    تنهـا بـا
نسبت به هم بوده کـه  هدف تأثیرگذاري بر موقعیت آنها 

ــا هــاي  کمــک روش میــانگین رتبــه در ادامــه، فواصــل ب
مسأله دوباره به  ،بندي شده و بدین ترتیب سون رتبه بس

  .شود می   بازگشت داده ،ماهیت ترتیبی آن
ـ      نتیجه این رتبه ه بندي برابـر بـا اختصـاص رتبـه ب

ن به فواصـل  سو دست آمده از روش بس km,0d   بـه
صورت kmR به نحوي که به عنوان مثال داریم ؛است:  
                   )                                                                     8رابطه 

   21 aRaR  if     21 b,0da,0d    

                                                        
1- Global Ranking  

هاي کلی نامیده شده  دست آمده، رتبهه هاي ب رتبه
  :شوند محدوده زیر واقع میو همگی در 
ــه                        )  9رابطــــ  k.mmR1 k 

                                                                                   
 2مرحله تجمیع -3

  هاي کلی، رتبـه  پس از محاسبه و تعیین همه رتبه
ها به طـور   ها براي تمام گزینه کلی در هر کدام از شاخص

اي ماننـد   شوند؛ یعنی براي هـر گزینـه   جداگانه جمع می
mشود ، تجمیع نهایی محاسبه می:  

                 ) 10رابطه    



K

1K
kmRmR                                                                                                  

  
یک ساختار ترتیبی افزایشی بر اساس  ،بدین ترتیب

 mR    شـود  و با در نظر گرفتن روابط زیـر تعریـف مـی 
  :)12و رابطه  11رابطه (

 if    R(a) < R (b) then a  p  b              )11رابطه 

     if    R(a) = R (b) then a  I  b          )12رابطه  
 

اي که  گزینه mR   ،مربوط به آن کوچکتر اسـت
تــر بــوده و رتبــه بهتــري بــدان اختصــاص داده   مناســب

هـاي   رتبـه  اي برتر است کـه جمـع   شود؛ یعنی گزینه می
 ها کمتر باشد ها، از سایر گزینه شاخصمطلق آن در همه 

(Roubens, 1982). 

  
  اي مقایسه گیري چند شاخصه رویکرد تصمیم 

براي  اي، گیري چند شاخصه مقایسه تصمیمتکنیک 
  ایـن  . مطـرح شـد   )1986( 3نخستین بار توسـط ماتـاراز

تکنیک بر اساس مقایسه زوجی از عملیات ممکن با توجه 
گذاري شده  معیارهاي ممکن، پایهاب تمامی زوج به احتس

، مبتنــی اســت بــر مقایســه زوجــی ایــن تکنیــک. اســت
هاي مرتبط با هر جفت از معیارهاي تعریف شده با  گزینه

بنـدي   تفاوتی که یـک پـیش رتبـه    دو رابطه رجحان و بی

                                                        
2- Aggregation   
3- Matarozzo 



  79ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ غدیر عشورنژاد، حسنعلی فرجی سبکبار......../  بندي اقتصادي مناطق شهري رتبه

 

 
 

چنـد  ویژگـی اصـلی تکنیـک    . دهند می را تشکیل 1کامل
ــه  ــه مقایس ــه   ،اي شاخص ــاخص رتب ــان ش ــدي  در بی بن

حـل   گیـري، نزدیکتـرین راه   چندمعیاره مبتنی بـر انـدازه  
  . باشد ها می بندي گزینه آل جهت طبقه ایده

. اسـت بندي چند هدفـه   این روش، یک شیوه رتبه
شـود   بندي کامل تشکیل می این تکنیک از دو پیش رتبه

. دهنـد  مـی  شـکل بندي نهایی را  که قسمت مشترك رتبه
هـاي ورودي   یف دادهتعر: الگوریتم تکنیک، از سه قسمت

، مقایسه زوجـی معیارهـا بـراي هـر     )متغیرها و معیارها(
ــان و    ــط رجح ــف رواب ــا در تعری ــایج معیاره ــت از نت جف

بندي نهایی،  ها در ساخت رتبه تفاوتی و تجمیع اولویت بی
 ,Matarazzo,1986; Martel)تشــکیل شــده اســت 

(Matarazzo, 2005; Erdal Dincer, 2011 .  
  :فرض دارد پیشسه  ،این تکنیک

  براي هرKi، ی یک مقدار کمvij  تواند بـراي   می
 Kiنسـبت بـه    αjکننـده عملکـرد    که بیـان  αjهر گزینه 

  .است، اختصاص داده شود
 ی مقدار کمvij تواند براي هـر گزینـه    میαj   بـر

 .تعیین گردد Kiاساس هر معیار 

                                                        
3-Total Preranking  

 مقــدار(vij)υ  هــرvij [0,1]توانــد در بــازه  مــی 
 ,Matarazzo,1990; Erdal Dincer)مقداردهی شـود  

(2011.  
  . معیارها متقابالً از هم مستقل و متفاوت هستند

بر  αjکننده عملکرد  که بیان vij، مقدار Kiبراي هر 
 .باشد، تعیین شده است می Kiاساس 

باشـد کـه    مـی  Kiبـراي هـر    iωوزن عـددي   ،یک
را نشـان   آن) 13(و رابطـه  اسـت   Kiکننده اهمیت  بیان
  .دهد می

                                         )13رابطه 



n

i
i

1

1  

                                                                                                                
ایجاد شـده و جهـت    2 یک تابع مقدار، Kiبراي هر 

استفاده  >1υ 0>(vij) از  vijبراي هر  υ (vij)تعیین مقدار
بـین هـر    gh (ω e , ω f )πشاخص اولویـت پایـه   . شده است

ــه ــت از گزین ــا  جف ــت از   fωو  eωه ــر جف ــاس ه ــر اس ب
  :شود محاسبه می 14، از طریق رابطه Khو  Kgمعیارهاي 

                                                        
2- Value Function   

                                                                                                                     )   14رابطه   1, fegh  if

       hfhegfge   
                                                              0, fegh  if        hfhegfge   

                                                           2
1, fegh  if        hfhegfge  

   

                    gehfhegfge if 

  



 )(()()()()((

))()(()()((
))()((

, gehfhegfge
hehfhgfgeg

gfgeg
fegh if 




  

))()()( hfhegf    

  



 )(()()()()((

))()(()()((
))()((

, gehfhegfge
hfhehgegfg

hfheh
fegh if 






 ))()()( hfhegf    
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efπ  گردد میتعیین ) 15(با رابطه .  

)                                                                                     15رابطه  
 




ji

ji
feijef m 1

,


 

 
  :تعیین شده است 16 با رابطه eαبراي گزینه  eπو یک مقدار کلی،  

)                                                                                                       16رابطه 



ef A

efe



\

 

 
انتخـاب شـده    ،وابسـته  eπبا بزرگتـرین   eαسپس 

. شـود  و به عنوان گزینه بهینه تعیین میاست و از یک س
eπ به جز گزینه بهینه از ،A  و باقیماندهeα   با بزرگتـرین

که به عنوان بهترین گزینـه دوم   eπیافته  مقدار تخصیص
ایند تا این فر. گردد نتخاب شده است، دوباره محاسبه میا

سـپس یـک   . شـود  ها تکـرار مـی   ی گزینهبندي تمام رتبه
 Aابتدا با انتخاب حداقل گزینـه بهینـه از    ،یند مشابهافر

 eπخـارج شـده و    Aسپس این گزینـه از  . شود انجام می
به  eπبا کمترین  eαگردد و باقیمانده  دوباره محاسبه می

د تـا  ینااین فر. شود نوان برترین گزینه دوم، انتخاب میع
بنـدي   ایـن رتبـه  . یابد ها ادامه می ینهبندي تمامی گز رتبه
بنـدي   ، جهت رسـیدن بـه یـک رتبـه    2و نزولی 1ديصعو

  .شوند ترکیب می Aخطی ضعیف 
  
گیري چنـد شاخصـه مبتنـی     رویکرد تصمیم 

 برحذف

گیـري اسـت    هاي تصمیم از جمله روش ،روشاین 
در ) 1999( و همکارانش 3بوچاناننخستین بار توسط که 

. گیري، معرفی شد هاي تصمیم هاي روش پاسخ به کاستی
مســائل چنــدبــراي تحلیــل هــاي مختلفــی  تــاکنون روش

                                                        
1- Ascending  
2- Descending 
3- Buchanan  

شـش  تـوان بـه    شاخصه ارائه شده است که از آن جمله مـی 
اشـاره   4گیري مبتنی بر حـذف  تصمیم تکنیک چند شاخصه

گیري چندشاخصه مبتنی بـر حـذف،    در روش تصمیم. نمود
گیرند و بـا   مورد استفاده قرار می ،هاي کمی و کیفی شاخص

بندي آنها بـه دسـت    ها، رتبه مقایسات دو وجهی میان گزینه
مسائل چند شاخصه بـه صـورت قـراردادي بـا یـک      . آید می

هـا و مقـادیر برتـري، بیـان      هـا، شـاخص   مجموعه از گزینـه 
 هــا اي از گزینــه در ایــن مســائل بایـد مجموعــه . گردنــد مـی 

퐴 = {푎 |(푖 = 1,2, … , 푚)} ــه   ار ــوند ک ــابی ش زی
ــا مجموعــه     ــر ب ــورد نظ ــابی م ــاخص ارزی هــا  اي از ش

푔 (푎), 푗 = 1,2, … , 푛 پــذیرد صــورت مــی .푔 (푎) 
کننـده یـک    حتـی اگـر مـنعکس   (یک عدد حقیقی است 
ــد  ــی باش ــابی کیف ــه در روش) ارزی ــاي غیر ک ــهه اي  رتب

در مقابـل  . شـود  بیـان مـی   5با روابـط دوگانـه   ،ها مقایسه
تفـاوتی را در   برتـري و بـی  تی که دو رابطه هاي سن روش

در تکنیـک فـوق،   گرفتنـد،   در نظر میمقایسه دو گزینه 
و ارزش آستانه برتري  푞 تفاوتی با مفهوم ارزش آستانه بی

صورت رابطه و روابط برتري را به  شود نشان داده می 푝 با
ــی  )17( ــی م ــد معرف ــزازي و ( کن ــاران، ک :)1390همک

                                                        
4- ELECTRE I, II, IS, III, IV, TRI 
5- Binary 

  )17رابطه 
g(a) - g(b) > p                             )a  به صورت قوي برتر ازb باشد می (                    a   P  b 

q < g(a) - g(b) < p                    )a  به صورت ضعیف تر برتر ازb باشد می (                 a  Q  b 

| g(a) - g(b) | < p                    )a  نسبت بهb  بی تفاوت است وb  نسبت بهa(               a   I  b 
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که در یک  توان گفت بنابراین به طور خالصه می
گیرنده با سه حالت متفاوت  ، تصمیم1مدل جامع برتري

  )19رابطه (: باشد می
1-  a    I   b   )a تفاوت است نسبت به  بیb(  
2-  a   Q  b   )a  برتري دارد برb(  
3-  a    P  b   )a  برتري قوي دارد برb(  

مراحل زیر چگونگی محاسبات را در این روش 
  :دهد نشان می

  محاسبه هماهنگی: اولگام 
، ضـریب اهمیــت یـا وزن مخــتص بـه هــر    푘اگـر  
ــارامتر همــاهنگی کــل   jشــاخص  )퐶باشــد، پ , و  (

푐هماهنگی هـر دو گزینـه بـه ازاي هـر شـاخص       ( , ) 
 .گردد میمحاسبه ) 18(توسط رابطه 

       )  18رابطه     b,ac.k
k
1b,ac jj                                                                                            





r

1j
jkk  

                                                                                    

 

   
   

   
























otherwise
qp

bgagp
bgpag

bgqag
c

jj

jjj

jjj

jji

baj

,

0

1

,  

j= 1,2,…,r   
 

  ناهماهنگیمحاسبه : گام دوم
دیگري به  2، ارزش آستانهبراي محاسبه ناهماهنگی

푉)ارزش آستانه وتـو . را باید تعریف کرد 3وتو نام ایـن   (
را به طـور کامـل رد کنـد؛     a S bامکان را دارد تا اعتبار 
اي به این صورت برقرار باشد  رابطه jاگر براي هر شاخص 

푔 (푏) >  푔 (푎) +  푉،  انــدیس ناهمــاهنگی بــراي
) 19(هر دو گزینه به ازاي هر شاخص به صـورت رابطـه   

  :گردد محاسبه می
                                                        
1- Comprehensive Preference Model  
2- Threshold Value 
3- Veto  

  )      19رابطه 

 

   
   
   

























otherwise
p

pagbg
bgag
bgpag

d

jj

jjj

jjj

jjj

baj

,

1
0

,



  

j= 1,2,…,r   
  

تهیه شـده و   ،ماتریس ناهماهنگی براي هر شاخص
هـا   توان هیچ اجماعی از شـاخص  برخالف هماهنگی نمی

اسـت تـا اعتبـار    ناهماهنـگ کـافی   یک شـاخص  . داشت
  .اي را رد کند رتبهغیر

  
ــه : ومگــام ســ بررســی درجــه اعتبــار رابط

 Sاي  رتبهغیر

퐴هـا   براي هر جفت از گزینـه  ∈ (푎, 푏)   مقـادیر
گـام پایـانی در   . آید هماهنگی و ناهماهنگی به دست می

ین دو مقدار براي تعیـین  هاي ا ترکیب شاخص ،این مدل
مـاتریس اعتبـار    ،فراینداي است که از این  رتبهدرجه غیر

 a S bتوان توسط آن درجه اعتبار  آید و می به دست می
 هـا  درجه اعتبار براي هر جفـت از گزینـه  . را تعیین نمود
퐴 ∈ (푎, 푏) گردد تعریف می) 20( به صورت رابطه:  

                                                              ) 20رابطه 

 
     

   
 















 bac

bad
bac

bacbadifbac
bas j

j

,1
,1

.,

,,,
,  

 baJj ,  
                         

هایی است  بیانگر آن دسته از شاخص J=(a,b)که 
푑که  (푎, 푏) > 퐶(푎, 푏) باشد.  
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  ها بندي گزینه رتبه: گام چهارم
 ،گیـري چندشاخصـه   تصـمیم گام بعـدي در روش  

ــر حــذف  ــن مــدل و ایجــاد   بهــرهمبتنــی ب بــرداري از ای
ها از اطالعات موجود در مـاتریس   نهایی گزینهبندي  رتبه

بــرداري از ایــن  روش عمــومی بــراي بهــره. اعتبــار اســت
و  z1و نزولـی   بندي صعودي تولید دو پیش رتبه ،ساختار

z2  است که از ترکیب آنهـا푍 = 푍 ∩ 푍  بنـدي   رتبـه
براي این منظور باید پارامتر . شود حاصل می ،روش نهایی

توسط  ،شود نیز معرفی می aیا برش  a-cutکه با نام  
  :تعیین گردد) 21(رابطه 

                  ) 21رابطه  







Aba
baS

,
,max

                                                                                                       

  
کند که تنها  مقدار اعتباري را معین می ،این پارامتر

کــه نزدیــک بـه آن هســتند مــورد   S(a,b)مقـادیري از  
پارامتر جدیدي به  ،یندادر این فر. گیرند مالحظه قرار می

훼برابـر   S()شـود کـه    معرفـی مـی   S()نام  + 훽 
در نهایت باید مقدار . است − 푆() را محاسبه نمود .

تعریـف  ) 22(به صورت رابطـه   Tماتریس  ،بر این اساس
  :شود می

)22رابطه 
   

     


 


otherwise

sbaS
baT

0
,1

,
  

  
نشـان   Q(a)سپس مطلوبیت براي هـر گزینـه بـا    

کـه   باشد میهایی  شود که به مفهوم تعداد گزینه داده می
هایی  غلبه کرده است منهاي تعداد گزینه بر آنها aگزینه 

به بیان ساده برابـر مجمـوع    Q(a)اند؛  بوده aکه برتر از 
منهاي مجمـوع اعـداد موجـود در     ،اعداد موجود در سطر

در . شود براي هر گزینه تعریف می Tهاي ماتریس  ستون
هـایی کـه داراي بیشـترین و     یند نزولی، مجموع گزینهافر

هـاي بـاال را بـه خـود      رتبـه  ،بزرگترین مطلوبیت هستند

هــاي داراي  پـس از خـروج گزینـه   . دهنـد  اختصـاص مـی  
و  محاســبه ینــد، مجــدداً بــا ابــاالترین مطلوبیــت از فر

S() ،هـا   یابـد تـا رتبـه تمـامی گزینـه      یند ادامه مـی افر
با  z1بندي  رتبه پیش ،نتیجه به دست آمده. مشخص شود

نتـایج صـعودي بـه    . بندي نزولی خواهـد بـود   عنوان رتبه
آید بـا ایـن تفـاوت کـه ابتـدا       روش مشابهی به دست می

مـورد   ،هایی که داراي کمترین مطلوبیـت هسـتند   گزینه
  .گیرند میاستفاده قرار 

  
 روش تحقیق - 4

هـا و   ابتـدا شـاخص   ،تحقیـق با توجـه بـه اهـداف    
و بـا نظـرات   گردید شناسایی  ،پارامترهاي مؤثر اقتصادي

هاي  ، دادهها تکمیل و متناسب با این شاخص ،کارشناسان
ــاطق   ــدام از من ــر ک ــه ه ــوط ب ــع ،مرب ــدآوري  جم از . ش

بندي مناطق شـهري   براي رتبههاي چند شاخصه  تکنیک
بردار ویژه بـراي  و از تکنیک  Excelافزار  نرمبا استفاده از 

اسـتفاده   Matlabافزار  ها در نرم دهی به این شاخص وزن
چند  هاي دست آمده از تکنیکه نتایج ب ،در ادامه. گردید

دست آمـده  ه شاخصه با استفاده از ضریب گاما با نتایج ب
گانـه شـهر تهـران در    22  بندي اقتصـادي منـاطق    از پهنه

ارزیـابی قـرار گرفـت     مـورد  ،سیستم اطالعات جغرافیایی
ـ . )1392عباسپور،  ،عشورنژاد( ه این مقایسه میان نتایج ب

میزان تطابق جهت تعیین  SPSSافزار  دست آمده در نرم
 شـکل ( این فرایند در شهر تهران. استفاده شد ،بین نتایج

منطقه این شهر اجـرا شـد و نتـایج     22و  بر روي هر ) 2
هـت تحلیـل   هـا و جـداول ج   حاصل از آن در قالب نقشه

همچنـین  . تهیه گردیـد  ،وضعیت جاري و تصمیمات آتی
بندي مناطق  براي رتبههاي چند شاخصه  تکنیکانتخاب 

 و کاربرد اندك آنها با توجه به ماهیت متفاوت آنها شهري
در مطالعات داخلی ارائه شده است و به نحوي این مقاله 

  .  باشد می ه دنبال معرفی آنهاب
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  محدوده و قلمرو پژوهش -2شکل 

  )نگارندگانمطالعات : (منبع                                                 
  
  ي تحقیقها یافته -5

  ها آوري داده ها و جمع تدوین شاخص: گام اول
هــا و عوامــل مــؤثر در  شــاخص ،اولــین مرحلــهدر 

بندي اقتصادي مناطق شهري با نظرات کارشناسـان   رتبه
هاي مورد نیـاز بـراي هـر کـدام از      و دادهشدند شناسایی 

 ،و بـر اسـاس آن  شـدند  آوري  جمـع  ،مناطق شهر تهـران 
در ایـن  ). 1جدول ( گردیدگیري تشکیل  ماتریس تصمیم

تــن از  12روش دلفــی بــراي دریافــت نظــرات  ،تحقیــق
ــن زمینــه و تعیــین عوامــل و   متخصصــین مــرتبط در ای

 هـاي  گزارشهمچنین . شد به کار گرفته ،معیارهاي مؤثر
سازمان آمار و سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهـران  

قـرار  اسـتفاده  مورد  ،گیري جهت تشکیل ماتریس تصمیم
  .گرفتند

  
  گیري ماتریس تصمیم -1 جدول

نرخ 
اشتغال 
(C8) 

نرخ 
  باسوادي
(C7) 

تراکم 
جمعیت 

(C9) 

ها و  تعداد بانک
مؤسسات مالی و 

 (C6)اعتباري 

تعداد مراکز 
اقتصادي و 

 (C5)تجاري 

تعداد مراکز 
بهداشتی و 

 (C4)درمانی 

تعداد مراکز 
رفاهی و تفریحی 

(C3) 

تعداد مراکز 
اداري 
(C2) 

تعداد مراکز 
آموزشی و 

 (C1)فرهنگی 

  منطقه

43/94  98/96  74/4902  147  36  187  351  185  290  1  
82/91  93/95  71/5732  195  62  293  200  113  403  2  
68/94  47/97  19/9085  222  63  306  228  258  335  3  
75/92  71/94  69/5027  124  50  368  361  101  376  4  
35/91  50/96  66/5989  89  49  244  230  77  370  5  
44/93  49/97  22/11924  420  54  409  206  544  427  6  
79/93  05/95  38/20958  228  21  233  108  146  217  7  
72/92  19/94  34/30542  123  12  186  121  48  150  8  
56/90  10/92  83/3852  53  13  65  61  44  71  9  
49/90  13/93  97/43835  115  14  155  74  26  141  10  
65/92  07/94  49/24796  187  97  121  101  107  137  11  
78/93  73/90  02/16427  279  133  75  172  124  131  12  
65/92  98/94  48/16946  106  18  132  95  57  163  13  
47/94  03/94  20/23354  82  14  140  152  49  166  14  
72/92  09/90  32/15698  85  38  178  176  33  210  15  
42/90  62/88  30/15998  69  20  108  127  72  117  16  
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54/89  34/87  57/36574  56  82  100  115  45  138  17  
24/91  55/89  13/3877  51  31  89  141  77  152  18  
63/92  59/87  43/5614  20  7  64  61  12  65  19  
31/91  00/90  18/5197  62  27  96  162  109  185  20  
27/90  71/94  84/927  44  19  30  59  56  71  21  
43/89  52/95  92/8624  12  6  26  65  31  41  22  

 )هاي نگارندگان یافته: (منبع

 
بـا   هـا  تعیین میزان اهمیت شـاخص : گام دوم

  تکنیک بردار ویژه
هایی براي شناخت و دانستن اهمیت نسبی  تکنیک
هــا،  در ایــن تکنیــک. ر موجــود، وجــود داردعوامــل مــؤث

بـوده و  ) نرمـالیزه (مجموع وزن هر مجموعه برابر با واحد 
شـاخص را نسـبت بـه    رجحیت هر ا  اهمیت نسبی درجه

مـورد نظـر   ي در زمینـه  گیر ها براي تصمیم بقیه شاخص
چهار روش بـراي ارزیـابی اوزان    ،در این زمینه. سنجد می

: گیـري وجـود دارد کـه عبارتنـد از     تصمیمها در  شاخص
ــی ــین1روش آنتروپـ ــپ ، روش لـ روش  ،٢(linmap) مـ

 4، و تکنیـک بـردار ویـژه   3کمترین مجذورات وزین شـده 
 ).1388 و همکاران، جعفري(

  
  
  
  
  
  
  
  

ها در ماتریس  براي به دست آوردن اوزان شاخص
푛گیري  تصمیم × 푛 گیري  که حاوي اطالعات تصمیم

است، ابتدا کارشناسان، پرسشنامه مقایسـه زوجـی را   
 5لنـد  تکمیل کردند و نتایج آن توسط اسـتراتژي کـپ  

                                                        
1- Entropy Method  
2- Linear Programming for Multidimensional 
Analysis of Preferences   
3- Least Weighted Square 
4- Eigenvector 
5- Copeland 

در این تحقیق، از روش تکنیک بردار ویژه استفاده شده         
در نظر  Aدر این روش اگر ماتریس مقایسات زوجی را . است

را برابر صفر قرار دهیم  )A-I(بگیریم و دترمینان ماتریس 
푛ماتریس یکه  Iمجهول و  که در آن ( × 푛 مقادیر ) است

 ویـژه  آید و اگر بزرگترین مقدار به دست می Aویژه ماتریس 
A )max(  را در ماتریس)T)w1,w2,…,wn(×)A-I((  به

قرار دهیم و حاصل را مساوي صفر فرض کنـیم، بـا    جاي 
کـه همـان    Aحل معادله ایجاد شده، بـردار ویـژه مـاتریس    

است، به دسـت خواهـد    )w1,w2,…,wn(هاي نسبی  وزن
 ،هـا  با استفاده از این روش، ناسازگاري مـاتریس در وزن . آمد

 رمضانی مهریان( شوند تر می اعمال و نتایج به واقعیت نزدیک

    ).1390 و همکاران،
  
  
  
  
  
  
  

  
در ادامــه، وزن هــر کــدام از ). 2جــدول (اســتخراج شــد 

 مطلب،افزار  نرمعوامل با استفاده از تکنیک بردار ویژه در 
  .آمده است) 2(محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 
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  اوزان نهایی براي هر کدام از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک بردار ویژه - 2جدول 

نرخ 
 اشتغال

)C8(  

 نرخ باسوادي
)C7(  

تراکم 
 جمعیت

)C9(  

ها و  تعداد بانک
مؤسسات مالی  و 

  )C6( اعتباري

تعداد مراکز 
اقتصادي و 

  )C5( تجاري

تعداد مراکز 
بهداشتی و 

  )C4( درمانی

تعداد مراکز 
 رفاهی و تفریحی

)C3(  

تعداد مراکز 
 يادار

)C2(  

تعداد مراکز 
آموزشی و 

  )C1( فرهنگی
  شاخص

  وزن 0584/0 0727/0 0467/0 0820/0 2428/0 2383/0 1637/0 0426/0 0527/0

 )هاي نگارندگان یافته: (منبع
  

  گانه22بندي مناطق  رتبه: گام سوم
گیري چنـد شاخصـه    تصمیمبندي با تکنیک  رتبه

 بندي جمعی رتبه

بندي با کمک این روش، نخسـت دو   به منظور رتبه
هـا   و گزینه ها رجحانی براي مجموعه شاخصنوع ساختار 
بــه منظــور ایجــاد ســاختار رجحــانی بــراي . ایجــاد شــد

از تکنیـک بـردار ویـژه     ،دست آمدهه ها از اوزان ب شاخص
ها و بر  به طریق مشابه، براي مجموعه گزینه. استفاده شد

هـاي   گیـري از داده  هـا و بـا بهـره    شـاخص  اساس تمامی
 و از گردید ر رجحانی ایجادگیري، ساختا ماتریس تصمیم

اولیـه   بندي رتبه نسو بسهاي  طریق روش میانگین رتبه
  ).3جدول (شد ها محاسبه  ها و گزینه مجموعه شاخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ها تک شاخص ها بر مبناي تک بندي اولیه گزینه رتبه( رجحانماتریس  - 3جدول

تعداد مراکز 
 اقتصادي و تجاري

)C5(  

ها و  تعداد بانک
مؤسسات مالی  

 و اعتباري
)C6(  

تراکم 
  جمعیت

)C9(  

تعداد 
مراکز 

بهداشتی و 
  درمانی

)C4(  

تعداد مراکز 
  يادار

)C2(  

تعداد 
مراکز 

آموزشی و 
  فرهنگی

)C1(  

نرخ 
  اشتغال

)C8(  

تعداد مراکز 
رفاهی و 
  تفریحی

)C3(  

نرخ 
  باسوادي

)C7(  
  منطقه

10 7 19 7 3 6 3 2 3  1  
5 5 15 4 6 2 13 6 4  2  
4 4 12 3 2 5 1 4 2  3  
7 8 18 2 9 3 7 1 10  4  
8 12 14 5 5/10 4 14 3 5  5  
6 1 11 1 1 1 6 5 1  6  
13 3 6 6 4 7 4 15 7  7  
20 9 3 8 16 13 8 13 11  8  
19 18 21 19 18 5/19 17 5/20 15  9  

5/17 10 1 10 21 14 18 18 14  10  
2 6 4 13 8 16 10 16 12  11  
1 2 8 18 5 17 5 8 16  12  
16 11 7 12 13 11 11 17 8  13  

5/17 14 5 11 15 10 2 10 13  14  
9 13 10 9 19 8 9 7 17  15  
14 15 9 14 12 18 19 12 20  16  
3 17 2 15 17 15 21 14 22  17  
11 19 20 17 5/10 12 16 11 19  18  
21 21 16 20 22 21 12 5/20 21  19  
12 16 17 16 7 9 15 9 18  20  
15 20 22 21 14 5/19 20 22 9  21  
22 22 13 22 20 22 22 19 6  22  

 )هاي نگارندگان یافته: (منبع
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ها و مجموعـه   بندي مجموعه شاخص دنبال رتبهه ب
از روش بـرآورد   ،هـا  ها بر اساس هر یک از شاخص گزینه

ـ    ه دسـت آوردن بـرآورد فواصـل    خطی مسـتقیم بـراي ب
  .آمده است) 4( استفاده شد که نتایج آن در جدول

  
 ) ها ها بر اساس همه شاخص براي تمام گزینهبرآورد فواصل ( 1فاصلهماتریس  - 4جدول 

تعداد مراکز 

اقتصادي و 

  تجاري

)C5(  

ها و  تعداد بانک

مؤسسات مالی  و 

  اعتباري

)C6(  

تراکم 

  جمعیت

)C9(  

تعداد 

مراکز 

بهداشتی 

  و درمانی

)C4(  

مراکز تعداد 

  يادار

)C2(  

تعداد مراکز 

آموزشی و 

  فرهنگی

)C1(  

  نرخ اشتغال

)C8(  

تعداد مراکز 

رفاهی و 

  تفریحی

)C3(  

نرخ 

  باسوادي

)C7(  

  منطقه

940/7 599/5 10/15 882/5 236/4 000/6 698/5 383/6 230/7  1  
979/3 051/4 93/11 000/4 545/5 820/4 82/10 140/7 347/7  2  
191/3 302/3 574/9 570/3 051/4 545/5 561/5 604/6 169/7  3  
561/5 383/6 30/14 302/3 530/7 953/4 000/7 354/6 526/9  4  
354/6 539/9 14/11 555/4 624/8 192/5 55/11 459/6 530/7  5  
770/4 651/1 789/8 191/3 979/3 770/4 538/6 829/6 147/7  6  
320/10 596/2 953/4 192/5 555/4 538/6 882/5 47/12 123/8  7  
875/15 169/7 3 604/6 82/12 646/10 533/7 06/11 09/10  8  
081/15 293/14 68/16 12/15 38/14 626/15 80/13 58/16 70/12  9  
891/13 958/7 410/2 103/8 74/16 396/11 56/14 69/14 02/12  10  
651/1 820/4 570/3 41/10 829/6 919/12 757/8 20/13 71/10  11  
1 2 459/6 33/14 000/5 688/13 162/6 000/8 41/13  12  
700/12 748/8 698/5 641/9 51/10 180/9 424/9 94/13 529/8  13  
891/13 123/11 236/4 868/8 05/12 472/8 599/5 110/9 35/11  14  
147/7 331/10 008/8 347/7 17/15 140/7 123/8 533/7 13/14  15  
113/11 915/11 230/7 19/11 749/9 461/14 32/15 38/10 34/16  16  
410/2 500/13 596/2 98/11 60/13 154/12 87/16 76/11 85/17  17  
733/8 086/15 89/15 55/13 624/8 906/9 04/13 731/9 59/15  18  
668/16 673/16 72/12 91/15 52/17 796/16 11/10 58/16 09/17  19  

526/9 707/12 51/13 76/12 162/6 789/7 29/12 529/8 85/14  20  
907/11 879/15 47/17 70/16 27/11 626/15 09/16 73/17 000/9  21  
462/17 466/17 36/10 49/17 95/15 579/17 64/17 44/15 789/7  22  
 )هاي نگارندگان یافته: (منبع

  
نتایج به دست آمده از بخش قبل بـا  در این بخش، 
بنـدي شـد تـا     ن رتبـه سـو  بـس هـاي   روش میانگین رتبه

푅(푚هاي کلی  رتبه دست آمـدن  ه با ب. دست آیده ب (
푅(푚 هـا، بایـد    ها در همـه شـاخص   براي تمام گزینه (

که مقدار آن معادل  푅(푚)و شود انجام  ،مرحله تجمیع
푅(푚با مجموع  هـا اسـت،    بـراي هـر یـک از گزینـه     (

  ).5جدول ( محاسبه گردد

  
  

  
  

1- Distance (D) 
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푅(푚کلی فواصل  1بندي ماتریس رتبه -5 جدول )    
 )ها براي تمام گزینه  푹(풎)ن و نتایج سو هاي بس با روش میانگین رتبه(

  جمع  بندي رتبه

تعداد مراکز 
اقتصادي و 

  تجاري
)C5(  

ها و  تعداد بانک
مؤسسات مالی  

  و اعتباري
)C6(  

تراکم 
  جمعیت

)C9(  

تعداد مراکز 
بهداشتی و 

  درمانی
)C4(  

تعداد 
مراکز 
  اداري

)C2(  

تعداد مراکز 
آموزشی و 

  فرهنگی
)C1(  

نرخ 
  اشتغال

)C8(  

تعداد مراکز 
رفاهی و 
  تفریحی

)C3(  

نرخ 
  باسوادي

)C7(  

  منطقه

5  544 76 5/38 165 5/42 5/21 44 5/40 5/49 5/66  1  
3 488 5/16 5/19 128 18 5/34 5/27 115 5/60 5/68  2  
2 348 5/10 5/12 100 5/14 5/19 5/34 5/36 5/55 5/64  3  
6 5/558 5/36 5/49 156 5/12 5/70 5/29 59 5/47 5/97  4  
7 654 5/47 99 119 5/23 5/86 5/32 124 5/51 5/70  5  
1 345 5/25 5/2 91 5/10 5/16 5/25 5/53 5/57 5/62  6  
4 5/511 107 5/7 5/29 5/32 5/23 5/53 5/42 134 5/81  7  
10 5/848 173 5/64 9 5/55 140 113 5/72 116 105  8  
20 5/1464 163 155 184 166 158 5/171 150 5/180 5/136  9  
15 1074 5/151 77 5/5 80 186 123 160 161 130  10  
9 701 5/2 5/27 5/14 111 5/57 141 90 143 114  11  
8 661 1 4 5/51 157 31 149 5/45 78 144  12  
13 906 135 89 5/40 101 112 95 96 153 5/84  13  
11 5/851 5/151 118 5/21 92 131 83 5/38 94 122  14  
12 5/853 5/62 108 79 5/68 167 5/60 5/81 5/72 154  15  
17 5/1149 117 127 5/66 120 103 159 168 110 179  16  
16 1078 5/5 145 5/7 129 148 132 188 125 198  17  
18 5/1178 88 164 175 147 5/86 104 142 102 170  18  
22 5/1535 182 183 138 176 194 187 106 5/180 189  19  
14 5/1018 5/97 5/136 146 139 5/45 5/74 133 5/84 162  20  
19 5/1437 126 174 192 185 121 5/171 178 197 93  21  
21 5/1494 190 191 109 193 177 195 196 169 5/74  22  

    )هاي نگارندگان یافته: (منبع
  

گیري چند شاخصه  تصمیمبندي با تکنیک  رتبه
  اي مقایسه

 این روش،بندي به وسیله  در نخستین گام از رتبه

هر کدام از معیارها تعیین  براي 3و پایه 2آل ایده مقادیر
  ). 6 جدول( شد

  
  
  1- Ranking (R) 

2- Ideal 
3- Base 
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  .محاسبه گردید )7جدول ( گیري نرمال شده ماتریس تصمیم آل و پایه ایدهمقادیر  ،بعد از محاسبه

  
  )Cماتریس (گیري نرمال شده  ماتریس تصمیم - 7جدول 

  نرخ اشتغال

)C8(  

نرخ 

  باسوادي

)C7(  

تراکم 

  جمعیت

)C9(  

ها و  تعداد بانک

مؤسسات مالی  و 

  اعتباري

)C6(  

تعداد مراکز 

اقتصادي و 

  تجاري

)C5(  

تعداد مراکز 

بهداشتی و 

  درمانی

)C4(  

تعداد مراکز رفاهی 

  و تفریحی

)C3(  

تعداد 

مراکز 

  اداري

)C2(  

تعداد مراکز 

آموزشی و 

  فرهنگی

)C1(  

  منطقه

95220/0 94976/0 09264/0 33088/0 23622/0 42037/0 96689/0 3251964508/0  1  
45581/0 94394/0 11198/0 44853/0 44094/0 69713/0 46689/0 1898593782/0  2  
00000/1 99717/0 19011/0 51471/0 44882/0 73107/0 55960/0 4624176166/0  3  
63347/0 72538/0 09555/0 27451/0 34646/0 89295/0 00000/1 1672986788/0  4  
36693/0 90208/0 11797/0 18873/0 33858/0 56919/0 56623/0 1221885233/0  5  
76483/0 00000/0 25628/0 00000/1 37795/0 00000/1 48675/0 0000000000/1  6  
82977/0 75893/0 46682/0 52941/0 11811/0 54047/0 16225/0 2518845596/0  7  
62739/0 67476/0 69018/0 27206/0 04724/0 41775/0 20530/0 0676728238/0  8  
21583/0 46916/0 06817/0 10049/0 05512/0 10183/0 00662/0 0601507772/0  9  
20287/0 57045/0 00000/1 25245/0 06299/0 33681/0 04967/0 0263225907/0  10  
61424/0 66263/0 55627/0 42892/0 71654/0 24804/0 13907/0 1785724870/0  11  
82831/0 33408/0 36122/0 65441/0 00000/1 12794/0 37417/0 2105323316/0  12  
61282/0 75275/0 37332/0 23039/0 09449/0 27676/0 11921/0 0845931606/0  13  
95980/0 65874/0 52266/0 17157/0 06299/0 29765/0 30795/0 0695532383/0  14  
62610/0 27073/0 34423/0 17892/0 25197/0 39687/0 38742/0 0394743782/0  15  
18961/0 12611/0 35123/0 13971/0 11024/0 21410/0 22517/0 1127819689/0  16  
02166/0 00000/0 83077/0 10784/0 59843/0 19321/0 18543/0 0620325130/0  17  
34611/0 21724/0 06873/0 09559/0 19685/0 16449/0 27152/0 1221828756/0  18  
60885/0 02449/0 10922/0 01961/0 00787/0 09922/0 00662/0 0000006218/0  19  
35910/0 26214/0 09950/0 12255/0 16535/0 18277/0 34106/0 1823337306/0  20  
16014/0 72575/0 00000/0 07843/0 10236/0 01044/0 00000/0 0827107772/0  21  
00000/0 80593/0 17939/0 00000/0 00000/0 00000/0 01987/0 0357100000/0  22  

 )هاي نگارندگان یافته: (منبع 

  
  

  گیري چندشاخصه تصمیمبراي هر کدام از معیارها در تکنیک  آل و پایه ایدهمقادیر  -6جدول 

  نرخ اشتغال
)C8(  

  نرخ باسوادي
)C7(  

  تراکم جمعیت
)C9(  

ها و  تعداد بانک
مؤسسات مالی  

  و اعتباري
)C6(  

تعداد مراکز 
اقتصادي و 

  تجاري
)C5(  

تعداد مراکز 
بهداشتی و 

  درمانی
)C4(  

تعداد مراکز 
رفاهی و 
  تفریحی

)C3(  

تعداد مراکز 
  يادار

)C2(  

تعداد مراکز 
 آموزشی و

  )C1(فرهنگی
  شاخص

 آل ایده 427  544 361 409 133 420 97/43835 4943/97 68062/94

 پایه 41 12 59 26 6 12 842/927 3405/87 42547/89

  وزن  0584/0 0727/0 0467/0 0820/0 2428/0 2383/0 1637/0 0426/0 0527/0

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع   
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، یک تابع مقدار، ایجاد گردید و  Kiسپس براي هر 
 >1 υ 0>(vij)با  vijبراي هر  υ (vij)جهت تعیین مقدار

بین هر  gh (ω e , ω f )πشاخص اولویت پایه . استفاده شد
بر اساس هر جفت از  fωو  eωها  جفت از گزینه

نتایج . محاسبه گردید 9فرمول با  Khو  Kgمعیارهاي 
نمایش داده شده ) 8( در جدول )9(فرمول محاسبه 

ها  گزینه رجحان،بعد از دست یافتن به ماتریس . است
  .بندي شدند رتبه

گیـري چندشاخصـه    بندي با تکنیک تصمیم رتبه
 حذف مبتنی بر

گونه که در الگـوریتم ایـن روش اشـاره شـد،      همان
 بایــدگیــري قطعــی،  پــس از تشــکیل مــاتریس تصــمیم

محاسـبه  هـا   پارامترهاي هماهنگی و ناهمـاهنگی گزینـه  
اي بـراي   رتبـه دامه باید درجه اعتبار رابطه غیردر ا. شوند

هـاي   ها از طریق ترکیـب شـاخص   مقایسات زوجی گزینه
در محاسـبه گـردد کـه     اهنگیمقادیر همـاهنگی و ناهمـ  

کـه بیـانگر درجـه اعتبـار     ) 9جـدول  ( Sماتریس  نتیجه،
برتري یـک گزینـه بـر گزینـه دیگـر بـر اسـاس جمیـع         

  . آید دست میه ب باشد میها  شاخص
ها و  بندي گزینه رتبه در ادامه باید نسبت به پیش

بدین منظور ابتدا . اقدام نمود ،بندي نهایی سپس رتبه
محاسبه  ،باشد ها می بندي رتبه مبناي پیشکه  Tماتریس 

بندي صعودي و  رتبه با استفاده از پیشپس سو شود  می
  ).10جدول ( گیرد بندي نهایی صورت می رتبه ،نزولی

بـا  ) 10جدول ( بندي اقتصادي نتایج حاصل از رتبه
 بنــدي جمعــی، گیــري چندشاخصــه رتبــه روش تصــمیم

ــاطق  ــ  5و 4، 1، 7، 2، 3، 6من ــه ترتی ــوان  را ب ــه عن ب ب
ایـن در   دهـد،  مناطق شهر تهران نشان می ترین اقتصادي

ــه    ــت ک ــالی اس ــمیمح ــه   روش تص ــري چندشاخص گی
تکنیـــک و  1و 4، 7، 2، 11، 3، 6اي، منـــاطق  مقایســـه

، 3، 6گیري چندشاخصه مبتنی بر حذف، منـاطق   تصمیم
تــرین منــاطق  را بـه عنــوان اقتصــادي  12و  5، 2، 11، 7

  .  دهند نشان می

دســت آمــده و ارزیــابی ه جهــت بررســی نتــایج بــ
بندي اقتصادي  زمینه رتبهدر فوق  بندي هاي رتبه تکنیک
بـا نتـایج   هـا   این تکنیـک شهري، نتایج حاصل از  مناطق

بندي اقتصـادي منـاطق    پهنهدست آمده از ه بندي ب رتبه
بـا   در سـامانه اطالعـات جغرافیـایی    ،گانه شهر تهران22

ــه  ــالیز خوش ــک آن ــتري تکنی ــدي خاکس ــورنژاد( بن  ،عش
نجـام  براي ا). 10جدول( مقایسه گردید) 1392عباسپور، 

جهـت   SPSSافـزار   در نـرم  از  ضریب گامـا  ،این مقایسه
دسـت آمـده در هـر    ه تعیین میزان تطابق میان نتایج بـ 

دست آمده از ه بندي ب ها با نتایج رتبه کدام از این تکنیک
گانه شهر تهـران اسـتفاده   22بندي اقتصادي مناطق  پهنه

بـــراي تکنیـــک  835/0نتـــایج، ضـــریبی برابـــر . شـــد
بـراي روش   894/0بنـدي جمعـی و    گیـري رتبـه   تصمیم

بــراي  794/0اي و  گیــري چندشاخصــه مقایســه تصــمیم
گیري چندشاخصـه مبتنـی بـر حـذف بـا       تکنیک تصمیم
  .را نشان داد 05/0کمتر از  1سطح معناداري

                                                        
1- Level of Significance 
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 ماتریس رجحان - 8جدول 

  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16  R17  R18  R19  R20  R21  R22  F 
A  T  

R1 00000/0 27264/0 08229/0 46445/0 55652/0 10744/0 49263/0 77787/0 00000/1 77151/0 38155/0 33503/0 81711/0 79359/0 73865/0 84314/0 57315/0 00000/1 98120/0 98652/0 00000/1 92343/0 8 7 

R2 72736/0 00000/0 10139/0 70219/0 90412/0 16315/0 53919/0 75957/0 00000/1 78497/0 46966/0 29610/0 80283/0 75380/0 79833/0 85762/0 62682/0 00000/1 95360/0 00000/1 00000/1 93185/0 4 4 

R3 91771/0 89861/0 00000/0 80255/0 95008/0 28084/0 75626/0 81566/0 00000/1 79931/0 58002/0 41399/0 87665/0 83635/0 87980/0 89951/0 66425/0 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 2 2 

R4 53555/0 29781/0 19745/0 00000/0 81208/0 08745/0 49246/0 77976/0 00000/1 77493/0 34515/0 30486/0 80084/0 74610/0 81900/0 84817/0 59326/0 00000/1 96987/0 95995/0 99990/0 90591/0 6 6 

R5 44348/0 09588/0 04992/0 18792/0 00000/0 02795/0 42764/0 56519/0 00000/1 64385/0 27156/0 25559/0 62733/0 69330/0 71092/0 82639/0 55285/0 00000/1 93832/0 94510/0 00000/1 92200/0 9 8 

R6 89256/0 83685/0 71916/0 91255/0 97205/0 00000/0 85256/0 84230/0 00000/1 82132/0 64374/0 62701/0 91151/0 83916/0 91387/0 93657/0 68179/0 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 1 1 

R7 50737/0 46081/0 24374/0 50754/0 57236/0 14744/0 00000/0 79081/0 00000/1 78412/0 55759/0 42531/0 00000/1 77859/0 72449/0 96425/0 57445/0 82437/0 00000/1 82630/0 00000/1 98977/0 7 5 

R8 22213/0 24043/0 18434/0 22024/0 43481/0 15770/0 20919/0 00000/0 94216/0 62951/0 36797/0 31894/0 64817/0 61210/0 59154/0 77820/0 55686/0 70238/0 00000/1 67215/0 81260/0 96222/0 11 9 

R9 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 05784/0 00000/0 07627/0 00000/0 03096/0 00000/0 00000/0 05887/0 11338/0 16919/0 18375/0 73181/0 07799/0 58689/0 71867/0 19 16 

R10 22849/0 21503/0 20069/0 22507/0 35615/0 17868/0 21588/0 37049/0 92373/0 00000/0 26479/0 29862/0 46303/0 54993/0 46746/0 70203/0 61772/0 61238/0 91435/0 58506/0 74684/0 93054/0 14 11 

R11 61845/0 53034/0 41998/0 65485/0 72844/0 35626/0 44241/0 63203/0 00000/1 73521/0 00000/0 32061/0 84706/0 74283/0 81397/0 96685/0 78398/0 94162/0 00000/1 89847/0 98446/0 97407/0 5 3 

R12 66497/0 70390/0 58601/0 69514/0 74441/0 37299/0 57469/0 68106/0 96904/0 70138/0 67939/0 00000/0 77359/0 65214/0 81479/0 93049/0 76716/0 93887/0 00000/1 89525/0 95135/0 94636/0 3 2 

R13 18289/0 17917/0 12335/0 19916/0 37267/0 08849/0 00000/0 35183/0 00000/1 53697/0 15294/0 22641/0 00000/0 51419/0 44390/0 76886/0 48356/0 70164/0 00000/1 65877/0 91655/0 98082/0 12 12 

R14 20641/0 24620/0 16365/0 25390/0 30670/0 16084/0 22141/0 38790/0 00000/1 45007/0 25717/0 34786/0 48581/0 00000/0 44356/0 77925/0 51719/ 72700/0 00000/1 66087/0 82298/0 96079/0 13 11 

R15 26135/0 20167/0 12020/0 18100/0 28908/0 08613/0 27551/0 40846/0 94113/0 53254/0 18603/0 18521/0 55610/0 55644/0 00000/0 90551/0 50354/0 94110/0 00000/1 91177/0 91074/0 92837/0 10 10 

R16 15686/0 14238/0 10049/0 15183/0 17361/0 06343/0 03575/0 22180/0 88662/0 29797/0 03315/0 06951/0 23114/0 22075/0 09449/0 00000/0 42007/0 49340/0 90510/0 38952/0 88472/0 90393/0 17 14 

R17 42685/0 37318/0 33575/0 40674/0 44715/0 31821/0 42555/0 44314/0  83081/0 38228/0 21602/0 23284/0 51644/0 48281/0 49646/0 57993/0 00000/0 66797/0 89798/0 53926/0 83570/0 91297/0 16 10 

R18 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 17563/0 29762/0 81625/0 38762/0 05838/0 06113/0 29836/0 27300/0 05890/0 50660/0 33203/0 00000/0 82627/0 23300/0 89023/0 78019/0 18 15 

R19 01880/0 04640/0 00000/0 03013/0 06168/0 00000/0 00000/0 00000/0 26819/0 08565/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 09490/0 10202/0 17373/0 00000/0 10860/0 36894/0 59224/0 21 17 

R20 01348/0 00000/0 00000/0 04005/0 05490/0 00000/0 17370/0 32785/0 92201/0 41494/0 10153/0 10475/0 34123/0 33913/0 08823/0 61048/0 46074/0 76700/0 89140/0 00000/0 90246/0 81410/0 15 13 

R21 00000/0 00000/0 00000/0 00010/0 00000/0 00000/0 00000/0 18740/0 41311/0 25316/0 01554/0 04865/0 08345/0 17702/0 08926/0 11528/0 16430/0 10977/0 63106/0 09754/0 00000/0 72086/0 20 16 

R22 07657/0 06815/0 00000/0 09409/0 07800/0 00000/0 01023/0 03778/0 28133/0 06946/0 02593/0 05364/0 01918/0 03921/0 07163/0 09607/0 08703/0 21981/0 40776/0 18590/0 27914/0 00000/0 22 17 

F B 9 6 3 7 11 1 5 10 20 12 4 2 15 13 14 17 8 18 22 16 19 21 - - 

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع
F A: From Above   
F B: From Below         
T: Total  
R: Region 
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 ها بر اساس کلیه شاخصماتریس درجه اعتبار برتري یک گزینه بر گزینه دیگر  - 9جدول 

  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  R15  R16 R17  R18  R19  R20  R21  R22 

R1 00000/0 21483/0 04674/0 40637/0 45311/0 09947/0 51600/0 83633/0 00000/1 83633/0 35522/0 35522/0 83633/0 78360/0 59350/0 83633/0 59350/0 00000/1 83633/0 83633/0 00000/1 83633/0 

R2 78517/0 00000/0 05835/0 81849/0 78959/0 24282/0 47259/0 78360/0 00000/1 83633/0 54077/0 22977/0 78360/0 78360/0 78360/0 83633/0 59350/0 00000/1 94727/0 00000/1 00000/1 83633/0 

R3 95326/0 94165/0 00000/0 81287/0 89491/0 34229/0 59804/0 83633/0 00000/1 83633/0 59350/0 35522/0 83633/0 83633/0 83633/0 83633/0 59350/0 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 

R4 59363/0 18151/0 18713/0 00000/0 79369/0 04674/0 42995/0 83633/0 00000/1 83633/0 28250/0 22977/0 79369/0 78360/0 83633/0 83633/0 59350/0 00000/1 83633/0 76361/0 95736/0 79369/0 

R5 54689/0 21041/0 10509/0 20631/0 00000/0 04674/0 47259/0 54531/0 00000/1 59804/0 22977/0 22977/0 54531/0 78360/0 78360/0 83633/0 59350/0 92728/0 94727/0 92728/0 00000/1 83633/0 

R6 90053/0 75718/0 65771/0 95326/0 95326/0 00000/0 78360/0 83633/0 00000/1 83633/0 59350/0 54077/0 83633/0 78360/0 83633/0 83633/0 59350/0 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 00000/1 

R7 48400/0 52741/0 40196/0 57005/0 52741/0 21640/0 00000/0 78959/0 00000/1 83633/0 59350/0 47216/0 00000/1 73686/0 71044/0 95326/0 54676/0 71044/0 00000/1 71044/0 00000/1 95736/0 

R8 16367/0 21640/0 16367/0 16367/0 45469/0 16367/0 21041/0 00000/0 75718/0 59350/0 44617/0 34670/0 58347/0 52664/0 65209/0 63772/0 59350/0 57937/0 00000/1 57937/0 64182/0 95736/0 

R9 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 24282/0 00000/0 12545/0 00000/0 04264/0 00000/0 00000/0 11536/0 09537/0 09537/0 28092/0 73686/0 04264/0 58347/0 74695/0 

R10 16367/0 16367/0 16367/0 16367/0 40196/0 16367/0 16367/0 40650/0 87455/0 00000/0 30406/0 34670/0 48400/0 48400/0 44460/0 63772/0 63772/0 52664/0 94727/0 52664/0 64182/0 88464/0 

R11 64478/0 45923/0 40650/0 71750/0 77023/0 40650/0 40650/0 55383/0 00000/1 69594/0 00000/0 34670/0 81697/0 76014/0 76014/0 95326/0 73123/0 89491/0 00000/1 82219/0 95736/0 95736/0 

R12 64478/0 77023/0 64478/0 77023/0 77023/0 45923/0 52784/0 65330/0 95736/0 65330/0 65330/0 00000/0 65330/0 60056/0 81287/0 91796/0 69594/0 85961/0 00000/1 85961/0 95736/0 95736/0 

R13 16367/0 21640/0 16367/0 20631/0 45469/0 16367/0 00000/0 41653/0 00000/1 51600/0 18303/0 34670/0 00000/0 59647/0 51732/0 63772/0 54676/0 63772/0 00000/1 57937/0 75718/0 95736/0 

R14 21640/0 21640/0 16367/0 21640/0 21640/0 21640/0 26314/0 47336/0 00000/1 27318/0 23986/0 39944/0 40353/0 00000/0 33177/0 68446/0 59350/0 68446/0 00000/1 57937/0 64182/0 95736/0 

R15 40650/0 21640/0 16367/0 16367/0 21640/0 16367/0 28956/0 34791/0 88464/0 55540/0 23986/0 18713/0 48268/0 66823/0 00000/0 76361/0 52078/0 92728/0 00000/1 92728/0 88464/0 95736/0 

R16 16367/0 16367/0 16367/0 16367/0 16367/0 16367/0 04674/0 36228/0 90463/0 36228/0 04674/0 08204/0 36228/0 31554/0 23639/0 00000/0 53515/0 48400/0 94727/0 48400/0 95736/0 95736/0 

R17 40650/0 40650/0 40650/0 40650/0 40650/0 40650/0 45324/0 40650/0 90463/0 36228/0 26877/0 30406/0 45324/0 40650/0 47922/0 46485/0 00000/0 72682/0 90463/0 48853/0 83191/0 95736/0 

R18 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 28956/0 42063/0 71908/0 47336/0 10509/0 14039/0 36228/0 31554/0 07272/0 51600/0 27318/0 00000/0 78360/0 24282/0 95736/0 79369/0 

R19 16367/0 05273/0 00000/0 16367/0 05273/0 00000/0 00000/0 00000/0 21640/0 05273/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 00000/0 05273/0 09537/0 21640/0 00000/0 21640/0 34518/0 67423/0 

R20 16367/0 00000/0 00000/0 23639/0 07272/0 00000/0 28956/0 42063/0 95736/0 47336/0 17781/0 14039/0 42063/0 42063/0 07272/0 51600/0 51147/0 75718/0 78360/0 00000/0 95736/0 79369/0 

R21 00000/0 00000/0 00000/0 04264/0 00000/0 00000/0 00000/0 35818/0 35818/0 35818/0 04264/0 04264/0 24282/0 35818/0 11536/0 04264/0 16809/0 04264/0 65482/0 04264/0 00000/0 74695/0 

R22 16367/0 16367/0 00000/0 20631/0 16367/0 00000/0 04264/0 04264/0 25305/0 11536/0 04264/0 04264/0 04264/0 04264/0 04264/0 04264/0 04264/0 20631/0 32577/0 20631/0 25305/0 00000/0 

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع
 

R: Region 
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  و پیشنهاد گیري نتیجه -6
اطالعات، رکن اصلی و حیاتی در اقتصاد مبتنی بـر  

ــایی محســوب مــی ــن  دگــرد دان و اســتفاده درســت از ای
اهداف اقتصادي مراکز مالی و تجاري را تحقـق   ،اطالعات

ابـزار   ،گیري چند شاخصـه  هاي تصمیم تکنیک. بخشد می
دسـتیابی بـه اطالعـات    هـا و   مناسبی بـراي تحلیـل داده  

بنـدي اقتصـادي منـاطق     رتبـه  ،ین تحقیـق در ا. باشد می
ــک   ــتفاده از تکنی ــا اس ــهري ب ــه   ش ــد شاخص ــاي چن  ه

. مـورد بررسـی قـرار گرفــت     بنــدي، گیـري رتبـه   تصـمیم 
هـاي نـرخ اشـتغال، نـرخ      گیـري بـا داده   ماتریس تصمیم

تعداد مراکز و مؤسسات مالی و باسوادي، تراکم جمعیت، 
درمانی، رفاهی و اري، اقتصادي و تجاري، بهداشتی و اعتب

 22تفریحی، اداري و آموزشی و فرهنگی براي هر کدام از 
ها با اسـتفاده از  گردید و اهمیت آنتشکیل  ،منطقه تهران

نتایج حاصل از این بررسی . تعیین شد ،تکنیک بردار ویژه
بندي جمعی  گیري چندشاخصه رتبه تصمیمکه  نشان داد
اي با  یسهگیري چندشاخصه مقا و تصمیم835/0با ضریب 

گیـري چندشاخصـه مبتنـی بـر      و تصمیم 894/0ضریب 
هـاي مناسـبی    به ترتیب تکنیک، 794/0حذف با ضریب 

  . باشند مناطق شهري میبندي اقتصادي  براي رتبه
  
  منابع -7

بررسی رضـایت  ). 1387. (مهرآبادي، نگار ناصر؛ رفیعی ،بامداد
پژوهشنامه ها،  مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک

  . 39-58، )1(31، علوم انسانی و اجتماعی مدیریت
. پورطاهري، مهدي؛ سجاسی قیداري، حمداهللا؛ صادقلو، طاهره

بندي مخـاطرات   هاي رتبه ارزیابی تطبیقی روش). 1390(
 اســتان: مطالعـه مـوردي  (طبیعـی در منـاطق روسـتایی    

  . 31-54،  )3(2، هاي روستایی پژوهش، )زنجان
. حمیدرضـا؛ نـژادي، اطهـره؛ عبـري جهرمـی، امـین      جعفري، 

هــاي صــنعتی منطقــه  ارزیــابی ریســک ســایت). 1388(
مراتبـی بـه    راینـد تحلیـل سلسـله   عسلویه با استفاده از ف

 35، محـیط شناسـی  ، سامانه اطالعات جغرافیـایی کمک 
)49( ،60-53.  

بندي  ها با رتبه گانه شهر تهران و مقایسه آن 22بندي اقتصادي مناطق  در رتبه گیري چندشاخصه تصمیمهاي  نتایج تکنیک - 10جدول 
  بندي خاکستري حاصل از تکنیک آنالیز خوشه

  منطقه         
 نتایج  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  گیري تصمیم

  835/0  21  19  14  22  18  16  17  12  11  13  8  9  15  20  10  4  1  7  6  2  3  5  بندي رتبه

  894/0  17  16  13  17  15  10  14  10  11  12  18  3  11  16  9  5  1  8  6  2  4  7 اي مقایسه

  794/0  22  20  16  21  17  14  9  8  13  12  7  4  15  19  18  3  1  6  11  2  5  10  مبتنی بر حذف

بندي  خوشه
  -  22  21  15  20  18  17  16  10  14  13  3  7  12  19  11  4  1  9  6  2  5  8  خاکستري

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع



  93ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ غدیر عشورنژاد، حسنعلی فرجی سبکبار......../  بندي اقتصادي مناطق شهري رتبه

 

 
 

فر، حشـمت   حاله، حسن؛ ماکویی، احمد؛ دباغی، آزاده؛ معینی
ــادات ــی   ). 1386. (الس ــدل ریاض ــه م ــاي  (ارائ ــر مبن ب

افـزار بـراي کمـک بـه      و نـرم ) گیري چند معیـاره  تصمیم
، پـژوهش زنـان  گیري در خصوص انتخاب همسر،  تصمیم

5)2( ،80-57.  
مهریــان، مجیــد؛ ملــک محمــدي، بهــرام؛ جعفــري،  رمضــانی

هـاي   یابی محل مکان). 1390. (حمیدرضا؛ رفیعی، یوسف
هاي زیرزمینـی بـا بـه     آبانجام عملیات تغذیه مصنوعی 

گیري چند معیـاره و سـامانه    هاي تصمیم کارگیري روش
اسـتان هرمزگـان،   : مطالعه مـوردي (اطالعات جغرافیایی 

علـوم و مهندسـی آبخیـزداري    ، )دشت شمیل و آشـکارا 
 .1-10، )14(5، ایران

، سـید   فرجی؛ علوي پنـاه حسنعلی  سبکبار،عشورنژاد، غدیر؛ 
یـابی شـعب    مکـان ). 1390. (کاظم؛ نـامی، محمدحسـن  

ها و مؤسسات مالی و اعتباري بـا اسـتفاده از    جدید بانک
پـژوهش  ، )Fuzzy ANP(اي فازي  فرایند تحلیل شبکه

  .1-20، )7(2، ریزي شهري و برنامه
بـه کـارگیري   ). 1392. (عشورنژاد، غدیر؛ عباسپور، رحیم علی

بندي  توابع پایه شعاعی در پهنهبندي خاکستري و  خوشه
شهر تهران با تمرکز بر اسـتقرار مؤسسـات    اقتصادي کالن

 . 227-244، )32(11، مدیریت شهري مالی و اعتباري،

طراحی الگویی جهت تعیـین نظـام   ). 1384. (فوکردي، رحیم
استقرار تسهیالت ارائه دهنده خدمات در مناطق شـهري  

هـاي خـودپرداز بانـک     جایـابی ماشـین  : مطالعه موردي(
نامـه   ، پایـان )شـهرداري تهـران   10ه ي در منطقکشاورز

کارشناسی ارشد، دانشـگاه عالمـه طباطبـایی، دانشـکده     
  .حسابداري و مدیریت

سازي یک سیستم حـامی   طراحی و پیاده). 1388. (قربانی مسعود
تعیین شعب بهینه : مطالعه موردي) SDSS(تصمیم مکانی 

نامه کارشناسی ارشد، دانشـگاه تهـران، پـردیس     بانکی، پایان
  .برداري هاي فنی، گروه مهندسی نقشه دانشکده

. کـزازي، ابوالفضـل؛ امیـري، مقصـود؛ رهبـر یعقـوبی، فاطمـه       
ها با استفاده از  بندي استراتژي لویتوارزیابی و ا). 1390(

شرکت : مطالعه موردي(در محیط فازي  3تکنیک الکتره 
 .49-79 ،)8(20، مطالعات مدیریت صنعتی، )تماد

بنـدي   رتبـه ). 1387. ( ...ا زاده، عـزت  مریم؛ اصغري پور، محامد
هــاي یـک مرکــز تحقیقـاتی از طریــق روش    پژوهشـکده 

هـاي   پـژوهش ،  ORESTE گیري چند شاخصـه  تصمیم
 .217-233،  )1(1، مدیریت

بندي و انتخاب مکان مناسـب   اولویت). 1380. (موسوي، ناصر
شعب بانک کشـاورزي بـا اسـتفاده از تکنیـک تجزیـه و      

نامـه کارشناسـی    ، پایـان )AHP(مراتبـی  تحلیل سلسله
 .ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
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