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@outlook.com1392mast_ 

 29/05/1400اریخ پذیرش: ت                                                                                      23/02/1400تاریخ دریافت:

 چکیده:

واند مانع دفع جمعیت تتنها میتر کرده و نهایجاد عدالت اجتماعی در روستاها یکی از عواملی است که زندگی در روستاها را پررونق

ین عوامل ایجاد کننده د باشد. در این میان توزیع متعادل توزیع و اعتبارات روستایی از جمله مهمترتوانباشد، جاذب جمعیت نیز می

معیت، جعدالت اجتماعی در محیط روستایی است. بنابراین برای این منظور، با استفاده از روش دلفی هفت عامل خصایص 

ایص محیط طبیعی، خصایص مدیریتی ـ نهادی خصایص فضایی، خصایص کالبدی، خصایص اقتصادی، جاذبه گردشگری، خص

شخص شدند مجهت تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی در رابطه با اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر 

این شد، نتایج  بندی معیارها و زیرمعیاراقدام به اولویت  AHPزیرعامل تقسیم می گردند. سپس با استفاده از روش  23که به 

ی از معیارها از مهمترین معیار و زیرمعیار بودند. برخ  0.145و ابعاد خانوار با  0.261بخش مشخص کرد که عوامل اقتصادی با 

سیستم اطالعات جغرافیایی  اند و با استفاده از این ابزار تهیه شدند، همچنین با استفاده ازجمله فاصله از جاده از قبل وجود نداشته

اپسیس انجام گرفته تبندی روستاها با استفاده از روش بندی مجدد شد. در نهایت رتبهآنها طبقهیار براساس اهمیتنقشه هر زیرمع

روستا  12ست، فقط اروستایی که در گذشته ،طرح هادی در آنها اجرا وتخصیص اعتبار گردیده  32ونتایج گویای این بود که از بین 

رح هادی در آنها اجرا طروستانیز در پایین ترین سطح اولویت قرار دارند، که  5قرار دارندو در اولویت های  باالی برنامه تاپسیس 

ی توجه چندانی نشده توان نتیجه گرفت که تا قبل از این به معیارهای جغرافیایی در توزیع اعتبارات روستایشده است. در واقع می

 است.

 هادی، روش تاپسیس، شهرستان بردسیر توزیع فضایی، اعتبارات روستایی، طرح کلیدی:واژگان
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 مقدمه و بیان مسئله: 

های ینظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طوالنی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، تحوالت و دگرگون

ه خصوص تا سال ای داشته و متاسفانه خالء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار بپیچیده

: 1384 کانی؛ای برای روستاییان ایجاد نموده است )مهدوی و نجفیهای اخیر، مشکالت عدیدههو ده 1340

یمای فیزیکی س(. از جمله اقدامات دولت جمهوری اسالمی در راستای توسعه روستایی، غالبا برروی کالبد و 21

است،  های هادی شهریهای هادی روستایی که برگرفته از طرحروستاها متمرکز شده است که از طریق طرح

تایی ارائه های هادی روس(.  در تعریفی که بنیاد مسکن از طرح76: 1393گیرد )شماعی و همکاران، انجام می

یزان و دهی و اصالح بافت موجود، مداده، آمده است: طرح هادی روستایی طرحی است که عالوه بر سامان

ی، کشاورزی، ی عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجارامکان گسترش در آینده و نحوه استفاده از زمین برا

ا و دهی فضهای سامانهای عمومی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرحتاسیسات، تجهیزات و نیازمندی

 (.7: 1389، نماید )بنیاد مسکن انقالب اسالمیای تعیین میهای جامع ناحیههای روستایی یا طرحسکونتگاه

» شکیلتبا  1316م  برنامه ریزی عمرانی کشور از طریق دخالت مستقیم دولت در سال در واقع نخستین گا

ظور تهیه به من 1325فروردین  17(. در  4: 1381برداشته شد)موالئی هشجین، « مجمع شورای اقتصادی کشور

که می د به تصویب هیئت وزیران رسی« هیئت تهیه نقشه اصالحی و عمرانی کشور»برنامه چند ساله، تشکیل 

ن برنامه هفت الیحه قانو»، 1327اردیبهشت  14توان نخستین پیش نویس برنامه هفت ساله ایران تلقی کرد. در 

امه هفت ساله الیحه قانون اجرای برن»، 1327بهمن  26به مجلس شورای ملی ارائه شد. در « ساله عمرانی کشور

 (. 36ـ  38:  1383)رضوانی  ، به تصویب مجلس شورای ملی رسید1327ـ  1334« عمرانی کشور

طرح هادی روستایی عبارتست از فراهم کردن بستر تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، 

با توجه به اهمیت طرح هادی روستایی در بهبود وضعیت کالبدی و  (.24: 1385اقتصادی، و فیزیکی) سلیمی، 

های هادی جهت انجام وظایف محوله از جمله اسناد مصوب طرح ها بهمحیطی روستا و با توجه به نیاز دهیاری

توانند با هماهنگی ها میهای عمرانی، دهیاریصدور مجوز تفکیک اراضی و پروانه ساختمان و اجرای پروژه

معاونت امور عمرانی استانداری مربوطه، از محل وجوه سرفصل نسبت به تهیه طرح هادی برای روستاهایی که 

بارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی در طول برنامه چهارم توسعه جهت طرحهای هادی روستایی، از محل اعت

خانوار( اقدام نمایند. بدیهی است این اقدام  50برخودار نبودند )از جمله روستاهای دارای دهیاری کمتر از 
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باشد )سازمان پذیر میامکانصرفا در قالب عقد قرارداد دهیاری مربوطه با مراجع ذیصالح تهیه کننده طرح هادی 

 (.3: 1394های کشور، دهیاری

گرفته که یک کلمه فرانسوی است و سپس در زبان انگلیسی  1بودجه از نظر لغوی در قانون مالی از کلمه بوژت

(. فرایند 5: 1378اقتباس شده است و امروزه دیگر متداول فرانسویان نیست )الماسی،  ”Budget“نام به

( که شامل: الف(  مرحله تهیه و 40: 1394ر ایران شامل چهار مرحله است)قاسمی و همکاران، ریزی دبودجه

تنظیم و پیشنهاد بودجه ب( مرحله تصویب بودجه ج( مرحله اجرای بودجه د( مرحله نظارت بر بودجه. بودجه 

های ها و خط مشیاستهای اجرایی است که اهداف کمی و کیفی، سیبه عنوان یکی از مهمترین ابزارهای برنامه

(. 30: 1389فرجاد؛ فرد و رجبیسازد )دانشاساسی برنامه را پی گرفته و شرایط اجرای آن را تعیین و محقق می

های دولت است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ها و فعالیتهمچنین بودجه آیینه تمام نمای برنامه

ای دخالت کند، (. یکی از مواردی که دولت در جهت ایجاد توازن منطقه12: 1387کند )کیومرثی، ملی ایفا می

سرمایه گذاری است. از نظر تئوریکی عدم تعادل باعث عدم استفاده بهینه از فضا، جابجایی نیروی انسانی و 

 (.140: 1390گردد )یاسوری؛ سرمایه، مهاجرت، افزایش شکاف بین مناطق محروم و برخوردار می

یم مناسب های توسعه اقتصادی کشور تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق تقسف برنامهیکی از اهدا

ریزی ظام برنامهطور کلی با نظری بر ن(. به28: 1386نسب، منابع و امکانات عمومی بین استانها است)طباطبایی

ویژه درآمد بیدار مالیاتی و شود که درآمدهای دولت اعم از درآمد پاهای گذشته مشاهده میو بودجه در سال

ای صرف های سرمایهناشی از فروش ثروت زمینی )نفت و گاز( در قالب بودجه جاری و تملک دارایی

اتحادیه اروپا  . در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و اسپانیا و(Gonzalez  et al .,  2011: 24)شود

ی مشابهی رج شده است، استانهایی که فقیر هستند خدمات عمومدر برخی موارد، که در قانون اساسی آنها د

عمومی  کنند. این خدمات ممکن است به صورت یارانه برای کاالهایمانند استانهای ثروتمند دریافت می

. سیاستمداران بودجه را برای رسیدن به دو هدف اصلی (Castels & Solle-Olle, 2005:1169باشد)

ا بودند ه قدرت سیاسی خود را حفظ کنند و دوم از رای دهندگانی که حامی آنهکنند، یکی اینکتوزیع می

دهد که قوة مقننه نیز برروی (. شواهد نشان میGrossman & Helpman, 1992: 131حمایت کنند)

 & Holcombeتواند بودجه را به نفع استان خود تغییر دهد)توزیع بودجه تاثیرگذار است، رئیس جمهور می

Zardkohi, 1981: 395.) 

                                                           
1 Boujette 
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غرافیدان مصری پیش از میالد(، ج 90تا  168ای طوالنی دارد و به زمان بطلمیوس )منشاء تحلیل فضایی پیشینه

(. زیرا از طریق 2: 1394های زمین باید آن را تجزیه کرد )علیجانی، توان گفت برای درک پدیدهبرمیگردد که می

 :Curry, 2005)توان ساختار و عوامل آن را به دقت فهمید ه میتجزیه الگوها به روابط و عناصر ساده و اولی

ای به مرتبه (. ورود کامپیوتر به جهان علم سبب تحول و بسط هرچه بیشتر تحلیل فضایی شد. تحلیل فضایی670

به  1948ر سال فراتر از پارادایم رسید، این تحول سبب شد دانشگاه هاروارد که دپارتمان جغرافیای خود را د

 2005 ( دوباره در سالSmith, 1987: 631ی دانشگاهی بسته بود )لیل عدم شایستگی آن در جایگاه رشتهد

ین آغاز تر(. بهترین و واضحRichardson, 2005: 2های جغرافیایی بازگشایی کند )با نام جدید مرکز تحلیل

 :Berry and Marble, 1968ی تحلیل فضایی )تحلیل فضایی نگارش کتاب معروف بری و ماربل در زمینه

 ( بود.69

 پیشینه تحقیق:

( در تحقیقی با عنوان تحلیل و ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در 1390عزیزپور و همکاران )

برداری زمین، های روستایی کشور؛ با هدف بررسی دیدگاه سیاستگزاران، چهار معیار تغییرات در بهرهسکونتگاه

گذاری و وضعیت اشتغال را، که مهمترین معیارهای اقتصادی هستند ان، میزان سرمایهوضعیت درآمد روستایی

مراتبی روستای نمونه با استفاده از روش تحلیل سلسله 363عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفتند. در را، به

اشتغال، تاثیر نسبتا  مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که اجرای طرح هادی روستایی بر توسعه

برداری از گذاری تاثیر مثبت و بر میزان درآمد روستائیان، تاثیر مطلوب و بر بهرهمطلوب و بر میزان سرمایه

( در پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار 1391فرد و شیراوند )زمین، تاثیر مطلوب داشته است. دانش

یافتند که هداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به این نتیجه دستریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت ببودجه

کارگیری سیستم حسابداری تعهدی؛ و در سیستم ارزیابی عملکرد، ضعیف در شاخص اطالعات مالی، عدم به

ها بعنوان باالترین موانع تعیین شدند. در پژوهشی های کمی و مناسب برای برآورد عملکرد برنامهبودن شاخص

ان شناخت و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای دریافت تسهیالت اعتباری مسکن روستایی با تاکید بر دیگر با عنو

ـ فضایی )مورد: سکونتگاه ـ شهرستان مهر( رضوانی و همکاران )عوامل مکانی  ( ابتدا وضعیت 1392های وراوی 

و با میزان متقاضیان های هادی شناسایی های میدانی و طرحسکونتگاه به تفکیک براساس داده 11مساکن 

اعتبارات مسکن در هر روستا مقایسه گردید و سپس شاخصهای مرکزیت مکانی، جمعیت، نرخ رشد، فاصله و 

ها نشان داد که بین نیاز نظام دسترسی در تقاضای دریافت تسهیالت مسکن مورد کنکاش قرار گرفت. یافته

های مرکزی و پیرامون تفاوت افت وام، در سکونتگاهروستاییان به وام مسکن با میزان تقاضای آنان برای دری
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درصد متقاضیان اعتبارات مسکن روستایی از دو سکونتگاه وراوی )مرکز  80وجود دارد، به نحوی که نزدیک به 

 اند.بخش( و خوزی )مرکز دهستان( بوده

وستایی، از نظر دسترسی ( پژوهشی را در اردن انجام دادند که نشان داد که مناطق ر2002) 1هانی و ابوخرامه

ها در وضعیت خوبی قرار دارند، ولی به تسهیالت اجتماعی مانند: درمانگاه، مدرسه، برق  و دیگرزیرساخت

ای در این کشور که بخشی از آن به روستاها فاقد رشد اقتصادی هستند. به همین خاطر طرح جدید منطقه

ای، هنگی با  برنامه فرادست ملی، استانی و منطقهکند ضمن هماتوسعه روستایی اختصاص یافته، تالش می

های اقتصادی در مناطق روستایی را برای نخبگان های مالی، گسترش فعالیتافزایش مشارکت عمومی و انگیزه

تواند به های اعتبارات خرد می( اعتقاد دارند که مشارکت در برنامه2011) 2محلی تقویت کند. لی و همکاران

های اعتبارات گذاری و واموارها از طریق افزایش درآمد و مصرف کمک کند. همچنین سرمایهبهبود رفاه خان

های درآمدزا مثل کشاورزی باعث بهبود معیشت آنها شده است. در عین حال چون برنامه مورد خرد در فعالیت

مورد مطالعه به معنای اند پس لزوما افزایش درآمد و مصرف خانوارهای مطالعه گروههای فقیر مورد هدف نبوده

( در مطالعه موردی خود در مناطق روستایی 2010) 3تاثیر اعتبارات خرد بر کاهش فقر نخواهد بود. فاسورانتی

های اقتصادی خانوار مثل درآمد، نیجریه به این نتیجه رسید که برنامه اعتبارات روستایی آثار مثبتی بر شاخص

ه داشته است و شروع برنامه در مناطق مورد مطالعه سبب کاهش های مصرف و کسب سرمایپس انداز، هزینه

 های اقتصادی مناسب در مناطق روستایی شده است.فقر بوسیله ترغیب افراد به فعالیت

 منطقه مورد مطالعه:

مختصات جغرافیایی )مرکز منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان بردسیر، واقع در مرکز استان کرمان با 

می  دقیقه شمالی 55درجه و  29دقیقه و عرض جغرافیایی:  34درجه  56ن بردسیر(: طول جغرافیایی: شهرستا

باشد. این شهرستان از شمال و شرق با کرمان، در شمال غرب با رفسنجان، در غرب با سیرجان و در جنوب 

 120، تا کرمان لومترکی 70با شهرستان های بافت و رابر همسایه است. فاصله این شهر تا شهرهای مجاور، 

 می باشد. کیومتر132)از مسیر باغین(  رفسنجانتا و  )از مسیر نگار( بافتتا کیلومتر  114سیرجان ، تا کیلومتر 

است. این شهرستان دارای چهار بخش )بردسیر، الله زار، نگار و  کیلومتر مربع 6324 این شهرستان مساحت

                                                           
1 Honey and Abu kharmeh 
2 Li and et al 
3 Fasoranti 
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گلزار، کوه پنج مشیز، نارپ، قلعه عسگر و شیرینک( می باشد. شکل گلزار(، و هشت دهستان )الله زار، نگار و 

 ( موقعیت جغرافیایی شهرستان بردسیر در استان کرمان را نشان می دهد.1)

 

 

 

 (: نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل )

 شناسی:روش

 مراحل انجام تحقیق:

ه آن شناسایی م می شود. مهمترین مرحلاین پژوهش از نوع تحقیقاتی کاربردی می باشد و در چندین مرحله انجا

. پس از عوامل موثر در توزیع اعتبارات روستایی می باشد. این عوامل هم توصیفی و هم مکانی می باشند

ی می شود. شناسایی عوامل موثر، در مرحله بعد وزن و درجه اهمیت شاخص ها و معیارها نسبت به هم ارزیاب

ده اند ن بردسیر با توجه به امتیازی که در هر شاخص به دست آوردر نهایت روستاهای موجود در شهرستا

 د. ( مراحل انجام این تحقیق را در قالب یک فلوچارت نمایش می ده2اولویت بندی می شوند.  شکل )
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 ( مراحل انجام  تحقیق2شکل )

 

های روستایی در شهرستان بردسیر جهت دریافت بودجه پس بندی سکونتگاههدر این مطالعه برای بررسی رتب

نظران هفت معیار اصلی در نظر گرفته شد که ای و مصاحبه با افراد خبره و صاحبهای کتابخانهاز بررسی

های گردشگری، عبارتنداز خصایص جمعیتی، خصایص فضایی، خصایص کالبدی، وضعیت اقتصادی، جاذبه

زیرمعیار تقسیم شدند  22اکولوژیکی، خصایص مدیریت ـ نهادی. این هفت معیار به  –طبیعی  خصایص محیط

که عبارتنداز تعداد جمعیت، بعد خانوار، وضعیت جمعیت )فعال ـ غیر فعال(، وضع ترکیب سنی و جنسی، 

ومه، مرکز مجموعه ای و...(، برخورداری از مرکزیت برنامه ریزی )مرکز منظموقعیت روستا )کوهستانی، کوهپایه

سطح و مرکز حوزه(، فاصله از مراکز شهرستان، نوع کارکرد روستا  )خوابگاهی، کشاورزی، صنعتی و..(، 

زیر ساختی   )آب، برق، گاز، تلفن(، میزان دسترسی روستا به راه ها  )بزرگراه، راه آهن برخورداری ازخدمات 

، مساحت روستا، سطح برخورداراز خدمات رفاهی  و ...(، وضعیت مساکن )بافت فرسوده، متوسط، نوساز(

)بهداشت و درمان، آموزش و ...(، مشارکت اقتصادی روستا، مساحت زمین های کشاورزی روستا، برخورداری 

 بررسی عوامل موثر در توزیع اعتبارات روستایی

1کارشناس  2کارشناس    nکارشناس  

مصاحبه و بررسی 

 کتابخانه ای

 شناسایی عوامل موثر در توزیع اعتبارات روستایی

 محاسبه وزن هر شاخص )درجه اهمیت شاخص ها(

تاولویت بندی روستاها به منظور توزیع اعتبارا  

 

دلفیتکنیک   

AHP 
 مدل  

 مدل

TOPSIS 

 GISتوابع تحلیلی 

1کارشناس  2کارشناس   رشناس کا  n 

 محاسبه  مقدار شاخص ها برای هر روستا
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از جاذبه های طبیعی گردشگری، برخورداری از جاذبه های انسانی گردشگری، وجود منابع طبیعی روستا  

، وجود دهیاری و شورای اسالمی، سطح مشارکت جویی طرات طبیعیمخا)معادن، جنگل، مرتع و...(، 

 است. ارهایمع ریو ز ارهایشده مع ینمودار دسته بندنشان دهنده ( 3شکل ) روستاییان، وجود ذینفوذان سیاسی.

       

         

 ارهایمع ریو ز ارهایشده مع ی( نمودار دسته بند3شکل )

گیری از تکنیک دلفی استفاده شد. بطور خالصه، های تصمیمشاخصمهمترین « غربال»و « شناسایی»برای 

ها تکنیک دلفی بصورت یک رویکرد تحقیقی جهت بدست آوردن اجماع با استفاده از یک سری از پرسشنامه

برای شود. های کلیدی دارای تخصص هستند، تعریف میکنندگانی که در حوزهی بازخورد به شرکتو ارائه

 وضعیت اقتصادی

 خصایص جمعیتی

 جاذبه های گردشگری

-خصایص محیط طبیعی 

اکولوزیکی

نوع کارکرد روستا 
سطح برخورداری از خدمات زیر ساختی 
میزان دسترسی روستا به راه ها 
وضعیت مساکن 
مساحت روستا 

 گردشگریهای طبیعی برخورداری از جاذبه 

ورداری از جاذبه های انسانی گردشگریبرخ 

تعداد جمعیت 

بعد خانوار 

نرخ رشد جمعیت 

سطح سواد 

وضعیت اشتغال 

فعال غیر-وضع جمعیت )فعال 

وضع ترکیب سنی و جنسی 

ز روستا(ا-مهاجرت )به روستا 

 

ت 
ارا

تب
اع

ع 
زی

تو
در 

ار 
گذ

ر 
ثی

 تا
ید

ند
کا

ی 
ها

ص 
اخ

ش

 خصایص فضایی

 موقعیت روستا 

 برخورداری از مرکزیت برنامه ریزی 

فاصله از مراکز شهرستان 

تباطی روستاموقعیت ار

 خصایص کالبدی

 هادین-خصایص مدیریتی

 وجود دهیاری و شورای اسالمی 

سطح مشارکت جویی روستاییان 

وجود ذینفعان سیاسی 

وجود چهره های سر شناس

سطح برخوداری از صنایع 

سطح برخوداری از خدمات رفاهی 

اقتصادی روستا مشارکت 

مساحت زمین های کشاورزی روستا

وجود منابع طبیعی روستا 

مخاطرات طبیعی 
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دت نظر از ضریب هماهنگی کندال استفاده گردید. ضریب هماهنگی کندال مقیاسی برای تعیین تعیین میزان وح

های کسب دانش تکنیک دلفی یکی از روش پدیده است. nدرجه هماهنگی و موافقت بین چندین دسته رتبه به 

. (Adler and Ziglio, 1996: 117) گیری پیرامون مسائل کیفی نیز کاربرد داردگروهی است که در تصمیم

. با وجود بیش از نیم قرن کاربرد تکنیک دلفی در مطالعات علمی و آکادمیک هنوز ابهامات زیادی در زمینه 

( 4( در شکل )Habibi et al, 2014: 11تکنیک دلفی بر اساس ) چارچوب نظری این تکنیک وجود دارد

 نمایش داده شده است.

 

 (Habibi et al, 2014)تکنیک دلفی بر اساس  ( چارچوب نظری4شکل )

 

 فرمول ریاضی ضریب من کندال به صورت زیر است:

  

𝑊 =  
12 𝑆

𝑚2 (𝑛3 − 𝑛)
 

𝑆 =  ∑(𝑅𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

1رابطه   
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تعداد  n وتعداد مجموعه رتبه ها یا تعداد داوران  mمجموع رتبه های مربوط به یک عامل،  Riکه در آن، 

ت کامل برابر با مجموع رتبه بندی شده یا تعداد پدیده ها می باشد. مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافق

 یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با صفر است.

-پرسشنامه وزن داده شد. ابتدا AHPگانه که ذکر گردید با استفاده از روش  22های در مرحله بعد به شاخص

ظر کارشناسان، نریزی و توسعه روستایی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از ی در اختیار خبرگان برنامههای

 وزن معیارها و زیرمعیارها مشخص گردید. 

ندسی پس از تکمیل شدن پرسشنامه ها توسط کارشناسان، برای محاسبه ضریب اهمیت هر شاخص، میانگین ه

 :Uyan, 2013شود )یار )جمع ردیف( با استفاد از رابطه زیر محاسبه میشده به هر معدادههای نسبتارزش

13.) 

1

.
n

n
i

i

G M X


 
         

 ام است.  iشاخص  iXها و تعداد شاخص nدر اینجا، 

آمده برای هر شاخص با استفاده از سازی میانگین هندسی بدستضریب اهمیت یا وزن هر شاخص با نرمال

 (.Uyan, 2013: 13شود )اسبه میرابطه زیر مح

.

.

i
i

i

G M
W

G M

          

( با تقسیم شاخص ناسازگاری I.Rها )نظر کارشناس(، ضریب ناسازگاری )جهت بررسی ناسازگاری در قضاوت

(I.I( بر شاخص تصادفی بودن )R.Iمحاسبه می ) باشد   0.1شود. چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی

 :Uyan, 2013ر قضاوتها مورد قبول است. در غیر این صورت باید در قضاوتها تجدید نظر شود )سازگاری د

 (. شاخص ناسازگاری از رابطه زیر قابل محاسبه است.14

λ max n
I.I=

n 1



         

روش تقریبی (  مقدار ویژه ماکزیمم است. در روش میانگین هندسی که یک maxλها و )تعداد گزینه nدر اینجا 

 ,2013Uyan :شود )به صورت رابطه زیر استفاده می L( از maxλاست، به جای محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم )

14.) 

2رابطه   

3رابطه   

4رابطه   
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n

i

i=1

i

AW
1

L =
wn

 
 
 
 
  



       

)بردار  Wi( در بردار Aبرداری است که از ضرب ماتریس مقایسه زوجی معیارها )ماتریس  AWiدر اینجا، 

آید. برای شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها از ضرایب معیارها( بدست میوزن یا ضریب اهمیت 

 شود.شده استفاده میتعیین

برخی از شاخص ها و معیارهای تاثیر گذار در توزیع اعتبارات روستایی از قبل از طریق سرشماری و یا 

مربوطه وجود دارد )به عنوان مثال، تعداد مطالعات میدانی محاسبه شده است و داده ها در آرشیو سازمان های 

جمعیت، بعد خانوار و نوع کارکرد روستا(. اما برخی از معیارهای وابسته به مکان از قبل محاسبه نشده اند و 

هستند. این محاسبات می تواند شامل تعیین حوضه نفوذ روستاها، فاصله  GISنیازمند استخراج توسط توابع 

های سیستم اطالعات زمین های کشاورزی و غیره باشد. با استفاده از قابلیت از مراکز جمعیتی، مساحت

شود. در نهایت با استفاده از وزن های معیارها و زیر ی آنها تهیه میالذکر محاسبه و الیهجغرافیایی مورد فوق

 TOPSISل معیارهای بدست آمده از مرحله قبل و مقدار شاخص ها در هر روستا و همچنین استفاده از مد

که ( اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل) تکنیک تاپسیس شوند.روستا ها اولویت بندی  می

های روش ، یکی از(12: 1394)امیدی پور،  معرفی شد 1981وسیله ونگ و یون در سال ه نخستین بار ب

 تکنیک تاپسیس شامل مراحل زیر است. گیری چند معیاره است.تصمیم

 ایجاد یک ماتریس تصمیم گیری برای رتبه بندی .1گام: 

  های موجود در ماتریس تصمیم در این گام مقیاس :گیرینرمال نمودن ماتریس تصمیم .2گام

کنیم. به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط  به همان را بدون مقیاس می

  شود.شاخص تقسیم می

  آید:یاز رابطه زیر به دست م ijrدر نتیجه هر درایه 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

                                                                             

5رابطه   

6رابطه   
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  های مختلف بدست آورد ها را میتوان از روشوزن وزن دهی به ماتریس نرماالیز شده: . 3گام

در  (w) هامجموعه وزن ر بست. از اینرو محدودیتی وجود ندارد.و در روش تاپسیس بکا

 شود. ( ضرب میR) ماتریس نرماالیز شده

𝑊 = (𝑤1 +  𝑤2 + ⋯ 𝑤𝑗 و + ⋯ +  𝑤𝑛)                                                         

∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1                                                                              

( نیست، قبل از ضرب باید n*nقابل ضرب در ماتریس تصمیم نرماالیز شده) Wn*1با توجه به اینکه ماتریس

  ها روی قطر اصلی()وزن تبدیل نمود. Wn*nماتریس وزن را به یک ماتریس قطری 

 نه مجازی دو گزی  حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی: . تعیین راه4گام+A   گزینه ایده آل(

   های زیر تعریف می کنیم: را به صورت)گزینه ایده آل منفی(  A– مثبت( و 

𝐴+ = {(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽)و (𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽′) |𝑖 = 1,2, . . 𝑚}

= {𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑗
+, … , 𝑣𝑛

+} 

 

𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽)و (𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑣𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐽′) |𝑖 = 1, 2, . . , 𝑚}

= {𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑗
−, … , 𝑣𝑛

−} 

𝑗 های مربوط به شاخص سود → 𝐽 = {𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

𝑗 های مربوط به شاخص هزینه  → 𝐽′ = {𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

 ینه هستند.دو گزینه مجازی ایجاد شده در واقع بدترین و بهترین گز

  فاصله بین هر گزینه  ها:به دست آوردن اندازه فاصله .5گامn بعدی را از روش اقلیدسی می-

  .یابیمهای ایده آل مثبت و منفی میرا از گزینه iسنجیم. یعنی فاصله گزینه 

𝑠𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖

+)
2𝑛

𝑖=1             𝑖 = 1, 2, … , 𝑚                                                            

𝑠𝑖
− =  √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖

−)
2𝑛

𝑖=1               𝑖 = 1, 2, … , 𝑚                                                           

7رابطه   

9رابطه   

8رابطه   

10 رابطه  

11رابطه   
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  رمول زیر به این معیار از طریق ف محاسبه نزدیکی نسبی گزینه ها به راه حل ایده آل: .6گام

 دست می آید:

𝑐𝑖
+ =

𝑠𝑖
−

𝑠𝑖
−+ 𝑠𝑖

+                                                                                     

0 < 𝐶𝑖
+ < 1                                                                                   

 +=1آنگاه   Ai A=+شود که اگر مالحظه می
iC  و اگر- =Ai A    0آنگاه=+ 

iC  

نزدیکتر خواهد  1از راه حل ایده آل کمتر باشد نزدیکی نسبی به    iAمشخص است که هر چه فاصله گزینه 

  بود.

  کنیمها را بر اساس ترتیب نزولی رتبه بندی می: نهایتا گزینههارتبه بندی گزینه .7گام. 

 نتایج: 

در این قسمت با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه، در مقایسه زوجی معیارها  تایج وزن معیارها و زیرمعیار:ن

و زیر معیارها، با استفاده از روش میانگین گیری به یک جدول واحد تبدیل شد و با استفاده از نرم افزار 

Super Decision  ( وزن های بدست آمده 1شد. جدول ) وزن هر کدام از معیارها و زیر معیارها محاسبه

برای معیارها وزیر معیارها را نمایش می دهد. پس از بدست آوردن وزن هر شاخص، در مرحله بعد باید هر 

دهی براساس اهمیت هر طبقه برای دهی شود. این وزنالیه مربوط به آن شاخص، نیز درون خود الیه وزن

یت در توزیع اعتبارات روستایی(. بنابراین، با مطالعه کارهای گذشته، کاربرد موردنظر است )در این مطالعه، اهم

شدند، بدین صورت که هر الیه  1بندی مجددها کالسهپرس و جو از محققین و دید مکانی خود محقق، الیه

بندی شده و هر طبقه ارزش جدیدی گرفت. در ادامه کالس بندی مجدد هر شاخص با توضیحات دوباره طبقه

 برای معیارها وز زیر معیارها است. AHP( وزن های بدست آمده ار روش 1ه می شود. جدول )آن آورد

 

 

 

                                                           
1Reclassify  

12رابطه   
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 زیر معیارها برای معیارها و AHP( وزن های بدست آمده ار روش 1جدول )

 نام معیار
 وزن

 نام زیر معیار
 وزن

  

 خصایص جمعیتی

 

 0391/0 تعداد جمعیت 

 145/0 بعد خانوار 099/0

 134/0 غیر فعال( –یت )فعال وضع جمع 

 0115/0 یو جنس یسن بترکی وضع 

 

 خصایص فضایی

 

 0273/0 موقعیت روستا  )کوهستانی، کوهپایه ای و ...( 

رکز )مرکز منظومه، مرکز مجموعه و می زیبرنامه ر تیاز مرکز یبرخوردار 17/0

 حوزه(

0347/0 

 0198/0 فاصله از مراکز شهرستان 

 خصایص کالبدی 

 

 0683/0 نوع کارکرد روستا  )خوابگاهی، کشاورزی، صنعتی و..( 

 053/0 زیر ساختی   )آب، برق، گاز، تلفن(سطح برخورداری ازخدمات  

 0323/0 میزان دسترسی روستا به راه ها  )بزرگراه، راه آهن و ...( 05/0

 0315/0 وضعیت مساکن )بافت فرسوده، متوسط، نوساز( 

 0184/0 مساحت روستا 

 وضعیت اقتصادی

 0351/0 ی  )بهداشت و درمان، آموزش و ...(از خدمات رفاهرسطح برخوردا 

 0478/0 مشارکت اقتصادی روستا 261/0

 025/0 مساحت زمین های کشاورزی روستا 

جاذبه های 

 گردشگری

 0349/0 ی گردشگرطبیعی  یاز جاذبه ها یرخوردارب 

 049/0 یگردشگرانسانی  یااز جاذبه ه یرخوردارب 083/0

خصایص محیط 

 –طبیعی 

 اکولوژیکی

 0336/0 وجود منابع طبیعی روستا  )معادن، جنگل، مرتع و...( 

116/0 

 

 مخاطرات طبیعی

 

0284/0 

خصایص  

 نهادی –مدیریتی 

 0493/0 یاسالم یو شورا یاریوجود ده 

 0579/0 انییروستا ییسطح مشارکت جو 221/0

 0301/0 یاسیس اننفوذیوجود ذ 
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  بندی مجدد هر زیرمعیار:طبقه

ده است شبندی مجدد شده آورده صورت طبقه، نقشه زیرمعیارهای مورد استفاده در این تحقیق به5شکل  در

ترتیب ه بهکنفر تا باالی نفر،  200گردد. نقشه جمعیت در پنج دسته از کمتر از که بصورت خالصه بیان می

ی با ارزش شاخص طبقه اول، خانوارهافت نمودند. نقشه بعد خانوار به پنچ طبقه تقسیم شد، دریا 5تا  1امتیاز 

و طبقه  4تا  5/3، طبقه چهارم بین 5/3تا  3، طبقه سوم بین 3تا  5/2، طبقه دوم بین 5/2بعد خانوار کمتر از 

طبقه  5ی به جنسنسبتفتند. گر 5تا  1ترتیب ارزش می باشد، که به 4پنجم ارزش شاخص بعد خانوار باالتر از 

، طبقه 100 تا 90، طبقه دوم ارزش بین 90طبقه اول روستاهای دارای ارزش نسبت جنسی کمتر از تقسیم شده، 

می باشد،  120و طبقه پنجم ارزش باالتر از  120تا  110، طبقه چهارم ارزش بین 110تا  100سوم ارزش بین 

گین سنی طبقه اول روستاهای دارای ارزش میان  سنیرای نسبتداده شده است. ب 1تا  5و به ترتیب ارزش 

 40تا  35ین ، طبقه چهارم ارزش ب35تا  30، طبقه سوم ارزش بین 30تا  25، طبقه دوم ارزش بین 25کمتر از 

اخص فعال بودن گرفتند. طبقه اول، ارزش ش 5تا  1ترتیب ارزش می باشدکه به 40و طبقه پنجم ارزش باالتر از 

و  5تا  4ین ب، طبقه چهارم ارزش 4تا  3، طبقه سوم ارزش بین 3تا  2، طبقه دوم ارزش بین 2کمتر از  جمعیت

ودن جمعیت، می باشد. می توان گفت که روستاهای با ارزش پایین شاخص فعال ب 5طبقه پنجم ارزش باالتر از 

 مهاجر فرست می باشند و باید در اولویت طرح های هادی قرار بگیرند.

یت روستا؛ بر این اساس، از لحاظ توپوگرافی روستاهای دارای طرح هادی به چهار طبقه، دشتی، پایکوهی، موقع

به ترتیب به طبقات داده شد. از نظر شیب روستاها به  5تا  2دامنه ای و کوهستانی طبقه بندی شد و ارزش بین

اعد تر برای اجرای طرح های پنج طبقه کالس بندی شد و بر اساس افزایش شیب به عنوان موقعیت نامس

داده شد. برای معیار فاصله از شهر، پنج دسته در نظر گرفته شد که هرچه فاصله از  5تا  1عمرانی، ارزش بین 

شهر دورتر، جهت اجرای طرح هادی مساعدتر دیده شد و امتیاز بیشتری گرفت.  در این تحقیق از فاکتور 

ه ریزی و هم مراکز بخش ها و دهستان ها به عنوان عوامل تاثیر گذار برخوردار بودن روستا ها از مرکزیت برنام

مثبت در توزیع اعتبارات روستایی استفاده شده است. هیچ کدام از روستاهای دارای طرح هادی، مرکز بخش 

 ، مراکز5نبوده و فقط از دو فاکتور دیگر استفاده شد. روستاهایی که دارای مرکزیت برنامه ریزی بودند ارزش 

و به بقیه روستاها ارزش صفر اختصاص داده شد. در این تحقیق کارکرد روستاها به پنج  3دهستان ها ارزش 

-تسهیالتی و سکونت گاهی-ارتباطی، خدماتی-زیارتی، استراحت گاهی-صنعتی، گردشگری–طبقه تولیدی

داده شد. برای خدمات به ترتیب به آنها اختصاص  1تا  5خوابگاهی تقسیم شد و بر حسب اهمیت، ارزش های 

زیرساختی، نقشه به پنج طبقه، از پایین ترین سطح )بسیار ضعیف( تا باالترین سطح خدمات )بسیار عالی( 
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اصلی بر حسب زیاد امتیاز بندی شدند. فاصله روستاها از راه  1تا  5کالس بندی مجدد شدند و به ترتیب از 

و به عنوان شاخصی از دور افتادگی روستاها، ارزش های  بودن فاصله از راه های اصلی کالس بندی مجدد شد

 به کالس ها داده شد. 1تا  5

با اولویت  در این تحقیق وضعیت مسکن روستاهای مورد مطالعه از نظر کیفیت به پنج طبقه تقسیم بندی شد و

ز مساحت اکه  اختصاص داده شد. روستاهایی 1تا  5دهی به بافت های فرسوده و مسکن با کیفیت پایین ارزش 

رنتیجه، تخصیص بیشتری برخوردارند به دلیل زیاد بودن معابر و سایر زیر ساخت ها،  نیاز به توجه بیشتر و د

چنین با توجه داده شد وهم 5تا  1بودجه بیشتری دارند.در این تحقیق برای افزایش وسعت روستاها، ارزش بین 

ات روستایی س بندی شدند و با توجه به سطح ارائه خدمبه سطح خدماتی که ارائه می دهند به پنج طبقه، کال

یاز بندی شدند. )روستاهای با سطح باالی ارائه خدمات( امت 5)روستاهای با سطح پایین ارائه خدمات( تا  1از 

ج طبقه از در این تحقیق درصد مشارکت اقتصادی روستاییان،در روستاهای دارای طرح هادی شهرستان ، به پن

 (، کالس بندی شد.5( تا باالترین سطح مشارکت )امتیاز 1سطح مشارکت )امتیاز پایین ترین 

ر روستا هنتایج به پنج طبقه، کالس بندی شد. ارزش کالس ها با توجه به مساحت اراضی کشاورزی و باغات 

ارزش  )بیشترین مساحت اراضی کشاورزی و باغات( 5)کمترین مساحت اراضی کشاورزی و باغات( تا  1بین 

ودجه بدر این تحقیق وجود جاذبه های گردشگری طبیعی و انسانی به عنوان عامل موثر در جذب  دهی شد.

دو و بر های طرح های هادی روستایی در نظر گرفته شدو و روستاها بر این اساس به پنج طبقه تقسیم شدن

رزش دهی ترین جاذبه( ا)بیش 5)کمترین جاذبه( و  1اساس وجود جاذبه های گردشگری طبیعی و انسانی بین 

و برای روستاهای  5شدند. . ارزش فاکتور وجود منابع طبیعی برای روستاهای با ارزش باال از لحاظ منابع طبیعی 

طرات محیطی، ارزش دهی شدند.  برای ریسک مخا 1و  5در نظر گرفته شد، بقیه روستاها بین  1با ارزش پایین 

، کالس ،خطر سیل نیز برای روستاها محاسبه شد و به پنج طبقهعالوه بر ریسک زلزله وریسک زمین لغزش 

رفتند. با بندی شد. روستاهایی که تحت باالترین ریسک از لحاظ مخاطرات طبیعی هستند بیشترین ارزش را گ

ج طبقه از توجه به اهمیت سطح مشارکت جویی روستاییان در اجرای طرح هادی روستایی، این روستا ها به پن

نها تخصیص آ)مشارکت بسیار باال( به  5)مشارکت بسیار پایین( و  1الس بندی شدند و ارزش بین این لحاظ ک

بهره می برند  داده شد. در نهایت، در این تحقیق برای روستاهایی که دارای ذینفوذان سیاسی هستند یا از آن

در شکل  اندشرح داده شدههایی که در این بخش و بقیه روستاها ارزش صفر درنظر گرفته شد. نقشه 3ارزش 

 آورده شده است. 5
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 رتبه بندی روستاها بر اساس روش تاپسیس:

پس از اینکه کالس بندی مجدد روستاها در همه معیارها به پایان رسید باید جدول اطالعات/ تصمیم گیری 

ایجاد شود. در  این جدول روستاهای مورد مطالعه در سطرها قرار می گیرند و ستون ها بیانگر شاخص ها 

شد، روش تاپسیس یکی از  هستند که ارزش هر شاخص برای هر روستا را نمایش می دهند. همانطور که گفته

تصمیم گیری چند معیاره است و گزینه ها را بر اساس حداقل فاصله معیار ها از ایده آل مثبت و روش های 

حداکثر فاصله آنها از ایده آل منفی رتبه بندی می کند. این کار با استفاده از داده های موجود در جدول 

صورت می گیرد. پس از اجرای روش با استفاده از  AHPاطالعات/تصمیم و وزن های بدست آمده از روش 

( ،رتبه بندی تاپسیس 2( نمایش داده شده است.جدول )2لب جدول )نتایج در قا Topsis Solver  نرم افزار 

جهت تخصیص اعتبارات روستایی نشان میدهد.ضمنا روستاهایی را که قبال از طریق بنیاد مسکن اعتبار  را

 عمرانی دریافت کرده اند،در جدول با رنگ آبی مشخص گردیده اند.

  با استفاده از روش تاپسیسا ( رتبه بندی روستا ه2جدول )

 رتبه CLi نام روستا رتبه CLi روستانام  رتبه   Cli نام روستا

 47 576/0 2محمد آباد 24 717/0 قنات سیر 1 989/0 چهار تاق

 48 563/0 چشمه سبز پایین 25 715/0 کمال آباد 2 958/0 یاس چمن

 49 541/0 چمن رنگ 26 708/0 ده لرز 3 947/0 اسفک

 50 532/0 شیرینک 27 698/0 باب شمیل 4 941/0 هزارچویی

 51 516/0 جوجنگ 28 695/0 فرکان 5 918/0 آبادمومن 

 52 506/0 بهرام جرد 29 694/0 هویج 6 869/0 راسک

 53 499/0 صاحب آباد 30 692/0 حسن آباد 7 868/0 فرخ دشت

 54 474/0 خرمنده 31 691/0 سرملک 8 850/0 سرزه

 55 468/0 ده ابوذر 32 690/0 مبارکه 9 825/0 ده نذری

 56 443/0 باب بیدوییه 33 688/0 کنتوییه 10 801/0 دولت آباد

 57 436/0 ماهونک 34 686/0 سرخ کان 11 782/0 تلمبه شهید عقیقی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiroriZ0JPWAhWHLVAKHVuiAh4QFghEMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.tahlil-amari.com%2F773%2F%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%25BE%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3-topsis-solver-2012%2F&usg=AFQjCNGr_GPQRCyPrY_JwBNZVqQqfp21jg
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 58 426/0 کهنک 35 682/0 کیخسروی 12 778/0 جعفرآباد

 59 411/0 باغ حاجی 36 675/0 هراران 13 774/0 اسماعیل آباد

 60 387/0 باغ بزم 37 671/0 حاج کاکا 14 765/0 هجین

 16 365/0 حیدر آباد 38 667/0 تلمبه حجت آباد 15 764/0 غبیرا

 62 336/0 حنفیه 39 666/0 ده کبری 16 749/0 طاهر آباد

 63 317/0 جغدری 40 662/0 2عبداهلل آباد  17 742/0 گلورود

    41 655/0 ناصر آباد 18 737/0 سامانجرد

    42 648/0 ده باال 19 731/0 قلعه عسگر

    43 621/0 باغابر 20 724/0 شگفتباب 

    44 617/0 باب زیتون 21 723/0 آتشان

    45 603/0 خواجه سهیل 22 720/0 نارپ

    46 593/0 محمود آباد 23 718/0 مادون

 

 باراتدریافت اعتی راکه براساس روش تاپسیس، دارای اولویت برتر جهت روستاهای (قسمت الف) 6در شکل 

 جراادر آنها طرح هادی دهد که روستاهایی را نشان می (ب)دهد و قست را نشان میعمرانی می باشند،

 شده است. واعتبارات عمرانی به آنها تخصیص داده
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 -ولویت برتر برای تخصیص اعتبارات طرح هادی روستایی و باروستاهای با -( توزیع فضایی الف6شکل )

 هادی در آنها اجراو اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده است.روستاهایی که در گذشته طرح 

 

 

 گیری:نتیجه

اول معیارها و زیرمعیارهای  است. بخشقابل بحث و بررسی  در این تحقیق بدست آمد در دو بخشنتایجی که 

 بخش دام از آنها در بودجه ریزی می باشد،که بایستی تحلیل گرددوریزی و میزان اهمیت هر کموثر در بودجه

براساس روش به جهت تخصیص اعتبارات عمران روستایی  ی روستاییهابندی سکونتگاهمربوط به رتبه ،دوم

 تاپسیس است.

که نشان دهنده میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارها در فرآیند بودجه ریزی است نشان  1-4براساس جدول 

 0.221 وزن خصایص مدیریتی ـ نهادی با ؛0.261 وزندهد که در بین هفت معیار، وضعیت اقتصادی بامی

های ؛  جاذبه0.099 وزن ؛ خصایص جمعیتی با0.116؛ خصایص محیط با 0.17 وزن درصد؛ خصایص فضایی با

ترین مهمترین معیار تا کم اهمیت به ترتیب ،درصد 0.05 وزن و خصایص کالبدی با 0.083وزن گردشگری با 

وضع ترکیب  غیر فعال(، –بعد خانوار، وضع جمعیت )فعال ه ترتیب معیار هستند. در بین زیر معیارها هم ب
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زیر سطح برخورداری ازخدمات سنی و جنسی، سطح کارکرد روستا، سطح مشارکت جویی روستاییان، 

)آب، برق، گاز، تلفن(، وجود دهیاری و شورای اسالمی، برخورداری از جاذبه های انسانی گردشگری، ساختی

روستا، سطح برخورداراز خدمات رفاهی  )بهداشت و درمان، آموزش و ...(، ده زیرمعیار مشارکت اقتصادی 

 برتر برای ارائه خدمات و اعتبارات برای روستاهای شهرستان بردسیر است.

آل ه از ایدهکمترین فاصل های موجود بایستیحل یا بهترین گزینه در بین گزینهبهترین راه در روش تاپسیس،

بهترین  باده و مومن آ. در بین روستاها، روستاهای چهارطاق؛ یاس چمن، اسفک، زارچوییه باشدداشترا،مثبت 

م و باغ حاجی بزشرایط را برای دریافت دریافت بودجه را داشتند. و روستاهای جغدری، حنفیه، حیدرآباد، باغ

ی دریافت استعداد را برا)از بدترین حالت به سمت حالت مناسب(، به ترتیب روستاهایی بودند که کمترین 

طرح ذشته،در گبنیاد مسکن روستایی که  32ه از بین گویای این است ک ،نتایج ،6بودجه داشتند. طبق جدول 

با  هارند کد قرار  32تا 1اولویت های   بینروستا در 21شده است، و تخصیص اعتبار داده نها اجرا آهادی در 

و  ، 1394تا سال  1391، روستاهای انتخابی توسط بنیاد مسکن جهت تخصیص اعتبار طی سالهای ی مقایسه

دود حنتیجه گرفت که در توان می ،تاپسیسروستاهای رتبه بندی شده توسط روش تحلیل سلسله مراتبی و

شانی مپوبنیاد مسکن با روستاهای رتبه بندی شده توسط روش تاپسیس، هروستاهای انتخابی (32/21) 65%

طرح  اجرای جهت تخصیص اعتبار و 1394تا سال  1391سال  عملکرد بنیاد مسکن ،طی با بررسیلذا د.ندار

 ،رستانهادی در سطح شهرستان بردسیر از طریق روش تاپسیس،توزیع اعتبارات اجرای طرح هادی در سطح شه

ی و تاپسیس( آیند تحلیل سلسه مراتباستفاده از این روش )تحلیل عوامل توسط فر همچنین بامطلوب می باشد و

 کرد.م بندی روستاها جهت دریافت بودجه، نوعی عدالت اجتماعی را در منطقه حاکبرای اولویتمی توان 
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