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چکیده
در این پژوهش كه با هدف اولویتبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان برای كشاورزی دیم انجام شده است ،پس از شناسسایی و
نرمالسازی شاخصها در محیط  GISاقدام به اولویتبندی زیرحوضهها شسد رو هسای لممسی اسستفادهشسده در ایسن پسژوهش،
 TOPSIS ،ELECTREو  SAWبود ،كه ازجممه رو های تصمیمگیری چندشاخصهاند از رو فرایند تحمیس سمسسمهمراتبسی
( )AHPبسسسرای وزندهسسسی بسسسه شسسساخصهسسسا در نسسسرمافسسسزار  Expert Choiceاسسسستفاده شسسسد ابتسسسدا در قالسس رو هسسسای
 SAW،TOPSIS،ELECTREو به كمك نرمافزار  ،EXCELاولویتبندی زیرحوضهها انجام شد هر كدام از رو ها با توجه بسه
رویکرد خود رتبهبندی متفاوتی ارائه دادند در ادامه برای رفع تعارض بین نتایج سه رو  ،با استفاده از رو ادغسام ()Copeland
رتبهبندی انجام شد با توجه به تفاوت رتبهبندیها در سه رو  ،با استفاده از تحمی های آمساری (ضسری همبسستای اسسنیرمن)
رابطۀ معناداری بین رو های اولویتبندی مشخص شد همچنین ضری همبستای بین نتایج رتبهبندی بسهدسستآمسده از رو
ادغام و رو های تصمیمگیری محاسبه شد نتایج نشان داد كه زیرحوضههای  6 ،5 ،4 ،3و  11با توجه به سسه رو یادشسده در
اولویت یك تا چهار با هم یکسان بودند و بیشترین توان برای كشاورزی دیم نسبت به باقی زیرحوضهها را داشتند همچنین نتسایج
ضری همبستای نشانداد با توجه به دادههای استفادهشده ،نتایج رو  SAWدر رتبسۀ اول ،رو  ELECTREدر رتبسۀ دوم و
رو  TOPSISدر رتبۀ سوم مطموبیت اولویتبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان برای كاربری كشاورزی دیسم قسرار دارنسد بسا
توجه به تجزیه و تحمی های انجامشده ،بهترین اولویتبندی بین گزینهها برای كشاورزی دیم ،استفاده از رو ادغام است
کلیدواژگان :تصمیمگیری چندشاخصه ،ضری
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 .1مقدمه
بیشك ازجممه چالشهای بزرگ پیش روی انسسان
قرن بیستویکم كاهش بیش از اندازۀ منابع طبیعسی
است كه همراه با پارهای دیار از لوام چسون رشسد
فزایندۀ جمعیت ،افزایش آلودگیها ،نارسسایی توزیسع
متعادل منسابع ،رشسد صسنعتی و اقتصسادی در حسال
ایجاد بحسران جهسانیانسد ()Mirmohamadi, 2007
الاسسوی نامناس س اسسستفاده از سسسرزمین و ت ییسسرات
شدید در كاربری زمین سب پیسدایش بحسرانهسای
محیط زیستی ازجممه تخری و آلودگی منابع آب و
خاک ،پیشروی رو به گستر بیابسانهسا ،فرسسایش
خاک ،شور و اسیدی شدن آن ،تهسیشسدن منسابع و
كاهش تنوع زیستی و اسستعداد و توانسایی بهسرهوری
سرزمین شده اسست كسه بسا خسرو از مسدار توسسعۀ
پایدار ،فعالیتهای تولیدی نهفقط نسس هسای آینسده
بمکه نس فعمی را نیز بهشدت تحتتسأثیر قسرار داده
است ()Zahedipour et al., 2005
سامانههای پشتیبان تصمیمگیری براساس نیساز بسه
اسسستفاده از منسسابع حوضسسۀ آبخیسسز ایجسساد شسسدهانسسد تسسا
آلودگیهای ناشی از این اسستفادههسا را كنتسرل كننسد،
بنابراین اسستفاده از تخصسصهسای مختمس در تحمیس
تصمیمها و برنامسهنویسسی بسرای سساخت یسك سسامانۀ
پشتیبان از تصمیم بسیار ضروری است ( Westerwelt,
 )2001این قالدۀ تصمیمگیسری اسست كسه چاسونای
آرایش بهتسر گزینسههسا و تصسمیمگیسری در رابطسه بسا
انتخاب گزینسۀ دارای ارجحیست را مشسخص مسیكنسد
دادهها و اطاللات مربوط بسه گزینسههسا و اولویستهسای
تصمیمگیران به كمسك قالسدۀ تصسمیمگیسری بسا هسم
تركی س و در قال س بسسرآورد كمسسی از گزینسسههسسا مطسسر
مسسیشسسوند ( )Malczewski, 2006اولویسستبنسسدی ،در
اجرای پسروهههسای منسابع طبیعسی امسر بسسیار مهسم و
ضروری است و به تصمیمگیسران اجسازه خواهسد داد تسا
مناس تسرین اسستراتژیهسای مسدیریتی و پایسدار را در
درازمدت اجرا كنند ()Zandi et al., 2013
تصمیمگیری مؤثر نیاز دارد كه تصسمیمگیسران
امکان موفقیت رو هسای اصسالحی مختمس را در
حوضۀ آبخیز بررسی و آنها را اولویتبنسدی كننسد

( )Lamy, 2001رو های  MCDMاز دهۀ 1980
بسسه بعسسد كسساربرد وسسسیعی در زمینسسههسسای مختم س
مهندسی و مدیریت داشتهاند از آن جممه میتوان
به كاربرد آنها در طراحی شسبکۀ متسرو ،مسدیریت
جامع آبخیز ،برنامهریزی سیستم جامع منابع آب و
مدیریت منابع آب اشساره كسرد ()Kholghi, 2002
همراه با مدلهسای تصسمیمگیسری چنسدمعیساره در
مدیریت آبخیز ،توسعۀ سامانۀ اطاللات ج رافیسایی
) 1(GISو سنجش از دور ) ، 2(RSوجود بانكهسای
اطاللسساتی و سسسامانۀ مسسدیریتی آنهسسا و همچنسسین
مدلهای شسبیهسسازی جسامع فراینسدهای حوضسۀ
آبخیز ذهنیت بسیار ممموسی در این زمینسه تولیسد
كردهاند یکی از نکات مهمسی كسه در برنامسهریسزی
كسالن نبایسد از آن غافس شسد ،اهمیست كشساورزی
است ،چراكه اگر قرار است توسعهای انجام گیسرد و
خود مستمر باشد ،بایسد بسهصسورت بسارز از بخسش
كشاورزی آغاز شود ()Asayesh, 2003
در این پسژوهش ،شهرسستان گرگسان كسه شسرایط
مسالد كشاورزی دارد ،مطالعه شده اسست كشساورزی
در ایسسن منطقسسه همسسواره براسسساس تجربسسه و سسسمیقۀ
كشاورزان انجام شده است و تقریبسا اسستعداد و تسوان
واقعی منطقه تا كنون مطالعه و بررسی جسدی نشسده
است انتخاب بهترین موقعیت و در این زمینه بهترین
مکانها بسرای سسرمایهگسااری همسواره از مهسمتسرین
وظای برنامهریزان بوده است ،بنابراین ،فنسون متعسدد
از طرف برنامهریزان بهمنظور انتخاب بهترین موقعیت
و اولویتبنسدی اسستفاده شسده اسست در ایسن مقالسه
3
رو هسسای تصسسمیمگیسسری چنسسدمعیسساره)(MCDM
بهطور خالصه بازگو میشود و از بین آنها رو هایی
كه كسارایی بهتسری در اولویستبنسدی داشسته باشسند،
انتخاب و در مورد زیرحوضههسای شهرسستان گرگسان
اسسستفاده مسسیشسسوند از كارآمسسدتسسرین رو هسسا
 SAW ،ELECTREو  TOPSISهستند كسه امکسان
ردهبندی یا انتخاب گزینهها بسا توجسه بسه معیارهسای
كمی و كیفی مؤثر در گزینش را فراهم میآورند ایسن
1. Geographical Information System
2. Remote Sensing
3. Multi Criteria Decision Making
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پسسژوهش بسسا اهسسداف اولویسستبنسسدی زیرحوضسسههسسای
شهرستان گرگان برای كاربری كشاورزی با توجسه بسه
لمم ریاضیات و بهینهسازی و همچنین ارائسۀ بهتسرین
رو برای اولویتبندی زیرحوضهها انجام شده اسست
تا براساس آن بخشهای اجرایسی بتواننسد بسا در نظسر
گرفتن شرایط حاكم ،بهترتی اولویست زیرحوضسههسا،
برنامهریزی و مدیریت الزم را انجام دهند

 .2مواد و روشها
 .1.2موقعیت منطقۀ مطالعهشده
در ایسسسن پسسسژوهش از رو هسسسای تصسسسمیمگیسسسری
چنسسدشاخصسسه ) 1(MADMبسسرای اولویسستبنسسدی
زیسرحوضسسههسسای شهرسستان گرگسسان بسسرای كسساربری
كشاورزی دیم استفاده شد شهر گرگان از شسهرهای
بخش شمالی دامنۀ ارتفالات البرز ایسران ازˊ54° 10
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تسا ́  54° 45طسول شسرقی وˊ 36° 44تسا ́ 36° 58
لرض شمالی با مساحت حدود  108883هکتسار در
استان گمستان قرار دارد (شک )1

 .2.2دادههای استفادهشده
برنامه ریسزی بسرای هسر نسوع كساری نیازمنسد داشستن
اطاللسسات مربسسوط بسسه آن كسسار اسسست كسسه در مسسورد
برنامهریسزی اسستفاده از سسرزمین نیسز صساد اسست
( )Makhdoum et al., 2011در سسسطو مختمسس
طراحی و برنامهریزی از سطح ممی تسا سسطح محمسی
نیاز به دادههای منسابع طبیعسی وجسود دارد ( Baily,
 )2006استفاده از سنجش از دور و سیستم اطاللسات
ج رافیایی برای اختصسا منسابع بسهشسدت در حسال
فزونی است مراح مربوط به ایجاد و اصسال دادههسا
در نرمافزار ایدریسی كمیمانجارو صورت گرفت

شکل .1منطقۀ مطالعهشده

4

1. Multiple Attribute Decision Making
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با افزایش مقادیر آنها مطموبیست زیرحوضسه بسرای
كشاورزی افزایش پیدا میكند شاخصهای شسی ،
تراكم پوشش گیاهی ،حاص خیزی خاک و دمسا در
این دسته قرار گرفتند و دستۀ دوم شاخصهاییاند
كه با افزایش مقدار آنها مطموبیت زیرحوضه بسرای
كشسساورزی كسساهش پیسسدا مسسیكنسسد شسساخصهسسای
فرسسسایش ،فاصسسمه از منسسابع آب ،فاصسسمه از منسساط
مسسسکونی و فاصسسمه از جسساده در دسسستۀ دوم قسسرار
گرفتند دادههسای مربسوط بسه هشست شساخص ،بسا
استفاده از تصاویر مساهوارهای و اطاللسات نقشسهای
مربوط به منطقۀ مطالعه شده در نرمافزار ایدریسسی
كمیمانجارو استخرا شدند (جدول)1

در این پژوهش از هشت پارامتر شسی (نسسبت
مساحت شسی زیسر  12درصسد بسه كس مسساحت
زیرحوضسسه) ،تسسراكم پوشسسش گیسساهی (میسساناین
زیرحوضه) ،حاص خیزی خساک (نسسبت مسساحت
حاص س خیسسز متوسسسط و خسسوب بسسه ك س مسسساحت
زیرحوضه) ،دمسا (میساناین زیرحوضسه) ،فرسسایش
(میاناین زیرحوضه) ،فاصمه از منابع آب (میساناین
زیرحوضه) ،فاصسمه از منساط مسسکونی (میساناین
زیرحوضه) و فاصمه از جساده (میساناین زیرحوضسه)
براساس اهمیت آنها از نظر كارشناسسان اسستفاده
شد شاخصها با توجه به تأثیر و اهمیت آنهسا در
رسیدن به هدف اولویتبندی زیرحوضسههسا بسه دو
دسته تقسیم شدند دستۀ اول شاخصهاییاند كسه

جدول .1دادههای استفادهشده برای اولویتبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان برای کشاورزی دیم
تراکم
زیرحوضه

شیب

حاصلخیزی خاک

دما

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

70/1980
56/4917
80/0483
82/0707
75/8041
72/4630
36/5963
82/5322
51/8933
34/6963
82/6932
22/9083
34/5934
25/5784
69/4566
45//5359
36/4061
2/5218
9/6771
3/1520
3/1400

66/1163
45/9605
83/7482
98/7679
99/1285
93/1378
98/7799
96/3337
99/9671
99/9915
84/0090
96/3917
99/9909
99/9980
71/7663
99/9760
99/9948
99/9797
99/9892
99/7020
99/9844

17/41
17/51
17/56
17/57
17/52
16/67
16/08
17/53
16/87
15/81
17/58
14/58
15/12
14/42
17/06
15/82
15/69
10/94
9/19
8/77
7/84

پوشش

فرسایشپذیری

گیاهی
7621
7953
7107
7220
7160
7324
7719
7877
6680
7056
7752
8325
8573
8807
7957
6950
8319
8763
8066
8085
7398

74
110
83
73
81
66
70
73
111
88
64
54
50
20
66
46
75
17
32
43
33

فاصله از

فاصله از

جاده

منابع آب

0/6307
0/7691
0/3209
0/5393
0/1123
0/3172
0/9301
0/8474
0/2810
0/5055
0/4429
1/0305
0/8318
1/0061
0/7393
0/2036
1/0430
1/4333
4/9343
5/6943
2/3015

1/3221
0/9577
0/6721
1/0395
0/1776
0/4970
1/2013
2/4673
0/4037
0/8925
1/0435
1/5562
1/1277
2/2055
1/5429
0/3725
1/3880
1/4549
5/1259
6/6161
2/6082

فاصله از
مناطق
مسکونی
1/3419
1/2866
0/7624
0/7675
0/1332
0/6409
0/8897
2/4017
0/2841
0/7767
0/7540
1/4254
0/8407
2/7570
1/9430
0/2509
1/3440
1/3094
5/1351
9/1653
2/6730
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 .3.2روش پژوهش
 .1.3.2فرایند تصمیمگیری چندمعیاره )(MCDM

بسیاری از تصمیمهسا معیارهسای گونساگون كمسی و
كیفسیانسسد كسسه در پسارهای از مواقسسع در تعسسارض بسسا
یکدیارند ،این نوع تصمیمگیری را تصسمیمگیسری
چندمعیاره مسینامنسد ( Momeni & Esmaelian,
)2006
مدلهسای تصسمیمگیسری چنسدمعیاره را بسه دو
دسته تقسیم میكنند:
1
 1مدلهای چندهدفه ) (MODM؛
 2مدلهای چندشاخصه ()MADM
مدلهای چندهدفه بهمنظور طراحی و جستوجسو
بهكار میرود و اصوال مدلهای فرایندمسدارنسد در ایسن
مسسدلهسسا معیارهسسا توسسسط اهسسداف تعریسس و تعسسداد
گزینسسههسسای ممکسسن نامحسسدود اسسست مسسدلهسسای
چندشاخصه بهمنظور ارزیابی و انتخاب بهكار رفتهانسد و
اصوال مدلهای نتیجهمسدارنسد در ایسن مسدل معیارهسا
توسط صفات تعری و تعداد گزینههای ممکن محسدود
اسست بهتسرین گزینسه در یسك مسدل  MCDMیسك
گزینسسۀ فرضسسی خواهسسد بسسود كسسه ارجسسحتسسرین ارز
مطموبیسست از هسسر معیسسار موجسسود را تسسأمین مسسیكنسسد
( )Asgharpour, 2011رو هسسای مختمفسسی بسسرای
پشتیبانی از فرایند تصسمیمگیسری چنسدشاخصسه ارائسه
شده است كه میتوان آنها را به دو دسستۀ رو هسای
جبرانی ( )TOPSIS ،SAW،ELECTREو غیرجبرانی
(رو رضایتبخش لام ،رو رضسایتبخسش خسا ،
رو تسسسمط و رو ترتیبسسی اولسسویتی) تفکیسسك كسسرد
مدلهای جبرانسی دربرگیرنسدۀ رو هسایی اسست كسه
مبادله بین شاخصها در آنها مجاز است بهطور مثسال
ت ییر )احتمساال كوچسك) در یسك شساخص مسیتوانسد
توسط ت ییری مخال در شاخصی دیار جبسران شسود
مدل غیرجبرانی شام رو هایی اسست كسه در آنهسا
مبادله در بین شاخصها مجاز نیست از ایسنرو ضسع
در یك شساخص توسسط شساخصهسای دیاسر جبسران
نمسسیشسسود ()Fathali & Mirjalali, F.S., 2009
بنسسابراین ،در ایسسن رو هسسا هسسر شسساخص مسسستق از
1. Multiple Objective Decision Making
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شاخصهای دیار در تصمیمگیری مؤثر است
 .2.3.2روش TOPSIS

2

مدل تاپسی بسهمنزلسۀ یسك رو تصسمیمگیسری
چنسسدشاخصسسه ،روشسسی سسساده ولسسی كارآمسسد در
اولویتبندی محسوب میشود .این رو در سسال
 1992توسط چن و هوانس بسا ارجساع بسه كتساب
هوان و یسون در سسال 1981مطسر شسده اسست
()Serafim & Gwo-Hshing, 2004
الاسوریتم تاپسسی یسك فسن تصسمیمگیسری
چندشاخصۀ جبرانی بسیار قوی برای اولویتبنسدی
گزینهها از طری شبیهكردن به جواب ایدهآل است
كه به نوع فن وزندهسی ،حساسسیت بسسیار كمسی
دارد و پاسسس هسسای حاصسس از آن ت ییسسر لمیقسسی
نمیكند در این رو  ،گزینۀ انتخابشده بایسستی
كوتاهترین فاصسمه را از جسواب ایسدهآل و دورتسرین
فاصمه را از ناكارآمدترین جواب داشته باشد بهطور
خالصه ماتری  n×mتصمیمگیری كه  mگزینه و
 nمعیار دارد ،ارزیابی میشود ()Lolachi, 2005
بهطور خالصه فن تاپسی مراح زیر را دارد:
ایجاد ماتریس تصمیمگیری 

 تبدی ماتری
بدون مقیاس :

تصمیمگیری موجود به مساتری

rij
() 1

m

2

r

ij

n ij 

i 1

 ایجاد ماتری بی مقیاس وزنی :
برای این كار ماتری ایجادشده در مرحمۀ پیشسین
در وزن هسر كسدام از معیارهسا ضسرب مسیشسود تسا
ماتری بیمقیاس وزندار بهدست آید.
 مشخصكردن راه ح ایسدهآل مثبست و ایسدهآل
منفی :
در این مرحمه ،بزرگترین مقدار هر شاخص بهمنزلۀ
ایدهآل مثبت و كمترین مقدار هر شاخص بهمنزلسۀ
ایدهآل منفی تعیین میشود.
2. Technique of Order Preference by Similarity
to Ideal Solution
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A   {(max
vij | j  J),(min
} v ij | j  J ) | i  1, 2,..., m}  {v1 , v 2  ,..., v j ,..., v n 
i
i

() 2

A   {(min
vij | j  J),(max
} v ij | j  J ) | i  1, 2,..., m}  {v1 , v 2  ,..., v j ,..., v n 
i
i
}J  {j  1, 2,..., n | j  benefit
}J  {j  1, 2,..., n | j  Cost

به دست آوردن اندازۀ فاصمهها :این مرحمسه بسه
كمك مرحمۀ پنجم فاصمۀ هسر یسك از گزینسههسا از
جوابهای ایدهآل مثبست و منفسی مربسوط بسه هسر
شاخص مسئمه ،محاسبه میشود.
 v j )2}0/ 5 ;i  1, 2,..., m

() 3

 v j )2}0/ 5 ;i  1, 2,..., m

n

ij

 (v

{ di 

گسسام اول :تبسسدی مسساتری تصسسمیم بسسه مسساتری
بیمقیاس ()Tille & Dumont, 2003؛
رو های مختمفی برای بیواحسدكسردن وجسود
دارد ،امسسا در رو الکتسسر معمسسوال از رابطسسۀ زیسسر
استفاده میشود ()Tille & Dumont, 2003
1
2

j1
n

ij

 (v

{ di 

() 5

() 4

di 
;0  cli   1;i  1, 2,...,m
) (di   di 



گام دوم :تشکی ماتری
cli  

 رتبهبندی گزینهها :درنهایت گزینههسا بسراسساس
ترتیس نزولسسی رتبسسهبنسسدی مسسیشسسوند ( Chou,
)2000
 .3.3.2روش ELECTRE

m

j1

 محاسبۀ نزدیکی نسبی به راه ح ایدهآل:

1

2

رو الکتر توسط بنایون  ،ارائه شسد و سسن وان
دلفت ،3نیجکامپ ،4روی 5و همکارانش آن را توسعه
توسسسعه دادنسسد در رو الکتسسر از مفهسسوم تسسسمط
بهصورت ضمنی اسستفاده مسیشسود در ایسن رو
گزینسسههسسا بسسهصسسورت زوجسسی بسسا یکسسدیار مقایسسسه
میشوند و گزینههسای مسسمط و ضسعی (غالس و
م موب) شناسایی و سسن گزینسههسای ضسعی و
م موب حاف میشوند ( )Roy, 1991اگسر در یسك
مسئمه تصسمیمگیسری چنسدمعیساره n ،معیسار و m
گزینه وجود داشته باشد ،بهمنظور انتخاب بهتسرین
گزینه با استفاده از رو الکتسر مراحس زیسر بایسد
انجام شود:
گام اول :تبدی ماتری تصمیم به مساتری


2
 aij 
 i 1


بیمقیاس وزندار؛

() 6

V  ND.Wn

كه  wماتری قطری وزن شاخصهاست كه تنهسا
لناصسر اصسمی آن غیسر صسفر اسست و  ،vمساتری
بیمقیاس وزنی است.
گام سوم :تشکی مجموله معیارهسای موافس و
مخال ؛
در این مرحمه تمامی گزینهها نسبت به تمسامی
معیارها ،ارزیابی میشود و مجمولسههسای موافس و
مخال تشکی میشود.
اگر معیار مورد نظر ،جنبه مثبت داشته باشد:
() 7

Ske  { j | vkj  vej} j  1, 2,... ,m

اگر معیار مورد نظر ،جنبۀ منفی داشته باشد:

() 8

Ske  { j | vkj  vej} j  1, 2,... ,m

گام چهارم :محاسبۀ ماتری مواف و مخال ؛
ماتری مواف  ،یك ماتری مربع  m*mاست كسه
قطر آن فاقد لنصر است سایر لناصر این مساتری
نیز از جمع اوزان شاخصهای متعم بسه مجمولسۀ
مواف حاص میشود.
j

1. Elimination et Choice Translating Reality
2. Benayoun
3. Van Delft
4. Nijkamp
5. Roy

aij

nij 

() 9

w

  s ke
wj



  1

C ke 

اولویتبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان برای کاربری کشاورزی دیم با استفاده از ...

مربسع m*m

ماتری مخال نیز یسك مساتری
است كه قطر آن فاقد لنصر اسست و سسایر لناصسر
این ماتری از ماتری بیمقیاس شدۀ مسوزون بسه
دست میآید
max v kj vej
jI ke

()10

max v kj vej

d ke 

ji

اطاللات موجود در ماتری مواف تفاوتهسای
لمدهای با اطاللسات موجسود در مساتری مخسال
دارد و درواقسسع ایسسن اطاللسسات مکم س یکدیارنسسد
تفاوت میان وزنها بهوسیمۀ ماتری مواف حاصس
مسسیشسسود ،حسسال آنکسسه تفسساوت میسسان مقسسادیر
مشخصشده بهوسسیمۀ مساتری مخسال بسه دسست
میآید.
گام پنجم :محاسبۀ ماتری مواف مؤثر؛
()11

0c  c
  ke
1cke  c

 m  m  1 f
Cke

ke

k 1 e 1
k ee  k

گام ششم :محاسبۀ ماتری
()12

m

0d  d
  ke
1d ke  d

m

مخال ؛
m

m

 m  m  1 g
d ke

ke

C

d

k 1 e 1
k ee  k

گام هفتم :مشخصكردن ماتری كمی مؤثر؛
مسساتری تسسسمط نهسسایی  Hاز ضسسرب تسسكتسسك
درایههسای مساتری تسسمط موافس  Fدر مساتری
تسمط مخال حاص میشود
()13

h ke  f ke .g ke

گام هشتم :حافكردن گزینههسای بسا رضسایت
كمتر و انتخاب بهترین گزینه
مسساتری تسسسمط نهسسایی  Hترجیحسسات جزئسسی
گزینهها را بیان میكند بهطور مثال ،اگر مقسدار hke
برابر یك باشد بدین معناست كه برتری گزینۀ  Kبر
گزینۀ  eدر هر حالست موافس و مخسال قابس قبسول
است (برتسری آن از حسد آسستانۀ موافقست بیشستر و
مخالفت و یا ضع آن نیسز از حسد آسستانۀ مخالفست
كمتر است) ولی هنوز گزینۀ  Kبخست مسسمطشسدن
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توسط گزینههای دیار را دارد گزینهای باید انتخاب
شود كه بیشتر از آن كه م موب شود ،تسسمط داشسته
باشد و از این نظر میتوان گزینهها را رتبهبندی كرد
( )Ataei, 2008درواقع گزینۀ ارجح گزینهای اسست
كسسه كمتسسرین لسسدد  1در سسستون را داشسسته باشسسد
()Mirfakhredini, 2010
 .4.3.2روشSAW

1

مدل مجموع سادۀ وزنی ( )SAWیکی از رو های
سادۀ تصمیمگیری چندشاخصه است ،بهطوریكسه
با محاسسبۀ وزنهسای شساخصهسا ( ،)Wمسیتسوان
مناس ترین گزینه را (* )Aمحاسبه كسرد درواقسع
این رو همان میاناین مسوزون اسست كسه السداد
درون ماتری را بهمنزلۀ لناصری كه میاناینشسان
محاسبه شده است و وزن شساخصهسا را بسهمنزلسۀ
وزن این الداد در نظر میگیرد بنابراین ،الزم است
از روشی برای بیمقیاسسسازی اسستفاده كسرد كسه
شاخصها را همجهت سازد فرض بهكارگیری ایسن
رو بسسر اسسستقالل ارجحیسست و مجسسزابسسودن آثسسار
شاخصها از یکدیار است

()14









j rij

j

w


w








A  Ai max




 .5.3.2روش Copeland

تصمیمگیران در تصمیمگیری ،گساهی از چنسد رو
استفاده میكنند امکان دارد با استفاده از رو های
مختم  MADMبسه نتسایج متفساوت از هسم دسست
یابند در این حالت برای پیداكردن جوابی كه نتسایج
رو هسسای مختمسس را در خسسود جسسای دهسسسد ،از
رو های ادغام استفاده میشود از رو های ادغسام
میتوان رو میاناین رتبسههسا ،رو بسردا و رو
كسسپلنسسد را نسسام بسسرد ( )Momeni, 2006در ایسسن
پژوهش بسرای ادغسام نتسایج رو هسای  MADMاز
رو كسسپلنسسد اسسستفاده شسسد ایسسن رو بسسراسسساس
ماتری مقایسسات زوجسی بنسا شسده اسست در ایسن
1. Simplie Additive Weighted
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رو نهتنها تعداد بردها بمکه تعداد باختهسا را هسم
بسسرای هسسر گزینسسه محاسسسبه مسسیكنسسد در رو
 Copelandماتری زوجی مقایسهای براساس تعداد
گزینهها شک مسیگیسرد و در ایسن مرحمسه دوبسهدو
گزینسسههسسا از نظسسر رتبسسۀ كس س شسسده در رو هسسای
تصمیمگیری با هم مقایسه مسیشسوند یعنسی نتسایج
رتبسسهبنسسدی بسسهدسسستآمسسده از رو هسسای مختم س
تصسسمیمگیسسری ،بسسهصسسورت جفتسسی بسسا هسسم مقایسسسه
میشوند اگر گزینهای از نظر برد ارجحیست داشست،
در درایۀ زوجی مقایسهای  Mگااشته میشود و اگر
لک این حالت بود در درایۀ زوجسی مقایسسهای X
جایازین میشود تعداد Mهسا در سستونهسا جمسع
شده و در زیر هر ستون نوشته میشسود امتیساز هسر
گزینه براساس تفاض تعسداد بردهسا و باخستهسا بسه
دست میآید در این مرحمه اختالف مجموع سطر و
ستون مشخص را بهدست میآید و براساس اختالف
بزرگترین به كوچكترین مرت و رتبۀ هسر گزینسه
مشخص میشود ()Ahmadpour et al., 2009

 .6.3.2تعیین وزن هریك از شاخصها

وزن ،اهمیت نسبی هر شاخص را بیان مسیكنسد در
بیشتر مسائ  MADMنیاز به داشتن اهمیت نسبی
شاخصها كه نرمال شدهانسد وجسود دارد وزنهسای
مربوط بسه شساخصهسا مسیتوانسد مسستقیما توسسط
تصمیمگیرنده و یا به كمك رو های لممی موجود
به معیارها تخصسیص داده شسود یکسی از رو هسای
1
وزندهی ،فراینسد تحمیس سمسسمهمراتبسی )(AHP
است كه اولینبار توسط توماس ال سسالتی در سسال
 1980مطسر شسد رو  AHPیکسی از رو هسای
شناختهشدۀ تصمیمگیری چندشاخصه است كسه در
حوضههای مختم كساربردی اسستقبال شسده اسست
( )Saaty, 1995در  AHPارزیابی بهصورت مقایسسۀ
جفتی انجام میگیسرد و براسساس جسدول اسستاندارد
سالتی به آنهسا امتیسازدهی لسددی تخصسیص داده
میشود ( )Hwang & Yoon, 1955در این پژوهش
برای تعیین وزن شاخصهسا از رو فراینسد تحمیس
سمسسسسمهمراتبسسسی ( )AHPاسسسستفاده شسسسده اسسسست
(جدول)2

جدول .2وزن شاخصهای بهدستآمده بااستفاده از روش AHP

فاصله از مناطق
مسکونی

فاصله از
منابع آب

فاصله از
جاده

فرسایش

تراکم پوشش
گیاهی

دما

حاصلخیزی
خاک

شیب

معیار

0/05

0/22

0/04

0/10

0/12

0/05

0/17

0/25

وزن

 .3نتایج
تصسسمیمگیسسری بسسا مسسسائمی ازقبیسس شناسسسایی،
دستهبنسدی و انتخساب سسروكار دارد و در شسرایط
نامطمئن باید از رو های تصسمیمگیسری اسستفاده
شود ازآنجاكه تمام رو های  MADMبا رویکسرد
و فرضیههای خود بسه مسدلسسازی و حس مسسئمه
مسسیپردازنسسد بنسسابراین ،ایسسن امسسر طبیعسسی و قاب س
پیشبینی است كه جوابهای بسهدسستآمسده نیسز
متفاوت باشند ازآنجساكسه چاسونای دسستیابی بسه
نتایج رتبهبندی و ارائۀ مراح هركسدام از رو هسا
در این پژوهش نمیگنجد ،بنابراین به خالصهای از
نتایج پرداخته شد با توجه به نتایج بهدستآمده از

رتبسسهبنسسدی بسسه رو  TOPSISزیرحوضسسۀ  6در
1اولویسسست اول ،زیرحوضسسسۀ  5در اولویسسسست دوم،
زیرحوضسۀ  3در اولویست سسوم و زیرحوضسۀ  11در
اولویت چهارم تا آخر قرار میگیرند زیرحوضههای
با رتبۀ باالتر ،بیشترین نزدیکی به جواب ایسدهآل را
داشتند كه نشاندهندۀ تسأثیر زیساد شساخصهسا در
برتری زیرحوضههسا بسود نتسایج اولویستبنسدی بسه
رو  SAWبه این صورت بود كه زیرحوضسۀ  5در
اولویت اول ،زیرحوضۀ  6در اولویت دوم ،زیرحوضۀ
 4در اولویت سوم تا آخسر قسرار مسیگیرنسد نتسایج
بهدستآمده از رو  ELECTREنشان مسیدهسد
كسسه زیرحوضسۀ  5در اولویسست اول ،زیرحوض سۀ  4در
1. Analytical hierarchy process

اولویتبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان برای کاربری کشاورزی دیم با استفاده از ...

اولویسست دوم ،زیرحوضسسههسسای  6و  11هسسر دو در
اولویت سوم تا آخر قسرار مسیگیرنسد بسا توجسه بسه
رویکسسرد رو  ELECTREزیرحوضسسههسسا رقابسست
بیشتری داشتند و در بعضی موارد بهدلی داشستن
حسسد آسسستانه (كمتسسر یسسا بیشسستر) ،تعسسدادی از
زیرحوضهها رتبۀ یکسانی داشتند كه این حالت در
 TOPSISو  SAWدیده نمیشود (جدول)3
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 .1.3ادغام نتایج روشهای تصمیمگیری
همسسانطسسور كسسه در مرحمسسۀ قبسس مشسساهده شسسد
بهكارگیری رو های متفاوت چندشاخصسهای ،بسه
رتبهبندی متفاوتی از گزینههای رقی منجر شسده
است ،بنسابراین در ایسن مرحمسه بسرای رسسیدن بسه
اجماع و نیز رتبهبندی جامعتسر گزینسههسا ،از رو
تركی  Copelandیاری گرفته شد (جدول)4

جدول .3نتایج رتبهبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان با استفاده از روشهایTOPSIS،SAW، ELECTRE
زیرحوضه
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جدول .4نتایج ادغام روشهای رتبهبندی زیرحوضههای شهرستان گرگان با استفاده از روش Copeland
زیرحوضه
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 .2.3محاسبۀ ضریب همبستگی
با توجه به اینکه رتبسهبنسدی بسا اسستفاده از رو هسای
مختم تصمیمگیری ،جوابهای متفاوت دارد در ایسن
پژوهش سه دسته جواب متفاوت به دست آمده اسست،
بنابراین باید بررسی شود كه آیا تفاوت رتبهبنسدیهسای
ارائهشده معنادار است یا خیسر از آزمسونهسای آمساری
برای پاس به این سؤال استفاده میشود ازآنجاكه نسوع
دادهها رتبهای بودند ،از ضسری همبسستای اسسنیرمن
برای مشخصكردن اندازۀ ارتباط بین جوابها اسستفاده
شد برای بهدستآمدن نتیجۀ آزمون اسسنیرمن ،فسرض
صفر نبود رابطۀ همبستای بین رو های رتبهبنسدی و
فرض مقابس وجسود رابطسۀ همبسستای بسین رو هسا
مشخص شد براسساس نتسایج بسهدسستآمسده ،ضسری
همبسسسستای اسسسسنیرمن بسسسین دو رو  TOPSISو
 ELECTREمعسسسسسسسادل  TOPSIS ،0/952و SAW

معادل  ELECTRE ،0/958و  SAWمعادل 0/966به
دست آمد كه هر سه مورد نشاندهندۀ رابطسۀ معنسادار
بسسین رو هسسای تصسسمیمگیسسری را نشسسان مسسیدهسسد
همچنین ضری همبسستای بسین رو  Copelandو
رو های رتبهبندی محاسبه شد ضسری همبسستای
بسسسسسسین  Copelandو  TOPSISمعسسسسسسادل ،0/974
 Copelandو  ELECTREمعادل Copeland ،0/982
و  SAWمعادل  0/985بهدست آمد كسه نشساندهنسدۀ
رابطۀ معنادار بین آنها بود

 .4بحث و نتیجهگیری
رو های تصمیمگیری چندشاخصه در زمینسههسای
مختم بهطور وسیع استفاده مسیشسوند رو هسای
ریاضی برنامهریزی و تصمیمگیسری ،اگسرچسه جسواب
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بهینسه را ارائسه مسیدهنسد ،هسر كسدام از رو هسسا در
شسسرایط و فسسرضهسسای مربسسوط بسسه خسسود از توانسسایی
تصمیمگیری برخوردارند هركسدام از رو هسا نقساط
قسسوت و ضسسع دارنسسد در ایسسن پسسژوهش چاسسونای
بسسهكسسارگیری رو هسسای  TOPSIS،ELECTREو
 SAWدرخصسسو رتبسسهبنسسدی زیرحوضسسههسسای
شهرسستان گرگسان بررسسسی شسد بسسا توجسه بسسه وزن
شاخص شی میتسوان گفست كسه تسأثیر زیسادی در
اولویتبندی زیرحوضهها داشته است و این تأثیر در
سه رو یادشده مشاهده شد نتایج نشسان داد كسه
زیرحوضههای  6 ،5 ،4 ،3و  11كه در بخش جنوبی
منطقۀ مطالعهشده قرار دارند ،با توجه بسه سسه رو
یادشده در اولویت بین یك تا چهار بسا هسم یکسسان
بودند و بیشترین تسوان بسرای كشساورزی نسسبت بسه
سایر زیرحوضهها داشتند همچنین زیرحوضسههسای
 20 ،19 ،18و  21كه در بخشهای شمالی منطقسه
قرار دارند كمترین توان بسرای كشساورزی را دارنسد و
میتوان گفت بسهدلیس شسی بساال و قرارگسرفتن در
منسساط دوردسسست و كوهسسستانی نسسسبت بسسه سسسایر
زیرحوضههسا در اولویست كمتسری قسرار مسیگیرنسد
پیشبینی میشسود زیرحوضسههسای یسادشسده بسرای
حفاظت در مرتبۀ اول یا سایر توسعهها با توجسه بسه
توان مناط  ،مناس باشند كه نیاز به پژوهشهسای
بعدی دارد در رو  ELECTREبسهدلیس داشستن
حد آستانه ،تعسدادی از زیرحوضسههسا رتبسۀ یکسسان
داشتند كه دلی آن رقابت زیاد بین زیرحوضسههسای
دارای رتبسسۀ یکسسسان بسسود یکسسسانبسسودن رتبسسه در
رو های  TOPSISو  SAWمشاهده نشد با توجسه
به الاوریتم رو  ،Copelandیکسسانشسدن برخسی

زیرحوضسههسا تکسرار شسد تفساوت مبسانی الاسوریتم
رو های استفادهشده در ایسن پسژوهش ،منجسر بسه
تفسساوت نتسسایج شسسد كسسه از طری س آزمسسون ضسسری
همبستای اسنیرمن تفاوت معناداری آنهسا بررسسی
شد همچنسین ضسری همبسستای بسین رو هسا و
ادغام آنها صورت گرفت با استناد به آزمون ضری
همبستای و ادغام رو های رتبسهبنسدی مسیتسوان
دریافت كه اولویتبندی بسهدسستآمسده از هسر سسه
رو شباهت و نزدیکسی زیسادی بسا هسم دارنسد امسا
بهصورت دقی تر مسیتسوان گفست كسه بسا توجسه بسه
دادههای اسستفاده شسده ،بسهترتیس رو  SAWدر
رتبسسۀ اول ،رو  ELECTREدر رتبسسۀ دوم و رو
 TOPSISدر رتب سۀ سسسوم مطموبیسست اولویسستبنسسدی
زیرحوضسسههسسای شهرسسستان گرگسسان بسسرای كسساربری
كشاورزی قرار دارند رتبهبندی بهدستآمده از ادغام
رو هسسای  ELECTRE ،SAWو  TOPSISنشسسان
داد كه بهدلی ارتباط معنادار زیاد با هسر سسه رو ،
میتواند مبنای اولویتبندی نهایی زیرحوضهها قسرار
گیرد
با توجه به نتایج میتوان گفست كسه مسدیران و
تصسمیمگیسران بسرای پیسسادهكسردن اسستراتژیهسسا و
فعالیتهای كشاورزی دیم هماام با توسعۀ پایدار و
بسسه حسسداق رسسساندن تخری س محسسیط زیسسست بسسه
رتبسسهبنسسدی بسسهدسسستآمسسده از ادغسسام رو هسسای
رتبهبندی استناد كنند و برای اجسرای برنامسههسای
مسسدیریتی توسسسعۀ كشسساورزی در سسسطح حوضسسه و
زیرحوضسسه ،از اولویسستبنسسدیهسسای حاص س از ایسسن
پژوهش استفاده كنند
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