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چکیده
ودر نتیجه فشار بیشتر بر منابع موجود که خود می تواند محیط زیست و امروزه روند افزایش رشد جمعیت، لزوم تأمین غذاي آنها 

کمبود . کشاورزي شده استدرحیات نسل هاي آتی را با خطر مواجه سازد، باعث توجه بیشتر کشورهاي جهان به توسعه پایدار
عدماز عواملیکی از مهمترین موانع توسعه کشاورزي، افزایش تولیدات کشاورزي و ایجاد امنیت غذایی به عنوان منابع آبی 

حاضر،تدوین چارچوبی براي ارزیابی پروژه هاي تامین آب کشاورزي با توجه به تحقیقازهدف. دستیابی به توسعه پایدار است
موردي مطالعهیکاجرايقالبدرآنآزمودنگیري چند معیاره وشاخص هاي توسعه پایدار با بهره گیري از تکنیکهاي تصمیم

مشخّصه این ارزیابی، تعیین یکسري شاخص جهت بررسی اصلی ترین. درجهت تحقق مدیریت بهینه تامین آب کشاورزي است
هاي تامین دادي از پروژهبراي این منظور  تعاست،پروژه هاارزیابیفرآینددرذینفعانمشارکتامکانآوردنفراهمپایداري و

تکنیک تصمیم .عنوان مطالعه موردي انتخاب گردیده استبهآب کشاورزي درحوضه آبریز پلدشت در استان آذربایجان غربی،
مورد بررسی قرار مختلفگزینه هايمنتخب ارزیابیروشبه عنوان (TOPSIS) به گزینه ایده آلشباهتچند معیارهگیري
کارایی تکنیکهاي تصمیم گیري چند معیاره فوق را در ارزیابی پروژه ها بر اساس معیارهاي توسعه پایدار نشان نتایج بررسی.گرفت

.می دهد

ارزیابی چند معیارهتصمیم گیري چند معیاره،،تامین آب کشاورزي، توسعه پایدار:کلید واژه ها  

مقدمه 
بخشهاي مختلف کشاورزي و شرب و آب درتوسعه و همزمان با آن افزایش مصرفامروزه با افزایش جمعیت در کشورهاي در حال 

گردیده وعلتبرمزیدموجود نیزمنابعآلودگیاز طرفی دیگر.افزوده می شوداین ماده حیاتیصنعت روز به روز بر نیاز و تقاضاي 
مصرفدرتوأمانطوربهومخربناصحیحوندهايرگیريشکل . دهدمیکاهشپیشازبیشروزهررااستفادهقابلآبهايکمیت
جديییهاچالشباآیندههاينسلمواجهه يدرموردهاینگران،بیستمقرندرساختهاي کشاورزيیرزتوسعه يوعییطبمنابع

80دهه ياواخردرپایداريتوسعهمفهوممعرفیبا.دادشیافزارا)وغذاانرژيآب،مانند(اساسیشاننیازهايمینتأيزمینهدر

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 
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حمل مانند(بخشهاسایرمحققینباهمگامزینکشاورزيبخشمتخصصین) WCED( 1,1987دي در گزارش برونتلندیالم
درتوسعه بخش کشاورزي بهموجودمشکالتوحل مسائلدرنوینمفهوماینازتاافتادندصرافتبه)غیرهوانرژيشهري،ونقل
در خصوص مین آب کشاورزي،تأت توسعه پایداردر جهت عامطال. گیرندتوسعه بهرهطرحهاياجرايوانتخابيزمینهدرویژه

:لحاظ نمودن موارد کلی و مهم زیر می باشد
. آنکوتاه مدتاهدافکناردرآب کشاورزيتأمینسامانهبلندمدتاهدافبهتوجه-
.ي آناقتصادجنبه هايبرعالوهاین سامانه های اجتماعومحیطیزیستجنبه هايبهتوجه-

و علی انجام پذیرفته است ولی به دالیل مختلفمطالعات توسعه پایدارزمینهدر در این يتحقیقات بسیارگذشتههايههددر
و لزوم بروز نمودن این و مصرف آب افزوده می گرددتأمینرغم تالش هاي صورت گرفته هر روز بر پیچیدگی هاي برنامه ریزي 

.و جدید ایجاد شده و نیز لحاظ نمودن معیارها و قیود جدید را بیش از پیش ضروري می نمایدمطالعات و توجه به عوامل گوناگون
آب، منابعریزيبرنامهدرمتعددمتغیرهايوعواملدخالت،مدیریت سیستم هاي تامین آب کشاورزيپیچیدگیاصلیدلیل

.استو مرتبط با این مبحثمختلفعلوممرزهايگسترشوتداخلاهمیت یافتن این پارامترها  و

این مایع حیاتی، چالشهاي همانطور که در مباحث باال مطرح گردید، افزایش تقاضا براي مصرف آب و کاهش کمیت و کیفیت 
ومسائلدستاینازمجموعه اي.ایجاد کرده استبجدي را فراروي مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سیاست گذاران بخش آ

درزمینه معرفی . باشدآبمنابعيعرضهومدیریت مصرفبرايبهترراهکارهاییارائهفکربهبشرتااستشدهباعثمشکالت
آن،عاممفهومبهتوسعهازمنظور.مفهوم توسعه پایدار، ابتدا باید مفهوم توسعه و نیز مفهوم پایداري، به طور مجزا معرفی گردند

بهسادهکم درآمداقتصادکیازجییتدرگذاروجامعهزندگی دراستانداردشیافزامعنايبهکهاستاقتصاديتوسعه يهمان
کیتیوضعکهاستییخط مشی هاوراهبردهابراصلیتمرکزي اقتصاديتوسعهدر. باالستدرآمدباصنعتیاقتصادکی

.بخشندمیارتقاءاجتماعیرفاهواسیسیاقتصادي،نظرازراجامعه

ومنافعنیهمچن.شوندگرفتهنظردردیبازیناجتماعیوطییمحستیزعواملاقتصادي،عواملبرعالوهتوسعهداريیپابراي
نکته یکدر رابطه با تعریف کشاورزي پایدار، ذکر ،رندیگقرارتوجهمورددیبامدتکوتاهبیمعاومنافعکناردربلندمدتبیمعا

افت و در واقع یتکامل » دیکشاورزي قابل تجد«م یبا ظهور مفاه1980دار در ابتداي دههیکشاورزي پا: رسدضروري به نظر می
را » نیگزجایکشاورزي «ن مفهوم در حال حاضر فلسفه یا. ح استیقابل توض» کییاثر متقابل اکولوژ« مفهوم آن بر اساس اصل

دار اثرات متقابل کشاورزي با جامعه مطرح یکشاورزي پاو بیانگر این مهم است که درمطرح شد1987که از سال، دهدل مییتشک
شتري در استفاده از منابع دارد و با یی بیدار نوعی کشاورزي است که در جهت منافع انسان بوده،کارایبه هرحال کشاورزي پا. است

.ط در توازن استیمح

ژه محصوالت یش ارزش محصوالت کشاورزي به ویافزا) الفدو هدف را دنبال می کند؛دار یدر کل می توان گفت که کشاورزي پا
.در بخش کشاورزي ...و اجتماعی و طییست محیکاهش آثار منفی ز) بر؛یکشاورزي کشورهاي فق

منابع آب منتشر ت یریهاي مهندسی عمران و باالخص مداره در حوزهیري چند معیگمیهاي تصمکیادي از کاربرد تکنیگزارشات ز
برداري اد، با اهداف بهرهیهاي زتیده، داراي عدم قطعیچیت منابع آب، مسائلی پیریی که اغلب مسائل مدیاز آنجا. شده است
ران یادي به مدیار زیکمک بس) MCDM(ارهیري چند معیگمیهاي تصمکیابی مختلف هستند تکنیارهاي ارزیز با معیمختلف و ن

.دینماتی مییرین طرح مدیل به بهتریت آب جهت نرندگان صنعیگمیو تصم
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.Srdjevic et al توان بههاي انتقال آب میابی طرحیاره در ارزیري چند معیم گیهاي تصمکینه کاربردهاي تکنیدر زم
در . نشان دادندبندي آنها را را در ارزیابی سناریوهاي مدیریتی منابع آب و اولویتTOPSISکاربرد روش اشاره کرد که (2004)

در مسائل TOPSIS هاي کارآیی سیستم به صورت مکانی و زمانی تعیین شدند و به طور گسترده ازروشاین تحقیق، شاخص
.دشهاي مدیریت منابع آب استفاده رتبه بندي طرح

(Abrishamchi et al. (2005)انتخاب گیري چند معیاره، نحوه مدیریت آب شهري و هاي تصمیمبه کمک تکنیک
معیار، به 13گزینه و 8ایشان در این راستا، با در نظر گرفتن . بهترین گزینه توزیع آب شهر زاهدان را مورد بررسی قرار دادند

.ددو در نهایت با استفاده از تکنیک هاي فوق برترین گزینه توزیع آب را معرفی نمودنمقایسه و رتبه بندي آنها پرداختن
در تحقیقی با استفاده از ارزیابی چند معیاره ،پروژه هاي منابع آب را از )1388(در پژوهشی دیگر، سمیعی و همکاران 

ازروشطرحها،معیارهچندارزیابیهايروشمعرفیضمنتحقیق آنهادراین .دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار دادند
Analytic Hierarchy Process) A.H.P (رودباربرقابیانرژيتولیدهايپروژهاقتصادي-محیطیزیسترزیابیاجهت

. استشدهاستفادهکشاورزيتوسعههدفبامفروضپروژهیکهمچنینوآبادوبهشتلرستان
با توجه به مفهوم توسعه پایدار که سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط زیست را یدر تحقیق) 1389(حافظ پرست و عراقی نژاد 

–اجتماعی -و سپس با وجود معیارهاي اقتصاديکردهمعرفی را مورد توجه قرار می دهد مهمترین شاخص هاي توسعه پایدار 

اب بهترین گزینه، از تحلیل تصمیم چند انتخبرايمعیارهاارزیابیبرايشدهتعیینهايشاخصوهیدرولوژیکیومحیطیزیست
آبریز اترك، گرگانرود، قره سو، و نتایج رتبه بندي براي حوضه هاينموده اند معیاره و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده 

.اندرا ارائه کردهنکا و خلیج گرگان 

طی طرح هاي منابع یست محیت اثرات زیریمداره در یچند معريیم گیتصمهاي کیکاربردهاي تکننیمهم ترکی از ی
ري یگمیهاي تصمکیکی از تکنیت استفاده از یباشد که به بررسی قابلمیAfshar et al. (2010)آب مطالعه انجام شده توسط 

هاي هاي مختلف طرحهیندر دو حالت قطعی و فازي براي بررسی گز) TOPSIS(یعنی روش شباهت به گزینه ایده آلارهیچند مع
. پرداختند... طی و یست محیارهاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، زیرودخانه کارون با توجه به مع

، ضمن معرفی اجمالی معیارهاي توسعه پایدار سعی بر آن شده است که پروژه هاي تامین آب تحقیق حاضرن یدر ا
اره یري چند معیگمیهاي تصمکین تکنیپرکاربردترکی ازیکه ) TOPSIS(آل دهینه ایکشاورزي با استفاده از روش شباهت به گز

. شودک مطالعه موردي پرداختهیدر قالب مختلفنیها با توجه به نظرات متخصصنهیبندي گزرتبهارزیابی گردیده و به است،
:اهدف تحقیق 

:در چند بند خالصه نمودمی توانحاضر را قیتحقانجام ازهدف
اجرايقالبدرآنآزمودنمین آب کشاورزي با توجه به شاخص هاي توسعه پایدار وتاابی پروژه هاي ین چارچوبی براي ارزیتدو-1
.آب کشاورزيتأمیننه یت بهیریموردي درجهت تحقق مدمطالعهکی
.پروژه هاابییارزندیفرآدرنفعانیذمشارکتامکانآوردنفراهمتعیین یکسري شاخص جهت بررسی پایداري و-2
.عه آب کشاورزي با رویکرد پایداري آنیی تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره در ارزیابی پروژه هاي توسآبررسی کار-3

:جهت نیل به اهداف ذکر شده در باال،گامهاي حل مساله حاضر عبارتند از
وضه آبریز با توجه به رویکرد آب کشاورزي در یک حن یتأماستخراج معیارهاي مختلف تصمیم گیري درباره طرح هاي مختلف -1 

.توسعه پایدار
.طرحهاي پیشنهاديبرايمعیارها استفاده از نظریات کارشناسان خبره در رتبه دهی و ارزش گذاري هرکدام از-2
.ن بهینه منابع آب کشاورزي در محدوده طرحیگیري چند معیاره جهت مدیریت و تأماستفاده از روشهاي مختلف تصمیم-3
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انتخاب گزینه برتر در منطقه مورد مطالعه با توجه به سناریوهاي مختلف بر اساس معیارهاي اقتصادي و اجتماعی و معیارهاي -4
.توسعه پایدار در بخش کشاورزي

.ن آب کشاورزي در محدوده طرحیتأمسناریو ترین استفاده از رویکرد ریاضی در کنار تجربیات مهندسی در انتخاب مناسب-5
توسعه پایدارار ها و شاخص هاي معی

در زمینه تعریف مفاهیم پایداري تالشهاي بسیاري تا کنون صورت پذیرفته است که اغلب آنها مفاهیمی در سطح جهانی و برخی 
کهپایداري است مسالهبیشتر تالشها در زمینه تجزیه و تحلیل مسائل زیست محیطی در . دیگر در سطح محلی و ملی می باشد

،استشدهنتایج این تالشها در زیر به صورت خالصه سطح بندي .اجتماعی و اقتصادي نیز در آنان منعکس گردیده استابعاد
موضوع  چارچوب(PSR)،واکنش– تیوضع– فشار(رینظجیراهايچارچوبازیکیمطابقداري،یپاهايشاخصانتخاب

داريیپااصلیجنبه يسهکمدستدیباشده،فیتعرداريیپاهايشاخص. ردیپذصورترهیو غDPSIR متعادل وهايستیل
:اندطبقه بندي شده از این سه منظر دار یارها و شاخص هاي توسعه پایمع.دهندرا پوشش)ستیزطیمحواقتصاداجتماع،(

،تولید ناخالص داخلی:وشامل معیارهایی از قبیلمورد استفاده بوده استنیز این شاخص توسعه اغلب در گذشته : اقتصادي) الف
انتقال فن آوري هاي مقرون ه گذاري در بخش اقتصاد،یش سرمایاولویت افزا،بهبود تعادل پرداخت،سرانه/تولید ناخالص داخلی 
.بهبود اقتصاد محلی، جاد فرصت هاي شغلی محلی، اثرات مثبت بر تعادل و  تجارتیبه صرفه، مدت زمان ا

:داري است که شامل یدر مفهوم پامطرحاز دیگر معیارهاي، ستیط زیمح) ب

داري منابع یبهبود پا،ییش خاك ناشی از جنگل زدایکاهش فرسا،ستییحفاظت از تنوع ز،کاهش آلودگی آب،کاهش آلودگی هوا
.عییطب

ار گرفته و در سالهاي اخیر، محققانشاخص جزء شاخص هاي مهمی است که در گذشته کمتر مورد توجه قرن یا، اجتماعی) ج
.توجه زیادي بدان داشته اند

:ر استیشنهاد شده شامل موارد زیا پیبرخی از معیار هاي که در این شاخص استفاده می شود و 
ت یظرف،کاهش فقر،کاهش نابرابري ها ،تقسیم ثروت،بهبود سالمت،مشارکت جامعه در مقیاس وسیع بزرگ،اشتغال محلی

.ت عرضه انرژيیامن،کمک به جوامع عقب مانده، بهبود دسترسی به قدرت،سازي

خودآیندهتا دربارهکمک میکنندجوامعواجتماعاتنهادها،افراد،بهکههستندابزاريمهمترینپایداريهايمعرفوهاشاخص
آنهابراساسبتوانکهاستکیفیهايمقیاسارائههاي پایداري،معرفازهدف. زننددستبهتريومتناوببهايانتخابه

بهشاخص هاپایدار،توسعهچارچوبدربنابراین.کرداستنتاجراخصوصیات زندگیفعلیتغییراتمیزانیامسیر،وضعیت
.میباشندنیزپایدارتوسعهمفهومدركچگونگیبرايراهنمایکعنوانبهبلکههستند،گیرياندازهابزاري برايتنهانهطورکلی

فهمقابلوسادگیکه ضمناستشدهاستفادهمتعادلستهايیلموضوعیچارچوبکردیروازداريیپاشاخصهايانتخاببراي
ازايمجموعهابتداکهبودنصورتیکار بدروش.داردزینراداريیپاجنبه هاياکثرپوششییتوانارندگان،یم گیتصمبرايبودن

شاخصحذفازپسوشدندفیتعرفّنیوطییست محیاقتصادي، زاجتماعی،داريیپااریمعدستهچهاربرايهیاولهايشاخص
ماندهیباقهايشاخصدار،ین آب کشاورزي با توجه به توسعه پایبراي پروژه هاي تامشدهفیتعراهدافبهتوجهبارمرتبطیغهاي

.شدندانتخابیینهاداريیپاهايشاخصتینهادررندگان،یگمیتصمنظراتندیبرآبهتوجهبا.شدندعرضهرندگانیگمیتصمبه
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:ازبودندعبارتشاخصهانیا

فقر، میزانکاهشواجتماعیعدالتتأمینپروژه، میزانازمردمیحمایتومشارکتمیزان:اجتماعیاریمعبهمربوطشاخصهاي
نیازها، میزانبرآوردوتامیندرپروژهتاثیربرداران، میزانبهرهاختالفاتکاهشدرپروژهپروژه، تاثیررويسیاسیفشاریاحمایت

مرزي،هايحقابهویژهبهنشدهکنترلآبهايقانونی، مهاروحقوقیمالحظات

ست یزاریمعبهمربوططرح،شاخصهايهايداخلی، هزینهبازگشت، نرخطرحخالصدرآمد:اقتصادياریمعبهمربوطشاخصهاي
طرحبهداشتیمنطقه، اثراتاکوسیستمبرآبریز، اثراتحوضهظرفیتخاك، رعایتاستانداردها، حفاظترعایت:طییمح

اعتماد، تناسباجرا، قابلیتقابلیتطراحی،بودن، بهینهسرزمینآمایشطرحدرپروژهتاثیر:فنّی اریمعبهمربوطهايشاخص
.آنهاانسجامواجزاپیوستگیپروژه، ازاجزايبرداريبهرهزمانی

.، ساختار سلسله مراتبی مورد استفاده براي تدوین شاخص هاي پایداري را نشان می دهد)2(شکل شماره 

دارييپاهايشاخصنيتدوبراياستفادهموردمراتبیسلسلهساختار )٢(شماره شكل
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MADM: ري هاي چند شاخصه یم گیتصم

یینهامیتصمکیخاص،مسأله يکیمورددرستییباکهردیگمیقرارگوناگونیتهايیموقعدرخودروزمره يزندگیدرانسان
است،سادهامريیینهامیاتّخاذ تصمباشند،محدودموجودانتخابهايوريیگمیتصمارهايیمعتعدادکهحاالتیدر.دینمااتّخاذ
.می شودتردهیچیپزینريیگمیتصمندیفرآانتخابها،وارهایمعتعدادادیازدبالکن

وندشدتردهیچیپهمبودانسانريیگمیتصممستلزمکهمسائلیجنسر،یاخقرنمیدر ندانشمرزهايریچشم گگسترش
2ريیگمیتصمعلمنامبهعلم،ازديیجدشاخهرونیاازنبودند،مسائلنگونهیاحلقادر بهاضییرساده يهايروشگرید

.کردطبقه بندي3ستمیسمهندسیعلمازرشاخهايیزعنوانبهراآنمی توانکهشدنهادهبنادانشمندانونیمحققتوسط

هاياستداللواضییرروابطازاستفادهباکههستندريیگمیتصمهايروشازشاخهايارهیري چندمعیتصمیم گهايروش
.سازندمی لیتسهانسانبرايراريیگمیند تصمیفرآعقلی،

)1387ماکوئی ،.(م نمودیرا به دو دسته کلی تقسMCDMدگاه کلی می توان مسائل یاز د

.است1-3رابطه ي مطابقمدلهانیاکلّیرابطه: 1(MODMs)هدفهچندريیگمیتصمهايمدل-

)١    (     ∶ { ( ), ( ), … , ( )} = ( )

. : ( )
≤
≥
=

0 ؛ = 1,2, … ,

∈ -١
با توجه به ) 1(ها در رابطه ) (تابع تعدادينه برايیکمایينهیشیبنهیبهجوابهايافتنیهدفمدلها،نیادرکّلیطوربه

شوندمیگرفتهکاربهطرح کیمختلف اجزاينه يیبهطراحیدرعمدتًامدلهانیا. است) 1-3(در رابطه (gi)ودیتعدادي ق

.رهیغوديیتولانرژينه يیشیبنه،یهزنه يیکماي،سازهابعادنه يیکممانند

١Decision-making science
٢System engineering
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مطابق 5ريیم گیس تصمیماترکیصورتبهمدلهانیاکّلیساختار(MADMs) 4چندشاخصهريیگمیتصمهايمدل-

.جدول است

معیارها

هاگزینه
X1X2…Xn

A1R11R12…R1n
A2R21R22…R2n
A3R31R32…R3n
...….
...….

AmRm1Rm2…Rmn

تصمیم گیريسماتری1-3شکل 
Am، ...،A2، A11(ري در جدول یگمیتصمسیماتردر  (نده ي ینماmنه و یگزXn..، X2،X نمایندهn شاخص)اریمع (

.هستندامiنه یاز گزامj)اریمع(خاصی از انگر مقدار یز بین(Rij)ري  یم گیس تصمیعناصر ماتر.ري هستندیم گیتصم

برايچندشاخصهريیگمیتصمهايمدل.باشندرهیغومتوسطاد،یزکم،بد،خوب،) فییکای(عدد) کمی(می توانندریمقادنیا
طرح،کیاحداثمحلنیبهترطرح،کیبرايمانکاریپنیمثًال بهتر.می شوداستفادهنهیگزچندانیمازنهیگزکیانتخاب

وارهایمعها،نهیگزاهداف،ازعبارتندشاخصهچندريیگمیتصممدل کیاجزاي.رهیغوکارخانهکیبرايمحصولنوعنیبهتر
)1388اصغر پور ،.(رندگان یگمیتصم

:منتخبهاي روش

)TOPSIS(آل دهینه ایروش شباهت به گز·

و اصطالحاً جزء )MCDM(اره یري چند معیگمیتصمک هاي یک روش مهم و پرکاربرد در تکنیTOPSISروش 
ن مفهوم استوار یبر اTOPSIS). ]9[(ون ارائه گردیدیتوسط هوانگ و 1981ن روش در سال یا. شودروشهاي سازشی محسوب می

در این .داشته باشدآل منفی دهین فاصله را با راه حل ایترشیآل مثبت و بدهین فاصله را با راه حل اینه انتخابی کمتریاست که گز
mستم هندسی شامل یک سیتوان به عنوان رند و هر مساله را مییگابی قرار مییشاخص مورد ارزnلهینه بوسیگزmروش

:ر استیگام ز6اي ن روش داریا. بعدي در نظر گرفتnک فضاي ینقطه در 
شاخص nنه و یگزmشود که شامل ابی مییمی ارزیس تصمین روش ماتریدر ا. میس تصمیبدست آوردن ماتر: گام صفر

.است

١
Multi-Attribute Decision-Making models (MADMs )

٢Decision matrix
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)2(

س ین ماتریدر ا. ام استjام با شاخص iنه یمقدار عددي بدست آمده از گزijXام و iنه یمعرف گزiAن رابطه، یکه در ا
.باشدنه مییت منفی است، شاخص هزیت مثبت است شاخص سود و شاخصی که داراي مطلوبیشاخصی که داراي مطلوب

ب که ین ترتیبد. میکناس مییم را بدون مقیس تصمیر موجود در ماترین گام مقادیدر ا. میس تصمیماترزه کردن ینرمال: گام اول
.دیآر بدست مییاز رابطه زijrه یجه هر درایدر نت. م شودیر بر اندازه بردار  مربوط به همان شاخص تقسیهرکدام از مقاد

)3(
å

=

=
m

i
ij

ij
ij

X

X
r

1

2

ن منظور یبد. م در واقع پارامتري است و الزم است کمی شودیس تصمیماتر. زه شدهیس نرمالیوزن دهی به ماتر: گام دوم
.شودضرب می) R(زه شده یس نرمالیدر ماتر) W(مجموعه وزنها . کندن مییرنده براي هر شاخص وزنی را معیگمیتصم

)4(( )nwwwW ,...,, 21=

)5(
1

1
=å

=

n

j
jw

س وزن را به ید ماتریست، قبل از ضرب باین) *nn(زه شده یم نرمالیس تصمیقابل ضرب در ماترnW*1س ینکه ماتریبا توجه به ا
nnWس قطري یک ماتری .ل نمودیتبد*

دو : میکنف مییر تعریرا به صورتهاي زA-و A+نه مجازي یدو گز. آل منفیدهیآل مثبت و راه حل ادهین راه حل اییتع: گام سوم
.ن راه حل هستندین و بدتریجاد شده در واقع بهترینه مجازي ایگز

)6             (
{ } { }++++ ==¢ÎÎ= nijiiji

miJjxmaJjxmaA nnnnn ,...,,,...,2,1)(),( 21
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:گزینه ایده آل مثبت

)7             (
{ } { }---- ==¢ÎÎ= nijiiji

miJjxmaJjxmaA nnnnn ,...,,,...,2,1)(),( 2

: ده آل منفیيگزینه ا

{ }njJj های مربوط به شاخص سود®==2,1,...,

{ }njJj های مربوط به شاخص هزینه ®¢==2,1,...,

را از iنه یعنی فاصله گزی. میسنجمییدسیبعدي را از روش اقلnنه یهر گزفاصله . هابدست آوردن اندازه فاصله: گام چهارم
.میابیآل مثبت و منفی میدهیهاي انهیگز

)8 (

)9 (

.ديآر بدست میيق فرمول زيار از طرين معيا. آلدهيکی نسبی به راه حل ايمحاسبه نزد: گام پنجم

)10(-+

-

+
=

ii

i
i SS

SC*

*ن يترشيای که دارای بنهيگز. شودها انجام مینهيبندی گزن مرحله رتبهيدر ا: گام ششم
iCنهيباشد، رتبه اول و گز -

*ن يای که کمتر
iCرا دارا باشد، حائز رتبه آخر خواهد بود.

miS
n

j
jiji ,...,3,2,1,)(

1

2 =-= å
=

-- nn

miS
n

j
jiji ,...,3,2,1,)(

1

2 =-= å
=

++ nn
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ü روش مجموع ساده وزین)SAW(6

اوزان اهمیت (Wاست به طوري که با مفروض بودن بردار MADMترین روش هاي به کارگیري شده در این روش یکی از قدیمی
:گرددبه صورت ذیل محاسبه می) Aë(براي آن، مناسبترین گزینه 7)هااز شاخص
)3-4(

ï
þ

ï
ý

ü

ï
î

ï
í

ì
=

å
å

j
j

j
ijj

i w

rw
AA

.
max*

و چنانچه     1=å
j

jw :باشد، داریم

)3-5(

þ
ý
ü

î
í
ì

= å
j

ijji rwAA .max*

.دارد که بتوان آنها را بایکدیگر مقایسه نمود)) مقیاس شدهبی((گیریهاي این روش نیاز به مقیاسهاي مشابه و یا اندازه
.ها از یکدیگر استفرض به کارگیري روش فوق بر استقالل ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص-1
پذیر ها فرض شده و بدین صورت از مدل جمعها قابل تفکیک به مطلوبیت موجود از هر یک از شاخصمطلوبیت کلی از شاخص-2

.گرددمیاستفاده
مثًال امتیاز (ها از نظر ارجحیت مستقل از یکدیگر نبوده و آثار مکملی یا جایگزینی بر روي یکدیگر داشته باشند اگر شاخص-3

آنگاه ) عالی از یک شاخص ممکن است موجب کاهش مطلوبیت از داشتن امتیاز عالی براي شاخص دیگري بشود یا برعکس
در فصل دوم )) (ترکیبات خطی چندگانه((پذیر استفاده نمود بلکه حداقل باید از فرم فکیکپذیري و تمشکل بتوان از فرم جمع

حداقل نیاز به وجود استقالل ) یا ارزشی(هاي مطلوبیت به طور کلی به کارگیري فرم. مند شدبهره) تشریح گردیده است
.گري در آنالیز استفاده شودها دارند، در غیر این صورت بهتر است از روش هاي دیارجحیت در بین شاخص

.پذیر را جایگزین مجموع وزین ساده نمودتوان توابع مطلوبیت جمعپذیري میبه شرط جمع-4

.ها ثابت و برابر با واحد باشدبراي مواردي مناسب است که نرخ تبادل در بین شاخص"SAW"استفاده از -5

٢٩ Simple – additive – weighting method (SAW)
٣٠.باشندها بایست نشان دهند مطلوبیت نهایی از شاخصاین اوزان در واقع می
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جدول (4-18)- نتایج ماتریس تصمیمگیري استاندارد شده 
ت

ی طرحاثرا
بهداشت

ستم منطقه
ت بر اکوسی

اثرا

ت حوضه آبریز
ت ظرفی

رعای

ك
ت خا

حفاظ

ت استانداردها
رعای

ي
ي مرز

شده به ویژه حقابه ها
ي کنترل ن

مهار آبها

ی و
ت حقوق

یمیزان مالحظا
قانون

ن و برآورد نیازهامیزان تاثیر پروژه در
تامی

ش
ت بهره بردارانتاثیر پروژه در کاه

اختالفا

ی
شار سیاس

ت یا ف
ي پروژهمیزان حمای

رو

ی
ت اجتماع

ن عدال
ش فقرمیزان تامی

و کاه

ی
ت مردم

ت و حمای
شارک

از پروژهمیزان م

هزینه هاي طرح

ی
ت داخل

ش
نرخ بازگ

ص طرح
درآمد خال

سجام آنها
ی اجزا و ان

پیوستگ

ي
ي ازاجزا

ی بهره بردار
ب زمان

تناس
پروژه

ت اعتماد
قابلی

ت اجرا
قابلی

ی
بهینه بودن طراح

ن
ش سرزمی

تاثیر پروژه در طرح آمای

سناریو
/

معیار

0.16 0.19 0.20 0.15 0.20 0.23 0.22 0.23 0.18 0.12 0.19 0.17 0.07- 2طرح سد ارس  0.17 0.22 0.21 0.14 0.20 0.24 0.07 0.23 

0.29 0.19 0.20 0.15 0.20 0.18 0.22 0.18 0.29 0.20 0.19 0.24 0.16- اطرح سد فشل 0.17 0.17 0.21 0.14 0.20 0.17 0.12 0.17 

0.16 0.26 0.20 0.21 0.20 0.23 0.22 0.23 0.18 0.28 0.24 0.24 0.34 - طرح سد کرم آباد 0.31 0.22 0.16 0.24 0.20 0.24 0.38 0.20 

0.23 0.19 0.20 0.27 0.20 0.18 0.13 0.18 0.18 0.20 0.19 0.17 0.14- طرح سد قیقاج 0.17 0.22 0.21 0.24 0.20 0.17 0.14 0.21 

0.16 0.19 0.20 0.21 0.20 0.18 0.22 0.18 0.18 0.20 0.19 0.17 0.28- طرح سد ساري سو 0.17 0.17 0.21 0.24 0.20 0.17 0.28 0.19 



ها به صورت وزن دهی ساده، ارائه شده توسط کارشناسان استفاده نماییم وزن نهایی گزینهدر صورتی که از روش
.شودمیمحاسبه)19- 4(جدول 

هاي سادهبا وزنSAWها در روش وزن نهایی گزینه) 19-4(جدول

سناریونمره

2طرح سد ارس 0.1517

طرح سد فشل0.1391

طرح سد کرم آباد0.1621

طرح سد قیقاج0.1563

طرح سد ساري سو0.1379

زمانی که وزن معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی SAWها در روش نیز، وزن نهایی گزینه)20-4(در جدول 
.بدست آمده است آورده شده است

تحلیل سلسله هاي روش با وزنSAWها در روش وزن نهایی گزینه-)20-4(جدول
مراتبی

سناریونام نمره

2طرح سد ارس 0.1415

طرح سد فشل0.1231

طرح سد کرم آباد0.1510

طرح سد قیقاج0.1382

طرح سد ساري سو0.1242

با SAWهمانطور که مشهود است در روش : در خصوص تعیین رتبه بندي پروژه هاSAW نتایج حاصل از حل روش
و همچنین در روش فوق با روش .و ساریسو وفشل قرار دارد2روش وزن دهی ساده پروژه هاي سد کرم آباد ، قیقاج ، ارس 

سد مخزنی سد کرم آباد اولویت اول را نسبت به سایر گزینه ها دارد و تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب پروژه هاي وزن دهی 
.، سد قیقاج، سد ساري سو و سد فشل قرار دارد2ارس در رتبه هاي بعدي به ترتیب سد مخزنی 

:نتایج و بحث
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مشخّصه آن،نیترمهمکهشدمعرفیداريیپابرايآب کشاورزيأمینتهايسامانهابییارزچارچوبکیاین تحقیق،در
مبناي مدلبرشنهاديیپچارچوبساختار.استداريیپاابییارزندیفرآدرسامانهنفعانیذمشارکتامکانآوردنفراهم
ي دامنهوهدفنییتعازعبارتندبیترتبهچارچوباجرايمراحلواستشدهنیتدوچندشاخصهريیگمیتصمهاي

نهیگز(داريیپاابییارزداري،یپاهايشاخصنییتع،)هانهیگزیا(نهیگزنییتعرندگان،یگمیتصمنییتعمطالعات،
چارچوب موردي،يمطالعهکیقالبدرحاضر،قیتحقدرنیهمچن.یینهاريیگمیتصموجینتاریتفسو)هانهیاگزی
نده یت آیوضعبرايمختلفهاينهیگزبنديرتبهوابییارزموردي،يمطالعهبخشهدف.شدگذاشتهاجرابهشنهاديیپ

91-90در خالل سالهاي تحقیقدامنه زمانی این .استداریارهاي توسعه پایآب کشاورزي بر مبناي معنیتأميسامانهي
ز پلدشت در یحوزه آبربهمحدودمطالعاتمکانیيدامنهو،قرار دارددر راستاي برسی پروژه ها و اخذ نظرات کارشناسی

قاج و ساري سو و فشل و یآب کشاورزي به نام هاي کرم آباد و قتأمینطرح با اهداف 5جان غربی بوده است و یاستان آذربا
.این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند که در قالب سناریوها معرفی می گردننددر )2ارس 

هاي سو و زنگبار و چشمهآوري و ذخیره مازاد آب رودخانه ساريبا هدف انتقال و جمع: سد مخزنی قزل داغ·
روستاي کش آخی میلیون متر مکعب در سال در شمال 3/25میالن، تازه کند و بازرگان با حجم آب قابل تنظیم 

هکتار اراضی مورد 3350کیلومتري شرق ماکو و استفاده از آب آن براي توسعه و بهبود حدود 17واقع در 
.مطالعه قرار گرفته است

ست  با حجم آب قابل تنظیم یط زیاز آبی کشاورزي و شرب و محین نیاین سد با هدف تام: سد مخزنی فشل·
هکتار اراضی پایاب 2000اده از آب آن براي توسعه و بهبود حدود میلیون متر مکعب در سال جهت  استف15

.مورد توجه واقع گردیده است

3/5سازي آب مازاد حقابه ایران بمیزان از آبی کشاورزي  توسط ذخیرهین نیبا هدف تام:  سد مخزنی کرم آباد·
اده از آب آن براي توسعه و میلیون متر مکعب در سال استف111متر مکعب در ثانیه  با حجم آب قابل تنظیم 

.هکتار اراضی پایاب مطالعه و طراحی شده است16900بهبود حدود 

متر 3/5سازي آب مازاد حقابه ایران بمیزان از آبی کشاورزي  توسط ذخیرهین نیبا هدف تام:  2سد مخزنی ارس ·
از آب آن براي توسعه و بهبود میلیون متر مکعب در سال استفاده 10.8مکعب در ثانیه  با حجم آب قابل تنظیم 

.هکتار اراضی پایاب طراحی و در مراحل پایان ي اجرا می باشد1550حدود 

هاي منتهی به دریاچه باشد که بر روي یکی از مسیلیک سد خاکی همگن خارج از بستر می: سد مخزنی قیقاج·
تر مکعب در سال  از طریق میلیون م22می حدود یمخزن این سد با حجم تنظ. سد ارس احداث گردیده است

متر مکعب بر ثانیه از ایستگاه 2/2کیلومتر با دبی حداکثر4میلی متر و به طول 1600یک خط لوله به قطر 
ریزي و مورد توجه هکتار اراضی کشاورزي برنامه1986براي توسعه و بهبود حدود شود و پمپاژ شیبلو آبگیري می

.واقع گردیده است



اريآل مثبت و منفی برای هر معدهير ايری استاندارد شده و مقاديگميس تصميماتر- )٢(جدول 
ت بهداشتی طرح

اثرا

ت بر اکوسیستم منطقه
اثرا

ت حوضه آبریز
ت ظرفی

رعای

ك
ت خا

حفاظ

ت استانداردها
رعای

مهار آبهاي کنترل نشده به ویژه 
ي

حقابه هاي مرز

ت حقوقی و
قانونیمیزان مالحظا

تامین و میزان تاثیر پروژه در
برآورد نیازها

ش
ت تاثیر پروژه در کاه

اختالفا
بهره برداران

ی
ت یا فشار سیاس

میزان حمای
روي پروژه

ی
ت اجتماع

و میزان تامین عدال
ش فقر

کاه

ت مردمی
ت و حمای

میزان مشارک
از پروژه

هزینه هاي طرح

ت داخلی
نرخ بازگش

ص طرح
درآمد خال

پیوستگی اجزا و انسجام آنها

ي 
ب زمانی بهره بردار

تناس
ازاجزاي پروژه

ت اعتماد
قابلی

ت اجرا
قابلی

بهینه بودن طراحی

ش 
تاثیر پروژه در طرح آمای

سرزمین
سناریو/معیار

0.000 0.012 0.022 0.017 0.022 0.010 0.005 0.010 0.004 0.005 0.004 0.004 -0.019 0.032 0.009 0.012 0.030 0.007 0.052 0.099 0.008 A

0.013 0.012 0.022 0.017 0.022 0.008 0.005 0.008 0.006 0.009 0.004 0.005 -0.041 0.023 0.014 0.009 0.030 0.007 0.052 0.077 0.008 B

0.007 0.017 0.022 0.023 0.022 0.010 0.005 0.010 0.004 0.012 0.005 0.005 -0.086 0.027 0.047 0.012 0.030 0.012 0.041 0.099 0.015 C

0.010 0.012 0.022 0.030 0.022 0.008 0.003 0.008 0.004 0.009 0.004 0.004 -0.035 0.029 0.017 0.009 0.030 0.012 0.052 0.099 0.008 D

0.007 0.012 0.022 0.023 0.022 0.008 0.005 0.008 0.004 0.009 0.004 0.004 -0.071 0.027 0.034 0.009 0.030 0.012 0.052 0.077 0.008 E

ایده آل مثبت 0.669 0.487 0.466 0.526 0.447 0.532 0.744 0.512 0.150- 0.532 0.541 0.607 0.640 0.512 0.479 0.512 0.447 0.595 0.447 0.573 0.629

ایده  آل منفی 0.372 0.379 0.362 0.292 0.447 0.380 0.145 0.373 0.688- 0.380 0.421 0.260 0.384 0.398 0.287 0.398 0.447 0.330 0.447 0.410 0.349
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هاي سادهبا وزنTOPSISها در روش وزن نهایی گزینه-)22-4(جدول

طرحنمره

0.3057 
طرح سد ارس 2

0.2738 
طرح سد فشل

0.3343 
طرح سد کرم آباد

0.3131 
طرح سد قیقاج

0.2766 
طرح سد ساري سو

به روش تحلیل سلسله مراتبی، که توسط کارشناسان داده شده است استفاده از طرف دیگر، در صورتی که از نتایج وزن دهی 
.خواهد بود) 23-4(به صورت جدول) TOPSIS(آلها با استفاده از روش شباهت به گزینه ایدهگردد، نمره بندي نهایی گزینه

هاي روش تحلیل سلسله با وزنTOPSISها در روش وزن نهایی گزینه-)23-4(جدول
مراتبی

طرحنمره

0.190 
طرح سد ارس 2

0.582 
طرح سد فشل

طرح سد کرم آباد 0.936

0.598 
طرح سد قیقاج

0.789 
طرح سد ساري سو

با TOPSISهمانطور که مشهود است در روش : در خصوص تعیین رتبه بندي پروژه هاTOPSISنتایج حاصل از حل روش
و همچنین در روش فوق با روش .قرار دارد2روش وزن دهی ساده پروژه هاي سد کرم آباد، ساري سو ، ، قیقاج ، فشل و ارس 

سد مخزنی کرم آباد  اولویت اول را نسبت به سایر گزینه ها دارد و در تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب پروژه هاي وزن دهی 
.قرار دارد2ساري سو سد قیقاج، سد فشل و سد ارس رتبه هاي بعدي به ترتیب سد مخزنی 

هانتیجه نهایی وزن گزینه-)4(جدول 
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TOPSISتکنیک 

با وزن دهی 
سلسله مراتبی

تکنیک 
TOPSIS با وزن

دهی ساده
نام طرح

0.190 0.3057 A

0.582 0.2738 B

0.936 0.3343 C

0.598 0.3131 D

0.789 0.2766 F

:گرددمی) ٥(ها به شرح جدولها با توجه به نمره آننهيگزن رده بندی يهمچن

هانهيی رتبه بندی گزيجه نهاينت-)٥(جدول 
TOPSISتکنیک 

با وزن دهی سلسله 

مراتبی

تکنیک 

TOPSIS با

وزن دهی ساده

نام طرح

11A

35B

22C

53D

54E

براضییرمدلکیدررقطعییغهايفراسنجهمقدارمندنظامرییتغمطالعه ي اثرات" عنوانبهتوانیمراتیحساسلیتحل
.Saltelli et al).(2008نمود فیتعر"مدلآنهايخروجیروي

بنديرتبهحاضر،قیتحقمورديمطالعه يبخشدراستفادهموردمدلمانندري چندشاخصهیگمیتصمهايمدلخروجی
توجهبا.ندینمامیانتخابراتییریمدهايخط مشیوراهبردهاآن،اساسبرو خط مشی سازانرانیمدکهاستهانهیگز
مدلکیدررهیغوساده سازيازناشیخطاهايري،یگاندازهخطاهايها،قضاوتارائه يدرخطاهاي انسانیبروزکهآنبه

مقداررییتغبهبنديرتبهتیحساسبررسیها،نهیگزبنديرتبهبرعالوهرونیاازاست،محتملري چندشاخصهیگمیتصم
مرحله دربنديرتبهدرمحسوسراتییتغعدمبنديرتبهبودنداریپا. بودخواهدتیاهمحائززینرقطعییفراسنجه هاي غ

برتر،نه يیگزانتخابمنظوربهیینهايرندهیگمیتصمبرايراشتريیبخاطرنانیاطمنسبیطوربهت،یل حساسیتحلي
کردتحلیل حساسیت انجام شده در مطالعه حاضر تمرکز اصلی آن بر تغییر مقدار وزن معیارها و گزارش مقادیر فراهم خواهد

.آستانه اي در مورد تغییر رتبه بندي گزینه هاست

شنهاداتیبندي و پجمع
هاي نهیر رتبه بندي گزرا دTOPSISژه روش یاره و بویري چند معیگمیهاي تصمی روشیج مطالعه حاضر، کارآینتا

5و4جداولن همانطور که از یهمچن. دهد احداث سد با هدف تامین آب کشاورزي ودر جهت دستیابی به پایداري را نشان می
دهد که ز به هر کدام اختصاص مییاي نها، نمرهنهیی گزیعالوه بر ارائه رتبه نهTOPSISشود، استفاده از روش شاهده میم

گر یشود که مطالعه فوق با استفاده از دشنهاد مییجهت ادامه کار پ. ها استفاده شودنهیسه نسبی گزیمقاتواند جهت می
شود که با شنهاد میین پیهمچن. مقایسه شودTOPSISج با روش یاره انجام گرفته و نتایري چند معیگمیهاي تصمکیتکن
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اره همچون یري چند معیم گیر قطعی تصمیاز مدلهاي غقات آتییها در تحقیریم گیت موجود در تصمیتوجه به عدم قطع
قیتحقهمچنین درواستفاده شود)FTOPSIS(ده آل فازيینه ایا شباهت به گزیو )FAHP(ل سلسه مراتبی فازي یتحل

گریدازنده،یآدرمطالعاتشودیمشنهادیپ.شداستفادهداريیپاهايشاخصانتخاببرايمتعادلستیلکردیروازحاضر،
.ز استفاده شودیره نیوغDPSIR،PSRکردیروهمچونداريیپاهايشاخصانتخابجیراکردهايیرو
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