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 با استفاده از بختیاريسازي استان چهارمحال و اي سده بندي پروژه رتبه در حساسیت آنالیز
 گیري چند معیاره هاي تصمیم روش

  
  ٤پور کوردوان هدایتیو  ٣نافچی اهللا فتاحی روح ،2حسین صمدي بروجنی ،*١فاطمه محمدي

  
  

  چکیده
 اهميت بسيار مالي منابع محدوديت دليل به اي منطقه و ملي هاي پروژه بندي اولويت توسعه بوده بنابراين شاخص کليدي آب

 مطالعه حال در طرح ٩ بهينه بندي رتبه پژوهش اين در. است ضروري گيري چند معياره هاي تصميم روش از داشته و استفاده
د گيري چن هاي تصميم از روش استفاده با کمي و کيفي معيار ازدهي گرفتن نظر در با بختياري و محال چهار استان سازي سد

 تعريف هاي سناريو در حساسيت با تحليل گرفت و انجام Expert choiceو  ELECTRE IIIافزار  نرم دو از استفاده با و معياره
گيري  هاي تصميم جا که تا به حال کمي نمودن نتايج کيفي تحليل حساسيت روش از آن .شد انتخاب تر مناسب مدل شده

هاي مورد استفاده نسبت به تغييرات اعمال  پارامتر درصد تغييرات، حساسيت روش توجه نشده بود، در اين مطالعه با کاربرد
 بين از گيري تصميم روش ترين مناسب نشان داد هاي هر روش کمي شدند. نتايج گيري و پارامتر شده بر ماتريس تصميم

به دليل حساسيت  ELECTRE IIIروش ، AHPهاي وزني، حداقل مربعات و  ماكس، فاصله ، مينيELECTRE III هاي روش
مدل  ELECTRE III روش در حذف هر معيار، . همچنين در تحليل حساسيتاستبندي  کمتر نسبت به تغييرات در رتبه

ي ارتفاع سد، نسبت به معيارهاو  درصد) ٠٧/٧( حساسيت نبيشتري )B/C( نسبت سود به هزينه حذف معيار به نسبت
  .داده استننشان زائي و تمركز جمعيت، هيچ حساسيتي را  اشتغال

 
  .ELECTRE III سدسازي، بندي، رتبه تحليل حساسيت، معياره، چند گيري تصميم: ي کلیديها واژه
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  مقدمه
به عنوان عاملي اساسي در بهبود سيماي توسعه آب 

مديريت . است اي ويژه جايگاه داراياقتصادي، فرهنگي 
 براي مناسب و کاراهاي  گيري از سازه بدون بهرهمنابع آبي 

و  امري محال بوده و تعريف پروژهسازي و انتقال،  ذخيره
ترين  يکي از اصلي همواره منابع آب سعهتو هاي طرح
گيري در  تصميم. استريزي منابع آب  هاي برنامه مؤلفه
ل بسيار مهم در يناپايدار يكي از مسا ههاي پيچيد محيط

رود. در اين موارد تصميم گيرنده  مي مديريت نوين به شمار
هاي مختلفي كه از  هايي متفاوت تحت معيار  با گزينه

 روبرو است. ،شوند رجي محيط متأثر ميمحيط داخلي و خا
هاي كيفي به كمي  هايي كه در تبديل معيار يكي از روش

 ت.گيري چند معياره اس هاي تصميم رود، روش به كار مي
 چند هاي مدل كلي دسته دو به گيري تصميم هاي مدل
 تقسيم ٢)MADM( ارهيمع چند و MODM١)( هدفه

 يبرا رهايمع چند يريگ ميتصهاي  روش .شوند مي
 حال. شود يم استفاده برتر نهيگز انتخاب و يبند تياولو
 به ها ستميس يطراح يبرا هدفه چند يريگ ميتص که آن
ها  ها و زير گروه که شرح هر يک از اين روش .رود يم کار

) آورده شده است. در استفاده ١٣٨٧( در مطالعات اصغرپور
) به (چند شاخصه گيري چند معياره هاي تصميم از روش

بندي  توان در واقعيت نتايج حاصل از رتبه که نمي علت اين
د و كرآل از پيش تعريف شده مقايسه  را با يک حالت ايده
. استآل  بندي رسيدن به اين حالت ايده هدف از انجام رتبه

ي براي يتوان خطا لذا با استفاده از روابط رياضي نمي
فاده از بندي هر روش به دست آورد. بلکه با است رتبه

به عنوان  که هاي مورد استفاده تحليل حساسيت روش
د كرتوان مشخص  مي ،استگيري  مهمترين گام در تصميم
ترين روش براي مسأله و هدف  که کدام روش مناسب

  ).١٣٨٧، (اصغرپور باشد رو مي پيش
 آب منابع مديريت در ELECTRE III  روش کارگيريه ب

از پنج روش   )٢٠٠٤( نراجو و همکارادارد.  اندکي سابقه
 ،ELECTRE III ،PROMETHEE-2گيري شامل  تصميم

ELECTRE-4، EXPROM-2 نويسي سازگار و برنامه )CP( 
اسپانيا  هواسکاهاي منابع آب در  طرح بندي اولويتبراي 

  .دندكراستفاده 

                                                
1- Multi Objective Decision Making (MODM) 
2- Multi Attribute Decision Making (MADM) 

ارزيابي  براي ) اين روش را٢٠٠٨همکاران ( زهرايي و
 برايتوسعه پايدار  هاي هاي منابع آب با معيار سيستم
اي  گيري در مقياس حوضه سيستم پشتيباني تصميم تدوين

) براي تخصيص آب در ١٩٩٦( بال و همکاران به کار بردند.
بندي کردن  از اين روش براي رتبهدود گراند   باالي حوضه

محمدي و  ملك .اند هاي انتخاب شده، استفاده کرده گزينه
ي چند معياره گير ) از روش تصميم١٣٨٧همكاران (

ELECTRE III هاي مدل چند  بندي جواب براي رتبه
برداري از مخازن  سازي بهره در بهينه NSGA-IIهدفه 

نظر گرفتن  با در سازي در مدل بهينه نمودند. سري استفاده
مدت تأمين نياز در  اهداف كوتاه مدت مهار سيالب و بلند

هاي  مخزن، مجموعه جواب -هاي سري رودخانه سيستم
) ١٣٨٩( دوست آراني لقب شود. مدل چند هدفه تعيين مي

در  ELECTRE IIIبا توجه به نتايج حاصله از کاربرد روش 
مديريت سيالب، به اين نتيجه رسيد که با افزايش مقادير 

درصد، نسبت به حالت  ٢٠ارزش آستانه برتري به ميزان 
خود  ها، سيستم حساسيت بيشتري از کاهش دادن آن

ها  هاي بااليي رتبه و تغييرات واضحي در قسمتنشان داده 
) ١٣٨٤( خسروي و همکاران منصوري شود. ده ميدي

 هاي فاضالب با روش اي در مورد طرح بندي بهينه رتبه
ELECTRE III  به کار بردند و در تحليل حساسيت آستانه

 و به اين نتيجه رسيدند که افزايشتفاوتي و وت برتري، بي
درصد هيچ  ٤٠و  ٢٠ه به ميزانهاي آستان اين ارزش
 درصد ٤٠ ها نداشته و کاهش پروژه بندي رتبهتأثيري بر 

ها داشته است. که با نتايج  بندي رتبهرا در  تأثير بيشترين
فاوتي و وتو ت در مورد ارزش آستانه برتري، بي پژوهشاين 

  .هماهنگي الزم را دارد
، رانپژوهشگتوسط ساير  انجام شده هاي حساسيت در آناليز

به صورت کيفي تحليل شده و معيار  به دست آمدهنتايج 
هاي به  دقيق کمي براي سنجش ميزان حساسيت روش

کار رفته وجود نداشت. لذا در اين مطالعه، با تعريف پارامتر 
بندي اصلي در  رتبهنسبت به  بندي رتبهدرصد تغييرات در 

هر روش سنجيده شد. همچنين  حساسيت هر روش، ميزان
آناليز حساسيت در حذف هر  پژوهشگرانطالعات ساير در م

که اين تحليل حساسيت  معيار انجام نشده بود حال آن
تري را از نقش هر معيار براي يک تصميم  ديد وسيع

 د. چرا که تصميم گيرنده با حذف هركن گيرنده ايجاد مي
بندي به دست آمده،  معيار تأثير آن معيار را در رتبه

  کند. مشاهده مي
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  ها مواد و روش
 روش انتخاب و است گسترده اريبس گيري تصميم يها روش

 پژوهش نيا در. دارد مسأله تيماه به يبستگ گيري تصميم
 يها اريمع اساس بر گيري تصميم يدگيچيپ به توجه با

 ارهيمع چند گيري تصميم يها روش از يفيک و يکم
 نگهوا مطابق الگوريتمدر اين مطالعه . است شده استفاده
و مروري بر مطالعات انجام شده توسط  )١٩٥٥( و يون

 دو پژوهش نيا انجام جهت پژوهشگرانساير 
. شد برده کار به ELECTRE III و Expert choiceافزار نرم
 از دوم افزار نرم در و AHP روش از اول افزار نرم در

 براي يسازش يزير برنامه و ELECTRE III يها روش
 در يساز سد مطالعه حال در يها طرح نهيبه بندي رتبه

  .است شده استفاده ياريبخت و چهارمحال استان
اولين گام، محاسبه ماتريس  ШELECTREدر روش 

هماهنگي است. در گام بعد ماتريس ناهماهنگي محاسبه و 
انجام  بندي رتبهدر نهايت با توجه به ماتريس اعتبار 

شود  ده ميدي ٢و  ١هاي  شکلطور كه در  شود. همان مي
در  تابع هماهنگي و ناهماهنگي، به صورت يك تابع فازي

بار باشند. در مرحله بعد ماتريس اعت ماتريس کارايي مي
استفاده از  و در نهايت با شود محاسبه مي ١ معادلهمطابق 

 شود. محاسبه ميها  گزينهاولويت λشاخص 
),(، ١ معادلهو  ٢و  ١هاي  در شکل baC  ماتريس

),(هماهنگي،  bad ناهماهنگي،  ماتريس),( baS 
تفاوتي،  آستانه بي jqآستانه برتري،  jpماتريس اعتبار، 

jv آستانه وتو وjW معيار  وزنj  ،ام)(ag j  مقدار
bg)(ام در سناريوي، و jعددي معيار  j  مقدار عددي

رتبه نهايي براي هر گزينه،  b ،λام در سناريوي  jمعيار 
maxλ  ،بيشينه مقادير ماتريس اعتبارα و β  ضرايب

براي مطالعه بيشتر در خصوص حساسيت هستند.  تحليل
جعه ) مرا١٣٨٧به اصغرپور ( ШELECTREاساس روش 

  شود.
  

  
  تابع عضویت ماتریس هماهنگی -1شکل 

  

  
  تابع عضویت ماتریس ناهماهنگی -2شکل 

  

)١(  
( , ) ( , ) ( , )

( , ) (1 ( , ))
( , ) ( , ) ( , )

1 ( , )

j

j
j

C a b d a b C a b for each j

S a b d a b
C a b d a b C a b

C a b

≤


= − 
×∏ ≤  − 

  

   

)٢(  max max max( ) , max( ( , ))S a bλ λ α β λ λ= − − =  
  
 ،١يتفاوت يب آستانه هاي ارزش ريمقاد و کارايي ماتريس هيهت

ها در  ورودي ترين مهم از هر معيار ٤و وزن ٣وتو ،٢برتري
که در  است دلم اجراي براي ELECTRE III افزار نرم

  آورده شده است. ٢و  ١ هاي لجدو

                                                
1- Indefferent threshold value 
2- Preference threshold value 
3- Veto threshold value 
4- Weight 
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  ) 2000(ساتی،  مقیاس دو قطبی هاي کیفی به کمی با استفاده از معیار تبدیل -1 جدول
  معيار كيفي  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد
  مثبت  ۱-۰  ۳  ۵  ۷  ۱۰-۹
  منفي  ۱۰-۹  ۷  ۵  ۳  ۰ -۱

  
  ELECTRE IIIدر مدل  هاي آستانه و وزن معیارها ارزش -2جدول 

  معيارها  شرح  )q( تفاوتي ارزش آستانه بي  (P) ي ارزش آستانه برتر   (v) ارزش آستانه وتو  (w) وزن معيار
 M ۱ ارتفاع سد ۵ ۱۰ ۱۰۰ ۶

 ۲M هزينه هر متر مکعب آب ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۶

 M ۳ درآمد حاصل از طرح ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰ ۲۴

 M ۴ زائي اشتغال ۰۱/۰ ۰۵/۰ ۰۱/۰ ۲۸

 M ۵ اثرات اجتماعي ۲ ۴ ۶ ۲۲

 M ۶ اثرات زيست محيطي ۲ ۴ ۸ ۲۰

۲۴ ۹/۰ ۳/۰ ۱/۰ B/C ۷ M 

 M ۸ تمركز جمعيت ۰۵/۰ ۱/۰ ۰۵/۰ ۱۸

 M ۹ توسعه آبزي پروري ۱ ۲ ۵/۰ ۸

 M ۱۰ مشكالت زمين شناسي ۲ ۴ ۶ ۶

 M ۱۱ سرانه توسعه کشاورزي ۰۱/۰ ۳/۰ ۰۱/۰ ۱۴

  
  سلسله مراتبی  هاي فرایند تحلیل گام

 اتبراي انجام تحليل سلسله مراتبي ابتدا ماتريس مقايس
 د.شو ها توسط تصميم گيرنده مشخص مي  زوجي معيار

ها با  سپس ماتريس مقايسه زوجي نرمال شده و وزن معيار
در مرحله  آيد.  گيري سطري به دست مي روش ميانگين

ماتريس مقايسات  وشود  نرخ ناسازگاري محاسبه ميبعد 
ها نسبت به هر معيار توسط تصميم گيرنده  زوجي گزينه
د. مراحل نرمال كردن و محاسبه وزن براي شو مشخص مي

شود و  ها تكرار مي هاي مقايسه زوجي گزينه تريسكليه ما
به ازاي هر معيار يك بردار وزني براي هر گزينه به دست 

آيد و نرخ ناسازگاري براي هر ماتريسي كه حاصل  مي
هاي  شود. سپس با استفاده از بردار محاسبه مي ،شود مي
دست خواهد آمد  ماتريسي مانند ماتريس تصميم به ،وزن

اي برتر  شود و گزينه ر سناريو محاسبه ميسپس امتياز ه
 AHPاست كه بيشترين امتياز را داشته باشد در روش 

هاي كمي و كيفي بوده و  ها تلفيقي از معيار معيار
مطابق جدول  هاي كيفي با استفاده از ماتريس ساتي معيار
  .شوند مي هاي کمي تبديل به معيار ۱

   1ریزي سازشی هاي برنامه روش
 خطي معياره چند گيري تصميم ليمسا در CP روش

اين روش از سري  ).١٩٧٨(زلني،  است شده استفاده

                                                
1- Compromise Programming (CP) 

 ابتدا روش ند. در اينهستهاي مبتني بر فاصله  روش
 به نزديكتر جوابي كه سپس و كرده نرماليزه ها را معيار
افزار  شود. در نرم داده مي تشخيص است آل ايده جواب

ELECTRE III ٢وش ميني ماکسها شامل، ر اين روش، 
بخش  است كه در ٤، حداقل مربعات٣هاي وزني فاصله

 Compromise programingعنوان  تحت افزار نرم از اي جداگانه
ه ب مورد استفاده در اين روش، معادله. استقابل اجرا 

  .است ٣ معادلهصورت 

)٣(  
1

1 ( )
n

j j
j

Minimize c f x x X
=

− ∈∑  

ncc در آن كه xf)(اي معيارها بوده و ه وزن 1,..., j  به
  صورت زير تعريف مي شود.

)٤(  
jj

jj
j mM

mxf
xf

−

−
=

)(
)(  

ها  مقادير گزينه حداكثرو  حداقلبه ترتيب  jM و jmو
  د.نهستام j در معيار

  مطالعه موردي
با مساحت  بختياري و چهارمحال استان العه،مط مورد منطقه
. اين استان بر اساس آخرين استكيلومتر مربع  ۱۶۵۳۲

دهستان ٣٩ بخش و ١٨ شهرستان، ٧كشوري از  تقسيمات

                                                
2- Minimax solution 
3- Weighted distance solution 
4- Least squares solution 
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هاي توسعه منابع آب در اين  طرح تشكيل شده است.
باشند و در توسعه  ي برخوردار ميياستان از اهميت باال

 برايسازي،  هاي سد ارند. طرحاي را د استان جايگاه ويژه
 هاي پروژه گروه مصارف شرب، کشاورزي و صنعت در سه

 هاي پروژه و اجرا دست در هاي پروژه، برداري بهره دست در
هاي  موقعيت پروژه ٣در شکل . شوند تعريف مي مطالعاتي

همچنين در  .آورده شده است پژوهشمورد مطالعه در اين 
ها و  آستانه، وزن معيار يها مقادير ارزش ٣و  ٢ هاي جدول

  آورده شده است. يگير ماتريس تصميم
، در هر بندي رتبهها و هدف از  پس از تعيين پروژه

ها بر اساس  ها الزم است پروژه آن بندي رتبه يا گيري تصميم
 ورد نظر تصميم گيرنده مرتب شوند.معيارهاي م

  

  
  هاي استان چهارمحال و بختیاري شهرستانسازي در حال مطالعه در  هاي سد موقعیت طرح -3 شکل

  
  گیري (کارایی) ماتریس تصمیم -3جدول 
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  پروژه

٣ ١ ٣٨/١ ٤٢/٠ ١٥/٥٥٤ -١ - ٢٠/٤-  سد ونك -٥/٦٤ -١٣٤٦ ٣٣/١١٢٦٢ ١٦/٠

٣ ٥ ٥٠/٢ ٢٠/٠ ٨٤/١٣٩ -٣ - ٢٣/٢-  سد امام قيس - ٥/٣٤ -١٦٣٠ ٠٧٩/٥٨١٢ ٠٥/٠

٣ ٧ ٥٥/١ ٢١/١ ٥٦/٢٧٩ -٣ - ٨٤/٨-  باد سد دره -٦/٥٩ -١٢٣٣ ٦٨/٦٩٩١ ٠٤/٠
 سد آلج -٤/٢٦ -٢١٠٠ ٧٤/٦٤٢٩ ٠٨/٠ -٧ ٣ ٢٤/١ ١٢/٠ ٨٠/٢٨٢ -٧ - ٩١/٠

 سد بيدكل -٣٥/.٥ -١٢١٧ ٩٤/١٠١٩٤ ١٢/٠ -٥ ٥ ٤٤/١ ٣٩/١ ٧٢/٢٧٦ -٣ -٢١/١٠

 سد مرغملك -٦/٣٤ -٦٤٦ ٤٢/٨٤٨٩ ٠٩/٠ -٧ ٣ ٠٤/٢ ١٠/٠ ٤٥/٨٦ -٥ - ٧٤/٠

 سد خوربه -٤٠ -٩٤٠ ١٩/١٠٢٤٣ ١٢/٠ -٣ ٣ ٧٠/١ ١٠/٠ ٩١/٧٩ -٥ -٥٦/٠

 سد ابواسحاق - ٢/٣٣ -٨١٢ ٧٥/٨٨٤٩ ٠٩/٠ -٥ ٩ ٦٠/١ ٧١/٠ ٥٥/١٦٣ -٣ -٢٢/٦

 سد ديناران -٣٣ -٦٥٧ ٤٦/٨٥٩٣ ٠٩/٠ -٣ ٣ ٠٣/٢ ٠٧/٠ ٠٣/٣٠٧ -١ - ٥١/٠
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 ابع گوناگون، معيارهاي تعريف شدهبا توجه به بررسي من
  :عبارتند از پژوهشدر اين 

 ارتفاع سد (متر) .١
 آب (ريال بر مترمكعب) تأمين هر واحد هزينه تمام شده .٢
اي طرح (ريال بر هر درآمد اقتصادي حاصل از اجر .٣

 مترمکعب آب)
 مکعب آب)ي طرح (نفر بر هزار متريزا اشتغال .٤
 اثرات اجتماعي طرح .٥
 اثرات زيست محيطي طرح .٦
 )B/C( توجيه اقتصادي طرح .٧
 دوده طرح (نفر بر هزار مترمکعب)جمعيت در مح تمركز .٨
 مکعب)(تن بر ميليون متر پروري پتانسيل توسعه آبزي .٩

 شناسي مشكالت زمين .١٠
  وسعه کشاورزي در منطقه (هکتار بر نفر)سرانه ت .١١
  
  

  

  
  

  نتایج و بحث
هاي  به مدل شامل ارزش توجه به اطالعات ورودي با

ل يي (جدوکارا سيماتر) و ۲ (جدول آستانه و وزن معيارها
 ينهاي بندي رتبه جينتا ۴جدول  در اجرا شده و برنامه) ۳
ريزي  هاي برنامه روش و ELECTRE III، در روش ها وژهپر

پروژه سد ونک  ينهاي بندي رتبهدر . ديدتوان  ميرا  سازشي
. نتايج دارددر رتبه اول و سد خوربه در رتبه آخر قرار 

 افزار ريزي سازشي در نرم برنامهحاصل از اجراي مدل در 
ELECTRE III  دو روش با مقايسه نتايج . شدنيز بررسي

 در ينهاي بندي رتبهبا  هاي وزني و حداقل مربعات، فاصله
هاي وزني  توان گفت روش فاصله مي ELECTRE IIIروش 

شبيه  ELECTRE IIIروش  در ينهاي بندي رتبهبيشتر به 
  است.

ريزي سازشي  هاي برنامه از ديگر روش ماکس روش ميني
پذيري کمتري در  ، تفکيکبندي رتبهاست که در هر بار 

ها را در  شود پروژه کند و اين سبب مي ها اعمال مي پروژه
  هاي محدودي قرار دهد. رتبه

 ریزي سازشی  هاي برنامه و روش ELECTRE IIIدر روش ها  پروژه بندي رتبه -4ل جدو

 ديناران ابواسحاق خوربه مرغملک بيدکل آلج دره باد امام قيس ونک پروژه

ELECTRE IIIروش 

   ٢ ينهاي بندي رتبه

ريزي سازشي هاي برنامه روش 

 ٩ ٢ ٦٧ ١ ٨  ماکس يروش مين

 ٦ ٤ ٨٧ ٣٩٢ ٥ ١ هاي وزني روش فاصله
 ٦ ٤ ٨٧ ٣٩١ ٥ ٢ روش حداقل مربعات

  

مشخص افزار  ) در نرمها گزينه( ها اولويت پروژهدر نهايت 
صورت  ١آل از طريق سنتز ايده ينهاي بندي اولويت و شده

باشد. که سد ونک  مي ۴ مطابق شکلگرفت. نتايج حاصل 
مرغملک به ترتيب اولين و آخرين رتبه را به خود  و

نسبت به تحليل حساسيت  مرحله بعد در اند. اختصاص داده
شود. با مقايسه نتايج مدل  افزار پرداخته مي در نرم

ELECTRE III  وExpert choice شود که نتايج  ديده مي
دو مدل براي دو سد با اولويت اول و سه سد با اولويت آخر 

بندي  دارد و عمده تفاوت اين دو مدل در رتبهمشابهت 
گيري نهايي الزم  . لذا براي تصميماستها  مياني پروژه

است با انجام آناليز حساسيت، بهترين روش انتخاب و 
  د.شوبندي نهايي ارايه  رتبه

                                                
1- Ideal mode 

  

  
  ال درسنتز ایده AHP نتایج مدل -4 شکل
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  تحلیل حساسیت
ر بار يک معيار افزار، ه در تحليل حساسيت هر دو نرم

حذف شده و حساسيت مدل نسبت به حذف آن معيار 
سنجيده شد. مدلي که کمترين حساسيت را داشته باشد، 

د. همچنين در روش شو به عنوان مدل بهينه انتخاب مي
ELECTRE III  درصد افزايش و  ۴۰ و ۳۰، ۲۰به ميزان

هاي مدل اعمال  کاهش در مقادير ارزش آستانه و پارامتر
حساسيت مدل سنجيده شد. همچنين انتخاب مدل د و ش

مناسب، بر اساس درصد تغييرات کل انجام گرفت و مدلي 
تر است که حساسيت کمتر يا به عبارتي ديگر  مناسب

ايجاد کند. همچنين  بندي رتبهدرصد تغييرات کمتري در 
تر  تر باشد، آن مدل مناسب ينيپا گي بهينه چه رتبه هر

 ۵تر در جدول  نتخاب روش مناسباست. نتايج حاصل از ا
  آورده شده است.

شود در تحليل حساسيت  مشخص مي ۵شكل با توجه به 
از بين  ELECTRE IIIحذف هر يک از معيارها، روش 

رتبه اول و روش  پژوهشهاي مطالعه شده در اين  روش
  ماکس آخرين رتبه را به خود اختصاص دادند. ميني

 
هاي مختلف مورد بررسی اصل از حذف هر یک از معیارها در روشمجموع درصد تغییرات ح -5جدول   

 ELECTRE III Expert choice افزار نام نرم

  AHP حداقل مربعات هاي وزني فاصله ماکس ميني ELECTRE III نام روش
  ۲۸/۲۸  ۲/۲۱  ۱۴/۱۴  ۳۴/۳۴  ۱۳/۱۳  درصد تغييرات کل

  ۴  ۳  ۲  ۵  ۱  رتبه
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ELECTRE III روش
روش مینی ماکس
روش فاصله- هاي وزنی
روش حداقل مربعات 
AHPروش
متوسط روش ها
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  معیارها بندي رتبهر درصد کل تغییرات د -5 شکل

  
ها، در  از معيار هر يک از حذف شود پس مي دهدي ٦ شکل در

 ٢٣/١حالت متوسط درصد تغييرات، سد بيدکل کمترين (
 درصد) ٣١/٤درصد) تغييرات و سد دره باد بيشترين (

بنابراين روش  پستغييرات را از خود نشان داده است. 
ر حالت دوم از کند. د حالت متوسط تبعيت مي بهينه نيز از

ش هاي آستانه در رو تحليل حساسيت در مقادير ارزش
ELECTRE III و  ٧ های مطابق شکل .دش تغييرات اعمال

با افزايش ، ELECTRE IIIدر روش  که شود مشاهده مي ٨
در  تفاوتي هيچ تغييري در مقادير ارزش آستانه برتري و بي

اي مورد ه پروژه بين از و نشد ها ايجاد گزينه بندي رتبه
مطالعه سد مرغملک و خوربه بيشترين تغييرات را در اين 
تحليل داشتند. با تغيير در مقادير ارزش آستانه وتو در 
تمام حاالت افزايش و کاهش در اين پارامتر، تغيير در 

ها اتفاق افتاد و پروژه سد ابواسحاق  پروژه بندي رتبه
داشت. درصد) تغييرات را در اين تحليل  ٢٥/٩بيشترين (

، ارزش ELECTRE IIIش هاي آستانه در رو از بين ارزش
درصد) تغييرات و بنابراين  ٠٣٧/٣٧آستانه وتو بيشترين (

تفاوتي  ترين پارامتر بوده و ارزش آستانه بي حساس
حساسيت  کمترين بنابراين و غييراتدرصد) ت ٤/٧( کمترين
  .را دارد

مدل،  هاي در تحليل حساسيت تغيير در مقادير پارامتر
درصد) از  ٨١/١٤( بيشتر α درصد کل تغييرات در ضريب
درصد) بوده است و  ٤/٧( β درصد کل تغييرات در ضريب

حساسيت  α بنابراين در اين مطالعه تغييرات ضريب
  کند. ايجاد مي β بيشتري نسبت به ضريب
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  ها بندي پروژه درصد کل تغییرات در رتبه -6شکل 
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  درصد تغییرات در مقادیر ارزش آستانه -7 شکل
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ونک امام قیس  دره باد  آلج بیدکل   مرغملک خوربه ابواسحاق   دیناران   

نام سد 

 (p )آستانه برتري  (q )آستانه بی تفاوتی 
 (v )آستانه وتو متوسط

رات
غیی

د ت
رص
د

  
  آستانه هاي ارزشها درتغییر  درصد تغییرات پروژه -8 شکل

  

هاي مورد مطالعه سد مرغملک و  همچنين از بين پروژه
امام سدهاي بيدکل، ونک و  خوربه بيشترين تغييرات و

از خود نشان ندادند.  بندي رتبهقيس نيز تغييري در 
شود در تحليل  همچنين با توجه به نمودار مشاهده مي

هاي مدل، به طور متوسط مقادير کاهشي  حساسيت پارامتر
ايجاد  بندي رتبهدرصد) را در  ٤/٧( تغييرات بيشتري

  شود. مشاهده مي ١٠و  ٩ هاي اند. اين امر در شکل دهكر
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  هاي مدل درصد تغییرات در پارامتر -9 شکل
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ونک امام قیس  دره باد  آلج بیدکل   مرغملک خوربه ابواسحاق   دیناران   

نام سد 
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  هاي مدل پارامتر تغییر ها در درصد تغییرات پروژه -10 شکل

  
  گیري نتیجه
 ترين مورد مطالعه مناسب هاي روش بين از نشان داد نتايج
به دليل  ELECTRE IIIروش  گيري، تصميم روش

و سازگاري  بندي رتبهدر  تغييرات به حساسيت کمتر نسبت
ين روش با معيارهاي مورد استفاده در اين مطالعه بيشتر ا

 در حذف معيارها، . همچنين در تحليل حساسيتاست
 )B/C( حذف معيار به مدل نسبت ،ELECTRE III روش

ي ارتفاع سد، نسبت به معيارهاو حساسيت  نبيشتري
نشان ي و تمركز جمعيت، كمترين حساسيت را يزا اشتغال

دير افزايشي و کاهشي به همچنين از بين مقا داده است.
طور متوسط، مدل نسبت به مقادير کاهشي تغييرات 

، نيزهاي آستانه در  از بين ارزشبيشتري نشان داده است. 
درصد بيشترين تغييرات و  ٠٤/٣٧با ارزش آستانه وتو 

درصد  ٤/٧ با تفاوتي ترين پارامتر و ارزش آستانه بي حساس
حساسيت  α ريبضتغييرات  شته وکمترين حساسيت را دا

  کند. ايجاد مي βضريبنسبت به بيشتري را 
  

  گزاري سپاس
و  استان يا شرکت آب منطقهاز ن مقاله يسندگان اينو

 و يارياستان چهارمحال و بخت يسازمان جهاد کشاورز
ارشناسان مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه كن يهمچن

  را دارند. يدانت تشکر و قدرينها شهركرد
  

  منابع
 چاپ هاي چند معياره. گيري تصميم .١٣٨٧ .م صغرپورا .١

 ص. ۳۹۹ ششم. انتشارات دانشگاه تهران.
 هاي افتيره نهيبه بندي تياولو. ١٣٨٩ا.  يآران  دوست لقب .٢

 چند گيري تصميم کرديرو از استفاده با البيس تيريمد



 67                                                                                         1392 پاییز و زمستان دهم/سیز/ شماره هفتمسال  مجله پژوهش آب ایران/

 

 ينامه کارشناس انيپا .)گرگانرود :موردي مطالعه( معياره
  ص. ١١٠ حان، دانشگاه تهران.يرس ابويارشد، پرد 

 بندي رتبه. ١٣٨٧ کراچيان ر. و ي ب.يب. زهرا محمدي ملک .٣
برداري از  سازي چند هدفه بهره هاي مدل بهينه جواب

. سومين کنفرانس مديريت Electre IIIمخازن با روش 
 .٢٠٩-٢٠١ .منابع آب. دانشگاه تبريز

. ١٣٨٤ س. محمدييعلو  .ا جباري .ف خسروي منصوري .٤
 هاي مدل از با استفاده فاضالب هاي طرح نهيبه بندي تبهر

. هفتمين كنگره بين المللي معياره چند زيير برنامه
 ص. ٩ مهندسي عمران، دانشگاه تربيت مدرس.

5. Bella A. Duckstein L. and Szidarovsky F. 1996. 
A Multicriterion Analysis Of the water 
allocation conflict in the upper Rio Grande 
basin. Applied Mathematics and Computation. 
77:245-26. 

6. Hwang C. and Yoon K. 1995. Multiple 
Attribute Decision Making An Introduction. 
London, Sage Publication. 75 p. 

7. Rajo A. and Kumar N. 2004. Ranking multi 
criteria river basin planning alternatives using 
fuzzy numbers. Fuzzy Sets and Systems. 
100(5):89-99. 

8. Saaty T. L. 2000. Fundamentals of Decision 
Making and Priority Theory, 2nd ed, RWS 
Publications, Pittsburgh, PA. 

9. Zahraie B. Fooladgar M. Shanehsaz A. and 
Roozbahani A. 2008. Framework of a decision 
support system for basin-scale sustainable 
supply and demand management. Proceedings 
of Water Resources Congress. 12-16 May, 
Hawaii. 

10. Zeleny M. 1978. APL Auto poiesis: 
Experiments in selforganization of complexity. 
Progress in Cybernetics and Systems Research. 
3:65-84. 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 


