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 هچكيذ

 

ظايي ػوستبً ثِ ترطيت ظهيي زض هٌبعق ذكك ٍ ًيوِ ذكك ٍ ًيوِ هطعَة تحت ذكك زض هٌبعق اقليوي اقبضُ  ثيبثبى

ًيوِ ذكك ٍ ًيوِ  ،ٍيػُ زض هٌبعق ذكك ِ هٌبثغ عجيؼي، ث ثطّبي اًؿبًي ٍ اثطات آى  فؼبليت ،زض حبل حبضط .زاضز

هطعَة تحت ذكك ثبػث تغييط هفَْم ثيبثبى ٍ ايدبز انغالحبت خسيس هبًٌس ثيبثبًعايي ٍ ثيبثبًعزايي قسُ اؾت. ضٍـ 

ت اؾت. زض ايي تحقيق ؾؼي قسُ اؾ هؼيبضُفٌَى تهوين گيطي چٌس  كبضآهس تطيي( يكي اظ AHPتحليل ؾلؿلِ هطاتجي )

قطاض ثطضؾي  ي هَضز ؾلؿلِ هطاتجگيطي  كِ ؾِ عطح ثيبثبًعزايي كِ زض هٌغقِ ذَظؾتبى اًدبم قسُ اؾت ضا ثِ ضٍـ تهوين

ٌح هطحلِ انلي قبهل پتَاى زض  ٍ هعايب ٍ هؼبيت آًْب ضا ًؿجت ثِ ّن تؼييي ًوبئين. فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ضا هي زازُ

ّب تحليل حؿبؾيت ٍ  ّب ٍ هؼيبضّبي تحقيق، ػوليبت هحبؾجِ زازُ ٍخي خبيگعييتككيل زضذت ؾلؿلِ هطاتجي، هقبيؿِ ظ

ضٍـ تحليل ؾلؿلِ  ثط اؾبؼ ظايي زض اؾتبى ذَظؾتبى ّبي ثيبثبى هيعاى ًبؾبظگبضي تطؾين ٍ اخطا كطز. ضتجِ ثٌسي عطح

ى ذَظؾتبى، تؼطيف هؼيبضّبي ظايي اؾتب ّبي ثيبثبى تؼييي هؼيبضّبي هَثط زض ضتجِ ثٌسي عطحقبهل هطاحل  (AHP)هطاتجي 

 Expertطؾكٌبهِ، تكويل اعالػبت ٍ اًتقبل اعالػبت ثِ ًطم افعاض پانلي، فطػي ٍ ايدبز ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي، عطاحي 

Choice  كِ پبضاهتط اقلين زض زٍ عطح هسالَؼ ٍ ًكبى زٌّسُ آى اؾت تحقيق ًتبيح حبنل اظ . ثبقس هيٍ اؾترطاج ًتبيح

زاقتِ ٍ ثبالتطيي اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ٍ زض هٌغقِ فبكتَض هَضز ثطضؾي  8زض ثيي تًَل ثبز ثيكتطيي تبثيط ضا 

ثؼسي ّبي ذبک زض ضتجِ  ًدبم قَز. پؽ اظ آى ٍيػگيااقلين  ثِ پبضاهتط توطكع توْيسات حفبظتي ثب ًگبُ ٍيػُثبيس ذَظؾتبى 

ثبػث ثَخَز آهسى قطايظ ذبل زض هٌغقِ  ،ّبي هٌغقِ ثِ لحبػ فيعيك ٍ قيوي ذبک اٍلَيت قطاض زاضز كِ ٍضؼيت ذبک

قسُ اؾت. زض ؾغح ثؼسي اٍلَيت پبضاهتطّبي هَضز ثطضؾي، فطؾبيف ٍ تَپَگطافي قطاض زاضز كِ تقطيجبً زض اٍلَيت يكؿبًي 

زّس كِ عطح  ًكبى هي اظ تحقيق ًتبيح حبنل عَض كلي . ثِقطاض زاضًسبى هسيطيت، ّعيٌِ ٍ ظهًيع ّؿتٌس. زض ؾغَح ثؼسي 

ّبي اًدبم قسُ ٍ ذهَنيت  هسالَؼ ٍ پبضاهتط ٍضؼيت اقلين ٍ ٍيػگيْبي ذبک زض ثبالتطيي ؾغح اٍلَيت زضثيي عطح

 س.ًهس ًظط قطاضگيط ًياؾتب ّبي  زض ثطًبهِ ضيعيضطٍضي اؾت كِ قطاض زاضًسهكتطک هَضز 
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Abstract 

Desertification mainly refers to the degradation of land in arid, semi-arid and dry sub-humid areas climatic 

regions. Currently, human activities and their effects on natural resources, particularly in arid, semi-arid and 

dry sub-humid has caused to change, desert and the creation of new terms such as desertification. Analytic 

Hierarchy Process (AHP) is one of the most efficient multi-criteria decision-making techniques. In this 

research, three implemented projects of desertification in the region of Khuzestan examined using Analytic 

Hierarchy Process (AHP) and determined their advantages and disadvantages. AHP can be drawn and 

implemented in five main steps include the establishment of a hierarchical tree, pairwise comparison of 

alternatives and criteria for research, data calculation, sensitivity analysis and the incompatibility. Ranking of 

desertification projects in Khuzestan Province Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) is included the 

determination of effective criteria in Ranking of projects of desertification in Khuzestan province, defining 

the main criteria, sub-criteria and hierarchical structure, questionnaire design, data collection and 

transmission of information to the Expert Choice software and analysis. The results show that the two 

MEDALUS and wind tunnel design, climatic parameters have the most effective among 8 factors and has the 

highest priority. Soil the focus should be on protective measures with special focus on climate parameters in 

the province. Soil characteristics are in the next rank of priority so that soil in terms of physics and chemistry 

has created the specific situation in the region. Erosion and topography is in the next priority which have 

almost identical priority. Management, cost and time are in the next level. The results show that MEDALUS 

design, climatic parameters and conditions and soil properties have the highest level of priority among the 

projects done. 

Keywords: Khuzestan, desertification, multi-criteria decision, analytic hierarchy process (AHP). 
 

 

 مقذمه -الف

ثيبثبًعايي ػوستبً ثِ ترطيت ظهيي زض هٌبعق ذكك ٍ ًيوِ ذكك ٍ ًيوِ هطعَة تحت ذكك زض هٌبعق اقليوي اقبضُ زاضز 

 (UNEP,1990 قبهل ٍ )َقف گيبّي، فطؾبيف آثي، فطؾبيف ثبزي، ًوك ظايي، اقجبع آة ٍ پٌح فطآيٌس انلي؛ ترطيت پ

ّبي اًؿبًي ٍ اثطات آى ضٍي  (. زض حبل حبضط؛ فؼبليتDregne and Tucker,1991ؾلِ ثؿتي ٍ فكطزُ قسى ذبک اؾت )

هٌبثغ عجيؼي، ثَيػُ زض هٌبعق ذكك ٍ ًيوِ ذكك ٍ ًيوِ هطعَة تحت ذكك ثبػث تغييط هفَْم ثيبثبى ٍ ايدبز 

انغالحبت خسيس هبًٌس ثيبثبًعايي ٍ ثيبثبًعزايي قسُ اؾت. هفَْم ثيبثبى هحسٍز ثِ هٌبعق ذكك ٍ ًيوِ ذكك ًجَزُ ٍ 

(. فطآيٌس، هطاحل 1388ٍ ّوكبضاى، نبزقيّبي اًؿبًي ٍ فؼل ٍ اًفؼبل ثب هحيظ عجيؼي هطتجظ اؾت )  توبالً ثب فؼبليتاح

قَز ٍ ثِ زًجبل  تكبهل ثيبثبًي قسى كِ ثب ظَْض چكن اًساظّبي خسيس ثيبثبًي ٍ يب تغييط زض ػولكطز اكَؾيؿتن قٌبذتِ هي

ّب ٍ خَاهغ هرتلف  ّب، زض اقلين ز. فطآيٌسّبي ثيبثبًي قسى اضاضي زض اكَؾيؿتن گطز ترطيت اكَؾيؿتن ٍ ثيبثبًعايي ايدبز هي

ثبقس. فطآيٌسّب ٍ ػَاهل هَثط زض ثيبثبًعايي ثط  ثكطي هتفبٍت ثَزُ ٍ تب حسي تبثغ قطايظ هحلي ٍ ػَاهل هَثط زض ثيبثبًعايي هي

آيس. زض يك هٌغقِ هوكي اؾت  ثيبثبًي ثَخَز هيضٍي يكسيگط اثط هتقبثل زاقتِ ٍ ثؿتِ ثِ هدوَػِ ػَاهل فطآيٌسّبي ذبل 

يك ًَع ٍ يب تؼسازي فطآيٌس ثيبثبًي ظبّط گطزز ٍ زض خبي زيگط ثب تَخِ ثِ تغييط زض قطايظ هحلي ٍ يب ػَاهل تبثيط گصاض 

 فطآيٌسّبي زيگط ثيبثبًي قسى ظبّط گطزز. 

اؾت. ايي في ضا تَهبؼ ال.  هؼيبضُچٌس فٌَى تهوين گيطي  كبضآهستطيي( يكي اظ AHPضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي )

يچيسُ ٍ فبظي اضائِ پهيالزي ثط اؾبؼ تحليل هَثط هغع اًؿبى ثطاي هؿبئل  1970ؾبػتي، هحقق ػطاقي االنل، زض زِّ 
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زاهٌِ كبضثطزي آى ثِ  80ؽ زض زِّ پ(. ايي ضٍـ زض اثتسا ثطاي تهوين گيطي فطزي اثساع ٍ ؾ1377َض، پ انغطكطز) 

 گطٍّي ًيع ككيسُ قس. ّبي تهوين گيطي

ّب هؿتقيوبً ثب يكسيگط هقبيؿِ قًَس، اثتسا هؼيبضّبي  (، ثِ خبي آى كِ گعيAHPٌِثٌبثطايي زض ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي )

اًس ضا اًتربة كطزُ )گعيٌف ايي هؼيبضّب ثِ  گعيٌكي ضا كِ ثب تَخِ ثِ ّسف تهوين گيطي ثطاي ايي هٌظَض تؼطيف قسُ

ؽ ّط ثبض ثِ عَض هدعا گعيٌِ ّب ضا ثطاؾبؼ ّط يك اظ هؼيبضّبي گعيٌف قسُ ثِ پگيطز( ٍ ؾ يكوك ضٍـ زلفي نَضت ه

( ثطاي AHPكٌٌس. ثسيي عطيق ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ) نَضت زٍ ثِ زٍ هقبيؿِ، ٍ زض ًْبيت ًتبيح حبنل ضا تطكيت هي

ضا ًيع ثِ چٌسيي ظيط هؼيبض) قبذم( تقؿين تفكيك يك تهوين ثِ اخعاي ذطزتط، يك ّسف ضا ثِ چٌسيي هؼيبض ٍ ّط هؼيبض 

اي ظٍخي  ّبي هقبيؿِ ؽ تهوين گيطًسگبى قضبٍتپكٌس. ؾ كطزُ ٍ ّط كسام اظ آًْب ضا ثب گعيٌِ ّبي ذبني هطتجظ هي

 ّبيي ثطاي توبهي گعيٌِ ّب اًدبم هي زٌّس. اي ضا اظ عطيق ؾلؿلِ هطاتت ايدبز قسُ تب ضؾيسى ثِ اٍلَيت ؾبزُ

                     هسلْب ايي زض كِ زاضًس ثيبثبًعايي ثط هتفبٍتي ثيبثبًعايي، تبثيطات قست اضظيبثي زض طضؾيث هَضز ّبي قبذم

(IMDPA  …MEDALUS , )اظ كِ ثبقس هي يكؿبى ّب قبذم كليِ تبثيط ٍاقغ زض ٍ فطو قسُ يكؿبى ّب اليِ اضظـ 

 ّن زض ّب قبذم ثب ضطة غبلت قبذم تبثيط ّب قبذم كليِ تبثيط كطزى يكؿبى فطو ثب ظيطا اؾت اضظيبثي ّبي هسل هؼبيت

 ٍ اّويت حؿت ثط هتفبٍت اقليوي ٍ قطايظ هرتلف هٌبعق زض هصكَض هسل كبضثطز ثب تب قَز قَز. پيكٌْبز هي هي تط كوطًگ

گطزز. حبنل  هَخَز ٍضؼيت اظ تط زقيق ثطآٍضزي تب گطفتِ قَز ًظط زض غبلت ّبي قبذم ثطاي ضطيجي ّب اثط قبذم گؿتطُ

 .ثبقس ؾَزهٌس تَاًس هي هَاضز ايي هطاتجي زض ؾلؿلِ آًبليع ّبي قيَُ اظ اؾتفبزُ

ثطاي  ظايي ثيبثبى قبذهْبي تؼييي هٌظَض ثِ زقيق ٍ زضؾت ّبي قبذم ٍ ّب زازُ ضٍي ثط ثيبثبًعايي پبيف ٍ اضظيبثي هغبلؼبت

 ًظط ثِ هْن ظايي ثيبثبى اضظيبثي زض آًچِ اؾت. قسُ هتوطكع ظايي ثيبثبى فطآيٌس اظ خلَگيطي ٍ كبّف ّبي ثطًبهِ زض ثكبضگيطي

 اثطات كبّف ّبي ثطًبهِ زض كِ اؾت اي گًَِ ثِ ظايي ثيبثبى ّبي قبذم ثٌسي ضتجِ ٍ ثٌسي  اٍلَيت ثطاي ضؾس اهتيبظزّي هي

ّبؾت. زض ايي تحقيق  قبذم ثِ اهتيبظ زازى ٍ ّب زازُ آضايف ثٌسي، تطتيت ثٌسي، ضتجِ ّسف اؾتٌبز ثبقس. قبثل فطآيٌس، ايي

)اضظيبثي ثيبثبًعائي ثب اؾتفبزُ اظ هسل هسالَؼ ، ثطضؾي اضتجبط ؾطػت آؾتبًِ ؾِ عطح ثيبثبًعزايي  اظ ؾؼي قسُ اؾت كِ

فطؾبيف ثبزي ثب ذهَنيبت فيعيك ٍقيويبيي ذبک ٍ ثطضؾي ثطذي اظ ذهَنيبت فيعيك ٍقيويبيي ٍ زاًِ ثٌسي تپِ ّبي 

تهوين  قبذِكِ زض هٌغقِ ذَظؾتبى اًدبم قسُ اؾت ثِ ضٍـ قوبل غطثي ثِ خٌَة قطقي ( قٌي زض ضاؾتبي تطاًؿكت 

 ٍ هعايب ٍ هؼبيت آًْب ضا ًؿجت ثِ ّن تؼييي ًوبئين.اؾتفبزُ قسُ  يؾلؿلِ هطاتجگيطي 

 قبذمؾبهبًِ  تؼييي ثِ هؼيبضُ چٌس گيطي تهوين ّبي ضٍـ ثب آى تلفيق ٍ فبظي تئَضي كوك ( ثب1389)ٍ ّوكبضاى  ْطپؾ

 ثِ ٍؾيلِ ٍ قٌبؾبيي ظاي ثيبثبى زض هَثط ّبي قبذم اثتسا پطزاذتٌس. زض پسيسُ ايي ضيؿك هسيطيت هٌظَض ثِ ظايي ثيبثبى
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 هدوَػِ قبلت زض ضٍـ تبپؿيؽ ٍ فبظي تلفيق ثب ًْبيت، گطزيس. زض تؼييي قبذم ّط اّويت ٍ اضظيبثي ذجطگبى گطٍُ

كِ  ًكبى زاز قس. ًتبيح تؼييي ضيؿك هسيطيت ثطاي ثيبثبًعايي ّبي قبذم ؾبهبًِ ٍ ثٌسي ضتجِ ّب قبذم هثلثي فبظي،

زض ثيبثبًي قسى زاضًس ثٌبثطايي زض هسيطيت ضيؿك  ثبال اّويت فكبض، ّبي قبذم ٍ گيبّي پَقف ثِ هطثَط ّبي قبذم

 ؿيؽ زض كبّف اثْبم اؾت.تبپ ضٍـ ٍ فبظي تلفيق ثبالي تَاى هَيس ّب اضظيبثي زاضًس. ّوچٌيي ًيع تطي هْن ظايي ًقف ثيبثبى

 ثيبثبًعزائي زض ثْيٌِ اضائِ ضاّكبضّبي هٌظَض ثِ (AHP)هطاتجي  ؾلؿلِ تحليل فطآيٌس ( اظ ضٍـ1389ٍ ّوكبضاى) نبزقي

ًطم  اظ ثب اؾتفبزُ (Pire Wise)ظٍخي  هقبيؿبت نَضت ثِ (Delphi)زلفي  ضٍـ اظ پػٍّف ايي اؾتفبزُ ًوَزًس زض

 تلفيق ثب ػول قس ؾپؽ اضظيبثي ضاّجطزّب، ٍ هؼيبضّب اٍلَيت ٍ اضخحيت ثِ ًؿجت هترههبى ًظطات Expert Choiceافعاض،

 ضاّجطزّبي ثْيٌِ، اضائِ زض كبضايي اضظيبثي هٌظَض ثِ هسل ثسؾت آهس ايي ضاّجطزّب ًْبيي اٍلَيت قسُ، حبنل ًتبيح ضٍي ثط

حبنل قسُ ضاّجطزّبي خلَگيطي اظ تجسيل ٍ  ًتبيح هجٌبي ثط گطفت. ثٌبثطايي قطاض اؾتفبزُ هَضز يعز ذضطآثبز هٌغقِ زض

%  ٍ تؼسيل زض 8/21ٍظًي  پَقف گيبّي ثب هيبًگيي احيبء ٍ % تَؾؼِ 9/22ٍظًي  هيبًگيي ثب اضاضي كبضثطي ًبهٌبؾت تغييط

هٌغقِ تطيي ضاّجطزّبي ثيبثبًعزايي زض  هْن ػٌَاى ثِ تطتيت % ث1/19ٍِظًي  هيبًگيي ثطزاقت اظ هٌبثغ آة ظيط ظهيٌي ثب

 تكريم زازُ قسًس.

 ٍ تؼييي هؼيبضّب زض ٍيػُ ثِ هسيطيت، زض ( ضاAHPؾلؿلِ هطاتجي ) فطآيٌس كبضثطز هثجت ( ًتبيح1391كطهي قبُ هلكي )

 ٍ ّب قبذم ثٌسي ٍ الَيت ثطضؾي زض كِ ثَز آى اظ حبكي ٍي ًتبيح پػٍّف ًوَز. هكرم ّب گعيٌِ ثٌسي الَيت

 هثجتي ثِ ّوطاُ زاضز. ًتبيح هطاتجي ؾلؿلِ فطآيٌس ضٍـ طزكبضث هؼيبضّبي هرتلف ّبي ظيطقبذم

 زض هَثط هؼيبضّبي ٍ ّب ضٍـ قبذم GIS  ٍ (AHP)ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي  اظ تلفيق ، اؾتفبزُ ثب (، 1984 ) خوبلي

 زض ظايي ثيبثبى تهوين گيطي قست پكتيجبى ؾبهبًِ ثطهجٌبي (DSS) كبّف هسيطيتي ثطاي ضٍـ ٍ اًتربة ضا ظايي ثيبثبى

 ًوَزًس. اضائِ آثريع ّبي حَضِ

 هب مواد و روغ-ة

ٌح هطحلِ انلي قبهل تككيل زضذت ؾلؿلِ هطاتجي، هقبيؿِ ظٍخي پتَاى زض  فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ضا هي

ّب تحليل حؿبؾيت ٍ هيعاى ًبؾبظگبضي تطؾين ٍ اخطا كطز. انَل  ّب ٍ هؼيبضّبي تحقيق، ػوليبت هحبؾجِ زازُ خبيگعيي

 ٍ (Dependencyٍاثؿتگي )، (Homogeneityّوگٌي )  ،(Reciprcalقطط هؼكَؾي )  قبهلطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ف

 هي ثبقس. (Expectationاًتظبضات ) 

  عجق هطاحل ظيط اًدبم گطفت: (AHP)ضٍـ تحليل ؾلؿلِ هطاتجي ظايي زض اؾتبى ذَظؾتبى ثب  ّبي ثيبثبى ضتجِ ثٌسي عطح

تؼطيف هؼيبضّبي انلي، فطػي ٍ ايدبز  -ة ،ظايي اؾتبى ذَظؾتبى ّبي ثيبثبى تؼييي هؼيبضّبي هَثط زض ضتجِ ثٌسي عطح -الف
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ٍ  Expert Choiceاًتقبل اعالػبت ثِ ًطم افعاض  -ُ، تكويل اعالػبت -ز، طؾكٌبهِپعطاحي  -ج، ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي

 .اؾترطاج ًتبيح

ظايي اؾتبى ذَظؾتبى  ّبي ثيبثبى تجِ ثٌسي ثطاؾبؼ ػَاهل يب هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ زض عطحتؼييي هؼيبضّبي هَثط زض ض 

اضظيبثي ثيبثبًعائي ثب اؾتفبزُ اظ هسل هسالَؼ زض هٌغقِ ذَظؾتبى)عطح هسالَؼ(، ثطضؾي اضتجبط ؾطػت آؾتبًِ  قبهل

ثطضؾي ثطذي اظ ذهَنيبت  ثبز( ٍ فطؾبيف ثبزي ثب ذهَنيبت فيعيك ٍقيويبيي ذبک زض هٌغقِ ذَظؾتبى )عطح تًَل

فيعيك ٍقيويبيي ٍ زاًِ ثٌسي تپِ ّبي قٌي زض ضاؾتبي تطاًؿكت قوبل غطثي ثِ خٌَة قطقي اؾتبى ذَظؾتبى )عطح 

قوبضُ  1 ّبي هصكَض زض خسٍل . ػَاهل يب هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ زض عطحثَزُ اؾتذهَنيبت فيعيك ٍ قيويبيي ذبک( 

 ذالنِ قسُ اؾت.

 هقبيؿِ هؼيبضّبي هَضز اؾتفبزُ ٍ قبذم ّبي هَثط زض آى هؼيبض اظ ًظط كبضقٌبؼ - 1خسٍل 

 قبذم هؼيبض

 ثبز ، قبذم ذككي، تجريط ، ثبضًسگي  اقلين

 ذبکٍيػگيْبي 

 فيعيكي
، زضنس ؾسين، زضنس آّك، 84/0زضنس ذبكساًِ ّبي  ثب قغط كوتط اظ ، ػوق، ثبفت

 ظّككي

 ((SARؾسين خصة ًؿجت،  (EC)ّسايت الكتطيكي  PH،  قيويبيي

 اضتفبع، خْت ، قيت گطافيَپتَ

 ؾغحي َقفپ
 ككبٍضظي، هطتؼي ظًسُ

  كبُ ٍ كلف، هبلچ، ؾٌگطيعُ،  ؾلِ غيط ظًسُ

 فطؾبيف

 ثيي قيبضي ، اي ٍضقِ، ذٌسقي، اي آثطاِّ، قيبضي، اي ضٍزذبًِ  آثي

 ثبزي
ضٍيت ، هٌغقِ حولضٍيت ضذؿبضُ ّبي ، ضٍيت ضذؿبضُ ّبي هٌغقِ ثطزاقت

 ضذؿبضُ ّبي هٌغقِ ضؾَة

 هسيطيت

 ؾيبؾت ّب

 زض اضتجبط ثب ػوليبت ككبٍضظي ٍ آثيبضي 

 ثطزاضي اظ هٌبثغ هؼسًي زض اضتجبط ثب ًحَُ ثْطُ

 ثطزاضي اظ هٌبثغ عجيؼي ) هطاتغ( زض اضتجبط ثب ًحَُ ثْطُ

  ؾَْلت اًدبم كبض

ًَع ؾيبؾت 

 گعاضي
 هستكَتبُ ، هيبى هست ، ثلٌس هست

 ؾبيط، حول ٍ ًقل، كبضقٌبؾي ّعيٌِ

  ظهبى

 

َقف ؾغحي، فطؾبيف، هسيطيت، پّبي ذبک، تَپَگطافي،  هؼيبضّبي انلي اًتربثي زض ايي هغبلؼِ قبهل: اقلين، ٍيػگي

 س.ٌّعيٌِ ٍ ظهبى هي ثبق
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 تعريف معيبرهبي اصلي، فرعي و ايجبد ظبختبر ظلعله مراتبي -1

ٍ زض  ُّبي هغبلؼبتي زض ًظط گطفتِ قس هؼيبضّبي انلي، هؼيبضّبي فطػي زيگطي ثط اؾبؼ عطحزض ايي هطحلِ ثطاي ّطيك اظ 

گطزز. هؼيبض انلي  ًْبيت ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي هكرم گطزيس. هؼيبضّبي فطػي ثطاي ّط هؼيبض انلي زض ازاهِ اضائِ هي

َقف ؾغحي زض پّبي كليسي فطآيٌس  گطزز. هؼيبضّب ٍ قبذم ذبک ثِ زٍ هؼيبض فطػي فيعيك ٍ قيوي ذبک تقؿين هي

 آتف ذغط ّبي گيبّي زض هقبثل صيطي تَزُپتَاى ثِ آؾيت  ظايي ثب تبكيس ثط هؼيبض ترطيت هٌبثغ گيبّي ضا هي اضظيبثي ثيبثبى

ثطقوطز. زض هسل  ذككؿبلي ثطاثط زض هقبٍهت ٍ فطؾبيف ثطاثط زض حفبظتَقف گيبّي ثِ تَليس هدسز، پتَاًبيي  ،ؾَظي

 ثطاثط زض فطؾبيف ٍ هقبٍهت ثطاثط زض گيبّي، حفبظت پَقف زضنس ّبي َقف گيبّي قبهل قبذمپهسالَؼ هؼيبض انلي 

 .ثَزُ اؾت ذككي

 رظشنبمه پطراحي  -2

 طؾف ّبپطؾكٌبهِ حبضط تؼساز پّب عطاحي گطزيس زض  طؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ هؼيبضّبي اؾتبًساضز قسُ ٍ گطزآٍضي زازُپ

اي ثيبى ٍ ّط يك اظ آذطيي ؾغح ظيط هؼيبضّب  طؾف ّب ثِ نَضت هقبيؿِپثبقس.  هتٌبؾت ثب تؼساز هؼيبضّب ٍ ظيط هؼيبضّب هي

طؾف قًَسگبى پبؾد گَيس. ثطاي آًكِ ثطزاقتْبي شٌّي پطؾف قًَسُ ثبيس ثط اؾبؼ آى پٍ خبيگعيي ّب عطاحي گطزيس كِ 

 ّبي هغلَة ٍ هطتجظ ثب ظيط هؼيبض هٌبؾت ذَاّس ثَز.  ّب ثِ يكسيگط ًعزيك قَز اضائِ قبذم  طؾفپًؿجت ثِ 

ٍ ؾپؽ  هؼطفي ًوَزُهترههبى  ثِاي اظ عطح ّبي اًدبم قسُ ضا  اثتسا ذالنِ ُ اؾت تبزض پطؾكٌبهِ تحقيق ؾؼي قس

ي ثيبثبى تَؾظ هسل هسالَؼ، عطح تًَل ثبز ٍ پطؾف ّب زض قبلت زٍ خسٍل اضائِ گطزز ثسيي نَضت كِ اثتسا ؾِ عطح اضظيبث

ّبي هٌغقِ ذَظؾتبى ضا ًؿجت ثِ ّن ثطضؾي ٍ اهتيبظ زّي ًوبيٌس ٍ پؽ  عطح ثطضؾي ذهَنيبت فيعيك ٍ قيويبئي ذبک

 قطاض گيطًس.ثطضؾي  ُ هَضز ّب كِ زض قبلت ظيط هؼيبض اضائِ قس اظ آى ذهَنيبت هكتطک ثيي ايي عطح

  عمليبت محبظبه داده هب -3

 ظيط ٍ هؼيبضّب اّويت ضطايت ؾلؿلِ هطاتجى، تؼييي ؾبذتبض تككيل ًظط ثِ نَضت هَضز هؿألِ تدعيِ تحقيق،زض ايي 

 ّبى ٍظى ؾتَى، هحبؾجِ هدوَع ثِ ّط ؾتَى هقبزيط تقؿين ثب ظٍخى هقبيؿبت هبتطيؽ ؾبظى ّب، ًطهبل گعيٌِ ٍ هؼيبضّب

 ثبقس. ّب هى هبتطيؽ ؾبظگبضى هيعاى ًطهبليعُ، هحبؾجِ هبتطيؽ اظ ؾغط ّط هتَؾظ ػٌبنط هقبزيط تؼييي ثب ػٌبنط ًؿجى

 هؼيبض آى ثِ گعيٌِ هطثَط ٍظى زض هؼيبض ّط ٍظى حبنل ضطة هدوَع اظ عطيق ًؿجى ّبى ٍظى ازغبم ثب ًْبيى ٍظى هحبؾجِ

 گعيٌِ ٍ قسُ ثٌسى اٍلَيتضيبضى  ػوليبت ٍ ّب هبتطيؽ ظٍخى هقبيؿبت اظ ثب اؾتفبزُ گعيٌِ ّب ًْبيت زض ٍ آيس هى ثِ زؾت

 ِ اظهقبيؿ ؾبظگبضى ٍ ّب هبتطيؽ هقبيؿِ اظ آهسُ زؾت ثِ ّبى اٍلَيت ثَزى قجَل قبثل تؼييي خْتاًدبم قسُ اؾت. ثطتط

 هبتطيؽ تهبزفي قبذم ثط ؾبظگبضي قبذم تقؿين گطزيس. حبنل اؾتفبزُ هطثَعِ ّبى فطهَل ثِ تَخِ ثب ؾبظگبضي ًطخ
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 CR قَز. ّطگبُ هي ًبهيسُ ؾبظگبضي ًطخ ثبقس كِ هي ؾبظگبضي هيعاى هَضز زض قضبٍت ثطاي هؼيبض هٌبؾجي ثؼسـ ّن

 ٍ هؼيبضّب ًوَزى هكرم خْت (.1980ثطذَضزاض اؾت ) ؾبػتي  قجَلى قبثل ؾبظگبضي ًطخ اظ ثبقس هبتطيؽ 10% اظ كوتط

 قسُ اؾت. اؾتفبزُ زلفي ضٍـ حبضط اظ ّسف هغبلؼِ ّبي گعيٌِ

 هقبيؿِ زٍزٍيى .قس گيطى اًدبم هقبيؿبت ظٍخي ثب اؾتفبزُ اظ هبتطيؽ تهوين ّب، گعيٌِ ٍ هؼيبضّب قسى هكرم اظ ثؼس

 ثِ اػساز تَخِ ثب قسُ هكرم هؼيبضّبى ثِ تَخِ ثب ًيع ّب هقبيؿِ گعيٌِ ٍ قسُ هكرم ّسف اؾبؼ ثط ّب گعيٌِ

 ثِ ًؿجت هؼيبضّب ٍ ّب اضخحيت گعيٌِ خى،ظٍ هقبيؿِ اؾبؼ ثط ًْبيت گطزيس. زض كبضقٌبؾبى اًدبم ؾبػتى تَؾظ پيكٌْبزى

ثِ  قسُ اضائِ ّبى پطؾكٌبهِ آٍضي خوغ اظ پؽ .گطزيس هكرم زّى ٍظى هبتطيؽ ثِ نَضت زض ذَز هطثَعِ ػٌهط

 هطثَعِ اؾترطاج اعالػبت افطاز، اظ يك ّط اضخحيت هيعاى هكرم ًوَزى ٍ ظٍخى هقبيؿبت هبتطيؽ ّوطاُ ثِ كبضقٌبؾبى

ثؼس  ٍ گطزيس تؼييي هقبيؿبت ؾبظگبضى هيعاى اثتسازض ايي ضاؾتب  .قسُ اؾت افعاض اًدبم ًطم تَؾظ اعالػبت پطزاظـ اٍليي ٍ

 ضطايت ّط ٍ ٌّسؾي هيبًگيي ضٍـ ثِ قسُ اضائِ ًظطات آهسُ، هتَؾظ زؾت ثِ ّبى اٍلَيت ثَزى قجَل قبثل اظ اعويٌبى اظ

 قسُ اؾت. هحبؾجِ ظٍخي هقبيؿبت ّبي هبتطيؽ اظ يك

 ي پر كردن آن معرفي مبتريط مقبيعبت زوجي و نحوه -4

ي ثطًبهِ يك ضٍـ هٌحهط ثِ فطز ثطاي اؾتفبزُ اظ هقبيؿِ ّبي زٍ ثِ زٍ ٍ اؾترطاج اضخحيت ّب هبتطيؽ هقبيؿبت ظٍخي

ٍـ ضا ًؿجت ثِ ض ذجطگبىكِ هي تَاًس ثب زقت ثؿيبض ثبال ًظطات  ثبقس؛ ّبي هرتلف ثب توطكع ثط اّساف كالى هَضز ًظط هي

( ًكبى زازُ 2هغبثق خسٍل )9تب  1ذجطگبى ثب هؼيبض ّبي زيگط ثبظتبة ٍ ًتبيح زقيق تطي ضا حبنل كٌس.اضخحيت ّبي 

اظ اضخحيت ّبي فكطي ٍ ترههي ذجطگبى ضا  زض ّط قؿوتقَز، پؽ اظ ايي هطحلِ هبتطيؽ هقبيؿبت ظٍخي  هي

هكرم قسُ زض گعيٌِ ّبي ّطيك اظ اضخحيت كلي  بًبيتًْ ٍثب ّن تطكيت ٍ تلفيق كطزُ  اؾترطاج ، ٍفطآيٌستهوين گيطي 

 .كٌس ًؿجت ثِ ّسف ّبي هكرم قسُ آقكبض هيضا  (1قكل )

 قبذم قضبٍت ذجطگبى زض هبتطيؽ هقبيؿبت ظٍخي  -2خسٍل  �

9 Extremely preferred )كبهالً هطخح  )كبهالً قَي 

7 Very strongly preferred )تطخيح ذيلي قَي )ثب اّويت ذيلي قَي 

6 Strongly preferred )تطخيح قَي  )ثب اّويت قَي 

5 Moderately preferred )كوي هطخح  )كوي ثب اّويت 

1 Equally preferred )تطخيح يكؿبى )ثي تفبٍتي زض اّويت 

 تطخيحبت ثيي فَانل - 2,4,6,8

 و بحث نتبيج -ج

حل  يخعء ثِ خعء ثطا ليٍ تحل يؿتويثؼس ًگطـ ؾاؾتفبزُ اظ ّط زٍ اهكبى  ي،ؾلؿلِ هطاتجتهوين گيطي قبذِ  تككيل
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ٍ ًحَُ اًتربة هؼيبضّبي انلي ٍ  گيطي تهوينهسل ثطاي تَافق ثط ؾط ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي كٌس.  ضا هْيب هي ليهؿب

ذجطگبى هٌبثغ عجيؼي تككيل ٍ زض هَضز زضذت ؾلؿلِ هطاتجي هسل ثِ تَافق خلؿِ اي گطٍّي ثب هكبضكت  ،ظيطهؼيبضّب

ثبقس كِ ّطكسام اظ عطح ّب ثِ ػٌَاى  هي هؼيبض انلي 3قبهل  ٍؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجي پيكٌْبزي ثهَضت ظيط  .سضؾيسُ ق

ظيطهؼيبض قبهل ذهَنيبت هكتطک ثيي عطح ّب هس ًظط قطاض گطفت. زض  24يك هؼيبض زض ًظط گطفتِ قس ٍ زض ؾغح زٍم 

( 1ثبقس. قكل ) ايي ؾغح زليل اًتربة ذهَنيبت هكتطک ثيي عطح ّب ثطضؾي هيعاى تبثيط ّط پبضاهتط زض كل هسل هي

 كٌس. گيطي زض هسل ضا ثيبى هي هؼطف ضًٍس تهوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػَاهلثٌسي  اٍلَيت خْتفطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي  ضؾبذتب - 1قكل 

 زدايي ( جهت تحليل و بررظي طرح هبي انجبم بيبببنAHPتحليل ظلعله مراتبي) روغ -1

ّبي هرتلف اؾتطاتػيك  تحليل هسل ثِ تٌْبيي يك اثعاض ثطاي تؼييي اّويت فبكتَضّبي قٌبؾبيي هي ثبقس ٍ اضظيبثي گعيٌِ

زض نَضتي كِ زض قبلت هبتطيؽ ظٍخي اًدبم  AHPكٌس. اهب ضٍـ تحليل ؾلؿلؿِ هطاتجي  ثط حؿت فبكتَضّب ضا اضائِ ًوي

(. زض 2003كٌس )كبًگبؼ ٍ كَضتيال  طي ٍ اضظيبثي فبكتَضّب ضا ثطعطف هيگي ّب ٍ كوجَزّبيي هَخَز زض اًساظُ گيطز ًقهبى

زض ايي . اؾتتؼييي قسُ انلي ّسف ّب ثِ ػٌَاى  ّب ٍ عطح هسلضاّكبضّبي ثِ زؾت آهسُ اظ تحليل  ،فطآيٌس اٍلَيت ثٌسي
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ّب، ثِ ّويي زليل اظ  ًِ اؾتطاتػيقَز تب ذَز ضاّكبض هَضز آظهَى قطاض گيطز،  تَاى ايٌگًَِ تَضيح زاز كِ، ؾؼي هي هَضز هي

 Expertپؽ اظ ٍظى زّي كِ تَؾظ ًطم افعاض .ُ اؾتؾلؿلِ هطاتجي ذَززاضي قس ضقطاض زازى اؾتطاتػي ّب زض خطيبى ؾبذتب

Choise ّبي اًدبم قسُ اثتسا عطح هسالَؼ ثِ ػٌَاى  ثٌسي زض عطح زّس كِ تطتيت اٍلَيت اًدبم گطفت ًتبج حبنلِ ًكبى هي

گيطز ٍ ًْبيتبً عطح ثطضؾي ذهَنيبت فيعيك ٍ  قَز ؾپؽ عطح تًَل ثبز زض ضتجِ ثؼسي قطاض هي اٍليِ هؼطفي هيعطح هَفق 

 گيطز.  قيويبئي ذبک زض اٍلَيت آذط قطاض هي

ّبي ذبک، تَپَگطافي، پَقف  فبكتَض هَثط كِ زض ؾِ عطح حبضط ثِ عَض هكتطک ثطضؾي قسًس قبهل؛ اقلين، ٍيػگي 8

ثبقس(، فطؾبيف) اػن اظ آثي ٍ  پَقف گيبّي، الـ ٍ القجطگ ٍ پَقف ؾٌگي، ؾلِ ٍ غيطُ... هيؾغحي ذبک )اػن اظ 

ّب ثطضؾي قسُ ٍ تَؾظ ذجطگبى، كبضقٌبؾبى ٍ اؾبتيس هٌبثغ عجيؼي اهتيبظ  ثبزي(، هسيطيت، ّعيٌِ ٍ ظهبى زض توبهي عطح

 ( آٍضزُ قسُ اؾت.3ثِ قطاض شيل زض خسٍل )ًتبيح حبنلِ  Expert Choiseزّي قسًس. پؽ اظ اهتيبظ زّي زض ًطم افعاض 

 ثٌسي هحلي ٍ ؾطاؾطي ضاّكبضّبي هَخَز زض تحليل ًتبيح اٍلَيت - 3خسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضتجِ ؾطاؾطي اٍلَيت ؾطاؾطي اٍلَيت هحلي تَضيحبت تكويلي ضزيف ٍظى هؼيبض

ؼ
الَ

هس
ل 

هس
 

517/0 M1 1 165/0 319/0 اقلين 

M2 3 105/0 202/0 ٍيػگيْبي ذبک 

M3 5 071/0 138/0 تَپَگطافي 

M4 6 056/0 109/0 پَقف ؾغحي 

M5 11 036/0 070/0 فطؾبيف 

M6 9 040/0 077/0 هسيطيت 

M7 ٌِ13 026/0 050/0 ّعي 

M8 16 018/0 035/0 ظهبى 

بز
ل ث

تًَ
 

359/0 T1 2 114/0 319/0 اقلين 

T2 4 072/0 201/0 ٍيػگيْبي ذبک 

T3 7 052/0 144/0 تَپَگطافي 

T4 10 037/0 103/0 پَقف ؾغحي 

T5 15 025/0 069/0 فطؾبيف 

T6 12 028/0 077/0 هسيطيت 

T7 ٌِ17 018/0 051/0 ّعي 

T8 20 012/0 034/0 ظهبى 

ک
ذب

ي 
يبئ

يو
 ق

ک ٍ
يع

ت ف
نيب

هَ
ذ

 

124/0 C1 8 040/0 319/0 اقلين 

C2 14 025/0 202/0 ٍيػگيْبي ذبک 

C3 18 017/0 138/0 تَپَگطافي 

C4 19 014/0 109/0 پَقف ؾغحي 

C5 22 009/0 070/0 فطؾبيف 

C6 21 010/0 091/0 هسيطيت 

C7 ٌِ23 006/0 050/0 ّعي 

C8 24 004/0 035/0 ظهبى 
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كِ زٍ زؾتِ اٍلَيت، اثتسا اٍلَيت هحلي ٍ پؽ اظ آى اٍلَيت خْبًي)ؾطاؾطي(  ًكبى زٌّسُ آى اؾت( 3ثطضؾي خسٍل ) 

 ّب ثغَض ؾطاؾطي ثطضؾي قسُ اؾت. پبضاهتط انلي ٍ هكتطک ثيي عطح 8هَضز ثطضؾي قطاض گطفتِ اؾت. زض ًْبيت 

فبكتَض  8ِ ٍ زض ثيي تحقيق حبضط ًكبى هي زّس كِ پبضاهتط اقلين زض زٍ عطح هسالَؼ ٍ تًَل ثبز ثيكتطيي تبثيط ضا زاقت

زّس كِ زض هٌغقِ ذَظؾتبى توطكع توْيسات  هَضز ثطضؾي ثبالتطيي اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ٍ ًكبى هي

ّبي ذبک زض ضتجِ ثؼسي اٍلَيت قطاض زاضز كِ ٍضؼيت  حفبظتي ثبيس ثب ًگبُ ٍيػُ ثِ ايي فبكتَض ا ًدبم قَز. پؽ اظ آى ٍيػگي

فيعيك ٍ قيوي ذبک ثبػث ثَخَز آهسى قطايظ ذبل زض هٌغقِ قسُ اؾت. زض ؾغح ثؼسي ّبي هٌغقِ ثِ لحبػ  ذبک

اٍلَيت پبضاهتطّبي هَضز ثطضؾي، فطؾبيف ٍ تَپَگطافي قطاض زاضز كِ تقطيجبً زض اٍلَيت يكؿبًي ّؿتٌس. زض ًْبيت ؾغَح 

 ثبقس.  ثؼسي قبهل؛ هسيطيت، ّعيٌِ ٍ ظهبى هي

 ّبي هسل ٍ عطح ّب ٍضؼيت ّط يك اظ ػَاهل هَخَز  اظ ضاّجطزّبي تحليلػٌكجَتي ثطاي ثِ تهَيط ككيسى  ّبيًوَزاضاظ 

اٍلَيت ّوطاُ ثب  ّب اٍلَيت ؾطاؾطي ّط يك اظ ػبهلقس. ثسيي هٌظَض ُ اؾتفبزخْت ًوبيف زيسگبُ ذجطگبى هٌبثغ عجيؼي 

زض ًوَزاض ّبي   .Error! Reference source not foundّبي زيگط ثطاي ضاّجطزّبي هَخَز زض قوبضُ  ؾطاؾطي ػبهل

 Error! Reference sourceٍضؼيت ّط يك اظ ضاّجطزّبي هَخَز زض  5تب  2ّبي  زض قكل .اي تطؾين قسُ اؾت خساگبًِ

not found.  ضا ثطاي ّط يك اظ ػَاهل ثط اؾبؼ اٍلَيت ؾطاؾطي ثسؾت آهسُ اظ  فطآيٌسGAHP زٌّس.  ضا ًكبى هي

قَز ذجطگبى هٌبثغ عجيؼي زض ضاؾتبي ثطضؾي هؼيبض هكتطک اهتيبظ الظم ضا ًؿجت ثِ عطح اضائِ  ّوبًغَض كِ هكبّسُ هي

 ًس ٍ اٍاٍيت ّبي شيل  اضائِ قسُ اؾت كِ اظ عطيق ًوَزاضّبي ػٌكجَتي ثْتط هكبّسُ ذَاّس قس.ًوَز

                                         

 ثطضؾي اٍلَيت ثيي عطح هسالَؼ ٍ تًَل ثبز -3قكل                         ثطضؾي اٍلَيت ثيي ؾِ عطح اظ عطيق ًوَزاض ػٌكجَتي       -2قكل 

                              

ثطضؾي اٍلَيت ثيي عطح هسالَؼ ٍ ذهَنيبت فيعيك ٍ  -4قكل 

                                                               قيويبئي ذبک    

 ٍ يي عطح تًَل ثبز ٍ ذهَنيبت فيعكثطضؾي اٍلَيت ثي -5قكل  

 قيويبئي ذبک
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 گيري نتيجه -د

فبكتَض  8تحقيق حبضط ًكبى هي زّس كِ پبضاهتط اقلين زض زٍ عطح هسالَؼ ٍ تًَل ثبز ثيكتطيي تبثيط ضا زاقتِ ٍ زض ثيي 

زّس كِ زض هٌغقِ ذَظؾتبى توطكع توْيسات  هَضز ثطضؾي ثبالتطيي اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ٍ ًكبى هي

ّبي ذبک زض ضتجِ ثؼسي اٍلَيت قطاض زاضز كِ ٍضؼيت  قَز. پؽ اظ آى ٍيػگيحفبظتي ثبيس ثب ًگبُ ٍيػُ ثِ ايي فبكتَض ا ًدبم 

ّبي هٌغقِ ثِ لحبػ فيعيك ٍ قيوي ذبک ثبػث ثَخَز آهسى قطايظ ذبل زض هٌغقِ قسُ اؾت. زض ؾغح ثؼسي  ذبک

زض ًْبيت ؾغَح اٍلَيت پبضاهتطّبي هَضز ثطضؾي، فطؾبيف ٍ تَپَگطافي قطاض زاضز كِ تقطيجبً زض اٍلَيت يكؿبًي ّؿتٌس. 

ػٌكجَتي ثطاي ثِ تهَيط ككيسى  ّبيًوَزاضثبقس. ًتبيح ايي هغبلؼِ زض قبلت  ثؼسي قبهل؛ هسيطيت، ّعيٌِ ٍ ظهبى هي

اؾتفبزُ هسل خْت ًوبيف زيسگبُ ذجطگبى هٌبثغ عجيؼي ٍ ثيبثبًعزئي  ٍضؼيت ّط يك اظ ػَاهل هَخَز اظ ضاّجطزّبي تحليل

زّس كِ عطح هسالَؼ ٍ پبضاهتط ٍضؼيت اقلين ٍ ٍيػگيْبي ذبک زض ثبالتطيي ؾغح  يقس. ثِ اخوبل ًتبيح حبنلِ ًكبى ه

ّب، ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اًسكِ زض  ّبي اًدبم قسُ ٍ ذهَنيت هكتطک هَضز ثطضؾي زض ثيي عطح اٍلَيت زضثيي عطح

 ثطًبهِ ضيعي اؾتبى ثبيس هس ًظط قطاضگيطز.
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