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چکیده
روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از پرکاربردترین ابزارهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد .زمینههای استفااده از
این روش بسیار گسفرده و مفنوع بوده و در زمینههای مخفلف انفخاب ،ارزیابی ،تحلیل هزینه-فایتده ،برنامتهریزی
و توسعه ،اولویتبندی و رتبهبندی ،تصمیمگیری ،پیشبینی و حفی در فرایند برنامهریزی راهبردی کابرد دارد .این
روش همچنین یکی از جامع ترین سیسفمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است زیترا ایتن
تکنیک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم میکند و امکتان در نرتر گترففن معیارهتای
مخفلف کمی و کیای را فراهم میسازد .این فراینتد گزینتههای مخفلتف را در تصتمیمگیری دخالتت داده و امکتان
تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را دارد .عالوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضتاوت
و محاسبات را آسان می نماید .از مزایای مهم این تکنیتک ناتان دادن ستازگاری و ناستازگاری تصتمیم در فراینتد
تصمیمگیری است .یکی از ماکالتی که این روش را با دشواری همراه میستازد ،اخفصتاا اعتداد بته قضتاوتها و
نامناسب بودن ضریب ناسازگاری در قضاوتهای شااهی در پرسانامههایی است که در اخفیتار کارشناستان قترار
میگیرد .در این مقاله به ارائه یک روش جدید براساس اولویتبندی قضاوت افراد برای جلتوگیری از متداخالت و
دسفکاری قضاوتها با حاظ ضریب ناسازگاری قابل قبول پرداخفه شده است.

واژههای کلیدی :فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،تصمیمگیری ،اولویتبندی قضاوت ها ،نرخ ناسازگاری.

 -2مقدمه
تصممممیمگیری درسمممت ،علممممی و بمممه هنگممما  ،نقممم

صرف زمان منطقممی شممود .در ایممن میممان تحلیممل سلسممله

تعیینکنندهای در موفقیت و یا عممد موفقیممت فعالیتهمما،

مراتبی از میممان روشهممای تصمممیمگیری چنممدمعیاره ،بممه

طرحها و برنامههای مدیریتی دارد .از ایممن رو روشهممای

عنمموان ی ممی از پرکمماربردترین ابرازهممای تصمممیمگیری

تصمیمگیری گوناگون ،به ویم ه روشهممای تصمممیمگیری

چندمعیاره مورد استفاده تصمیمسازان و پ وهشگران قممرار

چندمعیاره در حل مسائل مختلف استفاده میشود ( Rao,

گرفتهاسممت ( Tsaur et al., 2002; Vaidya and

 .)2007مدلها و روشهای کمی نقشممی کلیممدی در حممل

 .)Kumar, 2006; Rao, 2007این روش ،پاسخی بممرای

مسائل دارند .استفاده موفق از روشهممای کمممی میتوانممد

بررسی مسائل کیفی است که معیمماری بممرای انممدازهگیری

بمما

ندارند و همواره در تصمممیمگیریها همممراه مسممائل کمممی

منجر به راهحلهای دقیممق ،قابممل اطمینممان و ابممربخ
*نویسنده مسئول
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ظاهر میشوند .این روش همچنین پیچیدگیهای ناشی از

قضاوت افراد را با حفممض ممریب سممازگاری قابممل قبممول

تابیر عوامل مختلف بر مسأله را با تمرکز مرحله به مرحله

مستند نماید.

بر این عوامل و سپس ترکیب کردن نتایج آنها حل میکند.
تحلیل سلسله مراتبی قادر است یک مسأله چند بعممدی را

 - 0-0فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

به یک مسأله یک بعدی تبممدیل کنممد و تصمممیمگیریهای

فرآیند تحلیل سلسه مراتبممی نخسممتین بممار توسممط Saaty

پیچیده و تو در تو را قابل فهم و مقایسهپذیر کند .از ایممن

( 2111و )2120ارائممه شممد Saaty .درصممدد برآمممد تمما

خاصیت تحلیل سلسممله مراتبممی همچنممین میتمموان بممرای

راهکاری مناسب برای تصمیمگیری در مورد مسائل پیچیده

ترکیب و ی ی کردن آراء پراکنده افراد با توجه به اهمیممت

که عوامل متعددی در آن دخیل بودند ،ارائه دهد و نتیجممه

نظر آنها استفاده کرد .این روش نه تنها اهمیت ،برتممری و

پ وه

همممممای وی بمممممه نممممما روش Analytic( AHP

شباهت قضاوتها را با هم مقایسممه میکنممد ،بل ممه میممزان

 )Hierarchy Processشممهرت یافممت ( and Zarkesh,

قممدرت ایممن عوامممل را نیممز بممازگو میکنممد ( Saaty and

2005 Kheirkhah؛ نادری و هم مماران .)2310 ،در ایممن

.)Sodenkamp, 2008

روش ،پس از تبدیل یک سیستم تصمیمگیری پیچیممده بممه
تی کممه در

یک سیستم سلسله مراتبی ساده ،مقایسه زوجممی گزینممهها،

قضمماوتهای شممفاهی در پرسشممنامههایی کممه در اختیممار

به جای اولویتبندی همزمان تما گزینهها ،بمما اسممتفاده از

کارشناسممان قممرار میگیممرد ،اختصمماد اعممداد در فراینممد

یک مقیاس  1تایی انجا و ترجیحات بممه صممورت کمممی

مقایسممههای زوجممی میباشممد و نامناسممب بممودن ممریب

نشان داده میشود (جدول .)2

ناسازگاری ،اجرای این روش را بمما دشممواریهای زیممادی

بنابراین روش تحلیل سلسله مراتبی از اعداد مطلممق بممرای

همراه میسازد .این نقص زمانی خود را آشم ار میسممازد

قضاوت و اولویتبندی معیارها اسممتفاده میکنممد .فراینممد

که پاسخدهندگان مقایسه خود را تحت نر افزار Expert

تحلیممل سلسممله مراتبممی همچنممین میتوانممد فهرسممتی از

 Choiceانجا نمیدهند و اغلب قضمماوتها بممه صممورت

راهحلهممای جممایگزین را فممراهم آورد ( ;Saaty, 1980

کاغذی ت میل میشود.

 .)Bentivegna et al., 1994این فرآیند از ت نیممکهممای

در چنین مواردی از آنجا که ریب ناسازگاری به سادگی

تصمیمگیری چندمعیاره بر پایه ارزیابی نسبی وزنها عمل

قابل محاسبه نیست ،ام ان بروز قضاوتهای ناسازگار در

میکند و با ایجاد مدل سلسممله مراتبممی ،یمافتن راهحممل را

مقایسه زوجی و نقض شرایط قابل پذیرش بممودن فراینممد

برای مسائل جستجو میکند.

تحلیل سلسله مراتبممی رخ میدهممد .چنممین اتفاقمماتی گمماه

) )Saaty,1980اصممول زیممر را بممهعنمموان پی شممر های

مم ن است دخالت در اص ح اعممداد را در هنگمما ببممت

فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و همه محاسممبات،

نتایج در نر افزار به دنبال داشته باشد که از نظر اصولی و

قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است:

فنی قابل پذیرش نیست و بهناچار باعث حذف تعدادی و

اصل  -2شر مع وسی :اگر ترجیح معیار سممطر (عنصممر

گاه بسیاری از پرس نامهها میانجامد .شیوهای که در این

 )Aبر معیار ستون (عنصر  )Bبرابر  nباشد ترجیح معیممار

مقاله به آن پرداخته شده است ،ت ش دارد مممن حممذف

ستون (عنصر  )Bبر معیار سطر (عنصر  )Aبرابممر بمما 1/n

چنین مداخ تی و پرهیز از اتم ف وقممت و دوبارهکمماری،

خواهد بود.

در تحلیممل سلسممله مراتبممی ،ی ممی از مشمم
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پیشنهاد شیوهای جدید برای تعیین ترجیحهای صحیح از طریق اولویتبندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
جدول  .0مقایسه دودویی معیارها ()Saaty, 1980
توصیف

تعریف

برای دستیابی به هدف دو معیار اهمیت

اهمیت

مساوی دارند.

مساوی

برای دستیابی به هدف اهمیت معیار سطر

اهمیت

اندکی بیشتر از معیار ستون است.

اندکی بیشتر

برای دستیابی به هدف اهمیت معیار سطر

اهمیت

بیشتر از معیار ستون است.

بیشتر

برای دستیابی به هدف اهمیت معیار سطر

اهمیت خیلی

خیلی بیشتر از معیار ستون است.

بیشتر

عملیات محاسباتی (نرمالسممازی و محاسممبه وزن معیممار)

امتیاز

روی ماتریس مذکور محاسبه میشود (قدسیپور.)2312 ،

2

برای مقایسه زوجی در قالب ماتریس یادشده ،ترجیحممات
معیار سطر به معیار ستون با اعممداد صممحیح و ترجیحممات

3

معیار ستون به معیار سطر با اعداد کسری (مع وس عممدد
ترجیحی) نشان داده میشود .به طممور نمونممه در ممماتریس

5

زوجممی جممدول  1سممه معیممار  B ،Aو  Cبممرای مقایسممه

7

زوجی وجود دارد .فممرد تصمممیمگیرنده تممرجیح  Aبممر B

برای دستیابی به هدف اهمیت بسیار باالی
معیار سطر نسبت به معیار ستون به طور

(سطر به ستون) را با توجه به اعداد جدول  2بین مسمماوی

1

اهمیت مطلق

و کمی مرجح یعنممی عممدد  1و تممرجیح  Aبممر  Cرا بممین

قطعی به اببات رسیده است.
هنگامی که حالت میانه وجود دارد.

مرجح خیلی قوی و کام ً مرجح یا عدد  2و ترجیح  Bبر

2و6و1و1

( Cستون به سطر) را بین ترجیح خیلی قوی یعنممی عممدد

اصل  -1اصل همگنی :معیار سممطر (عنصممر  )Aبمما معیممار

 2/6انتخاب کرده است.

ستون (عنصر  )Bباید همگن و قابل مقایسه باشد .به بیممان

جدول  .2نمونهای از ماتریس مقایسه زوجی

دیگر برتری معیار سطر (عنصر  )Aبر معیار ستون (عنصر
 )Bنمی تواند صفر یا بینهایت باشد.

C

B

A

اصل  -3اصل وابستگی :هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر

8

2

1

A

سطح باالتر خود میتواند وابسته باشد و این وابستگی بممه

1/6

1

1/2

B

1

6

1/8

C

صورت خطی تا باالترین سطح ادامه خواهد داشت.
اصل  -1اصل انتظارات :هرگاه تغییری در ساختار سلسممله
مراتبی رخ دهد ،روری است فرایند ارزیممابی و مقایسممه

الز به ذکر است که ترجیح هر عنصر بر خودش برابممر 2

زوجی دوباره ت رار شود.

است .در تجزیه و تحلیل سلسممله مراتبممی ،صحتسممنجی

فراینممد تحلیممل سلسممله مراتبممی براسمماس قضمماوتهایی

قضاوتها با محاسبه نسبت یا ریب ناسازگاری صورت

صورت میگیرد که محصول بیان عممددی مقایسممه زوجممی

میگیرد و تنها قضاوتهایی قابل پذیرش است که نتیجممه

میان گویهها یا معیارهای مختلف است .همانگونه که ذکر

ریب ناسازگاری آنها کمتر از  0/2باشد .روابممط  2و 1

شد ،در این فرایند ارجحیت یا مطلوبیت هر گویه یا معیار

شیوه محاسبه ممریب ناسممازگاری را نشممان میدهنممد .در
روابط مذکور n ،بعد ماتریس مقایسه max ،بزرگتممرین

نسبت به گویه یا معیار دیگر مطابق مقادیر عددی جممدول
 2تعیین میشود .با ارزیابی دو به دوی گزینهها بوسممیله 1

مقدار وی ه این ماتریس و  I.I.Rشاخص ناسازگاری یممک

جمله استاندارد ( AHPجدول )2امتیازی بممه هممر مقایسممه

ماتریس تصادفی هم بعممد بمما ممماتریس مقایسممه اسممت .در

اختصاد مییابد .امتیازهممای بدسممت آمممده در ماتریسممی

نهایت  I.Rنسبت ناسممازگاری خواهممد بممود .چنانچممه I.R

مربعی (ماتریس مقایسه یا ماتریس تصمیمگیممری) مرتممب

کمتر از  0/2باشد ،مقایسهها سازگار و در غیر اینصورت

میشوند و وزن هر یک از عناصر یا معیارها با انجا

ناسممازگار تلقممی مممیشمموند و بایممد مجممدداً ت ممرار شمموند
(.)Kolat et al., 2006
00
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رابطه (:)2
)= II (Inconsistency Index

 -2ابتدا گویهها ،معیارهمما و یمما عناصممری کممه در جممدول

max - n

مقایسه زوجممی مممورد مقایسممه قممرار میگیرنممد ،فهرسممت

n-1

رابطه (:)1
) IR (Inconsistency Rate

میشوند.

II
I.I.R

 -1سپس از پرس

توجه به هدف تصمیمگیری ،مقایسه زوجی گویممههمما ،یمما

هنگا کار با نر افزار  Expert Choiceچنین ریبی بمما

معیارهمما و یمما عناصممر را بمما درج اعممداد غیممر ت ممراری

درج قضاوتهای زوجی مشمماهده میشممود و میتمموان از

اولویتبندی کند.

درج امتیازهای ناسازگار پرهیممز نمممود .بمما ایممن وجممود در

بهعنوان مثال قصممد داریممم  5گویممه یمما معیممار موجممود در

مقایسههای بدون نر افزار ،همواره خطا در قضمماوتها و

جدول  3را مممورد مقایسممه زوجممی قممرار دهممیم .ممماتریس

درج امتیازها وجود دارد و ناسازگاری قابل ردیابی نیست.
این مو وع ی ممی از مشم

شونده تنهمما درخواسممت میشممود بمما

تصمیمگیری در قالب یک ماتریس  5در  5تنظیم میشود.

ت اجرایممی تحلیممل سلسممله

مراتبی اسممت کممه اسممتفاده از ایممن روش را بممرای برخممی

جدول  .3نمونهای از ماتریس تصمیمگیری پنج معیاره

پ وهشگران با تردید همراه ساخته است .روش پیشممنهادی

معیار 5

معیار 4

معیار 3

معیار 2

در این مقاله میتواند تا حدود زیادی بممه برطممرف نمممودن

2

این نقص و بهبود اجرایی این ت نیک کمک کند.

2

معیار 5

2

اولویتبندی
ت مربممو بممه قضمماوتهای شممفاهی در

در شیوه پیشنهادی تنها الز است برای مقایسه بممه شم ل

پرسشنامههایی که در اختیممار کارشناسممان قممرار میگیممرد،

جدول  1اقدا نمود بهگونهای که در ستون اول ،گویهها یا

اختصاد اعداد به قضاوتها میباشممد و نامناسممب بممودن

معیارها و در ستون دو  ،اولویت قضاوتها درج میشود.

ریب ناسازگاری ،اجرای این روش را بمما دشممواریهای
زیادی همراه می سازد .اغلب با ت رار عددگممذاری تم ش

جدول .4نمونهای از جدول اولویت بندی معیارها

میشود این نقص برطرف شود ،اممما بمماز ام ممان دارد کممه

اولویت

گویهها

ریب سازگاری قضاوتها مناسب نباشد .گمماهی مم ممن

معیار 2

است نیاز به دخالت و اصم ح اعممداد و دسممتکاری نظممر

معیار 1

افراد باشد.

معیار 3

شیوهای که معرفی میشود ،ت ش دارد من حذف چنین

معیار 1
معیار 5

مداخ تی و پرهیز از ات ف وقت و دوبارهکاری ،قضاوت
افراد را با حفض ممریب ناسممازگاری قابممل قبممول مسممتند

اگر پرس شونده اولویت معیارها یا گویهها را با توجه بممه

نماید .برای اجرای ایممن روش الز اسممت بممه شممیوه زیممر

هدف به شرح جدول  5تعیممین کممرده باشممد ،میتمموان بمما

عمل نمود:
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معیار 2
معیار 4

2

 -2-0شیییوه تعیییین نمییراح ترجیحییی از طریییق

معیار 0
معیار 3

2

ی ممی از مشمم

معیار 0
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محاسبات زیر به عدد قضاوت های شفاهی ( Saatyاعداد

  (2-3) +1  2و در خانه تقمماطعی معیممار  2و معیممار 1

جدول  )2دست یافت.

درج میشود.
برای مقایسه زوجی معیار  2و معیار  ،3اولویممت معیممار 2

جدول .5نمونه ای از اولویت بندی معیارها توسط پاسخدهندگان

برابر با  1و اولویت معیممار  3برابممر بمما  1اسممت .بنممابراین

اولویت

گویهها

1

معیار 2

3

معیار 1

1

معیار 3

5

معیار 1

برای مقایسه زوجی معیار  2و معیار  ،1اولویممت معیممار 2

2

معیار 5

برابر با  1و اولویت معیمار  1برابممر بمما  5اسممت .بنممابراین

خواهیم داشت:

  (2-4) +1  3و در خانه تقاطعی معیممار  2و معیممار 3

درج میشود.

خواهیم داشت:
در واقع مبنای عمممل در ایممن روش تعیممین عممدد صممحیح

  (2-5) +1  4و در خانه تقاطعی معیممار  2و معیممار 1

ترجیحات و قضاوت شفاهی با مقایسه اولویتهما اسممت.

درج میشود.

مطابق این روش ،اولویت هر معیار با معیار بعد مقایسممه و

برای مقایسه زوجی معیار  2و معیار  ،5اولویممت معیممار 2

نتیجممه در جممدول زوجممی ترجیحممات (جممدول  )3ببممت

برابر با  1و اولویت معیممار  5برابممر بمما  2اسممت .بنممابراین

میشود .روش مقایسه اولویتها به شرح زیر است:

خواهیم داشت:

 -2نخست اولویت معیار  2بمما اولویممت معیممار  1مقایسممه

  (2-1) +1  2و مع وس آن در خانه تقاطعی معیار 2

میشود .چنانچه اولویممت معیممار  1عممدد کمتممری ( )xi-jاز

و معیار  5درج میشود.

معیار  )xi( 2داشته باشد ،به شیوه رابطه  3عمل می شود:

برای مقایسه زوجی معیار  1و معیار  ،3اولویممت معیممار 1

رابطه (:)3

برابر با  3و اولویت معیممار  3برابممر بمما  1اسممت .بنممابراین

عدد ترجیح که به صورت کسری است 

(xi-xi-jn)+1
((xi-xi-jn)+1)2

خواهیم داشت:
  (3-4) +1  2و در خانه تقاطعی معیممار  1و معیممار 3

رابطه (:)1
عدد ترجیح که به صورت عدد صحیح است  (xi-xi-jn)+1 

درج میشود.

درواقع قدر مطلق اخت ف اولویت معیممار نخسممت از دو

برای مقایسه زوجی معیار  1و معیار  ،1اولویممت معیممار 1

بهع وه  2درج میشممود کممه عممددی غیممر کسممری اسممت.

برابر با  3و اولویت معیممار  1برابممر بمما  5اسممت .بنممابراین

بنابراین اخت ف اولویت معیارها از ی دیگر محاسبه و بمما

خواهیم داشت:
  (3-5) +1  3و در خانه تقاطعی معیممار  1و معیممار 1

یک جمع میشود .چنانچه منفی بهدست آمد بممهصممورت
عدد صحیح و چنانچه عدد مثبت بود بهصورت مع مموس

درج میشود.

در جدول  6درج میشود.

برای مقایسه زوجی معیار  1و معیار  ،5اولویممت معیممار 1

نتیجه برای ت میل جدول  6به شرح زیر میباشد:

برابر با  3و اولویت معیممار  5برابممر بمما  2اسممت .بنممابراین

برای مقایسه زوجی معیار  2و معیممار  ،1اولویممت معیممار 2

خواهیم داشت:
  (3-1) +1  3و مع وس آن در خانه تقاطعی معیار 1

برابر با  1و اولویممت معیممار  1برابممر بمما  3اسممت .بنممابراین

و معیار  5درج میشود.

خواهیم داشت:
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برای مقایسه زوجی معیار  3و معیار  ،1اولویممت معیممار 3

  (5-1) +1  5و مع وس آن در خانه تقاطعی معیار 1

برابر با  1و اولویت معیممار  1برابممر بمما  5اسممت .بنممابراین

و معیار  5درج میشود.

خواهیم داشت:

بممرای کنتممرل قابممل قبممول بممودن قضمماوتهای ترجیحممی،

  (4-5) +1  2و در خانه تقاطعی معیممار  3و معیممار 1

ریب سازگاری قضاوتها از طریق نممر افممزار Expert

درج میشود.

 Choiceمورد سنج

برای مقایسه زوجی معیار  3و معیار  ،5اولویممت معیممار 3

نشان داده شده است .چنانچه در شم ل مشمماهده میشممود

برابر با  1و اولویت معیممار  5برابممر بمما  2اسممت .بنممابراین

قممرار گرفممت .نتیجممه در شم ل 2

ریب ناسازگاری برابر با  0/01است.

خواهیم داشت:
  (4-1) +1  4و مع وس آن در خانه تقاطعی معیار 3

 -2روشها

و معیار  5درج میشود.

 -0-2مطالعه نمونه

برای مقایسه زوجی معیار  1و معیار  ،5اولویممت معیممار 1

ابربخشممی ایممن روش در اولویتبنممدی و تعیممین ممریب

برابر با  5و اولویت معیممار  5برابممر بمما  2اسممت .بنممابراین

اهمیت معیارهای شناسایی مناطق حساس سمماحلی اسممتان

خواهیم داشت:

هرمزگان بهکار گرفته شد .محممدوده مممورد مطالعممه شممامل
 2520کیلومتر خط ساحلی استان هرمزگممان در تمماس بمما

جدول  .6جدول مقایسه زوجی براساس اولویت بندی معیارها
معیار 5

معیار 1

معیار 3

معیار 1

معیار 2

2/1

1

3

1

2

2/3

3

1

2

2/1

1

2

2/5

2

2

دریای عمان و خلممیج فممارس مممیباشممد .محممدوده مممورد
مطالعه با توجه به آخرین مرزبندی مناطق ساحلی

معیار 2

کشممور2

(سازمان بنادر و دریانوردی )2321 ،بهعنوان قلمرو مناطق
ساحلی استان هرمزگان انتخمماب شممد .شم ل  1محممدوده

معیار 1

مورد مطالعه را نشان میدهد.

معیار 3
معیار 1

 -2-2روش بررسی

معیار 5

برای محاسممبه ممریب اهمیممت معیارهممای تعیممین منمماطق

شکل  .0نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارهای یاد شده در جدول 6
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دارند) .در مرحله بعد میانگین نمرههای اولویت هر معیممار
و زیرمعیممار محاسممبه شممد .در جممداول  2تمما  22میممانگین
اولویتها نیز ارائه شده است .پس از محاسبه میانگین ،بمما
استفاده از نر افممزار  Expert Choiceو بمما روش تعیممین
ترجیحات که در این مقاله به آن پرداخته شد ،نممرات اولویمت

معیارهای تعیین مناطق حساس ساحلی به دست آمد.
جدول  .7معیارها ،زیرمعیارها و شاخصهای تعیین مناطق
حساس ساحلی

شکل  .2محدوده مورد مطالعه
زمینه

معیارها

زیر معیار

شاخص
انحصاری،

حساس ساحلی به شیوه مذکور از معیارهای شناسایی

بیهمتایی ،کمیاب،

شده بممه همممین منظممور (یعقمموبزاده و هم مماران)2311،
استفاده شد .این معیارها شامل  6معیممار اصمملی و  25زیممر

زیستگاه

معیمممممار بمممممرای شناسمممممایی و پهنهبنمممممدی منممممماطق
حساس ساحلی هستند.

زیستگاههای مهم

نادر

(جنگلهای مانگرو،

زیبایی شناختی

آبسنگهای مرجانی،

طبیعی بودن

مصبها ،علفزارها و

ب ر بودن

پهنههای جلب ی)

تنوع ساختاری
ی پارچگی فیزی ی

معیارهای اصلی شامل معیار زیستگاه ،معیار گونممه ،معیممار

وسعت
تنوع

اهمیممت فرهنگممی ،معیممار اهمیممت علمممی ،معیممار اهمیممت

پرندگان

اکولوژیک

اقتصادی و معیار اهمیت اجتماعی است .معیارهای فرعممی

جمعیت
درجه حفاظتی
تنوع

در برگیرنممد زیسممتگاههممای مهممم (شممامل شمماخصهممای

پستانداران

انحصاری بودن ،زیبایی شناختی ،طبیعی بودن ،ب ر بودن،

درجه حفاظتی

گونه

تنوع ساختاری ،ی پارچگی فیزی ی و وسعت) ،پرنممدگان،

جمعیت
تنوع

خزندگان

جمعیت

پستانداران ،خزندگان و آبزیان (شممامل  3شمماخص تنمموع،

درجه حفاظتی

جمعیت و درجه حفمماظتی) ،میممراه فرهنگممی -تمماریخی،

تنوع
آبزیان

اهمیممت پ وهشممی ،اهمیممت آموزشممی ،اهمیممت پایشممی،

جمعیت
درجه حفاظتی

وابسممتگی صممنعتی ،وابسممتگی تولیممد زیسممتی ،وابسممتگی

اهمیت

میراه فرهنگی -

صممیادی ،وابسممتگی گردشممگری ،وابسممتگی زیرسمماختی و

فرهنگی

تاریخی

--

س ونتگاهها است .جدول  7معیارها و زیرمعیارهای مممورد

اهمیت

اهمیت پ وهشی

--

ارزش آموزشی

--

علمی

استفاده را نشممان میدهممد .معیارهمما و زیرمعیارهمما پممس از
شناسایی در اختیار  20نفر از کارشناسان آشنا بممه سممواحل

انسانی
اهمیت

قرار گرفت .جداول  2تا  22در اختیار کارشناسان امر قرار

اقتصادی

گرفت و نحوه نمرهدهممی براسمماس اولویممت هممر معیممار و
زیرمعیار در تعیین مناطق سمماحلی بممود (عممدد  2اولویممت

اهمیت

بیشتر و اعداد باالتر اولویت کمتری در تعیین ایممن منمماطق

اجتماعی

05

اهمیت پایشی

--

وابستگی صنعتی

--

وابستگی تولید زیستی

--

وابستگی صیادی

--

وابستگی گردشگری

--

وابستگی زیرساختی

--

س ونتگاهها

--
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جدول  .00ضریب اهمیت زیرمعیار گونه برای تعیین مناطق

 -3نتایج

حساس ساحلی

میانگین اولویتها و ریب اهمیت هر یک از معیارها و

میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

پرندگان

2/5

0/111

0/011

پستانداران

1/5

0/117

0/050

خزندگان

1/6

0/117

0/050

آبزیان

3/3

0/211

0/017

زیرمعیارها پس از وارد کردن به نر افزار در جدولهای
 2تا  22نشان داده شدهاست .ریب ناسازگاری کمتر از
 0/2و قابل قبول است.
جدول .8ضریب اهمیت گروه معیارهای اصلی تعیین مناطق

ریب ناسازگاری0/00 :

حساس ساحلی
میانگین اولویت

*

**

ضریب اهمیت

اکولوژیک

2

0/667

جدول  .02ضریب اهمیت شاخصهای زیرمعیار پرندگان برای

انسانی

1

0/333

تعیین مناطق حساس ساحلی
میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

تنوع

2/6

0/100

0/032

جمعیت

3

0/100

0/021

درجه حفاظتی

2/3

0/100

0/032

ریب ناسازگاری0/00 :
**

*مستخرج از پرسشنامه ،مستخرج از نر افزار
جدول .9ضریب اهمیت معیارهای اکولوژیک برای تعیین مناطق
حساس ساحلی
میانگین

ضریب اهمیت

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در زمینه

تصمیمگیری نهایی

زیستگاه

2/3

0/667

0/115

گونه

2/7

0/333

0/111

ریب ناسازگاری0/00 :
جدول  .03ضریب اهمیت شاخصهای زیرمعیار پستانداران برای
تعیین مناطق حساس ساحلی
میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

تنوع

1/1

0/126

0/021

جمعیت

1/7

0/213

0/007

درجه حفاظتی

2/2

0/572

0/012

ریب ناسازگاری0/00 :
جدول .01ضریب اهمیت شاخصهای معیار زیستگاه برای تعیین
مناطق حساس ساحلی
میانگین

ضریب اهمیت

ضریب اهمیت در

اولویت

شاخص در معیار

تصمیمگیری نهایی

انحصاری

1/2

0/121

0/011

زیبایی شناختی

5/7

0/051

0/011

طبیعی بودن

1/5

0/121

0/011

ب ر بودن

1/6

0/121

0/011

تنوع ساختاری

1/5

0/121

0/011

ی پارچگی
فیزی ی

وسعت

ریب ناسازگاری0/00 :
جدول .04ضریب اهمیت شاخصهای زیرمعیار خزندگان برای
تعیین مناطق حساس ساحلی
میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

تنوع

2/2

0/126

0/021

5/7

0/052

0/017

جمعیت

3

0/213

0/007

6/3

0/012

0/022

درجه حفاظتی

2/2

0/572

0/012

ریب ناسازگاری0/00 :

ریب ناسازگاری0/00 :
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جدول  .05ضریب اهمیت شاخصهای زیرمعیار آبزیان برای تعیین

 -4جمعبندی و نتیجهگیری

مناطق حساس ساحلی

بهطور کلی پدیدههای که در طبیعت رخ میدهنممد تحممت

میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

تأبیر عوامل کیفی و کمی متعددی قرار میگیرنممد .بممدیهی

تنوع

2/2

0/126

0/021

است که تصمیمگیری درباره چنین پدیدههایی ،نسممبت بممه

جمعیت

3

0/213

0/007

رویدادهایی که تنها یک عامل بر سرنوشت آن موبر اسممت

درجه حفاظتی

2/2

0/572

0/012

با پیچیدگیهای زیممادی همممراه اسممت .ام انممات ،مزایمما و

ریب ناسازگاری0/00 :

وی گیهای تحلیل سلسله مراتبی باعث شده است تا بتوان

جدول  .06ضریب اهمیت معیارهای انسانی برای تعیین مناطق

بهترین نتیجممه را از اعمممال ایممن فراینممد در در پدیممدههای

حساس ساحلی

طبیعی بهدست آورد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی شیوهای

میانگین

ضریب اهمیت

ضریب اهمیت در

منطقی برای مقایسه گزینهها و معیارهمما و انتخمماب گزینممه

اولویت

معیار در زمینه

تصمیمگیری نهایی

اهمیت فرهنگی

1/3

0/123

0/011

بهینه با درنظر گرفتن تمامی مشخصههای تابیرگذار اسممت

اهمیت علمی

1/2

0/112

0/211

اهمیت اقتصادی

1/6

0/261

0/055

اهمیت اجتماعی

1/2

0/206

0/035

و چمممارچوب مناسمممبی بمممرای مشمممارکت گروهمممی در
تصمیمگیری ایجاد میکند .با این حال اختصاد اعداد به
قضاوت ها و نامناسب بممودن ممریب ناسممازگاری سممبب
ایجمممماد مشمممم

ریب ناسازگاری0/03 :

تی در قضمممماوت هممممای شممممفاهی در

پرسشنامههایی که در اختیممار کارشناسممان قممرار میگیممرد،

جدول  .07ضریب اهمیت شاخصهای زیرمعیار اهمیت علمی

میشود و اجرای ایممن روش را بمما تردیممد و ابهمما همممراه

برای تعیین مناطق حساس ساحلی

میسازد .هرچند گمماهی بمما ت ممرار عددگممذاری سممعی در

میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

اهمیت پ وهشی

1

0/117

0/011

ممریب سممازگاری قضمماوتها بمماز هممم مناسممب نباشممد.

ارزش آموزشی

1/3

0/263

0/011

شیوهای که در این مقاله معرفی شد ،روشی کارآمممد بممرای

اهمیت پایشی

2/7

0/510

0/020

حممذف چنممین مممداخ تی و پرهیممز از اتمم ف وقممت و

برطرف کردن این مش ل شده اسممت اممما ام ممان دارد کممه

دوبارهکاری است.

ریب ناسازگاری0/02 :
جدول  .08ضریب اهمیت شاخصهای زیرمعیار اهمیت اقتصادی

 -5پی نوشتها

برای تعیین مناطق حساس ساحلی
میانگین

ضریب اهمیت زیر

ضریب اهمیت در

اولویت

معیار در معیار

تصمیمگیری نهایی

وابستگی صنعتی

1/7

0/065

0/003

وابستگی تولید زیستی

2/3

0/155

0/015

وابستگی صیادی

3

0/262

0/001

وابستگی گردشگری

1/6

0/121

0/022

وابستگی زیرساختی

3/3

0/205

0/006

1. Reciprocal
2. Homogeneity
3. Dependency
4. Expectation
5. Decision Matrix

 -6منابع
 -قدسی پور ،ح (" )2312فرآیند تحلیممل سلسممله مراتبممی

ریب ناسازگاری0/03 :

( ،")AHPانتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر110 ،د.
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