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رتبهبندی رویکردهای مدیریت سیالب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و
ارزیابی دادههای ترکیبی
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چکیده:
سیالب اثرات مخربی بر محیط اجتماعی ،اقتصاد و زیستمحیطی داشته و مدیریت سیالب اثرات ناشی از تخریب سیل را مدیریت
میکند .به دلیل چندبعدی بودن اثرات سیالب ،استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره به عنوان یک سیستم تصمیمگیری در
مدیریت سیالب ،ضروری است .در این مقاله جهت مدیریت سیالب در حوزۀ گرگانرود ،از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPو ارزیابی دادههای ترکیبی ( )EVAMIXدر رتبهبندی هفت رویکرد مدیریت سیالب شامل حفظ شرایططبیعی،
بهرهبرداری از سدگلستان ،احداث گوره ،احداث کانالانحراف ،سامانۀ پیشبینی و هشدارسیل ،استفاده از بیمهسیل و سامانۀ پیشبینی و
هشدارسیل توام با بیمۀسیل استفاده شدهاست .بهمنظور ارزیابی رویکردها از  11شاخص شامل تلفات جانی مورد انتظار ،نرخ بازیابی،
تدریج ،خسارت مورد انتظار ساالنه ،احساسامنیت مردم ،نرخ اشتغالزائی ،مشارکت مردمی ،حفظ و بهبود مناظرطبیعی ،حفاظت از
زیستگاهحیاتوحش ،حفاظت از کیفیت آب و امکانپذیری فنی و سرعت اجراء استفاده شده است .نتایج رتبهبندی رویکردها نشان –
می دهد که دو مدل یاد شده ،تنها در رتبه اول و دوم رویکردها با یکدیگر اختالف داشته و مدل سلسله مراتبی رتبه اول را به رویکرد
سازهای بهرهبرداری از سد با وزن نهایی  0/582و مدل ارزیابی داده های ترکیبی رتبه اول را به رویکرد غیرسازهای هشدارسیل توام با
بیمهسیل با وزن نهایی  0/185اختصاص داده ولی در سایر رویکردها نتایج رتبهبندی مدلها یکسان بودهاست .مدل تحلیل سلسله
مراتبی بیشتر به جنبههای اجتماعی و زیستمحیطی توجه داشته و مدل ارزیابی دادههای ترکیبی جنبههای اقتصادی و فنی را برتر
دانستهاست.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری چندمعیاره ،حوزۀ گرگانرود ،رویکردهای مدیریت سیالب ،شاخصهای ارزیابی ،مدل ،AHP
مدل .EVAMIX
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مقدمه
مدیرت سیالب شامل طیف وسیعی از فعالیتهایی است
که برای کاهش اثرات مخرب سیالب بر روی اجتماع انسانی،
محیط زیست و اقتصاد یک منطقه به کار میرود .از طرفی این
فعالیتها شامل رویکردهای مختلف سازهای و غیرسازهای بوده
و از طرف دیگر ،معیارهای متنوع اجتماعی ،زیست محیطی و
اقتصادی برای ارزیابی اثرات هر یک از این فعالیتها باید
استفاده شود .لذا انتخاب رویکرد 1بهینهی مدیریت سیالب یک
مسئله تصمیمگیری چندمعیاره بوده و استفاده از مدلهای
تصمیمگیری چندمعیاره ضرورت دارد.
5
مدل تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیک مدل
تصمیمگیری چندمعیاره است که جهت بررسی اثرات
معیارهای مختلف اعم از دادههای کمی و کیفی میباشد
(بزرگی ،ب .)5001 .اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله
مراتبی ساختن نمودار سلسله مراتبی مساله است ،که معموال
به ترتیب در آن هدف ،معیارها (و در صورت وجود زیرمعیارها)
و گزینهها نشان داده میشوند .روش تحلیل سلسله مراتبی
یکی از جامعترین فرایندهای طراحی شده برای تصمیمگیری
با معیارهای چندگانه است ،زیرا با این روش امکان فرموله
کردن مساله به صورت سلسله مراتبی فراهم میشود .همچنین
امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مساله
وجود دارد .در این روش گزینههای مختلفی در تصمیمگیری
دخالت میکنند و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و
زیرمعیارها وجود دارد .از دیگر مزایای این روش تعیین میزان
سازگاری و ناسازگاری تصمیم میباشد .همچنین در این روش،
مساله تصمیمگیری به سطوح مختلف هدف ،معیارها و
زیرمعیارها و گزینهها تقسیم میشود تا تصمیمگیرنده بتواند
در کوچکترین تصمیمگیری دقت کند .برای ساختن مدل
تصمیمگیری ،در باالترین سطح ،هدف و در سطوح میانی
معیارها و در سطح پایین ،گزینههای ممکن گذاشته میشود
(ساعتی .)1680 ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی از روش مقایسه
جفتی شاخصها برای قضاوت در مورد رویکردها استفاده
میکند .مهمترین مزیت این مدل امکان فرموله کردن مسئله
به صورت سلسله مراتبی و تجزیه مسائل پیچیده به شکل
ساده میباشد (عطایی ،م .)1086 .مدل سلسله مراتبی بیشتر
Measure
Analytical Hierarchy Process
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در مواردی کاربرد دارد که بین رویکردهای مدل تصمیمگیری
چندمعیاره ناسازگاری بوجود آید .این مدل ابتدا توسط ساعتی
( )1680ارائهگردید (چانگ و لی .)5006 ،کوادوس ( )1660از
این مدل جهت اولویتبندی مدیریتی معیارهای اجتماعی در
بنگالدش استفاده کردهاست (دی بریجین .)5002 ،لیبراتر
( )1681از مدل سلسله مراتبی جهت انتخاب پروژههای
صنعتی و تخصیص منابع بهره برده است (فرکات و موران،
 .)1661بیراک و همکاران ( )5010و کبیر و هسین ()5011
از این مدل جهت اولویتبندی در تصمیمگیری چندمعیاره با
دادههای فازی استفاده کردهاند .با این وجود از مدل تحلیل
سلسله مراتبی در زمینه مدیریت سیالب تحقیقات اندکی
صورت گرفتهاست .در دهههای اخیر تنوع در استفاده از
مدلهای تصمیمگیری چند معیاره افزایش داشته است .کاربرد
این روش در منابع آب از فعالیتهای مس و همکاران (1695
تا  )1610آغاز شد که درآن مسائل تصمیمگیری به صورت
بهینهسازی خطی مطرح شدند .زهرایی و همکاران ()5008
این مدل را جهت ارزیابی سیستمهای منابع آبی در سطح
حوزۀ آبریز بکار بردند .گوانگتاوفو ( )5008از مدل
تصمیمگیری چندمعیاره فازی جهت بهرهبرداری از مخازن
مهار سیالب استفاده کردهاست .مدل ارزیابی دادههای
ترکیبی (EVAMIX)9یکی دیگر از مدلهای تصمیمگیری
چندمعیاره میباشد ،نرمافزار  DEFINTEبااستفاده از روش
وزندهی ساده و ارزیابی دادههای ترکیبی ،رتبهبندی گزینهها
را انجام میدهد .این مدل توسط ووگد ( )1619ارائه گردید
سپس توسط وندلف ( )1611توسعه یافت .در این روش
معیارها به دو دستۀ کیفی و کمی تفکیک میشوند و
محاسبات مربوط به هر دسته از معیارها به صورت مجزا انجام
میگیرد و در نهایت ،گزینهها رتبهبندی میشوند .میلر
( )1680جهت آنالیز مکانیابی از این مدل استفاده کرده است.
ووگد ( )1681و چاترج و همکاران ( )5011از این روش جهت
اجرای پروژهها بهره برده است .با توجه بررسیهای یاد شده،
تعداد محدودی مدل تصمیمگیری چندمعیاره در زمینه ارزیابی
رویکردهای مدیریت سیالب و دستهبندی حوزهها بکار رفته
است .در این تحقیق ،به دلیل وجود معیارهای کمی وکیفی،
نتایج حاصل از رتبهبندی رویکردهای مدیریت سیالب با

1
2

Evaluation And Mixed Criteria

3
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استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تشریح گردیده و این
نتایج با نتایج مدل ارزیابی دادههای ترکیبی مقایسه شده است.

مواد و روشها
محدوده طرح
در تحقیق حاضر ،رویکردهای مدیریت سیالب بر اساس
معیارهای توسعهپایدار با استفاده از مدل تصمیمگیری تحلیل
سلسله مراتبی برای کاهش خسارت سیل در بازهای از رودخانه
گرگانرود ،در استان گلستان بررسی شده است .بازه مورد نظر
از سد گلستان یک شروع شده و تا پاییندست شهر گنبد ادامه
دارد .بررسی این منطقه به دلیل وجود سیالبهای فراوان و
خسارات جانی و مالی وارده میباشد .جدول( )1بده اوج
سیالبهای تاریخی و خسارت آنها را در ایستگاه تنگراه بر روی

رودخانه دوغ در باالدست سد گلستان و ایستگاه گنبد بر روی
رودخانه گرگانرود را ارائه میدهد .تلفات جانی و خسارت
اقتصادی ناشی از سیالبهای رخداده ،ضرورت مدیریت سیالب
این رودخانه را نشانمیدهد بهرهبرداری از سد گلستان را در
سال  1080شروع شده بنابراین بده اوج ثبت شده در پایین
دست آن در ایستگاه گنبد پس از آن تاریخ تحت تأثیر سیل
درمخزن سد یاد شده کاهش داشتهاست .البته در این سال به
علت عدم بهرهبرداری از طرح آبیاری و زهکشی پاییندست،
مخزن خالی بوده و عمال بعنوان مخزن تاخیری عمل کرده
است .حوضه آبریز گرگانرود مساحتی بالغ بر  11000کیلومتر
مربع داشته و بخشهایی از سه استان خراسان شمالی ،سمنان
و گلستان را زهکشی مینماید.

جدول ( )2دبی اوج سیالب های تاریخی ثبت شده درایستگاه آب یخی محدوده طرح وخسارت آنها
سال
1011
1080

1081
1080

بده اوج سیالب در ایستگاه تنگراه
مترمکعب بر سانتیمتر

بده اوج سیالب در ایستگاه گنبد
مترمکعب بر سانتیمتر

خسارت وارده

185

001

1810

26/2

سیل گرفتگی در اراضی زراعی و مستحدثات حاشیه رودخانه
خسارت مالی زیاد به زیرساختهای اقتصادی  010نفرکشته و 910
میلیارد ریال خسارت

900
1021

20
ثبت نشده

 02نفر کشته 550 ،میلیارد ریال خسارت
خسارت مالی و تلفات جانی(تعداد تلفات جانی گزارش نشده است)

رویکردهای مدیریت سیالب:
رویکردهای مدیریت سیالب به دو دسته سازهای و
غیرسازهای طبقهبندی میشود .رویکردهایی نظیر استفاده از
سدها و مخازن مهارسیالب ،کانال انحراف سیالب ،گورهها و
اصالح مسیر و مقاطع رودخانه از دسته رویکردهای سازهای
کاهش خسارت سیل محسوب میشود (لیبراتور.)1681 ،
رویکردهای دیگری که مستقیم بر روی جریان سیل اثر نمی-
گذارند نظیر سامانه پیشبینی و هشدارسیالب ،بیمه سیل و
نظیر آنها از دسته رویکردهای غیرسازهای محسوب میشوند.
با توجه به شرایط فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی محدوده طرح
رویکردهای سازهای و غیرسازهای زیر برای مدیریت سیل در
بازه مورد مطالعه پیشنهاد شدهاند (روسوالد و مارینونی،
 .)5000رویکرد اول ( )P1شرایط طبیعی ،رویکرد دوم ()P2

استفاده از ظرفیت مهار سیالب سد گلستان ،رویکرد سوم
( )P3احداث گوره ،رویکرد چهارم ( )P4احداث کانال انحراف،
رویکرد پنجم ( :P5پیش بینی و هشدارسیالب ،رویکرد ششم
( )P6استفاده از بیمه سیل و رویکرد هفتم ( )P7ترکیب
رویکردهای پنجم و ششم .رویکردهای دوم تا چهارم سازهای و
رویکرد پنجم تا هفتم غیرسازهای است .رویکرد اول برای
مقایسه نتایج رویکردهای دیگر با شرایط طبیعی رودخانه
مطرح گردیده و شامل هیچ اقدام سازهای و غیرسازهای نیست.
رویکرد دوم بر استفاده از ظرفیت مهار سیالب سد گلستان
یک تأکید دارد .سد گلستان یک درحال حاضر احداث شده و
در این رویکرد فرض بر این بوده که هنگام رخداد سیالب
سطح آب مخزن سد در تراز نرمال بوده و حجم ذخیره مازاد بر
تراز نرمال بعنوان حجم ذخیره سیالب در روندیابی سیل
استفاده میشود .لذا هزینههای احداث ،بهرهبرداری و نگهداری
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سد گلستان و نیز پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی سیالب خروجی از آن در ارزیابی این رویکرد استفاده
شده است .رویکرد سوم از گوره خاکی برای محدودسازی
سیالب با دوره بازگشت  20سال استفاده مینماید .ارتفاع
گورهها بر مبنای شبیهسازی یک بعدی جریان سیالب در
رودخانه بین  1تا  0/2متر تعیین شده و مجموع طول
گورههای مورد نیاز این رویکرد ،در طرفین رودخانه برابر با
 01120متر میباشد .عرض تاج گوره  2متر و شیب شیروانی
طرفین آن  1قائم و  5افقی طرح شده است .رویکرد چهارم از
کانال انحراف سیالب بعمق  0متر و عرض  100متر و به
موازات رودخانه در شمال محدوده طرح استفاده مینماید.
رویکرد پنجم از سامانه پیشبینی و هشدار سیالب برای
کاهش خسارت سیل درمحدوده مورد مطالعه استفاده
مینماید .در این رویکرد تغییر فیزیکی در محدوده طرح ایجاد
نشده و شرایططبیعی آن حفظ میشود .رویکرد ششم از بیمه
سیل برای جبران خسارت سیل استفاده مینماید .دراین
رویکرد شرایط طبیعی محدوده طرح حفظشده و هیچ اقدامی
برای کاهش خسارت مالی و تلفات و آسیبهای جانی صورت
نمیگیرد ،فقط با پرداخت خسارت وارده به بیمه شدگان،
نسبت به جبران خسارت سیالب به آنها اقدام میشود .رویکرد
هفتم ترکیبی از رویکردهای پنجم و ششم میباشد.

شاخصهای مدل چندمعیاره:
مورد استفاده در مدلهای چندمعیاره در تحقیق حاضر ،به
صورت جدول( )5میباشد .این معیارها میتوانند از نظر فنی-
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی سه گروه تقسیم شوند.

روش سلسلهمراتبی :
در این روش اولین مرحله تشکیل ماتریس مقایسه زوجی
عناصر میباشد .در این مرحله عناصر هر سطح نسبت به سایر
عناصر مربوط خود در سطح باالتر به صورت زوجی مقایسه
شده و ماتریسهای مقایسه زوجی تشکیل میشوند .تخصیص
امتیازات عددی مربوط به مقایسه زوجی اهمیت دو گزینه یا
دو شاخص بر اساس جدول( )0صورت میگیرد.
در ماتریس مقایسه زوجی معیارها نسبت به یکدیگر ،بنا به
شرط معکوسی رابطه ( )1برقرار است:
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()1

که در آن

ترجیح عنصر نسبت به عنصر میباشد.

جدول( :)9امتیازات عددی مربوط به مقایسه زوجی شاخصها
مقایسه نسبی شاخصها (قضاوت شفاهی)

امتیازعددی

اهمیت مطلق

6

اهمیت خیلی قوی

1

اهمیت قوی

2

اهمیت ضعیف

0

اهمیت یکسان

1

ترجیحات بین فاصله های باال

5،0،9،8

برای هر ماتریس مقایسه زوجی ،عناصر روی قطر مساوی
یک بوده و نیازی به ارزیابی نیست ،ولی سایر درایههای
ماتریس باید بر اساس مقایسه های زوجی تعیین شوند.
درایههای قرینه نسبت به قطر ،معکوس همدیگر هستند.

محاسبه وزن عناصر در روش تحلیل سلسله
مراتبی:
در روش تحلیل سلسله مراتبی ،عناصر هر سطح نسبت بهه
هر یک از عناصر سطح باالتر به صورت زوجی مقایسهه شهده و
وزن آنها محاسبه میشود .این وزنها را وزن نسهبی مهیگوینهد.
سپس با تلفیق وزنهای نسبی ،وزن نهایی هر گزینه مشهخص
میشود .وزن معیارها ،منعکس کننده اهمیت آنهها در تعیهین
هدف میباشد .وزن ههر گزینهه نسهبت بهه معیارهها ،سههم آن
گزینه در شاخص مربوط میباشد .لذا وزن نهایی ههر گزینهه از
مجموع حاصهلضهرب وزن ههر شهاخص در وزن گزینهه از آن
شاخص بدست میآید .روشهای مختلفی بهرای محاسهبه وزن
نسههبی بههر اسههاس مههاتریس مقایسههه زوجههی وجههود دارد کههه
مهمترین آنهها ،روش حهداقل مربعهات ،روش حهداقل مربعهات
لگاریتمی ،روش بردار ویژه و روشهای تقریبی میباشهند .یکهی
از روشهای تقریبی روش میانگین حسابی است که در آن بعهد
از نرمال کردن هر ستون ماتریس مقایسات زوجی ،عناصهر ههر
ستون را با هم جمع و ههر یهک از عناصهر را بهر ایهن مجمهوع
تقسیم میکنیم .سپس از سطرهای ماتریس حاصهل میهانگین
میگیریم .اعداد بدستآمده وزن نسبی میباشند.
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جدول( )1شاخصهای ارزیابی شده جهت رتبهبندی رویکردهای مدیریت سیالب

شاخص
I1
I2

عنوان شاخص
تلفات جانی مورانتظار
5
نرخ بازیابی

توضیح
1

0

I3

نرخ تدریج

I4
I5

خسارت موردانتظارساالنه

احساس امنیت مردم

I6
I7

نرخ اشتغال زائی
مشارکت مردمی

I8

حفظ و بهبود مناظر
طبیعی
حفاظت زیستگاهحیات-
وحش
حفاظت ازکیفیت آب

I9
I10
I11

0

امکانپذیری فنی
وسرعت اجراء

تعداد میانگین مورد انتظار تلفات انسانی در سال است که برای ارزیابی دامنه عکسالعمل بکارمیرود [.]12
نرخ بازگشت از وضعیت که آثار سیالب در آن مشهود است به وضعیت عادی یا به وضعیت بهتر از شرایط
قبل از وقوع سیل.
افزایش عکسالعمل سیستم با افزایش دبی بوده که بیانگر افزایش میزان خسارت با افزایش دبی اوج سیل
است [.]12
میانگین خسارت مورد انتظار ساالنه است که برای ارزیابی دامنه عکسالعمل بکار میرود [.]12
احساسامنیت مردم در اثر اجرای یک رویکرد مدیریت سیالب ،که به پایداری اجتماعی یک منطقه کمک
میکند.
اشتغال یکی از عوامل مهم و رضایتمندی عمومی و پایداری اجتماع محسوب میشود.
میزان مشارکت مردمی در اجرای یک رویکرد نشانگر خوبی از رضایتمندی عمومی و پایداری اجتماعی
است.
حفظ و بهبود مناظر طبیعی در یک رویکرد شاخصی است از پایداری زیست محیطی.
حفاظت از زیستگاه حیات وحش در یک رویکرد نقش آن را در توسعه پایدار زیست محیطی ارزیابی می-
کند.
حفاظت از کیفیت آب در مقابل آالیندهها و رسوب ،به بهبود منابع آب و حفظ محیط زیست کمک می-
کند.
محدودیتهای مالی و تکنولوژی درجوامع در حال توسعه بر امکانپذیری فنی و سرعت اجرای یک رویکرد
اثر گذاشته و هر رویکرد را با رویکردهای دیگر در امکانپذیری اقتصادی آن و رضایتمندی عمومی
متفاوت سازد.

وزن نهایی هر گزینه در یک فرایند سلسله مراتبی ،از
مجموع حاصلضرب وزن هر شاخص در امتیاز گزینه مورد نظر
بدست میآید .مجموع امتیازات بدست آمده برای هر گزینه از
رابطه ( )5حاصل میشود.
()5

5،1،...

که در آن
و

میزان اهمیت نسبی گزینه به ازای شاخص

اهمیت شاخص

می باشد.

محاسبه نرخ ناسازگاری:
یکی از مزایای تحلیل سلسله مراتبی کنترل سازگاری
تصمیم است ،به عبارت دیگر همواره در تحلیل سلسله مراتبی
میتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه کرد و نسبت به
خوب و بد بودن و یا قابل قبول و مردود بودن آن قضاوت کرد.
اگر  Aدو برابر  Bاهمیت داشته باشد و  Bسه برابر  Cاهمیت
داشته باشد ،چنانچه  Aشش برابر  Cاهمیت داشته باشد ،این
قضاوت را سازگار میگوییم .اگر ترجیح  Aنسبت به  Cعددی
غیر از شش ،مثال پنج باشد ،در این صورت از سازگاری قضاوت-
ها کم میشود .میزان ناسازگاری را با شاخص ناسازگاری) (1
میسنجند (ساعتی )5001 ،که به صورت رابطه( )0است.
()0

1

) . Expected Average Number of Casualties per year ( EANC
. Recovery Rate
3
. Gradually
4
) . Expected Annual Damage ( EAD
2
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بزرگترین عدد مقادیر ویژه ماتریس
که در آن
مقایسه زوجی میباشد و تعداد گزینه ها (رویکردها)
میباشد .مقدار شاخص ناسازگاری را برای ماتریسهایی
که اعداد آنها کامال تصادفی اختیار شده باشند ،محاسبه
) نام
کردهاند و آنرا شاخص ناسازگاری تصادفی(1
نهادهاند که مقادیر آن را برای ماتریس بعدی میتوان
از رابطه ( )0یا از جدول ( )0محاسبه کرد.

سال چهارم شماره چهاردهم زمستان 2931

نهادهاند که مقادیر آن را برای ماتریس
از رابطه ( )0یا از جدول ( )0محاسبه کرد.

بعدی میتوان

( )0

جدول( :)4مقادیر ناسازگاری تصادفی برای دادههای تصادفی
10

6

1/02

1/02

8

1

9

2

0

0

5

n

1/01

1/05

1/50

1/15

0/6

0/28

0

IIR

()0

برای هر ماتریس ،حاصل تقسیم شاخصناسازگاری بر
شاخص ناسازگاری تصادفی ،میزان ناسازگاری ) ( 1نامیده
میشود که شاخص مناسبی برای قضاوت در مورد ناسازگاری
میباشد که به صورت رابطه ( )2است (کبیر و هسین5011 ،؛
بیروک و همکاران5010 ،؛ پاکدین امیری.)5010 ،

()9

که در آن

مقادیر نرمال دادههای ماتریس تصمیم

میباشد.
با توجه به
مرحلۀ سوم :مقایسه جفتی رویکرهای
نوع شاخصها از نظر کیفی و کمی و محاسبۀ درجۀ

()2
در حالت کلی میتوان گفت که میزان قابل قبول
ناسازگاری یک سیستم بستگی به تصمیمگیرنده دارد ،اما عدد
 0/1حد قابل قبول بوده و چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از
 0/1باشد ،بهتر است در قضاوتها تجدید نظر شود.

تسلط(برتری) به ترتیب برای داده های کیفی و کمی
برای تمام شاخصها با استفاده از رابطه (:)1

و
()1

که در آن:

مدل ارزیابی دادههای ترکیبی:
دراین روش دادهها به روش نرمال کردن خطی ،بین اعداد
صفر تا یک نرمال میشوند .درجه غالب بودن رویکرد برتر در
مقابل رویکرد پایینتر به صورت مقایسه جفتی رویکردها
محاسبه میشود .مراحل انجام این مدل به صورت زیر میباشد
(ساعتی1680 ،؛ ووگد.)1619 ،
مرحلۀ اول :تعیین ماتریس تصمیم متشکل از دادههای
کمی و کیفی.
مرحلۀ دوم :نرمال کردن معیارهای مثبت و منفی با
استفاده از رابطه (: )9
Inconsistency Ratio

1

که در آن وزن شاخص و پارامتر  Cنشاندهندۀ میزان
تاثیر معیارهای با ارزش پایینتر را نشان میدهد ،بطوریکه
هرچه مقدار  Cبیشتر باشد نشاندهندۀ تاثیر کمتری از
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معیارهای کمارزش میباشد .پارامتر  cمیتواند مقادیر
اختیاری را در بین اعداد فرد {...و2و0و}1داشتهباشد o .و cبه
ترتیب مربوط به معیارهای کیفی و کمی و

و

مربوط

به میزان تسلط هر جفت ازگزینههای
معیارهای کیفی و کمی میباشد.
مرحلۀ چهارم :استاندارد کردن درجه برتری(تسلط) در
مقایسات جفتی گزینهها ،بهترتیب برای شاخصهای کمی و
کیفی با استفاده از رابطه (:)8

27

هرچه میزان بیشتر باشد گزینۀ امتیاز باالتری نسبت
به سایر گزینهها خواهد داشت.

با توجه به

()8
که در آن

و

فرم استاندارد درجۀ تسلط

شاخصها میباشد.
مرحلۀ پنجم :تعیین درجه برتری(تسلط) نهایی که برای
 ،که نشان دهنده میزان تسلط
تمام رویکردهای
میباشد ،که به صورت روابط ()6
رویکرد بر رویکرد
و( )10میباشد.
()6
درجه برتری نهایی رویکردها و مجموع
که در آن
مجموع وزن شاخصهای کمی
وزن شاخصهای کیفی و
میباشد.
()10

مرحلۀ ششم :تعیین امتیاز ارزیابی رویکردها که با عبارت
نشان داده شده و به صورت رابطۀ ( )11محاسبه میشود
(کاترجی و همکاران.)5011 ،
() 11

نتایج و بحث:
در این مقاله مقایسه زوجی معیارها با استفاده از
نظرسنجی از سی نفر از متخصصین آب بدستآمده است.
نمودار سلسله مراتبی مطابق شکل( )0و ماتریس مقایسه
زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی مطابق جدول( )2میباشد.
وزن نهایی معیارها و رویکردها به روش میانگین حسابی،
نرخ ناسازگاری و رتبه بندی رویکردها با استفاده از مدلهای
تصمیمگیری سلسله مراتبی و ارزیابی دادههای ترکیبی مطابق
جدول( )9می باشند .بر اساس مقایسه وزن نهایی شاخصهای
ارزیابی شده توسط مدل سلسله مراتبی ،شاخص  C1و  C2که
به ترتیب مربوط به تلفات جانی مورد انتظار و احساس امنیت
مردم و میباشند در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند و شاخص
 C8و  C11که به ترتیب مربوط به حفظ و بهبود مناظر
طبیعی و امکان پذیری فنی می باشند در رتبه های آخر قرار
گرفته اند ،که این رتبهبندی نشان دهنده این است که
متخصصین شرکتکننده در نظرسنجی ،به معیارهای اجتماعی
بیشتر توجه نشان دادهاند .بر اساس رتبهبندی نهایی رویکردها
توسط مدل سلسله مراتبی ،رتبه اول تا هفتم به ترتیب به
رویکردهای  P3 ،P6، P4، P5، P7، P2و  P1اختصاص یافته
است .رتبه اول به  P2یعنی رویکرد سازه ای سد گلستان و
رتبه دوم به  P7یعنی رویکرد سامانه هشدار سیل و بیمه سیل
که سازگار با محیط زیست میباشد اختصاص یافته و رتبه
سوم به رویکرد  P5یعنی استفاده از سامانه هشدار سیل
اختصاص یافته است .رویکرد  P5در مقایسه با رویکرد P7
راهکاری برای خسارتهای اجتماعی ارایه نمیدهد و به علت
این که جبران خسارت در رویکرد  P7صورت میگیرد و تمام
ویژگیهای مثبت رویکرد  P5را شامل میشود ،رویکرد P7
نسبت به رویکرد  P5برتری یافته است .رویکرد  P6یعنی
استفاده از بیمه سیل به علت هزینههایی که برای مردم دارد و
شرایط نه چندان مناسب اقتصادی مردم در رتبه پنجم و
رویکرد سازهای  P3یعنی احدات گوره در رتبه ششم
قرارگرفتهاند .نهایتا رویکرد  P1که شرایط بدون اجرای پروژه و

27
شرایط طبیعی را مد نظر قرارمیدهد ،رتبه آخر را به خود
اختصاص داده است .این بدان معنی است که نتایج رتبهبندی
توسط مدل تسلط تقریبی ،بر انجام پروژه در مقابل عدم انجام
پروژه تاکید دارد و یا به عبارت دیگر انجام هرکدام از شش
رویکرد بر عدم انجام آنها ترجیح داده میشود .با توجه به نتایج
حاصل از روش جبرانی ارزیابی دادههای ترکیبی ،رویکرد P7
رویکرد ترکیبی سامانه هشدار سیل و بیمه سیل مناسبترین
رویکرد است .همچنین رویکردهای  P2و P5که بهترتیب
مربوط به رویکردهای سد گلستان و سامانه هشدار سیل
هستند ،رویکردهای بعدی میباشند که از امتیاز باالتری نسبت
به سایر رویکردها برخوردارند .رویکردهای  P3و P1نیز که
مربوط به گوره و شرایط طبیعی میباشند ،کمترین امتیاز را
کسب نمودهاند .مقایسه نتایج دو مدل سلسله مراتبی و ارزیابی
دادههای ترکیبی نشان می دهد که تفاوت دو مدل در تعیین
رتبههای اول و دوم رویکردها میباشد .بطوریکه مدل سلسله
مراتبی رویکرد سد را در رتبه اول و مدل ارزیابی دادههای
ترکیبی رویکرد سیستم هشدار سیل توام با بیمه سیل را در
رتبه اول قرار دادهاست .دلیل این تفاوت را میتوان در
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دادههای جدول( )0یافت .رویکرد سامانه هشدار توام با بیمه
سیل در مقایسه با رویکرد سد در معیارهای فنی اقتصادی
بازیابی ،انعطافپذیری ،خسارت ساالنه اصالحی امتیاز باالتری
داشته و در مقابل رویکرد سد در معیارهای اجتماعی و زیست-
محیطی امتیاز بیشتری داشته است .بنابراین مدل ارزیابی
دادههای ترکیبی بیشتر به جنبههای تکنیکی و اقتصادی توجه
کرده ولی مدل سلسله مراتبی به معیارهای اجتماعی و زیست
محیطی اهمیت دادهاست.

جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله جهت مدیریت سیالب در حوزۀ گرگانرود ،از
مدلهای تصمیمگیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و
ارزیابی دادههای ترکیبی برای رتبهبندی هفت رویکرد مدیریت
سیالب شامل حفظ شرایططبیعی ،بهرهبرداری از سدگلستان،
احداث گوره ،احداث کانالانحراف ،سامانۀ پیشبینی و
هشدارسیل ،استفاده از بیمهسیل و نیز سامانۀ پیشبینی و
هشدارسیل توام با بیمۀسیل استفاده شدهاست.

شکل ( :)9تشکیل نمودار سلسله مراتبی
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1
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0/050

4/40
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0/010

4/40

I11

0/056

4/40

بهمنظور ارزیابی رویکردها از  11شاخص شامل تلفات
جانی مورد انتظار ،نرخ بازیابی ،تدریج ،خسارت مورد انتظار
ساالنه ،احساسامنیت مردم ،نرخ اشتغالزائی ،مشارکت
مردمی ،حفظ و بهبود مناظرطبیعی ،حفاظت از زیستگاه-
حیاتوحش ،حفاظت ازکیفیتآب و امکانپذیریفنی و
سرعتاجراء استفاده شدهاست .نتایج رتبهبندی توسط دو مدل

تصمیم گیری چندمعیاره یاد شده نشان میدهد که دو مدل
تنها در رتبه اول و دوم رویکردها با یکدیگر اختالف داشته و
مدل سلسله مراتبی رتبه اول را به رویکرد بهرهبرداری از سد و
مدل ارزیابی دادههای ترکیبی رتبه اول را به رویکرد
هشدارسیل توام با بیمهسیل اختصاص داده ولی رتبه دوم هر
مدل به رویکرد رتبه اول مدل دیگر اختصاص یافته است .در
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دادههای ترکیبی به دلیل ارجحیت رویکرد سامانه هشدار توام
با بیمه سیل معیارهای تکنیکی و اقتصادی را در اولویت قرار
،داده و مدل سلسله مراتبی با ارجحیت دادن به رویکرد سد
.معیارهای اجتماعی و زیستمحیطی را برتر دانستهاست
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 لذا.سایر رویکردها نتایج رتبهبندی مدلها یکسان بودهاست
میتوان گفت دو مدل تفاوت زیادی در رتبهبندی نداشته ولی
 تفاوت.در تعیین برترین گزینه (رتبه اول) تفاوت اساسی دارند
نتایج این دو مدل با توجه به مقادیر امتیاز هر رویکرد در
برآورده کردن معیارها توجیه میشود؛ بطوریکه مدل ازریابی
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Flood Management Options Using Analytical Hierarchy Process and Evaluation
and Mixed Criteria
Mohammad Ebrahim Banihabib 2 and Abolfazl Laghabdoost Arani1

Abstract:
Flood has destructive effects on the social, economic and environmentaround world and flood management is
able to decrease destructive effect of a flood. Because of the multi-dimensional impacts of floods, application
of multi criteria decision making as a decision tool will be useful in flood management. In this article,
analytical hierarchy process (AHP) and evaluation and mixed criteria (EVAMIX) models are used for the
ranking of seven flood management measures in Gorganrood River flood management project, including
non-project condition, Golestan reservoir management, levee construction, construction of diversion channel,
flood forecasting and warning system, flood insurance, and flood warning system and flood insurance
integration. Eleven criteria including expected average number of casualties, recovery rate, gradual rate,
expected annual damage, safety feeling, employment rate, public participation, landscape protection, wildlife
habitat conservation, water quality conservation and technical feasibility and performance were used for
evaluation of the measures. Ranking results shows that these two models were contradict just in first and
second rank, So that, the AHP allocated Golestan reservoir measure in first place and EVAMIX preferred
flood warning system and flood insurance integration measure. But the other ranks were the same in both of
the models. Thus, the models didn't rank measures so differently, but nomination of the best measure was
different to each other.
Keywords: AHP, EVAMIX, Flood management, Gorganrood catchment, Multi-criteria decision
making.
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