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چکیده:
رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای تصمیمگیری ،یک روش ارزیابی چندمعیاره نوین است که بر اساس مجموعهای از معیارها به مقایسه
گزینههای مدنظر میپردازد .با استفاده از این روش میتوان از انواع مختلف اطالعات مبهم و غیرقطعی استفاده کرد .مقادیری که به هر معیار برای
گزینههای مدنظر اختصاص داده میشود ،ممکن است به شکل اعداد خشک ،تصادفی ،فازی یا متغیرهای زبانی بیان شوند .روش  NAIADE4از روش
قدیمی وزندهی معیارها استفاده نمیکند بلکه با استفاده از روش مقایسه زوجی ،گزینهها را رتبهبندی میکند .امکان انجام دو نوع ارزیابی در
 NAIADEوجود دارد .نوع اول ارزیابی بر اساس ارزش مقادیر اختصاص داده شده به معیارهای هر یک از گزینهها است که این کار را با استفاده از
ماتریس اثرات انجام میدهد (گزینهها در مقابل معیارها) .نوع دوم ارزیابی ،تجزیه و تحلیلهای برابری میان گروههای مختلف ذینفع و امکان تشکیل
ائتالف با توجه به گزینههای ارائه شده است .روش  NAIADEبهعنوان رویکردی پرکاربرد و کارآمد در پژوهشهای مختلف مدیریتی و محیطزیستی
در جهان مطرح شده است ،اما متاسفانه تاکنون کاربرد و استفادهی چندانی در این زمینه در ایران نداشته است .بنابراین ،هدف از مقاله حاضر معرفی
روش  ،NAIADEبه عنوان گامی در جهت افزایش آگاهی و دانش در سطوح مختلف جامعه ،مسئولین و تصمیمگیران و نیز بهبود کیفیت
محیطزیست است.
کلید واژه :ارزیابی چندمعیاره ، NAIADE ،تصمیمگیری ،عدمقطعی

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 - 2استاد،گروه محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -3دانشیار ،گروه محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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Abstract
NAIADE (Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments) is a new multi criteria
evaluation method which performs the comparison of alternatives on the basis of a set of criteria. It allows the
use of information with different types and degrees of uncertainty. The values assigned to the criteria for each
alternative may be expressed in the form of crisp, stochastic, fuzzy numbers or linguistic expressions.
NAIADE does not use traditional weighting of criteria, rather it applies a pairwise comparison technique, and
generates a ranking of alternatives (e.g. problem formulation). NAIADE allows for two types of evaluations.
The first is based on the score assigned to the criteria of each alternative using an impact matrix (alternatives
vs. criteria). The second analyses conflict among the different interest groups and the possible formation of
coalitions according to the proposed alternatives (equity matrix: linguistic evaluation of alternatives by each
group). NAIADE is considered as an efficient technique in various managerial investigations and
environmental studies and has been utilized frequently in recent years. Unfortunately, there is no report on this
method in Iran; therefore, the current study aimed to evaluate and introduce the method in Iran. It is hoped that
the method acts as a step towards elevating the awareness and knowledge in different levels of society,
authorities, and executives as well as improving quality of the environment.
Keywords: Multi criteria Evaluation, NAIADE, Decision, Uncertainty
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مقدمه:
در دهههای اخیر ،ضمن توسعه دانش در خصوص طبیعت و اجزاء و

سیزده معیار از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی با

واکنشهای آنها به انواع تغییرات انسانی ،انواعی از خطا در اندازه-

استفاده از روش NAIADEمورد بررسی قرار گرفت ( .)6از دیگر

گیریهای افراد و متخصصان ،روشهای اندازهگیری ،ابزارهای مورد

کاربردهای این رویکرد ،ارزیابی گزینههای پیشنهادی برقرسانی

استفاده و الگوریتمهای تصمیمگیری وجود دارد .به این خطاها ،باید

یک منطقه روستایی در ذخیرهگاه زیستکره مونتسنی 7نزدیک

احتمال نقص دانش بشر از طبیعت ،تغییرات ناگهانی و پیشبینی

بارسلونا است ( .)7یک پایاننامه دکتری با استفاده از ارزیابی

نشده و تغییرات تدریجی و دائمی از طبیعت را افزود .در این حالت،

چندمعیاره و به ویژه  NAIADEدر کلمبیا نشان داد که ممکن

ضروری است که تصمیمگیریهای صریح و کامال قطعی جای خود را

است در نظر گرفتن گزینههایی که باید در ماتریس ارزیابی

به تصمیمگیریهای نسبی و همخوان با خطاهای یاد شده بدهد .هم-

چندمعیاره  8در سطح ملی یا منطقهای باشند (مانند اکوتوریسم)

چنین ،افراد و گروهها در تصمیمگیریها و ارزشگذاریهای خود با

در شرایط جنگ میسر نباشد به طوری که ارزیابی نهایی گزینه-

هم تفاوت دارند و نیاز به روشی است که بتوان این تفاوتها را به

های پیشنهادی فعالیت ،ممکن است وابسته به عوامل سازمانی و

رسمیت شمرد و در فرایند تصمیمگیری وارد نمود ( .)1رویکردی

اجتماعی باشد که فراتر از مرز مشکالت و مسائل در نظرگرفته
1

جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای تصمیمگیری ()NAIADE

شده با ارزیابی چندمعیاره است ( .)8در سال  2226مورال و

با توجه به انعطافپذیری و کاربرد باالی آن ،بهویژه در موقعیتهای

همکاران از این روش برای مدیریت و بهبود تامین آب در اسپانیا

عدمقطعیت بهعنوان رویکردی پرکاربرد و کارآمد در پژوهشهای

استفاده کردند .در این مطالعه هشت گزینه سیاسی با یازده معیار

مختلف مدیریتی و محیطزیستی در جهان مطرح شده است ،اما

از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی مورد بررسی قرار

متاسفانه تاکنون مطالعاتی در این زمینه در ایران انجام نشده است.

گرفت .عالوه بر رتبهبندی گزینهها با پر کردن ماتریس گروه در

استفاده از این روش در ترکیب چند معیاره ،تناسب و اثربخشی

 NAIADEمیزان ائتالف بین گروههای ذینفع در این مطالعه

آن را در زمینههای مختلف تصمیمگیری نشان میدهد .نمونه-

مشخص شد ( .)1استراتیجا

هایی از این ترکیب را میتوان در مطالعه موردی فونتوویز 1و

منظور توسعه مجتمعهای کشاورزی در منطقه هراکلین 12واقع در

همکاران ( ،)2مارچی 2و همکاران ( )3برای مدیریت آب در

جزیره ای در یونان و حل تعارضات موجود در این منطقه از روش

شهرداری تروینا ،3سیسیل 4و پیداکردن جایگزینهایی برای

 NAIADEاستفاده کردند .این منطقه دارای منابع طبیعی و

توسعه در نزدیکی منطقه اطراف پارک ملی پیرنه که به دلیل قرار

فرهنگی با ارزش است .برای بررسی این هدف سه سناریوی

گرفتن در مسیر خطوط هوایی در معرض خطر بودند یافت ( 4و

مختلف و  12معیار برای ارزیابی این سناریو در نظر گرفته شد.

 .)5مارتی 5و همکاران نیز در سال  2222گزینههایی را برای

ارزشهای هر معیار به صورت کیفی در ماتریس اثرات نرم افزار

توسعه گردشگری در منطقه بافر پارک ملی ایگستورتس 6در

 NAIADEوارد و رتبهبندی سناریوها انجام شد .نتایج نشان داد

اسپانیا مورد ارزیابی قرار دادند .در این مطالعه نیز هشت گزینه با

که تعداد قابل توجهی از گروههای ذینفع مورد بررسی با رتبه-

1- Funtowicz
2- De Marchi
3- Troina
4- Sicily
5- Martí
6- Aigüestortes

12

و پپدوپولو

11

در سال  2228به

7- El Montseny
8- Multi Criteria Analysis
9- Moral
10- Stratigea
11- Papadopoulou
12- Herakleion
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بندی سناریوهای  NAIADEاتفاق نظر دارند ( .)12یک پایان-

فازی ،کیفای ،کمای و تصاادفی در دساترس باوده اسات ،ملاو و

نامه دکتری دیگر با کمک  NAIADEراهحلهایی برای مدیریت

همکاران توانستند به کمک روش  NAIADEکه قابلیت استفاده

سیستمهای زهکشی رواناب در منطقهی وسستن 1گوتنبرگ

از انواع اطالعات را دارد یک رتبهبندی از بهترین تاا بادترین ناوع

پیشنهاد میکند .در این پژوهش چهار سیستم مختلف که شامل

هواپیما را ارائه دهند .هامچناین باه دلیال قابلیات ایان روش در

سیستم زهکشی ترکیبی موجود (مخلوط کردن جزیی رواناب و

مقایسه زوجی گزینه ها بیان کردند که چگونه انتخاب یک گزیناه

آب و فاضالب) ،جدا کردن رواناب ،جدا کردن رواناب بعد از طبقه-

از گزینه دوم میتواند بهتر باشد (.)13

بندی میزان آلودگی آنها و سیستم زهکشی ترکیبی با جدا کردن

رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای تصممی -

آب سیاه و سفید مورد ارزیابی قرار میگیرد .همچنین این گزینه-

گیری )(NAIADE

ها توسط هشت گروه از مقامات شرکتکننده محلی و منطقهای با

رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای تصامیمگیاری،

توجه به پنج معیار اثرات محیطزیستی ،خطرات بهداشتی،

یک روش ارزیابی چندمعیاره نوین است که توسط موندا 5در سال

مخاطرات ذهنی محیطزیستی ،نیرومندی سیستمها و از لحاظ

 1115ارائه شده است و به مقایسه گزینههاای مادنظر بار اسااس

اقتصادی مورد بحث قرار گرفت ( .)11اغلب به علت تعداد و

مجموعهای از معیارها میپردازد .این روش بسیار انعطاف پذیر است

ناهمگونی نتایج ارزیابی اثرات و نیز به علت عدم قطعیت دادهها و

و برای برنامههای کاربردی دنیای واقعی و به ویژه برای موقعیاتهاای

مدلها مرحلهی تفسیر مطالعات ارزیابی چرخه حیات ( )LCA2با

فازی عدم قطعیت و مبهم سودمند است و با ایجاد یک ماتریس اثرات

مشکل مواجه میشود .بنتو 3و همکاران در سال  2228یک نسخه

از گزینههای مختلف به تجزیه و تحلیل خطمشیهای مدیریتی کمک

تغییریافته از  NAIADEرا پیشنهاد میکنند که با الزامات و

میکند .همچنین میتواند از انتخاب بهترین گزینه پشاتیبانی کارده و

شرایط  LCAمطابقت دارد و به نوع عدم قطعیت آنها میپردازد.

آنها را با توجه به معیارهای مختلف انتخااب شاده رتباهبنادی کناد

این روش میتواند به مهندسان و دانشمندان رشته ارزیابی چرخه

( .)14در این رویکرد امکان بررسی برقاراری عادالت و حال اخاتالف

حیات و نیز مدیران و تصمیمگیران در مواجه با مشکالت LCA

میان گروههای مختلف تاثیرپذیر در گزینه های مادیریتی وجاود دارد.

کمک کند (.)12

روش  NAIADEاز روش قاادیمی وزندهاای معیااارهااا اسااتفاده

ملو 9و همکاران ( )2212باا اساتفاده از  NAIADEباه بررسای

نمیکند بلکه به روش مقایسه زوجی ،گزینهها را رتبهبنادی مای-

مشااکل یااک شاارکت حماال و نقاال هااوایی در انتخاااب هواپیمااا

کند ( .)15روش به کار رفتاه در  NAIADEامکاان اساتفاده از

پرداختهاند .در ایان مطالعاه  12هواپیماا باا معیارهاایی از جملاه

همه نوع اطالعات (خشک ،فازی ،تصادفی ،کیفای) را مشاروط بار

هزینه خرید ،هزینه عملیاتی ،سهولت پیدا کاردن قطعاات یادکی

اینکه اطالعات متناسب با هر معیار/گزینه باشند فراهم مایکناد.

برای هواپیما ،راحتی ،در دسترس بودن آن و غیره ماورد بررسای

به عبارت دیگر ،از آنجا که نمیتوان انواع مختلف اطالعاات را باا

قرار گرفت .از آنجا که مجموعهی وسیعی از معیارها وجود داشاته

معیار یکسان برای گزینههای مختلف تعیاین کارد ،ایان روش راه

است ،مشخص کردن بهترین هواپیما به طور واضح و صریح مشکل

حلی برای این موضوع ارایه می کند ( .)15همچنین میتوان ابعاد

بوده است .بنابراین با توجه به اینکاه اناواع مختلفای از اطالعاات

مختلف توسعه پایدار (اقتصادی ،اجتماعی و محیطی) را به عناوان
معیار جداگانهای برای مقایسه خطمشیهای گزینههای پیشنهادی

1- Vasastan
2- Life cycle assessment
3- Benetto
4- Mello

در ارزیابیهای مختلف با هم ترکیب کرد ،از ایان رو ایان روش باا
5- Munda
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مشکالت موجود در ارزیابی پایداری انتخابها مقابله میکند(.)16

عضویت عدد فازی را تعریف کند و در مورد عدم قطعیت تصاادفی

امکان انجام دو نوع ارزیابی در  NAIADEوجاود دارد .ناوع اول

باید تابع تراکم احتمالی را انتخاب کند .در نهایت مایتاوان بارای

ارزیابی بر اساس ارزش مقادیر اختصاص داده شده باه معیارهاای

نشان دادن یک مقدار با استفاده از ارزیابی کیفی بیان شده توسط

هر یک از گزینهها است که این کار را با استفاده از ماتریس اثرات

متغیرهای زبانی از پیش تعیین شده مانند "خاوب"" ،متوساط"،

انجام میدهد (گزینهها در مقابل معیارها) .نوع دوم ارزیابی ،تجزیه

"خیلی بد" و مانند اینها استفاده نمود .متغیرهای زبانی به عنوان

و تحلیلهای برابری میاان گاروههاای مختلاف ذینفاع و امکاان

مجموعههای فازی مطرح میشوند (.)11

تشکیل ائتالف با توجه به گزینههای ارائه شده است (.)17

مقایسه زوجی گزینهها با استفاده از روابط ترجیحی

تجزیه و تحلیل چندمعیارهی ماتریس اثارات (ارزیاابی اثارات) بار

برای مقایسهی ارزشهای معیار بارای گزیناههاا ،الزم اسات کاه

اساس مقایسهی الگوریتم گزینهها مطابق مراحل زیر انجاام مای-

مفهوم فاصله معنایی 3را بیان کرد .در ارزیابیهای عددی ،فاصله را

شود:

میتوان به راحتی به عنوان تفاوت باین دو عادد تعریاف کارد .در
ارزیابی فازی یا تصادفی از مفهوم "فاصله معنایی" اساتفاده مای-

-1

پر کردن ماتریس معیار /گزینهها (اثرات)

-2

مقایسه زوجی گزینهها با استفاده از روابط ترجیحی

-3

ترکیب معیارها

از گزینهها بیان میشود .این مقایسه بر اساس روابط تعیاین شاده

-4

رتبهبندی گزینهها

توسط کاربر ،برای هر معیار صورت میپذیرد.

1

تجزیه و تحلیل برابریها (ارزیابی نوع دوم) با پار کاردن مااتریس
برابری 2انجام میگیرد .همچنین از میان الگاوریتمهاای کاهشای
ریاضی ،میتوان یک نمودار درختی که شاکلگیاری ائاتالفهاای
ممکن و میزان تعارضات گروههای درگیر را نشان میدهد سااخت
(.)18
ارزیابی اثرات در NAIADE

شود .مفهوم فاصله معنایی ،در مقایسه ارزشهای معیار هر جفات

با توجه به دو مجموعه فازی

A  x 
1

و

A  x 
2

میتاوان

توابع  1و  2را بیان کرد.
تابع:1
تابع:2



 c  = K 1mA 1

y

g  y  = K 2mA 2 

c

پر کردن ماتریس معیار /گزینهها (ماتریس اثرات)
مانند بسیاری از روشهای چندمعیااره گسساته ،نقطاهی شاروع
همانا ایجاد ماتریس معیار/گزیناههاا (مااتریس اثارات) اسات .در
مرحله اول کاربر ارزش مربوط به هر معیار را با توجه به هر یک از
گزینهها وارد میکند .ممکن است کاربر یک مقدار به شاکل یاک

که اگر در آن ) f(xو ) g(yدو تابع بدست آمده با عرض از مباداء
های



 A  xو  A  x از  k1و  k2باشند همچنین باا در
1

2

نظر گرفتن رابطه  ، 1فاصله معنایی  S d  f  x  , g  y  بین
دو مجموعه فازی به صورت فرمول  1تعریف میشود .بنابراین اگر

عدد خالص (مثال برای معیار هزینه تعداد دقیق در واحد پاول) را

g  y  :Y   x L ' , x U ' 

اختصاص دهد یا یک تعریف کمی متاثر از سطوح و انواع مختلاف

 ،که در آن مجموعهی  xو  yمیتواناد نامحادود باشاد ،فرماول

عدم قطعیت ارایه کند .در مورد عدم قطعیت فازی ،کاربر باید تابع

فاصله معنایی ایجاد میشود.

1- Preference Relations and Pairwise Comparison of
Alternatives
2- Equity Matrix

رابطه:1

و  y  : X  x L ' , x U ' 

g  y  dy = 1

f









  c  dx = 

3-The Semantic Distance

22

فرمول:1
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   y  c  g  y  dxdy
Y

Sd   c  , g  y   = 
X

مفهوم فاصله میتواند برای اندازه گیری تصادفی نیز بیان شود .در

هدایتی راد و همکاران

d>0
d≤0
رابطه:2

0
1
2

این مورد ) f(xو ) g(yتوابع تراکم احتمالی اندازه گیری هساتند
(.)15
روابط ترجیحی با استفاده از شش تابع که برای هر معیار شااخص

c 

d2 
2




=

 1 


d 



رابطه:3

0


1
   d  = 
2
c 2  2  1 


2
 1 
d



اعتبارسنجی را بیان مایکناد تعریاف مایشاود .اعتبارسانجی از
گزینهها ،با توابع "خیلی بهتر"" ،بهتر"" ،تقریبا برابار"" ،برابار"،
"بدتر"" ،خیلی بدتر" از گزینهی دیگار بیاان مایشاود .شااخص
اعتبارسنجی از محدودهی صفر (قطعا نامعتبر) تا ( 1قطعا معتبار)

که در آن > Cو >> Cارزشهای متقاطع (نقطهای که در آن توابع

افزایش یکنواخت دارد .رابطههای  2و  3توابع بسیار بهتر و بهتر را

برابر  2.5است) و  dفاصله است .روابط ترجیحی خیلی خوب و

نشان میدهد.

خوب در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -7روابط ترجیحی خیلی خوب و خوب

الویتدهی روابط تقریبا برابر و برابار در رواباط  4و  5نشاان داده
شده است.

رابطه :4

d

 log 2 

d 
 c


رابطه :5

d

 log 2 

d
c 2 
 


   d  = e

که در آن == Cو  Cارزشهای متقاطع (نقطه ای که در آن توابع

  d  = e

برابر  2.5است) و  dفاصله است .رواباط ترجیحای تقریباا برابار و
برابر در شکل 2نشان داده شده است.
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رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای....

شکل  -1روابط ترجیحی تقریبا برابر و برابر

دو رابطهی خیلی بد (رابطه )6و بد (رابطه  )7به صورت زیر تعریف

رابطه :7

میشود:
d>0
d≤0
رابطه :6


0


1
  d  = 
2
c 2  2  1 

1




d2




0

1

=
2
c 2 

1



d2 


d 



که در آن < Cو << Cارزشهای متقاطع و  dفاصله است .روابط
ترجیحی خیلی بد و بد در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3روابط ترجیحی خیلی بد و بد

حدهای زیر به الویتدهی روابط اعمال میشود (رابطه :)8
رابطه :8

) C eC  C

 d     d  e  d     d  (i.e.C
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اگر دو گزینهی  Aو  Bدر فاصلهی  dباشد ،مقدار شاخص اعتباار

هدایتی راد و همکاران

در مقابل گزینه  bبه صورت زیر تعریف میشود( :رابطه )12

سنجی این ادعا که" Aبهتر از  " Bاست با مقدار شااخص اعتباار
سنجی"  Aبدتر از " Bبرابر است( .رابطه )1

رابطه :12

C  C  C  C

رابطه :1

که مقدار این نمایه شدت ) µ * (a,bبه صورت زیر است( :رابطه
)11

مقدارشاخص اعتبارسنجی از بیان " Aبرابر با  "Bکمتر از مقادار

رابطه:11

µ*(a,b) 1

شاخص اعتبارسنجی " Aتقریبا برابر با  "Bاست .فاصلهی  dبین
 Aو  Bافزایش مییابد .عالوه بر این ارزش متقاطع  Cاز رابطهی

اگرهیچ یک از نمایههای شدت بیشتر از  αنباشد تابع به صاورت

" Aتقریبا برابر با  "Bباید کمتر از ارزش متقاطع > Cاز رابطاهی

رابطه  12خواهد بود.

" Aبهتر از  "Bباشد ،به عبارت دیگار درحاالتی کاه باین مقادار

رابطه:12

فاصله تفاوت وجود داشته باشاد دو رابطاهی بهتار و تقریباا برابار
نمیتواند قابل قبول باشد (مقادار شااخص اعتبارسانجی بااالتر از
.)15( )2.5
کاربر میتواند جدا از نوع اطالعات (فاازی ،عاددی یاا تصاادفی)،
ارزشهای عددی فاصاله را کاه مقادار شااخص اعتبارسانجی آن
معاااادل ( 2.5نقطاااه متقااااطع) اسااات ،مشاااخص کناااد .روش
 NAIADEمقاادار تمااام شاااخصهااای اعتبارساانجی را باارای
هرجفت از گزینه هاا و بارای هار معیاار بار اسااس شاش رابطاه
ترجیحی تعریف شده برای آن معیار محاسبه میکند (.)15
ترکیب معیارها

7

با ایجاد یک الگوریتم ترکیبی از مقدار شاخصهای اعتبارسانجی،
میزان الویت یک گزینه نسبت به دیگری در  NAIADEمحاسبه
میشود .پارامتر  αبه طور ویژه برای بیان حداقل الزامات در مقدار
شاخصهای اعتبارسانجی اساتفاده مایشاود .فقاط آن دساته از
معیارهایی که شاخصهای آنها باالتر از حدآساتانه  αباشاند باه
طور مثبت در ترکیب محاسبه میشوند .نمایه شدتµ * (a,b) 2
از برتری (که در آن * مخفف <<  >> ،= ، ،< ،و >) گزیناه a

 a, 0 

1- Criteria Aggregation
M
2- Intensity Index

m

a

) max   * (a, b
m 1

M

m

)  *(a, b
m 1

 * ( a, b) 

µ * V (a,b) =0

مفهوم آنتروپی برای استفاده از اطالعات مختلف در ارزیابی روابط
فازی بر طبق هر معیار کاربرد زیادی دارد .آنتروپی به عنوان
شاخص مختلف بین صفر و  1محاسبه میشود و شاخصهای
اعتبارسنجی باالتر از حد آستانه و نزدیک به ارزش متقاطع ()2.5
باشند را نشان میدهد .مقدار آنتروپی صفر ،به این معنی است که
تمام معیارها دقیق نشان داده شده اند (یا قطعا معتبر و یا قطعا
غیر معتبر) ،در حالی که مقدار آنتروپی  1نشاندهنده این است
که تمام معیارها گرایش به حداکثر فازی بودن را دارند.
اطالعات ارائه شده توسط نمایه شدت تارجیح را مایتاوان بارای
ایجاد درجه ای از درستی ( )tبا عبارات زیر استفاده کرد:
"با توجه به بسیاری از معیارها"
 aبهتر از  bاست
 aو  bبی تفاوت هستند
 aبدتر از  bاست
محاسبهی این ادعا که  aبهتر از  a ،bو  bبی تفااوت و  aبادتر از
 bاز روابط  14 ،13و  15حاصل میشود.
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رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای....

)  (a, b)^C (a, b)    (a, b)^C (a, b
)C (a, b)  C (a, b

رابطه :13

) (a, b)^C (a, b)   (a, b)^C (a, b
)C (a, b)  C (a, b

رابطه :14

indifferent (a, b) 

) (a, b)^C (a, b)   (a, b) ^C (a, b
)C (a, b)  C (a, b

رابطه :15

better (a, b) 

worse (a, b) 

که در آن مقدار تابع  Cدر رابطه  16نشان داده شاده اسات و باا

تجزیه و تحلیلها ،الگوریتمها و معادالت ریاضی بیاان شاده روش

سطح آنتروپی باالتر از شدت ترجیح ارتباط دارد.

 NAIADEدر نرمافزار کاربردی آن قابل اجارا اسات .باا کلیاک

)C*(a,b) = 1 - H*(a,b

رابطه :16

کردن بر سطر اول مااتریس اثارات ایان نارمافازار و فعاال شادن
پنجرهی آن میتاوان گزیناههاا (شاکل  )5و ناوع معیاار (فاازی،

عملگر ،)Minimun( ^ 1عملگری است که هایچ جبرانای را وارد

تصادفی ،کیفی و کمی) ،ویژگیهای معیاار (مانناد واحاد انادازه-

نمیکند و عملگر  Zimmermann-Zysnoامکاان وارد کاردن

گیری) ،هدف مورد نظر (حداکثر و یا به حداقل رساندن معیاار) و

درجههای مختلف جبران را دارد (از حداقل پرداخت جبران صافر

نقاط متقاطع روابط ترجیحی (تعیین فاصله مشاخص باین رواباط

تا حداکثر پرداخت جبران  .)15( )1در نهایت هر عملگر باتوجه به

برای مقایسه زوجی گزیناههاا) را تعریاف کارد (شاکل  .)6بارای

بسیاری از معیارها ،ارزشهای بهتر  ،بی تفاوت و بدتر را به صورت

مقایسهی گزینههای ماتریس اثارات ،در تعریاف یاک معیاار بایاد

رابطه  17جدا میکند( :شکل )4

چهار تابع خیلی خوب ،خوب ،تقریبا برابر و برابر که در واقع فاصله

رابطه :71

بین دو گزینه را نشان میدهند ،تعیین شاوند .شاکل  7مااتریس
اثرات نرمافزار  NAIADEرا نشان میدهد.

شکل  -5تعریف گزینهها در نرمافزار NAIADE

شکل -9نمایش توابع
1- Operator
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هدایتی راد و همکاران

شکل  -6تعریف معیار در ماتریس اثرات نرمافزار

شکل -1ماتریس اثرات نرمافزارNAIADE
پارامتر  pاز فاصلهی  Minkovsky2در تجزیه و

کاربر میتواند پارامترهای زیر را از طریق کادر گفتگو 1در نرمافزار



تغییر دهد (شکل: )8

تحلیلهای برابری



تعداد تکرارها بارای محاسابه فاصاله مشاخص (تکارار

بیشتر به معنی دقت بیشتر اما محاسبه کندتر)


تعداد تکرار در انتگرالگیری



پارامتر  αو انتخاب نوع عملگر در تجزیه و تحلیلهاای

چندمعیاری
 - 2فاصله  Minkovskyتعریفی عام است که در دل خود اناواع تعریافهاای
دیگاااار شااااامل فاصاااالهی  Euclidean ،Manhattanو فاصاااالهی

1- ِDialogue Box

 Chebyshevرا در برگیااارد .فاصااالهی  Minkovskyاغلاااب در ماااورد
متغیرهایی بهکار میرود که مقیاس آنها نسبی است و دارای صفر مطلاق نیاز
هستند.
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رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای....

شکل  -0مقدار و نوع پارامترها برای اجرای نرمافزارNAIADE

رتبهبندی گزینهها

7

امکان رتبهبندی گزینههاا بار اسااس نمایاههاای شادت تارجیح

نوع دوم ارزیابی در  :NAIADEتجزیه و تحلیل برابری

) µ*(a,bو آنتروپای ساازگار) H*(a,bدر  NAIADEوجاود

بهترین روشهاای تصامیمگیاری الزم اسات کاار تصامیمگیاری

دارد .رتبهبندی نهایی از اشتراک دو رتباهبنادی جداگاناه حاصال

گروهی3را تسهیل سازند .روشهاای تصامیمگیاری گروهای ایان

میشود .رتبهبندی  ϕ aبراساس روابط ترجیحی بهتر و خیلی

امکان را فراهم میآورند تا یک گروه از دستاندرکاران(4مجموعاه

بهتر است و با تغییر ارزش یک مقدار از صفر به  1نشان مایدهاد

افراد و گروههایی که از طرحهای مادیریتی تااثیر مایپذیرناد یاا

که گزینه  چگونه از ساایر گزیناههاا بهتار اسات .رتباهبنادی

قابلیت اثرگذاری بر طرحهای این بخش را دارند) ،دانش و آگااهی

 ϕ aبر اساس روابط ترجیحی بدتر و خیلی بادتر اسات و باا

خود را به منظور انتخاب یک گزینه مطلوب در شرایط پیچیده باه

تغییر ارزش یک مقدار از صفر باه  1نشاان مایدهاد کاه چگوناه

کاار گیرناد ( .)22ایان مجموعاه روشهاا ،امکاان بهارهگیاری از

گزینه  از سایر گزینهها بدتر اسات .رتباهبنادیهاای  ϕ aو

مجموعه نظرهاای تخصصای و ایجااد محیطای بارای اساتفاده از

 ϕ aبه صورت رابطه  18و  11محاسبه میشود که  Nدر آن

اندیشههای گوناگون را فراهم میکنند .هدف اصلی از این تحلیال،

تعداد گزینهها است (.)15

در نظر داشتن توزیع و عدالت در طراحی پروژه یاا تصامیمساازی

رابطه    a, n  ^C  a, n    (a, n)^C (a, n)  :18

است (.)21

N 1









N 1

  (a)  n1

N 1

)  C  a, n    C ( a , n




n 1

شاخصی برای هر جفت از گروههای درگیر  iو  jاز تشاابه گزیناه-

N 1

رابطه :11

   a, n  ^C  a, n    (a, n)^C (a, n) 








N 1

)  C  a, n    C ( a , n


n 1



تجزیه و تحلیل برابری با ایجاد یاک مااتریس براباری کاه بیاانگر
منافع گروههای درگیار اسات شاروع مایشاود .مااتریس براباری

n 1

N 1

1

n 1

 ( a ) 

هااای پیشاانهادی ماایدهااد .شاااخص  Sjiبااه ایاان صااورت

n 1

1- Ranking of Alternatives

2- Equity Analysis
3- Group Decision Making
4- Stakeholders
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)sij=1/(1+dijمحاساابه ماایشااود کااه در آن  dijفاصااله

هدایتی راد و همکاران

نمایش نتایج در NAIADE

 Minkovskyبین گروه  iو گروه  jاست که به شیوه رابطاه 22

نتایج تجزیه و تحلیلهای چند معیااری را مایتاوان باه دو روش

محاسبه میشود و ( Sk(i, jفاصلهی مشخص بین گروه  iو گروه j

نمایش داد .از یک ساو هماهی محاسابات در یاک فایال باه ناام

در قضاوت از گزینههای  kاست که  ،Nتعداد گزینه ها و پاارامتر

 multicri.outنوشته میشود و از سوی دیگر رتبهبنادی نهاایی

 pاز فاصلهی  Minkovskyباید بزرگتار از صافر باشاد (.)p>0



نمودار درختی شکلگیری ائاتالف از طریاق یاک تاوالی کاهشای

هم به شکل عددی نشان میدهد.

ریاضی ساخته میشود .این نحوهی شکل گیری ائتالفهای ممکن

مقدارهای ( µ *(a,bو آنتروپی آنها ) H*(a,bو همچنین درجه

برای کاهش مقدار شاخص تشابه و درجاهی تضااد باین گروهاای

درستی(بهتر (  )بدتر ( )بیتفاوت   )برای هر جفت از

درگیر را نشان میدهد (.)15

گزینههای  و  گرفته میشود.
p

رابطه :22

نتایج حاصل از ارزیابی اثرات و تجزیه و تحلیال براباری در شاکل

N
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از گزینهها و محل تقاطع آنها را هم از نظر نموداری و

p

dij 

های  1و  12نشان داده شده اند.
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رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیطهای....

بحث و نتیجهگیری
تصمیمگیری فرایندی است کاه از راه آن ،مسائله معینای ،حال

نظرگرفتن محدودیتهای مختلف ،تعادل دقات و سارعت نسابت باه

میشود .رویکردهای مختلف تصمیمگیری را به طور کلی میتاوان

روشهای دیگر برتری دارد ( ،)23به عبارت دیگار در هار مسائله باا

به رویکرد تصمیمگیری سنتی و یاک معیااره CBA1 :و رویکارد

توجه به شارایط آن ،الزم اسات ابتادا یاک فرایناد تصامیمگیاری باا

تصمیمگیری چندمعیاره MCA2 :تقسیمبندی کرد ( .)21فرایناد

معیارهای مطرح شده توسط تیم تحلیلگر مسئله انجاام شاود و روش

تصمیمگیری با استفاده از تحلیل هزینه-فایاده یاا  CBAشاامل

مناساب تصامیمگیاری انتخااب شاود .روش  NAIADEباهعناوان

بررسی مجموع درآمدها و هزینهها برای گزینههای مختلف اسات.

رویکردی پرکااربرد و کارآماد در پاژوهشهاای مختلاف مادیریتی و

در این رویکرد فقط یک معیار کمی 3شامل عامالهاای اقتصاادی

محیطزیساتی در جهاان مطارح شاده اسات ،اماا متاسافانه تااکنون

مدنظر قرار میگیرد .امروزه این رویکارد باه دلیال مطارح شادن

مطالعاتی در این زمینه در ایران انجام نشده اسات .بناابراین در مقالاه

کارکردهای گوناگون ،جامعیت الزم برای فرآیند تصمیمگیاری در

حاضر سعی بر آن شده اسات تاا باا معرفای روش  ، NAIADEباه

مدیریت منابع طبیعی را ندارد .وجود مسئلههاای پیچیاده ،عادم

عنوان یک روش انعطافپذیر در ارزیابی چنادمعیاره و تصامیمگیاری

اطمینان باال ،شکلهاای مختلاف داده و اطالعاات ،منفعاتهاای

بویژه در موقعیتهای عدم قطعیت و فاازی گاامی در جهات افازایش

گوناگون و چندگانه از طبیعت ،سبب شاده تاا اماروزه باه دنباال

آگاهی و دانش در سطوح مختلف جامعه ،مسئولین و تصمیمگیاران و

روشهایی برای ترکیب منافع اقتصادی باا ترکیاب سیساتمهاای

نیز بهبود کیفیت محیطزیست برداشته شود .از مهمترین نقااط قاوت

زیستفیزیکی و اجتماعی -فرهنگای باشایم .در ایانجاا نیااز باه

این روش ،میتوان به ساهولت اساتفاده بارای کااربر ،امکاان تفسایر

تحلیلهای چندمعیاره مشخص میشود .آساافو آجاایی باه نقال از

پارامترها ،دستهبندی شاخصها و گزینهها ،امکان تحلیل حساسیت به

نیکامپ بیان میکند که حادود  52روش تحلیال چنادمعیاره وجاود

صورت ساده و سریع ،امکان استفاده از انواع مختلف اطالعات ،امکاان

دارد .در سالهای گذشته تعداد این روشها به شکل تصاعدی افزایش

استفاده از طرح نموداری ساده و امکان در نظر گرفتن محدودیتهاا و

یافته است .به ویژه آنکه روشهای ترکیبی زیاادی نیاز مادنظر قارار

خطاهای مختلف در بهینهسازی تصمیم اشاره کرد ( .)24زمان ماورد

گرفته است .انتخاب نادرست روش تصمیمگیری چندمعیاره مایتواناد

نیاز برای انجام ارزیابیهای مختلف در این روش متفااوت و بساته

به نتایج نادرستی منجر شود .در این صورت احتمال دستیابی به پاسخ

به زمان مورد نیاز برای جمعآوری اطالعات است اما بعد از ساخته

غیربهینه ،صرف زمان و هزینه دوبارهکااری فرآیناد ،وجاود دارد(.)22

شدن ماتریس اثرات و در نتیجه در دسترس بودن تماام اطالعاات

یون و هونگ در سال  1115مجموعه قوانین انتخاب یک روش از بین

مورد نیاز ،ارزیابی میتواند در عرض چند روز انجاام شاود .هزیناه

روشهای تصمیمگیری را بیان کردهاند .بر این اسااس روش تصامیم-

استفاده از این روش با توجه به شرایط مختلاف بسایار متفااوت و

گیری مناسب یک مسئله ،در معیارهایی نظیر سهولت استفاده ،تفسیر

نسبتا ارزان است .نرمافازار  NAIADEباه عناوان یاک ابازار در

پارامترها ،پایداری نتایج ،مقدار تعامال کااربر باا مادل ،ساهولت درک

اینترنت در دسترس است .هرچند تجزیاه و تحلیالهاای ارزیاابی

نتایج ،امکان تحلیل حساسیت ساده و سریع ،امکان اساتفاده از طارح

چندمعیاره در این روش مستقیما به محاسبات نیااز نادارد و ایان

نگاشتی مدل ،4امکاان پشاتیبانی تصامیمگیاری گروهای ،امکاان در

فرایند توسط نرم افزار کاربردی آن قابل اجرا است اما با ایان حاال
در نظر داشتن موارد زیر بسیار ضروری است:

1- Cost- Benefit Analysis
2- Multi Criteria Analysis
3- Quantitaive Criterion
4- Take advantage of the graphical design model
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