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 هچکید

سأازی جوامأع   المللی ترسين كأربن بأر توانمنأد   ی بينترين خدمات پروژه بندی مهماين پاوهن با هدف بررسی و اولويت 
روش نمونأه  . و ارزيابی قرار گرفأت  انتخاتكرد پروژه محلی خراسان جنوبی صورت گرفت كه در اين بين سه نوا خدمات يا كار

زدايی و احيای های توليدی برای اشتغال و ساير موارد، كاركرد بيابانواگآاری وام گيری بصورت تصادفی بوده، خدمات يا كاركرد
كأن قرارگرفتأه   مراتع منطقه و در نهايت كاركرد تسهيالتی كه در اختيار مردم محلأی از جملأه حمأام خورشأيدی و آت شأيرين     

آل فازی مربوط بأه تسأهيالت بأا    اصله از حل ايدهنتايج نشان داد كه بيشترين ف. های مورد بررسی انتخات گرديدعنوان گزينه به
از طرفی نتايج نشأان  . باشدآل فازی میدارای كمترين حل ايده 03/0باشد و گزينه يا كاركرد وام توليدی با مقدار می 10/0مقدار 

كمترين فاصأله را   59/1ا دارای بيشترين فاصله و معيار تسهيالت ب 90/0آل فازی برای وام توليدی با مقدار داد كه حل ضد ايده
تأرين و اولأين    عنوان مهأم  باشد؛ هرا كه مقدار شاخص شباهت برای معيار وام توليدی به ي  نزديکتر است، اين معيار بهدارا می

زدايی و احيای مراتع به عنوان عملکرد دوم و تسهيالت بأه عنأوان   المللی ترسين كربن انتخات شد و بيابانی بينعملکرد پروژه
ی بين المللی ترسين كربن معيار وام توليدی به منظأور  پيشنهاد می شود در فازهای بعدی پروژه. کرد سوم طرح انتخات شدعمل
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 دمهمق

بأرداری  های طبيعی، سرعت تخرين و بهأره برنامه از عرصهرويه و بی امروزه به داليل مختلف از جمله استفاده بی
ای از منأابع و  باشد و همين مسئله باعث نأابودی سأطوح گسأترده   بسيار بيشتر از روند تجديد و بازسازی اين منابع می

برداری پايدار از ايأن  نابراين تدوين راهبردهای حفاظت و بهرهب؛ زيست شده استتر محيطهای وسيعشکنندگی عرصه
اما در هنين وضعيتی نقن اصلی با روستاييان است كه ؛ گرددعنوان ضرورتی بنيادی بين از پين احساس می منابع به
ری آن در ای ضامن اجرا و پايدا مشاركت مردم در هر پروژه. شوندنفع اصلی اين منابع در جوامع محلی محسوت میذی

؛ زيرا مسأائل  (0555 ،0برينی)باشد پروژه است و اين مسئله در حفاظت از منابع طبيعی از اهميت بيشتری برخوردار می
ای نيازمند مشاركت  زيست و منابع طبيعی با زندگی جوامع محلی آميخته است و توفيق هر نوا برنامهمربوط به محيط
ريزی، اجرا، نظارت و ارزشيابی هر برنامأه حفأاظتی   گيری، برنامهبنابراين نقن مردم در تصميم؛ اهد بوداين جوامع خو

ی مأديريتی بأر   مبنأا  بأر هأا، بايسأتی   از اين رو نظام مديريتی مناسن برای حفاظت از اين عرصأه . اهميت حياتی دارد
 (.0030 و همکاران، ويسی)مشاركت جوامع محلی بنا نهاده شود 

باشأند و افأزاين   خشأ  مأی  های مناسن جهت اجرای پروژه ترسين كربن، مناطق خش  و نيمأه يکی از مکان
مزيت فراوان هستند دارای   يكربن گازتوده گياهان هوبی در اين مناطق، به دليل كاهن هزينه ترسين ميزان زيست

، اين منأاطق را بأرای اجأرای    UNDPو  GFEی مانند الملل نيبی ها سازمانشد كه  ضوا باعثاين مو(. 0،0113هاهو)
 .نگر انتخات نمايندای و دستيابی به توسعه پايدار جامعمنظور كاهن گازهای گلخانه به كربن نيترسهای برنامه

منظور توسعه مدل  زدايی و بهنهای توسعه ايران يعنی بيابادر راستای تحقق يکی از اولويت كربن نيترسی پروژه
زدايی و افزاين جآت كربن طراحأی شأده   خش  با هدف محروميتمديريتی مشاركتی مراتع در مناطق خش  و نيمه

های توسعه ملی را توأمأاً در بأر   زيست جهانی و اولويتعنوان ي  برنامه در اولويت، مسائل حفاظت محيط است؛ لآا به
 (:0039و پويافر،  هادربادی)كند وژه سه هدف اصلی را دنبال میطوركلی، اين پر به. گيردمی

 جآت كربن اتمسفری از طريق احيای مناطق بيابانی شده در سطح جهانی؛ -0

زدايأی از طريأق احيأاء مراتأع     و بيابأان  خشأ   مهينوری اراضی مناطق خش  و ارائه مدلی برای افزاين بهره-0
 ه با مشاركت مردم در سطح ملی؛تخرين يافت

بهبود وضعيت اجتماعی، اقتصادی جوامع محلی، كاهن فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی منطقه اجرای پروژه -0
 .در سطح محلی

ی توانمندسأاز المللی ترسأين كأربن بأر    ی بينترين خدمات پروژه بندی مهمهدف تحقيق حاضر بررسی و اولويت

                                                                                                                                                         
1-Borrini 

2-Chacho 
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زدايی و احيای های توليدی برای اشتغال، بياباناست كه در اين بين خدمات واگآاری وام جوامع محلی خراسان جنوبی
عنأوان   كأن بأه  مراتع منطقه و در نهايت تسهيالتی كه در اختيار مردم محلی از جمله حمأام خورشأيدی و آت شأيرين   

 .پارامترهای مورد بررسی انتخات گرديد

هکتأار در محأدوده سياسأی شهرسأتان سربيشأه واقأع        011111 حوضه آبريز دشت حسين آباد غينات با مساحت
 مهرماهتا  ماه خردادروزه سيستان است كه از  001 اين دشت در معرض فرساين شديد ناشی از بادهای. گرديده است

-گياهی طبيعی، مزارا و محصوالت كشاورزی دشت میی به پوشنا عمدههای درهر سال جريان دارد وباعث خسارت

سالی طوالنی مدت است كه ایرات اقتصادی و  خوش ایرات خش ی دستجد طور  بهطرف ديگر اين منطقه شوند از 
 آبادی بأا جمعيتأی حأدود    00 در اين دشت حدود. ها به جا گآاشته استاجتماعی منفی شديدی بر زندگی اهالی آبادی

پأروژه ترسأين كأربن دشأت      .باشأد یباشد كه دامداری و كشاورزی محدود شغل اصلی مردم مأ خانوار مستقرمی 311
 محيطأی جهأانی  و تسأهيالت زيسأت  ( UNDP) حسين آباد غينات كار مشترک دولت ايران، برنامه عمران ملل متحد

(GEF )جأواری بأا مأرز افغانسأتان در گآشأته بأا حضأور        باشد كه به علأت هأم  محل اجرای پروژه اراضيی می. است
های مقأرون بأه صأرفه و پايأدار     ين شده و هدف پروژه نيز يافتن روشپناهندگان افغانی دراين قسمت به شدت تخر

هأای مشأاركتی دراحيأای مراتأع و     و توسعه ديأدگاه  بسط منظور  بهاين پروژه . باشدبرای احيای اين منطقه بيابانی می
را گرديأده  افزاين توان و ظرفيت ترسين كربن اين منطقه و نيز بهبود وضيعت اجتماعی و اقتصادی ساكنان محلی اج

 .است

 
 المللی ترسين كربن ينبموقعيت مکانی پروژه . 1شکل 
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االصل بنام پروفسور لطفعلأی عسأکرزاده، اسأتاد     ی فازی توسط دانشمند ايرانیها و مجموعهی منطق فازی  هينظر
ين سأاله نظريأه   با وجود قدمت هند. گرديد مطرح 0519دانشگاه بركلی كاليفرنيا، برای اولين بار در سطح دنيا در سال 

های كالسأي   بطوری كه امروزه مجموعه. دهدها را تحت شعاا قرار می و منطق كالسي ، آن ها مجموعهاحتماالت، 
 .آيندهای فازی به شمار میي  نوا از مجموعه

اين . هند ارزشی بودن استفازی بودن به معنای . دارد در منطق فازی همه هيز نسبی استبيان می( 0519) 0زاده
ها بجأای  بدان معنی است كه در پاسخ به هر سؤال سه يا بيشتر انتخات وجود دارد و شايد طيف نامحدودی از انتخات

شأده كأه    جای حالت دودويی از حالأت آنأالوگ اسأتفاده    يعنی به؛ فقط ي  انتخات در انتخات نهايی وجود داشته باشد
ها دقيق در منطق فازی استدالل(. 0030، حسينی)شود بين سياه تا سفيد فرض می های نامحدودی از خاكستریسايه
 سأتم يهأر س . ی درجأه پأآير اسأت   زيهر هدر منطق فازی . شوندهای تقريبی تلقی میعنوان موارد مرزی استدالل به

طور معأادل   های تغييرپآير و يا به ای ازمحدوديت هعنوان مجموع در منطق فازی، دانن به. تواند فازی باشدمنطقی می
عنأوان فراينأد گسأترش     ، بأه اسأتنتاج  .گأردد شأود، تعبيأر مأی   ای از متغيرهأا اعمأال مأی    فازی كه بر روی مجموعأه 

در . سأتون اسأت  فازی دارای هندين سأطر و   سيماتر (.0030،قيومی)شود پآير در نظر گرفته میهای تغيير محدوديت
شأوند و  مأی  آورده اند، دهی شدهی قبل شناسايی و وزنزيستی كه در مرحلهی اين ماتريس فاكتورهای محيطها ستون

ای رياضأی   عنأوان نظريأه   های فازی و منطق فازی، به تئوری مجموعه. شودهای پروژه نوشته میسطرهای آن فعاليت
دم قطعيت موجود در ارزيابی ایرات بوده و ابزاری بسيار كارآمد و مفيد بندی رياضی ابهام و عسازی و صورتبرای مدل

 (.0557 ،0لوتسما)رود برای اين منظور به شمار می

گيأری بأا اسأتفاده از    شود كه تثیير عوامأل مختلأف درتصأميم   های هند معياره كالسي  سعی میگيریدرتصميم
از طأرف ديگأر    .پأآير نيسأت  اما بيان بسياری از عوامل بامنطق رياضی كالسي  امکان ؛دمفاهيم رياضی محاسبه شو

هميشه در دنيای واقعی عدم قطعيت وجود داشته و شرايط نامطمئن، در مراحل مختلف مطالعه و بررسی يأ  مسأئله   
گيأری هنأدمعياره، فأازی    مهأای يأ  مسأئله تصأمي    بنابراين در بسياری از موارد، تمام و يا قسمتی از داده ؛وجود دارد
های قطعی مدل و فرموله شود جأوات درسأت و دقيقأی بأه دسأت      دراين صورت اگر مسئله با استفاده از داده. هستند

تأوان بأه هأدف و    ی غير دقيقی نمیها یريگ ميتصمهنين  در .نخواهد آمد و در نتيجه گزينه ارجح انتخات نخواهد شد
بايأد بأا وجأود    . های آن تصأادفی يأا فأازی هسأتند    گيری كه دادهی تصميمها مدللآا در. افتي دستمقصود موردنظر 

مأدل  . گيری لحاظ كردطور منطقی و دقيق برخورد كرده وعدم قطعيت را درمدل تصميم محاسبات و عمليات بيشتر به 
 (.0035،عطايی)شود های فازی انجام میتئوری مجموعه لهيوس  بهگيری كردن عدم قطعيت در مسائل تصميم

كأه   دادنأد بار ارائه  نياول یرارا ب (Fuzzy Topsis)ی فازآل دهيا ینهيروش شباهت به گز( 0530) 0و يو هوآنگ

                                                                                                                                                         
1-zadeh 

2- Lootsma 

3- Hwang and Yoon 
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-ميتصأم  یروش بأرا  نيأ موارد از ا یاريدر بس راًيكه اخ یطور به و كاربران مختلف قرار گرفت نيمورد استقبال محقق
AHPشماننأد رو  گأر يد هأای بأه همأراه روش   ايی يتنها به مختلف،های در پروژه ارهيهندمع هاییريگ

FAHPو 0
0 ،

ای و نقأأده زارا؛ 9،0101و اسأأکونيس كلمنأأيس؛ 1،0101يأأو؛ 0،0101يأأه) .اسأأتفاده شأأد رهيأأغ و  يأأژنت تميالگأأور
؛ 0113 ،01و تاسأو  هأن  ؛0117 ،5و لأی وانگأ  ؛0115، 3و همکأاران  ميکائيل ؛0115 و همکاران، 7برنا؛ 1،0115همکاران
و  هنأأگ ؛0111 ،01سأأاوادوگو شأأانيان؛ 0111 ،00و الحأأاجوانگأأ؛ 0111 ،00و همکأأاران جهانشأأالو؛ 0115 ،00يورداكأأول
 (.0531 ،01يوون؛ 0111 ،09همکاران

 تأر هيشأب  نهيگز  يكه هرهه  طوری شوند، بهیم بندیرتبه آلدهيبر اساس شباهت به حل ا هانهيروش گز نيا در
شأباهت بأه حأل    "و "آلدهيأ حل ا"مفهوم روش از دو  فيدر تعر .ردگيیم یشتريو وزن ب ارزش آل باشد، دهيبه حل ا

كه عمومأاً در عمأل وجأود نداشأته و     باشد  نيهتراست كه از هرجهت ب یحل "آلدهيحل ا".شده است  استفاده"آلدهيا
 یآل، فاصأله دهيوضد ا یفازآل دهيروش به حل ا  يشباهت  یرگيمنظور اندازه به .ميشو  يبه آن نزد شودیم یسع

بأه   آلدهيأ بر اساس نسبت فاصله از حل ضد اها نهيو گز شودیم یرگين اندازهآل آدهيو ضد ا آلدهيآن از روش حل ا
  ،يكالسأ آل دهيأ ا نهيروش شباهت به گز در .شوندیم بندیو رتبه یابيارز آلدهيو ضد اآل دهيل امجموا فاصله از ح

از مواقأع تفکأرات    یاريدربسأ  .شأود یاستفاده مأ  نيو مع قيدق رياز مقاد هانهيگز بندیو رتبه ارهايوزن مع نييتع یبرا
گونه موارد بهتأر اسأت از    نيا در .است رگآاريیثت یرگيميدر تصم تيعدم قطع نيهمراه است وا تيانسان با عدم قطع

حالت  ندر اي .هاستروش نيا از یکی يآل فاز دهيا نهياستفاده شود كه روش شباهت به گز یفاز یرگيميروش تصم
ارائأه   یكه توسأط اعأداد فأاز    یزبان یرهاتوسط متغي ها آنی هر دو اي و ارهايوزن مع ای يريگميتصم سيعناصر ماتر

 ،يیعطأا ) كنأد یغلبأه مأ    يكالس آلدهيای نهيبر مشکالت روش شباهت به گز نيترت نيشده و بد یابارزياند، شده
0035). 

 جأاد يا یها برا كم  به آن یمردم محل یتوانمندساز نيو افزا جاديا هایاز راه یکي كندیم انيب( 0110) 07وارنر
                                                                                                                                                         
1 - Analytic Hierarchy Process 

2 - Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

3- Ye 
4- Yue 

5- Kelemenis and Askounis 
6- Zare Naghadehi et al 

7- Boran et al 

8- Mikaeil et al 
9- Wang and Lee 

10- Chen and Tsao 

11- Yurdakul 

12-Jahanshahloo et al 
13-, Wang and Elhag 
14- Shanian Savadogo 

15- Cheng et al  
16- Yoon 
17- Warnner 
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 .خود استفاده كنند یزندگ تيبهبود وضع یبرا یو قدرت جمع ايبتوانند از مزا قيطر نياست تا از ا مستقل هایگروه

سيستم حمل و نقل عمومی را برای شهر مقدس مشهد بأا روش شأباهت بأه گزينأه     ( 0050) و همکاران داوديان
 یدارا 17/0بأا   یقطأار شأهر  ی و نقأل عمأوم    حمأل ی ها ستميس نيدر بتند آل فازی بررسی نمودند و نتيجه گرفدهيا

 .است یفازآل دهيفاصله از ضدحل ا نيشتريب یدارا 39/0و با  یفازآل دهيفاصله تا حل ا نيكمتر

كشور استفاده كردند بندی مواد معدنی آل برای رتبهدهيااز روش شباهت به گزينه ( 0037)و همکاران  شکورشهابی
هأای آتأی كشأور    گأآاری دار جهت سرمايهو نتيجه گرفتند مس، زغال، طال، كروميت، سرت و روی مواد معدنی الويت

هأای اسأتان اردبيأل را بأا     های سأکونتی در شهرسأتان  تحليل شاخص( 0051)و علی آبادی آباديزنگی .شناخته شدند
آل فازی بررسی نمودند و نتيجه گرفتند كه نقاط شهری دو شهرسأتان نيأر و   دهيای شباهت به گزينهاستفاده از روش 

 .دهندنمين گروه برخوردار را تشکيل می

ی فأاز آل دهيأ ا نهيسه منطقه شهر مشهد با روش شباهت گز یبراسبزرا یفضاالويت ( 0050)و همکاران  داوديان
رتبأه   یشاخص شباهت دارا نيشتريدارا بودن ب ليبه دلمشهد  00منطقه  تينشان داد كه در نها جينتادند وبررسی نمو

 .باشد یم اول

 هامواد و روش

 (:Fuzzy Topsis)5آل فازیدهیای روش شباهت به گزینه

ت بهترين گزينه بأا  منظور انتخا گزينه وجود داشته باشد، به mمعيار و  nگيری هندمعياره اگر دري  مسئله تصميم
 (.0031، عطايی)باشد آل، مراحل روش به شرح زير میاستفاده از روش شباهت به حل ايده

برای تشکيل ساختار سلسله مراتبی ابتأدا  . تشکيل ساختار سلسله مراتبی برای انتخات بهترين عملکرد: مرحله اول
معيارهای اصلی انتخات شدند سپس برای انتخات سه گزينه نهايی و  عنوان بهربن ههار عملکرد اصلی پروژه ترسين ك

گآاشأته   تأثیير زير معيارها كه هري  از اين زيرمعيارها بر هركدام از معيارهای اصلی به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
و بر بهداشت و سالمت  بر سطح اجتماعی( مثل آت شيركن و حمام خورشيدی استاندارد) التيتسهطور مثال  به. است

جوامع محلی تثیير مثبت داشته است و وام توليدی بر سطح اجتماعی و اقتصادی جوامع تأثیير مسأتقيم مثبأت داشأته     
 .است

در i  نأه يگز ,i (i=1 ، عملگأر گزينأه  =شده است،  دراين پاوهن از اعداد فازی مثلثی استفاده 
 .باشدمی j اريمع  ,j (j=1ياررابطه با مع

                                                                                                                                                         
1- Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 
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 ساختار سلسله مراتبی برای انتخات عملکرد برتر. 2شکل 

 

امأأأين تصأأأميم گيرنأأأده،  kبنأأأدی فأأأازی عضأأأو باشأأأد و رتبأأأه kاگأأأر كميتأأأه تصأأأميم گيرنأأأده دارای 
ت معيارهأای   ، باتوجأه و بأاش   j=1,2,…,nو  i=1,2,…,m عدد فازی مثلثی به ازای=

 .توان بر اساس روابط زير بدست آوردها را میگزينه= بندی فازی تركيبیرتبه

(0)  

(0) 
 

(0)  

 ماتريس تصميم و بردار وزن معيارها ليتشک :0مرحله 

تشأکيل  ( جأداول زيأر  )ار وزن فازی گزينه ها از نظر معيارهای مختلف ارزيابی شده و ماتريس تصميم فازی و برد
 .شودمی

 هابندی گزينهزبانی برای رتبه یرهايمتغ .1جدول 

 متغيرزبانی عدد فازی متناظر

 بسياركم (1،1،0)

 كم (1،0،0)

 تاحدودی كم (0،0،9)

 مناسن (0،9،7)

 تاحدودی زياد (9،7،5)

 زياد (5،7،01)

 بسيارزياد (5،01،01)

 های تحقيقيافته: مثخآ                                              
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 متغيرهای زبانی برای ارزيابی اهميت معيارها .2جدول 

 متغيرزبانی عدد فازی متناظر

 بسياركم اهميت (0/1،1،1)

 كم اهميت (0/1،0/1،1)

 تاحدودی كم اهميت (9/1،0/1،0/1)

 اهميت متوسط (7/1،9/1،0/1)

 هميتتاحدودی باا (5/1،7/1،9/1)

 بااهميت (0،5/1،7/1)

 بسيار با اهميت (0،0،5/1)

 های تحقيقيافته: مثخآ                                                         

 
 تابع عضويت متغيرهای زبانی برای ارزيابی اهميت معيارها. 3شکل 

 

 
 هابندی گزينهمتغيرهای زبانی برای رتبه. 4شکل 



 222     ...بررسی اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی 

 

 :شودگيری به صورت زير تعريف میرين معيارهای مختلف در تصميمدراين مرحله ض

(1) 
 

-امأأأين تصأأأميم   kبنأأأدی فأأأازی   عضأأأو باشأأأد و رتبأأأه   kگيرنأأأده دارای  تصأأأميم  تأأأه ياگأأأر كم

بنأدی  به معيارهأای رتبأه   با تجهباشد،   j=1,2,…,n عدد فازی مثلثی به ازای گيرنده
 :آورد به دستروابط زير  بر اساستوان ها را میگزينه= فازی تركيبی

(9)  

(1) 
 

(7)  

 بی مقياس كردن ماتريس تصميم فازی: 0مرحله 

مقيأاس كأردن از تغييأر مقيأاس     ها نيز فازی است، برای بأی  ها به صورت فازی هستند، پس مسلماً هون
باشد، ی مثلثی میاعداد فاز هون .شودف به مقياس قابل مقايسه استفاده میخطی برای تبديل مقياس معيارهای مختل

 :شوداستفاده می( به ترتين) ريزمقياس برای معيارهای مثبت و منفی از روابط های ماتريس تصميم بیدرايه

(3) 
 

(5) 
 

(01)  

(00)  

 :دار وزنمقياس فازی تعيين ماتريس تصميم بی: 1مرحله 

دار از ضرت كردن ضرين اهميت مربوط به هر معيار ه وزن معيارهای مختلف، ماتريس تصميم فازی وزنباتوجه ب
 :آيدمقياس شده فازی و به صورت زير به دست میدر ماتريس بی

(00)  

 :ه صورت زير استدار ببنابراين ماتريس تصميم فازی وزن؛ باشدمی  ضرين اهميت معيار كننده انيبكه
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(00)  

 :هون اعداد فازی هستند بنابراين

(01) 
 

(09) 
 

*FPIS,A)آل فازی دهيای حل  محاسبه: 9مرحله 
0FNIS,A)آل فازی دهيا و حل ضد( 0

-): 

 :شوندآل فازی به ترتين به صورت زير تعريف میدهياحل ايده آل فازی و حل ضد 

(01)  

(07) } 

اين مقادر از روابط . باشدها میاز بين تمام گزينه iترين مقدار معيار  هااز بين تمام گزينه iبهترين مقدار  كه

 :آيددست میزير به

(03)  

(05)  

Aو  *Aهايی كه در گزينه
 .دتر هستندهای كامالً بهتر و كامالً بی گزينهدهندهگيرند، به ترتين نشانقرار می-

 :آل فازیدهياآل وضد ی فاصله از حل ايدهمحاسبه: 1مرحله 

 :گرددآل فازی به ترتين از روابط زير محاسبه میدهياآل و ضد دهيافاصله هرگزينه از حل 

(01) 

 

                                                                                                                                                         
1- Fuzzy positive Ideal Solution 

2- Fuzzy Negative Ideal Solution 



 222     ...بررسی اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی 

 

(00) 

 

d( ی باشأد، فاصأله   دو عأدد فأازی مثلثأ    (a2,b2,c2)و ( a1,b2,c3)فاصله بين دوعدد فازی است كه اگر  (
 :دوعدد برابرست با

(00) 

 

 :محاسبه شاخص شباهت: 7مرحله 

 :شودبرای محاسبه شاخص شباهت از فرمول زير استفاده می

(00) 
 

 :هابندی گزينهرتبه: 3مرحله 

هأای بأا شأاخص    طوری كأه گزينأه   شوند بهبندی میها رتبهنهيگز دراين مرحله باتوجه به ميزان شاخص شباهت،
 .گيرندتر در اولويت قرار میبيش

 نتایج بحث و

ها توسط متغيرهأای   گيری يا وزن معيارها و يا هر دوی آنل فازی ماتريس تصميمآدر روش شباهت به گزينه ايده
 .شونداند، ارزيابی میزبانی كه توسط اعداد فازی ارائه شده

 معیارها

 .(C4)اقتصادی -1، (C3)اجتماعی -0، (C2)آموزشی -0، (C1)بهداشت و درمان-0

 ماتريس تصميم.3جدول

C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی)  كاركرد  

(5,9,7) (0,0,1) (9,0,0) (9,0,0)  A(تسهيالت)  

(5,9,7) (9,0,0) (7,9,0) (01,5,7)  B(وام توليدی)  

(7,9,0) (0,0,1) (9,0,0) (5,9,7) C(عزدايی و احياء مراتبيابان)  

 های تحقيق يافته: مثخآ             

 

كه همه معيارها مثبت بوده از فرمول زيربرای بی مقياس كأردن  جائیازآن: مقياس كردن ماتريس تصميم فازیبی
 .ماتريس استفاده گرديد
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 بردار وزن سيماتر .4جدول 

C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی) معيارها   

( 7/1 , 9/1 , 0/1 ) ( 5/1 , 7/1 , 9/1 ) ( 9/1 , 0/1 , 0/1 ) (0, 5/1 , 7/1    وزن معيار (

 های تحقيق يافته: مثخآ                        

 (01) 
 

 بی مقياس كردن ماتريس تصميم فازی .5 جدول
C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی)  كاركردها  

( 5/1 , 9/1 , 7/1 ) ( 0/1 , 0/1 ,1) ( 9/1 , 0/1 , 0/1 ) ( 9/1 , 0/1 , 0/1 ) A(تسهيالت)  

( 5/1 , 9/1 , 7/1 ) ( 9/1 , 0/1 , 0/1 ) ( 7/1 , 9/1 , 0/1 ) (0, 5/1 , 7/1 ) B(وام توليدی)  

( 7/1 , 9/1 , 0/1 ) ( 0/1 , 0/1 ,1) ( 9/1 , 0/1 , 0/1 ) ( 5/1 , 9/1 , 7/1 ) C(بيابان)...  

 های تحقيق يافته: مثخآ                     

 

 فازیماتريس تصميم بی مقياس وزن دار  .6جدول 

C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی)  كاركردها  

( 10/1 , 09/1 , 00/1 ) ( 07/1 , 17/1 ,1) ( 09/1 , 15/1 , 10/1 ) ( 9/1 , 07/1 , 17/1 ) A(تسهيالت)  

( 10/1 , 09/1 , 00/1 ) ( 19/1 , 00/1 , 19/1 ) ( 7/1 , 9/1 , 0/1 ) (0, 30/1 , 15/1 ) B(توليدیوام)  

( 15/1 , 09/1 , 15/1 ) ( 07/1 , 17/1 ,1) ( 9/1 , 0/1 , 0/1 ) ( 5/1 , 19/1 , 15/1 ) C(بيابان)...  

 های تحقيق يافته: مثخآ                 
 

 (-FNIS,A)آل فازی و حل ضدايده( *FPIS,A)آل فازی حل ايده .7جدول 

C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی) آل و ضدايده آل فازیحل ايده  

( 10/1 , 10/1 , 15/1 ) ( 07/1 , 19/1 , 07/1 ) ( 09/1 , 7/1 , 9/1 ) ( 9/1 ,0, 5/1 ) A*  

( 00/1 , 00/1 , 15/1 ) (1, 19/1 ,1) ( 10/1 , 0/1 , 0/1 ) ( 17/1 , 15/1 , 19/1 ) A-  

 های تحقيق يافته: مثخآ     
 

 آلفاصله از حل ايده. 8جدول 

C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی) آلفاصله هرگتينه از حل ايده آلحل ايدهفاصله از    

07/1  01/1  19/1  10/1  10/0  d(A,A*) 

07/1  00/1  01/1  03/1  03/0  d(B,A*) 

00/1  01/1  00/1  19/1  10/0  d(C,A*) 

 های تحقيق يافته: مثخآ       
 

. آل فازی كمتر باشد گزينه مناسن تر استدهياآل فازی هر هه فاصله گزينه از حل دهيادر روش شباهت به گزينه 
 .آل فازی نزديکتر استدهياگزينه وام توليدی در تمامی معيارها به حل ، 9در شکل 
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 آل فازیدهيافاصله هر گزينه از حل . 5 شکل

 

 ايده آل فازی حل ضد فاصله از .9جدول 

C1(بهداشت و سالمت) C2(فرهنگی) C3(اجتماعی) C4(اقتصادی) ضد ايده آل فازی  فاصله هرگتينه ازحل ضد ايده آل 

09/1 09/1 05/1 09/1 59/1 d(A,A-) 
09/1 07/1 10/1 91/1 90/0 d(B,A-) 

01/1 09/1 03/1 13/1 13/0 d(C,A-) 

 های تحقيق يافته: مثخآ
 

 
 فاصله هر گزينه از حل ضد ايده آل فازی. 6 شکل
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 تأر  ناسأن مآل فازی بيشتر باشد گزينه آل فازی هر هه فاصله گزينه از حل ضد ايدهدهيادر روش شباهت به گزينه 
آل فازی بيشتر است و تسهيالت كمترين فاصله دهيافاصله وام توليدی در تمامی معيارها از حل ضد  1شکل در . است

 .آل فازی دارددهيارا از حل ضد 

 شاخص شباهت

تر باشأد، مقأدار   آل نزدي ی مورد نظر به ايدهكند و هر هه گزينهمقدار شاخص شباهت بين صفر تا ي  تغيير می
بدين . بندی گزينه بر اساس مقدار شاخص شباهت خواهد بودلآا رتبه. تر خواهد بودخص شباهت آن به ي  نزدي شا

ای كأه دارای كمتأرين شأاخص    ی اول و گزينأه ای كه دارای بيشترين شاخص شباهت است، دارای رتبهترتين گزينه
 .ی آخر خواهد بودشباهت است حائز رتبه

 آل فازی و شاخص شباهت برای عملکردهافازی و ضد ايده لآهدياز حل مقايسه فاصله ا .11 جدول

 هامقايسه تسهيالت وام توليدی و احيای مرتع يیزدا ابانيب

 آلفاصله هرگزينه از حل ضد ايده 59/1 90/0 13/0

 آلفاصله هرگزينه از حل ايده 10/0 03/0 10/0

 شاخص شباهت 01/1 91/1 10/1

 های تحقيق يافته: مثخآ                      

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ايأن امأر بأا    . بايست در جهت بومی شدن گأام بأردارد  در حال حاضر جوامع محلی به منظور پويايی و پايداری می
در اين پاوهن بر اساس نظأر كارشناسأان و مأردم    . گيری مهيا خواهد شددخالت و مشاركت جوامع محلی در تصميم

المللی ترسين كربن در روستای حسين آباد غينات استان خراسأان  ها و خدمات پروژه بينترين گزينه عادی محلی مهم
باشد و می 10/0دهد كه بيشترين فاصله از حل ايده آل فازی مربوط به تسهيالت با نتايج نشان می. جنوبی بررسی شد
دهأد حأل ضأد    از طرفی نتايج نشان می. باشدی میآل فازدارای كمترين فاصله از حل ايده 03/0گزينه وام توليدی با 

-كمتأرين فاصأله را دارا مأی    59/1دارای بيشترين فاصله و معيار تسهيالت با  90/0ايده آل فازی برای وام توليدی با 

 .باشد

زدايأی و احيأای   گيأرد و بيابأان  در اولويت اول قرار می 91/1در نهايت شاخص شباهت برای وام توليدی با ارزش 
ديگر هون مقأدار   ؛ به عبارتگيرندهای بعدی قرار میدر رتبه 01/1و تسهيالت با رتبه  10/1تع با شاخص شباهت مرا

ی المللأ  نيبی عنوان بهترين عملکرد پروژه اين معيار به. است تر  ينزدشاخص شباهت برای معيار وام توليدی به ي  
عملکأرد دوم در مأدل    عنأوان  بأه زدايی و احيای مراتع بيابان گزينه. ترسين كربن انتخات و در اولويت اول قرار گرفت

 كه در شأکل  طور همان. شودها انتخات میعملکرد سوم از بين گزينه عنوان بهو تسهيالت  شده انتخاتتاپسيس فازی 
شأترين  فازی بيشترين فاصله را دارد از طرفی كمتأرين فاصأله يأا بي   آلدهياشود، وام توليدی از حل ضد مشاهده می 7

عنأوان بهتأرين    فازی دارد و در نهايت بيشترين شاخص شباهت را به خود اختصاص داده و بهآلدهيانزديکی را به حل 
 .گزينه انتخات گرديده است
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Abstract 
The current study was aimed to evaluate and prioritize the most important 

services of carbon sequestration international project on empowering local 

communities. Herein, three project functions or services were selected using 

random sampling method. Services or functions such as granting production loans 

for employment and so on, desertification and restoring the rangelands, and finally 

public facilities such as solar and desalination bathrooms were chosen as studied 

options. The results showed that the maximum distance from solving Fuzzy Topsis 

was related to facilities with 1.63 while Livestock production function with 1.18 

showed the minimum solution of Fuzzy Topsis. On the other hand, the results 

showed that the solution of anti-Fuzzy Topsis for Livestock production has the 

maximum distance (1.52) and criteria of facilities has the minimum distance (0.95). 

Since the similarity index for the criteria of Livestock Production was closer to 1. 

This criteria was selected as the most important and the first function of Carbon 

Sequestration International Project. Desertification and restoring grasslands were 

selected as the second function and finally facilities were selected as the third 

function of the project. It is suggested that production credits be considered in the 

next phases of international carbon sequestration projects in order to increase local 

communities empowering 
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