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چکیده
اين پاوهن با هدف بررسی و اولويتبندی مهمترين خدمات پروژهی بينالمللی ترسين كأربن بأر توانمنأدسأازی جوامأع
محلی خراسان جنوبی صورت گرفت كه در اين بين سه نوا خدمات يا كاركرد پروژه انتخات و ارزيابی قرار گرفأت .روش نمونأه
گيری بصورت تصادفی بوده ،خدمات يا كاركرد واگآاری وامهای توليدی برای اشتغال و ساير موارد ،كاركرد بيابانزدايی و احيای
مراتع منطقه و در نهايت كاركرد تسهيالتی كه در اختيار مردم محلأی از جملأه حمأام خورشأيدی و آت شأيرينكأن قرارگرفتأه
بهعنوان گزينههای مورد بررسی انتخات گرديد .نتايج نشان داد كه بيشترين فاصله از حل ايدهآل فازی مربوط بأه تسأهيالت بأا
مقدار  0/10میباشد و گزينه يا كاركرد وام توليدی با مقدار  0/03دارای كمترين حل ايدهآل فازی میباشد .از طرفی نتايج نشأان
داد كه حل ضد ايدهآل فازی برای وام توليدی با مقدار  0/90دارای بيشترين فاصله و معيار تسهيالت با  1/59كمترين فاصأله را
دارا می باشد؛ هرا كه مقدار شاخص شباهت برای معيار وام توليدی به ي نزديکتر است ،اين معيار بهعنوان مهأمتأرين و اولأين
عملکرد پروژهی بينالمللی ترسين كربن انتخات شد و بيابانزدايی و احيای مراتع به عنوان عملکرد دوم و تسهيالت بأه عنأوان
عملکرد سوم طرح انتخات شد .پيشنهاد می شود در فازهای بعدی پروژهی بين المللی ترسين كربن معيار وام توليدی به منظأور
افزاين توانمندسازی جوامع محلی مد نظر قرار گيرد.
واژههای كليدی :ترسين كربن ،توانمندسازی ،جوامع محلی ،شاخص شباهت ،شباهت به گزينه ايدهآل فازی.

 -0دانشيار دانشکده منابع طبيعی و محيط زيست ،دانشگاه بيرجند
 0أ كارشناسی ارشد ارزيابی و آماين سرزمين ،دانشگاه بيرجند
(* -نويسنده مسئول)jav_1367@yahoo.com:
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مقدمه
امروزه به داليل مختلف از جمله استفاده بیرويه و بیبرنامه از عرصههای طبيعی ،سرعت تخرين و بهأرهبأرداری
بسيار بيشتر از روند تجديد و بازسازی اين منابع میباشد و همين مسئله باعث نأابودی سأطوح گسأتردهای از منأابع و
شکنندگی عرصههای وسيعتر محيطزيست شده است؛ بنابراين تدوين راهبردهای حفاظت و بهرهبرداری پايدار از ايأن
منابع بهعنوان ضرورتی بنيادی بين از پين احساس میگردد؛ اما در هنين وضعيتی نقن اصلی با روستاييان است كه
ذینفع اصلی اين منابع در جوامع محلی محسوت میشوند .مشاركت مردم در هر پروژهای ضامن اجرا و پايداری آن در
پروژه است و اين مسئله در حفاظت از منابع طبيعی از اهميت بيشتری برخوردار میباشد (برينی)0555 ،0؛ زيرا مسأائل
مربوط به محيطزيست و منابع طبيعی با زندگی جوامع محلی آميخته است و توفيق هر نوا برنامهای نيازمند مشاركت
اين جوامع خواهد بود؛ بنابراين نقن مردم در تصميمگيری ،برنامهريزی ،اجرا ،نظارت و ارزشيابی هر برنامأه حفأاظتی
اهميت حياتی دارد .از اين رو نظام مديريتی مناسن برای حفاظت از اين عرصأههأا ،بايسأتی بأر مبنأای مأديريتی بأر
مشاركت جوامع محلی بنا نهاده شود (ويسی و همکاران.)0030 ،
يکی از مکانهای مناسن جهت اجرای پروژه ترسين كربن ،مناطق خش و نيمأهخشأ مأیباشأند و افأزاين
ميزان زيستتوده گياهان هوبی در اين مناطق ،به دليل كاهن هزينه ترسين گاز كربني دارای مزيت فراوان هستند
(هاهو .)0113،0اين موضوا باعث شد كه سازمانهای بينالمللی مانند  GFEو  ،UNDPاين منأاطق را بأرای اجأرای
برنامههای ترسين كربن بهمنظور كاهن گازهای گلخانهای و دستيابی به توسعه پايدار جامعنگر انتخات نمايند.
پروژهی ترسين كربن در راستای تحقق يکی از اولويتهای توسعه ايران يعنی بيابانزدايی و بهمنظور توسعه مدل
مديريتی مشاركتی مراتع در مناطق خش و نيمهخش با هدف محروميتزدايی و افزاين جآت كربن طراحأی شأده
است؛ لآا بهعنوان ي برنامه در اولويت ،مسائل حفاظت محيطزيست جهانی و اولويتهای توسعه ملی را توأمأاً در بأر
میگيرد .بهطوركلی ،اين پروژه سه هدف اصلی را دنبال میكند (هادربادی و پويافر:)0039 ،
 -0جآت كربن اتمسفری از طريق احيای مناطق بيابانی شده در سطح جهانی؛
-0ارائه مدلی برای افزاين بهرهوری اراضی مناطق خش
تخرين يافته با مشاركت مردم در سطح ملی؛

و نيمهخشأ

و بيابأانزدايأی از طريأق احيأاء مراتأع

-0بهبود وضعيت اجتماعی ،اقتصادی جوامع محلی ،كاهن فقر و بهبود شاخص توسعه انسانی منطقه اجرای پروژه
در سطح محلی.
هدف تحقيق حاضر بررسی و اولويتبندی مهمترين خدمات پروژهی بينالمللی ترسأين كأربن بأر توانمندسأازی
1-Borrini
2-Chacho
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جوامع محلی خراسان جنوبی است كه در اين بين خدمات واگآاری وامهای توليدی برای اشتغال ،بيابانزدايی و احيای
مراتع منطقه و در نهايت تسهيالتی كه در اختيار مردم محلی از جمله حمأام خورشأيدی و آت شأيرينكأن بأهعنأوان
پارامترهای مورد بررسی انتخات گرديد.
حوضه آبريز دشت حسين آباد غينات با مساحت  011111هکتأار در محأدوده سياسأی شهرسأتان سربيشأه واقأع
گرديده است .اين دشت در معرض فرساين شديد ناشی از بادهای  001روزه سيستان است كه از خرداد ماه تا مهرماه
درهر سال جريان دارد وباعث خسارتهای عمدهای به پوشنگياهی طبيعی ،مزارا و محصوالت كشاورزی دشت می-
شوند از طرف ديگر اين منطقه به طور جدی دستخوش ایرات خش سالی طوالنی مدت است كه ایرات اقتصادی و
اجتماعی منفی شديدی بر زندگی اهالی آبادیها به جا گآاشته است .در اين دشت حدود  00آبادی بأا جمعيتأی حأدود
 311خانوار مستقرمیباشد كه دامداری و كشاورزی محدود شغل اصلی مردم مأیباشأد .پأروژه ترسأين كأربن دشأت
حسين آباد غينات كار مشترک دولت ايران ،برنامه عمران ملل متحد ( )UNDPو تسأهيالت زيسأتمحيطأی جهأانی
( )GEFاست .محل اجرای پروژه اراضيی میباشد كه به علأت هأمجأواری بأا مأرز افغانسأتان در گآشأته بأا حضأور
پناهندگان افغانی دراين قسمت به شدت تخرين شده و هدف پروژه نيز يافتن روشهای مقأرون بأه صأرفه و پايأدار
برای احيای اين منطقه بيابانی میباشد .اين پروژه به منظور بسط و توسعه ديأدگاههأای مشأاركتی دراحيأای مراتأع و
افزاين توان و ظرفيت ترسين كربن اين منطقه و نيز بهبود وضيعت اجتماعی و اقتصادی ساكنان محلی اجرا گرديأده
است.

شکل  .1موقعيت مکانی پروژه بينالمللی ترسين كربن
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نظريهی منطق فازی و مجموعههای فازی توسط دانشمند ايرانیاالصل بنام پروفسور لطفعلأی عسأکرزاده ،اسأتاد
دانشگاه بركلی كاليفرنيا ،برای اولين بار در سطح دنيا در سال  0519مطرح گرديد .با وجود قدمت هندين سأاله نظريأه
احتماالت ،مجموعهها و منطق كالسي  ،آنها را تحت شعاا قرار میدهد .بطوری كه امروزه مجموعههای كالسأي
ي نوا از مجموعههای فازی به شمار میآيند.
زاده )0519( 0بيان میدارد در منطق فازی همه هيز نسبی است .فازی بودن به معنای هند ارزشی بودن است .اين
بدان معنی است كه در پاسخ به هر سؤال سه يا بيشتر انتخات وجود دارد و شايد طيف نامحدودی از انتخاتها بجأای
فقط ي انتخات در انتخات نهايی وجود داشته باشد؛ يعنی بهجای حالت دودويی از حالأت آنأالوگ اسأتفادهشأده كأه
سايههای نامحدودی از خاكستری بين سياه تا سفيد فرض میشود (حسينی .)0030 ،در منطق فازی استداللها دقيق
بهعنوان موارد مرزی استداللهای تقريبی تلقی میشوند .در منطق فازی هر هيزی درجأه پأآير اسأت .هأر سيسأتم
منطقی میتواند فازی باشد .در منطق فازی ،دانن بهعنوان مجموعهای ازمحدوديتهای تغييرپآير و يا بهطور معأادل
فازی كه بر روی مجموعأهای از متغيرهأا اعمأال مأیشأود ،تعبيأر مأیگأردد .اسأتنتاج ،بأهعنأوان فراينأد گسأترش
محدوديتهای تغييرپآير در نظر گرفته میشود (قيومی .)0030،ماتريس فازی دارای هندين سأطر و سأتون اسأت .در
ستونهای اين ماتريس فاكتورهای محيطزيستی كه در مرحلهی قبل شناسايی و وزندهی شدهاند ،آورده مأیشأوند و
سطرهای آن فعاليتهای پروژه نوشته میشود .تئوری مجموعههای فازی و منطق فازی ،بهعنأوان نظريأهای رياضأی
برای مدلسازی و صورتبندی رياضی ابهام و عدم قطعيت موجود در ارزيابی ایرات بوده و ابزاری بسيار كارآمد و مفيد
برای اين منظور به شمار میرود (لوتسما.)0557 ،0
درتصميمگيریهای هند معياره كالسي سعی میشود كه تثیير عوامأل مختلأف درتصأميمگيأری بأا اسأتفاده از
مفاهيم رياضی محاسبه شود؛ اما بيان بسياری از عوامل بامنطق رياضی كالسي امکانپأآير نيسأت .از طأرف ديگأر
هميشه در دنيای واقعی عدم قطعيت وجود داشته و شرايط نامطمئن ،در مراحل مختلف مطالعه و بررسی يأ مسأئله
وجود دارد؛ بنابراين در بسياری از موارد ،تمام و يا قسمتی از دادههأای يأ مسأئله تصأميمگيأری هنأدمعياره ،فأازی
هستند .دراين صورت اگر مسئله با استفاده از دادههای قطعی مدل و فرموله شود جأوات درسأت و دقيقأی بأه دسأت
نخواهد آمد و در نتيجه گزينه ارجح انتخات نخواهد شد .در هنين تصميمگيریهای غير دقيقی نمیتأوان بأه هأدف و
مقصود موردنظر دستيافت .لآا درمدلهای تصميمگيری كه دادههای آن تصأادفی يأا فأازی هسأتند .بايأد بأا وجأود
محاسبات و عمليات بيشتر به طور منطقی و دقيق برخورد كرده وعدم قطعيت را درمدل تصميمگيری لحاظ كرد .مأدل
كردن عدم قطعيت در مسائل تصميمگيری به وسيله تئوری مجموعههای فازی انجام میشود (عطايی.)0035،
هوآنگ و يو )0530( 0روش شباهت به گزينهی ايدهآل فازی ( )Fuzzy Topsisرا برای اولين بار ارائه دادنأد كأه
1-zadeh
2- Lootsma
3- Hwang and Yoon
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مورد استقبال محققين و كاربران مختلف قرار گرفت بهطوری كه اخيراً در بسياری موارد از ايأن روش بأرای تصأميم-
گيریهای هندمعياره در پروژههای مختلف ،به تنهايی يا بأه همأراه روشهأای ديگأر ماننأد روش AHP0و،FAHP0
الگأأوريتم ژنتي أ و غي أره اسأأتفاده شأأد( .يأأه0101،0؛ يأأو0101،1؛ كلمنأأيس و اسأأکونيس0101،9؛ زارا نقأأدهای و
همکاران0115،1؛ برنا 7و همکاران0115 ،؛ ميکائيل و همکأاران0115 ،3؛ وانگأو لأی0117 ،5؛ هأن و تاسأو0113 ،01؛
يورداكأأول0115 ،00؛ جهانشأأالو و همکأأاران0111 ،00؛ وانگأو الحأأاج0111 ،00؛ شأأانيان سأأاوادوگو0111 ،01؛ هنأأگ و
همکاران0111 ،09؛ يوون.)0531 ،01
در اين روش گزينهها بر اساس شباهت به حل ايدهآل رتبهبندی میشوند ،بهطوری كه هرهه ي گزينه شأبيهتأر
به حل ايده آل باشد ،ارزش و وزن بيشتری میگيرد .در تعريف روش از دو مفهوم "حل ايأدهآل"و "شأباهت بأه حأل
ايدهآل"استفاده شده است".حل ايدهآل" حلی است كه از هرجهت بهترين باشد كه عمومأاً در عمأل وجأود نداشأته و
سعی میشود به آن نزدي شويم .بهمنظور اندازهگيری شباهت ي روش به حل ايدهآل فازی وضد ايدهآل ،فاصألهی
آن از روش حل ايدهآل و ضد ايدهآل آن اندازهگيری میشود و گزينهها بر اساس نسبت فاصله از حل ضد ايأدهآل بأه
مجموا فاصله از حل ايدهآل و ضد ايدهآل ارزيابی و رتبهبندی میشوند .در روش شباهت به گزينه ايأدهآل كالسأي ،
برای تعيين وزن معيارها و رتبهبندی گزينهها از مقادير دقيق و معين استفاده مأیشأود .دربسأياری از مواقأع تفکأرات
انسان با عدم قطعيت همراه است واين عدم قطعيت در تصميمگيری تثیيرگآار است .در اين گونه موارد بهتأر اسأت از
روش تصميمگيری فازی استفاده شود كه روش شباهت به گزينه ايده آل فازی يکی از اين روشهاست .در اين حالت
عناصر ماتريس تصميمگيری يا وزن معيارها و يا هر دوی آنها توسط متغيرهای زبانی كه توسأط اعأداد فأازی ارائأه
شدهاند ،ارزيابی شده و بدين ترتين بر مشکالت روش شباهت به گزينهی ايدهآل كالسي غلبأه مأیكنأد (عطأايی،
.)0035
وارنر )0110( 07بيان میكند يکی از راههای ايجاد و افزاين توانمندسازی مردم محلی كم

به آنها برای ايجأاد

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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گروههای مستقل است تا از اين طريق بتوانند از مزايا و قدرت جمعی برای بهبود وضعيت زندگی خود استفاده كنند.
داوديان و همکاران ( )0050سيستم حمل و نقل عمومی را برای شهر مقدس مشهد بأا روش شأباهت بأه گزينأه
ايدهآل فازی بررسی نمودند و نتيجه گرفتند در بين سيستمهای حمأل و نقأل عمأومی قطأار شأهری بأا  0/17دارای
كمترين فاصله تا حل ايدهآل فازی و با  0/39دارای بيشترين فاصله از ضدحل ايدهآل فازی است.
شکورشهابی و همکاران ( )0037از روش شباهت به گزينه ايدهآل برای رتبهبندی مواد معدنی كشور استفاده كردند
و نتيجه گرفتند مس ،زغال ،طال ،كروميت ،سرت و روی مواد معدنی الويتدار جهت سرمايهگأآاریهأای آتأی كشأور
شناخته شدند .زنگیآباديو علی آبادی ( )0051تحليل شاخصهای سأکونتی در شهرسأتانهأای اسأتان اردبيأل را بأا
استفاده از روش شباهت به گزينهی ايدهآل فازی بررسی نمودند و نتيجه گرفتند كه نقاط شهری دو شهرسأتان نيأر و
نمين گروه برخوردار را تشکيل میدهند.
داوديان و همکاران ( )0050الويت فضایسبزرا برای سه منطقه شهر مشهد با روش شباهت گزينه ايأدهآل فأازی
بررسی نمودند ونتايج نشان داد كه در نهايت منطقه  00مشهد به دليل دارا بودن بيشترين شاخص شباهت دارای رتبأه
اول میباشد.
مواد و روشها
روش شباهت به گزینهی ایدهآل فازی:)Fuzzy Topsis(5

اگر دري مسئله تصميمگيری هندمعياره  nمعيار و  mگزينه وجود داشته باشد ،بهمنظور انتخات بهترين گزينه بأا
استفاده از روش شباهت به حل ايدهآل ،مراحل روش به شرح زير میباشد (عطايی.)0031 ،
مرحله اول :تشکيل ساختار سلسله مراتبی برای انتخات بهترين عملکرد .برای تشکيل ساختار سلسله مراتبی ابتأدا
ههار عملکرد اصلی پروژه ترسين كربن بهعنوان معيارهای اصلی انتخات شدند سپس برای انتخات سه گزينه نهايی و
زير معيارها كه هري از اين زيرمعيارها بر هركدام از معيارهای اصلی به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثیير گآاشأته
است .بهطور مثال تسهيالت (مثل آت شيركن و حمام خورشيدی استاندارد) بر سطح اجتماعی و بر بهداشت و سالمت
جوامع محلی تثیير مثبت داشته است و وام توليدی بر سطح اجتماعی و اقتصادی جوامع تأثیير مسأتقيم مثبأت داشأته
است.
دراين پاوهن از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است،
رابطه با معيار (j=1, jمعيار  jمیباشد.

= ،عملگأر گزينأه  i=1,( iگزينأه  iدر

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

اگأأأر كميتأأأه تصأأأميم گيرنأأأده دارای  kعضأأأو باشأأأد و رتبأأأهبنأأأدی فأأأازی  kامأأأين تصأأأميم گيرنأأأده،
=عدد فازی مثلثی به ازای  i=1,2,…,mو  j=1,2,…,nبأاش و ،باتوجأه ت معيارهأای
=گزينهها را میتوان بر اساس روابط زير بدست آورد.
رتبهبندی فازی تركيبی
()0
()0
()0
مرحله  :0تشکيل ماتريس تصميم و بردار وزن معيارها
گزينه ها از نظر معيارهای مختلف ارزيابی شده و ماتريس تصميم فازی و بردار وزن فازی (جأداول زيأر) تشأکيل
میشود.
جدول  .1متغيرهای زبانی برای رتبهبندی گزينهها
متغيرزبانی عدد فازی متناظر
()1،1،0
بسياركم
()1،0،0
كم
()0،0،9
تاحدودی كم
()0،9،7
مناسن
()9،7،5
تاحدودی زياد
()5،7،01
زياد
()5،01،01
بسيارزياد
مثخآ :يافتههای تحقيق
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جدول  .2متغيرهای زبانی برای ارزيابی اهميت معيارها
عدد فازی متناظر
متغيرزبانی
()1،1،1/0
بسياركم اهميت
()1،1/1،0/0
كم اهميت
()1/1،0/1،0/9
تاحدودی كم اهميت
()1/1،0/1،9/7
اهميت متوسط
()1/1،9/1،7/5
تاحدودی بااهميت
()1/1،7/0،5
بااهميت
()1/0،0،5
بسيار با اهميت
مثخآ :يافتههای تحقيق

شکل  .3تابع عضويت متغيرهای زبانی برای ارزيابی اهميت معيارها

شکل  .4متغيرهای زبانی برای رتبهبندی گزينهها
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دراين مرحله ضرين معيارهای مختلف در تصميمگيری به صورت زير تعريف میشود:
()1
اگأأأر كميتأأأه تصأأأميمگيرنأأأده دارای  kعضأأأو باشأأأد و رتبأأأهبنأأأدی فأأأازی  kامأأأين تصأأأميم-
عدد فازی مثلثی به ازای  j=1,2,…,nباشد ،با تجه به معيارهأای رتبأهبنأدی
گيرنده
=گزينهها را میتوان بر اساس روابط زير به دست آورد:
فازی تركيبی
()9
()1
()7
مرحله  :0بی مقياس كردن ماتريس تصميم فازی
هون ها به صورت فازی هستند ،پس مسلماً ها نيز فازی است ،برای بأیمقيأاس كأردن از تغييأر مقيأاس
خطی برای تبديل مقياس معيارهای مختلف به مقياس قابل مقايسه استفاده میشود .هون اعداد فازی مثلثی میباشد،
درايههای ماتريس تصميم بیمقياس برای معيارهای مثبت و منفی از روابط زير (به ترتين) استفاده میشود:
()3
()5
()01
()00
مرحله  :1تعيين ماتريس تصميم بیمقياس فازی وزندار:
باتوجه به وزن معيارهای مختلف ،ماتريس تصميم فازی وزندار از ضرت كردن ضرين اهميت مربوط به هر معيار
در ماتريس بیمقياس شده فازی و به صورت زير به دست میآيد:
()00
كه

بيانكننده ضرين اهميت معيار

میباشد؛ بنابراين ماتريس تصميم فازی وزندار به صورت زير است:
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()00
هون اعداد فازی هستند بنابراين:
()01
()09
مرحله  :9محاسبهی حل ايدهآل فازی ( )FPIS,A*0و حل ضد ايدهآل فازی (

0

:)FNIS,A-

حل ايده آل فازی و حل ضد ايدهآل فازی به ترتين به صورت زير تعريف میشوند:
()01
}

()07

كه

بهترين مقدار  iاز بين تمام گزينهها

ترين مقدار معيار  iاز بين تمام گزينهها میباشد .اين مقادر از روابط

زير بهدست میآيد:
()03
()05
گزينههايی كه در * Aو A-قرار میگيرند ،به ترتين نشاندهندهی گزينههای كامالً بهتر و كامالً بدتر هستند.
مرحله  :1محاسبهی فاصله از حل ايدهآل وضد ايدهآل فازی:
فاصله هرگزينه از حل ايدهآل و ضد ايدهآل فازی به ترتين از روابط زير محاسبه میگردد:
()01

1- Fuzzy positive Ideal Solution
2- Fuzzy Negative Ideal Solution
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()00

( dفاصله بين دوعدد فازی است كه اگر ( )a1,b2,c3و ( )a2,b2,c2دو عأدد فأازی مثلثأی باشأد ،فاصأله
)
دوعدد برابرست با:
()00

مرحله  :7محاسبه شاخص شباهت:
برای محاسبه شاخص شباهت از فرمول زير استفاده میشود:
()00
مرحله  :3رتبهبندی گزينهها:
دراين مرحله باتوجه به ميزان شاخص شباهت ،گزينهها رتبهبندی میشوند بهطوری كأه گزينأههأای بأا شأاخص
بيشتر در اولويت قرار میگيرند.
بحث و نتایج
در روش شباهت به گزينه ايدهآل فازی ماتريس تصميمگيری يا وزن معيارها و يا هر دوی آنها توسط متغيرهأای
زبانی كه توسط اعداد فازی ارائه شدهاند ،ارزيابی میشوند.
معیارها

-0بهداشت و درمان) -0 ،(C1آموزشی) -0 ،(C2اجتماعی) -1 ،(C3اقتصادی).(C4
جدول.3ماتريس تصميم
كاركرد
( Aتسهيالت)
( Bوام توليدی)
(Cبيابانزدايی و احياء مراتع)
مثخآ :يافتههای تحقيق

)اقتصادی(C4

)اجتماعی(C3

)فرهنگی(C2

)بهداشت و سالمت(C1

)(9,0,0

)(9,0,0

)(0,0,1

)(5,9,7

)(01,5,7

)(7,9,0

)(9,0,0

)(5,9,7

)(5,9,7

)(9,0,0

)(0,0,1

)(7,9,0

بیمقياس كردن ماتريس تصميم فازی :ازآنجائیكه همه معيارها مثبت بوده از فرمول زيربرای بی مقياس كأردن
ماتريس استفاده گرديد.
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جدول  .4ماتريس بردار وزن
)اقتصادی() C4اجتماعی(C3
معيارها
)(1/5,1/7,1/9) (1/9,1/0,1/0) (0,1/5,1/7
وزن معيار
مثخآ :يافتههای تحقيق
)فرهنگی(C2

)بهداشت و سالمت(C1
)(1/7,1/9,1/0

()01
جدول  .5بی مقياس كردن ماتريس تصميم فازی
)فرهنگی() C2بهداشت و سالمت(C1
)اقتصادی() C4اجتماعی(C3
كاركردها
)(1/5,1/9,1/7
)(1/0,1/0,1
(Aتسهيالت) )(1/9,1/0,1/0) (1/9,1/0,1/0
)(1/5,1/9,1/7
)(1/9,1/0,1/0) (1/7,1/9,1/0
)(0,1/5,1/7
(Bوام توليدی)
)(1/7,1/9,1/0
)(1/0,1/0,1
)(1/9,1/0,1/0) (1/5,1/9,1/7
(Cبيابان)...
مثخآ :يافتههای تحقيق
جدول  .6ماتريس تصميم بی مقياس وزن دار فازی
)اقتصادی(C4

كاركردها
(Aتسهيالت) )(1/9,1/07,1/17
)(0,1/30,1/15
(Bوامتوليدی)
)(1/5,1/19,1/15
(Cبيابان)...
مثخآ :يافتههای تحقيق

)بهداشت و سالمت(C1

)اجتماعی(C3

)فرهنگی(C2

)(1/09,1/15,1/10

)(1/07,1/17,1

)(1/10,1/09,1/00

)(1/7,1/9,1/0

)(1/19,1/00,1/19

)(1/10,1/09,1/00

)(1/9,1/0,1/0

)(1/07,1/17,1

)(1/15,1/09,1/15

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

)اقتصادی(C4

)اجتماعی(C3

)فرهنگی(C2

)بهداشت و سالمت(C1

*A

)(1/9,0,1/5

)(1/09,1/7,1/9

)(1/07,1/19,1/07

)(1/10,1/10,1/15

A-

)(1/17,1/15,1/19

)(1/10,1/0,1/0

)(1,1/19,1

)(1/00,1/00,1/15

مثخآ :يافتههای تحقيق
جدول  .8فاصله از حل ايدهآل
فاصله از حل ايدهآل

فاصله هرگتينه از حل ايدهآل

)اقتصادی(C4

)اجتماعی(C3

)فرهنگی(C2

)بهداشت و سالمت(C1

)*d(A,A

0/10
0/03
0/10

1/10
1/03
1/19

1/19
1/01
1/00

1/01
1/00
1/01

1/07
1/07
1/00

)*d(B,A
)*d(C,A

مثخآ :يافتههای تحقيق

در روش شباهت به گزينه ايدهآل فازی هر هه فاصله گزينه از حل ايدهآل فازی كمتر باشد گزينه مناسن تر است.
در شکل  ،9گزينه وام توليدی در تمامی معيارها به حل ايدهآل فازی نزديکتر است.
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شکل  .5فاصله هر گزينه از حل ايدهآل فازی
جدول  .9فاصله از حل ضد ايده آل فازی
ضد ايده آل فازی

فاصله هرگتينه ازحل ضد ايده آل

)اقتصادی(C4

)اجتماعی(C3

)فرهنگی(C2

)بهداشت و سالمت(C1

)d(A,A-

1/59
0/90
0/13

1/09
1/91
1/13

1/05
1/10
1/03

1/09
1/07
1/09

1/09
1/09
1/01

)d(B,A-
)d(C,A-

مثخآ :يافتههای تحقيق

شکل  .6فاصله هر گزينه از حل ضد ايده آل فازی
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در روش شباهت به گزينه ايدهآل فازی هر هه فاصله گزينه از حل ضد ايدهآل فازی بيشتر باشد گزينه مناسأنتأر
است .در شکل  1فاصله وام توليدی در تمامی معيارها از حل ضد ايدهآل فازی بيشتر است و تسهيالت كمترين فاصله
را از حل ضد ايدهآل فازی دارد.
شاخص شباهت

مقدار شاخص شباهت بين صفر تا ي تغيير میكند و هر هه گزينهی مورد نظر به ايدهآل نزدي تر باشأد ،مقأدار
شاخص شباهت آن به ي نزدي تر خواهد بود .لآا رتبهبندی گزينه بر اساس مقدار شاخص شباهت خواهد بود .بدين
ترتين گزينهای كه دارای بيشترين شاخص شباهت است ،دارای رتبهی اول و گزينأهای كأه دارای كمتأرين شأاخص
شباهت است حائز رتبهی آخر خواهد بود.
جدول  .11مقايسه فاصله از حل ايدهآل فازی و ضد ايدهآل فازی و شاخص شباهت برای عملکردها
مقايسهها
فاصله هرگزينه از حل ضد ايدهآل
فاصله هرگزينه از حل ايدهآل
شاخص شباهت
مثخآ :يافتههای تحقيق

تسهيالت
1/59
0/10
1/01

وام توليدی
0/90
0/03
1/91

بيابانزدايی و احيای مرتع
0/13
0/10
1/10

نتیجهگیری و پیشنهادها
در حال حاضر جوامع محلی به منظور پويايی و پايداری میبايست در جهت بومی شدن گأام بأردارد .ايأن امأر بأا
دخالت و مشاركت جوامع محلی در تصميمگيری مهيا خواهد شد .در اين پاوهن بر اساس نظأر كارشناسأان و مأردم
عادی محلی مهمترين گزينهها و خدمات پروژه بينالمللی ترسين كربن در روستای حسين آباد غينات استان خراسأان
جنوبی بررسی شد .نتايج نشان میدهد كه بيشترين فاصله از حل ايده آل فازی مربوط به تسهيالت با  0/10میباشد و
گزينه وام توليدی با  0/03دارای كمترين فاصله از حل ايدهآل فازی میباشد .از طرفی نتايج نشان میدهأد حأل ضأد
ايده آل فازی برای وام توليدی با  0/90دارای بيشترين فاصله و معيار تسهيالت با  1/59كمتأرين فاصأله را دارا مأی-
باشد.
در نهايت شاخص شباهت برای وام توليدی با ارزش  1/91در اولويت اول قرار میگيأرد و بيابأانزدايأی و احيأای
مراتع با شاخص شباهت  1/10و تسهيالت با رتبه  1/01در رتبههای بعدی قرار میگيرند؛ به عبارت ديگر هون مقأدار
شاخص شباهت برای معيار وام توليدی به ي نزدي تر است .اين معيار بهعنوان بهترين عملکرد پروژهی بينالمللأی
ترسين كربن انتخات و در اولويت اول قرار گرفت .گزينه بيابانزدايی و احيای مراتع بأهعنأوان عملکأرد دوم در مأدل
تاپسيس فازی انتخاتشده و تسهيالت بهعنوان عملکرد سوم از بين گزينهها انتخات میشود .همانطور كه در شأکل
 7مشاهده میشود ،وام توليدی از حل ضد ايدهآلفازی بيشترين فاصله را دارد از طرفی كمتأرين فاصأله يأا بيشأترين
نزديکی را به حل ايدهآلفازی دارد و در نهايت بيشترين شاخص شباهت را به خود اختصاص داده و بهعنأوان بهتأرين
گزينه انتخات گرديده است.
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شکل  .7مقايسه كلی فاصله از حل ايدهآل فازی و ضد ايدهآل فازی و شاخص شباهت

منابع
حسينی ،م( .ترجمه)  .0030منطق فازی و كاربردهای آن در مديريت .جرج بوجادزيف و ماريا بوجأادزيف ،تهأران:
انتشارات ايشيق.
داوديان ،ج ،.كيوانلو شهرستانکی ،ا ،.پهلوانی ،ا ،.ياقوتی ،س .ف .و مطلبی ،م ،0050 .نگرشی مبتنی بر توسعهی
پايداربر اساس اصول زيستمحيطی برای برنامهريزی شهری (مطالعه موردی :الويتبندی فضایسبز برای سه منطقأه
شهر مشهد با روش شباهت گزينه ايده آل فازی) .اولين كنفرانس ملی خدمات شهری و محيط زيسأت 03-07 ،مهأر.
مشهد.
زنگیآبادی ،ا .و علیآبادی ،ج .0050 .تحليل شاخصهای سکونتی در شهرستانهای استان اردبيل را با اسأتفاده
از روش شباهت به گزينهی ايده آل فازی (نمونه موردی :نقاط شهری) ،مجله جغرافيا و برنامهريأزی محيطأی:)0(91 ،
.35-001
شکورشهابی ،ر ،.كاكايی ،ر .و بصيری ،م .ح .0037 .رتبهبندی موادمعدنی كشور با روش شباهت به گزينه ايدهآل،
نشريه علمی -پزوهشی معدن.01-0 :)1( 0 ،
عطايی ،م .0031 .انتخات محل مناسن برای احدا كارخانه آلومينا سيمان با استفاده از روش شباهت بأه گزينأه
ايدهآل ،فصلنامه اميركبير.77-31 :)10(01 ،
عطايی ،م .0035 .تصميمگيری هند معياره فازی ،هاپ اول انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود.
قيومی ،ص .0030 .منطق فازی و مبانی فلسفی آن .پايان نامه كارشناسی ارشد فلسفه ،دانشگاه تربيت مدرس.

9315  پاییز،3  شماره،3  جلد،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

و
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.71-71 :)0( 71، فصلنامه جنگل و مرتع.)بيابانی (تجربه موفق پروژه بين المللی ترسين كربن
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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
Keywords: function evaluation, local communities, Similarity to Fuzzy Topsis
option, similarity index
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