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سئله   سدها و  یگزینهم سائل مهم در مدیریت منابع آب   هانیروگاهابی  ست یکی از م . هدف از این تحقیق، ا

سان    یگزینه سد و نیروگاه خر سیله به 7ابی  صمیم  هایروشیکی از جدیدترین  یو صه به     گیریت شاخ چند 

سایر     Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS)نام  سه آن با  و مقای
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  ایسممنگریزه- Dو نهایتاً محور  (Q=0.8487بتونی قوسممی اولویت دوم ) - F محور، (Q=0.9081)اول 

و   SAW ،AHP های روشگفت   توانمی طورکلیبه . اند نمودهرا کسممم  ( Q=0.8202اولویت سممموم ) 
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 مقدمه

در دنیای امروز با توجه به رشد سریع جمعیت و متناس  با آن 

شاورزی و صنعتی، ک هایفرآوردهافزایش نیازهای جوامع به 

 هایبرداریبهرهمناس  و نیز  باکیفیتمحدودیت منابع آبی 

، مطالعه و اجرای گزینیبهنادرست از منابع مذکور، بحث 

 هاآن بندیاولویتتوسعه منابع آبی و همچنین  هایطرح

رت منابع آبی عبا یتوسعهاست.  پیداکردهاهمیت بسیار زیادی 

بهبود ب شیدن به  منظوربهفیزیکی  هایفعالیتاست از 

 کردن مهارآب، آبیاری،  تأمیناستفاده سودآور از منابع آب در 

 هایسوختبا توجه اینکه امروزه سیالب و غیره. از سویی دیگر 

 هایهزینهجوامع بشری  موردنیازانرژی  تأمینفسیلی جهت 

بی دارای توجیه آهای برقپروژه، لذا باشندمیباالیی را دارا 

دی بسیار باالیی هستند. از این نظر احداث سدها و اقتصا

ل  اغ موردتوجه قیمتارزانیک منبع  عنوانبهی آبی هانیروگاه

است. کشور ایران با توجه به شرایط  قرارگرفتهکشورهای جهان 

البرز و زاگرس و  هایکوهرشته، وجود آن برحاکم  وهوایآب

سبی برای بزرگ و کوچک، دارای شرایط منا هایرودخانه

. احداث سدهای است آبیبرقی هانیروگاه برداریبهرهاحداث و 

گوناگون در مناطق م تلف ایران نیز بر اساس نیل به اهداف 

 ;7931دربان مقامی و همکاران، )است شدهگرفتهفوق صورت 

 .(7935روزبهانی و شهبازی سحرانی، 

 هایطرح، مطالعه و اجرای گزینیبهبا توجه به اهمیت موضوع 

، وجود یک ابزار آبیبرقسدهای  ازجملهتوسعه منابع آبی 

. یکی از استمناس  در این خصوص ضروری  گیریتصمیم

چند  گیریتصمیم هایروشارآمد در این زمینه، ابزارهای ک

 چند گیریتصمیم هایمدل علمی، دیدگاه . ازاست 1شاخصه

 شدهتعیین آن در هاگزینه قبل، تعداد از که مسائلی با شاخصه

 را گزینه محدودی تعداد گیرندهتصمیم و است مرتبط باشد،

 گیریتصمیم مسائل همه تقریباً .کندمی بندیاولویت و انت اب

 متفاوت باهم معیارها این معیار هستند که چندین دارای

 هبچند شاخصه  گیریتصمیم هایروش طورکلیبههستند. 

 ایمجموعه به توجه با هاگزینهاز  یک مجموعه دنبال ارزیابی

                                                           
1 .Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
2 .Al-Adamat et al 
3 .Analytical Hierarchy Process (AHP) 
4 .Fuzzy-AHP 

جهانگیری و  ;7939جهانگیری و جهانگیری، )از معیارهاست

 .(7931دحیماوی و همکاران،  ;7939همکاران، 

امروزه تحقیقات داخلی و خارجی م تلفی در رابطه با 

چند شاخصه در  گیریتصمیم هایکارگیری تکنیکبه

است که به چند مورد از  شدهگرفتهسدها صورت  یتوسعه

 .شودمیاشاره  هاآن

میالدی با استفاده از  7179و همکارانش در سال  رضایی

معیاره فازی به انت اب بهترین مکان جهت چند گیریتصمیم

و همکاران،  رضایی) اندپرداخته زیرزمینیساخت یک سد 

میالدی توسط اآلدمات  7171. تحقیقی دیگر در سال (7179

برداشت آب  یابیمکانبا هدف در جنوب اردن  7و همکارانش

. (7171اآلدمات و همکاران، ) است شدهگرفتهصورت از سدها 

روش فرآیند  دو شمسی از 7937عیسوی و همکارانش در سال 

 1و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 9تحلیل سلسله مراتبی

در منطقه  زیرزمینی سدهای برای مناس  مناطق تعیین در

. نتایج تحقیق آنان نشان داد که روش اندنموده طالقان استفاده

تر و بیش پذیریانعطاففرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 

ی و عیسو)قابلیت باالتری در تعیین مناطق مناس  سد دارد 

 7935درفشان و همکارانش در سال . (7937همکاران، 

ه ب فرآیند تحلیل سلسله مراتبیشمسی با استفاده از روش 

احداث سد محل جهت  71محل مناس  از میان  یابیمکان

درفشان و ) اندپرداختهخوزستان -زیرزمینی در ناحیه اندیکا

 7935روزبهانی و شهبازی سحرانی در سال . (7935همکاران، 

 9، تاپسیس5مجموع وزنی ساده هایروششمسی با استفاده از 

 زینیگبه در خصوصو تحلیل سلسله مراتبی تحقیقی موردی 

و  چهارمحالدر استان  7محل و نوع سد و نیروگاه خرسان

ب تیاری انجام دادند. آنان بیان نمودند که نتایج این تحقیق 

مدیریت  درزمینهکمک شایان توجهی به صنعت آب کشور 

ن نوی هایروشسدسازی با استفاده از تلفیق  هایطرحصحیح 

ازی روزبهانی و شهب)کنندمیگیری و نظرات کارشناسی تصمیم

  (7935سحرانی، 

5 .Simple Additive Weighting method (SAW) 
6 .Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
7.Solution (TOPSIS) 
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حیح ابی صیگزینه درزمینهبا توجه به اینکه تحقیقات اندکی 

 شدهگرفتهمحل و نوع احداث سدهای م زنی بزرگ صورت 

 هایهزینهاست که عدم انت اب اصولی آن منجر به اتالف 

اضر سعی شده است با ح یمطالعهزیادی خواهد شد، لذا در 

چند  گیریتصمیم هایروشاستفاده یکی از جدیدترین 

که در سال  7شاخصه به نام ارزیابی محصول جمع شده با وزن

 شدهمعرفی 7میالدی توسط زاوادسکاس و همکارانش 7177

 ترینمهمکه یکی از  7ابی سد و نیروگاه خرسانیگزینهاست به 

مطالعاتی مدیریت منابع آب و تولید برق در استان  هایطرح

زاوادسکاس و ) ، پرداخته شوداستچهارمحال و ب تیاری 

 .(7177همکاران، 

، تحقیقات مذکوربه خاطر جدید بودن روش الزم به ذکر است 

 نیگزیبه منظوربهاخیر توسط محققین  هایسالم تلفی در 

ست. ا شدهگرفتهبا استفاده از آن صورت  هاگزینه بندیرتبهو 

میالدی  7171وفایی پور و همکارانش در سال  مثال عنوانبه

ارزیابی اولویت مناطق برای اجرای  منظوربهتحقیقی را 

وفایی پور و  ) خورشیدی در ایران انجام نمودند هایپروژه

به تحقیق  توانمیمثالی دیگر  عنوانبه. (7171همکاران، 

میالدی اشاره کرد که  7179و همکارانش در سال  زاوادسکاس

ارزیابی و انت اب یک محیط مطلوب  منظوربهرا  ایمطالعه

و همکاران،  زاوادسکاس) انددادهداخلی شش آپارتمان انجام 

ی سد ابیگزینهبنابراین هدف کلی از انجام این تحقیق  .(7179

ارزیابی محصول جمع استفاده از روش با  7 و نیروگاه خرسان

ند چ گیریتصمیم هایروشو مقایسه آن با دیگر  شده با وزن

 .استشاخصه 

 هاروشمواد و 

در ب ش سفالی خرسان در  7طرح سد و نیروگاه خرسان 

کیلومتری باالدست  71استان چهارمحال و ب تیاری در حدود 

به طول شرقی  ایناحیههای کارون و خرسان و در رودتالقی 

درجه و  97ثانیه و عرض شمالی  91دقیقه و  79درجه و  51

 یدرهاست. عرض بستر در  شدهواقعثانیه  71دقیقه و  91

متر و شی  متوسط رودخانه در این محل  11-51ساختگاه سد 

                                                           
1.Weighted Aggregated Sum Product Assessment 

(WASPAS) 

 7/7719آب یز این سد  یحوضه. مساحت است 9/1حدود 

متری است. حداقل  7977و دارای ارتفاع متوسط  کیلومترمربع

و حجم م زن در  مترمکع میلیون  1/797حجم م زن برابر 

 لبوده و آبدهی در مح مترمکع میلیون  7737رقوم به هنجار 

بر ثانیه، آبدهی طراحی نیروگاه  مترمکع  9/717سد برابر 

 931بر ثانیه و ظرفیت نص  نیروگاه آن  مترمکع  777

توسعه منابع آب بسیار  یبرنامهمگاوات است. این طرح یک 

روزبهانی و شهبازی )استو ب تیاری  چهارمحالمهم در استان 

رودخانه خرسان و م ازن ذخیره  پیکربندی. (7935سحرانی، 

 است. مشاهدهقابل 7در شکل 

 یگیرتصمیم  هایروشاولین گام در حل مسائل با استفاده از   

صمیم        شکیل ماتریس ت صه، ت شاخ ست چند    ردیگعبارتبه. ا

و   هاآنو وزن هرکدام از  موردنظر هایشممماخ  بایسمممتمی

صد   موردمطالعهی هاگزینههمچنین   و انت اب بندیرتبهکه ق

س  باالخره امتیاز را داریم و  هاآنبهترین   هر گزینه یشده ک

از هر شمماخ ، مشمم   شممود و در یک ماتریس قرار گیرند.  

مربوطه، طی   یمسممئلهالزم به ذکر اسممت ماتریس تصمممیم  

سحرانی،    )تحقیقات قبلی )منبع شهبازی  (  (7935روزبهانی و 

 ینحوهاسممت که در این قسمممت به توضممیح    آمدهدسممتبه

 .پردازیممیتشکیل شدن آن توسط محققین قبلی 

2 .Zavadskas et al 
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  (1931روزبهانی و شهبازی سحرانی، )رودخانه کارون و موقعیت سدهای برقابی خرسان پیکربندی: (1) شکل

تولید انرژی  7و  7هدف اصلی از احداث سدهای خرسان 

. در ابتدای مطالعات مرحله اول، با توجه به استبرقابی منطقه 

و طول نسبتاً زیاد دره ساختگاه خرسان  وبلندیپستیشرایط 

و مطالعات مقدماتی  هابررسیمحور سد برای  یگزینه 9، 7

 هاآناحداث سد در  پذیریامکانتعیین و  شناسیزمین

ه ک محورهااست. از بین این  قرارگرفتهو ارزیابی  موردبررسی

 Fو  A ،B ،C ،D ،E دستپایینبه  باالدستبه ترتی  از 

به دلیل شرایط  Eو  A ،B ،C، چهار محور اندشده گذارینام

مناس  ژئوتکنیکی مردود شده و از دور مطالعات نا

. در ادامه، مطالعات تکمیلی در مورد دو محور اندشدهخارج

تا نوع سد مناس  برای احداث در هر یک  شدهانجام ماندهباقی

نمایانگر شرایط  هابررسیاز محورها تعیین شود. نتایج این 

برای احداث دو نوع سد بتنی قوسی و  Dنسبتاً مناس  محور 

ی اهگزینهبرای  Fو نیز شرایط مناس  محور  ایسنگریزه

ز بوده است. ا ایسنگریزهسدهای بتنی وزنی، بتنی قوسی و 

 ایسنگریزهسد بتنی وزنی و سد  یگزینهگزینه،  5میان این 

 و شدهحذفبه دلیل عدم توجیه اقتصادی و فنی  Fدر محور 

 با کمک پرسشنامه واست.  ماندهباقیسه گزینه برای مقایسه 

معیار کیفی و یک  1اخذ اطالعات کارشناسان و مدیران طرح، 

است. الزم به توضیح است که در تدوین  شدهتعریفمعیار کمّی 

و است راج اطالعات از مصاحبه حضوری و  هاپرسشنامه

مدیر  7دانشگاهی و  یخبره 5کارشناس،  79با  غیرحضوری

و اطالعات دریافتی طی چند مرحله صحت  شدهاستفاده

کارشناسان به  معیار کیفی بنابر نظرات 1. اندشدهسنجی 

 معیارهایکمّی سازی  ینحوه. اندشدهتبدیلی کمّ معیارهای

 که ایگونهبهبوده است  دوقطبیکیفی بر اساس مقیاس 

مثبت یا منفی بودن جنس معیار از کمترین تا  برحس 

 7بیشترین مقدار بیانی یا همان معیار کیفی معیار، عددی از 

 است. برای یافتهاختصاص موردنظریا بالعکس به معیار  3تا 

تشکیل ماتریس تصمیم مربوط به این مطالعه تمام معیارها در 

بنابراین اعداد موجود  ؛اندشده امتیازدهی 71تا  1یکسان  یبازه

از روش  معیارها. برای وزن دهی به یافتهانتقالبه این بازه 

روزبهانی و )است شدهاستفادهماتریس مقایسات زوجی 

 مسئلهماتریس تصمیم  7. جدول(7935شهبازی سحرانی، 

  .دهدمیمربوطه را نشان 

 

 
 
 

4سد کارون   

3سد کارون   

1خرسان سد   

2خرسان سد   

3خرسان سد   

حنای سمیرمسد   

بیده سد  ماربر سد    

ماربر  رود  
 شاه قاسم

 گرم رود
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  (1931روزبهانی و شهبازی سحرانی، )مربوطه مسئلهماتریس تصمیم  :(1) جدول
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 11/7 9 5/1 1 1 71/3 99/3 3 بتنی قوسی - Dمحور 

 93/7 1 75/9 5 3 71/3 91/9 7 ایسنگریزه - Dمحور 

 99/7 7 15/7 3 3 79/5 99/3 15/9 بتنی قوسی - Fمحور 

 771/1 175/1 777/1 777/1 775/1 799/1 131/1 759/1 هاوزن

 

که مش   است این ماتریس دارای هشت شاخ   گونههمان

 به جنس هاشاخ . الزم به ذکر است تمامی استو سه گزینه 

 .اندشدهتبدیلسود 

و   بندیرتبهپس از مشمم   شممدن ماتریس تصمممیم جهت   

انت اب بهترین گزینه با اسمممتفاده از روش ارزیابی محصمممول 

 زیر را وارریاضمممی هایگام بایسمممتمیجمع شمممده با وزن، 

 برداشت:

ماتریس تصمممیم با اسممتفاده از روش   سممازینرمال -7

سیله بهخطی  صورتی  7فرمول  یو از  موردنظرشاخ    کهدر

شد          شتر با شاخ  بی شد؛ یعنی هرچه مقدار آن  سود با جنس 

فاده از فرمول         هد داشممممت و اسمممت باالتری خوا یت   7اولو

از جنس هزینه باشممد؛ یعنی   موردنظرشمماخ   کهدرصممورتی

هرچه مقدار آن شمماخ  کمتر باشممد اولویت باالتری خواهد   

 داشت.

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗
                                       (1)  

𝑥𝑖𝑗 =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
                                                 (7)  

(1) مقدار یمحاسبه -7
iQ  9با استفاده از فرمول 

𝑄𝑖
(1)

= ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1                                      (9)  

(2)محاسبه مقدار -9
iQ 1با استفاده از فرمول 

𝑄𝑖
(2)

= ∏ (𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 )𝑤𝑗                       (1            )  

 .5با استفاده از فرمول iQ محاسبه -1
 𝑄𝑖 = 𝜆𝑄𝑖

(1)
+ (1 − 𝜆)𝑄𝑖

(2)
, 𝜆 = 0, … . . ,1  (5        )  

نرمال  j،xijاز شاخ   iامتیاز گزینه  ijxفوق  هایفرمولدر 

به ترتی  بیشترین و  Minixijو ijx،Maxixijشده مقدار 

عددی بین صفر و  j ،λشاخ  در  ijxکمترین مقدار 

Qiیک،
(2)

Qi و 
به ترتی  مجموع وزنی و محصول وزنی  (1)

؛ 7171)وفایی پور،  است jوزن شاخ   jwو نهایتاً  i گزینه

 7177و همکاران،  زاوادسکاس؛ 7179و همکاران،  زاوادسکاس

در نظر  5/1ر این تحقیق برابر د λ. الزم به ذکر است مقدار (

مامی ت یمحاسبهاست و پردازش ماتریس تصمیم و  شدهگرفته

صورت گرفته  Excel 2010 افزارنرمبا استفاده از  هافرمول

بیشتری کس  کند  Qاست. بدیهی است هر گزینه که مقدار 

 دارای امتیاز و اولویت باالتری خواهد بود.

 

 نتایج و بحث

ود. ش سازینرمالکه گفته شد ماتریس تصمیم باید  گونههمان

مربوطه را نشان  مسئلهشده  سازینرمالماتریس  (7جدول)
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 (7ستفاده از روش خطی به کمک فرمول )که با ا دهدمی

 شدهمحاسبهمقادیر  (9شده است. جدول ) سازینرمال

Qiبرای
Qiو (1)

و  5و  1و  9 هایفرمولبا استفاده از  Qiو (2)

که در  گونههمان. دهدمیرا نشان  λ=5/1 با در نظرگیری

 شدهمحاسبهبرای سه طرح  iQمش   است مقدار  9جدول 

گفت هر طرحی  توانمی شدهمحاسبهاست. بر اساس مقادیر 

بهترین طرح  عنوانبهباشد  Qکه دارای بیشترین مقدار 

را  هاگزینهامی تم توانمی دیگرعبارتبهشناخته خواهد شد و 

 گونههماننمود.  بندیاولویتو  بندیرتبه Qبر اساس مقدار 

برای گزینه اول یعنی  Qمش   است مقدار  9که در جدول 

و به شکل بتنی قوسی دارای بیشترین  Dاحداث سد در محور 

 ازآنپس. شودمیبهترین گزینه انت اب  عنوانبهو  استامتیاز 

و به شکل بتنی قوسی اولویت دوم  Fگزینه سوم یعنی محور 

و نهایتاً گزینه دوم یعنی محور  نمایدمیرا جهت انت اب اخذ 

D  اولویت آخر را جهت انت اب اخذ  ایسنگریزهبه شکل

. از سویی دیگر استآن از بقیه کمتر  Q؛ زیرا مقدار کندمی

ی دوم و سوم هاگزینهگزینه اول با  Qمش   است اختالف 

گزینه دوم  Qگزینه سوم و  Qبین  بیشتر از اختالف مرات به

. مش   است این تفاوت و اختالفات حاکی از این است است

 یینهگزکه گزینه اول با نمره و اهمیت بیشتری نسبت به دو 

 هکدرحالیدیگر اولویت اول را جهت انت اب کس  کرده است 

 بین دو گزینه دوم و سوم تفاوت کمتری وجود دارد.

 شده سازینرمالماتریس تصمیم (: 2جدول)
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 0000/1 7700/0 7771/0 7777/0 7777/0 0000/1 0000/1 0000/1 بتنی قوسی - Dمحور 

 8717/0 7000/0 7117/0 7775/0 0000/1 0000/1 7118/0 7778/0 ایسنگریزه - Dمحور 

 8757/0 0000/1 0000/1 0000/1 0000/1 5777/0 0000/1 1157/0 بتنی قوسی - Fمحور 

 171/0 077/0 111/0 111/0 117/0 177/0 081/0 177/0 هاوزن

 

𝑸𝒊مقادیر (:9)جدول
𝑸𝒊و  (𝟏)

 𝑸𝒊و  (𝟐)

𝐐 گزینه
𝐢

(𝟏)
 𝐐

𝐢

(𝟐)
 𝐐

𝐢
  

 8078/0 8077/0 8071/0 بتنی قوسی - Dمحور 

 7101/0 7888/0 7101/0 ایسنگریزه - Dمحور 

 7711/0 7177/0 7177/0 بتنی قوسی - Fمحور 

 

شمسی در تحقیق  7935روزبهانی و شهبازی سحرانی در سال 

مجموع وزنی ساده، فرآیند تحلیل  هایروشخود با استفاده از 

 بندیاولویتابی و یگزینهاقدام به  سلسله مراتبی و تاپسیس

نمودند. تحقیق آنان بر اساس  7سد و نیروگاه خرسان 
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مجموع وزنی ساده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  هایروش

که در هر دو روش مذکور  ایگونهبهنتایج یکسانی را نشان داد 

اول، دوم و سوم  هایاولویتگزینه اول، سوم و دوم به ترتی ، 

 اینتیجهاما روش تاپسیس  ؛اندنمودهرا جهت انت اب کس  

 اول، دوم و سومکه در آن گزینه  ایگونهبهمتفاوت داشته است 

بنابراین مش    ؛را به ترتی  اولویت مش   نموده است

است که نتایج این تحقیق مشابه روش مجموع وزنی ساده و 

ا در این ؛ زیراستفرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تحقیق آنان 

تحقیق نیز که با روش ارزیابی محصول جمع شده با وزن به 

م ی اول، سوهاگزینهاست،  پرداخته شده هاگزینه بندیاولویت

روزبهانی و شهبازی )اندشده بندیاولویتو دوم به ترتی  

 .(7935سحرانی، 

مشاهده نمود، مقادیر  توانمی 9مطل  دیگر که در جدول 
(1)

iQ (1). با کمی دقت در فرمول است
iQ ( متوجه 9)فرمول

همان  درواقعبرای آنان  شدهمحاسبهکه مقادیر  شویممی

اما مش   است که  ؛باشندمیمقادیر مجموع وزنی ساده 

توسط تحقیق روزبهانی و شهبازی  شدهمحاسبه SAWمقادیر 

(1)سحرانی با مقادیر
iQ در تحقیق حاضر تفاوت  شده محاسبه

ماتریس تصمیم  سازینرمالدارد. علت آن تنها در تفاوت روش 

؛ زیرا در این تحقیق با استفاده از روش خطی به است

است ولی  شدهپرداختهماتریس تصمیم  سازینرمال

ماتریس مربوطه در تحقیق روزبهانی و شهبازی  سازینرمال

 است شدهگرفتهسحرانی با استفاده از روش نُرم صورت 

 .(7935روزبهانی و شهبازی سحرانی، )

 هایروش، مش   است که آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

ساده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی مجموع وزنی 

 اندرسیدهمحصول جمع شده با وزن به نتایج یکسانی 

روش تاپسیس نتیجه متفاوتی داشته است. غریبی  کهدرحالی

با هدف  شمسی طی تحقیقی 7935سال  و طهری در

کارخانه فرآوری کرومیت در استان سیستان و  یابیمکان

 مجموع وزنی هایروشکه  اندرسیدهبلوچستان به این نتیجه 

 انداشتهدنتیجه یکسانی  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ساده

                                                           
1 .Chen 
2 .VIKOR 

میالدی در  7177در سال  7چِن .(7179غریبی و طهری، )

که تاپسیس و مجموع وزنی  رسدمیتحقیق خود به این نتیجه 

، )چِنباشندمی هاییشباهتساده، البته در محیط فازی، دارای 

و افضلی گروه در  زادهاسماعیل. این در حالی است که (7177

و ارزیابی  7ویکور هایروشمشاهده نمودند که تحقیق خود 

 گیریتصمیممحصول جمع شده با وزن نتیجه یکسانی در 

 متفاوت داشته است اینتیجهولی روش تاپسیس  اندداشته

. چزگی و همکارانش (7931و افضلی گروه،  زادهاسماعیل)

احداث  یابیمکان منظوربه 7935جام تحقیقی در سال نا ازپس

تاپسیس، فرآیند تحلیل  هایمدلبا استفاده از  زیرزمینیسد 

م تلف  هایمدل کنندمیمشاهده  1سه و الکتر  9ایشبکه

 دانشدهچند معیاره به نتایج م تلفی منجر  گیریتصمیم

 .(7935چزگی و همکاران، )

 گیرینتیجه

به روش ارزیابی محصول  شدهمحاسبهنتایج نمرات  طورکلیبه

یعنی احداث  که گزینه اول دهدمیجمع شده با وزن نشان 

و به شکل بتنی قوسی دارای بیشترین امتیاز  Dسد در محور 

زینه گ ازآنپس. شودمیبهترین گزینه انت اب  عنوانبهو  است

و به شکل بتنی قوسی اولویت دوم را جهت  Fسوم یعنی محور 

به شکل  Dو نهایتاً گزینه دوم یعنی محور  استانت اب دارا 

 .کندمیاولویت آخر را جهت انت اب اخذ  ایسنگریزه

، دانیممیکه مش   است و  طورهمانعالوه بر نتیجه فوق، 

چند شاخصه ممکن  گیریتصمیمم تلف  هایروشاستفاده از 

ین بنابراین با مقایسه نتایج ا ؛ج م تلف منجر شوداست به نتای

 انتومیچند شاخصه  گیریتصمیم هایروشتحقیق با سایر 

، 7ابی سد و نیروگاه خرسانیگزینه یمسئله گزینیبهگفت در 

مجموع وزنی ساده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و  هایروش

 دانداشتهارزیابی محصول جمع شده با وزن نتایج یکسانی 

 ؛تاس را نشان دادهروش تاپسیس نتیجه متفاوتی  کهدرحالی

 که به محققین آتی پیشنهاد رسدمیبنابراین منطقی به نظر 

را م صوصاً در مسائل مربوط به  گزینیبهگردد مسائل 

3 .Analytic Network Process (ANP) 
4 .ELECTRE III 
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، با هانیروگاهاحداث سدها و  ازجملهبزرگ و پرهزینه  هایطرح

چند شاخصه انجام  یریگتصمیمم تلف  هایروشاستفاده از 

تر بر یگزینه عنوانبه هاروشکه در بیشتر  ایگزینهدهند و 

شناسایی شد انت اب گردد. از سویی دیگر با توجه به جدید 

بودن روش ارزیابی محصول جمع شده با وزن و انجام نشدن 

تحقیقات گسترده به کمک آن، پیشنهاد بعدی به محققین 

ند چ گیریتصمیمآینده آن است که از روش مذکور در مسائل 

 .سه نمایندمقای هاروششاخصه بهره گیرند و با نتایج دیگر 

 مراجع
 بهینه استراتژی(. 7931. )زهرا ،گروه افضلیو  حسن؛ ،زادهاسماعیل -7

 با شهری خدمات و جمعیت پراکنش فضایی عدالت تحقق

 ساختار(. بناب شهر: موردی مطالعه) ترکیبی مدل از استفاده

 .57-75(, 77)9 ،شهری کارکرد و

 عملکرد ارزیابی(. 7939. )محمد ،جهانگیریو  عباس؛ ،جهانگیری -7

 یک: پویا شاخصه چند گیریتصمیم از استفاده با بیمارستان

 (ره) خمینی امام اجتماعی تأمین بیمارستان در موردی مطالعه

 .717-37(, 7)7 ،درمان و بهداشت مدیریت. اراک

رتبه(. 7939. )علی ،مصلیو  محمد؛ ،جهانگیری ،عباس ،جهانگیری -9

 درمانی و بهداشتی منابع وجود نظر از ایران هایاستان بندی

 چند گیریتصمیم از استفاده با آنان به افراد دسترسی سطح و

 .71-19(, 9)7 ،درمان و بهداشت مدیریت. شاخصه

 ،ن عیو  محمدرضا؛ ،اختصاصی ،حسین ،نژاد ملکی ،جواد ،چزگی -1

 سد احداث مناس  هایمکان بندیاولویت(. 7935. )محمد

 مناطق در گیریتصمیم هایمدل از استفاده با زیرزمینی

 .35-79(, 7)9 ،خشکبوم. خشکیمهن و خشک

. حیدر ،زارعی؛ و امید ،قوچانی مهراب ،منصور ،غنیان ،عادل ،دحیماوی -5

 چند گیریتصمیم هایمدل کارگیریبه فرآیند(. 7931)

 آب منابع توسعه هایطرح اجرای بندیاولویت در معیاره

(, 9)7 ،پایدار و توسعه آب. خوزستان استان روستائی مناطق

3-79. 

(. 7931. )روزبه ،شاد؛ و ابوالفضل ،شمسایی ،علیرضا ،مقامی دربان -9

 و GIS از استفاده با یآببرق هاینیروگاه سیستماتیک توسعه

 کنفرانس ن ستین. TOPSIS معیاره چند گیریتصمیم روش

 .ایران در سیستمی رویکرد ملی

. حسن ،دانشیان؛ و امین ،بردبار ،محمد ،حیدرنژاد ،فرید ،درفشان -1

 سد احداث جهت مناس  هایمحل یابیمکان(. 7935)

 یارهمع چند گیریتصمیم AHP روش از استفاده با زیرزمینی
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Abstract 

Selectivity the dams and Power plants is one of the most important issues in 

water resources management. The purpose of this paper was Selectivity the 

Khersan 1 dam and powerhouse by using one of the newest of the Multiple 

Attribute Decision Making (MADM) method in the name of Weighted 

Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) and its comparison with other 

MADM methods. In this case study that data required for making decision matrix 

is obtained in previous research, three alternatives: D axis- concrete arch, D axis- 

Pebble and F axis- concrete arch for selectivity by using WASPAS method with 

the help of the Excel 2010 software was analyzed. Calculated scores showed that 

D axis- concrete arch has achieved first priority (Q=0.9081), F axis- concrete 

arch has achieved second priority (Q=0.8487), finally D axis- Pebble has 

achieved third priority (Q=0.8202). Generally it can be said that SAW, AHP and 

WASPAS methods have led to the same result while TOPSIS had different 

result. 

Keywords: Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS), 

Selectivity, Multiple Attribute Decision Making (MADM), Dam, Power 

plant. 
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