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پیاده سازی یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای مکانیابی کاربری های 

  GIS اراضی با استفاده از

  
  
  ۲، علی منصوريان١محمدرضا رجبی

  

دانشگاه صنعتی خواجه –مهندسی نقشه برداری، سيستم های اطالعات مکانی  -دانشجوی کارشناسی ارشد: ۱

  ن طوسیدینصيرال

  دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی -ده مهندسی ژئودزی و ژئوماتيکدانشک – GISاستاديار گروه : ۲

  
  

  چکیده

از دالیل . تصمیم گیری ها در مورد کاربری های اراضی در طول دهه های اخیر به صورت پیشرونده ای پیچیده شده اند

ستفاده ی پایدار از زمین و همچنین رشد آگاهی برای اواصلی این امر می توان به افزایش جمعیت که با افزایش تقاضا 

تصمیم  کاهش مداوم زمین های با ارزش منجر به افزایش ناسازگاری در فرآیندهای. ، اشاره نمودهمراه شده است منابع

مرتبط با کاربری اراضی می شود، چونکه منافع مختلفی تحت تاثیر این فرآیند قرار دارند و همچنین تقاضاهایی با  گیری

در چنین فرآیندهای . شوند در نظر گرفتهارهای ارزیابی مختلف در فرآیند تصمیم گیری بایستی منافع مختلف و معی

اما هنگامی که تعداد . تصمیم گیری، همه ی معیارهای شناسایی شده بر اساس اهمیت نسبی که دارند، وزندهی می شوند

مال دشوار تبدیل می شود، مخصوصا در مورد بیشتری از این معیارها در نظر گرفته می شوند، تخصیص وزن به فرآیندی کا

بنابراین . کاربری های اراضی این امر به وضوح صادق است چراکه تحلیل گران، نتایج را باید به صورت نقشه ارائه دهند

 ع در فرآیندهای تهیه ی نقشهیروشهایی که تنها منجر به استخراج وزنهای معیار بشوند موردنیاز نیستند بلکه روشهای تسر

  GISهر دوی این موارد را می توان با استفاده از . گرفته شوند رو نمایان سازی نتایج کاربری اراضی نیز بایستی در نظ

) AHP(، وزنهای معیار را با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  GISاین مقاله با استفاده از ابزارهای . تسهیل نمود

، به تولید نقشه های ارزیابی کاربری  GISک مجموع وزندار از دسته داده های رستری استخراج می کند و با استفاده از ی

  . ، بهره بردGISکه از آنها می توان در مکانیابی های مختلف  می پردازد اراضی

  ، کاربری اراضی، مکانیابی AHP  ،GIS :کلمات کلیدی 

                                           
١ (Tel: +98-9113436025) Mreza.rajabi@gmail.com 
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  مقدمه. ۱

نسبت به یک یا چند معیار مرتبط با  یک تصمیم در نتیجه ی مقایسه ی یک یا چند آلترناتیو

در میان این معیارها، بعضی ها با اهمیت تر و بعضی ها هم کم اهمیت . تصمیم گیری، بدست می آید

به معیارهای ، ستقیمدر بسیاری از تصمیمات مهم روزانه، ما بوسیله ی درک م. تر در نظر گرفته می شوند

چنین روشهای مبتنی بر درک  اگرچه. تصاص می دهیمنسبی  تصمیم گیری به طور ناخودآگاه وزن اخ

مستقیم، از سوی خود ما ممکن است کامال توجیه پذیر باشند، اما در شرایط خاصی قضاوت کردن بسیار 

  :دشوار می شود

 .نظرات شخص ثالثی تاثیر گذار بشود •

 .تصمیمات اهداف میان مدت و بلند مدت را تحت تاثیر قرار بدهد •

 .زیادی از معیارها وابسته باشند تصمیمات به تعداد •

تصمیم گیری بسیار پیچیده بوده و دانش متخصصین از زمینه های مختلف علمی مسئله ی  •

 .مورد نیاز است

جهت قادر شدن به مدیریت مجموعه های پیچیده ی مسائل تصمیم گیری، اخیرا روشهای جدیدی 

زیادی روی ارتباطات مخاطره  برای مدیریت ریسک و رهنمون سازی تصمیم گیری ها که تاکید

اما صرفنظر از این که کدام استراتژی تصمیم گیری . انگیز و مشارکت متخصصین دارند، معرفی شده اند

اختیار شده باشد، همیشه این نکته را باید در نظر گرفت که معیارهای معیارهای مرتبط با فرآیند 

بر طبق اصول . رند، رتبه بندی و وزندهی بشونددا عت به ارتباط و اهمیتی که در موضوتصمیم گیری نسب

، این مرحله بایستی طی یک فرآیند واضح  و گویا انجام  ریسک تمامی روشهای مدیریتراهبردی 

اما به راحتی قابل تصور است که تعیین مقدار فاکتورهای وزندهی، مادامی که افراد غیر متخصص در . بشود

یکی از روشهای کارا . اعتماد باالیی برخوردار نخواهد بودتصمیم گیری مشارکت داشته باشند، از 

 .پیشنهاد شده است  saatyوشناخته شده در ارزیابی وزنها ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که توسط 

مقدار ویژه و بردار مقدار ویژه ی مربوط به یک ماتریس  AHPبرای بدست آوردن وزنهای معیار، 

دوتایی های متشکل از مربوط به مقادیر اولویت بندی تمامی مجموعه لیه اومربعی که شامل اطالعات 

با یک سیستم اطالعات مکانی، باعث تجمیع قابلیت  AHPترکیب . ، را محاسبه می کنداست معیارها

های پشتیبان تصمیم گیری، با قابلیت های نمایان سازی و تهیه ی نقشه می شود که می تواند نقش مهمی 

با نام  GISالبته یکی از نرم افزارهای معروف . د نقشه های کاربری اراضی داشته باشددر تسهیل ایجا
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IDRISI  پیشتر این فرآیند را پیاده سازی کرده بود اما پیاده سازی قابلیت هایAHP  درArcGIS  به

  .که منجر به ایجاد قابلیت های جدیدی نیز گشته است ٢گرفتهتازگی صورت 

  مراتبیفرآیند تحلیل سلسله .۲

  شرح فرآیند.  ۱. ۲

در  ه، ابزارهای شناخته شده ی پشتیبان تصمیم گیری هستند ک)MCA(تکنیک های آنالیز چند معیاری 

ارتباط با تصمیم گیری در مسائل پیچیده، که جنبه های تکنولوژیکی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی 

نه سازی طراحی کاربری های اراضی، این برای بهی. گرفته شوند، به کار گرفته می شوندبایستی در نظر 

  .ترکیب شده اند GISتکنیک ها مکررا با 

AHP  به عنوان یک روش تصمیم گیری چند معیاری و چند هدفی، از مقایسه ی دو بدوی معیارها

). Saaty and vagas 1991(استفاده می کند تا به درجه بندی اولویت های مربوط به آلترناتیو ها برسد

ار گیری این روش در یک مساله ی ساختار نیافته، بایستی ابتدا در یک ساختار سلسله مراتبی برای به ک

  ). شکل یک(تجزیه شود 

  
  يك مساله ي ساختار يافته در سه سطح سلسله مراتبي – 1شكل 

که بیانگر اولویت های  قایسه ی دوبدوهمه ی معیارها و فاکتورهای شناسایی شده، در یک ماتریس م

بنابراین مقادیر عددی مربوط به اولویت بندی و یا اهمیت نسبی . نسبی فاکتورها است، بیان می شوند

 Saaty and( و   Saaty(1977). یک فاکتور نسبت به دیگری ، بایستی اختصاص دهی شده باشند

vagas 1991 (هر کدام . می شود ۹تا  ۱یر عددی ، یک دامنه برای مقایسه پیشنهاد کردند که شامل مقاد

و " اهمیت برابر"مقدار یک، نشاندهنده ی از این اعداد بیانگر درجه ی اهمیت می باشند به طوریکه 

  . یک فاکتور نسبت به دیگری می باشد" اهمیت بسیار زیاد "نشاندهنده ی  ۹مقدار 

                                           
٢ O.marinoni 
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 C3و   C1  ،C2که در آن سه معیار را نشان می دهد  ۳، یک ماتریس مقایسه ای ساده از مرتبه ی ۱جدول 

خیلی مهم تر از معیار  C1، معیار  C3و  C1مثال در مقایسه ی مستقیم . با یکدیگر مقایسه شده اند

C3 مقدار قرینه در . در نظر گرفته شده و مقدار مربوطه ی آن در ماتریس، به پنج اختصاص داده شده است

گرفت که در این مورد برابر خواهد بود با  ماتریس خود به خود عکس این مقدار را خواهد
5

  . ۰.۲یعنی  1

  

  C1  C2  C3  معيارها

C1 1  4  5  

C2 0.25  1  0.5  

C3  0.2  2  1  

  .یارهای شناسایی شده را نشان می دهدنمونه ای از یک ماتریس مقایسه ای دوبدو که اولویت های نسبی میان مع -۱جدول

این فرآیند، مقادیر اولویت بندی اختصاص داده شده جهت تعیین رتبه بندی در مرحله ی بعدی از 

بنابراین مقادیر ویژه و . فاکتورهای مربوطه که همان مرحله ی وزندهی است، ترکیب و تلفیق می شوند

بردارهای ویژه ی ماتریس مربعی نشاندهنده ی این موضوع هستند که جزئیات مهمی در مورد داده ها از 

  .ریس قابل استخراج می باشداین مات

هر کدام شامل سه (ماتریس مربعی فوق که از مرتبه ی سه است، سه مقدار ویژه می دهد که با سه بردار ویژه

، تنها محاسبه ی بردار ویژه ای که از  Saaty and vagas 1991مطابق . محاسبه می شوند) مولفه برداری

ی می باشد چراکه این بردار ویژه شامل اطالعات بزرگترین مقدار ویژه ها تشکیل شده است، کاف

بی فاکتورهای در نظر گرفته شده، خواهد جهت ارائه ی اهمیت های نس) به همراه مولفه های برداری اش(کافی

  .بود

ی دوبدو بایستی کامال به صورت کارشناسی شده تعیین شوند و مقادیری قایسه البته مقادیر مربوط به م

اما اولویت ها و سالیق افراد مختلف، متناقض و ناجور بوده و وابستگی این . ه نشونداختیاری در نظر گرفت

این . روش به نظرات تحلیل گران ممکن است باعث آشفتگی و انحراف در محاسبات بردارهای ویژه بشود

شود و ح داده رجیت Ajبر فاکتور  Aiتناقضات ممکن است که از این مساله ناشی بشوند که مثال یک فاکتور 

به فاکتور  Aiترجیح داده شود اما نهایتا فاکتور  Akنیز بر فاکتور دیگری با نام  Ajفاکتور  از سوی دیگر

Ak  ترجیح داده نشده باشد در حالیکه فاکتورAi  برتر از فاکتورAk بایستی درنظر گرفته شده باشد.  
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سی استحکام ماتریس مقایسه یک اندکس عددی منحصر به فرد برای برر saaty(1977)به همین دلیل، 

بر یک اندکس ) CI(به عنوان نسبت اندکس استحکام  CRبنابراین یک نسبت  . ی دو بدو مهیا نمود

  : تعریف شد )RI(میانگین 

)1(
RI

CI
CR=   

، که برخی از مولفین به آن اندکس تصادفی نیز می RIمقدار  اندکس میانگین استحکام، 

به عنوان میانگین استحکام ماتریس های مربعی از  saaty 1977، توسط  )wargner,2002(گویند

بنابراین . مرتبه های مختلف که توسط مقادیر کامال تصادفی مقدار دهی شده بودند، محاسبه شده است

را  ۲جدول  saaty and vargasمقادیر استحکام متوسط این ماتریس ها از پیش تعیین شده اند، مثال 

  .اندارائه نموده 

8  7   6  5 4  3 2  n 

1.41  1.32  1.24  1.12  0.90  0.52  0.00  RI  
  )RI )Saaty and vagas 1991مقادیر  -۲جدول 

محاسبه کرده بود،  ۱۵را برای ماتریس های تا مرتبه ی  RI، که مقادیر  saaty 1977طبق روش پیشنهادی 

  .خواهند بود ۱.۴۵ در حدود RIدارای مقدار  ۸ماتریس های با مرتبه ی بزرگتر از 

مقدار اندکس استحکام مستقیما از ماتریس اولویت بندی شده و با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه خواهد 

  :شد

)2(
1

max

−
−

=
n

n
CI

λ
  

  .مرتبه ی ماتریس هستند nبزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس اولویت بندی و  maxλکه در آن 

پیشنهاد  saaty and vagasن و تجربیات حاصل از پیاده سازی های مختلف، طبق دانش متخصصی

  .تجاوز کند، ماتریس اولویت ها نیاز است که بازنگری شود   ۰.۱کردند که اگر نسبت استحکام از مقدار  

  سازماندهی آلترناتیوها بر اساس اهمیت. ۳

بر اساس اهمیتی که دارند را مهیا همچنین امکان سازماندهی آلترناتیو های تصمیم گیری  AHPروش 

در یک سناریوی مربوط به کاربری اراضی این آلترناتیو ها بوسیله ی موقعیت های مختلفی . می سازد

فرض کنید که ما دو آلترناتیو . که نسبت به معیارهای در نظر گرفته شده مقدار دهی شده اند، ارائه می شوند
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A1  وA2  و سه معیار شناسایی شده یC1  ،C2  وC3  ۱که اولویت بندی آنها نسبت به هم در جدول 

وزنهای معیار محاسبه شده بر اساس بردار ویژه ی مربوط به بزرگترین مقادیر . نمایش داده شده، داریم

در مرحله ی بعد بایستی که دو آلترناتیو بر اساس . داده شده است ۳ویژه ی اولویت بندی ها، در جدول 

مجددا وزنها بر اساس بزرگترین بردارهای ویژه ی مربوط به . ته شده ، مقایسه شوندمعیارهای در نظر گرف

اهمیت هر کدام از آلترناتیو ها به شکل زیر محاسبه می . ماتریس های مقایسه ای بدست آورده می شوند

  :شود

,69.014.0186.075.0127.083.0687.0:1 =×+×+×AeAlternativ  

.31.085.0186.025.0127.017.0687.0:2 =×+×+×AeAlternativ  

ترجیح داده  A2، امتیاز بیشتری گرفته است، بایستی که نسبت به آلترناتیو A1از آنجایی که آلترناتیو 

  .شود

  معيار  وزن

0.687  C1 

0.127  C2  

0.186  C3  

  وزنهاي معيار منتج از ماتريس اولويت بندي شده ي جدول يك -3جدول 

   A2  A1 وزن
  C1معيار       

0.83  5  1  A1  

0.17  1  0.2  A2  

  C2معيار       

0.75  3  1  A1  

0.25  1  0.33  A2  

  C3 معيار      

0.14  0.166  1  A1  

0.85  1  6  A2 

  C3 وC2 وC1بر حسب معیارهای  A2و  A1ماتریس های اولویت بندی مربوط به آلترناتیو های   -۴ جدول
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  ArcGISدر  AHPپیاده سازی . ۴

  مروری بر متدلوژی به کار گرفته شده. ۱. ۴

از مراحل اصلی چگونگی ارزیابی کاربری ها ی اراضی قبل از تشریح جزئیات پیاده سازی مختصری 

  :آورده شده است

 ).کدام نوع از کاربریهای اراضی بایستی که برنامه یزی شوند(تعریف مساله و هدف .۱

جهت  ،با متخصصینتعامل شناسایی طرف های درگیر و ذینفعان و بحث با آنها و همچنین  .۲

 .یهای موردنظر دارندتعیین معیارهایی که نقش تاثیرگذاری روی کاربر

 ...)آنالیزهای آماری و مکانی و (جمع آوری و مهیا سازی داده .۳

با روشهای (ایجاد مجموعه داده های رستری مربوط به معیارهای تعیین کننده در کاربری اراضی  .۴

مثال برای پلیگونهای نشاندهنده ی مناطق زمین (و تبدیل داده های برداری به رستری) درونیابی

 )شناسی

 السه بندی مجموعه داده های رستریک .۵

ایجاد یک ماتریس اولویت بندی، که  مقادیر اولویت ها را به معیارهای در نظرگرفته شده،  .۶

 .اختصاص می دهد

 با محاسبه ی مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ی ماتریس اولویتتعیین وزنهای معیار  .۷

ز طریق یک مجموع وزندار از همه ا) نقشه ی کاربری های مناسب(محاسبه ی فایل رستری نهایی .۸

 .ی مجموعه داده های رستری مربوط به معیارها

توجه به این نکته در اینجا حائز اهمیت است که تنها از مرحله ی پنج به بعد در مراحل برنامه نویسی و 

  .وارد می شوند و مراحل قبلی جهت بدست آوردن اطالعات ورودی هستند AHPماژول  پیاده سازی فنی
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  AHPتوضیح ماژول . ۲. ۴

با فرض یک سناریوی مربوط به کاربری اراضی، این برنامه انتظار دارد که همه ی معیارهای درنظرگرفته 

اولین . اضافه شده اند، باشند ArcGISشده به صورت مجموعه داده های رستری منطقه بندی شده که به 

اغلب دارای اما معیارهای در نظر گرفته شده، . مرحله از پیاده سازی، معرفی معیارها به برنامه می باشد

محدوده ی مقادیر مختلف و بعد مختلف می باشند که انجام یک انتقال جهت آوردن همه ی معیارها به 

طی این .بنابراین رسترهای معیار بایستی که طبقه بندی شوند. یک مقیاس واحد را الزم می سازد

مربوط به یک معیار به کالسهای مختلف و با مقادیر جدید فرآیند طبقه بندی محدوده ی کلی مقادیر 

مقادیر کالسهای جدید بایستی که کیفیت یک معیار نسبت به کاربری . اختصاص دهی می شوند

مثال اگر یک مقدار بارش سالیانه ی کم، بسیار بد در نظر گرفته شده باشد، مقادیر . موردنظر را بیان کند

بایستی مقادیر ) کالسهای بهتر(فر در نظر گرفته شوند و سایر کالسها بایستی صجدید برای این کالس 

ای معیارها نیز به راحتی همحاسبه ی اتوماتیک مقادیر مربوط به هر کدام از کالس. باالتری دریافت کنند

. انجام پذیر است اما بایستی همیشه این امکان را فراهم نمود که نظرات متخصصین ترتیب اثر داده شوند

این برنامه امکان تعریف تعداد کالسها به صورت متعامل قرار داده شده است و همچنین امکان اختصاص در 

که در هنگام تولید نقشه ی نهایی در لژاندر نقشه . است هر کدام از کالسها پیش بینی شده توصیفاتی به

  .می توانند به کار روند

  
  رها با الیه های رستری استکه همان معرفی معیا AHPگام اول در ماژول  - ۲شکل 

طبقه بندی، ماتریس اولویت ها بایستی با مقادیر اولویت های نسبی یا همان اهمیت یک پس از اتمام 

با وارد کردن یک مقدار، مقدار در سلول قرینه به صورت خودکار، از . معیار نسبت به دیگری، پر شوند
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ی مربوط به قطر اصلی بایستی یک در نظر گرفته از آنجایی که المان ها. عکس مقدار ورودی پر می شود

البته قبل از شروع مقدار دهی ها، کاربر بایستی که محدوده ی .شوند، نیازی به ویرایش آنها وجود ندارد

  .مقایسه و مشخصات اولویت ها را تعیین کرده باشد

ویژه ی ماتریس وزنهای معیار با محاسبه ی بردار های ویژه و مقادیر ویژه ی بزرگ ترین مقدار 

. فاکتورهای وزندهی از مولفه های بزرگترین بردار ویژه محاسبه می شوند. اولویت بندی بدست می آیند

به این ترتیب همه ی مولفه های آن جمع می شوند و سپس هر کدام از مولفه ها بر این مقدار تقسیم می 

  .این امر باعث می شود ک مجموع وزنها همواره یک باشد. شوند

  
   AHPماتریس اولویت بندی در ماژول  - ۳شکل 

). ۷شکل (در آخر، همه ی رسترهای طبقه بندی شده،  به وزنهای متناظرشان ضرب شده و با هم جمع می شوند

  :هر سلول از رستر نهایی بر اساس رابطه ی زیر محاسبه می شود

)3(,...,1;,...,1
1

,;, nyiynxixwithvwr
n

i
iyixiiiyix ===∑

=

  

همان تعداد  nو  i=1,2,…,nکه (ام  iوزن معیار  wi ، )ix,iy(مقدار رستر نهایی در سلول  rix,iyکه در آن 

 nxو ) ix,iy(ام در سلول   iمقدار طبقه بندی شده ی معیار  vi;ix,iy، .) کل معیارهای در نظر گرفته شده است

  .هستند x,yتعداد سلولهای رستری در جهت  nyو 

تناسب از مناطق مختلف برای هر کاربری اضافه شده و نشاندهنده ی یک نقشه ی  ArcGISرستر نهایی به 

  .مقادیر باالتر در رستر نهایی نشاندهنده ی مناطقی خواهند بود که مناسب تر هستندخاص خواهد بود که 
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که فرآیند انجام شده برای " جعبه سیاه"جهت جلوگیری از ایجاد یک فرآیند تولید نقشه با ماهیت 

مل معیارها، منابع داده، تنظیمات طبقه بندی، ماتریس مشخص نباشد،امکان تهیه ی یک گزارش که شا

  .، قابل ایجاد خواهد بوداولویت و عملیات های محاسباتی انجام پذیرفته

  نمونه مطالعاتی کاربردی. ۵

. برای نشان دادن نحوه ی کارکرد و خروجی برنامه ی پیاده سازی شده، یک مطالعه ی کاربردی انجام شد

به قابلیت ساخت و ساز مورد بررسی قرار گرفته که در آن ضخامت الیه های شایستگی یک منطقه نسبت 

در حالیکه از ساخت و ساز در . معدنی و سنگی و شنی مربوط به سطح زمین نیز مورد نظر واقع شده است

مناطق معدنی و آلی بایستی اجتناب نمود، ساخت و ساز در مناطقی که الیه های زمین از نوع  سنگ و شن و 

  . ه است، بسیار در اولویت خواهد بودماس

. نمایش داده شده است ، در برنامه لحاظ شده است ۵مقادیر مربوط به طبقه بندی الیه ها که در جدول 

که در آن ) ماتریس اولویت دهی(ماتریس مقایسه ی دوبدوی معیارها را نمایش می دهد  ۶جدول 

از شکل می . یی ممحاسبه شده ، نمایش داده شده اندده و وزنهای نهامقادیر اولویت های اختصاص داده ش

را  0.6081وزنی برابر با " کمی ضخامت الیه های آلی و معدنی زمین"توان مالحظه نمود که معیار 

همانطور که مالحظه می شود ضخامت . دریافت نموده است که در نتیجه به مهمترین معیار تبدیل می شود

  .و نهایتا ارتفاع، در اولویت های بعدی قرار می گیرندالیه های سنگی و شنی زمین، شیب 

  مقادير كالسها
  معيارها

4 3 2 1 0 

  ) درجه(شيب 20 < 14-20 8-14 2-8 2>

  )متر(ارتفاع 31.7> 31.7-32.8 32.8-34 34-35.2 35.2<

ضخامت اليه هاي سنگي وشني  2> 2-4 4-6 6-8 8<

عدني ضخامت اليه هاي آلي و م 0<       0  )متر(زمين

  حوزه ی مقادیر معیارها و مقادیر جدیدا اختصاص داده شده -۵ جدول  )متر(زمين

مقدار . است ۳.۷۵که نقشه ی محاسبه شده ی نهایی دارای مقادیری بین صفر تا  دادنشان  محاسبات

 نشان می دهد که هیچ محلی که از همه لحاظ ، معیارها را برآورده کند، وجود ۳.۷۵برابر با  یماکزیمم

درصد از ماکزیمم  ۹۳بنابراین مناسب ترین محل ها در این نقشه به چیزی حدود . نداشته است
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آیا این تحلیل گران و تصمیم گیرندگان بایستی تصمیم بگیرند که  پس. می رسند) ۴یعنی (ممکن

  .مقدار قابل قبول است یا خیر

 معيارها  )درجه(شيب )متر(ارتفاع ضخامت اليه هاي سنگيضخامت اليه هاي آلي   وزن

 ) درجه(شيب  1  4  0.25  0.1667  0.1014

 )متر(ارتفاع  0.25  1  0.1667  0.111  0.0414

ضخامت اليه هاي سنگي   4  6  1  0.25  0.2485

ضخامت اليه هاي آلي و   6  9  4  1  0.6081

 .0.09ود با برابر مي ش)CR(نسبت استحكام 

  .ماتریس اولویتی که مقادیر اولویت ها در آن اختصاص داده شده و وزنها بدست آمده اند -۶ جدول

  

  

  نقشه ی رستری نهایی - ۴شکل   

  

  نتیجه گیری. ۶

برنامه ای که مورد بررسی قرار گرفت یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را بررسی می کند که یک ابزار 

این ماژول محاسبات مربوط به بردارهای ویژه و . هیل ارزیابی کاربری ها می باشدبسیار مناسب برای تس

با استفاده از فرآیند . مقادیر ویژه در ماتریس اولویت بندی را محاسبه می کند و وزنها را بر می گرداند

لف ، قابلیت های فراوانی در جهت کمک به فرآیند های تصمیم گیری مختGISتحلیل سلسله مراتبی در 

نه تنها در ارزیابی کاربری های اراضی بلکه  خالصه می توان گفت که این ابزار به طور. اضافه خواهد گشت
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که در آنها داده های مکانی نفش مهمی در فرآیندهای –در هر کدام از فیلدهای مربوط به ژئوماتیک 

هترین مناطق تعیین پس از اینکه ب. واقع شود مفیدمی تواند بسیار  -تصمیم گیری ایفا می کنند

که می توانند از آن در  شدند، یک رتبه بندی از آلترناتیو ها در اختیار تحلیل گران قرار می گیرد

های دیگری نیز برای کمک به فرآیند روش AHPدر کنار . تصمیم گیری های کارشناسانه بهره بگیرند

ی توان سیستم های تصمیم یار مدرن، م GISتصمیم گیری وجود دارند که با ورود آنها به محیط یک 

  .بسیار موثری ایجاد نمود  3مکانی
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