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تصمیم
گزینههایاحیایدریاچةارومیه 

 علی آذرنیوند*؛ دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و مناب طبیعی دانشگاه تدران
 محمدابراهیم بنیحبیب؛ دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تدران

چکیده
نیازهای در حال تحول حوضة دریاچة ارومیه ،با توجه به رشد جمعیت ،ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاای ب

را در ایان

زیستبوم دشوار ساخته و وضعیتی بحرانی را در تأمین نیاز اکولوژیکی دریاچه رقم زده است .در ایان شارایم مباابب ب
حوضه باید در چارچوبی پایدار مدیریت شود .از این رو ،از چارچو
گزیبههای موجود برای تأمین ب

تصمیمگیری چبدشاخصه اساتااده شاد تاا برتاری

یا حااظت از این مبابب مشخص شود .وزن شااخصهاای توساعة پایادار در سااختاری

سلسلهمراتبی و بر اساس مقایسة زوجی تعیین و ،به جای پیروی از قالب معمول ،از روش درجهببادی اساتااده شاد .ایان
روش ،به جای مقایسة گزیبهها ،مقیاسهای کیای را به صاور

زوجای مقایساه مایکباد و مشاکو وارون ای رتباههاا و

وقتگیربودن فرایبد نظرسبجی را برطرف میسازد .برای ارزیابی گزیبهها نیز از مدل  VIKORاستااده شد؛ این مدل قابلیت
ارائة مجموعهای از راهحوهای توافقی را به جای یک جوا
مطلو

و مؤثر برای رتبهببدی گزیبههای مدیریت مبابب ب

سلسلهمراتبی -توافقی رویارویی با بحران ب

داراست .نتایج تحلیاو حساسایت نشاان داد  VIKORمادلی
بهشامار مایرود و مطااب نتاایج ایان رویکاردم دومرحلاهایِ

در حوضه با هدفمبدساختن مشارکت جوامب محلی ،بهیبهسازی ،و حااظات

از مبابب طبیعی موجود امکانپذیر بهنظر میرسد و همچبین اتکای کلیشهای به تأمین ب

بر اساس احداث سازههاای ببای

جدید بدون ارزیابیهای مربوط به توسعة پایدار کارگشا نخواهد بود.

واژگان کلیدی :بحران ب  ،پایداری ،روش درجهببدی ،ساختار سلسلهمراتبی.VIKOR ،

* .نويسندة مسئول :تلفن02632224119 :

Email: Azarnivand_ali@ut.ac.ir
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نخیر ،به طور مدنو کاهش یافله و ،به تباع آن ،مناابع

مقدمه
متلفاد ر باایارز نق ط اا

بررسی سیرِ مطالعاا

آبی هم کاهش یافله و معی،ت مر باومی باه خطار

جهان بیاطگر نین نست که منابع آب ،به منزلة یکای نق

نفلا ه نست .مح ان عفت نین نمر رن توسعة نرنضای و

نرکان نساسی سلیابی به توسعة پایدنر ،طی هة نخیر

بر نشت بیرویة منابع آب بارنز آبیاارز قماینهااز

ر بحرنطی خزطده فروغفلیده و مح ان رنه برونرفات

ک،اورقز بیان کر هنطد [ .]7تغییر کاربرز نرنضای ر
1

نق نین چالش رن ر نلگوونرة توساعة پایادنر یافلاهنطاد

یوضااة آبتیااز ریاچااة الکااار وندااع ر آرننطلااین

کییاایون برنطلفناد ،توساعة

م،کالتی طظیار نفات کیایات آب ،فرساایش خاا،،

[ .]21بر نساس گازنر

پایدنر جهاطی رن توصید میکند که ر آن طظاا هااز
نطااطی و طبیعی توأماً به ن نماة ییاا

نفزنیش خطار باروق سایالب ،و نخالالل ر خادما

تاا آینادة ور

قیاتمحیطیِ نین ریاچه پدید آور ه نست [ .]32ر

میپر نقطد و فرنیندز نست کاه ر نسالاا ه نق مناابع،

نیرنن طیز طیاقهاز ر یال تحول یوضاههااز ک،اور

هدنیت سرمایهگذنرزها ،و سَیتگیرز توسعة فناورز
تغییر و تحولپذیر و با طیاقهاز یال و آینده سااقگار
نست [ .]36نمروقه ،ماهو توسعة پایدنر و شاناخت و
کنلرل سیاستهاز بهرهبر نرز ،طظاار  ،و مادیریت
منابع آب بنا به الیفیا طظیارِ محادو یت مناابع آبای
موجااو  ،گااالر

شهرط،ااینی ،نفاازنیش جیعیاات ،و

نسلاا ة غیرنصولی و بایرویاه نق مناابع آبا بایش نق
پیش مطرح شده نست [.]18
ساماطة پایدنر ساماطهنز نسات کاه ب اا و کاارکر
خو رن ر طول ورة قماطی معاینن یاام مایکناد و
ورة کامل قطدگی مور نطلظار خو رن طی میطیاید[.]6
بهاارهباار نرز باایرویااه ،تغییاارن

طا رساات کاااربرز

نرنضی ،و ستنطدنقزهاز ب،ر بر مناابع طبیعای روق
به روق موجب برهم ق ن تعا ل طبیعی پایدنر منط هنز
میشو [ .]15طیوطههاز بایارز نق قیاتبو ها رن ر
سرنساار جهااان ماایتااونن یافاات کااه بااه ساابب
نهلیااا طورقیاادن بااه ماهااو توسااعة پایاادنر چااار
بحاارننهاااز قیاااتمحیطاای و پیاماادهاز ندل،ااا ز،
نجلیاعی ،و سیاسیِ طاشای نق آن شادهنطاد .مااایت
ریاز آرنل ،وندع ر آسیاز مرکزز ،طی پنجااه ساال

سبب شده نست که نیجا تعا ل بین عرضه و ت اضاز
آب ف ط با نتکا باه بُعاد مادیریلی عرضاه و نیادن
تأسیاا

و ساقههاز جدید و جنبههاز ستتنفزنرز

ماید طباشد [ .]22به لیل ف دنن مادیریت یکاارچاهز
منابعِ آبِ یوضة آبتیاز قنینادهرو  ،م،اار

آب نق

تعا ل طبیعی خارج شده نسات بررسای ساناریوهاز
متلفد یاکی نق آن نست که نگر صنعت و ک،اورقز
با هیین سرعت به رشد خاو ن نماه هناد ،تاا ساال
 2021منابع آب یوضه یگر دا ر به تاأمین ت اضااز
آب طیات [ .]31خ،کشدن ریاچة هامون ونداع ر
نسلان سیالان و بفوچالان هیة کارکر هاز معی،الیِ
ونباله به نین ریاچاه رن نق چرخاة ندل،اا ز خاارج
کر ه نست [ .]14مهمترین چالش مدیریلی مناابع آب
ک،ور طی یک هة نخیر بحرنن تأمین طیاق نکولونیکی
ریاچة نرومیه نسات .تارنق ریاچاه ر یاال یاضار
 1271/4ملاار نساات کااه یاادو نً سااه ملاار نق تاارنق
نکولونیک پایینتر نسات .هینناین ،شاورز ریاچاه
طز یک  400میفیگر بر لیلر برآور میشو

ر یالی

که شورز معیول ریاچه  240میفیگر بر لیلر نست.
1. Lacar

تصمیمگیری چندشاخصة دومرحلهای برای ارزیابی پایداری گزینههای احیای دریاچة ارومیه
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عالوه بر آثار تغییار ندفایم ،ط اش عونمال نطاااطی ر

کینی شده ،و م ایاة شاخصها با یکدیگر نرجحیات و

پسروز و خ،ک شدن ریاچاه باه الیال بر نشات

نهییت هر یک رن معین میکند [.]3
طاای چهااار هااة نخیاار ،باایش نق  250مطالعااه و
پاهوهش بایننلیففای باا محوریات تجزیاه و تحفیال
ت،اییمگیارز چندشاخ،اه رباارة نطارنز و آب ر
سرنسر جهان نطجا شده نست [ .]34نطلتاب طوع مدل
ونباله به هد ت،ییمگیرطده ،طاوع ماائفه ،و تعادن
نفرن شرکتکنناده ر فرنیناد ت،اییمگیارز نسات و
بررسی مطالعا و تح ی ا ط،ان می هد که نماروقه
مح ان باه سایت نسالاا ة هامقماان نق چناد مادل
ت،ییمگیرز چندشاخ،ه بارنز تحفیال یاک ماائفه
روز آور هنطااد .برخاای نق چنااد ماادل ت،ااییمگیاارز
نسلاا ه و طلایج هر مدل رن با یگرز م ایاه میکنناد.
مثالً ،ر تح ی ی به منظور بررسای طارحهااز نطل اال
آب به ریاچة نرومیه طلایج چهار مدل ت،اییمگیارز
میاااطگین وقن هاای سااا ه ،4برطامااهریاازز ساقشاای،5
شباهت به گزینة نیادهآل ،6و عیفگار وقطای میااطگین
مرتب 7بررسی شاد و مادل عیفگار وقطای میااطگین
مرتااب برتاارین ماادل ر تح یااق مااذکور بااه منظااور
رتبااهبناادز 8گزینااههاااز توسااعة ساااقهنز منااابع آب
نطلتاب شد [ .]37ر تح ی ای یگار ،کاه ر ک،اور
ترکیه نطجا گرفت ،نق رو هااز میااطگین وقن های
سا ه ،برطامهریزز ساقشی ،و شباهت به گزینة نیادهآل
بهره گرفله شد تا بلاونن میازنن تت،ایص بهیناة آب
آبیااارز رن بااا لحااا کاار ن شاااخصهاااز ندل،ااا ز،
نجلیاعی ،و قیاتمحیطای تعیاین کار  .طلاایج نیان
تح یق یاکی نق نین بو که رتبهبندز طهایی مال ل نق
مدلهاز بهکاررفله نسات ،ولای باه وقن شااخصهاا
یااس نست [ .]35رویکار ترکیبای یگار نسالاا ة
چندمریفهنز نق مدلهاست برنز طیوطه مایتاونن باه

فرنتر نق تونن تعاا لی مناابع آب قیرقمینای ،گاالر
ک،اورقز ،و چندتکهشدن ریاچه ر نثر ساخت پال
میانگذر رخور ذکر نست [ .]12 ،10ر یال یاضر،
ساالطه یدو نً  4700میفیون ملر مکعاب نق مناابع آب
یوضة ریاچة نرومیه بر نشت میشاو و پایشبینای
میشو تا سال  2021به بیش نق  6میفیار ملر مکعب
برسد .ذکر نین طکله الق نست که  90رصاد نق نیان
منابع به ک،اورقز نخل،اص یافله نست [.]12
تعدن ذزطاعان با عالیق عیدتاً طاساقگار مائفهنز
مهم ر مدیریت منابع آب ر سلرس نست ،نما نیان
عامل تنهاا چاالش پایشِ روز مادیریت آب طیاات.
خ،وصیا

شاخص1هاز نرقیاابی و ت،اییمگیارز

منابع آب ر بی،لر پرونهها با هم تضا نرطد .غیردابل
نطدنقهگیرزبو ن بی،لر شااخصهاا و طیااق باه کااربر
شاخصهاز کیای ،عامل چالشبرنطگیز یگارز نسات
که نرقیابی شاخصها رن به کاربر م یااسهااز قبااطی
(کیای) طیاقمند میساق [ .]13ر نین شرنیط ،با توجاه
بااه مااااکل ذکرشااده ر ماادیریت منااابع آب ،نهییاات
مدلهاز ت،ییمگیرز چندشاخ،اه 2بایش نق گذشاله
یس مایشاو  .ر پاهوهش یاضار ،باا رطظرگارفلن
وضااعیت بحرنطاای یوضااة آبتیااز ریاچااة نرومیااه ،نق
مدلهاز ت،ییمگیرز چندشاخ،ه به منظاور نرقیاابی

گزینه3هاز نییاز ریاچه توسط شاخصهاز متلفاد
ندل،ا ز ،نجلیاعی ،قیاتمحیطی ،و فنی نسلاا ه شد.
ر نین مدلها ،هار گزیناه باا چناد شااخص نرقیاابی
میشو و نطلتاب گزینه نق طریاق تعیاین ساطو ماور
طظر شااخصهاا یاا نق م ایااة قوجای شااخصهاا و
گزینااههااا صااور ماایگیاار  .شاااخصهاااز کیااای،
1. attribute
2. multi attributes decision making models
3. alternative

4. SAW
5. CP
6. TOPSIS
7. OWA
8. Ranking
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تح ی ی ر قمینة مادیریت پاااب ر پرتغاال نشااره
کاار ر تح یااق مااذکور وقنهااا بااا ماادل تحفیاال
سفافهمرنتبی )AHP( 1تعیین شد و گزینههاا باا مادل
شباهت به گزینة نیدهآل نطلتاب شد [.]26
ر تح یق یاضر ،نق رویکر و نسلاا ه شد :ر

شاخصهاز جغرنفیایی و هونشناسای [ ]8و نرقیاابی

مریفااة نول ماادل  AHPو ر مریفااة بعاادز ماادل

شبکههاز طظار

کیایت آب ر چین تایااه [ .]9نیان

( VIKORمتاااااااد عبااااااارتی صربااااااالاطی:

رو ْ رتبهبندز طهایی رن بر مبناز نجیااع رتباههااز

Vlsekriterijumska optimizacija I Kompromisno
 )Reseneبهکار گرفله شد .با رطظرگارفلن نیان طکلاه

که تعیین وقن شاخصها به م ایاة قوجای و تعیاین
نرجحیت طیاق نر  ،ت،ییم گرفله شد کاه وقنهاا ر
ساخلارز سفافهمرنتبی نرقیابی شو  .مادل  AHPباه
ت،ییمگیر نمکان می هد تا یک ماائفة پینیاده رن ر
دالب یک ساخلار سفاافهمرنتبای و باا لحاا طیاو ن
شاخصهااز کینای و کیاای مادلسااقز کناد [.]27
کاربر مدل  AHPر رتبهبندز طُاه پاارنملر تأثیرگاذنر
ر فرسایش یوضاة آبتیاز بنیاااگار 2ونداع ر هناد

تونطااایی ماادل مااذکور رن ر بررساای ساااقگارز

3

دضاو ها ط،ان ن [ .]17ر پهوه،ی یگر ،رویکر
ومریفااااهنز  AHP-TOPSISباااارنز ماااادیریت
بهرهبر نرز منابع آب سطحی سد متزطی بوسالان ر
نسلان گفالان نسالاا ه شاد ر مطالعاة ماذکور وقن
شاخصهاز نرقیابی ر ساخلار سفافهمرنتبای تعیاین
شد و نق طریق م ایاا

قوجی نطجا پاذیرفت .نیان

رویکر یک ساماطة طظا پ،لیبان ت،ییمگیارز بارنز
سلیابی به مدیریت بهینة مناابع آب ساطحی یوضاه
معرفی کر [ .]29ر میاان مادلهااز ت،اییمگیارز
چندشاخ،ه VIKOR ،نق جیفه مدلهایی نست کاه نق
آن ر مااکل منابع آب کیلر نسلاا ه شده نست ،ولی،
با توجه باه کااربر آن ر بهیناهسااقز سااماطههااز
پینیدة ت،ییمگیرز چندشاخ،ه ،مدل مطفوبی بارنز
)1. Analytical Hierarchical Process (AHP
2. Benisagar
3. consistency

نرقیابی ساماطههاز منابع آب بهشیار مایرو [ .]25نق
جیفه مونر ز که نق مدل مذکور ر عفو آب و خا،
نسلاا ه شده نست میتونن نشاره کر به :نولویتبندز
گزینااههاااز طگااه نرز کاااربرز قمااین بااا نساالاا ه نق

سه پارنملر متلفد نرنکه می هد نیان ویهگای ،یعنای

نرنکة مجیوعهنز نق رنهیلهاز تونف ی( 4ساقشی) باه
جاز یک رنهیل ،مدل مذکور رن نق ساایر مادلهااز
ت،ییمگیرز چندشاخ،ه ملیایز مایکناد .ر نینجاا
رنهیل ساقشی طز یکترین جونب موجنه باه جاونب
نیدهآل نست و کفیة «ساق » به یاک تونفاق مل ابال
نطالق میشو  .نیان جاونب ساقشای یاک شااخص
رتبهبندز چندمعیاره بار نسااس طز یکای باه جاونب
نیدهنل رن مطرح میساق [ .]24 ،4هیننین ،نین مادل
نرنز طااوعی تحفیاال یااساایت نخفاای ر ساااخلار
محاسباتی خو نست که نمکان رویارویی بهلر با عاد
دطعیت پرسششوطدهها رن فرنهم میکند [.]4
هد

نین تح یق توسعة چارچوب ت،ییمگیارز

چندشاخ،ه برنز فاکق آمدن بر بحرنن مدیریت مناابع
آب ر سااطو یوضااة آبتیااز ریاچااة نرومیااه ،بااا
رطظرگرفلن شاخصهاز مؤثر ندل،اا ز ،نجلیااعی،
فنی ،و قیاتمحیطی ،به منظور تعیین گزینة مطفاوب
یااظت و تأمین منابع آب ،طای و مریفاه نرقیاابی
نست .بدین منظور ،جفاة ت،ییمگیرز گروهی توفان

فکرز( 5بار

مغزز) باا یضاور گاروه ملت،،اان

ت،کیل و مجیوعه رنهکارهاز پی،نها ز جیاعآورز
شد .ر نطلتاب شاخصها ،منبع نصفی م اال

نخفی

و خارجی با موضوع توسعة پایدنر و بررسی دونطین و
م،وبههاز مفی طظیر سند چ،منطدنق بفندمد

ک،اور

4. compromise solutions
5. Brainstorming
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توسعة منابع آب نیارنن نسات.

مدیریلی ر م یاس منط هنز یا پرونة صنعلی بو هنطد

و رنهبر هاز بفندمد

بررسی شاخصهاز توسعة پایادنر ر مناابع ماذکور

ر یالی کاه ر تح یاق پایش رو رویکار جدیادز

ط،ان نق شباهتها و تااو هاایی نر کاه ری،اه ر

نتتاذ شده و رتبهبندز رنهکارهاز ساقهنز و مدیریلی

ویهگیهاز منط ة مور مطالعه و چالشهایی نر که

ت،ییمگیرز گروهی ر کنار هم

یاصلشده نق رو

یوضة مذکور با آنها رگیر نست .ر نین تح یاق ،نق

ر سلور کار درنر گرفله نست .ر گاا آخار طیاز و

شاخصهایی مبلنی بر توسعة پایدنر نسالاا ه شاد تاا

طوع تحفیل یااسیت بر طلایج طهایی نطجا میگیر  :طوع

یدگاههاز ذزطاعان ربارة پایدنرز توسعه ر یوضة

نول بر نساس پارنملر یااسیت مادل  VIKORنسات و

آبتیز ریاچة نرومیه هم ر آن لحا شو  .شاخصها

طوع و بر نساس نعیال تغییارن جزکای ر وقن آرنز

باید چهار جنبة نصفی پایدنرز (نجلیااعی ،ندل،اا ز،

شرکتکنندگان ر فرنیند ت،ییمگیرز نست.

فنی ،و محیط قیاالی) رن پوشاش هناد و باا هاد
مطالعه همخونطی نشله باشند .ساس ،فر طظرسانجی
ر نخلیار نفرن یاضر ر فرنیناد ت،اییمگیارز دارنر
میگیر و نملیاق شاخصهاز توسعة پایدنر طابت باه
هم ر ساخلار سفافهمرنتبی و نملیاق گزینهها به رو
 VIKORتعیین میشو  .ر نرقیاابی نجازنز متلفاد
مدل ،طظیار تعیاین وقن شااخصهاا و تعیاین نملیااق
گزینه ها ،نق ترکیب گروهی نق مدیرنن ،ملت،،اان ،و
ذزطاعان نسلاا ه میشو  .ر نغفب مطالعا
نهدن ْ به صور

پی،این،

گزیناههااز ملجااطس سااقهنز یاا

1

روششناسی تحقیق
معرفی منطقه
یوضة آبتیز ریاچاة نرومیاه نرنز مااایت ت ریبای
 52000کیفوملر مربع نست .نین ماایت میان نسلانهاز
آذربایجان غربی و شردی و کر سلان ت ایم شده نسات.
بیش نق  36شهر و  3150روسلا باا جیعیلای ر یادو
پنج میفیون طار ر نین یوضه وجاو نر  .بایش نق 60
رصد نق جیعیت ر روسلاها ساکننطد [.]12

شکل  .1دریاچة ارومیه []33

1

1. sensitivity analysis
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طرخ رشد جیعیت ر نسلانهاز آذربایجان غربی،

نسلانهاز وندع ر یوضة آبتیز ریاچة نرومیاها و باا

شردی ،و کر سلان بهترتیب  ،0/88 ،1/40و  0/70نست

بررسی تنگناها و ظرفیتهاز نین یوضه نطلتاب شاد.

[ .]30منابع آب یوضة آبتیز ط ش مهیی ر ییایت

نین رو

برنز برنطگیتلن خالدیت ر گاروه و تولیاد

نق تنوع قیالی و نیجاا چرخاههااز ملناوع غاذنیی،

شیار قیا ز نیده ربارة یک مائفه بهکار میرو چهار

تعاادیل آب و هااون ،و میاطعاات نق تولیااد و پتااش

نسات نق :تیرکاز بار کینیات

داعدة نساسی آن عبار

یوضه

نجلناااب نق نطل ااا نساال بال نق نیاادههاااز غیرمعیااول

یدو  330میفیملر و ملوسط سااالطة آب ورو ز باه

بادین

ریزگر ها نرطد .ملوسط میزنن بار

بفندمد

ریاچه  5300میفیون ملر مکعب بارآور مایشاو و
بین  760تا  15260میفیون ملر مکعاب ملغیار نسات.
ها اده رو خاطااة نکیاای 12 ،رو خاطااة ف،اافی ،و 39
مایل منابع آب سطحی نین یوضه رن تأمین میکنناد.
ریاچه یکی نق بزرگ ترین و مهمترین قیاتبو هاز
نیرنن نست که ر ترنق طرمال بفندمد

خو  1275ملر

باالتر نق سطو ریاهاز آقن بو ه و یجیی معا ل 32
میفیار مکعاب و ساطحی ر یادو  5000کیفاوملر
مربع رن نرنست [( ]12 ،10شکل .)1

برنز نجرنز یاک مادل ت،اییمگیارز چندشاخ،اه،
ت،ییمگیرز و ت،اییمگیرطادگان

شناسایی شو  .ساس ،گزینههاا و شااخصهاا تعیاین
شو  .محاسبة م ا یر شاخصها باه نقنز گزیناه هاا و
ت،کیل ماتریس ت،ییم گیرز مریفة بعدز نین فرنیند
نساات .ماایتااونن ت،ااییمگیرطاادگان رن رگااروههاااز
متلفد درنر ن و ،بر یاب میزنن شاناخت آنهاا نق
مااائفه ،وقطاای بااه آنهااا تت،اایص ن  .رتبااهبناادز
گزینههاز ت،ییمگیرز م،تصکنندة نولویت نجرنیی
آن هاست و ر آخرین گا تحفیل یااسیت بار روز
نجزنز غیردطعی مدل ت،ییمگیرزا که ر نین تح یق
وقن شاخصهاستا نطجا میگیر [.]3
گزینه هاا طای جفااة توفاان فکارز و باا نرنکاة
نطالعا

ترتیب نست :جیاعآورز نطالعاا

نسنا باال سلیا ماطند سند چ،منطدنق توسعة

روقآماد نق مناابع

معلبر نطلتاب گروه ملت،،ان ت،کیل جفاه و طرح
مائفه توسط مدیر جفااه نرنکاة نیادههاا باه صاور
گر شی سلهبندز طلایج و جیعبندز [.]4
هیان طور که پیشتر ذکر شد ،بارنز تعیاین وقن
شاخصها نق مجیوعه نز نق مرنیل محاساباتی رو
 AHPنسلاا ه میشاو  .طتاات مجیاوع نعادن هار
سلون نق ماتریس م ایاا

قوجای محاسابه مایشاو .

ساس ،هر عن،ر سالون بار مجیاوع نعادن آن سالون
ت ایم میشو  .مااتریس جدیادز کاه بادین صاور
به ست میآید ماتریس م ایاا

روش تحقیق
طتات باید نهدن

ترکیب و بهبو نیدهها .مرنیل نجرنز نین رو

طرمالشاده طاا نر .

ساس ،میاطگین نعدن هار ساطر نق مااتریس م ایااا
طرمالشده محاسبه میشاو  .نیان میااطگین وقن طاابی
عناصر ت،ییم با سطرهاز ماتریس رن نرنکه میکناد .باه
منظور رتبهبندز گزینههاز ت،ییم ،ر نین مریفه بایاد
وقن طابی هر عن،ر رن ر وقن عناصار بااالتر ضارب
کر تا وقن طهایی آن به ست آید .با نجرنز نین مریفاه
برنز هر گزینه م دنر وقن طهایی به سات مایآیاد [.]3
نین رو

شامل سه مریفة نساسی نست [:]5

مریفة نول :ترسیم رخت سفاافهمرنتبای بارنز
ترکیب مائفة پینیده به شاخصهاز ت،ییمگیارز و
گزینههاز ت،ییم
مریفة و  :تعیین نولویتها به صور
قوجی نق طریق تت،یص نملیاقن

م ایااا

عد ز برنز تعیاین

نرجحیت یا نهییت بین شاخصها ،گزینهها ،و م ایااة
وقن طابی.
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ﺟﺪول  .1ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ

ﻣﻌﺎدل ﻛﻤﻲ
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻴﻔﻲ

1

3

5

7

ﺑﺪون

ارﺟﺤﻴﺖ

ارﺟﺤﻴﺖ

ارﺟﺤﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً

ارﺟﺤﻴﺖ

اﻧﺪك

ﻗﻮي

ﻗﻮي

8 ،6 ،4 ،2

9

ﻣﻘﺎدﻳﺮ

ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ

ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﺔ

اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ارﺟﺤﻴﺖ  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  Cﻛـﺎﻣﻼً ﻗـﻮي ﻳـﺎ

آﻣﺎري ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻﺳـﺖ و

ﻣﻄﻠﻖ )ارزش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ  7ﻳﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ( ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﻮد .در

ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ وﻗﺖﮔﻴﺮ

ﻏﻴــﺮ اﻳــﻦ ﺻــﻮرت ،ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻧﺎﺳــﺎزﮔﺎر اﺳــﺖ .ﺷــﺎﺧﺺ

اﺳﺖ و واروﻧﮕﻲ رﺗﺒﻪﻫﺎ 1در ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ

ﺳﺎزﮔﺎري ( CI ) 4از راﺑﻄﺔ  1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ]:[27
max  n

ﻧﻴــﺰ ﻓــﺮمﻫــﺎي ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻲ را ﻣﺤﺘــﺎج ﺑــﻪ ﺗﻮﺿــﻴﺤﺎت

)(1

ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴـﻴﺎري در ﻧﺘـﺎﻳﺞ

در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ n ،ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  Aو  maxﻣﻘـﺪار

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ ،از روش ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮ

وﻳﮋة 5ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ زوﺟـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از راﺑﻄـﺔ 2

درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻳﺎ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﻣﻄﻠـﻖ 2اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ

n 1

CI 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻓـﺮض ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ،ﺑـﻪ

n

i



ﺟﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ را ﺑـﻪ

)(2

ﺻــﻮرت زوﺟــﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻣــﻲﻛﻨــﺪ .ﭘــﺲ از ﻛﻨﺘــﺮل

ﻧﺮخ ﺳـﺎزﮔﺎري ( CR ) 6ﻧﻴـﺰ از راﺑﻄـﺔ  3ﺣﺎﺻـﻞ

ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﺟـﺰاي

7

ﻣﻘﻴــﺎس ارزﻳــﺎﺑﻲ ،وزن ﻫــﺮ ﻳــﻚ از اﻳــﻦ اﺟــﺰا ﺑــﺮ
ﺑــﺰرگﺗــﺮﻳﻦ وزن ﻣﻮﺟــﻮد ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣــﻲﺷــﻮد ﺗــﺎ
اﻳﺪهآلﺳﺎزياي 3ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺳﭙﺲ ،ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧـﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺷـﺎﺧﺺ
ﺧﺎص ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﻳﻜـﻲ از وزنﻫـﺎي
ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪة ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ را ﺗﺨﺼـﻴﺺ

,  max  n

i 1

n

 max 

ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ RI ،ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺼﺎدﻓﻲ

اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺪول  2اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺣـﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  0/1اﺳﺖ.
CI
CR 
RI

)(3

ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ از روش  VIKORاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ].[24
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ:

ﻣﻲدﻫﺪ ].[28 ،23

f11 ...f1n 
...



f m1 ...f mn 

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻮم :ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ
درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اوﻟﻮﻳـﺖﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻛـﺮد .ﻣـﺜﻼً ،اﮔـﺮ ارﺟﺤﻴـﺖ ﮔﺰﻳﻨـﺔ A
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Bﻗـﻮي )ارزش ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ  (5و ارﺟﺤﻴـﺖ B

در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ fij ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺰﻳﻨﺔ (i=1,2,…,m)i
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  (j=1,2,…,n) jاﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Cاﻧﺪك )ارزش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ  (3ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ
1. rank reversal
2. absolute measurement
3. idealization

4. Consistency Index
5. Eigen value
6. Consistency Ratio
7. random index

204

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداري ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ،دورة  ، 68ﺷﻤﺎرة  ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394
ﺟﺪول  .2ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺼﺎدﻓﻲ

9

10
1/45

1/45

8

7

1/41

1/32

5

6
1/24

ﺟﻮاب اﻳﺪهآل و ﺿﺪاﻳﺪهآل ﺑـﻪﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻄـﺎﺑﻖ دو

4
1/12

3
0/9

2

0/58

1
0

n
RI 0

 .1اﮔﺮ  A1و  A 2اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗـﺮ
و  nﺗﻌﺪاد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ:

راﺑﻄﺔ  4و  5ﺣﺴﺎب ﻣﻲﺷﻮد:

) Q(A 2 )  Q(A1 )  ( 1
n 1

)(4

f j*  Max i f ij

)(10

)(5

f j  Min i f ij

در ﻏﻴــﺮ اﻳــﻦ ﺻــﻮرت ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪاي از ﮔﺰﻳﻨــﻪﻫــﺎ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻮدﻣﻨﺪي (S) 1و ﺗﺄﺳـﻒ (R) 2از

ﺟﻮاب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار از راﺑﻄﺔ 11

رواﺑﻂ  6و  7ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد:
)

)(6
)(7

)

f j * - f ij

n

f j* -f j-

j 1

 f ij

j

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

f

*
j
*
j

f
f

S i   (w j 

R i  Max (w j 

در رواﺑﻂ ﻓﻮق  w jوزن ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳـﺒﺔ
ﺷﺎﺧﺺ  VIKORاز رواﺑﻂ  8و  9اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:
* Si S
* Ri  R
)
(1
()
)) (8


v
* S  S
*R R

)(9

( Qi  v

) S   Max (S i ) & S   Min (S i
) R   Max ( R i ) & R   Min ( R i

ﺿــﺮاﻳﺒﻲ ﻛــﻪ در  vو ) (1  vﺿــﺮب ﺷــﺪهاﻧــﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﻞ اﻳﺪهآل و ﺿـﺪاﻳﺪهآل را ﻧﺸـﺎن
ﻣﻲدﻫﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲv =0/5 ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
و ﺳــﭙﺲ در ﻣﺤــﺪودة  0/1ﺗــﺎ  1ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ
ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫـﺎي  ، R ،Sو  Qﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزي ﻛﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ و
آﻧﻜﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﺰﻳﻨـﺔ ﺑﺮﺗـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﺔ ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲﺷـﻮد .در ﮔـﺮوه ،Q
ﮔﺰﻳﻨﺔ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ از دو ﺷﺮط زﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ:

)(11
 A1 .2ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ

) Q(A m )  Q(A1 )  ( 1
n 1
در ﻳﻜﻲ از ﮔـﺮوهﻫـﺎي  Rو

Sﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دو ﮔﺰﻳﻨﺔ
 A1و  A 2ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ورودي )وزن
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻛﻪ از آراي ﭘﺮﺳـﺶﺷـﻮﻧﺪهﻫـﺎ اﺧـﺬ
ﻣﻲﺷﻮد( ،ﺑﺮ روي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد و وزنﻫـﺎي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎ را
ﻃــﻮري ﺗﻐﻴﻴــﺮ داد ﻛــﻪ وزن ﺑﻘﻴــﻪ ﺛﺎﺑــﺖ ﺑﻤﺎﻧــﺪ و
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣـﻲآﻳـﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﺪودة ﺗﻐﻴﻴﺮات  ±20%در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ  20درﺻﺪ از وزﻧﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ
درﺻﺪ از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲاش ﻛﻢ ﺷﻮد ،در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻧﻬـﺎﻳﻲ
ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮي رخ ﻣـﻲدﻫـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ،در ﻣـﺪل
 VIKORﻣﻘﺪار  Qﺑﻪ ازاي اﻳﻨﻜﻪ  vدر ﺑﺎزة  0/1ﺗﺎ  1در
راﺑﻄﺔ  8ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺣﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻮﻓﺎن ﻓﻜﺮي ﺑﻪ

1. utility measure
2. regret measure

ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ )ﺟﺪول :(3
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شاخصهاز نطلتابشده ر نین پهوهش به شرح

حفاظو از منابع طبیعی و تعادل زیسومحیطی:

قیر نست:

هر گزینه به چاه میازنن ر جهات یااظات نق مناابع

اقتصادیبودن :م رون باه صارفه باو ن و توجیاه
ندل،ا ز هر گزینه.

طبیعی و تعا ل قیاتمحیطای نسات و نق پیامادهاز
مترب قیاتمحیطی بر قیاتبو جفوگیرز میکند.

مقبولیتتو و مرتتارجو اعت تتا ی -فرهنگتتی
ذینفعان :میزنن پاذیر

اثرگذاری :میزنن تأثیر گزینه ر تأمین کیبو آب

گزیناه توساط ذزطاعاان و

یوضه یا یااظت نق منابع آب موجو ر یوضه.

مائولیتپذیرز و تیایال آطاان باه یضاور فعاال ر
نجرنز گزینه.

جدول  .3راهکارهای احیای دریاچه

گزینهها
نطل ال بینیوضهنز نق یوضههاز مجاور (نرس ،قنب ،خزر ،و گفارج تبریز)

A1

بارورساقز نبرها

A2

نجرنز طرح آمایش سرقمین

A3

طها ینهکر ن طظا یکپارچة یااظلی– طظارتی

A4

برنز منابع آب و خا ،یوضه

A5

نرت از م،ارکت ذزطاعان ر فرنیند آموق  ،برطامهریزز ،و نجرنز نلگوز بهینة م،ر
نجرنز طرح نلگوز بهینة ک،ت ساقگار با ندفیم
نرت از بهرهورز و کاهش تفاا

A6
A7

ر ساماطههاز آبیارز و آبرساطی

A8

بهینهساقز خروجی سدها بر نساس یجم نکولونیک ریاچه

جدول  .4رتبهبندی شاخصهای توسعة پایدار

شاخص

وقن

رتبهبندز

ندل،ا زبو ن ()C1

0/12

5

م بولیت و م،ارکت نجلیاعی -فرهنگی ذزطاعان ()C2

0/13

4

یااظت نق منابع طبیعی و تعا ل قیاتمحیطی ()C3

0/27

1

نثرگذنرز ()C4

0/20

2

نمکانپذیرز ()C5

0/19

3

نطعطا پذیرز ()C6

0/09

6
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امکانپذیری :دابفیت نجرنز گزینه باا توجاه باه

پایدنر ،که ر جدول  4دابال رییات نسات ،بااالترین

ظرفیااتهاااز فناای ،مطالعاااتی ،و نجرنیاای موجااو و

وقن و رتبة طتاات باه یااظات نق مناابع طبیعای و

محادو یتهاااز جغرنفیااایی ،سیاساای ،و ی ااودی ر

تعا ل قیات محیطی تت،یص ن ه شد.
جدول  5ط،ان می هد کاه تااضال م اا یر  Qر

نجرنز گزینه.
انعطافپتذیری :ظرفیات گزیناه ر ونکانش باه

گزینههاز  A5و  ،A3که رتبههاز  1و  2رن بارنز Q

ف،ارهاز طبیعی ،تحییفی ،یا ضربههااز طاگهااطی .باه

1
به ست آور هنطد ،برنبار  0/150نسات .م ادنر
n -1

عبارتی یگر ،دابفیت تارمیم یاا طگاه نرز سااماطه ر

برنبر با  0/143نست .بنابرنین ،مطابق رنبطاة  10شار

بیطظییهاز کوتاه یا رنقمد .

نول بردرنر نست .چون  A5ر هر سه سله صدرط،ین

ر فرنینااد تعیااین وقن شاااخصهااا و گزینااههااا،
مجیوعهنز مل،اکل نق  48طاار نق کارشناساان عفاو
آب ،محیط قیاات ،هونشناسای ،ندل،اا  ،باه هیارنه
نفاارن ز ذزصااالح و بامعفومااا

نق ک،اااورقنن و

نست ،شر

و طیز بردرنر نست و نرت ااز م،اارکت

ذزطاعان ر فرنیند آموق  ،برطاماهریازز ،و نجارنز
نلگوز بهینة م،ر

با فاصفة قیا یاکز رتبة نول شده

نست.

باغاادنرنن یوضااه و فعاااالن قیاااتمحیطاای شاارکت
کر طد .طباق طلاایجِ وقن های شااخصهااز توساعة
عدول  .5رتبهبندی گزینهها در مدل VIKOR

گزینه

S

رتبه

R

رتبه

Q

رتبه

رتبة طهایی

A1

0/87

8

0/27

8

1

8

8

A2

0/81

7

0/20

7

0/8

7

7

A3

0/23

2

0/08

2

0/15

2

2

A4

0/26

3

0/09

4

0/20

3

3

A5

0/07

1

0/05

1

0

1

1

A6

0/28

4

0/09

3

0/21

4

4

A7

0/36

5

0/11

5

0/32

5

5

A8

0/39

6

0/19

6

0/51

6

6
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جدول  .6رتبهبندی گزینهها در مدل  VIKORبه ازای مقادیر مختلف v

گزینه

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/9

1

A1

8
7

8
7

8
7

8
7

8
7

8
7

8
7

8
7

8
7

8
7

A3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

A4

*4

*4

*4

3

3

3

3

3

3

3

A5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A6

*3

*3

*3

4

4

4

4

4

4

4

A7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

A8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

A2

طبق جدول  ،5گزینههاز نطل ال باینیوضاهنز و

تحفیااال یااسااایت بااار نسااااس تغییااار وقن

بارورساقز نبرها ،طابت به سایر گزینهها ،وقن باایار

شاخصهاز نرقیابی هیچ گوطه تغییرز ر رتبهبندزها

کیلرز رن به خو نخل،اص ن ه و ر نطلهاز جادول

نیجا طکر .

جاز گرفلهنطد .آمایش سرقمین ،که به تنظیم منابع آب
و خا ،یوضه با رطظرگرفلن پلاطاایلهااز موجاو

بحث و نتیجهگیری

میپر نق  ،ر رتبة و درنر گرفت و یااظت نق منابع

رعایتطکر نِ نلگوز بهینة م،ر

آب یوضة آبتیز ،به منزلة یک رنهکار مدیریلی یگر

متلفد ،نق جیفه ک،ااورقز ،ر کناار آثاار طاشای نق

ر نولویت سو  ،باید مور توجاه دارنر گیار  .تغییار

تغییر ندفایم ،وضاعیت بحرنطای ریاچاة نرومیاه رن ر

نلگوز ک،ت ،نرت از رنطدمان آبیارز ،و بهیناهسااقز

ردام ق ه نسات .باا تفایاق

خروجی سدها طیز ر رتبههاز بعدز درنر گرفلند.

تأمین طیاق نکولاونیکین
رو

آب ر بتشهااز

ت،ییمگیرز گروهی توفان فکرز و رو هاز

نین طلایج به نقنز  v=0/5یاصل شاده نسات .باه

ت،ااااییمگیاااارز چندشاخ،ااااة  AHPو VIKOR

منظااور تحفیاال یااساایت ،م اادنر  Qبااه نقنز نینکااه

رنهکارهاز نییاز منابع آب ریاچة نرومیه نرقیابی و

پارنملر مذکور ر باقة  0/1تا  1ر رنبطة  8تغییر کناد

نولویتبندز شد .برنز نرقیابی گزیناههاا ر سااخلار

نرقیابی شد .و طوع رتبهبندز رییت میشو  :نولی ر

سفااافهمرنتباای ،شااش شاااخص توسااعة پایاادنر ر

باقة  0/1ا  0/3نست که ر آن «نجرنز نلگاوز ک،ات

گروهبندزهاز ندل،ا ز ،نجلیاعی ،قیاتمحیطای ،و

بهینة ساقگار با ندفیم» یاکز رتبة سو و «طها ینهکار ن

فنی تعیین شد شاخص یااظات نق مناابع طبیعای و

طظا یکاارچة یاااظلی -طظاارتی بارنز مناابع آب و

تعا ل قیاتمحیطی بی،لرین نملیاق رن به سات آور .

خا ،یوضه» یاکز رتبة چهاار نسات و یگارز ر

با توجه به م،کل ریاچه ر تاأمین طیااق نکولونیاک

باقة  0/4ا  1که و گزینة فوقنلذکر رتبههای،ان با هم

خو و ونبالگی قیاتبو یوضه به نیان منباع آب،

عوم میشو (جدول .)6

وقن باالز نین شااخص ور نق نطلظاار طباو  .باهطظار
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میرسد فعالیتطکر نِ NGOهاز قیاتمحیطی ط ،ی

منط ه نرتباا ماال یم نر  .بناابرنین ،نماروقه بادون

مهاام ر یضااور شاااخص م بولیاات و م،ااارکت

م،ارکت فعال بهرهبر نرنن سلیابی به یااظت ،نییاا،

نجلیاعی -فرهنگی ذزطاعان ر رتبة چهاار باا وقن

و توسعه نمکانطاپذیر نست و نیجا فضاز م،ارکت و

بررسای

نعلیا ساقز ر میان کن،گرنن ضرورز بهطظر میرسد

طرحهاز نطل ال آب به ریاچاة نرومیاه طیاز شااخص

[ .]16بنااابرنین ،طتااالین گااا ر تاادوین چااارچوب

قیاااتمحیطاای باااالترین نملیاااق رن بااه ساات آور و

مدلی جامع ر قمینة توسعة پایدنر برنز یام همقمان

نجلیاعی ،پس نق نین شاخص و شاخصهاز

محیطقیات و تاأمین نمنیات غاذنیی سااقمان هایِ

پایین نشله نست .ر پهوه،ی یگر با هد

پذیر

فنی و ندل،ا ز ،ر مکان چهار جااز گرفات [.]37

هدفیند م،ارکت ذزطاعان و مائوالن بومی نست.

هیننین ،طکلة رخور توجه یگر نیان نسات کاه ر

«نطل ااال بااینیوضااهنز» و «بارورساااقز نبرهااا»

بین شاخصهاز فنی «نثرگاذنرز» و «نمکاانپاذیرز»

پایینترین نملیاقن

رن باه سات آور طاد و دعرط،این

وقن باااالیی کاااب کر طااد کااه مب اینن آن نساات کااه

شدطد .ر نطل ال بینیوضهنز میکان نسات ر مبادأ

ت،ییمگیرنن نجرنیایباو ن رنهکارهاا رن باایار مهام

م،کالتی پدید آید و به تعارضا

بین یوضة مبدأ و

می نطند و با توجه به نین وقن باال گزینههاایی کاه ر

گیرطااده منجاار شااو  .ر پهوه،اای ،ربااارة نطل ااال

نجرن و تأمین آب پایدنر چاار م،اکل باشاند نملیااق

بینیوضهنز ر ک،ور برقیل ،طیز نشاره شده نست که

پایینی کاب میکنند.

نیاان نماار چناطنااه ر فرنیناادز موکرنتیااک و بااا

مطابق رتبهبندز طهایی ،گزینة «نرت ااز م،اارکت

رطظرگرفلن مالیظا

سیاسی ،نجلیاعی ،ندل،اا ز،

ذزطاعان ر فرنیند آموق  ،برطاماهریازز ،و نجارنز

و قیاتمحیطی یوضة مبدأ نطجاا طااذیر  ،عاوندبی

قیا یااکز رتباة

منای ر پی خونهد نشات [ .]11یاک پارونة نطل اال

طتات شد نول شدن نین گزینه تأییدکنندة نیان طظار

بااینیوضااهنز قماااطی ماایتونطااد نثرگااذنر باشااد کااه

نسااات کاااه یضاااور سیاااالیاتیک ،گاااالر ه ،و

نمکانپذیرز فنی آن تأیید شو و نرقیابی ندل،اا ز و

ساقمان هی شدة ذزطاعان مناعلی بزرگ ر مادیریت

قیاتمحیطی آن توجیهپذیر باشد [ .]19ت،ییمگیرنن

جدید منابع آب نست [ .]20بر نسااس طلاایج مطالعاة

ربارة بارورساقز نبرها نثرگاذنرز الق رن ت،اتیص

بیات ساله ر یوضة آبتیز ریاچة الکاار ،م،اتص

طدن هنطد .نلبله ،ر تح ی اتی که ر قمینة نثرگذنرز نین

شااد کااه م،ااارکت ذزطاعااان و مااائوالن بااومی ر

رنهکار نطجا شده نثربت،ی آن مودت و کوتااهماد

نلگوز بهینة م،ر

آب» با نخلال

مدیریت منابع آب و بهباو خادما

قیااتمحیطای

نرقیابی شده نست [.]1

بایار تأثیرگذنر نسات .نلبلاه ،تأکیاد شاده نسات کاه

طلایج تحفیل یااسیت طیز ط،ان ن کاه VIKOR

طیاااق نرطااد تااا بااا

مدلی مناساب بارنز ت،اییمگیارز ر نیان یوضاه

سیاستگذنرزها و خطم،یهاز جدید و شایوههااز

به شیار میرو و نین مدل هیچ گوطاه یااسایلی باه

طااو آشاانا شااوطد [ .]32ماادیریت پایاادنر بااا ساااخلار

تغییرن

وقن شااخصهاا ط،اان طادن  .مطاابق طلاایج

ندل،ا ز -نجلیاعی بهرهبر نرنن و وضعیت نکولونیک

تحفیل یااسیت ،مدل  VIKORطاابت باه تغییارن

ذزطاعااان بااه قمااان و آمااوق
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ت،ااییمگیاارنن پایاادنرز خااوبی

به سیت توسعة پایدنر ر یوضه با فرهنگسااقز ر

وقن آرنء و دضاااو

ط،ان می هد و میتونن آن رن به عنونن مدلی مطفاوب

قمینة صرفهجویی ر م،ر

آب و یااظت نق مناابع

برنز نرقیابی گزینههااز مادیریت مناابع آب معرفای

آبی موجو میانر نست و نتکاز کفی،هنز به تأمین آب

نصافی کااربر مادلهااز ت،اییمگیارز

سااقههااز جدیاد و جنباههااز

کر  .نرق

بر نسااس نیادن

چندشاخ،ه ر مدیریت منابع آب طه تنها رسایدن باه

ستتنفزنرز فناورزهاز تاقه چنان تأثیرگذنر باهطظار

پاسخ دطعی ،بفکه شاا طیو ن قونیاز تاریک ماائفه

طییرسد .طکلاهنز کاه یلیااً بایاد ر طظار نشات و

و ساخلاربت،اایدن بااه آن ر کنااار تعفاایم ن ن ذهاان

نثربت،اای م،ااارکت جونمااع محفاای و مااائوالن رن

ت،ااییمگیرطااده نساات [ .]2ت،ااییمگیاارز گروهاای

ت ویاات ماایکنااد تاادوین ساااقوکارز نجرنیاای باارنز

ومریفهنز و چندشاخ،هنز گزینههاا ر چاارچوب

نعلیا و م،ارکت باین بهارهبار نرنن نسات.

گالر

 AHP-VIKORر کنااارِ عینیااتبت،اایدن بااه مااونر

بنابرنین ،پی،نها میشو ر مطالعا

طرحشده چهار نملیااق عیاده ر بر نشات کاه سابب

سیاستگذنرز و برطامهریزز م،اارکت نجلیااعی ر

آتای

ساماطههاز نجلیاعی -نکولونیکی نق رویکر هااز طاو

میشو نین رویکر برنز مطالعا

و تح ی اا

پی،نها شو :
 .1تعیااین وقن شاااخصهاااز توسااعة پایاادنر ر
ساااخلار سفااافهمرنتباای :ر نیاان یالاات ،نرجحیاات
شاخصها طابت به یکدیگر سانجش مایشاو و باه
لیل نسلاا ه نق تکنیک رجهبنادز تحفیال مجیوعاه
آرنز فرنونن هم تااهیل مایشاو  .ر نیان صاور ،
ضین یام دت ت،اییمگیارز ،ر ودات و یجام
محاسبا

صرفهجویی میشو .

آتی باه منظاور

طظیر تحفیل شبکة نجلیاعی 1نسلاا ه شو .

سپاسگزاری
نق هیة کااطی که ر فرنیند ت،ییمگیرز گروهای ر
نین پاهوهش باا مح اان هیکاارز کر طاد ت،اکر و
ددر نطی میشو  .سااس ویهه نق جناب آداز مهنادس
ساجد ملولیان به سبب رنهنیاییهاز رنهگ،از نی،ان
ر طرنیی فر طظرسنجی.

 .2نولویتبندز گزینههاا بار مبنااز نرضااطیو ن
شاخصهاز قیاتمحیطای ،ندل،اا ز ،نجلیااعی ،و
فنی.
 .3نمکان سلیابی باه مجیوعاهنز نق رنهیالهااز
تونف ی ر مدل  :VIKORر نین مدل ،گزینهها ر ساه
گروه رتبهبندز میشوطد و مکاطیز نولویتبندز طهاایی
بر مبناز نجیاعیافلن بر رتبهها ر هر گروه نست.
 .4م،ااارکت ماادیرنن ،ملت،،ااان ،مدرسااان
نط،گاه ،و ذزطاعان ر فرنیند ت،ییمگیرز گروهی.
به طور کفی ،مطابق طلایج تح یق یاضر ،یرکات

1. social network analysis
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