
  مجله پژوهش آب ايران
 )٧٢-٦٣( ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ٤/ شماره ١٠جلد 

 

  
  
  
  

  شاهرود) شهرستان موردي: مطالعهخشک ( مناطق در آب منابع مديريت درازمدت راهبرد تعيين
  

  *٢بيحب يبن ميابراه محمد و ١يمدن يهاشم سادات فرخنده

  
  

  چکيده
  
 از پايدار، توسعه معيارهاي اساس بر خشک مناطق در آب منابع مديريت درازمدت راهبرد تعيين براي حاضر، پژوهش در

 استفاده (AHP) مراتبي سلسله تحليل و (SAW)ه ساد دهي وزن چندمعياره گيري  تصميم هاي مدل با فکري بارش روش ترکيب
 نظر در شاهرود استان در آب منابع راهبردي مديريتي برا مختلف گزينه ٩ فکري، بارش روش از استفاده با ابتدا است. شده

 ها آبخوان از برداري بهره در نظارت راهبرد و SAW مدل در سرزمين آمايش طرح اجراي و تدوين راهبرد شد مشاهده و گرفته
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 ±%٢٠ سطوح در ها مدل اين حساسيت تحليل براين، عالوه نگرديد. توصيه پايدار توسعه لحاظ از راهبرد اين اجراي و نشد

 اجتماعي مشارکت و مقبوليت معيارهاي به نسبت ها روش اين که شد مشاهده و گرفت صورت معيارها از يک هر وزن در تغيير
 حساسيت دارند، معيارها ساير ميان در بااليي وزن که محيطي زيست تعادل و طبيعي منابع از حفاظت و نفعان ذي فرهنگي
 به نسبت معيارها وزن در تغييرات به نسبت AHP مدل همچنين دهند. ميارائه  را متفاوتي ندي  و داده نشان بيشتري

 درازمدت راهبرد تعيين ،SAWمدل به نسبت اغماض قابل تفاوت به توجه با و دهند يم نشان کمتري حساسيت SAWمدل
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   مقدمه
 تأثير تحت آب منابع هاي سامانه اخير هاي سال در

 ها، آن شدن صنعتي و گسترش و بشري جوامع هاي فعاليت
 چگونگي نتيجه در و اند شده بحراني شرايط دچار
 تبديل حياتي امري به آب، منابع مديريت و ريزي برنامه
 دکن مي تأثيرم را جوامع اين زندگي کيفيت که است شده

 در اي گسترده تحقيقات ديدگاه اين با ).٢٠٠٥ (کيسي،
 است. گرفته صورت جهان در آب منابع راهبردي مديريت

 )٢٠٠٧( همکاران و لوکاس تحقيق به توان مي جمله، آن از
 مديريت راهبردهاي دسته دو استخراج با که کرد اشاره
 راهبردي مديريت به آب، تقاضاي مديريت و آب ذخاير
 پايدار مديريت پرداختند. يونان در اي حوضه آب منابع
 متخصصان از گروهي همکاري نيازمند آبريز هاي حوضه
 و طراحان آب، منابع مديران طبيعي، علوم اجتماعي، علوم

 بين اساسي اختالف که آنجا از .است مداران سياست
 به منجر علمي مختلف هاي بخش کاري هاي سياست
 اين در لذا ؛شد خواهد ها آن بين در نامطمئن هاي خروجي

 و راهبردها ها، شاخص تکنولوژي، از استفاده نهيزم
 بهبود در اي گسترده طور به چندمعياره هاي تحليل

(ماکلود و همکاران،  است ثرؤم منابع پايدار مديريت
 در ارزيابي هاي شاخص هاي پيچيدگي چنين). هم٢٠٠٧

 و برداران بهره منافع تضاد و آب منابع مديريت
 از استفاده که است داليلي جمله از نيز گذاران سياست

 است. کرده الزامي را چندمعياره گيري تصميم هاي روش
 داده نشان ،چندمعياره هاي گيري تصميم متعدد کاربردهاي

 براي گيري تصميم فرآيند در مناسبي ابزار ها آن كه است
 و چي (ابريشم دهستن آب منابع مديريت و ريزي برنامه

 توسعه انداز چشم تحقق يبرا چنينهم ).٢٠٠٥ همکاران،
 است. پايداري هاي شاخص ارزيابي، معيار بهترين پايدار،
 با راهبردي، ريزي برنامه فرآيند در توان مي ترتيب بدين

 توسعه هاي شاخص اساس بر راهبردها پايداري ارزيابي
 را راهبردها اجراي براي بندي اولويت ترين مناسب پايدار،
 گيري تصميم از )٢٠٠٧( آلميدا و مورايس د.کر اتخاذ

 مديريت يبرا چندمعياره گيري تصميم هاي مدل و گروهي
 و کردند استفاده آب هاي شبکه نشت با رابطه در راهبردي
 به را محيطي زيست و فني اجتماعي، اقتصادي، معيارهاي

 در ها گيري تصميم در پايدار توسعه به يابي دست منظور
 از استفاده با )٢٠١١( همکاران و بيسوس گرفتند. نظر

 در و )AHP( ١مراتبي سلسله تحليل گيري تصميم مدل
 ،محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، معيارهاي گرفتن نظر
 آب منابع يکپارچه مديريت هاي گزينه ارزيابي و بررسي به
 و كواداس ند.پرداخت بنگالدش كوهستاني مناطق در

 مراتبي سلسله تحليل چندمعياره مدل از )٢٠٠١( سيدايکو
 مبناي بر و كشاورزيرد آب مديريت هاي گزينه بررسي در

 تعدادي کردند مشاهده و استفاده پايدار توسعه معيارهاي
 ها گيري ميتصم بر که دارند وجود طييمح رهاييمتغ

 پايدار و عملي ريزي برنامه براي ريزان برنامه و گذارندتأثير
 دهند قرار توجه مورد و کنند شناسايي را متغيرها اين بايد
 به مناسب هچندمعيار هاي مدل از استفاده نهيزم اين در

 در )١٣٩٢( همکاران و انيصفو نيچنهم رسد. مي نظر
 براي تييريمد تيفعال اجراي وييسنار نيبهتر انتخاب
 استان در رود گرگان زيآبخ حوضه در آب تيفيک بهبود

 جمله از ارهيچندمع رييگ ميتصم هاي مدل از گلستان
AHP چند رييگ ميتصم گرفتند جهينت و کردند استفاده 

 و مناسب رييگ ميتصم طيمح کي جاديا ييتوانا ،ارهيمع
 فراهم را تييريمد مختلف وهاييسنار نيتدو نهيزم زين

  آورد. مي
 هاي روش کاربرد دهد، مي نشان منابع بررسي که طور همان

 تواند مي ،آب منابع مديريت در چندمعياره گيري  تصميم
 پيشين، مطالعات اغلب در کند. هائار را قبولي قابل نتايج

 يا مخزن سطح در ،ها مدل اين با آب منابع مديريت بررسي
 از حاضر، پژوهش در است. بوده زراعي منطقه مديريت

 بندي اولويت براي چندمعياره گيري تصميم هاي مدل
 هاي بخش در آب منابع راهبردي مديريت راهبردهاي

 است. شده استفاده خشک منطقه يک در مختلف
 بتوان مناسب، مدل ارائه با که شده تالش ترتيب بدين

 دخيل مناسب راهبرد انتخاب در را پايدار توسعه معيارهاي
 انتخاب را آب منابع پايدار مديريت راهبرد ترين مناسب و

  کرد.
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه معرفي

 سمنان استان شهرستان هشت از يکي شاهرود شهرستان
 شمالي حاشيه در و ايران کشور شرق شمال در و است
 حداقل با البرز کوه رشته جنوبي هاي دامنه و کوير دشت
 حداقل و دقيقه ٣٣ و درجه ٥٤ جغرافيايي شرقي طول

                                                 
1- Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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1- Simple Additive Weighting
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Simple Additive Weighting
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Simple Additive Weighting (SAW)
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شاهرود شهرستان موقعيت
  

١٣٩٥زمستان / ٢٣

 شده واقع 
 دهد مي نشان
 بيشتر در 

 مييدا ،دارند
 تنها که هستند

 به و دهند
 سمنان، استان

 است ايران
 آب منابع 

  آب منابع
 مديريت درازمدت

 فکري بارش
 گروهي گيري

 افکار، بارش
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درازمدت راهبرد
بارش روش از 
گيري تصميم 

بارش مانند مختلف
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شکل
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  استفاده در مطالعات پيشينمعيارهاي توسعه پايدار مورد  -۱جدول 

  

  )AHP( مراتبي سلسله تحليل
 ،نمودار ساختن مراتبي سلسله تحليل فرآيند در قدم اولين

 هدف، آن در ترتيب به معموال که است مراتبي سلسله
 داده نشان ها راهبرد و زيرمعيارها) وجود (درصورت معيارها

 ساير به نسبت سطح هر عناصر بعد گام در شوند. مي
 زوجي صورت به باالتر سطح در خود به مربوط عناصر
 شوند. مي تشکيل زوجي مقايسه هاي ماتريس و مقايسه

 و کمي هاي معادل به کيفي عبارات تبديل براي چنينهم
 نه تا يک مقياس از زوجي، مقايسات هاي ماتريس تکميل

 به شود. مي استفاده )١٩٨٠( ساعتي توسط شده پيشنهاد
 سلسله تحليل روش در عناصر وزن محاسبه منظور

 سطح عناصر از يک هر به نسبت سطح هر عناصر مراتبي،
 محاسبه ها آن وزن و مقايسه زوجي صورت به باالتر

 هاي روش .گويند مي ١نسبي وزن ،ها وزن اين به شود. مي
 ماتريس اساس بر نسبي وزن محاسبه براي مختلفي
 مطالعه اين در که روشي دارد. وجود زوجي مقايسه
 از تر دقيق که است ٢ويژه بردار روش است، شده استفاده

 تلفيق با سپس ).١٩٨٠ (ساعتي، هاست روش ساير
 شود. مي مشخص راهبرد هر ٣نهايي وزن نسبي، هاي وزن
 است ممکن ماتريس يک مراتبي، سلسله تحليل روش در

 از ناسازگاري مقدار محاسبه و باشد ناسازگار يا و سازگار
 دهد مي رخ زماني ناسازگاري .است برخوردار بااليي اهميت

 کم از ناشي خطاهاي يندآفر طول در گيرندگان تصميم که
 زوجي اتمقايس در آميزي اغراق هاي قضاوت يا دقتي

                                                 
1- Local Priority 
2- Eigenvector method 
3- Overall Priority 

 :C1 (اقتصادي) اقتصادي بودن   :C2 فرهنگي ذينفعان -مقبوليت و مشارکت اجتماعي  

 مراجع

  )٢٠٠٩دکارالو و همکاران ( گذاري سطح سرمايه
 

 )٢٠٠٨الندي و همکاران ( استطاعت پرداخت و مقبوليت عمومي

 )٢٠٠٢همکاران(هلستروم و  هزينه) - معيار اقتصادي (تحليل سود
 

 مقبوليت اجتماعي و فرهنگي
هلستروم و همکاران 

)٢٠٠٢( 

 پذيري اقتصادي توجيه
وزارت آب و برق پاکستان 

)٢٠٠٢(  
پذيري  پذيرش، مشارکت و مسئوليت

 نفعان ذي
فکسون و همکاران 

)٢٠٠٣( 
 )٢٠٠٣فکسون و همکاران ( قرار گرفتن در معرض خطرات مالي

 
 )٢٠١١گارفي و همکاران ( احترام به فرهنگ آنانمشارکت مردم بومي و 

:C3 محيطي (زيست محيطي) حفاظت از منابع طبيعي و تعادل زيست 
 

:C4 (فني) اثرگذاري 

 مراجع

  )٢٠٠٨الندي و همکاران (  محيطي تعادل زيست
 

 اثربخشي بر پايداري منابع آب مختلف
 دکارالو و همکاران

)٢٠٠٩( 

 )٢٠٠٩دکارالو و همکاران ( محيطي فشارهاي زيست
 

 اي اثربخشي پروژه بر تامين نيازهاي منطقه
وزارت آب و برق پاکستان 

)٢٠٠٢( 

 محيطي تعادل زيست
هلستروم و همکاران 

)٢٠٠٢(  
 )٢٠١١گارفي و همکاران ( اثرات بر کيفيت آب از مخزن تا محل عرضه

 محيطي اثرات زيست
وزارت آب و برق پاکستان 

)٢٠٠٢(  
اثرگذاري بر پايداري دسترسي به منابع در 

 هاي مختلف طول روز و فصل
 )٢٠١١گارفي و همکاران (

 )٢٠١١گارفي و همکاران ( طبيعي مصرف منابع
 

 )٢٠١١گارفي و همکاران ( محيطي اثرات زيست
 

 )٢٠٠١کر و چونگ ( ها اثرگذاري پروژه بر ميزان تغذيه سفره

 
:C5 پذيري (فني) امکان 

 
:C6 (فني) انعطاف پذيري 

 مراجع

 )٢٠٠٩دکارالو و همکاران ( هاي سازماني و فني تداخل با ظرفيت
 

 )٢٠٠٨الندي و همکاران ( پذيري انعطاف
 )٢٠٠٨الندي و همکاران ( هاي سازماني ظرفيت

 
 )٢٠٠٩دکارالو و همکاران( زيست انعطاف و انطباق سامانه با محيط

هاي الزم  ظرفيتپذيري با توجه به  امکان
 براي اجرا و نگهداري پروژه

وزارت آب و برق پاکستان 
)٢٠٠٢( 

 
 پذيري با اهداف ملي ميزان انعطاف و انطباق

وزارت آب و برق پاکستان 
)٢٠٠٢( 

 
 پذيري پذيري و انطباق انعطاف

فکسون و همکاران 
)٢٠٠٣( 

 )٢٠١١گارفي و همکاران ( هاي نوين دسترسي به فناوري  امکان
 

 )٢٠١١گارفي و همکاران ( زيست پذيري با محيط انعطاف و انطباق
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 قبول قابل حد عنوان به را ١/٠ عدد تي،عسا .باشند داشته
 ناسازگاري ميزان چه چنان است معتقد و دکن ميارائه 
 نظر تجديد ها قضاوت در است بهتر باشد، ١/٠ زا بيشتر

 ماتريس ١ ويژه مقدار ترين بزرگ که صورتي در د.شو
 با مقدار اين نباشد، مشخص )maxλ( زوجي ي مقايسه
 (ساعتي، شد خواهد زده تخمين سه معادله از استفاده
١٩٨٠:(  
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 با .موجود هاي گزينه تعداد از است عبارت n معادله اين در
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=
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 از که است تصادفي ناسازگاري نرخ I.I.R معادله اين در

  .شود مي استخراج ٢ جدول
  

 مقايسات هاي ماتريس تصادفي ناسازگاري نرخ -٢ جدول
  )١٩٨٠ (ساعتي، زوجي

n I.I.R n I.I.R  
١ ۰  ۷  ۳۲/۱  
٢ ۰  ۸  ۴۱/۱  
٣ ۵۸/۰  ۹  ۴۵/۱  
٤ ۹/۰  ۱۰  ۴۵/۱  
٥ ۱۲/۱  ...    
٢٤/١  ٦  ...    

  
  چندمعياره گيري تصميم هاي مدل در حساسيت تحليل

ها، به واسطه نامعين،  نتايج به دست آمده از نظرسنجي
غيردقيق و تعريف نشده بودن بعضي از عوامل در 

دهندگان، داراي قطعيت نيستند و در  هاي رأي قضاوت
ها را مطلقا صحيح دانست. به  توان اين نظر نتيجه، نمي

منظور کاهش خطاي ناشي از اين مسئله در نتايج 
ايجاد تغييرات اندکي در وزن  توان با گيري، مي تصميم

ها  بندي راهبرد معيارها، تغييرات به وجود آمده در اولويت
                                                 
1- Eigenvalue 
2- Inconsistency Index (I.I.) 
3- Inconsistency Ratio (I.R.) 

مرحله به  اين). ١٩٨٨را تجزيه و تحليل نمود (مارشال، 
هاي متفاوتي از  بندي دهد رتبه گيرنده اجازه مي تصميم
واسطه  ها در دست داشته و تغييرات نتايج را به راهبرد

. در اين دکنعيارها تجزيه و تحليل تغييري اندك در وزن م
ها به واسطه تغييرات در  بندي جديد راهبرد تحقيق، اولويت

  گيرد. در وزن يک معيار خاص صورت مي ±%٢٠سطوح 
  

  بحث و نتايج
  راهبردها
 راهبردي مديريتي ارب شده گرفته نظر در راهبردهاي

 پردازيم، مي ها آن بندي رتبه به که منطقه اين در آب منابع
 شرح به و آمدند دست به فکري بارش روش از استفاده با

  هستند. ٣ جدول
  

  گيري تصميم هاي مدل در استفاده مورد معيارهاي
 پايدار توسعه معيارهاي اساس بر معيارها تحقيق، اين در

 و آب منابع )١ (جدول پيشين تحقيقات در استفاده مورد
ي برا و شدند تعريف ٤کيفي پايداري هاي شاخص صورت به

 معيارهاي از روشن تعاريفي اي سليقه قضاوت از جلوگيري
  شد.ارائه  ٤ جدول شرح به کيفي

  

هاي  با استفاده از مدل راهبردها بندي اولويت نتايج
  گيري چندمعياره تصميم

بندي راهبردها با استفاده از  در اين بخش نتايج رتبه
دهي ساده و تحليل سلسله مراتبي و با در  هاي وزن مدل

نظر گرفتن معيارهاي توسعه پايدار آورده شده است. قابل 
نفر از متخصصان و کارشناسان  ٤٥ذکر است که نظرات 

گيري از  آوري و نتايج به دست آمده با ميانگين آب جمع
  اند، حاصل شده است. فرم که سازگار بوده ٤٠تعداد 

همچنين بر اساس اين نظرسنجي حداقل نمره قبولي هر 
منظور کسب معيارهاي توسعه پايدار ذکر شده راهبرد به 

% تعيين گرديد و در صورتي که هر ٥٠در طرح در حدود 
يک از راهبردها اين وزن را کسب نکنند، مطابق با اصول 

  شود.  توسعه پايدار نيست و اجراي آن توصيه نمي
دهي ساده، ابتدا با توجه به راهبردها و  در روش وزن

راهبردها براي معيارهاي مختلف  معيارهاي موجود، ارزيابي
صورت گرفت و ماتريس تصميم تشکيل شد. همچنين با 
توجه به ضريب اهميت معيارهاي مختلف، وزن معيارهاي 
                                                 
4- Qualitative 
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C1  تاC6  ٢٣١/٠، ٢٠١/٠، ١١٨/٠به ترتيب برابر با ،
تعيين گرديد. بر اين اساس ترتيب  ٠٧/٠و  ١٩٦/٠، ١٨٤/٠

  ان مشاهده کرد.تو مي ٥اولويت راهبردها را در جدول 
دهي ساده،  شود در روش وزن طور که مشاهده مي همان

راهبرد تدوين و اجراي طرح آمايش سرزمين (الگوي کشت 
) رتبه اول را در A2بهينه و الگوي توسعه بهينه صنايع) (

ميان راهبردها دارد و به عنوان راهبرد برتر در تناسب با 
  معيارهاي توسعه پايدار انتخاب شده است.

ها  برداري از آبخوان همچنين راهبردهاي نظارت در بهره
) و گسترش A4رويه) ( (جلوگيري از برداشت بي

سازي استفاده از آن  هاي آبياري مدرن و فرهنگ سامانه
)A8هاي دوم و سوم را به خود اختصاص  ) به ترتيب رتبه

اند. در اين روش همه راهبردها با کسب وزني بيش از  داده
 اند. در با اصول توسعه پايدار شناخته شده% مطابق ٥٠

مراتبي پس از تشکيل درخت سلسله  مدل تحليل سلسله
با استفاده از  ها از معيارها و راهبرد مراتبي، وزن هريک

. به اين منظور ابتدا به دست آمد زوجيمقايسات  روش
يک ماتريس براي مقايسه زوجي معيارها تشکيل، 

ير معيارها در سطح باالتر معيارهاي هر سطح نسبت به سا
ها مشخص  بندي معيارها وزن نهايي آن مقايسه و با رتبه

بندي معيارها ارائه شده  نتايج اولويت ٦شود. در جدول  مي
  است.

ضرايب وزن هر يک از معيارها از تجزيه و تحليل 
هاي داده شده به هر يک از معيارها توسط چهل نفر  ارزش

به دست آمده است. در از کارشناسان و متخصصان آب 
مجموع براي رسيدن به وزن نهايي معيارهاي مؤثر در 

بندي راهبردها، از ميانگين هندسي وزن عناصر  اولويت
هاي مقايسات زوجي استفاده شده است. در جدول  ماتريس

وزن هر يک از راهبردها در هر معيار نيز به طور جداگانه  ٦
به دست آمده شود. همچنين نرخ ناسازگاري  مشاهده مي

شود  براي هر يک از معيارها نيز همان طور که مشاهده مي
ها سازگار  بوده است و لذا کليه امتيازدهي ١/٠کمتر از 
 يند سلسلهآوزن نهايي هر راهبرد در يک فرهستند. 

معيار در وزن  ضرب اهميت هر مراتبي از مجموع حاصل

به  ).١٩٨٠(ساعتي،  آيد معيار به دست مي راهبرد در آن
بندي معيارها و مقايسه راهبردها با  همين ترتيب اولويت

شود.  بندي راهبردها مي يکديگر در هر معيار، موجب رتبه
بندي راهبردها با استفاده از مدل تحليل سلسله  نتايج رتبه

موجود است. با توجه به نتايج به دست  ٥مراتبي در جدول 
اري از برد آمده در اين روش، راهبرد نظارت در بهره

) در رتبه اول A4(  رويه) ها (جلوگيري از برداشت بي آبخوان
هاي  چنين راهبردهاي گسترش سامانههمقرار گرفته است. 

) و تدوين A8سازي استفاده از آن ( آبياري مدرن و فرهنگ
و اجراي طرح آمايش سرزمين (الگوي کشت بهينه و 

هاي  ) به ترتيب در رتبهA2الگوي توسعه بهينه صنايع) (
 SAWاند. با توجه به نتايج دو مدل  دوم و سوم قرار گرفته

ها و همچنين آمايش  ، نظارت و حفاظت از آبخوانAHPو 
هاي آبياري بر اساس شرايط  سرزمين و اصالح سامانه

موجود در منطقه نسبت به ساير راهبردها از اهميت 
باالتري برخوردارند. در ايالت تگزاس آمريکا نيز در زمينه 

فاظت از منابع آب زيرزميني و جلوگيري از برداشت ح
ها به دو عامل کليدي اشاره شده است  رويه از آبخوان بي

که ارتباطي نزديک با مصرف آب آبياري براي کشاورزي 
دارد؛ اين عوامل عبارتند از مشخص کردن ميزان برداشت 

سازي الگوي کشت  بهينه آب زيرزميني همراه با پياده
هاي نوين آبياري بر ميزان  ابي اثرات فناوريبهينه و ارزي

) ٢٠٠١برداشت از منابع آب زيرزميني (اربيت و همکاران، 
که اين عوامل اهميت توجه به ميزان برداشت از منابع آب 
زيرزميني و همچنين ارتباط آن با آمايش سرزمين و 

  کند.  هاي آبياري و آبرساني را روشن مي چنين سامانههم
اي  راهبرد انتقال آب بين حوضه AHPل همچنين در مد

)A1 حداقل امتياز موردنظر براي ٥٠) با وزني کمتر از ،%
مطابقت با معيارهاي توسعه پايدار را کسب نکرده است و 
در نتيجه از هماهنگي کافي با اين معيارها برخوردار 

نيز  SAWنيست. قابل توجه است که اين راهبرد در روش 
کمترين امتياز را داشته است؛ لذا اين راهبرد از نظر 

محيطي مورد ترديد است و در فهرست  پايداري زيست
  گيرد. راهبردهاي ناپايدار قرار مي



  ٦٩                                                                                                   ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ۴/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

  
  ها آن به مربوط تعاريف و استفاده موردي معيارها -٤ جدول

 فيتعر اريمع شماره

C1 کيفي) ديدگاه با (بررسي راهبرد هر بودن صرفه به مقرون بودن اقتصادي 

C2 
 - اجتماعي مشارکت و مقبوليت

 نفعان ذي فرهنگي
 راهبرد کردن اجرايي در حضور به آنان تمايل و نفعانيذ توسط راهبرد پذيرش ميزان

C3 
 تعادل و طبيعي منابع از حفاظت

 محيطي زيست
 زيست محيط از راهبرد حفاظت ميزان

C4 منطقه در موجود آب منابع از حفاظت يا منطقه آب کمبود تامين در راهبردتأثير  ميزان اثرگذاري 

C5 پذيري امکان 
 مالي طبيعي، هاي محدوديت و موجود اجرايي و مطالعاتي فني، هاي ظرفيت به توجه با راهبرد اجراي قابليت

 راهبرد اجراي در حقوقي و

C6 پذيري انعطاف 
 قابليت ديگر، عبارتي به يا ناگهاني، هاي ضربه يا تحميلي يا طبيعي فشارهاي به واکنش در راهبرد ظرفيت

 درازمدت يا کوتاه هاي نظمي بي در سامانه نگهداري يا ترميم

     
  چندمعياره گيري تصميم هاي مدل از استفاده با راهبردها بندي رتبه نتايج -٥ جدول

  راهبرد
 AHP مدل نتايج   SAW مدل نتايج

 رتبه راهبرد وزن   رتبه  راهبرد وزن

A1   ٩ ٤١/٣٧    ٩ ١٥/٥٨ 

A2   ٣ ٩١/٩٥   ١ ١٠٠ 

A3   ٥ ٥٩/٧٩   ٥ ١/٩٣ 

A4   ١ ١٠٠   ٢ ٨/٩٧ 

A5   ٨ ٠٦/٥٣   ٧ ٥٤/٧٥ 

A6   ٧ ٤٦/٥٦   ٨ ٦١/٦٦ 

A7   ٤ ٤٣/٨٨   ٤ ٤١/٩٣ 

A8   ٢ ٥٩/٩٦   ٣ ٢٣/٩٦ 

A9   ٦ ٧٨/٧٢   ٦ ٨٣/٨٦ 

  
  
  

يفکر بارش روش از آمده دست بهي راهبردها -٣ جدول  

 راهبرد شماره
A1 اي حوضه بين آب انتقال 

A2 صنايع) بهينه توسعه الگوي و بهينه کشت (الگوي سرزمين آمايش طرح اجراي و تدوين 

A3 ها شبکه تلفات و نشت کاهش و راندمان افزايش 

A4 رويه) بي برداشت از (جلوگيري ها آبخوان از برداري بهره در نظارت 

A5 آب استحصال نوين هاي روش طريق از آب تأمين 

A6 مصنوعي تغذيه با زيرزميني آب هاي سفره احياي 

A7 ها پساب از مجدد استفاده و تصفيه 

A8 آن از استفاده سازي فرهنگ و مدرن آبياري هاي سامانه گسترش 

A9 واقعي) قيمت اساس بر گذاري (قيمت آب ذاتي گذاري ارزش 



  خشک (مطالعه موردي: شهرستان شاهرود) مناطق راهبرد درازمدت مديريت منابع آب درتعيين                                                          ٧٠

 

  مراتبي سلسله تحليل مدل در معيارها بندي اولويت نتايج -٦ جدول

  
  گيري چندمعياره هاي تصميم ليل حساسيت مدلتح

در اين بخش به منظور تحليل حساسيت معيارها نسبت به 
بندي جديد  ها، اولويت ايجاد تغييرات جزيي در وزن آن

در وزن يک  ±%٢٠به واسطه تغييرات در سطوح ها  راهبرد

معيار خاص بررسي شد. اين تغييرات در وزن هر يک از 
معيارها اعمال شده و نتايج سطوحي از وزن معيارها که 

 ٧رتبه بندي راهبردها در آنها تغيير کرده، به شرح جدول 
  به دست آمد.

  
  نتايج تحليل حساسيت مدل تحليل سلسله مراتبي -٧جدول 

  هاي تغيير يافته راهبردها رتبه*
  
 و ساده دهي وزن مدل دو هر جدول اين نتايج به توجه با

 وزن در کاهش و افزايش به نسبت مراتبي سلسله تحليل
 نفعان ذي فرهنگي اجتماعي مشارکت و مقبوليت معيارهاي

)C2( محيطي زيست تعادل و طبيعي منابع از حفاظت و 
)C3( کسب معيارها ساير ميان در بيشتري وزن که 

 تغييرات با و دادند نشان تريبيش حساسيت اند، کرده
 کرد. تغيير راهبردها بندي رتبه معيارها، اين وزن در ييجز
 آب انتقال راهبردهاي رتبه که شود مي مشاهده چنينهم
 ها پساب از مجدد استفاده و تصفيه )،A1( اي حوضه بين

)A7( آب ذاتي گذاري ارزش و )A9( وزن تغييرات با 
 SAW مدل که است توجه قابل است. نکرده تغيير معيارها
 وزن تغييرات به بيشتري حساسيت AHP مدل به نسبت

 حساسيت به توجه با نتيجه در و دهد مي نشان معيارها

 ؛شود مي ارزيابي تر دقيق مدل اين نتايج AHP مدل کمتر
 تغيير زيادي مقدار به راهبردها رتبه مدل اين در بنابراين
  است. پوشي چشم قابل و نکرده

  
  گيري  نتيجه

 مديريت درازمدت راهبرد تعييني برا پژوهش اين در
 گيري تصميم هاي مدل از خشک، مناطق در آب منابع

 استفاده مراتبي سلسله تحليل و ساده دهي وزن چندمعياره
 کار به راهبردها ارزيابي منظور به پايدار توسعه معيارهاي و

 توسعه تعريف اساس بر موردنظر معيارهاي شد. گرفته
 و اجتماعي اقتصادي، فني، دسته چهار در و پايدار
 قبولي نمره حداقل همچنين شدند. انتخاب محيطي زيست

 ذکر پايدار توسعه معيارهاي کسب منظور به راهبرد هر

  ها در معيار وزن گزينه
  نرخ ناسازگاري

رتبه 
  شماره معيار  وزن معيار  معيار

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

١١٨/٠  ٥ ٠١/٠ ٠٣٤/٠ ١٣٨/٠ ١٢٨/٠ ١٥٥/٠ ٠٦١/٠ ٠٤٤/٠ ١١٤/٠ ١٢٤/٠ ٢٠٢/٠ C1 

٢٠١/٠ ٢ ٠٢/٠ ٠٦٥/٠ ١٥٢/٠ ١٢٣/٠ ٠٧٩/٠ ٠٨٤/٠ ٢٠١/٠ ٠٣٥/٠ ١٩٨/٠ ٠٦٢/٠ C2 

٢٣١/٠ ١ ٠١/٠ ٠٣/٠ ١١٣/٠ ١١٢/٠ ٢٣٦/٠ ١١٣/٠ ٠٧٣/٠ ١٥٣/٠ ٠٧٤/٠ ٠٩٦/٠ C3 

١٨٤/٠ ٤ ٠٠/٠ ٠٥/٠ ١٧٥/٠ ٠٩٢/٠ ١٧٤/٠ ٠٤٥/٠ ٠٣٧/٠ ١٥/٠ ١٤٩/٠ ١٢٩/٠ C4 

١٩٦/٠ ٣ ٠١/٠ ٠٨٧/٠ ١٢٩/٠ ١٢٤/٠ ١٠٢/٠ ٠٨٣/٠ ٠٥٣/٠ ١٨/٠ ١٤١/٠ ١٠١/٠ C5 

٠٧/٠ ٦ ٠٢/٠ ٠٤٨/٠ ١٢٧/٠ ١٤٥/٠ ١٤٥/٠ ٠٧٢/٠ ٠٧٣/٠ ١٤٦/٠ ١٧٣/٠ ٠٧/٠ C6 

 SAW مدل  AHP مدل 

٢/١ راهبرد C1 ٢/١ C2 ٨/٠ C2 ٢/١ C3 ٨/٠ C3 ٨/٠ C6 
 

٢/١ C2 ٨/٠ C2 ٢/١ C3 ٨/٠ C3 ٨/٠ C4 ٨/٠ C5 

A1 ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ 
 

٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ 
A2 ٢ *٢ *٢ *٢ ٣ *٢* 

 
١ ١ ١ ١ ١ ١ 

A3 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ 
 

٤ *٤ *٤ ٥ ٥ *٤* 
A4 ١ *٢ ١ ١ ١ ١ 

 
٢ ٢ *٣ ٢ ٢ *٣ 

A5 ٨ ٨ ٨ *٧ ٨ ٨ 
 

٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 
A6 ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

 
٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ 

A7 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 
 

٥ *٥ *٥ *٣ *٣ *٥* 
A8 ٢ *١ *٣ *٣ *١ ٢ 

 
٣ ٣ *٢ *٤ *٤ *٢ 

A9 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ 
 

٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ 
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 لحاظ از شد. گرفته نظر در %٥٠ حدود در طرح در شده
 اي حوضه بين آب انتقال راهبرد شد مشاهده ،پايدار توسعه

)A1( گيري تصميم مدل در AHP به قبولي نمره حداقل 
 در شده ذکر پايدار توسعه معيارهاي با مطابقت منظور
 قرار آخر رتبه در نيز SAW مدل در و نکرد کسب را طرح

 شناخته پايدار توسعه اصول با مطابق رو اين از و گرفت
 توصيه پايدار توسعه لحاظ از راهبرد اين اجراي و نشد

 و تدوين راهبرد ساده، دهي وزن روش در چنينهم نگرديد.
 الگوي و بهينه کشت (الگوي سرزمين آمايش طرح اجراي
 سلسله تحليل روش در و )A2( صنايع) بهينه توسعه
 (جلوگيري ها آبخوان برداري بهره در نظارت راهبرد مراتبي

 ساير ميان در را اول رتبه )A4( رويه) بي برداشت از
 معيارهاي با هماهنگ و داده اختصاص خود به راهبردها

 تحليل منظور به چنينهم اند. شده شناخته پايدار توسعه
 هر وزن درصد ±٢٠ سطوح در تغييراتي ها، مدل حساسيت

 داد نشان آمده دست به نتايج و شد انجام معيارها از يک
 نسبت مراتبي سلسله تحليل و ساده دهي وزن مدل دو هر
 فرهنگي اجتماعي مشارکت و "مقبوليت معيارهاي به

 تعادل و طبيعي منابع از "حفاظت و ذينفعان"
 کسب معيارها ساير ميان در بااليي وزن که محيطي" زيست
 متفاوتي بندي رتبه و نشان بيشتري حساسيت بودند، کرده

 مدل در راهبردها رتبه در وجود به تغييرات دادند. ارائه را
AHP تغيير توجهي قابل مقدار به را نتايج و است کمتر 
 مدل دو تفاوت بودن اغماض قابل به توجه با و است نداده

 قبول قابل مدل اين نتايج AHP مدل کمتر حساسيت و
 شود. مي توصيه اجرا براي عمل در و است
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