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  مقاله پژوهشي
  

 و AHP روش به رانيا يمرز يهارودخانه ةحقاب استحصال يراهبرد يهااستيس يبندتياولو
ANP  

  
 ٣همراز سادات بهاره و ٢ينليز جواد محمد ،*١يطباطبائ يمصطف ديس

  
  چکيده

  
 به توجه آب، منابع متنوع يهاتيظرف از مناسب ةاستفاد يبرا يزيربرنامه ضرورت و رانيا در نيريش آب منابع تيمحدود

 استحصال يبرا دولت که يراهبرد يهااستيس ،پژوهش نيا در .کنديم تربرجسته را يمرز يهارودخانهة حقاب استحصال
 ۱۲ و اريمع ۵ اساس بر ونامه  پرسش ۲۰قالب در کارشناسان نظر طبق ،کند اتخاذ توانديم رانيا يمرز يهارودخانه ةحقاب

 همکاران و لويآنتاف يتر روش از استفاده با جينتا و شد يبندتياولو ANP  و AHP روش از استفاده با و شده هيته راهبرد
 تيارجح با ANP روش در و درصد ۸۹/۱۱ تيارجح با AHP روش در A1 راهبرد جينتا طبق شد. تيحساس ليتحل )۱۹۹۷(

 با ANP روش در و درصد ۱۷/۸ تيارجح با AHP روش در A11 راهبرد نيهمچن گرفت. قرار اول تياولو در درصد ۰۸/۱۱
 يمعرف اريمع نيترحساس عنوان به ۱۸۵/۰ بيضر با منفعت زانيم نيهمچن گرفت. قرار آخر تياولو در درصد ۱۱/۶ تيارجح
 زانيم اريمع اساس بر که باشديم يراهبرد استيس نيترحساس راهبردها ريسا به نسبت ۱۷۸/۰ بيضر با A4 راهبرد .شد

 با راهبردها يبندتياولو ،يبحران اريمع به توجه با راهبردها وزن يسازنرمال از پس يينها گام در است. شده حاصل منفعت
   ماند. يباق رييتغ بدون هاوزن در رييتغ ياندک

  
  .ياشبکه ليتحل ،يمراتب سلسله ليتحل رودخانه، ،چندمعياره يهاروش آب، يپلماسيد ،يمرز يهاآب :كليدي يها واژه

  
و  AHPروش  به رانيا يمرز يهارودخانه ةاستحصال حقاب يراهبرد يهااستيس يبندتياولو. ١٣٩٩و همراز ب.  طباطبائي س. م. زينلي م. ج. :ارجاع
ANP.  .٥١-٣٩: ٣٩مجله پژوهش آب ايران. 
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   مقدمه
 يمرزها انطباق عدم ةدهندنشان ،نيزم ييايجغراف ةنقش
 وجود کشورها از ياريبس در که است هاحوضه با ياسيس

 نيا آب تصاحب سر بر ياختالفات يمرز يهارودخانه
 را يمنازعات و هارقابت که است آورده وجود به هارودخانه

 خواهد دنبال به آب از شتريب چه هر يبرداربهره يبرا
 تريجد را يمرز يهاآب سر بر رقابت آنچه و داشت

 و باالدست يکشورها المللنيب روابط تيماه ،دکن يم
 اهرم به را آب از يبرداربهره که هاسترودخانه دستنييپا
 معاهدات اغلب در که يحال در ؛کنديم ليتبد ياسيس
 است. شده نييتع کشور هر آب سهم يالمللنيب

 )۲۰۱۴( همکاران و گوردانو توسط شده انجام يها يبررس
 ۶۸۸ شامل مستقل يالملل نيب ةمعاهد که دهديم نشان

 يها سال نيب مشترک ةحوض ۱۱۳ يرو نامهموافقت
 ۷۰ معادهدات نيا که است شده امضا ۲۰۰۷ تا ۱۸۲۰
 از و دهد يم پوشش را جهان يفرامرز يها حوضه از درصد
 توسعه و ميتنظ موضوعات از آن تمرکز زين محتوا لحاظ
 ساختار جاديا و آب منابع تيريمد موضوعات به آب منابع

 و (گوردانو است افتهي رييتغ تيريمد نيا يبرا يچارچوب و
   ).۲۰۱۴ همکاران،

 خشکمهين ةمنطق در که رانيا ييايجغراف تيموقع
 يمرزها و است شده واقع ايآس يغرب جنوب و انهيخاورم

 خود هيهمسا يکشورها با يحساس و متعدد يآب مشترک
 تربرجسته را يمرز يهارودخانه ةحقاب به توجه لزوم ،دارد

 طول به مجموع در رانيا يارودخانه يمرزها .دکنيم
 با رانيا يمرزها کل درصد ۹/۲۰ معادل و لومتريک ۱۸۳۰

 يمرز ةرودخان ۲۶ بر مشتمل و خود هيهمسا يکشورها
 به يورود يها رودخانه نيمهمتر ).۱۳۹۳ ا،ين(حافظ است
 و ارس اروند، ،شرق در رروديهر و رمنديه توان يم را کشور
 آب از رانيا سهم .دانست غرب در سو قره و سويسار

 ۸۰۰ حدود در و هيثان در مترمکعب ۲۶ رمنديه رودخانه
 شرق در روديهر ةرودخان .است سال در مترمکعب ونيليم

 مترمکعب ارديليم ۱/۲حدود ساالنه متوسط يدب با کشور
 مترمکعب ونيليم۱۵۰ حدود حاضر حال در و است يجار
   .شود يم کشور وارد
 فرات و دجله ةرودخان دو از که اروند ةرودخان آب انيجر

 ۸۱ هيثان بر مکعبمتر ۱۷۵۰ يدب با گرفته، سرچشمه
 جيخل به و است کرده يط را عراق و رانيا مرز از لومتريک

 يمساو طور به رودخانه نيا از حقابه .شوديم يمنته فارس

 و گرفته سرچشمه هيترک کشور از ارس ةرودخان .است
 به رودخانه مختلف يها قسمت در آن ةساالن آورد حجم

 در مقدار نيا .است متفاوت ها سرشاخه شدن اضافه ليدل
 نيا ةحقاب و مترمکعب ارديليم ۴/۸ حدود ارس سد محل

 .باشديم يمساو نسبت به هيهمسا يکشورها نيب رودخانه
 قرار هيترک و رانيا مرز در سو قره و سويسار يها رودخانه

 آب از يبرداربهره خصوص در ييهاپروتکل .دارند
 ؛دارد وجود کشور دو نيب سويسار و سوقره يها رودخانه

  .دارد وجود اختالف هاآن ياجرا سر بر همواره يول
 اترک، به توان يم ،کشور يخروج يها رودخانه نيترمهم از
 الر،  ،شرق شمال در سومبار و ريچند ،يسران و ليگل
 يها رودخانه .دکر اشاره قشر جنوب در روتگ و رانيپ

 يها رودخانه دسته دو به توان يم را کشور غرب از يخروج
 اديز يدب با يها رودخانه و متوسط تا کم يدب با

 تا کم يآبده با يها رودخانه بخش در .دکر يبند ميتقس
 و رجيدو مه،يم ر،يکنگ تو،قوره چون ييها رودخانه متوسط

 .ندهست يمتوال صورت به که دارند وجود رهيغ
 يهارودخانه از روانيس و ذاب ،يآستاراچا يها رودخانه
  .ندا اديز يدب با يخروج
 حدود چات محل در اترک رودخانه ساالنه انيجر حجم
 آن از مترمکعب ونيليم ۲۲۰ که بمترمکع ونيليم ۴۴۰
 مترمکعب ونيليم ۸۵ از حاضر حال در و است رانيا سهم
 و سومبار و ريچند ،يسران و ليگل .شوديم يبردار بهره آن

 از يمتوال صورت به عمدتا گريد کوچک رودخانه نيچند
 ۱۲۰ حدود ساالنه انيجر با و گرفته سرچشمه رانيا
 از رانيا حقابه .شونديم خارج کشور از مترمکعب ونيليم
 درصد ۵۰ عمدتا موجود يها پروتکل طبق ها رودخانه نيا

 و رانيپ الر، يهارودخانه از ساالنه يخروج انيجر .است
 انيجر .شوديم برآورد مکعبمتر ونيليم ۵۰ حدود روتگ
 ونيليم ۷۰ حدود يآستاراچا رودخانه ساالنه يخروج

 به جانيآذربا کشور به ورود از پس که است مترمکعب
 و ذاب يها رودخانه قيطر از .شوديم يمنته خزر يايدر
 ارديليم ۴-۳ حدود متوسط طوربه ساالنه مجموعا روانيس

 همکاران، و يدي(شه شوديم خارج کشور از آب مترمکعب
۲۰۱۷.(  

 يهاپژوهش رانيا يمرز يهارودخانه با رابطه در کنونتا
 به توان يم هاآن جمله از و است شده انجام يمختلف

 نهيزم در )۱۳۸۹( راد يفرج و ينژادمتک پاک يهاپژوهش
 تيامن بر آن ريتأث و ارس يمرز ةرودخان کيتيدروپليه
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 تيريمد تياهم )۱۳۹۰( فدا وطن و ينجف ل؛ياردب استان
 کيتيدروپليه رمند؛يه يمرز انهرودخ در آب منابع جامع

 و رانيا روابط بر آن ريتأث و اترک يمرز رودخانه
 يمرز يرودها نقش )۱۳۹۰( يلطف و يزرقان ؛ترکمنستان

 سد و رودريهر رودخانه يا منطقه ييهمگرا و يهمکار در
 تحوالت )۱۳۹۲( کشوردوست و ييرضا ؛يدوست
 همکاران و يمعصوم ران؛يا يشمال يمرزها کيتيژئوپل

 بازارچه يژئواکونوم و رودخانه يکيتيژئوپل نقش )۱۳۹۲(
 و رمنديه شهرستان ياجتماع تيامن يبرقرار در يمرز
 ياري و ياکبر ؛افغانستان و رانيا نيب ياقتصاد روابط

 از عراق و رانيا روابط در يمرز يهارودخانه نقش )۱۳۹۵(
 ۱۳۵۸ سال در کشور دو نيب جنگ آغاز تا يپهلو دوره
 را خود پژوهش نظر مورد موضوع کدام هر که کرد اشاره
 و يازنداه يعيبد .اندداده قرار يبررس و بحث مورد

 يمورفولوژ راتييتغ نقش يبررس به )۱۳۹۴( همکاران
 افغانستان و رانيا ياسيس روابط در رمنديه يمرز ةرودخان

 سبب ،رودخانه بستر راتييتغ که افتنديدر و پرداختند
 دو نيب مناقشات جاديا باعث و يمرز خطوط ييجابجا
 پژوهش در )۱۳۹۷( يديشه و رومندفردين .شوديم کشور
 يسازنهيبه يهاروش و عراق و رانيا کيتيدروپليه خود

 جينتا .دندکر يبررس را يمرز مشترک يهاآب مصرف
 برخورد در رانيا کيتيدروپليه که داد نشان هاآن پژوهش

 داشته يپلماسيدروديه و زداتنش يکرديرو ديبا عراق با
 ديبا عراق و رانيا کيتيدروپليه ةنديآ انداز چشم و باشد

 متمرکز روداروند در کشور دو مشترک تيريمد محور بر
 بستر راتييتغ نقش )۱۳۹۷( يشرف و يپناه .باشد

 را رانيا يمرز مناقشات در کشورها يمرز يهارودخانه
 يطول ييجابجا که داد نشان نآنا يهاافتهي دند.کر يبررس

 نيب يهاتمناسب و روابط بر هارودخانه بستر يعرض و
 يچگونگ حقابه، نييتع سر بر خود گانيهمسا و رانيا

 راتييتغ سر بر اختالفات ،ياقتصاد منابع از يبرداربهره
 ،يمرز ساتيسأت به خسارت ،يمرز حدود نييتع قلمرو،

 در و است رگذاريثأت يکشاورز ياراض و منابع به خسارت
 توانديم يمرز يهارودخانه بستر راتييتغ ،آن ةجينت

  شود. يمرز خطوط رييتغ موجب
 سه به ١ارهيمعچند يريگميتصم يهامدل گريد يسو از

 و يجبران يهامدل وسته،يپ و گسسته يهامدل يکل دسته

                                                
1- Multiple Criteria Decision Making 

 يبندميتقس يگروه و يفرد يهامدل و يرجبرانيغ
 يريگميتصم يهامدل شامل گسسته يهامدل شود. يم

 شامل وستهيپ يهامدل و (MADM) ٢شاخصهچند
 اگر .است (MODM) ٣هدفهچند يريگميتصم يها مدل
 ،باشد شمارش قابل قبول قابل يهاجواب مجموعه تعداد
 و (کورهونن نامنديم گسسته را ارهيمعچند لهأمس

 و هوانگ مانند پژوهشگران از يبرخ ).۱۹۹۲ همکاران،
 به را مسائل نوع نيا )۱۹۹۶( مزمنيز و )۱۹۸۱( وني

 (MADM)چندمعياره  يريگميتصم يهامدل اختصار
 رقابليغ قبولقابل يهاجواب اگر اند.کرده يگذار نام

 وستهيپ را ارهيچندمع مساله صورت نيا در باشند، شمارش
 که معتقدند )٢٠٠۳( همکاران و بوئريد نامند. يم

 با که هستند ييهاافتيره ارهيمعچند يهايريگ ميتصم
 انيم از کنندهنيمأت چند اي كي نشيگز و يبندرتبه

 دارند. کارکنندگان سرونيمأت از يامجموعه
 يبرا را يثرؤم چارچوب چندمعياره يها يريگ ميتصم
 متفاوت يارهايمع يابيارز اساس بر کنندگاننيمآت سهيمقا
 مسعود و هوآنگ مانند يپژوهشگران دهند.يم دست به
 نظر در (با را مسائل نوع نيا )۱۹۹۶( مرمنيز و )۱۹۷۹(

 ح)يصح اعداد يزيربرنامه چون ياستثنائات گرفتن
 .انددهينام (MODM) هدفهچند يريگميتصم يها مدل

 و ابداع يمتعدد ارهيچندمع يريگميتصم يهاروش تاکنون
 به ادامه در که است شده استفاده مختلف يهانهيزم در

 يهاپژوهش درچندمعياره  يهاروش نيترمهم مرور
 جينتا سهيمقا و ليتحل است. شده پرداخته مختلف
 توسط آب منابع تيريمدي برا ارهيمعچند يها  روش

 با هايابيارز نيا .شد يبررس )۲۰۰۶( زيجيها و کزيهاجکو
 در آب منابع ارهيمعچند يريگميتصم مورد شش سهيمقا
 يريگميتصم روش گرفت. انجام جهان مختلف نقاط
 به ليس کنترل و تيريمد در آن کاربرد و يفاز ارهيمعچند
 گرفت. قرار استفاده مورد )۲۰۰۶( فو توسط مخازن کمک

ي برا آلدهيا عکس و آلدهيا نقاط از روش نيا در
 )۲۰۱۰( قهرمان و ايکا شد. استفاده هانهيگز يبند تياولو
 استفاده جهت ارهيچندمع يزيربرنامه روش يريکارگ به با
 يمراتب سلسله ليتحل روش از ريدپذيتجد يهايانرژ از

                                                
2- Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
3- Multiple Objective Decision Making (MODM) 
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)AHP( استفاده روش نيبهتر انتخاب يبرا يفاز کوريو و 
 مورد هيترک کشور استانبول شهر در پاک يهايانرژ از

 از استفاده با )١٣٩٠( سراج و افرديآر .دادند قرار استفاده
 ,TOPSIS, SAWارهيمعچند يريگ ميتصم يهاروش

WPML آب منابع توسعه يهاطرح يبندتياولو يبرا را 
 )۱۳۹۳( انيرضائ و ينيحس دند.کر قرار يبررس خوزستان

 يهاستميس نيب از نهيبه يساختمان ستميس انتخاب يبرا
 ارهيمعچند يريگميتصم يهاروش از يساختمان نينو

AHP, SAW MADM TOPSIS بردند. بهره 
 يريگميتصم يهاروش )١٣٩٤( همکاران و نينم   يميصم

 يبرا را AHP, ANP, TOPSIS, VIKOR ارهيچندمع
 نآنا جينتا .بردند کار به معادن استخراج روش انتخاب
 ةسيمقا اساس بر که ANP و AHP يهاروش داد نشان
 و TOPSIS روش دو به نسبت است، استوار يزوج

VIKOR يباالتر ييکارا استخراج روش انتخاب يبرا 
 و ليتحلي برا )۱۳۹۴( همکاران و سبکبار يفرج دارند.

 استان يشهر ينواح در يگاهسکونت توسعه يابيارز
 چندمعياره يريگميتصم يهاروش از يشرق جانيآذربا

DEMATEL, PROMETHEE IIو  ١ANP بردند. بهره   
 است يخط يزيربرنامه مهم مباحث از ،تيحساس ليتحل
 تاکنون يخط يزيربرنامه ابداع و شيدايپ بدو از همواره که

 .است شده واقع اتيعمل در قيتحق نيمتخصص توجه مورد
 يچگونگ يبررس و ليتحل از است عبارت تيحساس ليتحل
 يابيارز و يخط يزيربرنامه مدل کي يپارامترها رييتغ
 شناخت آن هدف و )۱۳۸۳ آذر،( نهيبه جواب در آن ريتأث

 با شانبرآورد و نيتخم تا است حساس کامال يپارامترها
 نيهم بر زين ديجد ةنيبه جواب و شود انجام يشتريب دقت

 لويآنتافيتر روش ).۱۳۸۴ مهرگان،( شود محاسبه اسـاس
 زيآنال کيستماتيس يبررس يبرا يابزار عنوان به توانيم را

 حال نيع در .دانست راهبردها راتييتغ ليتحل و تيحساس
 مجدد يابيارز و يبحران يارهايمع يمعرف با روش نيا

 نهيبه صورت به را يفيک يارهايمع است قادر اوزان زيآنال
 را ارهايمع نيا از حاصل يريگميتصم نديفرا و کند يکم

 زيآنال )۱۹۹۰( مسعودا ).۱۳۷۹ ،ياحمد( بخشد بهبود
 يمراتب سلسله يليتحل يريگميتصم نديفرا در را تيحساس

                                                
1- Preference Ranking Organization Method for Enrichment 
Evaluations  

 )۱۹۹۴( ينيحس و آرماگوست نيهمچن .کرد يبررس
 از سطح کي اريمع نيتريبحران نييتع يبرا را يروند

 يتر تينها در و دادند ارائه AHP مسائل در مراتب سلسله
 يبرا تيحساس ليتحل روش )۱۹۹۷( همکاران و لويآنتاف
 نسوايا وسير توسط شده ارائه چندهدفه يهايريگميتصم

 به را مناسب يروش روش، نيا ةتوسع با و دييتأ را )۱۹۹۰(
 يريگميتصم نديفرا در تيحساس ليتحل منظور
 عنوان به توانيم را روش نيا .دندکر ارائه ارهيچندمع

 ليتحل و تيحساس زيآنال کيستماتيس يبررس يبرا يابزار
 است قادر روش نيا نيهمچن .دانست راهبردها راتييتغ
 نديفرا و کند يکم نهيبه صورت به را يفيک يارهايمع

 .بخشد بهبود را ارهايمع نيا از حاصل يريگميتصم
 که کشور يمياقل تيوضع و ييايجغراف تيموقع به توجه با

 وجود و است گرفته بر در را آن از يعيوس ةپهن يخشک
 شمال از مشترک نيريش آب منابع و يمرز يهارودخانه

 ةحقاب استحصال کشور، يغرب و يشرق يمرزها جنوب تا
 يهاخسارت يبرخ از يريجلوگ در يمرز يهارودخانه

 يداخل منازعات يبرخ و يخشکسال بروز از يناش يعيطب
 و ياحوضه داخل منابع به فشار کاهش ،ياحوضه نيب

 رهيغ و مهاجرت مانند ياجتماع معضالت از يريجلوگ
 و يداخل يهااستيس نقش راستا نيا در .باشديم ثرؤم

 نظر مورد اهداف به يابيدست در دولت يخارج
 نظر اساس بر ،پژوهش نيا در .است ريناپذ اجتناب

 يبرا دولت که يراهبرد يهااستيس ،يداخل متخصصان
 اتخاذ توانديم رانيا يمرز يهارودخانه حقابه استحصال

 شده يبندتياولو ANPو AHP روش از استفاده با د،کن
 يبندتياولو و يراهبرد يهااستيس و اريمع ارائه .است
 نامه پرسش ۲۰ قالب در کارشناسان نظرات اساس بر هاآن
 وافزار  نرم يخروج اساس بر جينتا و است شده ميتنظ

 منابع يبررس به توجه با .است محدود برده نام يهاروش
 از اغلب يمرز يهارودخانه ةدربار يهاپژوهش ،شده انجام

 نيا در که بوده توجه مورد ييايجغراف اي ياسيس دگاهيد
 توجه مورد آب منابع دگاهيد از يمرز يهارودخانه هشپژو
 و يفن ،ياقتصاد مختلف يهاجنبه آن در و گرفته قرار

 تاکنون نيهمچن .است شده گرفته نظر در يمهندس
 يراهبرد يهااستيس يبندتياولو و ارائه ةدربار يپژوهش

 نشده انجام رانيا يمرز يهارودخانه ةحقاب استحصال يبرا
  .است
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  ها روش و مواد
  )AHP( ١يمراتب سلسله ليتحل
 فنون نيترمعروف از ،يمراتب سلسله ليتحل نديفرا

 يساعتال توماس که است ارهيمعچند يريگ ميتصم
 که يهنگام روش نيا .است کرده ابداع را آن )۱۹۷۰(

 روبرو يريگميتصم شاخص و نهيگز چند با يريگميتصم
 بر نهيگز نيبهتر انتخاب AHP هدف دارد. کاربرد باشد،
 از است. يزوج ةسيمقا قيطر از مختلف يارهايمع اساس

 شود.يم استفاده زين ارهايمع به يدهوزن يبرا کيتکن نيا
 و يزوج ةسيمقا شامل خالصهطور  به روش نيا کار اساس

 اساس بر ها نهيگز يزوج سهيمقا ارها،يمع وزن نييتع
 و محاسبه ،يزوج يها سهيمقا يسازگار ةمحاسب ارها،يمع
 نيا کار روش حاضر پژوهش در .است يينها يبند تياولو
 چهار در Expert Choiceافزار  نرم از استفاده با کيتکن

 يبرا ازين مورد اطالعات ةيته اول :تاس شده انجام مرحله
 ؛مختلف يارهايرمعيز اي اريمع شامل افزار نرم به کردن وارد
 Expert Choiceافزار  نرم در مدل ساخت شامل دوم ةمرحل

 يدهوزن سوم مرحله ؛مختلف يهاهيال اطالعات اساس بر
 چهارم مرحله مختلف، سطوح در هانهيگز يازدهيامت و

 باشديم هانهيگز نيبهتر انتخاب وافزار  نرم ياجرا
  ).۱۳۹۲ (اصغرپور،

 
  )ANP( ٢ياشبکه ليتحل کيتکن
 که را (ANP) ياشبکه ليتحل يريگميتصم روش يتئور

 توماس است AHP روش از يباالتر سطح شيرايو
 در يراتييتغ بعد يهاسال در .داد ارائه )۱۹۸۰( يساعت ال
 در يبرا ۲۰۰۵ سال در سرانجام و شد اعمال روش نيا

 گرفت قرار نظر ديتجد مورد يمنف يهاتياولو گرفتن نظر
 يريگميتصم روش هدف ).۲۰۰۸ ن،همکارا و اي(گارس
 نديفرآ کردن ساختارمند  ANP ياشبکه ليتحل
 يفاکتورها از ثرأمت ويسنار کي به توجه با يريگ ميتصم
 ).٢٠٠٥ همکاران، و (چانگ است هم از مستقل گانهچند

 ياشبکه ليتحل يريگميتصم روش نديفرآ ،کيتکن نيا
ANP به ارهيمعچند يريگميتصم ابزار کي عنوان به را 

 بهبود مراتب سلسله يجا به شبکه ينيگزيجا ةليوس
- شبکه ليتحل يريگميتصم روش ياجرا مراحل .بخشد يم
-سهيمقا آن، يساختاربند و مدل ساخت شامل ANP يا

                                                
1- Analytical Hierarchy Process 
2- Analytical Network Process 

 در و سيماتر سوپر ليتشک ت،ياولو يهابردار يزوج يها
 را ANP نيبنابرا ؛باشديم نهيگز نيبهتر انتخاب تينها
 مراتب سلسله دانست. قسمت دو از متشکل توانيم

 يکنترل مراتب سلسله ٤ال دهيا شبکه ارتباط و ٣يکنترل
 شود،يم شامل را ارهايرمعيز و ارهايمع هدف، نيب ارتباط

 ياشبکه ارتباط و است رگذاريتاث ستميس يدرون ارتباط بر
 شوديم شامل را هاخوشه و عناصر نيب يوابستگ

 ياشبکه ليتحل انجام پژوهش نيا در ).۱۳۸۹ (زبردست،
 گام در است. شده انجام Matlab يسينوبرنامه طيمح در
 ةدربار شده انجام يهاپژوهش مطالعه و يبررس با اول

 مشکالت و معضالت وجود و رانيا يمرز يها رودخانه
 کشور، به يورود يهارودخانه در يآب کم از يناش

 يهارودخانه ةحقاب استحصال بر ثرؤم ياسيس يراهبردها
 رانيا که يآب کم از يناش معضالت شدت کاهش و يمرز
 کي در کند اتخاذ نظر مورد اهداف تحقق يبرا توانديم

 مختلف يهاشيگرا در متخصصان نيب متمرکز بحث
 و ادغام از پس گرفت. قرار يبررس مورد آب يمهندس
نامه  پرسش قالب در شده اصالح مورد موارد يبرخ حذف
نامه  پرسش ييروا .شد يبررس آن ييايپا و ييروا و ميتنظ
 قيتحق موضوع به مسلط تاداناس و کارشناسان يهمکار با
 قيطر از نامه پرسش ييايپا يبررس و اصالحنامه  پرسش و

 به SPSS يآمار افزار نرم طيمح در نامه پرسش ۲۰ جينتا
 قرار دييأت مورد و شد انجام کرونباخ يآلفا آزمون وشر

 يآمار ةجامع شد). محاسبه ۷۳۵/۰ بيضر ني(ا گرفت
 کارشناسان مانند مختلف يهارشته متخصصان را پژوهش
 مسائل ،يعيطب يايجغراف ست،يز طيمح آب، يمهندس

 سازمان به وابسته يانيم بخش ةتجرب با رانيمد و ياسيس
 از پس .دهنديم ليتشک رانيا آب منابع تيريمد

 و هيتجز ر،يمقاد کردن يکم و نامه پرسش يآور جمع
 expert choice افزار نرم طيمح در AHP روش به هاليتحل
 .شد انجام متلب يسينو برنامه طيمح در ANPروش به و
 مطابق يراهبرد يهااستيس يبندتياولو يارهايمع

 حقابه استحصال يراهبرد يها استيس و باشديم ۱ جدول
  .است شده ارائه ۲ جدول در يمرز يهارودخانه

 يتحساس تحليل بندي و مقايسه، ابتدااولويتپس از 
 و آنتافيلو تري روش به يراهبرد يهاياستو س معيارها
 يلتحل براي. شدانجام  يلشرح ذ به) ۱۹۹۷( همکاران

                                                
3- Control Hierarchy  
4- Network Relationship   



  ANPو  AHPروش  به رانيا يمرز يهارودخانه ةاستحصال حقاب يراهبرد يهااستيس يبندتياولو                                                    ٤٤

 

 با معيار ترينحساس عددي مقدار ابتدا يارهامع يتحساس
 معيارها ساير وزن سپس و محاسبه )١( معادلة از استفاده

 عددي مقادير ،   : )١( ةمعادل در. شد اصالح آن مبناي بر
 توجه با که گزينه هر وزني مقدار  a وزني، تغيير کمترين

 و معيار ارجحيت درجة P. کندمي کسب مربوطه معيار به
 از پس. است مربوطه معيار وزني مقدار W و هاگزينه

 )١( معادلة مبناي بر هم با راهبردها دودويي مقايسه
 شود.مي مقايسه مربوطه    با i, j ,    عددي مقادير

≥  , ,  چنانچه   است برقرار محاسبه در الزم شرط،    
 جهت معيارها وزن در تغيير امکان صورت، اين غير در و

حد  درصد ادامه در .ندارد وجود بندياولويت در تغيير
) ٢( معادلة از استفاده با   , ,  معيارها وزن تغيير در آستانه

 )٣( معادلة از استفاده با معيارها حساسيت ضريب و
 بحراني درجه معکوس     همعادل اين در. شد محاسبه

 آستانه حد درصد مقدار کمترين مطلققدر از که است
 در). )٤( معادله( شودمي حاصل معيارها وزن در تغيير
 با معيار ترينحساس عددي مقدار مرحله اين انتهاي
 مقدار *w همعادل اين در. شد اصالح )٥( ةمعادل از استفاده
 مقدار Wو  معيار ترينحساس به مربوط جديد عددي
 پس. است اوليه شرايط در حساس معيار به مربوط عددي

 به توجه با و معيار ترينحساس براي مقدار جديد از تعيين
 معيار موجب ترينحساس در شده تغيير ايجاد اينکه

 بر معيارها تمام لذا شود؛مي ساير معيارها اصالح ضرورت
 حساسيت تحليل براي .شد اصالح )٦( معادلة اساس

 آستانه مقدار عددي مقادير ابتدا راهبردي هايسياست
 سپس و محاسبه شد )٧( ةمعادل از طريق (   )     وزني 
 هر چنانچه. شودمي حاصل )٨( ةمعادلطريق  از آن درصد
 ١٠٠ مساوي يا تر کوچک شده محاسبه مقادير از يک

 اين غير در و است برقرار محاسبه در الزم شرط باشد،
,′i شده محاسبه مقدار صورت،  ,  بعدي محاسبات در  

,′i راهبردها بحراني درجه بعد گام در. شود نمي وارد  که  
,′i به مربوط مقدار کمترين قدرمطلق معادل  از است،   و 
 راهبردها ترينبحراني برآورد و آيدمي دست به )٩( معادلة

 بحراني درجه مقدار کمترين قدرمطلق معادل که )  (
 حاصل )١٠( معادلة از است، هاي راهبرديسياست

            راهبردها حساسيت ضرائب سپس. شود مي
 )۱۱( معادلة از راهبردها، ترينبحراني معکوس معادل که

 عددي مقدار. است شده مقايسه يکديگر با و محاسبه
. شد اصالح )١٢( معادلة از استفاده با راهبرد ترينحساس
 اختيار جديدي مقدار راهبرد ترينحساس که معنا بدين
 به مربوط جديد عددي مقدار ∗    معادله اين در. کندمي

 در حساس راهبرد مقدار عددي     ،   حساس  راهبرد
طريق  از تعريف طبق آن عددي مقدار i, j, kاوليه،  شرايط
 از يک هر آخر، مقادير گام در. محاسبه شد )١٣( معادلة

 توجه با معيار ترينحساس به نسبت راهبردي هايسياست
  .شد سازينرمال )٦( معادلة به

  
  يمرز يهارودخانه ةحقاب استحصال يبرا يراهبرد يهااستيس يبندتياولو يارهايمع -۱ جدول

  حاتيتوض  يابيارز اريمع  فيرد
  باشد. بلندمدت اي و مدت کوتاه است ممکن راهبردها از يبرخ ياثربخش که نظر نيا از  يبرزمان  ۱

  .است اعمال قابل نهيهز بدون يبرخ و دارد ياقتصاد نهيهز راهبردها از يبرخ شدن يياجرا  ياقتصاد ةنيهز زانيم  ۲

۳  
 در رانيا ياسيس تيموقع بهبود

  منطقه
 در رانيا ياسيس گاهيجا يارتقا در گانيهمسا با زيآممسالمت و کيپلماتيد يراهبردها از يبرخ

  .دارد مثبت ريثأت منطقه

۴  
 ،ياسيس ،ي(اقتصاد منفعت زانيم

  )يطيمح ستيز و ياجتماع
 ميمستق طور به و شوديم معضالت بروز از يريجلوگ موجب طرفه کي يراهبردها از يبرخ ياجرا

  .دارد يسودآور کشور يبرا

۵  
  کيپلماتيد ةنيهز
  )سازش و تعامل ةني(هز

 از حاصل آورددست و شوديم داده مقابل طرف به يازاتيامت چه نظر مورد اهداف به يابيدست يبرا
  .است ارزشمند زانيم چه به توافق
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  يمرز يهارودخانه حقابه استحصال يراهبرد يهااستيس -٢ جدول
  يراهبرد يهااستيس فيرد

A1  ؛کشور داخل به باال يمجاز آب با يکاالها واردات تعرفه کاهش يبرا فشار اعمال و کشور از يخروج يهارودخانه شتريب کنترل و مهار  
A2  ؛يورود يهارودخانه ةحقاب تيرعا يبرا فشار اهرم عنوان به آن از استفاده و موجود يهاتيظرف قيطر از گانهيهمسا يوابستگ جاديا  

A3  ؛يريگاندازه دفعات تعداد شيافزا و آب حجم قيدق يريگاندازه ليوسا به يمرز يهارودخانه زيتجه  

A4  
 کشور ياقتصاد يهاليپتانس ريسا در رونق و کم يآب ازين با کشت يالگو رييتغ ا،يدر آب به بهتر يدسترس يبرا هيهمسا يکشورها با يهمکار

  ؛اديز يآب ازين با يهاتيفعال به ليتما کاهش يبرا هيهمسا
A6  الملل؛ بين سطح در کشور به ورودي هايرودخانه حقابه حقوقي مجدانه پيگيري  

A7  
 عنوان  به منطقه مشترک هايحوضه داراي کشورهاي از زيست محيط و آب متخصص و ديپلماتيک هايشخصيت از متشکل کارگروه ايجاد

  حقابه؛ سر بر اختالفات به رسيدگي مرجع يک
A8  مشترک؛ حوضه در آبي هاي طرح مديريت و اجرا طراحي، براي همسايه کشورهاي با مشترک کارهاي سازو ايجاد  

A9  
 داراي کشورهاي با اجتماعي و سياسي اقتصادي، تعامالت و دوستي و صلح روابط گسترش طريق از مرزي هايرودخانه ةحقاب استحصال

  مشترک؛ حوضه
A10  آن؛ تلفات از جلوگيري و کشور به آب ورود تسهيل براي مرزي هاي رودخانه اليروبي و آبي هاي سازه مديريت براي الزم اعتبارات افزايش  
A11  کنند؛نمي رعايت را ورودي هايرودخانه حقابة که گانيهمسايه با خارجي روابط ساير دادن قرار تاثير تحت  
A12  جديد؛ اقليمي و جغرافيايي وضعيت به توجه با جانبه دو قديمي اسناد و هانامه موافقت اصالح  

  
  )١٩٩٧( همکاران و لويآنتاف يتر روش در استفاده مورد روابط - ٣ جدول

۱    , , = (  −   )(   −    ) ٨  ′,  ,  =  , , ×      ,  1≤ i, k ≤ M, 1≤ i ≤ N 

۲   ′ , , =    , , × 100   ٩  ′,  =       ′,  ,     M ≥ i ≥ 1, N ≥ j ≥ 1   k ≠ i 

۳     (  ) =       , N ≥ K ≥ 1 ١٠   ′ =          ′,     ≥   ≥ 1  ,  1 ≤ i ≤ j ≤ M 

۴  ′ =       ′ , ,   , N ≤ K ≤ 1, 
1≤ i < j ≤ M 

١١           = 1 ′    ≥  ≥ 1,  ≥  ≥ 1 

۵  ∗ =  −     ) ١٢    ∗ =    −  ,  ,   

۶    =    ∑         ١٣  ,  ,  =  ′,  ,  ×    100  

  و بحث نتايج
 راهبردي هايو سياست ۴معيارها در جدول  بندياولويت
 يارهااز مع يکهر  يبرا يزوج يسماتر يلبا تشک ۳جدول 
  .استالف تا ه  ۱ شکلمطابق 

 يزوج هاي يسماتر نامه، پرسش از حاصل نتايج به توجه با
 به اکسل فايل با و expert choice افزار نرممجزا به  طور به

 روش به بندياولويت براي متلب نويسيبرنامه محيط
 از يک هر اساس بر و ي) معرفANP( ايشبکه تحليل
 يراهبرد هايسياستاز  يکهر  ارجحيت ميزان معيارها

 راهبردي هاي سياست کلي ارجحيت ميزانمشخص شد. 
 مطابق expert choiceافزار  نرم ياساس خروج بر نظر مورد
  .است ۲ شکل

  
 به توجه با ها سياست از يک هر اعمال از حاصل نتايج - ٢ شکل

  گانه پنج معيارهاي
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  يابيارز يارهايمع يبندتياولو - ٤ جدول
  يبر زمان  کيپلماتيد ةنيهز  ياقتصاد ةنيهز  ياسيس تيموقع بهبود  منفعت زانيم  اريمع

  ۱۳/۰  ۱۷/۰  ۲۰/۰  ۲۴/۰  ۲۶/۰  وزن
  ۵  ۳  ۴  ۲  ۱  تياولو

  
  يبرزمان اريمع به توجه با يزوج سيماتر )الف

  
  ياقتصاد نهيهز اريمع به توجه با يزوج سيماتر )ب

  
  منفعت اريمع به توجه با يزوج سيماتر )د

  
  منطقه در رانيا تيموقع بهبود اريمع به توجه با يزوج سيماتر )ج

  
  کيپلماتيد نهيهز اريمع به توجه با يزوج سيماتر )ه

  اريمع هر اساس بر يزوج يها سيماتر ليتشک - ١ شکل
  

 يارهر مع يبه ازاهاي راهبردي سياست ۲اساس شکل  بر
به دو مورد اشاره  توانينمونه م براي است؛ تفسير قابل
 و کشور از خروجي هايرودخانه بيشتر کنترل و مهارد. کر

 آب با کاالهاي واردات تعرفه کاهش براي فشار اعمال
 ي،اقتصاد يهاز نظر منفعت توج کشور داخل به باال مجازي
که  يدر حال ؛اول قرار دارد يتدارد و در اولو ياجتماع

 موقعيت درا بر بهبو يرتاث ينکمتر ياستس ينا ياجرا
 عمده که داده اختصاص دبه خو منطقه در ايران سياسي
از  يخروج يمرز رودخانه مهار که است اين آن، دليل

 با را مرز سوي آن شده ريزيبرنامه يآب يازهايکشور ن
 از سياسي واکنش به منجر نهايت در و ساخته مواجه تنش
 بر تواندمي و شودمي همسايه کشور مرداندولت سوي
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 اثربخشي مشابه طور بهباشد.  تأثيرگذار کشور دو روابط
 جلسات يبر برگزار يمبن راهبردي سياست پنجمين

 بين ايدوره صورت به) دوجانبه فقط نه و( چندجانبه
 سطح ارتقاي و مشترک حوضه داراي کشورهاي

 برزمان معيار اساس بر اختالفات حل ديپلماتيک براي
 از پس منفعت نظر از اما دارد؛ بيشتري زمان به نياز بودن
 هزينه که دارد قرار دوم اولويت در خروجي هايآب مهار

 و نساخته کشور متحمل هم زيادي اقتصادي و ديپلماتيک
 يزدر منطقه ن کشور سياسي يگاهجا يدر ارتقا تواندمي
 از يک هر ارجحيت که ۳توجه به شکل  باواقع شود.  يدمف

 توانيمشخص شده است، م AHPدر آن به روش  هاگزينه
 اساس اين برد. کر بندياولويترا  يراهبرد هايسياست

از کشور و اعمال فشار  يخروج هايرودخانه کنترل و مهار
باال به  يبا آب مجاز يکاهش تعرفه واردات کاالها براي

 فقط نه و(چندجانبه  جلسات برگزاري وداخل کشور 
 حوضه داراي کشورهاي بين ايدوره صورت به) دوجانبه
 در اختالفات حل براي ديپلماتيک سطح ارتقاي و مشترک
 ازست که ا معنا به اين اين. اندگرفته قرار باال هاياولويت
 سوي از شود و کنترلر آب از کشو يطرف خروج يک
 هايرايزني کشور به ورودي آب افزايش براي ديگر

  .يردانجام پذ يپلماتيکد

 وسايل به مرزي هايرودخانه تجهيز اين نتايج اساس بر
 دفعات تعداد افزايش و آب حجم دقيق گيرياندازه
 چنداني تأثير کشور به ورودي آب افزايش بر گيري اندازه
به  راهبردي هايياستس يينها يجهطور مشابه نت به .ندارد

و مطابق آن شده  بندييتاولو ۵جدول  در ANPروش 
به جز در موارد سوم، چهارم و پنجم مشابه روش  هايتاولو

AHP جدول روش، دو از حاصل نتايج مقايسة براي. است 
 روش دوبه  هابندياولويت يسهشده است. مقا ينتدو ۶

سوم، چهارم و پنجم  يتاول AHPروش  دهد درمي نشان
 هااولويت اينو  ۲ جدول چهارم و دوم نهم، موارد يببه ترت

 اين دوم و نهم چهارم، موارد ترتيب به ANPدر روش 
   .است جدول

  
  اارهيمع مجموع به توجه با ها استيس تيارجح - ٣ شکل

  
 ANP روش به يمرز يهارودخانه ةحقاب استحصال يراهبرد يهااستيس يبندتياولو - ٥ جدول

  يراهبرد يهااستيس  تياولو بيترت
  ؛کشور داخل به باال يمجاز آب با يکاالها واردات تعرفه کاهش يبرا فشار اعمال و کشور از يخروج يهارودخانه شتريب کنترل و مهار  ۱

۲  
 حل يبرا کيپلماتيد سطح يارتقا و مشترک حوضه يدارا يکشورها نيب يادوره صورت به )دوجانبه فقط نه و( چندجانبه جلسات يبرگزار

  ؛اختالفات

۳  
 کشور ياقتصاد يهاتيظرف ريسا در رونق و کم يآب ازين با کشت يالگو رييتغ ا،يدر آب به بهتر يدسترس يبرا هيهمسا يکشورها با يهمکار

  ؛اديز يآب ازين با يهاتيفعال به ليتما کاهش يبرا هيهمسا

۴  
 يدارا يکشورها با ياجتماع و ياسيس ،ياقتصاد تعامالت و يدوست و صلح روابط گسترش قيطر از يمرز يهارودخانه ةحقاب استحصال

  ؛مشترک حوضه
  ؛يورود يهارودخانه حقابه تيرعا جهت فشار اهرم عنوان به آن از استفاده و موجود يهاتيظرف قيطر از گانهيهمسا يوابستگ جاديا  ۵
  ؛الملل نيب سطح در کشور به يورود يهارودخانه حقابه يحقوق مجدانه يريگيپ  ۶
  ؛ديجد يمياقل و ييايجغراف تيوضع به توجه با جانبه دو يميقد اسناد و هانامه موافقت اصالح  ۷

 کي عنوان  به مشترک يهاحوضه يدارا يکشورها از ستيز طيمح و آب متخصص و کيپلماتيد يهاتيشخص از متشکل يسازمان جاديا  ۸
  ؛حقابه سر بر اختالفات به يدگيرس مرجع

  ؛آن تلفات از يريجلوگ و کشور به آب ورود ليتسه يبرا يمرز يها رودخانه يروبيال و يآب يها سازه تيريمد يبرا الزم اعتبارات شيافزا  ۹
  ؛مشترک حوضه در يآب يها طرح تيريمد و اجرا ،يطراح يبرا هيهمسا يکشورها با مشترک يکارها سازو جاديا  ۱۰
  ؛يريگاندازه دفعات تعداد شيافزا و آب حجم قيدق يريگاندازه ليوسا به يمرز يهارودخانه زيتجه  ۱۱
  .کنندينم تيرعا را يورود يهارودخانه حقابه که يگانهيهمسا با يخارج روابط ريسا دادن قرار ريثأت تحت  ۱۲
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   AHPاز روش  حاصل نتايج حساسيت تحليل
 هر در موجود مطلق قدر مقدار کمترين برآورد از پس

 بودن بحراني درجه تعيين براي معيار هر به مربوط ستون
 .است ٧ جدول مطابق معيارها حساسيت ضرايب معيارها
 ياسي،س ي،منفعت (اقتصاد ميزان معيار نتايج اين مطابق
. است معيار ينترحساس) يطيمح يستو ز ياجتماع

 اصالح )٦معادله ( از استفاده معيار با اين وزن مقدار عددي
 مطابق آن دنبال به آمده و دست به ٢٤٢/٠ مقدار و شده

 مطابق. است شده سازينرمال معيارها ساير وزن ٨ جدول
 در شده ايجاد جزئي تغيير با که شودمي مشاهده نتايج
  .است مانده ثابت معيارها بندياولويت معيارها، وزن مقدار

  
  AHP و ANP روش از حاصل جينتا سهيمقا - ٦ جدول

  رتبه
  expert choice افزار نرم

AHP 
  متلب يسينو برنامه

ANP 
 تيارجح درصد  استيس تيارجح درصد استيس

۱  ۱  ۸۹/۱۱  ۱  ۰۸/۱۱  
۲  ۵  ۸۸/۸  ۵  ۸۰/۹  
۳  ۹  ۵۷/۶  ۴  ۱۱/۹  
۴  ۲  ۷۹/۸  ۹  ۰۱/۹  
۵  ۴  ۷۷/۹  ۲  ۹۴/۸  
۶  ۶  ۳۲/۸  ۶  ۴۴/۸  
۷  ۱۲  ۰۳/۸  ۱۲  ۴۰/۸  
۸  ۷  ۹۶/۶  ۷  ۲۴/۸  
۹  ۱۰  ۹۵/۸  ۱۰  ۱۶/۷  
۱۰  ۸  ۳۳/۷  ۸  ۹۴/۶  
۱۱  ۳  ۲۱/۶  ۳  ۷۷/۶  
۱۲  ۱۱  ۱۷/۸  ۱۱  ۱۱/۶  

  

  ارهايمع تيحساس بيضر - ٧ جدول
  يبر زمان  کيپلماتيد نهيهز  ياقتصاد نهيهز  ياسيس تيموقع بهبود  منفعت زانيم  اريمع

  ۰۰۴/۰  ۰۷۵/۰ ۰۲۱/۰  ۱۱۶/۰  ۱۷۸/۰  تيحساس بيضر
  

  معيارها وزن سازينرمال - ٨جدول 
  جديد رتبه  نرمال وزن  رتبه  اوليه وزن  معيار

  ۱  ۲۴۵/۰  ۱  ۲۵۷/۰  منفعت ميزان
  ۲  ۲۳۸/۰  ۲  ۲۳۳/۰  سياسي موقعيت بهبود

  ۳  ۲۰۶/۰  ۳  ۲۰۳/۰  اقتصادي هزينه
  ۴  ۱۷۴/۰  ۴  ۱۷۱/۰  ديپلماتيک هزينه

  ۵  ۱۳۷/۰  ۵  ۱۳۶/۰  بري زمان
  

 از پس يراهبرد يهااستيس تيحساس زيآنال يبرا سپس
 از کي هر عملکرد ارزش در رييتغ درصد لحداق ةمحاسب

 ساسا بر و محاسبه هاآن بودن يبحران درجه ،هااستيس
 بيضر ۹ جدول با مطابق )۱۳( ةمعادل از استفاده با آن

 نيا در .شد محاسبه يراهبرد يهااستيس تيحساس
 داده نشان A نماد با راهبردها و C نماد با ارهايمع جدول

 نيهمچن ت،ياولو حسب بر ارهايمع است. شده
 ۳ جدول در يبندتياولو بيترت به يراهبرد يها استيس

 و صلح روابط گسترش استيس بيترت نيا به .است
 با ياجتماع و ياسيس ،ياقتصاد تعامالت و يدوست

 نيترحساس عنوان به مشترک حوضه يدارا يکشورها
 زانيم اريمع به مربوط که شد ييشناسا يراهبرد استيس
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 )يطيمح ستيز و ياجتماع ،ياسيس ،ي(اقتصاد منفعت
 از استفاده با راهبرد نيترحساس وزن ادامه در .است
 ريسا وزن اصالح لزوم به توجه با شد. اصالح )۱۴(ة معادل

 منفعت زانيم اريمع به نسبت يراهبرد يهااستيس

 مطابق ،)يطيمح ستيز و ياجتماع ،ياسيس ،ي(اقتصاد
 اريمع به نسبت يراهبرد يهااستيس وزن ۱۰ جدول
 قبل مرحله يبندتياولو آن مطابق و شد اصالح منفعت
  ماند. يباق رييتغ بدون

  
  يراهبرد يهااستيس تيحساس بيضرا -٩ جدول

  اراهبرده
۱۲A ۱۱A ۱۰A ۹A ۸A ۷A ۶A ۵A ۴A ۳A ۲A ۱A اريمع  
۰۸۶/۰ ۱۱۶/۰  ۱۳۲/۰  ۱۱۰/۰  ۱۲۸/۰  ۰۷۴/۰  ۱۳۵/۰  ۰۶۸/۰  ۰۹۴/۰  ۱۱۹/۰  ۱۵۵/۰  ۱۶۲/۰  C1  
۰۴۵/۰  ۰۹۶/۰  ۱۴۸/۰  ۰۵۸/۰  ۱۱۲/۰  ۰۲۵/۰  ۱۱۶/۰  ۰۱۱/۰  ۱۸۵/۰  ۰۹۳/۰  ۱۴۹/۰  ۱۵۸/۰  C2  
۰۸۸/۰  ۰۶۱/۰  ۱۲۹/۰  ۰۹۲/۰  ۱۳۴/۰  ۰۴۴/۰  ۱۲۲/۰  ۰۲۷/۰  ۱۳۶/۰  ۰۷۴/۰  ۱۲۸/۰  ۱۶۰/۰  C3  
۰۷۹/۰  ۰۸۲/۰  ۱۲۱/۰  ۰۷۹/۰  ۱۲۰/۰  ۰۶۱/۰  ۱۱۷/۰  ۰۱۶/۰  ۱۱۹/۰  ۰۸۷/۰  ۱۳۷/۰  ۱۶۹/۰  C4  
۰۶۱/۰  ۰۶۴/۰  ۱۱۶/۰  ۰۶۵/۰  ۱۱۸/۰  ۰۳۷/۰  ۱۳۰/۰  ۰۴۹/۰  ۰۸۹/۰  ۱۰۲/۰  ۱۶۴/۰  ۱۷۲/۰  C5  

  

 )يطيمح ستيز و ياجتماع ،ياسيس ،ي(اقتصاد منفعت زانيم يبحران اريمع اساس بر يراهبرد يهااستيس وزن يسازنرمال -١٠ جدول
  A12  A11  A10  A9  A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2 A1  يراهبرد استيس

  ۰۷۸/۰  ۱۱۱/۰  ۱۰۱/۰  ۱۳۵/۰  ۰۸۹/۰  ۱۰۶/۰  ۰۶۴/۰  ۰۴۲/۰  ۰۸۴/۰  ۰۵۰/۰  ۰۷۱/۰  ۰۶۹/۰  هياول وزن
  ۷  ۲  ۴  ۱  ۵  ۳  ۱۰ ۱۲  ۶  ۱۱  ۸  ۹  رتبه

  ۰۷۹/۰  ۱۱۵/۰  ۱۰۳/۰  ۱۲۰/۰  ۰۹۱/۰  ۱۰۸/۰  ۰۶۴/۰  ۰۴۲/۰  ۰۸۶/۰  ۰۵۰/۰  ۰۷۲/۰  ۰۷۰/۰  نرمال وزن
  ۷  ۲  ۴  ۱  ۵  ۳  ۱۰  ۱۲  ۶  ۱۱  ۸  ۹  ديجد رتبه

  
  يريگ جهينت
 يبرا يراهبرد يهااستيس يبندتياولو از حاصل جينتا

 و AHP روش به يمرز يهارودخانه ةحقاب استحصال
ANP دو اعمال آن اساس بر و است مشابه موارد اغلب در 

 از يخروج يهارودخانه شتريب کنترل و مهار استيس
 با يکاالها واردات ةتعرف کاهش يبرا فشار اعمال و کشور
 يهايزنيرا همراه به کشور داخل به باال يمجاز آب
 و گرفته قرار روش دو هر يباال تياولو در کيپلماتيد
 يناش يعيطب يهاخسارت يبرخ از يريجلوگ در تواند يم
 ،ياحوضه نيب يداخل منازعات يبرخ و يخشکسال بروز از

 از يريجلوگ و ياحوضه داخل منابع به فشار کاهش
 ؛شود واقع موثر رهيغ و مهاجرت مانند ياجتماع معضالت

 در بودن برزمان نظر از اول استيس شبرديپ که ياگونهبه
 نهيهز و بود خواهد اثربخش يترکوتاه زمان مدت

 ياسيس نظر از است ممکن و کرد نخواهد ليتحم ياقتصاد
 و کند جاديا کشور دو يپلماسيد روابط در ييهاتنش

 زمان در بودن برزمان نظر از دوم تياولو بردشيپ
 نهيهز اول تياولو مانند و بود خواهد اثربخش يتر يطوالن

 بهبود به منجر توانديم ياسيس نظر از و ردندا ياقتصاد
 توانديم که يحال در ؛شود منطقه در کشور ياسيس گاهيجا

 تياولو چند .دکن اعمال کشور بر کيپلماتيد يهانهيهز
 يبرا ياقتصاد نظر از که يراهبرد يهااستيس به آخر

 دو روابط ريسا بر يمنف ريثأت و هستند برنهيهز کشور
 منفعت زانيم نيهمچن .است افتهي اختصاص ،دارد کشور

 يراهبرد استيس و اريمع نيترحساس ۱۸۵/۰ بيضر با
 آب به بهتر يدسترس يبرا هيهمسا يکشورها با يهمکار

 ريسا در رونق و کم يآب ازين با کشت يالگو رييتغ ا،يدر
 ليتما کاهش جهت هيهمسا کشور ياقتصاد يهاتيظرف
 به نسبت ۱۷۸/۰ بيضر با اديز يآب ازين با يهاتيفعال به
 نيا که است يراهبرد استيس نيترحساس راهبردها ريسا

 شده حاصل منفعت زانيم اريمع اساس بر مقدار، نيباالتر
 اريمع به توجه با راهبردها وزن يسازنرمال از پس است.
 هاوزن در رييتغ ياندک با زين راهبردها يبندتياولو ،يبحران
  ماند. يباق رييتغ بدون
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