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 گيري تصميم هاي روش از استفاده با کارون حوضه آب منابع تخصيص سناريوي بهترين انتخاب
 اجتماعي

  
  ٣يديمر يعل و ٢مهرپرور الديم ،*١ياحمد آزاده

  
  

  چکيده
  

 به رود، مي شمار به آينده هاي دهه در اقتصادي هاي فعاليت توسعه اصلي كننده محدود عوامل از يكي ايران در آب كمبود
 مديريت پژوهش اين در .است ضروري و اساسي اصل يك آب مصرف و عرضه زمينه در نسبي تعادل به دستيابي ليدل همين

 ريزي برنامه  مدل از استفاده با است. مورد بررسي قرار گرفته اختالف حل ديدگاه با کارون آبريز حوضه آب منابع تخصيص در
 رويکرد مانند اختالف رفع هاي روش از سپس و شد ارزيابي و سازي شبيه مدل عملکرد سناريو، هفت بررسي با و مادسيم
 ٤٤ کاندورست، روش در ٧ امتياز با ٤ يسناريو .شد استفاده بهترين انتخاب براي سناريوها گيري يأر پايه بر اجتماعي انتخاب

 جستجوي در که رفتار در پايداري شاخص از همچنين شد. انتخاب برتر يسناريو عنوان به آراء کسب و بردا دهي نمره روش در
 در است. شده استفاده سناريو بهترين انتخاب و دوباره رزيابيا يبرا است، سود صاحبان بين ناعدالتي ميزان کمترين با اي گزينه
 با ها آبخوان بخشي تعادل هاي طرح و تقاضا مديريت همراه به مطالعاتي هاي طرح از برداري بهره شامل چهار سناريوي انتها

 نيکمتر وجود دهنده  نشان سناريوها ساير با مقايسه در سناريو اين حداقل پايداري شاخص ميزان شد. انتخاب ١٨/١ شاخص
  .است سناريوها ساير با مقايسه در سناريو اين در سود صاحبان بين ها نارضايتي سطح
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   مقدمه
 از ناشي خود که آبي نيازهاي افزايش و منابع محدوديت
 جديد هاي سياست و شهرها توسعه و جمعيت افزايش
 در اختالف و مشکالت بروز سبب است، جامعه مديريت
 تخصيص ارشد، مديران وظيفه .شود يم آب تخصيص

 نظرات اختالف که است اي گونه به سود صاحبان به منابع
 اين به که باشد شده گرفته درنظر آن در منابع سر بر

 کارآموز، و (مريدي گويند مي ١اختالف حل فرآيند،
 و سود مقادير به فقط آب منابع سر بر اختالفات ).١٣٨٥
 از تواند مي ها بحث اين بلکه شود، نمي محدود هزينه

 مديريت و اجرا طراحي، در سياسي و اجتماعي معيارهاي
 ديبا دليل همين به بگيرد. تأنش نيز آبي هاي پروژه

 محيطي، زيست معيارهاي کنار در گيرندگان تصميم
 نظرمسائل اجتماعي و سياسي را نيز در مالي و اقتصادي
 تحت تواند مي اختالفات اين .)١٣٩١ (مهرپرور، بگيرند
 عوامل اجتماعي، مسائل جمله از عواملي تأثير

 سبب خود (که اقليم تغيير جمعيت، رشد محيطي، زيست
 ها سيالب مخرب اثرات يا و خشکسالي شدت تشديد

  ).٢٠١١ هيپل، و (مدني شود تشديد شود) مي
 علوم در تکنولوژي پيشرفت با ميالدي، ١٩٨٠دهه اوايل از

 افزايش منابع تخصيص در سازي مدل به توجه گوناگون
 سود صاحبان که شود مي سبب آب منابع تخصيص يافت.
 و ها قانون با مطابق سودمند يها هدف يبرا را آب

 گيرند. کار به منطقه در شده پذيرفته هاي اولويت
 منابع تخصيص اثرات بررسي زمينه در ياديز يها پژوهش

 آبريز هاي حوضه در سازي شبيه هاي مدل کمک به آب
 اين انجام براي جهان، سطح در تاکنون است. شده انجام
 هاي مدل جمله از گوناگوني افزارهاي  نرم ها يبررس

 داده توسعه ٥ويپ و ٤بيسين مايک ،٣ريباسيم ،٢مادسيم
 يها موضوع جمله از شده ذکر يها  مدل مقايسه است. شده
   ).١٣٨٩ زاده، (زارع است ها پژوهش از بعضي در شده بحث
 )،٢٠٠٧( هاگان )،٢٠٠٥( همکاران و چن )،٢٠٠١( ٦وربز

 )،٢٠١٠(سوليس  و سچي )،٢٠٠٩( همکاران و ليمهوئيس
 باقري و نيچاالني محمودپور )،١٣٩٠( موسوي و کريمي

 عملکرد )١٣٩٢( مريد و نیروها  يباقر و )١٣٩٠(

                                                
1- Conflict Resolution 
2- MODSIM  
3- RIBASIM 
4- MIKE BASIN 
5- WEAP 
6- Wurbs 

 بيسين، مايک ،٧پرپرو هک جمله از يمختلف يها مدل
 ويپ و ١٠آکواتول ريباسيم، ،٩سيم-ورگي ،٨رپ و مادسيم

 نيا در کردند. يبررس آب منابع تخصيص مسائل دررا 
 در مادسيم مدل شده ذکر هاي قابليت به توجه با ،پژوهش
 اين بودن دسترس در همچنين و گذشته يها پژوهش

 مورد حوضه سازي شبيه يبرا آن از آزاد، صورت به افزار نرم
 توسط افزاري نرم بسته اين است. شده استفاده يبررس
 پشتيبان سيستم يک عنوان به )١٩٧٨( الباديه و شافر

 هاي حوضه آب تخصيص در مديريت يبرا ١١گيري تصميم
   شد. ارائه اي رودخانه
 با آبريز هاي حوضه در متعدد سود صاحبان وجود

 را منابع تخصيص در گيري تصميم ،متفاوت هاي مطلوبيت
 پايه بر متفاوتي هاي روش امروزه است. کرده پيچيده

 و حل جستجوي به سود صاحبان ديدگاه و نظرسنجي
 کنندگان مصرف بين موجود اختالفات يا و مناقشات فصل
 همچون مشکالتي دچار سيستم که مواقعي در خصوص به

 شود. مي گرفته کار به است، شده آب کمبود بحران
 براي نظري چارچوب يک در ١٢اجتماعي انتخاب هاي روش
 تصميم يک عنوان به ،رفاه و ها ارزش ،ها سليقه گيري اندازه
 تناقض کردن فرموله از نظريه اين که است جمعي

 پرسکي، و (بست شد شروع ١٣کاندورست گيري يأر
 تکرار نظريه به توان مي ارزيابي معيارهاي ديگر از .)١٩٩٩
 به كلي طور به که )٢٠٠١ کيلگور، و (برامز ١٤زني چانه

 اشاره پردازد، مي مختلف سناريوهاي يا ها گزينه ارزيابي
 هاي روش از استفاده با )٢٠٠٨( مدني و محمدي شيخ کرد.

 ميزان مسئله در مختلف سناريوهاي بررسي به مذکور
 کشور ٥ بين خزر درياي گاز و نفت از برداري بهره سهم
 شاخص اين از )٢٠١٢( دينار و مدني پرداختند. آن حومه

 در ها بازي نظريه همکارانه هاي مدل عملکرد بررسي يبرا
 استفاده آب، منابع زمينه در رساني سود و اقتصادي مسائل
 دستيابي يبرا سود صاحبان همکارانه هاي مدل در کردند.

 قالب در يها قانون و اصول پايه بر خود يها هدف به
 با )٢٠١٢( همکاران و زاده زارع رسند. مي توافق به همکاري
 يبرا استان ٨ بين اوزن قزل رودخانه آب تخصيص بررسي

                                                
7- HEC-PREPRO 
8- WRAP (Water Right Analysis Package) 
9- WARGI-SIM 
10- AQUATOOL 
11- Decision Support System 
12- Social Choice 
13- Condorcet 
14- Fallback Bargaining 
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 انتخاب هاي روش با اديز تخصيص هاي روش ارزيابي
 معيارهاي ديگر از بردند. پيش را خود يبررس اجتماعي
 لواهمان توسط که است ١رفتار در پايداري شاخص ارزيابي

 معيار ارزيابي اين در است. شده ارائه )١٩٧٩( همکاران و
 بين عدالت امکان حد تا که است اي گزينه جستجوي کار،
   شود. قرار بر سود صاحبان همه
 تخصيص سناريو بهترين انتخاب هدف پژوهش اين در

 مطلوبيت حداکثرسازي براساس آبريز حوضه آب منابع
 اجتماعي گزينش هاي روش از استفاده با سود صاحبان

 رودخانه حوضه در استان ٦ بين آب تخصيص يبرا .است
 گرفتن درنظر با مادسيم ريزي برنامه مدل از کارون

 بررسي حوضه اين ندهيآ وضعيت متفاوت، سناريوهاي
 هاي روش از مختلف سناريوهاي ارزيابي يبرا شود. مي

 و زني چانه تکرار اجتماعي، انتخاب نظريه همچون متفاوت
 نهايت در است. شده استفاده رفتار در پايداري شاخص

 سناريو بهترين و شده بندي اولويت لفتمخ سناريوهاي
  است. شده ارائه

  
  ها روش و مواد
  موردي يبررس
 كيلومترمربع ٦٧٢٥٧ مساحت با بزرگ كارون آبريز حوضه

 حوضه گيرد. دربرمي را کشور کل مساحت از %٢/٤
 ٨ محدوده در ١ شکل به توجه با کارون رودخانه مطالعاتي

 خوزستان، بختياري، و چهارمحال اصفهان، استان
 همدان و فارس مرکزي، لرستان، بويراحمد، و کهگيلويه
 در سطحي هاي آب جريان جهت و عمومي شيب .قراردارد
 به شمال سمت از شتريب ابتدا در کارون آبريز حوضه
 در جريان جهت و عمومي شيب نيز دز حوضه در و جنوب
 از حوضه علياي قسمت در بختياري و ماربره هاي شاخه
 از يبيتقر طور به حوضه بقيه در ولي است غرب به شرق
 بزرگ کارون آبريز هاي حوضه .است جنوب به شمال

 داخل در که بوده کارون و دز هاي رودخانه از متشکل
 منطقه ساالنه بارندگي دارند. قرار مياني زاگرس ارتفاعات

 تا ارتفاع  کم و جنوبي هاي بخش در متر ميلي ١٥٣ از
 مرتفع و کوهستاني هاي بخش در متر ميلي ٢٠٠٠ حدود
  ).١٣٩٢ سد، بهان مشاور مهندسين( است متغير

                                                
1- Stability Index 

 و صنعت شرب، مختلف هاي بخش در حوضه آب مصارف
 پايه بر توسعه روند و جمعيت افزايش با همگام کشاورزي

 از مصرف ميزان است. شده تنظيم جامع هاي طرح نتايج
 حوضه در ١٣٨٥ سال در زيرزميني و سطحي آب منابع
 اين از كه است بوده مترمكعب ميليون ١١٥٢٣ کارون،
 و سطحي آب منابع از مترمكعب ميليون ٩٤٥٣ مقدار
 تأمين زيرزميني آب منابع از نيز مترمكعب ميليون ٢٠٧٠
 است بوده كشاورزي بخش در مصرف %٧٩ و شده

 و هماهنگي عدم .)١٣٩٢ سد، بهان مشاور (مهندسين
 هاي شبکه در آب هدررفت ،تقاضا و عرضه بين تعادل
 شوري جمله از محيطي زيست مشکالت ،شهري آب توزيع
 از برقابي انرژي و اي حوضه بين آب انتقال هاي طرح آب،
 شمار به حوضه اين در آب مينأت در  محدوديت يها ليدل
  رود. مي
  

  موقعيت حوضه آبريز کارون -١شکل 
 

 آبريز حوضه ريزي برنامه مدل
 از يبررس مورد حوضه سازي شبيه يبرا پژوهش اين در

 استفاده مادسيم آب منابع ريزي برنامه و سازي شبيه مدل
 شده تعريف بندي پيکره پايه بر مدل اين کار اساس .شد
 ها)، آبخوان و (سدها مخزني هاي  گره شامل حوضه يک
 خطوط همچنين و ها آن موقعيت و کننده مصرف هاي گره

 به را مذکور هاي گره که ها کانال و ها آبراهه شامل ارتباطي
 مکانيزم .است ها) (لينک دهند مي ارتباط يکديگر
 گام هر در سازي بهينه الگوريتم براساس حوضه سازي شبيه
   ).٢٠١٠ (الباديه، است زماني

 تغييرات شامل مدل از حاصل مقادير مدل، واسنجي يبرا
 آبدهي مقادير و حوضه هاي دشت در زيرزميني آب سطح
 مقايسه واقعي شرايط با هيدرومتري هاي ايستگاه محل در

   است. شده
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 اجتماعي انتخاب روش
 روش اين در مناسب گزينه انتخاب و گيري تصميم اساس
 دهي رتبه و يأر ميزان که است سود صاحبان ديدگاه
 رويکرد در شود. مي مطرح ها گزينه به سود صاحبان
 آراء حداکثر بر اختالف حل مبناي اجتماعي گيري تصميم
 زمينه اين در موجود هاي روش جمله از .است مدعيان

 و ١بردا دهي نمره کندرست، انتخابي هاي روش به توان مي
 به براي اول گام کرد. اشاره ٢ميانه گيري راي قانون

 سناريوهاي بندي اولويت شده، ذکر هاي روش کارگيري
  .است سود صاحبان ديدگاه با تخصيص

 
  کاندورست انتخابي روش

 است سناريويي سناريو، بهترين کاندورست روش براساس
 روش اين در باشد. مدعيان توافق حداکثر براساس که

 يکديگر با رقابتي صورت به تخصيص سناريوهاي يا ها گزينه
 به يک سناريوها تمامي که صورت بدين شوند، مي مقايسه

 به يک رقابت يک نتيجه و کنند مي رقابت يکديگر با يک
 را يبرتر يا برد بيشترين که است سناريويي پيروزي يک،
 گزينه نهايت در است. کرده کسب سود صاحبان انتخاب با
 انتخاب مديريتي مناسب گزينه عنوان به سناريويي يا

 (يونگ، باشد کرده کسب را پيروزي بيشترين که شود مي
١٩٩٥.( 

  
  بردا دهي نمره روش

 و شوند مي دهي نمره مدعيان با سناريوها بردا روش در
 شود. مي محاسبه سناريو هر به شده داده ايه نمره مجموع
 کسب را نمره بيشترين که شود مي انتخاب اي گزينه سپس
 هر نمره که است صورت اين به دهي نمره نحوه باشد. کرده

 يا ها گزينه تعداد برابر m که است m-i برابر سناريو
 اولويت مرتبه دهنده نشان i پارامتر و بوده سناريوها
  ).١٩٩٥ (يونگ، است نظر مورد سود صاحبان نزد سناريو

  
  ميانه گيري يأر قانون روش

 مطرح انتخاب مرحله m سناريو، يا گزينه m تعداد براساس
 براساس ها گزينه به سود صاحبان مرحله هر در که شود مي

 که است طبيعي امر اين دهند. مي يأر خود بندي اولويت
 را سود صاحبان که هايي گزينه اول مرحله انتخاب در

                                                
1- Borda Scoring 
2- Median Voting Rule 

 وجود اين با کرد. خواهند کسب يأر کنند، ارضاء بيشتر
 که بازيکن N براي که آراء نيشتريب بتواند که اي گزينه
 تر مناسب گزينه عنوان به کند کسب را است 2/[N]+1 برابر

 در است ممکن ءآرا نيشتريب حال شد. خواهد انتخاب
 و (بست شود کسب امm يا و سوم دوم، اول، انتخاب
  ).١٩٩٩ پرسکي،

  
  زني چانه تکرار نظريه

 کردن تکرار يا پذيري برگشت روند يک نظريه اين در
 شود. مي انجام مناسب گزينه جستجوي براي زني چانه

 اول انتخاب در ها گزينه بهترين انتخاب با سود صاحبان
 که اي مرحله تا آن تکرار با و کرده شروع را زني چانه خود،

 شود، قرار بر سود صاحبان کليه براي مطلوبيت حداقل
 انتخاب نظريه رويکرد در مسئله اين که دهند مي ادامه

 روش همانند کار روش شود. نمي گرفته درنظر اجتماعي
 که زماني تا که تفاوت اين با ،است ميانه گيري يأر قانون
 شود نمي انتخاب مناسب گزينه نشود، کسب آراء کليه
 ).٢٠٠١ کيلگور، و (برامز

  
   رفتار در پايداري شاخص

 کار به سود صاحبان قدرت ارزيابي يبرا شاخص اين
 يها رابطه براساس شاخص اين محاسبه نحوه که رود مي

  .است )٢(و  )١(
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 مقدار ixو i سود صاحبان ادعاي iv ها آن در که
 همچنين و هستند سود صاحبان به شده داده تخصيص

Sα و iα و رفتار در پايداري شاخص نمايانگر ترتيب به 
 جمله از αو ασ.هستند i سود صاحبان قدرت شاخص

 معيار انحراف ميزان ترتيب به که بوده آماري پارامترهاي
 نشان را بازيکنان قدرت ميانگين و سود صاحبان قدرت
 نزديک نشانگر شاخص اين تر کوچک مقادير دهند. مي

 و بوده يکديگر به سود صاحبان نارضايتي يها حسط بودن
 صاحبان توسط شده گرفته کار به سياست شکست احتمال
 دليل به که سناريويي در حتي .شود مي کمتر سود

 ،هستند ناراضي سود صاحبان کليه آب منابع محدوديت
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 در ذينفعان همه در نارضايتي اينکه دليل هب است ممکن
 داده تشخيص پايدار نظر مورد سناريوي باشد، سطح يک

  شود.
 

 سناريوها تعريف
 محرک نيروهاي شناسايي مناسب، سناريوهاي تدوين يبرا

 محرک يها عامل اين جمله از است. يضرور بيروني
 و احداث شامل که آوري فن تغييرات به توان مي

 به با همراه اديز زهکشي و آبياري هاي شبکه از برداري بهره
 و اقليمي تغييرات آبياري، نوين هاي شيوه کارگيري
 در که کشاورزي و صنعت توسعه و زيست حيطم وضعيت
 توسعه يها هدف از يکي عنوان به حوضه ندهيآ هاي برنامه

 مشخصات کرد. اشاره دارد، سزايي هب نقش اقتصادي
  است. آمده ١ جدول در شده گرفته درنظر يسناريوها

  
  گرفته شدهمشخصات سناريوهاي درنظر  -١جدول 
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 سناريو صفر
          

 سناريو يک
          

 سناريو دو
          

 سناريو سه
          

 سناريو چهار
          

 سناريو پنج
          

يک -سناريو شش  
          

دو -سناريو شش  
          

           

   پايه سال در آبي مصارف و نيازها منابع، صفر: سناريو
 سال در آبي مصارف و نيازها منابع، مبناي بر سناريو اين

 است. شده گرفته درنظر ١٣٨٥
 و آب منابع طرح، افق در آبي مصارف و ها نياز :١ سناريوي

  پايه سال شرايط در ها طرح
 گرفته درنظر آبي منابع توسعه هاي طرح سناريو اين در

 شده يبردار بهره آب منابع است شده فرض و است شده
 در هاي طرح شدن اضافه بدون و پايه سال شرايط همانند
 است شده گرفته درنظر يبررس حال در و اجرا دست
 مديريتي راهکارهاي اعمال بدون نيازها همچنين باشد. مي
 تا توسعه وجود با كشاورزي راندمان و داشته افزايشي روند
 درنظر ارتقا بدون و پايه سال وضع شرايط در ،١٤٢٠ افق

 آب انتقال هاي طرح همچنين است. شده گرفته
  است. نشده گرفته درنظر سناريو اين در اي حوضه بين

  اجرايي هاي طرح به عالوه ١ يسناريو :٢ سناريوي
 پايه سال وضع ادامه سناريوي همانند ،٢ سناريوي شرايط
 سناريو اين در كه تفاوت اين با است )١ (سناريو

 اجرا دست در حاضر حال در که هايي طرح از برداري بهره
  است. شده گرفته درنظر نيز ،هستند

 تقاضا مديريت به عالوه ٢ يسناريو :٣ سناريوي
 اين با دارد را ٢ سناريوي همانند شرايطي ،٣ سناريوي
 و مطلوب شرب اعمال شامل تقاضا مديريت که تفاوت
 آبي نياز کاهش نهايت در و کشاورزي راندمان افزايش

  .است شده درنظرگرفته آن در کشاورزي
به  تقاضا مديريت به عالوه مطالعاتي هاي طرح :٤ سناريوي

   ها آبخوان بخشي تعادل عالوه
 تخصيص داراي که مطالعاتي هاي طرح سناريو اين در

 ها آبخوان بخشي تعادل و تقاضا مديريت همراه به هستند
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 منفي بيالن داراي که هايي محدوده در کم آبياري طريق از
 برسد، صفر به ها آبخوان مخزن كسري كه حدي تا هستند

   است شده درنظرگرفته سناريو اين در
 اثر گرفتن درنظر به عالوه ٤ يسناريو :٥ سناريوي

   كساليخش
 اثر که تفاوت اين با بوده ٤ سناريوي با مشابه ٥ سناريوي

 شده گرفته درنظر آن براي نيز اقليم تغيير و اليسخشک
 است.

  هاي طرح ترين مهم به عالوه ٣ يسناريو :٦ سناريوي
  منفرد صورت به حوضه مطالعاتي

 گرفتن درنظر و ٣ سناريوي بر منطبق سناريو اين
 يبرا منفرد صورت به حوضه مطالعاتي هاي طرح ترين مهم

 بررسي جهت منتخب هاي طرح .است ها آن تأثير بررسي
 آب انتقال حجم با آباد بهشت طرح شامل سناريو اين در

 و رود زاينده به کارون حوضه از مترمکعب ميليون ٥٨٠
 از مترمکعب ميليون ٧٨٠ آب انتقال حجم با غدير طرح

 حجم با آب انتقال طرح دو عنوان به کارون به کرخه حوضه
 دو صورت به سناريو اين .است اديز اهميت و انتقال

 طرح "١-٦" سناريوي در که شده تقسيم جداگانه سناريوي
 عنوان به غدير طرح "٢-٦" سناريوي در و آباد بهشت
  است. شده گرفته درنظر آب انتقال هاي طرح

  
  بحث و نتايج

 نتايج ريزي، برنامه مدل در طرح سناريوهاي اعمال با
 کننده مصرف( سود صاحبانگروه از  ٦ به آب تخصيص

 بختياري، و چهارمحال اصفهان، هاي استان شامل که آب)
 خوزستان و مرکزي بويراحمد، و کهگيلويه لرستان،
 شده ارائه ٢ جدول در آن نتايج و شده تعيين ،هستند

  است.
 در زيرزميني يها مخزن آب کسري مقادير ٢ شکل در

 است. شده داده نشان کارون حوضه مختلف سناريوهاي
 و مترمکعب ميليون ٣٦ حدود ها مخزن کسري بيشترين
 آن از پس و است يک و صفر سناريوهاي به مربوط

 ٣١ ميزان به دو سناريوي به مربوط کسري بيشترين
  است. مترمکعب ميليون

  
  (MCM) سناريوي طرح ٦نتايج تخصيص در  -٢ جدول

 خوزستان مرکزي اصفهان کهگلويه و بويراحمد چهارمحال و بختياري لرستان سناريو
 ٧٨٨٧ ٩٨ ٣٢٣ ٤٦٤ ٢٠٧٣ ١٣٣٠ صفر
٢/١٣٤٦ يک  ٤/٢٠٩٩  ٧/٣١٤ ٤٨٨  ٧/٩٨  ١/٨٠٣٦  
٥/١٦١٩ دو  ٧/٢٥٠٥  ٣/٥٢٦  ٢/٣٢٩  ٢/١٨١  ٦/٧٧٨٧  
١/١٤٨٩ سه  ٦/٢٢٠٧  ٢/٤٥٧  ٦/٢٩٩  ٧/١٦٧  ٢/٦٨٥٠  
٤/١٥٣٦ چهار  ٢/٢٦٢٦  ٢/٤٥٧  ٩/١٦٧ ٤٣٠  ٦/٩٩٩٧  
٤/١٥١١ پنج  ١/٢٣١٠  ٩/٤٢٨ ٤٥٢  ٧/١٥٠  ٤/٩٥٦٦  
يک-شش  ١/١٤٨٩  ٧/٢٢٠٦  ٢/٤٥٧  ٦/٢٩٩  ٧/١٦٧  ٩/٦٨٤٨  
دو-شش  ١/١٤٨٩  ٦/٢٢٠٧  ٢/٤٥٧  ٦/٢٩٩  ٧/١٦٧  ١/٧٣٣٦  

 

 
  زيرزميني در سناريوهاي مختلف حوضه کارونهاي  مقادير کسري آب مخزن -٢شکل 
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  برتر سناريوي انتخاب
 صاحبان حوضه، اين در آب کننده مصرف شش بر عالوه
 يها مخزن کسري کاهش مطلوبيت يعني هفتم سود

 بحران رفع يبرا معرف عنوان به تواند مي که زيرزميني
 درنظر انتخاب اين در نيز باشد، منطقه در آب کمبود
 هاي روش کارگيري به براي اول گام است.  شده گرفته
 بندي اولويت زني، چانه تکرار و اجتماعي انتخاب ارزيابي

 .است سود صاحبان ديدگاه با تخصيص سناريوهاي
 براساس را سناريوها بندي اولويت ترتيب ٣ جدول براساس
 به دهد مي نشان ها استان از يک هر به آب تخصيص ميزان
 و بوده اولويت باالترين دهنده نشان ١ اولويت که طوري
  است. اولويت سطح ترين پايين ٨ اولويت

رقابت بين  ٤ کاندورست در هر سلول جدولبراساس روش 
دو گزينه ذکر شده است، براي مثال نتيجه رقابت بين 

نمايش  ١-٦ صورت بهسناريوي يک و دو در سطر سوم 
شکست براي  ٦داده شده است که نشان دهنده يک برد و 

سناريوي يک در مقابل سناريوي دو است، پس نتيجه اين 
يک است. گزينه يا  رقابت عدم پيروزي براي سناريوي

شود  عنوان گزينه مناسب مديريتي انتخاب مي سناريويي به
که بيشترين پيروزي را کسب کرده باشد. بر اين اساس 

پيروزي در جايگاه اول براي به  ٧سناريوي چهارم با کسب 
کارگيري گزينه مناسب مديريتي از ديدگاه صاحبان سود 

  شود. انتخاب مي
صاحبان سود براساس آب در روش نمردهي بردا که 

دهي  تخصيصي به آن ها، سناريوهاي مختلف را رتبه
کنند، سناريويي که بيشترين نمره را کسب کرده باشد  مي
شود. براساس نتايج ارائه  عنوان گزينه مناسب انتخاب مي به

سناريوي چهار بيشترين نمره را کسب  ٥شده در جدول 
  کرده است.

ميانه، سناريو بهينه براساس به گيري  در روش قانون رأي
شود. از بين هفت  دست آوردن بيشترين آراء مشخص مي

مدعي درگير، سناريويي که بتواند حداقل چهار 
) رأي که بيانگر حداکثر آراء است را کسب ]٧÷٢=٥/٣[+١(

شود. حال به دست  عنوان گزينه مناسب انتخاب مي کند، به
ول، دوم و يا سوم آوردن اين رأي ممکن است در انتخاب ا

مرحله  ٨باشد. بر همين اساس چنانچه انتخابات در 
براساس تعداد سناريوها انجام شود، تعداد آراء کسب شده 

  است.  ٦در هر مرحله براي هرسناريو براساس جدول 
شود در ابتدا سناريوي چهارم با  طورکه مشاهده مي همان

را به  است ٤رأي، بيشترين مقدار آراء که برابر  ٤کسب 
دست آورده و به دنبال آن سناريو دوم و پنجم اين 

هاي دوم و سوم کسب  ترتيب در انتخاب حداکثرمقدار را به
رأي ديگر  ٢اند و سناريوي چهارم در انتخاب دوم  کرده

 ٦کسب کرده و مجموع آراء کسب شده اين سناريو برابر 
زني باشد،  شود. چنانچه اساس کار بر روش تکرار چانه مي

 ٧اتخاذ کليه آراء مورد نظر است که تعداد کل آراء برابر 
شود سناريوي چهار  طور که مشاهده مي باشد و همان مي

کليه آراء را در انتخاب مرحله چهارم کسب کرده است و 
زني،  مرحله تکرار چانه ٤اين مسئله بدان معنا است که با 

  شود. عنوان گزينه مناسب انتخاب مي به ٤سناريوي 
، ٧٩/١، ٣/٢، ٣٣/٢ترتيب  ص پايداري در رفتار بهشاخ
براي سناريوهاي  ٧٩/١و  ٩٦/١، ٢٣/١، ١٨/١، ٩٧/١

مختلف محاسبه شده است. سناريوي چهار با شاخص 
. اين بدان معنا استترين گزينه تخصيص  مناسب ١٨/١

ها بين صاحبان  است که ميزان اختالف سطح نارضايتي
عنوان سناريوي پايدار  به سود در اين سناريو کمتر بوده و

شود. به دنبال اين سناريو، سناريوي پنج داراي  معرفي مي
  پايداري باالتري است.

هاي استفاده شده در اين مقاله با ساير  مقايسه روش در
 توان به عملکرد فرآيند هاي معمول در اين زمينه مي روش
در انتخاب سناريو برتر  (AHP١)مراتبي سلسله تحليل
مراتبي، معيارها و  سلسله کرد. در روش تحليل  اشاره

 زيرمعيارهاي مختلف براي ارزيابي سناريوها انتخاب
گرفتن مالحظات  درنظرتواند با  شود. اين معيارها مي مي

محيطي انتخاب شوند. در يک  اجتماعي، اقتصادي و زيست
فرآيند مقايسه زوجي براساس قضاوت مهندسي و نظرات 

آيد. همچنين عملکرد  دست مي  خبرگان، وزن هر معيار به
هر سناريو براساس معيارهاي تعريف شده امتيازدهي 

وع شود و در نهايت امتياز کل هر سناريو براساس مجم مي
 آيد. بر اين اساس نتايج دست مي  امتياز وزني معيارها به

 با مراتبي در مقايسه سلسله روش تحليل در شده حاصل
باشد. در  مي هايي نارسايي گزينش اجتماعي داراي رويکرد

به  عددهاي مقايسه براي استانداردي يا مقياسي اين روش
 بدون آمده به دست عددهاي و ندارد وجود آمده دست

 فقط و هستند نسبي عددها اين. هستند فيزيکي بيرتع
. دارد وجود سناريوها بندي رتبه امکان بودن نسبي براساس
 آمده به دست گزينش اجتماعي عددهاي روش برخالف

                                                
1- Analytical Hierarchy Process 
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) تعداد پيروزي و يا شکست همچون( خاصي مفهوم داراي
بندي سناريوها بسيار وابسته  همچنين نتايج رتبه  .نيستند

هاي مهندسي و نظرات خبرگان دارد و هرگونه  به قضاوت
ات سبب عدم دقت در نتايج خواهد نظر درقطعيت  عدم
  شد. 

شود که  استفاده از رويکرد گزينش اجتماعي سبب مي
کنندگان آب و اثرات  بتوان نظر صاحبان سود و مصرف

آب در يک حوضه آبريز را درنظر هاي تخصيص  سياست
شود که در آن  گرفت. در اين رويکرد تصميمي گرفته مي

ها و ايده هاي صاحب نظران درنظر گرفته شده  مطلوبيت
دهد  مي  است. همچنين معيار پايداري در رفتار نشان

هاي تخصيص آب در يک حوضه آبريز تا چه اندازه  سياست
بودن در جهت کاهش قابليت پذيرش، اجرايي شدن و مؤثر 

  هاي اجتماعي را دارند. تنش
 

 ذينفعان ديدگاه از سناريوها بندي اولويت -٣ جدول
بندي اولويت بختياري و چهارمحال لرستان  بويراحمد و کهگيلويه  بحران نماينده خوزستان مرکزي اصفهان   
*چهار چهار دو چهار دو چهار دو ١  
*پنج پنج چهار پنج يک دو چهار ٢  
*سه دو صفر پنج پنج ٣ دو-شش يک   
*سه ٤ *سه  *سه  *يک-شش صفر  *سه صفر   
*يک-شش ٥ *دو-شش  *يک-شش  *دو-شش يک  *يک-شش دو   
*دو-شش ٦ يک-شش  *دو-شش  *سه  دو-شش پنج   دو 
*چهار يک يک ٧ *يک-شش  *يک سه يک   
*دو-شش پنج صفر صفر ٨ يک-شش صفر  *صفر   

  .است نظر مورد سود صاحبان براي يکسان اولويت دهندهنشان  *
  

 کاندورست انتخابي روش نتايج -٤ جدول

دو-شش پيروزي يک-شش   سناريو صفر يک دو سه چهار پنج 
٣-٤ ٠  ٣-٤  ١-٦  ٠-٦  ٣-٤  ١-٦  ١-٥  صفر - 
٣-٤ ٠  ٣-٤  ١-٦  ١-٦  ٣-٤  ١-٦  - ٥-١  يک 
٦-١ ٥  ٦-١  ٣-٤  ٣-٤  ٦-١  - ٦-١  ٦-١  دو 
٠-٢ ٣  ٢-٠  ٢-٥  ٠-٦  - ١-٦  ٤-٣  ٤-٣  سه 
٦-٠ ٧  ٦-٠  ٦-٠  - ٦-٠  ٤-٣  ٦-١  ٦-٠  چهار 
٥-٢ ٥  ٥-٢  - ٠-٦  ٤-٣  ٢-٤  ٦-١  ٦-١  پنج 
٠-٣ ٢  - ٢-٥  ٠-٦  ٠-٢  ١-٦  ٤-٣  ٤-٣ يک-شش   
٣-٠ - ٤  ٢-٥  ٠-٦  ٢-٠  ١-٦  ٤-٣  ٤-٣ دو-شش   

  
 بردا دهي نمره روش نتايج -٥ جدول

بحران نماينده نمره وبويراحمد کهگيلويه اصفهان مرکزي خوزستان  بختياري و چهارمحال   سناريوها لرستان 
 صفر ٠ ٠ ٥ ٤ ٠ ٤ ١ ١٤
 يک ١ ١ ٦ ٣ ١ ٥ ١ ١٨
 دو ٧ ٦ ٧ ٥ ٧ ٣ ٢ ٣٧
 سه ٤ ٤ ٤ ٢ ٥ ١ ٤ ٢٤
 چهار ٦ ٧ ٤ ٧ ٦ ٧ ٧ ٤٤
 پنج ٥ ٥ ٠ ٦ ٢ ٦ ٧ ٣١
يک-شش ٤ ٢ ٤ ٢ ٥ ٠ ٤ ٢١  
دو-شش ٤ ٤ ٤ ٢ ٥ ٢ ٥ ٢٦  
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 انتخابات مرحله ٨ در سناريوها آراء تعداد -٦ جدول
انتخابات مراحل  

 سناريوها
 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
 صفر ٠ ٠ ١ ٣ ٣ ٣ ٤ ٧
 يک ٠ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٧ ٧
 دو ٢ ٤ ٥ ٥ ٦ ٧ ٧ ٧
 سه ٠ ٠ ١ ٥ ٥ ٦ ٧ ٧
 چهار ٤ ٦ ٦ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧
 پنج ١ ٣ ٥ ٥ ٥ ٦ ٦ ٧
يک-شش ٠ ٠ ١ ٤ ٤ ٦ ٦ ٧  
دو-شش ٠ ٠ ٢ ٥ ٥ ٧ ٧ ٧  
         

  گيري نتيجه
 لرستان، شامل استان ٦ نياز مورد آب مينأت ميزان

 احمد، بوير و کهگيلويه بختياري، و محال چهار اصفهان،
 و صنعت شرب، بخش سه در خوزستان و مرکزي

 مادسيم آبريز حوضه ريزي برنامه مدل نتايج از کشاورزي
 ،پژوهش اين در است. شده حاصل مختلف سناريوهاي در

 به تخصيص سناريوهاي ارزيابي يبرا متفاوتي هاي روش
 از معيارهايي سناريوها، ارزيابي در است. شده گرفته کار

 سناريوها ساير با مقايسه در سناريو مقبوليت ميزان جمله
 آراء حداکثر و رتبه بيشترين کسب و سود صاحبان توسط
 رقابت کاندورست روش براساس است. شده گرفته درنظر

 انجام سود صاحبان همه ديدگاه از سناريوها بين (زوجي)
 ٧ امتياز با مناسب گزينه عنوان به چهار سناريوي .شود يم

 مقايسه در را پيروزي بيشترين که است شده انتخاب
 داشته سود صاحبان ديدگاه از سناريوها ساير با زوجي
 ٥ ازامتي با ٥ و ٢ سناريوهاي چهار، يسناريو از پس است.
 ابتدا بردا نمرده روش در دارند. قرار بعدي هاي رده در

 سناريوهاي ها، آن به تخصيصي آب براساس سود صاحبان
 براساس بردا نمره سپس و کنند مي دهي رتبه را مختلف
 يبررس اين در شود. مي تعيين سناريوها بندي رتبه

 را امتياز ٤٤ با برابر بردا نمره بيشترين چهار سناريوي
 ٥ امتياز با ٥ و ٢ سناريوهاي ،آن از پس است. کرده کسب

 گيري يأر قانون روش در دارند. قرار بعدي هاي رده در
 بيانگر که يأر چهار حداقل براساس برتر يسناريو ميانه،

 روش اين براساس شود. مي مشخص است آراء حداکثر
 اند. شده انتخاب ترتيب به پنج و دو چهار، سناريوهاي
 آراء کليه چهار، يسناريو زني چانه روش براساس همچنين

 يبرا کند. مي خود آن از انتخابات چهارم مرحله در را
 هاي روش بين از آب منابع تخصيص در برتر روش انتخاب

 ديدگاهي با رفتار در پايداري معيار اجتماعي، گزينش
 انتخاب مالک که پردازد مي سناريوها ارزيابي به متفاوت
 منابع تخصيص در ناعدالتي ميزان سنجش سناريو، بهترين
 که چهارم سناريوي پايداري، شاخص براساس .است

 گزينه عنوان به داشت خواهد دربر را ناعدالتي کمترين
 در آن انتخاب در نظر اتفاق که است شده انتخاب مناسب
 دارد. وجود ها روش کليه
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