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 مقدمه
بررسی سیرِ مطالعاا  متلفاد  ر باایارز نق ط اا      
جهان بیاطگر نین نست که منابع آب، به منزلة یکای نق  

کان نساسی  سلیابی به توسعة پایدنر، طی  هة نخیر نر
رفات   برون    ر بحرنطی خزطده فروغفلیده و مح  ان رنه

نطاد   یافلاه  پایادنر  نق نین چالش رن  ر نلگوونرة توساعة 
توساعة   برنطلفناد،  نساس گازنر  کییاایون   [. بر21]

هااز    کند که  ر آن طظاا   جهاطی رن توصید می پایدنر
ن نماة ییاا  تاا آینادة  ور      أماً به نطااطی و طبیعی تو

 مناابع،  نق نسالاا ه  نست کاه  ر  فرنیندز پر نقطد و می

توسعة فناورز  گیرز ها، و سَیت گذنرز  سرمایه هدنیت
 سااقگار  آینده و یال طیاقهاز با پذیر و تغییر و تحول

[. نمروقه، ماهو  توسعة پایدنر و شاناخت و  36نست ]
طظاار ، و مادیریت    بر نرز، هاز بهره کنلرل سیاست

ا طظیارِ محادو یت مناابع آبای      منابع آب بنا به  الیفی
موجااو ، گااالر  شهرط،ااینی، نفاازنیش جیعیاات، و 

ا بایش نق   رویاه نق مناابع آب   نسلاا ة غیرنصولی و بای 
 [.18پیش مطرح شده نست ]

نز نسات کاه ب اا و کاارکر       ساماطة پایدنر ساماطه

کناد و   یخو  رن  ر طول  ورة قماطی معاینن یاام ما   

[. 6طیاید] می کامل قطدگی مور  نطلظار خو  رن طی   ورة

رویااه، تغییاارن  طا رساات کاااربرز  باار نرز باای بهااره

هاز ب،ر بر مناابع طبیعای روق    نطدنقز نرنضی، و  ست

نز  ق ن تعا ل طبیعی پایدنر منط ه به روق موجب برهم

ها رن  ر  بو  هاز بایارز نق قیات [. طیوطه15شو  ] می

تااونن یافاات کااه بااه ساابب     جهااان ماای سرنساار 

طورقیاادن بااه ماهااو  توسااعة پایاادنر  چااار    نهلیااا 

محیطاای و پیاماادهاز ندل،ااا ز،  هاااز قیااات بحاارنن

نطاد. مااایت    نجلیاعی، و سیاسیِ طاشای نق آن شاده  

 ریاز آرنل، وندع  ر آسیاز مرکزز، طی پنجااه ساال   

نخیر، به طور مدنو  کاهش یافله و، به تباع آن، مناابع   

م کاهش یافله و معی،ت مر   باومی باه خطار    آبی ه

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

هااز   رویة منابع آب بارنز آبیاارز قماین    بر نشت بی

[. تغییر کاربرز نرنضای  ر  7نطد ] ک،اورقز بیان کر ه

وندااع  ر آرننطلااین  1یوضااة آبتیااز  ریاچااة الکااار 

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

نفزنیش خطار باروق سایالب، و نخالالل  ر خادما       

[.  ر 32محیطیِ نین  ریاچه پدید آور ه نست ]  قیات

ک،اور   هااز  یوضاه  تحول یال  ر نیرنن طیز طیاقهاز

 ت اضاز و عرضه بین تعا ل نست که نیجا  سبب شده 

 نیادن   و عرضاه  مادیریلی  عاد بُ باه  نتکا با ف ط آب

 نفزنرز ستت هاز بهجن جدید و هاز و ساقه تأسیاا 

 ز  هچا ف دنن مادیریت یکاار [. به  لیل 22ماید طباشد ]

رو ، م،اار  آب نق   منابعِ آبِ یوضة آبتیاز قنیناده  

تعا ل طبیعی خارج شده نسات  بررسای ساناریوهاز    

متلفد یاکی نق آن نست که نگر صنعت و ک،اورقز 

د، تاا ساال   نا با هیین سرعت به رشد خاو  ن نماه  ه  

وضه  یگر دا ر به تاأمین ت اضااز   منابع آب ی 2021

هامون ونداع  ر   شدن  ریاچة  [. خ،ک31آب طیات ]

نسلان سیالان و بفوچالان هیة کارکر هاز معی،الیِ  

ونباله به نین  ریاچاه رن نق چرخاة ندل،اا ز خاارج     

ترین چالش مدیریلی مناابع آب   [. مهم14کر ه نست ]

ی تأمین طیاق نکولونیکبحرنن ک،ور طی یک  هة نخیر 

 ریاچة نرومیه نسات. تارنق  ریاچاه  ر یاال یاضار      

ملاار نساات کااه یاادو نً سااه ملاار نق تاارنق     4/1271

تر نسات. هینناین، شاورز  ریاچاه      نکولونیک پایین

شو    ر یالی  گر  بر لیلر برآور  می میفی 400طز یک 

گر  بر لیلر نست.  میفی 240که شورز معیول  ریاچه 

                                                      
1. Lacar 
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عونمال نطاااطی  ر   عالوه بر آثار تغییار ندفایم، ط اش    

شدن  ریاچاه باه  الیال بر نشات       روز و خ،ک پس

قیرقمینای، گاالر        فرنتر نق تونن تعاا لی مناابع آب  

شدن  ریاچه  ر نثر ساخت پال   تکه ک،اورقز، و چند

 ر یال یاضر، [. 12، 10گذر  رخور ذکر نست ]  میان

میفیون ملر مکعاب نق مناابع آب    4700ساالطه یدو نً 

بینای   شاو  و پایش   می نرومیه بر نشت  یوضة  ریاچة

میفیار  ملر مکعب  6به بیش نق  2021شو  تا سال  می

 رصاد نق نیان    90برسد. ذکر نین طکله الق  نست که 

 [.12منابع به ک،اورقز نخل،اص یافله نست ]
نز  طاعان با عالیق عیدتاً طاساقگار مائفه تعدن  ذز

ا نیان  مهم  ر مدیریت منابع آب  ر  سلرس نست، نم
روز مادیریت آب طیاات.    چاالش پایشِ   تنهاا  عامل 

 گیارز  ت،اییم  هاز نرقیاابی و  1شاخص خ،وصیا 

 ها با هم تضا   نرطد. غیردابل  ر بی،لر پرونه آب منابع

هاا و طیااق باه کااربر        بو ن بی،لر شااخص  گیرز نطدنقه
برنطگیز  یگارز نسات    عامل چالش ،هاز کیای شاخص

قبااطی   هااز  کاربر   م یااس ها رن به  که نرقیابی شاخص
[.  ر نین شرنیط، با توجاه  13ساق  ] )کیای( طیاقمند می

بااه مااااکل ذکرشااده  ر ماادیریت منااابع آب، نهییاات 
بایش نق گذشاله    2گیرز چندشاخ،اه  هاز ت،ییم مدل

شاو .  ر پاهوهش یاضار، باا  رطظرگارفلن       یس مای 
وضااعیت بحرنطاای یوضااة آبتیااز  ریاچااة نرومیااه، نق 

یرز چندشاخ،ه به منظاور نرقیاابی   گ هاز ت،ییم مدل
هاز متلفاد   هاز نییاز  ریاچه توسط شاخص  3گزینه

محیطی، و فنی نسلاا ه شد.  ندل،ا ز، نجلیاعی، قیات
نرقیاابی    ها، هار گزیناه باا چناد شااخص       ر نین مدل

نق طریاق تعیاین ساطو ماور       شو  و نطلتاب گزینه  می
هاا و    هاا یاا نق م ایااة قوجای شااخص      طظر شااخص 

هاااز کیااای،  گیاار . شاااخص هااا صااور  ماای زینااهگ
                                                      
1. attribute 

2. multi attributes decision making models 

3. alternative 

ها با یکدیگر نرجحیات و   شده، و م ایاة شاخص کینی
 [.3کند ] نهییت هر یک رن معین می

مطالعااه و  250نخیاار، باایش نق  طاای چهااار  هااة 
نلیففای باا محوریات تجزیاه و تحفیال       پاهوهش باین  

گیارز چندشاخ،اه  رباارة نطارنز و آب  ر      ت،اییم 
[. نطلتاب طوع مدل 34نست ]  سرنسر جهان نطجا  شده
گیرطده، طاوع ماائفه، و تعادن      ونباله به هد  ت،ییم

گیارز نسات و    کنناده  ر فرنیناد ت،اییم    نفرن  شرکت
 هد که نماروقه   بررسی مطالعا  و تح ی ا  ط،ان می

قماان نق چناد مادل     مح  ان باه سایت نسالاا ة هام    
گیرز چندشاخ،ه بارنز تحفیال یاک ماائفه      ت،ییم

گیاارز  طااد. برخاای نق چنااد ماادل ت،ااییمن روز آور ه
کنناد.   نسلاا ه و طلایج هر مدل رن با  یگرز م ایاه می

هااز نطل اال    مثالً،  ر تح ی ی به منظور بررسای طارح  
گیارز   آب به  ریاچة نرومیه طلایج چهار مدل ت،اییم 

، 5ریاازز ساقشاای ، برطامااه4 هاای سااا ه میاااطگین وقن
میااطگین  ، و عیفگار وقطای   6آل شباهت به گزینة نیاده 

بررسی شاد و مادل عیفگار وقطای میااطگین       7مرتب
مرتااب برتاارین ماادل  ر تح یااق مااذکور بااه منظااور 

نز منااابع آب  هاااز توسااعة ساااقه گزینااه 8بناادز رتبااه
[.  ر تح ی ای  یگار، کاه  ر ک،اور     37نطلتاب شد ]

 های   هااز میااطگین وقن   ترکیه نطجا  گرفت، نق رو 
آل  گزینة نیاده ریزز ساقشی، و شباهت به  سا ه، برطامه

بهره گرفله شد تا بلاونن میازنن تت،ایص بهیناة آب     
هاااز ندل،ااا ز،  کاار ن شاااخص آبیااارز رن بااا لحااا 
محیطای تعیاین کار . طلاایج نیان       نجلیاعی، و قیات

بندز طهایی مال ل نق   هتح یق یاکی نق نین بو  که رتب
هاا   کاررفله نسات، ولای باه وقن شااخص     هاز به مدل

  ترکیبای  یگار نسالاا ة    [. رویکار 35یااس نست ]
تاونن باه    برنز طیوطه مای   هاست نز نق مدل چندمریفه

                                                      
4. SAW 

5. CP 

6  . TOPSIS 

7. OWA 

8. Ranking 
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پرتغاال نشااره     ر پاااب  تح ی ی  ر قمینة مادیریت 
ماادل تحفیاال بااا هااا  کاار    ر تح یااق مااذکور وقن 

مادل  باا  هاا   تعیین شد و گزینه( AHP) 1مرنتبی سفافه
 [.26آل نطلتاب شد ] شباهت به گزینة نیده

 ر : شد  رویکر   و  نسلاا ه  نق ر تح یق یاضر، 
و  ر مریفااة بعاادز ماادل   AHPنول ماادل   مریفااة
VIKOR   :متاااااااد عبااااااارتی صربااااااالاطی(

Vlsekriterijumska optimizacija I Kompromisno 

Reseneشد. با  رطظرگارفلن نیان طکلاه     کار گرفله  ( به
ها به م ایاة قوجای و تعیاین    که تعیین وقن شاخص

هاا  ر   یم گرفله شد کاه وقن نرجحیت طیاق  نر ، ت،ی
باه   AHPشو . مادل   مرنتبی نرقیابی ساخلارز سفافه

  ر رن پینیاده   ماائفة  یک تا  هد می نمکان گیر ت،ییم

طیاو ن  مرنتبای و باا لحاا    سفاافه  ساخلار دالب یک
[. 27سااقز کناد ]   ی و کیاای مادل  هااز کینا    شاخص

بندز طُاه پاارنملر تأثیرگاذنر      ر رتبه AHP کاربر  مدل
ونداع  ر هناد    2آبتیاز بنیاااگار    ر فرسایش یوضاة  

 3تونطااایی ماادل مااذکور رن  ر بررساای ساااقگارز    
[.  ر پهوه،ی  یگر، رویکر  17ها ط،ان  ن  ] دضاو 

باااارنز ماااادیریت   AHP-TOPSISنز   ومریفااااه
بر نرز منابع آب سطحی سد متزطی بوسالان  ر   بهره

نسلان گفالان نسالاا ه شاد   ر مطالعاة ماذکور وقن     
مرنتبای تعیاین    هاز نرقیابی  ر ساخلار سفافه صشاخ

شد و نق طریق م ایاا  قوجی نطجا  پاذیرفت. نیان   
گیارز بارنز    رویکر  یک ساماطة طظا  پ،لیبان ت،ییم

مناابع آب ساطحی یوضاه       سلیابی به مدیریت بهینة
گیارز   هااز ت،اییم    مادل .  ر میاان  [29] کر معرفی 

ت کاه نق  هایی نس نق جیفه مدل VIKORچندشاخ،ه، 
آن  ر مااکل منابع آب کیلر نسلاا ه شده نست، ولی، 

هااز   سااقز سااماطه   با توجه باه کااربر  آن  ر بهیناه   
گیرز چندشاخ،ه، مدل مطفوبی بارنز    ت،ییم  پینیدة

                                                      
1. Analytical Hierarchical Process (AHP) 

2. Benisagar 

3. consistency 

[. نق 25رو  ] شیار مای  هاز منابع آب به نرقیابی ساماطه
جیفه مونر ز که نق مدل مذکور  ر عفو  آب و خا، 

بندز  نولویته: تونن نشاره کر  ب نست می نسلاا ه شده
 نرز کاااربرز قمااین بااا نساالاا ه نق  هاااز طگااه گزینااه

[  و نرقیاابی  8هاز جغرنفیایی و هونشناسای ]   شاخص
[. نیان  9هاز طظار  کیایت آب  ر چین تایااه ]  شبکه
هااز    بندز طهایی رن بر مبناز نجیااع رتباه   رتبه  رو ْ

نیان ویهگای، یعنای      هد  سه پارنملر متلفد نرنکه می
)ساقشی( باه   4هاز تونف ی یل نز نق رنه مجیوعه  نرنکة

هااز   مدل مذکور رن نق ساایر مادل   یل، جاز یک رنه
 نینجاا   رکناد.    گیرز چندشاخ،ه ملیایز مای  ت،ییم

 جاونب  باه  موجنه ترین جونب طز یک یل ساقشی رنه

 مل ابال  تونفاق  یاک  به «ساق » ةکفیو  نست آل نیده

 شااخص  یاک  ساقشای  جاونب   . نیان شو  نطالق می

 جاونب  باه  طز یکای  نسااس  بار  معیاره بندز چند رتبه

هیننین، نین مادل  [. 24، 4ساق  ] می مطرح رن نل نیده
 نرنز طااوعی تحفیاال یااساایت  نخفاای  ر ساااخلار 
محاسباتی خو  نست که نمکان رویارویی بهلر با عاد   

 .[4]کند  ها رن فرنهم می شوطده  دطعیت پرسش
گیارز   چارچوب ت،ییم  تح یق توسعةهد  نین 

آمدن بر بحرنن مدیریت مناابع   برنز فاکق  چندشاخ،ه
آب  ر سااطو یوضااة آبتیااز  ریاچااة نرومیااه، بااا   

هاز مؤثر ندل،اا ز، نجلیااعی،     رطظرگرفلن شاخص
محیطی، به منظور تعیین گزینة مطفاوب   فنی، و قیات

نرقیاابی    یااظت و تأمین منابع آب، طای  و مریفاه  
گیرز گروهی توفان  بدین منظور، جفاة ت،ییمنست. 
)بار  مغزز( باا یضاور گاروه ملت،،اان      5فکرز

آورز  ت،کیل و مجیوعه رنهکارهاز پی،نها ز جیاع 
ها، منبع نصفی م اال   نخفی   شد.  ر نطلتاب شاخص  

 و و خارجی با موضوع توسعة پایدنر و بررسی دونطین
مد  ک،اور   بفند نطدنق چ،م مفی طظیر سند هاز م،وبه

                                                      
4. compromise solutions 

5. Brainstorming 
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نسات.   نیارنن   آب منابع توسعة بفندمد  رنهبر هاز و
هاز توسعة پایادنر  ر مناابع ماذکور     بررسی شاخص
هاایی  نر  کاه ری،اه  ر     ها و تااو  ط،ان نق شباهت

هایی  نر  که  مور  مطالعه و چالش  هاز منط ة ویهگی
ها  رگیر نست.  ر نین تح یاق، نق   یوضة مذکور با آن

تاا  ی بر توسعة پایدنر نسالاا ه شاد   هایی مبلن شاخص
طاعان  ربارة پایدنرز توسعه  ر یوضة  هاز ذز  یدگاه

ها  آبتیز  ریاچة نرومیه هم  ر آن لحا  شو . شاخص
نصفی پایدنرز )نجلیااعی، ندل،اا ز،     باید چهار جنبة
قیاالی( رن پوشاش  هناد و باا هاد        فنی، و محیط

ظرسانجی  خونطی  نشله باشند. ساس، فر  ط مطالعه هم
گیارز دارنر     ر نخلیار نفرن  یاضر  ر فرنیناد ت،اییم  

هاز توسعة پایدنر طابت باه   گیر  و نملیاق شاخص می
ها به رو   مرنتبی و نملیاق گزینه هم  ر ساخلار سفافه

VIKOR شو .  ر نرقیاابی نجازنز متلفاد     تعیین می
هاا و تعیاین نملیااق     مدل، طظیار تعیاین وقن شااخص   

گروهی نق مدیرنن، ملت،،اان، و   ها، نق ترکیب گزینه
شو .  ر نغفب مطالعا  پی،این،   طاعان نسلاا ه می ذز

نز یاا   ملجااطس سااقه    هااز  به صور  گزیناه  نهدن ْ

نطد   نز یا پرونة صنعلی بو ه مدیریلی  ر م یاس منط ه
کاه  ر تح یاق پایش رو رویکار  جدیادز        ر یالی 

دیریلی نز و م بندز رنهکارهاز ساقه نتتاذ شده و رتبه
گیرز گروهی  ر کنار هم  شده نق رو  ت،ییم یاصل

 ر گاا  آخار طیاز  و      ر  سلور کار درنر گرفله نست.
گیر : طوع  بر طلایج طهایی نطجا  می  1طوع تحفیل یااسیت

نسات و   VIKORنول بر نساس پارنملر یااسیت مادل  
طوع  و  بر نساس نعیال تغییارن  جزکای  ر وقن آرنز   

 .نست گیرز   فرنیند ت،ییم کنندگان  ر شرکت

 شناسی تحقیق  روش

 معرفی منطقه
 ت ریبای  مااایت   نرنز نرومیاه  یوضة آبتیز  ریاچاة 

 هاز ماایت میان نسلان نست. نین کیفوملر مربع 52000

ت ایم شده نسات.   کر سلان و شردی غربی و آذربایجان
 یادو    ر جیعیلای  باا  روسلا 3150 و شهر 36 نق بیش

 60 نق بایش   نر . وجاو   نین یوضه ر  طار پنج میفیون
  .[12] نطد  ساکن  ر روسلاها نق جیعیت  رصد

 
 1[33. دریاچة ارومیه ]1شکل 

                                                      
1. sensitivity analysis 
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هاز آذربایجان غربی،  طرخ رشد جیعیت  ر نسلان

نست   70/0، و 88/0، 40/1ترتیب  شردی، و کر سلان به
[. منابع آب یوضة آبتیز ط ش مهیی  ر ییایت 30]

هااز ملناوع غاذنیی،     و نیجاا  چرخاه  قیالی   نق تنوع
تعاادیل آب و هااون، و میاطعاات نق تولیااد و پتااش   

یوضه  بار  بفندمد  میزنن ریزگر ها  نرطد. ملوسط
ورو ز باه   ملر و ملوسط سااالطة آب   میفی 330یدو  

و  شاو   مای  بارآور   مکعب ملر   میفیون 5300 ریاچه 
نسات.   ملغیار  مکعاب  ملر   میفیون 15260تا  760بین 
 39رو خاطااة ف،اافی، و  12ده رو خاطااة  نکیاای، هااا

کنناد.   مایل منابع آب سطحی نین یوضه رن تأمین می
هاز  بو  ترین قیات ترین و مهم  ریاچه یکی نق بزرگ

ملر  1275نیرنن نست که  ر ترنق طرمال بفندمد  خو  
 32باالتر نق سطو  ریاهاز آقن  بو ه و یجیی معا ل 

کیفاوملر   5000  میفیار  مکعاب و ساطحی  ر یادو   
  (.1)شکل  [12، 10]مربع رن  نرنست 

 روش تحقیق

گیارز چندشاخ،اه،    برنز نجرنز یاک مادل ت،اییم   
گیرطادگان   گیرز و ت،اییم  طتات باید نهدن  ت،ییم
هاا تعیاین    هاا و شااخص   شناسایی شو . ساس، گزینه

هاا و   ها باه نقنز گزیناه   شو . محاسبة م ا یر شاخص
ریفة بعدز نین فرنیند گیرز م ت،کیل ماتریس ت،ییم

هاااز  گیرطاادگان رن  رگااروه تااونن ت،ااییم نساات. ماای
هاا نق   متلفد درنر  ن  و، بر یاب میزنن شاناخت آن 

بناادز  هااا تت،اایص  ن . رتبااه مااائفه، وقطاای بااه آن
کنندة نولویت نجرنیی  گیرز م،تص هاز ت،ییم گزینه

هاست و  ر آخرین گا  تحفیل یااسیت بار روز   آن
ا که  ر نین تح یق  گیرز ت،ییم  لنجزنز غیردطعی مد

 [.3گیر  ] ا نطجا  می هاست وقن شاخص

هاا طای جفااة توفاان فکارز و باا نرنکاة         گزینه
نطدنق توسعة  ا ماطند سند چ،م نطالعا  نسنا  باال سلی

ا و باا   نرومیاه  ةهاز وندع  ر یوضة آبتیز  ریاچ نسلان
هاز نین یوضه نطلتاب شاد.   ها و ظرفیت بررسی تنگنا

ن رو  برنز برنطگیتلن خالدیت  ر گاروه و تولیاد   نی
رو   چهار  کار می شیار قیا ز نیده  ربارة یک مائفه به

داعدة نساسی آن عبار  نسات نق: تیرکاز بار کینیات      
هاااز غیرمعیااول   نجلناااب نق نطل ااا   نساال بال نق نیااده

ها. مرنیل نجرنز نین رو  بادین   ترکیب و بهبو  نیده
نطالعاا  روقآماد نق مناابع     آورز جیاع ترتیب نست: 

معلبر  نطلتاب گروه ملت،،ان  ت،کیل جفاه و طرح 
هاا باه صاور       مائفه توسط مدیر جفااه  نرنکاة نیاده   

 [.4]بندز  بندز طلایج و جیع  سله  گر شی
تر ذکر شد، بارنز تعیاین وقن     هیان طور که پیش

نز نق مرنیل محاساباتی رو    ها نق مجیوعه شاخص
AHP و . طتاات مجیاوع نعادن  هار     شا  نسلاا ه می

شاو .   سلون نق ماتریس م ایاا  قوجای محاسابه مای   
ساس، هر عن،ر سالون بار مجیاوع نعادن  آن سالون      

شو . مااتریس جدیادز کاه بادین صاور        ت ایم می
شاده طاا   نر .    آید ماتریس م ایاا  طرمال  ست می به

ساس، میاطگین نعدن  هار ساطر نق مااتریس م ایااا      
شاو . نیان میااطگین وقن طاابی       ه میشده محاسب طرمال

کناد. باه    عناصر ت،ییم با سطرهاز ماتریس رن نرنکه می
هاز ت،ییم،  ر نین مریفه بایاد   بندز گزینهمنظور رتبه

وقن طابی هر عن،ر رن  ر وقن عناصار بااالتر ضارب    
 ست آید. با نجرنز نین مریفاه   کر  تا وقن طهایی آن به

[. 3آیاد ]   سات مای   به برنز هر گزینه م دنر وقن طهایی
 [:5نین رو  شامل سه مریفة نساسی نست ]
مرنتبای بارنز    مریفة نول: ترسیم  رخت سفاافه 

گیارز و   هاز ت،ییم ترکیب مائفة پینیده به شاخص
 هاز ت،ییم  گزینه

ها به صور  م ایااا    مریفة  و : تعیین نولویت
قوجی نق طریق تت،یص نملیاقن  عد ز برنز تعیاین  

ها، و م ایااة   ها، گزینه هییت بین شاخصنرجحیت یا ن
 وقن طابی.  
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 هاي كيفي . مقياس1جدول 

8، 6، 4، 2 9 7 5 3 1 معادل كمي  

 مقياس كيفي
بدون 
 ارجحيت

ارجحيت 
 اندك

ارجحيت 
 قوي

ارجحيت كامالً 
 قوي

 ارجحيت مطلق
مقادير 
 بينابيني

  

  با توجه به اين امر كه در تحقيـق حاضـر جامعـة   
گيري باالسـت و   كننده در فرايند تصميم آماري شركت

گير  با درنظرگرفتن اين نكته كه مقايسات زوجي وقت
ها  در مقايسات سطر و ستون 1ها است و وارونگي رتبه

هــاي نظرســنجي را محتــاج بــه توضــيحات  نيــز فــرم
كند، معموالً ناسازگاري بسـياري در نتـايج    طوالني مي
شود. بـه همـين علـت، از روش جديـدتر      مشاهده مي

اسـتفاده شـد كـه     2گيـري مطلـق   بندي يا انـدازه  درجه
كنـد و، بـه    ها را مستقل از يكـديگر فـرض مـي    گزينه

هاي ارزيابي كيفي را بـه   ها، مقياس ة گزينهجاي مقايس
ــي  ــرل  صــورت زوجــي مقايســه م ــد. پــس از كنت كن

سازگاري ماتريس و تعيـين وزن هـر يـك از اجـزاي     
ــر     ــزا ب ــن اج ــك از اي ــر ي ــابي، وزن ه ــاس ارزي مقي

ــزرگ ــي    ب ــيم م ــود تقس ــرين وزن موج ــا   ت ــود ت ش
گيرنـده   صورت گيرد. سپس، تصـميم  3اي سازي آل ايده

هـا، بـر اسـاس آن شـاخص      بي گزينـه به منظور ارزيا
هـاي   هـا يكـي از وزن   خاص، بـه هـر يـك از گزينـه    

شدة مربـوط بـه مقيـاس ارزيـابي را تخصـيص       نرمال
 ].28، 23دهد [ مي

مرحلة سوم: برقراري سازگاري منطقي براي اينكـه  
هـاي حاصـل از    توان به اولويـت  دريافت تا چه حد مي

 Aگزينـة   مقايسات اعتماد كـرد. مـثالً، اگـر ارجحيـت    
 B) و ارجحيـت  5(ارزش ترجيحـي    قـوي  Bنسبت به 
) باشد، آنگاه بايد 3اندك (ارزش ترجيحي  Cنسبت به 

                                                      
1. rank reversal 
2. absolute measurement 
3. idealization 

كـامالً قـوي يـا     Cنسبت بـه   Aانتظار داشت ارجحيت 
يا بيشـتر) ارزيـابي شـود. در     7مطلق (ارزش ترجيحي 

غيــر ايــن صــورت، نتــايج ناســازگار اســت. شــاخص 
   ]:27شود [  محاسبه مي 1) از رابطة CI( 4سازگاري

)1(  max

1





n
CI

n

  
مقـدار   maxو  Aبعـد مـاتريس    nدر اين رابطه، 

 2  زوجـي اسـت كـه از رابطـة      ماتريس مقايسـة  5ويژة
  شود:  مي هسباحم

)2(  
n

i
i 1

max max, nn



   


  

حاصـل   3  ) نيـز از رابطـة  CR( 6نرخ سـازگاري 
 7نرخ ناسازگاري تصادفي RIشود. در اين رابطه،  مي

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

)3(  
CI

CR
RI

  
استفاده  VIKORها از روش  بندي گزينه  براي اولويت

  .]24مراحل اين روش به شرح زير است [ .شود مي
  تشكيل ماتريس تصميم:

11 1n

m1 mn

f ...f
...
f ...f

 
 
 
  

  

) i)i=1,2,…,mعملكرد گزينة  ijf، در اين ماتريس
 است. ) j )j=1,2,…,nدر رابطه با شاخص 

                                                      
4. Consistency Index 
5. Eigen value 
6. Consistency Ratio 
7  . random index 
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 . مقادير نرخ ناسازگاري تصادفي2جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

45/1   45/1    41/1  32/1 24/1   12/1   9/0    58/0 0  0  RI 

  
ترتيـب مطـابق دو    آل بـه   آل و ضدايده جواب ايده

  شود: حساب مي 5و  4رابطة 
)4(  *

j i ijf Max f  
)5(  j i ijf Min f   

از  (R) 2و تأسـف  (S) 1مقـدار سـودمندي   ةمحاسب
  شود: حاصل مي 7و  6روابط 

)6(  
*

* -
1

-
( )

-

 
n

j ij
i j

j j j

f f
S w

f f
  

)7(  
*

*( )


 


j ij

i j
j j

f f
R Max w

f f
   

وزن شاخص است. محاسـبة   jwدر روابط فوق 
  پذيرد: انجام مي 9و  8از روابط  VIKORشاخص 

)8(  
* *

* *( ) (1 )( ) 

 
  

 
i i

i

S S R R
Q v v

S S R R
  

)9(  ( ) & ( )  

( ) & ( )

 

 

 

 
i i

i i

S Max S S Min S

R Max R R Min R
  

)1(و  vضــرايبي كــه در  v انــد  ضــرب شــده
آل را نشـان   آل و ضـدايده  ترتيب فاصله از حل ايده به
شود   در نظر گرفته ميv =5/0دهند. در حالت كلي،  مي

ــدودة  ــپس در مح ــا  1/0و س ــيت  1ت ــل حساس تحلي
بـا توجـه     Qو،  S ،Rهـاي   ها در گروه شود. گزينه مي

شـوند و   بندي مي آورند رتبه دست مي به امتيازي كه به
آنكه در هر سه گروه به عنـوان گزينـة برتـر شـناخته     

، Qشـود. در گـروه     شود گزينة محوري انتخـاب مـي  
  برتر بايد از دو شرط زير تبعيت كند:  گزينة

                                                      
1. utility measure 
2. regret measure 

هاي برتـر   ين و دومين گزينهاول 2Aو  1A. اگر 1
 ها باشد: تعداد گزينه nو 

)10(  2 1
1Q(A ) Q(A ) ( )n 1 


  
هــا  اي از گزينــه  در غيــر ايــن صــورت، مجموعــه

 11جواب مسئله خواهد بود. بيشترين مقدار از رابطة 
  شود: محاسبه مي

)11(  m 1
1Q(A ) Q(A ) ( )n 1 


  
2 . 1A هـاي   بايد حداقل در يكي از گـروهR  و 

S برترين گزينه باشد كه اگر اين گونه نباشد، دو گزينة
1A  2وA شوند. هاي برتر برگزيده مي به گزينه 

مقادير ورودي (وزن  قطعيت عدم اثر بررسي براي
هـا اخـذ    شـونده  ها كه از آراي پرسـش   نهايي شاخص

نهايي بايـد چنـد سـناريو     بندي رتبه روي شود)، بر مي
 را هـا  شـاخص  از هـاي هـر يـك    طراحي كرد و وزن

ــوري ــر ط ــد و    تغيي ــت بمان ــه ثاب ــه وزن بقي داد ك
آيـد   دست مـي  ها به گزينه از متفاوتي كه هاي بندي  رتبه

در  ±20تحليل شود. بدين منظور، محدودة تغييرات %
شود؛ يعني در صورتي كه به وزن نهايي  نظر گرفته مي
درصد از وزنش اضافه شود يا  همين  20هر شاخص 

بندي نهـايي   اش كم شود، در رتبه   درصد از وزن نهايي
دهـد. عـالوه بـر ايـن، در مـدل       چه تغييـري رخ مـي  

VIKOR  مقدارQ  به ازاي اينكهv  در  1تا  1/0در بازة
  شود. رزيابي ميتغيير كند ا 8رابطة 

  نتايج
راهكارهاي احياي درياچه طي جلسة توفان فكري به 

  ):3شرح زير تعيين شد (جدول 
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شده  ر نین پهوهش به شرح  هاز نطلتاب  صشاخ

 قیر نست:

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

فرهنگتتی  -مقبولیتتو و مرتتارجو اعت تتا ی 

طاعاان و   میزنن پاذیر  گزیناه توساط ذز    نفعان: ذی

آطاان باه یضاور فعاال  ر      پذیرز و تیایال  مائولیت

 نجرنز گزینه.

محیطی:  طبیعی و تعادل زیسو حفاظو از منابع 

هر گزینه به چاه میازنن  ر جهات یااظات نق مناابع      

محیطای نسات و نق پیامادهاز      طبیعی و تعا ل قیات

 کند. بو  جفوگیرز می محیطی بر قیات مترب قیات

میزنن تأثیر گزینه  ر تأمین کیبو  آب  اثرگذاری:

 ضه یا یااظت نق منابع آب موجو   ر یوضه.یو

 . راهکارهای احیای دریاچه3جدول 

 
 ها گزینه

1A هاز مجاور )نرس، قنب، خزر، و گفارج تبریز( نز نق یوضه یوضه نطل ال بین 

2A بارورساقز نبرها 

3A نجرنز طرح آمایش سرقمین 

4A 
 طظارتی – پارچة یااظلی کر ن طظا  یک طها ینه

 ع آب و خا، یوضهبرنز مناب

5A م،ر   ریزز، و نجرنز نلگوز بهینة طاعان  ر فرنیند آموق ، برطامه نرت از م،ارکت ذز 

6A نجرنز طرح نلگوز بهینة ک،ت ساقگار با ندفیم 

7A رساطی هاز آبیارز و آب ورز و کاهش تفاا   ر ساماطه نرت از بهره 

8A ریاچه ساقز خروجی سدها بر نساس یجم نکولونیک بهینه  

 

 

 های توسعة پایدار بندی شاخص . رتبه4جدول 

 شاخص وقن بندز رتبه

 (C1بو ن ) ندل،ا ز 12/0 5

 (C2طاعان ) فرهنگی ذز -م بولیت و م،ارکت نجلیاعی 13/0 4

 (C3محیطی ) یااظت نق منابع طبیعی و تعا ل قیات 27/0 1

 (C4نثرگذنرز ) 20/0 2

 (C5پذیرز ) نمکان 19/0 3

 (C6پذیرز ) نطعطا  09/0 6
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دابفیت نجرنز گزینه باا توجاه باه     پذیری: امکان

هاااز فناای، مطالعاااتی، و نجرنیاای موجااو  و  ظرفیاات

هاااز جغرنفیااایی، سیاساای، و ی ااودی  ر  محادو یت 

 نجرنز گزینه.

ظرفیات گزیناه  ر ونکانش باه      پتذیری:  انعطاف

هااز طاگهااطی. باه     ف،ارهاز طبیعی، تحییفی، یا ضربه

 نرز سااماطه  ر   گر، دابفیت تارمیم یاا طگاه   عبارتی  ی

 هاز کوتاه یا  رنقمد . طظیی بی

هااا،  هااا و گزینااه  ر فرنینااد تعیااین وقن شاااخص

طاار نق کارشناساان عفاو      48نز مل،اکل نق   مجیوعه

قیاات، هونشناسای، ندل،اا ، باه هیارنه       آب، محیط 

صااالح و بامعفومااا  نق ک،اااورقنن و    نفاارن ز ذز

محیطاای شاارکت  الن قیاااتباغاادنرنن یوضااه و فعااا

هااز توساعة     های شااخص   کر طد. طباق طلاایجِ وقن  

دابال رییات نسات، بااالترین      4پایدنر، که  ر جدول 

وقن و رتبة طتاات باه یااظات نق مناابع طبیعای و      

 محیطی تت،یص  ن ه شد.  تعا ل قیات

 ر  Q هد کاه تااضال م اا یر     ط،ان می 5جدول 

 Qرن بارنز   2 و 1هاز  ، که رتبه3Aو   5Aهاز  گزینه

1نسات. م ادنر    150/0نطد، برنبار    به  ست آور ه

-1n
 

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

 ر هر سه  سله صدرط،ین  5Aنول بردرنر نست. چون 

نست، شر   و  طیز بردرنر نست و نرت ااز م،اارکت   

ز، و نجارنز  ریاز  طاعان  ر فرنیند آموق ، برطاماه  ذز

م،ر  با فاصفة قیا  یاکز رتبة نول شده   نلگوز بهینة

 نست.

 
 VIKORها در مدل  بندی گزینه رتبه. 5عدول 

 رتبة طهایی رتبه Q رتبه R رتبه S گزینه

1A 87/0 8 27/0 8 1 8 8 

2A 81/0 7 20/0 7 8/0 7 7 

3A 23/0 2 08/0 2 15/0 2 2 

4A 26/0 3 09/0 4 20/0 3 3 

5A 07/0 1 05/0 1 0 1 1 

6A 28/0 4 09/0 3 21/0 4 4 

7A 36/0 5 11/0 5 32/0 5 5 

8A 39/0 6 19/0 6 51/0 6 6 
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 vبه ازای مقادیر مختلف  VIKORها در مدل  بندی گزینه . رتبه6جدول 

 1 9/0 8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 گزینه

1A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2A 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

3A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4A 4* 4* 4* 3 3 3 3 3 3 3 

5A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6A 3* 3* 3* 4 4 4 4 4 4 4 

7A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8A 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

نز و  یوضاه  هاز نطل ال باین  ، گزینه5طبق جدول 

ها، وقن باایار   بارورساقز نبرها، طابت به سایر گزینه

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

نطد. آمایش سرقمین، که به تنظیم منابع آب  جاز گرفله

هااز موجاو     و خا، یوضه با  رطظرگرفلن پلاطاایل 

پر نق ،  ر رتبة  و  درنر گرفت و یااظت نق منابع  می

آب یوضة آبتیز، به منزلة یک رنهکار مدیریلی  یگر 

ه دارنر گیار . تغییار     ر نولویت سو ، باید مور  توجا 

سااقز   نلگوز ک،ت، نرت از رنطدمان آبیارز، و بهیناه 

 هاز بعدز درنر گرفلند.  خروجی سدها طیز  ر رتبه

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

بااه نقنز نینکااه  Qمنظااور تحفیاال یااساایت، م اادنر 

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

شو : نولی  ر  بندز رییت می شد.  و طوع رتبهنرقیابی 

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

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

طظاارتی بارنز مناابع آب و     - طظا  یکاارچة یاااظلی 

یاکز رتبة چهاار  نسات و  یگارز  ر     «خا، یوضه

های،ان با هم   نلذکر رتبه قکه  و گزینة فو 1ا   4/0باقة 

 (.6شو  )جدول  عوم می

تحفیااال یااسااایت بااار نسااااس تغییااار وقن  

ها  بندز هاز نرقیابی هیچ گوطه تغییرز  ر رتبه شاخص

 نیجا  طکر .

 

 گیری  بحث و نتیجه

هااز   آب  ر بتش طکر نِ نلگوز بهینة م،ر   رعایت

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

 ر  نرومیاه رن  ندفایم، وضاعیت بحرنطای  ریاچاة     تغییر 

ن  ردام ق ه نسات. باا تفایاق      تأمین طیاق نکولاونیکی 

هاز  گیرز گروهی توفان فکرز و رو  ت،ییم  رو 

 VIKORو  AHPگیاااارز چندشاخ،ااااة  ت،ااااییم

رنهکارهاز نییاز منابع آب  ریاچة نرومیه نرقیابی و 

ر هاا  ر سااخلا   بندز شد. برنز نرقیابی گزیناه  نولویت

مرنتباای، شااش شاااخص توسااعة پایاادنر  ر   سفااافه

محیطای، و   هاز ندل،ا ز، نجلیاعی، قیات بندز گروه

فنی تعیین شد  شاخص یااظات نق مناابع طبیعای و    

 سات آور .   محیطی بی،لرین نملیاق رن به تعا ل قیات

با توجه به م،کل  ریاچه  ر تاأمین طیااق نکولونیاک    

منباع آب،   بو  یوضه به نیان  خو  و ونبالگی قیات

طظار   وقن باالز نین شااخص  ور نق نطلظاار طباو . باه    
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محیطی ط ،ی  هاز قیات NGOطکر نِ  رسد فعالیت می

م بولیاات و م،ااارکت    مهاام  ر یضااور شاااخص  

چهاار  باا وقن     طاعان  ر رتبة فرهنگی ذز -نجلیاعی

 ر پهوه،ی  یگر با هد  بررسای  پایین  نشله نست. 

نرومیاه طیاز شااخص    هاز نطل ال آب به  ریاچاة   طرح

 ساات آور  و  محیطاای باااالترین نملیاااق رن بااه قیااات

هاز  پذیر  نجلیاعی، پس نق نین شاخص و شاخص

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

هیننین، طکلة  رخور توجه  یگر نیان نسات کاه  ر    

« پاذیرز  نمکاان »و « نثرگاذنرز »هاز فنی  بین شاخص

مبااینن آن نساات کااه وقن باااالیی کاااب کر طااد کااه 

باو ن رنهکارهاا رن باایار مهام      گیرنن نجرنیای  ت،ییم

هاایی کاه  ر     نطند و با توجه به نین وقن باال گزینه می

نجرن و تأمین آب پایدنر  چاار م،اکل باشاند نملیااق     

 کنند. پایینی کاب می

نرت ااز م،اارکت   »بندز طهایی، گزینة  مطابق رتبه

ریازز، و نجارنز    طاعان  ر فرنیند آموق ، برطاماه  ذز

با نخلال  قیا  یااکز رتباة   « نلگوز بهینة م،ر  آب

شدن نین گزینه تأییدکنندة نیان طظار    طتات شد  نول

نسااات کاااه یضاااور سیاااالیاتیک، گاااالر ه، و   

طاعان مناعلی بزرگ  ر مادیریت   شدة ذز  هی ساقمان

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

 ریاچة الکاار، م،اتص    ر یوضة آبتیز   ساله بیات

طاعااان و مااائوالن بااومی  ر  شااد کااه م،ااارکت ذز

محیطای   مدیریت منابع آب و بهباو  خادما  قیاات   

بایار تأثیرگذنر نسات. نلبلاه، تأکیاد شاده نسات کاه       

طاعااان بااه قمااان و آمااوق  طیاااق  نرطااد تااا بااا     ذز

هااز   هاز جدید و شایوه  م،ی ها و خط گذنرز سیاست

پایاادنر بااا ساااخلار  [. ماادیریت32طااو آشاانا شااوطد ]

بر نرنن و وضعیت نکولونیک  نجلیاعی بهره - ندل،ا ز

منط ه نرتباا  ماال یم  نر . بناابرنین، نماروقه بادون      

بر نرنن  سلیابی به یااظت، نییاا،   م،ارکت فعال بهره

طاپذیر نست و نیجا  فضاز م،ارکت و  و توسعه نمکان

 رسد طظر می نعلیا ساقز  ر میان کن،گرنن ضرورز به

[. بنااابرنین، طتااالین گااا   ر تاادوین چااارچوب 16]

قمان  پایدنر برنز یام هم  مدلی جامع  ر قمینة توسعة

 هایِ   سااقمان   قیات و تاأمین نمنیات غاذنیی    محیط

 نست. طاعان و مائوالن بومی  هدفیند م،ارکت ذز

« بارورساااقز نبرهااا»و « نز یوضااه نطل ااال بااین»

طاد و دعرط،این    سات آور   ترین نملیاقن  رن باه  پایین

نز میکان نسات  ر مبادأ     یوضه شدطد.  ر نطل ال بین

مبدأ و   م،کالتی پدید آید و به تعارضا  بین یوضة

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

نز  ر ک،ور برقیل، طیز نشاره شده نست که  یوضه بین

نیاان نماار چناطنااه  ر فرنیناادز  موکرنتیااک و بااا    

سیاسی، نجلیاعی، ندل،اا ز،   رطظرگرفلن مالیظا  

محیطی یوضة مبدأ نطجاا  طااذیر ، عاوندبی     و قیات

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

تونطااد نثرگااذنر باشااد کااه  نز قماااطی ماای یوضااه بااین

پذیرز فنی آن تأیید شو  و نرقیابی ندل،اا ز و   نمکان

گیرنن  [. ت،ییم19پذیر باشد ] محیطی آن توجیه قیات

ارة بارورساقز نبرها نثرگاذنرز الق  رن ت،اتیص    رب

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

ماد    رنهکار نطجا  شده نثربت،ی آن مودت و کوتااه 

 [.1نرقیابی شده نست ]

 VIKORطلایج تحفیل یااسیت طیز ط،ان  ن  کاه  

گیارز  ر نیان یوضاه     مدلی مناساب بارنز ت،اییم   

رو  و نین مدل هیچ گوطاه یااسایلی باه     شیار می به

هاا ط،اان طادن . مطاابق طلاایج       تغییرن  وقن شااخص 

طاابت باه تغییارن      VIKORتحفیل یااسیت، مدل 
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خااوبی پایاادنرز گیاارنن  وقن آرنء و دضاااو  ت،ااییم

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

هااز مادیریت مناابع آب معرفای      برنز نرقیابی گزینه

گیارز   هااز ت،اییم   نرق  نصافی کااربر  مادل    کر .

تنها رسایدن باه    چندشاخ،ه  ر مدیریت منابع آب طه

طیو ن قونیاز تاریک ماائفه   پاسخ دطعی، بفکه شاا 

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

گیاارز گروهاای  ت،ااییم[. 2گیرطااده نساات ]  ت،ااییم

هاا  ر چاارچوب    نز گزینه نز و چندشاخ،ه  ومریفه

AHP-VIKOR بت،اایدن بااه مااونر    ر کنااارِ عینیاات

چهار نملیااق عیاده  ر بر نشات کاه سابب      شده  طرح

شو  نین رویکر  برنز مطالعا  و تح ی اا  آتای    می

 پی،نها  شو :

هاااز توسااعة پایاادنر  ر  . تعیااین وقن شاااخص1

مرنتباای:  ر نیاان یالاات، نرجحیاات  ساااخلار سفااافه

باه   شاو  و  ها طابت به یکدیگر سانجش مای   شاخص

بنادز تحفیال مجیوعاه      لیل نسلاا ه نق تکنیک  رجه

شاو .  ر نیان صاور ،     آرنز فرنونن هم تااهیل مای  

گیارز،  ر ودات و یجام      ضین یام  دت ت،اییم 

 شو . جویی می محاسبا  صرفه

هاا بار مبنااز نرضااطیو ن      بندز گزینه . نولویت2

محیطای، ندل،اا ز، نجلیااعی، و     هاز قیات شاخص

 فنی.

هااز   یال  نز نق رنه یابی باه مجیوعاه  . نمکان  سل3

ها  ر ساه    ر نین مدل، گزینه: VIKORتونف ی  ر مدل 

طهاایی   بندز شوطد و مکاطیز  نولویت بندز می  گروه رتبه

 نست.  ها  ر هر گروه یافلن بر رتبه بر مبناز نجیاع

. م،ااارکت ماادیرنن، ملت،،ااان، مدرسااان    4

 گروهی.گیرز  طاعان  ر فرنیند ت،ییم  نط،گاه، و ذز

به طور کفی، مطابق طلایج تح یق یاضر، یرکات  

سااقز  ر   به سیت توسعة پایدنر  ر یوضه با فرهنگ

جویی  ر م،ر  آب و یااظت نق مناابع    قمینة صرفه

تأمین آب  به نز کفی،ه نتکاز نست و آبی موجو  میانر 

 هااز  جنباه  جدیاد و  هااز  سااقه  بر نسااس نیادن   

طظار   ان تأثیرگذنر باه هاز تاقه چن فناورز نفزنرز ستت

نز کاه یلیااً بایاد  ر طظار  نشات و       رسد. طکلاه  طیی

نثربت،اای م،ااارکت جونمااع محفاای و مااائوالن رن   

کنااد تاادوین ساااقوکارز نجرنیاای باارنز  ت ویاات ماای

بار نرنن نسات.    گالر  نعلیا  و م،ارکت باین بهاره  

شو   ر مطالعا  آتی باه منظاور    بنابرنین، پی،نها  می

 ر  ریزز م،اارکت نجلیااعی   هگذنرز و برطام سیاست

نق رویکر هااز طاو    نکولونیکی -هاز نجلیاعی  ساماطه

 نسلاا ه شو . 1طظیر تحفیل شبکة نجلیاعی

 سپاسگزاری
گیرز گروهای  ر   نق هیة کااطی که  ر فرنیند ت،ییم

نین پاهوهش باا مح  اان هیکاارز کر طاد ت،اکر و       

شو . سااس ویهه نق جناب آداز مهنادس   ددر نطی می

هاز رنهگ،از نی،ان  ملولیان به سبب رنهنیاییساجد 

    ر طرنیی فر  طظرسنجی.

                                                      
1. social network analysis 
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