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 چکیده

 منمابع  ایمن  پیوسمتۀ  هم   به مدیریت بر همبست دیدگاه .هستند جوامع توسعۀ برای نیاز مورد منابع ترین اصلی انرژی و غذا آب،

 ممثرر  عوامل بندی اولویت و ارزیابی ،تحقیق این در .شود می گرفته کار به کالن سطح در منبع سه این بر تمرکز با و دارد تأکید

 در (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند با غذا دیتول و یانرژ آب، همبست رویکرد اساس بر بعامن نهیبه صیتخص های روش و

 نظمرات  اخمذ  بما  مراتبمی  سلسمله  تحلیمل  یم   در زوجی صورت به هامعیار منظور، ینا هب است. شده فتهگر نظر در البرز استان

 مثرر عوامل .دشو می غذا و انرژی ب،آ مدیریت شامل معیارها که استده ش تعیین آنها اهمیت میزان و هشد مقایسهن امتخصص

 و زوجمی  صمورت  به تا اند دهش ارائه چندگانه های گزینه صورت به و هشد بررسی و تعیین البرز استان منابع ۀنیبه صیتخص بر

 وزن با معیارها سایر به نسبت آب معیار دهد می نشان نتایج .شوند مقایسهن امتخصص توسط شده تکمیل های پرسشنامه براساس

 4/12 و 2/26 نسمبی  وزن بما  ترتیمب  بمه  غمذا  و رژیانم  معیارهای و دارد ارزیابی فرایند در راریر أت بیشترین درصد 4/61 نسبی

 در درصمد  9/35 امتیماز  با آگاهی یارتقا و آموزش شده، تدوین راهکارهای میان از دارند. را یتأریرگذار بعدی های رتبه درصد

 شمود  ممی  پیشمنهاد  ،نتیجمه  در گرفمت.  قمرار  دوم ۀرتبم  در درصمد  6/26 امتیماز  با محیطی زیست گذاری سیاست و نخست ۀرتب

  گیرند. قرار اولویت در محیطی زیست گذاری سیاست و آگاهی یارتقا و آموزش راهکارهای
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 مقدمه

 نیبزهابی  مینأتا  عا  منواو    مها   منابع   غذا و انرژی آب،

 کا   شاوند  ما   محساوب  پبیادا   ۀتوسا   عارای  و هاب  انسبن

 ها    وی زیابیی  ثیرأتا  و  ناد یا ها   عا   زیابیی  واعستگ 

 انارژی  ۀتوسا   ی  مهما   نقش آب ،مثبل عرای .گذا ند م 

 از اساتفبی   و انتقابل  تصفی ، آو ی، جم  ک  حبل  ی  .یا ی

 غاذای   موای پریازش و تولید .است انرژی نیبزمند خوی آب

 کاوی،  کب عری و تولید زمین، سبزی آمبی  مکبنیزاسیون، عرای

 نیبزمناد  غاذای   موای ۀذخیر و پریازش عندی، عست  آعیب ی،

 آب عخاش  ع  کبمل  واعستگ  غذا تولید خوی و است انرژی

 ایان  مادیریت  ی  آنهاب  ۀتنیاد  ی ه   واعط ع  توج  ک  یا ی

  .]1[ است ضرو ی منبع 

 یکپب چا   گیاری  تصامی   عما   نوع  ،همبست ییدگب 

 عارای  حاوز   ایان  گیاران  تصامی   توساط  تواند م  ک  است

 .شاوی  اساتفبی   منابع   ایان  مادیریت  و  واعاط  سبزی عهین 

 افازایش  یلیا   عا   غاذا  و انارژی  آب، عرای جهبن  تقبضبی

 حابل  ی  ی وهاوا  آب تغییرات و شهرنشین  جم یت، سری 

 عاب  مقبیس  ی  ،2050 سبل تب شوی م  عرآو ی و عوی  افزایش

 عبعا   کا   ،یبعاد  افازایش  ی صاد  50از عایش  ،2018 سبل

 ماوای  و انارژی  آب،هابی   سابمبن   وی  زیبیی فشب  شوی م 

 افازایش  ایان  منبع ، محدوییت یلی   ع و شوی وا ی غذای 

 و انارژی  آب، هما ،  از تار  مه  .عوی خواهد محدوی استفبی ،

 عا   شدید خشکسبل  مثبل، عرای هستند، مرتبط ه  ع  غذا

 مشاکتت  ع  منجر تواند م  آع  منبع  ع  شدید فشب  یلی 

 چناین  ی  .یشاو  انارژی  و غذا تولید ۀزمین ی  توجه  قبع 

 و عر سا   عارای  غذا و انرژی ،آب همبست مفهوم شرایط ،

 گرفتا   نور ی  یکپب چ  و جبم  طو  ع  منبع  این مدیریت

 وجوی عب ه ، کنب  ی  عخش س  این گرفتن نور ی  .شوی م 

 هاب،  یای  اطمینبن عدم سیست ، مرز جمل  از هب، چبلش ۀهم

 ضاارو ی  مسااب ل ،پویاابی  و اجتماابع  هاابی عحاا  وجااوی

 .]2[ هستند

 ی  هبف توسط اعتدا  غذا و انرژی ،آب همبست اصطتح

 جهبن  نیبز یک عنوان  ع  ا آن و آمد وجوی ع  2011 سبل

 شابم   کا   شد مطرح منبع  ع  شد  وا ی فشب هبی یلی  ع 

 همبسات  مطبل ابت  هبی فرصت و هب ضرو ت مو ی ی  عح 

 و یبفن عل ، ۀزمین ی  یانش هبی شکبف و غذا و انرژی آب،

  .است مرعوط  یهب سیبست و

 و انارژی  آب، مفهاوم  شنبسبی  عرای علم  نشست ینلاو

 عب 2011 سبل ی  (Bonn) عن اجتس ع  مرعوط (WEF) غذا

 ی  ،طرفاا  از اساات. عااوی  1 شاک   ی  شااد  ا ا اا  محو یات 

 غذا و انرژی آب، امنیت، همبست چب چوب Rio+20 نشست

 اجاتس  ی  .شاد  م رف  سبز اقتصبی عرای حل   ا  عنوان ع 

  ویکاری  یک عنوان ع  غذا و انرژی ،آب همبست  ویکری ،عن

 .]3[ است  شد پذیرفت  پبیدا توس ۀ  هدف عب دجدی

 
 2011 سال در بن اجالس محوریت .1 شکل

 چشم انداز همبست
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 عااب  ا گیرناادگبن تصاامی  یا ی قصااد همبساات ییاادگب 

 عارای ماو ی نوار    عخاش  س  ی  تر پیچید  یب عهتر اطتعبت

 ع  انتقبل عرای تتش ی و د کنهدایت  ترمؤثر گیری تصمی 

 و منابع   و ی عهار   افازایش  هدف آن ک  است سبز اقتصبی

 .]4[است  هب سیبست متقبع  تقویت

  ا غاذا  و انارژی  آب، همبسات   ویکاری ، عملا   طاو   ع 

 اجارای  و توسا    ا زیابع ،  عارای   ویکریی عنوان ع  توان م 

 غاذا  و انرژی آب، امنیت عر زمبن ه  طو  ع  ک  ی هب سیبست

 تقویات  منواو   عا    ویکاری  ایان . کری ت ریف کند، م  تأکید

 ،ضامن  ی  و جواما   زنادگ   کیفیات  عهباوی  و پبیدا  توس ۀ

 عرطارف  عارای  اجتمابع   و طبی ا  هبی  سرمبی  از محبفوت

 عرای ،واق  ی  .عوی خواهد ی ازمدت ی  پبیدا ی مسب   کرین

 حفا    ا خوی طبی   ذخبیر عبید جوام  پبیدا ی، ع   سیدن

   .]5[کنند  وا ی آنهب ع   ا خسب ت حداق  و کری 

 تنهاب  نا   کا   اسات  جبم   ویکریی نیبزمند حبلت این

 علکا   عگیاری،  نور ی   ا غذا و انرژی آب، ۀسبمبن س  یتنام

 توانناد  ما   ک  عبشد یاشت  نور ی  نیز  ا آنهب متقبع  اثرات

 تاأمین  ع  توج  عنبعراین ،ندشو تببیل یب افزای  ه  ع  منجر

 ضارو ی  عخش  عین ت بم هبی  جنب  تمبم  لحبظ عب پبیدا 

  .]6[ است

 ،آبهابی   سابمبن   عاین هبی  همبست ینتر مه  جمل  از

 :یکر عیبن توان م  زیر صو ت ع   ا غذا و نرژیا

 و آعیااب ی انااوا  :غااذا تولیااد عاارای نیاابز مااو ی آب 

 .کشبو زی

 نیااارو  :انااارژی تولیاااد عااارای ماااو ی نیااابز آب 

 ماوا ی  سابیر  و زیست  هبی سوخت هید والکتریک،

 .تجدیدپذیر هبی انرژی تولید

 محصاول،  عریاشت :غذا تولید عرای مو ی نیبز انرژی 

 .عبزا یبع  و عندی عست  کرین، آمبی  نق ، و حم 

 آب، کاارین شاایرین :آب عاارای مااو ی نیاابز اناارژی 

 آعیب ی و آب توزی  فبضتب، و آب ۀتصفی

 تحقیق ۀپیشین

 و انارژی  و آب همبسات  ا تببط عر س  ع  زیبیی تحقیقبت

 ی  کا   مطبل ابت  این از عرخ  ع  ایام  ی  ک  پریاخت  غذا

 است. شد  اشب   ،است مقبل  این اهداف  استبی

 انارژی  آب، همبست ۀ اعط ۀزمین ی  مت دیی مطبل بت

 موجوی مطبل بت عیشتر امب ،است شد  انجبم جهبن ی  غذا و

 کنناد،  ما    بعیا ز مستق  طو  ع   ا خبص منب  کی فقط

 همکاب ان  و )هاو  یانارژ  ،(]7[ ،همکاب ان  و بی)ج آب مبنند

 ،مطبل بت نیا هدف (.]9[ ،همکب ان و )نبیا اجب غذا بی (،]8[

 یوندهبیپ امب است، منبع  از  خبص نو  مشک  ع  پریاختن

 د یا نبی  ا ذاغا  و یانارژ  ،آب نیعا  د یا چیپ و رینبپذ ی جدا

 و یانرژ ،آب منبع  یدا یپب یا تقب ک  م نب نیاع   .رییگ م 

 سات  یرسیز سا   هار  زمابن  ها   گرفتن نور ی  مستلزم ذاغ

 تاب  اناد  د وشای ک  تابزگ   عا   محققابن   عرخ ، و نیا از است.

 و یانارژ  آب، س  هر یعرا  ا یتر جبم   بعیا زهبی  شبخص

 تحات  عخاش  یو عر س عر  یب و ]11 و 10[ کنند جبییا غذا

 ۀ اعط»یب  و ]13 و 12[ «انرژی و آب پیوندی ۀ اعط» عنوان

  اند. شد  متمرکز ]17 ا14[ «غذا و آب پیوندی

 همبسات   ۀ اعطا  همارا   عا   اسات  ممکن اوقبت گبه 

 منبع  یب و آب اقتصبیی وض یت مبنند خبص  مسب   منبع ،

 سابل  ی  ]18[ همکب ان و Lawford .شوی عر س  نیز ییگر

 و غاذا  ،انارژی  ،آبهمبست  وی  ک  عوامل  عرخ  2013

 و کاری   عر سا    ا گذا ی م  ثیرأت آعریز ۀحوض وی  امنیت

 پیشابری  عرای تواند م  همبست  ویکری ک  اند گرفت  نتیج 

 عار  هاب  یبفت  این عبشد. مؤثر پبیدا ی و آب ع  مرعوط   مسب

 آعریاز  ۀحوضا  جهابن   اعتکاب   عارای  نورسنج  یک اسبس

(GCI)  شد انجبم آب جهبن  سیست  ۀپروژ ی. 

Li یسابز  مادل   وش از یریا گ عهر  عب ]19[ همکب ان و 

 عوام  وی   لیتحل و ی شنبسب ،(ISM) یریتفس یسبختب 

 شاهر  ی   ا ذاغا  و یانارژ  ،آب همبست کی ی  د یتن ه  ی 

 سابختب   ،عواما    نساب  تیاهم اسبس عر .کریند ا ا   پکن

 ی  یانارژ  سات  یس  یهاد  ما   نشبن فبکتو هب  مراتب سلسل 

 همبسات  یا تقب یعرا و است یضرو  ست یس  اصل وندیپ

  عابمل   یتحل این ،همچنین است.  بتیح ذاغ و یانرژ ،آب

 تواند  م شد  د یکش ریتصو ع  همبست  سبختب  یای نشبن

 یریا گ  یتصام  و یسابز   کما  یعارا   ا یا زشامند  مراج 

 .کند فراه  شتریع

Nhamo پبیااادا یهااابی  شااابخص  ]20[ همکاااب ان و 

 ،ترتیا   ین  اع و ندکری فیت ر  ا ذاغ و یانرژ ،آب همبست

 عا   ذاغ و یانرژ ،آب منبع  تیریمد یعرا  لیتحل مدل کی

ع    مراتب سلسل   یتحل ندیافر از استفبی  عب کپب چ ی   وش

 ،آب یهاب  عخش نیع  ا  کم  واعط ،مدل نیا .یندوجوی آو 

 منابع   نیع د یچیپ یوندهبیپ و ،دکن م  جبییا ذاغ و یانرژ

 یسابز  سبی  ی،مو ی ۀمطبل  عنوان ع   جنوع یقبیآفر ی   ا
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 یعارا  مدل نیا ،سپس .یهد م  و مو ی مطبل   قرا  ندک م 

 یقاب یآفر ی  دا یپب ۀتوس  اهداف سمت ع  شرفتیپ  بعیا ز

 .است  شد استفبی   جنوع

 Naidoo یهااب  یااتحل عااب هماارا   ]21[ همکااب ان و 

 کا   ذاغا  و یانرژ ،آب همبست  لیتحل مدل کی  ستمیس

 ر،ییتغ  ینور ۀتوس  یعرا ی مبنب عنوان ع  آن یهب  خروج

 یقاب یآفر ی  کاری ی و کارین   بتیا عمل عرای کل  طرح کی

 همبسات  کارین   بتیعمل یایند نشبن و یایند   ا ا جنوع 

 تواناد  ما    ت ابمل  ناد یافر کیا  قیا طر از ذاغ و یانرژ ،آب

 و شاغ   جابی یا منابع ،  تیا امن سامت  عا   دا یپب یرهبیمس

  ا یا منطقا    کپاب چگ ی و  فاب ،  و شات یم  عهباوی  ثروت،

 .کند ایجبی

Namany اعازا   کیا  قطار  کشاو   ی   ]22[ همکب ان و 

  مراتبا  سلسال    یا تحل ناد یافر اسبس عر کپب چ ،ی  بعیا ز

(AHP) ذاغاا و یاناارژ ،آب همبساات و (WEF Nexus) ا  

  کا  کریناد  اساتفبی   یریا گ  یتصم طرح کی  طراح یعرا

 یهب یاستراتژ و  مل یهب تیاولو جبییا ی   ا گذا ان بستیس

 امنیات،  نوار  ماد هابی   شابخص  .کند  م ی  اهنمب  عخش

 قیا تحق نیا ا یهاب  بفتا  ی اند.  عوی پذیری ان طبف و پبیدا ی

  بتیا ح نور از پذیری ان طبف و یآو  تبب شبخص یای نشبن

 کا   یا ی، یعرتار  ذاغا  و یانارژ  ،آب یدا یا پب و تیا امن عر

 و خطار  کبهش یهب طرح شتریع ۀتوس  ع  بزین ۀیهند نشبن

 .است واکنش یهب یاستراتژ

Winters ی  کوچاک  جزایار  پبیادا ی   ]23[ همکب ان و 

 همبسات  چاب چوب  ی  ا   یا کب ا ی  ی یابی   توس   حبل

 نقاش  کا    سیدند نتیج  این ع  و یایند قرا  عر س  مو ی

  شاد  یعارا  علندمادت  یزی  عرنبم  عدم و فیض   حکمران

 تیریمد یهب یاستراتژ ،ی وهوا آب راتییتغ و بیعت ت،یجم 

 یهب ح   ا  عر دیتأک عب هب رسبختیز یگذا   یسرمب ، قیتطب

 عر دیتأک عب رمتمرکزیغ یانرژ یهب شبک   ت،یطب عر  مبتن

 وضاوح  عا    محلا  یغاذا  دیا تول و ر،یدپاذ یتجد یهاب  یانرژ

 جزایار  عارای  پبیادا ی  اهاداف  عا   یساتیبع   عارای  وان  م

  هستند.  یکب ا  کوچک

 منابع   موجاوی  ظرفیات   ]24[ همکب ان و محمدی شب 

 و سیبسات   مختلاف  سانب یوهبی  تحت غذای  و انرژی آب،

 یشات  یاک  عنوان  ع  ک  و امین یشت ی  کشبو زی تولید

 انرژی آب، تأمین هبی حوز  ی  جدی هبی چبلش م رض ی 

 شانبخت  عاب  و یایناد  قرا  عر س  مو ی  ا است غذا تولید و

 اهاداف  تحقاق  و هاب  سیبسات  اعمابل  امکبن ،موجوی  واعط

 کریند. فراه   ا غذای  امنیت و پبیدا ی

 عاب  ا  آعیاب ی  ۀشبک وض یت  ]25[ همکب ان و عبشو ی

 عا   واعساتگ   عادم  عاب و  غذا و انرژی ،آبهمبست   ویکری

 کریند. عر س  قزوین آعیب ی ۀشبک ی  زیرزمین  آب منبع 

 شابخص  و مطارح هابی   شابخص  ۀمحبساب  از حبصا   نتبیج

 ماو ی  آعیب ی ۀشبک ع  واعستگ  ۀیهند نشبن آعیب ی کفبیت

 کفبیات  شبخص ت ریف طبق و عوی زیرزمین  آب ع  مطبل  

 آعیب ی کفبیت ی  ض یف مطلوعیت از آعیب ی ۀشبک ،آعیب ی

 نشابن  انارژی  مصرف ی  ،همچنین است. عرخو یا  سطح 

 70 تااب 60 مجمااو  ی نیتاارات  کااوی و ییاازل سااوخت یای

 اختصاابص خااوی عاا  ماازا   ی   ا اناارژی مصاارف از ی صااد

 اند. یای 

 و انارژی  آب، همبسات  نقاش   ]26[ همکب ان و  ایمهر

 الگاوی  از اساتفبی   عاب  زیرزمین  آب منبع  مدیریت ی  غذا

 قارا   عر س  مو ی  ا شبعو نی یشت ی  گبن  چند عنیبن عبم 

 شابخص  از اساتفبی   عب پیوندی  ویکری ا زیبع  نتبیج .یایند

 ایان  اجارای  یای نشابن  غاذا  و انارژی  آب، همبست ا زیبع 

 ع  تواند م  نف بن ذی منبف  گرفتن نور ی  عب همرا   ویکری

 یشات  ی  آب منابع   وض یت عهبوی ع  توجه   قبع  صو ت 

 .شوی منجر نیشبعو 

  ،مراتب سلسل  تحلی   وش و تجزی   ویکری ک  آنجب از

 فرایناد  ی  و اسات  گیاری  تصامی   و مادیریت  عرای ش و 

 عهار   عابز هابی   سیسات   ی   یها  وزن م یاب   از  یزی عرنبم 

 سابزی  سبی  منوو  ع   ا ای  ی  سبختب   وش این ،گیری م 

 اهاداف، هابی    ی  صاو ت  عا   تصامی   یاد  پیچ فرایند یک

 عیبن ع  گیری. م  نور ی  هب استراتژی و زیرم یب هب م یب هب،

 مادیریت  اصاول  سابزی  پیابی   ی  یمؤثر اهرم AHP ،ییگر

  وی. م  شمب  ع  جبم 

 کا   است نیریش آب ۀکنند مصرف نیتر عز گ یکشبو ز

 غاذا  و یانارژ  آب، اسات.  یضارو   ی غاذا  ماوای  دیتول یعرا

 یاناارژ هاا  و آب ها   رایااز یا ناد،  هاا  عاب   کااینزی ا تبابط 

 فشاب   شیافازا  هساتند.  غاذا  دیا تول یعرا  بتیحهبی  یو وی

 عا   بزیا ن غاذا،  یعارا  تقبضاب  شیافازا  و منبع  کمبوی از  نبش

 .کناد  ما   تیتقو  ا غذا و یانرژ آب، همبست ن یعه تیریمد

هابی   تیا ف بل و   ا یطب طیشارا  از  نبشا هابی   تیقط  عدم

 سابمبنۀ  ،همچنین کند. م  د یچیپ  ا ن یعه صیتخص ، انسبن

فرایناادهبی  و ت اابمتت یا ای غااذا و اناارژی آب، همبساات
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 ،هاب  عخش این از یک هر تغییر زیرا هستند، پویبی  و پیچید 

 ی  ییگاار یهااب عخااش از یااک هاار وی  اینکاا  عاار عااتو 

 عواما   ذا ی،گا  ما   تأثیر مکبن  و زمبن  مختلف هبی مقیبس

 زیسات  محایط  و فن  سیبس ، اجتمبع ، اقتصبیی، مختلف

 هادف  عاب  همبست   اعطۀ مدیریت .است تغییر این متأثر نیز

 از اساتفبی   مساتلزم  غاذای   موای و انرژی آب، امنیت تأمین

 سیسات   یکپب چاۀ  آنبلیز عرای اعزا ی یب و یکپب چ   وش یک

 عاین  هابی  مکنشعاره  و ت ابمتت  شنبسبی  توانبی  ک  است

 اهاداف  عا   تاب  عبشد یاشت   ا سیست  این مختلف یهب عخش

 آل ایاد   استراتژیک  و سیبس  مدیریت و صرف  ع   یزی عرنبم 

 عبیاد  غاذا  و انارژی  آب، پیونادی   اعطۀ مدیریت آنبلیز .عرسد

 زمابن،  ها   طاو   عا  » مبنند هبی  سؤال ع  گوی  پبسخ توانبی 

 «چیسات   غذا و انرژی آب، مدیریت عرای مطلوب استراتژی

 عا   منجار  منابع   از یکا   عار  تمرکاز  چاون  ،عبشاد  یاشت   ا

  .]4[ شوی م  ییگر منبع  کبهش و خسب ت

 ۀعهین مدیریت ی  غذا و انرژی آب، همبست ک  آنجب از

 از آن عاارثیرگااذا  أت عواماا  شنبساابی  ،همچنااین و مناابع 

 ۀپیشااین و ایعیاابت عر ساا  ،اساات اخیاار مهاا  موضااوعبت

 .اسات  زمینا   این ی  مطبل بت آشکب  فقدان عیبنگر موضو ،

 مادیریت  عار ثیرگاذا   أت عواما   حبضار،  ۀمطبل  ی  عنبعراین

 ۀزمینا  ی  کب شنبسابن  نوارات  از اساتفبی   عاب  منبع  ۀعهین

 گیاری  تصامی   هابی  تکنیاک  از گیاری  عهر  عب آب مدیریت

  شاد  پیشانهبی  همبست  ویکری عب AHP مبنند چندم یب  

 .است گیری تصمی  هبی تکنیک ترین کب آمد از ک  است

 ها روش و مواد
 شده مطالعه ۀمنطق معرفی

 عاب  مرعا   کیلاومتر  5142 حادوی  وسا ت   عاب  البارز  استبن

 36 تاب  یقیقا   31 و ی جا   35 عاین  جغرافیابی   مختصبت

 تب یقیق  10 و ی ج  50 و شمبل  عرض ۀیقیق 21 و ی ج 

 .است شد  واق  شرق  طول ۀیقیق 30 و ی ج  10

 اناوا   هکتاب   38242 کشات  زیار  سطح عب البرز استبن

 ز اعا   کشات  زیار  ا اضا   ی صد 33/0 ز اع ، محصوالت

 کشات  زیار  سطح نور از و یای  اختصبص خوی ع   ا کشو 

 میازان  .اسات  کشو  استبن یکمین و س  ز اع  محصوالت

 کا   است تن 910861 البرز استبن ز اع  محصوالت تولید

 نور از .است کشو  ز اع  محصوالت ک  ی صد 1/1 م بیل

 و عیساات الباارز اسااتبن ز اعاا  محصااوالت تولیااد میاازان

 یبیشاد   ا قابم  و اعدای ۀمقبیس .است کشو  استبن ششمین

 ز اعا   محصاوالت  عملکاری  متوسط عوین عبال ۀیهند نشبن

 از البارز  اساتبن  کا   طو ی ع  ،است کشو  ع  نسبت استبن

  ا اول ۀ تبا  ،سطح واحد ی  ز اع  محصوالت عملکری نور

 .اسات  یای  اختصابص  خاوی  عا   کشاو  هبی  استبن عین ی 

 و شاهری  کشابو زی،  ا اضا   و آعخیاز هبی  حوض  مسبحت

 ی  کا   اسات  هکتاب   534809 البارز  استبن عیبعبن سطوح

 ساد ) موجوی سدهبی آعخیز ۀحوض شبم  کل  عندی تقسی 

 آعخیاز  ۀحوضا  و سافید وی  ساد  آعخیاز  ۀحوضا  ،(امیرکبیر

 .است یاخل 

 پژوهش روش

 عواما   عنادی  اولویات  و ا زیبع  ،مطبل   این انجبم از هدف

  ویکاری  اسابس  عار  ع بمن ن یعه صیتخص هبی  وش و مؤثر

 و ا زیابع   منواو   ع  ،است غذا دیتول و یانرژ آب، همبست

 شنمابی  یاک  ایجبی اول ۀمرحل ی  مؤثر عوام  عندی اولویت

 هاب  گزینا   و م یب هاب  ،هادف  آن ی  کا  ل  ئمس از گرافیگ 

 ی  یااک سااطح اساات. ضاارو ی ،شااوند ماا  یای  نشاابن

 عار  ماؤثر  م یب هابی  میابن   ساطوح  و هدف  مراتب سلسل 

 هستند گیری تصمی هبی  گزین  ،آخر سطح و گیری تصمی 

 و م یب هب انتخبب مرحل  این ی  عخش ینتر مه  .(2)شک  

 اسااتخرا  از پااس اساات. تصاامی  هاادف عاار مااؤثر عواماا 

 ۀتهیا  و مطبل ا   ایان  ی  نیابز  ماو ی  م یب هابی  و هب گزین 

 قارا   ا زیابع   ماو ی  کب شنبسا   نوارات  دعبیا  هب پرسشنبم 

 صو ت ع  عنبصر اعتدا  مراتب سلسل  تحلی  فرایند ی  گیری.

 تشاکی   زوجا   ۀمقبیسا  مابتریس  و شاد   مقبیسا   زوج 

 وزن زوجا ،  ۀمقبیس مبتریس از استفبی  عب ،سپس شوی. م 

 کا   اسات  ی خو  یابیآو ی  شوی. م  محبسب  عنبصر نسب 

 صاو ت  عا    مراتب سلسل  تحلی  فرایند ی  هب مقبیس  ۀکلی

 مختلاف  کب شنبسبن نورات اسبس عر گیری. م  انجبم زوج 

 ریاق ط از هاب  گزینا   ا زیابع   عا   اقدام اجرای  و یانشگبه 

 از مختلاف  نوارات  ترکی  .یشو م  زوج  ۀمقبیس مبتریس

 عارای  گیاری.  ما   صاو ت  هندس  میبنگین ۀمحبسب طریق

 کا  ی شاو  ما   اساتفبی   1 جادول  از عنبصار  زوج  ۀمقبیس

 ود  شا  ت یاین  مراتبا    لسلسا  تحلی   وش مبتکر توسط

 9 تااب 1 عااین کماا  صااو ت عاا  شاافبه  هاابی قضاابوت

 خویش ع  نسبت گزین  یک ا جحیت اند. شد  گذا ی ا زش

  .است 1 مسبوی
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 عا   نسابت  گزینا   یاک  عاوین  م کاوس  اص  عنبعراین،

 خاویش،  ع  نسبت گزین  یک عرای یک ا جحیت و ییگری

 فرایند ی  یوی  ع  یو ای مقبیس  مبتریس اصل  خبصیت یو

  وش ی  نبسابزگب ی  میازان  هساتند.  مراتب   لسلس تحلی 

AHP  نشابن   ا هاب  مقبیسا   بزگب یسا  کا   اسات  شبخص 

 یقاات و صااحت ۀی جاا گویاابی میاازان ایاان .یهااد ماا 

میازان   چنبنچا   اسات.  زوجا   مقبیسبت ی  هب گذا ی ا زش

 و هب گذا ی ا زش توان م  ،عبشد 1/0 از کمتر و عراعر یبیشد 

 یانست. صحیح و خوب  ا مقبیسبت

 ماؤثر  عوام  نخست تحقیق، هدف و موضو  ع  توج  عب

 عخاش  ی  همبسات   ویکاری  عاب  منابع   ۀعهینا  مادیریت  عر

 نوار  عاب  و شد  انجبم مطبل بت و تجب ب اسبس عر کشبو زی

 از شاد ،  مشخص م یب هبی توج  عب و شنبسبی  کب شنبسبن

 Expert افازا   نارم  و  مراتبا  سلسال   تحلیا   فرایناد   وش

Choice فلوچاب ت  3 شاک   .دشا  استفبی  یه  امتیبز عرای 

 نشاابن Expert Choice از اسااتفبی  عااب  ا تحقیااق مراحاا 

 م یب هب یه ، وزن مراح گون  ک  اشب   شد،  همبن یهد. م 

 نشابن  2 شاک   ی  AHP  وش ی  نوار  مد زیرم یب هبی و

  وش از اساتفبی   عب م یب هب از یک هر نوز .است شد  یای 

 م یب هاابی ،نهبیاات ی  و مشااخص  مراتباا سلساال  تحلیاا 

 شدند. شنبسبی  تأثیرگذا 

 زوجی مقیاس در عددی معادل گذاری ارزش .1 جدول

 عددی مقدار ترجیحات

 9 (Extremely Preferred) تر مطلوب کبمتً یب تر مه  کبمتً یب مرجح کبمتً

 7 (Very Strongly) قوی خیل  مطلوعیت یب اهمیت عب ترجیح

 5 (Strongly) قوی مطلوعیت یب اهمیت عب ترجیح

 3 (Moderately Preferred) تر مطلوب کم  یب تر مه  کم  یب مرجح کم 

 1 (Equally Preferred) یکسبن مطلوعیت یب اهمیت عب ترجیح

 8 ،6 ،4 ،2 فوق فواص  عین ترجیحبت

 

 

روش تحلیل  از استفاده با منابع با رویکرد همبست در بخش کشاورزی ۀبهین مدیریت بر مؤثر معیارهای دهی وزن مراحل .2 شکل

 AHP یمراتب سلسله
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 Expert Choice افزار نرم در سازی مدل انجام فلوچارت .3 شکل

 ها یافته

 یاب  صافر  ساطح  از مراتبا   سلسال   تحلی  عرای مدل سبخت

  مراتبا  سلسال   تر پبیین سطوح سمت ع  و شد  شرو  هدف

 آنجاب  از یبعاد.  م  توس   هب گزین  و زیرم یب هب م یب هب، ی ن 

 هادف  ت یاین  ی  آنهب اهمیت ۀکنند من کس م یب هب وزن ک 

 ی  گزینا   آن ساه   م یب هاب،  ع  نسبت گزین  هر وزن است،

 از گزینا   هار  نهبی  وزن نتیج ، ی  .است مرعوط  م یب هبی

 از مرعوط گزینۀ  وزن ی  م یب  هر وزن ضرب حبص  مجمو 

 مشابهد   هادف  اول ساطح  ی  آیاد.  ما   یسات  ع  م یب  آن

 ی  گیری تصمی  یب هبیم  عندی اولویت اینجب ی  ک  شوی م 

 م یاب   3 ع ادی  ساطح  ی  .اسات  غذا و انرژی آب، همبست

 ساطح  ی  و شد  گرفت  نور ی  انرژی( و غذا و )آب همبست

 .(2 جدول و 4 شک  ) اند شد  گرفت  نور  ی یب هبزیرم  سوم

یهاد آب   افازا  نشابن ما     عر س  نتبیج و خروجا  نارم  

وزن  ا ی   ویکری همبست ع  خوی اختصابص یای    عیشترین

است و ع د از آن، انرژی ی   تبۀ یوم قرا  یا ی. مطبعق شاک   

یها  زوجا  عیشاترین امتیابز      عرای م یاب  آب ی  امتیابز   5

مرعوط ع  امنیت آب )ی  یسترس عوین آب سبل  و کبف  عا   

امتیابز و پاس از آن، عا      33/0صرف  عاوین آن( عاب    ع  همرا  

 است. 287/0و ی آب ی  کشبو زی عب امتیبز  زان عهر می

عرای م یب  انارژی ی  امتیابزیه  زوجا  عیشاترین امتیابز      

است و ع د از آن، قیمت  425/0مرعوط ع  امنیت انرژی عب امتیبز 

 (.6ی  جبیگب  یوم قرا  یا ی )شک   382/0انرژی عب امتیبز 

 انمیاز و  415/0عرای م یب  غاذا، امنیات غاذا عاب وزن     

عیشترین امتیبز  ا ع  خوی اختصابص یای    05/0نبسبزگب ی 

 (.7است )شک  
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 معیارها خروجیهای  وزن .4 شکل

 AHP روش در ها معیار از یک هرر بثیرگذار أتهای  شاخص گذاری ارزش .2 جدول

 وزن زیرمعیار معیار

 (614/0) آب

 287/0 کشبو زی ی  آب و ی عهر 

 330/0 آب امنیت

 137/0 آب قیمت

 110/0 آب پمپبژ انرژی

 136/0 مجبز عریاشت میزان

 (124/0) غذا

 251/0 عرق( و )سوخت مجبز انرژی

 415/0 غذای  امنیت

 207/0 نیبز( مو ی )آب کشت الگوی

 127/0 غذای  موای تولید ۀهزین

 (262/0) انرژی

 382/0 انرژی قیمت

 425/0 انرژی امنیت

 193/0 سوخت توسط کرعن انتشب 

 
 آب زیرمعیارهای نسبی ارجحیت تعیین .5 شکل
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 انرژی زیرمعیارهای نسبی ارجحیت تعیین .6 شکل

 
 غذا زیرمعیارهای نسبی ارجحیت تعیین .7 شکل

 فرعا   م یب هابی  نیاز  و گبن  س  اصل  م یب هبی نتبیج

 آب ،همبساات ی  یهااد ماا  نشاابن  مراتباا سلساال  تحلیاا 

 امنیاات نیااز و یای اختصاابص خااوی عاا   ا امتیاابز عیشااترین

 م یب هابی  عا   نسابت  انرژی( و غذا و آب )امنیت همبست

 شاک  ) عرخو یا ناد  عیشتری اولویت و امتیبز از ییگر فرع 

8). 

 عبیدوزن هریک از م یب هب و زیرم یب هب  ۀع د از محبسب

پیشنهبیی عارای مادیریت   هبی  از گزین  یکوزن نهبی  هر 

طو  کا    ی. همبنشوعب  ویکری همبست محبسب   عهتر منبع 

آگابه    یآماوزش و ا تقاب   ،شاوی  ما   مشابهد   9ی  شک  

عهین   ۀکنند  ع  منوو  استفبی عموم  و تغییر  فتب  مصرف

امتیبز  ا ع  خوی اختصبص یای  و ع اد از  از منبع  عیشترین 

گذا ی محیط زیست  قارا  یا ی.   آن ی  جبیگب  یوم سیبست

منااابع  نهبیهااابی مااادیریت  و     ی  مااادیریت عهینااا 

ناد و ضامن   کنگذا ی عبید همبهنگ عب ه  ف بلیت  سیبست

کننادگبن و   آگبه  عموم مصارف  یتوج  ع  آموزش و ا تقب

هاب نیاز توجا  یاشات       نا  گذا  ع  سابیر گزی  نهبیهبی قبنون

 عبشند. 
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 و آماوزش   اهکب  پژوهش،هبی  یای  تحلی  و عر س  عب

 ۀعهین مدیریت عرای تری مطلوب کب آمدی از آگبه  یا تقب

 ایان  هادف  گرو  اکثریت ک  آنجب از  وی. م  شمب  ع  بع من

 آگاابه  یا تقااب و آمااوزش ،هسااتند کشاابو زان مطبل اا ،

 و آب منابع   از و ی عهار   ساطح  عارین  عبال عرای کشبو زان

 پیشاارفت عااب ،امااروز  یا ی. اهمیات  عساایب  خااب  و انارژی 

 کا   کشبو زی محصوالتهبی  وا یت  و جدید ا قبم  وز ع   وز

 هاب  عیماب ی  و آفبت و آع  هبی تنش عراعر ی ی زیبی مقبومت

 .اسات  مها   اماری  کشابو زان  سابزی  آگب  و آموزش ،یا ند

 هابی  زمین وجوی یلی  ع  البرز ۀمنطق ک  آنجب از ،همچنین

 خااوش و سرساابز ای منطقاا  ،میااو  هاابی عااب  و کشاابو زی

 تغییار  اخیرهبی  سبل ی  ،شوی م  محسوب مفرح و وهوا آب

 هاب  عاب   و مازا     فاتن  عاین  از و کشابو زی  ا اض  کب عری

 ،زیسات   محیط منبس  گذا ی سیبست عدم ک  وجوی یا ی

هابی   گاذا ی  سیبسات  ،همچناین  اسات.  شاد   آن ع  منجر

هابی   سابخت  زیار  ۀتوسا   و ایجابی  عارای  منبسا   تشویق 

 محایط  عا   هاب  خساب ت  کابهش  عارای  ای گلخبنا   تولیدات

 ۀیکپب چا  مادیریت  و منطقا   کشات  الگوی تغیییر ،زیست

 رایعا  عملکاریی  بمانساج  و ی ونا   افزای  ه  ع  نیبز منبع 

 نهبیهابی  و سابزمبن   مادیریت  ی  عخشا   عین  یزی عرنبم 

 یا ی. مل  و استبن   یزی عرنبم  نوبم سبختب  ی  ای اجر

  گیری نتیجه و بحث

 هااب، پیچیاادگ  از ت اادایی اناارژی و غااذا ،آب ا تببطاابت

 و متقابعل   ،ای  شات   عاین  کا    ا هابی   چابلش  و هب فرصت

 فقاط  هاب  پیچیدگ  این یهد. م  نشبن ،هستند  چندعخش

 عین واعستگ  یلی  ع  ک عل ،شوی نم  محدوی عخش یک ع 

 از یکا   ع  شو  و ت بمتت هرگون  انرژی و غذا ،آب منبع 

 قارا  ثیر أتا  تحات  ه   ا گریی عخش چند یب یک منبع  این

 هاب  مهب ت گذا ی اشترا  ع  و یانش گذا ی سرمبی  یهد. م 

 ۀعهینا  مادیریت  عرای آگبه  یا تقب و آموزش و تخصص و

 .است نبپذیر اجتنبب و ضرو ی امری منبع 

 همبساات، سیساات  یااک اناادازی  ا  و طراحاا  هنگاابم

 انارژی  و غاذا  و آب عخاش  س  ی  عبال عملکری ع  یستیبع 

 ایجابی  مساتلزم  عملکری این ع  یستیبع  .است نهبی  هدف

  ا ملا   اهاداف  قاق تح ک  است سطح  چندهبی  استراتژی

 از عسایب ی  ی  .کند م  تضمین عخش  میبن اهداف عب همرا 

 کا   یا ناد  تمبی  گذا ان سیبست و گیرندگبن تصمی  ،موا ی

 اسابس  عار  یاب  ییگار  کشاو هبی  از پیاروی  عا    ا هب تصمی 

 و منابع   ف لا   وض یت از کبم  ی   عدون قبل  تجرعیبت

 نبکب امدی ع  منجر م موالً این و کنند اتخبذ عوم  فرهنگ

 قبعا   مابل   زیابن  عبع  ،آن ینببل ع  و هب عخش عملکری ی 

 ی  اسبس  هبی انتخبب اتخبذ ی  همین عرای شوی. م  توج 

 ی ست گذا ی سیبست ذاغ و یانرژ ،آب همبست یهب عخش

 کند. م  پیدا اهمیت آگبه  یا تقب و آموزش ۀپبی عر

 یا تقب و آموزش ک  است آن ۀیهند نشبن تحقیق نتبیج

 عاارای  اهکب هااب تاارین ضاارو ی و تاارین مطلااوب از آگاابه 

 از .اسات  انارژی  و غاذا  و آب منابع   ۀپیوسات  ه  ع  مدیریت

 از یک هر یهد م  نشبن  اهکب هب سبیر واکبوی، ییگر سوی

 کا   آنجاب  از هساتند.  ماؤثر  منابع   ۀعهینا  دیریتم ی  آنهب

 نف بن ذی و است کشبو زی ۀمنطق یک مطبل   مو ی ۀمنطق

 نف ابن  ذی ایان  آگبه  یا تقب و آموزش ،هستند کشبو زان

 و زیسات  محایط  عا   آسای   کمتارین  عاب  کشابو زی  عرای

 اهمیت حب ز محصول آو ین یست ع  ی  و ی عهر  عیشترین

 پاژوهش هابی   یای  تحلیا   و عر سا   عاب  ،همچناین  .است

 ی  زیسات   محایط هابی   گاذا ی  سیبسات  ک  شد مشخص

 مدیریت ی  یمؤثر  اهکب  تواند م  پبیدا  کشبو زی  استبی

 و اهمیات  ماو ی  ی  تحقیاق  ایان  نتابیج  عبشد. منبع  ۀعهین

 مقبلا   ایان  ی  موجاوی  منابع   سابیر  عاب  هاب  شبخص اولویت

 مطبعقت ]22 ا20[ پیشین مطبل بت نتبیج عب و شد  مقبیس 

 .یا ی

 ،ی سات  سابزی  فرهناگ  عب شوی م  پیشنهبی ،نهبیت ی 

 و هاب  سیبسات  ماو ی  ی  کشابو زان  کارین  مطل  و آموزش

 ۀف بالنا  مشاب کت  زیرعنبی ،زیست محیط ع  مرعوط نینقوا

 عاب  منابع   ۀعهینا  مادیریت  هادف  ع   سیدن ۀزمین ی  آنهب

 و منااد نواابم ساابختب ی صااو ت عاا  همبساات  ویکااری

 .یشو فراه  شد   یزی عرنبم 
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