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چکيده
 محدوديت کمي،در سالهای اخير حکمراني و مديريت نامناسب منابع آب
 وضعيت حوضههای آبريز را با،و کيفي و تخصيص نامتعادل اين منابع
 بنابراين يکي از اساسيترين چالش.بحران تأمين آب مواجه ساخته است
 انتخاب شاخصهای نهايي تصميمگيری و ارزيابي،های تصميمگيران
طرحهای تأمين آب براساس شاخصهای منتخب بهمنظور تعيين طرح
 به، انتخاب شاخصهای نهايي و طرح برتر.اولويتدار در حوضه آبريز است
 رويکرد اين.اولويتهای تصميمگيران و ريسک تصميمگيری وابسته است
 استفاده از دو نوع ارزيابي ريسک در محاسبه امتياز و درجه اجماع،پژوهش
 در.گروهي بهمنظور انتخاب شاخصهای نهايي و رتبهبندی طرحها است
 و در ريسک نوع دوم،ريسک نوع اول تأمين تعداد شاخصها توسط طرحها
 وزنها و، برايناساس.اجماع گروهي تعداد تصميمگيران ارزيابي ميگردد
درجههای اجماع گروهي شاخصهای اوليه توسط عملگر ميانگين وزني
مرتب استقرايي و روش برنامهريزی سازشي در حالتهای مختلف ريسک
 شاخصهای نهايي با استفاده از ترکيب مقادير وزن و.محاسبه ميگردند
، در ادامه.درجه اجماع و مقايسه با حد آستانه قابلقبول انتخاب ميشوند
طرحهای پيشنهادی با توجه به شاخصهای منتخب ارزيابي ميگردند و
 رتبهبندی طرحها از ديدگاه تصميمگيران در،براساس روش ترکيبي
 مدل پيشنهادی در تعيين.حالتهای مختلف ريسک مشخص ميگردد
5024 شاخصهای نهايي و طرح برتر مديريت دشت مشهد برای سال
 نتايج بيانگر وابستگي تعداد شاخصهای منتخب و رتبه.توسعه يافته است
 در مقايسه نهايي.طرحها به دو نوع ارزيابي ريسک تصميمگيری است
 در تحليلي مبتني بر تأمين مهمترين شاخصهای اهداف توسعه،طرحها
 توسعه فرآيند تصميمگيری. طرحهای اولويتدار مشخص گرديدند،پايدار
گروهي در اين تحقيق برای مديريت جامع حوضههای آبريز کشور پيشنهاد
.ميگردد
 ميانگين وزني مرتب، تصميمگيری گروهي چندشاخصه:کلمات کليدی
. دشت مشهد، ارزيابي ريسک، برنامهريزی سازشي،استقرايي

Abstract
In recent years, inappropriate governance in water resources
and qualitative and quantitative degradation and unbalanced
allocation of resources have caused crisis within the
watersheds. Therefore, one of the most important challenges
for decision-makers (DMs) is selection of final criteria,
evaluation of scenarios, and choosing the preferable scenario
for watershed. Selection of final criteria and the best scenario
depend on DMs’ preferences and risk attitudes. This paper
develops a novel approach based on two types of risk
assessment to calculate the score and group consensus degree
for selecting final criteria and ranking the scenarios. In first
type of risk, the number of criteria are satisfied and in the
second type the number of DMs’ consensus are considered.
Accordingly, the group weights and consensus degrees of
initial criteria are calculated in several risk attitudes using the
ordered weighted averaging operator and the compromise
programming (CP). The final criteria are selected based on
the combinational group weights-consensus degrees,
compared with an acceptable threshold level. Then, the
suggested scenarios are evaluated with respect to the final
criteria and the best scenario is selected based on the
proposed method using risk assessments. This approach has
been developed for Mashhad plain, to select the final criteria
and the best scenario in 2040. The results showed that the
number of final criteria and scenarios’ ranking depend on the
two risk assessment types. Finally, the sustainable
development was analyzed to determine the preferable
scenarios for satisfying the most important criteria.
Development of this method is recommended for watershed
management in Iran.

Keywords:

Multi-Attribute Group Decision-Making,
Induced Ordered Weighted Averaging, Compromise
Programming, Risk Assessment, Mashhad Plain.

31/1/52 :تاريخ دريافت مقاله
31/6/50 :تاريخ پذيرش مقاله

Received: August 2, 2016
Accepted: September 8, 2016

، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، کانديدای دکتری گروه مهندسي عمران- 5
. ايران،مشهد
. ايران، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، دانشيار گروه مهندسي عمران-2
. ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، استاد دانشکده مهندسي عمران-9
، ايست لنسينگ، دانشگاه ايالتي ميشيگان، دانشيار گروه مهندسي کشاورزی و بيوسيستم-0
. اياالت متحده آمريکا،ميشيگان
 نويسنده مسئول-*
. امکانپذير است5936 ( در مورد اين مقاله تا پايان تابستانDiscussion) بحث و مناظره

1- PhD Candidate, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of
Mashhad, Mashhad, Iran. Email address: re_ja268@stu.um.ac.ir
2-Associate Professor, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of
Mashhad, Mashhad, Iran.
3- Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4-Associate Professor, Department of Biosystems and Agricultural
Engineering, Michigan State University, East Lansing, MI, 48824, USA.
*- Corresponding Author

5

در فرآيند تصميمگيری گروهي چندشاخصه ،انتخاب شاخصهای
توسعه پايدار برای هر حوضهای به خصوصيات اقليمي ،نوع منابع
تأمين آب ،و اولويتهای مصارف آن حوضه وابسته است .از اين رو،
انتخاب شاخصهای نهايي از بين شاخصهای مطرح اوليه يکي از
مهمترين مراحل تصميمگيری در مديريت حوضه آبريز محسوب
ميشود که بايد در يک فرآيند مهندسي ارزش مبتني بر تحليل
رياضي صورت پذيرد .همچنين در مرحله انتخاب طرح برتر به عنوان
مهمترين مرحله فرآيند تصميمگيری در حوضه آبريز ،ميبايست
طرحهای پيشنهادی با توجه به شاخصهای منتخب ارزيابي شوند و
بر اساس ميزان ريسکپذيری حاکم بر فرآيند تصميمگيری ،تعدادی
از شاخصها با درنظر گرفتن اجماع گروهي 52بين تعدادی از تصميم
گيران تأمين شوند.

 -0مقدمه
در سالهای اخير در حوضههای آبريز بسياری از کشورهای جهان،
حکمراني و مديريت نامناسب منابع آب ،افزايش تقاضا و توسعه
صنعتي و کشاورزی ،و تخصيص نامتعادل آب به مصارف مختلف،
مديريت تأمين آب را با چالشهای بسياری مواجه ساخته است
( .)GWP, 2004در کشور ما نيز در حوضههای آبريزی نظير دشت
مشهد که به لحاظ شرايط اقليمي با محدوديت منابع آب مواجهاند،
عدمتعامل مناسب بين سازمانهای تصميمگير و بهرهبردار سبب
تخصيص نامتوازن منابع آب به مصارف مختلف گرديده است .از اين
رو ،ميبايست از نگرش مديريت مؤثر حوضه آبريز 5به منظور حرکت
به سمت حکمراني حوضه آبريز با تأکيد بر اثربخشي بيشتر و کاراتر
استفاده نمود .بر مبنای اين رويکرد ،اهداف توسعه پايدار 2شامل
پايداری منابع آب و محيطزيست ،پايداری اجتماعي-اقتصادی و
پايداری سياسي تبيين و محقق ميگردند و شاخصهای متناسب با
وضعيت حوضه آبريز با درنظر گرفتن اولويتهای تصميمگيران،9
ذینفعان 0و ذیمدخالن 1حوضهای انتخاب ميشوند .درنهايت
طرحهای 6پيشنهادی با توجه به شاخصهای منتخب ارزيابي و
رتبهبندی ميشوند و طرح برتر تأمين آب در حوضه آبريز در افق
طرح مشخص ميشود .ازاينرو تحليل تصميمگيری چندمعياره7
جايگاه ويژهای در مديريت حوضه آبريز خواهد داشت.

در سالهای اخير مطالعات مختلفي در زمينه انتخاب
شاخصها در ارزيابي طرحهای تأمين آب انجام شده است.
( )Aravossis et al., 2003پس از تهيه درخت معيارها تأکيد کرد
که پس از چند مرتبه تکرار در فرآيند رفت و برگشتي ،نتيجه حاصل
ميشود و اگر تعداد معيارهای ارزيابي زياد باشد ،بايد آنها را در يک
درخت سلسله مراتبي قرار داد )Yu and Lai, 2011( .نيز در مقاله
خود تأکيد داشتند چنانچه تعداد شاخصها در يک مسأله
تصميمگيری خيلي زياد باشد ،الزم است زيرمجموعهای از شاخصها
از بين شاخصهای موجود استخراج شوند و در تصميمگيری نهايي
مورد استفاده قرار گيرند .در مطالعات انجامشده در ايران نيز،
( )Ardakanian and Zarghami, 2004معيارهای مطرح در 51
حوضه آبريز در کشورهای مختلف را مرور کردهاند و پس از بررسي
معيارهای تصميمگيری در اين کشورها و معيارهای مطرح در سند
های ملي ايران ،درخت سلسله مراتبي معيارهای ايران را ارائه نمودند.
( ،)Karamouz et al., 2008نيز به ارزيابي شاخصهای پايداری
طرحهای توسعه منابع آب با نگرش مهندسي ارزش پرداختند.
شرکت مديريت منابع آب ايران در طرح جامع منابع آب
حوضههای آبريز کشور ،معيارهای پايداری را تبيين نمود
(.)Tooss Ab Consultant Co., 2013a

تصميمگيری چندمعياره از مفاهيم مهم نظريه تصميم و تحقيق در
عمليات است .يکي از مهمترين شاخههای تصميمگيری چندمعياره،
تصميمگيری چندشاخصه 0ميباشد .در بيان مفاهيم تصميمگيری،
معيار 3به عنوان عاملي است که توسط آن عملکرد يک گزينه يا طرح
(مشتمل بر تعدادی گزينه) بر اساس اهداف موردنظر تعريف و ارزيابي
ميشود .شاخصها 54زيرمجموعهای از معيارها ميباشند که به منظور
سنجش کمّي معيارها مورد استفاده قرار ميگيرند .يکي از مهمترين
کاربردهای مدلهای تصميمگيری چندشاخصه ،ارزيابي طرحهای
مديريت حوضه آبريز بر اساس شاخصهای توسعه پايدار است .در
مسائل تصميمگيری در مديريت حوضه آبريز ،وجود شاخصهای
متعدد با جنبههای مختلف سبب پيچيدگي تحليل فرآيند تصميم
گيری ميشود .بنابراين برای سهولت در تحليل مدل تصميمگيری
چندشاخصه ،بايد از نظرات تصميمگيران حوضهای با ديدگاهها و
ارجحيتهای مختلف استفاده کرد .از اين رو ،مسأله مديريت حوضه
آبريز ميتواند در قالب تصميمگيری گروهي چندشاخصه 55تحليل
گردد (.)Giri and Nejadhashemi, 2014

در مطالعات اخير نيز)Javidi Sabbaghian et al., 2015( ،
معيارهای نهايي توسعه پايدار دشت مشهد را با استفاده از مقايسه سه
عملگر جمع وزني ساده ( ،59)SAWميانگين وزني مرتب (50)OWA
و ميانگين وزني مرتب استقرايي ( 51)IOWAانتخاب نمودند.
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 IOWAبا درنظر گرفتن وزن تصميمگيران ،درجه اهميت شاخصها
و ريسک تصميمگيری استفاده ميشود .در محاسبه درجه اجماع
گروهي نيز روش فاصلهمحور وزندار برنامهريزی سازشي ( 50)CPبا
منظور کردن مفهوم ريسک مورد استفاده قرار ميگيرد .در
موردپژوهي ،تحليل تصميمگيری گروهي چندشاخصه برای محدوده
دشت مشهد مورد استفاده قرار ميگيرد و شاخصهای نهايي برای
ارزيابي طرحهای مديريت حوضه آبريز انتخاب ميشوند و رتبهبندی
طرحها از ديدگاه تصميمگيران حوضهای وابسته به دو نوع ريسک
حاکم بر فرآيند تصميمگيری مشخص ميگردد.

در زمينه تصميمگيری گروهي بر مبنای ارزيابي ريسک برای
رتبهبندی طرحهای منابع آب در سالهای اخير مطالعات متعددی در
کشورهای مختلف جهان و نيز در ايران انجام شده است.
( )Bender and Simonovic, 2000برنامهريزی سامانههای منابع
آب در شرايط عدمقطعيت بر اساس تصميمگيری فازی را بررسي
نمودند )Hajkowicz and Collins, 2007( .به مروری بر
روشهای تصميمگيری چندمعياره برای مديريت منابع آب پرداختند.
( )Mianabadi and Afshar, 2008از تصميمگيری گروهي فازی
بر مبنای توافق گروهي برای مديريت منابع آب زيرزميني استفاده
نمودند )Zarghami and Szidarovszky, 2009( .نيز با تصحيح
عملگر  OWAدر شرايط عدمقطعيت به حل مسائل تصميمگيری
چندمعياره پرداختند .همچنين ( )Mianabadi et al., 2011با
استفاده از يک نوع روش تصميمگيری گروهي هوشمند مبتني بر
عملگر  OWAوزن تصميمگيران در حوضه آبريز آريزونای شمالي در
اياالت متحده آمريکا را تعيين و طرحهای زيستمحيطي را رتبهبندی
نمودند .در زمينه مطالعات انجامشده در حوضه آبريز کشفرود و
دشت مشهد نيز ،ابتدا ()Tooss Ab Consultant Co., 2009
مديريت بهم پيوسته حوضه آبريز کشفرود و دشت مشهد را بررسي
نمود )Gazerani, 2011( .قسمتي از حوضه آبريز کشفرود را با
استفاده از سامانه پشتيباني تصميم در مدل  WEAPمورد
مطالعه قرار داد .همچنين ()Tooss Ab Consultant Co., 2013c
به مدلسازی منابع و مصارف محدوده دشت مشهد و ارزيابي
طرحهای پيشنهادی در اين محدوده مطالعاتي پرداخت.
( )Atashi et al., 2014نيز تخصيص تلفيق کمي و کيفي آب شرب
شهر مشهد را در مدل  MODSIMشبيهسازی نمودند.

 -8مواد و روشها
 -0-8معرفی کلی محدوده مطالعاتی

محدوده دشت مشهد بخشي از غرب حوضه آبريز قرهقوم واقع در
شمالشرقي ايران ميباشد با مساحت  3343کيلومترمربع است .اين
محدوده مطالعاتي بين  10درجه و  22دقيقه تا  64درجه و  46دقيقه
طول شرقي ،و  91درجه و  10دقيقه تا  97درجه و  49دقيقه عرض
شمالي واقع است و شامل شهرستانهای مشهد و چناران ،و بخشي
از شهرستان نيشابور ميباشد ( Tooss Ab Consultant Co.,
( )2012aشکل .)5

در مطالعات انجامشده در دشت مشهد عمدتاً مدلسازی و تعيين
عملکرد طرحهای تأمين آب بر برخي از شاخصهای پايداری بررسي
گرديده است و نظرات و اولويتهای تصميمگيران و تأثيرات ريسک
تصميمگيری در ارزيابي و رتبهبندی طرحهای پيشنهادی تأمين آب
کمتر مورد تحليل قرار گرفته است .در اين مقاله ،در تکميل مطالعات
انجامشده ،از دو فرآيند تصميمگيری گروهي مبتني بر ارزيابي
ريسک 56در انتخاب شاخصهای توسعه پايدار و نيز رتبهبندی
طرحهای تأمين آب حوضه آبريز استفاده گرديده است .همچنين تأثير
دو نوع ارزيابي ريسک مبتني بر تأمين تعداد شاخصها توسط طرحها
و نيز اجماع گروهي تعداد تصميمگيران در انتخاب شاخصهای نهايي
و رتبهبندی طرحها و تعيين طرح بــرتر در حــوضه آبـريز بررسي
ميگردد .بدين منظور ترکيب دو عامل وزن و درجه اجماع گروهي از
ديدگاه تصميمگيران ،در تعيين امتياز نهايي شاخصها و طرحها مورد
استفاده قرار ميگيرد .در محاسبه وزن گروهي ،عملگر تجميع57

Fig. 1. Mashhad plain in Quaraqum watershed in
Iran

شکل  -0محدوده دشت مشهد نسبت به حوضه آبريز قرهقوم
در ايران

در وضعيت موجود نياز شرب محدوده مشهد از سدهای کارده ،طرق،
دوستي و ارداک و منابع آب زيرزميني تأمين ميگردد .نياز کشاورزی
نيز عمدتاً از منابع آب زيرزميني و سدهای کارده ،طرق ،دولتآباد و
اسجيل تأمين ميشود .همچنين نياز صنايع از منابع آب زيرزميني ،و
سدهای دوستي ،ارداک و چاليدره تأمين ميگردد .در افق طرح (سال
 )5024طرحهای تصفيه و انتقال پساب در تأمين بخشي از نيازهای
کشاورزی ،افزايش راندمان کشاورزی و اصالح الگوی کشت مطرح
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شرايطي مديريت مؤثر حوضه آبريز دشت مشهد امری ضروری و
.اجتنابناپذير است

 نيازهای پيشبينيشده آب دشت مشهد نشان5  در جدول.ميگردد
.داده شده است

محور- فرآيند تصميمگيری گروهی چندشاخصه ريسک-8-8

 محدوديت منابع آب،شرايط اقليمي نيمهخشک محدوده دشت مشهد
و افزايش تقاضا در مصارف مختلف سبب ميگردد که تأمين آب در
 در چنين.اين دشت در افق طرح با بحران جدی مواجه گردد

نمودار فرآيند تصميمگيری گروهي چندشاخصه مبتني بر ارزيابي
. نمايش داده شده است2  در شکل،ريسک در مديريت حوضه آبريز

Table 1. The estimated water demands for Mashhad plain by 2041

)Tooss Ab Consultant Co., 2013b( 0280  نيازهای آبی پيشبينیشده در دشت مشهد در افق-0 جدول
Annual drinking water
demand and the related
sewage
Annual
Annual
drinking water
sewage
demand
(MCM)
(MCM)
537

417

Annual agricultural demand and the
related sewage
Annual
agricultural
demand
(MCM)

Total
agricultural
land
(Hectar)

Annual
sewage
(MCM)

806

126926

404

Annual industrial
demand and the related
sewage
Annual
Annual
industrial
sewage
demand
(MCM)
(MCM)
90

52

Annual
environmental
demand
Annual environmental
demand assigned by
dams (MCM)
43

Total
demands
(MCM)

1476

Fig. 2. Risk-based multi-attribute group decision-making process for effective watershed management

 فرآيند تصميمگيری گروهی چندشاخصه ريسکمحور در مديريت مؤثر حوضه آبريز-8 شکل
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شاخصهای نهايي و ارزيابي طرحهای تأمين آب توسط مديرگروه
 اغلب اين گروههای تصميمگير به عنوان نماينده.انتخاب گرديدند
 بهعنوان.بخشي از جامعه هستند که حاضرند نظر خود را ابراز کنند
 از، در ميان ذیمدخالن و تشکلهای غيردولتي و مردمنهاد،نمونه
نظرات برخي از اعضای "جمعيت ناجيان آب خراسان رضوی" و
."جمعيت فعاالن محيطزيست" استفاده گرديده است

 روششناسی-3-8
 مرحله تعيين و شناخت-0-3-8

 در اولين گام فرآيند تصميمگيری گروهي،در مرحله تعيين و شناخت
 مديرگروه مشخص ميگردد و تصميمگيران توسط،چندشاخصه
 شرکت آب منطقهای، در اين مطالعات.مديرگروه انتخاب ميشوند
خراسان رضوی به عنوان مديرگروه تصميمگير در دشت مشهد تعيين
) مشتملDMk ,k = 1,2, … ,10( شده است و ده گروه تصميمگير
 سازمان جهاد،بر نمايندگاني از شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
، شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی،کشاورزی خراسان رضوی
 شرکت آب و فاضالب روستايي،شرکت آب و فاضالب مشهد
 اداره، شرکت شهرکهای صنعتي خراسان رضوی،خراسان رضوی
 نماينده اعضای هيأت،کل حفاظت محيطزيست خراسان رضوی
 نمايندهای از کارشناسان خبره آب،علمي دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد و نماينده شرکتهای مهندسي مشاور مشهد به منظور انتخاب

 ابتدا پس از برگزاری نشستهای متعدد مهندسي،2 مطابق گام
ارزش در حضور نمايندگان گروههای تصميمگير و بررسي
)Ci(initial) ,i = 1,2, … ,28(  شاخص اوليه20 ،شاخصهای متعدد
 اين شاخصها بر اساس. مطرح و پيشنهاد گرديد2 مطابق جدول
 و،UNESCO اهداف توسعه پايدار ارائهشده توسط سازمان
معيارهای ارائهشده توسط شرکت مديريت منابع آب ايران در طرح
.جامع منابع آب استخراج گرديدهاند

Table 2. The proposed initial criteria for sustainable in Mashhad plain

 شاخصهای اوليه توسعه پايدار در محدوده دشت مشهد-8 جدول
Objectives

Criteria
Supply-demand balance

Water resources
sustainability

Groundwater dependency

C2

Irrigation efficiency

C3

Development of Water
Resources Operation

Adjustable protentional of Surface Water Resources

C4

Development of groundwater

C5

Supply percentage of agricultural water demand

C6

Supply percentage of drinking water demand

C7

Supply percentage of Industrial water demand

C8

Improvement of water
allocation

Balancing

Economic
sustainability

Social
sustainability
Comprehensive
sustainability

Attribute No.
C1

Improvement of efficiency

Supply percentage of Environmental water demand

C9

Renewable water resources per capita

C10

Drinking consumption per capita

C11

Industrial consumption per capita

C12

Water supply reliability

C13

Balancing between use of surface water and groundwater resources

C14

Groundwater unsustainability

C15

Surface water dependency on other watersheds

C16

Reliability

Environmental
sustainability

Sub-criteria (Attributes)
Rational water stress

Development and
management of shared
waters
Environmental
vulnerability
Economic efficiency

Purified wastewater ratio

C17

Effect on environmental requirements supply
Unmeasured water in Drinking Water Sector

C18
C19

Agricultural water productivity

C20

Costs covering

Benefit per cost ratio

C21

Financial resources
Peoples’ participation

Variety of financial resources in eater supply scenarios
Public participation in water supply

C22
C23

Conflict resolution

Conflict resolution amongst water stakeholders

C24

Job creation

Creating job opportunities

C25

Equity
Comprehensive approach
Management approach

Social equity
Adaptation with integrated water resources management strategies
Improvement in water management strategies

C26
C27
C28
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متوسط ،نسبتاً زياد ،زياد ،خيلي زياد ،و کامل} ميباشد که در بيان
درجه اهميت شاخصها از ديدگاه هريک از تصميمگيران ميتواند
مورد استفاده قرار گيرد .عالمت اختصاری معادل اين مجموعه
نُهعضوی { ،VH ،H ،SH ،M ،SL ،L ،VL ،Nو  }Pميباشد .بر
اين اساس ،با توجه به پرسشنامههای تکميلشده ،ماتريس درجه
اهميت شاخصهای اوليه پيشنهادی محدوده دشت مشهد از ديدگاه
گروههای تصميمگير مطابق جدول  9تشکيل ميشود.

در ادامه گام  ،2ميبايست شاخصهای نهايي از بين شاخصهای
مطرح اوليه انتخاب شوند تا در ارزيابي طرحها مورد تحليل قرار
گيرند .علت انتخاب شاخصهای نهايي ،استفاده از شاخصهای با
اهميت بيشتر در فرآيند تصميمگيری نهايي ،کاهش عدمقطعيت در
مقادير ارزيابي طرحها ،و ايجاد سهولت در فرآيند تحليل تصميمگيری
ميباشد .بنابراين ،در حالتهای مختلف ريسک تصميمگيری با
استفاده از ترکيب وزن و درجه اجماع گروهي شاخصهای اوليه،
امتياز آنها محاسبه ميشود و با مقايسه با حد آستانه قابلقبول،
شاخصهای نهايي از بين شاخصهای موجود انتخاب ميگردند.

در ادامه ،ابتدا با استفاده از مفاهيم منطق فازی ،24متغيرهای زباني به
صورت توابع عضويت فازی مثلثي 25تعريف ميشوند .سپس هر متغير
زباني توسط روش مرکز جرم غيرفازی 22شده و تبديل به مقادير
عددی ) w (Ci )(kميگردد (w (Ci )(initial)(k) .)Zekâi, 2010
وزن شاخص اوليه  iاُم از ديدگاه تصميمگير  kاُم است .در جدول 0
شامل متغيرهای زباني ،اعداد فازی و مقادير غيرفازی معادل ميباشد
(.)Emrouznejad and Marra, 2014

بدين منظور ،هريک از تصميمگيران به وزندهي شاخصهای اوليه
ميپردازند .وزندهي به شاخصها بر اساس متغيرهای زباني53
صورت ميپذيرد .تعداد بيشتر اعضای مجموعه متغيرهای زباني
سبب عدمقطعيت کمتر در فرآيند تصميمگيری ميشود
( .)Herrera et al., 1996مجموعه متغيرهای زباني استفادهشده در
اين مقاله ،مجموعه نُهعضوی {ناچيز ،خيلي کم ،کم ،نسبتاً کم،

Table 3. Importance degrees of initial criteria in DMs’ viewpoints

جدول  -3درجههای اهميت شاخصهای اوليه پيشنهادی از ديدگاه تصميمگيران
C14

C13

C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

VH
P
VH
P
H
SL
H
M
H
M
C28
H
P
H
VH
H
H
H
VH
VH
H

VH
P
SH
P
VH
VH
VH
VH
SH
H
C27
H
P
VH
H
VH
VH
VH
H
SH
SH

SH
M
M
H
SL
VH
H
L
H
M
C26
VH
P
VH
VH
VH
VH
M
H
H
M

SH
L
H
VH
SH
L
VH
SL
H
M
C25
SH
VH
SH
H
SH
M
M
H
M
M

H
SH
SH
VH
H
VH
H
H
VH
H
C24
SH
H
VH
VH
H
M
SH
VH
H
SL

H
H
SH
SH
VL
SL
SH
SH
SH
SH
C23
H
VH
VH
VH
VH
VH
H
VH
SH
P

H
SL
SH
VH
L
VL
H
H
H
SH
C22
VH
VH
VH
VH
H
SH
SH
H
SH
H

H
SL
SH
SH
L
SL
SH
VH
SH
SH
C21
H
P
H
VH
H
VH
M
H
H
SL

H
P
H
P
P
VH
H
H
VH
VH
C20
VH
P
P
P
M
VH
H
VH
VH
M

VH
VL
VH
H
P
N
H
P
M
P
C19
H
L
P
H
M
L
SH
M
VL
L

SL
M
M
SL
L
M
H
M
L
SL

VH
P
P
P
H
VH
H
H
H
P
C17
H
P
SH
VH
L
VH
H
SH
H
H

VH
P
P
SH
P
VH
SH
H
P
VH
C16
SH
M
SH
H
L
M
SH
H
M
SL

P
P
P
P
P
VH
P
VH
P
P
C15
P
P
H
VH
P
VH
P
P
P
P

C18
H
H
SH
H
L
VH
H
SH
SH
H

DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10

Table 4. Linguistic variables, fuzzy numbers and relevant equivalent defuzzified values

جدول  -2متغيرهای زبانی ،اعداد فازی و مقادير غيرفازیشده معادل آنها
Equivalent defuzzified value
0.001
0.030
0.233
0.350
0.500
0.650
0.767
0.970
1.000

Equivalent triangular fuzzy number
)(0.00, 0.00, 0.00, 0.01
)(0.00, 0.00, 0.00, 0.10
)(0.20, 0.20, 0.10, 0.20
)(0.35, 0.35, 0.20, 0.20
)(0.50, 0.50, 0.20, 0.20
)(0.65, 0.65, 0.20, 0.20
)(0.80, 0.80, 0.20, 0.10
)(1.00, 1.00, 0.10, 0.00
)(1.00, 1.00, 0.01, 0.00
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Linguistic variable
N
VL
L
SL
M
SH
H
VH
P

Table 5. DMs’ weights in group decision-making process

جدول  -0وزن تصميمگيران در فرآيند تصميمگيری گروهی
DM10
0.106

DM9
0.099

DM8
0.109

DM7
0.079

DM6
0.082

DM4
0.127

DM5
0.073

همچنين وزن هريک از تصميمگيران ( )λk , k = 1,2, … ,10با
توجه به تأثيرگذاری آنها در فرآيند تصميمگيری گروهي ،توسط
مديرگروه مطابق جدول  1مشخص ميشوند .اگرچه وزندهي
تصميمگيران مربوط به گام  1است ،اما به دليل لزوم استفاده در اين
گام تعيين ميگردد.

DM3
0.091

DM2
0.104

DM1
0.130

DM’s No.
DMs’ weights

 IOWAدر تعيين امتياز طرحها بر اساس تأمين تعداد شاخصها
مورد استفاده قرار گرفته است و اهميت اجماع تعداد تصميمگيران
منظور نگرديده است .در اين پژوهش ،اين عملگر عالوه بر ارزيابي
ريسک در تعيين امتياز طرحها ،در تعيين وزن و درجه اجماع گروهي
شاخصها و درجه اجماع گروهي طرحها نيز مورد استفاده ميگيرد.
بنابراين با استفاده از عملگر  ،IOWAوزن شاخصهای اوليه از
ديدگاه گروه تصميمگيران مطابق رابطه ( )5تعيين ميگردد:

در اين گام به عنوان رويکردی بديع ،ارزيابي ريسک تصميمگيری در
تعيين مقادير وزن و درجه اجماع شاخصها از ديدگاه گروه
تصميمگيران تحليل ميگردد که در نهايت منجر به انتخاب
شاخصهای نهايي ميگردد .در مسائل تصميمگيری گروهي،
تصميمگيران شاخصهای نهايي را بر مبنای تمايالت مختلف ريسک
تصميمگيری ،در محدوده ديدگاه ريسکگريزی کامل 29تا نگرش
ريسکپذيری کامل 20انتخاب مينمايند (Mianabadi et 2014
 .)al.,از اين رو ،ارزيابي ريسک در قالب استفاده از عملگرهای تجميع
نظرات تصميمگيران مطرح ميشود.

= }) {(λ1 ,w1 ),(λ2 ,w2 ), … ,(λP ,wp

)(initial)(G

) w (Ci

∑pk=1 uk bk , i = 1,2, … ,n

()5

در اين رابطه w = {w1 ,w2 , … ,wp } ،مجموعه مقادير وزنهای هر
شاخص از ديدگاه تصميمگيران است .همچنين = u
)  (u1 ,u2 , … ,upبردار وزن عملگر  IOWAو  uk ≥ 0و
 ∑pk=1 uk = 1ميباشد λ = (λ1 ,λ2 , … ,λp ) .بردار وزن
تصميمگيران و  ،bkمقدار  wkاز زوج )  (λk ,wkميباشد که  kاُمين
مقدار بزرگ  λkرا داراست w (Ci )(initial)(G) .نيز وزن شاخص
اوليه  iاُم از ديدگاه گروه تصميمگيران است.

يکي از پُرکاربردترين عملگرهای تجميع ،عملگر  OWAاست که
نخستين بار در سال  5300ارائه گرديد ( .)Yager, 1988در اين
عملگر تمايالت مختلف ريسک با استفاده از عبارتهای زباني نظير
"اهميت اجماع گروهي تمامي تصميمگيران" يا "اهميت اجماع
گروهي بسياری از تصميمگيران" يا ساير عبارتهای مشابه بيان
ميشود .عملگر  OWAدارای مزايای بسياری است ،اما محدوديت
اين عملگر ،آن است که فقط ريسک تصميمگيری را درنظر ميگيرد
و وزن تصميمگيران را در انتخاب شاخصهای نهايي منظور نمي
نمايد .برای رفع اين محدوديت ،عملگر تجميع  IOWAمعرفي
گرديد ( .)Yager and Filev, 1999در مطالعات پيشين ،عملگر

تعيين وزن عملگر ( )uk , k = 1,2, … ,pاز مراحل مهم ارزيابي
ريسک است که به ميزان ريسکپذيری وابسته است .ميزان
ريسکپذيری با درجه خوشبيني )θ( 21سنجيده ميشود .در شرايط
ريسکپذيری باالتر وزنهای بيشتری به ابتدای بردار وزن عملگر
اختصاص داده ميشود .در جدول  6ديدگاههای مختلف ريسک
تصميمگيری در تعيين وزن شاخصهای اوليه به همراه درجههای
خوشبيني متناظر ارائه شده است ( ; Emrouznejad and Marra,
.)Javidi Sabbaghian et al., 2016 2014

Table 6. Several decision-making risk cases in determining the initial criteria weights
جدول  :0حالتهای مختلف ريسک تصميمگيری در تعيين وزن شاخصهای اوليه ()Zarghami and Szidarovszky, 2008
Optimism degree
()θ
0.001
0.091
0.333
0.500
0.667
0.909
0.999

Linguistic statement (Importance of group consensus among
)number of DMs
All of DMs
Most of DMs
Many of DMs
Half of DMs
Some of DMs
Few of DMs
At least one of DMs

Risk viewpoint for determining the initial criteria weights
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Completely risk-averse
Risk-averse
Slightly risk-averse
Neutral risk
Slightly risk-prone
Risk-prone
Completely risk-prone

ريسک تصميمگيری در محاسبه اجماع گروهي مطابق جدول 7
ميباشد ( .)Zarghami and Szidarovszky, 2010در محاسبه
اجماع گروهي تمايل به کاهش فاصله نظر تصميمگيران با نظر گروه
وجود دارد.

با توجه به اينکه در فرآيند تصميمگيری گروهي ،بايد اجماع گروهي
حداقل نيمي از تصميمگيران تأمين گردد ،بنابراين برای بيان مفهوم
ريسک در انتخاب شاخصهای نهايي از ديدگاههای جدول  ،6چهار
ديدگاه اول (اهميت اجماع تمامي تصميمگيران تا اهميت اجماع نيمي
از تصميمگيران) در تحليل حساسيت مورد استفاده قرار ميگيرد.

Table 7. Guideline to select fuzzy quantifiers and
equivalent q values

جدول  -7راهنمای انتخاب کميتسنجهای فازی و مقادير q

وزنهای عملگر  IOWAبر اساس ديدگاه ريسک درتعيين وزن
شاخصهای اوليه مطابق رابطه ( )2تعيين ميشوند (:)Liu, 2011
) , k = 1,2, … ,p

()2

k−1

k

P

P

معادل
q

( uk = Q ( ) − Q

10
2
1.5
1

در اين رابطه Q ،تابع کميتسنج زباني فازی 26است
( uk .)Zadeh, 1983وزن  kاُمين رتبه و  pبيانگر تعداد
تصميمگيران ميباشد .يکي از رايجترين توابع کميتسنج زباني ،تابع
يکنوای افزايشي است که به صورت رابطه Q(r) = r γ , γ > 0

()1

با جایگذاری رابطه ( )2در رابطه ( ،)5وزن شاخصهای اوليه در
حاالت مختلف ريسک از نظر گروه مطابق رابطه ( )9محاسبه
ميگردد:
1

()9

,

} bk

)k−1 (θ−1

)

P

1

(−

p

i = 1,2, … ,n

همچنين در هر حالت از ريسک تصميمگيری ميتوان درجه اجماع
گروهي تصميمگيران نسبت به هر شاخص را محاسبه نمود .در اين
پژوهش ،با بهبود بخشيدن به روشهای پيشين ( ; Chiclana et al.,
2013 ; Zarghami and Szidarovszky, 2010 ; Zeleny,
 )Bouzarour-Amokrane et al., 2015 1973در محاسبه اجماع

گروهي از روش فاصلهمحور وزندار برنامهريزی سازشي ( )CPبر
مبنای ارزيابي ريسک استفاده ميگردد .بر اين اساس ،درجه اجماع
گروهي با تجميع وزني تواندار اختالف نظرات هريک از
تصميمگيران با نظر گروه تصميمگيران در مورد ميزان اهميت هر
شاخص مطابق رابطه ( )0تعيين ميگردد:

درنهايت در بخش پاياني گام  ،2امتياز نهايي شاخصهای اوليه با
يک حد آستانه قابلقبول ( 20)TLAتوسط گروه تصميمگيران مقايسه
ميگردد .شاخصهايي که امتياز نهايي آنها از اين حد بيشتر باشد،
به عنوان شاخص نهايي و منتخب پذيرفته ميشوند .در اين مقاله ،حد
آستانه  4/767معادل متغير زباني "زياد" درنظر گرفته شده است که
در مطالعات مشابه مورد استفاده قرار گرفته است (.)Ashton, 1992
بديهي است که وابسته به ريسک حاکم بر فرآيند تصميمگيری،
مقادير  ukدر رابطه ( )2و نيز  qدر رابطه ( ،)0و در نتيجه مقدار امتياز
نهايي شاخصهای اوليه در رابطه ( )1تغيير مينمايد .به بياني ديگر،

p

Cons. (Ci )(initial)(G) = 1 − {∑k=1 λk |w (Ci )(initial)(G) −

()0

Score (Ci )(initial)(G) = α w (Ci )(initial)(G) +
β Cons. (Ci )(initial)(G) , i = 1,2, … ,n

در اين رابطه Score (Ci )(initial)(G) ،امتياز نهايي شاخص اوليه  iاُم
از ديدگاه گروه تصميمگيران در هر حالت ريسک تصميمگيری
است .مقدار  αمبيّن ارجحيت وزن گروهي نسبت به درجه
اجماع گروهي شاخصها ،و مقدار ( )β = 1 − αميباشد
( .)Mianabadi et al., 2009با استفاده از فرآيند تحليل سلسله
مراتبي ( 27)AHPبراساس سه حالت ارجحيت کامل وزن نسبتبه
درجه اجماع گروهي ( ،)α/β = 3ارجحيت يکسان وزن و درجه
اجماع گروهي ( ،)α/β = 5و ارجحيت کامل درجه اجماع گروهي
نسبتبه وزن ( ،)β/α = 3بهترتيب سه مقدار  ،4/144 ،4/344و
 4/544برای  αمحاسبه ميشود و امتياز نهايي شاخصهای اوليه بر
اساس مقادير مختلف  αمحاسبه ميگردد.

)w (Ci )(initial)(G) = ∑k=1 {(P

1

Minimization of
distance between
each DM’s idea and
’the group of DMs

با ترکيب خطي وزن و درجه اجماع گروهي شاخصهای اوليه توسط
روابط ( )9و ( ،)0امتياز نهايي شاخصها مطابق رابطه ( )1تعيين
ميگردد:

تعريف ميشود .مقادير مختلف پارامتر 𝛾 بر اساس تمايالت مختلف
ريسک و بر حسب درجههای خوشبيني به صورت رابطه = γ
 (1⁄θ) − 1تعيين ميگردد (.)Yager, 1996

)k (θ−1

Type of CP model

Risk viewpoint for determining the group
consensus degree (Importance of group
)consensus among number of DMs
All of DMs
Most of DMs
Many of DMs
Half of DMs

q

w (Ci )(initial)(k) | }q , i = 1,2, … ,n

در اين رابطه Cons. (Ci )(initial)(G) ،درجه اجماع گروهي شاخص
اوليه  iاُم ميباشد q .پارامتر اجماع گروهي است که با ريسک
تصميمگيری مرتبط است .نحوه ارتباط مقادير  qبا حالتهای مختلف
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 همچنين.محاسبه امتياز نهايي شاخصها مورد نظر قرار گرفته است
 اجماع گروهي بسياری از تصميمگيران،بر اساس نظر مديـرگروه
) برای انتخاب شاخصهای نهايي در نظرθ = 4/999  وq = 5/1(
20  شاخص نهايي از بين50  بــر ايــن اساس.گرفته شده است
 انتخاب ميگردند که در مراحل0 شاخص اوليه مطابق جـــدول
.بعدی فرآيند تصميمگيری مورد استفاده قرار ميگيرند

با تغيير نگرش از ديدگاه ريسکگريزی (ضرورت اجماع بين تمامي
تصميمگيران) به ديدگاه ريسکپذيری (کفايت اجماع بين تعدادی از
 درجه اجماع گروهي تغيير نموده و شرايط حصول،)تصميمگيران
 بنابراين تعداد شاخصهای نهايي.اجماع گروهي متفاوت خواهد نمود
منتخب برای ادامه فرآيند تصميمگيری نيز وابسته به حالت ريسک
، در بخش نتايج و تحليل نتايج. متفاوت خواهد بود،تصميمگيری
تحليل حساسيت درجه اجماع گروهي شاخصهای اوليه نسبت به
 و نيز تحليل حساسيت امتياز،حالتهای متعدد ريسک تصميمگيری
 در اين. بررسي ميگرددα نهايي شاخصها نسبت به مقادير مختلف
 اهميت، بنا به نظر مديرگروه و تصميمگيران حوضهای،تحقيق
) درα = 4/144( يکسان وزن و درجه اجماع گروهي شاخصها

 چهار، با توجه مطالعات جامع منابع آب، فرآيند تصميمگيری9 در گام
) توسط مديرگروه وSc.j ,j = 1,2,3,4( طرح نهايي جامع و محتمل
تصميمگيران حوضهای به منظور ارزيابي در برابر شاخصهای
. تعريف شدهاند3 منتخب پيشنهاد گرديدند که در جدول

Table 8. Final selected criteria in DMs’ viewpoints for Mashhad plain

 شاخصهای نهايی منتخب از ديدگاه تصميمگيران در محدوده مطالعاتی مشهد-8 جدول
Objectives

Criteria

Attributes
Rational water stress

Criterion No.
C1

Groundwater dependency

C2

Irrigation efficiency

C3

Supply percentage of agricultural water
demand

C4

Supply-demand balance
Improvement of efficiency
Water resources
sustainability

Improvement of water
allocation

Environmental
sustainability

Renewable water resources per capita

C5

Reliability

Water supply reliability

C6

Balancing

Groundwater unsustainability
Purified wastewater ratio

C7
C8

Effect on environmental requirements supply
Agricultural water productivity

C9
C10

Benefit per cost ratio
Social equity
Adaptation with integrated water resources
management strategies

C11
C12

Improvement in water management strategies

C14

Environmental vulnerability

Economic sustainability

Economic efficiency

Social sustainability

Costs covering
Equity

Comprehensive
sustainability

Comprehensive approach
Management approach

C13

Table 9. Water supply scenarios for Mashhad plain by the 2041 vision

 طرحهای پيشنهادی تأمين آب در محدوده مشهد در افق طرح-6 جدول
The under-studying supply
management scenarios

The existing water resources
Scenario
No.

Sc.1
Sc.2
Sc.3

Sc.4

Type of
scenario

Supply
management
Supply
management
Demand
management
Combinational
supplydemand
management

The Dams: Doosti, Ardak,
Kardeh, Toroque, Dolatabad,
Chalidarreh and Esjil

Aquifer
reservoir of
Mashhad
plain

















Utilizing the purified
wastewater in agricultural
lands

The under-studying demand
management scenarios
Improving the
agricultural
efficiency

Implementing
the properly
modified plants
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در مرحله وزندهي ،در گام  0از فرآيند تصميمگيری ،درجه اهميت
 50شاخص نهايي منتخب ( )Ci(final) ,i = 1,2, … ,14از ديدگاه هر
تصميمگير با استفاده از متغيرهای زباني مجموعه نُه عضوی تعريف
شده در (بخش  )5-9-2تعيين ميگردد که پيش از اين در ماتريس
جدول  9مشخص گرديد .در اين بخش نيازی به فازیسازی و
غيرفازیسازی درجههای اهميت شاخصهای منتخب نيست و اين از
مزايای استفاده از عملگر تجميع  IOWAميباشد .زيرا در استفاده از
عملگر  ،IOWAمرتبسازی مقادير ارزيابي طرحها در برابر هر
شاخص بهصورت صعودی به نزولي بر اساس درجه اهميت شاخصها
صورت ميگيرد و بنابراين چون وزنهای شاخصها بهصورت
مستقيم وارد فرآيند تجميع نميشوند ،ميتوان از درجه اهميت زباني
شاخصها استفاده نمود.

(مدل  )MODSIMو نيز گزارشات مرتبط و مصوّب طرح جامع منابع
آب ايران تهيهشده توسط ( ; Tooss Ab Consultant Co., 2012b
 ،)2012c ; 2013c ; 2013d ; 2013eشاخصهای C1 , C2 , … , C12
با توجه به نتايج حاصل از رانش طرحها به صورت مقادير عددی
تعيين ميگردند و در قالب مقادير ارزيابي در ماتريس تصميمگيری
وارد ميشوند .شاخصهای  C13 , C14نيز با توجه به پرسشنامههای
تکميلشده توسط هريک از تصميمگيران ،در قالب متغيرهای زباني
در ماتريس تصميمگيری وارد ميشوند .در بخش نتايج و تحليل
نتايج ،پس از رتبهبندی طرحها در شرايط ارزيابي ريسک بر اساس
بررسي تمامي شاخصهای تصميمگيری ،به منظور مقايسه نهايي
طرحها ،تأمين مهمترين شاخصهای مربوط به اهدف پايداری منابع
آب و محيطزيست ،پايداری اقتصادی و پايداری اجتماعي ،در تحليلي
مجزا در رتبهبندی طرحها و انتخاب طرح برتر در شرايط ارزيابي
ريسک مورد بررسي قرار ميگيرند.

در گام  1از فرآيند تصميمگيری گروهي نيز وزن تصميمگيران با
توجه به ميزان تأثيرگذاری آنها در تصميمگيری توسط مديرگروه با
استفاده از متغيرهای زباني تعيين ميگردد .در ادامه نيز مطابق با گام
 ،6وزنهای زباني تخصيصيافته به تصميمگيران فازیسازی و
غيرفازیسازی گرديده و به مقادير عددی تبديل ميشوند و سپس
نرمالسازی ميگردند ( .)Shih et al., 2007وزنهای نرمالسازی
شده تصميمگيران پيش از اين در جدول  1مشخص گرديد.

در جدول  ،54به عنوان نمونه ماتريس ارزيابيهای طرحها بر اساس
شاخصها از ديدگاه تصميمگير  5مشخص گرديده است .مقادير
ارزيابي عددی در ماتريسهای تصميمگيری مشترک ميباشند و
مقادير ارزيابي زباني در هريک از ماتريسهای تصميمگيری ،وابسته
به نظر هر تصميمگير متفاوت ميباشند.

 -8-3-8مرحله وزندهی

در گام  ،0مقادير ارزيابي زباني جدول  ،54توسط تابع عضويت مثلثي
فازی گرديده و مطابق روش مرکز جرم ،به مقادير عددی تبديل
ميشوند .در گام  ،3برای يکسانسازی مقياسها ،مقادير ارزيابي
شاخصهای مثبت ()C3 , C4 , C5 , C6 , C8 , C9 , C10 , C11 , C12 , C13 , C14
و شاخصهای منفي  ،)( C1 , C2 , C7به ترتيب با استفاده از روابط ()6
و ( )7نرمالسازی ميشوند (:)Shih et al., 2007

 -8-3-3مرحله ارزيابی

در مرحله ارزيابي ،مطابق گام  ،7چهار طرح پيشنهادی بر اساس 50
شاخص منتخب توسط هريک از تصميمگيران (= DMk ,k
 )1,2, … ,10در ماتريسهای تصميم ارزيابي ميگردند .در اين
مطالعات ،با توجه به مدل مصوّب منابع و مصارف آب در حوضه آبريز

Table 10. Evaluation matrix of scenarios with respect to criteria by DM 1

جدول  -00ماتريس ارزيابی طرحها بر اساس شاخصها برای گروه تصميمگير 0
Sc.4
1.111
0.686
0.550
0.918
231.9
0.973
1.125
0.822
0.989
1.385
1.343
0.953
SH
SH

Sc.3
0.919
0.728
0.550
0.828
253.4
0.950
0.980
0.241
0.564
1.539
1.341
0.925
SH
SH

Sc.2
1.164
0.709
0.410
0.890
246.1
0.966
1.180
0.844
0.989
1.145
1.041
0.944
M
M

Sc.1
0.958
0.753
0.410
0.798
269.8
0.943
1.026
0.248
0.980
1.277
1.040
0.915
SL
M

Dimension of criterion
Non-dimensional
Non-dimensional
Non-dimensional
Non-dimensional
m3 / Person
Non-dimensional
Non-dimensional
Non-dimensional
Non-dimensional
Kg / m3
Non-dimensional
Non-dimensional
Linguistic
Linguistic

Evaluation values of scenarios with respect to criteria
)C1(-
)C2(-
)C3(+
)C4(+
)C5(+
)C6(+
)C7(-
)C8(+
)C9(+
)C10(+
)C11(+
)C12(+
)C13(+
)C14(+

)Numerical evaluation values (Common among DMs

Linguistic evaluation values in viewpoint of DM1
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)(k

= maxj {aij } for

()6

)(k

∗)(k

where ai

aij

∗)(k

ai

اکنون ،بر اساس حالت ريسک منتخب و وزنهای عملگر ،IOWA
مقادير ارزيابيهای طرحها با توجه شاخصها در ماتريسهای مربوط
به هريک از تصميمگيران تجميع ميگردد و امتياز طرحها از ديدگاه
هر تصميمگير مطابق رابطه ( )3تعيين ميشود:

)(k

= a̅ij

i = 1,2, … ,n ; j = 1,2, … ,m ; k = 1,2, … ,p
)(k

= minj {aij } for

()7

~)(k

where ai

~)(k

ai

)(k

aij

)(k

= a̅ij

=

i = 1,2, … ,n ; j = 1,2, … ,m ; k = 1,2, … ,p

)(k) (k
)(k
} {a̅1 ,a̅2 , … ,a̅n

) ) (w1(k) ,w2(k) , … ,wn(kبردار درجه اهميت شاخصهای نهايي از
ديدگاه هريک از تصميمگيران است که به صورت متغيرهای زباني
است و در استفاده از عملگر  IOWAنيازی به کمّيسازی نداردv = .
)  (v1 ,v2 , … ,vnبردار وزنهای عملگر  IOWAميباشند ،ci .مقدار
)(k
) (wi(k) ,a̅(kميباشد که  iاُمين مقدار بزرگ ) wi(kرا
̅i
 aاز زوج ) i
داراست F (Sc.j )(k) .نيز امتياز طرح  jاُم از ديدگاه تصميمگير  kاُم
است.

در تعيين امتياز طرحها از ديدگاه هريک از تصميمگيران و نيز تعيين
درجه اجماع گروهي طرحها در مرحله بَعد ،به ترتيب از دو نوع
ارزيابي ريسک استفاده ميشود .نوع اول مربوط به تأمين تعداد
شاخصها توسط طرحها است که در تعيين امتياز طرحها مورد
استفاده قرار ميگيرد .نوع دوم ارزيابي ريسک نيز مربوط به اهميت
اجماع گروهي تعداد تصميمگيران است که در تعيين درجه اجماع
گروهي طرحها استفاده ميشود .در گام  ،54ابتدا درجه ريسکپذيری
نوع اول مطابق جدول  ،55توسط مديرگروه تعيين ميشود
(.)Emrouznejad and Marra, 2014

مطابق گام  ،59امتياز گروهي هر طرح ،از تجميع امتياز طرح از
ديدگاه تصميمگيران توسط عملگر  ،IOWAمطابق رابطه ()54
تعيين ميشود:
= }) )F (Sc.j )(G) {(λ1 ,F (Sc.j )(1) ),(λ2 ,F (Sc.j )(2) ), … ,(λp ,F (Sc.j )(p

در اين رابطه Fj = {Fj(1) ,Fj(2) , … ,Fj(p) } ،مجموعه مقادير امتياز
هر طرح از ديدگاه تصميمگيران ميباشدu = (u1 ,u2 , … ,up ) .
بردار وزن عملگر  IOWAاست که مطابق رابطه ( )2در (بخش -2
 )5-9تعيين ميگردد λ = (λ1 ,λ2 , … ,λp ) .بردار وزن تصميمگيران

, i = 1,2, … ,n

()0

)

n

و  ،dkمقدار ) Fj(kاز زوج ) ) (λk ,Fj(kاست که  kاُمين مقدار بزرگ
 λkرا داراست F (Sc.j )(G) .امتياز طرح  jاُم ازديدگاه گروه
تصميمگيران است.

1

(−

∑pk=1 uk dk , j = 1,2, … ,m

()54

مطابق گام  ،55پس از تعيين شرايط ريسک توسط مديرگروه و
اختصاص درجه ريسکپذيری متناظر بر اساس جدول  ،55وزنهای
عملگر  IOWAتوسط رابطه ( )0تعيين ميگردد .در اين رابطه،
( )vi , i = 1,2, … ,nوزنهای عملگر ميباشند و  vi ≥ 0و
 ∑ni=1 vi = 1است.
1

)(k

= ̅ aمجموعه مقادير ارزيابيهای
نرمالشده هر طرح از ديدگاه هر تصميمگير استw (k) = .

 -8-3-2مرحله تجميع و ارزيابی ريسک

)i−1 (θ−1

) F (Sc.j

∑ni=1 vi ci , j = 1,2, … ,m ; k = 1,2, … ,p

()3

) a(kمقدار ارزيابي شاخص  iاُم با توجه به شاخص  jاُم
در اين روابطij ،
)(k
از نظر تصميمگير  kاُم ميباشد .همچنين  a̅ijمقدار نرمالسازیشده
) a(kاست .در اين مقاله ،تعداد شاخصهای نهايي ( ،)n = 50تعداد
ij
طرحهای پيشنهادی ( )m = 0و تعداد تصميمگيران ()k = 54
ميباشد.

)(k) (k
)(k) (k
)(k) (k
}) {(w1 ,a̅1 ),(w2 ,a̅2 ), … ,(wn ,a̅n

)(k

)i (θ−1

) ( = vi
n

Table 11. First Type several risk cases in scenario scoring

جدول  -00حالتهای مختلف ريسک تصميمگيری نوع اول در تعيين امتياز طرحها
Optimism
)θ(degree
0.001
0.091
0.333
0.500
0.667
0.909
0.999

Linguistic statement (Satisfaction of number of
)criteria by scenarios
All of criteria
Most of criteria
Many of criteria
Half of criteria
Some of criteria
Few of criteria
At least one of criteria

Risk viewpoint for determining the scores of scenarios
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Completely risk-averse
Risk-averse
Slightly risk-averse
Neutral risk
Slightly risk-prone
Risk-prone
Completely risk-prone

ريسک تصميمگيری ،رتبهبندی طرحها بر اساس امتياز نهايي آنها
مشخص ميشود.

 -8-3-0مرحله اجماع گروهی

در گام  ،50در هر حالت ريسک تصميم نوع دوم ،درجه اجماع طرحها
توسط روش برنامهريزی سازشي ( )CPمطابق رابطه ( )55تعيين
ميشود:

 -3نتايج وتحليل نتايج

p

Cons. (Sc.j )(G) = 1 − {∑k=1 λk |F (Sc.j )(G) −
1

 -0-3نتايج انتخاب شاخصهای نهايی تصميمگيری مبتنی بر

q

ارزيابی ريسک

F (Sc.j )(k) | }q , j = 1,2, … ,m

()55

مقادير وزنهای گروهي شاخصهای اوليه بر اساس رابطه ( )9توسط
روش  IOWAمحاسبه گرديده است ،و مطابق نمودار شکل 9
ميباشد.

در اين رابطه λk ،وزن تصميمگيران و ) Cons. (Sc.j )(Gدرجه اجماع
گروهي بر روی طرح jاُم ميباشد q .نيز به عنوان پارامتر اجماع
گروهي متناظر با حالت ريسک نوع دوم تصميمگيری است که
براساس جدول  7تعيين ميگردد.

مطابق شکل  ،9شاخصهايي نظير تنش آبي نسبي (  ،)C1و ناپايداری
آبخوان (  )C15بيشترين وزنها را از ديدگاه گروه تصميمگيران دارند.
اين امر بيانگر اهميت ويژه نسبت برداشتها به ذخاير آبي به
خصوص برداشتها از منابع آب زيرزميني در محدوده مشهد ميباشد.
درجات اجماع گروهي شاخصها با استفاده از روش  CPبر اساس
رابطه ( )0برای حالتهای ريسک مطابق شکل  0محاسبه گرديده
است.

در اين پژوهش ،برای نوع اول ارزيابي ريسک ،تمامي هفت حالت
جدول  55در تحليل حساسيت بررسي ميگردد .برای نوع دوم
ارزيابي ريسک نيز چهار ديدگاه جدول  7در تحليل حساسيت استفاده
ميشود.
در مرحله بعد ،با ترکيب امتياز و درجه اجماع گروهي طرحها توسط
روابط ( )54و ( ،)55امتياز نهايي طرحها مطابق رابطه ( )52تعيين مي
گردد:
)(G
)(G
)(G
) Score (Sc.j ) = α F (Sc.j ) + β Cons. (Sc.j
,
()52

با توجه به شکل ( ،)0درجه اجماع هر شاخص در شرايط
ريسکگريزی کامل کمترين مقدار را داراست .زيرا از يک سو ديدگاه
کامالً ريسکگريز (کامالً بدبينانه) بر خصوصيات منفي تصميمگيری
تأکيد دارد ،بنابراين در اين حالت درجه اجماع کمينه است.

j = 1,2, … ,m

) Score (Sc.j )(Gامتياز نهايي طرح jاُم از ديدگاه گروه تصميمگيران
در هريک از حالتهای ريسک تصميمگيری است .مقدار  αبيانگر
ارجحيت امتياز نسبت به درجـه اجماع گــــروهي طرحها ميبـاشد.
با استفـــــاده از روش  AHPبراساس سه حــــالت (،)α/β = 3
( ،)α/β = 5و ( ،)β/α = 3به ترتيب سه مقدار  ،4/144 ،4/344و
 4/544برای  αمحاسبه ميشود که امتياز نهايي طرحها بر اساس
مقادير مختلف  αقابلمحاسبه است .در نهايت وابسته به حالت

از سويي ديگر ،در اجماع بين تمامي تصميمگيران ،حصول اجماع
گروهي دشوارتر و درجه اجماع کمتر خواهد بود .در شرايط ريسک
خنثي ،حصول اجماع گروهي تسهيل شده و درجه اجماع افزايش
مييابد.
1.000
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0.700
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0.500
0.400
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C2

شکل  -3وزن شاخصهای اوليه از ديدگاه گروه تصميمگيران

C1

Fig. 3. Weights of initial criteria in DMs’ viewpoints

Group weights of criteria

0.800

1.100
0.900
0.800
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0.700
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0.500
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DMs
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C14
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C27
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Group consensus
amongst half of
DMs

0.400

Group consensus degrees of
criteria

Group consensus
amongst all of DMs

1.000

Fig. 4. Group consensus degrees of initial criteria in several risk cases

شکل  -2درجه اجماع گروهی شاخصهای اوليه در حالتهای مختلف ريسک

شاخصها مورد پذيرش نهايي قرار ميگيرند .در اين پژوهش،
براساس نظر مديرگروه ،حالت  9بهعنوان حالت ريسک تصميمگيری
موردنظر قرار گرفت و  50شاخص نهايي انتخاب گرديدند .قابلتوجه
است که در بين شاخصهای منتخب ،شاخصهايي نظير تنش آبي
نسبي ،پايداری آبخوان ،و قابليت اطمينان در تأمين آب وجود دارند
که بيانگر اهميت ويژه منابع آب زيرزميني تجديدپذير و نيز نسبت
برداشتها به ذخاير آب در محدوده مشهد است .همچنين
شاخصهايي نظير پتانسيل قابلتنظيم منابع آب سطحي حذف
گرديدند که اين امر مبيّن عدماتکا به منابع آب سطحي با توجه به
شرايط اقليمي نيمهخشک دشت مشهد ميباشد.

امتياز نهايي شاخصها در هر حالت ريسک ،با استفاده از روش
 IOWA-CPبرای مقادير مختلف  ،αمطابق رابطه ( )1محاسبه
گرديده است .در شکل  1امتياز نهايي شاخصهای اوليه براساس حد
 ،4/767در حالت اجماع تمامي تصميمگيران برای مقادير  αنشان
داده شده است .مطابق نمودار شکل  ،1در مواردی که وزن شاخص از
درجه اجماع آن بيشتر است ،با افزايش مقدار 𝛼 ،مقدار امتياز نهايي
شاخص افزايش مييابد و بالعکس ،در مواردی که درجه اجماع
شاخص از وزن آن بيشتر است ،با افزايش مقدار 𝛼 ،مقدار امتياز
نهايي شاخص کاهش مييابد .برای حالت ارجحيت يکسان وزن و
درجه اجماع گروهي شاخصها ( ،)𝛼 = 4/144با توجه به حد آستانه
قابلقبول تعيينشده توسط مديرگروه ( ،)4/767شاخصهای نهايي
منتخب توسط روش پيشنهادی  IOWA-CPدر چهار حالت ريسک
تصميمگيری ،مطابق جدول  52ميباشد.

ارزيابی ريسک

نتايج نشان ميدهد که در حالت ريسکگريزی کامل ،تعداد
شــاخصهای کمتر و در حالت ريسک خنثي ،نيز تــعداد بيشتری از

امتياز گروهي طرحها توسط روش  IOWAبراساس رابطه ()54
محاسبه گرديده ،و برای هفت حالت ريسک نوع اول مطابق شکل 6
است.

 -8-3نتايج رتبهبندی طرحها و انتخاب طرح برتر مبتنی بر
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Fig. 5. Final scores of initial criteria in DMs’ viewpoints

شکل  -0امتياز نهايی شاخصهای اوليه بر اساس اجماع تمامی تصميمگيران
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Final scores of criteria

α = 0.500

0.800

Table 12. Final selected criteria in DMs’ viewpoints in several risk cases

جدول  -08شاخصهای نهايی منتخب از ديدگاه تصميمگيران در حالتهای مختلف ريسک
Case 1: Importance of group consensus amongst all of DMs
The final criteria C1, C2, C3, C6, C10, C13, C15, C23, C26, C27 and C28 have been selected. (11 criteria are selected).
Case 2: Importance of group consensus amongst all of DMs
The final criteria C1, C2, C3, C6, C10, C13, C15, C21, C22, C23, C26, C27 and C28 have been selected. (13 criteria are selected).
Case 3: Importance of group consensus amongst all of DMs
The final criteria C1, C2, C3, C6, C10, C13, C15, C17 ,C18, C20, C21, C22, C23 ,C26, C27 and C28 have been selected. (14 criteria are selected).
Case 4: Importance of group consensus amongst all of DMs
The final criteria C1, C2, C3, C6, C10, C13, C14, C15, C17 ,C18, C20, C21, C22, C23, C24, C26, C27 and C28 have been selected. (18 criteria are selected).
0.849
0.873
0.931
0.959
0.970
0.976
0.987

1.000
0.980
0.921
0.875
0.812

0.942
1.000
0.810
0.812
0.814
0.814
0.823

0.547

Satisfying some of criteria

0.957
0.923
0.832
0.775
0.732
0.670
0.643

Satisfying few of criteria

0.900
0.800
0.700
0.600

0.428

Satisfying half of criteria

1.000

0.500
0.400

Satisfying many of criteria

0.300
0.200

Satisfying most of criteria

0.100

Satisfying all of criteria

Scores of scenarios in group's viewpoint

Satisfying at least one of
criteria

1.100

0.000
Sc.4

Sc.3

Sc.2

Sc.1

Fig. 6. Scores of scenarios in the first type several risk cases

شکل  -0امتياز طرحها از ديدگاه تصميمگيران در حالتهای ريسک نوع اول

تمامي تصميمگيران و تأمين تمامي شاخصها توسط طرحها برای

با توجه به نمودار شکل  6در حالت ريسکگريزی کامل (تأمين
تمامي شاخصها توسط طرحها) ،طرحهای  2و  0به صورت رقابتي
در اولويت هستند .درحاليکه در نگرش ريسکپذيری کامل (تأمين
حداقل شاخص تنش آبي نسبي توسط طرحها) ،طرح  9در اولويت
است .درجه اجماع گروهي طرحها توسط روش  CPبراساس رابطه
( )55برای حاالت ريسک نوع دوم محاسبه گرديده ،و مطابق شکل 7
است.

مقادير 𝛼 نشان داده شده است.
مطابق شکل  ،0مشاهده ميشود که وابسته به مقادير 𝛼 امتياز نهايي
طرحها متفاوت خواهد بود .در مواردی که امتياز طرحها نسبت به
درجه اجماع ارجح است ( ،)𝛼 = 4/344طرحهای  2و  0در رقابتاند
و حتي ميتوان از طرح ( 2مديريت تأمين) به عنوان جايگزين طرح 0
(مديريت تلفيقي تأمين و تقاضا) استفاده نمود .در مواردی که درجه
اجماع ارجح است ( ،)𝛼 = 4/544برتری مطلق مربوط به طرح 0
است.

با توجه به شکل  ،7درجه اجماع گروهي طرحها ،در شرايط
ريسکگريزی کامل (اهميت اجماع گروهي تمامي تصميمگيران)
کمترين مقادير را دارا ميباشند .نکته مهم در اين نمودار ،باال بودن
قابلتوجه درجه اجماع طرح  0نسبت به ساير طرحها در حالت اهميت
اجماع گروهي تمامي تصميمگيران به منظور تأمين تمامي شاخصها
ميباشد ،که رويکردی مبتني بر مديريت تلفيقي تأمين و تقاضا در
ديدگاه کامالً ريسکگريز (محافظهکارانه) دارد.

برای حالت ( ،)𝛼 = 4/144رتبه طرحها در هفت حالت ريسک نوع
اول و چهار حالت ريسک نوع دوم تصميمگيری ،مطابق جدول 59
ميباشد.
از نتايج مشاهده ميشود که وابسته به هريک از دو نوع ارزيابي
ريسک تصميمگيری ،نتايج رتبههای طرحها متفاوت خواهد بود .در
دشت مشهد مديرگروه ريسکپذير برای تأمين حداقل شاخص تنش
آبي نسبي ،طرح  9را به عنوان طرح برتر انتخاب مينمايد.

امتياز نهايي طرحها در هر حالت ريسک ،با استفاده از روش
 IOWA-CPبرای مقادير مختلف 𝛼 ،مطابق رابطه ( )52محاسبه
گرديده است .در شکل  0امتياز نهايي طرحها ،در حالت اهميت اجماع
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Fig. 7. Group consensus degrees of scenarios in the second type several risk cases

شکل  -7درجه اجماع گروهی طرحها در حالتهای مختلف ريسک نوع دوم
0.978
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Fig. 8. Final scores of scenarios in completely risk-prone viewpoint

شکل  -8امتياز نهايی طرحها در شرايط ريسکگريزی کامل

شاخص پايداری منابع آب و محيطزيست (تنش آبي نسبي)،
مهمترين شاخصهای پايداری اقتصادی (بهرهوری آب در توليد
کشاورزی و نسبت درآمد به هزينه) ،و نيز مهمترين شاخص پايداری
اجتماعي (ميزان رفاه اجتماعي) مدنظر قرار گرفته و مقايسه بين
طرحها بر اساس فرآيند تصميمگيری توسط روش  IOWA-CPدر
شرايط اجماع تمامي تصميمگيران به منظور تأمين شاخصهای
اولويتدار اهداف پايداری منابع آب و محيطزيست و پايداری
اقتصادی و اجتماعي به صورت مجزا انجام شده است .نتايج رتبههای
طرحها در اين تحليل مطابق جدول  50ميباشد.

اما مديرگروه ريسکگريز و محافظهکار که تمايل به تأمين تمامي
شاخصها را دارد ،طرح  0را به عنوان طرح ارجح انتخاب ميکند .به
منظور مقايسه نهايي طرحها ،مطابق پيشنهاد تصميمگيران حوضهای،
فرآيند تحليل تصميمگيری بر مبنای تأمين مهمترين شاخصهای
مربوط به اهدف توسعه پايدار به صورت جداگانه انجام گرديد.
 -3-3نتيجه تحليل تصميمگيری بر مبنای مهمترين
شاخصهای توسعه پايدار

به منظور مقايسه نهايي طرحها ،در تحليلي مبتني بر تأمين
شاخصهای اولويتدار در توسعه پايدار دشت مشهد ،مهمترين
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(مديريت تلفيقي تأمين و تقاضا) نسبت بـــه ساير طرحها منتخب
ميباشد که دليل آن تأمين درصد بيشتری از نياز آبي کشاورزی و
.درنتيجه ايجاد شرايط رفاه باالتر در معيشت کشاورزان است

 مشاهده ميشود که از منظر هدف پايداری50 مطابق نتايج جدول
9  طرح،منابع آب و محيطزيست و تأمين شاخص تنش آبي نسبي
 در.(مديريت تقاضا) نسبت به ساير طرحها دارای اولويت ميباشد
 نسبت به9  نيز طرح،حصول بهرهوری مناسب آب در توليد کشاورزی
 نسبت درآمد به هزينه نيز برای دو طرح.ساير طرحها در اولويت است
 تقريباً يکسان ميباشد و اين امر مبين اولويت يکسان اين دو0  و9
 بنابراين از منظر هدف پايداری.طرح در تأمين اين شاخص است
 در دشت مشهد طرح مديريت تقاضا نسبت به ساير،اقتصادی نيز
0  از منظر هدف پايداری اجتماعي نيز طرح.طرحها اولويت دارد

، پايداری اقتصادی،اولويت اهداف پايداری منابع آب و محيطزيست
يا پايداری اجتماعي به منظور تعيين طرح برتر تأمين آب وابسته به
نوع نگرش و نيز سياستهای تصميمگيری در مديريت حوضه آبريز
.است

Table 13. Scenarios’ ranking for several cases of first and second risk analysis

 رتبهبندی طرحها در حالتهای مختلف ريسک نوع اول و دوم-03 جدول
Case No. 1: Group consensus amongst all of DMs
Satisfying at least
Satisfying
Satisfaction of
one of criteria (the
few of
criteria by
most important
criteria
scenarios
criteria)
2
Sc.1
1
3
4
Sc.2
2
Sc.3
1
4
3
Sc.4
Case No. 2: Group consensus amongst most of DMs
Satisfying at least
Satisfying
Satisfaction of
one of criteria (the
few of
criteria by
most important
criteria
scenarios
criteria)
2
Sc.1
1
4
4
Sc.2
2
Sc.3
1
3
3
Sc.4
Case No. 3: Group consensus amongst many of DMs
Satisfying at least
Satisfying
Satisfaction of
one of criteria (the
few of
criteria by
most important
criteria
scenarios
criteria)
3
Sc.1
1
4
4
Sc.2
2
Sc.3
1
2
3
Sc.4
Case No. 4: Group consensus amongst half of DMs
Satisfying at least
Satisfying
Satisfaction of
one of criteria (the
few of
criteria by
most important
criteria
scenarios
criteria)
3
Sc.1
1
4
4
Sc.2
2
Sc.3
1
2
3
Sc.4

Satisfying
some of
criteria

Satisfying
half of
criteria

Satisfying
many of
criteria

Satisfying
most of
criteria

Satisfying all
of criteria

3
4
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

3
2
4
1

3
2
4
1

Satisfying
some of
criteria

Satisfying
half of
criteria

Satisfying
many of
criteria

Satisfying
most of
criteria

Satisfying all
of criteria

3
4
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

3
2
4
1

4
2
3
1

Satisfying
some of
criteria

Satisfying
half of
criteria

Satisfying
many of
criteria

Satisfying
most of
criteria

Satisfying all
of criteria

4
3
2
1

4
3
2
1

4
2
3
1

4
2
3
1

4
2
3
1

Satisfying
some of
criteria

Satisfying
half of
criteria

Satisfying
many of
criteria

Satisfying
most of
criteria

Satisfying all
of criteria

4
3
2
1

4
3
2
1

4
2
3
1

4
2
3
1

4
2
3
1

Table 14. Scenarios’ ranking based on satisfying the most important sustainable criteria

 رتبهبندی طرحها در تحليل مبتنی بر تأمين مهمترين شاخصهای پايداری-02 جدول
Group consensus amongst all of DMs

Satisfaction of criterion

Sc.1

Sc.2

Sc.3

Sc.4

Water resources and environmental sustainability

Satisfying rational water stress
Satisfying agricultural water productivity
Satisfying benefit per cost ratio
Satisfying social equity

3
3
3
4

4
4
2
2

1
1

2
2

Economic sustainability
Social sustainability
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1
3

1

هزينه باالتری را در دشت مشهد برای تأمين آب به همراه دارد .اما از
نظر پايداری اجتماعي ،طرح مديريت تلفيقي تأمين و تقاضا به دليل
تأمين درصد بيشتری از نياز آبي کشاورزی و ايجاد رفاه اجتماعي بهتر
برای ذینفعان نسبت به ساير طرحها در اولويت است .انتخاب طرح
برتر از ميان طرحهای رقابتي مديريت تقاضا و مديريت تلفيقي تأمين
و تقاضا در دشت مشهد به استراتژی شرکت آب منطقهای در
مديريت اين دشت و نيز نوع نگرش و سياستهای مديرگروه و
تصميمگيران در اولويتدهي به شاخصهای توسعه پايدار وابسته
است.

 -2خالصه و جمعبندی
در مقاله حاضر پس از معرفي فرآيند تصميمگيری گروهي
ريسکمحور ،ضرورت برپايي مدل تصميمگيری برای مديريت تأمين
آب محدوده دشت مشهد در افق طرح بيان شد .سپس در فرآيند
مهندسي ارزش مبتني بر تحليل رياضي ،با استفاده از عملگر تجميع
 IOWAو نيز روش فاصلهمحور  ،CPبه ترتيب مقادير وزن
شاخصها از ديدگاه گروه تصميمگيران و درجه اجماع گروهي
شاخصهای اوليه مشخص گرديد .در ادامه با استفاده از ترکيب خطي
وزن و درجه اجماع گروهي و مقايسه با حد آستانه قابلقبول50 ،
شاخص نهايي برای ارزيابي طرحهای تأمين آب در دشت مشهد
انتخاب شدند .در ادامه فرآيند تصميمگيری ،چهار طرح پيشنهادی با
نگرش مديريت تأمين ،مديريت تقاضا و مديريت تلفيقي تأمين و
تقاضا بر اساس شاخصهای منتخب توسط تصميمگيران مورد
ارزيابي قرار گرفت و امتياز طرحها با استفاده از روش ترکيبي
 IOWA-CPدر حالتهای مختلف ريسک تعيين گرديد .در نهايت،
بر اساس امتياز نهايي طرحها ،رتبهبندی در حالتهای مختلف
ريسک انجام شد و در هر حالت طرح برتر انتخاب گرديد.

برای مطالعات آينده دشت مشهد و نيز ساير دشتها و حوضههای
آبريز کشور ،انجام يک فرآيند تصميمگيری گروهي دقيق مبتني بر
مشارکت حداکثری از طيف گستردهای از ذینفعان ،ذیمدخالن و
صاحبنظران برای انتخاب شاخصهای نهايي و اولويتدار مبتني بر
اهداف توسعه پايدار پيشنهاد ميگردد .همچنين با توجه به پويايي
سامانههای منابع آب و نيز تغييرات تقاضاها در گذر زمان ،ميتوان
طرحهای متنوعتری از مديريت تأمين و تقاضا را برای تأمين آب
دشت براساس شاخصهای پايداری ارزيابي نموده و با تحليل
حساسيت نسبت به حالتهای مختلف ريسک تصميمگيری ،اولويت
های طرحهای تأمين آب را مشخص نمود و شرايط را برای ايجاد
يک حکمراني مشارکتي مؤثر در حوضه آبريز فراهم آورد.

نتايج رتبهبندی طرحهای تأمين آب در دشت مشهد مبيّن وابستگي
به ميزان ريسک تصميمگيری شرکت آب منطقهای به عنوان
مديرگروه تصميمگير براساس اهميت دادن به اجماع تعداد گروههای
تصميمگير و نيز تأمين تعداد شاخصهای توسعه پايدار است .در
دشت مشهد در حالت ريسکپذيری و در شرايط اجماع تمامي گروه
های تصميمگير ،برای تأمين حداقل شاخص تنش آبي نسبي ،طرح
مديريت تقاضا به عنوان طرح برتر انتخاب گرديد .اما در شرايط
ريسکگريزی و محافظهکارانه ،به منظور تأمين تمامي شاخصهای
منتخب در دشت مشهد ،طرح مديريت تلفيقي تأمين و تقاضا به
عنوان طرح ارجح انتخاب گرديد .به منظور مقايسه نهايي طرحهای
پيشنهادی در دشت مشهد ،مهمترين شاخصهای مربوط به هريک
از اهداف پايداری منابع آب و محيطزيست ،پايداری اقتصادی و
پايداری اجتماعي (مشتمل بر شاخصهای تنش آبي نسبي ،بهرهوری
آب در توليد کشاورزی ،نسبت درآمد به هزينه و ميزان رفاه اجتماعي)
به صورت جداگانه مورد تحليل فرآيند تصميمگيری گروهي قرار
گرفتند.
نتايج تحليل نهايي بيانگر اين است که از نظر پايداری منابع آب و
محيطزيست ،طرح مديريت تقاضا نسبت به ساير طرحها در اولويت
ميباشد و تنش آبي کمتری را در دشت مشهد ايجاد مينمايد .از نظر
پايداری اقتصادی نيز طرح مديريت تقاضا نسبت به ساير طرحها
دارای اولويت است و بهرهوری بيشتر و همچنين نسبت درآمد به

 -0تشکر
نويسندگان از شرکت سهامي آب منطقهای خراسان رضوی ،شرکت
مهندسي مشاور طوسآب ،و ساير سازمانها و نهادها بابت همکاری
الزم در تأمين اطالعات و امکانات مورد نياز اين پژوهش ،نهايت
تشکر و سپاس را دارند .همچنين نويسنده اول مقاله از وزارت محترم
علوم ،تحقيقات و فناوری بابت اهداء کمکهزينه فرصت تحقيقاتي
در دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريکا ،که در به نتيجه رسيدن اين
مطالعات مؤثر واقع گرديد ،کمال قدرداني را مينمايد.
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