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 چکیده

سان  نياز مورد شيرين  آب تأمين منابع بهترين از يكي زيرزميني آب ست.  ان شاورزی،    های فعاليت و اخير سالهای  در جمعيت رويه بي افزايش ا ك

 طوالني فرآيندی و پرهزينه بسيار  زيرزميني آب رفع آلودگي .كندمي تحميل زيرزميني آب های سفره  به را مختلفي های آالينده وشهری،  صنعتي 

ست  شخيص داده  آلودگي زماني اغلب و ا سب  هایراه از گردد. يكيمي غيرممكن تقريبا آبخوان آلودگي رفع كه شود  مي ت  از برای جلوگيری منا

ارزيابي كيفي منابع آبي آالينده  در اين پژوهش به است.   كاربری اراضي  مديريت و آبخوان پذير آسيب  مناطق شناسايي   زيرزميني، آب های آلودگي

اسايي   با شن . باشد تحليلي مي -اين پژوهش از نوع كاربردی و توصيفي پرداخته شد.    شهر مشهد  در ت تاثيرات آن يزيست محيطي در ايران و مدير 

ست محيطي آبي منابع عوامل موثر بر ارزيابي كيفي  شهد     آالينده زي شهر م سله مراتب   ه باز اين عوامل  هريکو تحليل در ايران و  سل ي روش تحليل 

AHP   شد بندی اولويتسعي در سب نظير     .آنها  ستا از نرم افزارهای آماری منا شد.     Excel ،SPSS ،Expert Choiceدر اين را ستفاده  نتايج اين  نيز ا

شان داد  ست محيطي در ايران  تكيفيكه  پژوهش ن شهد در حال    منابع آالينده زي شهر م شهری     قرار دارد و با تمركز برت بحراني و  مديرت بحران 

تأثير  %74توان آرامش بيشتری به زندگي روزمره در شهر مشهد القا نمود. در بين عوامل شناسايي شده در اين پژوهش عوامل سرمايه گذاری با         مي

  تأثير در اولويت های بعدی     %99عوامل فرهنگي با    وتأثير   %91تأثير، عوامل فناوری با      %32در راس كار و به ترتيب، عوامل توسععععه همه جانبه با          

 نقش ايفا نمودند.

 ارزیابی کیفی، منابع آبی آالینده، محیط زیست، مدیریت بحران، شهر مشهد: های کلیدی فارسیواژه
 

 مقدمه -1
ساني  هر عرفي و قانوني حق زيست،  محيط بالقوه های قابليت و طبيعي مواهب از مندی بهره از  برداری بهره ليكن است  ان

شرفت  طبيعي، منابع شد  و اجتماعي پي صادی  ر ست  منابع تخريب كه پذيرد انجام شكلي  به نبايد اقت در  را محيطي زي

شته  شد  بردا سيب  و با ست  محيط متوجه را ناپذيری جبران آ ستفاده  سازد.  زي ست  محيط مديريت رويكردهای از ا برای  زي

ستای  در حركت از اطمينان سعه  را ست  برخوردار ای ويژه اهميت از پايدار تو ست  ارزيابي منظور اين برای ا  پيامدهای زي

 هدف چند هر .است  گرفته قرار توسعه  های طرح از بسياری  كار دستور  در ها طرح فني سنجي  امكان با همزمان محيطي،

مسايل    و مشكالت  ها،برنامه جامعيت عدم صورت  در است  ممكن ليكن است  اجتماعي و اقتصادی  وضعيت  بهبود از توسعه، 

 اطمينان منظور به بار زيان پيامدهای از اجتناب آيد. لذا وجود به بهداشتي  و زيستي  محيط های جنبه از ويژه به مختلفي

پذيرفته  تواند مي اساسي   عنصر  عنوان به زماني مفهوم گردد. اين مي پايداری مفهوم ظهور موجب درازمدت، منافع از حفظ
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سعه،  از هدف كه شود  سترش  و رفاه افزايش تو سي    نيازهای تامين برای عدالت گ سا سل  ا حفظ  با آينده و امروز های ن

 (9213)ميرزاده و سپهريفر،  .باشد زيست محيط

 پيدا كرده زيادی توسعه وشرب، صنعت كشاورزی، چون مصارفي برای زيرزميني، آب منابع از بهره برداری امروز

 از استفاده مختلف مصارف آب برای تأمين راه تنها غالباً شيرين، آب درياچه و رودخانه از و دور خشک مناطق است. در

 وبهره برداری سطحي های آب منابع محدوديت و اخير های سال در جمعيت رويه بي افزايش .است زيرزميني آب منابع

 منابع به ناپذيری جبران خسارات آمدن بار به باعث انساني فعاليتهای گسترش و زيرزميني آب های سفره از حد از بيش

 سفره به را مختلفي های آالينده كه باشد مي وشهری كشاورزی، صنعتي های فعاليت جمله آن از . است شده كشور طبيعي

 (9211)سبفي و ديگران، .كندمي تحميل زيرزميني آب های

 شوند. رفع آلودگي مي شناسايي شرب آب هایچاه شدن آلوده از بعد زيرزميني، آبهای آلودگي از موارد بسياری در

 آبخوان آلودگي رفع كه شود مي تشخيص داده آلودگي زماني اغلب و است طوالني فرآيندی و پرهزينه بسيار زيرزميني آب

 آسيب مناطق شناسايي زيرزميني، آب های آلودگي از برای جلوگيری مناسب هایراه از گردد. يكي مي نغيرممك اٌتقريب

 آلودگي منابع ، صنعتي آلودگي منابع شهری، آلودگي منابع به آب آالينده منابع. است كاربری اراضي مديريت و آبخوان پذير

 )جعفرزاده و ديگران( گردند. مي تقسيم متفرقه آلودگي منابع كشاورزی و

شد.    "پايدار توسعه "جديد  پارادايم گيری شكل  به منجر مختلف كشورهای  در ای توسعه  فعاليتهای دهه سه  تجربه

 ادغام با بايستي مي جامعه هر توسعه  كه است. بدين معني  حفاظت و توسعه  يكپارچگي پايدار توسعه  اساسي   اصول  از يكي

 صعودی  سير  از حالت اين و داشته  استمرار  كه يافت دست  ای به توسعه  بتوان تا باشد  همراه آن محيطي زيست  مالحظات

 .برخوردارباشد نيز

ارزيابي كيفي منابع آالينده زيسعععت محيطي منابع آب در ايران و مديرت بحران تاثيرات آن بر        در اين پژوهش به  

شهر             سايي عوامل موثر بر آلودگي منابع آب  شنا ستا با  شود. در اين را شهد پرداخته مي  شهر م زندگي روزمره با تمركز بر 

 ن اين عوامل پرداخته مي شود.مشهد به اولويت بندی هريک و ارائه راهكارهای مناسب جهت مديريت بحرا

 پژوهش های پیشین -2
 پااليشگاه صنعتي های آالينده توسط زيرزميني آب منابع پذيری آسيب ( در كار تحقيقاتي خود به ارزيابي9213جمالي )

 گرديد تهران نفت پااليشگاه انتقال آالينده مدل تهيه به اقدام MT3DMSافزار  نرم از استفاده با نفت تهران پرداخته است.

 گسترش و سال اجرا 01، 71، 31، 91های  بازه برای مدل انتقال آينده، در آلودگي ابر گسترش نحوه بيني پيش منظور به و

 (9213.)جمالي، دگردي زماني تعيين هایبازه اين برای آلودگي ابر

سي  بابااوغلي ست  محيط بحران اجمالي در كار خود به برر آب  منابع تخريب و هوا آلودگي محور ايران حول در زي

ست  ست  شده  سعي  مقاله اين در. پرداخته ا  ای، عوامل نهكتابخا مطالعه و عيني شواهد  بر مبتني تحليلي نگاه يک با ا

 (9211.)بابااوغلي، گيرد قرار توجه مورد آنها با مقابله راهكارهای امكان حد تا و زيست محيط تهديد طبيعي و انساني

آلودگي  آب، آلودگي بر تأكيد با حيطيم زيست  ناپايداری های شاخص  در مقاله خود به ارزيابي ارانفيروزی و همك

ستفاده  با صدا  آلودگي و خاک سله   تحليل روش از ا دی و براهواز پرداختند. اين تحقيق از نوع كار شهر  نمراتبي در كال سل

تحليلي مي باشععد. در اين راسععتا، پ  از تبيين مفهوم پايداری شععهری و ناپايداری شععهری و شععناخت -روش آن توصععيفي

معيارهای مورد نظر، با توجه به اهداف مطالعه فرآيند تبديل معيارها به شاخص های كمي انجام شد و شاخص و زيرشاخص   

استفاده شد و    GISفضايي داده ها، از نرم افزار  -د. برای تحليل مكاني، اولويت بندی گرديدنAHPها در چارچوب مدل وزني 

مهمترين شاخص ها تبيني برای ارزيابي شاخص های ناپايداری زيست محيطي شهر اهواز، با تاكيد بر شاخص آلودگي آب،       

 (9210.)فيروزی و همكاران، ودگي صدا مورد استفاده قرار گرفتآلودگي خاک و آل
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 اصلي عوامل بين از كه مشخص گرديد گرديد انجام آمريكا كاليفرنيای ايالت زيرزميني های ی آبرو بر كه پژوهشي

 های زمين زرع، و كشت فعاليت های سپتيک، طبيعي، عوامل زيرزميني، سازی ذخيره نشت مخازن : زيرزميني آب آالينده

 فعاليت دارد را زيرزميني آب های آلودگي در تأثير بيشترين كه عاملي صنعتي ای نقطه منابع آالينده و زباله دفن محل

 (Helperin at al, 2011 ).باشد مي زراعي های

 زيرزميني های آب آلودگي اصلي منابع شد كه مشخص گرفت صورت تانزانيا دارالسالم شهر در كه ديگر ای مطالعه در

 های پمپ نشت جامد، های زباله انبار تل از محل شده ايجاد شيرابه صنعتي، های فاضالب خانگي، شامل فاضالب منطقه

 های بارندگي همراه به منطقه شني های طبيعت خاک همچنين و جامد زايدات دفن های فعاليت نفتي، سوخت، زايدات

   (Rubhera and Eindhoven, 2012)دهد مي افزايش را آبخوان به آلودگي ی توده سرعت رسيدن كه ساالنه
 

 روش پژوهش -3
يل روش تحلجهت اولويت بندی و ارزيابي تصميم گيری عوامل شناسايي شده موثر در هر پروژه ای مي توان از تكنيک های 

استفاده  7AHPمراتبي يا  روش تحليل سلسلهو  تفكر فازی ، 2TOPSISروش ، (RII)3 اهميت نسبي شاخص روش ،9عاملي

 نمود.

 سال در ساتي ال توماس توسط بار اولين برای كه است مراتبي سلسله تحليل فرآيند هاتكنيک اين كارآمدترين از يكي

 مديران به را مختلف سناريوهای بررسي امكان و شده نهاده بنا زوجي هایمقايسه براساس تكنيک اين .شد مطرح 9191

 كاربران و مديران استقبال مورد دارد كه جامعي حال عين در و ساده ماهيت علت به مراتبي سلسله دهد. فرآيند تحليلمي

 ساختار . است بوده توجه مورد همواره نيز علمي محافل سوی از گذشته سال بيست طول در است بعالوه شده واقع مختلف

 صورت نه )به تا يک كمي مقادير با هاقضاوت و است شده تشكيل هاگزينه و معيارها جزء هدف، سه از فرآيند اين كلي

 نسبت معيارها اهميت ابتدا كه صورت بدين گيرد،مي انجام زوجي مقايسات طريق تواند باشد( ازمي نيز اعداد اين از كسری

 نهايت در و شودمي ارائه زوجي، مقايسات هایماتري  در معيارها از هريک به ها نسبتگزينه ارجحيت سپ  و هدف به

 (9210.)فيروزی و همكاران، شود مي مشخص هاگزينه و معيارها وزن

 ناسازگاری محاسبه امكان آن، بودن درک قابل و سادگي به توان مي هاروش ساير به نسبت روش اين مزايای از

 داليل از ديگر يكي .كرد اشاره كيفي و كمي معيارهای گرفتن نظر در امكان و فرآيند مراتبي سلسله ها، ساختارقضاوت

 (9217.)شيراني و همكاران،كندمي فراهم گروهي مشاركت جهت كه است ساختاری روش اين انتخاب

سطوح  در و مساله كلي هدف آن راس در كه باشدمي واقعي پيچيده مسائل از گرافيكي نمايش يک مراتبي سلسله فرآيند

 برخي اما ندارد وجود مراتبي سلسله مدل رسم برای قطعي و ثابت قاعده يک چند دارند. هر قرار هاگزينه و معيارها بعدی

 داير ديدگاه از مراتبي سلسله فرآيند مثال طور به . نمايند بيان زمينه اين در كلي قواعد سری يک اند كهنموده افراد سعي

 است: شده بيان زير به شكل فورمن و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Dyer and Forman,1992)هاگزینه – معیارها زیر – معیارها – هدف -9شکل
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ندی از رتبه ب تحليل سلسله مراتبي و معيارهای انتخابي اين پژوهش كه بر مبنایبا توجه به پركاربرد بودن روش 

های جاری كشور بوده است، در اين پژوهش پرسشنامه مدنظر براساس متدولوژی روش نگاه برخي مديران و سرپرستان پروژه

 (Huang, 1998).ل سلسله مراتبي تنظيم گرديده استتحلي

 جامعه آماری پژوهش 9-3

نفر از متخصصان اهل فن و مديران و كارشناسان حوزه محيط زيست و منابع آب در شهر مشهد  911حداقل ن پژوهش در اي

بهره جسته مي شود. الزم به ذكر است كه تعداد دقيق جامعه آماری با بكارگيری فرمول كوكران در حين انجام پروژه حاصل 

 نمونه حجم كوكران فرمول از استفاده شدند. با انتخاب اوليه ليست عنوان به 931تحقيق تعداد  اين مي گردد. لذا برای

در نظر گرفته شده  %91با سطح اطمينان  %1ت در اين پروژه سطح خطای سالزم به ذكر ا .آمد دست به نفر 911 نياز مورد

 است. 

(9)           𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
−1)

 

مقدار متغير نرمال واحد   Z(؛…جمعيت آماری)حجم جمعيت شعععهر، اسعععتان وجم ح N حجم نمونه؛ nكه در اين رابطه 

ستاندارد؛  صفت معين؛     pا سبتي از جمعيت دارای  صفت معين؛    q=(p-1)  ن سبتي از جمعيت فاقد  مقدار متغير نرمال    Z ن

 است؛ 11/1يا 19/1برابر  مقدار اشتباه مجاز كه معموالً  d است؛ 10/9درصد برابر 11واحد استاندارد كه در ميزان اطمينان 

در نظرگرفت و در اين صعععورت واريان  به حداكثر مقدار خود        1/1توان آن را كه اگر در اختيار نباشعععد، مي     q و pمقدار 

 رسد.مي

 روایی ابزارپژوهش 2-3

بندی  و اولويتمنابع آبي آالينده در ايران و نيز مواردی كه در شهر مشهد و ارزيابي شناسايي پرسشنامه تهيه شده و در مورد 

هايي ، در چندين نوبت با اعمال نظر متخصصين، و استاد راهنما مورد بررسي و سؤالAHPروش تحليل سلسله مراتبي  آنها با

ب جايگزين ومورد تاييد كه به لحاظ صوری و محتوايي مناسب تشخيص داده نشده بودند حذف گرديد و سؤاالت مناس

 قرارگرفت. 

 

 پایایی ابزار پژوهش 3-3

اگر سواالت به صورت دو حالتي . فای كرونباخ مورد سنجش قرار گرفتو ضريب آل SPSSشاخص پايايي توسط نرم افزار 

 .و غلط = صفر( در نظر گرفته شوند، ضريب آلفا از رابطه زير قابل محاسبه خواهد بود 9)درست =

 

(3)          α =
𝑘

𝑘−1
− (1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2
)  

 

واريان  كل سواالت است و اگر  2S، تعداد پاسخ های غلط و q، تعداد پاسخ های درست، p، تعداد سواالت؛ kكه در آن 

سواالت به صورت ارزشي باشند )هر سوال ارزش مربوط خود را داشته باشد( آلفای كرونباخ از رابطه زير ميزان پايايي آزمون 

  .كندرا محاسبه مي 

 

(2)          α =
𝑘

𝑘−1
−

(1 −
∑ 𝑠𝑖

2𝑘
𝑖=1

𝑠2
)  

 شده است. 10/1پايايي اين تحقيق از طريق طيف ليكرت و ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شده است كه 
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 این پژوهشدر عوامل شناسایی شده  4-3

ها فعاليت كه محقق در آن با توجه به پرسش از افراد مجرب و حرفه ای و اسناد و  مدارک موجود در چند پروژه جاری كشور

 ای دارد و استناد به مدارک چندين شركت مطرح در اين زمينه در اين پروژه عوامل زير شناسايي گرديد:حرفه

 معیارهای اصلی : 3-4-9

 الف ع عوامل سرمايه گذاری

 عوامل فرهنگي  -ب

 عوامل فناوری -ج

 عوامل توسعه همه جانبه -د

 زیر معیارها : 3-4-2
 الف ـ عوامل سرمایه گذاری شامل: 

 ،محدود بودن بودجه های ارزيابي( 9عامل 

 ،ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيافزايش قيمت تمام شده در هنگام خريد مكانيزم های ( 3عامل 

 در شهر و روستاهای مشهد. اوليه گذار كمو سرمايهسرمايه ( 2عامل 
 عوامل فرهنگی شامل:  -ب

 و اثرات آن بر زندگي روزمره ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيهای جديد آشنا نبودن مردم با فناوری( 9عامل 

 زمرهو اثرات آن بر زندگي رو ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيلذت استفاده از اهميت ندادن و اولويت قرارندادن ( 3عامل 

 ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي و اثرات آن بر زندگي روزمره مردمله اطالع رساني نامناسب پيرامون مسئ( 2عامل 

ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي و اثرات صرفه جويي در فرهنگ مردم و نقش  و كم اهميت جلوه دادنكم رنگ ( 7عامل

 آن بر زندگي روزمره
 عوامل فناوری شامل: -ج

 ،ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي جهت نبود صنعت نوين ساخت( 9عامل 

 ،ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي( اجرای غير تخصصي و استاندارد نبودن مصالح استفاده شده در 3عامل 

 ، وارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي( روند كند ارتقای سطح كيفي اجرا توسط پيمانكاران در 2عامل 

 .ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيالح با كيفيت در ( استفاده از مص7عامل

 .ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيبهبود در پروسه طراحي در ( 1عامل 
 عوامل توسعه همه جانبه شامل:  -د

 ،ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيعدم نظارت دقيق در اجرای در ( 9عامل 

 ،ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيب در نبود آيين نامه مناس( 3عامل 

 ، وارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيملي و استاندارد تدوين مقررات ( 2عامل 

 ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي،در كارفرماها كمک مالي و تسهيالت دولتي به ( 7عامل 

 .منابع آالينده منابع آبي ارزيابي كيفياثرات سازگار با محيط زيست در ( 1عامل 

 

نشان داده  (2و ) (3(، )9مطابق جداول ) تحصيالت و سن جنسيت، بر اساس فراواني در نمونه مورد مطالعه مار دموگرافيکآ

 شده اند
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 بررسی فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه. -9جدول 

 درصد فراواني جنسيت

 زن

 مرد

32 

44 

32 

44 

 911 911 جمع

 

 بررسی فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه. -2جدول 

 درصد فراواني سن

 سال 21تا  31از 

 سال 21تا  21از 

 سال 71تا  21از 

 سال 71باالتر از 

39 

39 

21 

1 

39 

39 

21 

1 

 911 911 جمع

 

 بررسی فراوانی تحصیالت در نمونه مورد مطالعه. -3جدول 

 درصد فراواني تحصيالت

 فوق ديپلم

 كارشناسي

 ارشد

31 

72 

24 

31 

72 

24 

 911 911 جمع

 

 آمار توصیفی 5-3

 نشان داده مي شوند. (4( و )0( و )1( و )7شماره)آمار مربوط به متغير های اصلي مورد استفاده در اين پژوش مطابق جداول 
 در نمونه مورد مطالعه.سرمایه گذاری آمار مربوط به متغیر عوامل  -4جدول 

 مقدار آماره

 ميانگين

 ميانه

 مد

 انحراف معيار

 واريان 

1/31 

1/31 

91 

0/3 

11/4 
 

 در نمونه مورد مطالعه. آمار مربوط به متغیر عوامل فرهنگی -5جدول 

 مقدار آماره

 ميانگين

 ميانه

 مد

 انحراف معيار

 واريان 

2/91 

91 

94 

2/3 

1/1 
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 در نمونه مورد مطالعه.فناوری آمار مربوط به متغیر عوامل   -6جدول 

 مقدار آماره

 ميانگين

 ميانه

 مد

 انحراف معيار

 واريان 

2/91 

91 

94 

2/3 

1/1 

  
 در نمونه مورد مطالعه. آمار مربوط به متغیر عوامل توسعه همه جانبه  -7جدول 

 مقدار آماره

 ميانگين

 ميانه

 مد

 انحراف معيار

 واريان 

12/32 

1/33 

33 

4/9 

9/2 

 

 هاپاسخ همبستگی بررسی 7-3

 ضعريب  از كعاران پيمعان  و مشعاوران  كارفرمايعان،  هعای پاسعخ  بعين  نظعر  توافعق  و همبسعتگي  ميعزان  بررسعي  بعرای 

د: )ايمعان زاده و  ردگع معي  محاسعبه  زيعر  فرمعول  كمعک  بعه  ضعريب  ايعن  ( استفاده گرديعد. مقعدار  sr) اسپيرمن همبستگي

 (9212همكاران،

𝑟𝑠 = 1 −
6∑𝐷2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

sr اسپيرمن ایرتبه همبستگي = ضريب 

D مقايسه مورد نمونه 3 از كدام هر جانب از شده اختصاص داده رتبه دو بين = تفاوت 

N هارتبه = تعداد 

 از و باشعد  مثبعت  شعده  محاسعبه  مقعدار  شعد. چنانچه  خواهعد  مقايسعه  بحرانعي  مقعدار  بعا  ضعريب  ايعن  مقعدار  نهايت در

 باشعد،  كمتعر  بحرانعي  مقعدار  از و منفعي  srدارد. اگعر   وجعود  مثبعت  باشعد، همبسعتگي   بيشعتر  مثبعت  بحرانعي  مقعدار 

 از .نعدارد  وجعود  همبسعتگي  باشعد،  و منفعي  مثبعت  بحرانعي  مقعادير  بعين  srاگعر   دارد. امعا  وجعود  منفعي  همبسعتگي 

 (9212)ايمان زاده و همكاران،: است شده استفاده بحراني مقدار محاسبه برای زير فرمول
 

𝑟 = ±
𝑧

√𝑛 − 1
 

Z شودمي استفاده نرمال توزيع از كه است بودن دار معني سطح به مربوط. 

 ارائه شده است.( 9) نتايج در جدول شود،مي محاسبه نرمال توزيع جدول از كه Zمقدار  خطا، %9 سطح گرفتن نظر در با
 عوامل. بین اسپیرمن همبستگی ضریب -8جدول 

  كارفرما مشاور پيمانكار

 كارفرما 9 410/1 014/1

 مشاور 410/1 9 101/1

 پيمانكار 014/1 101/1 9

 

(7) 
 

(1) 
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از جمله دليل تفاوت در همبستگي بين عوامل مي توان به وجود نفرات مخالف در شركت های مختلف از جمله مشاور، 

كارفرما و پيمانكار اشاره نمود و اينكه همه ی جامعه آماری اين پژوهش در يک پروژه خاص و شركت خاص كار نمي كنند. 

 آن به مربوط بحراني مقدار از جدول، در همبستگي ضريب مقادير مشخص است فوق هایجدول از كه گونههماناز طرفي 

 .دارد وجود پروژه در درگير عوامل بين در بااليي نظر نتيجه توافق در و است بيشتر
 

 آمار استنباطی 8-3

 ي منابعارزيابي كيفتحقيق در  توان تبيين واريان  فاكتورهای اصلي نسبت به تحليل و بررسي SPSSبا استفاده از نرم افزار 

اقدام و نتايج ذيل حاصل  در شهر مشهد در ايران و مديرت بحران تاثيرات آن بر زندگي روزمره آالينده زيست محيطي آبي

 شد :

سرمايه نشان داد كه عوامل  P < 19/1و  F(7و  297)=  R ،4/31= 90/1براساس محاسبات : سرمایه گذاری مقیاس عوامل 

ر د آالينده زيست محيطي آبي ارزيابي كيفي منابعداری توان تبيين واريان  ی معنيدرصد به گونه 11با اطمينان  گذاری

درصد دارا هستند. سهم زيرمقياس عوامل  74ا به ميزان ر در شهر مشهد ايران و مديرت بحران تاثيرات آن بر زندگي روزمره

دار است. مقادير ضرايب همبستگي تفكيكي محاسبه شده درصد معني 11(، در سطح اطمينان =  09/1) سرمايه گذاری

مالک و  توان بين متغيرنيز مويد ترتيب مقادير ضرايب همبستگي استاندارد ذكر شده است. بر اساس ضرايب استاندارد مي

 بين رابطه مستقيم و معناداری يافت.متغيرهای پيش

 عوامل فرهنگينشان داد كه  P < 19/1و  F(7و  297)=  R ،9/9= 97/1، -99-7براساس نتايج جدول :  فرهنگیمقیاس عوامل 

ر ايران و د آالينده زيست محيطي آبي ارزيابي كيفي منابعداری توان تبيين واريان  ی معنيدرصد به گونه 11با اطمينان 

 عوامل فرهنگي درصد دارا هستند. سهم زيرمقياس  99را به ميزان  در شهر مشهد مديرت بحران تاثيرات آن بر زندگي روزمره

دار است. مقادير ضرايب همبستگي تفكيكي محاسبه شده نيز مويد ترتيب درصد معني 11(، در سطح اطمينان =  79/1)

بين شتغير مالک و متغيرهای پيتوان بين ممقادير ضرايب همبستگي استاندارد ذكر شده است. بر اساس ضرايب استاندارد مي

 رابطه مستقيم و معناداری يافت.

ــل  ــاس عوام ــاوریمقی  11بععا اطمينععان فنععاوری نشععان داد كععه عوامععل  P < 19/1و  F(7و  297= ) R ،1/0= 19/1: فن

در ايععران و  آالينععده زيسععت محيطععي آبععي ارزيععابي كيفععي منععابعداری تععوان تبيععين واريععان  ی معنععيدرصععد بععه گونععه

درصعد دارا هسعتند. سعهم  زيرمقيعاس      91را بعه ميعزان   در شعهر مشعهد    مديرت بحعران تعاثيرات آن بعر زنعدگي روزمعره     

دار اسععت. مقععادير ضععرايب همبسععتگي تفكيكععي  درصععد معنععي 11(، در سععطح اطمينععان =  77/1)فنععاوری عوامععل 

بعر اسعاس ضعرايب اسعتاندارد      محاسبه شعده نيعز مويعد ترتيعب مقعادير ضعرايب همبسعتگي اسعتاندارد ذكعر شعده اسعت.           

 بين رابطه مستقيم و معناداری يافت.توان بين متغير مالک و متغيرهای پيشمي

ــه  ــه جانب ــعه هم ــل توس ــاس عوام د كععه عوامععل توسعععه همععه  نشععان دا P < 19/1و  F(7و  297)=  R ،0/1= 94/1: مقی

آالينعده زيسعت    آبعي  ارزيعابي كيفعي منعابع   داری تعوان تبيعين واريعان     ی معنعي درصعد بعه گونعه    11با اطمينان  جانبه 

درصععد دارا  32را بععه ميععزان  در شععهر مشععهد در ايععران و مععديرت بحععران تععاثيرات آن بععر زنععدگي روزمععره    محيطععي

دار اسععت. درصععد معنععي 11(، در سععطح اطمينععان =  11/1) عوامععل توسعععه همععه جانبععههسععتند. سععهم  زيرمقيععاس 

شعده نيعز مويعد ترتيعب مقعادير ضعرايب همبسعتگي اسعتاندارد ذكعر شعده           مقادير ضرايب همبسعتگي تفكيكعي محاسعبه    

بعين رابطععه مسعتقيم و معنععاداری   تعوان بععين متغيعر مععالک و متغيرهعای پععيش   اسعت. بععر اسعاس ضععرايب اسعتاندارد مععي   

 يافت.
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 تشکیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار   3-9

 .AHPماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین کننده  -9جدول

  عوامل سرمايه گذاری عوامل فرهنگي  عوامل فناوری عوامل توسعه همه جانبه 

 عوامل سرمايه گذاری 9 413/3 423/1 15719

 عوامل فرهنگي  202/1 9 323/1 15041

 عوامل فناوری 219/9 210/7 9 15971

 عوامل توسعه همه جانبه  15191 95319 35197 9

 

ميزان نرخ ناسععازگاری اسععتخراج، و  ( بوده اسععت. براسععاس جدول=IR 139/1<9/1نيز ) ميزان نرخ ناسععازگاری ماتري 

 بندی معيارها آمده است. رتبهنتايج حاصل از محاسبات بعمل آمده برای . (9211)كماسي و شرقي، محاسبه شده است

سازگاری)  جداول زير رتبه بندی معيارهای انتخابي و  سبه بردار نا سازگاری) CVمحا شان   (IR( و نرخ نا برای اين پژوهش را ن

 مي دهد.
 .بندی معیارهارتبه -91جدول

 بندی معيارها )اوزان معيارها(رتبهترتيب 

 271/1 عوامل سرمايه گذاری

 911/1 عوامل فرهنگي 

 713/1 عوامل فناوری

 15401 عوامل توسعه همه جانبه 

 

 .(IR( و نرخ ناسازگاری)CVمحاسبه بردار ناسازگاری) -99 جدول

CV WSV 

392/0 091/9 

929/0 991/1 

127/0 743/1 

314/0 397/3 

130/1 II=(AVE(cv)-6) / (N-1) 

139/1 IR= II / 37/9 
 

 بررسی نتایج  -4
 (7-2رجوع شود به بخش )مقايسه تاثير هركدام از زيرمعيارها را در قالب معيار اصلي نشان مي دهد.  3شكل 

 

 

 

 

 

 مقايسه تأثير عوامل فرهنگيب(  سرمايه گذاریمقايسه تأثير عوامل الف( 
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 در قالب معیار اصلی مقایسه تاثیر هرکدام از زیرمعیارها را - 2شکل 

  نتیجه گیری -5
ايران و  در آالينده زيست محيطي آبي بررسي نقش عوامل در ارزيابي كيفي منابع در بين عوامل شناسايي شده در خصوص

تأثير در راس كار و  %74در شهر مشهد در اين پژوهش عوامل سرمايه گذاری با  مديرت بحران تاثيرات آن بر زندگي روزمره

تأثير در اولويت های  %99عوامل فرهنگي با  تأثير و %91تأثير ، عوامل فناوری با  %32ب عوامل توسعه همه جانبه با به ترتي

در ايران و مديرت بحران تاثيرات آن بر  آالينده زيست محيطي آبي ارزيابي كيفي منابع جهت بررسي نقش عوامل در بعدی

 در شهر مشهد نقش ايفا نمودند. زندگي روزمره

و ترين عامل و عامل سرمايه به عنوان مهم محدود بودن بودجه های ارزيابيعامل در بين عوامل مالي و سرمايه گذاری 

 به عنوان كم اثرترين عامل بدست آمد. در شهر و روستاهای مشهد اوليه گذار كمسرمايه

ي منابع آالينده منابع آبي و اثرات آن بر ارزيابي كيفهای جديد آشنا نبودن مردم با فناوری عاملدر بين عوامل فرهنگي 

صرفه جويي در فرهنگ مردم و نقش  و كم اهميت جلوه دادنكم رنگ  ترين عامل و عاملبه عنوان مهمزندگي روزمره مردم 

 به عنوان كم اثرترين عامل بدست آمد. ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبي و اثرات آن بر زندگي روزمره

به  ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيروند كند ارتقای سطح كيفي اجرا توسط پيمانكاران در  عاملدر بين عوامل فناوری 

ترين به عنوان كم اثر ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبياستفاده از مصالح با كيفيت در  ترين عامل و عاملعنوان مهم

 عامل بدست آمد.

ترين ، به عنوان مهمارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبينبود آيين نامه مناسب در  عاملوسعه همه جانبه در بين عوامل ت

 به عنوان كم اثرترين عامل بدست آمد. ارزيابي كيفي منابع آالينده منابع آبيملي و استاندارد تدوين مقررات  عامل و عامل

 

 پی نوشت -6

1- Factor Analysis 

2- Relative Importance Index (RII) 

3- The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 

4- Analytical Hierarchy Process 
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Abstract 

Groundwater is one of the best sources of fresh water needed by humans. Unbridled population growth in 

recent years and agricultural, industrial and urban activities impose various pollutants on groundwater 

aquifers. Groundwater remediation is a very costly and time consuming process  and is often detected when It 

is almost impossible to remediate aquifer pollution. One of the best ways to prevent groundwater pollution is 

the Identification of vulnerable aquifer areas and Land use management. In this study, the qualitative 

assessment of water pollutants in Iran and the management of its effects in Mashhad have been studied. This 

research is of applied and descriptive-analytical type. By identifying the factors affecting the qualitative 

assessment of water pollutants in Iran and the city of Mashhad and analyzing each of these factors by AHP 

hierarchical analysis method, an attempt was made to prioritize them. In this regard, appropriate statistical 

software such as Excel, SPSS, Expert Choice were used. The results of this study showed that the quality of 

environmental pollutants in Iran and the city of Mashhad is in a critical state and by focusing on urban crisis 

management, more peace can be induced in everyday life in the city of Mashhad. Among the factors identified 

in this study, investment factors with 47% impact at the top and, respectively, comprehensive development 

factors with 23% impact, technological factors with 19% impact and cultural factors with 11% impact were in 

the next priorities. 

Keywords: Quality Assessment, Pollutant Water Resources, Environment, Crisis Management, 

Mashhad 
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