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 مقدمه .1
رویته و نامناستب و توستعه     های بيبرداریامروزه بهره

ن، باعث تضعیف آهای گوناگون ناشي از صنعتي و آلودگي

و از بین رفتتن منتابع طبیعتي، افتزایش ستیل، فرستایش       

هتای گلتي و   جریتان خاك، رستوبذذاری در ستدها، بتروز    

های گوناگون انساني و محیطي دیذر لغزش زمین و آسیب

شده اس.  بنتابراین در شترایر رشتد روزافتزون جمعیت.      

ریتزی  انساني، گریزی نخواهد بتود مذتر اینکته بتا برنامته     

منسجم و قانونمند در متدیری. منتابع طبیعتي بتا هتدف      

یتن  و حفاظ. در راستای استفاده بهینته از ا  ءکنترل، احیا

اس. که دلیل   بدین کردریزی منابع به صورت پویا، برنامه

ریتزی  مدیری. جامع حوزه آبخیز به صورت دخال. برنامته 

شتامل   زیستتي  محتیر شده و قانونمند در مدیری. منابع 

آب و زمین و     با هتدف کنتترل یتا حفاظت. و استتفاده      

  ]70[گذارد بهینه از این منابع پا به عرصه وجود مي

ستازی و  ی. حوزه آبخیز تحت. عنتوان یکپارچته   مدیر

هتتای بشتتر در  و نیتتز متتدیری. فعالیتت.کتتردن هماهنتت  

  ]9، 71[گتتردد یتتک حتتوزه آبخیتتز تعریتتف متتي  محتتدوده

یندی اس. کته توستعه یکپارچته    امدیری. جامع آبخیز فر

به منظتور بته حتداک ر    ، آب، خاك و سایر منابع مرتبر را

شترطي کته بتا     بته  رساندن عایدات اقتصادی و اجتمتاعي، 

نذرش عادالنه، عواید اقتصادی منجر به هتدر رفت. منتابع    

  تلفیتق معضت،ت،   ]72[ستازد  ممکتن متي   د،اصلي نذترد 

هتای مختلتف آبخیتز، ابعتاد مختلتف      بر بخشثر ؤمعوامل 

اجتماعي(، افراد مرتبر با آبخیتز   -)بیوفیزیکي و اقتصادی

ابعتاد  هتای مختلتف از   هتا در مقیتاس  ها و دادهو نیز مدل

  متدیری.  ]19[ ارزیابي و مدیری. یکپارچه آبخیز هستتند 

برداران زیاد و نیازهای  جامع حوزه آبخیز با ساکنان و بهره

تتر و بته چتالش کشتیدن      گوناگون، نیازمند ارزیابي جتامع 

های مدیریتي و اقدامات اجرایي مربوط به هر  بیشتر گزینه

یتاهي،  ت مدیری. پوشش گگزینه مدیریتي از قبیل عملیا

 باشتد  ساختماني و غیرساختماني و نتایج حاصل از آنها مي

]17[  

در همین راستا ناکارآمتد بتودن نذترش تتک بعتدی و      

گیتری و  لزوم جامع نذری در مدیری. آبخیز مستلزم بهتره 

هتا و ستناریوهای   های مختلف، ارائه گزینته تلفیق تخصص

هتای  هتا و شتیوه  مختلف مدیریتي و اتخاذ بهترین تصمیم

استتفاده از  رو  از ایتن  هاست.  این گزینته میان دیریتي از م

توانتد  های تحلیل چنتد معیتاره در ایتن ارتبتاط متي     روش

گیری درس. و مؤثرتر باشد   تصمیمبرای راهذشای مؤثری 

هایي هستند کته بته   گیری چند معیاره روشفنون تصمیم

توان با مد نظر قرار دادن معیارهای کمتي و  کمک آنها مي

چنتدین  میان کیفي متعدد و گوناگون، بهترین گزینه را از 

هتای  از مهمتترین روش   ]4[ کرد گزینه تعیین و انتخاب 

تتوان بته تخصتیص خطتي،     گیری چند معیاره متي تصمیم

آل،  بندی بر استاس تشتابه بته راه حتل ایتده      لوی.وروش ا

اره و تحلیتل سلستله مراتبتي    تئوری مطلوبی. چنتد معیت  

هتای متذکور هتر چنتد کته در        تکنیتک ]13[ اشاره کرد 

اقتصتاد، مهندستي، کشتاورزی،    مانند های گوناگوني  زمینه

، 5، 7[ انتد منابع طبیعي و محیر زیس. بکار گرفته شتده 

، ولي فقر در چند سال ]33، 37، 31، 77، 71، 12، 7، 2

اخیر تحقیقات نسبتاً محدودی در ارتباط با کاربرد آنها در 

 است.  انجتام شتده   مدیری. یکپارچه و جامع منابع آبخیز 

 .یریمتتتد بتتته منظتتتور در پژوهشتتتي   ]30 ،73 ،77[

از  از مخزن ستد بوستتان در استتان گلستتان     برداری بهره

 نیبتد   گردیتد استتفاده   ارهمعی چند یرگیمیتصم کیتکن

 یویستنار  19 ،انیت جر يدبت  هتای داده يمنظور بتا بررست  

 اریت پتنج مع  ،هاویسنار يابیارز یبرا بعد و نیتدو يتیریمد

 هتای مختزن در متاه   يحجم خال زانیکه عبارت بودند از م

 ،يستال آبت   کیت  انیشده در پا رهیآب ذخ زانیم ،ي،بیس

از  يخروجت  يدب زانیسد، م ابیدر پا انیخطر احتمال طغ

در نظتر  ، لیمخزن و خطر شکس. سد در هنذام وقوع ست 

 لیت تحل نتد یابته کمتک فر   هتا اریمع نی  سپس اه شدگرفت

 نیتتدو  یویستنار  19 بعد و يده وزنفازی  يسلسله مراتب

نتتایج   گردیتد   بنتدی .یلووا سیشده به کمک روش تاپس

شماره هفت. شتامل    یویکه سنار نشان دادتحقیق مذکور 

، و مرداد بهش.یارد هایدر ماه لیانجام اقدامات کنترل س
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در مطالعته    ]15[ ه است. لوی. اول اهمی. قرار گرفتودر ا

 بته با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبي  دیذری نیز

مدیری. جامع حوزه آبخیز شهری قیدار در استان زنجتان  

حل مشک،ت موجود در  یبرا قیتحق نیدر ا  ه شدپرداخت

 اتیت شتامل عمل متدیریتي   نته یگز یحوضه، ابتتدا تعتداد  

 یزبتر  بیضر شیافزا ،یریخأت های)احداث سازه يکیمکان

 یزبر بیکاهش ضر و در باالدس. حوضه لیمعبر عبور س

 کیت ولوژیب اتیت عمل ،(لیمعابر عبور س یسازبه همراه پاك

و  يعمرانت  اتیت ( و عمليبذرپاشت  ی وبوته کار ،یکار)نهال

 ي وخطوط ارتبتاط  جادیسوخ.، ا ذاهی)احداث جا يخدمات

گردیتد  در مرحلته بعتد    ( انتختاب  يحت یاحداث مراکز تفر

 اریت چهتار مع  ،نته یگز نیانتختاب بهتتر   منظور ارزیابي و به

کتتاهش  و حفاظتت. ختتاك، ستتهول. اجتترا نتته،یشتتامل هز

در نظتتر گرفتتته شتتد  ستتپس بتتر استتاس نظتترات  ،بیستت

با استتفاده از   هانهیگز يابیدام به ارزکارشناسان مختلف اق

نتتایج ایتن تحقیتق    تکنیک تحلیل سلستله مراتبتي شتد     

که معیتار هزینته مهمتترین معیتار و     داش. از آن حکای. 

عملیات اص،ح بیولوژیک به عنوان بهترین گزینه مدیریتي 

بتتا استتتفاده از تکنیتتک  تحقیقتتي   ]30[ انتختتاب شتتدند

به ارزیابي سناریوهای متدیری.   ،گیری چند معیارهتصمیم

بیولوژیک در مدیری. جامع حوزه آبخیز رامیان در استتان  

  در ایتن تحقیتق در راستتای اهتداف     انجتام شتد  گلستان 

-مدیری. یکپارچه بته بررستي آثتار فیزیکتي و اقتصتادی     

بتتر تأکیتتد اجتمتتاعي ستتناریوهای متتدیری. بیولوژیتتک بتتا 

های آبخیتز  مشک،ت ناشي از سیل و فرسایش در زیرحوزه

پتس از انتختاب چهتار گزینته      رامیان پرداخته شده اس. 

سناریوی مدیریتي در هتر   19مدیری. بیولوژیک و تدوین 

نتتایج ایتن    های ارزیابي مشخص گردیتد  زیرحوضه، م،ك

بتر  مت،ك   تأکیتد  که در موازنه نتایج با  مطالعه نشان داد

 هتا، بعتد از ستناریوی اول   زیرحوضته بیشتتر  اجتماعي در 

)حفتتتتا شتتتترایر موجتتتتود(، ستتتتناریوی شتتتتماره دو 

لوی. انتخابي آبخیزنشینان بتوده است.    و)اگروفارستری( ا

از قابلی. قابتل تتوجهي    ی چند معیارههاتکنیکهمچنین 

گیران در اخذ تصمیمات متدیریتي در  در کمک به تصمیم

بته   بوده ومدیری. جامع و یکپارچه حوزه آبخیز برخوردار 

هتتای متتدیریتي در اجتترای گزینتتهمنظتتور مقایستته نتتتایج 

هتای گونتاگون زمتاني،    های مختلف آبخیز و در بازهبخش

تواند به تجزیه و تحلیل موازنه نتایج و درك بیشتر آنها مي

بته  در تحقیقتي    ]72[ گیری بهتری منتهي گتردد تصمیم

 کردیبا استفاده از رو کیولوژیب .یریمد یوهایسنار لیتحل

وطتن استتان    زیت آبخدر حتوزه   ارهیت چند مع یرگیمیتصم

بتا استتفاده از    قیتحقاین در   اس.شده پرداخته گلستان 

 معیتار انتختاب چهتار    و ارهیچند مع یرگیمیتصم کردیرو

اثترات   يکیو اکولتوژ  يکت یزیف ،ياجتماع ،یاقتصاد یدیکل

و  ينت یب شیپت  ،کیت ولوژیب .یریمد یشنهادیپ یوهایسنار

 يتوجته بته بررست     بتا  شد نییبرتر تع یياجرا یوهایسنار

 ،ی)اگروفارستتر  يتیریمتد  نته یچهتار گز  ،مشک،ت منطقه

 19و تعیتتین ( بنتتدی و بانکتت. کتتاریکپتته ،کتتاریدرختت.

نشان این پژوهش  جی  نتادیگرد تدوین يتیریمد یویسنار

 و کتتاریدرختت. ی،)اگروفارستتتر 14 یویکتته ستتنار  داد

بوده که نشان دهنده انتختاب   ویسنار نی( برتربندیبانک.

منطقته و   ریمتناسب با شترا  يتیریمد نهیگز ينیب شیو پ

 وهاییستنار در پژوهشتي    ]71[ بوده است.  نانیزنشیآبخ

استتان   -گرگان رود زیآب حوزه آبخ .یفیمختلف بهبود ک

پارامتر  7، این تحقیق  در گرف.قرار  يگلستان مورد بررس

مستتقل   ریت متغ 41وابستته و   ریت آب به عنوان متغ يفیک

از  رهتا یمتغ نیرابطته بت   بعتد انتختاب و   نیسترزم  ماییس

  در دیت گرد يبررست  ونیو رگرست  يهمبستذ لیتحل قیطر

مختلتف در   يتیریو اهداف مد هادگاهی.، با توجه به دینها

 شتنهاد یممکتن پ  يتیریمتد  های.یفعال ،کارشناسان انیم

پوشش  خوردگينیکاهش چ يتیریمد .یعال  پنج فدیگرد

کتاهش   ر،یمرتع به ازای کاهش مناطق با شیافزا ،يدرخت

 ارهیتتمع چنتتد يابیتتستتطک کشتتاورزی بتتر استتاس روش ارز

، کاهش جاده با کاهش ستطک کشتاورزی   نیتناسب سرزم

ای( و  نتتهی)فواصتتل هز  نتتهیهز  تمیبراستتاس روش الذتتور

بته منظتور    يهای درختت تعداد لکه شیمرتع و افزا شیافزا

 نیتتدو  وهاییبه دس. آمده از اجترای ستنار   جیموازنه نتا

برتر، با استتفاده از    وهاییسنار ای ویسنار نییتع زیشده و ن
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 نیکار گرفته شد  به ا به اره،یچندمع رییگ میتصم کیتکن

 وها،یدر همته ستنار   ارهتا یمنظور پس از محاسبه مقدار مع

 يسلسله مراتبت  لیتحل ندیاشده به کمک فر ادی یارهایمع

 تکنیتتکشتتده بتتا  نیتتتدو وییستتنار 37 بعتتد و دهتتيوزن

 بنتدی .یت اولو وها،یستنار  نیبرتتر  نیتی بترای تع  سیتاپس

 وییستنار  يعنت ی و،یستنار  نیبرتر جید  با توجه به نتاگردی

مرتتع،   شیو افزا نهیهز تمیشامل کاهش جاده با الذور 71

ارزیابي آثتار    ]77[ انتخاب شد ریبه ازای کاهش مناطق با

و بیوفیزیکي ستناریوهای بیولوژیتک   اجتماعي  -اقتصادی 

های تصمیم مدیری. شوری در استرالیا با استفاده از شبکه

هتای احیتاء مراتتع،    در این تحقیق گزینه .انجام شدبیزین 

استفاده از بقایای گیاهي، حفاظ. اراضي حاشیه رودخانته  

و عملیات پمپاژ با هدف کاهش مناطق تعذیته و تخلیته و   

های ممکتن،  حلاناب به عنوان راهکاهش ارتفاع و حجم رو

پتتس از ارائتته بهتتترین ستتناریوهای   پیشتتنهاد گردیدنتتد 

مدیریتي نتیجه گرفتند که مدل مورد استتفاده بته لحتا     

و در نظتر   و کیفتي  نمایش ارتباط بتین متغیرهتای کمتي   

گتترفتن عتتدم قطعیتت. دارای توانتتایي بتتاالیي در نمتتایش  

ریزی چنتد  مههمچنین رویکرد برنا  ]75[ باشدسیستم مي

های تحلیل سلستله مراتبتي و   معیاره با استفاده از تکنیک

های مدیری. اراضي در حوزه بندی گزینهتاپسیس در رتبه

آبخیز کن استان تهران مورد استفاده قرار گرف.  هتدف از  

-انجام این تحقیق تجمیع معیارهای کمّي و کیفي تصمیم

یج حاصل نشان ریزی بوده اس.  نتایند برنامهاگیری در فر

های گوناگون، بجز گزینه تأمین منابع داد که در زیرحوضه

ها گزینه برتر بود، با توجه بته  آبي که در تمامي زیرحوضه

های دیذر ازجملته توریستم و   شرایر هر زیرحوضه، گزینه

داری و اقتدامات کنتترل   گردشذری، مدیری. مراتتع، بتا   

  تحقیقي ]17[لوی. دوم اهمی. قرار داشتند وسی،ب در ا

با استفاده  يمنابع آب سطح يفیجامع ک .یریمدبا هدف 

در  ،یوستاز یسنار کترد یو رو نیزیت ب میاز مدل شبکه تصم

بتا   قیت تحق ن  در ایت رود گرمستار انجتام شتد   حوضه حبله

 ویسنار 19 ک،یولوژیب .یریمد .یفعال نهیانتخاب چهار گز

 ری  با توجته بته شترا   دیگرد نیمنطقه تدو یبرا  يتیریمد

 ته،یدیاست  يفت یمنطقه و اهداف مطالعته، چهتار پتارامتر ک   

 يکت یالکتر .ی، کل مواد محلول و هتدا مینسب. جذب سد

 نیتی منطقه تع يسطح انیجر يفیک هایبه عنوان شاخص

 یرهایمتغ ياصل هایمؤلفه زیبا استفاده از روش آنال بعدو 

 رحوضته یز 10فتو  در   يفت یک یمؤثر بر پارامترها یدیکل

 جی  نتتا دیت گرد نییتع رانیا یمنتخب واقع در ف،ت مرکز

 هیحاشتت ياصتت،ح اراضتت يتیریمتد  .یتتنشتان داد کتته فعال 

در بهبود کیفیت. منتابع    ، برترین گزینه مدیریتيرودخانه

تحقیتق بتا هتدف    این   ]17[آب سطحي منطقه بوده اس.

ه و توسعه روشي در جه. دستیابي به مدیری. منتابع  ئارا

گیتری چنتد   استتفاده از تکنیتک تصتمیم   حوزه آبخیز بتا  

آل  بندی بر استاس تشتابه بته راه حتل ایتده     لوی.ومعیاره ا

( و انتخاب بهترین سناریوی مدیری. فازی )مدل تاپسیس

، انجتام  ناری سروستان فارسدرهبیولوژیک در حوزه آبخیز 

 شده اس. 

 

 شناسیروش .2

 منطقه مطالعاتی .1 .2
 554برابتر  حوزه آبخیز دره ناری سروستان با مستاحتي  

شترقي و   57◦ 41′و   57◦ 45′هکتار و موقعی. جغرافیایي 

شمالي قرار گرفته اس.  ایتن حوضته    77◦ 77′و  77◦ ′71

کیلتومتری شتیراز و    34در فاصله بین شیراز سروستتان در  

کیلومتری سروستان در کنار دریاچه مهارلو قرار گرفتته   57

دهستتان   و محدوده جغرافیایي شهرستتان سروستتان  و در 

باشد  محدوده متورد مطالعته از شتر  بته جتاده      مهارلو مي

رسد، در واقع شیراز سروستان در نزدیکي دریاچه مهارلو مي

باشتد   خروجي حوضه به سم. دریاچه مهارلو )نمتک( متي  

موقعی. منطقه مورد مطالعه در حوضه دره ناری سروستان، 

در ایران در شکل یک نشان داده شده اس.   استان فارس و

متتر و  میلي 473متوسر بارندگي و دمای سالیانه به ترتیب 

محدوده مورد مطالعه فاقد باشد  گراد ميدرجه سانتي 3/14

بتته علتت. نفوذپتتذیری کتتم    ]1[ استت. دائمتتيرودخانتته 

سازندهای موجود در منطقه و شتیب زیتاد حوضته، امکتان     
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حوضه در منطقه بسیار زیاد اس.  های مخرب وقوع سی،ب

و جمعاً به شتش واحتد    يفرع پیت کیو  ياصل پیسه تبه 

موجتود در   یهتا  پیت ت کته  است.  دهیت گرد کیت تفک ياراض

و مخلتوط   ایزهافکنته واریت   ، مختروط کوه، تپهشامل منطقه 

بر اساس میزان کل تولیتد علوفته مراتتع منطقته،       باشديم

عتدم  واحد دامتي متازاد در منطقته وجتود دارد کته       1971

رعای. تعداد دام مجاز در سامانه عرفي تعریف شتده و دوره  

برداری طوالني و بصتورت مفترط و غیراصتولي، باعتث     بهره

تخریب و فشار بر مراتع محدوده مورد مطالعه شتده است.،   

ن علوفه قابل استحصال از مراتتع جوابذتوی   که میزا طوری هب

  ]1[ باشتتدنیتتاز دام منطقتته در متتدت چتترا از مراتتتع نمتتي 

تحقیق به منظور کاهش آثار هدررف. منابع این بنابراین در 

آبخیتتز، رویکتترد مبتنتتي بتتر تتتدوین ستتناریوهای متتدیری. 

 بیولوژیک، بکار گرفته شده اس. 

 

 روش تحقیق .2. 2
ستازی  هتای بهینته  استتفاده از متدل  در مقابل رویکرد 

ریاضتتي، رویکتترد مبتنتتي بتتر ستتناریو بتتا افتتزایش ادراك  

بردار و آبخیزنشینان از آبخیتز، ستعي دارد   کارشناس، بهره

تا سیستم آبخیز را بهتر به آنها شناسانده و اجازه دهتد تتا   

و بتا   کنتد کارشناس خود سناریوهای مدیریتي را بررستي  

و منفي هر یک را مشتاهده و   انتخاب هر یک، نتایج م ب.

هتای  تتوان بته سیستتم     بتا ایتن رویکترد متي    کندارزیابي 

ه نستتخه ئت پشتتیبان تصتمیم دستت. یافت. و بته جتتای ارا    

سعي شود ع،وه بتر در نظتر    ،مدیریتي از قبل تعیین شده

سایر عوامل بته  کردن گرفتن اجزای سیستم، امکان اضافه 

  ]72[کارشناس داده شود 

ها و تدوین سناریوهای مدیریت فعالیتتعیین  .1 .2. 2 

 پوشش گیاهی

هتا، نتتایج   و محتدودی. هتا   توانمندیبه منظور تعیین 

کلي مطالعات پایه در یک نذرش جامع مد نظر قرار گرف. 

هتتای پایتته و ستتنتز آنهتتا و ستتعي گردیتتد بتتا تلفیتتق داده

پس از شناستایي  راهکارهای اجرایي مناسب تدوین گردد  

توان مي، اتيرواناب و رسوب در منطقه مطالععوامل تولید 

 یهتا به نفوذپذیری کم ستازندها و امکتان وقتوع ستی،ب    

مخرب، ناهمذن بودن بارش در طتول ستال و بته عبتارتي     

دیمزارهتای   هماهه، تبدیل مراتع ب 1فصل خشک با تداوم 

کم بازده، باف. عمدتاً سنذین خاك، عتدم رعایت. تعتداد    

و وجود ستازندهای حستاس بته    دام مجاز در سامان عرفي 

فهرستتتي از راهکارهتتای بنتتابراین ؛ کتتردفرستتایش، اشتتاره 

مشتک،ت موجتود   کتردن  ممکن و قابل اجرا برای برطرف 

 موجتود،  شترایر  حفتا  تهیته و پیشتنهاد گردیتد  گزینته    

 گیاهي پوشش بر رویکردهای مبتني و ساختماني عملیات

 شتوند  متي  محستوب  آبخیز مدیریتي هایفعالی. جمله از

 توانتد مي بعضي موارد در موجود شرایر حفا گزینهالبته 

 تلقتي  طبیعتي  یندهایافر طي آبخیز اص،ح برای حلي راه

  کند را فراهم هاگزینه سایر با مقایسه و اساس شود

های سامان(های اجتماعي گرفتن محدودی. با در نظر

و همچنتین بتا لحتا      ، فني، زماني و هزینته اجترا  (عرفي

کتتردن پارامترهتتایي از جملتته بارنتتدگي، شتتیب، وضتتعی. 

پوشش گیاهي، فرسایش و خاك حوضه، عملیات اص،حي 

در واحدهای کاری تعیین شده، پیشنهاد شد  برای تعیتین  

هتای متدیریتي در ستطک آبخیتز،     پراکنش مکاني فعالیت. 

 شتیب، کتاربری اراضتي،    های رقومي مترز  حوضته،  نقشه

خاك منطقه با استتفاده از   هیدرولوژیکي و گروه فرسایش

 قواعد گرفتن نظر در با و سیستم اط،عات جغرافیایي تهیه

هتای  سناریوسازی، مناطق مستعد اجرای هریک از سناریو

گردیتد    دره نتاری مشتخص   حتوزه آبخیتز   مدیریتي برای

های مدیری. بیولوژیک ممکن و قابتل اجترا   سپس فعالی.

رابطته   از تعیین و در نهای. با استتفاده در واحدهای کاری 
n7 مدیریتي و ستناریوها،   هایمحتمل فعالی. هایترکیب

 از یتک  هر مناطق مستعد اجرای 1تدوین شد  در جدول 

های مدیری. بیولوژیک پیشتنهادی و همچنتین در   فعالی.

هتای متدیریتي   محتمل این فعالیت.  هایترکیب 7جدول 

دره نتاری سروستتان، ارائته     حوزه آبخیز )سناریوها(، برای

 شده اس. 
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 موقعیت منطقه مطالعاتی در ایران و استان فارس .1شکل 

 

 فعالیت اجرای هر های مدیریتی پیشنهادی و نواحی مستعدفعالیت .1جدول 

 فعالی. بیولوژیک ی عملیات پیشنهادیهای مناطق مستعد اجراویژگي

 کاریکپه درصد 40 -70عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب  خاك نیمهمناطق با 

 بذرکاری درصد 70عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب کمتر از  مناطق با خاك نیمه

 مدیری. چرا های مختلفسنذین و شیب ه، مناطق با خاك سبک تا نیمهمنطق .یو بهبود وضع اهانیاستقرار گ

 

 ناری سروستانشده برای مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز دره تدوین سناریوهای .2جدول 

 سناریو

 فعالی. بیولوژیک
1 7 3 4 5 9 2 1 

 1 0 1 1 0 0 1 0 مدیری. چرا

 1 1 0 1 0 1 0 0 بذرکاری

 1 1 1 0 1 0 0 0 کپه کاری
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 مورد فعالی. از استفاده یک، نماینده عدد 7در جدول 

فعالی. مذکور در  از استفاده عدم منزله به عدد صفرو  نظر

 کترد کته   توجته  بایتد البتته   .باشتد متي  سناریو مورد نظر

 تفکیتک  قابتل  یکتدیذر  از کام،ً باید مدیریتي سناریوهای

 باشند 

 مندابع در تجزیه و تحلیل و ارزیابی مددیریت   .2. 2. 2

 حوزه آبخیز دره ناری

حاصدل از اجدرای    سازی آثار فیزیکدی مدل .1 .2. 2. 2 

 سناریوهای مدیریت بیولوژیک

 روی بتر  گیاهي پوشش تغییر اثرات سازی شبیه برای

 1شماره منحني روانتاب  روش از هیدرولوژیکي خصوصیات

 قابلیت.  روش شده است.  ایتن   یا شماره منحني، استفاده

 جریتان  پارامترهای با آبخیز خصوصیات بین ارتباط ایجاد

باشد  در سناریوهای پیشنهادی، شماره منحنتي  مي دارا را

بر حسب مساح. هر یک از فعالی. مدیریتي محاسبه و با 

توجه به اینکه در هر سناریو چه فعالیتي اجرا شود، شماره 

منحني محاسبه و پس از محاستبه شتماره منحنتي وزنتي     

بتا  حوضه، ارتفتاع روانتاب و در نهایت. دبتي اوال ستی،ب      

و  ستاعته  74هتای  حداک ر بتارش سر استفاده از آمار متو

محاستبه  ، ستاله  10با دوره بازگشت.   ساعته یکبارندگي 

 گردید 

سازی آثار اقتصادی حاصدل از اجدرای   مدل .2. 2 .2 .2

 سناریوهای مدیریت بیولوژیک

 اقتصتادی  س،م. به توجه آبخیز یکپارچه مدیری. در

باشتد   متي  ضروری آبخیزنشینان جوامع و افراد اجتماعي و

 مهتم  هتای بخش جمله از اقتصادی اثرات مطالعهرو  از این

 بترای بنتابراین   .گتردد متي  تلقتي  آبخیزداری مطالعات در

 وضتعی.  روی بتر  گیاهي پوشش تغییر اثرات شبیه سازی

 هزینته  و ناختالص  درآمتد )ستود(   نشانذرهای از اقتصادی

 هتر  ناختالص  درآمتد  شده اس.، که میزان متغیر استفاده

 
1 Runoff Curve Number 

 شتد  محاستبه  یتک  استفاده از معادلته  با اقتصادی فعالی.

]11[  

∑ = G (1رابطه )          
   )Ai 

فعالیت.   در شده تولید محصول بهای Pi:در این رابطه 

i  ،)به ریال(:yi    .عملکرد محصتول بترای فعالیت i   واحتد(

 در نیتاز  متورد  متغیتر  هتای هزینته  Ci:تولید در هکتار(، 

 بته  یافتته  اختصتاص  مستاح.  Ai:)بته ریتال(،    iفعالی. 

اقتصتتادی  هتای فعالیت.  تعتداد  n:)هکتتار( و  i فعالیت.  

 باشد  مي

های استقرار و نذهداری برای تمامي در محاسبه هزینه

نتاری، یتک   های مدیریتي پیشنهادی در حوضه درهفعالی.

دوره زماني مشترك در محاسبات اقتصادی در نظر گرفتته  

ریتزی نیتز   برنامته شده اس. که به این دوره اصط،حاً افق 

های اقتصادی برای این دوره ارزیتابي  گویند که شاخص مي

تحقیق با توجته بته دامنته زمتاني عمتر      این گردد  در مي

سال در نظر گرفته شده  9برابر ریزی ها، افق برنامهفعالی.

اس.  این دوره زماني حداقل بازه زماني اس. تتا عملیتات   

ار بتته زمتتان از کاشتت. و استتتقر بیولتتوژك اجرایتتي پتتس

ترتیتب در محاستبات اقتصتادی     بتدین  برداری برستد   بهره

ستاله   9ناری جریان پول بترای یتک دوره   برای آبخیز دره

تنظیم شده اس.  برای محاسبه ارزش فعلتي هزینته و یتا    

 درآمد ناخالص از معادله زیر استفاده شده اس.:

∑    (7رابطه )
  

      
 
    

: هزینه یا درآمتد بترای هتر یتک     Xiکه در این رابطه  

: دوره تولیتد بترای   t ،Tفعالی. متدیریتي معتین در ستال    

تنزیتتل بتتر حستتب درصتتد میتتزان : i و فعالیتت. متتدیریتي

تنزیل به صتورت مرکتب و    میزان مطالعهدر این باشد   مي

تنزیل مرکب بتا اعمتال   میزان اس.  شده % لحا  10برابر 

 آید تورم و نرخ بهره بدس. مي ترکیبياثر 
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سازی آثار اجتماعی حاصدل از اجدرای   مدل .3. 2. 2. 2

 سناریوهای مدیریت بیولوژیک

 بتا  مترتبر  واالتئست  دامنته  و گستتره  بته  توجته  بتا 

 اجترای  اجتماعي اثرات بررسي برای مدیریتي سناریوهای

 قترار  مراجعته  متورد  کته  آبخیزنشتیناني  تعداد سناریوها،

 هتر  به بود  خواهد متفاوت مختلف مطالعات در گیرند مي

 قابلیت.  زمتان،  هزینته،  پارامترهایي مانند به توجه با حال

 بایتد  آبخیزنشتینان  جامعه پویایي و تنوع همچنین و اجرا

 را اجتمتاعي  مطالعه در کننده افراد شرک. مناسب تعداد

بترداران و آبخیزنشتینان     تعداد مراجعه به بهرهکرد تعیین

واالت مرتبر با بررسي ئحوضه با توجه به تعداد و دامنه س

اثرات اجتماعي سناریوهای مدیریتي و بر استاس عتواملي   

هزینه، زمان، قابلی. اجرا و همچنین تنوع و پویتایي  مانند 

ایتن    در ]72[جامعه مورد مطالعه متفتاوت خواهنتد بتود    

مطالعه به منظور دستیابي بته اط،عتات صتحیک، بتا یتک      

گیتران از  و تصمیمها اجتماعي به سرگروه -بررسي میداني

جمله شورای ده، به عنوان نماینتده جامعته آبخیزنشتینان    

کننتدگان در  است.  شترک.  حوضه مطالعاتي مراجعه شده 

های مطالعه اجتماعي از نظر قصد آنها برای اجرای فعالی.

گیاهي در آبخیز برای آینده نزدیک متورد  مدیری. پوشش

پتذیرش   انتد  بترای استتخراال احتمتال    پرسش قرار گرفته

ای هتتای متتدیریتي از توزیتتع احتمتتاالتي دوجملتتهفعالیتت.

 اس. استفاده شده

pi  (3رابطه )
yi

×qi
n-yi      Pr(yi)= 

  

         
 

y1= 0, 1, 2,…n)) 

هتا در آزمتایش دو   تعتداد ستعي    nکه در رابطته فتو   

 qiدر هتر ستعي،    iاحتمال پتذیرش ستناریو    piای، جمله

 در iتعداد موارد پذیرش ستناریو  yi احتمال عدم پذیرش، 

n و سعي  Pr(yi)در تجزیته   باشد احتمال پاسخ م ب. مي

و تحلیل پذیرش اجتماعي سناریوهای مدیری. بیولوژیک، 

چهار سطک )عدم پذیرش، پذیرش کم، پذیرش متوستر و  

 پذیرش زیاد( در نظر گرفته شد 

سدازی آثدار اکولوژیدک ناشدی از اجدرای      مدل .4 .2. 2 .2

 سناریوهای مدیریت بیولوژیک

 پیامتدهای  احتمتال  توزیع های محاسبه و مدل سازی

متدیریتي پوشتش    ستناریوهای  اجرای از ناشي اکولوژیکي

 انتواع  تغییترات  درصتد  نستبي  میتزان  محاسبه با گیاهي،

 اس. شده انجام اولیه حال. از حوضه سطک گیاهي پوشش

بترای   گیاهي پوشش در این مدل سازی چند الیه رقومي.

 فعالیت.  سته  اجترای  مستتعد  اراضي و حاضر حال شرایر

 سیستتم اط،عتات   محتیر  در جداگانته  بصورت مدیریتي

 ستطک  وزنتي  شتاخص  استاس  و بتر کرده جغرافیایي وارد 

 عملیتات  تتأثیر  میتزان  ارزیتابي  بته  نسب. ،اراضي پوشش

اراضتي   پوشتش  سطک وزني از شاخص با استفاده اص،حي

 ( اقدام گردید 4)معادله 

∑ = WLCAI (4رابطه )   ∑     
    
   

 
    

WLCAI : اراضتتي،  پوشتتش ستطک  وزنتتي شتاخص 

:αm گیاهي  پوشش تیپ نوع هر برای وزني ارزشm   بته(

 مستاح.  Pk,m:نوع پوشش،  :m(، 3، جدول روش دلفي

 پارامترها شماره کاربری و عدد شش تعدادnm: کاربری،  

 .باشدمي

 ]26[ های مختلف زمین به روش دلفیمقادیر وزنی برای پوشش .3جدول 

 اراضي حاشیه رودخانه علوفه کاری غ،ت درخ. مرتع اص،ح شده مرتع طبیعي نوع پوشش

αm 9/0 3/0 1 3/0 1/0 1 
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تعیین سناریو مدیریتی برتر با استفاده از مدل . 3. 2. 2

 فازی تاپسیس

منظتور انتختاب بهتترین گزینته یتا       تحقیق بته این در 

، از متدل  حتوزه آبخیتز   منتابع ها به منظور مدیری. گزینه

گیری چنتد  های روش تصمیمتاپسیس که ازجمله تکنیک

باشد، استفاده گردید  در مدل تاپسیس پتس از  معیاره مي

دهتي   گری معیارها، وزنانتخاب معیارهای مناسب و غربال

ها بندی انجام، و در نهای. بهترین گزینه یا گزینهلوی.وو ا

شتود   حوضه مورد مطالعه، انتخاب مي منابعمدیری. برای 

 نته یمفهتوم استتوار است. کته گز     نیت بتر ا مدل تاپسیس 

آل م بت. و   دهیت فاصله را با راه حل ا نیکمتر دیبا يانتخاب

  در داشته باشتد  يآل منف دهیفاصله را با راه حل ا نیکمتر

مراحل انجام مدل تاپستیس بته تفصتیل شترح داده      ادامه

 شده اس. 

یتتا هتتا  تشتتکیل متتاتریس دادهگتتام اول در ایتتن متتدل 

باشد که مي شاخص kمعیار و  nبر اساس ماتریس تصمیم 

معیار  nگزینه و  mکه دارای  n×mبه طور کلي، ماتریس 

 گیرد  باشد، مورد ارزیابي قرار مي مي

 

:Ai گزینهi   ام وXij  مقدار عددی بدس. آمده گزینته :

i  ام با شاخصj  باشد مي ام  

هتا   استتاندارد کتردن داده  در گام بعدی باید نسب. به 

به دلیتل آنکته احتمتال قتوی وجتود دارد کته         کرداقدام 

هتا دارای   مقادیر کمّي تعلق گرفته بته معیارهتا و شتاخص   

و ایتن   رفتهابعاد و واحد آنها از بین د بای ،یک واحد نباشد

بُعد تبدیل گردد و مقادیر ماتریس  مقادیر کمّي به ارقام بي

بازه صفر و یتک  در و همذي مقادیری شده تصمیم، نرمال 

 سیموجود در ماتر یهااسیگام مق نیدر ا خواهند گرف. 

 یککه هر بیترت نیبه ا  میکنيم اسیرا بدون مق میتصم

 میص تقست بر اندازه بردار مربوط  به همان شتاخ  ریاز مقاد

دست.   بته  ریت ز 5 از رابطه rij هیهر درا جهیشود  در نتيم

 :دیآيم

  (5رابطه )

 باشد مي و تعدیل آنها معیارهاتعیین وزن مرحله سوم 

 يو الزم اس. کمت  بوده یدر واقع پارامتر میتصم سیماتر

را  يوزنت  معیار،هر  یبرا رندهیگ میمنظور تصم نیبه ا  شود

بتر   معیتار در این مرحلته، وزن هتر یتک از      کنديم نیمع

، نظیتر روش متدل   ياساس رویکردها و نظریات کارشناست 

نیتز بتر استاس     آنتروپتي  و يل سلستله مراتبت  یند تحلیفرا

بایتد در نظتر     ]14[ گتردد  اهمی. هر معیار، محاسبه متي 

پس  برابر با یک باشد  دداش. که مجموع وزن معیارها بای

 ( (Wهتا مجموعه وزنمعیارها، از تعیین وزن نهایي تمامي 

  شودي( ضرب مR) نرمال شدهتصمیم  سیدر ماتر

   (9رابطه )

هتتای متتاتریس  مقتتادیر درایته  کتردن هتتم ارزش  بترای 

را باید بته صتورت نظیتر     معیارهااستاندارد، تک تک اوزان 

استتاندارد ضترب   تصتمیم  های ماتریس  به نظیر در ستون

تصتمیم  دس. آمده از این فرایند ماتریس    ماتریس بهکرد

 باشد دهي شده مياستاندارد و وزن

گزینته  باشتد   گام چهارم تعیین گزینه برتر و بهینه مي

از راه حتل  را ای است. کته کمتترین فاصتله     بهینه، گزینه

آل  آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حتل ایتده   ایده

لویت.  وتعیتین ا  وبنتدی   دارد  بته عبتارتي در رتبته    منفي

هایي که بیشترین تشابه گزینه ،ها به روش تاپسیس گزینه

آل داشتته باشتند، رتبته بتاالتری کستب      حل ایتده  را با راه

آل م بت. و   حتل ایتده   منطق اصولي این مدل راه  کنند مي
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کنتد  راه حتل ایتده آل     تعریف مي آل منفي را حل ایده راه

یش و معیتار  حلي است. کته معیتار ستود را افتزا     م ب. راه

ها یا به طتور مستتقیم   این جواب دهد  هزینه را کاهش مي

شوند و یا از طریق کمینته  گیرنده تعیین ميتوسر تصمیم

 آید دس. مي ها بهو بیشنه کردن هر یک از معیار

 

 

ها بتا   آل ها از ایدهگزینه و فاصله محاسبه اندازه جدایي

مرحلته   نیت در اشود  انجام مي استفاده از روش اقلیدوسي

آل بته صتورت   دهیآل و ضدادهینسب. به ا هانهیفواصل گز

  دآیيعدد بدس. م کیو در قالب  ينسب

∑√=i= 1,2,3,…,m Si  (2رابطه )          
 
      

 دهیبه راه حل ا ينسب يکیمحاسبه نزدگام نهایي و آخر 

 گردد محاسبه و تعیین مي ریز رابطه قیاز طر اس. که آل

 =*Ci*<1 0 Ci>       (1رابطه )
   

       
 

از راه حتل   Ai نته یمشخص اس. که هر چه فاصله گز

 خواهد بود  تربیش 1به  ينسب يکینزد ،آل کمتر باشد دهیا

و اگتر     Ci*=1آنذتاه   *Ai= A شود که اگر م،حظه مي

A- =Ai    0آنذاهCi*=  خواهد بود 

 

 نتایج .3

سدددازی نتدددایج حاصدددل از اجدددرای   مددددل .1 .3

 پیشنهادیبیولوژیک های مدیریت  فعالیت

 سازی فیزیکیمدل .1. 1. 3

مقادیر پیش بیني شده دبي اوال سی،ب با دوره بازگشت.  

ی. بیولوژیتک در  یرساله پس از اجترای ستناریوهای متد    75

 ( 7)شکل شد حوزه آبخیز دره ناری سروستان محاسبه 

7. 05
6. 55 6. 34 6. 38

5. 85 5. 89 5. 72
5. 27

0. 00

2. 00

4. 00

6. 00

8. 00

1 2 3 4 5 6 7 8

  
   

  
 

 
   

   
   

 
  

  
  

 

      

 

 دره ناری سروستان حوزه آبخیزدر  های مختلفبرای سناریو ساله 22مقادیر دبی حداکثر سیل با دوره بازگشت  .2 شکل
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 سازی اقتصادیمدل .2 .1 .3

اجتترای هتتر یتتک از هزینتته شتتد همتتانطور کتته بیتتان 

 3های پیشنهادی در هر یک از سناریوها در شتکل   فعالی.

های متغیر و درآمد ناخالص متناظر هریک از مقادیر هزینه

سناریوهای مدیری. بیولوژیک در منطقه مطالعتاتي نشتان   

 داده شده اس. 

 

 حوزه آبخیز دره ناری سروستاندر  های مدیریتیناخالص حاصل از اجرای سناریو های متغیر و سودمقادیر هزینه .3شکل 

 

 سازی اجتماعیمدل .3 .1 .3

سازی پیامدهای اجتمتاعي  در بخش مدلهمانطور که 

شتد،  بیتان  ناشي از اجرای سناریوهای مدیری. بیولوژیک 

شتورای ده   یبر اساس نظرسنجي به عمتل آمتده از اعضتا   

محمودآباد، میزان درصد مشارک. و پذیرش آبخیزنشینان 

در حوزه آبخیز دره ناری سروستتان مشتخص گردیتد  در    

ستازی اجتمتاعي در منطقته    نتایج حاصل از مدل 4شکل 

 ه شده اس. ئمطالعاتي ارا

 

 حوزه آبخیز دره ناری سروستاندر  های مدیریتیمیزان درصد مشارکت مردمی هریک از اجرای سناریو .4شکل 
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 سازی اکولوژیکمدل  .4 .1 .3

متتدیری. وهای مقتتادیر شتتاخص اکولوژیتتک ستتناری  

حوزه آبخیتز دره نتاری سروستتان بتا استتفاده      بیولوژیک 

شتاخص وزنتي درصتد پوشتش اراضتي بترای هتر یتک از         

که نتتایج آن در  شد سناریوها به صورت جداگانه محاسبه 

 آورده شده اس.  5شکل 

 
 دره ناری سروستان حوزه آبخیزدر  های مدیریتیسازی اکولوژیک سناریونتایج مدل .2شکل 

 

تعیین سنناریو برتنر بنا اسنتفاده از مندل       .2. 3

 فازی تاپسیس

منظور تعیین سناریو و گزینته برتتر و بهینته، ابتتدا      به

ماتریس تصمیم تشکیل و در ادامه متاتریس نرمتال شتده    

 ( 5و  4 های ول)جدشد محاسبه 

سناریو تدوین شتده، ایتن    1پس از محاسبه معیارهای 

 دهي شدند سناریوها وزنبندی معیارها به منظور اولوی.

 ناری سروستانحوزه آبخیز دره منابعماتریس تصمیم مدیریت  .4جدول 

 سناریو
 فیزیکي

 )مترمکعب بر ثانیه(
 اکولوژیک

 هزینه

 )هزار ریال(

 سود ناخالص

 )هزار ریال(

 اجتماعي

 )درصد(

1 053/2 0 0 0 05/0 

7 571/9 2/7 3/13450 2/13144 4/0 

3 337/9 5/30 7/712191 1/302939 5/0 

4 329/9 72 3/749111 723044 3/0 

5 153/5 9/51 7/321317 5/370211 1/0 

9 111/1 42 9/377591 9/359111 5/0 

2 27/5 115 7/533710 1/510910 9/0 

1 724/5 4/153 5/912430 5/993175 75/0 
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 ناری سروستانماتریس تصمیم بی مقیاس شده مدیریت جامع حوزه آبخیز دره .2جدول 

 اجتماعي سود ناخالص هزینه اکولوژیک فیزیکي سناریو

1 144/0 0 0 0 031/0 

7 134/0 013/0 011/0 025/0 745/0 

3 177/0 149/0 727/0 722/0 302/0 

4 130/0 13/0 737/0 749/0 114/0 

5 117/0 741/0 39/0 357/0 471/0 

9 170/0 779/0 37/0 371/0 302/0 

2 112/0 553/0 511/0 573/0 391/0 

1 101/0 232/0 577/0 571/0 513/0 

 

ینتد تحلیتل سلستله مراتبتي فتازی      افر دهي از در وزن

هتای  های مقایسه  در این روش، ابتدا ماتریسشداستفاده 

کارشناس و متخصص متدیری. آبخیتز،    9زوجي به کمک 

بنتدی روش تحلیتل سلستله مراتبتي     امتیازدهي و کت،س 

های فازی مقایستات  فازی مشخص گردید  سپس، ماتریس

 نهایت.  در  شتد تعیین  9زوجي معیارها با توجه به جدول 

در قالب اعداد فازی م ل تي بته کمتک    معیارها  نهایي وزن

  شدشرح زیر تعیین  بهروش مذکور 

 ]7[های روش تحلیل سلسله مراتبی فازی زبانی توابع عضویت کالس یها عبارتمقادیر فازی  .6جدول 

 عدد فازی معکوس عدد فازی م ل ي عبارت ک،مي

 (1، 1، 1) (1، 1، 1) اهمی. دقیقاً مساوی

 (3/7، 1، 7) (7/1، 1، 7/3) کمي مهمتر

 (7/1، 3/7، 1) (1 ،7/3، 7) مهمتر

 (5/7، 7/1، 3/7) (7/3، 7، 7/5) خیلي مهمتر

 (3/1، 5/7، 7/1) (7، 7/5، 3) خیلي زیاد مهمتر

 (2/7، 3/1، 5/7) (7/5، 3، 7/2) کام،ً مهمتر

 
W=( 22/0 , 91/0 , 91/0 , 29/0 , 20/0 ) 

هتای متاتریس تصتمیم    در ادامه با ضرب کردن درایته 

مقیاس شده در بردار وزن معیارها، ماتریس تصمیم بتي   بي

 ( 2)جدول شد مقیاس وزني محاسبه 

 ناری سروستاندهی شده مدیریت جامع حوزه آبخیز درهماتریس تصمیم وزن .7جدول 

 اجتماعي سود ناخالص هزینه اکولوژیک فیزیکي سناریو

1 077/0 0 0 0 002/0 

7 072/0 003/0 015/0 014/0  054/0 

3 079/0 031/0 051/0 053/0  091/0 

4 079/0 072/0 043/0 042/0  040/0 

5 074/0 057/0 095/0 092/0  101/0 

9 074/0 042/0 051/0 091/0  091/0 

2 073/0 119/0 073/0 077/0  011/0 

1 077/0 197/0 101/0 114/0  171/0 
 



 1375بهار ، 1، شماره 97منابع طبیعي ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 774 

آل با استفاده از نتایج حاصتل، فاصتله از راه حتل ایتده    

آل حل ایدهم ب. و منفي و نیز میزان نزدیکي نسبي به راه

آورده شتده است.     1، که نتایج آن در جدول شدمحاسبه 

های تصمیم )سناریوها( انجام بندی گزینهلوی.ودر نهای. ا

 2و  5، 1ان داد کته ستناریوهای   (  نتایج نش1شد )جدول 

البتته  هتای اول تتا ستوم بودنتد      لویت. وترتیتب دارای ا  به

های تصتمیم بتر استاس میتزان نزدیکتي      بندی گزینه رتبه

که هرچته بته    طوری آل بوده اس.، بهحل ایدهنسبي به راه

، از مطلوبیت. بیشتتری برختوردار    تتر باشتند  یک نزدیتک 

 باشند  مي

 بندی سناریوها و تعیین گزینه برتر با استفاده از مدل تاپسیساولویت .8جدول 

 لوی.وا آلحل ایده نزدیکي نسبي به راه آل منفيفاصله از ایده آل م ب.فاصله از ایده سناریو

1 737/0 101/0 312/0 1 

7 703/0 109/0 343/0 9 

3 195/0 104/0 319/0 5 

4 127/0 071/0 332/0 2 

5 132/0 137/0 507/0 3 

9 151/0 110/0 477/0 4 

2 115/0 121/0 572/0 7 

1 101/0 737/0 913/0 1 

 

 گیریبحث و نتیجه .4
از آنجا که بر اساس شرایر و وضعی. حاکم بتر حتوزه   

متتدیریتي گونتتاگون آبخیتتز، نیازمنتتد اقتتدامات اصتت،حي  

تعیین و کاربرد بهترین ترکیب مدیریتي رو  از اینباشد،  مي

هتای مختلتف منطقته    مدیری. بهینه منابع در عرصهبرای 

ناپتذیر است.  یکتي از     مطالعاتي امری ضتروری و اجتنتاب  

برای های مدیریتي شناخته شده در دنیا کارآمدترین روش

ریتي در هتای محتمتل متدی   بررسي به هم پیوسته ترکیب

یک حوزه آبخیز، رویکردهای مبتني بر تدوین سناریوهای 

باشتد  از آنجتا کته هتر یتک از ستناریوهای       مدیریتي متي 

ممکتتن، پیامتتدهای گونتتاگون و گتتاهي متضتتاد را بتتدنبال 

گیتری  با استفاده از روش تصتمیم رو  از اینخواهند داش.، 

لویت. و اهمیت. برتتتر   وچنتد معیتاره، ستتناریوهای دارای ا  

تي به منظور رفع مشک،ت و بهبود و مدیری. منابع مدیری

انتد   بینتي شتده   نتاری پتیش  آب و خاك حوزه آبخیتز دره 

ترتیب هدف از انجام تحقیق که تتدوین ستناریوهای    بدین

مدیری. بیولوژیک به منظور متدیری. منتابع آب و ختاك    

 اس. شده باشد، محقق مي

 نتایج حاصل از بررسي معیتار فیزیکتي نشتان داد کته    

سناریوهای دارای بیشترین مساح. اجترا، دارای بهتترین   

بته منظتور بررستي تتأثیر ستناریوهای       باشند وضعی. مي

ایتن  در  ،مدیری. بیولوژیک بر معیار فیزیکي مورد بررسي

تحقیق کاهش ارتفاع رواناب و حجم سیل در حوزه آبخیتز  

از حکایت.  حاصل  جینتاو گرف. قرار مورد توجه دره ناری 

مربتوط بته    لیکتاهش حجتم ست    نیشتتر یکه ب داش.آن 

  شتد برتتر انتختاب    .یت عنتوان اولو ه ببوده و  1 یویسنار

از آنجتا    گرف.قرار اهمی.  یبعد .یدر اولونیز  2 ویسنار

به ترتیب دارای بیشتترین مستاح.    2و  1که سناریوهای 

 .یو در نها ياهیپوشش گ .یاص،ح وضع تبع آن بهو  اجرا

لویت. اول و  و، دارای اکاهش ،بیارتفاع رواناب و حجم س

حفتتا شتترایر اول ) ویستتنار دوم اهمیتت. قتترار گرفتنتتد 

 آخر را به ختود اختصتاص داده است.     .یاولونیز ( موجود

معیار اکولوژیک نیز نشان  همچنین بررسي نتایج حاصل از

هتای اول و  اولویت.  در ترتیب به 2 و 1سناریوهای  داد که

سازی اجتماعي نشان داد کته  نتایج مدل .گرفتند دوم قرار

شتورای ده(، و نیتز    یها )اعضتا با توجه به آگاهي سرگروه

بترداران و آبخیزنشتینان بته شتورای ده،     اعتماد سایر بهره
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برای اص،ح وضعی. مراتع منطقته   های پیشنهادیفعالی.

از استتقبال ختوبي    بشرط استفاده ار نیروی کارگری بومي

حاصل از معیار اجتمتاعي   نتایجکه  طوری به، شدبرخوردار 

لویت. اول و  وبته عنتوان ا  ، 1ستناریو  نیز به اهمیت. برتتر   

هتا  بررستي اشتاره داشت.    لوی. دوم اهمیت.،  وا 5سناریو 

عملیتات  سطک بتاالی   به دلیل نشان داد که این سناریوها

، از اجترا بترای  و نیاز به نیروی کار محلتي بیشتتر    یياجرا

همانطور کته در قبتل     اندهاستقبال بیشتری برخوردار بود

بتا   ی،اقتصتاد معیتار   ارزیابيتحقیق این در  ،اشاره شد زین

انجتام  و درآمد ناختالص،   ریمتغ نهیهز شاخصدو  استفاده

 .یریو متد  کتاری کپه های.یفعال نتایج نشان داد که شد 

حداک ر احتمال دارای ها، مرتبر با آن یوهایو سنار يیچرا

بتر استاس    نی  بنتابرا شندباحاصل از تولید علوفه ميسود 

به عنوان سناریو  2 ویسنارنتایج حاصل از معیار اقتصادی، 

برخ،ف ستایر   لوی. آخر قرار گرف. ودر ا 7برتر و سناریو 

لویت. آختر   وبه عنتوان ستناریو دارای ا   1سناریو  ،معیارها

لوی. آختر  ودر ا 7در معیار اقتصادی سناریو شد؛ مشخص 

اهمی. قرار گرف.، کته ایتن مهتم ناشتي از عتدم اجترای       

نبود هزینته بترای   و  1فعالی. مدیریتي در سناریو شماره 

، در حالیکه اجرای عملیتات بتذرکاری در   این سناریو بوده

شترایر  بته  هزینته و بتا توجته    صترف  ، نیازمنتد  7سناریو 

مقرون به های اجرای عملیات فو ، منطقه و نیز نیازمندی

 قرار گرفته اس. اهمی. لوی. آخر ودر اصرفه نبوده و 

به منظور تعیین میزان اهمی. و اثرگذاری هتر یتک از   

معیارهتتا، وزن هتتر یتتک از معیارهتتا بتتر استتاس نظتترات    

کارشناسي و با استتفاده تکنیتک تحلیتل سلستله مراتبتي      

  نتتایج بیتانذر   انجام شددر قالب اعداد فازی م ل ي فازی، 

معیار اجتمتاعي دارای بیشتترین وزن و    این مطلب بود که

 وزن را بته ختود اختصتاص داده    ینشاخص هزینته کمتتر  

  نظر به اینکه عمده مشک،ت ناشي از عتدم موفقیت.   اس.

ستالهای  هتای طبیعتي در   های اجرا شتده در عرصته  طرح

گذشته، عمدتاً ناشي از عدم همکاری آبخیزنشتینان بتوده   

ارشناسان ایتن معیتار   از نظر کشده موجب رو  از ایناس.، 

 دارای وزن بیشتری نسب. به سایر معیارها داشتته باشتد   

دهتي بتا استتفاده از مقتادیر     همچنین نتایج حاصل از وزن

هتای   فازی بیانذر این مطلب بود که عدم قطعیت. در داده 

ورودی به سیستتم، منجتر بته گنجانتدن خطاهتا و عتدم       

استفاده گردد، که بکارگیری و قطعی. در نتایج حاصل مي

زباني، نتتایج را بیشتتر قابتل     یها عبارتاز مقادیر فازی و 

  نتتایج حاصتل از ستایر    کنتد  متي پذیرش و قابل مدیری. 

نتتایج حاصتل از   تحقیقات مشابه نیتز بتر مطلتوب بتودن     

 فتازی تأکیتد دارنتد     یهتا  عبتارت دهي بتا استتفاده از    وزن

]3 ،10 ،15[  

نتایج بدست. آمتده بیتانذر آن است. کته بتا بررستي        

معیارهای فیزیکي، اکولوژیتک، اجتمتاعي و اقتصتادی بته     

صورت جداگانه، حداقل دو گروه متفاوت سناریو متدیریتي  

گتردد  در چنتین   معرفي سناریو برتر، مشتخص متي  برای 

فقر یک  شرایطي به منظور تلفیق نتایک مبتني بر انتخاب

ان ستناریو برتتر، از بررستي بته هتم      گروه سناریو بته عنتو  

پیوسته و توأم چهار معیار منتخب بتا بکتارگیری تکنیتک    

ستناریویي کته در   رو  از ایتن اس.  شده استفاده  ،تاپسیس

آل و حتل ایتده  گیرد، نتیجه تعامل بتین راه لوی. قرار ميوا

باشد  به عبتارت دیذتر، ستناریویي کته در     آل ميضد ایده

کن اس. دارای کمترین فاصتله از  گیرد مملوی. قرار ميوا

آل حل ضتد ایتده  آل و یا بیشترین فاصله از راهحل ایدهراه

نباشد، بلکه با توجه به وضعی. سناریو نستب. بته هتر دو    

بنتابراین،  لوی. قترار گیترد    وحل و تعامل بین آنها در اراه

بنتدی بته روش   لویت. وهتای ا این یکي از مهمترین ویژگي

  ]15 ،11[تاپسیس اس. 

تحقیق بر اساس مشتک،ت موجتود در حوضته    این در 

ها و معیارهای متورد نظتر و   مطالعاتي پس از تعیین گزینه

بته عنتوان    1استفاده از مدل تاپسیس در نهایت. ستناریو   

  شتد برترین گزینه بر اساس معیارهای مورد نظر مشخص 

 نتایج نشان داد این سناریو که شامل سه فعالی. متدیری. 

کاری بود، بهترین وضعی. را با توجته  و کپه ، بذرکاریچرا

ها و معیارهای در نظر گرفته شده در حوزه آبخیز به گزینه

های متدیریتي  اجرای فعالی.البته   کند ميناری فراهم دره

های طبیعي منطقه تغییر قابل لمسي را در وضعی. عرصه
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بتا افتزایش درصتد    بنتابراین  مطالعاتي ایجاد خواهند کرد  

بیومس گیاهي، درصتد ستطوح فاقتد پوشتش و     پوشش و 

در نتیجته بتر نفوذپتذیری     ،های لخ. کاهش یافتته عرصه

نیمرخ خاك مؤثر بوده و با کاهش ارتفتاع روانتاب، حجتم    

رواناب حاصل و میزان فرسایش خاك نیز کتاهش خواهتد   

تبع آن نیز میزان تولیتد علوفته گیتاهي ناشتي از      یاف.  به

ه نیتز افتزایش یافتته و    احیاء پوشش گیاهي طبیعي منطق

تواند به طور محسوسي سود حاصل از تولیدات دامي را مي

روش و نتتتایج حاصتتل از ایتتن  در منطقتته افتتزایش دهتتد 

تحقیق با روش و نتایج برختي تحقیقتات دیذتر مطابقت.     

  ]71، 72، 71، 11، 17[دارد 

رویکرد سناریوسازی بکار گرفته شده در ایتن تحقیتق،   

هتای گونتاگون و موازنته بتین     نتایج مدلبا در نظر گرفتن 

نتایج، ابزار کارآمد و مؤثری بترای در نظتر گترفتن حتوزه     

آبخیز به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه و نیز تسهیل 

باشتد   گیری برای مدیری. جامع حوزه آبخیتز متي  تصمیم

که متدیری. جتامع   داش. از آن حکای. نتایج این تحقیق 

هتای  هن  و موزون بر سیستتم حوزه آبخیز، مدیریتي هما

فیزیکي، بیولوژیک، اجتماعي و اقتصادی بتوده و شترایطي   

سازد که ضمن تأمین منابع مورد نیتاز، تتأثیر   را فراهم مي

  بذذاردمنفي بر منابع حداقل 

هدف اساستي متدیری. جتامع حتوزه آبخیتز ارتقتاء و       

ریزی و مدیری. متعتادل و کتافي و   همکاری مؤثر و برنامه

زیستي شامل آب و ختاك و  پایدار از منابع محیر استفاده

باشد  نتایج حاصل نشتان داد کته تکنیتک    منابع دیذر مي

گیری چندمعیاره با توجه به وجتود آثتار گونتاگون    تصمیم

ستتناریوهای متتدیریتي و تفتتاوت در طبیعتت. و ماهیتت.   

معیارها، به مدیر و کارشناس در اخذ تصمیم نهایي کمتک  

گیتری چنتد   هتای تصتمیم  نیتک   همچنتین در تک کند مي

معیاره، معیارهای منتخب برای نیل به اهداف لحا  شتده  

باشند  تتدوین ستناریوهای   ای برخوردار مياز اهمی. ویژه

مدیریتي نیز یکي از رویکردهای مناسب با در نظر گترفتن  

باشد  در ایتن متورد بتا    های مدیریتي گوناگون ميوضعی.

گون، شترایر بررستي و   پیشنهاد و تدوین سناریوهای گونا

هتای گونتاگون و   ارزیابي متدیری. ایتن منتابع از دیتدگاه    

  ]77[گردد شرایر مختلف، مهیا مي

تتتوان چنتتین  متتي ،تحقیتتقایتتن بتتر استتاس نتتتایج  

 گیری چنتدمعیاره های تصمیمکه تکنیککرد گیری  نتیجه

گیری مطلوب و نیز ، توانایي ایجاد یک محیر تصمیمفازی

وهای گونتتاگون متتدیریتي را مهیتتا شتترایر تتتدوین ستتناری

که مدل تاپسیس قابلی. شد سازند  همچنین مشاهده  مي

های برتر مدیریتي را با تلفیق بندی و تعیین سناریولوی.وا

باشتد  قابتل توجته است. کته لحتا        آثار معیارها، دارا مي

ینتد متدیریتي را بتا    اهای گوناگون، ختود فر دیدگاهکردن 

اهتداف دارای اهمیت.   رو  ایتن از ستازد،  مشکل مواجه متي 

کمتر، باید بخشي از اهداف اصلي باشند تتا تنتوع اهتداف    

مدیریتي به حداقل رسیده و در عین حال بهتترین نتوع و   

ه گتردد و نیتز   ئسطک مدیری. با توجه به شرایر منطقه ارا

های اصلي و مهم که تتأثیر مستتقیم بتر    معیارها و شاخص

 ه شوند اهداف مدیریتي دارند، در نظر گرفت
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