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چکٕذٌ
ّذف از تحقیق حاضر ،طراحی ٍ تَسعۀ ًسخۀ اٍلیۀ ًَعی ساهاًۀ پطتیثاى تػوین ( )DSSهثتٌی تر ضبثهِ ،تبرای هعرفبی تْتبر
ٍیصگیّای آتخیس ٍ هطهالت آى در یک قالة سیستوی ٍ هعرفی راُ حلّا ٍ اًتخاب تْتریي اقذاهات هذیریتی تِهٌظَر تْثبَد
کویت ٍ کیفیت آب آتخیس تٌهَُ ٍاقع در حَضۀ رٍدخاًۀ حثلِرٍد است .در تحقیق حاضر ،پس از ضٌاسایی هجوَعِ اقبذاهات
هذیریتی ،آثار احتوالی اجرای آًْا تا کوک ضثیِسازی هذلّای ّیبذرٍلَشیهی ،فرسبایص ،اقتػبادی ،اجتوباعی ٍ اکَلَشیبک
پیصتیٌی ضذًذ .ترای هذیریت دادُّا ٍ ایجاد پایگاُ دادُای از هحیط  MySQLاستفادُ ضبذ .تبِ هٌظبَر ایجباد پایگباُ هبذل ٍ
تحلیل تػوینگیری چٌذهعیارُ زتاى ترًاهًَِیسی  PHPتِ کار گرفتِ ضذ .در ایي ساهاًۀ پطتیثاى تػبوین ،تبرای اٍلَیبتتٌبذی
اقذاهات هذیریتی رٍشّای  TOPSIS ٍ SAWتِ کار رفتِاًذ .ترای تَسعۀ ٍاسط کارتر گرافیهی از زتاى  HTMLاستفادُ ضبذ.
ساهاًۀ تَسعِ دادُضذُ قادر است پس از هعرفی اجوبالی ٍیصگبیّبای حَضبِ در قالبة رٍیهبرد  ،DPSIRتبِ ارائبۀ سباختار
هطهالت تپردازد ٍ رٍاتط علی ٍ هعلَلی تیي هتغیرّای ساهاًِ را در قالة هذل هفَْهی ًوبایص دادُ ٍ سبپس ،هجوَعبِای از
راُ حلّای هثتٌی تر پَضص گیاّی را ّوراُ تا پراکٌص ههاًی آًْا تِ تػوینگیرًذگاى ارائِ دّذ .پس از آى ،تا هذلسازی آثبار
احتوالی راُ حلّای پیطٌْادی تِ پیصتیٌی ٍ ًوایص تأثیرات هختلف آًْا ،تِ تفهیک ضباخعّبای ارزیباتی آثبار تپبردازد .در
ًْایت ،پس از ًسثت دادى ٍزىّای هختلف ترای ضاخعّای ارزیاتی تَسبط کبارترً ،تبای تبِدسبتآهبذُ از اٍلَیبتتٌبذی
اقذاهات هذیریتی را تا استفادُ از رٍشّای تػوینگیری چٌذهعیارُ ترای کارتراى تِغَرت ترسیوی ارائِ دّذ .تررسیّای فٌی
در خػَظ ارزیاتی ٍیصگیّایی هاًٌذ کارترپسٌذ تَدى ،هیساى سادگی راتط کارتر ،هیساى ارتثاط اجسای تِکاررفتِ در سباهاًِ تبا
ًگراًیّا ٍ اٍلَیت کارتراى ٍ ...در هطالعات تهویلی هیتَاًذ تِ ارائۀ ًسخۀ ًْایی ایي ساهاًِ هٌجر ضَد.
کلٕذياطگان :تْتریي اقذاهات هذیریتی ،حَضۀ رٍدخاًۀ حثلِرٍد ،رٍشّای تػوینگیری چٌذهعیارُ ،هذیریت هطارکتی.

 نویػندۀ مػئول

Email: amir.sadoddin@gau.ac.ir
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مقذمٍ
حوض ۀ آبخیۀۀص بۀۀع ونۀۀوک یۀۀه کحۀۀد فیصیى ۀ کلتكۀۀی
کجتمیو کوولوضیى غییغ بسک بسنیمعزیص مۀدیسی
ز نظس گسفتع م ؾو  .کش کینز مۀدیسک غییغۀ گۀرکزک
بییۀۀد امۀۀیم کبعۀۀی اؿۀۀىی هنۀۀدۀ غۀۀیمین آبخیۀۀص زک ز
بسنیمعزیص حوض آبخیص ز نظس بگیسند ] .[1کش آنجی وع بۀین
کبعی محیظ شیػت کلتكی  -کجتمۀیو ز کبۀظ متمیبۀ
پیچیدهک جو کز بۀسک همیهنۀ غۀیش آنهۀی ز یىۀس
مۀۀدیسی جۀۀیم آبخیۀۀص الشم کغ ۀ ] .[2اكۀۀمی گیۀۀس ز
مدیسی آبخیص بع عوز ذکا پیچیده کغ شیسک بع همۀیهنگ
مػۀۀیودذ ذ نفعۀۀی بۀۀی ز نظۀۀس گۀۀسفتن فسکینۀۀدهی
شیػ فیصیى کلتكۀی  -کجتمۀیو نیۀیش کز  .همچنۀین
بػییز کش مػیئ اكمی گیۀس بۀع و ۀ انۀوو گۀس ههۀی
جۀو وۀدم لغعیۀ پیچیۀدهکنۀد ] .[3کمۀس شه ز
ذ نف
مدلغیش زییض حوضۀعهۀی آبخیۀص ز نۀد و ۀ لیبۀ
ؾنیغیی کغ  :نخػ مدلهۀی هیۀدز لوضیى وۀع بۀسک
مدل وس زفتیز کجصک چسخ آب کش بیزؼ بیزک اۀی ادۀدی
ؾد بع ز کنۀیب بۀع وۀیز مۀ ز نۀد؛ مۀوز م غۀیمینعهۀی
پؿتیدی اكمی وع بسک مۀدل وۀس زفتیزهۀی مخت ۀ
فسکینۀۀۀدهی فیصیىۀ ۀ عدیعۀ ۀ کجتمۀۀۀیو کلتكۀۀۀی
قوزذگسفتع ز یه حوض هیدز لوضیى بۀع وۀیز مۀ ز نۀد
] .[4ز غیلهی کخیس االؼ بسک غ ییب بع کبصکز نو ز
ح مػیئ پیچیدۀ محیظ شیػت می زک بع غم غیمینعهی
پؿتیدی اكۀمی گیۀس محۀیظ شیػۀت  )EDSS( 1هۀدکی
م وند .نییش بع اغییس ز یۀع غۀدش ؾۀد وۀع مۀدیسک محۀیظ
شیػ غیمین پؿۀتیدی اكۀمی گیۀس زک بۀعونۀوک نۀوو
فنی ز جدید بع منظوز کزشییب ممییػعک کنتخیب گصینعهی
بسک اغییس معسف ونند .بعبیی یگس االؼهی بػییز بۀع
منظوز اوغع فنی ز الشم بسک آگیه غیشمی هی مۀدیسی
ومه بع آنهی ز یۀیفتن زکه
غییغ گرکز محیظ شیػ
ح مػیئ پیچیده قوزذ پریسفتع ز نهییۀ بۀع معسفۀ
غیمین پؿتیدی اكمی گیس محیظ شیػت کنجیمیده کغۀ
] .[5غیمینعهۀی پؿۀتیدین اكۀمی محیغۀ غۀیمینعهۀی
اعیم مدتن بس زکیینع هػتند وع بۀع اكۀمی گیسنۀدگی ز
کغتفی ه کش ک ههی مدلهی بع منظۀوز پیۀدک وۀس زکه ح ۀ
بۀۀسک مؿۀۀى مۀۀدیسی منۀۀیب محیغ ۀ ومۀۀه م ۀ وننۀۀد.

1. Environmental Decision Support System

همچنین غیمینعهی یی ؾده بۀع اكۀمی گیسنۀدگین وۀع ز
مػیئ محیغ مسبوط بع آ مؿغول بع ویز هػتند بسک بۀع
غ آ ز آگیه بیؿتس ز موز کین مػۀیئ یۀیفتن زکه
ح هی وم بع جۀی کنتخۀیبهۀی ییۀس منغمۀ ومۀه
م ونند ].[6
کغتفی ه کش غۀیمینعهۀی پؿۀتیدین اكۀمی ز مۀوکز
مینند مدیسی منیب عدیع مدیسی منیب آب مىۀی یۀیب
پخؽ غیالب مدیسی ؾهس مدیسی شمین موز اوجۀع
بػییز کش محممی لسکز گسفتۀع کغۀ  .ؾۀیئو همىۀیزک ][7
اوغع نوو غیمین پؿتیدی اكمی مدتن بس  GISزک بۀسک
کزشییب اأثیسکذ بهتسین کلدکمیذ مدیسیت مغیلعع وس ند .ع
پط هؽ یی ؾده کزشییب آثۀیز بهتۀسین کلۀدکمیذ مۀدیسیت بۀی
کغتفی ه کش مدل  SWATبسزغ ؾد .غیمین اوغعع ک هؾدۀ
ویفیۀ آب
مصکیی ومیۀ
کزشییب هصینعهی کلتكی
بهتسین کلدکمیذ مدیسیت زک پیؽ ز ویزبسک لسکز م هۀد.
همىیزک ] [8جیم غۀیش مۀدلهۀی هیۀدز لوض
مسی
کوولۀۀوض زک بۀۀی اوغۀۀع غۀۀیمین پؿۀۀتیدین اكۀۀمی گیۀۀس
کنعغیفپریس بسزغ وس نۀد .عۀ پۀط هؽ یی ؾۀده  DSSز
محیظ نسمکفصکز  ICMSبسک پۀیؽبینۀ پییمۀدهی محۀیظ
شیػۀۀت زییچۀۀ نۀۀسک  2اوغۀۀعع ک ه ؾۀۀده بۀۀی معسفۀۀ
یطگ هی ز یدک هی کمىۀی کنتخۀیب غۀنیزیوهی مخت ۀ
بسک کعالوزغین حمییۀ کش اكۀمی هۀی مۀدیسیت ز
شمۀین اوغۀظ مۀدیسک اۀیالب بۀع وۀیز زفتۀع کغۀ  .نۀ
همىۀۀیزک ] [9نۀۀوو غۀۀیمین پؿۀۀتیدی اكۀۀمی چنۀۀدمعییزۀ
غنیزیومحوز ( )SMC-DSS3زک بسک اوغع بسنیمۀ مۀدیسی
منیب آب ز حوض ز خین هییهع 4کزشیۀیب وس نۀد .غۀیمین
پؿتیدی اكمی چندمعییزۀ غنیزیومحوز فۀنهۀی اجصیۀع
اح ی غنیزیو بسنیمعنویػ چندهدفۀع ( )MOP5اجصیۀع
اح ی اكمی گیس چنۀدمعییزه ( )MCDA6ز چهۀیزچوب
غیمینعهی پؿتیدی اكمی زک ؾیم م ؾو  .همچنین کین
غیمینع ؾۀیم بخۀؽهۀیی کش جم ۀع کجۀصک غۀیمینع اولیۀد
غنیزیو بهینعغیش چندهدفع کزشییب غنیزیو کغ  .غۀیمین
پؿتیدی اكۀمی چنۀدمعییزۀ غۀنیزیومحوز مۀ اوکنۀد بۀسک
کزشیۀۀیب غییغ ۀ هۀۀی مۀۀدیسی ز بخۀۀؽهۀۀی کلتكۀۀی

2. Nrran
3. Scenario-based Multi-Criteria Decision Suppurt System
4. Haihe
5. Multi Objective Programming
6. Multi-Criteria Decision Analysis
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کجتمۀۀیو محۀۀیظ شیػۀۀت نیۀۀص حمییۀۀ کش اۀۀد ین
غییغ هی مسبوط بع مدیسی اح وۀدم لغعیۀ بۀع وۀیز
ز  .نتییج پۀط هؽ یی ؾۀده نؿۀی مۀ هۀد غییغۀ هۀی
مخت مدیسی آب مۀ اوکنۀد بۀع کلگوهۀی متفۀی ذ بۀسک
اوغع کلتكی منغمع حفیظۀ کش محۀیظ شیػۀ منجۀس
ؾو  .همچنین نتییج احمیك یی ؾۀده بۀع منظۀوز ؾنیغۀیی
غییغ مدیسی منیب آب کلگوی بسک بسنیمعزیص اوغع
پییدکز منغمعک مفید کغ  .غعدکلدین همىیزک ] [10یۀه
پس پوایپ غیمین پؿتیدی اكمی ؾۀدىعهۀی بیۀص بۀسک
مدیسی ؾوز زک بسزغ وس ند .ز احمیك یی ؾۀده کجۀصک
هیدز لوضیه کوولوضیه کلتكی -کجتمیو ز یه ؾۀدى
اكمی بیص بی ه اسویۀش ؾۀدهکنۀد ز نۀسمکفۀصکز ICMS
بسک اهی نوو پس پوایپ غیمین پؿتیدی اكمی بع منظوز
ز آبخیص لیت زیو کغتسکلیی بع وۀیز گسفتۀع
مدیسی ؾوز
ؾده کغ  .اجصیع اح ی موکشن نتییج ز احمیۀك یی ؾۀده
نؿی ک یه ز ؼ کحد بسک حۀ نهۀیی مؿۀى ؾۀوز
جو ندکز ل غیمین پؿتیدی اكمی ؾۀدىعهۀی بیۀص
لی ز کغ گصینعهی مدیسیت زک نؿی هۀد .بۀی ومۀه کیۀن
ز یىس ویزبسک م اوکنند بی ؾنیخ بهتس کش غۀیمین آبخیۀص
نی ۀص موکشنۀۀع ب ۀین نتۀۀییج مخت ۀ بۀۀع غ ۀ آمۀۀده کش کجۀۀسک
غنیزیوهی مدیسیت بع نتیجعگیس لضی ذ نهیی بسغند.
ویشکن همىیزک ] [11اوغع یه غیمین پؿتیدی اكۀمی
بسک مىی ییب مح شیسغیخ هی غۀدص زک مغیلعۀع وس نۀد.
غیمین عسکح ؾده بسکغیظ نوو ز ؼ چنۀدمنظوزه ؾۀیم
یطگ هی خین کغ  .نتییج بۀع غۀ آمۀده
ؾسکیظ جو
نؿی م هد غیمین اوغعع ک هؾده م اوکند منیغۀشاۀسین
منۀۀیعك زک بۀۀسک اوغۀۀع شیسغۀۀیخ هۀۀی غۀۀدص پۀۀیؽ ز
همىۀیزک ] [12اوغۀع
اكمی گیسندگی لسکز هۀد .ضکنۀ
یۀه غۀیمین پؿۀتیدی محیغۀ بۀسک ونتۀسل آلۀۀو گ آب
ز خین ب یو ز چین زک مغیلعع وس نۀد .ز یىۀس اسویدۀ
کغۀۀتفی هؾۀۀده ز کیۀۀن غۀۀیمینع غۀۀدش اػۀۀهی ز فسکینۀۀد
اكمی گیۀس خوکهۀد ؾۀد کغۀتفی ۀ مجۀد کش مۀدلهۀی
موجو زک زکح اس م وند .ؾییی یی آ ز کغ کیۀن EDSS
بسک مدیسی آب ز خینۀ بۀ یۀو کغۀتفی ه ؾۀده کغۀ
م اوکنۀد بۀسک نۀوکح جغسکفیۀیی یگۀس نیۀص بۀع وۀیز ز .
گوهسیی همىیزک ] [13اوغع چۀیزچوب یىپیزچۀع بۀسک
کیجی کبصکز پؿۀتیدین اكۀمی بۀسک مۀدیسی آب ؾۀهس زک
مغیلعع وس ند .غیمین اوغعع ک هؾۀده بۀع اغییۀسکذ ؾۀسکیظ
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آب هوکی حػیظ کغ  .نتییج پط هؽ آنهی نؿۀی مۀ هۀد
ع ۀ خؿىػۀۀیل مۀۀدیسی وسضۀۀع انهۀۀی زکه ح ۀ نیػ ۀ
کلدکمیذ کجسکی مۀدیسی امیضۀی بییۀد آیۀیش ؾۀو  .ؾۀسی
همىیزک ] [14اوغع غیمین پؿۀتیدی اكۀمی بۀسک اهیۀ
نمؿ حػیغی غی زک مغیلعۀع وس نۀد .بۀسک اهیۀ نمؿۀ
حػیغۀۀی غۀۀی ز منغمۀۀ مغیلعۀۀعؾۀۀده  11ویمۀۀ
ؾنیغیی کغتفی ه ؾد .نتییج پط هؽ آنهی نؿی ک کش غۀیل
 1970اأثیس اوغع ؾهس بۀس خغۀس غۀی مؿۀخف کغۀ .
همچنین بی جو وۀیهؽ بیزنۀدگ غۀیالنع ممۀدکز ز کنۀیب
غغح غیالنع ز ند کفصکیؿ زک نؿی ک  .کؾسف محمو
] [15اوغع نوو غیػت پؿۀتیدی اكۀمی نیمۀعاۀوشیع
بسک غۀیمین منۀیب آب حوضۀ ز خینۀ وۀیز زک مغیلعۀع
وس ند .ز کیۀن غۀیمینع کش مۀدل کزشیۀیب بسنیمۀعزیۀص آب
( )WEAPکغۀتفی ه ؾۀۀد .ممییػۀ نتۀۀییج بۀۀع غۀ آمۀۀده بۀۀی
ک ههی مؿیهدهؾۀده لۀ مۀدل کغۀنج ؾۀده زک نؿۀی
م هد .زکفۀیل همىۀیزک ] [16اوغۀع غۀیمین پؿۀتیدی
اكمی بسک کثسبخؿ مدلهۀی بۀیزؼ-ز کنۀیب زک مغیلعۀع
مدل مدتن بس فیصیى
وس ند .ز مغیلع یی ؾده وم ىس
مدل مدتن بس ود بسزغ ؾد .نتۀییج پۀط هؽ آنهۀی
نؿۀی مۀ هۀد مۀدلهۀی  TOPMODEL SWATز
ممییػع بی مدلهی مدتن بس ود ( )ANN RTوم ىۀس
ومتس کزنۀد .غۀعدکلدین همىۀیزک ] [17اوغۀع نۀوو
غیمین پؿتیدین اكۀمی بۀع منظۀوز مۀدیسی مؿۀیزوت
جیم آبخیص چه چی کغتی گ ػتی زک بسزغۀ وس نۀد .ز
احمیك یی ؾده کش محیظ نسمکفصکز ( ICMSغیمین مدلغۀیش
کجصک اعیم ) بسک اوغع غیمین پؿتیدی اكمی کغۀتفی ه
DSS
ؾد .همچنین بسک کیجی کزادیط بین ویزبس ییسفنۀ
نوو کغظ ویزبس گسکفیى ز محیظ لف اهیع ؾده کغۀ .
نتییج پط هؽ آنهی نؿی ک کیۀن غۀیمین پؿۀتیدین اكۀمی
لی ز کغ بی کفصکیؽ ک زکن ویزبس کش غۀیمین آبخیۀص کجۀصک
آ بع مدیسی مؿیزوت جیم حوض آبخیص ومه ونۀد
موجش اػهی فسکیند اكمی گیس ؾو .
مغیلع ۀ پۀۀط هؽهۀۀی یی ؾۀۀده نؿۀۀی ک غۀۀیمینعهۀۀی
پؿتیدی اكمی مۀ اوکننۀد بۀع غۀهول ز اكۀمی گیۀس
غ ییب غسی بع خس ج هۀی ومۀه وننۀد .کیۀن غۀیمینعهۀی
م اوکنند بع ونوک یه کبۀصکز بۀی مۀدیسی بػۀییز کش ک ههۀی
کعالویذ نیص کغتفی ه کش مدلهۀی مخت ۀ ز کزشیۀیب هۀی
پیچیده بع بسنیمعزیصک مدیسک ز ز ند اكمی گیۀس ومۀه

852

ونند غدش بهدو وم ىس کزامی غغح ویزکی آنهی ؾۀوند.
بنیبسکین بۀسک اػۀهی ز فسکینۀد اكۀمی گیۀس گۀس ههۀی
مخت ذ نفعی کفصکیؽ مؿیزو آنهی بسک مدیسی بهتۀس
غی هاس حوض آبخیص بنىۀوه اوغۀع نۀوو غۀیمین پؿۀتیدی
اكمی ضس ز بع نظس م زغۀد .بۀع کیۀن منظۀوز ز احمیۀك
حیضس غع ؾده کغ یۀه غۀیمین پؿۀتیدی اكۀمی بۀسک
مدیسی جیم حوض آبخیص بنىۀوه عسکحۀ ؾۀو وۀع بتوکنۀد
کثسبخؿ کلدکمیذ مۀدیسیت زک کش نظۀس ؾۀیخفهۀی مخت ۀ
کزشییب پیؽ ز اكمی گیسندگی لسکز هد .ؾییی یۀی آ ز
کغ بسک غتسغ آغی اۀس فسکگیۀس وۀیزبسک کیۀن غۀیمین
پؿتیدی اكمی مدتن بس ؾدىع عسکح ؾده کغ .
ز خین حد عز انهی ز خین کئم کغتی غۀمنی
ؾهسغتی گسمػیز کغ  .کین ز خینع مه اۀسین مندۀ آب
ؾسب مس م گسمػیز کغ  .ؾهسغۀتی گسمػۀیز
وؿی زش
ز مخس طکفىن حد ۀعز لۀسکز کز جۀص ؾۀ هۀی
آب موز نییش بخؽهی
منیعك نػدتیً خؿه وؿوز کغ
مخت آ بیؿتس کش ز خینعهی حد ۀعز زکمۀع منۀیب
آب شیسشمین همینند چیه لنیذ اأمین م ؾو  .بۀی اوجۀع
کهمی کلتكی وؿی زش ز ؾهسغتی گسمػیز منۀیب آب
کجتمۀیو کیۀن
یی ؾده مه اسین ووکم اوغع کلتكی
ؾهسغتی بع ؾۀمیز مۀ ز نۀد .ودۀوز ز خینۀ حد ۀعز کش
غیشندهی ؾوز ز حۀد فیقۀ غۀیمین ؾۀ اۀی کیػۀتگیه
بنىوه بس ؾوز کمالح آب آ م کفصکید ویفی آ زک اۀی
حد شیی ویهؽ مۀ هۀد .همچنۀین میۀینگین متوغۀظ
ب ندمدذ جسیی هی غغح کز ؾده بۀع ؾۀ گسمػۀیز
حد  277می یو متسمىعش ز غیل کغ  .بع لی لۀوو
پدیدۀ خؿىػیل ع غیلهی گرؾۀتع میۀینگین غۀیالن
کین جسیی غغح بع  170می یو متسمىعش ویهؽ ییفتع
کغ  .پییین آمد غغح ویف آب ویهؽ ومۀ ویفۀ
محكوالذ وؿی زش بییس ؾد کزکضۀ کفۀصکیؽ مهۀیجسذ
ز غتیییی ویهؽ حیق خیص خین ز نهیی نۀیبو
بخؽ وؿی زش ز کین منغمع کش جم ع موکز یگس کغ
ویفی
وع لص م احمیك ز شمین ز ؼهی بهدو ومی
آب ز کین حوضع زک نؿی م هۀد .بۀعوۀیزگیس بهتۀسین
کلۀۀدکمیذ مۀۀدیسیت ( )BMPزکهوۀۀیز نۀۀوین بۀۀسک بهدۀۀو
ومیۀۀ آب کفۀۀصکیؽ نفوذپۀۀریس آبهۀۀی
ویفیۀۀ
شیسشمین کغ  .ز حوض آبخیص بنىوه وع کنوکو خینهۀی
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جو کز یه نوو  BMPنمۀ اوکنۀد
ویزبس هی مخت
ومی مۀسادظ بۀی آب
زمین بسک هم مؿىالذ ویفی
بیؾۀۀد .بۀۀسک متعۀۀی ل وۀۀس بۀۀیال آبۀ بهدۀۀو کجۀۀصک
فسکیندهی آ کش لحیػ وم ویف ز ممییظهی شمۀین
مىین مخت کش مجمووۀ بهتۀسین کلۀدکمیذ مۀدیسیت
کز  .بۀی اوجۀع بۀع
کنتخیب بهتسین گصینۀع کهمیۀ شیۀی
ؾیخفهی مخت کزشییب (فیصیى کلتكی  -کجتمۀیو
کوولۀۀوضیى ) کنتخۀۀیب بهتۀۀسین گصینۀۀع معمۀۀوالً فسکینۀۀد
پیچیدهک کغ  .بنیبسکین هدف کش احمیۀك حیضۀس اوغۀع
نوو غیمین پؿتیدین اكمی مدتن بس ؾدىع بسک معسف
بهتس یطگ هی آبخیص بنىوه ز لیلش غۀیمینع معسفۀ زکه
ح ۀ هۀۀی کنتخۀۀیب بهتۀۀسین کلۀۀدکمیذ مۀۀدیسیت بۀۀی ومۀۀه
فنی ز هی اكمی گیس چندمعییزه بعمنظوز بهدو ومی
ویفی آب آبخیص بنىوه حوض ز خین حد ۀعز کغۀ .
ؾییی یی آ ز کغ ای ونو ز وؿوز احمیمیذ کندو ز
شمین عسکح اوغع غیمینعهی پؿتیدی اكمی مدتن
بس ؾدىع ز منیب عدیع آبخیص کز قوزذ گسفتع کغ .
بنۀۀیبسکین بۀۀسک اوغۀۀع کغۀۀتفی ه کش کیۀۀن گونۀۀع کبصکزهۀۀی
اكمی گیس احمیك حیضس کنجیم ؾده کغ .
مًاد ي سيشَا
مىغقّ مغالعٍضذٌ

حوض آبخیص بنىۀوه بۀی مختكۀیذ  35اۀی  36 10وۀسل
ؾۀمیل  51 39اۀۀی  53 8عۀۀول ؾۀسل بۀۀی مػۀۀیح
 3269وی ومتسمسب ز کغتی اهسک کل ؾده کغ (ؾى
 .)1کش نظس اوپوگسکف منغمۀ مغیلعۀع ؾۀده بیؿۀتس ؾۀیم
ووهػتی هی اپعهی نیۀص ؾۀ هۀی میۀی وۀوه کغۀ .
بیزندگ متوغظ غیلیین کین حوضع  318می متس مۀی
متوغظ غیلیین آ  7/8زجۀ غۀینت گۀسک کغۀ  .کزافۀیو
متوغظ شن حوضع  1629متس کش غغح زییغ  .بیؿتسین
ویزبس هی کزکض ؾیم مسکا چسکگیههی فك کزکض
وؿی زش ی بیغهی کزکض بییس هػتند .فسغۀییؽ ییلۀش
ز منغم مغیلعع ؾده کش نوو فسغۀییؽ آبۀ کغۀ وۀع بۀع
ؾدذهۀی گونۀیگو موجۀش اخسیۀش
ؾى هی مخت
منۀیب اولیۀد
ز نتیجع اخسیش محیظ شیػ
کزکض
آ م ؾو ].[18

الًوذْ ي َمکاسان :عشاحٓ ساماوّ پطتٕثان تصمٕم مثتىٓ تش ضثکٍ ،تٍمىظًس تُثًد کمٕت ي کٕفٕت آب دس حًضّ ...
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ضکل  .8مًقعٕت حًضّ آتخٕض تىکًٌ  -حًضّ سيدخاوّ حثلٍسيد
ضىاخت اجمالٓ ئظگُٕاْ اقتصادْ-اجتماعٓ ي تًٕفٕضٔکٓ حًضٍ
تشسسٓ يضعٕت کمٕت ي کٕفٕت آب حًضٍ سيدخاوٍ حثلٍ سيد
ضىاخت (عًامل ،اثشات ،استثاطَا ،فشأىذَا) ي ايلًٔتگزاسْ

اوتخاب مذلَاْ مًسد وٕاص

فطاسَا تا سئکشد DPSIR

أجادپأگاٌ

تشاْتجضٍٔ ي تحلٕل دادٌَا ي

مذل

معٕاسَاْ مًثش اسصٔاتٓ

جمع آيسْ دادٌَاْ مًسد وٕاص

أجادپأگاٌ

تًسعٍ چاسچًب مذل مفًُمٓ (تشسٕم متغٕشَا ي استثاط آوُا)

تشاْ أجاد پأگاٌ دادٌاْ اص

دادٌ

مىاتع مختلف

عشحسٔضْ تشوامٍ اقذامات ي اسائٍ ٔک سشْ  BMPتشاْ تُثًد
کمٕت ي کٕفٕت آب

أجاد

مذلَاْ

صٔشسٕستم

پٕص تٕىٓ اثشات

مذٔشٔت

(فٕضٔکٓ ،اقتصادْ-

مذل

اجتماعٓ ي
اکًلًطٔکٓ) تُتشٔه

مًاصوٍ اثشات ي
اوتخاب BMPتشتش تا
MCDM

مذٔشٔت مذلَا
تٍُٕ ياسظ کاستش
گشافٕکٓ تشاْ استفادٌ
کاستشان

أجادصٔش
سٕستم
مذٔشٔت
دادٌَا

اعالعات پأٍ ،وقطٍَا،
مذٔشٔت
دادٌ َا

مته ،جذيل ،عکس،
دادٌَا ي مطاَذات
(اقتصادْ ،اجتماعٓ
فٕضٔکٓ ي اکًلًطٔکٓ)

ضًٌَٕاْ مذٔشٔتٓ
خشيجَٓاْ ساماوٍ:
 ومًداسرٔىفعان (کاستشان ساماوٍ)

جذيل–گضاسش
-وقطٍ

ضکل  .2مشاحل عشاحٓ ي تًسعّ ساماوّ پطتٕثان تصمٕم تشاْ اوتخاب تُتشٔه اقذامات مذٔشٔتٓ ()BMP

چُاسچًب عشاحٓ ساماوٍ

ز احمیك حیضس مسکح اوغع یه غیمین پؿتیدین اكۀمی
بسکغیظ مدل بیص بسک آبخیص بنىوه ز محیظ ؾدىع اؿسیح
ؾده کغ  .ز کین غیمینع بسک پیؽبین آثیز مخت ۀ حیقۀ
کش کجسک فعیلی هی مدیسیت (لسق زختىیز و وفعوۀیز
جوکمۀ گیۀۀیه ونۀۀیز ز خینۀۀع اۀۀسکظبنۀۀد کگس فیزغۀۀتس
کحۀۀدکب بۀۀیغ پیتین ۀ ونتوزفۀۀیز برزپیؾ ۀ وپۀۀعوۀۀیز ) کش
مدلهی فیصیى کلتكۀی کجتمۀیو کوولوضیۀه کغۀتفی ه
ؾده کغ نتییج بع غ آمده ز کختییز ویزبس لسکز مۀ گیۀس .
بع کین اسایش موکشن نتییج کحتمۀیل مخت ۀ آغۀی اۀس ؾۀده
کغ بع ویزبسک بسک اكمی غیش ومه م ونۀد .ؾۀى 2
مسکح اهی غیمین پؿتیدین اكۀمی بۀسک کنتخۀیب بهتۀسین

کلدکمیذ مۀدیسیت ( )BMPز حوضۀ آبخیۀص بنىۀوه زک نؿۀی
م هد .ؾییی یۀی آ ز کغۀ بۀی کغۀتفی ه کش نتۀییج اح یۀ
ز یىس  DPSIRع بسگصکز ویزگیه ج ػیذ بۀی ویزؾنیغۀی
آبخیصنؿینی حوض آبخیص بنىوه مه اسین فؿیزهی خیۀ
ز آبخیۀۀص بنىۀۀوه «اكۀۀسف اغییۀۀس وۀۀیزبس کش بۀۀین بۀۀس
پوؾؽ گییه » «بهسهبس کز شیۀی کش منۀیب آب (غۀغح
شیسشمین )» «ویهؽ ویفی منیب آب» بیی ؾده کغ .
ز احمیك حیضس بسک بسزغ آثۀیز فیصیىۀ فعیلیۀ هۀی
2
1
کش مۀدلهۀی WetSpass L-THIA
مدیسیت پیؿۀنهی

1. Long-Term Hydrologic Impact Assessment
2. Water and Energy Transfer between Soil, Plants and
Atmosphere under quasi-Steady State
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ز ؼ  RUSLE1کغتفی ه ؾۀده کغۀ  .بۀسک پۀیؽبینۀ آثۀیز
فعیلی هی مدیسیت پیؿنهی بس ز کنیب غۀغح ویفیۀ
آب کش مدل  L-THIAکغۀتفی ه ؾۀد .بۀسک بۀسآ ز اغریۀ آب
شیسشمین کش مدل  WetSpassکغۀتفی ه ؾۀد .همچنۀین بۀسک
بسآ ز فسغییؽ خین نیص کش ز ؼ  RUSLEکغۀتفی ه ؾۀد .بۀع
منظوز بسزغ آثیز کلتكی فعیلی هی مۀدیسیت پیؿۀنهی
ز غۀغح
ز آبخیص مغیلععؾۀده اجصیۀع اح یۀ کلتكۀی
آبخیص بع وم آمده کغ  .بۀسک کزکئۀ یۀه اكۀویس کش مفۀیهی
هصینۀۀع زآمۀۀد کش نؿۀۀینگسهی کلتكۀۀی غۀۀو نیخۀۀیلف
هصینعهی متغیس کغتفی ه ؾده کغ  .بۀسک کغۀتخسکا کحتمۀیل
ز جیمعۀ
پریسؼ مس م فعیلی هۀی مۀدیسیت پیؿۀنهی
آبخیصنؿین کش اوشی کحتمیالا جم عک کغتفی ه ؾد .بۀسک
ز کیۀن
بسزغ آثیز کوولوض فعیلی هی مدیسیت پیؿۀنهی
حوضع کش ؾیخف میینگین شن کندکشۀ لى پوؾۀؽ گیۀیه
( )WMPSI2ؾۀۀۀیخف شنۀۀۀ غۀۀۀغح پوؾۀۀۀؽ گیۀۀۀیه
( (WLCAI3کغتفی ه ؾده کغ  .ز نهیی بی اوجۀع بۀع نۀوو
فسکهم ک ههی میصک نییش بع اجصیع اح یۀ وۀدم لغعیۀ
اۀۀسجیح کغۀۀتفی ه کش ز یىۀۀس مدتنۀۀ بۀۀس غۀۀنیزیو بۀۀع جۀۀی
بهینعغیش ممییظهی شمین مىین مۀد نظۀس کش ز یىۀس
ا فیك بیص کغتفی ه ؾد.
أجاد پأگاٌ دادٌاْ تشاْ تُّٕ  DSSآتخٕض تىکًٌ

ک گۀۀی (پییگۀۀیه ک ههۀۀی ی ۀی بینۀۀه کعالوۀۀیا ) مجمووۀۀعک کش
کعالویذ ذخیسهؾده ز زکیینع بی ز ؾ غیػتمیایه کغۀ وۀع
بی مجمووعهی یگس کعالویذ کزادیط کز همینند یه بسنیم
زکیینعک وم م وند .پییگیه ک ههی ز اهی غۀیمین پؿۀتیدین
اكمی مدیسی جیم حوض آبخیص ؾیم ک ههۀی مىۀین
متن جد ل نمؿعهی وىعهی نمو کزهی م ؾوند .ز احمیۀك
حیضس بۀسک مۀدیسی ک ههۀی کیجۀی پییگۀیه ک ه کش محۀیظ
 MySQLکغۀۀتفی ه ؾۀۀد MySQL .نۀۀوو غۀۀس ز پییگۀۀیه ک ه
متنبیش 4کغ وع همینند  SQLServerبسک نگهدکز وۀیز بۀی
ک ههۀۀی کغۀۀتفی ه مۀۀ ؾۀۀو  MySQL .غۀۀیشگیز وۀۀیم بۀۀی
غس یع هندۀ  PHPکز  .کین غۀس ز همیننۀد  SQLServerکش
غتوزکذ غیختیزییفت شبی  SQLکغتفی ه مۀ ونۀد افۀی ا
بین غتوزکذ آنهی جو ندکز .

فضاْ مذلساصْ

ي أجاد پأگاٌ مدذل تدشاْ تُٕدّ DSS

آتخٕض تىکًٌ

کهدکف مد نظس ز مۀدیسی حوضۀ
بسکغیظ ک ههی ز
آبخیۀۀص ؾۀۀسکیظ موجۀۀو حوضۀۀع بۀۀی مۀۀدلهۀۀی مخت ۀۀ
ؾدیعغیش ؾده کغ  .بی اوجع بع هدف مدیسی ؾیخفهی
مد نظس ممىن کغ مدلهی متفۀی ا ز غۀیمین پؿۀتیدین
اكمی موز نییش بیؾد .کیۀن مۀدلهۀی ز محۀیظ مۀدلغۀیش
نوؾتع مدیسی ؾده کغۀ وۀع ز نهییۀ بۀع کیجۀی پییگۀیه
مدلهی منجس م ؾو ظیف پس کشؼ ک ههی زک بع وهده کز
بع ونوک مواوز غیمین ا م م ؾو  .ز احمیك حیضس بۀسک
کیجی پییگۀیه مۀدل کش شبۀی بسنیمۀعنویػۀ PHP5
مدلغیش
کغتفی ه ؾد .ؾییی یی آ ز کغۀ ز ؼهۀی اكۀمی گیۀس
چندمعییزه  TOPSIS SAWبی کغۀتفی ه کش شبۀی  PHPبۀسک
ک لوی بند کلدکمیذ کقالح مۀدلغۀیش ؾۀده کغۀ PHP .
نوو شبی متنبیش کغ وع بۀسک عسکحۀ بسنیمۀعهۀی احۀ
ؾدى غس ز بع ویز م ز  .شبی  PHPکمىۀی کغۀتفی ه کش کنۀوکو
مخت فۀۀۀ کش پییگۀۀۀیه ک ه زک کش جم ۀۀۀعSqlLite MySQL :
 MicrosoftSql Server IBMDB2 Oracleییۀۀۀسه زک بۀۀۀی
غتوزهیی غی ه فسکه م غیش .
تُّٕ ياسظ کاستش گشافٕکٓ  DSSآتخٕض تىکًٌ

خغۀیها ز ز ک ههۀی غۀنجؽ
بسک غۀی گ وۀیهؽ 
گصینعهی مخت ز ؾسکیظ گونیگو نمییؽ نتییج بع قۀوزذ
نمؿع نمو کز جو نوو کغظ ویزبس گسکفیى بۀسک کغۀتفی ه
کش غیمین پؿتیدین اكمی الشم کغۀ  .کغۀظ وۀیزبس گسکفیىۀ
یى کش کجصک غیمین پؿتیدین اكمی کغ وۀع غۀدش کزادۀیط
بین کجصک غیمینع ویزبس م ؾو  .همچنین موجۀش مۀ ؾۀو
وع ویزبسک ییسحسفعک زکح اس بی غیمین کزادیط بسلسکز وننۀد .ز
احمیۀۀك حیضۀۀس بۀۀسک اوغۀۀع کغۀۀظ وۀۀیزبس گسکفیى ۀ کش شبۀۀی
 CSS HTML6کغتفی ه ؾد HTML .یۀی شبۀی نؿۀینعگۀرکز
کبسمتن همسکه بی  CSSپیی کیجی قفحیذ ؾدىع کغ  CSS .شبۀی
بسنیمعنویػ کغ وع ونػسغیوم بینکلم ۀ ؾۀدى جهۀین یۀی
 W3Cبسک ی دۀع بۀس مؿۀىالا وۀع عۀ شمۀی بۀی کغۀتفی ه کش
 HTMLبع جو آمدهکند پیؿنهی ک ه کغ .
وتأج
همی عوز وع ز بخؽ موک

1. Revised Universal Soil Loss Equation
2. Weighted mean Patch Size Index
3. Weighted Land Cover Area Index
4. Open Source

ز ؼهۀی کؾۀیزه ؾۀد ز نهییۀ
5. Hypertext PreProcessor
6. Hyper text markup language

الًوذْ ي َمکاسان :عشاحٓ ساماوّ پطتٕثان تصمٕم مثتىٓ تش ضثکٍ ،تٍمىظًس تُثًد کمٕت ي کٕفٕت آب دس حًضّ ...

بسک کفصکیؽ ک زکن اػهی یی گیس امۀسین غییغۀتگرکز
ذ نفعی نتییج بع غ آمده کش مسکح لد بسک بسپیی نۀوو
غیمین پؿتیدی اكمی گیس بعمنظوز نی بع بهدۀو ضۀعی
ویفی ومی آب ا فیۀك ؾۀد .کیۀن غۀیمینع ؾۀیم پییگۀیه
ک هک پییگۀۀیه مۀۀدلهۀۀی کغۀۀظ وۀۀیزبس گسکفیىۀۀ کبۀۀصکز
اكمی گیس ( )MCDMم ؾو  .ز کیۀن بخۀؽ بۀع معسفۀ
کجصک کغظ ویزبس گسکفیى بع ونوک یى کش کجصک غۀیمینع
پس کختع ؾده کغ  .کیۀن بخۀؽ کش غۀیمینع بۀع اكۀمی گیۀس
غسی منغم ومه م وند نتییج زک بۀع قۀوزذ اسغۀیم
ز کختییز ذ نفعی لسکز م هد .بنۀیبسکین ز کیۀن بخۀؽ بۀع
اؿسیح کجصک کغظ ویزبس گسکفیى بع ونوک یى کش کجۀصک
غیمینع پس کختع ؾده کغ  .ز ؾۀى هۀی  3اۀی  10قۀفحیذ
مخت کغظ ویزبس گسکفیى غۀیمین اهیۀعؾۀده بۀسک آبخیۀص
بنىوه کزکئع ؾده کغۀ  .نمۀیی کش قۀفح کقۀ کغۀظ وۀیزبس
گسکفیى غیمین پؿتیدی اكمی اهیعؾده کزکئۀع ؾۀده کغۀ .
همیعوز وع ز ؾى  3مؿۀخف کغۀ کیۀن کغۀظ وۀیزبس
اسغیم وع گویی ویزوس غیمینع کغ کش بخؽهی مخت فۀ
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ؾیم ؾنیغیی غیختیز مؿىالذ اسغی مدل مفهۀوم کزکئۀع
اوغع زکهح هی مدلغیش بسک کنتخیب زکهح هی اؿۀىی
ؾده کغ  .ز ک کمع بۀع اؿۀسیح مختكۀس زبۀیزۀ چگۀونگ
ویزوس غیمین پؿتیدی اكمی اهیعؾده بۀسک آبخیۀص بنىۀوه
پس کختع ؾده کغ .
ضىاسأٓ ساختاس مطکالت

نمیی کش قفح ؾنیغیی غیختیز مؿۀىالذ کغۀظ وۀیزبس
گسکفیى آبخیص بنىوه ز ؾى  4کزکئع ؾده کغ  .بی کنتخیب
کیۀۀن قۀۀفحع ذ نفع ۀی م ۀ اوکنۀۀد بۀۀع ؾۀۀنیخ کجمۀۀیل
یطگ هی حوضع غ ییبند همچنین ز لیلۀش ز یىۀس
 DPSIRبع بسزغ مؿىالذ حوض آبخیص بپس کشند .ؾۀییی
یۀی آ ز کغۀ ز کیۀن قۀفحع ذ نفعۀی مۀ اوکننۀد بۀۀع
ؾنیخ کجمیل کش خكوقییذ منغمع مؿۀىالذ موجۀو
غ ییبند وىعهی نمؿعهیی کش مولعیۀ جغسکفیۀیی
ز
منغم مغیلععؾده فعیلی هی مۀدیسیت پیؿۀنهی
حوضع زک مؿیهده ونند.

ضکل  .9صفحّ اصلٓ حذ ياسظ گشافٕکٓ کاستش دس ساماوّ پطتٕثان تصمٕم مذٔشٔت کمٕت ي کٕفٕت آب تشاْ آتخٕض تىکًٌ

ضکل  .4ومأٓ اص صفحّ ضىاسأٓ ساختاس مطکالت ،ساماوّ پطتٕثان تصمٕم آتخٕض تىکًٌ

اکًَٕذسيلًطْ ،ديسِ  ،6ضماسِ  ،4صمستان 8998

856
تُّٕ مذل مفًُمٓ

پع کش ؾنیغیی غیػۀت غۀیختیز مؿۀىالذ بۀعمنظۀوز
خیل ز محیظ بسک وۀیهؽ فؿۀیزهی بهدۀو ضۀعی
پییدکز حوض آبخیص نیۀیش بۀع اهیۀ چۀیزچوب
غالم
کغ وع ز لیلش آ غیمین حوضع بی اوجع بۀع متغیسهۀی
مؤثس ز آ اعیمالذ بین آنهی نمییؽ ک ه ؾو  .نمۀیی کش
قفح اسغی مدل مفهوم کغظ ویزبس گسکفیىۀ آبخیۀص
بنىوه ز ؾى  5کزکئع ؾده کغ  .ؾى  5چهیزچوب مۀدل
مفهوم احمیك زک نؿی م هۀد .پیىۀی هۀی نؿۀی هنۀدۀ
کزادۀۀیط ب ۀین متغیسهیغ ۀ  .کی ۀن قۀۀفحع بۀۀع ذ نفع ۀی ز
خكوـ بسزغ ز کبظ کحتمیل کعالوۀیذ کغیغۀ زبۀیزۀ
مدل مند ک ههی ومه م وند .بی کنتخیب هس یه کش کین
گصینعهی کش ز ؾۀى کعالوۀیذ ویمۀ (کیۀن کعالوۀیذ کش
ز پییگیه ک هک غۀیمین ذخیۀسه مۀدیسی
منیب مخت
ؾده کغ ) مختكس زبیزۀ آنهی نمییۀی خوکهۀد ؾۀد وۀع
م اوکند بع ؾنیخ بهتس ذ نفعی کش متغیسهی منجۀس ؾۀو .

ز نهیی ذ نفعی بتوکننۀد بۀی یۀه یۀد بۀیش بۀع کنتخۀیب
فعیلی هی مدیسیت معییزهۀی کزشیۀیب مۀد نظۀس خۀو
بپس کشند.
اسائّ ساٌحلَا

بسکغیظ چیزچوب مفهۀوم مۀدیسی جۀیم حوضۀ آبخیۀص
( )IWMپع کش ؾنیغیی غیختیز مؿۀىالذ اسغۀی مۀدل
مفهۀۀوم حوضۀ آبخیۀۀص اعیۀۀین کهمیۀ نػۀۀد فؿۀۀیزهی
عسحزیص بسنیم کلدکمیذ بسک ویهؽ اعدی فؿیزهی کنجیم
خوکهد ؾۀد .بنۀیبسکین  11فعیلیۀ مۀدیسیت بۀسک بسعۀسف
وس مؿىالذ حوضع اهیع ؾد .لوکود کجۀسک هۀس فعیلیۀ
مدیسیت ز حوض آبخیۀص بنىۀوه نیۀص بۀی اوجۀع بۀع ؾۀسکیظ
عدیع حیو بۀس آ ؾۀنیخ بیش یۀد کش منغمۀع بسزغۀ
منیب و م نظسخوکه کش ویزؾنیغی کحد کجۀسک بخۀؽ
کنؿگیه اعیین ؾد .لوکود کیجی هۀس یۀه کش فعیلیۀ هۀی
ز جد ل  1آ ز ه ؾده کغ .
مدیسیت پیؿنهی

ضکل  .5ومأٓ اص صفحّ تشسٕم مذل مفًُمٓ تشاْ تًسعّ ساماوّ پطتٕثان تصمٕم مذٔشٔت کمٕت ي کٕفٕت آب
جذيل  .8قًاعذ أجاد فعالٕتَاْ مذٔشٔتٓ پٕطىُادْ تشاْ حًضّ آتخٕض تىکًٌ
سدٔف

عىًان فعالٕت

ئظگَٓاْ مىاعق مستعذ اجشا

1
2
3

لسق
زخ ویز
و وفعویز
جوکم گییه ونیز
ز خینعک
اسکظبند
کگس فیزغتس
کحدکب بیغ
پیتین (چیلعون )
ونتوز فیز (حفس ؾییز)
برزپیؾ
وپعویز

کزض مساع بیزندگ  150ای  300می متس ؾیش بیؽ کش  60زقد خین و ومك ای نیمعومیك کزافیو بد محد ی
منیعك بی غیبم جنگ جنگ و اسکو بیزندگ بیؽ کش  400می متس خین ومیك – نیمعومیك کزافیو  100ای  2600متس
کزکض شزکو بیزندگ بیؽ کش  250می متس ؾیش بیؿتس کش  50زقد خین ومیك – نیمعومیك کزافیو بد محد ی
نوکح ونیز ز خینع بیزندگ بیؽ کش  250می متس خین ومیك نیمعومیك .حسی بی وسل  50متس کش محوز مسوص آبسکهع بسک زاد  6 5بی
وسل  25متس کش محوز مسوص آبسکهع بسک زاد  12/5 4 3متس کش محوز مسوص آبسکهع بی زاد 2
کزکض شکزو بیزندگ بیؽ کش  250می متس ؾیش  10ای  30زقد خین ومیك
کزکض شکزو بیزندگ بیؽ کش  250می متس ؾیش  10ای  30زقد خین نیمعومیك
کزکض شکزو بیزندگ بیؽ کش  250می متس ؾیش  30ای  50زقد خین ومیك -نیمعومیك
کزکض مساع بیزندگ  120ای  250می متس ؾیش ومتس کش  8زقد خین و ومك ای متوغظ
کزکض مسکاع بیزندگ  250ای  350می متس ؾیش ومتس کش  20زقد خین نیمعومیك ای ومیك
کزکض مسکاع بیزندگ بیؽ کش  250می متس ؾیش  25ای  45زقد خین نیمعومیك ای ومیك
کزکض مسکاع بیزندگ بیؽ کش  300می متس ؾیش  45ای  60زقد خین و ومك ای متوغظ

4
5
6
7
8
9
10
11

الًوذْ ي َمکاسان :عشاحٓ ساماوّ پطتٕثان تصمٕم مثتىٓ تش ضثکٍ ،تٍمىظًس تُثًد کمٕت ي کٕفٕت آب دس حًضّ ...

نمیی کش قفحع کزکئۀع اوغۀع زکهحۀ هۀی کغۀظ وۀیزبس
گسکفیى آبخیص بنىوه ز ؾى  6کزکئع ؾده کغ  .کیۀن قۀفحع
بع ونوک کق اسین بخؽ غیمینع ز نظس گسفتع ؾده کغ  .ز
کین قفحع ذ نفعی م اوکنند کلدکمیذ کقالح مد نظۀس خۀو
زک وع ز بخۀؽهۀی لدۀ زبۀیزۀ آنهۀی کعالوۀیا بۀع غۀ
آ ز هکند کنتخیب ونند .ز کین قفحع همچنین نمؿ پسکونؽ
مىین کلدکمیذ کقالح ز غغح حوض آبخیۀص بنىۀوه نؿۀی
ک ه ؾده کغ  .بسک یه کلدکم مدیسیت کنتخیبؾده کش عۀسف
ذ نفعی مجمووعک کش ؾیخفهی ز قفح خس ج ز نظۀس
گسفتع ؾده کغ  .هنگیم وع ذ نفعی کلدکم کقالح مد نظۀس
خو زک کنتخیب وس نۀد بۀع کجۀسک مۀدل نیۀیش کزنۀد ز ییۀس
نقوزذ آنهی لی ز بع مؿیهدۀ نتییج آخۀسین کلۀدکم کقۀالح
کی 
کجسکؾده ز قفح خس ج نخوکهند بو .
مذلساصْ تشاْ اوتخاب ساٌحلَا

ز کین بخؽ ویزبسک م اوکنند کثسبخؿ کلۀدکمیذ کقۀالح
کنتخۀۀیب زک مؿۀۀیهده وننۀۀد .ؾۀۀییی یۀۀی آ ز کغۀۀ ز

857

کین بخؽ مدلغیش اأثیسکذ احۀ اۀأثیس چهۀیز غۀنیزیو
یالغیش » «فمظ اغییس کل ی » «فمۀظ
«بد اغییس کل ی
اوغع یال» «اغییس کل ی همسکه بی اوغع یال» کزکئع ؾۀده
کغ  .کین غنیزیوهی بس مدنۀی اسویۀشهۀی محتمۀ اغییۀس
کل ی اددی کزکض شزکو بیی بۀع یۀال ز نظۀس گسفتۀع
ؾدهکند .ز موز اغییس کل ی اغییس متغیس مۀی بیزنۀدگ
ز مۀوز یالغۀیش نیۀص  20زقۀد
مد نظس بۀو ه کغۀ
اوغع یال ز نظس گسفتۀع ؾۀده کغۀ  .ز نهییۀ وۀیزبسک
م اوکنند بی کغتفی ه کش ز ؼهی اكۀمی گیۀس چنۀدمعییزه
ک لوی بند کلدکمیذ کقالح زک کنجیم هند .نمیی کش قفح
اوشی فسک کن متغیسهۀی خس جۀ کغۀظ وۀیزبس گسکفیىۀ
آبخیص بنىوه ز ؾۀى  7کزکئۀع ؾۀده کغۀ  .کیۀن قۀفحع بۀع
ذ نفعی ز کنتخیب ؾیخفهی کزشییب مد نظس خو ومه
خوکهد وس  .همچنین ز کین قۀفحع ذ نفعۀی مۀ اوکننۀد
نتییج چند ؾیخف کزشییب زک بی ه بدینند فمظ ویفۀ کغۀ
وع گصین هس یه کش ؾیخفهی کزشییب زک کنتخیب ونند.

ضکل  .6ومأٓ اص صفحٍ اسائٍ ي اوتخاب ساٌ حلَا دس ساماوّ پطتٕثان تصمٕم تشاْ مذٔشٔت کمٕت ي کٕفٕت آب آتخٕض تىکًٌ

ضکل  .7ومأٓ اص صفحّ خشيجٓ متغٕشَاْ وُأٓ تش حسة تًصٔع فشاياوٓ ،ساماوّ پطتٕثان تصمٕم آتخٕض تىکًٌ
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کغۀظ
نمیی کش قفح ممییػۀ غۀنیزیوهی مخت ۀ
ویزبس گسکفیى آبخیص بنىوه ز ؾى  8کزکئع ؾده کغۀ  .ز
کین قفحع ذ نفعی م اوکنند آثیز بیوفیصیى کلتكۀی -
کجتمۀۀیو هۀۀس یۀۀه کش  11کلۀۀدکم کقۀۀالح زک بۀۀسک و ی ۀ
ؾیخفهی کزشییب بع قوزذ نمۀو کز لغۀیو (غۀتیزهک )
مؿیهده ونند .ز نمو کز غتیزهک ممی یس هس متغیس بع عوز
جدکگینع ز یه لغیو کیسه مدزّا م ؾو بۀع عۀوز وۀع
حدکوثس ممدکز (بهتسین حیل ) بسک هۀس متغیۀس وۀد یۀه
بو ه حدکل ممدکز (بداسین حیل ) وۀد قۀفس کغۀ  .ز
احمیك حیضس ؾیخفهی کزشییب فسغییؽ خۀین کزافۀیو
ز کنیب غو بع هصینع پۀریسؼ مس مۀ کؾۀتغیل ویفیۀ
آب اغری آب شیسشمین ؾیخف میینگین شن کندکشۀ لى
پوؾؽ گییه ( )WMPSIؾیخف شن مػیح پوؾؽ
گییه ( )WLCALز نمو کز غۀتیزهک کزکئۀع ؾۀده کغۀ .

همی عوز وع ز ؾى  8مؿۀخف کغۀ کلۀدکم کقۀالح
«اسکظبند بی شزکو » کش نظس ؾیخفهی کزشییب کؾۀتغیل
پریسؼ مس م بیؿتسین کمتییش زک وػش وس ه کغ .
نمیی کش قفح ک لوی بنۀد کلۀدکمیذ مۀدیسیت غۀیمین
پؿتیدی اكمی آبخیص بنىوه ز ؾى  9کزکئع ؾۀده کغۀ  .ز
کین غیمینع پؿتیدی اكمی اوغعع ک هؾده بسک آبخیص بنىوه
بۀۀسک ک لوی ۀ بنۀۀد کلۀۀدکمیذ مۀۀدیسیت ز ؼهۀۀی SAW
 TOPSISمدلغیش ؾده کغ  .همچنین بسک ک لویۀ بنۀد
کلدکمیذ مدیسیت کش نظس ؾیخفهی کزشیۀیب ذ نفعۀی بییۀد
نػد بع کنتخیب ش هس یه کش ؾیخفهی کلدکم ونند .ز کیۀن
قفحع ذ نفعی م اوکنند نػد بع کنتخیب ش مد نظس خۀو
بسک هۀس یۀه کش ؾۀیخفهۀی کزشیۀیب کلۀدکم وننۀد .ؾۀییی
یی آ ز کغ مجموو ش هی ز نظس گسفتعؾده بۀسک و یۀ
ؾیخفهی کزشییب بیید  100بیؾد.

ضکل  .8ومأٓ اص صفحّ خشيجٓ متغٕشَاْ وُأٓ تشاْ مقأسّ گضٔىٍَاْ مذٔشٔتٓ دس ساماوّ پطتٕثان تصمٕم آتخٕض تىکًٌ

ضکل  .9ومأٓ اص صفحّ يصندَٓ تٍ معٕاسَاْ اسصٔاتٓ ،ساماوّ پطتٕثان تصمٕم آتخٕض تىکًٌ
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ضکل  .88ومأٓ اص صفحّ خشيجٓ ايلًٔتتىذْ اقذامات مذٔشٔتٓ تا استفادٌ اص سيشَاْ تصمٕمگٕشْ چىذمعٕاسٌ دس ساماوّ پطتٕثان
تصمٕم آتخٕض تىکًٌ

پع کش کنتخیب ش هی مۀد نظۀس بۀسک ؾۀیخفهۀی
کزشیۀۀیب کجۀۀسک مۀۀدل ذ نفعۀۀی مۀۀ اوکننۀۀد نتۀۀییج
بع غ آمده کش ک لوی بند کلدکمیذ کقالح زک بی کغۀتفی ه
کش ز ؼ  SAW TOPSISمالحظع ونند .ز ؾى 10
نمیی کش قفح ک لوی بند کلدکمیذ کقالح بی کغتفی ه کش
ز ؼ اكمی گیس چندمعییزه  SAWبی ش هی بسکبس بسک
ؾیخفهی کزشییب کزکئع ؾده کغ .
ز نهیی ذ نفعی م اوکنند کش قفح کزکئۀع اوغۀع
زکه ح هی غییس کلدکمیذ کقالح زک کنتخۀیب وۀس ه و یۀ
نتییج زک بی اوجع بع ؾۀیخفهۀی مخت ۀ کزشیۀیب وننۀد.
غپع بی اوجۀع بۀع نییشهۀی محۀد ی هۀی ک لویۀ هۀی
مخت بع اكمی گیس نهیی کش نظس کنتخیب فعیلیۀ هۀی
مدیسیت غ ییبند؛ ای ز نهیی بتوکنند مۀدیسی بهتۀس
بسک حوض آبخیص کؾتع بیؾند .ؾییی یۀی آ ز کغۀ ز
بخؽ گصکزؼ ه غیمینع ویزبسک م اوکنند گصکزؼ ویم
کش و ی مسکح اكمی گیس زک مؿیهده ذخیسه ونند.
تحث ي وتٕجٍگٕشْ
کمۀۀس شه نیۀۀیش مۀۀدیسک بسنیمۀۀعزیۀۀصک بۀۀع جمۀۀ آ ز
عدمۀۀعبنۀۀد ک ههۀۀی بۀۀعمنظۀۀوز کغۀۀتفی ه کش منۀۀیب موجۀۀو
اكمی گیس بسک زف نییشهی هموکزه کفصکیؽ م ییبد .بۀع کیۀن
منظۀۀوز جۀۀو نۀۀوو غۀۀیمینع وۀۀع بتوکنۀۀد مؿۀۀی ز پؿۀۀتیدی
اكۀۀمی گیۀۀس هۀۀی بیؾۀۀد الشم ضۀۀس ز کغۀ  .غۀۀیمینعهۀۀی
پؿتیدی اكمی کش کبصکزهی نۀوین ز شمینۀ مۀدیسی منۀیب
محیغ هػتند وع بع لی نوظهوز بو نؿی کغۀتفی ه کش آنهۀی

ز بین مدیسک بسنیمعزیصک گػۀتسؼ نییفتۀع کغۀ  .آگۀیه
مدیسک بسنیمعزیصک کش مصکیی غیمینعهۀی پؿۀتیدی اكۀمی
محیغ کغتفی ه کش آنهی ز مػیئ مؿىالذ منۀیب عدیعۀ
آبخیص کز وؿوز نع انهی غدش بهدو وم ىس بسنیمعزیۀصک
کزامی غغح ویزکی آنهی ز غغح حوض آبخیۀص خوکهۀد ؾۀد
ب ىع موجش غسو وم ز اكمی گیس هی م ؾۀو کمىۀی
کؾتدیه خغی ز اكمی گیس هی نیص بع میصک زخۀوز اۀوجه
ویهؽ خوکهد ییف .
ز احمیك حیضس مسکحۀ اهیۀ یۀه غۀیمین پؿۀتیدین
اكمی محیغۀ مدتنۀ بۀس ؾۀدىع بۀسک کنتخۀیب بهتۀسین
ویفیۀ حوضۀ
کلدکمیذ مدیسی بعمنظوز بهدۀو ومیۀ
آبخیص بنىوه اؿسیح ؾد .کین غیمینع بۀی فۀسکه وۀس کمىۀی
پریسؼ کلدکمیذ مخت مدیسیت ؾۀیم لۀسق زختىۀیز
و وفعوۀیز جوکمۀ گیۀیه ونۀیز ز خینۀع اۀسکظبنۀد
کگس فیزغتس کحدکب بیغ پیتینۀ ونتوزفۀیز برزپیؾۀ
وپعویز اوغظ ذ نفعی حوضۀ مغیلعۀعؾۀده بۀی کفۀصکیؽ
غۀۀغح مؿۀۀیزو ذ نفعۀی بۀۀع مۀۀدیسی مؿۀۀیزوت ومۀۀه
م وند .همچنین بی محیغد عی متفی ا کش ؾۀیخفهۀی
کزشییب ؾۀیم پۀریسؼ کجتمۀیو کؾۀتغیل غۀو نیخۀیلف
هصینعهی متغیس فسغۀییؽ خۀین حجۀ ز کنۀیب ویفیۀ
ز کنیب غغح اغری آب شیسشمین ؾیخف میینگین شنۀ
کندکشۀ لىع پوؾۀؽ گیۀیه ؾۀیخف شنۀ غۀغح پوؾۀؽ
گییه موجش اػهی فسکیند اح ی موکشن آثۀیز کحتمۀیل
کجسک کلدکمیذ مدیسیت بسک مدیسی جیم حوضۀ آبخیۀص
م ؾو  .بع بیی یگس کین غۀیمینع بۀی ز نظۀس گۀسفتن کبعۀی
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مخت ۀ فیصیى ۀ کلتكۀۀی کجتمۀۀیو کوولۀۀوضیى نگۀۀیه
جیمع بع حوض آبخیۀص کؾۀتع کبعۀی مخت ۀ مؿۀىالذ
مدیسیت ز حوضع زک ز نظس گسفتع کغ  .ز منیب مخت فۀ
همىیزک ] [9بیبیز
کش جم ع وی لو ] [19کلوکزش ] [3ن
همىۀۀیزک ] [20کغۀۀمی همىۀۀیزک ] [21ش لىۀۀیف
همىیزک ] [22بی ز نظس گسفتن جندعهی مخت مؿىالذ
مدیسیت ز حوضعهی آبخیص بع اوغع غیمینعهی پؿتیدی
اكمی پس کختۀعکنۀد .همچنۀین غۀیمین پؿۀتیدی اكۀمی
یی ؾده بی کفصکیؽ ک زکن ویزبس کش غیمین آبخیص کجصک آ
معسف کلدکمیذ مدیسیت نمییؽ اسغیم نتۀییج کحتمۀیل
کجسک آنهی فسکیند اكۀمی گیۀس زک بۀسک ذ نفعۀی آغۀی
م وند موجۀش اػۀسی کیۀن فسکینۀد مۀ ؾۀو  .محممۀین
همچۀۀو حیۀۀدنیی همىۀۀیزک ] [23ویبۀۀیزک شک ه لۀۀدی
همىیزک ] [24فیس ش همىیزک ] [25هیفمن همىۀیزک
] [26ل همىیزک ] [27بواچۀیزذ همىۀیزک ] [28بۀس
اأثیسگرکز غیمینعهی پؿتیدی اكمی کش نظۀس غۀهول ز
غ ییب غۀسی بۀع خس جۀ هۀی اأویۀد
کمس اكمی گیس
کؾتند.
غۀۀیمین پؿۀۀتیدین اكۀۀمی یی ؾۀۀده بۀۀی کغۀۀظ وۀۀیزبس
گسکفیى خو وع کش بخۀؽهۀی مخت ۀ میننۀد ؾنیغۀیی
غیختیز مؿىالذ اسغی مدل مفهوم کزکئۀع اوغۀع زکه
ح هی مدلغیش بسک کنتخیب زکه ح هۀی اؿۀىی ؾۀده
کغ غدش غتسغ آغی ویزبسک ییسفنۀ بۀع ک ههۀی
خس ج مۀدلهۀی مخت ۀ مۀ ؾۀو  .همچنۀین شمینۀ
مؿۀۀیزو و یۀ گۀۀس ههۀۀی مخت ۀ ذ نفۀ بۀۀعخكۀۀوـ
ذ نفعی ییسفن زک فسکه مۀ ونۀد ز نهییۀ بۀی کیجۀی
اعیم بین گس ههی مخت ذ نف م اوکنۀد بۀع مۀدیسی
مؿیزوت ومه وند وع بی یدگیههی لچس کلو هیس ][29
زکگی همىیزک ] [30ک لد همىۀیزک ] [31نیۀص
همػوغ  .غیمین پؿتیدین اكۀمی اوغۀعع ک هؾۀده ز
احمیك حیضس م اوکنۀد بۀی مۀدیسی ک ههۀی کعالوۀیذ
کغتفی ه کش مدلهی مخت بع اكۀمی گیۀس منغمۀ ز
ؾسکیظ پیچیده نیمغمئن بع ذ نفعی حوضع ومه ونۀد
نیص اعدک گصینعهی آشمییؽؾده زک کفصکیؽ هد .غۀیمین
پؿتیدی اكمی گیس عسکح ؾده فسکیند اكمی گیۀس زک
غسو وم بیؿتس کنجیم م هۀد .بۀی کغۀتفی ه کش
بی ل
کین غۀیمینع ذ نفعۀی مۀ اوکننۀد ز یۀ اكۀمی گیۀس زک
بیشبین ونند ش هی زک اغییس هند بۀع ویفیۀ اكۀمی
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بهتس غ ییبند .کلدتع ز منیب مخت مۀ اۀوک کهمیۀ
شیی زک ز زن کغتفی ۀ قحیح کش غیمینعهی پؿتیدی
اكمی محیغ فنی ز هی مسادظ بۀی آ مؿۀیهده وۀس
همىیزک ] [27زکگی همىیزک ] [30کیصگونع
(ل
همىیزک ] [32زنجی همىیزک ].)[33
ؾییی اوجع کغ وع هس چع کین نوو غیمینعهۀی پییگۀیه
ک هک جۀۀیم اۀۀس ب ۀعز شاۀۀس کؾۀۀتع بیؾۀۀند بتوکنن ۀد
مؿىالذ فسق هی موجو ز حوضع زک بهتۀس معسفۀ
کزکئع ونند جندۀ وۀیزبس آنهۀی کفۀصکیؽ مۀ ییبۀد .بۀسک
موفمی بهتس پریسؼ همگین غیمین پؿتیدین اكمی
کمىی کجسک آ بع ؾى وم ییا ز حوضع بیید وۀوکم
ز غیمینع خیل ک .
زک وع بیؿتس مد نظس ذ نفعی کغ
همچنین بیید کش همی مسکح ک لی اهی کین نوو غیمینعهی
کش یدگیههی ذ نفعی مخت کغۀتفی ه وۀس آنهۀی زک ز
و ی مسکح اوغع غیمین پؿتیدی اكمی مؿۀیزو ک
ای غیمینعهی متنیغش بی نییشهی ک لوی هی آنهی کزکئع ؾو
نیص بیشخوز هی آنهی جمۀ آ ز ؾۀده ز نػۀخعهۀی
کقالحؾدۀ بعد کومۀیل ؾۀو  .محممۀین همچۀو لچۀس
کلۀۀو هیس ] [29ک لۀۀد همىۀۀیزک ] [31زکگۀۀی
کزنۀد الیۀ
همىیزک ] [30بس کین موضوو اأوید شیی
ودم موفمی کین نوو غیمینعهی زک خیل ندک ذ نفعی
کغتفی ه نىس کش یدگیههی آنهی ز و ی مسکحۀ اوغۀع
غیمینع م کنند.
غیمین پؿتیدی اكمی کزکئعؾۀده ز ممیلۀ حیضۀس ز
مجمۀۀوو اوکنػۀۀتع کغۀۀ بۀۀع مۀۀوکز همچۀۀو معسفۀۀ
یطگ هی حوضع بع قوزذ اكۀویس ؛ ؾنیغۀیی غۀیختیز
مؿۀۀىالذ حوضۀۀع ز لیلۀۀش ز یىۀۀس DPSIR؛ ؾنیغۀۀیی
معسف زکهح هی ممىن همسکه بۀی پۀسکونؽ مىۀین آنهۀی؛
کزکئ آثیز مخت زکه ح هی کش جندعهی (فیصیى کلتكی
– کجتمیو کوولوضیى )؛ موکشن اأثیسکذ کومیل فنهۀی
اكمی گیس چندمعییزه بسک کنتخیب گصین مدیسیت بساس؛
کزکئ ۀ کغۀۀظ وۀۀیزبس اسغۀۀیم لیب ۀ فه ۀ آغۀۀی بۀۀسک
ز آخس عسکح غیمینع ز
کغتفی هونندگی ییس حسفعک
محیظ ؾدىع لیب غتسظ زکیگی بسک امیم ویزبسک
بپس کش  .کین کمۀس بیۀی وننۀدۀ غۀو مند هۀی متساۀش بۀس
کغۀۀتفی ه کش غۀۀیمین یی ؾۀۀده ز ممییػۀۀع بۀۀی غۀۀۀیش ویز
مسغوم (فیلۀد کبۀصکز اكۀمی گیۀس )
اكمی گیس غنت
کغ .
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بنیبسکین اوغع غیمینعهی پؿتیدین اكمی بع منظوز
اػهی فسکیند اكمی گیس ز شمینۀعهۀی مخت ۀ بۀسک
آبخیصهی وؿوز بی اأویۀد بۀس مؿۀیزو ذ نفعۀی هنگۀیم
اوغع آنهی کخر بیشخوز بعد کش بهسهبۀس کز آنهۀی اوقۀیع
م ؾو  .همچنین مهیی وس شمین کغۀتفی ه کش کیۀن نۀوو
غیمینعهی ز ک کزکذ غیشمی هۀی بۀسک ومۀه بۀع مۀدیسک
ویزؾنیغۀۀی بسنیمۀۀعزیۀۀصک بۀۀسک پؿۀۀتیدین کش اكۀۀمی
اػهی ز فسکیند اكمی گیس اوقیع م ؾو  .نػخ ک لی
 DSSاهیعؾده ز احمیك حیضس م اوکند بسکغیظ نییشهۀی
یطگ هی خیـ وؿۀوزمی بۀسک اوغۀع نػۀخ ضنسیۀه
غیمین پؿتیدی اكمی آبخیصهی وؿوز ز منیعك مؿۀیبع
بع جی نػخعهی خیزج کغتفی ه ؾو  .کغظ ویزبس غی ه
لیب فه کنعغیفپریس شیۀی کمىۀی کومۀیل اغییۀسکذ
کمىی حۀرف کضۀیفع
بسکغیظ ؾسکیظ نییشهی مخت
وس متغیسهی کش یگس مصکیی نػخ بوم کزکئع ؾده کغ .
بعمنظوز غتسغ آغی فسکگیس کین غیمینع اح ؾۀدىع
عسکح ؾۀده کغۀ اۀی وۀیزبسک بتوکننۀد کش عسیۀك ؾۀدى
کینتسن کش کین کبصکز اكمی گیس بد محد ی کغتفی ه
ونند .کین یطگ بۀع منظۀوز مۀدیسی جۀیم مؿۀیزوت
کز .
آبخیصهی کهمی شیی
بی اوجع بع انوو کلدکمیذ کقۀالح انۀوو آثۀیز انۀوو
غنیزیوهی غۀیمین پؿۀتیدی اكۀمی اوغۀعع ک هؾۀده ز
احمیك حیضس بی معسف یطگ هی آبخیص مؿۀىالذ آ
کزشییب زکه ح هی اۀأثیسکذ کحتمۀیل مخت ۀ آنهۀی بۀسک
بۀع
ویزبسک کو کش کفسک متخكف ییس آ غو مند کغ
کین اسایش فسکیند اكمی گیس زک کزامی م هۀد اػۀهی
م وند .ؾییی یی آ ز کغ غیمین کزکئۀعؾۀده ز احمیۀك
بسزغ هی فن ز خكوـ
حیضس یه نػخ ک لیع کغ
کزشییب یطگ هی مخت ۀ غۀیمینع ز مغیلعۀیذ اىمی ۀ
م اوکند بع کزکئ نػخ نهیی کین غیمینع منجس ؾو .
ز مجموو م اوک گف وۀع کز ؾۀد غۀیمینعهۀی
پؿتیدی اكمی گیس بع بسنیمعزیص مۀدیسی ز منۀیب
آبخیص کز ممولع ک جدید ز وؿۀوز کغۀ وۀع
عدیع
نییش بع آشمو بیؿتس کز اۀی بتوکنۀد وۀیزکی کثسبخؿۀ
خۀۀو زک ز کیۀۀن غۀۀیختیز نؿۀۀی هۀۀد .وۀۀیزبس ؾۀۀد
غیمینعهی پؿتیدی اكمی محیغ اوغظ ویزبسک یى کش
چیلؽهی ومده ز عسکح کیۀن غۀیمینعهیغۀ بنۀیبسکین
احمیمۀیذ آاۀ ز شمینۀ اوغۀۀع مؿۀۀیزوت غۀۀیمینعهۀۀی
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پؿتیدی اكمی بی کیفی نمؽ فعیل اوغظ و ی ذ نفعۀی
کغۀتفی ه کش غۀیمینعهۀی
ز هم مسکح عسکح غیخ
پؿتیدی اكمی اأوید ؾده کغ  .وال ه بس کیۀن مؿۀیزو
ذ نفعۀۀی مۀۀدلغۀۀیشک ز اوغۀۀع کجۀۀصک کغۀۀظ وۀۀیزبس
گسکفیى غیمینع م اوکند بع عسکح غیمینعک ویزبسپػنداس
مغ وباس منجس ؾو .
مىاتع
[1].Kelly RA, Jakeman AJ, Barreteau O, Borsuk
ME, Elsawah S, Hamilton, S, et al. Selecting
among five common modelling approaches for
integrated environmental assessment and
& management. Environmental Modelling
Software. 2013; 47: 159-181.
[2].Kim Y, Chung ES. An index-based robust
decision making framework for watershed
management in a changing climate. Science of
the Total Environment. 2014; 473–474: 88–102.
[3].Alvarez IN. A Bayesian model to construct a
knowledge-based spatial decision support
system for the Chaguana River Basin. PhD
Thesis in Engineering. 2010; 164 p.
[4].Ako A, Eyong GT, NKeng GE. Water
Resources Management and Integrated Water
Resources Management (IWRM) in Cameroon.
Water Resources Management. 2009; 24: 871888.
[5].Quinn NWT. Environmental Information
Management Systems as Templates for
Successful Environmental Decision Support.
International Congress on Environmental
Modeling and Software: Modeling for
Environment Sake. Fifth Biennial Meeting.
Ottawa. Canada; 2010.
[6].Sadoddin A, Shahabi M, Bai M. Integrated
watershed
assessment
and
management
Principles and approaches for modeling and
decision making. Gorgan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources
]Publishing: 2017; 170 p. [Persian
Y, Yu Z,
GIS-based
watershed
practices.
Resources

[7].Shao H, Yang W, Lindsay J, Liu
Oginskyy A. An open source
decision support system for
evaluation of best management
Journal of the American Water
Association. 2017; 53(3): 521–531.

[8].Merritt WS, Pollino C, Powell S, Rayburg S.
Integrating hydrology and ecology models into
flexible and adaptive decision support tools: the
IBIS DSS. 18th World IMACS / MODSIM
Congress, Cairns, Australia; 2009. 13-17.

8998  صمستان،4 ِ ضماس،6 ِ ديس،ْاکًَٕذسيلًط
[9].Weng SQ, Huang GH, Li Y. An integrated
scenario-based multi-criteria decision support
system for water resources management and
planning- A case study in the Haihe River
Basin. Expert Systems with Applications. 2010;
37: 8242-8254.

862
Hablehrood river catchment.
Modeling. 2013; 268: 48–54.

Ecological

[19]. Kimloi N. Decision Support System (DSS) for
sustainable watershed management in Dong Nai
Watershed. Vietnam. Conceptual Framework and
Proposed Research Techniques; 1998.

[10]. Sadoddin A, Letcher RA, Jakeman AJ,
Croke BW, Newham LTH. A Bayesian model
decision
support
system
for
salinity
management. First International Conference of
Sustainable Watershed Management (SuWaMa).
Istanbul. Turkey; 2011.

[20]. Babbar M, Mukhopadhyay S, Singh V,
Piemontia A. A web-based software tool for
participatory optimization of conservation
practices
in
watersheds.
Environmental
Modelling & Software. 2015; 69: 111-127.

[11]. Kazak J, Chru´sci J, Szewra ´nski S. The
Development of a Novel Decision Support
System for the Location of Green Infrastructure
for Stormwater Management. Sustainability.
2018; 10(4388):1-20.

[21]. Smith R, Kasprzyk J, Dilling L. Participatory
Framework for Assessment and Improvement of
Tools (ParFAIT): Increasing the impact and
relevance of water managementdecision support
research. Environmental Modelling & Software.
2017; 95: 432-446.

[12]. Zhang Sh, Li Y, Zhang T, Peng Y. An
integrated environmental decision support
system for water pollution control based on
TMDL - A case study in the Beiyun River
watershed.
Journal
of
Environmental
Management. 2015; 156: 31- 40.

[22]. Zulkaﬂi Z, Perez K, Vitolo C, Buytaert W,
Dewulf A, Clark J, et al. User-driven design of
decision support systems for polycentric
environmental
resources
management.
Environmental Modelling & Software. 2017; 88:
58-73.

[13]. Goharian E, Burian S. Developing an
integrated framework to build a decision support
tool for urban water management. Journal of
Hydroinformatics. 2018; 20 (3): 708-727.
[14]. Shereif H, Mahmoud E, Thian YG.
Urbanization and climate change implications in
ﬂood risk management: Developing an efﬁcient
decision support system for ﬂood susceptibility
mapping. Science of the Total Environment.
2018; 636: 152-167.
[15]. Ashrafi M, Mahmoudi M. Developing a
semi-distributed decision support system for
great Karun water resources system. Journal of
Applied Research in Water and Wastewater.
2019; 6:16-24.
[16]. Rafaeli S, Schatz Sá E, Debastiani A,
Antunes T. Efficacy of Rainfall-Runoff Models
in Loose Coupling Spacial Decision Support
Systems
Modelbase.
Water
Resources
Management. 2019; 33:889–904.
[17]. Sadoddin A, Alvandi E, Sheikh VB.
Developing a decision support system for
participatory and integrated management of the
Chel-Chay watershed, Golestan. Journal of
Watershed Management Research. 2015; 6(11):
124-136. [Persian]
[18]. Keshtkar AR, Salajegheh A, Sadoddin A,
Allan MG. Application of Bayesian networks
for sustainability assessment in catchment
modeling and management, case study: the

[23]. Vahidnia M, Aleshaikh A, Alimohammadi
A, Hosineali F. A spatial decision support
system based on AHP. Conference and
Exhibition of Geomatic. 2009; 14 pp. [Persian]
[24]. Kabaranzad M, Refogar astaneh H.
Designing a decision support system for
resource allocation problems in project
management using Genetic Algorithm (GA).
Journal
of
Information
Technology
Management. 2009; 1(3): 69- 88 [Persian]
[25]. Firuzi MA, Sajadian N, Sajadian M. Spatial
decision support system for natural disaster risk
management in rural areas using GIS, step
towards sustainable development: Case study
villages in Mazandaran province. Journal of
Rural Development. 2011; 2: 93-115 [Persian]
[26]. Hofman D, Monte L, Boyer P, Brittain J,
Donchytse G, Gallego D, et al. Computerised
decision support systems for the management of
freshwater
radioecological
emergencies:
assessment of the state-of-the-art with respect to
the experiences and needs of end-users. Journal
of Environmental Radioactivity. 2011; 102: 119127.
[27]. Lu Sh, Li J, Guan X, Gao X, Gu Y, Zhang
D, et al. The evaluation of forestry ecological
security in China: Developing a decision support
system. Ecological Indicators. 2018; 91: 664678.

869

... ّ تٍمىظًس تُثًد کمٕت ي کٕفٕت آب دس حًض،ٍ عشاحٓ ساماوّ پطتٕثان تصمٕم مثتىٓ تش ضثک:الًوذْ ي َمکاسان

[28]. Butchart D, Kralisch S, Fleischer M,
Meinhardt M, Brenning A. Multicriteria decision
analysis framework for hydrological decision
supportusing environmental ﬂow components.
Ecological Indicators. 2018; 93:470–480.
[29]. Letcher RA, Aluwihare P. Development of a
decision support system for the Namoi and Gwydir
Valleys. Integrated Catchment Assessment and
Management (iCAM) Centre. The Australian
National University. Canberra; 2004.
[30]. Dragan A, Savic JB, Mark SM. A DSS
generator for multi-objective optimisation of
spreadsheet-based
models.
Journal
of
Environmental Modeling & Software. 2011;
26(5): 551-561.
[31]. Van Delden H, Seppelt R, White R, Jakeman
AJ. A methodology for the design and

development of integrated models for policy
support. Environmental Modelling & Software.
2011; 26: 266-279.
[32]. Isigonis P, Critto A, Stefan M, Zabeo A,
Ciffroy Ph, Marcomini A. “AMORE” Decision
Support System for probabilistic Ecological
Risk Assessment - Part I: Exposure and risk
assessment of the case study on cyanide.
Science of Total Environment. 2019; 648: 693702.
[33]. Ranjan P, Singh A, Tomer M, Lewandowski
A, Prokopy L. Lessons learned from using a
decision-support tool for precision placement of
conservation practices in six agricultural
watersheds in the US Midwest. Journal of
Environmental Management. 2019; 239: 57-65.

