
 نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

 ۱۳۹۶ زمستان/ چهارسال بيست و يك / شماره 

  

۲۹  

 
 
  

  زیمنابع حوزه آبخ تیریدر مد یسلسله مراتب لیتحل فرایند يریکارگبه
 طبس) نی: حوزه آبخیز نهري(مطالعه مورد

  
 2تازه يو مهد 1يناصر درضای، حم1يعتمداریشر نی، حس*1کشتکار ررضایام

  

  )08/10/1395 رش:یخ پذی؛ تار 24/2/1394 افت:یخ دری(تار
  
 

  چکیده
شرایطی باید با               ست .در چنین  شده ا سایش خاك و غیره  سیل، فر ضی و تخریب منابع طبیعی باعث افزایش  سب ارا امروزه کاربري نامنا

ین  نحفاظت از این منابع اقدام نمود، که مدیریت منابع جامع حوزه آبخیز چ          ریزي منســجم در منابع طبیعی با هدف کنترل، احیاء و      برنامه  
ستم   .اهدافی را برآورده خواهد کرد سی صادي   مدیریت جامع آبخیز، مدیریتی هماهنگ و موزون بر  هاي فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی و اقت

  رسد. در این تحقیق در راستاي اهداف مدیریتر منابع به حداقل میسازد که ضمن تأمین منافع جامعه، تأثیر منفی ببوده و شرایطی فراهم می
صادي و اکولوژیکی برروي تغییرات وضع   آثار یابیمنابع به بررسی و ارز  شکالت   پوشش گیاهی با تأکید بر ر  تیمعیارهاي فیزیکی، اقت فع م

ــایش در حوزه آبخیز نهر  ــیل و فرس ــاحت  نیس ــط چهار فع 8/18طبس به مس   ،يکاربوته ،ییچرا تیریالیت مدیریتی (مدهزار هکتار توس
  يهااز شاخص بیترتبه یکیزیو ف کیاقتصادي، اکولوژ يامدهایپ یابیمنظور ارزبه هشپژو نی) پرداخته شده است. در ايکارو کپه يبذرکار

شاخص پوشش گ   شده و م وزنده اهییهزینه و درآمد ناخالص،  س  زانیی  س       ل،یحجم رواناب و  شنا ساس نظرات کار سپس برا ستفاده و   یا
  یسلسله مراتب لیتکنیک تحل يریگکاربهبندي سناریوها با اولویت درنهایتها از طریق ماتریس مقایسه زوجی گردید و اقدام به ارزیابی گزینه

شان داد که مع  جیانجام گرفت. نتا صاد  ارین سنار  يارککپه یتیریمد تیترین معیار و فعالعنوان مهمبه ياقت شامل کل  16شماره   ویو    هیکه 
  گردیدند. نییو برتر تع نهیبه نهیعنوان گزبود به یتیریمد يهاتیفعال

  
  

 کیولوژیب تیریمد اره،یچند مع يریگمیتصم ز،یآبخ تیریمد ي کلیدي:هاواژه
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   مقدمه
یت و    نا   با افزایش روزافزون جمع فاده  ــت ــحیحاسـ نابع   صـ از م

ــجم و قانونمند در    ی، نیازمند برنامه    عیر طبیدپذ ی تجد  ریزي منسـ
ظت در                فا یاء و ح هدف کنترل، اح با  نابع طبیعی  یت م مدیر

شیم. بدین  باصورت پویا، می راستاي استفاده بهینه از این منابع به  
رت  صــوه آبخیز بهســبب اســت که مدیریت منابع گوناگون حوز

ــه  دخالت برنامه ــده و قانونمند در مدیریت منابع حوض ریزي ش
شـــامل آب، خاك و ... با هدف کنترل و یا حفاظت و اســـتفاده 

   ).14و  8، 1بهینه از این منابع ارایه شده است (
مد بودن نگرش      کارآ جامع نگري در      نا عدي و لزوم  تک ب

ــتلزم بهره    هاي   گیري و تلفیق تخصـــصمدیریت منابع آبخیز مسـ
ــناریوهاي مختلف مدیریتی و اتخاذ        مختلف، ارائه گزینه   ها و سـ

است. لذا   ههاي مدیریتی از بین این گزینهها و شیوه بهترین تصمیم 
ــتفاده از روش    دتوان هاي تحلیل چند معیاره در این ارتباط می     اسـ

ــمیم   ــاي مؤثري جهت تصـ ــد. روش  راهگشـ باشـ هاي   گیري 
ــمیم ــتند که به    گیري چند معیاره تکنیک   تصـ ا  کمک آنه  هایی هسـ

مد   می با  ناگون،      توان  هاي کمی و کیفی گو یار نظر قرار دادن مع
). از  3بهترین گزینه را از بین چندین گزینه تعیین و انتخاب نمود (

  توان به تخصیص می گیري چند معیارههاي تصمیم ترین روشمهم
وري  ال، تئخطی، روش الویت بندي براساس تشابه به راه حل ایده

شاره کرد (      سله مراتبی ا سل ،  12، 7مطلوبیت چند معیاره و تحلیل 
هاي مختلفی از  هاي مذکور هر چند که در زمینه). تکنیک18و  15

  کارهبجمله علوم انسانی، کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست    
ــده گرفته ــال  31و 24، 17، 10، 9، 6اند (ش )، ولی تنها در چند س

اخیر تحقیقات نسبتاً محدودي در ارتباط با کاربرد آنها در مدیریت  
ست (    صورت پذیرفته ا ). در تحقیقی  27و  13، 5، 4حوزه آبخیز 

ــله هاي فرآیندقابلیت ــلس  براي عنوان تکنیکیبه مراتبی تحلیل س

مورد بررســی قرار گرفته اســت  هاي آبخیز درحوزه گیريتصــمیم
تبی،  تحلیل سلسله مرا   فرایند). نتایج این بررسی نشان داد که   20(

ها و معیارها و انتخاب گزینه  اي منطقی براي مقایســه گزینهشــیوه
هاي تأثیرگذار اســـت و گرفتن تمامی مشـــخصـــه نظردربهینه با 

صمیم      شارکت گروهی در ت سبی براي م گیري ایجاد  چارچوب منا

ــمیم   می یک تصـ ند. تکن به     ک یاره  ند مع یابی   گیري چ منظور ارز
ــناریوهاي مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز            سـ

). نتایج تحقیق  30گرفته شده است ( کاربهرامیان در استان گلستان 
ها از قابلیت قابل توجهی در کمک به        حاکی از آن بود این تکنیک  

ــمیمات مدیریت  ــمیم گیران در اخذ تص ی در مدیریت جامع و تص
ــند. دریکپارچه منابع حوزه آبخیز برخوردار می ــی باش   زا پژوهش

صمیم  تکنیک   از رداريببهره مدیریت منظورمعیاره به چند گیريت
  منظور بدین. گردید استفاده  گلستان،  استان  در بوستان  سد  مخزن

سی  با  و تدوین مدیریتی سناریوي  16 جریان، دبی هايداده برر
  میزان زا بودند عبارت که معیار پنج سناریوها،  ارزیابی براي سپس 
  در شده  ذخیره آب میزان سیالبی،  هايماه در مخزن خالی حجم
  بید میزان سد،  پایاب در طغیان احتمال خطر آبی، سال  یک پایان

ست    خطر و مخزن از خروجی  سیل،  وقوع هنگام در سد  شک
 سلسله تحلیل فرایند کمک به معیارها این سپس. شد  گرفته نظردر

  کمک به شده  تدوین سناریوي  16 سپس  و یوزنده فازي مراتبی
سیس  روش   داد شان ن مذکور تحقیق نتایج. گردید بنديالویت تاپ

  در سیل  کنترل اقدامات انجام شامل  هفت شماره  سناریوي  که
  گرفته قرار اهمیت اول الویت در مرداد، و اردیبهشــت  هايماه

ــتفاده با نیز دیگري مطالعه در .)21اســت (   لتحلی تکنیک از اس
  رد قیدار شــهري آبخیز حوزه جامع مدیریت به مراتبی ســلســله
  مشــکالت حل براي تحقیق این در. شــد پرداخته زنجان اســتان
  عملیات شــامل مدیریتی گزینه تعدادي ابتدا حوضــه، در موجود

  رمعب زبري ضریب  افزایش تأخیري، هايسازه  احداث( مکانیکی
  همراه به زبري ضریب  کاهش و حوضه  باالدست  در سیل  عبور
  وتهب کاري، نهال( بیولوژیک عملیات ،)سیل  عبور معابر سازي پاك
شی  و کاري   جایگاه احداث( خدماتی و عمرانی عملیات و) بذرپا

  انتخاب) تفریحی مراکز احداث و ارتباطی خطوط ایجاد سوخت، 
  زینه،گ بهترین انتخاب و ارزیابی منظوربه بعد مرحله در. گردید
  کاهش و اجرا سهولت  خاك، حفاظت هزینه، شامل  معیار چهار

ساس  سپس . شد  گرفته نظردر سیالب  سان    نظرات برا شنا   کار
ــتفاده با هاگزینه  ارزیابی  به  اقدام  مختلف   لیلتح تکنیک از اسـ

سله      عیارم که بود آن از حاکی تحقیق این نتایج. شد  مراتبی سل
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 هترینب عنوانبه بیولوژیک اصالح  عملیات و معیار ترینمهم هزینه
اســدي نیلوان و همکاران با . )13شــدند ( انتخاب مدیریتی گزینه

ــمیم ــتفاده از تکنیک تص ــیس به اس گیري چند معیاره و مدل تاپس
ــه الویت  ها جهت انجام اقدامات مدیریتی حوزه         بندي زیرحوضـ

شاخص   10از  . در این تحقیق)2( آبخیز زیدشت طالقان پرداختند
اي، کالس ســنی،  حفاظت خاك، فرســایش و رســوب، تنوع گونه

ــمی، تولید علوفه، ظرفیت چرا، کمیت            ترکیب گیاهی، گیاهان سـ
آب و تبخیر و تعرق استفاده گردید. نتایج نشان داد که این مدل از  

ها برخوردار بوده اســت.  بندي زیرحوضــهقابلیت باالیی در الویت
ــف ــمیم  جاه و همکاران باآص ــتفاده از تکنیک تص گیري چند  اس

یک حوزه آبخیز           مدیریت بیولوژ نه برتر در  به تعیین گزی یاره  مع
. در این پژوهش ســـه فعالیت  )4( ســـروســـتان فارس پرداختند

سناریوي مدیریتی در منطقه تدوین و     شت  مدیریت بیولوژیک، ه
ســـازي براســـاس معیارهاي فیزیکی،  ســـپس با اســـتفاده از مدل

ــی از اجراي هر   اکولوژیک، ا ــادي و اجتماعی، پیامدهاي ناش قتص
یک از سناریوهاي مدیریتی و الویت هر یک از سناریوها براساس     

ا گزینه و ســناریو برتر ب درنهایتچهار معیار مذکور تعیین گردید. 
نتایج نشــان داد که،   .اســتفاده مدل تاپســیس فازي انجام گرفت 

ــمیم تکنیک  یی  ایی و قابلیت باال   گیري چند معیاره از توان   هاي تصـ
سبی براي      سئله برخوردار بوده و ابزار منا در بیان ابعاد گوناگون م

  همکاران، و باشـــند. چاوداريهاي آبخیز میمدیریت منابع حوزه
  ،کوچک آبخیز هايحوزه در مدیریتی عملیات اجراي بنديالویت

  گیري رویکردکاربه را با هندوســتان مایوراکشــی آبخیز حوزه در
صمیم  سله    تحلیل ترکیبی مدل و معیاره چند گیريت  و راتبیم سل

سوب  تولید شاخص  ستم    محیط در ر جغرافیایی،   اطالعات سی
سایش  هايشاخص  از مدل در این. )25( انجام دادند  و بالقوه فر

سبت  سوب  تحویل ن سوب  انتقال ظرفیت بیانگر که ر ضه ح ر   و
ستند،  شده    ه ستفاده  ست  ا سه . ا صل  نتایج مقای  اب مدل این از حا

  آمار و صحرایی  کنترل براساس  شده  تولید بنديالویت هاينقشه 
  .است  داشته  مذکور مدل درصدي  78 صحت  از نشان  مشاهداتی، 
 با  فارس  خانزیون،  آبخیز حوزه در پور،صـــالح  و بذرافکن 

ــمیم تکنیک گیريکاربه ــبکه ریزيبرنامه گیريتص  به لیلیتح ش

  آب، نابعم بهینه مدیریت هايسیستم   توسعه  برتر هايگزینه تعیین
 هاي گزینه  که  حاکی از آن بود  مطالعه   این نتایج . )23( پرداختند 

  ،شیب  جهت بر عمود شخم  فشار،  تحت آبیاري هايروش توسعه 
  هاينهگو کاشت محصوالت، سایر به غالت از کشت الگوي تغییر
 و باغات در کاشــت جهت خشــکی و شــوري ســرما، به مقاوم
  عنوانبه بذرکاري، جمله از مراتع بیولوژیک مدیریت هايروش

 و تعیین گردیدند. الوندي مدیریتی، هايســـناریو ترینمناســـب
اي  بندي سناریوه به الویت گلستان  آقسو  آبخیز حوزه در همکاران،

هاي مدیریتی پیشـــنهادي با بررســـی پیامدهاي هر یک از فعالیت
  چهار  تحقیق این در. )22( پرداختند  گیاهی  پوشـــش مدیریت  
  کاري، جنگل بذرکاري، با توام کنتورفارو شامل  مدیریتی فعالیت
 هايفعالیت عنوانبه اگرفارستري و نهال کاري با همراه بنديتراس

  شد. تدوین مدیریتی سناریو  16 و سپس  تعیین پیشنهادي  مدیریتی
شی  آثار درنهایت   کگیري تکنیکاربهبا  سناریوها  این اجراي از نا
  سناریو هک داد نشان نتایج. گردید ارزیابی چند معیاره گیريتصمیم
  شماره  سناریو  و) اگروفارستري  و کاري جنگل شامل ( 11 شماره 
  وانعنبه) جنگل کاري و بذرکاري با همراه کنتورفارو شامل( هفت

 و تودبری. گردیدند تعیین برتر الویت و ســناریوها ترینمطلوب
صمیم  هايمدلکارآیی انواع  ایورز   مدیریت در چند معیاره گیريت
  تا 1995 هايسال  طی در شده  انجام تحقیق 128 سیل را در  خطر
ــی قرار دادند ،2015 ژوئن ــی این نتایج. )26( مورد بررس   بررس

  اساس بر بنديالویت سلسله مراتبی،   تحلیل هايمدل که نشان داد 
  ترتیببه ســـاده، تجمعی یوزنده و الایده حل راه به تشـــابه

  همکاران، و در تحقیق جاویدي. اندداشــته را کاربرد بیشــترین
  حوزه در مؤثر مدیریت منظوربه کشــاورزي ســناریوهاي بهترین
ــیگان  ایالت   هانیویی،  آبخیز ــتفاده از      ایاالت  میشـ متحده، با اسـ
ــمیمتکنیک   این در .)28( گیري چند معیاره تعیین گردیدهاي تص
  یارهچند مع گیريتصمیم  فرایند اجراي از جدیدي رویکرد تحقیق

ساس  سه  برا سب  انتخاب به منجر که خطر آنالیز و مقای   ینترمنا
ستفاده  براي سناریو  ه  ارای گردد،می آبخیز حوزه سطح  تمام در ا
  حاکی از آن بود نتایج. است گردیده
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  در استان خراسان جنوبی و کشور . موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز نهرین طبس1شکل 

  
  هازیرحوضــه از تعدادي در بایســتی خطر شــرایطو  عامل که

ــعیت در را مربوطه معیارهاي ــبی وض   پایان در و داده قرار مناس
شود  موجود سناریوهاي  بنديالویت شان  ن تحقیق این نتایج. انجام 

 را یقابل قبول نتایج هانیویی، آبخیز حوزه در ارایه شده روش که داد
  مدیریتی، عملیات ترینمناســب مشــخص نمودن و ارزیابی جهت
  .است نموده ارایه حوضه کل سالمتی و بردارانبهره براي

بنابراین با توجه مســتندات علمی موجود در خصــوص اهمیت 
ــتم همدیریت منابع حوزه آبخیز ب ــیس ــک و ویژه در اکوس هاي خش

صی برخوردار بوده و      نیمه شکنندگی و ناپایداري خا شک که از  خ
ویژه فالت مرکزي هاي کره خاکی و بهاي از ســرزمینســطح عمده

شوند، لذا تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف ایران را شامل می
ارزیابی کارآیی مدل تحلیل ســـلســـله مراتبی براســـاس معیارهاي 

نار     خاب بهترین ســـ ناگون در انت یک در     گو یت بیولوژ مدیر یوي 
  مدیریت منابع حوزه آبخیز نهرین طبس، انجام شده است.

  هامواد و روش
  منطقه مطالعاتی

کیلومتر  188حوزه آبخیز ســد نهرین طبس با مســاحتی معادل  
هاي منابع آب و خاك در حوزه  ترین پتانســیلمربع، یکی از مهم

سیمات کشوري در     آبخیز فالت مرکزي ایران بوده و از لحاظ تق
ــتان طبس و از نظر موقعیت     ــهرس ــان جنوبی، ش ــتان خراس اس

 هايانجغرافیایی در غرب شــهرســتان بیرجند (حد فاصــل اســت
خراسان رضوي، جنوبی و یزد) و شمال غرب دشت لوت و در     

ست        21 شده ا شرقی طبس در ارتفاعات واقع  شمال  کیلومتري 
  ). 1(شکل 

ــطح دریا  1150-2920محدوده ارتفاعی این منطقه  متر از س
متر و  1/2035ترتیب بوده و ارتفاع و شــیب متوســط حوضــه به

درجه   8/17ت سالیانه  باشد. متوسط درجه حرار  درصد می  9/12
ــانتی ــه     سـ ــاالنه حوضـ متر میلی 225گراد، و حداکثر بارش سـ
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شد. در حدود  می سطح   97با شده   منطقه را مراتع درصد    شامل 
  ،ردهک پیدا قهقرایی سیر  مدت طوالنی و مفرط چراي دلیلبه که
ضعیت  که صورتی به   رایشگ با فقیر خیلی و فقیر آنها اغلب و

  تا وسطمت هايگونه از غالباً گیاهی پوشش ترکیب. باشد می منفی
شند می نامرغوب شکل  مطالعه، مورد منطقه .با سته  سه  از مت  د

شکیالت  سی   زمین ت شکیالت    شنا   ،دولومیتی و آهکی شامل ت
 تشکیالت  کنگلومرایی و و سنگ  ماسه  شیل،  مارنی، سازندهاي 

شد می آبرفتی، ضه  هايخاك .با دي بنطبقه سول انتی رده در حو
سی  بوده و در ضی  منابع برر   تباف سبک  و جوان این منطقه، ارا

  نیز و مشــهود بوده به آنها پروفیلی تکامل عدم و هاخاك بودن
  ايدانه تک ساختمان توسعه موجب که خاك آلی مواد شدید فقر
 شــده منطقه هايخاك در بادي و آبی فرســایش به حســاس و

مناســـب منابع آب، عدم مشـــکالتی از قبیل پراکنش نا. اســـت
ــحیح مراتع از جمله عدم رعایت ظرفیت چرایی،          مدیریت صـ

برداران و عدم پراکنش مناســب دام در   بهره حد از بیش فشــار
ــه و بوته ــبب مراتع حوض ــوختی، س  کنی براي تأمین نیازهاي س

شش  شدن  ضعیف    کوبیدگی خاك، آلی مواد کاهش گیاهی، پو
ــده خاك  نفوذپذیري  توان کاهش  خاك و   تولید  و افزایش شـ
  .است را موجب شده رسوب و رواناب

  
  روش تحقیق

نابع حوزه آبخیز نهرین و ارزیابی فعالیت       به  هاي  منظور مدیریت م
مدیریتی در این حوضه و با توجه به مطالعات انجام شده در منطقه،   
سپس براساس        شناسایی قرار گرفته و  مشکالت حوزه آبخیز مورد 

عیین هاي مدیریتی در تمطالعه، پیشنهاد گزینه سابقه تحقیق و اهداف 
  گزینه و سناریو مدیریتی برتر به شرح ذیل انجام گردید.

  
  هاي مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز نهرینتعیین فعالیت

ــوب در منطقه      ــایی عوامل تولید رواناب و رسـ ــناسـ پس از شـ
ــتی از         ــبی هر یک از آنها، فهرسـ مطالعاتی و تعیین اهمیت نسـ

یت   عال بل اجرا براي برطرف نمودن      ف قا مدیریتی ممکن و  هاي 
 موجود، شــرایط حفظ مشــکالت موجود پیشــنهاد گردید. گزینه

ــاختمانی عملیات ــش بر و رویکردهاي مبتنی س   از گیاهی پوش
 حفظ گزینه شوند. می محسوب  آبخیز مدیریتی هايفعالیت جمله

ضی موارد  در موجود شرایط  صالح  يبرا حلی راه تواندمی بع  ا
  مقایسه  شده و همچنین اساس   تلقی طبیعی فرآیندهاي طی آبخیز

ــایر با  تعیین از در این تحقیق پس کند.را فراهم می هاگزینه سـ
یت   عال   هاي محدودیت   گرفتن نظردر با  مدیریتی ممکن،  هاي ف

با لحاظ  نیو همچناجتماعی و زمانی)  -اقتصــادي موجود (فنی،
 پوشــش تیوضــع ب،یشــ ،یاز جمله بارندگ یینمودن پارامترها

 يدر واحدها یاصالح اتیو خاك حوضه، عمل شیفرسا ،یاهیگ
هاد یپ و نییتع يکار  ــن کان  نیی. جهت تع دی گرد شـ  یپراکنش م

  یرقوم يهانقشه ز،یدر سطح آبخپیشنهادي  یتیریمد يهافعالیت
شیب، کاربر   ضی،   يمرز حوضه،  سا پوشش گیاهی،  ارا و  شیفر

س    ستفاده از  ات  اطالع ستم یگروه هیدرولوژیکی خاك منطقه با ا
ــازي، مناطق   نظردرو با  هیته ییایجغراف ــناریوس گرفتن قواعد س

ــتعد اجرا  ــنار  کی هر يمسـ محدوده  براي  یتیریمد  هاي ویاز سـ
سپس فعالیت  مشخص  مطالعاتی  کیلوژویب تیریمد يهاگردید. 

ها      حد بل اجرا در وا قا یت  و  نییتع يکار  يممکن و  ها با   درن
ــتفاده مدیریتی و  هايمحتمل فعالیت هايترکیب n2رابطه  از اس

ستعد اجراي  سناریوهاي معادل، تدوین   یک هر گردید. مناطق م
محتمل این   هاي و نیز ترکیب  هاي مدیریت بیولوژیک    از فعالیت  
هاي مدیریتی (ســـناریوها)، در ادامه ارایه شـــده اســـت فعالیت

  ).2و  1(جداول 
ستفاده  یک نماینده ) عدد2ل (در جدو  نظر مورد فعالیت از ا
  باشد.می سناریو هر در آن از استفاده عدم منزله به و عدد صفر

  
  تعیین معیارهاي تحقیق 

ــکالت و تعیین راه کارهاي مدیریت         ــایی مشـ ــناسـ پس از شـ
یق و مورد نظر تحقمنظور دستیابی به اهداف بیولوژیک ممکن، به

یک بیولوژ هاي مدیریتارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي فعالیت
ــاخص     ــنهادي، معیارها و شـ هاي مرتبط تعیین و درنهایت    پیشـ

ــه داده    قایسـ نابع       ماتریس م که در م ها تعیین گردید. از آنجایی 
 هاي بسیار گوناگون و متنوعیعلمی معیارها و شاخص
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۳۴  

  فعالیت هر پیشنهادي و نواحی مستعد هاي مدیریتی. گزینه1جدول 
  هاي مناطق مستعد اجراویژگی  فعالیت بیولوژیک
  مناطق با خاك سبک تا نیمه سنگین، مراتع با شرایط متوسط  مدیریت چرا
  درصد 20مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب کمتر از   بذر کاري
  متر 2000درصد تا ارتفاع  20تراکم و شیب کمتر از  خاك عمیق تا نیمه عمیق، پوشش کم  بوته کاري
  درصد 25تا  20هاي بیش از خاك با بافت متوسط و نیمه عمیق تا عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب  کپه کاري

  
  شده براي مدیریت بیولوژیک آبخیز نهرین تدوین . سناریوهاي2جدول 

 سناریو 
  فعالیت بیولوژیک

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  مدیریت چرا
  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  بذر کاري
  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  بوته کاري
  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  کپه کاري

  
  تحقیق مورد استفاده در هايو شاخص معیارها .3جدول
  شاخص  معیار

 درآمد خالص  اقتصاديمعیار 

  وضعیت پوشش گیاهیشاخص وزنی   معیار اکولوژیکی
  رواناب حجم  معیار فیزیکی

  
مدیریت بیولوژیک حوزه      یابی  هاي آبخیز وجود دارد،  براي ارز

هاي مهم و کاربردي متناســب با شــرایط لذا معیارها و شــاخص
ــریب اهمیت و وزن هریک از معیارها و  محدوده مطالعاتی و ض

ها، با نظرخواهی از کارشــناســان منابع طبیعی خبره در  شــاخص
هاي مدیریت منابع حوضــه، تعیین گردیدند. معیارها و شــاخص

ضر به  سناریوهاي مدیریتی  نهایی تحقیق حا منظور ارزیابی نتایج 
  ) آورده شده است.3پیشنهادي، در جدول (

  
یامدهاي ناشــی        از اجراي ســناریوهاي مدیریتی     ارزیابی پ

  پیشنهادي در حوزه آبخیز نهرین
و ي ســازشــبیه منظورپس از تعیین معیارهاي تحقیق، در ادامه به

ارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي هر یک از سناریوهاي مدیریت 
ــنهادي و  ــعیت تغییر بیولوژیک پیش ــش گیاهیوض   س ازپ پوش

ــناریوها، براي هر یک از معیارهاي فیزیکی،  اجراي هر یک از س
 یشــماره منحن هايترتیب از شــاخصاکولوژیک و اقتصــادي به

ضعیت  تغییر  آثارسازي  شبیه  منظور(به رواناب یاهی پوشش گ و
صیات هیدرولوژیکی     صو شماره گیري کاربهبا برروي خ  روش 

ضی (  پوشش  سطح  وزنی شاخص  ،)رواناب یمنحن سبه  ارا محا
میزان نسبی درصد تغییرات انواع پوشش گیاهی سطح حوضه از       

ــالحی   و  حالت اولیه    ) و درآمد   ارزیابی میزان تأثیر عملیات اصـ
ــبه خالص ( هزینه متغیر و درآمد، براســاس فهرســت بهاء محاس

ــال  )، که جزییات 1393اجراي عملیات بیولوژیک آبخیزداري س
شاخص   ون یل در منابع گوناگها به تفص مربوط به محاسبات این 

مقادیر مربوط   ).30و 19، 18، 13، 4آورده شده، استفاده گردید (  
شاخص  ستفاده از مدل به هر یک از این  شده،    ها با ا شاره  هاي ا

 براي هر یک از سناریوها محاسبه و براي تعیین
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  ی به معیارهاوزنده. ماتریس مقایسه زوجی 4جدول 
  معیار  فیزیکی  اقتصادي  اکولوژیکی

  فیزیکی  1  93/1  66/0
  اقتصادي  29/3  1  48/1
  اکولوژیک  38/4  05/3  1

  
  ی نهایی و اولویت بندي معیارهاوزنده. 5جدول 

  معیار  ی نهاییوزنده  اولویت بندي
  اقتصادي  479/0  1
  اکولوژیک  405/0  2
  فیزیکی  116/0  3

  
صمیم  گزینه بهینه و برتر با  ستفاده از تکنیک ت چند معیاره  گیريا

  مورد استفاده قرار گرفت.
  

  له مراتبی تحلیل سلس فرایندگیري کاربهتعیین گزینه برتر با 
ــاس  به ــناریو مدیریتی بهینه و برتر براس منظور تعیین گزینه یا س

ستفاده گردید.       سله مراتبی ا سل معیارهاي تحقیق، از مدل تحلیل 
 مراتبی اولین بار توسط توماس. ال. ساعتی   تحلیل سلسله   فرایند

ــل در دهه   تحلیل   فرایند ). 29ابداع گردید (   1970عراقی االصـ
هاي انفرادي در یک گیريسـلسـله مراتبی در آغاز براي تصـمیم   

میالدي به  80محیط متالطم و فازي ارائه شــد. ســپس در دهه  
ــمیم  ــتفاده از آن در تص هاي گروهی پرداخته  گیريچگونگی اس

شامل مراحل و گام شد. این تکنیک به  ساختار ترتیب    هاي ایجاد 
سله     سبی معیارها و     گذاريمراتبی، اولویتسل سبه وزن ن و محا
باشد ها، محاسبه وزن نهایی و سازگاري نتایج سیستم میشاخص

شده       شریح  سبات آن در منابع علمی گوناگون ت که جزییات محا
  ). 27و  25، 16، 11، 10است (

  

  نتایج
ــر به   ــکالت موجود در منطقه  در پژوهش حاضـ منظور رفع مشـ

صادي، اجتماعی     نظردرمطالعاتی، ابتدا با  شرایط فنی، اقت گرفتن 
هاي مدیریت بیولوژیک قابل اجرا در واحدهاي    و زمانی، فعالیت   

محتمل  هايترکیب n2رابطه  از کاري تعیین و ســپس با اســتفاده
یت   عال هاي      هاي ف ناریو ــ تدوین  مدیریتی و سـ عادل،  ید.   م گرد
ــه   کاربهبا  درنهایت ــله مراتبی و مقایس ــلس گیري مدل تحلیل س
منظور تعیین اوزان و میزان اهمیت هر یک از معیارها و زوجی به
سبت به هم و هر یک فعالیت شاخص  سبت   ها ن شنهادي ن هاي پی

ــده   ــبه شـ ــتفاده از مقادیر محاسـ به هر یک از معیارها و نیز اسـ
ه هر یک از معیارها، بهترین گزینه مدیریت هاي مربوط بشاخص

  بیولوژیک مشخص گردید. 
  

  تعیین ضریب اهمیت و وزن معیارها 
ــاخص   وزنده منظور به  ها،  ی و تعیین میزان اهمیت معیارها و شـ

کارشناسان خبره و آشنا به مسائل      12اي تهیه و براي نامهپرسش 
ــال گردید. پس از انجام        نابع آبخیز ارسـ با  وزنده مدیریت م ی 

سابی،     سبه میانگین ح سش  12محا سش پر نامه نامه را به یک پر
ــر تنها   ــد. با توجه به اینکه معیارهاي تحقیق حاض تقلیل داده ش
ــاخص بودند، بنابراین وزنی که به هر معیار تعلق        داراي یک شـ

ــاخص   ). 4هاي آن معیارها نیز بود (جدول     گرفت، مربوط به شـ
یت   ها ــتبه  با  درن هایی  وزن آوردن دسـ ها،   ن یار قدام  مع  به  ا
ــازگاري  ).5 جدول( گردید معیارها بندياولویت ــریب ناس  ض

دســت آمد که بیانگر به 05/0حاصــل از ماتریس معیارها معادل 
  قضاوت قابل قبول بود.
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  ها نسبت به معیار اقتصادي. ماتریس مقایسه زوجی فعالیت6جدول 
  کپه کاري  بوته کاري  بذر کاري  مدیریت  گزینه

  1  7  2  9  کپه کاري
  14/0  1  33/0  3  بوته کاري
  5/0  3  1  5  بذر کاري
  11/0  33/0  2/0  1  مدیریت

  
  ها نسبت به معیار فیزیکی. ماتریس مقایسه زوجی فعالیت7جدول 
  کپه کاري  بوته کاري  بذر کاري  مدیریت  گزینه

  1  9  7  5  کپه کاري
  11/0  1  25/0  17/0  بوته کاري
  14/0  4  1  33/0  بذر کاري
  2/0  6  3  1  مدیریت

  
  ها نسبت به معیار اکولوژیکی. ماتریس مقایسه زوجی فعالیت8جدول 

  کپه کاري  بوته کاري  بذر کاري  مدیریت  گزینه
  1  8  6  3  کپه کاري
  13/0  1  33/0  14/0  بوته کاري
  17/0  9  1  2/0  بذر کاري
  33/0  7  5  1  مدیریت

  
  هاي مدیریت بیولوژیکی و تعیین اهمیت فعالیتوزنده

  هاي مدیریت بیولوژیک    بندي هر یک از گزینه   تعیین وزن و الویت 
پیشــنهادي نســبت به هر یک از معیارهاي تحقیق با اســتفاده از    

هادي  هاي پیشن ی توسط کارشناسان صورت پذیرفت. گزینه    وزنده
ــاس معیارهاي مورد نظر به صــورت ماتریس زوجی توســط  براس

ها  کارشــناســان مختلف مقایســه و وزن نســبی هر کدام از فعالیت
شد. پس از     ی توسط   وزندهنسبت به هر یک از معیارها مشخص 

ابی  ین حسکارشناسان، وزن نهایی هر گزینه از طریق محاسبه میانگ
  ).8تا  6 هايجدولبرآورد گردید (

سه ماتریس زوجی فوق         سبی  صل از وزندهی ن که نتایج حا
سبت به هر معیار در جدول (   در مورد گزینه شنهادي ن ) 9هاي پی

  ارایه شده است.

  ها نسبت به معیارهای نسبی فعالیتوزنده. نتایج حاصل از 9جدول 

  فعالیت
  معیار

  اقتصادي  فیزیکی  اکولوژیک
  565/0  633/0  53/0  کپه کاري
  108/0  045/0  045/0  بوته کاري
  278/0  11/0  148/0  بذر کاري
  055/0  215/0  28/0  مدیریت

  
 وزن ضــربحاصــل مجموع از طرح هر در ادامه وزن نهایی

 آمد، که نتیجه دست به معیار آن به مربوطه طرح وزن در معیار هر
هاي بیولوژیک در    بندي فعالیت   همراه اولویت وزندهی نهایی به   

  ) آورده شده است. 2شکل (
در مرحله نهایی وزن مطلق سناریوهاي پیشنهادي محاسبه 
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  هاي مدیریت بیولوژیک در حوزه آبخیز نهرینی نهایی و اولویت بندي فعالیتوزنده. 2شکل 

  
گردید. از آنجا که وزن نهایی معیارها منعکس کننده اهمیت آنها          
سهم     سبت به معیارها،  در تعیین هدف بوده و وزن هر فعالیت ن

ــناریو در معیار مربوطه می ــد، بنابراین وزن نهایی هر آن سـ باشـ
لیت ضــرب وزن هر معیار در وزن فعافعالیت از مجموع حاصــل

ها اولویت            ید. در انت به گرد ــ حاسـ یار م به آن مع طه  ندي  مربو ب
ساس اوزان نهایی معیارها و فعالیت    هاي بیولوژیکیسناریوها برا

  ) ارایه گردیده است.10انجام شد، که در جدول (
  

  گیريبحث و نتیجه
نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که مدیریت چند معیاره منابع          

ی، هاي فیزیکهماهنگ و موزون بر سیستم   حوزه آبخیز، مدیریتی
ــرایطی را فراهم     ــادي بوده و شـ بیولوژیک و اجتماعی و اقتصـ

ســازد که ضــمن تأمین منابع مورد نیاز، تأثیر منفی بر منابع به می
سی مدیریت جامع حوزه آبخیز ارتقاء       سا سی هدف ا حداقل برر

مه     نا کاري مؤثر و بر کافی و      و هم عادل و  یت مت مدیر ریزي و 
شامل آب و خاك و منابع    ستفاده پایدار از منابع محیط ا ستی  زی

ــان داد که تکنیک  دیگر می ــل نشـ ــد. همچنین نتایج حاصـ باشـ
ــمیم به        تصـ جه  با تو یاره  ند مع ناگون    گیري چ ثار گو وجود آ

ــناریوهاي مدیریتی و تفاوت در طبیعت و ماهیت معیارها، به  سـ
ید. همچنین نمامدیر و کارشناس در اخذ تصمیم نهایی کمک می

صمیم در تکنیک گیري چند معیاره، معیارهاي منتخب براي هاي ت

شده از اهمیت ویژه  شند.  اي برخوردار مینیل به اهداف لحاظ  با
ــناریوهاي مدیریتی نیز یکی از رویکردهاي مناســب با  تدوین س

ن باشــد. در ایهاي مدیریتی گوناگون میگرفتن وضــعیت نظردر
ن سناریوهاي گوناگون، شرایط بررسی و    مورد با پیشنهاد و تدوی 

ــرایط   ارزیابی مدیریت این منابع از دیدگاه        هاي گوناگون و شـ
  گردد.مختلف، مهیا می

ــه   ــکالت موجود در حوض ــاس مش ــر براس در تحقیق حاض
ها و معیارهاي مورد نظر و اســتفاده مطالعاتی پس از تعیین گزینه

سله مراتبی    یندفرااز  سل عنوان مغیار اقتصادي به  درنهایتتحلیل 
به       مهم رین عنوان بهتترین معیار و عملیات بیولوژیک کپه کاري 

ساس معیارهاي     ضه مطالعاتی برا فعالیت مدیریت بیولوژیک حو
مورد نظر مشــخص گردید. نتایج حاصــل از اجراي مدل تحلیل 

سله مراتبی در مدیریت بیولوژیک منطقه مو    ی رد مطالعه حاکسل
ــنجش گزینه     ــه معیار سـ هاي مدیریتی   از آن بود که در بین سـ

ــادي، اکولوژیک و   ــبت به هدف، معیارهاي اقتص ــنهادي نس پیش
به  ــتند.     ترتیب در اولویت  فیزیکی  ــوم قرار داشـ تا سـ هاي اول 

نه        مذکور گزی مدیریتی  نه  هار گزی په    همچنین از بین چ هاي ک
یت چرایی و          مدیر کاري،  بذر  به     کاري،  کاري  ته  یب  بو ترت

ــاص دادند. اما پس از   هاي اول تاالویت چهارم را به خود اختص
وزندهی یکســان توســط مقایســه ســناریوها در قالب ســه معیار 

 عنوان گزینه بهینهبه 16اقتصادي، اکولوژیکی و فیزیکی، سناریو 
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  رین. اولویت بندي نهایی سناریوها در مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز نه10جدول 

  سناریو
  معیار اقتصادي  معیار اکولوژیک  معیار فیزیکی

  الویت نهایی
  وزن مطلق  اولویت  وزن مطلق  اولویت  وزن مطلق  اولویت

1  16  0  16  0  16  0  16  
2  14  019/0  14  066/0  14  079/0  14  
3  13  024/0  13  083/0  13  098/0  13  
4  15  009/0  15  030/0  15  036/0  15  
5  8  065/0  8  226/0  8  267/0  8  
6  10  043/0  10  149/0  10  177/0  10  
7  11  033/0  11  113/0  11  134/0  11  
8  7  074/0  7  256/0  7  303/0  7  
9  12  028/0  12  096/0  12  115/0  12  
10  6  084/0  6  292/0  6  346/0  6  
11  5  089/0  5  309/0  5  365/0  5  
12  9  052/0  9  179/0  9  213/0  9  
13  3  098/0  3  339/0  3  401/0  3  
14  2  108/0  2  375/0  2  444/0  2  
15  4  093/0  4  322/0  4  382/0  4  
16  1  117/0  1  405/0  1  48/0  1  

  
ــامل هر چهار فعالیت    ــناریو که ش ــد. این س ــناخته ش و برتر ش

عیارهاي ها و ممدیریتی بود، بهترین وضعیت را با توجه به گزینه 
  نماید. گرفته شده در حوزه آبخیز نهرین فراهم می نظردر

هاي مدیریتی تغییر قابل لمسی را در وضعیت   اجراي فعالیت
صه  هاي طبیعی منطقه مطالعاتی ایجاد خواهند کرد. با افزایش عر

شش و          سطوح فاقد پو صد  شش و زیتوده گیاهی، در صد پو در
مرخ یهاي لخت کاهش یافته و در نتیجه بر نفوذپذیري نعرصـــه

خاك مؤثر بوده و با کاهش ارتفاع رواناب، حجم رواناب حاصل 
ــایش خاك نیز کاهش خواهد یافت. به تبع آن نیز        و میزان فرسـ
میزان تولید علوفه گیاهی ناشــی از احیاء پوشــش گیاهی طبیعی 

ل طور محسوسی سود حاص    تواند بهمنطقه نیز افزایش یافته و می
ص  جینتازایش دهد. چنانکه از تولیدات دامی را در منطقه اف ل حا

 یکیزیف اریمع ارزیابی پیامدهاي مدیریت بیولوژیک براســاس از 
سنار    شان داد که  ساحت اجرا، دارا  نیشتر یب يدارا يوهاین  يم

 يوهایســنار ریتأث یمنظور بررســ. بهندباشــمی تیوضــع نیبهتر
ــ یکیزیف اری بر مع کی ولوژیب تی ریمد   قیقدر تح یمورد بررسـ

  نهرین زیدر حوزه آبخ لیحاضر کاهش ارتفاع رواناب و حجم س
شت  مدنظر صل حاک  جیو نتا هقرار دا   نیرشت یاز آن بود که ب یحا
برتر انتخاب  تیعنوان اولوبوده و به 16 يویمربوط به سنار تأثیر
ــنارهمچنین . دیگرد قرار  تیاهم يبعد تیدر اولو زین 14 ویسـ

 نیشتر یب يترتیب دارابه 14و  16 يوهای. از آنجا که سنار داشت 
ساحت اجرا و   ضع    در نتیجهم صالح و شش پ تیآن ا  و یاهیگ و

شماره        درنهایت صالح و افزایش  شرایط منطقه، با ا با توجه به 
، در البیارتفاع رواناب و حجم ســمنحنی و به دنبال آن کاهش 

 طیاول (حفظ شرا  ویقرار گرفتند. سنار  تیاول و دوم اهم تیالو
آخر   تیاولوبه لحاظ عدم اجراي عملیات اصالحی،  زیموجود) ن

ز  حاصل ا جینتا یبررس نیهمچن را به خود اختصاص داده است.
سنار    زین کیاکولوژ اریمع شان داد که  ترتیب به 14و  16 يوهاین
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نشــان داد که  هایاول و دوم قرار گرفتند. بررســ يهاتیدر اولو
ار مقد نیدن باالتراز دارا بو یناشــ ویدو ســنار نیبرتر ا تیاهم

ــاخص وزن ــش گ  یش ــطح پوش ــطوح  يو اثرگذار یاهیس بر س
ــده در    اریمع در خصــوصبوده اســت. مراتع منطقه اصــالح ش

ترتیب در به 14و  16 يوهاینشان داد که سنارنتایج  زین قتصاديا
ــ  يها تی اولو ــان داد که    ها یاول و دوم قرار گرفتند. بررسـ نشـ
ــنار نیبرتر ا تیاهم ــط نیدارا بودن باالتر دلیلبه ویدو سـ ح سـ

سناریو       شی از علوفه تولیدي در این دو  سود نا عملیات اجرا و 
ها بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه با   نسبت به سایر گزینه  

سدي و         شده از جمله ا شابه انجام  صل از تحقیقات م نتایج حا
)، هلیلی و همکاران   4جاه و همکاران (  )، آصـــف2همکاران ( 

)، 12)، صــفویان و همکاران (30، ســعدالدین و همکاران ()21(
ــالح   یدي و همکاران (    23پور (بذرافکن و صـ جاو ) در 28) و 

ــمیم هاي گوناگون تکنیک   گیري روشکار به   گیري چند هاي تصـ
بلداجی )، چابک 5معیاره، و با نتایج تحقیقات اوژن و همکاران (

نی و همکاران ارقی )، صمدي10)، سیف و کارگر (8و همکاران (
سمی و دانش ( 13( )، چاودري 22)، الوندي و همکاران (15)، قا

طور خاص در ) به27) و گیري و نژادهاشــمی ( 25و همکاران (
ستفاده از   شابهی را در       فرایندا سله مراتبی، که نتایج م سل تحلیل 

نابع ها در مدیریت مخصوص قابلیت و توانایی باالي این تکنیک

خیز هاي آبویژه مدیریت منابع در حوزهبهطبیعی و محیط زیست 
  اند، مشابهت و تطبیق داشته است.گزارش نموده

ــمیم    ــان داد که تصـ گیري چند معیاره   نتایج این تحقیق نشـ
ــمیم    ــرایط توانایی ایجاد یک محیط تصـ گیري مطلوب و نیز شـ

سناریوهاي گوناگون مدیریتی را مهیا می  سازد. همچنین  تدوین 
ــاهده گردید که ت     ــله مراتبی قابلیت       مشـ ــلسـ کنیک تحلیل سـ

ــناریوهاي برتر مدیریتی را با تلفیق آثار        الویت  بندي و تعیین سـ
شاخص  باشد. قابل توجه است که   هاي مربوط دارا میمعیارها و 

یدگاه     حاظ نمودن د ناگون، خود   ل ند هاي گو با    فرای مدیریتی را 
ــکل مواجه می   ــازد، لذا اهداف داراي اهمیت کمتر باید       مشـ سـ

شی از اهداف اصلی باشند تا تنوع اهداف مدیریتی به حداقل    بخ
رســیده و در عین حال بهترین نوع و ســطح مدیریت با توجه به 

شاخص    صلی و  شرایط منطقه ارایه گردد و نیز معیارها و  هاي ا
مدیریتی دارند،        ــتقیم بر اهداف  که تأثیر مسـ ته  گرف نظردرمهم 

  شوند.
  

  سپاسگزاري
سیله از کلیه  بدین صورت گرفته در جهت انجام  حمایت و هاي 

اه المللی بیابان دانشـــگاین تحقیق از ســـوي مرکز تحقیقات بین
  گردد.تهران، تشکر و قدردانی می

  
 مورد استفاده منابع
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Abstract 
Nowadays, inappropriate land use and degradation of natural resources have led to increase of flood, soil erosion etc. In 
such critical conditions, an integrated planning in natural resource management with the goal of control, reclamation and 
conservation seems to be necessary and these kinds of purposes can be reached by an integrated watershed management. 
Comprehensive management of watersheds is a coordinated and harmonic management of physical, biological, social and 
economic systems, which provides conditions that minimize the negative impact on resources while safeguarding the 
interests of the community. In this research, in line with the goals of resource management, the impacts and consequences 
of physical, economic and ecological criteria on vegetation condition changes were evaluated with focus on elimination 
of flood and soil erosion issues in Nahrein watershed (with the area of 18800 ha located in Tabas). The evaluation was 
done by considering four management activities: management of grazing, planting, seeding, and sowing. The 
prioritization of the scenarios was carried out using analytical hierarchy process (AHP) technique. Then, based on the 
suggestions and comments from relevant experts, the evaluation of available options was done by pairwise comparison 
matrix method. After calculations, economic criteria was selected as the most important criteria and management activity 
of sowing and scenario No. 16 were introduced as the most appropriate reform plan and scenario for the study area which 
is selected based on available criteria 
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