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  چکیده

انـد.  ریزي و مدیریتی بسیاري از مسائل در جهت توسعه پایدار مـورد توجـه قـرار گرفتـه    عنوان واحدهاي برنامههاي آبخیز بهروزه حوزهام

 شـرایط بـا تأکیـد بـر    و گیـاه  خاك  ،ریزي توسعه و مدیریت منابع آبجدید براي برنامهاصل عنوان یک به ،آبخیزدر حوزه  منابعمدیریت 

این زمانی گرفته شده است.  درنظرپذیري براي گیاه و ساکنان یک حوضه منظور معیشت پایدار و بدون آسیببه ،ي منطقهاقتصاد -اجتماعی

هـاي مخـرب   فرآیند تمامی هاي آبخیز اعمال شود و این مدیریت بایستی بتواندکه مدیریتی صحیح بر منابع حوزه محقق خواهند شداهداف 

. تحقیق حاضر با هدف مدیریت بیولوژیـک منـابع حـوزه آبخیـز بـا      تقویت نماید هاي سازنده رافرآیند در سیستم را کاهش داده وموجود 

هاي مدیریت بیولوژیک در حوزه آبخیز دلیچاي پرداخته است. با بررسی شرایط حوضه بندي گزینهرویکرد سناریوسازي، به ارزیابی و الویت

سناریوي مـدیریتی   16ها، چهار فعالیت مدیریت بیولوژیک تعیین و کولوژیک اجراي گزینهو لحاظ نمودن ابعاد فنی، اقتصادي، اجتماعی و ا

با استفاده از مـدل تاپسـیس، بهتـرین     درنهایتدر منطقه تدوین گردید. سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارها تعیین و 

هـاي مـدیریتی   ل تاپسیس حاکی از آن بود که در بین چهار معیـار سـنجش گزینـه   گزینه مدیریتی، تعیین گردید. نتایج حاصل از اجراي مد

 10هاي اول تا چهارم و سـناریو شـماره   در اولویت ترتیببهپیشنهادي نسبت به هدف، معیارهاي اجتماعی، اکولوژیک، اقتصادي و فیزیکی 

و و الویـت اول تعیـین گردیـد. همچنـین نتـایج نشـان داد، کـه        عنوان برترین سـناری کاري بود، بههاي مدیریت چرا و کپهکه شامل فعالیت

بندي گیري چند معیاره از توانایی و قابلیت باالیی در بیان ابعاد گوناگون مسئله برخوردار بوده و ابزار مناسبی براي الویتهاي تصمیمتکنیک

  باشند.هاي آبخیز میو مدیریت بهینه منابع حوزه
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   مقدمه. 1

از منابع  درستاستفاده نابا افزایش روزافزون جمعیت انسانی و 

ی، گریــزي نخواهــد بــود مگــر ایــن کــه بــا عــیر طبیدپــذیتجد

ریزي منسجم و قانونمند در مدیریت منابع طبیعی با هدف برنامه

ع کنترل، احیاء و حفاظت در راستاي استفاده بهینـه از ایـن منـاب   

خاطر است که مـدیریت  ریزي نمود. بدینصورت پویا، برنامهبه

ریزي شده و قانونمند صورت دخالت برنامهمنابع حوزه آبخیز به

ی شامل آب، خـاك و... بـا هـدف    ستیزدر مدیریت منابع محیط

   کنترل یا حفاظت و استفاده بهینه از این منابع مطرح شده است.

سازي و هماهنگ کپارچهمدیریت حوزه آبخیز تحت عنوان ی

یـک حـوزه    ي بشر در محـدوده هافعالیتنمودن و نیز مدیریت 

). لذا، اسـاس و زیربنـاي ایـن    36و  32د (گردمیآبخیز تعریف 

مدیریت با توجه بـه تعریـف فـوق، یکپارچـه نمـودن و ایجـاد       

در واقـع ایـن روش یـک    . باشدمیهماهنگی بین عناصر حاضر 

پذیر شامل چندین بخش انعطافمحصول نیست، بلکه فرآیندي 

که با وارد شدن هر بخش یک گام به سوي دستیابی به  باشدمی

تلفیـق معضـالت،    ).23د (شـو میمدیریت جامع پایدار برداشته 

ي مختلــف آبخیــز، ابعــاد مختلــف هــابخــشبــر  مــؤثرعوامــل 

اجتماعی)، افراد مرتبط با آبخیز و نیـز   -(بیوفیزیکی و اقتصادي

ي مختلـف از ابعـاد ارزیـابی و    هـا مقیـاس در  هـا دادهو  هامدل

. مدیریت منابع حوزه )31و  29( مدیریت یکپارچه آبخیز هستند

ان زیاد و نیازهاي گوناگون، نیازمند برداربهرهآبخیز با ساکنان و 

ي مدیریتی و هاگزینهتر و به چالش کشیدن بیشتر ارزیابی جامع

ت تی از قبیـل عملیـا  اقدامات اجرایی مربوط به هر گزینه مدیری

مدیریت پوشش گیـاهی، سـاختمانی و غیرسـاختمانی و نتـایج     

  ).35و 30( باشدمی آنهاحاصل از 

در همین راستا ناکارآمد بودن نگـرش تـک بعـدي و لـزوم     

گیري و تلفیـق  بعدي در مدیریت آبخیز مستلزم بهرهنگرش چند

هـا و سـناریوهاي مختلـف    هاي مختلف، ارائـه گزینـه  تخصص

هاي مـدیریتی از بـین   ها و شیوهتی و اتخاذ بهترین تصمیممدیری

ي تحلیل چند معیاره در هاروشهاست. لذا استفاده از این گزینه

گیري درست د راهگشاي مؤثري براي تصمیمتوانمیاین ارتباط 

یی هستند هاروشگیري چند معیاره و مؤثرتر باشد. فنون تصمیم

قرار دادن معیارهـاي کمـی و    با مد نظر توانمی آنهاکمک که به

کیفی متعدد و گوناگون، بهترین گزینه را از بین چنـدین گزینـه   

ي هـا روشین تـر مهـم ). از 24و  12، 3تعیین و انتخاب نمـود ( 

بـه تخصـیص خطـی، روش     تـوان میگیري چند معیاره تصمیم

تشابه به راه حل ایده آل، تئوري مطلوبیـت   براساس بنديالویت

). 15و 7، 1حلیـل سلسـله مراتبـی اشـاره کـرد (     چند معیاره و ت

ي گونـاگونی چـون   هـا زمینههاي مذکور هر چند که در تکنیک

کار هاقتصاد، مهندسی، کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست ب

ولـی فقـط در چنـد سـال     )، 28و  14، 11، 9، 5اند (گرفته شده

 در آنهـا اخیر تحقیقات نسـبتاً محـدودي در ارتبـاط بـا کـاربرد      

. در )13،34، 6، 4مدیریت منابع آبخیز صورت پذیرفتـه اسـت (  

و  هـا قابلیـت )، بـه بررسـی   20همین راستا نادري و همکاران (

 بـراي  عنـوان روشـی  بـه  مراتبـی  سلسله تحلیل توانمندي فرآیند

آبخیز پرداختنـد. نتـایج ایـن بررسـی      هايدرحوزه گیريتصمیم

منطقی بـراي   ايشیوهنشان داد که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، 

گرفتن  درنظرها و معیارها و انتخاب گزینه بهینه با مقایسه گزینه

ي تأثیرگذار است و چارچوب مناسـبی بـراي   هامشخصهتمامی 

یـد. صـمدي   نمامـی مشارکت گروهی در تصمیم گیـري ایجـاد   

، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در ارقینی و همکاران

آبخیـز شـهري قیـدار در اسـتان زنجـان       مدیریت جـامع حـوزه  

. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که معیار هزینه )13( پرداختند

عنـوان بهتـرین   ین معیار و عملیات اصالح بیولوژیـک بـه  ترمهم

گزینه مدیریتی انتخاب شدند. سعدالدین و همکاران با اسـتفاده  

ي گیـري چنـد معیـاره بـه ارزیـابی سـناریوها      از تکنیک تصمیم

مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حـوزه آبخیـز رامیـان در    

. نتایج این مطالعه نشان داد که این )35( استان گلستان پرداختند

گیـران در  ها از قابلیت قابل توجهی در کمک به تصـمیم تکنیک

اخذ تصمیمات مدیریتی در مدیریت جـامع و یکپارچـه حـوزه    

، برپـور و همکــاران باشـند. در تحقیــق قن آبخیـز برخـوردار مــی  

 لیتحل يهابا استفاده از تکنیک ارهیریزي چند معبرنامه کردیرو

 تیریمـد  يهـا گزینـه  بنـدي در رتبـه  سیو تاپس یسلسله مراتب
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کـن اسـتان تهـران مـورد اسـتفاده قـرار        زیدر حوزه آبخ یاراض

 يهـا حوضـه ریحاصـل نشـان داد کـه در ز    جی. نتـا )27( گرفت

 هاحوضهریز یکه در تمام یمنابع آب نیتأم نهیجز گزگوناگون، به

 يهـا گزینـه  رحوضـه، یهـر ز  طیبرتر بود، با توجه به شرا نهیگز

و  داريمراتع، باغ تیریمد ،يو گردشگر سمیاز جمله تور گرید

 قـرار داشـتند.   تیـ دوم اهم تیـ در الو البیاقدامات کنترل سـ 

گیــري ، بــا اســتفاده از تکنیــک تصــمیمپــوربــذرافکن و صــالح

هـاي برتـر توسـعه    ریزي شبکه تحلیلی بـه تعیـین گزینـه   برنامه

ي مدیریت بهینه منابع آب در حـوزه آبخیـز خـانزیون    هاسیستم

هـاي  . نتایج این مطالعه نشان داد که گزینه)22( فارس پرداختند

ي آبیاري تحت فشار، شـخم عمـود بـر جهـت     هاروشتوسعه 

ت شیب، تغییر الگوي کشت از غالت به سایر محصوالت، کاشـ 

ي مقاوم به سرما، شـوري و خشـکی جهـت کاشـت در     هاگونه

ي مدیریت بیولوژیک مراتع از جمله بذرکاري، هاروشباغات و 

ی انتخـاب شـدند. الونـدي و    هاي مـدیریت عنوان بهترین گزینهبه

 -، به بررسی پیامدهاي فیزیکی، اکولوژیک، و اقتصاديهمکاران

مدیریت پوشـش   اجتماعی ناشی از اجراي سناریوهاي گوناگون

. در ایـن  )21( گیاهی در حوزه آبخیز آقسـو گلسـتان پرداختنـد   

مطالعه چهار فعالیت مدیریتی شامل کنتورفارو توام با بذرکاري، 

کـاري و اگرفارسـتري   بندي همـراه بـا نهـال   ، تراسکاريجنگل

سـناریو   16هـاي مـدیریتی منتخـب تعیـین و     عنـوان فعالیـت  به

. سـپس بـا اسـتفاده از تکنیـک     مدیریتی مربوط تـدوین گردیـد  

گیري چندمعیاره به ارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي این تصمیم

 11سناریوها پرداخته شد. نتایج نشـان داد کـه سـناریو شـماره     

و اگروفارسـتري) و سـناریو شـماره هفـت      کاريجنگل(شامل 

عنـوان  ) بـه کـاري جنگـل (شامل کنتورفارو همراه با بذرکاري و 

 گیـري نتیجـه یوها و الویت برتـر تعیـین گردیدنـد.    بهترین سنار

این مطلب بود که رویکـرد سـناریو    بیانگرحاصل از این تحقیق 

نتایج حاصـل   بینیپیشبه  سزاییبهگرفته شده، کمک کار بهپایه 

) به 26ید. دبریتو و ایورز (نمامیهاي مدیریتی از اجراي فعالیت

تا ژوئـن   1995ي اهسالتحقیق انجام شده در طی  128بررسی 

گیـري  ي تصـمیم هـا مـدل گیري انواع کاربه، در خصوص 2015

چندمعیاره در مدیریت خطر سیل پرداختند. نتایج ایـن بررسـی   

بنـدي  ي تحلیل سلسله مراتبی، الویتهامدلحاکی از آن بود که 

تجمعـی سـاده،    وزنـدهی تشابه به راه حل ایـده آل و   براساس

، بـا  . جاویـدي و همکـاران  اندداشتهبیشترین کاربرد را  ترتیببه

گیري چند معیاره به انتخـاب بهتـرین   گیري فرآیند تصمیمکاربه

در حـوزه آبخیـز    مـؤثر منظور مدیریت سناریوهاي کشاورزي به

. در ایـن  )30( هانیویی، ایالت میشیگان ایاالت متحده پرداختنـد 

ــد تصــمیم   ــراي فرآین ــدي از اج ــرد جدی ــق رویک ــري تحقی گی

مقایسه و آنالیز خطر که منجـر بـه انتخـاب     براساسچندمعیاره 

ین سناریو براي استفاده در تمام سـطح حـوزه آبخیـز    ترمناسب

د، معرفی شده است. نتایج نشان داد که عامـل و شـرایط   گردمی

در  معیارهاي مربوطه را هاحوضهخطر بایستی در تعدادي از زیر

ناریوهاي بنـدي سـ  نهایت الویتوضعیت مطلوبی قرار داده و در

موجود صورت پذیرد. نتایج نهایی این تحقیق حاکی از آن بـود  

که روش پیشنهادي در حـوزه آبخیـز هـانیویی نتـایج موفقیـت      

آمیزي را جهت ارزیابی و تعیین بهترین عملیات مـدیریتی، هـم   

یـه  براي آبخیزنشینان و هم براي سالمتی کـل شـبکه آبراهـه ارا   

ا اســتفاده از رویکــرد ، بــنمــوده اســت. چــاوداري و همکــاران

گیري چند معیاره و مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تصمیم

شاخص تولید رسوب در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی بـه  

هـاي آبخیـز   بنـدي اجـراي عملیـات مـدیریتی در حـوزه     الویت

. )25( کوچک، در حوزه آبخیز مایوراکشی هندوستان پرداختنـد 

لقوه و نسبت تحویل رسوب که این مدل از شاخص فرسایش با

ظرفیت انتقال رسوب خوضه هستند، بهـره بـرده اسـت.     بیانگر

بندي تولیـد  ي الویتهانقشهمقایسه نتایج حاصل از این مدل با 

ي میدانی و آمار مشاهداتی، حکایت از هابرداشت براساسشده 

درصدي مدل مذکور داشته است. از آنجا که بیشـتر   78صحت 

بندي و ارزیابی انجام شده در خصوص الویتتحقیقات محدود 

هاي مـدیریت بیولوژیـک منـابع    پیامدهاي ناشی از اجراي گزینه

یی چـون تحلیـل سلسـله مراتبـی بـراي تعیـین       هامدلآبخیز از 

 ها،بندي گزینهو الویت هاشاخصي هر یک از معیارها و هاوزن

 عهاند، لذا تحقیق حاضـر بـا هـدف ارایـه و توسـ     استفاده نموده
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  . موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی در ایران1شکل 

  

روشی در جهت دستیابی به مدیریت بهینه منابع حوزه آبخیز بـا  

 براساسبندي گیري چند معیاره الویتاستفاده از تکنیک تصمیم

تشابه به راه حل ایده آل (تاپسیس) و انتخاب بهترین سـناریوي  

  دلیچاي، انجام شده است.مدیریت بیولوژیک در حوزه آبخیز 

 

  هاروشمواد و 

  منطقه مطالعاتی

یکـی از   هکتـار هزار  35حوزه آبخیز دلیچاي با وسعت تقریبی 

باشـد کـه در   می رودحبله دائمی ي اصلی رودخانههاحوضهزیر

زیرحوضه کویر مرکزي از حوضه اصلی فـالت مرکـزي ایـران    

ــه اســت 4(زیرحوضــه شــماره  ــرار گرفت ــن حوضــه . ) ق در ای

استان سمنان قرار گرفتـه   غربیشمالاستان تهران و  شرقیشمال

رودخانه دلیچـاي از ارتفاعـات جنـوبی البـرز      .)1(شکل  است

در قسـمت   شرقیجنوبسرچشمه گرفته و با حرکت به سمت 

ـ د. این رودخانه بـا متوسـط   پیوندمی رودحبلهانتهایی به   دهیآب

ع آب کشـاورزي و  ین منبترمهممیلیون متر مکعب،  270سالیانه 

متوسط درجه حرارت بوده است.  گذشتهشرب مردم گرمسار از 

(ایسـتگاه فیروزکـوه) و    گـراد سانتیدرجه  7/6سالیانه در منطقه 

بـوده (ایسـتگاه    متـر میلـی  318میانگین بارندگی سالیانه منطقـه  

باشـد. ارتفـاع متوسـط منطقـه     و ایستگاه یهر) مـی  دشتسیمین

بوده و با توجه به شیب متوسـط وزنـی   متر از سطح دریا  1850

درصد متغیر است، منطقه کوهسـتانی و داراي   44تا  25که بین 

منطقه مورد مطالعه داراي اشـکال   ).18و  8باشد (شیب زیاد می

ي بـین شـیاري، شـیاري،    هـا فرسـایش مختلف فرسایشی شامل 

است. فرسـایش شـیاري بـا بیشـترین سـطح       ايکنارهخندقی و 

مناطقی که داراي پوشـش گیـاهی متـراکم و یـا      جزپراکنش، به
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، هــاافکنــه، مخــروط هــادامنــهداراي واریــزه درشــت در پــاي 

برونزدسنگی و باغات هسـتند، تمـامی منطقـه را در برگرفتـه و     

از منطقه که متشکل از سازند هزار  ايمحدودهفرسایش خندقی 

 ). بنابراین در تحقیـق 18و  8باشد، را شامل شده است (دره می

منظور کاهش آثار هدر رفت منابع آبخیز و نیل به سوي حاضر به

مدیریت منابع حوزه آبخیز، رویکرد مبتنی بر تدوین سناریوهاي 

  گرفته شده است.کاربهمدیریت بیولوژیک، 

  

  روش تحقیق

ریاضـی،   سـازي بهینـه ي هـا مـدل گیري کاربهدر مقابل رویکرد 

بـا افـزایش ادراك   رویکرد مبتنی بـر اسـتفاده از سناریوسـازي،    

و آبخیزنشینان از آبخیز، سعی در شناساندن  برداربهرهکارشناس، 

بهتر سیستم آبخیز و میسرساختن بررسی سـناریوهاي مـدیریتی   

توسط کارشناس و مشاهده و ارزیابی پیامدهاي مثبـت و منفـی   

هـا را دارد. بـا ایـن رویکـرد     ناشی از انتخاب هر یک از گزینـه 

جـاي  ي پشتیبان تصمیم دست یافـت و بـه  اهسیستمبه  توانمی

ارایه نسخه مدیریتی از قبل تعیین شـده سـعی شـود عـالوه بـر      

گرفتن اجزاي سیستم، امکان اضافه نمودن سایر عوامـل،   درنظر

  ).34به کارشناس داده شود (

  

  ها و تدوین سناریوهاي مدیریت پوشش گیاهی تعیین فعالیت

و رسـوب در منطقـه   پس از شناسایی عوامل تولیـد روانـاب   

، فهرسـتی از  آنهـا مطالعاتی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از 

راهکارهاي ممکن و قابل اجرا براي برطرف نمودن مشکالت 

 موجـود،  شـرایط  حفـظ  گزینهموجود تهیه و پیشنهاد گردید. 

 از گیـاهی  پوشـش  بر رویکردهاي مبتنی و ساختمانی عملیات

 گزینـه  ند.شـو مـی  بمحسو آبخیز مدیریتی يهافعالیت جمله

 بـراي  حلـی  راه دتوانمی بعضی موارد در موجود شرایط حفظ

همچنـین   شـده و  تلقـی  طبیعـی  هايفرآیند طی آبخیز اصالح

در این تحقیق  د.کنمی را فراهم هاگزینه سایر با مقایسه اساس

 گــرفتندرنظر بــا مــدیریتی، يهــافعالیــت تعیــین از پــس

و اجتماعی و زمانی)  -اقتصادي موجود (فنی، يهامحدودیت

 ،یاز جملـه بارنـدگ   ییبـا لحـاظ نمـودن پارامترهـا     نیهمچن

و خـاك حوضـه،    شیفرسـا  ،یاهیـ پوشش گ تیوضع ب،یش

 شــنهادیپ و نیــیتع يکــار يدر واحــدها یاصــالح اتیــعمل

 یتیریمـد  يهـا فعالیـت  یپراکنش مکـان  نیی. جهت تعدیگرد

مـرز حوضـه،    یرقـوم  يهـا نقشه ز،یدر سطح آبخپیشنهادي 

و گـروه   شیفرسـا پوشـش گیـاهی،   اراضـی،   يیب، کاربرش

اطالعـات   سـتم یهیدرولوژیکی خاك منطقه بـا اسـتفاده از س  

گرفتن قواعد سناریوسازي، مناطق  درنظرو با  هیته ییایجغراف

محـدوده  بـراي   یتیریمد هايویاز سنار کیهر يمستعد اجرا

 تیریمــد يهــاگردیــد. ســپس فعالیــت مشــخص مطالعــاتی

و  نیـی تع يکـار  يو قابل اجرا در واحـدها  ممکن کیولوژیب

ــنهادر ــا اســتفاده تی ــب n2رابطــه  از ب ــايترکی محتمــل  ه

گردیـد. در   مدیریتی و سناریوهاي معادل، تدوین يهافعالیت

ي هـا فعالیـت  از یـک  هـر  مناطق مسـتعد اجـراي   )1(جدول 

محتمـل   هـاي نیز ترکیب )2(و در جدول  مدیریت بیولوژیک

  تی (سناریوها)، ارایه شده است.ي مدیریهافعالیتاین 

 نظر مورد فعالیت از استفاده یک نماینده در جدول فوق عدد

 .باشـد مـی  سناریو هر در آن از استفاده عدم منزله به و عدد صفر

 یکـدیگر  از کـامالً  بایـد  مدیریتی سناریوهاي که نمود توجه باید

  باشند.  تفکیک قابل

  

  تعیین معیارهاي تحقیق 

صلی دستیابی به اهداف مورد نظر تحقیق حاضـر  گام و مرحله ا

هاي مـدیریت  منظور ارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي فعالیتبه

ي مرتبط بـراي  هاشاخصبیولوژیک پیشنهادي، تعیین معیارها و 

باشد. از آنجایی کـه در منـابع علمـی    می هادادهتشکیل ماتریس 

ي ارزیـابی  ي بسیار گوناگون و متنوعی براهاشاخصمعیارها و 

منظـور  هاي آبخیز وجود دارد، لـذا بـه  مدیریت بیولوژیک حوزه

ي مهم و کاربردي متناسب با شرایط هاشاخصتعیین معیارها و 

محدوده مطالعاتی و جلوگیري از کاهش وزن و میزان اثرگذاري 

 هر یک از این عوامل تأثیرگذار، پس از بررسی مطالعات مشـابه 

، بـا نظرخـواهی از کارشناسـان    انجام شده، تصمیم گرفتـه شـد  
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  تفعالی اجراي هر هاي مدیریتی پیشنهادي و نواحی مستعد. فعالیت1جدول 

  فعالیت بیولوژیک  ي عملیات پیشنهاديهاي مناطق مستعد اجراویژگی

  کاريکپه  درصد 40 -20مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب 

  بذرکاري  درصد 20ه متراکم و شیب کمتر از مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیم

  بذرپاشی  درصد 40مناطق با خاك نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب بیش از 

  مدیریت چرا  مراتع متوسط داراي فرسایش، مناطق با خاك سبک تا نیمه سنگین و بهبود  اهانیاستقرار گ

  

  زه آبخیز دلیچايشده براي مدیریت بیولوژیک حو 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  بذرکاري

  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  بذرپاشی

  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  کاريکپه

  

  تحقیق مورد استفاده در هايو شاخص معیارها .3 جدول

  شاخص  معیار

  هزینه اجرا (استقرار و نگهداري)  معیار اقتصادي

  یمردممیزان درصد پذیرش و مشارکت   معیار اجتماعی

  وضعیت پوشش گیاهیشاخص وزنی   معیار اکولوژیکی

  رواناب حجم  معیار فیزیکی

  

 در امـر مـدیریت منـابع   طبیعی (افراد خبره و داراي تجربه منابع

حوزه آبخیز و البته آشنا به شرایط منطقه مطالعاتی و اهمیـت  

ي تدوین شـده در محـدوده مـذکور) در خصـوص     هاالویت

گرفتـه شـده در تحقیقـات مشـابه داخلـی و       کاربهمعیارهاي 

و  مـؤثر ي هـا شاخصین ترکاربرديین و ترمهمالمللی و بین

طالعـاتی، تعیـین گردنـد.    مرتبط، با توجه به شـرایط منطقـه م  

و نظریـات موجـود،    هـا دیدگاهمنظور لحاظ نمودن تمامی به

نفـر نماینـده بخـش تحقیقـات      12باز براي  نامهپرسشابتدا 

حفاظت خاك و آبخیزداري به جهت مشـارکت   ة(پژوهشکد

در مطالعــات جــامع منطقــه مطالعــاتی)، بخــش اجــرا (دفتــر 

هـا،  جنگـل  زمانمعاونـت آبخیـزداري سـا    رودحبلهمطالعات 

طبیعی و آبخیزداري مراتع و آبخیزداري کشور؛ اداره کل منابع

و آبخیــزداري شهرســتان  طبیعــیمنــابعاســتان ســمنان، اداره 

طبیعی و آبخیزداري استان تهران) و گرمسار؛ و اداره کل منابع

مطالعـاتی)  دانشگاه (افراد داراي سابقه تحقیقاتی در محدوده 

بررسی و نهایی نمـودن معیارهـا و    ،ارسال و پس از دریافت

دوم  نامـه پرسـش ین شـاخص مربـوط بـه هـر معیـار،      ترمهم

منظور تعیین ضریب بسته و در قالب ماتریس) به نامهپرسش(

، تنظیم و ارسال هاشاخصاهمیت و وزن هریک از معیارها و 

منظـور  ي نهایی تحقیق حاضر بههاشاخصمعیارها و  گردید.

 )3(یوهاي مدیریتی پیشنهادي، در جـدول  ارزیابی نتایج سنار

  آورده شده است.
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ارزیابی پیامـدهاي ناشـی از اجـراي سـناریوهاي مـدیریتی      

  پیشنهادي در حوزه آبخیز دلیچاي

 تیریمد يوهایسنار يحاصل از اجرا یکیزیآثار ف سازيمدل

  کیولوژیب

 بـرروي پوشـش گیـاهی   وضعیت تغییر  آثار سازيشبیه منظوربه

 ایـ روانـاب   یولوژیکی از روش شماره منحنـ خصوصیات هیدر

استفاده شـده اسـت. ایـن روش قابلیـت ایجـاد       ،یشماره منحن

ارتباط بـین خصوصـیات آبخیـز بـا پارامترهـاي جریـان را دارا       

ـ   ،يشـنهاد یپ يوهای. در سـنار باشدمی  برحسـب  یشـماره منحن

محاسبه و با توجـه بـه    یتیریمد يهااز فعالیت کی رمساحت ه

ـ     یتیچـه فعـال   ویسـنار  در هر نکهیا  یاجـرا شـود، شـماره منحن

ـ  یمحاسبه و پس از محاسبه شماره منحن حوضـه، ارتفـاع    یوزن

با استفاده از آمـار متوسـط    البیاوج س یدب تیرواناب و درنها

سـاعته بـا دوره    کیـ  یساعته و بارنـدگ  24 يهابارشحداکثر 

مراحـل انجـام محاسـبات     .دیـ ساله، محاسـبه گرد  10 بازگشت

 يوهایسـنار  يحاصل از اجرا یکیزیآثار ف سازيمدلبه  مربوط

پیشنهادي با استفاده از روش شماره منحنی،  کیولوژیب تیریمد

و  17، 13به تفصیل در منابع گوناگون شـرح داده شـده اسـت (   

34.(  

  

 يوهایسـنار  يحاصـل از اجـرا   يآثـار اقتصـاد   سـازي مدل

  کیولوژیب تیریمد

سالمت اقتصـادي و اجتمـاعی   آبخیز توجه به  منابعدر مدیریت 

آثار و  مطالعه لذا. باشدمیافراد و جوامع آبخیز نشینان ضروري 

 مطالعــات در مهــم يهــابخــش جملــه از اقتصــادي پیامــدهاي

تغییـر   آثـار  سـازي شبیه يبرا نبنابرای. دگردمی تلقی آبخیزداري

هزینه متغیـر  ر وضعیت اقتصادي از نشانگ بررويپوشش گیاهی 

  .)17( استاستفاده شده 

 یتمام يبرا ياستقرار و نگهدار يهاهزینهمحاسبه  منظوربه

 ،دلیچـاي در حوضـه   يشنهادیپ بیولوژیک تیریمد يهافعالیت

گرفتـه   درنظـر  يمشترك در محاسبات اقتصـاد  یدوره زمان کی

 زیـ ریـزي ن دوره اصـطالحاً افـق برنامـه    نیـ شده است کـه بـه ا  

ـ ا يبـرا  ياقتصـاد  يهـا شاخصکه  گویندمی  یابیـ دوره ارز نی

ـ . در تحقدگـرد می عمـر   یحاضـر بـا توجـه بـه دامنـه زمـان       قی

گرفتـه شـده    درنظـر سـال   6ریزي معـادل  افق برنامه ،هافعالیت

 اتیـ اسـت تـا عمل   یحـداقل بـازه زمـان    یدوره زمان نیاست. ا

 يبـردار بهرهپس از کاشت و استقرار به زمان  ییاجرا کیولوژیب

ـ آبخ يبرا ياقتصاددر محاسبات  بیترتنیبرسد. بد  دلیچـاي  زی

 يشـده اسـت. بـرا    میسـاله تنظـ   6دوره  کیـ  يپول برا انیجر

 ریـ درآمد ناخـالص از معادلـه ز   ایو  نهیهز یمحاسبه ارزش فعل

   استفاده شده است:
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هزینه یـا درآمـد بـراي هـر یـک فعالیـت       : tX که در این رابطه

، دوره تولید براي فعالیت مـدیریتی : t ،T ین در سالمدیریتی مع

i : باشـند. در ایـن مطالعـه نـرخ     درصد، می برحسبنرخ تنزیل

لحاظ گردیده است.  %10صورت مرکب و معادل میزان تنزیل به

نرخ تنزیل مرکب با اعمال اثر ترکیبی نـرخ تـورم و نـرخ بهـره     

 هر یک از بهمربوط  يهاهزینهآید. در تحقیق حاضر می دستبه

فهرسـت بهـاء اجـراي     براساسي شنهادیپ یتیریمد يهافعالیت

  برآورد شده است. 1393عملیات بیولوژیک آبخیزداري سال 

 

 يوهایسـنار  يحاصـل از اجـرا   یآثـار اجتمـاع   سـازي مدل

  کیولوژیب تیریمد

با توجه به گستره و دامنه سواالت مرتبط با سناریوهاي مدیریتی 

اجـراي سـناریوها،    حاصـل از  اجتماعی پیامدهايبراي بررسی 

در مطالعـات   ندگیرمی قرار مراجعه مورد که خیزنشینانیتعداد آب

مختلف متفاوت خواهد بود. در هر حال با توجه به پارامترهایی 

مانند هزینه، زمان، قابلیت اجرا و همچنین تنوع و پویایی جامعه 

ر مطالعـه  آبخیزنشینان باید تعداد مناسب افراد شـرکت کننـده د  

 و انبــرداربهــرهاجتمــاعی را تعیــین نمــود. تعــداد مراجعــه بــه 

حوضه با توجه به تعداد و دامنه سواالت مرتبط بـا   نانیزنشآبخی

 یعـوامل  براسـاس و  یتیریمـد  يوهایسنار یاجتماع آثار یبررس

جامعه  ییایتنوع و پو نیاجرا و همچن تیقابل مان،ز نه،یچون هز

ـ    . در مطالعـه حاضـر   )35( د بـود مورد مطالعـه متفـاوت خواهن
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  )33روش دلفی (هاي مختلف زمین به. مقادیر وزنی براي پوشش4جدول 

  اراضی حاشیه رودخانه  علوفه کاري  غالت  درخت  مرتع اصالح شده  مرتع طبیعی  نوع پوشش

mα  6/0  3/0  1  3/0  1/0  1  

  

ـ با  ح،یبه اطالعات صح یابیمنظور دستبه  -یدانیـ م یبررسـ  کی

ده،  ياز جملـه شـورا   رانگیـ متصـمی  و هـا ه سرگروهب یاجتماع

 اجعـه مر یحوضـه مطالعـات   نانیزنشیجامعه آبخ ندهیعنوان نمابه

 آنهااز نظر قصد  اجتماعی مطالعه در کنندگانشرکت. استشده 

 يبـرا  زیدر آبخ یاهگیپوشش تیریمد يهافعالیت ياجرا براي

خراج احتمال است براياند. مورد پرسش قرار گرفته کینزد ندهیآ

ـ از توز یتیریمد يهافعالیت رشیپذ  ايدوجملـه  یاحتمـاالت  عی

  .است استفاده شده
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: pi، ايها در آزمایش دو جملـه تعداد سعی:  nکه در رابطه فوق

، احتمال عدم پذیرش: qi، در هر سعی i احتمال پذیرش سناریو

Yi  :وتعداد موارد پذیرش سناری i در  n سـعی ،Pr(yi)  احتمـال :

در تجزیـه و تحلیـل پـذیرش اجتمـاعی      باشـد. پاسخ مثبت می

سناریوهاي مدیریت بیولوژیـک، چهـار سـطح (عـدم پـذیرش،      

  گرفته شد. درنظرپذیرش کم، پذیرش متوسط و پذیرش زیاد) 

  

 يوهایسـنار  يحاصـل از اجـرا   اکولوژیـک آثار  سازيمدل

  کیولوژیب تیریمد

ي احتمال پیامـدهاي اکولـوژیکی   هاتوزیعحاسبه و م سازيمدل

ناشی از اجراي سناریوهاي مدیریتی پوشش گیاهی، با محاسـبه  

میزان نسبی درصد تغییرات انواع پوشش گیاهی سطح حوضه از 

 هیـ چنـد ال  سـازي مـدل  نیدر ا حالت اولیه انجام گردیده است.

مستعد  اضیرقومی پوشش گیاهی براي شرایط حال حاضر و ار

جداگانـه در   صـورت بـه  پیشنهادي مدیریتی يهافعالیتراي اج

 براســاسمحــیط سیســتم اطالعــات جغرافیــایی وارد نمــوده و 

شاخص وزنی سطح پوشش اراضی و نسبت به ارزیـابی میـزان   

تأثیر عملیات اصالحی با استفاده از شاخص وزنی سطح پوشش 

  .دی) اقدام گرد3(اراضی معادله 
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WLCAI :اراضی، پوشش سطح وزنی شاخص m:α وزنی ارزش 

 )،4(به روش دلفی، جـدول   m گیاهی پوشش تیپ نوع هر براي

m: نوع پوشش ،k,m:P کاربري، مساحت :nm   شماره کـاربري و

  .باشدمی پارامترها عدد شش تعداد

  

  تعیین سناریو مدیریتی برتر با استفاده از مدل تاپسیس

هـاي  منظور انتخاب بهترین گزینه یـا گزینـه  به در تحقیق حاضر

منظور مدیریت منابع حوزه آبخیز دلیچاي، مدیریت بیولوژیک به

گیـري  هـاي روش تصـمیم  از مدل تاپسیس که از جمله تکنیـک 

باشد، استفاده گردید. در مـدل تاپسـیس پـس از    چند معیاره می

ي هـا شاخصگري معیارها و انتخاب معیارهاي مناسب و غربال

بهترین گزینـه   درنهایتبندي انجام، و و الویت وزندهیمرتبط، 

ها جهت مدیریت منابع حوضه مـورد مطالعـه، انتخـاب    یا گزینه

 نـه یگزمفهـوم اسـتوار اسـت کـه      نیبر اد. مدل تاپسیس شومی

 نیآل مثبت و کمتردهیفاصله را با راه حل ا نیکمتر دیبا یانتخاب

. مراحل انجام مدل داشته باشد یآل منفدهیفاصله را با راه حل ا

یـا مـاتریس تصـمیم     هـا دادهتشـکیل مـاتریس   تاپسیس شـامل  

تعیـین   ،هـا دادهاستاندارد کـردن  ، شاخص kمعیار و  n براساس

نهایت تعیین گزینه برتر و بهینه ، و درآنهاو تعدیل  معیارهاوزن 

باشد که به تفصیل در منابع گوناگون شرح داده شـده اسـت   می

  ). 16و  10، 3(

  

  نتایج

  تعیین سناریو برتر با استفاده از مدل تاپسیس

منظور ارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي سناریوهاي مـدیریت  به
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  . ماتریس تصمیم مدیریت منابع حوزه آبخیز دلیچاي براساس مقادیر محاسبه شده معیارهاي منتخب5جدول 

  اجتماعی  اقتصادي  اکولوژیک  فیزیکی  سناریو

1  847123  0  0  05/0  

2  523633  02/3351  3747778  65/0  

3  716045  24/3818  556376  1/0  

4  584956  62/874  3747661  03/0  

5  644363  952/1966  2314268  35/0  

6  430011  34/4169  4304154  53/0  

7  484033  91/1692  4304037  06/0  

8  429133  61/2841  6061929  29/0  

9  337374  71/4225  2870664  5/0  

10  379200  72/5317  8051815  72/0  

11  536483  21/2785  2870644  36/0  

12  267121  91/5043  8051815  47/0  

13  347087  82/3659  6618305  31/0  

14  303487  21/6136  6618422  61/0  

15  229471  60/6192  9809707  58/0  

16  174258  84/7010  10366083  54/0  

  

  ي معیارهاي تحقیق. وزن نهایی و اولویت بند6جدول 

  وزندهی نهایی  معیار  بندياولویت

  47/0  اجتماعی  1

  28/0  اکولوژیکی  2

  24/0  اقتصادي  3

  01/0  فیزیکی  4

  

) و 5بیولوژیک پیشنهادي، ابتدا ماتریس تصمیم تشکیل (جدول 

در ادامه ماتریس نرمال شده محاسبه گردید. سپس وزن معیارها 

بـه معیارهـا، بـا     وزنـدهی  با تشکیل ماتریس مقایسه زوجـی و 

 نهــایی وزن درنهایــتاسـتفاده از نظــرات کارشناســی تعیــین و  

  .)6جدول (معیارها محاسبه گردید 

مقیاس هاي ماتریس تصمیم بیدر ادامه با ضرب کردن درایه

شده در بردار وزن معیارها، ماتریس تصمیم بـی مقیـاس وزنـی    

اصل، فاصله از ). با استفاده از نتایج ح7محاسبه گردید (جدول 

آل مثبت و منفـی و نیـز میـزان نزدیکـی نسـبی بـه       راه حل ایده

آورده  )8(آل محاسبه گردید، که نتایج آن در جدول حل ایدهراه

هاي تصمیم (سـناریوها)  بندي گزینهالویت درنهایتشده است. 

و  14، 10). نتایج نشان داد که سـناریوهاي  8انجام شد (جدول 

بنـدي  ي اول تـا سـوم بودنـد. رتبـه    هـا لویتاداراي  ترتیببه 2

آل حل ایدهمیزان نزدیکی نسبی به راه براساسهاي تصمیم گزینه

تر بـوده باشـند، از   که هرچه به یک نزدیک طوريبوده است، به

  باشند.مطلوبیت بیشتري برخوردار می
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  ماتریس تصمیم وزنی مدیریت منابع حوزه آبخیز دلیچاي .7جدول 

  اجتماعی  اقتصادي  اکولوژیک  یفیزیک  سناریو

1  0017/0  0  0  004/0  

2  00072/0  016/0  0108463/0  05/0  

3  00099/0  018/0  0016/0  008/0  

4  00081/0  004/0  0108459/0  002/0  

5  00089/0  009/0  0067/0  027/0  

6  000594/0  02/0  0124565/0  041/0  

7  00067/0  008/0  0124561/0  005/0  

8  000593/0  013/0  0175435/0  022/0  

9  00047/0  02/0  0217/0  039/0  

10  00052/0  025/0  0175439/0  056/0  

11  00074/0  013/0  0083/0  028/0  

12  00037/0  024/0  0233/0  036/0  

13  00048/0  017/0  0191537/0  024/0  

14  00042/0  029/0  0191541/0  047/0  

15  00032/0  029/0  0284/0  039/0  

16  00024/0  033/0  03/0  042/0  

  

 آمده از مدل تاپسیس دستبهنتایج  براساسبندي سناریوها اولویت .8جدول 

  سناریو
  آلفاصله از ایده

  مثبت

  آل فاصله از ایده

  منفی

  نزدیکی نسبی به راه 

  آلحل ایده
  الویت

1  0038/0  0009/0  192/0  14  

2  0004/0  0028/0  861/0  3  

3  0025/0  0011/0  312/0  12  

4  0038/0  0004/0  092/0  16  

5  0014/0  0012/0  449/0  10  

6  0006/0  0021/0  79/0  4  

7  0034/0  0004/0  099/0  15  

8  0018/0  0007/0  274/0  13  

9  0009/0  0017/0  643/0  7  

10  0004/0  0035/0  903/0  1  

11  0012/0  0012/0  495/0  9  

12  001/0  0017/0  625/0  8  

13  0016/0  0008/0  336/0  11  

14  0005/0  0028/0  861/0  2  

15  00108/0  0021/0  663/0  6  

16  00109/0  0025/0  699/0  5  

  

  گیرينتیجهبحث و 

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که تـدوین سـناریوهاي   

ــا    ــب ب ــاي مناس ــی از رویکرده ــدیریتی یک ــرم ــرفتن  درنظ گ

باشد. در این مورد با پیشنهاد هاي مدیریتی گوناگون میوضعیت

ــ ــابی  و ت ــاگون، شــرایط بررســی و ارزی دوین ســناریوهاي گون

ي گونـاگون و شـرایط مختلـف،    هادیدگاهمدیریت این منابع از 
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د. از آنجـا کـه هـر یـک از سـناریوهاي ممکـن،       گـرد مـی مهیا 

دنبال خواهند داشت، لذا هپیامدهاي گوناگون و گاهی متضاد را ب

وجـود  ه بـه گیري چندمعیاره با توجـ با استفاده از تکنیک تصمیم

آثار گوناگون سناریوهاي مدیریتی و تفاوت در طبیعت و ماهیت 

معیارها، سـناریوهاي داراي الویـت و اهمیـت برتـر مـدیریتی،      

منظور رفع مشکالت و بهبود و مدیریت منـابع حـوزه آبخیـز    به

انـد. بـدین ترتیـب هـدف از انجـام ایـن       بینی شدهدلیچاي پیش

منظـور  ت بیولوژیـک بـه  تحقیق که تـدوین سـناریوهاي مـدیری   

  مدیریت منابع آب، خاك و گیاه بوده، محقق گردیده است. 

پیامـدهاي مـدیریت بیولوژیـک     سـازي مدلحاصل از  جینتا

 نیشـتر یب يدارا يوهاینشان داد که، سنار یکیزیف اریمع براساس

 یمنظور بررس. بهندباشمی تیوضع نیبهتر يمساحت اجرا، دارا

ـ بـر مع  کیـ ولوژیب تیریمد يوهایسنار ریتأث مـورد   یکـ یزیف اری

در  لیحاضر کاهش ارتفاع رواناب و حجم س قیدر تحق یبررس

از  یحاصل حاک جیو نتا هقرار داشت رمد نظ دلیچاي زیحوزه آبخ

 16 يویمربوط بـه سـنار   لیکاهش حجم س نیشتریآن بود که ب

 15 ویسنارهمچنین . دیبرتر انتخاب گرد تیعنوان اولوبوده و به

 يوهایقرار گرفت. از آنجا که سنار تیاهم يبعد تیاولودر  زین

مسـاحت اجـرا و بـه تبـع آن      نیشتریب يدارا ترتیببه 15و  16

با توجـه بـه شـرایط     درنهایتو  یاهیگ وششپ تیاصالح وضع

دنبـال آن کـاهش   همنطقه، با اصالح و افزایش شماره منحنی و ب

ـ ، در الوالبیارتفاع رواناب و حجم سـ  ـ اهماول و دوم  تی  تی

بـه لحـاظ    زیـ موجـود) ن  طیاول (حفظ شرا ویقرار گرفتند. سنار

ــه خــود  تیــاولوعــدم اجــراي عملیــات اصــالحی،  آخــر را ب

 اریـ حاصـل از مع  جینتـا  یبررسـ  نیاختصاص داده است. همچن

در  ترتیـب بـه  15و  16 يوهاینشان داد که سـنار  زین کیاکولوژ

ان داد کـه  نشـ  هـا یاول و دوم قرار گرفتنـد. بررسـ   يهااولویت

مقـدار   نیاز دارا بـودن بـاالتر   یناش ویدو سنار نیبرتر ا تیاهم

بـر سـطوح    يو اثرگـذار  یاهیـ سطح پوشـش گ  یشاخص وزن

 حاصــل از جیبــوده اســت. نتــامراتــع منطقــه اصـالح شــده در  

 یکـه بـا توجـه بـه آگـاه      حاکی از آن بود یاجتماع سازيمدل

 و انبرداربهره ریاعتماد سا زینده)، و  شوراي اعضاء( هاسرگروه

 يشنهادیپ يهافعالیتتمایل اهالی به ده،  يبه شورا نانیزنشآبخی

تـابعی از سـود اقتصـادي    مراتـع منطقـه    تیاصالح وضـع  يبرا

 اریـ حاصل از مع جیچنانکه نتا ،بوده است آنهاحاصل از اجراي 

ـ عنـوان الو ، بـه 10 ویبرتـر سـنار   تیبه اهم یاجتماع اول و  تی

در نشان داد که  جیاشاره داشت. نتا ت،یاهم دوم تیالو 2 ویسنار

در جذب مشارکت مردمی در مؤثري اخیر یکی از عوامل هاسال

منطقه مطالعاتی، تهیه و اجراي طرح اولیه مدیریت آب و خـاك  

ي از مراتـع بـه   بـردار بهـره دنبال آن طرح واگذاري ، بهرودحبله

ره هاي تشویقی و حمـایتی کـه توسـط ادا   مرتعداران و سیاست

منابع طبیعی شهرستان گرمسار اجرا گردیده، بوده است. اجـراي  

هاي اصالحی و کاشت گیاهان مرتعی مانند باریجه (در عملیات

وسـیله برخـی از   کـاري و ...) بـه  قالب عملیات بذرپاشـی، کپـه  

آوري و مرتعـداران پیشـرو در منطقـه و سـود حاصـل از جمــع     

ر مرتعداران نیز بـا  فروش محصول آنغوزه، باعث گردیده تا سای

مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان گرمسـار، متقاضـی بـذر    

باریجه براي اجراي عملیات اصالح مراتع باشند. سود حاصل از 

آن به قدري براي دامداران و مرتعداران منطقه حایز اهمیت بوده 

است که با کمک و راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی، اقدام بـه  

رسـانی بـه   هاي چرایی مناسب نموده تا از آسیبماجراي سیست

هاي باریجه و مراتع جلوگیري گـردد. همچنـین بـذر مـازاد     پایه

مرتعداران توسط اداره منابع طبیعی شهرستان گرمسار خریداري 

شده و سود بیشتري را نصیب مرتعداران منطقـه نمـوده اسـت.    

ـ اشاره شد در تحق زیطور که در قبل نانهم  یابیـ حاضـر ارز  قی

ـ متغ نـه یشـاخص هز  تفادهبا اس ،ياقتصاد اریمع انجـام شـد.    ،ری

 1 ویسـنار  ،ياقتصـاد  اریـ حاصـل از مع  جینتـا  براساس نیبنابرا

آخر قـرار گرفتنـد.    تیدر الو 16 ویبرتر و سنار ویارعنوان سنبه

 تیالو يدارا ویعنوان سناربه 1 ویکه سنار ارهایمع ریبرخالف سا

آخر  تیدر الو 16 ویسنار ي،اقتصاد رایدر مع د،یگرد تعیینآخر 

ـ فعال ياز عـدم اجـرا   یمهم ناش نیقرار گرفت، که ا تیاهم  تی

ـ ا يابـر  نـه یو نبود هز 1شماره  ویدر سنار یتیریمد  ویسـنار  نی

 ویدر سـنار  مـدیریتی  اتیـ عملتمامی  ياجرا که یبوده، در حال

 زیــمنطقــه و ن طیو بــا توجــه شــرا نــهیصــرف هز ازمنــدی، ن16
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فوق، مقرون به صرفه نبـوده و در   اتیعمل ياجرا ايهيازمندین

  قرار گرفته است.   تیآخر اهم تیالو

همچنین نتایج حاصـل از اجـراي مـدل تاپسـیس در مـدیریت      

بیولوژیک منطقه مورد مطالعه حاکی از آن بـود کـه در بـین چهـار     

هـاي مـدیریتی پیشـنهادي نسـبت بـه هـدف،       معیار سنجش گزینه

در  ترتیـب بـه ولوژیک، اقتصـادي و فیزیکـی   معیارهاي اجتماعی، اک

و  وزنـدهی انـد. امـا پـس از    هاي اول تا چهارم قرار گرفتـه اولویت

ــار اجتمــاعی، اقتصــادي،    ــار معی ــب چه مقایســه ســناریوها در قال

عنوان برترین سـناریو شـناخته   به 10اکولوژیکی و فیزیکی، سناریو 

مـدیریتی   شد. نتایج نشان داد ایـن سـناریو کـه شـامل دو فعالیـت     

کاري بـوده، بهتـرین وضـعیت را بـا توجـه بـه       مدیریت چرا و کپه

گرفتـه شـده در حـوزه آبخیـز دلیچـاي       درنظرها و معیارهاي گزینه

هاي مـدیریتی  ها نشان داد که اجراي فعالیتید. بررسینمامیفراهم 

ــاهده    ــل مش ــر قاب ــنهادي تغیی ــک پیش ــعیت بیولوژی اي را در وض

طالعاتی ایجاد خواهنـد کـرد، چنانکـه بـا     هاي طبیعی منطقه معرصه

توجه به شرایط موجـود در منطقـه مطالعـاتی، بـا افـزایش درصـد       

هـاي  پوشش و بیومس گیاهی، درصد سطوح فاقد پوشش و عرصه

لخت کاهش یافته و در نتیجه با افزایش میـزان نفوذپـذیري نیمـرخ    

خاك و کاهش ارتفـاع روانـاب، حجـم روانـاب حاصـل و میـزان       

خاك نیز کاهش خواهد یافت. به تبع آن نیز میـزان تولیـد   فرسایش 

علوفه گیاهی ناشی از احیاء پوشش گیاهی طبیعی منطقه نیز افزایش 

طور محسوسی سود حاصل از تولیدات دامـی را  د بهتوانمییافته و 

طـور کـه در نتـایج مشـاهده گردیـد      در منطقه افزایش دهد. همـان 

درصد از کـل اراضـی اصـالح     58تنها  10که سناریو  رغم اینعلی

، 14، 13، 12شده را به خود اختصاص داده و نسبت به سناریوهاي 

کل اراضـی   100و  6/86، 4/71، 5/63، 5/78 ترتیببهکه  16و  15

اند، داراي سطح عملیات اجرایی اصالحی را به خود احتصاص داده

ون باشد، اما با توجه به وزن مربوط به معیارهـاي گونـاگ  کمتري می

در رتبه و الویت اول قرار گرفته است. چنانکه یکی از عـواملی کـه   

طور مشـابه داراي اثـر   طور مشابه در تمامی پنج سناریو مذکور بهبه

باشد که با افزایش سطح اجراي عملیـات  منفی بوده، هزینه اجرا می

عنوان پیامـدي، کـه   در سناریوهاي مذکور، هزینه اجراي عملیات به

آل منفی) و کاهش دهنده میزان نزدیکی از گزینـه ایـده  عامل هزینه (

چنین بیان نمود که مدل  توانمیباشد، مؤثر واقع شده است. لذا می

نتایج حاصل، قابلیت و توانایی تعیین گزینه بهینه و برتر را  براساس

و با لحاظ نمـودن معیارهـاي گونـاگون، کـه داراي وزن و      براساس

باشـند، دارا بـوده و بـا اسـتفاده و     یمیزان تأثیرگـذاري متفـاوت مـ   

از هـدررفت منـابع    تـوان میگیري آن در مدیریت منابع آبخیز کاربه

را محقق نمود. نتایج تحقیقات مشـابه   آنهاجلوگیري و ارتقاء کیفی 

گیـري چنـد معیـاره    هـاي تصـمیم  گیري تکنیککاربهانجام شده در 

در مـدیریت   هـا مدل نتایج مشابهی را از قابلیت و توانایی باالي این

هـاي  ویژه مـدیریت منـابع در حـوزه   هو محیط زیست ب طبیعیمنابع

بـه نتـایج تحقیقـات اسـدي و      تـوان میکه  اندنمودهآبخیز گزارش 

)، 34)، سعدالدین و همکاران (19)، هلیلی و همکاران (2همکاران (

) و جاویـدي و  12)، صـفویان و همکـاران (  10سپهر و همکاران (

  ) نیز اشاره نمود.30همکاران (

نمود  گیرينتیجهچنین  توانمینتایج تحقیق حاضر  براساس

گیـري چنـدمعیاره، توانـایی ایجـاد یـک      هاي تصمیمکه تکنیک

گیري مطلوب را براي تعیین گزینه مدیریتی بهینـه  محیط تصمیم

سازند. همچنین مشاهده گردیـد  در مدیریت منابع آبخیز مهیا می

هـاي برتـر   بندي و تعیین سناریوت الویتکه مدل تاپسیس قابلی

ي مربـوط دارا  هـا شـاخص مدیریتی را با تلفیق آثار معیارهـا و  

ي گوناگون، هادیدگاهباشد. قابل توجه است که لحاظ نمودن می

سـازد، لـذا اهـداف    خود فرآیند مدیریتی را با مشکل مواجه می

وع داراي اهمیت کمتر باید بخشی از اهداف اصلی باشند تـا تنـ  

اهداف مدیریتی به حداقل رسیده و در عین حال بهترین نـوع و  

سطح مدیریت با توجه به شرایط منطقه ارایه گردد و نیز معیارها 

ي اصلی و مهم که تأثیر مستقیم بر اهداف مدیریتی هاشاخصو 

  گرفته شوند.  درنظردارند، 

  

  سپاسگزاري

تحقیقات هاي مادي و معنوي مرکز وسیله از کلیه حمایتن بدی

المللی بیابان، دانشگاه تهران در جهـت انجـام ایـن تحقیـق،     بین

  .دگردمیتشکر و قدردانی 
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Abstract 

Recently, catchments were considered as planning and management units for sustainable development in many issues. 
Catchment sources management is considered as a new principle for development planning and management of water 
and soil resources emphasizing on socio-economic characteristics of the region to sustainable livelihoods and without 
vulnerability of plant and the residents of an area. These objectives will be achieved when the proper management of 
resources and the management should be applied to decrease destructive processes and strengthen the improvement 
processes. Aiming at biological management of watershed resources with scenario building approach, this study has 
assessed and prioritized biological management options in the Delichay Catchment. With a choice of four biological 
management activities, 16 scenarios were developed in the study area. Then, criteria weighting was carried out using 
analytic hierarchy process and ultimately, the best management option was chosen using TOPSIS model. The results 
indicated that social, ecological, economic and physical criteria were respectively prioritized from one to four and 
scenario number 10 was determined as the best scenario and the first priority. Also, the results showed that the multi-
criteria decision making techniques included capability of expressing different aspects of the problem and are perfect 
tools for integrated watershed resources management. 
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