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  چکیده

اند. در جهت توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته مسائلریزي و مدیریتی بسیاري از هاي آبخیز بعنوان واحدهاي برنامهامروزه حوزه

 شرایطبا تأکید بر و گیاه خاك  ،ریزي توسعه و مدیریت منابع آبجدید براي برنامهاصل عنوان یک  به ،آبخیزدر حوزه  منابعریت مدی

 .استدر نظر گرفته شدهپذیري براي گیاه و ساکنان یک حوضه به منظور معیشت پایدار و بدون آسیب ،اقتصادي منطقه -اجتماعی

 تمامی هاي آبخیز اعمال شود و این مدیریت بایستی بتواندکه مدیریتی صحیح بر منابع حوزه د شدمحقق خواهناهداف این زمانی 

بیولوژیک تحقیق حاضر با هدف مدیریت  .تقویت نماید هاي سازنده رایندآدر سیستم را کاهش داده و فرموجود یندهاي مخرب آفر

مدیریت بیولوژیک در حوزه آبخیز دلیچاي پرداخته هاي گزینه بنديیتو الو ، به ارزیابیحوزه آبخیز با رویکرد سناریوسازيمنابع 

چهار فعالیت مدیریت  ها،گزینهاجراي  بررسی شرایط حوضه و لحاظ نمودن ابعاد فنی، اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکاست. با 

 و در معیارها تعیین د تحلیل سلسله مراتبی وزنفرایناز سپس با استفاده  .سناریوي مدیریتی در منطقه تدوین گردید 16 تعیین و بیولوژیک

نتایج حاصل از اجراي مدل تاپسیس حاکی از آن بود که در بین گردید. تعیین بهترین گزینه مدیریتی،  از مدل تاپسیس، نهایت با استفاده

به ترتیب در فیزیکی ادي و هاي مدیریتی پیشنهادي نسبت به هدف، معیارهاي اجتماعی، اکولوژیک، اقتصچهار معیار سنجش گزینه

برترین سناریو و الویت اول ، بعنوان بودکاري هاي مدیریت چرا و کپهفعالیتشامل که  10و سناریو شماره  هاي اول تا چهارماولویت

اد گوناگون مسئله گیري چند معیاره از توانایی و قابلیت باالیی در بیان ابعتصمیم هايتکنیککه  ،هم چنین نتایج نشان داد .تعیین گردید

 . باشندهاي آبخیز میحوزهمنابع  بهینهمدیریت بندي و الویتو ابزار مناسبی براي بوده برخوردار 

 .مدل تاپسیس، سازيسناریو ، پوشش گیاهیمدیریت کلمات کلیدي: 
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  مقدمه -1

ریزي منسجم که با برنامهنخواهد بود مگر این يزیرگ ی،عیر طبیدپذیاز منابع تجد درستاستفاده ناو  روزافزون جمعیت انسانی با افزایش

ریزي برنامه ،و حفاظت در راستاي استفاده بهینه از این منابع به صورت پویا ءو قانونمند در مدیریت منابع طبیعی با هدف کنترل، احیا

ی ستیزمحیطدر مدیریت منابع ریزي شده و قانونمند حوزه آبخیز به صورت دخالت برنامه منابعبدین خاطر است که مدیریت  .نمود

   است. مطرح شدهو... با هدف کنترل یا حفاظت و استفاده بهینه از این منابع  ، خاكشامل آب

یک حوزه آبخیز  هاي بشر در محدودهسازي و هماهنگ نمودن و نیز مدیریت فعالیتمدیریت حوزه آبخیز تحت عنوان یکپارچه

و زیربناي این مدیریت با توجه به تعریف فوق، یکپارچه نمودن و ایجاد هماهنگی بین عناصر ). لذا، اساس 36و  32گردد (تعریف می

باشد که با وارد شدن هر پذیر شامل چندین بخش میدر واقع این روش یک محصول نیست، بلکه فرآیندي انعطافباشد. حاضر می

هاي مختلف تلفیق معضالت، عوامل موثر بر بخش ).32( شودداشته میبربخش یک گام به سوي دستیابی به مدیریت جامع پایدار 

هاي مختلف از ابعاد ها در مقیاسها و دادهاجتماعی)، افراد مرتبط با آبخیز و نیز مدل -آبخیز، ابعاد مختلف (بیوفیزیکی و اقتصادي

برداران زیاد و نیازهاي گوناگون، نیازمند حوزه آبخیز با ساکنان و بهره منابعمدیریت  .)29( ارزیابی و مدیریت یکپارچه آبخیز هستند

مدیریت ت هاي مدیریتی و اقدامات اجرایی مربوط به هر گزینه مدیریتی از قبیل عملیاتر و به چالش کشیدن بیشتر گزینهارزیابی جامع

  ).35و 30باشد (پوشش گیاهی، ساختمانی و غیرساختمانی و نتایج حاصل از آنها می

هاي گیري و تلفیق تخصصدر مدیریت آبخیز مستلزم بهره نگرش چند بعديد بودن نگرش تک بعدي و لزوم ناکارآمدر همین راستا 

هاست. لذا استفاده هاي مدیریتی از بین این گزینهها و شیوهها و سناریوهاي مختلف مدیریتی و اتخاذ بهترین تصمیممختلف، ارائه گزینه

گیري تصمیم فنونباشد.  تردرست و مؤثرگیري تصمیم برايتواند راهگشاي مؤثري اط میهاي تحلیل چند معیاره در این ارتباز روش

، بهترین گزینه و گوناگون ی و کیفی متعددتوان با مد نظر قرار دادن معیارهاي کمها میهایی هستند که به کمک آنچند معیاره روش

توان به تخصیص خطی، گیري چند معیاره میهاي تصمیمترین روشز مهم). ا24و  12، 3را از بین چندین گزینه تعیین و انتخاب نمود (

). 15و 7، 1روش الویت بندي بر اساس تشابه به راه حل ایده آل، تئوري مطلوبیت چند معیاره و تحلیل سلسله مراتبی اشاره کرد (

منابع طبیعی و محیط زیست بکار گرفته کشاورزي، اقتصاد، مهندسی،  چون گوناگونیهاي هاي مذکور هر چند که در زمینهتکنیک

آبخیز  منابعها در مدیریت در چند سال اخیر تحقیقات نسبتاً محدودي در ارتباط با کاربرد آن فقطولی ، )28و  14، 11، 9، 5اند (شده

 سلسله تحلیل فرآیندها و توانمندي قابلیت)، به بررسی 20نادري و همکاران (در همین راستا . )13،34 ،6 ،4صورت پذیرفته است (
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آبخیز پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،  هايدرحوزه گیريتصمیم براي روشیبه عنوان  مراتبی

وب هاي تأثیرگذار است و چارچها و معیارها و انتخاب گزینه بهینه با در نظر گرفتن تمامی مشخصهاي منطقی براي مقایسه گزینهشیوه

)، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله 13. صمدي ارقینی و همکاران (نمایدمناسبی براي مشارکت گروهی در تصمیم گیري ایجاد می

ترین که معیار هزینه مهم حاکی از آن بودمراتبی در مدیریت جامع حوزه آبخیز شهري قیدار در استان زنجان پرداختند. نتایج این تحقیق 

) با استفاده از تکنیک 35اصالح بیولوژیک به عنوان بهترین گزینه مدیریتی انتخاب شدند. سعدالدین و همکاران ( معیار و عملیات

گیري چند معیاره به ارزیابی سناریوهاي مدیریت بیولوژیک در مدیریت جامع حوزه آبخیز رامیان در استان گلستان پرداختند. تصمیم

گیران در اخذ تصمیمات مدیریتی در مدیریت ها از قابلیت قابل توجهی در کمک به تصمیمنیکاین تک این مطالعه نشان داد کهنتایج 

با استفاده از  ارهیچند مع يزریبرنامه کردیرو ،)72قنبرپور و همکاران (در تحقیق جامع و یکپارچه حوزه آبخیز برخوردار می باشند. 

کن استان تهران مورد استفاده قرار  زیدر حوزه آبخ یاراض تیریمد هاينهیگز بنديدر رتبه سیو تاپس یسلسله مراتب لیتحل هايکیتکن

برتر بود، با  نهیگز هارحوضهیز یکه در تمام یمنابع آب نیتأم نهیگوناگون، به جز گز هايرحوضهیحاصل نشان داد که در ز جیگرفت. نتا

در  البیو اقدامات کنترل س داريمراتع، باغ تیریمد ،يرو گردشگ سمیاز جمله تور گرید هاينهیگز رحوضه،یهر ز طیتوجه به شرا

-ریزي شبکه تحلیلی به تعیین گزینهگیري برنامهبا استفاده از تکنیک تصمیم ،)22پور (بذرافکن و صالح .قرار داشتند تیدوم اهم تیالو

هاي ند. نتایج این مطالعه نشان داد که گزینههاي مدیریت بهینه منابع آب در حوزه آبخیز خانزیون فارس پرداختهاي برتر توسعه سیستم

هاي هاي آبیاري تحت فشار، شخم عمود بر جهت شیب، تغییر الگوي کشت از غالت به سایر محصوالت، کاشت گونهتوسعه روش

 نبعنوان بهتری ،بیولوژیک مراتع از جمله بذرکاريمدیریت هاي مقاوم به سرما، شوري و خشکی جهت کاشت در باغات و روش

اجتماعی ناشی از  -)، به بررسی پیامدهاي فیزیکی، اکولوژیک، و اقتصادي21الوندي و همکاران (هاي مدیریتی انتخاب شدند. گزینه

اجراي سناریوهاي گوناگون مدیریت پوشش گیاهی در حوزه آبخیز آقسو گلستان پرداختند. در این مطالعه چهار فعالیت مدیریتی شامل 

هاي مدیریتی منتخب تعیین و و اگرفارستري به عنوان فعالیت کارينهالبندي همراه با کاري، تراسرکاري، جنگلکنتورفارو توام با بذ

گیري چندمعیاره به ارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي این سناریو مدیریتی مربوط تدوین گردید. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم 16

نتورفارو ککاري و اگروفارستري) و سناریو شماره هفت (شامل (شامل جنگل 11د که سناریو شماره سناریوها پرداخته شد. نتایج نشان دا

گر این گیري حاصل از این تحقیق بیانکاري) به عنوان بهترین سناریوها و الویت برتر تعیین گردیدند. نتیجههمراه با بذرکاري و جنگل
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 نماید.هاي مدیریتی میبینی نتایج حاصل از اجراي فعالیتکمک بسزایی به پیش ،مطلب بود که رویکرد سناریو پایه بکارگرفته شده

هاي ، در خصوص بکارگیري انواع مدل2015تا ژوئن  1995هاي تحقیق انجام شده در طی سال 128) به بررسی 62دبریتو و ایورز (

- هاي تحلیل سلسله مراتبی، الویتاز آن بود که مدلگیري چندمعیاره در مدیریت خطر سیل پرداختند. نتایج این بررسی حاکی تصمیم

، با )30(و همکاران  جاویدي اند.به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته ،دهی تجمعی سادهبندي بر اساس تشابه به راه حل ایده آل و وزن

یت موثر در حوزه آبخیز هانیویی، گیري چند معیاره به انتخاب بهترین سناریوهاي کشاورزي به منظور مدیربکارگیري فرآیند تصمیم

گیري چندمعیاره بر اساس مقایسه و ایالت میشیگان ایاالت متحده پرداختند. در این تحقیق رویکرد جدیدي از اجراي فرآیند تصمیم

تایج نشان داد گردد، معرفی شده است. نترین سناریو براي استفاده در تمام سطح حوزه آبخیز میآنالیز خطر که منجر به انتخاب مناسب

بندي ها معیارهاي مربوطه را در وضعیت مطلوبی قرار داده و در نهایت الویتکه عامل و شرایط خطر بایستی در تعدادي از زیرحوضه

سناریوهاي موجود صورت پذیرد. نتایج نهایی این تحقیق حاکی از آن بود که روش پیشنهادي در حوزه آبخیز هانیویی نتایج موفقیت 

جهت ارزیابی و تعیین بهترین عملیات مدیریتی، هم براي آبخیزنشینان و هم براي سالمتی کل شبکه آبراهه ارایه نموده است.  آمیزي را

گیري چند معیاره و مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شاخص تولید رسوب )، با استفاده از رویکرد تصمیم25چاوداري و همکاران (

هاي آبخیز کوچک، در حوزه آبخیز مایوراکشی بندي اجراي عملیات مدیریتی در حوزهفیایی به الویتدر محیط سیستم اطالعات جغرا

هندوستان پرداختند. این مدل از شاخص فرسایش بالقوه و نسبت تحویل رسوب که بیانگر ظرفیت انتقال رسوب خوضه هستند، بهره 

بندي تولید شده بر اساس برداشتهاي میدانی و آمار مشاهداتی، حکایت از تهاي الویبرده است. مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نقشه

 بندي و ارزیابی پیامدهايدر خصوص الویتشده انجام محدود از آنجا که بیشتر تحقیقات درصدي مدل مذکور داشته است.  78صحت 

هر یک از  هايوزنبراي تعیین لسله مراتبی هایی چون تحلیل سمنابع آبخیز از مدل هاي مدیریت بیولوژیکناشی از اجراي گزینه

ارایه و توسعه روشی در جهت دستیابی به  با هدفتحقیق حاضر  اند، لذااستفاده نموده ها،بندي گزینهو الویت هاو شاخص معیارها

به راه حل ایده آل (تاپسیس) بندي بر اساس تشابه الویت گیري چند معیارهمنابع حوزه آبخیز با استفاده از تکنیک تصمیمبهینه مدیریت 

 .و انتخاب بهترین سناریوي مدیریت بیولوژیک در حوزه آبخیز دلیچاي، انجام شده است

  هامواد و روش -2

  منطقه مطالعاتی -2-1
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 زیرحوضهباشد که در رود میحبله دائمی هاي اصلی رودخانههضیکی از زیرحو هکتارهزار  35حوزه آبخیز دلیچاي با وسعت تقریبی 

در شمال شرقی استان تهران و این حوضه . ) قرار گرفته است4کویر مرکزي از حوضه اصلی فالت مرکزي ایران (زیرحوضه شماره 

رودخانه دلیچاي از ارتفاعات جنوبی البرز سرچشمه گرفته و با حرکت به سمت  .)1(شکل  غربی استان سمنان قرار گرفته استشمال

ترین منبع آب میلیون متر مکعب، مهم 270این رودخانه با متوسط آبدهی سالیانه  پیوندد.رود میحبلهشرقی در قسمت انتهایی به جنوب

(ایستگاه گراد درجه سانتی 7/6متوسط درجه حرارت سالیانه در منطقه  بوده است. گذشتهکشاورزي و شرب مردم گرمسار از 

باشد. ارتفاع متوسط منطقه دشت و ایستگاه یهر) میبوده (ایستگاه سیمینمتر میلی 318و میانگین بارندگی سالیانه منطقه فیروزکوه) 

درصد متغیر است، منطقه کوهستانی و داراي شیب زیاد  44تا  25متر از سطح دریا بوده و با توجه به شیب متوسط وزنی که بین  1850

اي است. هاي بین شیاري، شیاري، خندقی و کنارهیشمنطقه مورد مطالعه داراي اشکال مختلف فرسایشی شامل فرسا .)18و  8( باشدمی

ها، به جز مناطقی که داراي پوشش گیاهی متراکم و یا داراي واریزه درشت در پاي دامنه ،فرسایش شیاري با بیشترین سطح پراکنش

از منطقه که متشکل از سازند اي ها، برونزدسنگی و باغات هستند، تمامی منطقه را در برگرفته و فرسایش خندقی محدودهمخروط افکنه

بنابراین در تحقیق حاضر به منظور کاهش آثار هدر رفت منابع آبخیز و نیل به سوي  .)18و  8( شده استباشد، را شامل هزار دره می

  حوزه آبخیز، رویکرد مبتنی بر تدوین سناریوهاي مدیریت بیولوژیک، بکارگرفته شده است. منابعمدیریت 

  روش تحقیق -2-2

با افزایش ادراك کارشناس،  سازي،سناریواستفاده از سازي ریاضی، رویکرد مبتنی بر هاي بهینهمدل بکارگیريدر مقابل رویکرد    

و  توسط کارشناسسناریوهاي مدیریتی میسرساختن بررسی سیستم آبخیز و  در شناساندن بهتربردار و آبخیزنشینان از آبخیز، سعی بهره

هاي پشتیبان توان به سیستمبا این رویکرد می .دارد را هااز گزینههر یک  ناشی از انتخاب مثبت و منفیدهاي مشاهده و ارزیابی پیام

دست یافت و به جاي ارایه نسخه مدیریتی از قبل تعیین شده سعی شود عالوه بر در نظر گرفتن اجزاي سیستم، امکان اضافه  تصمیم

  ).43نمودن سایر عوامل، به کارشناس داده شود (
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  منطقه مطالعاتی در ایران جغرافیایی موقعیت  -1شکل 

   ي مدیریت پوشش گیاهیو تدوین سناریوها هافعالیتتعیین  -2-2-1

کارهاي ممکن ها، فهرستی از راهپس از شناسایی عوامل تولید رواناب و رسوب در منطقه مطالعاتی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آن

 و ساختمانی عملیات موجود، شرایط حفظ گزینهل اجرا براي برطرف نمودن مشکالت موجود تهیه و پیشنهاد گردید. و قاب

 بعضی در موجود شرایط حفظ گزینه شوند.می محسوب آبخیز مدیریتی هايفعالیت جمله از گیاهی پوشش بر مبتنی رویکردهاي

-می فراهم را هاگزینه سایر با مقایسه همچنین اساس شده و تلقی طبیعی دهايفرآین طی آبخیز اصالح براي حلی راه تواندمی موارد

و ) زمانی اجتماعی و-اقتصادي موجود (فنی، هايمحدودیت نظرگرفتن در با مدیریتی، هايفعالیت تعیین از در این تحقیق پس .کند

در  یاصالح اتیو خاك حوضه، عمل شیفرسا ،یاهیپوشش گ تیوضع ب،یش ،یاز جمله بارندگ ییبا لحاظ نمودن پارامترها نیهمچن

 یرقوم هاينقشه  ز،یدر سطح آبخپیشنهادي  یتیریمد هايتیفعال یپراکنش مکان نیی. جهت تعدیگرد شنهادیپ و نییتع يکار يواحدها

عات اطال ستمیو گروه هیدرولوژیکی خاك منطقه با استفاده از س شیفرساپوشش گیاهی، اراضی،  يمرز حوضه، شیب، کاربر
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 محدوده مطالعاتیبراي  یتیریمد هايویاز سنار کیهر يو با در نظر گرفتن قواعد سناریوسازي، مناطق مستعد اجرا هیته ییایجغراف

 n 2رابطه  از با استفاده تیو در نها نییتع يکار يممکن و قابل اجرا در واحدها کیولوژیب تیریمد هايتیگردید. سپس فعال مشخص

هاي فعالیت از یک هر مناطق مستعد اجراي 1در جدول  گردید. مدیریتی و سناریوهاي معادل، تدوین هايالیتمحتمل فع هايترکیب

  هاي مدیریتی (سناریوها)، ارایه شده است.محتمل این فعالیت هايترکیبنیز  2در جدول  و مدیریت بیولوژیک

  الیتفع هراجراي  مدیریتی پیشنهادي و نواحی مستعد هايفعالیت -1جدول 

  فعالیت بیولوژیک  ي عملیات پیشنهاديهاي مناطق مستعد اجراویژگی

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

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

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

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

  

  دلیچايآبخیز حوزه شده براي مدیریت بیولوژیک  تدوین سناریوهاي -2جدول 

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

 باید .باشدمی سناریو هر در آن از استفاده عدم منزله به عدد صفر و نظر مورد فعالیت از استفاده یک نماینده عددفوق در جدول 

  باشند.  تفکیک قابل یکدیگر از کامالً باید مدیریتی سناریوهاي که دنمو توجه

   ي تحقیقتعیین معیارها -2- 2-2

هاي مدیریت ناشی از اجراي فعالیتارزیابی پیامدهاي  حاضر به منظورتحقیق دستیابی به اهداف مورد نظر گام و مرحله اصلی 

معیارها و در منابع علمی از آنجایی که . باشدمی هابراي تشکیل ماتریس داده ي مرتبطهاتعیین معیارها و شاخص، پیشنهادي ولوژیکبی

معیارها و به منظور تعیین لذا هاي آبخیز وجود دارد، براي ارزیابی مدیریت بیولوژیک حوزه بسیار گوناگون و متنوعیهاي شاخص

و جلوگیري از کاهش وزن و میزان اثرگذاري هر یک از این عوامل  متناسب با شرایط محدوده مطالعاتی ديکاربرو  مهمهاي شاخص

افراد خبره و داراي ی (طبیعمنابع تصمیم گرفته شد، با نظرخواهی از کارشناسانمشابه انجام شده،  پس از بررسی مطالعات، تأثیرگذار
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هاي تدوین شده در محدوده مذکور) در ته آشنا به شرایط منطقه مطالعاتی و اهمیت الویتو البتجربه در امر مدیریت منابع حوزه آبخیز 

با  ،هاي موثر و مرتبطشاخصترین و کاربرديترین مهم و المللیخصوص معیارهاي بکارگرفته شده در تحقیقات مشابه داخلی و بین

 12نامه باز براي ها و نظریات موجود، ابتدا پرسشدن تمامی دیدگاهتعیین گردند. به منظور لحاظ نموتوجه به شرایط منطقه مطالعاتی، 

بخش اجرا )، مطالعاتی منطقهجامع نفر نماینده بخش تحقیقات (پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري به جهت مشارکت در مطالعات 

داره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ها، مراتع و آبخیزداري کشور؛ اجنگلرود معاونت آبخیزداري سازمان(دفتر مطالعات حبله

دانشگاه (افراد داراي طبیعی و آبخیزداري شهرستان گرمسار؛ و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان تهران) و سمنان، اداره منابع

مربوط به هر معیار،  شاخصین ترمهمبررسی و نهایی نمودن معیارها و   ،سابقه تحقیقاتی در محدوده مطالعاتی) ارسال و پس از دریافت

، تنظیم و هاو شاخص ) به منظور تعیین ضریب اهمیت و وزن هریک از معیارهاو در قالب ماتریس نامه بستهنامه دوم (پرسشپرسش

رده آو 3، در جدول تایج سناریوهاي مدیریتی پیشنهاديتحقیق حاضر به منظور ارزیابی ننهایی هاي معیارها و شاخصارسال گردید.  

  شده است.

   تحقیق مورد استفاده در هايو شاخص معیارها -3جدول

  شاخص  معیار

  هزینه اجرا (استقرار و نگهداري)  معیار اقتصادي

  یمردمو مشارکت میزان درصد پذیرش   معیار اجتماعی

  وضعیت پوشش گیاهیشاخص وزنی   معیار اکولوژیکی

  رواناب حجم  معیار فیزیکی

  

  در حوزه آبخیز دلیچاي دهاي ناشی از اجراي سناریوهاي مدیریتی پیشنهاديارزیابی پیام -2-2-3

  کیولوژیب تیریمد يوهایسنار يحاصل از اجرا یکیزیآثار ف سازيمدل -2-2-3-1

شماره  ایرواناب  یپوشش گیاهی بر روي خصوصیات هیدرولوژیکی از روش شماره منحنوضعیت تغییر  آثارسازي شبیه به منظور

 يوهایباشد. در سنارفاده شده است. این روش قابلیت ایجاد ارتباط بین خصوصیات آبخیز با پارامترهاي جریان را دارا میاست ،یمنحن

اجرا  یتیچه فعال ویدر هر سنار نکهیمحاسبه و با توجه به ا یتیریمد هايتیاز فعال کی ربر حسب مساحت ه یشماره منحن ،يشنهادیپ

با استفاده از آمار  البیاوج س یدب تیحوضه، ارتفاع رواناب و در نها یوزن یاز محاسبه شماره منحن محاسبه و پس یشود، شماره منحن
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مراحل انجام محاسبات مربوط به  .دیساله، محاسبه گرد 10 بازگشتساعته با دوره  کی یساعته و بارندگ 24 هايمتوسط حداکثر بارش

به تفصیل در منابع  ،روش شماره منحنیپیشنهادي با استفاده از  کیولوژیب تیریمد يوهایسنار يحاصل از اجرا یکیزیآثار ف سازيمدل

  .)34و  17، 13( گوناگون شرح داده شده است

  کیولوژیب تیریمد يوهایسنار يحاصل از اجرا يآثار اقتصاد سازيمدل -2-2-3-2

 آثار و پیامدهاي مطالعه لذا. باشدنشینان ضروري می آبخیز توجه به سالمت اقتصادي و اجتماعی افراد و جوامع آبخیز منابعدر مدیریت 

بر روي  تغییر پوشش گیاهی آثارسازي شبیه يبرا نبنابرای. گرددمی تلقی آبخیزداري مطالعات در مهم هايبخش جمله از اقتصادي

  .)17( هزینه متغیر استفاده شده استر وضعیت اقتصادي از نشانگ

دوره  کی ،دلیچايدر حوضه  يشنهادیپ بیولوژیک تیریمد هايتیفعال یتمام يبرا ير و نگهداراستقرا هاينهیمحاسبه هز به منظور

 هايکه شاخص ندگوییم زین يزریدوره اصطالحاً افق برنامه نیدر نظر گرفته شده است که به ا يمشترك در محاسبات اقتصاد یزمان

سال در نظر  6معادل  يزیرافق برنامه ها،تیفعالعمر  یتوجه به دامنه زمانحاضر با  قی. در تحقگرددیم یابیدوره ارز نیا يبرا ياقتصاد

 برداريپس از کاشت و استقرار به زمان بهره ییاجرا کیولوژیب اتیاست تا عمل یحداقل بازه زمان یدوره زمان نیاست. اگرفته شده 

محاسبه ارزش  يشده است. برا میساله تنظ 6دوره  کی يپول برا انیجر دلیچاي زیآبخ يبرا يدر محاسبات اقتصاد بیترت نیبرسد. بد

     استفاده شده است: ریدرآمد ناخالص از معادله ز ایو  نهیهز یفعل
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: i، دوره تولیـد بـراي فعالیـت مـدیریتی    : t ،T هزینه یا درآمد براي هر یک فعالیت مدیریتی معین در سال: tX که در این رابطه  

لحاظ گردیده اسـت. نـرخ تنزیـل     %10باشند. در این مطالعه نرخ میزان تنزیل به صورت مرکب و معادل نرخ تنزیل بر حسب درصد، می

 یتیریمـد  هـاي تیـ فعال هر یک از مربوط به هايدر تحقیق حاضر هزینه آید.ر ترکیبی نرخ تورم و نرخ بهره بدست میمرکب با اعمال اث

 برآورد شده است. 3139فهرست بهاء اجراي عملیات بیولوژیک آبخیزداري سال  بر اساس يشنهادیپ

  کیولوژیب تیریمد يوهایسنار يحاصل از اجرا یآثار اجتماع سازيمدل -2-2-3-3      

اجراي سناریوها، تعداد  حاصل از  اجتماعی پیامدهايبا توجه به گستره و دامنه سواالت مرتبط با سناریوهاي مدیریتی براي بررسی        

 در مطالعات مختلف متفاوت خواهد بود. در هر حال با توجه به پارامترهایی مانند هزینه، رندگیمی قرار مراجعه مورد که یزنشینانیخآب



 

١٠ 
 

 زمان، قابلیت اجرا و همچنین تنوع و پویایی جامعه آبخیزنشینان باید تعداد مناسب افراد شرکت کننده در مطالعه اجتماعی را تعیین نمود.

 یتیریمد يوهایسنار یاجتماع آثار یحوضه با توجه به تعداد و دامنه سواالت مرتبط با بررس نانیزنشآبخی و بردارانتعداد مراجعه به بهره

. در مطالعه )35( جامعه مورد مطالعه متفاوت خواهند بود ییایتنوع و پو نیاجرا و همچن تیقابل مان،ز نه،یچون هز یر اساس عواملو ب

ده، به  ياز جمله شورا رانگیمتصمی و هابه سرگروه یاجتماع -یدانیم یبررس کیبا  ح،یبه اطالعات صح یابیحاضر به منظور دست

 براي هااز نظر قصد آن اجتماعی مطالعه در کنندگانشرکت. استشده  اجعهمر یحوضه مطالعات نانیزنشیجامعه آبخ ندهیعنوان نما

 رشیاستخراج احتمال پذ براي. اندمورد پرسش قرار گرفته کینزد ندهیآ يبرا زیدر آبخ یاهگیپوشش تیریمد هايتیفعال ياجرا

  .استفاده شدهاست ايدوجمله یاحتماالت عیاز توز یتیریمد هايتیفعال

 ( )

!

!
yi n yi

r yi i i
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  )n= 0, 1, 2,…i Y(   )2رابطه ( 

، احتمال عدم پذیرش :qi، در هر سعی i احتمال پذیرش سناریو :pi، ايها در آزمایش دو جملهتعداد سعی :n که در رابطه فوق

 iY: تعداد موارد پذیرش سناریو i در n سعی ،Pr(yi) :در تجزیه و تحلیل پـذیرش اجتمـاعی سـناریوهاي     باشد.احتمال پاسخ مثبت می

  مدیریت بیولوژیک، چهار سطح (عدم پذیرش، پذیرش کم، پذیرش متوسط و پذیرش زیاد) در نظر گرفته شد.

  کیولوژیب تیریمد يوهایسنار يحاصل از اجرا اکولوژیکآثار  سازيمدل -2-2-3-4      

هاي اکولوژیکی ناشی از اجراي سناریوهاي مدیریتی پوشش گیاهی، با محاسبه میزان نسبی هاي احتمال پیامدسازي و محاسبه توزیعمدل

رقومی پوشش گیاهی  هیچند ال يمدل ساز نیدر ا درصد تغییرات انواع پوشش گیاهی سطح حوضه از حالت اولیه انجام گردیده است.

بصورت جداگانه در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی  اديپیشنه مدیریتی هايمستعد اجراي فعالیت اضیبراي شرایط حال حاضر و ار

وارد نموده و بر اساس شاخص وزنی سطح پوشش اراضی و نسبت به ارزیابی میزان تأثیر عملیات اصالحی با استفاده از شاخص وزنی 

  .دی) اقدام گرد3سطح پوشش اراضی (معادله 
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WLCAI :اراضی، پوشش سطح وزنی شاخص mα: گیاهی پوشش تیپ نوع هر براي وزنی ارزش m  4(به روش دلفی، جدول،( m: 

  .باشدمی پارامترها کاربري و عدد شش تعدادشماره  :nm کاربري،  مساحت :k,mP، نوع پوشش

  )33هاي مختلف زمین به روش دلفی (مقادیر وزنی براي پوشش -4جدول 

  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  

  

  تاپسیستعیین سناریو مدیریتی برتر با استفاده از مدل  -2-2-4

، از مدل دلیچاي حوزه آبخیز منابعبه منظور مدیریت  ي مدیریت بیولوژیکهادر تحقیق حاضر به منظور انتخاب بهترین گزینه یا گزینه

باشد، استفاده گردید. در مدل تاپسیس پس از انتخاب معیارهاي گیري چند معیاره میهاي روش تصمیمتاپسیس که از جمله تکنیک

ها جهت مدیریت بندي انجام، و در نهایت بهترین گزینه یا گزینه، وزن دهی و الویتهاي مرتبطو شاخص گري معیارهامناسب و غربال

فاصله را با راه حل  نیکمتر دیبا یانتخاب نهیمفهوم استوار است که  گز نیبر اتاپسیس مدل  شود.حوضه مورد مطالعه، انتخاب می منابع

یا ها تشکیل ماتریس دادهشامل مراحل انجام مدل تاپسیس  .داشته باشد یآل منف دهیرا با راه حل افاصله  نیآل مثبت و کمتر دهیا

تعیین گزینه برتر ، و در نهایت هاو تعدیل آن معیارهاتعیین وزن ،  هااستاندارد کردن داده ،شاخص kمعیار و  nبر اساس ماتریس تصمیم 

   .)16و  10، 3( شرح داده شده استگون در منابع گونابه تفصیل  باشد کهو بهینه می

  نتایج -3

  تعیین سناریو برتر با استفاده از مدل تاپسیس -3-1

و در ادامه ) 5(جدول ابتدا ماتریس تصمیم تشکیل به منظور ارزیابی پیامدهاي ناشی از اجراي سناریوهاي مدیریت بیولوژیک پیشنهادي، 

دهی به معیارها، با استفاده از نظرات ارها با تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و وزنسپس وزن معی ماتریس نرمال شده محاسبه گردید.

  .)6 جدول(محاسبه گردید  معیارها نهایی وزن نهایت درکارشناسی تعیین و 

  بر اساس مقادیر محاسبه شده معیارهاي منتخب دلیچايحوزه آبخیز  منابعماتریس تصمیم مدیریت  -5جدول 

  اجتماعی  اقتصادي   کاکولوژی  فیزیکی  سناریو

1  847123  0  0  05/0  

2  523633  02/3351  3747778  65/0  
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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 تحقیقوزن نهایی و اولویت بندي معیارها -6ول جد

  وزن دهی نهایی  معیار  اولویت بندي

  47/0  اجتماعی  1

  28/0  اکولوژیکی  2

  24/0  اقتصادي  3

  01/0  فیزیکی  4

  

گردید  مقیاس وزنی محاسبهبی ماتریس تصمیم  ،مقیاس شده در بردار وزن معیارهاهاي ماتریس تصمیم بیبا ضرب کردن درایهدر ادامه 

محاسبه گردید، آل حل ایدهمیزان نزدیکی نسبی به راه نیز منفی و و آل مثبتایده راه حل ، فاصله ازحاصلبا استفاده از نتایج . )7 (جدول

 نتایج نشان داد که). 8 جدول( هاي تصمیم (سناریوها) انجام شدبندي گزینهالویتدر نهایت  آورده شده است. 8 نتایج آن در جدول که

- بر اساس میزان نزدیکی نسبی به راه ي تصمیمهابندي گزینه. رتبههاي اول تا سوم بودندداراي الویت به ترتیب 2و  14، 10سناریوهاي 

  .باشندمیاز مطلوبیت بیشتري برخوردار  ،دنباشبوده تر یکدنز یک، به طوریکه هرچه به بوده استآل حل ایده
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  دلیچايحوزه آبخیز  منابعت ماتریس تصمیم وزنی مدیری -7جدول 

  اجتماعی  اقتصادي   اکولوژیک  فیزیکی  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  

 تاپسیسمدل بندي سناریوها بر اساس نتایج بدست آمده از اولویت -8جدول 

  الویت  آلنزدیکی نسبی به راه حل ایده  آل منفیفاصله از ایده  آل مثبتفاصله از ایده  سناریو

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  
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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  

  

  گیريبحث و نتیجه -4

هاي مدیریتی یکی از رویکردهاي مناسب با در نظر گرفتن وضعیتکه تدوین سناریوهاي  نشان دادحاضر تحقیق حاصل از نتایج 

باشد. در این مورد با پیشنهاد و تدوین سناریوهاي گوناگون، شرایط بررسی و ارزیابی مدیریت این منابع از مدیریتی گوناگون می

را از آنجا که هر یک از سناریوهاي ممکن، پیامدهاي گوناگون و گاهی متضاد  گردد.وناگون و شرایط مختلف، مهیا میهاي گدیدگاه

گیري چندمعیاره با توجه به وجود آثار گوناگون سناریوهاي مدیریتی و تفاوت بدنبال خواهند داشت، لذا با استفاده از تکنیک تصمیم

به منظور رفع مشکالت و بهبود و مدیریت منابع حوزه  ،در طبیعت و ماهیت معیارها، سناریوهاي داراي الویت و اهمیت برتر مدیریتی

تحقیق که تدوین سناریوهاي مدیریت بیولوژیک به منظور مدیریت این اند. بدین ترتیب هدف از انجام ش بینی شدهآبخیز دلیچاي پی

   ، محقق گردیده است.بودهو گیاه خاك  ،منابع آب

ت مساح نیشتریب يدارا يوهاینشان داد که، سنار یکیزیف اریمع سازي پیامدهاي مدیریت بیولوژیک بر اساسمدلحاصل از  جینتا

 قیدر تحق یمورد بررس یکیزیف اریبر مع کیولوژیب تیریمد يوهایسنار ریتأث ی. به منظور بررسباشندیم تیوضع نیبهتر ياجرا، دارا

 نیشتریاز آن بود که ب یحاصل حاک جیو نتا هقرار داشت رمد نظ دلیچاي زیدر حوزه آبخ لیحاضر کاهش ارتفاع رواناب و حجم س

 تیاهم يبعد تیدر اولو زین 15 ویسنارهمچنین . دیبرتر انتخاب گرد تیبوده و به عنوان اولو 16 يویارمربوط به سن لیکاهش حجم س

و در  یاهیگ وششپ تیمساحت اجرا و به تبع آن اصالح وضع نیشتریب يدارا بیبه ترت 15و  16 يوهایقرار گرفت. از آنجا که سنار

اول و  تی، در الوالبیارتفاع رواناب و حجم سماره منحنی و بدنبال آن کاهش با توجه به شرایط منطقه، با اصالح و افزایش ش تینها

آخر را به خود  تیاولوبه لحاظ عدم اجراي عملیات اصالحی،  زیموجود) ن طیاول (حفظ شرا ویقرار گرفتند. سنار تیدوم اهم

 هايتیدر اولو بیبه ترت 15و  16 يوهاینارسنشان داد که  زین کیاکولوژ اریحاصل از مع جینتا یبررس نیاختصاص داده است. همچن

سطح پوشش  یمقدار شاخص وزن نیاز دارا بودن باالتر یناش ویدو سنار نیبرتر ا تینشان داد که اهم هایاول و دوم قرار گرفتند. بررس
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که با توجه  از آن بود حاکی یاجتماع يسازمدل حاصل از جینتابوده است. مراتع منطقه بر سطوح اصالح شده در  يو اثرگذار یاهیگ

 هايتیفعالتمایل اهالی به ده،  يبه شورا نانیزنشآبخی و بردارانبهره ریاعتماد سا زینده)، و  شوراي اعضاء( هاسرگروه یبه آگاه

 اریحاصل از مع جیچنانکه نتا ،ها بوده استتابعی از سود اقتصادي حاصل از اجراي آنمراتع منطقه  تیاصالح وضع يبرا يشنهادیپ

هاي در سالنشان داد که  جیاشاره داشت. نتا ت،یدوم اهم تیالو 2 ویاول و سنار تی، به عنوان الو10 ویبرتر سنار تیبه اهم یاجتماع

رود، به مدیریت آب و خاك حبلهاولیه طرح  و اجراي تهیه یکی از عوامل موثردر جذب مشارکت مردمی در منطقه مطالعاتی،اخیر 

توسط اداره منابع طبیعی شهرستان  که هاي تشویقی و حمایتیبرداري از مراتع به مرتعداران و سیاستي بهرهدنبال آن طرح واگذار

هاي اصالحی و کاشت گیاهان مرتعی مانند باریجه (در قالب عملیات بذرپاشی، است. اجراي عملیات ، بودهگرمسار اجرا گردیده

آوري و فروش محصول آنغوزه، باعث گردیده تا شرو در منطقه و سود حاصل از جمعکاري و ...) به وسیله برخی از مرتعداران پیکپه

متقاضی بذر باریجه براي اجراي عملیات اصالح مراتع باشند. سود  ،سایر مرتعداران نیز با مراجعه به اداره منابع طبیعی شهرستان گرمسار

است که با کمک و راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی، اقدام بوده یت حاصل از آن به قدري براي دامداران و مرتعداران منطقه حایز اهم

بذر مازاد مرتعداران  همچنینهاي باریجه و مراتع جلوگیري گردد. رسانی به پایههاي چرایی مناسب نموده تا از آسیببه اجراي سیستم

 زیانطور که در قبل نهم .نموده استرتعداران منطقه و سود بیشتري را نصیب م شدهاداره منابع طبیعی شهرستان گرمسار خریداري توسط 

 اریحاصل از مع جیبر اساس نتا نیانجام شد. بنابرا ،ریمتغ نهیشاخص هز تفادهبا اس ،ياقتصاد اریمع یابیحاضر ارز قیاشاره شد در تحق

 ویبه عنوان سنار 1 ویکه سنار ارهایمع ریآخر قرار گرفتند. برخالف سا تیدر الو 16 ویبرتر و سنار ویاربه عنوان سن 1 ویسنار ،ياقتصاد

 ياز عدم اجرا یمهم ناش نیقرار گرفت، که ا تیآخر اهم تیدر الو 16 ویسنار ،ياقتصاد اریدر مع د،یگرد تعیینآخر  تیالو يدارا

 ازمندی، ن16 ویدر سنار یتیمدیر اتیعملتمامی  ياجرا کهیبوده، در حال ویسنار نیا يابر نهیو نبود هز 1شماره  ویدر سنار یتیریمد تیفعال

قرار گرفته  تیآخر اهم تیفوق، مقرون به صرفه نبوده و در الو اتیعمل ياجرا هاييازمندین زیمنطقه و ن طیو با توجه شرا نهیصرف هز

    است.

ار معیار سنجش سیس در مدیریت بیولوژیک منطقه مورد مطالعه حاکی از آن بود که در بین چهپنتایج حاصل از اجراي مدل تاهمچنین 

هاي اول تا به ترتیب در اولویتفیزیکی هاي مدیریتی پیشنهادي نسبت به هدف، معیارهاي اجتماعی، اکولوژیک، اقتصادي و گزینه

اند. اما پس از وزن دهی و مقایسه سناریوها در قالب چهار معیار اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی و فیزیکی، سناریو چهارم قرار گرفته
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، بهترین هکاري بودو کپهچرا عنوان برترین سناریو شناخته شد. نتایج نشان داد این سناریو که شامل دو فعالیت مدیریتی مدیریت  به 10

اجراي  ها نشان داد کهبررسی نماید.در حوزه آبخیز دلیچاي فراهم میها و معیارهاي در نظر گرفته شده وضعیت را با توجه به گزینه

 ،هاي طبیعی منطقه مطالعاتی ایجاد خواهند کردرا در وضعیت عرصه ايمشاهدهتغییر قابل  بیولوژیک پیشنهادي یتهاي مدیریفعالیت

هاي با افزایش درصد پوشش و بیومس گیاهی، درصد سطوح فاقد پوشش و عرصه ،با توجه به شرایط موجود در منطقه مطالعاتیچنانکه 

کاهش ارتفاع رواناب، حجم رواناب حاصل و میزان فرسایش و نفوذپذیري نیمرخ خاك  انبا افزایش میزلخت کاهش یافته و در نتیجه 

-نیز افزایش یافته و می خاك نیز کاهش خواهد یافت. به تبع آن نیز میزان تولید علوفه گیاهی ناشی از احیاء پوشش گیاهی طبیعی منطقه

همانطور که در نتایج مشاهده گردید علیرغم اینکه فزایش دهد. تواند به طور محسوسی سود حاصل از تولیدات دامی را در منطقه ا

که به ترتیب  16و  15، 14، 13، 12درصد از کل اراضی اصالح شده را به خود اختصاص داده و نسبت به سناریوهاي  58تنها  10سناریو 

باشد، اما با ح عملیات اجرایی کمتري میاند، داراي سطکل اراضی اصالحی را به خود احتصاص داده 100و  6/86، 4/71، 5/63، 5/78

یکی از عواملی که به طور مشابه در تمامی توجه به وزن مربوط به معیارهاي گوناگون در رتبه و الویت اول قرار گرفته است. چنانکه 

در سناریوهاي مذکور، ت اجراي عملیابا افزایش سطح باشد که پنج سناریو مذکور به طور مشابه داراي اثر منفی بوده، هزینه اجرا می

باشد، مؤثر واقع شده آل میکه عامل هزینه (منفی) و کاهش دهنده میزان نزدیکی از گزینه ایده به عنوان پیامدي،هزینه اجراي عملیات 

و با لحاظ نمودن  قابلیت و توانایی تعیین گزینه بهینه و برتر را بر اساس ،توان چنین بیان نمود که مدل بر اساس نتایج حاصلاست. لذا می

باشند، دارا بوده و با استفاده و بکارگیري آن در مدیریت منابع معیارهاي گوناگون، که داراي وزن و میزان تأثیرگذاري متفاوت می

-ها را محقق نمود. نتایج تحقیقات مشابه انجام شده در بکارگیري تکنیکتوان از هدررفت منابع جلوگیري و ارتقاء کیفی آنآبخیز می

طبیعی و محیط زیست بویژه ها در مدیریت منابعگیري چند معیاره نتایج مشابهی را از قابلیت و توانایی باالي این مدلهاي تصمیم

)، 19هلیلی و همکاران ()، 2اسدي و همکاران (توان به نتایج تحقیقات اند که میهاي آبخیز گزارش نمودهمدیریت منابع در حوزه

  اشاره نمود.نیز  )30و جاویدي و همکاران ( )12صفویان و همکاران ( ،)10سپهر و همکاران ()، 43(سعدالدین و همکاران 

-گیري چندمعیاره، توانایی ایجاد یک محیط تصمیمهاي تصمیمگیري نمود که تکنیکتوان چنین نتیجهبر اساس نتایج تحقیق حاضر می

سازند. همچنین مشاهده گردید که مدل تاپسیس مهیا مییریت منابع آبخیز براي تعیین گزینه مدیریتی بهینه در مدگیري مطلوب را 

باشد. قابل توجه است که هاي مربوط دارا میهاي برتر مدیریتی را با تلفیق آثار معیارها و شاخصبندي و تعیین سناریوقابلیت الویت
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تر باید بخشی از سازد، لذا اهداف داراي اهمیت کممیهاي گوناگون، خود فرآیند مدیریتی را با مشکل مواجه لحاظ نمودن دیدگاه

اهداف اصلی باشند تا تنوع اهداف مدیریتی به حداقل رسیده و در عین حال بهترین نوع و سطح مدیریت با توجه به شرایط منطقه ارایه 

  ر گرفته شوند. هاي اصلی و مهم که تأثیر مستقیم بر اهداف مدیریتی دارند، در نظگردد و نیز معیارها و شاخص

  تشکر و قدردانی

المللی بیابان، دانشگاه تهران در جهت انجام این تحقیق، تشکر و هاي مادي و معنوي مرکز تحقیقات بینبدینوسیله از کلیه حمایت

 گردد.قدردانی می
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Abstract  

 
Recently, catchments were considered as planning and management units for sustainable development in many of 
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. Current study aimed integrated watershed management approach to evaluate biological 
management options in Delichay watershed. 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 priority respectively and scenario no 10 was determined as the best 
scenario and had first priority. Also, the results showed that the multi-criteria decision making techniques included 
capability of expressing different aspects of the problem and are the perfect tool for integrated watershed resources 
management. 
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