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 امیررضا کشتکار ؛ استادیار ،گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی ،مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران
 بهناز آصفجاه؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان ،گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی ،مرکز تحقیقات بینالمللی
بیابان ،دانشگاه تهران
 یوسف عرفانیفرد؛ دانشیار ،گروه مهندسی منابعطبیعی و محیطزیست ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 علی افضلی؛ کارشناس گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی ،مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان ،دانشگاه تهران

چکیده
امروزه کاربری نامناسب اراضي و تخریب منابع طبیعي پیامدهایي مانند افزایش وقایع سیل و فرسایش خاك را بدنبال داشته است .در
چنین شرایطي باید با برنامهریزی منسجم در منابع طبیعي با هدف کنترل ،احیاء و حفاظ .از این منابع اقدام کرد ،که مدیری .منتابع
حوزه آبخیز چنین اهدافي را برآورده خواهد کرد این تحقیق با هدف مدیری .منابع آبخیز با رویکرد سناریوسازی ،به ارزیابي پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعي ،فیزیکي و اکولوژیک حاصل از مدیری .بیولوژیک در حوزه آبخیز دره ناری سروستان پرداخته اس ..با انتخاب سه
فعالی .مدیری .بیولوژیک ،هش .سناریوی مدیریتي در منطقه تدوین شد سپس با استفاده از مدلسازی بر اساس معیارهای فیزیکي،
اکولوژیک ،اقتصادی و اجتماعي ،پیامدهای ناشي از اجرای هریک از سناریوهای مدیریتي و اولوی .هریک از سناریوها بر اساس چهتار
معیار مذکور تعیین گردید در نهای .گزینه و سناریو برتر با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره و مدل تاپسیس فتازی انجتام
شد .نتایج نشان داد که سناریو شماره هش .برترین سناریو و دارای اولوی .اول بوده اس .همچنین نتایج نشان داد ،که تکنیتکهتای
تصمیم گیری چند معیاره از توانایي و قابلی .باالیي در بیان ابعاد گوناگون مسئله برخوردار بوده و ابزار مناسبي بترای متدیری .جتامع
منابع حوزههای آبخیز ميباشند
واژههای کلیدی :تصمیمگیری چند معیاره فازی ،حوزه آبخیز درهناری ،رویکرد سناریو سازی ،مدیری .بیولوژیک
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 .1مقدمه
امروزه بهرهبرداریهای بي رویته و نامناستب و توستعه
صنعتي و آلودگيهای گوناگون ناشي از آن ،باعث تضعیف
و از بین رفتتن منتابع طبیعتي ،افتزایش ستیل ،فرستایش
خاك ،رستوبذذاری در ستدها ،بتروز جریتانهتای گلتي و
لغزش زمین و آسیبهای گوناگون انساني و محیطي دیذر
شده اس .بنتابراین در شترایر رشتد روزافتزون جمعیت.
انساني ،گریزی نخواهد بتود مذتر اینکته بتا برنامتهریتزی
منسجم و قانونمند در متدیری .منتابع طبیعتي بتا هتدف
کنترل ،احیاء و حفاظ .در راستای استفاده بهینته از ایتن
منابع به صورت پویا ،برنامهریزی کرد بدین دلیل اس .که
مدیری .جامع حوزه آبخیز به صورت دخال .برنامتهریتزی
شده و قانونمند در مدیری .منابع محتیر زیستتي شتامل
آب و زمین و با هتدف کنتترل یتا حفاظت .و استتفاده
بهینه از این منابع پا به عرصه وجود ميگذارد ][70
مدیری .حوزه آبخیز تحت .عنتوان یکپارچتهستازی و
هماهن ت کتتردن و نیتتز متتدیری .فعالیتت.هتتای بشتتر در
محتتدوده یتتک حتتوزه آبخیتتز تعریتتف متتيگتتردد ][9 ،71
مدیری .جامع آبخیز فرایندی اس .کته توستعه یکپارچته
آب ،خاك و سایر منابع مرتبر را ،به منظتور بته حتداک ر
رساندن عایدات اقتصادی و اجتمتاعي ،بتهشترطي کته بتا
نذرش عادالنه ،عواید اقتصادی منجر به هتدر رفت .منتابع
اصلي نذتردد ،ممکتن متيستازد ] [72تلفیتق معضت،ت،
عوامل مؤثر بر بخشهتای مختلتف آبخیتز ،ابعتاد مختلتف
(بیوفیزیکي و اقتصادی -اجتماعي) ،افراد مرتبر با آبخیتز
و نیز مدلها و دادههتا در مقیتاسهتای مختلتف از ابعتاد
ارزیابي و مدیری .یکپارچه آبخیز هستتند ] [19متدیری.
جامع حوزه آبخیز با ساکنان و بهرهبرداران زیاد و نیازهای
گوناگون ،نیازمند ارزیابي جتامعتتر و بته چتالش کشتیدن
بیشتر گزینههای مدیریتي و اقدامات اجرایي مربوط به هر
گزینه مدیریتي از قبیل عملیات مدیری .پوشش گیتاهي،
ساختماني و غیرساختماني و نتایج حاصل از آنها ميباشتد
][17
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در همین راستا ناکارآمتد بتودن نذترش تتک بعتدی و
لزوم جامع نذری در مدیری .آبخیز مستلزم بهترهگیتری و
تلفیق تخصصهای مختلف ،ارائه گزینتههتا و ستناریوهای
مختلف مدیریتي و اتخاذ بهترین تصمیمهتا و شتیوههتای
مدیریتي از میان این گزینتههاست .از ایتنرو استتفاده از
روشهای تحلیل چنتد معیتاره در ایتن ارتبتاط متيتوانتد
راهذشای مؤثری برای تصمیمگیری درس .و مؤثرتر باشد
فنون تصمیمگیری چند معیاره روشهایي هستند کته بته
کمک آنها ميتوان با مد نظر قرار دادن معیارهای کمتي و
کیفي متعدد و گوناگون ،بهترین گزینه را از میان چنتدین
گزینه تعیین و انتخاب کرد ] [4از مهمتترین روشهتای
تصمیمگیری چند معیاره متيتتوان بته تخصتیص خطتي،
روش اولوی.بندی بر استاس تشتابه بته راه حتل ایتدهآل،
تئوری مطلوبی .چنتد معیتاره و تحلیتل سلستله مراتبتي
اشاره کرد ] [13تکنیتکهتای متذکور هتر چنتد کته در
زمینههای گوناگوني مانند اقتصتاد ،مهندستي ،کشتاورزی،
منابع طبیعي و محیر زیس .بکار گرفته شتدهانتد ]،5 ،7
 ،[33 ،37 ،31 ،77 ،71 ،12 ،7 ،2ولي فقر در چند سال
اخیر تحقیقات نسبتاً محدودی در ارتباط با کاربرد آنها در
مدیری .یکپارچه و جامع منابع آبخیز انجتام شتده است.
] [30 ،73 ،77در پژوهشتتتي بتتته منظتتتور متتتدیری.
بهرهبرداری از مخزن ستد بوستتان در استتان گلستتان از
تکنیک تصمیمگیری چند معیاره استتفاده گردیتد بتدین
منظور بتا بررستي دادههتای دبتي جریتان 19 ،ستناریوی
مدیریتي تدوین و بعد برای ارزیابي سناریوها ،پتنج معیتار
که عبارت بودند از میزان حجم خالي مختزن در متاههتای
سی،بي ،میزان آب ذخیره شده در پایان یتک ستال آبتي،
خطر احتمال طغیان در پایاب سد ،میزان دبي خروجتي از
مخزن و خطر شکس .سد در هنذام وقوع ستیل ،در نظتر
گرفته شد سپس این معیارهتا بته کمتک فراینتد تحلیتل
سلسله مراتبي فازی وزندهي و بعد  19ستناریوی تتدوین
شده به کمک روش تاپسیس اولوی.بنتدی گردیتد نتتایج
تحقیق مذکور نشان داد که سناریوی شماره هفت .شتامل
انجام اقدامات کنترل سیل در ماههای اردیبهش .و مرداد،

بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی در اولوی.بندی گزینههای مدیری.

در اولوی .اول اهمی .قرار گرفته است [15] .در مطالعته
دیذری نیز با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبي بته
مدیری .جامع حوزه آبخیز شهری قیدار در استان زنجتان
پرداخته شد در این تحقیق برای حل مشک،ت موجود در
حوضه ،ابتتدا تعتدادی گزینته متدیریتي شتامل عملیتات
مکانیکي (احداث سازههای تأخیری ،افزایش ضریب زبتری
معبر عبور سیل در باالدس .حوضه و کاهش ضریب زبری
به همراه پاكسازی معابر عبور سیل) ،عملیتات بیولوژیتک
(نهالکاری ،بوته کاری و بذرپاشتي) و عملیتات عمرانتي و
خدماتي (احداث جایذاه سوخ ،.ایجاد خطوط ارتبتاطي و
احداث مراکز تفریحتي) انتختاب گردیتد در مرحلته بعتد
بهمنظور ارزیابي و انتختاب بهتترین گزینته ،چهتار معیتار
شتتامل هزینتته ،حفاظتت .ختتاك ،ستتهول .اجتترا و کتتاهش
ستی،ب در نظتتر گرفتتته شتتد ستتپس بتتر استتاس نظتترات
کارشناسان مختلف اقدام به ارزیابي گزینهها با استتفاده از
تکنیک تحلیل سلستله مراتبتي شتد نتتایج ایتن تحقیتق
حکای .از آن داش .که معیتار هزینته مهمتترین معیتار و
عملیات اص،ح بیولوژیک به عنوان بهترین گزینه مدیریتي
انتختتاب شتتدند ] [30تحقیقتتي بتتا استتتفاده از تکنیتتک
تصمیمگیری چند معیاره ،به ارزیابي سناریوهای متدیری.
بیولوژیک در مدیری .جامع حوزه آبخیز رامیان در استتان
گلستان انجتام شتد در ایتن تحقیتق در راستتای اهتداف
مدیری .یکپارچه بته بررستي آثتار فیزیکتي و اقتصتادی-
اجتمتتاعي ستتناریوهای متتدیری .بیولوژیتتک بتتا تأکیتتد بتتر
مشک،ت ناشي از سیل و فرسایش در زیرحوزههای آبخیتز
رامیان پرداخته شده اس .پتس از انتختاب چهتار گزینته
مدیری .بیولوژیک و تدوین  19سناریوی مدیریتي در هتر
زیرحوضه ،م،كهای ارزیابي مشخص گردیتد نتتایج ایتن
مطالعه نشان داد که در موازنه نتایج با تأکیتد بتر مت،ك
اجتماعي در بیشتتر زیرحوضتههتا ،بعتد از ستناریوی اول
(حفتتتتا شتتتترایر موجتتتتود) ،ستتتتناریوی شتتتتماره دو
(اگروفارستری) اولوی .انتخابي آبخیزنشینان بتوده است.
همچنین تکنیکهای چند معیاره از قابلی .قابتل تتوجهي
در کمک به تصمیمگیران در اخذ تصمیمات متدیریتي در
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مدیری .جامع و یکپارچه حوزه آبخیز برخوردار بوده و بته
منظتتور مقایستته نتتتایج اجتترای گزینتتههتتای متتدیریتي در
بخشهای مختلف آبخیز و در بازههتای گونتاگون زمتاني،
تجزیه و تحلیل موازنه نتایج و درك بیشتر آنها ميتواند به
تصمیمگیری بهتری منتهي گتردد ] [72در تحقیقتي بته
تحلیل سناریوهای مدیری .بیولوژیک با استفاده از رویکرد
تصمیمگیری چند معیتاره در حتوزه آبخیتز وطتن استتان
گلستان پرداخته شده اس .در این تحقیق بتا استتفاده از
رویکرد تصمیمگیری چند معیاره و انتختاب چهتار معیتار
کلیدی اقتصادی ،اجتماعي ،فیزیکتي و اکولتوژیکي اثترات
سناریوهای پیشنهادی مدیری .بیولوژیتک ،پتیش بینتي و
سناریوهای اجرایي برتر تعیین شد بتا توجته بته بررستي
مشک،ت منطقه ،چهتار گزینته متدیریتي (اگروفارستتری،
درختت.کتتاری ،کپتتهکتتاری و بانکتت.بنتتدی) تعیتتین و 19
سناریوی مدیریتي تدوین گردید نتایج این پژوهش نشان
داد کتته ستتناریوی ( 14اگروفارستتتری ،درختت.کتتاری و
بانک.بندی) برترین سناریو بوده که نشان دهنده انتختاب
و پیش بیني گزینه مدیریتي متناسب با شترایر منطقته و
آبخیزنشینان بوده است [71] .در پژوهشتي ستناریوهای
مختلف بهبود کیفی .آب حوزه آبخیز گرگان رود -استتان
گلستان مورد بررسي قرار گرف .در این تحقیق 7 ،پارامتر
کیفي آب به عنوان متغیتر وابستته و  41متغیتر مستتقل
سیمای سترزمین انتختاب و بعتد رابطته بتین متغیرهتا از
طریق تحلیل همبستذي و رگرستیون بررستي گردیتد در
نهای ،.با توجه به دیدگاهها و اهداف مدیریتي مختلتف در
میان کارشناسان ،فعالی.های متدیریتي ممکتن پیشتنهاد
گردید پنج فعالی .مدیریتي کاهش چینخوردگي پوشش
درختي ،افزایش مرتع به ازای کاهش مناطق بایر ،کتاهش
ستتطک کشتتاورزی بتتر استتاس روش ارزیتابي چنتتد معیتاره
تناسب سرزمین ،کاهش جاده با کاهش ستطک کشتاورزی
براستتاس روش الذتتوریتم هزینتته (فواصتتل هزینتتهای) و
افزایش مرتع و افزایش تعداد لکههای درختتي بته منظتور
موازنه نتایج به دس .آمده از اجترای ستناریوهای تتدوین
شده و نیز تعیین سناریو یا سناریوهای برتر ،با استتفاده از
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تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ،بهکار گرفته شد به این
منظور پس از محاسبه مقدار معیارهتا در همته ستناریوها،
معیارهای یاد شده به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبتي
وزندهتتي و بعتتد  37ستتناریوی تتتدوین شتتده بتتا تکنیتتک
تاپسیس بترای تعیتین برتترین ستناریوها ،اولویت.بنتدی
گردید با توجه به نتایج برترین ستناریو ،یعنتي ستناریوی
 71شامل کاهش جاده با الذوریتم هزینه و افزایش مرتتع،
به ازای کاهش مناطق بایر انتخاب شد ] [77ارزیابي آثتار
اقتصادی  -اجتماعي و بیوفیزیکي ستناریوهای بیولوژیتک
مدیری .شوری در استرالیا با استفاده از شبکههای تصمیم
بیزین انجام شد .در این تحقیق گزینههتای احیتاء مراتتع،
استفاده از بقایای گیاهي ،حفاظ .اراضي حاشیه رودخانته
و عملیات پمپاژ با هدف کاهش مناطق تعذیته و تخلیته و
کاهش ارتفاع و حجم رواناب به عنوان راهحلهای ممکتن،
پیشتتنهاد گردیدنتتد پتتس از ارائتته بهتتترین ستتناریوهای
مدیریتي نتیجه گرفتند که مدل مورد استتفاده بته لحتا
نمایش ارتباط بتین متغیرهتای کمتي و کیفتي و در نظتر
گتترفتن عتتدم قطعیتت .دارای توانتتایي بتتاالیي در نمتتایش
سیستم ميباشد ] [75همچنین رویکرد برنامهریزی چنتد
معیاره با استفاده از تکنیکهای تحلیل سلستله مراتبتي و
تاپسیس در رتبهبندی گزینههای مدیری .اراضي در حوزه
آبخیز کن استان تهران مورد استفاده قرار گرف .هتدف از
انجام این تحقیق تجمیع معیارهای کمّي و کیفي تصمیم-
گیری در فرایند برنامهریزی بوده اس .نتایج حاصل نشان
داد که در زیرحوضههای گوناگون ،بجز گزینه تأمین منابع
آبي که در تمامي زیرحوضهها گزینه برتر بود ،با توجه بته
شرایر هر زیرحوضه ،گزینههای دیذر ازجملته توریستم و
گردشذری ،مدیری .مراتتع ،بتا داری و اقتدامات کنتترل
سی،ب در اولوی .دوم اهمی .قرار داشتند ] [17تحقیقي
با هدف مدیری .جامع کیفي منابع آب سطحي با استفاده
از مدل شبکه تصمیم بیتزین و رویکترد سناریوستازی ،در
حوضه حبلهرود گرمستار انجتام شتد در ایتن تحقیتق بتا
انتخاب چهار گزینه فعالی .مدیری .بیولوژیک 19 ،سناریو
مدیریتي برای منطقه تدوین گردید با توجته بته شترایر
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منطقه و اهداف مطالعته ،چهتار پتارامتر کیفتي استیدیته،
نسب .جذب سدیم ،کل مواد محلول و هتدای .الکتریکتي
به عنوان شاخصهای کیفي جریان سطحي منطقه تعیتین
و بعد با استفاده از روش آنالیز مؤلفههای اصلي متغیرهای
کلیدی مؤثر بر پارامترهای کیفتي فتو در  10زیرحوضته
منتخب واقع در ف،ت مرکزی ایران تعیین گردیتد نتتایج
نشتان داد کتته فعالیت .متدیریتي اصتت،ح اراضتي حاشتیه
رودخانه ،برترین گزینه مدیریتي در بهبود کیفیت .منتابع
آب سطحي منطقه بوده اس [17].این تحقیتق بتا هتدف
ارائه و توسعه روشي در جه .دستیابي به مدیری .منتابع
حوزه آبخیز بتا استتفاده از تکنیتک تصتمیمگیتری چنتد
معیاره اولوی.بندی بر استاس تشتابه بته راه حتل ایتدهآل
(مدل تاپسیس فازی) و انتخاب بهترین سناریوی مدیری.
بیولوژیک در حوزه آبخیز درهناری سروستان فارس ،انجتام
شده اس.

 .2روششناسی
 .1.2منطقه مطالعاتی
حوزه آبخیز دره ناری سروستان با مستاحتي برابتر 554
هکتار و موقعی .جغرافیایي  57◦ 45′و  57◦ 41′شترقي و
 77◦ 71′و  77◦ 77′شمالي قرار گرفته اس .ایتن حوضته
در فاصله بین شیراز سروستتان در  34کیلتومتری شتیراز و
 57کیلومتری سروستان در کنار دریاچه مهارلو قرار گرفتته
و در محدوده جغرافیایي شهرستتان سروستتان و دهستتان
مهارلو ميباشد محدوده متورد مطالعته از شتر بته جتاده
شیراز سروستان در نزدیکي دریاچه مهارلو ميرسد ،در واقع
خروجي حوضه به سم .دریاچه مهارلو (نمتک) متيباشتد
موقعی .منطقه مورد مطالعه در حوضه دره ناری سروستان،
استان فارس و در ایران در شکل یک نشان داده شده اس.
متوسر بارندگي و دمای سالیانه به ترتیب  473میليمتتر و
 14/3درجه سانتيگراد ميباشد محدوده مورد مطالعه فاقد
رودخانتته دائمتتي استت [1] .بتته علتت .نفوذپتتذیری کتتم
سازندهای موجود در منطقه و شتیب زیتاد حوضته ،امکتان
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وقوع سی،بهای مخرب در منطقه بسیار زیاد اس .حوضه
به سه تیپ اصلي و یک تیپ فرعي و جمعاً به شتش واحتد
اراضي تفکیتک گردیتده است .کته تیتپ هتای موجتود در
منطقه شامل کوه ،تپه ،مختروطافکنته واریتزهای و مخلتوط
ميباشد بر اساس میزان کل تولیتد علوفته مراتتع منطقته،
 1971واحد دامتي متازاد در منطقته وجتود دارد کته عتدم
رعای .تعداد دام مجاز در سامانه عرفي تعریف شتده و دوره
بهرهبرداری طوالني و بصتورت مفترط و غیراصتولي ،باعتث
تخریب و فشار بر مراتع محدوده مورد مطالعه شتده است،.
بهطوریکه میزان علوفه قابل استحصال از مراتتع جوابذتوی
نیتتاز دام منطقتته در متتدت چتترا از مراتتتع نمتتيباشتتد ][1
بنابراین در این تحقیق به منظور کاهش آثار هدررف .منابع
آبخیتتز ،رویکتترد مبتنتتي بتتر تتتدوین ستتناریوهای متتدیری.
بیولوژیک ،بکار گرفته شده اس.

 .2.2روش تحقیق
در مقابل رویکرد استتفاده از متدلهتای بهینتهستازی
ریاضتتي ،رویکتترد مبتنتتي بتتر ستتناریو بتتا افتتزایش ادراك
کارشناس ،بهرهبردار و آبخیزنشینان از آبخیتز ،ستعي دارد
تا سیستم آبخیز را بهتر به آنها شناسانده و اجازه دهتد تتا
کارشناس خود سناریوهای مدیریتي را بررستي کنتد و بتا
انتخاب هر یک ،نتایج م ب .و منفي هر یک را مشتاهده و
ارزیابي کند بتا ایتن رویکترد متيتتوان بته سیستتمهتای
پشتتیبان تصتمیم دستت .یافت .و بته جتتای ارائته نستتخه
مدیریتي از قبل تعیین شده ،سعي شود ع،وه بتر در نظتر
گرفتن اجزای سیستم ،امکان اضافه کردن سایر عوامل بته
کارشناس داده شود ][72
 .1.2.2تعیین فعالیتها و تدوین سناریوهای مدیریت
پوشش گیاهی
به منظور تعیین توانمندیهتا و محتدودی.هتا ،نتتایج
کلي مطالعات پایه در یک نذرش جامع مد نظر قرار گرف.
و ستتعي گردیتتد بتتا تلفیتتق دادههتتای پایتته و ستتنتز آنهتتا
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راهکارهای اجرایي مناسب تدوین گردد پس از شناستایي
عوامل تولید رواناب و رسوب در منطقه مطالعاتي ،ميتوان
به نفوذپذیری کم ستازندها و امکتان وقتوع ستی،بهتای
مخرب ،ناهمذن بودن بارش در طتول ستال و بته عبتارتي
فصل خشک با تداوم  1ماهه ،تبدیل مراتع به دیمزارهتای
کم بازده ،باف .عمدتاً سنذین خاك ،عتدم رعایت .تعتداد
دام مجاز در سامان عرفي و وجود ستازندهای حستاس بته
فرستتایش ،اشتتاره کتترد؛ بنتتابراین فهرستتتي از راهکارهتتای
ممکن و قابل اجرا برای برطرف کتردن مشتک،ت موجتود
تهیته و پیشتنهاد گردیتد گزینته حفتا شترایر موجتود،
عملیات ساختماني و رویکردهای مبتني بر پوشش گیاهي
از جمله فعالی.های مدیریتي آبخیز محستوب متيشتوند
البته گزینه حفا شرایر موجود در بعضي موارد ميتوانتد
راه حلي برای اص،ح آبخیز طي فرایندهای طبیعتي تلقتي
شود و اساس مقایسه با سایر گزینهها را فراهم کند
با در نظر گرفتن محدودی.های اجتماعي )سامانهای
عرفي) ،فني ،زماني و هزینته اجترا و همچنتین بتا لحتا
کتتردن پارامترهتتایي از جملتته بارنتتدگي ،شتتیب ،وضتتعی.
پوشش گیاهي ،فرسایش و خاك حوضه ،عملیات اص،حي
در واحدهای کاری تعیین شده ،پیشنهاد شد برای تعیتین
پراکنش مکاني فعالیت.هتای متدیریتي در ستطک آبخیتز،
نقشههای رقومي مترز حوضته ،شتیب ،کتاربری اراضتي،
فرسایش و گروه هیدرولوژیکي خاك منطقه با استتفاده از
سیستم اط،عات جغرافیایي تهیه و با در نظر گرفتن قواعد
سناریوسازی ،مناطق مستعد اجرای هریک از سناریوهتای
مدیریتي برای حتوزه آبخیتز دره نتاری مشتخص گردیتد
سپس فعالی.های مدیری .بیولوژیک ممکن و قابتل اجترا
در واحدهای کاری تعیین و در نهای .با استتفاده از رابطته
 7nترکیبهای محتمل فعالی.های مدیریتي و ستناریوها،
تدوین شد در جدول  1مناطق مستعد اجرای هر یتک از
فعالی.های مدیری .بیولوژیک پیشتنهادی و همچنتین در
جدول  7ترکیبهای محتمل این فعالیت.هتای متدیریتي
(سناریوها) ،برای حوزه آبخیز دره نتاری سروستتان ،ارائته
شده اس.
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شکل  .1موقعیت منطقه مطالعاتی در ایران و استان فارس

جدول  .1فعالیتهای مدیریتی پیشنهادی و نواحی مستعد اجرای هر فعالیت
فعالی .بیولوژیک

ویژگيهای مناطق مستعد اجرای عملیات پیشنهادی

کپهکاری
بذرکاری
مدیری .چرا

مناطق با خاك نیمهعمیق ،پوشش نیمه متراکم و شیب  40 -70درصد
مناطق با خاك نیمهعمیق ،پوشش نیمه متراکم و شیب کمتر از  70درصد
استقرار گیاهان و بهبود وضعی .منطقه ،مناطق با خاك سبک تا نیمهسنذین و شیبهای مختلف

جدول  .2سناریوهای تدوین شده برای مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز درهناری سروستان
سناریو
فعالی .بیولوژیک
مدیری .چرا
بذرکاری
کپه کاری

1

7

3

4

5

9

2

1

0
0
0

1
0
0

0
1
0

0
0
1

1
1
0

1
0
1

0
1
1

1
1
1
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در جدول  7عدد یک ،نماینده استفاده از فعالی .مورد
نظر و عدد صفر به منزله عدم استفاده از فعالی .مذکور در
سناریو مورد نظر متيباشتد .البتته بایتد توجته کترد کته
سناریوهای مدیریتي باید کام ً،از یکتدیذر قابتل تفکیتک
باشند
 .2.2.2تجزیه و تحلیل و ارزیابی مددیریت مندابع در
حوزه آبخیز دره ناری
 .1.2.2.2مدلسازی آثار فیزیکدی حاصدل از اجدرای
سناریوهای مدیریت بیولوژیک
برای شبیه سازی اثرات تغییر پوشش گیاهي بتر روی
خصوصیات هیدرولوژیکي از روش شماره منحني روانتاب
یا شماره منحني ،استفاده شده است .ایتن روش قابلیت.
ایجاد ارتباط بین خصوصیات آبخیز با پارامترهای جریتان
را دارا ميباشد در سناریوهای پیشنهادی ،شماره منحنتي
بر حسب مساح .هر یک از فعالی .مدیریتي محاسبه و با
توجه به اینکه در هر سناریو چه فعالیتي اجرا شود ،شماره
منحني محاسبه و پس از محاستبه شتماره منحنتي وزنتي
حوضه ،ارتفتاع روانتاب و در نهایت .دبتي اوال ستی،ب بتا
استفاده از آمار متوسر حداک ر بتارشهتای  74ستاعته و
بارندگي یک ساعته با دوره بازگشت 10 .ستاله ،محاستبه
گردید

1

 .2.2.2.2مدلسازی آثار اقتصادی حاصدل از اجدرای

فعالی .اقتصادی با استفاده از معادلته یتک محاستبه شتد
][11
رابطه ()1

در مدیری .یکپارچه آبخیز توجه به س،م .اقتصتادی
و اجتماعي افراد و جوامع آبخیزنشینان ضروری متيباشتد
از اینرو مطالعه اثرات اقتصادی از جمله بخشهتای مهتم
در مطالعات آبخیزداری تلقتي متيگتردد .بنتابراین بترای
شبیه سازی اثرات تغییر پوشش گیاهي بتر روی وضتعی.
اقتصادی از نشانذرهای درآمتد (ستود) ناختالص و هزینته
متغیر استفاده شده اس ،.که میزان درآمتد ناختالص هتر

Runoff Curve Number

1

)Ai

در این رابطه  :Piبهای محصول تولید شده در فعالیت.
( iبه ریال) :yi ،عملکرد محصتول بترای فعالیت( i .واحتد
تولید در هکتار) :Ci ،هزینتههتای متغیتر متورد نیتاز در
فعالی( i .بته ریتال) :Ai ،مستاح .اختصتاص یافتته بته
فعالیت( i .هکتتار) و  :nتعتداد فعالیت.هتای اقتصتتادی
ميباشد
در محاسبه هزینههای استقرار و نذهداری برای تمامي
فعالی.های مدیریتي پیشنهادی در حوضه درهنتاری ،یتک
دوره زماني مشترك در محاسبات اقتصادی در نظر گرفتته
شده اس .که به این دوره اصط،حاً افق برنامتهریتزی نیتز
ميگویند که شاخصهای اقتصادی برای این دوره ارزیتابي
ميگردد در این تحقیق با توجته بته دامنته زمتاني عمتر
فعالی.ها ،افق برنامهریزی برابر  9سال در نظر گرفته شده
اس .این دوره زماني حداقل بازه زماني اس .تتا عملیتات
بیولتتوژك اجرایتتي پتتس از کاشتت .و استتتقرار بتته زمتتان
بهرهبرداری برستد بتدینترتیتب در محاستبات اقتصتادی
برای آبخیز درهناری جریان پول بترای یتک دوره  9ستاله
تنظیم شده اس .برای محاسبه ارزش فعلتي هزینته و یتا
درآمد ناخالص از معادله زیر استفاده شده اس:.
رابطه ()7

سناریوهای مدیریت بیولوژیک

∑=G

∑

که در این رابطه  :Xiهزینه یا درآمتد بترای هتر یتک
فعالی .متدیریتي معتین در ستال  :T ،tدوره تولیتد بترای
فعالیتت .متتدیریتي و  :iمیتتزان تنزیتتل بتتر حستتب درصتتد
ميباشد در این مطالعه میزان تنزیل به صتورت مرکتب و
برابر  %10لحا شده اس .میزان تنزیل مرکب بتا اعمتال
اثر ترکیبي تورم و نرخ بهره بدس .ميآید
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جملهای pi ،احتمال پتذیرش ستناریو  iدر هتر ستعيqi ،

 .3.2.2.2مدلسازی آثار اجتماعی حاصدل از اجدرای

احتمال عدم پذیرش yi ،تعداد موارد پذیرش ستناریو  iدر
 nسعي و ) Pr(yiاحتمال پاسخ م ب .ميباشد در تجزیته
و تحلیل پذیرش اجتماعي سناریوهای مدیری .بیولوژیک،
چهار سطک (عدم پذیرش ،پذیرش کم ،پذیرش متوستر و
پذیرش زیاد) در نظر گرفته شد

سناریوهای مدیریت بیولوژیک
بتا توجته بته گستتره و دامنته ستئواالت مترتبر بتا
سناریوهای مدیریتي برای بررسي اثرات اجتماعي اجترای
سناریوها ،تعداد آبخیزنشتیناني کته متورد مراجعته قترار
ميگیرند در مطالعات مختلف متفاوت خواهد بود به هتر
حال با توجه به پارامترهایي مانند هزینته ،زمتان ،قابلیت.
اجرا و همچنین تنوع و پویایي جامعه آبخیزنشتینان بایتد
تعداد مناسب افراد شرک .کننده در مطالعه اجتمتاعي را
تعیین کرد تعداد مراجعه به بهرهبترداران و آبخیزنشتینان
حوضه با توجه به تعداد و دامنه سئواالت مرتبر با بررسي
اثرات اجتماعي سناریوهای مدیریتي و بر استاس عتواملي
مانند هزینه ،زمان ،قابلی .اجرا و همچنین تنوع و پویتایي
جامعه مورد مطالعه متفتاوت خواهنتد بتود ] [72در ایتن
مطالعه به منظور دستیابي بته اط،عتات صتحیک ،بتا یتک
بررسي میداني -اجتماعي به سرگروهها و تصمیمگیتران از
جمله شورای ده ،به عنوان نماینتده جامعته آبخیزنشتینان
حوضه مطالعاتي مراجعه شده است .شترک.کننتدگان در
مطالعه اجتماعي از نظر قصد آنها برای اجرای فعالی.های
مدیری .پوششگیاهي در آبخیز برای آینده نزدیک متورد
پرسش قرار گرفتهانتد بترای استتخراال احتمتال پتذیرش
فعالیتت.هتتای متتدیریتي از توزیتتع احتمتتاالتي دوجملتتهای
استفاده شدهاس.
piyi×qin-yi

رابطه ()3

 .4.2.2.2مدلسدازی آثدار اکولوژیدک ناشدی از اجدرای
سناریوهای مدیریت بیولوژیک
مدل سازی و محاسبه توزیع های احتمتال پیامتدهای
اکولوژیکي ناشي از اجرای ستناریوهای متدیریتي پوشتش
گیاهي ،با محاسبه میتزان نستبي درصتد تغییترات انتواع
پوشش گیاهي سطک حوضه از حال .اولیه انجام شده اس.
.در این مدل سازی چند الیه رقومي پوشش گیاهي بترای
شرایر حال حاضر و اراضي مستتعد اجترای سته فعالیت.
مدیریتي بصورت جداگانته در محتیر سیستتم اط،عتات
جغرافیایي وارد کرده و بتر استاس شتاخص وزنتي ستطک
پوشش اراضي ،نسب .بته ارزیتابي میتزان تتأثیر عملیتات
اص،حي با استفاده از شاخص وزني سطک پوشتش اراضتي
(معادله  )4اقدام گردید
∑

رابطه ()4

∑ = WLCAI

 :WLCAIشتاخص وزنتتي ستطک پوشتتش اراضتتي،
 :αmارزش وزني برای هر نوع تیپ پوشش گیاهي ( mبته
روش دلفي ،جدول  :m ،)3نوع پوشش :Pk,m ،مستاح.
کاربری :nm ،شماره کاربری و عدد شش تعداد پارامترها
ميباشد.

=)Pr(yi

))y1= 0, 1, 2,…n
که در رابطته فتو  nتعتداد ستعيهتا در آزمتایش دو

جدول  .3مقادیر وزنی برای پوششهای مختلف زمین به روش دلفی ][26

نوع پوشش

مرتع طبیعي

مرتع اص،ح شده

درخ.

غ،ت

علوفه کاری

اراضي حاشیه رودخانه

αm

0/9

0/3

1

0/3

0/1

1
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 .3.2.2تعیین سناریو مدیریتی برتر با استفاده از مدل
تاپسیس فازی
در این تحقیق بتهمنظتور انتختاب بهتترین گزینته یتا
گزینهها به منظور مدیری .منتابع حتوزه آبخیتز ،از متدل
تاپسیس که ازجمله تکنیکهای روش تصمیمگیری چنتد
معیاره ميباشد ،استفاده گردید در مدل تاپسیس پتس از
انتخاب معیارهای مناسب و غربالگری معیارها ،وزندهتي
و اولوی.بندی انجام ،و در نهای .بهترین گزینه یا گزینهها
برای مدیری .منابع حوضه مورد مطالعه ،انتخاب ميشتود
مدل تاپسیس بتر ایتن مفهتوم استتوار است .کته گزینته
انتخابي باید کمترین فاصله را با راه حل ایتدهآل م بت .و
کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفي داشته باشتد در
ادامه مراحل انجام مدل تاپستیس بته تفصتیل شترح داده
شده اس.
گتتام اول در ایتتن متتدل تشتتکیل متتاتریس دادههتتا یتتا
ماتریس تصمیم بر اساس  nمعیار و  kشاخص ميباشد که
به طور کلي ،ماتریس  n×mکه دارای  mگزینه و  nمعیار
ميباشد ،مورد ارزیابي قرار ميگیرد

خواهند گرف .در این گام مقیاسهای موجود در ماتریس
تصمیم را بدون مقیاس ميکنیم به این ترتیب که هریک
از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شتاخص تقستیم
ميشود در نتیجه هر درایه  rijاز رابطه  5زیتر بتهدست.
ميآید:

رابطه ()5
مرحله سوم تعیین وزن معیارها و تعدیل آنها ميباشد
ماتریس تصمیم در واقع پارامتری بوده و الزم اس .کمتي
شود به این منظور تصمیمگیرنده برای هر معیار ،وزنتي را
معین ميکند در این مرحلته ،وزن هتر یتک از معیتار بتر
اساس رویکردها و نظریات کارشناستي ،نظیتر روش متدل
فرایند تحلیل سلستله مراتبتي و آنتروپتي نیتز بتر استاس
اهمی .هر معیار ،محاسبه متيگتردد ] [14بایتد در نظتر
داش .که مجموع وزن معیارها باید برابر با یک باشد پس
از تعیین وزن نهایي تمامي معیارها ،مجموعه وزنهتا ))W
در ماتریس تصمیم نرمال شده ( )Rضرب ميشود
رابطه ()9

 :Aiگزینه iام و  :Xijمقدار عددی بدس .آمده گزینته
iام با شاخص  jام ميباشد
در گام بعدی باید نسب .به استتاندارد کتردن داده هتا
اقدام کرد به دلیتل آنکته احتمتال قتوی وجتود دارد کته
مقادیر کمّي تعلق گرفته بته معیارهتا و شتاخصهتا دارای
یک واحد نباشد ،باید ابعاد و واحد آنها از بین رفته و ایتن
مقادیر کمّي به ارقام بي بُعد تبدیل گردد و مقادیر ماتریس
تصمیم ،نرمال شده و همذي مقادیری در بازه صفر و یتک

بترای هتتم ارزش کتردن مقتتادیر درایتههتتای متتاتریس
استاندارد ،تک تک اوزان معیارها را باید بته صتورت نظیتر
به نظیر در ستون های ماتریس تصتمیم استتاندارد ضترب
کرد ماتریس بهدس .آمده از این فرایند ماتریس تصتمیم
استاندارد و وزندهي شده ميباشد
گام چهارم تعیین گزینه برتر و بهینه ميباشتد گزینته
بهینه ،گزینهای است .کته کمتترین فاصتله را از راه حتل
ایده آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حتل ایتدهآل
منفي دارد بته عبتارتي در رتبته بنتدی و تعیتین اولویت.
گزینه ها به روش تاپسیس ،گزینههایي که بیشترین تشابه
را با راهحل ایتدهآل داشتته باشتند ،رتبته بتاالتری کستب
ميکنند منطق اصولي این مدل راهحتل ایتدهآل م بت .و
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راه حل ایده آل منفي را تعریف مي کنتد راه حتل ایتده آل
م ب .راهحلي است .کته معیتار ستود را افتزایش و معیتار
هزینه را کاهش ميدهد این جوابها یا به طتور مستتقیم

توسر تصمیمگیرنده تعیین ميشوند و یا از طریق کمینته
و بیشنه کردن هر یک از معیارها بهدس .ميآید

محاسبه اندازه جدایي و فاصله گزینهها از ایده آلها بتا
استفاده از روش اقلیدوسي انجام ميشود در ایتن مرحلته
فواصل گزینهها نسب .به ایدهآل و ضدایدهآل بته صتورت
نسبي و در قالب یک عدد بدس .ميآید

م،حظه ميشود که اگر * Ai= Aآنذتاه  Ci*=1و اگتر
 Ai= A-آنذاه  Ci*=0خواهد بود

 .3نتایج

∑√=Si

رابطه (i= 1,2,3,…,m )2

 .1.3مددددلسدددازی نتدددایج حاصدددل از اجدددرای
فعالیتهای مدیریت بیولوژیک پیشنهادی

گام نهایي و آخر محاسبه نزدیکي نسبي به راه حل ایده
آل اس .که از طریق رابطه زیر محاسبه و تعیین ميگردد
رابطه ()1

0 <Ci*<1

 .1.1.3مدلسازی فیزیکی
مقادیر پیش بیني شده دبي اوال سی،ب با دوره بازگشت.
 75ساله پس از اجترای ستناریوهای متدیری .بیولوژیتک در
حوزه آبخیز دره ناری سروستان محاسبه شد (شکل )7

=*Ci

مشخص اس .که هر چه فاصله گزینته  Aiاز راه حتل
ایده آل کمتر باشد ،نزدیکي نسبي به  1بیشتر خواهد بود

5. 27

5. 72

5. 89

5. 85

7

6

5

6. 38

6. 34

6. 55

7. 05

8. 00
6. 00
4. 00

2. 00
0. 00
8

4

3

2

1

شکل  .2مقادیر دبی حداکثر سیل با دوره بازگشت  22ساله برای سناریوهای مختلف در حوزه آبخیز دره ناری سروستان
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مقادیر هزینههای متغیر و درآمد ناخالص متناظر هریک از
سناریوهای مدیری .بیولوژیک در منطقه مطالعتاتي نشتان
داده شده اس.

 .2.1.3مدلسازی اقتصادی
همتتانطور کتته بیتتان شتتد هزینتته اجتترای هتتر یتتک از
فعالی.های پیشنهادی در هر یک از سناریوها در شتکل 3
سودناخالص(هزار ریال); 663825 ;8

هزینه متغیر(هزار ریال); 617430 ;8

سودناخالص(هزار ریال); 580681 ;7

هزینه متغیر(هزار ریال); 533980 ;7

سودناخالص(هزار ریال); 356189 ;6

هزینه متغیر(هزار ریال); 329569 ;6

سودناخالص(هزار ریال); 390782 ;5

هزینه متغیر(هزار ریال); 371312 ;5

سودناخالص(هزار ریال); 273044 ;4

هزینه متغیر(هزار ریال); 246118 ;4

سودناخالص(هزار ریال); 307637 ;3

هزینه متغیر(هزار ریال); 287862 ;3

هزینه متغیر(هزار ریال); 83450 ;2

سودناخالص(هزار ریال); 83145 ;2

هزینه متغیر(هزار ریال); 0 ;1

سودناخالص(هزار ریال); 0 ;1

متغیرهای اقتصادی (هزار ریال)

سناریو
سودناخالص(هزار ریال)

هزینه متغیر(هزار ریال)

شکل  .3مقادیر هزینههای متغیر و سود ناخالص حاصل از اجرای سناریوهای مدیریتی در حوزه آبخیز دره ناری سروستان

 .3.1.3مدلسازی اجتماعی
همانطور که در بخش مدلسازی پیامدهای اجتمتاعي
ناشي از اجرای سناریوهای مدیری .بیولوژیک بیتان شتد،
بر اساس نظرسنجي به عمتل آمتده از اعضتای شتورای ده

محمودآباد ،میزان درصد مشارک .و پذیرش آبخیزنشینان
در حوزه آبخیز دره ناری سروستتان مشتخص گردیتد در
شکل  4نتایج حاصل از مدلستازی اجتمتاعي در منطقته
مطالعاتي ارائه شده اس.

شکل  .4میزان درصد مشارکت مردمی هریک از اجرای سناریوهای مدیریتی در حوزه آبخیز دره ناری سروستان
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شتاخص وزنتي درصتد پوشتش اراضتي بترای هتر یتک از
سناریوها به صورت جداگانه محاسبه شد که نتتایج آن در
شکل  5آورده شده اس.

 .4.1.3مدلسازی اکولوژیک
مقتتادیر شتتاخص اکولوژیتتک ستتناریوهای متتدیری.
بیولوژیک حوزه آبخیتز دره نتاری سروستتان بتا استتفاده
شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 153/4 ;1

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 115 ;2

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 42 ;9

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 51/9 ;5

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 72 ;4

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 30/5 ;3

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 7/2 ;7

شاخص وزني سطک پوشش اراضي; 0 ;1

شاخص وزنی سطح پوشش اراضی

سناریو

شکل  .2نتایج مدلسازی اکولوژیک سناریوهای مدیریتی در حوزه آبخیز دره ناری سروستان

 .2.3تعیین سنناریو برتنر بنا اسنتفاده از مندل
تاپسیس فازی
بهمنظور تعیین سناریو و گزینته برتتر و بهینته ،ابتتدا
ماتریس تصمیم تشکیل و در ادامه متاتریس نرمتال شتده

محاسبه شد (جدولهای  4و )5
پس از محاسبه معیارهای  1سناریو تدوین شتده ،ایتن
معیارها به منظور اولوی.بندی سناریوها وزندهي شدند

جدول  .4ماتریس تصمیم مدیریت منابع حوزه آبخیز درهناری سروستان
سناریو

فیزیکي
(مترمکعب بر ثانیه)

اکولوژیک

هزینه
(هزار ریال)

سود ناخالص
(هزار ریال)

اجتماعي
(درصد)

1
7
3
4
5
9
2
1

2/053
9/571
9/337
9/329
5/153
1/111
5/27
5/724

0
7/2
30/5
72
51/9
42
115
153/4

0
13450/3
712191/7
749111/3
321317/7
377591/9
533710/7
912430/5

0
13144/2
302939/1
723044
370211/5
359111/9
510910/1
993175/5

0/05
0/4
0/5
0/3
0/1
0/5
0/9
0/75
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جدول  .2ماتریس تصمیم بی مقیاس شده مدیریت جامع حوزه آبخیز درهناری سروستان
سناریو

فیزیکي

اکولوژیک

هزینه

سود ناخالص

اجتماعي

1
7
3
4
5
9
2
1

0/144
0/134
0/177
0/130
0/117
0/170
0/112
0/101

0
0/013
0/149
0/13
0/741
0/779
0/553
0/232

0
0/011
0/727
0/737
0/39
0/37
0/511
0/577

0
0/025
0/722
0/749
0/357
0/371
0/573
0/571

0/031
0/745
0/302
0/114
0/471
0/302
0/391
0/513

فازی مشخص گردید سپس ،ماتریسهای فازی مقایستات
زوجي معیارها با توجه به جدول  9تعیین شتد در نهایت.
وزن نهایي معیارها در قالب اعداد فازی م ل تي بته کمتک
روش مذکور بهشرح زیر تعیین شد

در وزندهي از فراینتد تحلیتل سلستله مراتبتي فتازی
استفاده شد در این روش ،ابتدا ماتریسهای مقایسههتای
زوجي به کمک  9کارشناس و متخصص متدیری .آبخیتز،
امتیازدهي و کت،سبنتدی روش تحلیتل سلستله مراتبتي

جدول  .6مقادیر فازی عبارتهای زبانی توابع عضویت کالسهای روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ][7

عبارت ک،مي

عدد فازی م ل ي

عدد فازی معکوس

اهمی .دقیقاً مساوی

() 1 ،1، 1

() 1 ،1، 1

کمي مهمتر

()1/7 ،1، 3/7

()7/3 ،1، 7

مهمتر

()1 ،3/7، 7

()1/7 ،7/3، 1

خیلي مهمتر

()3/7 ،7، 5/7

()7/5 ،1/7، 7/3

خیلي زیاد مهمتر

()7 ،5/7، 3

()1/3 ،7/5، 1/7

کام ً،مهمتر

()5/7 ،3، 2/7

()7/2 ،1/3، 7/5

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

در ادامه با ضرب کردن درایتههتای متاتریس تصتمیم

بيمقیاس شده در بردار وزن معیارها ،ماتریس تصمیم بتي
مقیاس وزني محاسبه شد (جدول )2

جدول  .7ماتریس تصمیم وزندهی شده مدیریت جامع حوزه آبخیز درهناری سروستان
سناریو

فیزیکي

اکولوژیک

هزینه

سود ناخالص

اجتماعي

1
7
3
4
5
9
2
1

0/077
0/072
0/079
0/079
0/074
0/074
0/073
0/077

0
0/003
0/031
0/072
0/057
0/042
0/119
0/197

0
0/015
0/051
0/043
0/095
0/051
0/073
0/101

0
0/014
0/053
0/042
0/092
0/091
0/077
0/114

0/002
0/054
0/091
0/040
0/101
0/091
0/011
0/171
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با استفاده از نتایج حاصتل ،فاصتله از راه حتل ایتدهآل
م ب .و منفي و نیز میزان نزدیکي نسبي به راهحل ایدهآل
محاسبه شد ،که نتایج آن در جدول  1آورده شتده است.
در نهای .اولوی.بندی گزینههای تصمیم (سناریوها) انجام
شد (جدول  )1نتایج نشان داد کته ستناریوهای  5 ،1و 2

بهترتیتب دارای اولویت.هتای اول تتا ستوم بودنتد البتته
رتبهبندی گزینههای تصتمیم بتر استاس میتزان نزدیکتي
نسبي به راهحل ایدهآل بوده اس ،.بهطوریکه هرچته بته
یک نزدیتکتتر باشتند ،از مطلوبیت .بیشتتری برختوردار
ميباشند

جدول  .8اولویتبندی سناریوها و تعیین گزینه برتر با استفاده از مدل تاپسیس
سناریو

فاصله از ایدهآل م ب.

فاصله از ایدهآل منفي

نزدیکي نسبي به راهحل ایدهآل

اولوی.

1
7
3
4
5
9
2
1

0/737
0/703
0/195
0/127
0/132
0/151
0/115
0/101

0/101
0/109
0/104
0/071
0/137
0/110
0/121
0/737

0/312
0/343
0/319
0/332
0/507
0/477
0/572
0/913

1
9
5
2
3
4
7
1

 .4بحث و نتیجهگیری
از آنجا که بر اساس شرایر و وضعی .حاکم بتر حتوزه
آبخیتتز ،نیازمنتتد اقتتدامات اصتت،حي متتدیریتي گونتتاگون
ميباشد ،از اینرو تعیین و کاربرد بهترین ترکیب مدیریتي
برای مدیری .بهینه منابع در عرصههتای مختلتف منطقته
مطالعاتي امری ضتروری و اجتنتابناپتذیر است .یکتي از
کارآمدترین روشهای مدیریتي شناخته شده در دنیا برای
بررسي به هم پیوسته ترکیبهتای محتمتل متدیریتي در
یک حوزه آبخیز ،رویکردهای مبتني بر تدوین سناریوهای
مدیریتي متيباشتد از آنجتا کته هتر یتک از ستناریوهای
ممکتتن ،پیامتتدهای گونتتاگون و گتتاهي متضتتاد را بتتدنبال
خواهند داش ،.از اینرو با استفاده از روش تصتمیمگیتری
چنتد معیتاره ،ستتناریوهای دارای اولویت .و اهمیت .برتتتر
مدیریتي به منظور رفع مشک،ت و بهبود و مدیری .منابع
آب و خاك حوزه آبخیتز درهنتاری پتیشبینتي شتدهانتد
بدینترتیب هدف از انجام تحقیق که تتدوین ستناریوهای
مدیری .بیولوژیک به منظور متدیری .منتابع آب و ختاك
ميباشد ،محقق شده اس.

نتایج حاصل از بررسي معیتار فیزیکتي نشتان داد کته
سناریوهای دارای بیشترین مساح .اجترا ،دارای بهتترین
وضعی .ميباشند بته منظتور بررستي تتأثیر ستناریوهای
مدیری .بیولوژیک بر معیار فیزیکي مورد بررسي ،در ایتن
تحقیق کاهش ارتفاع رواناب و حجم سیل در حوزه آبخیتز
دره ناری مورد توجه قرار گرف .و نتایج حاصل حکایت .از
آن داش .که بیشتترین کتاهش حجتم ستیل مربتوط بته
سناریوی  1بوده و به عنتوان اولویت .برتتر انتختاب شتد
سناریو  2نیز در اولوی .بعدی اهمی .قرار گرف .از آنجتا
که سناریوهای  1و  2به ترتیب دارای بیشتترین مستاح.
اجرا و بهتبع آن اص،ح وضعی .پوشش گیاهي و در نهای.
ارتفاع رواناب و حجم سی،ب کاهش ،دارای اولویت .اول و
دوم اهمیتت .قتترار گرفتنتتد ستتناریو اول (حفتتا شتترایر
موجود) نیز اولوی .آخر را به ختود اختصتاص داده است.
همچنین بررسي نتایج حاصل از معیار اکولوژیک نیز نشان
داد که سناریوهای  1و  2به ترتیب در اولویت.هتای اول و
دوم قرار گرفتند .نتایج مدلسازی اجتماعي نشان داد کته
با توجه به آگاهي سرگروهها (اعضتای شتورای ده) ،و نیتز
اعتماد سایر بهرهبترداران و آبخیزنشتینان بته شتورای ده،
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فعالی.های پیشنهادی برای اص،ح وضعی .مراتع منطقته
بشرط استفاده ار نیروی کارگری بومي از استتقبال ختوبي
برخوردار شد ،به طوریکه نتایج حاصل از معیار اجتمتاعي
نیز به اهمیت .برتتر ستناریو  ،1بته عنتوان اولویت .اول و
سناریو  5اولوی .دوم اهمیت ،.اشتاره داشت .بررستيهتا
نشان داد که این سناریوها به دلیل سطک بتاالی عملیتات
اجرایي و نیاز به نیروی کار محلتي بیشتتر بترای اجترا ،از
استقبال بیشتری برخوردار بودهاند همانطور کته در قبتل
نیز اشاره شد ،در این تحقیق ارزیابي معیتار اقتصتادی ،بتا
استفاده دو شاخص هزینه متغیر و درآمد ناختالص ،انجتام
شد نتایج نشان داد که فعالی.های کپهکتاری و متدیری.
چرایي و سناریوهای مرتبر با آنها ،دارای حداک ر احتمال
سود حاصل از تولید علوفه ميباشند بنتابراین بتر استاس
نتایج حاصل از معیار اقتصادی ،سناریو  2به عنوان سناریو
برتر و سناریو  7در اولوی .آخر قرار گرف .برخ،ف ستایر
معیارها ،سناریو  1به عنتوان ستناریو دارای اولویت .آختر
مشخص شد؛ در معیار اقتصادی سناریو  7در اولوی .آختر
اهمی .قرار گرف ،.کته ایتن مهتم ناشتي از عتدم اجترای
فعالی .مدیریتي در سناریو شماره  1و نبود هزینته بترای
این سناریو بوده ،در حالیکه اجرای عملیتات بتذرکاری در
سناریو  ،7نیازمنتد صترف هزینته و بتا توجته بته شترایر
منطقه و نیز نیازمندیهای اجرای عملیات فو  ،مقرون به
صرفه نبوده و در اولوی .آخر اهمی .قرار گرفته اس.
به منظور تعیین میزان اهمی .و اثرگذاری هتر یتک از
معیارهتتا ،وزن هتتر یتتک از معیارهتتا بتتر استتاس نظتترات
کارشناسي و با استتفاده تکنیتک تحلیتل سلستله مراتبتي
فازی ،در قالب اعداد فازی م ل ي انجام شد نتتایج بیتانذر
این مطلب بود که معیار اجتمتاعي دارای بیشتترین وزن و
شاخص هزینته کمتترین وزن را بته ختود اختصتاص داده
اس .نظر به اینکه عمده مشک،ت ناشي از عتدم موفقیت.
طرحهای اجرا شتده در عرصتههتای طبیعتي در ستالهای
گذشته ،عمدتاً ناشي از عدم همکاری آبخیزنشتینان بتوده
اس ،.از اینرو موجب شده از نظر کارشناسان ایتن معیتار
دارای وزن بیشتری نسب .به سایر معیارها داشتته باشتد
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همچنین نتایج حاصل از وزندهتي بتا استتفاده از مقتادیر
فازی بیانذر این مطلب بود که عدم قطعیت .در دادههتای
ورودی به سیستتم ،منجتر بته گنجانتدن خطاهتا و عتدم
قطعی .در نتایج حاصل ميگردد ،که بکارگیری و استفاده
از مقادیر فازی و عبارتهای زباني ،نتتایج را بیشتتر قابتل
پذیرش و قابل مدیری .متيکنتد نتتایج حاصتل از ستایر
تحقیقات مشابه نیتز بتر مطلتوب بتودن نتتایج حاصتل از
وزندهي بتا استتفاده از عبتارتهتای فتازی تأکیتد دارنتد
][15 ،10 ،3
نتایج بدست .آمتده بیتانذر آن است .کته بتا بررستي
معیارهای فیزیکي ،اکولوژیتک ،اجتمتاعي و اقتصتادی بته
صورت جداگانه ،حداقل دو گروه متفاوت سناریو متدیریتي
برای معرفي سناریو برتر ،مشتخص متيگتردد در چنتین
شرایطي به منظور تلفیق نتایک مبتني بر انتخاب فقر یک
گروه سناریو بته عنتوان ستناریو برتتر ،از بررستي بته هتم
پیوسته و توأم چهار معیار منتخب بتا بکتارگیری تکنیتک
تاپسیس ،استفاده شده اس .از ایتنرو ستناریویي کته در
اولوی .قرار ميگیرد ،نتیجه تعامل بتین راهحتل ایتدهآل و
ضد ایدهآل ميباشد به عبتارت دیذتر ،ستناریویي کته در
اولوی .قرار ميگیرد ممکن اس .دارای کمترین فاصتله از
راهحل ایدهآل و یا بیشترین فاصله از راهحل ضتد ایتدهآل
نباشد ،بلکه با توجه به وضعی .سناریو نستب .بته هتر دو
راهحل و تعامل بین آنها در اولوی .قترار گیترد بنتابراین،
این یکي از مهمترین ویژگيهتای اولویت.بنتدی بته روش
تاپسیس اس[15 ،11] .
در این تحقیق بر اساس مشتک،ت موجتود در حوضته
مطالعاتي پس از تعیین گزینهها و معیارهای متورد نظتر و
استفاده از مدل تاپسیس در نهایت .ستناریو  1بته عنتوان
برترین گزینه بر اساس معیارهای مورد نظر مشخص شتد
نتایج نشان داد این سناریو که شامل سه فعالی .متدیری.
چرا ،بذرکاری و کپهکاری بود ،بهترین وضعی .را با توجته
به گزینهها و معیارهای در نظر گرفته شده در حوزه آبخیز
درهناری فراهم ميکند البته اجرای فعالی.های متدیریتي
تغییر قابل لمسي را در وضعی .عرصههای طبیعي منطقه
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مطالعاتي ایجاد خواهند کرد بنتابراین بتا افتزایش درصتد
پوشش و بیومس گیاهي ،درصتد ستطوح فاقتد پوشتش و
عرصههای لخ .کاهش یافتته ،در نتیجته بتر نفوذپتذیری
نیمرخ خاك مؤثر بوده و با کاهش ارتفتاع روانتاب ،حجتم
رواناب حاصل و میزان فرسایش خاك نیز کتاهش خواهتد
یاف .بهتبع آن نیز میزان تولیتد علوفته گیتاهي ناشتي از
احیاء پوشش گیاهي طبیعي منطقه نیتز افتزایش یافتته و
ميتواند به طور محسوسي سود حاصل از تولیدات دامي را
در منطقتته افتتزایش دهتتد روش و نتتتایج حاصتتل از ایتتن
تحقیق با روش و نتایج برختي تحقیقتات دیذتر مطابقت.
دارد ][71 ،72 ،71 ،11 ،17
رویکرد سناریوسازی بکار گرفته شده در ایتن تحقیتق،
با در نظر گرفتن نتایج مدلهتای گونتاگون و موازنته بتین
نتایج ،ابزار کارآمد و مؤثری بترای در نظتر گترفتن حتوزه
آبخیز به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه و نیز تسهیل
تصمیمگیری برای مدیری .جامع حوزه آبخیتز متيباشتد
نتایج این تحقیق حکای .از آن داش .که متدیری .جتامع
حوزه آبخیز ،مدیریتي هماهن و موزون بر سیستتمهتای
فیزیکي ،بیولوژیک ،اجتماعي و اقتصادی بتوده و شترایطي
را فراهم ميسازد که ضمن تأمین منابع مورد نیتاز ،تتأثیر
منفي بر منابع حداقل بذذارد
هدف اساستي متدیری .جتامع حتوزه آبخیتز ارتقتاء و
همکاری مؤثر و برنامهریزی و مدیری .متعتادل و کتافي و
استفاده پایدار از منابع محیرزیستي شامل آب و ختاك و
منابع دیذر ميباشد نتایج حاصل نشتان داد کته تکنیتک
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تصمیمگیری چندمعیاره با توجه به وجتود آثتار گونتاگون
ستتناریوهای متتدیریتي و تفتتاوت در طبیعتت .و ماهیتت.
معیارها ،به مدیر و کارشناس در اخذ تصمیم نهایي کمتک
مي کند همچنتین در تکنیتکهتای تصتمیمگیتری چنتد
معیاره ،معیارهای منتخب برای نیل به اهداف لحا شتده
از اهمی .ویژهای برخوردار ميباشند تتدوین ستناریوهای
مدیریتي نیز یکي از رویکردهای مناسب با در نظر گترفتن
وضعی.های مدیریتي گوناگون ميباشد در ایتن متورد بتا
پیشنهاد و تدوین سناریوهای گوناگون ،شترایر بررستي و
ارزیابي متدیری .ایتن منتابع از دیتدگاههتای گونتاگون و
شرایر مختلف ،مهیا ميگردد ][77
بتتر استتاس نتتتایج ایتتن تحقیتتق ،متتيتتتوان چنتتین
نتیجهگیری کرد که تکنیکهای تصمیمگیری چنتدمعیاره
فازی ،توانایي ایجاد یک محیر تصمیمگیری مطلوب و نیز
شتترایر تتتدوین ستتناریوهای گونتتاگون متتدیریتي را مهیتتا
ميسازند همچنین مشاهده شد که مدل تاپسیس قابلی.
اولوی.بندی و تعیین سناریوهای برتر مدیریتي را با تلفیق
آثار معیارها ،دارا ميباشتد قابتل توجته است .کته لحتا
کردن دیدگاههای گوناگون ،ختود فراینتد متدیریتي را بتا
مشکل مواجه متيستازد ،از ایتنرو اهتداف دارای اهمیت.
کمتر ،باید بخشي از اهداف اصلي باشند تتا تنتوع اهتداف
مدیریتي به حداقل رسیده و در عین حال بهتترین نتوع و
سطک مدیری .با توجه به شرایر منطقه ارائه گتردد و نیتز
معیارها و شاخصهای اصلي و مهم که تتأثیر مستتقیم بتر
اهداف مدیریتي دارند ،در نظر گرفته شوند
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.بندی گزینههای مدیری.بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی در اولوی
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