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چکیده
با تغییرات زندگي شهری ،تغییرات آب و هوایي ،ایجاد خشکسالي و سیالب پي در پي ،موضوع احیای رودخانهها به
یکي از مسائل مهم منابع آب-زیست محیطي تبدیل شده است .در سالهای گذشته عدم توجه به مسائل زیست
محیطي ،بهرهبرداری بيرویه از منابع آبي ،نادیده گرفتن امر توسعه پایدار ،تغییر در ساختمان طبیعي و کانالیزه شدن
بسیاری از رودخانههای شهری ،این منابع آب سطحي را از حالت طبیعي و شرایط مطلوب آن دور کرده است .این
مطالعه با در نظر گرفتن شش معیار توسعه پایدار و استفاده از روش ترکیبي تصمیمگیری چند معیاره M-TOPSIS-
 AHPو در نظر گرفتن دو هدف احیای کمي و کیفي جریان آب پایه و ایمنسازی در برابر سیل اقدام به تدوین و
گزینش بهترین راهبرد در راستای تحقق این اهداف برآمده است .دادههای مورد نیاز از طریق فرمهای نظرسنجي
تخصصي که بهوسیله  91تن از متخصصین حوضه آب پر شده بود ،جمعآوری شد .در ابتدا با بررسي نرخ ناسازگاری
فرمهای ناسازگار حذف شد ،سپس برای بهدست آوردن وزنهای نسبي از مقایسات زوجي  AHPاستفاده شد و در
نهایت به کمک روش شباهت به گزینه ایدهآل اصالح شده راهبردها رتبهبندی و راهبرد برتر معرفي شد .در این مقاله
چارچوبي مناسبي برای تعیین راهبرد توسعه پایدار در احیای یک رودخانه فصلي شهری ارائه شده که ميتواند در
احیای رودخانههای فصلي در شهرها مورد استفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی :روش تصمیمگیری چند معیاره ،فرمهای نظرسنجي ،مدل هیبریددی  ،M-TOPSIS-AHPمندابع آب
سطحي ،نرخ ناسازگاری
مقدمه
آبهای سطحي اولین منابع مصرفي موجودات
زنده و دلیل اصلي شکلگیری تمدنهای بشری و
ایجاد شهرها است .یکي از مهمترین منابع آب سطحي
رودخانهها و از جمله آنها رودخانههای شهری هستند
که عالوه بر بحث مصرف آب ،مسائل زیست محیطي،
زیبایيشناسي و حفاظت در برابر سیل نیز در اینگونه
رودخانهها اهمیت زیادی دارد .با توجه به تعدد
___________________________
* مسئول مکاتباتbanihabib@ut.ac.ir :

رودخانهها و قرار گرفتن بسیاری از آنها در حوضه-
های شهری ،باید برای آشتي انسان با طبیعت و
همچنین ،بهبود فضای شهری ،اقداماتي برای احیا و
بازگردانیدن رودخانههای شهری به زندگي گذشته
خود صورت گیرد .بسیاری از رودخانههای کشور به
ویژه رودخانههای فصلي در بیشتر ماهها و حتي در
تمام طول سال خشک هستند ،این مسئله سبب ایجاد
چشماندازی ناخوشایند از بستر عریان رودخانههای
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فصلي در محیط شهری شده ،حتي ممکن است
تخریب بستر رودخانه و تغییر کاربری آن در دیگر
پروژههای شهری و یا محلي برای تجمع زبالههای
شهری را بهدنبال داشته باشد .توجه به این امر که
بستر اینگونه رودها مسیری برای عبور سیالب نیز
هست ،اهمیت احیای آنها را با اهداف مختلف از جمله
جلوگیری از تجاوز به حریم بستر و مسیل ،حفاظت در
برابر سیل و همچنین ،باززندهسازی مجدد ظاهر

طبیعي رود را پررنگتر ميکند.
احیای 1یک رودخانه به معنای بازگرداندن سامانه
طبیعي رودخانه به حالت پیشین دستنخورده آن
است .به بیان دیگر احیای رودخانه شهری را ميتوان
بهبود کیفیت و کاهش آلودگي آب جاری در رودخانه،
بهبود وضعیت حاشیه و کف رودخانه ،کنترل فرسایش
و بازسازی بستر طبیعي رودخانه ،حذف سازههای غیر
اصولي و ایجاد شرایط بهتر زیست محیطي و
اکولوژیکي تعریف کرد.
با توجه به اهداف احیا ،روشهای مختلفي برای
احیای رودخانه تعریف شده است .از جمله کلیدیترین
این روشها ميتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 روشهای سازهای :استفاده از گوره ،سیلبند ،دیوارهحفاظتي ،شیبشکن و بسیاری از سازههای دیگر
است که تنها در رفع یکي از مشکالت رودخانه
برآمده و سایر معیارها را در نظر نميگیرد.
 روشهای غیرسازهای :روشهایي هماهنگ با محیطزیست و گاهي مشابه روش قبلي اما هماهنگ با
طبیعت است .بهعنوان مثال ميتوان استفاده از
کشت گیاه در بستر و حاشیه رودخانه برای کاهش
خسارت سیل ،استفاده از سدهای خشکهچین،
حوضچههای تهنشیني متخلخل و غیره را نام برد.
هزینه این روشها اصوال پایینتر از روش قبلي و در
عین حال هماهنگ با طبیعت است.
 روشهای مدیریتي :مدیریت حوزه آبخیز ،تعیینپتانسیلهای رودخانه در بحث فرسایش و رسوب،
بازنگری تاریخچه کاربری اراضي اطراف و دورههای
زماني تغییرات ،ایجاد تعادل بین مصارف و تدوین
راهحلهای مناسب برای کم کردن تغییرات انساني و
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مورفولوژیکي از جمله روشهای مدیریتي در امر
احیای رودخانه است.
پارامترهای مختلفي در بررسي و اجرای احیای
رودخانهها باید مورد توجه قرار گیرد .از جمله این
پارامترها ميتوان به مشخصات ژئومورفولوژیک،
پارامترهای هیدرولیکي و هیدرولوژیکي ،ظرفیت
رسوب و پارامترهای زیست محیطي اشاره کرد
( Eshaghiو همکاران .)2919 ،پارامترهای مختلف
دیگری نیز بسته به نوع و محل قرارگیری رودخانهها
وجود دارد Vietz .و همکاران ( )2913به تبیین دقیق
برخي از عوامل موجود در رودخانههای شهری که
نیازمند تغییر و احیا هستند ،پرداختند .این عوامل
شامل جریان شدید رواناب ،کمبود فضای ساحلي،
تغییر یافتن رسوبات ،تغییرات ایجاد شده ناشي از
تغییر کاربری اراضي و موانع اجتماعي -نهادی هستند.
 Zhaoو همکاران ( )2993چارچوبي را برای احیای
رودخانههای شهری با رویکرد زیست محیطي و مطابق
با وضعیت آبرساني و زندگي شهری ارائه کردند .در
تحقیق ایشان روش برنامهریزی برای احیای رودخانه
شهری در سه مرحله شناسایي عامل تخریب ،راهاندازی
اهداف بازسازی و تشکیل سناریو مرمت ،تعریف شده
است Rohde .و همکاران ( )2993راهبردی برای
جستجوی یکپارچه بهمنظور شناسایي سامانههای
جریان در حوضه محیط زیست (از جمله جریان
طبیعي ،بار رسوبات بستر و غیره) و حوضه اجتماعي-
اقتصادی (نگرش عمومي) برای احیای اکومورفولوژیکي
دشتهای سیالبي و زیستگاه ارائه دادهاند Woolsey .و
همکاران ( )2993مجموع  93شاخص و  19هدف
خاص برای احیای کم تا متوسط رودخانهها در
سوئیس ارائه کردهاند که بسیاری از آنها مربوط به
ویژگيهای زیست محیطي رود است ،اما جنبههای
اجتماعي و اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است.
 Beechieو همکاران ( )2991روشهای کلي اولویت-
بندی عملیات احیای رودخانه را ارائه کردهاند .در
پژوهشهای داخلي نیز ميتوان به تحقیق  Eshaghiو
همکاران ( )2919در رابطه با معرفي پارامترهای
احیای رودخانه کن اشاره کرد.
در این پژوهش ،با توجه به اهمیت توسعه پایدار ،از
شش معیار مهم توسعه پایدار برای محک زدن
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راهبردها استفاده شده است .توسعه پایدار در تعریف
کلي به معنای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط
زیست است .بهعبارت دیگر ،توسعه پایدار تأمین
نیازهای امروزی نسل بشر بدون به خطر انداختن
توانایي نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود است
( Banihabibو .)2919 ،Laghabdoost-Arani
معیارهای توسعه پایدار در پژوهشهای زیادی بهکار
رفتهاند .از جمله آن ميتوان به تحقیق  Bradleyو
همکاران ( )2992اشاره کرد که از معیارهای توسعه
پایدار برای ارزیابي سامانه تصفیه مستقیم فاضالب
استفاده کردند Banihabib .و )2919( Laghabdoost
با در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار از روش
تصمیمگیری چند معیاره در رابطه با مدیریت ریسک
سیالب استفاده کردند .همچنین Banihabib ،و
همکاران ( )2912از معیارهای توسعه پایدار در تعیین
چارچوبي برای برنامهریزی راهبردی برای تثبیت یک
دریاچه و جلوگیری از خشک شدن آن استفاده کردند.
مدل  SWOT1-QSPM2اولین بار در سال 1329
در حوضه مدیریت بازرگاني و سازماني به استفاده
رسیده است ( Eshaghiو همکاران .)2919 ،از جمله
تحقیقاتي که روش مدیریت راهبردی و تصمیمگیری
چند معیاره را بهکار بردهاند ،ميتوان به این موارد
اشاره کرد Shabestari .و  )2912( Banihabibبا
استفاده از این مدل و با در نظر گرفتن معیارهای
توسعه پایدار منابع آب به رتبهبندی و انتخاب بهترین
راهبرد برای مدیریت تقاضای آب کشاورزی مناطق
خشک پرداختند Azarnivand .و )2919( Banihabib
با در نظر گرفتن الگوی توسعه پایدار و با استفاده از
روش مدیریت راهبردی و ماتریس کمي برنامه
راهبردی بهترین راهبرد برای حفظ منابع آب حوضه
دریاچه ارومیه را انتخاب کردند Radmehr .و
 )2919( Araghinezhadاز روش تحلیل سلسله
مراتبي بهمنظور تعیین ساختار فرایند تصمیمگیری و
برآورد وزن نقشههای معیار و از روش شباهت به
گزینه ایدهآل فازی برای رتبهبندی نهایي زیرحوضهها
بهمنظور مدیریت سیالب در حوزه آبخیر شهری تهران
1

Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats
2
Quantitative Strategic Planning Matrix

استفاده کردند Zyoud .و همکاران ( )2913از روش-
های تحلیل سلسله مراتبي فازی و شباهت به گزینه
ایدهآل فازی برای تصمیمگیری در تعیین بهترین
راهبرد برای کاهش تلفات آب در سامانه انتقال آب
استفاده کردند.
هدف این پژوهش ،تعریف راهبردهای قابل استفاده
برای احیای یک رودخانه فصلي شهری و دسدتیابي بده
راهبرد برتر برای تأمین آب رودخانده و در عدین حدال
حفاظت در برابر سیل است .در نتیجه ،راهبردی موفق
خواهد بود که هر دو هددف احیدا و حفاظدت سدیل را
پوشش دهد .این امر با در نظر گدرفتن توانمنددیهدا و
نقاط ضعف منطقه و تهدیدها و فرصتهای موجدود در
ناحیه مورد مطالعه امکدانپدذیر خواهدد بدود .بده ایدن
منظور ،ابتدا تمام راهبردهای ممکدن بده وسدیله مددل
تدوین برنامهریزی راهبردی  SWOT-QSPMاستخراج
کرده و سپس با اسدتفاده از مددلهدای تصدمیمگیدری
چند معیاره ،راهبردها رتبهبندی شدده و راهبدرد برتدر
انتخاب ميشود.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :رودخانه وردآورد در غرب
تهران و به فاصله  19کیلومتری از رودخانه کن قرار
دارد .سرچشمه این رودخانه از روستای وردیج شروع
شده ،پس از ورود به منطقه  22و عبور از منطقه 21
شهر تهران به شاخه شرقي رودخانه کرج ميپیوندد.
بهدلیل فصلي بودن و کمبود نزوالت جوی چند ساله
اخیر ،رودخانه در بخشهای پایین بسیار کم آب و
حتي در برخي از ماهها بهطور کامل خشک است.
موقعیت این رودخانه در شکل  1مشاهده ميشود.
با توجه به اینکه این رودخانه از منطقه کوهستاني
شروع و وارد حوضه شهری مديشدود ،در نظدر گدرفتن
سیالب و اطالعات توپدوگرافي آن یکدي از پارامترهدای
تعیین راهبردهدا اسدت .اطالعدات توپدوگرافي مهدم در
تدوین راهبردها مطابق جدول  1است .همچنین ،دبدي
سیالب بدا دوره بازگشدت  22سداله برابدر  33/92متدر
مکعب بر ثانیه ،با دوره بازگشدت  29سداله برابدر 31/1
متر مکعب بر ثانیده و دبدي سدیالب بدا دوره بازگشدت
 199ساله برابر  113/29متر مکعب بر ثانیده محاسدبه
شده است ( Banihabibو .)2919 ،Jamali
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شکل  -1تصویری از محل قرارگیری رودخانه وردآورد در شهر تهران
جدول  -1برخي از اطالعات توپوگرافي حوضه رودخانه
وردآورد ( Banihabibو )2919 ،Jamali
مساحت ()Km2
محیط ()Km
طول ()m
شیب آبراهه اصلي ()%
ارتفاع متوسط حوضه ()m

39/3
93
19993
19/9
2933

شیب مرکز ثقل تا خروجي حوضه ()%

3/9

فاصله مرکز ثقل تا خروجي حوضه ()m

2319

طوالنيترین مسیر حرکت آب ()m

19991

علت انتخاب این رودخانه برای مطالعه ،قرارگیدری
این رود در فضای شهری (بدا توجده بده رشدد حوضده
شهری و بارگذاری جمعیت شهر تهران به سمت غرب)
گذر سه بزرگراه مهم در مسیر رودخانده و عبدور خدط
متروی تهران-کرج بوده است که ضرورت انجام پروژه-
های احیا و ایمنسازی در برابر سیل را پررنگتر مدي-
سازد.
تدددوین راهبردهددا :در ایددن پددژوهش ،بددرای تدددوین
گزینددههددای پیشددنهادی از تجزیدده و تحلیددل
استفاده شده است .عملکدرد ایدن روش بددین صدورت
است که پس از شناخت محیط دروني و بیروني سامانه
و ارزیابي آنها ،از تالقي نقداط ضدعف و قدوت (عوامدل
دروني) با نقاط فرصت و تهدید (عوامل خدارجي) تمدام
راهبردهای ممکن استخراج ميشود.
SWOT

تصمیمگیری چند معیاره :تصمیمگیری مهمترین و
حساسترین بخش مدیریت و جوهره اصلي آن است.
بهدلیل متداول شدن بهرهگیری از افراد با مشاغل،
تخصصها ،تجربیات و سوابق مختلف در احیای
رودخانه ،ضرورت استفاده از روشهای تصمیمگیری
گروهي و چند معیاره بیش از پیش نمایان ميشود.
این روش تصمیمگیری در واقع در نظر گرفتن تمام
معیارهای کمي ،کیفي و حتي متناقض است .در حل
اینگونه مسائل باید به دنبال گزینهای بود که
بیشترین مزیت را برای تمامي معیارها ارائه ميکند.
روشهای تصمیمگیری چند معیاره متعدد هستند و
هر کدام از این روشها خصوصیات ،ضعفها ،قوتها و
شرایط کاربرد خاص خود را دارند .در این پژوهش،
برای ارزیابي راهبردها و معیارها از ترکیب دو روش
فرایند تحلیل سلسله مراتبي ( )AHP1و شباهت به
گزینه ایدهآل اصالح شده ( )M-TOPSIS2که روش-
های مهم و کاربردی در تصمیمگیری چند معیاره مي-
باشند ،استفاده شده است .روش فرایند تحلیل سلسله
مراتبي ابزاری قوی برای تصمیمگیری چند شاخصه در
ارتباط با مسائل پیچیده است که در آن هر دو دیدگاه
کیفي و کمي در نظر گرفته ميشود (.)2993 ،Ataei
روش شباهت به گزینه ایدهآل نیز یکي دیگر از این
روشهاست که محدودیتي برای تعداد معیارها نداشته،
1

Analytic Hierarchy Process
Modified Technique for Order of Preference
by Similarity to Ideal Solution
2
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با استفاده از عملیات جبری خاص خود ،راهبردها را
رتبهبندی ميکند .به همین دلیل ،در این مقاله از
روش تلفیقي  M-TOPSIS-AHPاستفاده شده است
تا ضمن پوشش دهي نقاط ضعف هر کدام از این
روشها ،نتیجهای قابل اعتمادتری حاصل شود.
استفاده از این روش تلفیقي بدین صورت است که
وزنهای نسبي از مقایسات زوجي روش تحلیل سلسله
مراتبي استخراج و پس از حذف فرمهای ناسازگار،
راهبردها طبق فرایند شباهت به گزینه ایدهآل رتبه-
بندی ميشوند .بهکار بردن این روش تصمیمگیری
چند معیاره بر اساس چند گام زیر تعریف ميشود.
گام اول :تشکیل ساختار سلسله مراتبي :برای این کار
باید اهداف ،معیارها و گزینههای پیشنهادی مشخص
شود.
گام دوم :آمادهسازی فرم نظرسنجي و انجام مقایسات
زوجي معیارها و گزینهها :پس از تکمیل فرمهای
نظرسنجي بهوسیله افراد متخصص و تیم تصمیم-
گیری ،نوبت به محاسبات مربوط به اهمیت نسبي
معیارها و تعیین وزنهای نسبي معیارها ،راهبردها و
در نهایت دست یافتن به ماتریس کارایي راهبردها
ميرسد .معیارها بهصورت زوجي با یکدیگر مقایسه
ميشوند .مقایسه زوجي میزان اهمیت دو عنصر نسبت
به هم ،بر اساس مقیاس اعداد یک تا نه انجام ميشود
که عدد یک نشانگر اهمیت برابر و عدد نه نشانگر
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اهمیت مطلق (بیشترین میزان برتری) ميباشد
( Shabestariو  .)2912 ،Banihabibیک ماتریس
زوجي به شکل زیر نمایش داده ميشود.
]

() 1

[

که در آن aij ،تدرجیح عنصدر  iبده  jمديباشدد .در
مقایسه زوجي معیارها نسبت به یکدیگر بندا بده شدرط
معکوسي رابطه زیر برقرار است.
() 2
گام سوم :محاسبه شاخص ناسازگاری :بهطور کلي
شاخص ناسازگاری را ميتوان به شکل زیر تعریف کرد
( Shabestariو .)2912 ،Banihabib
() 9

که در آن،

ماکزیمم مقادیر ویدژه و  nبعد

ماتریس است.
مقدار شاخص ناسازگاری را برای ماتریسهایي که
اعداد آنها کامال تصادفي اختیار شده باشند ،محاسبه
کردهاند و آن را شاخص ناسازگاری تصادفي ) (R.I.Iنام
نهادند که مقادیر آن برای ماتریس  nبعدی بهطور
مستقیم از جدول استخراج ميشود .بهعنوان نمونه
جدول شاخص ناسازگاری تصادفي برای ماتریس
مربعي تا نه بعد در جدول  2آمده است.

جدول  -2شاخص ناسازگاری تصادفي
n
R.I.I

1
9

2
9

9
9/21

9
9/3

برای هر ماتریس ،حاصل تقسیم شاخص
ناسازگاری بر شاخص ناسازگاری تصادفي ،نرخ
ناسازگاری ) (I.Rنامیده ميشود که معیار مناسبي
برای قضاوت در مورد ناسازگاری ميباشد.
()9
برای اینکه صحت نظرسنجي مورد تأیید باشد،
پیشنهاد ميشود ،میزان نرخ سازگاری کمتر از 9/1
باشد )1339( Saaty .و  Aczélو )1319( Saaty
نشان دادهاند که میانگین هندسي بهترین روش برای
تجمیع قضاوتهای فردی در فرایند تحلیل سلسله

2
1/12

3
1/29

3
1/92

1
1/91

3
1/92

مراتبي گروهي است ( Shabestariو ،Banihabib
 .)2912بنابراین ،تجمیع نظرات بعد از حذف فرمهای
ناسازگار به کمک روش میانگین هندسي انجام مي-
گیرد.
گام چهارم :استفاده از مداتریس کدارایي و وزن نسدبي
معیارها برای رتبه بندی نهایي به کمک روش شدباهت
به گزینه ایدهآل که خود شامل چند بخش زیر است.
 بيمقیاس کردن ماتریس تصمیم :در این مرحلهمعیارها با ابعاد مختلف به معیارهای بيبعد تبدیل
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ميشوند و ماتریس ( Rماتریس بيمقیاس شده
ماتریس  )Aبهصورت زیر تعریف ميشود.
]

()2

تعیین فاصله هر گزینه از حل ایدهآل و ضد ایدهآل
بهترتیب از روابط ( )19و ( )11استفاده ميشود.

[

که در آن rij ،به شکل زیر تعریف ميشود.
()3

921/

∑√

 تعیین ماتریس تصمیم بيمقیاس شده وزندار :اینماتریس از ضرب ماتریس تصمیم بيمقیاس شده در
بردار وزن معیارها (که از روش تحلیل سلسله مراتبي
استخراج ميشود) بهدست ميآید.
()3
 یافتن حل ایدهآل و ضد ایدهآل :اگر حل ایدهآل با* Aو ضد ایدهآل با  A-نشان داده شود ،در این
صورت:
{
}
()1
{
}
()3
که در آن ،بهترین مقدار معیدار  jاز بدین تمدام
گزینددههددا و بدددترین مقدددار معیدار  jاز بدین تمددام
گزینهها ميباشد.
 -محاسبه فاصله از حل ایدهآل و ضد ایدهآل :برای

()19

∑√

()11

∑√

که در آنها j ،معرف معیدار مدورد نظدر و  iمعدرف
گزینه مورد نظر ميباشد.
 محاسبه شاخص شباهت و تعیین رتبه گزینهها:برای تعیین شاخص شباهت در روش شباهت به
گزینه ایدهآل اصالح شده ميتوان از رابطه ()12
استفاده کرد.
()12

]
]

[
[

√

رتبهبندی بر اساس این روش ،به این شدکل اسدت
که هر چه مقدار  Riکمتدر باشدد ،رتبده بداالتری را بده
خدود اختصداص مديدهدد یدا بدهعبددارتي رتبدهبندددی
بهصورت صعودی انجام ميپذیرد.
بهطور کلي ،روش استفاده شدده در ایدن پدژوهش
بهصورت فلوچارت ارائه شده در شدکل  2خالصده
ميشود.

شکل  -2فلوچارت تصمیمگیری چند معیاره تلفیقي در این پژوهش

نتایج و بحث
تشکیل ساختار سلسله مراتبي :هر پروژه احیای
رودخانه ممکن است ،اهداف مختلفي را دنبال کند.

اهداف این پژوهش به کمک جلسه طوفان فکری که
متشکل از متخصصین حیطه مهندسي رودخانه،
هیدرولوژی و منابع آب بود ،تعیین شد .با توجه به
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شهری بودن رودخانه ،عالوه بر اهداف اصلي احیا،
هدف ایمنسازی در برابر سیالب نیز باید مد نظر قرار
گیرد .این مقاله بر حسب ضرورت دو هدف اصلي را
دنبال ميکند که بهصورت زیر تعریف شدند.
 احیای جریان آب پایه برای رودخانه و تغذیه سفرهآب زیرزمیني
 ایمنسازی و کاهش خطر سیالببا توجه به قرارگیری رودخانه در حوضه شهری،
معیارهای بسیار زیاد و مختلفي را ميتوان مالک قرار
داد ،اما در پژوهش حاضر به استفاده از شش معیار
مهم توسعه پایدار شهری در کارهای عمراني-محیط
زیستي اکتفا شده است و تمامي راهبردهای تعریف
شده در پژوهش با این معیارها مورد ارزیابي قرار
گرفتند .این شش معیار بهصورت زیر تعریف ميشود.
 معیار  :1اقتصادی بودن :مقرون به صرفه بودنراهبرد برای اجرا
 معیار  :2مقبولیت و مشارکت اجتماعي-فرهنگي:پذیرش راهبرد اجرایي بهوسیله ذینفعان (از جمله
مردم و ساکنین مناطق اطراف) و تمایل آنها به
کمک در اجرایي کردن راهبرد
 معیار  :9حفاظت از منابع طبیعي و تعادل زیستمحیطي :بررسي اینکه راهبرد انتخابي به چه میزان
در حفظ منابع طبیعي و تعادل بخشي زیست
محیطي مفید است.
 معیار  :9اثرگذاری :تأثیربخشي راهبرد در بهبودوضعیت رودخانه هم از لحاظ احیای کمي و کیفي
منابع آب و هم از لحاظ ایمنسازی در برابر سیل
 معیار  :2امکانپذیری :اجرایي بودن راهبرد با توجهبه ظرفیتها و محدودیتهای مالي ،حقوقي و غیره
 معیار  :3انعطافپذیری :ترمیمپذیری و بهبودپذیریراهبرد اجرا شده در بلندمدت در برابر تغییرات
طبیعي و تحمیلي
راهبردها یا گزینههای هادی برای نیل به هر کدام
از این دو هدف ،با استفاده از تکنیک  SWOTو در
نظر گرفتن نقاط ضعف ،قدرت ،فرصتها و تهدیدها
(که از جلسات طوفان فکری استخراج شده بود) و
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برای هرکدام از اهداف بهطور جداگانه ،بهصورت زیر
نهایي شد.
راهبردها با هدف احیای کمي و کیفي چریان آب پایه:
 راهبرد  :1ذخیره سیالب رودخانه یا انتقال آب ازحوضههای مجاور
 راهبرد  :2استفاده از سیالب برای تغذیه آبخوان راهبرد  :9افزایش نفوذپذیری بستر رودخانه واستفاده از آب بازیافتي
 راهبرد  :9تعادلبخشي منابع و مصارف آب رودخانهو آبخوان و حفاظت کیفي از آنها
راهبردها با هدف ایمنسازی و کاهش خطر سیالب:
 راهبرد  :1محدودسازی سیالب در بستر رودخانهبهوسیله گوره و سیلبند
 راهبرد  :2مهار سیالب واریزهای در باالدسترودخانه
 راهبرد  :9مهار فرسایش و رسوب رودخانه راهبرد  :9مدیریت سیالب دشت و کنترل توسعه وساخت و آزادسازی اراضي واقع در حریم قانوني
رودخانه
در نهایت با شناخت اهداف ،معیارها و گزینهها
سلسله مراتب تصمیمگیری برای هر یک از اهداف
بهدست ميآید که در شکلهای  9و  9ارائه شده است.
تعیین وزن نسبي معیارها :در این تحقیق 91 ،نفر از
متخصصین رشتههای مرتبط با منابع آبي در تکمیل
فرمهای نظرسنجي به روش دلفي حضور داشتند که
 13نفر از آنها افراد با سابقه تخصص طوالني و مابقي
مهندسین جوان (با سابقه کاری زیر پنج سال) بودند.
بعد از محاسبه شاخص ناسازگاری 19 ،فرم دارای
شاخص ناسازگاری بیش از  9/1بودند و حذف شدند.
بنابراین ،اجرای مدل تصمیمگیری بر اساس  21فرم
باقيمانده صورت پذیرفت .بررسي منابع علمي نشان
ميدهد ،هیچگونه قانون صریحي برای تعداد شرکت
کنندگان در تصمیمگیری با روش دلفي وجود ندارد اما
منابع نشان ميدهند ،این تعداد معموال بین  19تا 29
عدد بوده است و این مقدار کفایت ميکند (،Cornick
.)2993
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شکل  -3سلسله مراتب تصمیمگیری با هدف احیای جریان آب پایه برای رودخانه و تغذیه سفره آب زیرزمیني

شکل  -4سلسله مراتب تصمیمگیری با هدف ایمنسازی و کاهش خطر سیالب

جدول  ،9وزن نسبي هر معیار را نشان ميدهد که
از طریق مقایسه زوجي بین معیارها استخراج شده
است .معیار "حفاظت از منابع طبیعي" باالترین وزن را
به خود اختصاص داده ،در نتیجه مهمترین معیار در
هر دو هدف پژوهش است .یعني بهعبارتي ،مهمترین
معیار برای محک زدن راهبرد احیای رودخانه در نظر
گرفتن بحث حفاظت از منابع طبیعي است .همچنین،
در جدول  9مشاهده ميشود که معیار انعطافپذیری
کمترین میزان وزن نسبي را بهدست آورده ،بنابراین،
کماهمیتترین معیار است .از نتایج ميتوان مشاهده
کرد که وزن نسبي معیار امکانپذیری از معیار
اقتصادی بودن بیشتر است و این یعني که از نظر

متخصصان عملي بودن و کارا بودن یک راه حل مهمتر
از مباحث اقتصادی و صرف هزینه است .جدولهای 9
و  2کارایي هر کدام از راهبردها در برابر هر معیار را
برای تحقق هدف احیای کمي و کیفي جریان آب پایه
و تغذیه آبخوان نشان ميدهد .بهعنوان مثال ،راهبرد
"بازیافت فاضالب برای احیای رودخانه" در معیار
"انعطافپذیری" باالترین وزن را کسب کرده است،
یعني بهعبارتي ،انعطافپذیرترین راهبرد برای تحقق
هدف احیای کمي و کیفي جریان آب پایه و تغذیه
آبخوان است .همچنین ،بهترین راهبرد نسبت به معیار
اقتصادی بودن راهبرد تعادل بخشي منابع و مصارف
آب رودخانه بوده است .با توجه به جدول وزن نسبي
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(جدول  )9اشاره شد که مهمترین معیار حفاظت از
منابع طبیعي بود .در جدول  ،9در مقایسه کارایي هر
کدام از راهبردها نسبت به این معیار مالحظه ميشود
که راهبرد "تعادل بخشي منابع و مصارف آب رودخانه
و آبخوان" بیشترین کارایي را نسبت به این معیار
کسب کرده است.
در جدول  ،2کارایي راهبردهای هدف ایمنسازی
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و کاهش سیالب نسبت به معیارهای توسعه پایدار ارائه
شده است .در این جدول مشاهده ميشود که در
مهمترین معیار ارزیابي راهبردها یعني معیار حفاظت
از منابع طبیعي ،راهبرد "مدیریت سیالبدشت و
کنترل توسعه و ساخت و آزادسازی اراضي واقع در
حریم قانوني رودخانه" باالترین امتیاز را بهدست آورده
است.

جدول  -3وزن نسبي معیارها
وزن نسبي

معیارها
اقتصادی بودن

9/123

مقبولیت و مشارکت اجتماعي فرهنگي

9/199

حفاظت از منابع طبیعي

9/231

اثرگذاری

9/199

امکانپذیری

9/131

انعطافپذیری

9/122
جدول  -4کارایي راهبردها نسبت به معیارها با هدف احیای کمي و کیفي جریان آب پایه و تغذیه آبخوان

راهبردها
ذخیره سیالب رودخانه
وردآورد و انتقال آب از
حوضه
استفاده از سیالب در تغذیه
آبخوان
بازیافت فاضالب جهت احیا
رودخانه
تعادل بخشي منابع و مصارف
آب رودخانه و آبخوان

اقتصادی
بودن

مقبولیت و مشارکت
اجتماعي فرهنگي

حفاظت از
منابع طبیعي

اثرگذاری

امکانپذیری

انعطافپذیری

9/193

9/131

9/129

9/299

9/299

9/133

9/291

9/239

9/223

9/299

9/211

9/213

9/213

9/299

9/232

9/922

9/913

9/933

9/923

9/999

9/922

9/212

9/133

9/299

جدول  -5کارایي راهبردها نسبت به معیارها با هدف ایمنسازی و کاهش خطر سیالب
راهبردها
محدود سازی سیالب در بستر
رودخانه بهوسیله گوره و سیلبند
مهار سیالب واریزهای در باالدست
رودخانه جهت کم کردن آسیب
پاییندست
مهار فرسایش و رسوب رودخانه
مدیریت سیالبدشت و کنترل
توسعه و ساخت و آزادسازی اراضي
واقع در حریم قانوني رودخانه

اقتصادی
بودن

مقبولیت و مشارکت
اجتماعي فرهنگي

حفاظت از
منابع طبیعي

اثرگذاری

امکانپذیری

انعطافپذیری

9/132

9/292

9/111

9/139

9/213

9/213

9/233

9/219

9/223

9/211

9/219

9/222

9/299

9/292

9/223

9/233

9/222

9/233

9/232

9/219

9/993

9/232

9/291

9/299

رتبه هر راهبرد :جدولهای  3و  ،3شاخص شباهت و
رتبه هر راهبرد را در هر هدف که با استفاده از روش

 M-TOPSIS-AHPبهدست آمده است ،نمایش مي-
دهد .با تأمل در نتایج حاصله مشاهده ميشود که

چارچوب تعیین راهبرد توسعه پایدار برای احیای یک رودخانه فصلي شهری

بهترین راهبرد برای دستیابي به هدف "احیای کمي و
کیفي جریان آب پایه و تغذیه آبخوان" راهبرد
"بازیافت فاضالب برای احیای رودخانه" بوده است.
بازیافت فاضالب از جمله مباحث جدید در تدبیر
اندیشي جایگزیني منابع آب در بسته اجرایي مدیریت
منابع آب در برنامه پنجم توسعه است ( Yousefiو
 .)2919 ،Mahdianآب بازیافتي در موارد مختلفي از
جمله آبیاری مزارع ،آبیای فضای سبز ،احیای
دشتهای علوفهای و همچنین ،در مباحث محیط
زیستي از جمله تامین آب دریاچههای تفریحي،
آبنماها ،پارکها و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد
( Woolseyو همکاران .)2993 ،اما یکي از مسائلي که
کاربرد آب بازیافتي فاضالب را دچار محدودیت مي-
کند ،مقبولیت اجتماعي و فرهنگي آن است ( Salehiو
 .)2919 ،Talebiبنابراین ،آموزش و تبلیغات درست در
رابطه با این موضوع و تشریح صحیح بحرانهای منابع
آبي و محیط زیستي به جا افتادن فرهنگ استفاده از
این منبع آبي کمک خواهد کرد .همچنین ،پیشبیني
ميشود ،استفاده از آب بازیافتي فاضالب هم در احیای
رودخانه و هم تغذیه آبخوان موثر واقع شود .الزم به
ذکر است ،جنبههای اقتصادی این راهحل نیاز به انجام
تحقیقات مجزا دارد و باید در آینده مورد بررسي قرار
بگیرد.
آخرین گزینه انتخابي در هدف احیای کمي و
کیفي جریان آب پایه و تغذیه آبخوان ،راهبرد "ذخیره
سیالب رودخانه وردآورد و انتقال آب از حوضه" است.
علت این نتیجه را ميتوان در تردید متخصصین در
میزان اثرگذاری ،امکانپذیری و هزینههای اقتصادی
این راهبرد در حوضه مورد مطالعه در نظر گرفت.
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با توجه به نتایج جدول  ،3راهبرد برتر در تامین
هدف ایمنسازی و کاهش خطر سیالب راهبرد
"مدیریت سیالبدشت شامل کنترل توسعه و ساخت"
است .نتایج نشاندهنده کارا دانستن روشهای
مدیریتي برای دستیابي به رودخانهای ایمنتر در مقابل
سیل ميباشد .روشهای مدیریتي در بحث مدیریت
سیالب ،تعریف و اجرای روشهایي است که کاهش
خسارات سیالب را بهدنبال خواهد داشت .مدیریت
سیالب دشت و کنترل توسعه و ساخت نیز ،روشي
پیشگیرانه در کاهش بیشینهای عواقب وقوع سیالب
است .پیشنهادات این پژوهش برای اجرایيسازی این
راهبرد شامل موارد زیر است.
 بازبیني و اعمال تغییرات الزم در مقررات توسعهسیالبدشت و آییننامههای عمراني
 ارائه تسهیالت و یا کاهش مالیات برای مالکین حریمسیالبدشت در تغییر کاربریهای پرخطر به کم
خطر ( تغییر کاربریهای مسقف و مسکوني)
 خرید زمینهای اطراف رودخانه بهوسیله شهرداری وسازمانهای مربوطه و تبدیل کاربریها به مکانهای
عمومي نظیر پارک تفریحاتي ،بازارچههای فصلي و
غیره
در این پژوهش ،با استفاده از تغییر وزن نسبي هر
معیار و بررسي تغییرات نتایج نهایي به تحلیل
حساسیت نتایج پرداخته شد .این روش ،تحلیل
حساسیت با توجه به حساسبودن و اهمیت معیارهای
تعریف شده و تأثیر آنها بر انتخاب راهبرد نهایي،
مورد استفاده قرار گرفت .تحلیل حساسیت روش M-
 TOPSIS-AHPنشان داد که تغییرات  29درصدی در
مقدار معیارها در هیچکدام از حالتها سبب تغییری
در رتبهبندی نهایي راهبردها نميشود.

جدول  -6شاخص شباهت و رتبه هر راهبرد با هدف احیای کمي و کیفي جریان آب پایه و تغذیه آبخوان با روش
راهبرد

M-TOPSIS-AHP

شاخص شباهت

رتبه

ذخیره سیالب رودخانه و انتقال آب از حوضه مجاور

9/219

9

استفاده از سیالب در تغذیه آبخوان

9/939

9

بازیافت فاضالب جهت احیا رودخانه

9/993

1

تعادل بخشي منابع و مصارف آب رودخانه و آبخوان

9/992

2
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جدول  -7شاخص شباهت و رتبه هر راهبرد با هدف ایمنسازی و کاهش خطر سیالب با روش
راهبرد

M-TOPSIS-AHP

شاخص شباهت

رتبه

محدودسازی سیالب در بستر رودخانه

9/193

9

مهار سیالب و واریزهها در بازههای باالدست رودخانه

9/929

2

مهار فرسایش و رسوب در رودخانه

9/992

9

9

1

مدیریت سیالبدشت شامل کنترل توسعه و ساخت

نتیجهگیری
رودخانهها یکي از مهمترین منابع آب سطحي
هستند که حفاظت و مدیریت بهرهبرداری از آنها
دارای اهمیت زیادی است .روشهای مختلف معرفي
شده در منابع مختلف برای احیای رودخانه عموماً
تغییر شکل ظاهری رودخانه ،طبیعيسازی ،کناره
سازی آن و بازگرداندن حیات وحش سابق به آن است.
در رودخانههای شهری فصلي ،عالوه بر این موارد ،یکي
از مسائل مهم در بحث احیای رودخانه تأمین ایمني
مناسب رود در هنگام سیالب و همزمان تأمین آب
پایه با کیفیت در داخل رودخانه است .با توجه به تنوع
رودخانهها و تنوع کاربری آنها ،معیارهای مختلفي بر
تصمیمگیری تاثیرگذار هستند که با تعیین درست هر
کدام از این معیارها و استفاده از روشهای درست
تصمیمگیری ميتوان به نتایجي بهتری رسید و در
مسیری صحیح در جهت احیای رودخانه گام برداشت.
در این پژوهش ،روش تصمیمگیری چند معیاره
تلفیقي تحلیل سلسله مراتبي و شباهت به گزینه
ایدهآل اصالح شده با استفاده از نظرات جامعه آماری
مناسبي از متخصصین برای تعیین راهبرد برتر در
احیای یک رودخانه فصلي و شهری استفاده شد .چهار
راهبرد پیشنهادی به کمک روش مدیریت راهبردی
 SWOTتدوین شد که در مدل تصمیمگیری مذکور
بهکار رفتند .مرور منابع علمي نشان داد برای تحقق
احیای یک رودخانه حتماً باید عالوه بر احیای کمي و
کیفي جریان ،بحث مدیریت خطر سیل در نظر گرفته
شود ،به این منظور ،در این پژوهش برای در نظر
گرفتن ابعاد مختلف احیا مدل تصمیمگیری برای این

دو هدف بهصورت مجزا شد .نتیجه نهایي نشان داد به
منظور تحقق هدف "احیای کمي و کیفي جریان آب
پایه و تغذیه آبخوان" برترین راهبرد "بازیافت
فاضالب" است .از طرف دیگر ،برای نیل به هدف
"ایمنسازی و مدیریت خطر سیالب" راهبرد
"مدیریت سیالبدشت شامل کنترل توسعه و ساخت"
بهعنوان گزینه برتر معرفي شد .با تأمل در نتایج مي-
توان دریافت که بهترین روش برای مقابله با خطر
سیالب با توجه به معیارهای معرفي شده در این
پژوهش ،بهکار بردن روشهای مدیریتي و در نظر
گرفتن کاربریهای اطراف رودخانه برای کاهش
خسارت در هنگام سیالب است.
در این پژوهش ،نتایج مثبتي از بهکار بردن روش-
های مدیریت راهبردی و تصمیمگیریهای چند معیاره
حاصل شد .بنابراین ،روش بهکار رفته در این پژوهش
ميتواند با در نظر گرفتن نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها
و تهدیدهای مناطق مختلف و با در نظر گرفتن
معیارهای متنوع برای تدوین و انتخاب راهبرد در
رودخانههای مشابه دیگر استفاده شود .نتایج این
پژوهش با توجه به جامعه آماری مناسبي که از
متخصصین حیطه آب داشته است ،ميتواند بهعنوان
مبنایي برای شروع یک پروژه احیای رودخانه با هدف
تأمین کمیت و کیفیت مناسب آب ،تغذیه آبخوان و
ایمني در برابر سیالب استفاده شود .پیشنهاد ميشود،
در ادامه این پژوهش ،به بررسي اقتصادی بودن
بازیافت فاضالب برای تأمین و یا بهبود کمیت آب یک
رودخانه فصلي و همچنین ،تأثیر روشهای مدیریتي
در کاهش خسارات ناشي از سیالب پرداخته شود.
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