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 دهیچک

 به ها رودخانه یایموضوع اح ي،در پ يپ یالبو س يخشکسال یجادا یي،آب و هوا ییراتتغ ی،شهر زندگي تغییرات با

 زیست مسائل به توجه عدم گذشته هایسال در. است شده تبدیل محیطي زیست-آب منابع مهم مسائل از یکي

 شدن کانالیزه و طبیعي ساختمان در تغییر پایدار، توسعه امر گرفتن نادیده آبي، منابع از رویهبي برداریبهره ،یطيمح

 این. است کرده دور آن مطلوب شرایط و طبیعي حالت از را سطحي آب منابع این شهری، هایرودخانه از بسیاری

-M-TOPSIS یارهمع چند گیریتصمیم ترکیبي روش از استفاده و پایدار توسعه معیار شش گرفتن نظر در با مطالعه

AHP و تدوین به اقدام سیل برابر در سازییمنو ا یهآب پا یانجر یفيو ک يکم یایو در نظر گرفتن دو هدف اح 

 نظرسنجي هایفرم طریق از نیاز مورد هایداده. است برآمده اهداف این تحقق راستای در راهبرد بهترین گزینش

 ینرخ ناسازگار يدر ابتدا با بررسشد.  آوریجمع بود، شده پر آب هضحو متخصصین از تن 91 یلهوس به که تخصصي

استفاده شد و در  AHP يزوج یساتاز مقا ينسب هایدست آوردن وزن هب یناسازگار حذف شد، سپس برا هایفرم

 مقاله ینشد. در ا يو راهبرد برتر معرف بندیاصالح شده راهبردها رتبه آلیدها ینهبه کمک روش شباهت به گز یتنها

تواند در  ميکه  هشد ارائه یشهر يرودخانه فصل یک یایدر اح یدارراهبرد توسعه پا یینتع یبرا مناسبي يچارچوب

 .گیرد قرار استفاده مورد هادر شهر يفصل های رودخانهاحیای 

 

، مندابع آب  M-TOPSIS-AHP یبریددی مدل ه ،نظرسنجي هایفرم ،یارهمع چند گیریتصمیم روش :کلیدی های واژه

 ینرخ ناسازگارسطحي، 
 

 مقدمه

 موجودات مصرفي منابع اولین سطحي هایآب

 و بشری هایتمدن یریگ شکل اصلي دلیل و زنده

 يمنابع آب سطح یناز مهمتر يیک. است شهرها ایجاد

 هستند شهری هایرودخانه هاآن جمله از و هارودخانه

 ،یطيمح زیست مسائل آب، مصرف بحث بر عالوه که

 گونهاین در نیز سیل برابر در حفاظت و يشناس زیبایي

 تعدد به توجه بادارد.  یادیز یتاهم هارودخانه

-حوضه در هاآن از بسیاری گرفتن قرار و هارودخانه

 و طبیعت با انسان آشتي برای باید ی،شهر های

 و احیا برای اقداماتي شهری، فضای بهبود ،همچنین

 گذشته زندگي به شهری هایرودخانه بازگردانیدن

به کشور هایرودخانه از بسیاری. گیرد صورت خود

 در حتي و هاماه بیشتر در فصلي هایرودخانه ویژه

 ایجاد سبب مسئله این هستند، خشک سال طول تمام

 هایرودخانه عریان بستر از ناخوشایند اندازیچشم

___________________________ 
 banihabib@ut.ac.irمسئول مکاتبات: * 

 

 



 913/  یشهر يرودخانه فصل یک یایاح یبرا یدارراهبرد توسعه پا یینچارچوب تع

ممکن است  يحت ،شده یشهر یطدر مح يفصل

 یگرآن در د یکاربر ییربستر رودخانه و تغ یبتخر

 هایزباله تجمع برای محلي یا و شهری هایپروژه

 که امر این به توجه. باشد داشته دنبال به را شهری

 نیز سیالب عبور برای مسیری رودها گونهاین بستر

 جمله از مختلف اهداف با را آنها احیای اهمیت هست،

 در حفاظت مسیل، و بستر حریم به تجاوز از جلوگیری

 ظاهر مجدد سازیزندهزبا ،همچنین و سیل برابر

 . کندمي تررا پررنگ رود طبیعي

 سامانه بازگرداندن معنای به رودخانه یک 1احیای

 آن نخورده دست پیشین حالت به رودخانه طبیعي

 توانمي را یرودخانه شهر یایاح یگرد بیان به است.

در رودخانه،  یآب جار يو کاهش آلودگ یفیتبهبود ک

 یشو کف رودخانه، کنترل فرسا یهحاش یتبهبود وضع

 غیر هایحذف سازه ،رودخانه یعيبستر طب یو بازساز

 و محیطي زیست بهتر شرایط ایجاد و اصولي

 کرد. یفتعر اکولوژیکي

 برای مختلفي هایروش ،احیا اهداف به توجه با

 ترینکلیدی جمله از. است شده تعریف رودخانه احیای

 .کرداشاره  یربه موارد ز توانمي هاروش این

 دیواره بند،سیل گوره، از استفاده: ایسازه هایروش -

 دیگر هایسازه از بسیاری و شکن شیب حفاظتي،

 رودخانه مشکالت از یکي رفع در تنها که است

 .گیردنمي نظر در را معیارها سایر و برآمده

 محیط با هماهنگ هایيروش: ایغیرسازه هایروش -

اما هماهنگ با  يمشابه روش قبل يو گاه زیست

 از استفاده توانمي مثال عنوانبه. است یعتطب

 کاهش برای رودخانه حاشیه و بستر در گیاه کشت

 چین،خشکه سدهای از استفاده سیل، خسارت

. برد نام را غیره و متخلخل ینينش ته هایحوضچه

 در و قبلي روش از ترپایین اصوال هاروش این هزینه

 .است طبیعت با هماهنگ حال عین

 تعیین یز،خآب هزحو مدیریت: مدیریتي هایروش -

 رسوب، و فرسایش بحث در رودخانه هایپتانسیل

 هایدوره و اطراف اراضي کاربری تاریخچه بازنگری

 ینمصارف و تدو ینتعادل ب یجادا ،تغییرات زماني

 و انساني تغییرات کردن کم برای مناسب هایحلراه

                                                           
1
 Restoration 

 امر در مدیریتي هایروش جمله از مورفولوژیکي

 .است رودخانه احیای

 احیای اجرای و بررسي در مختلفي پارامترهای

 ین. از جمله ایردمورد توجه قرار گ یدبا هارودخانه

 ژئومورفولوژیک، مشخصات به توانميپارامترها 

 ظرفیت هیدرولوژیکي، و هیدرولیکي پارامترهای

 اشاره کرد محیطي زیست پارامترهای و رسوب

(Eshaghi 2919 ن،اهمکار و  .)مختلف پارامترهای 

 هارودخانه قرارگیری محل و نوع به بسته نیز دیگری

 یقدق ینیبه تب (2913) همکاران و  Vietzوجود دارد. 

 که شهری یهااز عوامل موجود در رودخانه يبرخ

عوامل  اینپرداختند.  ،هستند احیا و تغییر نیازمند

 ي،ساحل یرواناب، کمبود فضا یدشد یانجر شامل

 از ناشي شده ایجاد تغییرات رسوبات، یافتن ییرتغ

 .هستند ینهاد -يو موانع اجتماع ياراض یکاربر یریتغ

Zhao یایاح یرا برا يچارچوب( 2993) همکاران و 

 مطابقو  یطيمح یستز یکردرو با شهری هایرودخانه

در  .ارائه کردند یشهر يو زندگ آبرساني وضعیت با

رودخانه  یایاح یبرا یزیرروش برنامه ایشان تحقیق

 اندازیراه تخریب، عامل شناسایي مرحله سه در یشهر

 شده تعریف مرمت، سناریو تشکیل و بازسازی اهداف

 یبرا یراهبرد (2993) همکاران و Rohde. است

 یهاسامانه یيمنظور شناسابه یکپارچه یجستجو

 یان)از جمله جر یستز یطه محضحو در یانجر

-اجتماعي هضحو و( غیره و بستربار رسوبات  یعي،طب

 یکياکومورفولوژ یایاح برای( ي)نگرش عموم یاقتصاد

 و Woolsey. نداداده ارائه زیستگاه و سیالبي یهادشت

هدف  19شاخص و  93مجموع  (2993) همکاران

 در هاکم تا متوسط رودخانه یایاح یخاص برا

ها مربوط به از آن یاریکه بس اندکرده ارائه سوئیس

 هایاما جنبه ،است رود یطيمح زیست یها یژگيو

. است شده گرفته نظر در نیز اقتصادی و اجتماعي

Beechie اولویت کلي هایروش (2991) و همکاران-

. در اندکرده ارائه رارودخانه  یایاح یاتعمل بندی

 و Eshaghi تحقیق به توانمي نیز داخلي های پژوهش

 پارامترهای معرفي با رابطه در (2919) همکاران

 .کرد اشاره کن رودخانه احیای

 از پایدار، توسعه اهمیت به توجه با ،پژوهش این در

 دنز محک برای پایدار توسعه مهم معیار شش
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 تعریف در پایدار توسعه. است شده استفاده راهبردها

 محیط و توسعه میان تعادل ایجاد معنای به کلي

 تأمین پایدار هعتوس ،دیگر عبارت به. است زیست

 انداختن خطر به بدون بشر نسل امروزی نیازهای

 است خود نیازهای رفع برای آینده یها نسل توانایي

(Banihabib  وLaghabdoost-Arani، 2919) .

 کاربه زیادی هایپژوهش در پایدار توسعه معیارهای

 و Bradley تحقیق به توانمي آن جمله از. اندرفته

 توسعه معیارهای از که کرد اشاره (2992) همکاران

 فاضالب مستقیم تصفیه سامانه ارزیابي برای پایدار

 Laghabdoost (2919) و Banihabib .کردند استفاده

 روش از پایدار توسعه معیارهای گرفتن نظر در با

 ریسک مدیریت با رابطه در یارهمع چند گیریتصمیم

 و Banihabib، همچنین. کردند استفاده سیالب

 تعیین در پایدار توسعه معیارهای از (2912) همکاران

 یک تثبیت برای راهبردی ریزیبرنامه برای چارچوبي

 .کردند استفاده آن شدن خشک از جلوگیری و دریاچه

SWOTمدل 
1
-QSPM

 1329بار در سال   ینولا 2

به استفاده  يو سازمان يبازرگان یریتمده ضحودر 

 جمله از(. 2919 همکاران، و Eshaghiاست ) یدهرس

 گیریتصمیم و راهبردی مدیریت روش که تحقیقاتي

موارد  ینبه ا توانيم ،اند برده کار به را یارهمع چند

 باBanihabib (2912 ) و Shabestari .اشاره کرد

 معیارهای گرفتن نظر در با و مدل این از استفاده

 بهترین انتخاب و بندیرتبه به آب منابع پایدار توسعه

 مناطق کشاورزی آب تقاضای مدیریت برای راهبرد

Banihabib (2919 ) و Azarnivand .پرداختند خشک

و با استفاده از  یدارتوسعه پا ینظر گرفتن الگو با در

 برنامه کمي ماتریس و راهبردی یریتروش مد

 حوضه آب منابع حفظ برای راهبرد بهترین راهبردی

 و Radmehr. کردند انتخاب را ارومیه دریاچه

Araghinezhad (2919 )سلسله تحلیل روش از 

 و گیریتصمیم فرایند ساختار تعیین منظوربه مراتبي

 به شباهت روش از و معیار هاینقشه وزن برآورد

 هازیرحوضه نهایي بندیرتبه برای فازی آلیدها گزینه

 تهران شهری آبخیر هزحو در سیالب مدیریت منظوربه

                                                           
1
 Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats 
2
 Quantitative Strategic Planning Matrix 

-( از روش2913همکاران ) و Zyoud. کردند استفاده

 ینهشباهت به گز و فازی يسلسله مراتب یلتحل های

 بهترین تعیین در گیریتصمیم برای فازی آلیدها

 آب انتقال سامانه در آب تلفات کاهش برای راهبرد

 .کردند استفاده

 استفاده قابل راهبردهای تعریف ،پژوهش این هدف

 بده  دسدتیابي  و شهری فصلي رودخانه یک احیای برای

 حدال  عدین  در و رودخانده  آب تأمین برای برتر راهبرد

 موفق راهبردی ،نتیجه در. است سیل برابر در حفاظت

 را سدیل  حفاظدت  و احیدا  هددف  دو هر که بود خواهد

 و هدا توانمنددی  گدرفتن  نظر در با امر این .دهد پوشش

 در موجدود  هایفرصت و تهدیدها و منطقه ضعف نقاط

 ایدن  بده  .بدود  خواهدد  پدذیر امکدان  مطالعه مورد ناحیه

مددل   یلهوسد  بده  ممکدن  یابتدا تمام راهبردها ،منظور

 استخراجSWOT-QSPM  راهبردی ریزیبرنامه ینتدو

 گیدری تصدمیم  هدای مددل  از اسدتفاده  با سپس و کرده

 برتدر  راهبدرد  و شدده  بندیرتبه راهبردها معیاره، چند

   .شودمي انتخاب

 

 هاروش و دموا

 غرب در وردآورد رودخانهپژوهش:  مورد منطقه

 قرار کن رودخانه از کیلومتری 19 فاصله به و تهران

 شروع وردیج روستای از رودخانه این سرچشمه. دارد

 21 منطقه از عبور و 22 منطقه به ورود از پس ،شده

 .پیونددمي کرج رودخانه شرقي شاخه به تهران شهر

 ساله چند جوی نزوالت کمبود و بودن فصلي دلیل به

 و آب کم بسیار پایین هایبخش در رودخانه اخیر،

. است خشک کاملطور  به هاماه از برخي در حتي

 .شودمي مشاهده 1 شکل در رودخانه این موقعیت

 يرودخانه از منطقه کوهستان ینا کهاین به توجه با

در نظدر گدرفتن    شدود، مدي  شهری حوضه وارد وشروع 

 یاز پارامترهدا  یکدي آن  يو اطالعات توپدوگراف  یالبس

مهدم در   ي. اطالعدات توپدوگراف  اسدت  هدا راهبرد یینتع

 دبدي  ،یناست. همچن 1راهبردها مطابق جدول  ینتدو

 متدر  92/33سداله برابدر    22بدا دوره بازگشدت    یالبس

 1/31برابدر   سداله  29با دوره بازگشدت   یه،نب بر ثامکع

بدا دوره بازگشدت    یالبسد  يو دبد  یده مکعب بر ثان متر

محاسدبه   یده مکعب بر ثان متر 29/113ساله برابر  199

 .(Jamali، 2919و  Banihabibشده است )
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 تهران شهر در وردآورد رودخانه قرارگیری محل از تصویری -1 شکل

 
 رودخانه حوضه توپوگرافي اطالعات از برخي -1جدول 

 (Jamali، 2919 و Banihabib) وردآورد

 3/39 (Km2) مساحت
 93 (Km) محیط

 19993 (m) طول

 9/19 (%) اصلي آبراهه شیب
 2933 (m) هضحو متوسط ارتفاع

 9/3 (%) هضحو خروجي تا ثقل مرکز شیب

 2319 (m) حوضه خروجي تا ثقل مرکز فاصله
 19991 (m)حرکت آب  یرمس ترینطوالني

 

 قرارگیدری  مطالعه، برای رودخانه این انتخاب علت

 حوضده  رشدد  بده  توجده )بدا   شهری فضای در رود این

( غرب سمت به تهران شهر جمعیت بارگذاری و شهری

 خدط  عبدور  و رودخانده  مسیر در مهم بزرگراه سه گذر

-که ضرورت انجام پروژه است بوده کرج-تهران متروی

-مدي  ترپررنگ را سیل برابر در سازیایمن و احیا های

 .سازد

 تدددوین بددرای ،پددژوهش ایددن در :راهبردهددا نیتدددو

 SWOT یددلو تحل یددهاز تجز یشددنهادیپ هددایگزیندده

صدورت   ینروش بدد  یدن استفاده شده است. عملکدرد ا 

سامانه  یرونيو ب يدرون یطاست که پس از شناخت مح

نقداط ضدعف و قدوت )عوامدل      يها، از تالقآن یابيو ارز

( تمدام  ي)عوامل خدارج  ید( با نقاط فرصت و تهديدرون

 .شوديممکن استخراج م یراهبردها

 و مهمترین گیریتصمیم :ارهیمع چند یریگمیتصم

. است آن اصلي جوهره و مدیریت بخش ترینحساس

 مشاغل، با افراد از گیریبهره شدن متداول دلیلبه

 یایدر اح مختلف سوابق و تجربیات ها،تخصص

 گیریتصمیم هایروش از استفاده ضرورت ،رودخانه

. شودمي نمایان پیش از بیش معیاره چند و گروهي

در واقع در نظر گرفتن تمام  گیریتصمیم روش این

 حل در. است متناقض حتي و کیفي ،کمي معیارهای

 که بود ایگزینه دنبال  به باید مسائل گونهاین

 .کندمي ارائه معیارها تمامي برای را مزیت بیشترین

 و هستندمتعدد  معیاره چند گیریتصمیم هایروش

و  هاقوت ها،ضعف یات،خصوص هاروش این از کدام هر

 ،پژوهش ینکاربرد خاص خود را دارند. در ا یطشرا

 روش دو ترکیب از یارهاراهبردها و مع یابيارز یبرا

1) يسلسله مراتب یلتحل ایندفر
AHP) شباهت به  و

M-TOPSIS) اصالح شده آلیدها ینهگز
-که روش (2

-مي معیاره چند گیریتصمیم در کاربردی و مهم های

سلسله  یلتحل ایندفراستفاده شده است. روش  ،ندباش

 در شاخصه چند گیرییمتصم یبرا یقو یابزار يمراتب

 یدگاهدو د هر آن در که است پیچیده مسائل با ارتباط

 (.Ataei، 2993) شوديدر نظر گرفته م يو کم یفيک

 این از دیگر یکي نیز آلایده گزینه به شباهت روش

 ،نداشته معیارها تعداد برای محدودیتي که هاستروش
                                                           
1
 Analytic Hierarchy Process 

2
 Modified Technique for Order of Preference 

by Similarity to Ideal Solution  
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 را راهبردها خود، خاص جبری عملیات از استفاده با

مقاله از  یندر ا ،یلدل ین. به همکندمي بندیرتبه

استفاده شده است  M-TOPSIS-AHP یقيروش تلف

 یناز ا کدام نقاط ضعف هر يده پوششتا ضمن 

حاصل شود.  یاعتمادتر قابل اینتیجه ،هاروش

صورت است که  ینبد یقيروش تلف یناستفاده از ا

 سلسله تحلیل روش زوجي مقایسات از نسبي هایوزن

 ناسازگار، هایفرم حذف از پس و استخراج مراتبي

-رتبه آلایده گزینه به شباهت فرایند طبق راهبردها

 گیریتصمیمروش  اینبردن  کار به. شوندمي بندی

 .شودمي تعریف زیر گام چند اساس بر معیاره چند
 کار این برای: يساختار سلسله مراتب یلتشک :اول گام

 مشخص یشنهادیپ هایینهو گز یارهااهداف، مع باید

 .شود

 یساتو انجام مقا يفرم نظرسنج یساز آماده :دوم گام

 هایفرم تکمیل از پس: هاینهو گز یارهامع يزوج

-تصمیم تیم و متخصص افراد یلهوس به نظرسنجي

 نسبي اهمیت به مربوط محاسبات به نوبت گیری،

 و راهبردها معیارها، نسبي هایوزن تعیین و معیارها

 راهبردها کارایي ماتریس به یافتن دست نهایت در

 مقایسه یکدیگر با زوجي صورت به معیارها. رسدمي

 نسبت عنصر دو اهمیت یزانم يزوج مقایسه. شوندمي

 شودمي انجام نه تا یک اعداد مقیاس اساس بر هم، به

 نشانگر نه عدد و برابر اهمیت نشانگر یک عدد که

 باشدمي( برتری میزان یشترین)ب مطلق اهمیت

(Shabestari و Banihabib، 2912 .)یسماتر یک 

 .شوديداده م یشنما یربه شکل ز يزوج

  [

          

          

    
          

]                          (1)  

 در. باشدد يمد  jبده   iعنصدر   حیتدرج  aij ،در آن که

 شدرط  بده  بندا  گریکدی به نسبت ارهایمع يزوج سهیمقا

 .است برقرار ریز رابطه يمعکوس

    
 

   
                                                 (2)  

 يطور کل به :یمحاسبه شاخص ناسازگار :سوم گام

 کرد تعریف زیر شکل به توانيرا م یشاخص ناسازگار

(Shabestari  وBanihabib، 2912). 

    
      

                                                                                 (9)  

بعد  nو  ژهید و ریمقاد ممیماکز      ،در آن که

 است. سیماتر

 که هایيماتریس برای را ناسازگاری شاخص مقدار

 محاسبه باشند، شده اختیار تصادفي کامال هاآن اعداد

نام  (R.I.I) يتصادف یرا شاخص ناسازگار  آنو  اندکرده

طور به یبعد n یسماتر یآن برا یرنهادند که مقاد

عنوان نمونه به. شودياز جدول استخراج م یممستق

 یسماتر یبرا يتصادف یجدول شاخص ناسازگار

 .است آمده 2بعد در جدول  نهتا  يمربع

 
 تصادفي ناسازگاری شاخص -2 لجدو

n 1 2 9 9 2 3 3 1 3 
R.I.I 9 9 21/9 3/9 12/1 29/1 92/1 91/1 92/1 

 

شاخص  یمحاصل تقس یس،هر ماتر برای

نرخ  ي،تصادف یبر شاخص ناسازگار یناسازگار

 مناسبي معیار که شوديم یدهنام (I.R) یناسازگار

 .باشدمي ناسازگاری مورد در قضاوت برای

    
   

     
                                                       (9)  

 ،باشد ییدمورد تأ يصحت نظرسنج که ینبرای ا

 1/9 از کمتر سازگاری نرخ میزان ،شودمي پیشنهاد

Saaty (1319 )و  Aczél ( و1339) Saaty .باشد

 برایروش  ینبهتر يهندس یانگیناند که منشان داده

سلسله  یلتحل ایندفرفردی در های قضاوت یعتجم

 ،Banihabib و Shabestariاست ) يگروه يمراتب

 هاینظرات بعد از حذف فرم یعتجم ،ین(. بنابرا2912

-مي انجام يهندس یانگینناسازگار به کمک روش م

 .گیرد

 يو وزن نسدب  یيکدارا  سیچهارم: استفاده از مداتر  گام

 شدباهت  روش کمک به یينها یبند رتبه یبرا ارهایمع

 .است ریز بخش چند شامل خود که آلدهیا نهیگز به

 مرحله این در :میتصم سیماتر کردن اسیمقيب -

 تبدیل بعدبي معیارهای به مختلف ابعاد با معیارها
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شده  یاسمق يب یس)ماتر R یسو ماتر شوندمي

 .شوديم یفتعر یرصورت ز به (A یسماتر

  [

       
   

       

]                                (2)  

 .شودمي تعریف زیر شکل به rij ،در آن که

    
   

√∑    
  

   

                                         (3)  

این  :داروزن شده اسیمقيب میتصم سیماتر نییتع -

 در شده مقیاسبي تصمیم ماتریس ضرب از ماتریس

 مراتبي سلسله تحلیل روش از که) معیارها وزن بردار

  .آیدمي دستبه( شودمي استخراج

                                                      (3)  

با  آلایده حل اگر: آلدهیا ضد و آلدهیا حل افتنی -

A
Aبا  آلیدها و ضد *

 یندر ا ،نشان داده شود -

 صورت:

   {  
    

      
      

 }                         (1)  

   {  
    

      
      

 }                      (3)  

   در آن، که
تمدام   نیاز بد  j ارید مقدار مع نیبهتر  

  و  هددانددهیگز
تمددام  نیاز بدد j اریددمقدددار مع نیبدددتر  

 .باشديم هانهیگز

 برای: آلدهیا ضد و آلدهیا حل از فاصله هبمحاس -

 آلیدها ضد و آلایده حل از گزینه هر فاصله تعیین

 .شودمياستفاده ( 11) و( 19)از روابط  یبترت به

 

  
  √∑        

    
                                (19)  

  
  √∑        

    
                               (11)  

معدرف   iمدورد نظدر و    یدار معرف مع j ها، که در آن

 .باشديمورد نظر م ینهگز

: هانهیگز رتبه نییتع و شباهت شاخص محاسبه -

 به شباهت روش در شباهت شاخص تعیین برای

( 12) رابطه ازتوان  مي شده اصالح آلایده گزینه

 .کرد استفاده

   √
[  

        
  ] 

 [  
         

  ] 
                     (12)  

شدکل اسدت    نیبه ا ،روش نیبر اساس ا یبندرتبه

 بده  را یبداالتر  رتبده  باشدد،  کمتدر  Riچه مقدار  که هر

 یبندددرتبده  يعبددارت بده  ایدد دهدد  يمدد اختصداص  خدود 

 .ردیپذيم انجام یصعود صورت به

 پدژوهش  نید روش استفاده شدده در ا  ،يطور کل به

خالصده   2ارائه شده در شدکل   فلوچارت صورت به

 .شود يم

 

 
 پژوهش این در تلفیقي یارهمع چند گیریتصمیم فلوچارت -2شکل 

 

 بحث و جینتا

 احیای پروژه هر: يمراتب سلسله ساختار لیتشک

را دنبال کند.  ياهداف مختلف ،است ممکن رودخانه

 که فکری طوفان جلسه کمک به پژوهش یناهداف ا

 رودخانه، مهندسي حیطه متخصصین از متشکل

 به توجه با. شد تعیین بود، آب منابع و هیدرولوژی
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 احیا، اصلي اهداف بر عالوه رودخانه، بودن شهری

 قرار نظر مد باید نیز سیالب برابر در سازیایمن هدف

 را اصلي هدف دو ضرورت حسب بر مقاله این. گیرد

 .شدند تعریف زیر صورت به که کندمي دنبال
 سفره تغذیه و رودخانه برای یهپا آب جریان یایاح -

 زیرزمیني آب

 سیالب خطر کاهش و سازیایمن -

 شهری، حوضه در رودخانه قرارگیری به توجه با

 قرار مالک توانمي را مختلفي و زیاد بسیار معیارهای

 معیار شش از استفاده به حاضر پژوهش در اما ،داد

 محیط-عمراني کارهای در شهری پایدار توسعه مهم

 تعریف راهبردهای تمامي و است شده اکتفا زیستي

 قرار ارزیابي مورد معیارها این باپژوهش  در شده

 .شودمي تعریف زیر صورت به معیار شش این. گرفتند

 بودن صرفه به مقرون: بودن اقتصادی: 1 معیار -

 اجرا برای راهبرد

: فرهنگي-اجتماعي مشارکت و مقبولیت: 2 معیار -

 جمله از) نفعان ذی یلهوس به اجرایي راهبرد پذیرش

 به هاآن تمایل و( اطراف مناطق ساکنین و مردم

 راهبرد کردن اجرایي در کمک

 زیست تعادل و طبیعي منابع از حفاظت: 9 معیار -

 میزان چه به انتخابي راهبرد کهاین بررسي: یطيمح

 زیست بخشي تعادل و طبیعي منابع حفظ در

 .است مفید محیطي

 بهبود در راهبرد تأثیربخشي: اثرگذاری: 9 معیار -

 کیفي و کمي احیای لحاظ از هم رودخانه وضعیت

 سیل برابر در سازیایمن لحاظ از هم و آب منابع

 توجه با راهبرد بودن اجرایي: پذیریامکان: 2 معیار -

 غیره و حقوقي مالي، هایمحدودیت و هاظرفیت به

 بهبودپذیری و پذیریترمیم: پذیریانعطاف: 3 معیار -

 تغییرات برابر در بلندمدت در شده اجرا راهبرد

 تحمیلي و طبیعي

به هر کدام  یلن یبرا یهاد هایگزینه یا راهبردها

و در  SWOT یکدو هدف، با استفاده از تکن یناز ا

 یدهاو تهد هانظر گرفتن نقاط ضعف، قدرت، فرصت

استخراج شده بود( و  ی)که از جلسات طوفان فکر

 یرز صورت بهطور جداگانه،  هرکدام از اهداف به یبرا

 .شد یينها

 :پایه آب چریان کیفي و کمي احیای هدف با راهبردها

انتقال آب از  یارودخانه  یالبس یره: ذخ1 راهبرد  -

 مجاور هایحوضه

 آبخوان تغذیه برای سیالب از استفاده: 2 راهبرد -

 و رودخانه بستر نفوذپذیری افزایش: 9 راهبرد -

 بازیافتي آب از استفاده

 رودخانه آب مصارف و منابع بخشيتعادل: 9 راهبرد -

 هاآن از کیفي حفاظت و آبخوان و

 :سیالب خطر کاهش و یساز ایمن هدف با راهبردها

 رودخانه بستر در سیالب محدودسازی: 1 راهبرد -

 بند سیل و گوره یلهوس به

 باالدست در ایواریزه سیالب مهار: 2 راهبرد -

  رودخانه

 رودخانه رسوب و فرسایش مهار: 9 راهبرد -

 و توسعه کنترل و دشت سیالب مدیریت: 9 راهبرد -

 قانوني حریم در واقع اراضي آزادسازی و ساخت

 رودخانه

 هاگزینه و معیارها اهداف، شناخت با نهایت در

از اهداف  یکهر  برای گیریتصمیم مراتب سلسله

 ارائه شده است. 9و  9 های که در شکل آیديدست م هب

 از نفر 91 ،تحقیق این در: ارهایمع ينسب وزن نییتع

 تکمیل در آبي منابع با مرتبط هایرشته متخصصین

 که داشتند حضور دلفي روش به نظرسنجي هایفرم

 مابقي و طوالني تخصص سابقه با افراد هاآن از نفر 13

. بودند( سال پنج زیر کاری سابقه با) جوان مهندسین

 دارای فرم 19 ناسازگاری، شاخص محاسبه از بعد

. شدند حذف و بودند 1/9 از بیش ناسازگاری شاخص

فرم  21بر اساس  گیری تصمیم مدل اجرای ،ینبنابرا

نشان  يمنابع علم ي. بررسیرفتصورت پذ مانده يباق

تعداد شرکت  یبرا یحيگونه قانون صریچه ،دهديم

وجود ندارد اما  يبا روش دلف یریگ یمکنندگان در تصم

 29تا  19 ینتعداد معموال ب ینا ،دهنديمنابع نشان م

 ،Cornick) کند يم یتمقدار کفا ینعدد بوده است و ا

2993.) 
 



 929/  یشهر يرودخانه فصل یک یایاح یبرا یدارراهبرد توسعه پا یینچارچوب تع

 
 زیرزمیني آب سفره تغذیه و رودخانه برای پایه آب جریان احیای هدف با گیریتصمیم مراتب سلسله -3شکل 

 

  
 سیالب خطر کاهش و سازیایمن هدف با گیریتصمیم مراتب سلسله -4شکل 

 

 که دهدمي نشان را یارهر مع يوزن نسب ،9 جدول

 شده استخراج معیارها بین زوجي مقایسه طریق از

وزن را  ینباالتر "طبیعي منابع از حفاظت" معیار. است

 در معیار ترینمهم یجهدر نت ،به خود اختصاص داده

 مهمترین ،عبارتي به یعني. استپژوهش  هدف دو هر

 نظر در رودخانه احیای راهبرد زدن محک برای معیار

 ،همچنین .است طبیعي منابع از حفاظت بحث گرفتن

 پذیریانعطاف معیارکه  شودمي مشاهده 9 جدول در

 ،ینبنابرا ،دست آوردهبهرا  يوزن نسب یزانم کمترین

 مشاهده توانمي نتایج از. است معیار ترین اهمیتکم

 یاراز مع یریپذامکان یارمع ينسب وزنکه  کرد

نظر  ازکه  یعني اینو  است یشتربودن ب یاقتصاد

 مهمترراه حل  یک بودن کارا وبودن   عمليمتخصصان 

 9 های جدول .است هزینه صرف و اقتصادی مباحث از

 را معیار هر برابر در راهبردها از کدام هر کارایي 2 و

 پایه آب جریان کیفي و کمي احیای هدف تحقق برای

راهبرد  ،مثال عنوان به. دهدمي نشانآبخوان  یهو تغذ

 معیار در "رودخانه یایاح برایفاضالب  زیافتبا"

 ،است کرده کسبوزن را  ینباالتر "پذیریانعطاف"

 تحقق برای راهبرد پذیرترینانعطاف ،عبارتي به یعني

 تغذیه و پایه بآ یانجر کیفي و کمي احیای هدف

 یارراهبرد نسبت به مع ینبهتر ،ینهمچن .است آبخوان

منابع و مصارف  يتعادل بخش راهبردبودن  یاقتصاد

 يتوجه به جدول وزن نسب باآب رودخانه بوده است. 
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 از حفاظت معیار مهمترین که شد اشاره( 9)جدول 

 هر کارایي مقایسه در ،9 جدول در. بود طبیعي منابع

 شودمي مالحظه معیار این به نسبت راهبردها از کدام

منابع و مصارف آب رودخانه  يتعادل بخش"که راهبرد 

 معیار این به نسبت را کارایي بیشترین "و آبخوان

  کسب کرده است.

 سازیایمن هدف راهبردهای کارایي ،2 جدول در

 ارائه یدارتوسعه پا یارهاینسبت به مع یالبو کاهش س

 در که شوديجدول مشاهده ماین در  .است شده

 حفاظت معیار یعني راهبردها ارزیابي معیار مهمترین

و  دشتیالبس یریتمد" راهبرد طبیعي، منابع از

واقع در  ياراض یکنترل توسعه و ساخت و آزادساز

آورده  ستد هب راباالترین امتیاز  "رودخانه يقانون یمحر

  .است
 

 معیارها نسبي وزن -3 لجدو

ينسب وزن  ارهایمع 

123/9  بودن یاقتصاد 

199/9  يفرهنگ ياجتماع مشارکت و تیمقبول 

231/9  يعیطب منابع از حفاظت 

199/9  یاثرگذار 

131/9  یریپذ امکان 

122/9  یریپذ انعطاف 

 

 آبخوان تغذیه و پایه آب جریان کیفي و کمي احیای هدف با معیارها به نسبت راهبردها کارایي -4 لجدو

 یاثرگذار یریپذ امکان یریپذ انعطاف
 از حفاظت

 يعیطب منابع

 مشارکت و تیمقبول

 يفرهنگ ياجتماع

 یاقتصاد

 بودن
 راهبردها

133/9  299/9  299/9 129/9 131/9 193/9 

 رودخانه البیس رهیذخ

 از آب انتقال و وردآورد

 حوضه

213/9  211/9  299/9 223/9 239/9 291/9 
 هیتغذ در البیس از استفاده

 آبخوان

933/9  913/9  922/9 232/9 299/9 213/9 
 ایاح جهت فاضالب افتیباز

 رودخانه

299/9  133/9  212/9 922/9 999/9 923/9 
 مصارف و منابع يبخش تعادل

 آبخوان و رودخانه آب

 

 سیالب خطر کاهش و سازیایمن هدف با یارهاراهبردها نسبت به مع یيکارا -5 لجدو

 یاثرگذار یریپذ امکان یریپذ انعطاف
 از حفاظت

 يعیطب منابع

 مشارکت و تیمقبول

 يفرهنگ ياجتماع

 یاقتصاد

 بودن
 هاراهبرد

213/9 213/9 139/9 111/9 292/9 132/9 
 بستر در البیس یساز محدود

 بند لیس و گوره لهیوس به رودخانه

222/9 219/9 211/9 223/9 219/9 233/9 

 باالدست در یازهیوار البیس مهار

 بیآس کردن کم جهت رودخانه

 دستنییپا

 رودخانه رسوب و شیفرسا مهار 299/9 292/9 223/9 233/9 222/9 233/9

299/9 291/9 232/9 993/9 219/9 232/9 

 کنترل و دشت البیس تیریمد

 ياراض یآزادساز و ساخت و توسعه

 رودخانه يقانون میحر در واقع

 

و  شباهت شاخص ،3 و 3 های ولجد :هر راهبرد رتبه

 روش با استفاده از کههر هدف  در رارتبه هر راهبرد 

M-TOPSIS-AHP يم یشنما ،است آمده دست هب-

 که شودمي مشاهده حاصله نتایج در تأمل با. دهد
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 و يکم احیای" هدف به دستیابي برای راهبرد بهترین

راهبرد  "آبخوان یهتغذ و یهآب پا یانجر یفيک

 بوده است. "رودخانه یایاح برایفاضالب  یافتباز"

 یردر تدب یدفاضالب از جمله مباحث جد یافتباز

 یریتمد یياجرا بستهمنابع آب در  یگزینيجا یشياند

و  Yousefi) استمنابع آب در برنامه پنجم توسعه 

Mahdian، 2919) .از مختلفي موارد در بازیافتي آب 

 احیای سبز، فضای آبیای مزارع، آبیاری جمله

 محیط مباحثدر  ،ینو همچن ایعلوفه های دشت

 تفریحي، هایدریاچه آب تامین جمله از یستيز

 دارد کاربرد یگرموارد د یاریو بس هاپارک نماها، آب

(Woolsey  ،اما 2993و همکاران .)که  يمسائل از یکي

-مي محدودیت دچار را فاضالب یافتيکاربرد آب باز

و  Salehiآن است ) يو فرهنگ ياجتماع یتمقبول ،کند

Talebi، 2919درست در  یغاتآموزش و تبل ،ین(. بنابرا

 منابع هایبحران یحصح یحموضوع و تشر ینرابطه با ا

 از استفاده فرهنگ افتادن جا به زیستي محیط و آبي

 بینيپیش ،همچنین. کرد خواهد کمک آبي منبع این

 یایهم در اح فاضالب بازیافتي آب از استفاده ،شودمي

 به الزم آبخوان موثر واقع شود. یهرودخانه و هم تغذ

به انجام  نیاز حلراه این اقتصادی هایجنبه ،است ذکر

 قرار بررسي مورد آیندهدر  یدو با دارد مجزا تحقیقات

 .بگیرد

 و کمي احیای هدف در انتخابي گزینه آخرین

 یرهذخ" راهبرد آبخوان، تغذیه و پایه آب جریان کیفي

. است "رودخانه وردآورد و انتقال آب از حوضه یالبس

 در ینمتخصص تردیددر  توانمي را نتیجه این علت

 اقتصادی هایهزینه و پذیریامکان اثرگذاری، یزانم

 نظر گرفت.  درمورد مطالعه ه ضحوراهبرد در  ینا

 تامین در برتر راهبرد ،3جدول  یجتوجه به نتا با

 راهبرد سیالب خطر کاهش و سازیایمن هدف

 "کنترل توسعه و ساخت شامل دشتسیالب یریتمد"

 هایروش دانستن کارا دهنده نشان نتایج .است

 مقابل در ترایمن ایرودخانه به دستیابي برای یریتيمد

 مدیریت بحث در مدیریتي هایروش .باشديم سیل

کاهش  که است هایيروش اجرای و تعریف سیالب،

 مدیریت. داشت خواهد دنبال بهرا  یالبخسارات س

 روشي نیز، ساخت و توسعه کنترل و دشت سیالب

 سیالب وقوع عواقب ای بیشینه کاهش در گیرانه پیش

 این سازیاجرایي برایپژوهش  این پیشنهادات. است

 .است زیر موارد شامل راهبرد

 توسعه مقررات در الزم تغییرات اعمال و بازبیني -

 عمراني هاینامهیینو آ دشتسیالب

 حریم مالکین برای مالیات کاهش یا و تسهیالت ارائه -

 کم به پرخطر هایکاربری تغییر در دشتسیالب

 (مسکوني و مسقف هایکاربری تغییر)  خطر

 و شهرداری یلهوس به رودخانه اطراف هایزمین خرید -

 هایمکان به هاکاربری تبدیل و مربوطه هایسازمان

 و فصلي هایبازارچه تفریحاتي، پارک نظیر عمومي

 غیره

هر  يوزن نسب ییربا استفاده از تغ ،پژوهش ینا در

 تحلیلبه  نهایي یجنتا ییراتتغ يو بررس یارمع

 یلتحل ،روش ینپرداخته شد. ا یجنتا یتحساس

 یارهایمع یتبودن و اهمحساسبا توجه به  یتحساس

 یي،ها بر انتخاب راهبرد نهاآن یرثأتشده و  یفتعر

-Mروش  یتحساس یلمورد استفاده قرار گرفت. تحل

TOPSIS-AHP در  یدرصد 29 ییراتتغ که نشان داد

 تغییری سبب هااز حالت دامکیچدر ه یارهامقدار مع

 .شودنمي راهبردها نهایي بندیرتبه در

  
 M-TOPSIS-AHPروش  با آبخوان تغذیه و پایه آب جریان کیفي و کمي احیای هدف با راهبرد هر رتبه و شباهت شاخص -6 لجدو

 راهبرد شباهت شاخص رتبه

 مجاور حوضه از آب انتقال و رودخانه البیس رهیذخ 219/9 9

 آبخوان هیتغذ در البیس از استفاده 939/9 9

 رودخانه ایاح جهت فاضالب افتیباز 993/9 1

 آبخوان و رودخانه آب مصارف و منابع يبخش تعادل 992/9 2
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 M-TOPSIS-AHPروش  با سیالب خطر کاهش و یسازایمن هدف با راهبرد هر رتبه و شباهت شاخص -7 دولج

 راهبرد شباهت شاخص رتبه

 رودخانه بستر در البیس یمحدودساز 193/9 9

 رودخانه باالدست یها بازه در ها زهیوار و البیس مهار 929/9 2

 رودخانه در رسوب و شیفرسا مهار 992/9 9

 ساخت و توسعه کنترل شامل دشت البیس تیریمد 9 1

 

 یریگجهینت

 سطحي آب منابع مهمترین از یکي هارودخانه

ها از آن یداربربهره مدیریت و حفاظت که هستند

 معرفي مختلف یهاروش. است زیادی یتاهم دارای

 عموماً رودخانه احیای برای مختلف منابع در شده 

کناره ،یساز یعيطبرودخانه،  یشکل ظاهر ییرتغ

وحش سابق به آن است.  یاتآن و بازگرداندن ح یساز

 یکي ،موارد این بر عالوه ،يفصل یشهر هایدر رودخانه

 یمنيا ینمأترودخانه  یایدر بحث اح مهم مسائل از

 آب ینمأتزمان  و هم یالبمناسب رود در هنگام س

 تنوع به توجه با. استدر داخل رودخانه  یفیتبا ک یهپا

 بر مختلفي معیارهای ها،آن کاربری تنوع و هارودخانه

 هر درست تعیین با که هستند تاثیرگذار گیریتصمیم

درست  هایو استفاده از روش معیارها این از کدام

و در  رسید بهتری یجيبه نتا توانمي گیریتصمیم

. برداشت گامرودخانه  یایجهت اح در صحیح یریمس

 ارهیمع چند گیریتصمیم روش ،پژوهش ینا در

 گزینه به شباهت و مراتبي سلسله تحلیل یقيتلف

 یاز نظرات جامعه آمار استفاده بااصالح شده  آل ایده

در  برتر راهبرد یینتع برای یناز متخصص يمناسب

 چهار. استفاده شد یو شهر يرودخانه فصل یک یایاح

 یراهبرد یریتکمک روش مد به یشنهادیراهبرد پ

SWOT مذکور  یریگیمتصمشد که در مدل  ینتدو

 تحقق ینشان داد برا يمنابع علم مرور. کار رفتند هب

و  يکم یایبر اح عالوه یدبا رودخانه حتماً یک یایاح

در نظر گرفته  یلخطر س یریتبحث مد یان،جر یفيک

 نظر در برایپژوهش  یندر ا ،منظور ینشود، به ا

 ینا برای گیریتصمیم مدل احیا مختلف ابعاد گرفتن

به داد نشان یينها نتیجهشد.  مجزا صورت هبدو هدف 

 آب جریان کیفي و کمي اییاح"منظور تحقق هدف 

 افتیباز"راهبرد  نیبرتر "آبخوان تغذیه و پایه

به هدف  یلن برای ،یگرطرف د از. است "فاضالب

راهبرد  "سیالب خطر مدیریت و سازیمنیا"

 "ساخت و توسعه کنترل شامل دشتسیالب ریتیمد"

-مي نتایج در تأملشد. با  يبرتر معرف گزینهعنوان به

 خطر با مقابله برای روش بهترینکه  دریافت توان

 ینشده در ا يمعرف یارهایبا توجه به مع سیالب

 نظرو در  مدیریتي یهابردن روش کار به ،پژوهش

کاهش  برای رودخانه اطراف های کاربری گرفتن

 است.  یالبخسارت در هنگام س

-روش بردن کار به از مثبتي نتایج ،پژوهش این در

 ارهیمع چند هایگیریتصمیم و راهبردی مدیریت های

 پژوهش یندر ا کار رفته هب روش ،ینبنابرا .شد حاصل

 هاتبا در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرص توانديم

 با در نظر گرفتن و مختلف مناطق هاییدو تهد

 درو انتخاب راهبرد  ینتدو برای متنوع یارهایمع

 این نتایجاستفاده شود.  دیگرمشابه  هایرودخانه

 از که مناسبي آماری جامعه به توجه باپژوهش 

 عنوانبه توانديم ،است داشته آب حیطه متخصصین

 هدف با رودخانه احیای پروژه یک شروع برای مبنایي

 و آبخوان تغذیه آب، مناسب کیفیت و کمیت تأمین

 ،شودمي پیشنهاد .شود استفاده سیالب برابر در ایمني

 بودن  اقتصادی بررسي به ،پژوهش این ادامه در

 یک آب کمیت بهبود یا و تأمین برای فاضالب بازیافت

 یریتيمد هایروش تأثیر ،ینو همچن فصلي رودخانه

 .شود پرداخته یالباز س يدر کاهش خسارات ناش
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