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 چکٕذٌ

ِ ( هثتٌی تر DSSتػوین ) پطتیثاى ۀساهاً ًَعی ۀاٍلی ۀًسخ ۀتَسعطراحی ٍ  حاضر، تحقیق زاّذف  تبرای هعرفبی تْتبر     ،ضبثه

تْثبَد   هٌظَر تِّا ٍ اًتخاب تْتریي اقذاهات هذیریتی  حل  راُ ٍ هعرفی سیستویدر یک قالة  ٍ هطهالت آىّای آتخیس  ٍیصگی

پس از ضٌاسایی هجوَعِ اقبذاهات   ،حاضر تحقیق رٍد است. در حثلِ ۀرٍدخاً ۀحَضٍاقع در کویت ٍ کیفیت آب آتخیس تٌهَُ 

 توباعی ٍ اکَلَشیبک  ّای ّیبذرٍلَشیهی، فرسبایص، اقتػبادی، اج    هذلسازی  ضثیِتا کوک  آًْااحتوالی اجرای  آثار، هذیریتی

ایجباد پایگباُ هبذل ٍ     ِ هٌظبَر تب  .استفادُ ضبذ  MySQL ای از هحیط ّا ٍ ایجاد پایگاُ دادُ هذیریت دادُترای  .ًذتیٌی ضذ پیص

تٌبذی   اٍلَیبت  تبرای  ،پطتیثاى تػبوین  ۀساهاًضذ. در ایي  گرفتِ کارِ ت PHP ًَیسی ترًاهِگیری چٌذهعیارُ زتاى  تحلیل تػوین

استفادُ ضبذ.   HTML  زتاىگرافیهی از  ٍاسط کارتر ۀتَسع رایتاًذ.  تِ کار رفتِ SAW  ٍTOPSISّای  رٍش اقذاهات هذیریتی

سباختار   ۀارائب تبِ   ،DPSIRّبای حَضبِ در قالبة رٍیهبرد      پس از هعرفی اجوبالی ٍیصگبی   ضذُ قادر است دادُتَسعِ  ۀساهاً

ِ  ،سبپس  ادُ ٍدر قالة هذل هفَْهی ًوبایص د  راساهاًِ هتغیرّای ٍ رٍاتط علی ٍ هعلَلی تیي  زدپرداتهطهالت  ی از ا هجوَعب

 آثبار سازی  هذل تا از آى، پس دّذ.   ارائِگیرًذگاى  تػوین تِ آًْارا ّوراُ تا پراکٌص ههاًی  ی هثتٌی تر پَضص گیاّیّا حل  راُ

پبردازد. در  ت آثبار ی ارزیباتی  ّبا  تِ تفهیک ضباخع  ،آًْاهختلف رات یثتأتیٌی ٍ ًوایص  ّای پیطٌْادی تِ پیص حل  احتوالی راُ

ِ ، ًتبای   تَسبط کبارتر   ّای ارزیاتی ّای هختلف ترای ضاخع پس از ًسثت دادى ٍزى ،ًْایت تٌبذی   از اٍلَیبت  آهبذُ  دسبت  تب

ّای فٌی  تررسیدّذ.   ارائِ ترسیویغَرت  گیری چٌذهعیارُ ترای کارتراى تِ ّای تػوین را تا استفادُ از رٍشهذیریتی اقذاهات 

کاررفتِ در سباهاًِ تبا    تِهیساى سادگی راتط کارتر، هیساى ارتثاط اجسای پسٌذ تَدى، ّایی هاًٌذ کارتر رزیاتی ٍیصگیدر خػَظ ا

 ًْایی ایي ساهاًِ هٌجر ضَد. ۀًسخ ۀارائتَاًذ تِ  ٍ... در هطالعات تهویلی هیتراى رّا ٍ اٍلَیت کا ًگراًی

 هطارکتی.  هذیریتگیری چٌذهعیارُ،  تػوینّای  رٍش ،رٍد حثلِ ۀرٍدخاً ۀ، حَضتْتریي اقذاهات هذیریتی :ياطگانکلٕذ  

                                                 
   نویػندۀ مػئول    Email: amir.sadoddin@gau.ac.ir 
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 مقذمٍ

  کلتكۀۀی   فیصیىۀۀ  بۀۀع ونۀۀوک  یۀۀه  کحۀۀد  آبخیۀۀص ضۀۀ حو

زیص    مۀدیسی    بسک  بسنیمع  غییغ   کوولوضیى    کجتمیو 

گۀرکزک      غییغۀ   ک مۀدیس    ز کش کین .ؾو   ز نظس گسفتع م 

 بخیۀۀص زک  زآ  غۀۀیمین ۀ هنۀۀد اؿۀۀىی کبعۀۀی    بییۀۀد امۀۀیم 

وع بۀین   آنجیکش . ]1[ ند ز نظس بگیس آبخیص ض حو زیص  بسنیمع

کجتمۀیو  ز کبۀظ متمیبۀ        -  کلتكی  شیػت   محیظ کبعی 

ز یىۀس     آنهۀی غۀیش    همیهنۀ  بۀسک     ک   جو   کز  پیچیده

گیۀۀس   ز  اكۀۀمی  .]2[ الشم کغۀۀ آبخیۀۀص  جۀۀیم مۀۀدیسی  

همۀیهنگ    بعک مدیسی  آبخیص بع عوز ذکا  پیچیده کغ   شیس

نفعۀۀی  بۀۀی  ز نظۀۀس گۀۀسفتن فسکینۀۀدهی         مػۀۀیودذ ذ 

  همچنۀین . نیۀیش  کز  کجتمۀیو    -فیصیى    کلتكۀی    شیػ 

هۀی    گیۀس  بۀع و ۀ  انۀوو گۀس ه      بػییز  کش مػیئ  اكمی 

کمۀس شه  ز  . ]3[ نۀد ک نف     جۀو  وۀدم لغعیۀ   پیچیۀده     ذ 

هۀی  آبخیۀص     ز نۀد و ۀ  لیبۀ        عضۀ حوغیش  زییض   مدل

هۀی  هیۀدز لوضیى   وۀع بۀسک       مدلنخػ   :کغ یغیی  ؾن

آب  کش بیزؼ بیزک  اۀی ادۀدی      چسخزفتیز کجصک     وسمدل 

هۀی    غۀیمینع  مۀوز    م  ؛ز نۀد  ؾد  بع ز کنۀیب بۀع وۀیز مۀ     

زفتیزهۀی  مخت ۀ       وۀس پؿتیدی  اكمی   وع بسک  مۀدل  

فسکینۀۀۀدهی  فیصیىۀۀۀ   عدیعۀۀۀ   کجتمۀۀۀیو    کلتكۀۀۀی    

 ز نۀد  هیدز لوضیى  بۀع وۀیز مۀ      وضگسفتع  ز یه ح قوزذ

  نو  ز زییب  بع کبصک  غ بسک  هی  کخیس  االؼ  غیل ز  .]4[

هی   غیمینع  می زک بع غم  تمحیظ شیػ ۀ  پیچیدئمػیح  

هۀدکی    (EDSS) 1ت یػۀ گیۀس  محۀیظ ش   پؿتیدی  اكۀمی  

محۀیظ   نییش بع اغییس ز یۀع غۀدش ؾۀد وۀع مۀدیسک       .وند م 

 نۀوو  ونۀوک    گیۀس  زک بۀع   ی پؿۀتیدی  اكۀم    غیمینشیػ   

هی  ک    کنتخیب گصینع کزشییب  ممییػع ع منظوزب ز  جدید یفن

بۀع  هی  بػییز    یگس  االؼ بیی  . بعندونبسک  اغییس معسف  

  مۀدیسی   هی  یغیشم ز  الشم بسک  آگیه  یفن  اوغع منظوز

 ز یۀیفتن زکه   آنهیگرکز  محیظ شیػ    ومه بع  غییغ   

بۀع معسفۀ         ز نهییۀ   ه قوزذ پریسفتعپیچید  ئمػیح  

 کغۀ   کنجیمیدهگیس  محیظ شیػت   اكمی پؿتیدی    غیمین

هۀی    هۀی  پؿۀتیدین  اكۀمی  محیغۀ   غۀیمینع      غیمینع .]5[

گیسنۀدگی   ز   هػتند وع بۀع اكۀمی   زکیینع اعیم   مدتن  بس 

پیۀدک وۀس   زکه ح ۀ      ع منظۀوز بهی  هی   مدل کغتفی ه کش  ک ه

نۀۀد. نو سی  منۀۀیب  محیغۀۀ  ومۀۀه مۀۀ بۀۀسک  مؿۀۀى  مۀۀدی

                                                 
1. Environmental Decision Support System 

گیسنۀدگین  وۀع  ز    بۀع اكۀمی    هی  یی ؾده غیمینع  همچنین

ع مؿغول بع ویز هػتند بسک  بۀ  مسبوط بع آ  محیغ  مػیئ 

 ز موز  کین مػۀیئ    یۀیفتن زکه    بیؿتس غ  آ ز   آگیه  

هۀی  ییۀس منغمۀ  ومۀه      هی  وم   بع جۀی  کنتخۀیب   ح 

   .]6[د ننو  م 

هۀی  پؿۀتیدین  اكۀمی   ز مۀوکز        ینعکغتفی ه کش غۀیم 

یۀیب    مىۀی  مدیسی  منیب  عدیع   مدیسی  منیب  آب   مینند

مدیسی  شمین موز  اوجۀع   پخؽ غیالب  مدیسی  ؾهس   

 ]7[ ؾۀیئو   همىۀیزک    بػییز  کش محممی  لسکز گسفتۀع کغۀ .  

زک بۀسک    GISپؿتیدی  اكمی  مدتن  بس   غیمین نوو   اوغع

ع    ند.وسمغیلعع  مدیسیت  کلدکمیذتسین به اأثیسکذکزشییب  

بهتۀسین کلۀدکمیذ مۀدیسیت  بۀی      آثۀیز کزشییب   پط هؽ یی ؾده

 ۀؾد  ک هاوغعع   غیمین بسزغ  ؾد. SWATکغتفی ه کش مدل 

  هی  کلتكی     مصکیی  ومیۀ    ویفیۀ  آب   کزشییب  هصینع

 هۀد.   ز   ویزبسک  لسکز م   بهتسین کلدکمیذ مدیسیت  زک پیؽ

هۀی  هیۀدز لوض       غۀیش  مۀدل   جیم  ]8[ همىیزک    مسی 

گیۀۀس   پؿۀۀتیدین  اكۀۀمی   غۀۀیمین  اوغۀۀعکوولۀۀوض  زک بۀۀی 

 ز  DSS پۀط هؽ یی ؾۀده   عۀ    نۀد. وسبسزغ   پریس کنعغیف

 بینۀ  پییمۀدهی  محۀیظ    بسک  پۀیؽ  ICMSکفصکز  نسممحیظ 

بۀۀی معسفۀۀ      اوغۀۀعع  ک ه ؾۀۀده  2نۀۀسک    زییچۀۀشیػۀۀت  

 ی  کنتخۀیب غۀنیزیوهی  مخت ۀ       کمىۀ  هی دک یز   هی  طگی 

ز     مۀدیسیت  هۀی   اكۀمی  زغین    حمییۀ  کش   کعالو بسک 

 نۀ      کغۀ .  بۀع وۀیز زفتۀع    شمۀین اوغۀظ مۀدیسک  اۀیالب    

 ۀپؿۀۀتیدی  اكۀۀمی  چنۀۀدمعییز  غۀۀیمین نۀۀوو  ]9[همىۀۀیزک  

3غنیزیومحوز )
SMC-DSS  مۀدیسی     بسنیمۀ   اوغع( زک بسک

  غۀیمین   نۀد. وسشیۀیب   کز  4هییهع  ز  خین  حوضمنیب  آب  ز 

هۀی  اجصیۀع       فۀن  غنیزیومحوز ۀپؿتیدی  اكمی  چندمعییز

MOP) عنویػ  چندهدفۀ  بسنیمع  اح ی  غنیزیو
اجصیۀع       (5

MCDA)گیس  چنۀدمعییزه   اح ی  اكمی 
(  ز چهۀیزچوب  6

کین همچنین   .ؾو  م  زک ؾیم  اكمی  هی  پؿتیدی  غیمینع

اولیۀد    غۀیمینع   کجۀصک  هۀیی  کش جم ۀع   بخۀؽ  ؾۀیم   غیمینع

  غۀیمین کغ .  کزشییب  غنیزیو غیش  چندهدفع   بهینع  غنیزیو

بۀسک   اوکنۀد   غۀنیزیومحوز مۀ    ۀپؿتیدی  اكۀمی  چنۀدمعییز  

  هۀۀی  کلتكۀۀی   مۀۀدیسی   ز بخۀۀؽهۀۀی   کزشیۀۀیب  غییغۀۀ 

                                                 
2. Nrran  
3. Scenario-based Multi-Criteria Decision Suppurt System 
4. Haihe  
5. Multi Objective Programming 
6. Multi-Criteria Decision Analysis 
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حمییۀۀ  کش اۀۀد ین   نیۀۀص   شیػۀۀت  کجتمۀۀیو    محۀۀیظ 

بۀع وۀیز    لغعیۀ  هی  مسبوط بع مدیسی  اح  وۀدم   غییغ 

هۀی    غییغۀ    هۀد  نؿۀی  مۀ    پۀط هؽ یی ؾۀده   . نتییج ز 

اوکنۀد بۀع کلگوهۀی  متفۀی ذ بۀسک        مخت   مدیسی  آب مۀ  

کلتكی   منغمع   حفیظۀ  کش محۀیظ شیػۀ  منجۀس       اوغع

ؾنیغۀیی    ع منظۀوز بۀ  یی ؾۀده احمیك  نتییجهمچنین  ؾو . 

  اوغعزیص   غییغ  مدیسی  منیب  آب   کلگوی  بسک  بسنیمع

 هیۀ  ]10[ همىیزک    نیغعدکلد کغ . مفید ک  پییدکز منغمع

  بۀسک   صیۀ ب  هۀی  ؾۀدىع   یاكم دی یپؿت  غیمین پیپس پوا

  کجۀصک  یی ؾۀده  كیاحم ز  .د نوس  بسزغ زک  ؾوز  یسیمد

  ؾۀدى  هی  ز  کجتمیو- کلتكی    هیکوولوض ه یدز لوضیه

 ICMS کفۀصکز  نۀسم   ز   کنۀد  ؾۀده  شیۀ اسو ه  بی  صیب  یاكم

 ع منظوزب  یاكم دی یپؿت  غیمین پیپواپس  نوو   یاه بسک 

 گسفتۀع  وۀیز  بع ییکغتسکل  ویز ت یل صیآبخ  ز  ؾوز  یسیمد

یی ؾۀده   كیۀ احم  ز جینتی  موکشن  یاح    عیاجص. کغ  ؾده

  ؾۀوز  مؿۀى  ی  نهۀی  حۀ    بسک  کحد ز ؼ هی  ک  نؿی 

  صیۀ ب  هۀی  ؾۀدىع   یاكم دی یپؿت  غیمین   ل  ندکز   جو 

 نیۀ ک ومۀه  بۀی . نؿی   هۀد  زک  تیسیمد  هی نعیگص کغ  لی ز

   صیۀ آبخ  غۀیمین  کش بهتس ؾنیخ  بی اوکنند م  ویزبسک  ىس یز 

  کجۀۀسک کش آمۀۀده  غۀۀ  بۀۀع مخت ۀۀ  جینتۀۀی نیبۀۀ موکشنۀۀع صیۀۀن

 .ندبسغی  نهی لضی ذ    سیگ جعینت بع  تیسیمد  وهییغنیز

پؿتیدی  اكۀمی     غیمینیه   اوغع ]11[ویشکن   همىیزک  

 نۀد.  وسمغیلعۀع   هی  غۀدص زک  مح  شیسغیخ ییب   بسک  مىی 

ؾۀیم    هز ؼ چنۀدمنظوز  نوو ؾده بسکغیظ  عسکح   غیمین

آمۀده    غۀ   بۀع نتییج هی  خین کغ .  ؾسکیظ جو     یطگ 

اۀسین   اوکند منیغۀش  ؾده م   ک هاوغعع   غیمین هد  نؿی  م 

ز     هۀۀی  غۀۀدص پۀۀیؽ شیسغۀۀیخ   اوغۀۀعمنۀۀیعك زک بۀۀسک  

  اوغۀع  ]12[ ضکنۀ    همىۀیزک    .گیسندگی  لسکز  هۀد  اكمی 

ونتۀسل آلۀۀو گ  آب   بۀسک  پؿۀتیدی  محیغۀۀ     غۀیمین یۀه  

ز یىۀس  اسویدۀ     نۀد.  وسمغیلعع  زکیو   ز چین  ب   ز  خین

اػۀۀهی   ز فسکینۀۀد  غۀۀدشؾۀۀده  ز کیۀۀن غۀۀیمینع   کغۀۀتفی ه

هۀی    مجۀد  کش مۀدل   ۀکغۀتفی  گیۀس  خوکهۀد ؾۀد       اكمی 

 EDSSکغ  کیۀن   یی آ ز وند. ؾییی   اس م  موجو  زک زکح 

یۀو  کغۀتفی ه ؾۀده کغۀ         بۀ    ز  خینۀ بسک  مدیسی  آب 

 .بۀع وۀیز ز       یگۀس نیۀص   یجغسکفیۀی  کح واوکنۀد بۀسک  نۀ    م 

یىپیزچۀع بۀسک      چۀیزچوب    اوغع ]13[گوهسیی    همىیزک  

 زک مۀدیسی  آب ؾۀهس    بۀسک  کیجی  کبصکز پؿۀتیدین  اكۀمی    

یۀسکذ ؾۀسکیظ   ؾۀده بۀع اغی    ک هاوغعع   غیمین  ند.وسمغیلعع 

  هۀد  نؿۀی  مۀ   پط هؽ آنهی  هوکی  حػیظ کغ . نتییج  آب

   مۀۀدیسی  وسضۀۀع انهۀۀی زکه حۀۀ  نیػۀۀ    خؿىػۀۀیل عۀۀ 

ؾۀسی      .کلدکمیذ کجسکی  مۀدیسی  امیضۀی بییۀد آیۀیش ؾۀو      

  اهیۀ پؿۀتیدی  اكۀمی  بۀسک       غیمین  اوغع ]14[ همىیزک 

  نمؿۀ   اهیۀ  بۀسک    نۀد. وسمغیلعۀع   حػیغی  غی  زک  نمؿ

  ویمۀۀ  11 ؾۀۀده مغیلعۀۀع    غۀۀی   ز    منغمۀۀ حػیغۀۀی

نؿی   ک  کش غۀیل   پط هؽ آنهی نتییج ؾنیغیی    کغتفی ه ؾد.

 مؿۀخف کغۀ .  ؾهس  بۀس خغۀس غۀی       ثیس اوغعأا 1970

ممۀدکز ز کنۀیب     بی  جو  وۀیهؽ بیزنۀدگ  غۀیالنع     همچنین

کؾسف    محمو    غغح  غیالنع ز ند کفصکیؿ  زک نؿی   ک .

اۀوشیع    نیمۀع یػت  پؿۀتیدی  اكۀمی    غ نوو   اوغع ]15[

مغیلعۀع   وۀیز   زک   ز  خینۀ   حوضۀ منۀیب  آب    غۀیمین بسک  

زیۀص  آب   کیۀن غۀیمینع کش مۀدل کزشیۀیب    بسنیمۀع       ز ند. وس

(WEAP .کغۀتفی ه ؾۀۀد ) آمۀۀده بۀۀی   غۀۀ  بۀۀعنتۀۀییج   ممییػۀۀ

زک نؿۀی   ؾۀده    کغۀنج   لۀ  مۀدل    ؾۀده  مؿیهدههی    ک ه

پؿۀتیدی     غۀیمین   اوغۀع  ]16[. زکفۀیل    همىۀیزک     هد م 

مغیلعۀع   ز کنۀیب زک -هۀی  بۀیزؼ   کثسبخؿ  مدل بسک   اكمی 

وم ىس     مدل مدتن  بس فیصیى     یی ؾدهمغیلع  ند.  زوس

پۀط هؽ آنهۀی        مدل مدتن  بس ود   بسزغ  ؾد. نتۀییج  

 ز  SWAT   TOPMODEL هۀی   مۀدل   هۀد  نؿۀی  مۀ   

( وم ىۀس   RT   ANNهی  مدتن  بس ود   ) ممییػع بی مدل

 نۀوو    اوغۀع  ]17[ غۀعدکلدین   همىۀیزک    .   کزنۀد سومت

مۀدیسی  مؿۀیزوت       بۀع منظۀوز  پؿتیدین  اكۀمی     غیمین

  ز نۀد.  وسبسزغۀ    زک چی  کغتی  گ ػتی  جیم  آبخیص چه 

غۀیش    مدل  غیمین) ICMSکفصکز  نسممحیظ  کشیی ؾده احمیك 

کغۀتفی ه  پؿتیدی  اكمی    غیمین  اوغعبسک  کجصک  اعیم  ( 

  DSSکیجی  کزادیط بین ویزبس ییسفنۀ      بسک   همچنین. ؾد

 کغظ ویزبس گسکفیى   ز محیظ  لف  اهیع ؾده کغۀ .   نوو 

پؿۀتیدین  اكۀمی      غۀیمین نؿی   ک  کیۀن   پط هؽ آنهی نتییج

آبخیۀص   کجۀصک      غۀیمین لی ز کغ  بی کفصکیؽ ک زکن ویزبس کش 

خیص ومه ونۀد    آب ض حوبع مدیسی  مؿیزوت    جیم    آ 

 ؾو .   گیس   موجش اػهی  فسکیند اكمی 

 هۀۀی  غۀۀیمینع نؿۀۀی   ک  هۀۀی  یی ؾۀۀده پۀۀط هؽ مغیلعۀۀ 

    سیۀ گ  یاكۀم   ز غۀهول   بۀع  دنۀ اوکن  مۀ   یاكم دی یپؿت

 هۀی  غۀیمینع  نیۀ ک. دنۀ ون ومۀه  هۀی   خس ج بع  یغس  یبی غ 

 هۀی    ک ه کش  یزیبػۀ   یسیمۀد  بۀی  کبۀصکز   هی ونوک  بع اوکنند  م

  هۀی   یبیۀ کزش  ز مخت ۀ    هۀی  مدل کش کغتفی ه نیص   یذکعالو

 ومۀه   سیۀ گ  یاكم ز ند  ز سک یمد   صک یز بسنیمع بع دهیچیپ
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بهدو  وم ىس    کزامی  غغح ویزکی  آنهی ؾۀوند.   غدش   ندون

  هۀی  گۀس ه گیۀس    اػۀهی   ز فسکینۀد اكۀمی     بۀسک   بنیبسکین 

   بهتۀس   یسیمد  بسک آنهی مؿیزو  ؽیکفصک   نفعی   ذ مخت  

پؿۀتیدی     غۀیمین  نۀوو    اوغۀع   آبخیص بنىۀوه  ض حو اس غی ه

 احمیۀك   ز  منظۀوز یۀن  ع کبۀ  زغۀد.  ضس ز  بع نظس م  اكمی 

 بۀسک  پؿۀتیدی  اكۀمی      غۀیمین غع  ؾده کغ  یۀه   حیضس

بنىۀوه عسکحۀ  ؾۀو  وۀع بتوکنۀد       آبخیص ض حومدیسی  جیم  

هۀی  مخت ۀ     کثسبخؿ  کلدکمیذ مۀدیسیت  زک کش نظۀس ؾۀیخف   

 یۀی آ ز  ؾییی  لسکز  هد.  گیسندگی  ی اكمز     زشییب  پیؽک

  غۀیمین کیۀن    فسکگیۀس وۀیزبسک      اۀس   غتسغ  آغی  بسک  کغ 

 پؿتیدی  اكمی  مدتن  بس ؾدىع عسکح  ؾده کغ .

 کئم  کغتی  غۀمنی       ز  خینز   انهی  حد ع  ز  خین

ین مندۀ  آب  اۀس  مه . کین ز  خینع کغ ؾهسغتی  گسمػیز 

 ؾهسغۀتی  گسمػۀیز   .کغ     ؾسب مس م گسمػیز وؿی زش

هۀی      ؾۀ   جۀص     ز ز   لۀسکز  ک  حد ۀع   کفىن مخس طز   

هی     آب موز  نییش بخؽ کغ منیعك نػدتیً خؿه وؿوز 

ز    زکمۀع   منۀیب     هی  حد ۀع  کش ز  خینع بیؿتسمخت   آ  

ؾو . بۀی اوجۀع    آب شیسشمین  همینند چیه   لنیذ اأمین م 

وؿی زش   ز ؾهسغتی  گسمػیز  منۀیب  آب   کلتكی  کهمی 

کلتكی     کجتمۀیو  کیۀن     اوغعین ووکم  اس مه یی ؾده  

ز   کش  حد ۀع   ز  خینۀ ودۀوز   ز نۀد.  ؾهسغتی  بع ؾۀمیز مۀ   

 ؾۀ  اۀی کیػۀتگیه     غۀیمین غیشندهی  ؾوز  ز حۀد فیقۀ    

کفصکید   ویفی  آ  زک اۀی   بنىوه بس ؾوز    کمالح آب آ  م 

میۀینگین متوغۀظ     همچنۀین . هۀد   حد شیی   ویهؽ مۀ  

ه بۀع  ؾۀ  گسمػۀیز    ؾدغغح   کز  هی  جسیی ب ندمدذ 

بع  لی   لۀوو   .می یو  متسمىعش  ز غیل کغ  277 حد  

  غۀیالن میۀینگین    هی  گرؾۀتع    ع  غیلخؿىػیل ۀپدید

ییفتع  ویهؽمتسمىعش می یو   170کین جسیی  غغح  بع 

یفۀ   آب  ویهؽ ومۀ    و  ویف  پییین آمد  غغح. کغ 

محكوالذ وؿی زش   بییس ؾد  کزکضۀ   کفۀصکیؽ مهۀیجسذ    

نۀیبو      خیص  خین    ز نهیی  ز غتیییی   ویهؽ حیق 

 ع موکز   یگس  کغ  مکش ج منغمع ز کین بخؽ وؿی زش  

هی  بهدو  ومی    ویفی   ز ؼ  شمین ز  وع لص م احمیك

وۀیزگیس  بهتۀسین    بۀع  . هۀد  نؿی  م زک آب  ز کین حوضع 

وۀۀیز  نۀۀوین بۀۀسک  بهدۀۀو   (  زکهBMP) مۀۀدیسیت کلۀۀدکمیذ 

هۀۀی   کفۀۀصکیؽ نفوذپۀۀریس  آب   ویفیۀۀ    ومیۀۀ  آب  

هۀی     بنىوه وع کنوکو خین آبخیص ض حو ز . کغ شیسشمین  

اوکنۀد   نمۀ   BMPهی  مخت    جو   کز   یه نوو  ویزبس 

مؿىالذ ویفی    ومی  مۀسادظ بۀی آب     هم زمین  بسک  

   کجۀۀصکال  آبۀۀ    بهدۀۀو  بۀۀسک  متعۀۀی ل وۀۀس   بۀۀیبیؾۀۀد. 

هی  شمۀین    فسکیندهی  آ  کش لحیػ وم    ویف   ز ممییظ

بهتۀسین کلۀدکمیذ مۀدیسیت        کش مجمووۀ     مىین  مخت  

. بۀی اوجۀع بۀع    شیۀی    کز  کهمیۀ    کنتخیب بهتسین گصینۀع 

کجتمۀیو    -)فیصیى   کلتكی   هی  مخت   کزشییب  ؾیخف

فسکینۀۀد  مۀۀوالًکنتخۀۀیب بهتۀۀسین گصینۀۀع مع    کوولۀۀوضیى (

  اوغۀع  حیضۀس   احمیۀك  کشهدف   بنیبسکینک  کغ .  پیچیده

پؿتیدین  اكمی  مدتن  بس ؾدىع بسک  معسف    غیمین نوو 

  معسفۀ  زکه  غۀیمینع  لیلش  هی  آبخیص بنىوه  ز بهتس  یطگ 

هۀۀی   کنتخۀۀیب بهتۀۀسین کلۀۀدکمیذ مۀۀدیسیت  بۀۀی ومۀۀه   حۀۀ 

بهدو  ومی   منظوز بعگیس  چندمعییزه  اكمی هی    ی ز فن

ز   کغۀ .   حد ۀع   ز  خین  حوض  ویفی  آب آبخیص بنىوه 

ونو   ز وؿوز احمیمیذ کندو   ز  کغ  ای یی آ ز ؾییی  

هی  پؿتیدی  اكمی  مدتن   غیمینع  اوغععسکح      شمین

بس ؾدىع  ز منیب  عدیع    آبخیص کز  قوزذ گسفتع کغ . 

بصکزهۀۀی  کغۀۀتفی ه کش کیۀۀن گونۀۀع ک  اوغۀۀع بۀۀسک  بنۀۀیبسکین 

 احمیك حیضس کنجیم ؾده کغ .  گیس  اكمی 

 َا مًاد ي سيش

 ضذٌ مغالعٍ ّمىغق

وۀسل   36   10اۀی     35بۀی مختكۀیذ     آبخیص بنىۀوه حوض  

بۀۀی مػۀۀیح  عۀۀول ؾۀسل      53   8اۀۀی    51   39    ؾۀمیل  

ؾى  ) ؾده کغ    ز کغتی  اهسک   کل   ومتسمسب یو 3269

ؾۀیم    بیؿۀتس  ؾۀده  لعۀع مغی  منغمۀ  کش نظس اوپوگسکف . (1

 کغۀ .   وۀوه ی یۀ هۀی  م   ؾۀ   نیۀص هی    اپع  هی  یووهػت

   مۀی    متس   یم 318کین حوضع غیلیین  بیزندگ  متوغظ 

کزافۀیو  . کغۀ   گۀسک    غۀینت  زجۀ    8/7آ  غیلیین  متوغظ 

سین بیؿت . زییغ متس کش غغح  1629متوغظ  شن  حوضع 

فك    کزکض  هی   هی  کزکض  ؾیم  مسکا    چسکگیه ویزبس 

 ییلۀش  فسغۀییؽ .   کزکض  بییس هػتند هی بیغوؿی زش   ی   

 بۀع  وۀع  کغۀ   آبۀ   فسغۀییؽ  نوو کش ؾده مغیلعع  منغم  ز

 اخسیۀش  موجۀش  گونۀیگو   هۀی   ؾدذ   مخت   هی  ؾى 

 اولیۀد   منۀیب     شیػ  محیظ اخسیش نتیجع  ز   کزکض 

 .]18[ ؾو   م  آ 
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 اسچًب عشاحٓ ساماوٍُچ

 پؿتیدین  اكۀمی    غیمینیه   اوغعمسکح   حیضس احمیك  ز

  اؿسیح ؾدىعبسک  آبخیص بنىوه  ز محیظ  بسکغیظ مدل بیص 

مخت ۀ  حیقۀ     آثیزبین    ز کین غیمینع بسک  پیؽ ؾده کغ .

  وۀیز   عو وف   زختىیز   هی  مدیسیت  )لسق کش کجسک  فعیلی 

بنۀۀد   کگس فیزغۀۀتس    جوکمۀۀ  گیۀۀیه  ونۀۀیز ز  خینۀۀع  اۀۀسکظ

وۀۀیز ( کش  کحۀۀدکب بۀۀیغ  پیتینۀۀ   ونتوزفۀۀیز   برزپیؾۀۀ   وپۀۀع

هی  فیصیى   کلتكۀی    کجتمۀیو    کوولوضیۀه کغۀتفی ه      مدل

گیۀس .    ز کختییز ویزبس لسکز مۀ   آمده  غ  بعؾده کغ    نتییج 

 اۀس ؾۀده   ی نتییج کحتمۀیل  مخت ۀ  آغۀ     موکشن  اسایشین ع کب

 2 ؾۀى  ونۀد.   غیش  ومه م    بع ویزبسک  بسک  اكمی  کغ 

کنتخۀیب بهتۀسین   پؿتیدین  اكۀمی  بۀسک      غیمین  اهیمسکح  

زک نؿۀی   آبخیۀص بنىۀوه    ضۀ  حو ز  (BMP) کلدکمیذ مۀدیسیت  

اح یۀ    بۀی کغۀتفی ه کش نتۀییج    کغۀ     یۀی آ ز  ؾییی    هد. م 

بۀی ویزؾنیغۀی    ع  بسگصکز  ویزگیه   ج ػیذ  DPSIRز یىس  

ین فؿیزهی   خیۀ   اس مه   آبخیص بنىوه ض حو  آبخیصنؿینی  

اكۀۀسف   اغییۀۀس وۀۀیزبس    کش بۀۀین بۀۀس   » ز آبخیۀۀص بنىۀۀوه  

بس کز  شیۀی  کش منۀیب  آب )غۀغح        بهسه»   «پوؾؽ گییه 

 .  بیی  ؾده کغ « ویهؽ ویفی  منیب  آب»   «(شیسشمین 

 هۀی   فعیلیۀ  فیصیىۀ    آثۀیز بسک  بسزغ   حیضس احمیك  ز

   1L-THIA  2WetSpass هۀی   مۀدل کش مدیسیت  پیؿۀنهی    

                                                 
1. Long-Term Hydrologic Impact Assessment 
2. Water and Energy Transfer between Soil, Plants and 

Atmosphere under quasi-Steady State 

 اجتماعٓ ي تًٕفٕضٔکٓ حًضٍ -ضىاخت اجمالٓ ئظگُٕاْ اقتصادْ

 تشسسٓ يضعٕت کمٕت ي کٕفٕت آب حًضٍ سيدخاوٍ حثلٍ سيد

 

گزاسْ  َا، فشأىذَا( ي ايلًٔت ضىاخت )عًامل، اثشات، استثاط

 DPSIR فطاسَا تا سئکشد
َاْ مًسد وٕاص  اوتخاب مذل

َا ي  لٕل دادٌتجضٍٔ ي تح تشاْ

 معٕاسَاْ مًثش اسصٔاتٓ

 

َاْ مًسد وٕاص  جمع آيسْ دادٌ

اْ اص  تشاْ أجاد پأگاٌ دادٌ

 مىاتع مختلف

أجادپأگاٌ 

 مذل

أجادپأگاٌ 

 دادٌ

أجادصٔش 

سٕستم 

مذٔشٔت 

 َا دادٌ

أجاد 

صٔشسٕستم 

 َا مذٔشٔت مذل

تٍُٕ ياسظ کاستش 
گشافٕکٓ تشاْ استفادٌ 

 کاستشان

 مذٔشٔت

 دادٌ َا

َا،  وقطٍ اعالعات پأٍ،

 مته، جذيل، عکس،

َا ي مطاَذات  دادٌ

 )اقتصادْ، اجتماعٓ

 فٕضٔکٓ ي اکًلًطٔکٓ(

 

 َاْ  مذل

پٕص تٕىٓ اثشات 

 -)فٕضٔکٓ، اقتصادْ

اجتماعٓ ي 

اکًلًطٔکٓ( تُتشٔه 

 َٓاْ مذٔشٔت ضًٌٕ

 
 

مذٔشٔت 

 مذل

 رٔىفعان )کاستشان ساماوٍ(

 َاْ ساماوٍ: خشيجٓ

 مًداس و -

 جذيل-

 گضاسش–

 وقطٍ- 

 

مًاصوٍ اثشات ي 
تشتش تا  BMPاوتخاب

MCDM 

تشاْ تُثًد  BMPسٔضْ تشوامٍ اقذامات ي اسائٍ ٔک سشْ  عشح
 کمٕت ي کٕفٕت آب

 

 

 تًسعٍ چاسچًب مذل مفًُمٓ )تشسٕم متغٕشَا ي استثاط آوُا(
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1ز ؼ 
RUSLE    . آثۀیز بینۀ    بۀسک  پۀیؽ  کغتفی ه ؾۀده کغۀ 

ویفیۀ   هی  مدیسیت  پیؿنهی   بس ز کنیب غۀغح      فعیلی 

آب   اغریۀ بۀسآ ز    بۀسک  کغۀتفی ه ؾۀد.    L-THIAآب کش مدل 

 بۀسک    همچنۀین کغۀتفی ه ؾۀد.    WetSpassشیسشمین  کش مدل 

ع بۀ کغۀتفی ه ؾۀد.    RUSLEکش ز ؼ نیص بسآ ز  فسغییؽ خین 

مۀدیسیت  پیؿۀنهی      هی  فعیلی کلتكی    آثیزبسزغ   منظوز

غح   اجصیۀع   اح یۀ  کلتكۀی    ز غۀ    ؾۀده  مغیلعع  ز آبخیص

یۀه اكۀویس کش مفۀیهی       کزکئۀ  بۀسک  آبخیص بع وم  آمده کغ . 

کلتكۀۀی   غۀۀو  نیخۀۀیلف     هی نؿۀۀینگس هصینۀۀع    زآمۀۀد کش

بۀسک  کغۀتخسکا کحتمۀیل     .هی  متغیس کغتفی ه ؾده کغ  هصینع

  جیمعۀ   ز هۀی  مۀدیسیت  پیؿۀنهی      فعیلی  مس م  پریسؼ

بۀسک    د.ؾ ک  کغتفی ه  کش اوشی  کحتمیالا    جم ع  آبخیصنؿین

 ز کیۀن  پیؿۀنهی    مدیسیت   هی  فعیلی کوولوض   آثیزبسزغ  

 پوؾۀؽ گیۀیه     لى ۀکندکشحوضع کش    ؾیخف میینگین  شن  

(2WMPSI  ؾۀۀۀیخف  شنۀۀۀ  غۀۀۀغح پوؾۀۀۀؽ گیۀۀۀیه   ) 

(3(WLCAI  . بی اوجۀع بۀع نۀوو         ز نهیی کغتفی ه ؾده کغ

 هی  میصک  نییش بع اجصیع   اح یۀ  وۀدم لغعیۀ      فسکهم   ک ه

بۀۀع جۀۀی  اۀۀسجیح کغۀۀتفی ه کش ز یىۀۀس  مدتنۀۀ  بۀۀس غۀۀنیزیو   

کش ز یىۀس   هی  شمین    مىین  مۀد نظۀس       ممییظغیش   بهینع

   کغتفی ه ؾد. بیص  ا فیك

 تىکًٌ ضٕآتخ DSS ّتُْٕ تشاْ ا دادٌ گأٌپا جادٔا

 کش  ک مجمووۀۀع ( کعالوۀۀیا بینۀۀه ییۀۀ هۀۀی  ک ه گۀۀیهیپی)  ک گۀۀی 

 وۀع  کغۀ   هیػتمیایغ  ز ؾ بی ینعیزک  ز ؾده سهیذخ کعالویذ

  بسنیم هی همینند   کزادیط  کز  کعالویذ گسی   هی مجمووع بی

  دینیپؿۀت   غۀیمین   یاه  ز هی  ک ه گیهیپی. وند  م وم   کعنییزک

   مىۀین   هۀی   ک ه ؾیم  آبخیص ض حو جیم   یسیمد    یاكم

 احمیۀك   ز. ؾوند  م نمو کزهی   هی وىع هی  نمؿع جد ل  متن 

 هۀی   کیجۀی  پییگۀیه  ک ه کش محۀیظ     مۀدیسی   ک ه  بۀسک   سحیض

MySQL  .کغۀۀتفی ه ؾۀۀدMySQL  غۀۀس ز پییگۀۀیه  ک ه  نۀۀوو

بسک  نگهدکز    وۀیز بۀی    SQLServer کغ  وع همینند 4بیش متن

بۀۀی   غۀۀیشگیز  وۀۀیم  MySQL .ؾۀۀو  هۀۀی کغۀۀتفی ه مۀۀ    ک ه

  کش SQLServer همیننۀد کین غۀس ز   . کز  PHP ۀ هند غس یع

  افۀی ا   د ونۀ   کغتفی ه مۀ   SQL شبی    غتوزکذ غیختیزییفت

 .   جو  ندکز  آنهیبین  غتوزکذ 

                                                 
1. Revised Universal Soil Loss Equation 
 

2. Weighted mean Patch Size Index 
3. Weighted Land Cover Area Index 
4. Open Source 

 DSS ّتُٕد  ْتدشا  مدذل  گأٌپا جادٔا يْ ساص مذلْ فضا

 تىکًٌ ضٕآتخ

 ضۀ  حو  یسیمۀد   ز نظس مد کهدکف     ز    هی  ک ه بسکغیظ

 مخت ۀۀ   هۀۀی مۀۀدل بۀۀی حوضۀۀع موجۀۀو  ظیؾۀۀسک ص یۀۀآبخ

  هی ؾیخف    یسیمد هدف بع اوجع بی. ده کغ ؾ  غیش عیؾد

  دینیپؿۀت   غۀیمین   ز  متفۀی ا   هی مدل کغ  ممىن  نظس مد

غۀیش    مۀدل  ظیمحۀ   ز هۀی  مۀدل  نیۀ ک .بیؾد یشین موز   یاكم

 گۀیه یپی جۀی  یک بۀع   یۀ نهی  ز وۀع  کغۀ   ؾده  یسیمد   نوؾتع

  کز  وهده عب زک هی  ک ه پس کشؼ  فی ظ   ؾو    م منجس هی مدل

 بۀسک   حیضس احمیك  ز. ؾو    م  ا م  غیمین مواوز ونوک  عب  

 5PHPنویػۀ   بسنیمۀع غیش    کیجی  پییگۀیه مۀدل کش شبۀی      مدل

گیۀس    هۀی  اكۀمی    کغۀ   ز ؼ  یی آ ز کغتفی ه ؾد. ؾییی  

 بۀسک   PHPبی کغۀتفی ه کش شبۀی     SAW   TOPSIS چندمعییزه

 PHP غۀیش  ؾۀده کغۀ .    بند  کلدکمیذ کقالح  مۀدل  ک لوی 

هۀی  احۀ     کغ  وع بۀسک  عسکحۀ  بسنیمۀع    بیش متنشبی   نوو 

کمىۀی  کغۀتفی ه کش کنۀوکو     PHP شبی  ز  . غس ز بع ویز م   ؾدى

  MySQL  SqlLite: مخت فۀۀۀ  کش پییگۀۀۀیه  ک ه زک کش جم ۀۀۀع  

Oracle  IBMDB2 MicrosoftSql Server   ک بۀۀۀی ییۀۀۀسه ز

 غیش .    غتوزهیی  غی ه فسکه  م 

 آتخٕض تىکًٌ DSS ٓکٕشافگ کاستش ياسظ ّٕتُ

 غۀنجؽ  هۀی    ک ه  ز    ز ها خغۀی  وۀیهؽ     غۀی گ   بسک

 قۀوزذ  بع جینتی ؽینمی   گونیگو  ظیؾسک  ز مخت    هی نعیگص

 کغۀتفی ه   بۀسک   ىیگسکف ویزبس  کغظ نوو   جو   نمو کز   نمؿع

   ىۀ یگسکف وۀیزبس   کغۀظ . کغۀ   الشم  یاكم  دینیپؿت  غیمین کش

 کزادۀیط  غۀدش  وۀع  کغ   یاكم  دینیپؿت  غیمین  کجصک کش  ىی

 ؾۀو    مۀ  موجۀش  . همچنین ؾو   م ویزبس   غیمینع  کجصک نیب

  ز. وننۀد  بسلسکز کزادیط  غیمین بی اس زکح   ک سحسفعیی ویزبسک  وع

گسکفیىۀۀ  کش شبۀۀی    کغۀۀظ وۀۀیزبس  اوغۀۀع بۀۀسک  حیضۀۀس احمیۀۀك

HTML
6   CSS .کغتفی ه ؾد HTML     گۀرکز    نؿۀینع یۀی شبۀی

 شبۀی   CSS .کغ  ؾدىعکیجی  قفحیذ   پیی CSS بی مسکههکبسمتن 

 یۀی  ن جهۀی   ؾۀدى کلم  ۀ    وع ونػسغیوم بین کغ  نویػ  بسنیمع

W3C     عۀ  شمۀی  بۀی کغۀتفی ه کش     بسک  ی دۀع بۀس مؿۀىالا  وۀع 

HTML پیؿنهی   ک ه کغ .    کند   جو  آمدهع ب 

 وتأج

هۀی کؾۀیزه ؾۀد   ز نهییۀ        ز بخؽ موک    ز ؼ عوز وع همی 

                                                 
5. Hypertext PreProcessor 
6. Hyper text markup language 

http://developer1.ir/PHP/Main.aspx
http://developer1.ir/SQL/Introduce.aspx
http://developer1.ir/SQL/Introduce.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_yrCMzePhAhVC-6QKHcewBQ8QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ars.usda.gov%2Fsoutheast-area%2Foxford-ms%2Fnational-sedimentation-laboratory%2Fwatershed-physical-processes-research%2Fdocs%2Frevised-universal-soil-loss-equation-rusle-welcome-to-rusle-1-and-rusle-2%2F&usg=AOvVaw1pyJQV9XysjT0eGzJxhBI3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_yrCMzePhAhVC-6QKHcewBQ8QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ars.usda.gov%2Fsoutheast-area%2Foxford-ms%2Fnational-sedimentation-laboratory%2Fwatershed-physical-processes-research%2Fdocs%2Frevised-universal-soil-loss-equation-rusle-welcome-to-rusle-1-and-rusle-2%2F&usg=AOvVaw1pyJQV9XysjT0eGzJxhBI3
http://www.noyasystem.com/
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کفصکیؽ ک زکن  اػهی  یی گیس    امۀسین غییغۀتگرکز     بسک 

 نۀوو  بسپیی   بسک کش مسکح  لد  آمده   غ  بعی   نتییج نفع    ذ

نی  بع بهدۀو   ضۀعی     منظوز بعگیس   ی  اكمی دپؿتی  غیمین

 ویفی    ومی  آب  ا فیۀك ؾۀد. کیۀن غۀیمینع ؾۀیم  پییگۀیه      

هۀۀی   کغۀۀظ وۀۀیزبس گسکفیىۀۀ    کبۀۀصکز     ک   پییگۀۀیه مۀۀدل   ک ه

.  ز کیۀن بخۀؽ بۀع معسفۀ      ؾو  م ( MCDM) گیس  اكمی 

کجصک   کغظ ویزبس  گسکفیى  بع ونوک  یى  کش کجصک  غۀیمینع  

  سیۀ گ  یاكۀم  بۀع  غۀیمینع  کش بخۀؽ  نیۀ کپس کختع ؾده کغ . 

  میاسغۀ  قۀوزذ  بۀع  زک جینتی   ندوم  ومه  منغم    یغس

 ز کیۀن بخۀؽ بۀع      بنۀیبسکین .  هد  م لسکز ی نفع    ذ یزیختک  ز

اؿسیح کجصک   کغظ ویزبس  گسکفیى  بع ونوک  یى  کش کجۀصک   

قۀفحیذ   10اۀی   3هۀی    ؾۀى   ز غیمینع پس کختع ؾده کغ . 

ؾۀده بۀسک  آبخیۀص     اهیۀع   غۀیمین  کغظ ویزبس گسکفیى   مخت  

زبس کقۀ    کغۀظ وۀی     قۀفح نمۀیی  کش  ؾده کغۀ .  کزکئع بنىوه 

ؾده کزکئۀع ؾۀده کغۀ .     اهیعپؿتیدی  اكمی    غیمینگسکفیى  

 وۀیزبس   کغۀظ  نیۀ ک کغۀ    مؿۀخف  3 ؾى   ز وع عوزهمی 

  مخت فۀ   هی بخؽ کش کغ  غیمینع ویزوس   ییگو وع اسغیم 

ؾنیغیی  غیختیز مؿىالذ  اسغی  مدل مفهۀوم   کزکئۀع    ؾیم 

  یاؿۀى ی ه ح  غیش  بسک  کنتخیب زکه مدلهی    ح  زکه  اوغع  

چگۀونگ     زبۀیزۀ   مختكۀس  حیؿۀس ا بۀع   ک کمع  ز. کغ  ؾده

ؾده بۀسک  آبخیۀص بنىۀوه     اهیعپؿتیدی  اكمی    غیمینویزوس  

 پس کختع ؾده کغ .  

 تضىاسأٓ ساختاس مطکال

 وۀیزبس   کغۀظ   ؾنیغیی  غیختیز مؿۀىالذ   قفحنمیی  کش 

 کنتخیب بی. کزکئع ؾده کغ  4 ؾى  ز  بنىوه صیآبخ  ىیگسکف

بۀۀع ؾۀۀنیخ  کجمۀۀیل    اوکنۀۀد  مۀۀ ی نفعۀۀ    ذ قۀۀفحع نیۀۀک

 ز لیلۀش ز یىۀس     همچنینهی  حوضع  غ  ییبند    یطگ 

DPSIR  ؾۀییی   آبخیص بپس کشند.  ض حوبع بسزغ  مؿىالذ

 بۀۀع اوکننۀد   مۀ  ی نفعۀ     ذ   ز کیۀن قۀفحع    کغۀ  یۀی آ ز  

 موجۀو   مؿۀىالذ    منغمع یذیخكوق کش  کجمیل ؾنیخ 

ی  ییۀ جغسکف  یۀ مولع کش هیی    نمؿع هی وىع   یبندی  غ 

  ز  ؿۀنهی  یپ  تیسیمۀد   هی فعیلی    ؾده مغیلعع  منغم

 .  ندون مؿیهده زک حوضع

 تشاْ آتخٕض تىکًٌ آبت ٕفٕکمذٔشٔت کمٕت ي پطتٕثان تصمٕم  ّساماودس  گشافٕکٓ کاستش ياسظ حذ اصلٓ ّصفح. 9 ضکل

 
 آتخٕض تىکًٌپطتٕثان تصمٕم  ّماوساضىاسأٓ ساختاس مطکالت،  ّصفحومأٓ اص . 4 ضکل
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 مذل مفًُمٓ ّتُٕ

 منظۀوز  بۀع پع کش ؾنیغیی  غیػۀت    غۀیختیز مؿۀىالذ     

 خیل   ز محیظ بسک  وۀیهؽ فؿۀیزهی   بهدۀو   ضۀعی      

چۀیزچوب     اهیۀ آبخیص  نیۀیش بۀع    ض حوغالم    پییدکز  

حوضع بی اوجع بۀع متغیسهۀی      غیمینکغ  وع  ز لیلش آ  

 کشی  نمۀی نمییؽ  ک ه ؾو .  آنهیذ بین  ز آ    اعیمالثس ؤم

 صیۀ آبخ  ىۀ یگسکف ویزبس  کغظ  اسغی  مدل مفهوم   قفح

 مۀدل  یزچوبهچ 5 ؾى  .کغ  ؾده کزکئع 5 ؾى   ز بنىوه

 ۀ هنۀد  نؿۀی   هۀی   یىۀ یپ.  هۀد   م نؿی  زک احمیك  مفهوم

  ز ی نفعۀۀ    ذ بۀۀع قۀۀفحع نیۀۀک .سهیغۀۀ یمتغ نیبۀۀ کزادۀۀیط

 بۀیزۀ  ز  کغیغۀ  عالوۀیذ ک   کحتمیل ز کبظ  بسزغ خكوـ

 نیک کش هی هس کنتخیب بی. وند  م ومه هی  ک ه مند    مدل

 کش کعالوۀیذ  نیۀ ک) ویمۀ   کعالوۀیذ  ؾۀى    ز  کش هی نعیگص

  یسیمۀد    سهیۀ ذخ  غۀیمین   ک  ک ه گیهیپی  ز مخت   منیب 

 وۀع  ؾۀد   خوکهۀد  ی یۀ نمی آنهی  زبیزۀ مختكس  ( کغ  ؾده

. ؾۀو   منجۀس  متغیسهی کش  ینفع    ذ بهتس ؾنیخ  بع اوکند  م

 کنتخۀیب  بۀع  بۀیش  دیۀ   هیۀ  بۀی  بتوکننۀد  ی نفع    ذ   ینهی  ز

 خۀو   نظۀس  مۀد   یبیۀ کزش  هۀی  یزیمع    تیسیمد  هی فعیلی 

 .بپس کشند

 َا حل ساٌ ّاسائ

 آبخیۀص  ضۀ  حوچیزچوب مفهۀوم  مۀدیسی  جۀیم      بسکغیظ

(IWM) غیختیز مؿۀىالذ   اسغۀی  مۀدل     ی ؾنیغی کش پع

فؿۀۀیزهی    نػۀۀد  یۀۀکهم نیۀۀیاع   آبخیۀۀص ضۀۀ حومفهۀۀوم  

کلدکمیذ بسک  ویهؽ   اعدی  فؿیزهی کنجیم    زیص  بسنیم عسح

 بسعۀسف  فعیلیۀ  مۀدیسیت  بۀسک     11  بنۀیبسکین . خوکهد ؾۀد 

 فعیلیۀ   هۀس  کجۀسک   لوکود. ؾد حوضع اهیع مؿىالذ   وس

 ؾۀسکیظ  بۀع  اوجۀع  بۀی  نیۀص  آبخیۀص بنىۀوه   ض حو  ز مدیسیت 

 بسزغۀ   منغمۀع   کش بیش یۀد    ؾۀنیخ   آ   بۀس  حیو  عدیع 

 بخۀؽ    کجۀسک   کحد ویزؾنیغی  کش  نظسخوکه   و م  منیب 

 هۀی   فعیلیۀ   کش یۀه  هۀس  کیجی  لوکود. ؾد اعیین  کنؿگیه 

 .کغ  ؾده  هآ ز 1 جد ل  ز پیؿنهی   مدیسیت 

 

 ت ي کٕفٕت آبکمٕشٔت ٔمذ پطتٕثان تصمٕم ّساماو ّتًسعتشاْ  تشسٕم مذل مفًُمٓ ّصفحومأٓ اص . 5 ضکل

 تىکًٌ آتخٕض ضّحًَاْ مذٔشٔتٓ پٕطىُادْ تشاْ  قًاعذ أجاد فعالٕت. 8جذيل 

ت سدٔف ًان فعإل  ْ مىاعق مستعذ اجشا َآ ظگٔي عى

  یکزافیو بد   محد  ومیك    نیمعای ومك  خین و    زقد 60متس  ؾیش بیؽ کش  می   300ای  150بیزندگ     مساعکزض   لسق  1

 متس 2600ای  100 ومیك   کزافیو نیمع –   خین ومیكمتس   یم 400بیؽ کش  ندگ بیز  اسکو   جنگ     جنگ   و   غیبم منیعك بی  ویز  زخ  2

  یکزافیو بد   محد     ومیك نیمع –  زقد  خین ومیك 50کش  بیؿتسمتس  ؾیش  می   250بیؽ کش  ندگ شزکو   بیز کزکض  ویز   و وفع 3

4 
یز جوکم  گییه  ون

  ک ینعز  خ

  بی 6   5زاد  متس کش محوز مسوص  آبسکهع بسک   50ومیك. حسی  بی وسل  نیمع  خین ومیك   متس   یم 250بیزندگ  بیؽ کش   نوکح  ونیز ز  خینع

 2زاد  کش محوز مسوص  آبسکهع بی متس  5/12   4   3زاد  متس کش محوز مسوص  آبسکهع بسک   25وسل 

 كی زقد  خین وم 30ای  10  ؾیش متس   یم 250بیؽ کش  ندگ زو   بیزشک کزکض  بند  اسکظ 5

 كیوم نیمع زقد  خین  30ای  10  ؾیش متس   یم 250بیؽ کش  ندگ شکزو   بیز کزکض   کگس فیزغتس  6

 كیوم نیمع - زقد  خین ومیك 50ای  30  ؾیش متس   یم 250بیؽ کش  ندگ شکزو   بیز کزکض  کحدکب بیغ 7

 ومك ای متوغظ  زقد  خین و  8  ؾیش ومتس کش متس   یم 250ای  120کزکض  مساع   بیزندگ   ون ( )چیلع پیتین  8

 ومیك ای ومیك نیمعخین    زقد 20ومتس کش   ؾیش متس   یم 350ای  250بیزندگ     مسکاعکزکض   ونتوز فیز  )حفس ؾییز(  9

 ومیك ای ومیك نیمعخین    زقد 45 ای 25  ؾیش متس   یم 250بیؽ کش بیزندگ     مسکاعکزکض   برزپیؾ  10

 ای متوغظ ومك و خین    زقد 60ای  45  ؾیش متس   یم 300بیؽ کش بیزندگ     مسکاعکزکض   ویز  وپع 11
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 وۀیزبس   کغۀظ   هۀی  حۀ   زکه  اوغۀع کزکئۀع     قفحع کشی  نمی

 قۀفحع  نیۀ ک. کغ کزکئع ؾده  6بنىوه  ز ؾى   صیآبخ  ىیگسکف

  ز .کغ  ؾده گسفتع نظس  ز غیمینع بخؽ نیاس  ق ک ونوک  بع

 خۀو   نظۀس  مدکلدکمیذ کقالح   دناوکن  م نفعی     ذ  قفحع نیک

  غۀ    بۀع   کعالوۀیا  آنهۀی   زبۀیزۀ  لدۀ    هۀی  بخۀؽ   ز وعزک 

پسکونؽ   نمؿ همچنین قفحع نیک  ز. دونن نتخیبک  کند آ ز ه

 نؿۀی  بنىۀوه   صیۀ آبخ ض حو غغح  زمىین  کلدکمیذ کقالح  

 عۀسف  کش ؾده کنتخیبکلدکم مدیسیت   ه  یبسک. کغ  ؾده  ک ه

 نظۀس   ز  خس ج  قفح  ز هی ؾیخف کش  ک مجمووع نفعی     ذ

 نظۀس  مدکلدکم کقالح   نفعی     ذ وع  هنگیم. کغ  ؾده گسفتع

 سیۀ ی  ز  کزنۀد  نیۀیش   مۀدل   کجۀسک  بۀع   وس نۀد  کنتخیب زک خو 

کلۀدکم کقۀالح     نیآخۀس  جینتی ۀمؿیهد بع لی ز آنهی  قوزذنیک

 .بو  خوکهندن  خس ج  قفح  ز کجسکؾده

 َا حل تشاْ اوتخاب ساٌ ْساص مذل

کلۀدکمیذ کقۀالح     ثسبخؿ اوکنند ک  ز کین بخؽ ویزبسک  م 

 ز کغۀۀ   یۀۀی آ ز ؾۀۀییی  . نۀۀدونزک مؿۀۀیهده  کنتخۀۀیب 

  چهۀیز غۀنیزیو  ثیس أاۀ احۀ    اأثیسکذ غیش  مدل کین بخؽ

فمۀظ  »  «فمظ اغییس کل ی »  «بد   اغییس کل ی     یالغیش »

کزکئع ؾۀده   « یال  اوغعهمسکه بی  اغییس کل ی »  «  یال  اوغع

هۀی  محتمۀ  اغییۀس     کین غنیزیوهی بس مدنۀی  اسویۀش  کغ . 

اددی  کزکض  شزکو    بیی  بۀع  یۀال  ز نظۀس گسفتۀع     کل ی    

 ز موز  اغییس کل ی  اغییس    متغیس  مۀی   بیزنۀدگ     کند. ؾده

 زقۀد   20مد نظس بۀو ه کغۀ     ز مۀوز   یالغۀیش  نیۀص       

وۀیزبسک      ز نهییۀ    یال  ز نظس گسفتۀع ؾۀده کغۀ .     اوغع

گیۀس  چنۀدمعییزه    هی  اكۀمی   اوکنند بی کغتفی ه کش ز ؼ م 

  قفح کشی  نمیبند  کلدکمیذ کقالح  زک کنجیم  هند.  ک لوی 

  ىۀ یگسکف وۀیزبس   کغۀظ   اوشی  فسک کن  متغیسهۀی  خس جۀ   

 بۀع  قۀفحع  نیۀ ک. کغۀ   کزکئۀع ؾۀده   7  ؾۀى  آبخیص بنىوه  ز 

 ومه خو  نظس مد  یبیکزش  هی ؾیخف کنتخیب  ز ی نفع    ذ

 نۀد اوکن  مۀ  ی نفعۀ     ذ قۀفحع  نیک  ز  همچنین. خوکهد وس 

 کغۀ    ۀویف فمظ ند بدین ه  بی زک  یبیکزش ؾیخف چند جینتی

 .ندون کنتخیب زک  یبیکزش  هی ؾیخف کش هی هس  نیگص وع

 

 آتخٕض تىکًٌآب  ٕفٕتي کپطتٕثان تصمٕم تشاْ مذٔشٔت کمٕت  ّساماودس  َا حل  ساٌاوتخاب ومأٓ اص صفحٍ اسائٍ ي . 6 ضکل

 

 پطتٕثان تصمٕم آتخٕض تىکًٌ ّساماو، تًصٔع فشاياوٓخشيجٓ متغٕشَاْ وُأٓ تش حسة  ّصفحومأٓ اص . 7 ضکل
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  کغۀظ   غۀنیزیوهی  مخت ۀ     ممییػۀ   قفحنمیی  کش 

 ز  کزکئع ؾده کغۀ .  8 ز ؾى   آبخیص بنىوه  ىیگسکف ویزبس

 -بیوفیصیى    کلتكۀی    آثیزاوکنند  ی  م نفع    ذکین قفحع 

  و یۀۀ بۀۀسک زک کلۀۀدکم کقۀۀالح   11هۀۀس یۀۀه کش  کجتمۀۀیو 

 ک ( )غۀتیزه  بع قوزذ نمۀو کز لغۀیو   هی  کزشییب   ؾیخف

وز ک  ممی یس هس متغیس بع ع  ز نمو کز غتیزه. ندونمؿیهده 

بۀع عۀوز  وۀع       ؾو ا م جدکگینع  ز یه لغیو  کیسه مدزّ

حدکوثس ممدکز )بهتسین حیل ( بسک  هۀس متغیۀس وۀد  یۀه     

 بو ه   حدکل  ممدکز )بداسین حیل ( وۀد  قۀفس کغۀ .  ز   

هی  کزشییب  فسغییؽ خۀین  کزافۀیو    ؾیخف حیضس  احمیك

ز کنیب  غو  بع هصینع  پۀریسؼ مس مۀ   کؾۀتغیل  ویفیۀ      

  لى ۀکندکشآب شیسشمین   ؾیخف میینگین  شن    اغریآب  

(   ؾیخف  شن  مػیح  پوؾؽ WMPSIپوؾؽ گییه  )

ک  کزکئۀع ؾۀده کغۀ .     (  ز نمو کز غۀتیزه WLCALگییه  )

کلۀدکم کقۀالح      مؿۀخف کغۀ    8  ز ؾى  عوز وع همی 

هی  کزشییب  کؾۀتغیل   کش نظس ؾیخف «بند  بی شزکو  اسکظ»

 ش زک وػش وس ه کغ . ین کمتییبیؿتس  پریسؼ مس م  

  غۀیمین   بنۀد  کلۀدکمیذ مۀدیسیت     ک لوی   قفحنمیی  کش 

 ز کزکئع ؾۀده کغۀ .    9 ز ؾى   پؿتیدی  اكمی  آبخیص بنىوه

ؾده بسک  آبخیص بنىوه   ک همی  اوغعع کین غیمینع پؿتیدی  اك

   SAWهۀۀی   بنۀۀد  کلۀۀدکمیذ مۀۀدیسیت  ز ؼ ک لویۀۀ  بۀۀسک 

TOPSIS بنۀد    ک لویۀ   سک ب  همچنینؾده کغ .  غیش  مدل

ی  بییۀد  نفعۀ     ذهی  کزشیۀیب     کلدکمیذ مدیسیت  کش نظس ؾیخف

.  ز کیۀن  ندونهی کلدکم  نػد  بع کنتخیب  ش  هس یه کش ؾیخف

اوکنند نػد  بع کنتخیب  ش  مد نظس خۀو    ی  م فعن    ذقفحع 

ؾۀییی   . نۀد ونهۀی  کزشیۀیب  کلۀدکم     بسک  هۀس یۀه کش ؾۀیخف   

  و یۀ بۀسک   ؾده  گسفتع ز نظس  هی   مجموو  شکغ   یی آ ز 

 بیؾد. 100 دبیی  هی  کزشییب  ؾیخف

 

 پطتٕثان تصمٕم آتخٕض تىکًٌ ّساماو دس َاْ مذٔشٔتٓ گضٔىٍ ّمقأسُأٓ تشاْ وخشيجٓ متغٕشَاْ  ّصفحومأٓ اص . 8 ضکل

 

 خٕض تىکًٌپطتٕثان تصمٕم آت ّساماو، دَٓ تٍ معٕاسَاْ اسصٔاتٓ يصن ّصفحومأٓ اص . 9 ضکل
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پطتٕثان  ّساماودس  گٕشْ چىذمعٕاسٌ َاْ تصمٕم سيشاستفادٌ اص تا مذٔشٔتٓ تىذْ اقذامات  ايلًٔت خشيجٓ ّصفحومأٓ اص . 88 ضکل

 آتخٕض تىکًٌ تصمٕم

هۀی    د نظۀس بۀسک  ؾۀیخف   مۀ هی   پع کش کنتخیب  ش 

اوکننۀۀد نتۀۀییج   ی  مۀۀ نفعۀۀ    ذکزشیۀۀیب    کجۀۀسک  مۀۀدل    

بند  کلدکمیذ کقالح  زک بی کغۀتفی ه   کش ک لوی  آمده  غ  بع

 10.  ز ؾى  دنونع ظمالح TOPSIS   SAWکش    ز ؼ 

ش بند  کلدکمیذ کقالح  بی کغتفی ه ک ک لوی   قفحنمیی  کش 

بسکبس بسک   هی   بی  ش SAWگیس  چندمعییزه  اكمی ز ؼ 

 کزکئع ؾده کغ . هی  کزشییب   ؾیخف

اوغۀع   کزکئۀع      قفح شک اوکنند  م ی نفع    ذ   ینهی  ز

  یۀ و    س هوۀ  نتخۀیب کزک  کلدکمیذ کقالح  سیغی  هی ح   زکه

. نۀد ون  یبیۀ کزش  مخت ۀ    هۀی  ؾۀیخف  بع اوجع بی زک جینتی

  هۀی   یۀ ک لو   هۀی   یمحۀد    یشهۀی  ین بۀع  اوجۀع  بی غپع 

 هۀی   فعیلیۀ   کنتخیب نظس کشی  نهی  سیگ  یاكم بع مخت  

  بهتۀس   یسیمۀد  توکنندب  ینهی  ز ای ؛یبندی  غ   تیسیمد

کغۀ   ز   یۀی آ ز  ؾییی   . کؾتع بیؾند صیآبخ ض حو بسک 

  اوکنند گصکزؼ ویم   ه  غیمینع  ویزبسک  م  بخؽ گصکزؼ

   .ندونگیس  زک مؿیهده   ذخیسه  مسکح  اكمی   و یکش 

 گٕشْ تحث ي وتٕجٍ

   آ ز  جمۀۀ زیۀۀصک  بۀۀع  نیۀۀیش مۀۀدیسک    بسنیمۀۀع   کمۀۀس شه

منظۀۀوز کغۀۀتفی ه کش منۀۀیب  موجۀۀو     بۀۀع هۀۀی بنۀۀد   ک ه عدمۀۀع

کیۀن   بۀع ییبد.  گیس  بسک  زف  نییشهی  هموکزه کفصکیؽ م  اكمی 

 مؿۀۀی ز   پؿۀۀتیدی  غۀۀیمینع وۀۀع بتوکنۀۀد نۀۀوو    جۀۀو  منظۀۀوز

هۀۀی   بیؾۀۀد  الشم   ضۀۀس ز  کغۀۀ . غۀۀیمینع هۀۀی  گیۀۀس  اكۀۀمی 

مۀدیسی  منۀیب      شمینۀ کش کبصکزهی  نۀوین  ز    پؿتیدی  اكمی 

 هۀی   کغۀتفی ه کش آن ؿی بع  لی  نوظهوز بو ن ند وعهػتمحیغ  

زیصک  گػۀتسؼ نییفتۀع کغۀ . آگۀیه        ز بین مدیسک    بسنیمع

هۀی  پؿۀتیدی  اكۀمی      زیصک  کش مصکیی  غیمینع مدیسک    بسنیمع

 ز مػیئ    مؿىالذ منۀیب  عدیعۀ     هیمحیغ    کغتفی ه کش آن

زیۀصک      یمعبهدو  وم ىس  بسن غدش  آبخیص کز  وؿوز  نع انهی 

آبخیۀص خوکهۀد ؾۀد      ض حوکزامی  غغح ویزکی  آنهی  ز غغح 

  کمىۀی   ؾۀو    م هی  گیس  ب ىع موجش غسو  وم   ز اكمی 

اۀوجه     زخۀوز هی نیص بع میصک   گیس  اكمی کؾتدیه   خغی  ز 

 ویهؽ خوکهد ییف .  

پؿۀتیدین     غۀیمین یۀه    اهیۀ مسکحۀ    حیضس احمیك  ز

بۀسک  کنتخۀیب بهتۀسین     ؾۀدىع مدتنۀ  بۀس   محیغۀ    اكمی 

 ضۀ  حوبهدۀو  ومیۀ    ویفیۀ      منظوز بعکلدکمیذ مدیسی  

فۀسکه  وۀس   کمىۀی     . کین غیمینع بۀی  اؿسیح ؾدآبخیص بنىوه 

   زختىۀیز    لۀسق ؾۀیم    مدیسیت مخت     کلدکمیذپریسؼ 

بنۀد     جوکمۀ  گیۀیه  ونۀیز ز  خینۀع  اۀسکظ       وۀیز   و وفع

فۀیز   برزپیؾۀ      کگس فیزغتس   کحدکب بیغ  پیتینۀ   ونتوز 

بۀی کفۀصکیؽ     ؾۀده  مغیلعۀع   ی  حوضۀ نفع    ذاوغظ ویز   وپع

ی  بۀۀع مۀۀدیسی  مؿۀۀیزوت  ومۀۀه نفعۀۀ    ذغۀۀغح مؿۀۀیزو  

هۀی    ؾۀیخف   کش اعی  متفی   محیغدبی   همچنینوند.  م 

غۀو  نیخۀیلف     کؾۀتغیل   کزشییب  ؾۀیم  پۀریسؼ کجتمۀیو     

 ویفیۀ   هی  متغیس  فسغۀییؽ خۀین  حجۀ  ز کنۀیب      هصینع

ؾیخف میینگین  شنۀ    آب شیسشمین    اغریز کنیب غغح   

لىع پوؾۀؽ گیۀیه    ؾۀیخف  شنۀ  غۀغح پوؾۀؽ        ۀکندکش

کحتمۀیل    آثۀیز     موکشناح ی   ندفسکیموجش اػهی    گییه 

آبخیۀص   ضۀ  حو جیم مدیسی   بسک  مدیسیت کلدکمیذ کجسک  

کین غۀیمینع بۀی  ز نظۀس گۀسفتن کبعۀی        یگس   بیی بع  .ؾو  م 
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نگۀۀیه    فیصیىۀۀ   کلتكۀۀی    کجتمۀۀیو    کوولۀۀوضیى مخت ۀۀ

آبخیۀص  کؾۀتع   کبعۀی  مخت ۀ  مؿۀىالذ       ض حوبع   جیمع

منیب  مخت فۀ    ز . گسفتع کغ  ز حوضع زک  ز نظس  مدیسیت 

  بیبیز ]9[   ن    همىیزک  ]3[  کلوکزش ]19[لو   کش جم ع وی 

  ش لىۀۀیف      ]21[  کغۀۀمی    همىۀۀیزک  ]20[  همىۀۀیزک  

هی  مخت   مؿىالذ    بی  ز نظس گسفتن جندع]22[یزک  همى

هی  پؿتیدی   غیمینع  اوغعهی  آبخیص بع  عضحومدیسیت   ز 

اكۀمی    پؿۀتیدی    غۀیمین   همچنۀین کنۀد.   اكمی  پس کختۀع 

آبخیص   کجصک  آ      غیمینکفصکیؽ ک زکن ویزبس کش بی  ؾده یی 

مۀیل   کحت  نمییؽ اسغیم  نتۀییج   کلدکمیذ مدیسیت معسف  

ی  آغۀی   نفعۀ     ذگیۀس  زک بۀسک     اكۀمی  یند کفس  آنهیکجسک  

محممۀین   . ؾۀو     موجۀش اػۀسی  کیۀن فسکینۀد مۀ       وند م 

شک ه لۀۀدی     ویبۀۀیزک   ]23[ چۀۀو   حیۀۀدنیی   همىۀۀیزک  هم

 هیفمن   همىۀیزک    ]25[   فیس ش    همىیزک ]24[ همىیزک 

بۀس   ]28[   بواچۀیزذ   همىۀیزک    ]27[  ل    همىیزک  ]26[

غۀهول   ز  کش نظۀس  پؿتیدی  اكمی  هی   غیمینع اأثیسگرکز 

 اأویۀد هۀی   ییب  غۀسی  بۀع خس جۀ      غ   گیس   کمس اكمی 

   . کؾتند

بۀۀی  کغۀۀظ وۀۀیزبس  یی ؾۀۀده پؿۀۀتیدین  اكۀۀمی   غۀۀیمین 

میننۀد ؾنیغۀیی     هۀی  مخت ۀ    گسکفیى  خو  وع کش بخۀؽ 

 زکه  اوغۀع غیختیز مؿىالذ  اسغی  مدل مفهوم   کزکئۀع    

 اؿۀىی  ؾۀده   هۀی  ح   غیش  بسک  کنتخیب زکه مدلهی    ح  

   هۀی   ک ه بۀع   سفنۀ یی ویزبسک  آغی    غتسغ غدش  کغ 

  نۀ یشم . همچنۀین  ؾۀو   مۀ    مخت ۀ   هۀی  مۀدل خس ج  

 خكۀۀوـ بۀۀع نفۀۀ     ذ مخت ۀۀ   هۀۀی گۀۀس ه  یۀۀو  مؿۀۀیزو 

 جۀی  یک بۀی   ز نهییۀ     ونۀد  زک فسکه  مۀ    سفنیی ی نفع    ذ

  یسیمۀد  بۀع  اوکنۀد   م نف     ذ مخت    یه گس ه نیب اعیم 

  ]29[ سیکلو ه   لچس هی   یدگیهوع بی د ون ومه  مؿیزوت

نیۀص   ]31[ همىۀیزک      لد   ک    ]30[ همىیزک     زکگی 

 ؾۀده  ز   ک هاوغۀعع   پؿتیدین  اكۀمی    غیمین همػوغ .

کعالوۀیذ       هۀی  اوکنۀد بۀی مۀدیسی   ک ه      م حیضس احمیك

گیۀس  منغمۀ   ز    بع اكۀمی  هی  مخت    کغتفی ه کش مدل

 ونۀد  ومهی  حوضع نفع    ذبع پیچیده   نیمغمئن  ؾسکیظ

  غۀیمین  .ؾده زک کفصکیؽ  هد ییؽآشمهی     نیص اعدک  گصینع

گیۀس  زک   ؾده  فسکیند اكمی  عسکح گیس   پؿتیدی  اكمی 

 هۀد. بۀی کغۀتفی ه کش     بی  ل    غسو  وم  بیؿتس کنجیم م 

گیۀس  زک   اكۀمی    ز یۀ د نۀ اوکن فعۀی  مۀ   ن کین غۀیمینع ذ  

ویفیۀ  اكۀمی    هی زک اغییس  هند   بۀع   بیشبین  ونند   ش 

اۀوک  کهمیۀ      ز منیب  مخت   مۀ    کلدتع  غ  ییبند.تس هب

هی  پؿتیدی   قحیح کش غیمینع ۀکغتفی زک  ز  زن     شیی 

  وۀس مؿۀیهده   هی  مسادظ بۀی آ    ز یاكمی  محیغ    فن

  کیصگونع   ]30[ همىیزک     زکگی   ]27[ل    همىیزک  )

 (. ]33[زنجی    همىیزک     ]32[همىیزک  

پییگۀیه   هۀی  هس چع کین نوو غیمینع وع کغ  اوجعؾییی  

د نۀۀ  بتوکن بیؾۀۀند کؾۀۀتع ز شاۀۀس   عاۀۀس   بۀۀ ک  جۀۀیم   ک ه

هی  موجو   ز حوضع زک بهتۀس معسفۀ       مؿىالذ   فسق 

بۀد. بۀسک    یی یؽ مۀ  کفۀصک  آنهۀی وۀیزبس      جندۀ   ندونکزکئع 

پؿتیدین  اكمی      غیمینمی  بهتس   پریسؼ همگین  موف

بیید وۀوکم       ز حوضع بع ؾى  وم ییا کمىی  کجسک  آ  

.  ز غیمینع  خیل   ک   ی  کغ نفع    ذمد نظس  بیؿتسزک وع 

هی  کین نوو غیمینع  اهی  ک لیهمی  مسکح  کش  همچنین  بیید

زک  ز  آنهۀی کغۀتفی ه وۀس       مخت   ی نفع    ذ هی   یدگیهکش 

مؿۀیزو   ک     پؿتیدی  اكمی   غیمین  اوغعمسکح    و ی

و  ؾع ئکزک آنهی هی   یک لونییشهی    متنیغش بی  هی عنیغیمای 

هۀی     ز نػۀخع  ؾۀده   آ ز   جمۀ   آنهیبیشخوز هی     نیص

   محممۀین  همچۀو  لچۀس    .ؾۀو   بعد  کومۀیل   ۀؾد کقالح

   زکگۀۀی     ]31[د    همىۀۀیزک   لۀۀ    ک ]29[ سیکلۀۀو ه

   الیۀ    زنۀد    کشیی  اأویدبس کین موضوو  ]30[همىیزک  

ی    نفع    ذهی زک  خیل  ندک    ودم موفمی  کین نوو غیمینع

  اوغۀع مسکحۀ     و ی ز  آنهی هی   یدگیهکغتفی ه نىس   کش 

    کنند. غیمینع م 

  زممیلۀ  حیضۀس    ؾۀده  ز  کزکئعپؿتیدی  اكمی  غیمین  

همچۀۀو  معسفۀۀ     مجمۀۀوو اوکنػۀۀتع کغۀۀ  بۀۀع مۀۀوکز   

غۀیختیز   هی  حوضع بع قوزذ اكۀویس ؛ ؾنیغۀیی     یطگ 

؛ ؾنیغۀۀیی    DPSIRمؿۀۀىالذ حوضۀۀع  ز لیلۀۀش ز یىۀۀس  

هی  ممىن همسکه بۀی پۀسکونؽ مىۀین  آنهۀی؛      ح  معسف  زکه

هی  )فیصیى   کلتكی    هی کش جندع ح   مخت   زکه آثیز  کزکئ

هۀی       کومیل فن اأثیسکذ  موکشنیى (؛ کجتمیو    کوولوض –

مدیسیت  بساس؛   گصینگیس  چندمعییزه بسک  کنتخیب  اكمی 

 کغۀۀظ وۀۀیزبس اسغۀۀیم  لیبۀۀ  فهۀۀ    آغۀۀی  بۀۀسک      کزکئۀۀ

عسکح  غیمینع  ز     ز آخس  ک  ونندگی  ییس حسفع کغتفی ه

 محیظ ؾدىع   لیب   غتسظ   زکیگی  بسک  امیم  ویزبسک 

هۀی  متساۀش بۀس     غۀو مند   وننۀدۀ  بیۀی   . کین کمۀس بپس کش 

 ز ممییػۀۀع بۀۀی غۀۀۀیش ویز    یی ؾۀۀده   غۀۀیمین کغۀۀتفی ه کش  

گیۀس (   گیس  غنت    مسغوم )فیلۀد کبۀصکز اكۀمی     اكمی 

 کغ . 
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 ع منظوزبهی  پؿتیدین  اكمی   غیمینع  اوغع بنیبسکین 

هۀی  مخت ۀ  بۀسک      گیس   ز شمینۀع  اكمی یند کفساػهی  

 هنگۀیم ی  نفعۀ     ذس مؿۀیزو   بۀ  اأویۀد آبخیصهی  وؿوز بی 

اوقۀیع   آنهۀی  بۀس کز   بهسهکش    کخر بیشخوز  بعد  آنهی  اوغع

کغۀتفی ه کش کیۀن نۀوو      شمینمهیی وس     همچنینؾو .  م 

بۀسک  ومۀه بۀع مۀدیسک        هۀی   یغیشمهی  ز ک کزکذ    غیمینع

زیۀۀصک  بۀۀسک  پؿۀۀتیدین  کش اكۀۀمی     ویزؾنیغۀۀی    بسنیمۀۀع

  ک لی  نػخ ؾو . گیس  اوقیع م  اػهی   ز فسکیند اكمی 

DSS بسکغیظ نییشهۀی    اوکند  م  حیضس احمیك ؾده  ز اهیع

ضنسیۀه    نػۀخ   اوغۀع هی  خیـ وؿۀوزمی  بۀسک      یطگ 

وؿوز  ز منیعك مؿۀیبع  پؿتیدی  اكمی  آبخیصهی    غیمین

ویزبس غی ه   کغظ . ؾوکغتفی ه  هی  خیزج  بع جی  نػخع

  کمىۀی  کومۀیل اغییۀسکذ      شیۀی پریس   عغیفکن    فه لیب  

  کضۀیفع  ف   کمىی  حۀر  سکیظ   نییشهی  مخت  بسکغیظ ؾ

ع ؾده کغ . کزکئ بوم   نػخمصکیی    یگسکش وس   متغیسهی 

 ؾۀدىع کین غیمینع اح     فسکگیس   غتسغ  آغی  منظوز بع

  ؾۀدى عسکح  ؾۀده کغۀ  اۀی وۀیزبسک  بتوکننۀد کش عسیۀك       

کغتفی ه  بد   محد  ی گیس    كمی اکینتسن  کش کین کبصکز 

مۀدیسی  جۀیم    مؿۀیزوت      بۀع منظۀوز  گ  کین  یط .ندون

  . کز   شیی کهمی   آبخیصهی

  انۀوو   آثۀیز بی اوجع بع انوو کلدکمیذ کقۀالح   انۀوو   

 ؾۀده  ز   ک هپؿۀتیدی  اكۀمی  اوغۀعع      غۀیمین غنیزیوهی  

آبخیص   مؿۀىالذ آ     هی   بی معسف   یطگ  حیضس احمیك

بۀسک    آنهۀی کحتمۀیل  مخت ۀ     اۀأثیسکذ هی    ح   کزشییب  زکه

ع بۀ    کغ ویزبسک  کو  کش کفسک  متخكف   ییس آ  غو مند 

  اػۀهی     هۀد  م گیس  زک کزامی  فسکیند اكمی   اسایشین ک

احمیۀك   ؾۀده  ز  کزکئۀع   غیمینکغ   یی آ ز ؾییی  وند.  م 

هی  فن   ز خكوـ    بسزغ  کغ ک لیع   نػخیه حیضس 

هی  مخت ۀ  غۀیمینع  ز مغیلعۀیذ اىمی ۀ        کزشییب   یطگ

 نهیی  کین غیمینع منجس ؾو .   نػخ  کزکئاوکند بع  م 

هۀی     کز  ؾۀد  غۀیمینع  وۀع  اوک  گف   م    ز مجموو

زیص    مۀدیسی   ز منۀیب     گیس  بع بسنیمع پؿتیدی  اكمی 

کغۀ  وۀع    ز وؿۀوز  جدید  ک  ممولع  عدیع    آبخیص کز 

اۀی بتوکنۀد وۀیزکی    کثسبخؿۀ       ز نییش بع آشمو  بیؿتس   ک

. وۀۀیزبس   ؾۀۀد  نؿۀۀی   هۀۀدخۀۀو  زک  ز کیۀۀن غۀۀیختیز  

هی  پؿتیدی  اكمی  محیغ  اوغظ ویزبسک  یى  کش  غیمینع

هیغۀ   بنۀیبسکین    هی  ومده  ز عسکح  کیۀن غۀیمینع   چیلؽ

هۀۀی   غۀۀیمینعمؿۀۀیزوت    اوغۀۀع  شمینۀۀاحمیمۀیذ آاۀۀ   ز  

نفعۀی    ذ   و یبی کیفی  نمؽ فعیل اوغظ  پؿتیدی  اكمی 

هۀی    مسکح  عسکح   غیخ    کغۀتفی ه کش غۀیمینع    هم ز 

وال ه بس کیۀن  مؿۀیزو    . کغ  ؾده یداأو پؿتیدی  اكمی 

کجۀۀصک   کغۀۀظ وۀۀیزبس   اوغۀۀعغۀۀیشک   ز  نفعۀۀی    مۀۀدل ذ 

پػنداس   ویزبس ک اوکند بع عسکح  غیمینع گسکفیى  غیمینع  م 
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