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 چكيده 
و  يكپارچه سازی های اطالعاتي و مسائل موجود در زمينهطرفي ضعفبحران های آبي فعلي و پيش رو در کشور و از 

منابع و مصارف منابع آب و همچنين ارزيابي جامع گزينه های صحيح ، تخمين بين بخشي سازماندهي اطالعات مديريتي

هايي که امكان بهبود تصميم گيری ها و جهت گيری های مديريتي را فراهم آورد ها و زير ساختمديريتي، لزوم وجود  ابزار

به عنوان  پشتيبان تصميم بومي مديريت منابع آب در کشور سامانه يک توسعه و بكارگيریدر اين زمينه  را آشكار مي سازد. 

ا فراهم ر ي راهبردهای مديريتيسيستمو همچنين بررسي  نقش مهمي در جهت حل مسائل ياد شدهابزاری منعطف و جامع، 

ي در مديريت منابع آب ساير کشورها حاکي از هايسامانههای کاربردی چنين . تجارب داخلي و همچنين نمونهآوردمي

کارائي و قابليت باالی اين ابزارها در فرايند های تصميم گيری مي باشند. لذا برنامه ريزی و بستر سازی مناسب جهت طراحي، 

بهبود  وو تجارب داخلي گامي موثر جهت تقويت  هاي با توجه به اولويت ها، پتانسيلهايسامانهتوسعه و بكارگيری چنين 

 فرايندهای تصميم گيری در بخش آب کشور خواهد بود.  

 

 پشتيبان تصميم، مديريت منابع آب، تصميم گيری، بررسي جامع سامانهها: کليد واژه

    

  مقدمه -1

گسترش تفکر سيستمي و توجه به جنبه هاي مختلف مدیریت منابع آب به منظور اخذ تصميمات مناسب و واقع بينانه داراي اهميت 

بسيار زیادي است. در این راستا استفاده از ابزارهایي که با لحاظ نمودن جنبه هاي مختلف، امکان تحليل وضعيت موجود و آتي منابع 

هاي مختلف مدیریتي را براي مدیران فراهم مي آورد، بسيار تأثيرگذار است. در این زمينه مي توان به آب و همچنين بررسي گزینه 

تر مطلوب گيريتصميماشاره نمود که با ترکيب اطالعات و مدلهاي مختلف، امکان  (DSS) پشتيباني از تصميماستفاده از سامانه هاي 

در مسائل تصميم گيري مورد توجه قرار گرفته و امروزه  05از اواسط دهه  هابراي مدیران را فراهم مي آورند. استفاده از این سامانه

پس از آن با پيشرفتهاي صورت گرفته در تکنولوژي، استفاده از آنها در زمينه هاي مختلف بسيار گسترش یافته است. مدیریت 

ناریوهاي برتر جهت بررسي وضعيت و تعيين س پشتيباني از تصميم هاي سامانهع آب نيز از این قاعده مستثني نبوده و هاي منابسيستم

هاي پشتيبان مانهسامدیریتي با منظور نمودن جنبه هاي مختلف، به طور گسترده در این زمينه مورد استفاده قرار گرفته اند. تاکنون 
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ش هاي صورت گرفته در تکنولوژي همچون افزایمدیران تهيه شده و پيشرفت گيريصميمتمتعددي به منظور کمک به  تصميم

ه صورت ب گيريتصميمقدرت کامپيوترها و گسترش کاربرد ابزارهاي تجسمي، این سامانه ها را از نقش گذشته آنها در هدایت 

ر مدیریت لحاظ رویکرد سيستمي د از طرفيتبدیل کرده است.  به جایگاهي ارزشمند در مدیریت منابع به صورت زمان واقعيآفالین 

دیریت زارهایي در مده، نيازمند بهره گيري از چنين ابریسک و بحران سيستمهاي منابع آب کشور و مسائل مرتبط با آن در آین

 ماهنگي،ه ود در زمينههاي اطالعاتي و مسائل موجمنابع آبي کشور مي باشد. بحران هاي فعلي آبي در کشور و ضعف هايسيستم

تخمين پتانسيل عرضه و تقاضاي منابع آب موجود، ارزیابي جامع گزینه هاي  ،یکپارچه سازي و سازماندهي اطالعات مدیریتي

 هایي را در سيستم مدیریت منابع آب کشور آشکارتر مي سازد.مدیریتي و موارد مشابه دیگر لزوم وجود چنين زیر ساخت

 پشتيباني از تصميم و کارايي آن ها در مديريت بخش آب کشور هایسامانه -2

یک سيستم اطالعاتي متعامل، انعطاف پذیر و مبتني بر کامپيوتر است که به  DSSبه عنوان یک تعریف کلي مي توان گفت   

ر، توسعه یافته است. این ري بهتطور ویژه براي پشتيباني از راه حل مسایل مدیریتي ساختارنيافته و نيمه ساختار یافته جهت تصميم گي

فراهم مي آورد که قادر است کليه اطالعات مورد نياز در امر  ايکند و همچنين رابط کاربر سادهها و مدلها استفاده مياز داده سامانه

 گيريتصميمر در ام تصميم گيري را بسرعت و به سهولت در اختيار مدیران قرار دهد و بهره وري آنها را به ميزان قابل توجهي

 تيلقاب نيو همچن گرددميتصميم گيري  و وبهبود کيفيت قدرت شیباعث افزا توانديم DSSاستفاده از . به عبارتي [1افزایش دهد ]

مرتبط  لیپيرامون مسا این سامانه ها امروزه کاربرد[. 2] آورديمختلف به وجود م يوهایسنار يجهت بررس رانیبه مد يشتريانعطاف ب

سائل مدیریت چند بعدي م يهايژگیبا توجه به و .باشديها، رو به رشد مآن يقطع ريو غ دهيچيبا مدیریت منابع آب به خاطر ساختار پ

پشتيباني تصميم از اهميت بسزایي برخوردار  يهاسامانهها در طراحي و ارتباط بين بخشي آن يمنابع آب، معموالً بخش مدل ساز

نابع آب سایر مدیریت م ي راهایسامانهنمونه کاربرد چنين  .باشدياست که با توجه به ماهيت و اهداف مسئله تصميم گيري متفاوت م

 ( مشاهده کرد.1جدول ) مي توان در کشورها را

 [4[ و ]3] پشتيبان تصميم در مدیریت منابع آب سایر کشورها هايسامانهکاربرد : 1جدول 
 سطح بگارگیری اهدف کشور

 ملی و مدیریت عرضه و تقاضای آب مدیریت کمی و کیفی رودخانه ها فرانسه

 پیاده سازی در شهر آتن و برخی دیگر از شهر های مهم یونان مدیریت بهینه و پایدار منابع آب شهری یونان

 بکارگیری در برخی از حوضه های جنوبی مراکش آبیاری هایسیستممدیریت  مراکش

 Guadianaبکارگیری در برخی از حوضه های مهم از جمله  طراحی، تحیل اثرات و تصمیم گیری در خصوص طرح های توسعه منابع آب پرتغال

 حوضه آبریز 612بکارگیری در   های سطحیپایش و برنامه ریزی آب اسپانیا

و مدیریت مصارف کشاورزی، مدیریت چند  مدیریت مخازن، برنامه ریزی ایتالیا
 بخشی کمی و کیفی آب در حوضه های آبریز

 ملی 

 آبریز هایحوضهبرخی  بکارگیری در سطح  مدیریت کیفی رودخانه ها و آالینده های نقطه ای و غیر نقطه ای  آمریکا
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 مديريت منابع آب ملي های پشتيباني تصميممزايای کاربرد سيستم -2-1

 نام برد: منابع آب ملي پشتيبان تصميم با توجه به مطالب ارایه شده به طور کلي مزایاي زیر را مي توان براي استفاده از سيستم

  منابع آبي هايسيستمپوشش ضعف هاي اطالعاتي در بخش مختلف 

 جامع نگري و لحاظ رویکرد سيستمي در تصميمات 

  گيريتصميمکيفيت باالتر 

  مختلف مدیریتي هايسيستمبهبود ارتباطات و تعامل اطالعات در یکپارچه سازي و 

  تصميم گيريو ریسک کاهش هزینه 

 افزایش بهره وري سيستم ها 

 صرفه جویي در زمان 

 بهبود رضایت کاربران و ذینفعان 

بر کاهش هزینه ها و یا افزایش منابع آب  مدیریت هايسعععيسعععتمدر  DSSتوسععععه البته باید به این نکته توجه کرد که تمرکز 

 DSSتوان گفت . ميبودبه دنبال افزایش اثر بخشي و کمک به اخذ تصميمات موثر و بهينه مي بایسعت کارایي سعيسعتم نمي باشعد بلکه 

 [.0] نمي توان آن را جایگزیني براي آن دانست براي توسعه توانمندي هاي تصميم گير طراحي شده و

 

 منابع آب در کشور کاربرد سيستم های پشتيباني تصميم محدوديت های -2-2

دارند، دالیل ن پشتيباني تصميم هايامروز مدیران و کارشعناساني وجود دارند که بنا به تجربيات خود اعتقاد چنداني به سيستم

د موثر در قادر نيستند تمام ابعا سامانهاجزاي جسعتجو کرد، در بسياري از موارد  پشعتيبان سعيسعتمکارایي  طراحي وامر را مي توان در این

ي قرار هایمانهسادر اختيار کاربران نهایي چنين  یا اطالعات کاربردي، کافي و واقع بينانه را تصعميم را در روابط معمول خود لحاظ کنند

 موارد باشد: به شرحاصلي عدم کارایي سيستم هاي پشتيباني تصميم دهند. عوامل 

يرد. گمعموال تصميم گيرنده و خصوصيات وي در الگوي تصميم جاي نمي پشتيباني تصميم هايسامانهدر : الف ( نقش انسانها

انسعععانها به صعععورت فردي و گروهي هوشعععمند هسعععتند و الزاما رفتار مورد انتظار در الگوهاي کامپيوتري را دنبال نمي کنند. 

از جمله اموري هستند که هرچند در عمل  چند جانبه و ها و تعهد انسعانها نسعبت به موضعو ،تمایالت، خصعوصعيات، ویژگي

سيتم هاي سدر غالب موارد تمرکز از طرفي  تعيين کننده اند ولي نمي توانند به سادگي در فضاي الگوهاي ریاضي وارد شوند.

 بانيپشت يهاسامانه يکم يهايخروج جهي. در نتباشديم گرا جهينت ایو  گرا ندیبه صورت فرا منابع آب نهيدر زمطراحي شعده 

 لیا مساب در صورت مواجهه بيترت نی. بدرديگيمورد استفاده قرار م اهدافي منفرد و خاص يبررسع يو برا یيبه تنها ميتصعم

و  کپارچهی ليحلت تيو قابل باشنديم نهيمنفرد در هر زم جهينت شیگرا تنها قادر به نما جهينت ایگرا  ندیفرا يهاسعامانهچندهدفه 

 .را ندارند لیمسا گونهنیدر ا ميتصم يفضا هیارا

وجود عدم قطعيت هاي مختلف در فرایند توليد نتایج و عدم لحاظ آنها در تصعععميم گيري ها به عناون  ععدم قطعيت ها:ب( 

ضمن  تصميم پشتيبان هايسامانهتکامل  يکل ريدر سپشعتيباني از تصميم مي باشد.  هايسعامانهیک مسعاله محوري در کاربرد 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

سععاختار  يهاتيعدم قطع با لحاظ رندگانيگ ميتصععم يریبه انعطاف پذ يريگميدر تصععم جنبه هاي مختلفمدنظر قرار دادن 

 [.6] است شده يا ژهیو توجه ميتصم

( محدوده و اعتبار کاربرد مدلها: هر مساله تصميم گيري براي مرزهاي مشخصي تعریف مي شود. مرزهاي مدیریتي، مکاني ج

 امانهسععهاي پشععتيباني تصععميم هسععتند. از طرفي به همان ميزان که تهيه یک سعامانههاي تهيه یک از مهمترین محدوده و زماني

پشعتيبان تصعميم بدون مرز امکان ناپذیر اسعت، تاثير عوامل خارجي مرز نيز انکار ناپذیر است. در مواردي هم مرزها در طول 

ده در همچنين فرایند مدلسازي مساله و مدلهاي به کار گرفته ش يت مي دهند.فرایند تصعميم گيري ثابت نيسعتند و تييير وضعع

، الزاما با سعاده سعازي همراه هسعتند و عوامل سعاده شده مي توانند در دنياي واقعي تفاوت زیادي را مابين نتایج DSSطراحي 

 هايامانهسبه موارد ذکر شده، محدوده و اعتبار مدلها مورد استفاده در  بنابراین با توجه مورد انتظار و نتایج واقعي ایجاد کنند.

در این زمينه بهره گيري از الگوریتم ها و مدل هاي  مذکور را سبب شود. هايسامانهتواند کاهش کارایي پشعتيبان تصميم مي

 داراي سابقه عملياتي جهاني بسيار کارساز خواهد بود.معتبر و 

شععتيبان پ هايسععامانهبه عنوان یکي از اجراي اصععلي در کاربرد موثر عات و رابط کاربري: رابط کاربري کيفيت ارائه اطال( د

گردد و در صعععورت عدم کارائي موثر در ارائه و نمایش اطالعات مفيد، سعععهولت کاربرد و همچنين تصعععميم محسعععوب مي

اني از پشععتيب هايسععامانهتعامل و همفکري با کاربران نهایي  زمينهرا کاهش مي دهد. در این  سععامانهدسععترسععي، بازدهي نهایي 

 . گرددميها  سامانهتصميم راهبردي موثر در جهت طراحي مناسب و افزایش مقبوليت کاربرد 

مورد نياز آن است.  ايهدادهوابسته به شایستگي و کفایت  گيريتصميم( اطالعات ورودي: شایستگي و کفایت نتيجه فرایند ه

. این گرددميپشتيبان تصميم محسوب  هايسامانهضعروري و انکار ناپذیر در توسعه این اطالعات امري و بروز رسعاني  نيتأم

بخصعوص با توجه به ماهيت چند بخشعي اطالعات مورد نياز و عدم دسعترسعي آزاد و بهنگام به منابع اطالعاتي کشور به  مهم

 . لذا بستر سازي مناسب به منظور دسترسي، تجميع وگرددميي محسوب هایسامانهکليدي در توسععه چنين  مسعئلهعنوان یک 

 .گرددميبروز رساني اطالعات نهادهاي مختلف از جمله موارد زیر بنایي در شرایط فعلي کشور محسوب 

ا و اما مزای گردديمپشععتيبان تصععميم تلقي  هايسععامانهیاد شععده هر چند به عنوان موانع جدي در خصععوص بکارگيري  يهاتیمحدود

. بدیهي است گرددميچنين ابزارهایي در مدیریت منابع آب کشور  مانع از چشم پوشي از هاسعامانهناشعي از بکارگيري این  ينگرجامع

 :دباشيمدر این راستا توجه به نکات زیر حائز اهميت  بود ویک فرایند گام به گام و زمانبر خواهد  یيهاسامانهتوسعه چنين 

 آتي هايسامانه یيکاراو بهبود  هاتيظرفموجود و تالش در جهت استفاده از  يهاسامانهتوجه به نقاط ضعف و قوت  -

 از تجربيات داخلي و خارجي يريگبهره -

 هاسامانهو خبره در جهت توسعه و بهره برداري از  صبستر سازي جهت توليد دانش بومي و تربيت نيروهاي متخص -

 هاقابليت تعميم آن و یيکاراها در مناطق پایلوت کشوري و بررسي  سامانهطراحي و آزمایش  -
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 تجارب داخلي: -3

گاه برخي از تجارب دانشعع به توانيمبومي مدیریت منابع آب  پشععتيبان تصععميم هايسععامانه از جمله تجارب داخلي در زمينه 

کرد.  اشاره و کرخه آبریز اروميه و طشعک بختگان يهاحوضعه دري هایسعامانهارگيري چنين رس در خصعوص طراحي و بکتربيت مد

 رد هاآنهاي منابع آب و کشاورزي حوضه و اندرکنش سامانهبه منظور بررسعي هاي یاد شعده سعازي جامع حوضعهتوسععه سعامانه شعبيه

ته و ویژه با استفاده از نسخه توسعه یاف هاحوضهشبيه سازي جامع  مورد توجه قرار گفته است. هاحوضهاین  وضععيت فعلي و شرایط آتي

ها و اطالعات براي حوضعه آبریز انجام گرفت. بدین منظور آماده سازي مدل به واسطه طيف متنوعي از داده SWATسعازي شعده مدل 

 ورزي وسععري زماني دما و بارش روزانه، مدیریت کشععا تيييرات کاربر اراضععي حوضععه، حوضععه از جمله: نقشععه تراز ارتفاعي، خا  و

 هايچهدریا، مصارف شرب و صنعت، مشخصات سدها و هاآبخوانو بهره برداري از  آبياري مناطق مختلف حوضه، مشخصات فيزیکي

طالعات ا الزم با استفاده از پتانسيل هايواسنجيبه منظور اطمينان از عملکرد مدل نيز  ها انجام گرفت.نآ حوضه و نحوه بهره برداري از

، تيييرات مطالعاتي هايمحدودهو تبخير و تعرق محصوالت به تفکيک  شامل: دبي مشاهداتي، جریانات پایه، عملکرد موجودمشاهداتي 

ه از مدل به امکان استفاد بکارگفته شده در مطالعه، شناسيروشبا توجه به  انجام گرفت. هادر سطح حوضه هاآبخوانتراز و برداشت از 

ته شده به شرح مدل توسعه یاف هايقابليتبل اتکاي پشتيباني از تصميم فراهم گردیده است که در این زمينه عنوان یک سامانه جامع و قا

 :گرددميزیر بيان 

 يهاخشبو تحليل تيييرات کليه مولفه هاي بيالن آبي حوضه در شرایط متنو  اقليمي و مدیریتي در  امکان شبيه سازي جامع .1

 مختلف زماني يهادورهمختلف حوضه و در 

 مطالعاتي هايمحدودهامکان محاسبه پتانسيل منابع آب تجدید پذیر به تفکيک  .2

 فزماني مختل يهادورهمختلف حوضه و در  يهابخشدر  هاآنو ميزان بهره برداري از  امکان تفکيک منابع آب سبز و آبي .3

 بيالن آبي حوضه يهامؤلفهامکان تفکيک اثرات عوامل انساني و اقليمي بر  .4

 ( با استفاده از چارچوب حسابداري آبهابرداشتامکان تحليل وضعيت منابع آب حوضه )منابع، مصارف و  .0

 و مناطق مختلف حوضه هايکاربرامکان شبيه سازي و تحليل وضعيت بهره وري آب و زمين در  .6

 يهاآب ،جریانات سطحي)منابع آب  هايسيستم بر هاآنسناریوهاي مختلف اقليمي و غير اقليمي و تاثير  امکان شعبيه سعازي .7

 برداشت، مصارف مفيد و غير مفيد و عملکرد محصوالت( حوضه)و کشاورزي  (هااچهیدرو  ينيرزمیز

، تييير الگوي مصععرف، نو  و الگوي کشععت، تييير زمان ياسععازهامکان شععبيه سععازي طيف متنوعي از راهکارهاي مدیریتي ) .8

 بيالن آبي حوضه يهامؤلفهبر  هاآنکشت، تييير راندمان، آبخيزداري و ...( و اثرات متقابل 
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