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چكیده
رودخانههای شهری به عنوان یكی از ساختارهای طبیعی شهر ،به دلیل ارزشهای محیطزیستی ،اقتصادی ،فرهنگی و ارائه
خدمات اکوسیستمی از منابع با اهمیت شهرها میباشند .هدف از این مطالعه بررسی نقش و اهمیت کارکردهای اکوسیستمی
رودخانه تجن یكی از مهمترین رودخانههای ایران در استان مازندران ،شهر ساری است .به منظور نیل به این هدف از مدلهای
تصمیمگیری چند معیاره شامل تكنیک اِنتروپی ( )Entropyبه منظور محاسبه وزن کارکردهای اکوسیستمی رودخانه و تكنیک
ترجیحات بر اساس مشابهت به راهحل ایدهآل ( )TOPSISو مدل مجموع ساده وزین ( )SAWبرای اولویتبندی کارکردها
استفاده گردید .در این مطالعه دادههای پژوهش بهصورت پیمایش میدانی ،نمونهگیری تصادفی و از  239پرسشنامه که در
زمستان  1397و بهار  1398توسط ساکنین شهر ساری (شهروندان ساروی) تكمیل گردید استخراج شد تا نمایان شود
کدامیک از کارکردهای اکوسیستمی رودخانهی تجن شامل کارکردهای تنظیمی ،زیستگاهی ،تولیدی و اطالعاتی دارای اهمیت
بیشتری برای ساکنین شهر ساری میباشند .تجزیه و تحلیل یافتههای وزندهی کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن شهر
ساری از طریق تكنیک  Entropyنشان داد که کاکردهای زیستگاهی ،تولیدی ،اطالعاتی و تنظیمی بهترتیب با کسب وزنهای
 0/2500 ،0/2501 ،0/2511و  ،0/2488بیشترین وزن را بهخود اختصاص دادهاند .براساس نتایج بدستآمده از اولویتبندی
کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن با مدلهای  TOPSISو  ،SAWکارکردهای زیستگاهی ،تولیدی ،تنظیمی و اطالعاتی در
اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند .نتایج این تحقیق نشان داد برای  39درصد از شهروندان ساروی (پاسخگویان) کارکرد
زیستگاهی 27 ،درصد از شهروندان کارکرد تولیدی 25 ،درصد از شهروندان کارکرد تنظیمی 9 ،درصد از شهروندان کارکرد
اطالعاتی دارای اولویت اول میباشند .با مشخصشدن اولویت کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن ،پیشنهاد میشود نتایج
پژوهش حاضر بهعنوان یک الگو در اختیار طراحان و تصمیمگیران مهندسی رودخانه و بهسازی منظر حاشیه رودخانه شهری
قرار گیرد تا طرحهایی را در جهت تعادل اکوسیستم رودخانه و پایداری کیفیت محیط زیست شهری اجرا نمایند.
واژههای کلیدی :کارکردهای اکوسیستمی ،مدلهای تصمیمگیری چند معیاره ،رودخانه تجن ،ساری
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رودخانههای شهری نیز به عنوان یكی از ساختارهای

مقدمه
رودخانهها بهعنوان اکوسیستمهای طبیعی و بخشی از

طبیعی شهرهای کشور از این قائده مستثنی نمیباشند.

ثروتهای طبیعی و ملی کشورمان از اهمیت خاصی

امروزه رشد و توسعه روزافزون شهری و اولویتبخشی به

برخوردار میباشند .منابع غنی آبزی ،تنوع و وجود

ساخت و سازها و فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی باعث

گونههای با ارزش گیاهی و جانوری ،رودخانهها را در ردیف

تخریب شدید این اکوسیستم طبیعی شده است و احیا و

اکوسیستمهای حساس و آسیبپذیر جای داده است

حفاظت از آنها را ضروری نموده است (

(عصمت ساعتلو و همكاران.)1387 ،

.)2015

Song et al.,

این اکوسیستم طبیعی خدمات مهمی را به بشر ارائه

همانطور که میدانید رودخانهها بهعنوان یكی از

میدهد که آگاهی از این خدمات اکوسیستمی باعث

عوامل مهم در مكانیابی ،شكلگیری و گسترش شهرها ،از

حفاظت هرچه بیشتر آنها و در نتیجه بهرهمندی

جمله عناصر طبیعی هستند که از آغاز پیدایش شهرها با

شهروندان از خدمات محیطزیستی آن خواهد شد (عابدی

آنان همراه بودهاند و در نتیجه در استخوانبندی اصلی و

و یوسفی .)1394 ،از اینرو اگر بخواهیم خدمات یک

ساختار شكلی آنها نقش مهمی دارند .بسیاری از شهرهای

اکوسیستم طبیعی مانند رودخانه را به جامعه بشناسانیم،

بزرگ کشور چنین خصوصیتی دارند از آن جمله ،اصفهان،

نیاز به طبقهبندی خدمات مختلف اکوسیستمی آن است.

تبریز ،و شیراز (کوکبی و امینزاده.)1387 ،

به طور متداول خدمات اکوسیستمی رودخانه به چهار

برخی رودخانهها با آنكه نقشی در مكانیابی هسته

گروه اصلی تقسیمبندی میشود .1 :خدمات تنظیمی؛ .2

اصلی شهر نداشتهاند اما در اثر رشد شهر ،جزئی از آن

خدمات اطالعاتی؛  .3خدمات تولیدی و  .4خدمات

شدهاند مانند ساری ،گرگان و همدان .در هر صورت

زیستگاهی (.)De Groot et al., 2012

ساختار طبیعی رودخانهها در نواحی شهری شدیداً تحت

خدمات تنظیمی حفظ فرآیندهای ضروری اکولوژیكی
و سیستمهای حمایت از محیط زیست را بر عهده دارند.

تأثیر گسترش شهر است و نیاز به مالحظات خاص محیطی
دارد (کوکبی و امینزاده.)1387 ،

خدمات اطالعاتی فرصتهایی را برای غنیسازی معنوی،

بررسی تحقیقات انجامشده در این زمینه نشان

زیباشناختی ،فرهنگی و علمی فراهم میسازد .خدمات

میدهد که موضوعات متنوعی در ارتباط با کارکردهای

تولیدی تأمین و تهیه کاالها را شامل میشود و به همان

اکوسیستمی رودخانهها با رویكردهای مختلف در سطح

بخش از تولید محدود میشود که قابل درک برای مردم

دنیا انجام شده و یا در حال انجام است از جمله:

است و خدمات زیستگاهی ،زیستگاه مناسب زندگی برای

تقوایی و همكاران ( )1395چارچوب بهسازی منظر

De Groot et al.,

حاشیه رودخانه سفیدرود آستانه اشرفیه را بر اساس

گونههای گیاهی و جانوری میباشد (
.)2012

خدمات اکوسیستمی تحلیل نمودند .نتایج مطالعه آنها

متأسفانه فقدان اطالعات و شناخت ناکافی از خدمات

نشان داد چارچوب بهسازی منظر میتواند به ثبات

اکوسیستم طبیعی رودخانه باعث شده است که بر میزان

خدمات اکوسیستم ،بهبود کیفی و تقویت تعامالت

صدمات وارده بر رودخانهها افزوده شود و مطلوبیت

اجتماعی و رابطه مردم با محیط طبیعی کمک کند.

زیستگاهی رودخانهها کاهش یابد (.)Loomis et al., 2012
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) ،Eggert and Olsson, (2009در مطالعهای اقدام

بررسی مطالعات پیشین نشان داد اگرچه رودخانه

به برآورد منافع اقتصادی حاصل از بهبود کیفیت آبهای

بهصورت

سواحل غربی سوئد نموده و دریافتند که پاسخدهندگان

بهصورت خطی از درون شهر عبور میکند و عموماً

توجههای محیطزیستی باالیی دارند و بیشترین ارزش را

تداعیکننده هویتی ثابت و مشخصی است اما دارای

برای جلوگیری از کاهش تنوع زیستی و ذخایر ماهی قائلند.

کارکردها و خدمات اکوسیستمی متنوعی میباشد که

کارکردهای

آگاهی از آنها در برنامهریزی و طراحی شهری حائز اهمیت

اکوسیستمهای طبیعی شهر سنگاپور را با استفاده از نظر

میباشد .همچنین ،در مطالعات گذشته بیشتر به

متخصصان در قالب پرسشنامه ،شناسایی ،وزندهی و

موضاعاتی نظیر بهبود کیفیت آب رودخانهها ،بهسازی

اولویتبندی نمودند .نتایج حاصل از وزندهی و

منظر حاشیه رودخانهها ،ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی

اولویتبندی کارکردها در مطالعه آنها نشان داد

رودخانهها و نقش این خدمات در رفاه شهروندن پرداخته

کارکردهای حفاظت آب ،زیستگاهی ،ذخیرهگاهی و

شده است و کمتر به اولویتبندی کارکردهای

تنظیمی به ترتیب حائز اولویت باالتر جهت ارزیابی شدند.

اکوسیستمی رودخانهها توجه شده است.

)(2015

Pons,

and

،Sieber

) ،Chaikaew et al, (2017در مطالعهی خود به

عنصری

واحد،

مشخص

و

معموالً

از جمله این رودخانهها ،رودخانه تجن استان مازندران

ارزیابی خدمات اکوسیستمی حوزه رودخانه فلوریدا با

میباشد .این رودخانه از رودخانههای پرآب حوضه آبریز

استفاده از روش آزمون انتخاب پرداختند .نتایج مطالعه

دریای خزر و از رودخانههای مهم شمال ایران به شمار

آنها نشان داد که خدمات زیستگاهی و تولیدی مهمترین

میرود که پایهگذار فعالیتهای اقتصادی در استان

خدمات اکوسیستمی رودخانه از دیدگاه ساکنین حواشی

مازندران بهویژه شهر ساری بوده است (فریادی و همكاران،

رودخانه بوده است.

.)1391

) ،Xu et al, (2019در مطالعهی خود روابط بین

رودخانه تجن با عبور از درون بافتهای مختلف

خدمات اکوسیستم و رفاه انسان در حوضه رودخانه

شهرستان ساری ،طوالنی بودن مسیر و عبور آن از

 Manasچین را از سال  1990تا  2015مورد بررسی قرار

قسمتهای مختلف شهری بهعنوان عامل ارتباطدهنده

دادهاند .نتایج مطالعه آنها نشان داد همبستگی مثبتی بین

اکوسیستمهای مختلف پیرامونی محسوب میگردد که

خدمات زیستگاهی ،تنظیمی و رفاه جامعه شهری وجود

خدمات اکوسیستمی بسیاری را به شهروندان ساوری ارائه

دارد.

میدهد (کوکبی و امینزاده .)1387 ،از اینرو شناسایی
) ،Hua and Chen, (2019در مطالعهی خود

کارکردهای اکوسیستمی این رودخانه ،بكارگیری مدلهای

خدمات اکوسیستمی رودخانه شهری چین را با استفاده از

علمی جهت وزندهی و اولویتبندی آنها حائز اهمیت

روش )importance-performance analysis( IPA

است.

اولویتبندی نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که

در این مطالعه سعی بر این است با توجه به الف:
اهمیت جریان رودخانهی تجن در استان مازندران و شهر
ساری ،ب :تنشهای حاصل از کمبود منابع آب در دههی
گذشته که منجر به خشک شدن این رودخانه در برخی از
سالها شده است ،ج :احتمال وقوع و یا تشدید چنین

خدمات زیستگاهی و تنظیمی مهمترین خدمات
اکوسیستمی رودخانه از دیدگاه ساکنین حواشی رودخانه
بوده است.
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تنشهایی با توجه به پدیدهی تغییرات اقلیمی در سالهای
آینده ،و د :نقش مهم خدمات اکوسیستمی رودخانه تجن
در مدیریت جامع منابع آب شهر ساری ،چهار کارکرد اصلی
این رودخانه شامل کارکرد تنظیمی (جلوگیری از سیل و
سیالب ،تنظیم رطوبت و دمای هوا ،حفظ جریان سفرههای
آب زیرزمینی و کاهش آلودگیها) ،کارکرد اطالعاتی
(چشمانداز طبیعی ،تفریحی و تفرجی) ،کارکرد تولیدی
(تأمین آب شرب ،کشاورزی و صنعت ،صید ماهی) و
کارکرد زیستگاهی (حیاتوحش و تنوعزیستی) را از
دیدگاه شهروندان ساری با استفاده از مدلهای
تصمیمگیری چند معیاره مورد بررسی و اولویتبندی قرار
گیرند.

شكل ( :)1موقعیت جغرافیایی رودخانه تجن شهرستان ساری

 روش انجام پژوهشدر این پژوهش ،برای بررسی نقش و اهمیت
کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن محدوده شهر

مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعهبرای انجام پژوهش پیشرو ،رودخانه تجن محدوده
شهر ساری انتخاب گردید .این رودخانه یكی از پرآبترین
رودخانههای شمال ایران میباشد که در مسیر عبور خود
از رشته کوههای البرز ،چهاردانگه ،دودانگه و هزارجریب
سرچشمه میگیرد و پس عبور از شهر ساری و آبادیهای
حاشیه آن شامل باباکال ،خارحون قادیکال ،گرماب ،نوده،
خرچنگ ،گلورد ،سرکت ،گرمستان ،علویکال ،پائین هوالر،
سنگبن ،ستگتراشان ،تنگلته ،خانعباسی ،پائیندزا،
الکدشت ،گلهدون ،مقام ،اردشیر محله ،ولشکال ،قادیكال،
آکند ،کردخیل ،پنبهچوله باال و پائین ،سوته و خزرآباد به
دریای خزر میریزد .این رودخانه 160 ،کیلومتر طول و
حوضه آبریز آن حدود  2000-4000کیلومتر مربع وسعت
دارد (محمودی .)1398 ،شیب متوسط بستر آن در
کوهستان  2درصد و در جلگه  7درصد است (شریفنیا و
همكاران.)1391 ،

ساری با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره،
ابتدا کارکردها و خدمات اکوسیستمی رودخانه تجن از
مقاالت و اسناد کتابخانهای شناسایی و گردآوری گردید.
سپس دادههای پژوهش بهصورت پیمایش میدانی،
نمونهگیری تصادفی از  239پرسشنامه در زمستان و بهار
 1397-1398توسط مصاحبه حضوری با شهروندان
ساروی تكمیل و استخراج گردید (شایان ذکر است تعداد
نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شده است).
بهمنظور آشنایی پاسخگویان در خصوص کارکردهای
اکوسیستمی رودخانه تجن محدوده شهر ساری یک
بروشور اطالعاتی در پرسشنامه طراحی شد و سپس این
پرسش مطرح شد کدامیک از کارکردهای اکوسیستمی
رودخانه تجن محدوده شهر ساری برای ایشان دارای
اهمیت میباشند و با تعیین یكی از پنج درجه اهمیت
طیف لیكرت (مقیاس لیكرت) ،بیاهمیت ( ،)1کماهمیت
( ،)2بااهمیت ( ،)3بااهمیت زیاد ( )4و بااهمیت بسیار زیاد
( )5پاسخهای خود را بیان نمایند.
در این پژوهش بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ،از
تكنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ استفاده
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گردید که با توجه به مقدار این ضریب ( ،)α=0/9پایایی

اکوسیستمی رودخانه تجن در این تحقیق ،ابتدا ماتریس

پرسشنامه مورد تائید قرارگرفت.

تصمیمگیری تكمیل شده توسط شهروندان ساروی را با

در این مطالعه جهت وزندهی و اولویتبندی هر یک

استفاده از روش بیمقیاسسازی خطی بیمقیاس نموده،

از کارکردها و خدمات اکوسیستمی رودخانهی تجن از

سپس وزن محاسبه شده توسط تكنیک انتروپی برای هر

مدلهای تصمیمگیری چند معیاره شامل تكنیک اِنتروپی

کارکرد اکوسیستمی را در ماتریس بیمقیاس شده ضرب

( )Entropyبه منظور محاسبه وزن کارکردهای

نموده تا اولویت کارکردهای اکوسیستمی حایز اهمیت

اکوسیستمی ،مدل ترجیحات بر اساس مشابهت به راهحل

رودخانه تجن مشخص شوند (تحویلی و همكاران.)1395 ،

ایدهآل ( )TOPSISو مدل مجموع ساده وزین ()SAW

یكی دیگر از مدلهای اولویتبندی دارای قدرت باال
در تفكیک کارکردها و خدمات اکوسیستمی ،تكنیک
اولویتبندی ترجیحات بر اساس شباهت به راهحل ایدهآل
است که به اختصار با نام  TOPSISشناخته میشود و
جهت تعیین اولویت یا رتبه کارکردها استفاده میشود
( .)Wang T.C and Chang, 2007زیرا استفاده از مدل
تاپسیس در پژوهشهای انجام گرفته ،نشان میدهد مدل
مذکور روشی انعطافپذیر و مقرون به صرفه است و ابزاری
برای معرفی ،انتخاب و اولویتبندی شاخصها در مطالعات
مختلف محسوب میشود و در مواجه با تصمیمات مدیریتی
پیچیده کارآمد و مفید است (امیرحاجلو و همكاران،
.)1395

برای اولویتبندی کارکردها استفاده شده است .همچنین
جهت پردازش و آنالیز آماری دادههای پرسشنامه از
نرمافزارهای  Excelو  Spss16استفاده گردید.
مدلهای تصمیمگیریهای چند معیاره به منظور
انتخاب مناسبترین گزینه از بین  mگزینه موجود به کار
گرفته میشوند .بدین منظور ،ابتدا ماتریس تصمیمگیری
( )Aبا استفاده از سوالهای پرسشنامه تشكیل گردید و
سپس آن به ماتریس نرمال شده ( )Pijتبدیل و در نهایت
میزان ( djدرجه انحراف)( Ej ،عدم اطمینان) و ( Wjوزن)
را برای هر یک از کارکردهای اکوسیستمی رودخانه
محاسبه شد (تحویلی و همكاران.)1395 ،
در این مطالعه پس از بیمقیاسسازی و وزندهی
دادهها به اولویتبندی کارکردهای اکوسیستمی رودخانه
تجن با مدل مجموع ساده وزین ( )SAWپرداخته شده
است .این مدل یكی از سادهترین روشهای تصمیمگیری
چند معیاره میباشد که با محاسبۀ اوزان معیارها به راحتی
قابل استفاده است .لذا به منظور اولویتبندی کارکردهای

نتایج
در این پژوهش با استفاده از مقاالت و اسناد کتابخانهای،
کارکردها و خدمات اکوسیستمی زیر برای رودخانه تجن
شهر ساری شناسایی شده است (جدول.)1
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جدول( : )1تشریح و تعریف کارکردها و خدمات اکوسیستمی رودخانه تجن
کارکرد

ویژگیها

(خدمات)

رودخانه تجن با میانگین آبدهی ساالنه  423/4میلیون مترمکعب یکی از پرآبترین رودهای استان مازندران در

تنظیمی

حوزه آبریز دریای خزر محسوب میشود .متوسط آبدهی این رودخانه در یك دوره آماری  32ساله ،در محل
 جلوگیري از سیل و سیالب تنظیم رطوبت و دماي هوا حفظ جریان سفرههاي آب زیرزمینی-کاهش انواع آلودگیها

ریختن آن به دریا (ایستگاه کردخیل) 14/6 ،مترمکعب بر ثانیه میباشد .این رودخانه نیز مانند سایر رودخانههای
کشور در معرض تهدیدات وسیعی قرار دارد که از مهمترین آنها میتوان به ورود روانابهای کشاورزی،
فاضالب های مناطق مسکونی و صنعتی به رودخانه ،تخریب بستر و زیستگاه موجودات آبزی به سبب برداشت
شن و ماسه و احداث سازههای آبی نامناسب در عرض رودخانه و جلوگیری از مهاجرت آبزیان به باالدست
اشاره کرد.
رودخانه تجن از محلهای تخمریزی ماهیان خاویاری از نوع قرهبرون ،فیل ماهی و ...است .از ماهیان دیگر این

زیستگاهی

رود میتوان به ماهی کپور ،آلبرنوس ،سیاه ماهی ،قزلآالی خال قرمز و اردک ماهی و از ماهیان مهاجر به ماهی
 -تأمین زیستگاه مناسب براي گونههاي جانوري و گیاهی

کفال و ماهی سفید اشاره کرد .رودخانه تجن به دلیل دارا بودن زیستگاه مناسب تولیدمثلی برای ماهیان

داخل و حاشیه رودخانه تجن (حفظ تنوع زیستی)

خاویاری از اهمیت ویژهای برخوردار است .رودخانه تجن زیستگاه دو گروه ماهیان خاویاری و استخوانی است.
در رودخانه تجن حدود  10گونه ماهی زیست میکند است .پوشش گیاهی حاشیه تجن ،درختان جنگلی
پهن برگ مانند مازو ،توسکا ،سفیدار ،لیلکی ،آزاد و انجیلی و انواع گیاهان آبزی حاشیهای است.
رودخانه تجن دارای آب دائمی است و میانگین آب ورودی از طریق آن به دریای خزر در حدود 19/4

تولیدي

 -تأمین آب شرب شهروندان شهرستان ساري

مترمکعب در ثانیه گزارش شده است .این رودخانه به دلیل دبی نسبتاً باال ( 1/20مترمکعب در ثانیه) تأثیر

 -تأمین آب براي تولید محصوالت کشاورزي

بهسزایی در تولید آب دارد و دارای انواع ماهی قزلآال و ماهی آزاد در باالدست است و انواع کپور نیز در

 -تأمین آب براي واحدهاي صنعتی ،تولیدي و خدماتی

پاییندست رود وجود دارد که با داشتن پروانه شکار ،صید آن مجاز است .آب این رودخانه جهت آبیاری

-تأمین آب براي پرورش آبزیان

زمینهای کشاورزی (زراعی و باغی -بیش از  46هزار هکتار) ،آب شرب شهروندان شهرستان ساری ،و
واحدهای تولیدی ،خدماتی و صنعتی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
پارکهای ساحلی زیبای حاشیهی این رودخانه (مانند پارک ملل ،قائم) و تفرجگاههای حاشیه آن از مهمترین
مکانهای بازدید و گردشگری این شهر به حساب میآید .وجود تفرجگاههای مشخصشده در اطراف

اطالعاتی

 تأمین چشماندازهاي طبیعی -تأمین مکانهاي تفریحی و تفرجی براي شهروندان

رودخانه تجن و مسیر این رودخانه به دلیل همجواری جاده با رودخانه باعث ایجاد چشماندازهایی زیبا همانند
درهها ،جنگلها و شالیزارهای زیبا ،و پلهای ویژه نواحی روستائی -جنگلی میشود .مهمترین پلهای تجن
عبارتند از پل آجری نسبتاً قدیمی با هجده چشمه و  160متر طول در مسیر راه اصلی ساری -بهشهر و برخی
پلهای قدیمی تجن که در دوره صفوی و در زمان نادر شاه احداث شده است مانند پل دوره محمد حسن
خان ،پل آجری در خزر آباد اشاره نمود.

نتایج به دست آمده از اجرای تكنیک  Entropyبرای
تكمیل ماتریس و میزان نرمال شده ماتریس ،میزان وزن
کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن شهر ساری (،)Wj
درجه انحراف ( )djو عدم اطمینان ( )Ejدر جدول  2ارائه
شده است .نتایج وزندهی کارکردهای اکوسیستمی
رودخانه تجن با استفاده از تكنیک اِنتروپی نشان داد که
کارکرد زیستگاهی ،اطالعاتی ،تولیدی و کارکرد تنظیمی
به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند.

جدول ( :)2محاسبۀ وزن کارکردها اکوسیستمی رودخانه تجن
با

استفاده از تكنیک Entropy

کارکرد

Ej

dj

Wj

زیستگاهی

-0/9839

1/9839

0/2511

اطالعاتی

-0/9759

1/9759

0/2501

تولیدی

-0/9753

1/9753

0/2500

تنظیمی

-0/9661

1/9661

0/2488

همچنین نتایج اولویتبندی کارکردهای اکوسیستمی
رودخانه تجن از نظر شهروندان ساروی با استفاده از مدل
 SAWدر جدول  3ارائه شده است .نتایج این جدول نشان
میدهد که کارکرد زیستگاهی ،تولیدی ،تنظیمی و
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اطالعاتی به ترتیب اولویت اول تا چهارم را به خود

جدول( :)6شیب منحنی در مدلهای

اختصاص دادهاند.
جدول ( :)3محاسبۀ وزننهایی کارکردها اکوسیستمی رودخانه
تجن با

استفاده از شیب منحنی در جدول  6مشاهده میگردد.
 TOPSISو SAW

TOPSIS

SAW

0/98

0/97

R2

استفاده از مدل SAW

کارکرد

Si

زیستگاهی

0/1723

تولیدی

0/1425

رودخانه تجن ساری براساس فراوانی بیشترین امتیاز بر

تنظیمی

0/1276

طبق طیف لیكرت (امتیاز  )5مستخرج از 239

اطالعاتی

0/1088

نتایج درصد اهمیت هر یک از کارکردهای اکوسیستمی

پرسشنامههای تكمیلی توسط شهروندان ساروی در جدول

نتایج جدول  4اولویتبندی کارکردهای اکوسیستمی
رودخانه تجن از نظر شهروندان ساروی با استفاده از
تكنیک  TOPSISنشان میدهد .طبق نتایج این جدول نیز
کارکردهای زیستگاهی ،تولیدی ،تنظیمی و اطالعاتی به

 7نشان داده شده است.
نتایج این جدول نشان میدهد که کارکردهای زیستگاهی،
تولیدی ،تنظیمی و اطالعاتی به ترتیب بیشترین درصد
اهمیت را برای شهروندان ساروی دارند.
جدول ( :)7درصد اهمیت هر یک از کارکردهای

ترتیب اولویت اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند.
جدول( :)4محاسبۀ وزن نهایی (نزدیكی نسبی) کارکردها
اکوسیستمی رودخانه تجن با استفاده از مدل TOPSIS

کارکرد

di+

di-

Cli+

زیستگاهی

0/1420

0/1899

0/5721

تولیدی

0/2031

0/1842

0/4756

تنظیمی

0/2398

0/1836

0/4337

اطالعاتی

0/3096

0/1676

0/3512

جدول ( :)5اولویتبندی کارکردها اکوسیستمی رودخانه تجن
کارکرد

TOPSIS
Cli+

SAW
Si

اکوسیستمی رودخانه تجن
کارکردها

تنظیمی

زیستگاهی

تولیدی

اطالعاتی

جمع

تعداد

60

93

64

22

239

درصد

25

39

27

9

100

بحث و نتیجهگیری
تاکنون از مدلهای متفاوتی برای سنجش و
اولویتبندی معیارها و شاخصها استفاده شده است که در
این میان بهرهگیری از مدلهای چند معیاره دارای اهمیت
بیشتری بوده است (افضلی و همكاران .)1397 ،مدلهای
تصمیمگیری چند معیاره شامل طیف وسیعی از

اولویت
سوم

تنظیمی

0/4337

اولویت
سوم

تكنیکهای ریاضی است که بسته به اهداف مطالعه مورد

0/1276

زیستگاهی

0/5721

اول

0/1723

اول

استفاده قرار میگیرد .امروزه تكنیک وزندهی  Entropyو

تولیدی

0/4756

دوم

0/1425

دوم

اطالعاتی

0/3512

چهارم

0/1088

چهارم

تكنیکهای اولویتبندی  TOPSISو  SAWاز اعضای

مقایسه اولویتبندی کارکردهای اکوسیستمی رودخانه
تجن از نظر شهروندان ساروی در دو مدل  TOPSISو
 SAWبه یكدیگر نزدیک میباشد .لذا مقایسه بین
کارکردهای اکوسیستمی رودخانهی تجن در دو مدل با

خانواده مدلهای تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMدر
رتبهبندی مفاهیم مختلف در علوم گوناگون جایگاه ویژهای
یافتهاند (تحویلی و همكاران.)1395 ،
در این تحقیق جهت بررسی نقش و اهمیت
کارکردهای اکوسیستمی رودخانهی تجن از مدلهای
تصمیمگیری چند معیاره استفاده شده است .جهت

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال یازدهم .شماره چهل و دوم .زمستان1399

وزندهی کارکردها از تكنیک اِنتروپی استفاده شده است.

تجن بیش از  50درصد آب کشاورزی این خطه را تأمین

نتایج وزندهی این تكنیک نشان داد که کارکرد

میکنند .لذا از آنجایی که رودخانهی تجن یكی از

زیستگاهی با وزن ( ،)0/2511اطالعاتی با وزن (،)0/2501

رودخانههای مهم شمال ایران است و پایهگذار فعالیتهای

تولیدی با وزن ( )0/2500و کارکرد تنظیمی با وزن

اقتصادی مهمی در شهر ساری بوده است.

( )0/2488بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند
(جدول .)2
رودخانهی تجن از دیرباز یكی از غنیترین

نتایج اولویتبندی کارکردهای اکوسیستمی رودخانهی
تجن حاصل از دو مدل  TOPSISو  SAWنیز نشان داد
که کارکرد تولیدی با داشتن بیشترین وزن نهایی در

زیستگاههای طبیعی کشور از نظر حضور گونههای مختلف

اولویت دوم و جایگاه بعد کارکرد زیستگاهی قرار گرفته

آبزی و زیستگاه مناسب تولیدمثلی برای ماهیان خاویاری

است .این نتایج نشان میدهد بر اساس نظر شهروندان

(اللویی )1378 ،و رویشگاه مناسب درختان جنگلی پهن

ساروی کارکرد تولیدی بعد از کارکرد زیستگاهی دارای

برگ آبدوست مانند توسكا ،سفیدار و انواع گیاهان آبزی

اهمیت باال برای آنها میباشد .زیرا این رودخانه نقش

حاشیهای بوده است (جلودار.)1395 ،

مهمی در تولید محصوالت کشاورزی اراضی حاشیه و

نتایج دو مدل تصمیمگیری  TOPSISو SAW

پاییندست شهر ساری دارد.

نشان داد کارکرد زیستگاهی در میان سایر کارکردهای

یافتههای پژوهشهای مختلف نشان میدهد که

اکوسیستمی رودخانه تجن ساری ،اولویت اول را به خود

مدلهای تصمیمگیری چند معیاره میتواند نتایج متفاوتی

اختصاص داده است .از اینرو یكی از مهمترین کارکردهای

را نشان دهد هر چند که گاهی ممكن است این نتایج به

اکوسیستمی رودخانهی تجن بر اساس نظر شهروندان

هم نزدیک باشند (اجیرلو و همكاران .)1395( ،در این

ساروی میباشد.

پژوهش نیز نتایج اولویتبندی دو مدل  SAWو

) Birol et al, (2006و Eggert H and Olsson

 TOPSISبا هم مشابه بوده است .در این مطالعه ،مطابق

) ،(2009نیز در مطالعهای خود دریافتند که شهروندان

با نتایج جدول  6مشخص شده است شیب منحنی وزن

ساکن حاشیه تاالب یونان و سواحل سوئد نیز توجههای

نهایی ( )R2در مدل  SAWبرابر  0/97و در مدل

محیطزیستی باالیی دارند و بیشترین ارزش را برای

 TOPSISبرابر با  0/98بوده که نسبت به مدل SAW

جلوگیری از کاهش تنوع زیستی و ذخایر ماهی (کارکرد

بیشتر و به یک نزدیكتر بوده است .مقایسه نتایج حاصل

زیستگاهی) قائلند.

از شیب منحنی وزن نهایی در دو مدل فوق الذکر نشان

شهرستان ساری بهعنوان مرکز استان مازندران یكی

میدهد شیب منحنی نزدیكی نسبی وزنها در مدل

از قطبهای مهم تولید محصوالت کشاورزی است که

 TOPSISنسبت به مدل  SAWبیشتر و به یک نزدیكتر

متداولترین روش آبیاری زمینهای کشاورزی این

میباشد .بر پایه این نتیجه و اجماع نظر ،اولویتبندی

شهرستان ،بهویژه اراضی شالیزاری از طریق رودخانهها

کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن از نظر شهروندان

است .بر اساس آمار اعالم شده از سوی شرکت آب

ساروی در مدل  TOPSISبه واقعیت نزدیكتر بوده است.

منطقهای مازندران 70 ،درصد از منابع آب استان مازندران

طبق نتابج برای  39درصد از شهروندان ساروی

از بخش آب سطحی تأمین میشود که رودخانه دائمی

(پاسخگویان) کارکرد زیستگاهی 27 ،درصد از شهروندان
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کارکرد تولیدی 25 ،درصد از شهروندان کارکرد تنظیمی،

شهر جهت پایداری کیفیت محیط زیست شهری توسط

 9درصد از شهروندان کارکرد اطالعاتی دارای اولویت اول

نهادهای ذیربط اجرا گردد.

میباشند .امتیاز باالی کارکردهای زیستگاهی و تولیدی

همچنین پیشنهاد میگردد عالیق و نگرش ساکنین

رودخانه تجن در مقایسه با سایر کارکردهای اکوسیستمی

بومی جهت حفاظت و توسعه رودخانهها مورد توجه قرار

نشان میدهد که این کارکرد برای ساکنان منطقه مورد

گیرد .تا رودخانهها به عنوان زیستگاه آخرین بازمانده

مطالعه دارای اهمیت زیادی میباشد .نتایج مطالعات

تنوعزیستی گونههای آبزی که کم و بیش در روند توسعه

) ،Chaikaew et al, (2017در حوزه رودخانه فلوریدا

ناپایدار کنونی ویژگیهای طبیعی خود را حفظ کردهاند در

نشان داد که خدمات زیستگاهی و تولیدی مهمترین

سطح و میزان باالتری حفظ شوند.

خدمات اکوسیستمی رودخانه از دیدگاه ساکنین حواشی

در این پژوهش از تكنیکهای  Entropyبه منظور

رودخانه بوده است که نتایج این تحقیق نیز آن را تایید

تعیین وزن TOPSIS ،و  SAWبرای اولویتبندی

میکند.

کارکردها و خدمات اکوسیستمی رودخانه استفاده گردیده

پیشنهادات
نتایج حاصل از بررسی نقش و اهمیت کارکردهای
اکوسیستمی رودخانه تجن محدوده شهر ساری با استفاده
از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره نشان داد از دیدگاه
ساکنین شهر ساری کارکردهای زیستگاهی ،تولیدی،
تنظیمی و اطالعاتی به ترتیب جزء کارکردهای با اهمیت

است .لذا پیشنهاد میشود از تكنیکهای پیشرفتهتر،
دارای کارایی بیشتر و جدیدتر همانند ،LINMAP
 ،ELECTERشبكه عصب مصنوعی و غیره به طور
توأمان جهت وزندهی و اولویتبندی کارکردها و خدمات
اکوسیستمی رودخانهها استفاده شود.

تشكر و قدردانی

رودخانه تجن میباشند .از اینرو با مشخصشدن اولویت

تحقیق حاضر برگرفته از نتایج طرح پژوهشی با کد

کارکردهای اکوسیستمی رودخانه تجن ،نتایج پژوهش

 16-1397-02است که با حمایت مالی معاونت پژوهش و

حاضر میتواند بهعنوان یک الگو در اختیار طراحان و

فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تصمیمگیران مهندسی رودخانه و بهسازی منظر حاشیه

صورت گرفته است که بدین وسیله تشكر و قدردانی

رودخانه شهری قرار گیرد .پیشنهاد میشود طرحهایی در

میشود.

جهت تعادل اکوسیستم رودخانه ،جلوگیری از تكهتكه
شدن آن و ایجاد پیوستگی بین اجزای آن با یكدیگر و با
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The Role and Importance of the River Ecosystem Functions Using
Multi Criteria Decision Making Models
(Case Study: Tajan River in Sari City)
Hamid Amirnejad1*, Sareh Hosseini2

Abstract

Urban rivers as one of the natural structures of the city are important cities sources because of
their environmental, economic and cultural values and the provision of ecosystem services.
The purpose of this study investigate the role and importance of Tajan River ecosystem
functions as one of the most important rivers of Iran in Mazandaran province, Sari. In order to
achieve this purpose, multi-criteria decision models includes Entropy to calculate functions
weight of the river ecosystem and Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
Solution (TOPSIS) and the Simple additive weighting (SAW) to prioritize functions. In this
study, research data were extracted from field survey, random sampling and from 239
questionnaires completed by Sari citizens in winter 1397 and spring 1398 to show which of
the ecosystem functions of the Tajan River, including regulatory, habitat, productivity and
information functions, is importance for Sari citizens. Analysis of weighting Tajan River
ecosystem functions in Sari with Entropy technique showed that habitat, productivity,
information and regulatory functions gained 0.2511, 0.2501, 0.2500 and 0.2488 weights,
respectively. According to the results of the prioritization Tajan River ecosystem functions
with TOPSIS and SAW models, habitat, productivity, regulatory and information functions
take the first to fourth priority respectively. Also, the results showed that habitat function for
39% of the citizens, productivity function 27% of the citizen, regulatory function 25% of
citizen, information function 9% of the citizen had priority. By identifying and determination
the priority of Tajan River ecosystem functions, it is suggested that the results of the present
study used as a model for designers and decision makers of river engineering and
improvement of urban river landscape, and projects be done for the balance of the river
ecosystem and the sustainability of the quality of the urban environment.
Keywords: Ecosystem Functions, Multi Criteria Decision Making Models, Tajan River,
Sari
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