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امکان سنجی استفاده از سامانه های پشتيبان تصميم در مديريت 
مشارکتی آبخيزها از ديدگاه گروه های مختلف ذينفع
)مطالعه موردی: آبخيز چهل چای استان گلستان( 

چکيده
مديريت منابع طبيعی از چالش های مهم در اکثر کشــورهای در حال توسعه می باشــد که توجه خاص به ذينفعان و به کارگيری 
شــيوهای نوين را می طلبد. در اين راستا، بايد به ذينفعان اجازه داده شود به صورت فعاالنه در فرايند تصميم گيری دخالت کنند و 
نظرات خود را در کليه مراحل تصميم گيری اظهار نمايند. سامانه های پشتيبانی تصميم در مديريت منابع محيطی تسهيل کننده اين 
فرايند اســت. برای موفقيت استفاده از اين نوع سامانه ها بايد نظرات و بازخورد ذينفعان را در حين توسعه و نيز پس از تکميل آن 
جمع آوری و مورد ارزيابی قرار داد. بدين منظور در اين تحقيق پس از تهيه سامانه پشتيبانی تصميم در راستای مديريت مشارکتی 
و جامع برای آبخيز چهل چای اســتان گلســتان به جمع آوری و ارزيابی نظرات ذينفعان نسبت به سامانه تهيه شده و کارکرد آن با 
تکميل پرســش نامه طی مراجعه حضوری به پاسخ دهندگان پرداخته شده است. سپس نظرات گروه های مختلف استفاده کننده از 
ســامانه با استفاده از آزمون های آماری )آزمون من- ويتنی و آزمون ويلکاکسون( و با بهره گيری از نرم افزار R مورد مقايسه قرار 
گرفت و اختالف بين گروه ها از نظر پاسخ به سواالت مشخص شد. بر اساس يافته های تحقيق تفاوت بين جامعه مديران، کارشناسان 
و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان آبخيزنشــينان و بهره بردارن در خصوص هر يک از سواالت در سطح 0/05 معنی دار  نمی باشد. با 
اين وجود می توان گفت با آموزش مختصری از مبانی مدل، کارکردها و قابليت های سامانه پشتيبان تصميم به مديران، کارشناسان 
و برنامه ريزان حوضه های آبخيز کشــور، استفاده از اين نوع سامانه ها می تواند به تصميم گيری در مديريت حوضه های آبخيز کمک 
نموده، فرايند تصميم گيری را برای آنها آســان نمايد و در برنامه کاری اين گروه از ذينفعــان قرار گيرد. اما برای گروه نمايندگان 
آبخيزنشينان و بهره برداران اين مطالعه، با توجه به سطح آموزش در منطقه و نبود امکانات و اطالعات کافی نسبت به سيستم های 
رايانه ای، استفاده مستقيم از اين نوع سامانه ها در شرايط فعلی ممکن و موثر به نظر نمی رسد. برقراری ارتباط با گروه های تحصيل 
کرده در ميان آبخيزنشــينان و بهره برداران به منظور ارائه اطالعات و تشکيل دوره های آموزشی برای آنها می تواند راه حل موثری 

برای رفع مشکل فوق باشد.

کلمات کليدي: سامانه پشتيبانی تصميم، ذينفعان، مديريت جامع مشارکتی، آبخيز چهل چای
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The feasibility study on the use of decision support systems for participatory watershed management from the 
perspective of different groups of stakeholders (Case study: The Chel-chai Watershed, Golestan Province-Iran)
By: A. Alvandi, Gorgan University of Agricultural Sciences  and Natural Resources (Corresponding Author). V. Sheikh, 
Gorgan University of Agricultural Sciences  and Natural Resources.  
Natural resource management is among the important challenges encountered in most developing countries that 
requires explicit consideration of stakeholders’ interests as well as new techniques application. To do this, it is 
necessary to allow stakeholders to participate in decision making process and express their views across all stages 
of the process. Decision Support Systems (DSSs) as computer-based tools, assist stakeholders to reach their final 
informative decisions. To warrant the success of DSSs, it is crucial to bring together and assess the ideas, comments, 
and feedbacks of stakeholders during, and after the development process of a DSS. In this study, following the 
development of a DSS for the participatory integrated management of the Chel-chai Watershed in Golestan 
province, through conducting a filed survey and completing a questionnaire, the ideas and feedbacks received from 
the potential users of the Bayesian DSS were collected and assessed. The different groups of attendants in the survey 
were compared based on their responses using two statistical tests (the Mann-Whitney test and the Wilcoxon test) 
conducted in the R package.The results suggest the differences between groups of watershed managers and staff 
of the local and state offices for natural resource management to groups representatives of watershed communities 
in each of the questions is not significant at the 0.05 level. The results suggest that through a training course on 
principles, capacities, and functionalities of DSSs, for the group of managers and staff, the use of DSSs can assist this 
group of stakeholders in decision making process. As a result, application of DSSs can become a routine procedure 
for this group of stakeholders. In contrast, given the poor status of literacy and the computer skills of the watershed 
communities in the study area, the direct use of this type of computer-based systems is not expected and effective. 
Communication with some intellectuals among the watershed communities to provide some information and skills, 
can be an effective solution to the above shortcoming.

Keywords: Decision Support System, Stakeholder, Participatory integrated management, The Chel-chai Watershed  

مقدمه
مدیریت یکپارچه آبخيز فرایندی است كه توسعه یکپارچه آب، خاک و 
سایر منابع محيطی را به منظور به حداكثر رساندن عایدات اقتصادی 
و اجتماعی ممکن می ســازد، بشرطی كه با یک نگرش عادالنه، عواید 
اقتصــادی منجر به هدر رفت منابع اصلی نگــردد )3(. برای مدیریت 
سيستم های طبيعی، انسان ها در درجه اول به درک چگونگی عملکرد 
سيستم در شرایط مختلف نياز دارند. با این حال در كشورهای در حال 
توسعه، دانش كم در مورد سيستم های طبيعی، مطالعات سازگار را به 
خطر می اندازد )8(. یک اســتراتژی مدیریتی موفق با احتمال پذیرش 
باالی مردمی از موازنه نتایج اجتماعی، اقتصادی، زیســت محيطی و 
فيزیکــی در مقياس حوضه قابل انتظار می باشــد. یک رویکرد ذینفع 
محــور به تمامی ذینفعان اجازه می دهد بــه صورت فعاالنه در فرایند 

تصميم گيری دخالت نمایند )18(. 
تصميم گيری در مدیریت آبخيز به طور ذاتی پيچيده است، زیرا نيازمند 
هماهنگی و مساعدت ذینفعان با در نظر گرفتن فرایندهای بيوفيزیکی 

و اقتصادی- اجتماعی می باشــد )15(. ســامانه پشــتيبانی تصميم 
DSS(1(، سيســتم های تعاملی مبتنی بر رایانه هســتند كه منابع 
فکری افراد را به همراه قابليت رایانه جهت بهبود كيفيت تصميمات به 
كار می گيرند )1(. سامانه پشتيبانی تصميم، به تصميم گيری منطقی 
در شــرایط پویا، پيچيده و نامطمئــن كمک می كند، با این وجود كار 
اصلی این سامانه ها كاهش پيچيدگی فرایند تصميم گيری است )11(. 
این ســامانه ها از دو بخش تشکيل می شود، یکی تفکر مدیریتی حاكم 
بــر آن و دیگری ابزارها و روابط بين بخش های مختلف ســامانه )5(. 
یک DSS اغلب حاوی ســه مولفه كلی است. سامانه مدیریت پایگاه 
داده ها DBMS(2(، سامانه مدیریتی مبتنی بر مدل 3)MBMS( و 
نهایتآ سامانه مدیریت و توليد محاوره ای DGMS(4( یا واسط كاربر 
گرافيکی GUI(5(. این ســه مولفه بخش نرم افزاری یک DSS را، 
شکل می دهند. عالوه بر این تصميم گير یا كاربر نيز  به عنوان بخشی 

از سامانه در نظر گرفته می شود )2(. 
اســتفاده از سامانه های پشــتيبانی تصميم در مواردی نظير مدیریت 
منابع طبيعی، مدیریت منابع آب، مکان یابی پخش سيالب و مدیریت 
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زمين مورد توجه بسياری از محققان قرار گرفته است. كيم لوی )13( 
توســعه سامانه پشــتيبانی تصميم برای مدیریت پایدار حوضه آبخيز 
دونگ نای، ویتنام را مورد بررســی قرار داد. به كارگيری سامانه های 
پشتيبانی تصميم در تلفيق پارامترهای علوم كشاورزی و حفاظت خاک 
جهت مدیریت اراضی توسط روسا و همکاران )16( مورد استفاده قرار 
گرفته است. سارانگی و همکاران  )19( از این سامانه برای اندازه گيری 
اثرات حفاظت آب و خاک در حوضه آبخيز كشاورزی استفاده كردند. 
الوارز)8( و ونگ وهمکاران )22( كاربرد این نوع از ســامانه ها را برای 
ارزیابی فرایند مدیریت منابع آب مورد بررســی قرار دادند. همچنين 
هافمن و همکاران )12( برای مدیریت آب شيرین در شرایط اضطراری 

از این نوع سامانه ها استفاده كردند. 
برای توفيق در تدوین و توســعه سامانه پشــتيبانی تصميم توجه به 
نظرات و پيشــنهادات تمامی گروه های ذینفع و دریافت بازخورد آنها 
پس از ارائه نســخه های اوليه در حين فرایند توســعه ســامانه بسيار 
اساسی می باشد)10(. به نظر می رسد بيشترین مشکالت در استفاده از 
سامانه پشتيبانی تصميم ناشی از بروز سوء تفاهم بين توسعه دهنده و 
كاربران آن است. بنابراین برای ساخت موثر سامانه پشتيبانی تصميم، 
توســعه دهنده گان نباید تنها جنبه های فنی از مدل و سيســتم های 
رایانــه ای را در نظر بگيرند، بلکــه درک ویژگی های خاص اقتصادی و 
اجتماعی كاربران بالقوه مهمتر از هر موضوعی می باشــد )10(. برای 
توسعه ســامانه پشتيبان تصميم و پذیرش بيشتر این نوع سامانه ها از 
طرف ذینفعان باید نمونه های اوليه ای از سامانه در كل فرایند توسعه، 
به ذینفعان ارائه شــود و سامانه  بر اساس تعامل بين گروه های مختلف 

ذینفع استفاده كننده از سامانه تهيه شوند )21(. 
آبخيز چهل چــای از حوضه های مهم و در عين حــال بحرانی از نظر 
تغيير كاربری، فرســایش و سيل خيزی در اســتان گلستان به شمار 
می رود. لذا می توان برای رفع این مشــکالت، برنامه مدیریت یکپارچه 
حوضه آبخيز را مورد بررســی قرار داد. به منظور تســهيل در فرایند 
تصميم گيری ذینفعان و افزایش مشاركت آنها برای مدیریت یکپارچه 
بهتر و ساده تر حوضه توسعه یک سامانه پشتيبانی تصميم ضروری به 
نظر می رسد. برای موفقيت استفاده از این نوع سامانه ها باید نظرات و 
بازخورد ذینفعان را در حين توسعه و نيز پس از تکميل آن جمع آوری 

و مورد ارزیابی قرار داد.  
بدین منظور در این تحقيق به ذینفعان در تهيه ســامانه پشــتيبانی 
تصميم نقش ویژه ای داده شده اســت. در حقيقت ذینفعان به عنوان 
مهم ترین جزء از اجزای ســامانه هستند. زیرا سامانه ای كه بدون نظر 
ذینفعان تهيه شــود قابليت كاربردی شــدن را ندارد و شاید نتواند به 
خوبــی نقش خود را در فرایند تصميم گيری ایفا كند. بنابراین در این 
تحقيق پس از توســعه یک سامانه پشــتيبانی تصميم جهت مدیریت 
مشــاركتی و یکپارچه حوضه آبخيز چهل چای به جمع آوری و ارزیابی 
نظرات ذینفعان حوضه مورد مطالعه نســبت به ســامانه تهيه شده و 
كاركرد آن پرداخته شــده اســت، تا امکان توجه و استفاده از این نوع 
ســامانه ها توســط ذینفعان بيشتر فراهم شود. این ســامانه در ایجاد 
ســناریوهای تصميم گيری برای مدیریت مناســب تر حوضه و اجرای 
آســان مفهوم مدیریت یکپارچه حوضه آبخيز، با تعامل بين گروه های 
مختلف ذینفــع و جامع نگری بين ابعاد مختلــف فيزیکی، اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محيطی می تواند بسيار مفيد واقع گردد. 

مواد و روش ها
مشــخصات منطقه مورد مطالعه: آبخيز چهل چای در شــرق اســتان 
گلستان بر دامنه هاي شمالي البرز شرقي قرار دارد، از نظر جغرافيایی 
بينَ 59ْ 36 تاَ 13ْ 37 عرض شــمالي وَ 23ْ 55 تاَ 38ْ 55 طول شرقي 
واقع شــده است. این حوضه داراي مساحتي حدود 256 كيلومترمربع 
اســت. كاربری عمده آن جنــگل )59%(و زراعت )39%( می باشــد. 
ساختار اقتصادی حوضه  كشاورزی زراعی و دامپروری است. این حوضه 
متشکل از24 آبادي و روستا داراي بافت روستایي است. جمعيت زیاد 
و موقعيت مناسب از نظر دسترسي و خدمات رساني به سایر روستاها 
باعث تفاوت اجتماعي و فيزیکي برخي از روســتاهاي حوضه  نسبت به 
دیگر روســتاها گردیده است. آبخيز چهل چای دارای مشکالت زیادی 
از جمله تغييرات گســترده كاربری اراضــی از جنگل به اراضی زراعی 
در دامنه های با شــيب زیاد، حساس بودن بعضی از سازندهای زمين 
شناســی به فرسایش آبی، فشــار چرای دام، رسوب دهی باال، كاهش 
كيفيت آب، ســيل خيزی باال، تخریب اكولوژیک و مشــکل اشتغال و 

درآمد می باشد)شکل 1( )4(.

شکل 1- موقعيت جغرافيايی حوضه آبخير چهل چای استان گلستان
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روش تحقيق
در این تحقيق ابتدا به مراحل تهيه ســامانه پشــتيبانی تصميم برای 
 6ICMS حوضه آبخيز چهل چای استان گلستان در محيط نرم افزار
)سيستم مدلســازی اجزای تعاملی( كه یک پایگاه مدل سازی مبتنی 
بر رایانه اســت، اشاره شــده است. این سامانه پشــتيبان تصميم در 
راســتای مدیریت مشاركتی و یکپارچه حوضه آبخيز تهيه شده است. 
مدل هــا و رویکردها در این ســامانه فيزیکی، اقتصــادی، اجتماعی 
و زیســت محيطی اســت كه به راحتی بتواند نتایج حاصل از اجرای 

هر یــک از فعاليت هــای مدیریتی پيشــنهادی )تراس بندی، احداث 
باغ، اگروفارســتری، علوفه كاری و درخت كاری( در سطح حوضه را به 
ذینفعان نشــان دهد و به تبادل اطالعــات بين نتایج مختلف، حاصل 
از اجــراي هر یــک از فعاليت های مدیریتی بــه ذینفعان كمک كند. 
در نهایت بتواند به مدیریت مشــاركتی و یکپارچه بهتر حوضه آبخيز 
چهل چای منجر شود. شــکل2 مراحل تهيه سامانه پشتيبانی تصميم 
برای حوضه آبخيز چهل چای در راستای مدیریت مشاركتی و یکپارچه 

را نشان می دهد.

 شناسايي مشکالت حوضه آبخيز 

 انتخاب فعاليتهاي مديريتي پيشنهادي

 انتخاب شاخصهاي موثر ارزيابي اثرات  فعاليتهاي مديريتي

انتخاب مدلهاي مورد نياز 

برايتجزيه و تحليل داده ها و 

 معيارهاي موثر ارزيابي

 

جمع آوري داده هاي مورد 

نياز براي ايجاد پايگاه دادهايي 

 از منابع مختلف و معتبر

 

فرايندايجاد 

 پايگاه مدل

فرايندايجاد 

 پايگاه داده

ايجادزير 

سيستم 

مديريت  

 دادهها

ايجاد زير 

سيستم 

مديريت 

 مدلها

تهيه واسط کاربر 

گرافيکي براي 

 استفاده کاربران
مديريت 

 داده ها

اطالعات پايه،  نقشهها، 

متن، جدول، عکس،  

دادهها و مشاهدات 

)اقتصادي، اجتماعي   

(فيزيکي، اکولوژيکي  

 

مدلهاي ) فيزيکي،  

اجتماعي،  اقتصادي، 

اکولوژيکي و       

(مدلهاي تلفيق  

 

مديريت 

 مدلها

 ذينفعان)کاربران سامانه(

-نمودار 
-جدول 

 گزارش–
نقشه-  

 

شکل2-  مراحل تهيه سامانه پشتيبانی تصميم برای آبخيز چهل چای استان گلستان

پس از تهيه اوليه این سامانه پشتيبانی تصميم برای آبخيز چهل چای، 
بــه جمع آوری نظرات و بازخورد ذینفعان در خصوص اجزای ســامانه 
و كاركــرد آن پرداخته شــد. برای انجام این كار ابتــدا جامعه هدف 
اســتفاده كننده از ســامانه شناسایی شــد. در این تحقيق دو جامعه 
هدف یکی مدیران، كارشناســان و برنامه ریــزان و دیگری نمایندگان 
آبخيزنشــينان و بهره برداران حوضه مورد مطالعه در نظر گرفته شده 
است. برای استفاده از نظرات مدیران، كارشناسان و برنامه ریزان در این 
مطالعه از نظرات مدیران، كارشناســان و برنامه ریزان اداره كل منابع 
طبيعی و آبخيزداری استان گلستان، اداره منابع طبيعی و آبخيزداری 
شهرســتان مينودشــت، اداره تحقيقات آب و خاک استان گلستان، 
مركز خدمات روستایی قلعه قافه و بخشداری كوهسارات استفاده شده 
اســت، همچنين برای اســتفاده از نظرات نمایندگان آبخيزنشينان و 
بهره برداران در این مطالعه از نظرات شوراها، دهيارها و افراد برجسته و 
ذی نفوذ روستاهای موجود در حوضه مورد مطالعه استفاده شده است. 
در این نظر ســنجی از جامعه مدیران، كارشناسان و برنامه ریزان 15 

عضو و از جامعه نمایندگان آبخيزنشــينان و بهره برداران 30 عضو كه 
نقش مستقيم و موثرتری در فرایند برنامه مدیریتی حوضه آبخيز مورد 
مطالعه دارند انتخاب شدند و بازخورد و نظرات اعضا نسبت به سامانه 
و كاركرد آن جمع آوری گردید. شــایان توجه است كه جامعه هدف 
این تحقيق گروهی از ذینفعان بوده اســت كه در فرایند تصميم سازی 
برای مدیریت آبخيز چهل چای به طور موثر و مستقيم نقش دارند. در 
جدول 1 جامعه هدف استفاده كننده از سامانه تهيه شده برای حوضه 

آبخيز چهل چای بيان شده است. 
پس از شناســایی جامعــه هدف، برای جمع آوری نظــرات و بازخورد 
ذینفعــان در خصوص اجزای ســامانه و كاركرد آن ابتدا طی مصاحبه 
حضوری با ذینفعان، كلياتی راجع به ســامانه و كاركرد آن به ذینفعان 
داده شــد و اجزا سامانه پشــتيبانی تصميم به آنها معرفی شد. سپس 
سامانه تهيه شده به صورت آزمایشی در اختيار آنها قرار گرفت. شکل 
3  نمونه ای از معرفی اجزای ســامانه و كاركرد آن برای ذینفان حوضه 

آبخيز چهل چای است.
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جدول 1- جامعه هدف استفاده کننده از سامانه تهيه شده برای حوضه آبخيز چهل چای

تعدادگروه های مورد استفاده در هر جامعه برای ارائه سامانهجامعه

 و 
ان

اس
شن

كار
ن، 

یرا
مد

زان
ه ری

نام
بر

7اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان
3اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان مينودشت

2اداره تحقيقات آب و خاک استان گلستان
2مركز خدمات روستایی قلعه قافه
1بخشداری كوهسارات- دوزین

ران
ردا

ه ب
هر

و ب
ن 

ينا
نش

يز 
بخ

ن آ
دگا

این
نم

روستاهای با مركزیت
قلعه قافه

قلعه قافه باال، قلعه قافه پایين، دهيار روستا
7ده چناشک، چمانی باال،

3تيغ زمين، زمين شاهی، دوجوزشورای روستا

قلعه قافه باال، قلعه قافه پایين، افراد برجسته و ذی نفوذ 
5ده چناشک

روستای دوزین

1آبخيز نشين و بهره برداردهيار روستا

1دوزینشورای روستا

13دوزینافراد برجسته و ذی نفوذ

در ادامه با ارائه پرسش نامه كه با استفاده از نظرات كارشناسی راجع به 
سامانه و كاركرد آن از پيش تهيه شده است نظرات ذینفعان در قالب 
مدونی اخذ و گردآوری شد. در نهایت نظرات گروه های مختلف ذینفع 
اســتفاده كننده از سامانه با استفاده از آزمون های آماری غيرپارامتری 
)آزمــون من- ویتنی7 و آزمون ویلکاكســون8 ( و با بهره گيری از نرم 
افــزار R  مورد ارزیابی و تجزیه و تحليل قــرار گرفت و اختالف بين 
گروه ها از نظر پاسخ به سواالت مشخص شد. همچنين در این تحقيق 
جهــت، ميزان تفاوت بين نظرات ذینفعــان از نظر انتخاب طبقات هر 
یک از ســواالت موجود در پرسش نامه از آزمون كای-اسکوئر استفاده 
شــد. پس از جمع آوری نظرات و بازخوردهــا، اصالحات احتمالی در 

سامانه پشتيبانی تصميم برای بهتر شدن آن انجام شد تا بتوان نظرات 
بيشتر ذینفعان را به استفاده از سامانه جلب كرد. 

نتايج
شــکل 5 گویای كلی عملکرد سامانه پشتيبان تصميم تهيه شده برای 
آبخيز چهل چای استان گلســتان است. این شکل بخش های مختلف 
سامانه پشــتيبان تصميم، ارتباط بين آنها و مسيرهای جریان ورودی 
و خروجی برای آبخيز چهل چای در محيط نرم افزار ICMS را نشان 

می دهد.

شکل3- تصويری از معرفی اجزای سامانه و کارکرد آن برای ذينفعان حوضه آبخيز چهل چای



)پژوهشوسازندگی(59

شماره 105، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1393

همانطور كه مالحظه می شــود پس از انتخاب ســناریوی مورد نظر و 
اجــرای مدل و انتخاب معيارهای موثــر ارزیابی مورد نظر ذینفعان از 
طریق واسط كاربر گرافيکی دستوری به سيستم اصلی سامانه منتقل 
می شــود. تجریه و تحليل هایی در سيســتم اصلی با توجه به  اشــياء 
مختلف و نوع انتخاب ذینفعان، توســط مدل های مختلف رخ می دهد. 
ســپس با توجه به انتخاب مورد نظر ذینفعان سيستم اصلی اطالعاتی 
را از پایــگاه داده برای تجزیه و تحليل دریافت می كند. پس از تجزیه 
و تحليل اطالعات دریافت شــده به كمک مدل ها، اطالعاتی را با توجه 
به درخواســت ذینفعان به پایگاه داده انتقــال می دهد. در نهایت این 
اطالعات انتقال داده شــده به پایگاه داده به صورت ترسيمی از طریق 
واسط كاربر گرافيکی در اختيار ذینفعان قرار داده می شود و ذینفعان 
قادر خواهند بود نتایج حاصل از انتخاب خود را به صورت ترســيمی 

مشاهده كنند و به ارزیابی نتایج مورد نظر خود بپردازند.
 بازخورد ذینفعان نسبت به سيستم پشتيبان تصميم تهيه شده برای 

آبخيز چهل چای: در این بخش نتایج حاصل از بازخورد ذینفعان نسبت 
به ســامانه تهيه شده ارائه شده است. باید یاد آور شد این ذینفعان به 
عنوان صاحبان اصلی ســامانه تهيه شده هستند و باید از نظرات آنها 
در كليه مراحل تهيه ســامانه اســتفاده كرد و نظرات آنها برای بهتر 
شدن ســامانه مورد ارزیابی قرار گيرد. نتایج حاصل از بازخورد جامعه 
مدیران، كارشناسان و برنامه ریزان با جامعه نمایندگان آبخيزنشينان و 
بهره برداران در خصوص هر یک از ســواالت موجود در پرسش نامه در 
شــکل های6 الف تا 12الف بر حسب درصد بيان شده است. همچنين 
به دليل بافت متفاوت روستاهای با مركزیت قلعه قافه و روستای دوزین 
از یکدیگر و ميزان امکانات و خدمات رفاهی در این روســتاها، نظرات 
گروه نمایندگان آبخيزنشينان و بهره برداران به دو زیر گروه روستاهای 
با مركزیت قلعه قافه و روستای دوزین تفکيک شد و نظرات این گروه ها 
در خصوص هر یک از سواالت موجود در پرسش نامه در شکل های6 ب 

تا 12ب برحسب درصد بيان شده است. 

شکل5- نمودار روابط بين بخش های DSS و سير ورودی ها و خروجی ها در محيط ICMS برای آبخيز چهل چای

شکل6- نظرات ذينفعان در خصوص ميزان جامعيت سامانه تهيه شده برای مديريت يکپارچه آبخيز چهل چای، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان 

آبخيزنشينان و بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده ی روستاهای با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين 
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شکل7- نظرات ذينفعان در خصوص ميزان تسهيل در فرايند تصميم گيری سامانه تهيه شده برای آبخيز چهل چای، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان 

آبخيزنشينان و بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده ی روستاهای با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين

شکل8- نظرات ذينفعان در خصوص نقش سامانه در افزايش مشارکت گروه های مختلف ذينفع، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان آبخيزنشينان و 

بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده ی روستاهای با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين

شکل9- نظرات ذينفعان در خصوص ميزان سادگی واسط کاربر گرافيکی سامانه تهيه شده برای آبخيز چهل چای، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان 

آبخيزنشينان و بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده ی روستا های با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين
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شکل10- نظرات ذينفعان در خصوص تعداد بخش ها و عناصر واسط کاربر گرافيکی سامانه تهيه شده برای آبخيز چهل چای، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه 

نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده¬ی روستای های با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين

شکل11-نظرات ذينفعان در خصوص ميزان ارتباط اجزای به کار رفته در سامانه با نگرانی ها و اولويت کاربران، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان 

آبخيزنشينان و بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده ی روستا های با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين

شکل12-نظرات ذينفعان در خصوص ميزان قابل درک و ملموس بودن سامانه تهيه شده برای آبخيز چهل چای، الف-مقايسه جامعه مديران، کارشناسان و برنامه ريزان با جامعه نمايندگان 

آبخيزنشينان و بهره برداران، ب- مقايسه بين گروه نمايندگان آبخيزنشينان و بهره برداران در دو محدوده ی روستا  های با مرکزيت قلعه قافه و روستای دوزين
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در نهایت نظرات گروه های مختلف ذینفع استفاده كننده از سامانه مورد 
ارزیابی و تجزیه و تحليل قرار گرفت. در این تحقيق یک مقایســه بين 
نظرات جامعه مدیران، كارشناســان و برنامه ریزان با جامعه نمایندگان 
آبخيزنشــينان و بهره بردارن در خصوص هر یک از سواالت موجود در 
پرسش نامه با اســتفاده از آزمون من- وینتی صورت گرفت. همچنين 
به منظور مقایسه نظرات نمایندگان روستاهای با مركزیت قلعه قافه و 
نمایندگان روســتای دوزین در خصوص هر یک از سواالت موجود در 

پرسش نامه از آزمون ویلکاكسون استفاده شد. ميزان سطح معنی داری 
بين گروه ها در خصوص هر یک از ســواالت موجود در پرسش نامه به 
صورت جداول 2 و 3 بيان شــده است. همانطور كه اشاره شده در این 
تحقيق جهت تعيين ميزان تفاوت بين نظرات ذینفعان از نظر انتخاب 
طبقات هر یک از سواالت موجود در پرسش نامه از آزمون كای اسکوئر 
استفاده شد. در جدول 4 ميزان سطح معنی داری بين طبقات هر یک 

از سواالت بيان شده است. 

جدول 2- آزمون معنی داری بين نظرات مديران، کارشناسان و برنامه ريزان- نمايندگان آبخيز نشينان و بهره برداران

p-valueعنوانسئوال

0/1457ميزان جامعيت سامانه  1
0/1814ميزان تسهيل در فرایند تصميم گيری سامانه2
0/2024نقش سامانه در افزایش مشاركت ذینفعان3
0/2199ميزان سادگی واسط كاربر گرافيکی سامانه4
0/2969تعداد بخش ها و عناصر واسط كاربر گرافيکی سامانه5
0/2327ميزان ارتباط اجزای سامانه با نگرانی ها و اولویت كاربران6
0/2388ميزان قابل درک و ملموس بودن سامانه7

همانطور كه در جدول 2 مشــخص اســت تفاوت بين جامعه مدیران، 
كارشناســان و برنامه ریــزان با جامعــه نمایندگان آبخيزنشــينان و 
بهره بردارن در خصوص هر یک از ســواالت در ســطح 0/05 معنی دار  
نمی باشــد. همچنين با توجه به جدول 3 تفاوت بين گروه نمایندگان 
روستاهای با مركزیت قلعه قافه با نمایندگان روستای دوزین در خصوص 

هر یک از ســواالت در ســطح 0/05 معنی دار نمی باشــد. همچنين 
همانطور كه در جدول 4 مشخص است تفاوت بين نظرات ذینفعان از 
نظر انتخاب طبقات هر یک از سواالت موجود در پرسش نامه در سطح 

0/05 معنی دار می باشد.

* عالمت معنی دار بودن در سطح 0/05

جدول 3- آزمون معنی داری بين نظرات نمايندگان روستاهای با مرکزيت قلعه قافه- نظرات نمايندگان روستای دوزين

p-valueعنوانسئوال

0/7966ميزان جامعيت سامانه  1
0/8625ميزان تسهيل در فرایند تصميم گيری سامانه2
0/606نقش سامانه در افزایش مشاركت ذینفعان3
0/7227ميزان سادگی واسط كاربر گرافيکی سامانه4
0/8569تعداد بخش ها و عناصر واسط كاربر گرافيکی سامانه5
0/6731ميزان ارتباط اجزای سامانه با نگرانی ها و اولویت كاربران6
0/7768ميزان قابل درک و ملموس بودن سامانه7

* عالمت معنی دار بودن در سطح 0/05



)پژوهشوسازندگی(63

شماره 105، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1393

بحث و نتيجه گيری
در ســامانه ی پشــتيبانی تصميم، كاربر به جای اینکه توسط سامانه 
هدایت شــود، ســامانه را راه اندازی می كند و بخشی از فرایند تصميم 
را به رایانه محول می كند. این ســامانه پشــتيبانی تصميم گيری كه 
مفاهيم، اصول و مبانی مدیریت یکپارچه حوضه آبخيز ناظر بر طراحی 
آن بوده است، ســامانه ی پشتيبانی تصميم مبتنی بر سناریو می باشد 
كه چهارچوبی را ارئه می دهد كه كاربر بتواند در قالب آن، هر ســناریو 
را در رابطه با معيارهای ارزیابی )فيزیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست 
محيطی( كه برای آن در نظر گرفته شده است مورد ارزیابی قرار دهد 
و به یک انتخاب منطقی و معقوالنه دست یابد. این سامانه می تواند با 
مدیریت بسياری از داده ها، اطالعات و استفاده از مدل های مختلف به 
تصميم گيری منطقی در شرایط پيچيده و نامطمئن به ذینفعان حوضه 
كمک كند و از منابع داده ها اســتفاده بهتری بــه عمل آورد و تعداد 
گزینه های آزمون شــده را افزایش دهد كه با اظهارات محققانی چون 
وحيدنيا و همــکاران )1388(، كيم لویی )1998(، ارگنت و همکاران 
)2009( و هافمن و همکاران )2011( از نظر نقش این نوع ســامانه ها 
در مدیریت داده هــا و اطالعات به صورت معنــی دار و به عنوان یک 
ابزار برای استفاده توسط ذینفعان حوضه، جهت تصميم گيری منطقی 

همخوانی دارد. 
مقایسه بازخورد نظرات جامعه هدف استفاده كننده از سامانه: در این 
تحقيــق دو گروه اصلی از ذینفعان كه در فرایند برنامه ریزی، مدیریت 
و تصميم گيری حوضه آبخيز نقش موثری دارند، در نظر گرفته شــده 
اســت. همانطور كه از مقایسه بازخورد نظرات دو گروه مشخص است 
)جدول 2( اختالف معنی داری در سطح اطمينان 95 درصد بين نتایج 
حاصل از بازخورد این دو گروه در خصوص هر یک از ســواالت موجود 
در پرســش نامه وجود ندارد ولی بــا توجه به جداول 2 و3 تفاوت بين 
نظرات جامعه مدیران، كارشناســان و برنامه ریزان با جامعه نمایندگان 
آبخيزنشــينان و بهره برداران در پاسخ به ســواالت نسبت به تفاوت 
بين نظرات نمایندگان روســتاهای با مركزیت قلعه قافه با نمایندگان 

روســتای دوزین بيشتر اســت، به عبارت دیگر می توان گفت جامعه 
مدیران، كارشناســان و برنامه ریزان با جامعه نمایندگان آبخيزنشينان 
و بهره برداران در پاســخ به سواالت نسبت به گروه نمایندگان روستای 
دوزین با نمایندگان روســتاهای با مركزیت قلعه قافه متفاوت تر عمل 
كرده اند. بنابراین می توان گفت امکان پذیرش و اســتفاده از این نوع 
ســامانه ها در بين جامعه مدیران، كارشناسان و برنامه ریزان نسبت به 
جامعه نمایندگان آبخيز نشينان و بهره برداران بيشتر است. این می تواند 
به دليل تفاوت این دو جامعه از نظر اســتفاده از سيستم های رایانه ای  
در كارهای روزمره خود باشــد كه باید جامعه مدیران، كارشناســان و 
برنامه ریزان را در استفاده از سامانه در اولویت قرار دارد و در این زمينه 

برنامه ریزی هایی صورت گيرد.
 همچنيــن در این تحقيق به دليل بافت متفاوت روســتاهای واقع در 
حوضه مورد مطالعــه از یکدیگر و ميزان امکانات و خدمات رفاهی در 
این روستاها، نظرات جامعه نمایندگان آبخيزنشينان و بهره برداران به 
دو زیر گروه نمایندگان روســتاهای با مركزیت قلعه قافه و نمایندگان 
روســتای دوزین تفکيک شده اســت. همانطور كه از مقایسه بازخورد 
نظرات دو گروه مشــخص اســت )جدول3( اختــالف معنی داری در 
ســطح اطمينان 95 درصد بين نتایج حاصل از بازخورد این دو گروه 
در خصوص هر یک از ســواالت موجود در پرســش نامه وجود ندارد، 
همچنيــن تفاوت بين نظرات این دو گروه از نظر پاســخ به ســواالت 
از تفــاوت بين جامعه مدیــران، كارشناســان و برنامه ریزان با جامعه 
نمایندگان آبخيزنشــينان و بهره برداران كمتر اســت، به عبارت دیگر 
می توان گفت نمایندگان روســتای دوزین و نمایندگان روستاهای با 
مركزیت قلعه قافه در پاسخ به سواالت تقریبآ یکسان عمل كرده اند. با 
وجود اختالف در این دو بخش از حوضه آبخيز از نظر امکانات رفاهی 
و خدمات روســتایی، از نظر آشنایی با این نوع سامانه ها و كاركرد آن 
شــبيه به هم هســتند كه این همانطور كه اشــاره شده به جنبه های 
آموزشی و فرهنگی استفاده از این نوع سامانه ها در حوضه های آبخيز 
كشــور بر می گردد. الزم به ذكر اســت كه بيشــتر گروه نمایندگان 

جدول 2- آزمون معنی داری بين نظرات مديران، کارشناسان و برنامه ريزان- نمايندگان آبخيز نشينان و بهره برداران

عنوانسئوال
p-value

 مديران، کارشناسان و 
برنامه ريزان

نمايندگان آبخيزنشينان و 
بهره بردارن

*0/009*0/010ميزان جامعيت سامانه  1

*0/001*0/007ميزان تسهيل در فرایند تصميم گيری سامانه2

*0/0510/013نقش سامانه در افزایش مشاركت ذینفعان3

*0/0003*0/030ميزان سادگی واسط كاربر گرافيکی سامانه4

*0/0*0/007تعداد بخش ها و عناصر واسط كاربر گرافيکی سامانه5

*0/0004*0/013ميزان ارتباط اجزای سامانه با نگرانی ها و اولویت كاربران6

*0/006*0/030ميزان قابل درک و ملموس بودن سامانه7

* عالمت معنی دار بودن در سطح 0/05
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امکان سنجی استفاده از سامانه های   ...

آبخيزنشينان و بهره برداران در پاسخ به سواالت محتاطانه عمل كرده 
و معموال گزینه های متوســط را انتخاب كرده اند، دالیل آن را می توان 
بدین صورت بيان كرد كه گروه نمایندگان آبخيزنشينان و بهره بردارن 
به دليل این كه با یک ایده جدید و در اولين مرحله برخورد با سامانه، 
ناملموس از نظر قابل درک بود، مواجه شــده اند، در پاسخ به سواالت 
محتاطانــه عمل كرده اند كه این نيز به عدم شــناخت آنها از این نوع 

سامانه ها و برنامه های رایانه ای برمی گردد. 
نظــرات ذینفعان حوضه در خصوص ميزان جامعيت ســامانه و نقش 
ســامانه در جهت افزایش مشاركت: طبق نتایج به عمل آمده می توان 
گفت ســامانه پشتيبانی تصميم مورد اشــاره با واسط كاربر گرافيکی 
خود زمينه مشــاركت كليه گروه های مختلف ذینفع خصوصآ ذینفعان 
غيرفنی را در امر مدیریت حوضه آبخيز ایجاد كرده اســت و می تواند 
با افزایش مشــاركت ذینفعان به مدیریت مشاركتی و یکپارچه حوضه 
آبخيــز چهل چای كمک كنــد. در خصوص ميزان جامعيت ســامانه 
تهيه شــده برای مدیریت یکپارچه حوضه آبخيــز نظرات ذینفعان به 
صورت شکل 6 الف بيان شده است. بنابراین می توان با در نظر گرفتن 
معيارهای فيزیکی، اقتصادی، اجتماعــی و اكولوژیکی متعدد و بنا به 
نيازها و مشــکالت حوضه مورد مطالعه ميزان جامعيت ســامانه تهيه 
شــده را از نظر هــر دو گروه هدف افزایش داد و به ســمت كاربردی 
شدن سامانه قدم برداشــت. همچنين می توان گفت جامعه مدیران، 
كارشناســان و برنامه ریــزان، حوضه آبخيــز را از دیدگاه های مختلف 
فيزیکی، اقتصادی، اجتماعی و اكولوژیکی مورد مطالعه و ارزیابی قرار 
می دهنــد و به تمام عوامل و جنبه های موجود در حوضه آبخيز توجه 
دارنــد ولی جامعه نمایندگان آبخيزنشــينان و بهره برداران با توجه به 
مسائل و مشــکالت، اقتصادی- اجتماعی در بيشتر حوضه های آبخيز 
كشور به جنبه های اقتصادی- اجتماعی موجود در حوضه آبخيز توجه 
بيشــتری دارند و برای عواملی كه با درآمد آنها رابطه مســتقيم دارد 
ارزش بيشــتر را نســبت به عوامل بيوفيزیکی قائل هستند، بنابراین 
می توان با دخالت دادن عوامل اقتصادی- اجتماعی بيشتر در این نوع 
سامانه ها نظرات این گروه را به استفاده از این نوع سامانه ها جلب كرد. 
بازخورد ذینفعان در خصوص نقش سامانه پشتيبان تصميم تهيه شده 
در جهت افزایش مشــاركت گروه های مختلف ذینفع در امر مدیریت 
یکپارچه حوضه آبخيز در شــکل 8 الف بيان شــده است. برای بيشتر 
شدن نقش سامانه ی تهيه شده در جهت افزایش مشاركت گروه های 
مختلف ذینفع باید به جنبه های آموزشــی و فرهنگی توجه بيشتری 
شود و آموزش استفاده از این نوع سامانه ها در فرایند تصميم گيری در 
بين گروه های مختلف ذینفع را ایجاد كرد، همچنين باید در اولين قدم 
به معرفی این نوع سامانه ها و كاركرد آنها برای ذینفعان پرداخت، پس 
از شناســایی این قابليت ها توسط ذینفعان می توان گروه های مختلف 
ذینفع بيشتری را به استفاده از این نوع سامانه ها تشویق كرد. الزم به 
ذكر است كه سامانه تهيه شــده یک برنامه رایانه ای است كه قابليت 
استفاده در رایانه را دارد كه برای كاربران عادی در اولين مرحله برخود 
با ســامانه تقریبا ناشناخته و پيچيده به نظر می آید. جامعه نمایندگان 
آبخيزنشــينان و بهره برداران به دليل آشنا نبودن با این نوع سامانه ها، 
اطالع كافی نداشــتن از سيســتم های رایانه ای و همچنين اســتفاده 

نکردن از سيستم های رایانه ای در كارهای روزمره خود، مشاركت برای 
استفاده از این نوع ســامانه ها در امر تصميم گيری در بين این جامعه 
كمتر اســت كه به دليل جنبه های آموزشی و فرهنگی امکان استفاده 
از این نوع سامانه ها برای افزایش مشاركت این جامعه محدودتر است 
و باید بــه این عوامل نيز توجه كرد. اما جامعه مدیران، كارشناســان 
و برنامه ریــزان به دليل آشــنا نبودن با قابليت هــا و كاركرد این نوع 
ســامانه ها و اینکه با یک ایده  جدید مواجه می شدند مشاركت در بين 
آنها متوســط اســت كه می توان با آموزش مختصر در بين این جامعه 

زمينه مشاركت بيشتر و استفاده از سامانه را افزایش داد. 
نظرات ذینفعان حوضه در خصوص تســهيل در فرایند تصميم گيری 
و كاربردی بودن ســامانه تهيه شــده: در این تحقيق ميزان سادگی و 
كاربردی بودن بيشتر از نظر تسهيل در فرایند تصميم گيری و افزایش 
پذیرش سامانه از طرف ذینفعان مد نظر بوده است. برای بيان سادگی 
و كاربردی بودن در این تحقيق شاخص های مانند تعداد اجزا و عناصر 
مورد استفاده در سيســتم پشــتيبانی تصميم، ميزان ارتباط اجزای 
به كار رفته بــا نگرانی ها و اولویت های كاربــران، ميزان قابل درک و 
ملمــوس بودن عناصر بکار رفته از نظــر كاربران عادی در نظر گرفته 
شــده است، كه نظرات ذینفعان نســبت به این شاخص ها جمع آوری 
شــده اســت. همانطور كه در نظرات و بازخورد ذینفعان حوضه مورد 
مطالعه در خصوص نقش ســامانه تهيه شــده در جهت آسان كردن 
فرآیند تصميم گيری اشاره شد )شــکل7 الف(، می توان گفت سامانه 
پشــتيبان تصميم تهيه شــده می تواند فراینــد تصميم گيری را برای 
ذینفعان آسان نماید و باعث دستيابی سریع به خروجی در زمان قابل 
قبولی شود، همچنين باعث صرفه جویی در زمان و هزینه  شود كه با 
اظهارات محققانی چون وحيدنيا و همکاران )1388(، كاباران زاد قدیم 
و همکاران )1388(، كيم لویــی )1998(، توربان)2007( و هافمن و 
همکاران )2011( از نظر نقش این نوع ســامانه ها در ســهولت در امر 
تصميم گيری و دستيابی سریع به خروجی ها مطابقت دارد. برای بيشتر 
شدن نقش این نوع سامانه ها در تسهيل فرایند تصميم گيری، می توان 
با تهيه واســط كاربر گرافيکی ســاده تر و بنا به نيازها و خواسته های 
ذینفعان موجب تســهيل در فرایند تصميم گيری شد. در این تحقيق 
به دليل اســتفاده از یک نمونه واســط كاربر گرافيکی برای بيان كار 
ســامانه برای هر دو گروه ذینفعان، جامعه نمایندگان آبخيزنشينان و 
بهره برداران نسبت به جامعه مدیران، كارشناسان و برنامه ریزان كمتر 

توانسته اند با سامانه ارتباط برقرار كنند. 
الزم به ذكر اســت هر چه ميزان نقش سامانه از نظر اجرایی و واقعی 
بودن اطالعات آن بيشتر باشد و بتواند مشکالت و فرصت های موجود 
در حوضــه را بهتر معرفی و ارائه نماید ميزان كاربردی بودن ســامانه 
افزایش می یابد، همچنين هر چه ميزان كاربردی بودن ســامانه تهيه 
شــده افزایش یابد امکان پذیرش آن از طرف ذینفعان بيشتر خواهد 
بود. طبق نظرســنجی انجام شده در خصوص ميزان ارتباط اجزای به 
كار رفته در این ســامانه با نگرانی ها و اولویت كاربران )شکل11 الف( 
می توان گفت برای موفقيت بهتر و پذیرش همگانی سامانه پشتيبانی 
تصميم و امکان اجرای آن در ســطح كاربردی در حوضه باید عواملی 
را كه بيشــتر مد نظر ذینفعان اســت در سامانه دخالت داد و از اولين 
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مراحل از تهيه این نوع سامانه ها از نظرات ذینفعان استفاده كرد و آنها 
را در كليه مراحل كار مشــاركت داد كه ســامانه ای با توجه به نيازها 
و خواســته های آنها تهيه شود، همچنين بازخوردهای آنها جمع آوری 
و برای پذیرش بيشــتر در نسخه های اصالح شده بعدی اعمال گردد، 
محققانــی چون لچر )2005(، وان دلدن )2009( و دراگان و همکاران 
)2011( بر این موضوع تاكيد اساسی داشته و دالیل عدم موفقيت این 
نوع سامانه ها را دخالت ندادن ذینفعان و استفاده نکردن از نظرات آنها 

در كليه مراحل توسعه سامانه می دانند.
نتيجه گيری نهايی: بر اساس نتایج تحقيق می توان گفت در مواردی 
كه هدف گروه های مختلف استفاده كننده از سامانه پشتيبانی تصميم 
شناســایی شود، می توان با توجه به نيازهای متفاوت گروه های ذینفع 
موجود در حوضه و بنا به خواسته ها و توانایی آنها نسخه های مختلفی 
از واسط كاربر گرافيکی را برای سامانه مشابه اجرا شده، بنا به نظرات 
و نياز ذینفعان مورد اســتفاده قرار داد تا در نهایت بتوان نظرات كليه 
گروه های مختلف ذینفع را به استفاده از این نوع سامانه ها جلب كرد و 
باعث افزایش مشــاركت بيشتر ذینفعان شد. همچنين به نظر می رسد 
برای تهيه این نوع ســامانه ها جهــت تصميم گيری در مقياس حوضه 
آبخيــز و مقياس های بزرگتر بيشــتر نظرات مدیران، كارشناســان و 
برنامه ریزان راه گشا باشد و باید از نظرات این گروه بيشتر استفاده كرد 
ولی برای اســتفاده از نظرات نمایندگان آبخيزنشينان و بهره برداران 
مقياس زیرحوضه و مقياس های كوچکتر مناســب تر اســت، كه آنها 
بتوانند با توجه به محدوده ای كه در آن تصرف و دخالت دارند اقدام به 
تصميم گيری نمایند كه تصميم آنها معقوالنه و منطقی باشــد كه باید 
برای این گروه ســامانه ای در سطح زیر حوضه یا مقياس های كوچکتر 
تهيه كرد كه بيشــتر به جزئيات حوضه آبخيز پرداخته باشد. در پایان 
می توان بيان كرد، اســتفاده از این نوع ســامانه ها می تواند با آموزش 
مختصری از مبانی مدل، كاركردها و قابلبت های ســامانه به مدیران، 
كارشناسان و برنامه ریزان حوضه های آبخيز كشور برای تصميم گيری 
در مدیریت حوضه های آبخيز كمک كند، فرایند تصميم گيری را برای 
آنها آســان نماید و در برنامه كاری این گروه از ذینفعان قرار گيرد. اما 
برای گروه نمایندگان آبخيزنشينان و بهره برداران این مطالعه، با توجه 
به ســطح آموزش در منطقه و نبود امکانات و اطالعات كافی نســبت 
به سيســتم های رایانه ای، استفاده مســتقيم از این نوع سامانه ها در 
شرایط فعلی ممکن و موثر به نظر نمی رسد. بهتر است برای استفاده از 
نظرات این گروه، ابتدا با تشکيل گروه هایی از نمایندگان آبخيزنشينان 
و بهره بــرداران تحصيل كرده شــرایط آموزش و اســتفاده از این نوع 
سامانه ها برای این گروه مهيا گردد كه این گروه پس از آموزش بتوانند 
به عنوان یک رابط بين ســامانه و دیگر آبخيزنشــينان و بهره برداران 
عمل نمایند. بدین ترتيب امکان مشاركت دادن كليه ذینفعان آبخيزها 
در فرایند تصميم گيری، با كمک ســامانه های پشتيبان تصميم فراهم 

می گردد. 
شــناخت قابليت ها وكاركرد این نوع سامانه ها برای كاربران كه باعث 
صرف جویی در زمان و هزینه از نظر انتخاب در تصميمات و تســهيل 
فرایند تصميم گيری باشــد، توصيه می شود. همچنين اميد می رود با 
شــناخت قابليت های این نوع ســامانه ها در آینده ای نه چندان دور، 

اســتفاده از آنها در فرایند تصميم گيری مدیریت منابع محيطی كشور 
بيشتر مورد توجه مسئولين واقع گردد.

تشکر و قدردانی
تکميل این تحقيق مرهون مشــاركت گروه های مختلف ذینفع حوضه 
آبخيز چهل چای اســتان گلستان اســت. بدین منظور مولفين مراتب 
قدر دارنی و تشــکر خود را از اداره كل منابع طبيعی استان گلستان، 
اداره منابع طبيعی شهرســتان مينودشت، اداره تحقيقات آب و خاک 
استان گلستان، مركز خدمات روستایی قلعه قافه، بخشداری دوزین و 
خصوصآ آبخيزنشينان و بهره برداران حوضه آبخيز چهل چای به خاطر 

صفا و صميميتشان اعالم می دارند. 
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