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  چکیده 

ها آبخیزداري دارد، بدین هاي آبخیزداري تاثیز بسزایی در وقت و اقتصادي بودن طرحهاي مناسب براي احداث سازهتعیین مکان

هاي دوچندانی شده است. در این تحقیق براي تعیین استفاده MCDMهاي و مدل GISافزار هاي اخیر از تلفیق نرمدهه منظور در

در حوزه  مکانى چندمعیاره ) از روش تحلیلسدهاي اصالحی توري سنگیهاي آبخیزداري(هاي داراي پتانسیل براي اجراي پروژهمکان

و  ژئومرفولوژى رخساره شیب، رسوبدهى،( طبیعى عواملول با تنظیم دیاگرام معیارها که شامل در مرحله ا آبخیز طرق انجام شده است.

(گالري قنات و شیب هاي محدود کننده)  مکانى هاىمحدودیت و و منابع قرضه) جاده به،  روستا به نزدیکى( اقتصادى ،کاربري اراضی)

سدهاي اصالحی توري بندي مناطق براي احداث یابی و اولویتامل در مکانسپس در مرحله بعد با تهیه پرسشنامه براي تعیین تاثیر عو

ها و در آخر با ها براي تعیین مقدار ضریب اهمیت معیارها و سپس تهیه نقشهبراساس نظرات کارشناسی، تنظیم چارت این معیار سنگی

 Ilwisافزار در نرم SMCEبا استفاده از مدول  آخرل هاي مناسب در منطقه بدست آمد. در مراحها، نقشه نهایی مکانپوشانی نقشههم

پرسشنامه حاصل شد و در آخر با اجراي  23هاي عوامل بر اساس دهی و نقشهگیري تهیه شد، سپس معیارها و وزندرخت تصمیم 3,6

و توانایی ، ه استروش نتایج قابل قبولی داشت ایندهد که نشان مییابی بدست آمد. تجزیه و تحلیل نقشه نهایی مدل نقشه نهایی مکان

  می باشد. دارا کاربردي به صورت اولویت بندي یابی و مکان براي باالیی

  

  .حوزه آبخیز طرقو  SMCE ،Ilwis 3,6(گابیون)، سدهاي اصالحی توري سنگییابی، مکانکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

هاي اخیر افزایش داشته و معضالتی چون از بین رفتن خاك به دههفرسایش و رسوبدهی یکی از مشکالت است که در 

اي اشاره کرد. با این اي و پر شدن مخزن در اثر نشست رسوبات در مخزن سدها معضالت برون منطقهصورت درون منطقه

سدهاي  کرد. گیريهاي آبخیزداري برخی از این مسائل را برطرف و پیشتوان با مطالعه و اجراي صحیح پروژهوجود می

باشد، که براي اجراي این سدها هاي کنترل دبی و رسوب در ایران میهاي متداول در پروژهیکی از روش اصالحی توري سنگی

)، بدین منظور در این تحقیق از روش تحلیل چند معیاره 1396باشد (چزگی و همکاران، نیاز به جایابی صحیح در منطقه می

-فنون تصمیم کاربرد نقشه، یک روي بر هاي آتیبرنامه پیشنهاد و مناسب هايمکان شناختن اياستفاده شد. بر SMCEمکانی 

ترین کارهاي جدیدي به منظور انتخاب مناسب). امروزه راهSharifi & ,Retsios 2004است ( ضروري مکانی چندمعیاره گیري

بر بررسی مسائل و معیارهاي مختلف از دانش و مهارت  طرح اجرایی و همچنین ارزیابی آنها ارائه شده است که در آنها عالوه

شود. روش استفاده شده در این تحقیق  گیري و انتخاب استفاده میافراد، به عنوان یک بعد مدیریتی مساله، در فرایند تصمیم

ه شده تحقیق در هاي شناختگیري چند معیاره یکی از شاخصهباشد. تصمیمگیري چند معیاره مکانی میهاي تصمیمجزء روش

گیري ها به جاي یک کند. در این تصمیمگیري را تحت تعدادي از معیارهاي تصمیم بررسی میعملیات است که مسائل تصمیم

شود که معیارها می توانند کمی یا کیفی و یا ترکیبی از هر دو باشند معیار از چندین معیار براي سنجش بهینگی استفاده می

)Pohekar  وRamachandran ،2004.( )تحلیل چند معیاره مکانیSMCE(  پلی است که فاصله بینGIS  وMCDA  را بر طرف

). در این Malczewski ،2006کرده و تحت عنوان یک راهبرد در مدیریت مسائل پیچیده به صورت مکانی طراحی می شود(

استفاده شد. این مدول توانایی ترکیب باز خورها  Ilwis 3.6نرم افزار  درSMCE از مدول  تحقیق براي تحلیل چند معیاره مکانی

 Geneletti  ،2010باشد(هاي کاربري زمین و شهري میباشد که روش مناسبی براي حل طرحهاي عمومی را دارا میبا مدیریت

Zucca ; ،تلفیق اخیر، هاي دهه در). 2008و همکاران GIS  وMCDA  درنتیجه و اراضی تناسب ارزیابی براي روشیبه عنوان 

). به عبارت دیگر 2008و همکاران،  Buenrostro Delgado(است شده متداول اهداف انواع براي بهینه هايسایت انتخاب

 پایه بر مکانی مسائل در قیاسی هايحل راه ارائه و تشخیص براي است روشی SMCEگیري چند معیاره در محیط تصمیم

: جمالی و همکاران،  Malczewski ،2006( شودمی داده نشان و به صورت مکانی نقشه با نهایتاً که چندگانه عوامل ترکیب

 هاي آبخیزداريیابی سازهبراي مکان در ایران و جهان گیرىتصمیم پشتیبانى سامانههاي مدلمطالعات زیادي براساس  ).1390

با استفاده از روش  1396شده است. در زیر برخی از تحقیقات به صورت خالصه بیان شده اشت. چزگی و همکاران نانجام 

ANP بندي مناطق مناسب احداث سدهاي گابیونی در منطقه طرق پرداختند. براي اجرا از نرم افزار یابی و اولویتبه مکان

Super decision و  407/0یابی را عامل فرسایش با ضریب اهمیت یشترین تاثیر در مکاناستفاده کردند. نتایج نشان داد که ب

درصد از منطقه در اولویت اول احداث سدهاي اصالحی قرار  19اند. براساس نقشه نهایی داشته 241/0شیب با ضریب اهمیت 

براي  آبخیز حوزه بندياولویت در گیريو فنون تصمیم (SMCE)مکانى چندمعیاره به تحلیل 1390دارد.جمالی و همکاران 

 یا فرسایشی مناطق مانند عواملی داد نشان سنگی در حوزه آبخیز حبله رود پرداختند که نتایج توري اصالحی سدهاي احداث

 و طبیعی عوامل گروه دو در یکسانی نسبتاً حساسیت اند.داده پوشش را حوضه ترىگسترده طور به زیرا مؤثرتر بودند جاده

- برنامه براي شده ارائه مدل و راهبرد شد این بوده است. پیشنهاد هاآن از متعادلی انتخاب دهنده نشان که داشتوجود  اقتصادي

   .گردد انجام آبخیز هايدرحوزه دقیق و سریع یابیمکان ریزي

  مواد و روش ها: - 2

 05"تا   36 15"طول شرقی و  59 15"تا  59 45"کیلومتر مربع در  450حوزه آبخیز رودخانه طرق با مساحت 

36  عرض شمالی در جنوب شرقی شهر مشهد واقع شده است. بر اساس اقلیم نماي دومارتن از نوع نیمه خشک و بر اساس
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). متوسط بارندگی در دشت بر اساس ایستگاه 1387باشد (والیتی و همکاران، اقلیم نماي آمبرژه از نوع خشک سرد می

  ). 1381باشد. ( وزارت نیرو: میلی متر می 275متر و در ارتفاعات بر اساس ایستگاه سد طرق یلیم 250سینوپتیک مشهد 

  روش کار 

معیارهاي  مسئله، تعریف با ابتدا در که ترتیب است. بدین ايمرحله 4 نظام یک بر مبتنی تحقیق، این در پژوهش فرآیند

 مرحله در است. گردیده مشخص معیارها اهمیت ضرایب شد و میزانتهیه  GIS هايسپس الیه شده، (فاکتورهاي) مهم معرفی

)، در 2گیري تهیه شد (شکل درخت تصمیم Ilwis 3.6در نرم افزار  SMCEجغرافیایی و مدول  اطالعات سامانه وسیله به بعد

 به اولیه خام هاىنقشه از هامحدودیت و املوع هاىنقشهها و معیارها مناطق مناسب تعیین گردید. نهایت با اعمال محدودیت

 و تحلیل درختی مدل بود، سنگی توري سدهاي احداث هاي مناسب برايمکان تعیین که اصلى هدف به توجه با .آمد دست

،  روستا به نزدیکى( اقتصادى ،و کاربري اراضی) ژئومرفولوژى رخساره شیب، رسوبدهى،( طبیعى مکانى عوامل هاىنقشه ترکیب

 به هامحدودیت و عوامل .شد طراحى (گالري قنات و شیب هاي محدود کننده) مکانى هاىمحدودیت و و منابع قرضه) جاده به

 منطبق هم بر هم نظیر هاىپیکسل تا( یکسان پیکسل اندازه و یکسان مرجع زمین انتخاب با )رسترى(اىشبکه هاىنقشه صورت

 باالى شیب .ندارند الزم دهى وزن شوند، بنابراینمى حذف صفر ارزش گرفتن با که اندمناطقى ها،محدودیتشد.  آماده )شوند

 از بازدید با و است مطرح کمتر خاك حفاظت هاىریزىبرنامه در ،)Cuskelly  ،1969(گفته  به درصد 20 کمتر از و درصد 75

قنات نیز به عنوان  .شد گرفته نظر در حذف منطقه عنوان به شده، اجرا نمونه هايطرح و شیب نقشه بررسی و مطالعاتى مناطق

ها و مسیل احتمال خراب شدن هاي این منطقه در آبراههمحدودیت در این تحقیق در نظر گرفته شد به دلیل قرار گرفتن قنات

رزش) وزن دادن (ا براىمتري از گالري قنات ها ارزش صفر داده شد.  100قنوات در اثر احداث سد وجود دارد بنابراین تا بافر 

متخصص و  40) استفاده شد، براي این منظور از AHP( مراتبى سلسله تحلیل از زوجی مقایسه و مستقیمعوامل از روش 

  پرسشنامه تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت. 23کارشناس منابع طبیعی نظر سنجی گردید که در نهایت 

  
  )SMCEمعیاره مکانی( چند تحلیل محیط در درختى مدل : تشکیل2شکل 

گیرنده) بستگی دارد و تشکیل این ساز (تصمیمگیري تا حد زیادي به هنر مدلهاي تصمیمحل مسائل به کمک مدل

). بر اساس 1387ساختار از قاعده خاصی پیروي نمیکند، از این رو حل هر مسئله پیچیدگی خاص خود را دارد (قدسی پور، 

شود. که در این انجام می 9تا  1داراي اثر متقابل با استفاده از مقیاس ارجحیت مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها وابسته یا 

باشد اگر فراتر رود باید در قضاوت ها  1/0ها داراي اهمیت است. نرخ ناسازگاري باید کمتر از مرحله کنترل ناسازگاري قضاوت

هاي مکانی در اهمیت در مراحل قبل و تهیه نقشه ضرایب نهایی بعد از تعیین مرحله ). درSaaty ،2003تجدید نظر شود(

هاي مناسب تهیه اطالعاتی حاصل شده، نقشه نهایی مکان هايالیه همپوشانی و جغرافیایی با ادغام اطالعات سامانه محیط

  ). 3گردید(شکل 

  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

4 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  نتایج - 3

اولویت باال، اولویت متوسط و کالس(  3 به منطقه آن هاي پیکسل ارزش براساس مرکب این، شاخص نقشه تهیه از پس

نتایج روش استفاده شده در این  4شد. در شکل  بندي طبقه نامناسب)، براي مناطق مناسب سدهاي اصالحی سنگی توري

  تحقیق به صورت نقشه نهایی(مکانی) بدست آمد.

  

 )ANPو  SMCEنقشه هاي معیارهاي مورد استفاده در هر دو روش ( .3شکل 
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  )SMCEنقشه نهایی مناطق مناسب با روش ( .4شکل 

  بحث  - 4

در مکانیابی که در دهه هاي اخیر زیاد مورد استفاده قرار گرفته نشان از توانایی باالیی این مدل  SMCEاستفاده از مدل 

تري را طبقه اولویت اول و دوم مساحت بیش SMCEدیده می شود در مدل  6در مکان یابی می باشد. همچنانکه در شکل هاي 

گیرد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که بیشترین تاثیر در مکانیابی را عامل فرسایش با ضریب اهمیت در بر می

داشته اند. که نشان از اهمیت این دو عامل می باشد چون در مناطقی که فرسایش  241/0و شیب با ضریب اهمیت  407/0

درصد  75هاي باالي باشد. نتایج حاصل از نظرات کارشناسان حاکی از آن است شیبمورد مینباشد احداث سد اصالحی نیز بی

باشد که در این تحقیق نیز این کالس شیب ارزش صفر در نظر گرفته نامناسب می سدهاي اصالحی توري سنگیبراي احداث 

شود ك کمتر در نظر گرفته میهاي حفاظت خادرصد در برنامه 75هاي باالي که شیب Cuskelly  1969شد که با نتایج 

هاي اجرایی از نظر اقتصادي بسیار حائز اهمیت همخوانی دارد. نتایج حاصل از نظرات کارشناسان مبتنی بر این است که پروژه

باشد اختصاص ها میاست بنابراین در این تحقیق بیشترین اهمیت نسبی به فاصله از جاده که مهمترین معیار در اجراي پروژه

  همخوانی دارد.  1390که با نتایج جمالی و همکاران  یافت

  گیرينتیجه - 5

 و هاگزینه متقابل ارتباط قراردادن نظر مد و انعطاف پذیري و همچنین  SMCE قبول روش  قابل نتایج به توجه با بنابراین

  .باشند گیريتصمیم هاي سنتیروش براي اعتماد قابل و مناسب جایگزینی تواننداین روش می معیارها،

 تحقیقات در آن شدن براي مشخص و دارد نیز هاییمحدودیت باشد، می مزایایی داراي آنکه ضمن روشی هر هرحال، به

 شود، انتخاب دقیقتر و کاملتر هاشاخص و معیارها تعداد هرچه همچنین .شود مقایسه باید هاروش سایر با روش این نتایج بعدي
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Aplication the SMCE method to locating suitable gabion dams sites in 
toroq region 

Determination of suitable sites for construction of small dams have a significant impact on the 
timing and economics of watershed design. For this purpose, in recent decades, the integration of GIS 
software and MCDM models have been bifurcated. In this research, a multi-criterion analysis method 
has been carried out in the watershed of Toroq to determine the potential areas for implementation of 
water management projects (Gabion). In the first step, by setting the diagram of the criteria including 
natural factors (sediment, slope, geomorphology and land use), economic (proximity to the village, 
roads and borrowing resources), and local constraints (Qanat galleries and limiting slopes), then In the 
next step, by preparing a questionnaire to determine the impact of factors on locating and prioritizing 
the areas for the construction of rock gardens according to expert opinions, adjusting the chart of these 
criteria to determine the magnitude of the coefficient of significance of the criteria and then the 
preparation of the maps, and finally By mapping the maps, the final map of the appropriate sites in the 
region was obtained. At last, using the SMCE modulus, an Ilwis software package was made of 3.6 
decision trees, then weights and weights and factor maps were obtained based on 23 questionnaires, 
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and finally, using the final location mapping model Finding was done. The analysis of the final map 
shows that this method has acceptable results, and has a high ability to locate and prioritize 
applications. 

 
Keyword: Site Selection, gabion dam, SMCE, Ilwis 3,6 and toroq region. 

  

 
 


