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 اجرایی عملیات بندي اولویت در تاپسیس-فازياستفاده از تکنیک 

 )بیرجند مختاران، دشت آبخیز حوضه: موردي مطالعه( آبخیزداري

 
  3آقاخانی افشار ، امیرحسین2، سید محمد تاجبخش2، هادي معماریان خلیل آباد1بهروز ابراهیمی

 بیرجند، بیرجند، ایران دانشگاه زیست، محیط و طبیعی منابع دانشکده آبخیزداري، مهندسی و علوم ارشد کارشناسی -1

  بیرجند، بیرجند، ایران دانشگاه زیست، محیط و طبیعی منابع دانشکده آبخیزداري، و استادیار گروه مرتع -2

  دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،تبریز، ایرانهاي هیدرولیکی، دکتري عمران، گرایش سازه -3

  

  چکیده 

باشد. ارزیابی توان اکولوژیکی پایدار در مباحث مدیریتی حائز اهمیت می ترین عامل جهت توسعههاي آبخیز به عنوان اصلی توجه به حوضه

هاي آبخیز  حوضهریزي و مدیریت جامع  هاي آبخیز با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی، از موارد مهم در برنامه بندي حوضه و اولویت

 دشت مختاران واقع در زیحوضه آبخ در چند شاخصه يریگ میتصم جهت Fuzzy-TOPSIS یبیروش ترکاز  ،مطالعه نیدر اباشد.  می

، شدت و باالدست دست پایینمنابع آب زیرزمینی  و کیفیت کمیتمحیطی شامل  زیست یارمع 13. گردید شهرستان بیرجند استفاده

، ظرفیت چرا و بادي آبی خیزي، حفاظت خاك، کمیت آب سطحی، علوفه تولیدي، تبخیر و تعرق پتانسیل، ترکیب گیاهی، فرسایشسیل

هاي خاص خود  معیارکدام داراي  بلوك ارتفاعات شمالی، جنوبی و دشت حوضه که هر 3حوضه به و گیري  اندازه لعاتیدر حوضه مطا

 ستیز اریمع 13از  کیو هر  یوزن ده ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هر بلوك با  يارهایسپس معگردید. بندي تقسیم نیز دنباش می

و براساس نوع مشکل،  ییندر حوضه تعپذیرفته با توجه به مطالعات انجام  رحوضهیهر ز یمشکل اصلو  يساز يفاز ی نیزطیمح 

 ارهایاز مع کینسبت به هر  ها رحوضهیز ینسب تیاهم ،کرتیل فیطگذاري روش ارزشند. براساس ي شدبند در هر بلوك گروه ها رحوضهیز

 یکینزد بیضر Fuzzy Topsis Solverافزار  مذکور در نرم يهاداده یتمام وارد نمودنبا  ومشخص  یمثلث يبه صورت اعداد فاز

 . دیگرد ترسیمکل حوضه  يزداریآبخ ییاجرا اتیعمل يبند تیهر گروه برآورد و نقشه اولو يها رحوضهیز

  بندي عملیات اجرائیگیري چند شاخصه، معیار زیست محیطی، اولویتتوسعه پایدار، اکولوژي، تصمیمکلیدي:  گانواژ

  مقدمه  - 1

بندي آنها با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی جهت اقدامات آبخیزداري،  هاي آبخیز و رتبه ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه

بندي  ). رتبه1378، و همکاران باشد (میرداودي هاي آبخیز می ریزي و مدیریت جامع حوضه یکی از موارد مهم در برنامه

شود. اهمیت ارزیابی توان اکولوژیک  اي می منابع انسانی و سایر منابع حوضهو یزات مؤثر بودجه، تجه تخصیصها باعث  حوضه

 ءکاربرد خاصی باشد، اجرا ءاجرا جهت فاقد توان اکولوژیکی مناسبکه بالقوه  در یک منطقه باشد کهاي میبه گونه یک منطقه

تخریب بیشتر محیط را به همراه خواهد داشت گردد، بلکه  محیطی منطقه نمی  آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست

)Aurger et al., 2000.(  

 نشان دادند ساحلی مناطق در سرزمین آمایش جهت یکپارچه و مناسب مکانی تحلیل در ،)2011( همکاران و 1پورابراهیم

 متخصصین نظرات سازي یکپارچه امکان) ANP( 3شبکه تحلیل فرآیند و به ویژه) MCE( 2معیاره چند ارزیابی از استفاده که

به  را کارآمد مکانی رویکرد و نمایدفراهم می را ریزي برنامه چارچوب در محیطی  زیست و اجتماعی-اقتصادي معیارهاي بر روي

 استفاده با اراضی کاربري تعیین مدلسازي در ،)1387( همکاران و فر بختیاري. نمایدمی ارائه ساحلی هاي کاربري توسعه منظور

 شامل مکانی گیري تصمیم روش چهار براساس و محیطی معیارهاي به توجه با مکانی، معیاره چند گیري تصمیم هاي روش از

                                                 
1 Pourebrahim et al.  
2 Multiple Criteria Evaluation, MCE 
3 Analytic Network Process, ANP 
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1TOPSIS،ELECTRE2 ، SAW3، AHP4  از ،)1391( همکاران و دستورانی. دادند توسعه را ها کاربري مناسبمدل 

نتایج نشان . نمودند استفاده آنها جامع مدیریت منظور به آبخیز هاي حوضه اکولوژیکی توان ارزیابی در TOPSIS روش کاربرد

. نمود خواهد آنها منابع توسعه پایدار و مدیریت بهینه به شایانی کمک حوضه در اراضی کاربري مناسب ریزي برنامه که داد

 روش از استفاده با آبخیز حوضه اکولوژیک توان ارزیابی به طالقان زیدشت آبخیز حوضه در ،)1392( همکاران و نلیوان اسدي

 مدیریتی هاي طرح در تأثیرگذار شاخص در این مطالعه، چهار. پرداختند آبخیز حوضه جامع مدیریت جهت تاکسونومی

(شامل شاخص ترکیب گیاهی، شاخص حفاظت خاك، شاخص فرسایش و رسوب و شاخص کمیت آب)  آبخیز هاي حوضه

 4 شاخص، این به توجه با که باشدخاك می حفاظت شاخص متغیر، تأثیرگذارترین که نتایج حاکی از آن بود گردید. انتخاب

دیگري  تحقیق در ،)1394( همکاران و نلیوان اسدي. گردید بندي اولویت مدیریتی هاي طرح اجراي جهت انتخابی زیرحوضه

 شاخص 10 و تاپسیس روش از استفاده با حوضه در آبخیزداري اقدامات بندي اولویت به طالقان آبخیز زیدشت حوضه در نیز

 آبخیزداري اقدامات جهت ها زیرحوضه آل، ایدهحل  راه به نسبی روش نزدیکی از با استفاده نهایت در. زیست محیطی پرداختند

   .بندي گردیدند اولویت

 اولویت در اجرایی راهکارهاي ارائه لحاظ به که دارد ها و مشکالتی وجود محدودیت مختاران دشت آبخیز حوضه در

 )،1389زیرزمینی (اکبرپور و همکاران،  آب منابع با مرتبط هاي محدودیت و یآب کم توان بهاز جمله این مشکالت می. باشند می

 حاصلخیزي کاهش و فرسایش ها، زیرحوضه از برخی در زیاد خیزيسیل کویر، حاشیه در شیرین آب بهشور   آب جبهه هجوم

اي (صفدري و  ماسه اراضی توسعه و بادي فرسایش )،1387رسوبات (صفدري و همکاران،  زیاد حجم تولید و زایی رسوب خاك،

 صورت پذیرفته براساس مطالعات. باشند می شدن بیابانی روند و کویر پیشروي و توسعه زار، شوره و دق وجود )،1389همکاران، 

بیان نمود که  توان می بنابراین،. )1394، علوي مقدم و پرور جانباشد (حائز اهمیت می منطقه در یآب کم مشکل حوضه این در

 از. باشدضروري می و الزم آبخیزداري اجرایی عملیات مختاران دشت آبخیز حوضه در مذکور هاي محدودیت وجود دلیل به

 حوضه، بر حاکم طبیعی شرایط خاطر به آبخیز حوضه یک در گوناگون اهداف با آبخیزداري اجرایی عملیات انجام طرف دیگر،

باشد. بنابراین هدف از این می بندي اولویت نوعی نیازمند مالی، و فنی هاي محدودیت همچنین و اجتماعی -اقتصادي مسائل

 ریزي برنامه در آن استفاده و Fuzzy-TOPSIS5 ترکیبی روش از استفاده با آبخیزداري اجرایی عملیات بندي تحقیق اولویت

  .باشدآبخیز می هاي حوضه جامع مدیریت هیدرولوژیک وواحدهاي 

  

 تحقیق  روش- 2

  منطقه مطالعاتی-2-1

تا  32و ْ 41طول شرقی و َ 95و ْ 44تا َ 85و ْ 64هکتار در محدوده جغرافیایی َ 270242ت ححوضه آبخیز مختاران با مسا

هاي بیرجند، سربیشه، نهبندان و خوسف و در استان خراسان جنوبی واقع شده است  عرض شمالی در مرز شهرستان 33و ْ 6َ4

). در میانه حوضه مهمترین عارضه 1(شکل و بخش اعظم مساحت حوضه در دو شهرستان خوسف و سربیشه واقع گردیده است

اي مسطح و عاري از هر گونه پوشش گیاهی بوده و در صورت باال آمدن  باشد که منطقه ژئومرفولوژیکی، منطقه دق مختاران می

و  1258حداقل و حداکثر ارتفاع حوضه به ترتیب آب به حد کافی امکان زهکشی آن به سمت خروجی حوضه وجود دارد. 

چهار واحد دشت در مرکز  از نظر ارتفاعی منطقه دارايباشد.  متر می 1728از سطح دریا و ارتفاع متوسط حوضه  متر 2700

ماهور و کوهستان به صورت  هاي شمال و جنوب)، تپه سر در محیط اطراف دشت (حد واسط کوه (دق مرکزي)، دشت 

                                                 
1 Technique for Order- Preference by Similarity to Ideal Solution, TOPSIS 
2 Elimination and Choice Expressing Reality 
3 Simple Additive Weighting, SAW 
4 Analytical Hierarchy Process, AHP 
5 Fuzzy  -Technique for Order- Preference by Similarity to Ideal Solution, Fuzzy-TOPSIS 
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متر و  میلی 172متوسط بارندگی ساالنه حوضه  .)1392(فال سلیمان و همکاران،  باشد هاي شمال و جنوب می کوه رشته

 441استفاده از روش دومارتن اصالح شده، باشد. با گراد میدرجه سانتی 3/14متوسط درجه حرارت سالیانه آن نیز، 

درصد) آن داراي اقلیم خشک  82کیلومترمربع ( 1986درصد) از وسعت حوضه داراي اقلیم فراخشک سرد و  18کیلومترمربع (

باشد. از نظر وضعیت باد، منطقه مورد مطالعه در چندین داالن باد موسمی قرار دارد که مهمترین آنها از جهات شمال  رد میس

زیرحوضه هیدرولوژیکی و  51همچنین براساس تقسیمات هیدرولوژیکی، محدوده مطالعاتی به باشند.  شرق، شرق و غرب می

حوضه آبخیز مختاران به لحاظ ساختار ). 1387(صفدري و همکاران،  است. بندي شدهزیرحوضه غیرهیدرولوژیکی تقسیم 20

شناسی در فصل مشترك دو منطقه فلیش شرق ایران و بلوك لوت واقع شده است. در شمال و شرق منطقه مطالعاتی، با  زمین

چنین در جنوب و غرب گردد. هم گسترش مالنژهاي افیولیتی انتساب این بخش از حوضه به زون فلیش شرق ایران قطعی می

  ). 1389اي آن با بلوك لوت است (صفدري و همکاران،  ناحیه مورد مطالعه وجود ولکانیسم فراوان ترشیري بیانگر قرابت منطقه

  

  جنوبی خراسان استان در آن قرارگیري موقعیت و مختاران دشت آبخیز حوضه :1شکل

  
  

  تاپسیس-مراحل اجراي روش ترکیبی فازي-  2- 2

به منظور مطالعه و بررسی ارزیابی  در این تحقیقباشد  گیر می کاري سخت و وقت تاپسیس-فازياز آنجایی که مراحل الگوریتم 

 Fuzzy Topsis Solverافزار  بندي عملیات اجرایی آبخیزداري از نرم توان اکولوژیک حوضه آبخیز دشت مختاران جهت اولویت

جهت وزن دهی به معیارهاي در نظر گرفته شده براي هر  Fuzzy-AHPاستفاده گردید. بدین صورت که، ابتدا از روش  2013

بندي عملیات اجرایی آبخیزداري استفاده گردید. با توجه به خصوصیات  جهت اولویت تاپسیس-فازيافزار  بلوك و سپس از نرم

بندي عملیات  ی توان اکولوژیک حوضه آبخیز دشت مختاران به منظور اولویتمراحل ارزیاب 2تاپسیس، در شکل - افزار فازي نرم

  اجرایی آبخیزداري نشان داده شده است.

  نتاپسیس در ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز دشت مختارا-: مراحل روش فازي2شکل
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  بحث و نتایج - 3

  

بندي  یتاولوها در هر بلوك،  تاپسیس براي هر گروه از زیرحوضه- فازي افزار نرمبا وارد نمودن تمامی اطالعات مربوطه در 

ي که داراي ا حوضهیرزهمچنین، در هر گروه، .عملیات اجرایی آبخیزداري براساس ضریب نزدیکی به دست آمده انجام پذیرفت

باشد جهت عملیات  یمي که داراي کمترین ضریب نزدیکی ا حوضهیرزباشد در باالترین اولویت و  یمبیشترین ضریب نزدیکی 

 در زیرحوضه، هر براي آمده دست به نزدیکی ضریب کمک با بنابراین ترین اولویت قرار گرفت. یینپااجرایی آبخیزداري در 

 منطقه 5 بهو  ایجاد تاپسیس- فازي روش با آبخیزداري اجرایی عملیات بندي یتاولو به مربوط نقشه ArcGISافزار  نرم محیط

درصد محدوده  05/54مناطق داراي اولویت کم و خیلی کم  گردد، یمشاهده م 3 همان طور که در شکل گردید بنديتقسیم

باشد و مناطق داراي اولویت زیاد  ارتفاعات شمالی حوضه منطبق می واند، که بیشتر بر دشت حوضه  گرفته مورد مطالعه را در بر

، که بیشتر بر ارتفاعات شمالی و ارتفاعات جنوبی حوضه و  حدوده مورد مطالعه را در برگرفتهدرصد م 52/39و خیلی زیاد 

درصد محدوده مورد مطالعه را در  42/6باشند و همچنین مناطق داراي اولویت متوسط  از دشت حوضه منطبق می ییها بخش

با توجه به نقشه نهایی به  ،اشند. از طرف دیگرب حوضه منطبق می دشت و ارتفاعات جنوبی حوضهاند، که بیشتر بر  برگرفته

(در محدوده  M8، M13 ،M15 ،M16 ،M21 ،M22 ،M25 ،M26 ،M28هاي  نمود که زیرحوضه بیانتوان  دست آمده می

 M`14 و M32 ،M34 ،M46 ،M`13(در محدوده ارتفاعات جنوبی حوضه)،  M2 ،M42 ،M43 ،M51ارتفاعات شمالی حوضه)، 

در . شوند یمو جزء واحدهاي هیدرولوژیک بحرانی حوضه محسوب در باالترین اولویت قرار داشته (در محدوده دشت حوضه) 

در (در محدوده دشت حوضه)  M1(در محدوده ارتفاعات شمالی حوضه) و  M4 ،M5 ،M`4 ،M`5هاي  زیرحوضه ،کهحالی

ي ها حوضهریزبنابراین با توجه به مشکل اصلی هر زیرحوضه، براي  .دارندها قرار  ترین اولویت نسبت به سایر زیرحوضه پایین

M2 ،M8 ،M13 ،M15 ،M21 ،M22 ،M25 ،M26 ،M28 وM43  عملیات کنترل سیل و  باشند یمکه داراي مشکل سیل

عملیات تغذیه مصنوعی  باشند یمی آب کمکه داراي مشکل  M`14و  M32 ،M42 ،M46 ،M51ي ها حوضهریزآبخیزداري و براي 

یی و در نهایت ادز ابانیبعملیات  باشند یمکه داراي مشکل فرسایش بادي  M`13و  M34ي ها حوضهریزو پخش سیالب و براي 

 نتایج. دگرد یمعملیات حفاظت خاك و کنترل رسوب پیشنهاد  باشد یمکه داراي مشکل فرسایش آبی  M16براي زیرحوضه 

 کیفی و کمی صورت به معیار چندین از استفاده قابلیت دلیل به چند معیاره گیري تصمیم هاي مدل که است آن از حاکی کلی

 آبخیزداري اجرایی عملیات بندي اولویت زمینه در را ارزشی با اطالعات تواند می نظر، مورد هدف به توجه با مکان بهترین ارائه و

نتایج این تحقیق با نتایج به دست آمده از مطالعات گلکاریان و همکاران  .کند ارائه آبخیز مدیریت جامع حوضه راستاي در

ي حوضه آبخیز دریان سمنان جهت اقدامات آبخیزداري با استفاده از روش شباهت به ها حوضهریزي بند تیاولو)، که به 1396(

ي زیلخیسي بند تیاولوه )، ب1395رضوي زاده و شاهدي ( گزینه ایده آل (تاپسیس) پرداختند مطابقت دارد. همچنین

و  AHPمدل  2پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد تلفیق  TOPSISو  AHPي آبخیز طالقان با استفاده از تلفیق ها حوضهریز

TOPSIS  باشد که با نتایج این تحقیق ي منطقه مورد مطالعه روشی مناسبی میها حوضهریزي زیلخیسي بند تیاولودر

تاپسیس در -ي خطر سیلخیزي با استفاده از منطق فازيبند پهنه)، به ارزیابی و 1395نگهبان و همکاران (همخوانی دارد. 
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تاپسیس استفاده گردید. نتایج -ي خطر سیلخیزي از روش فازيبند پهنهحوضه آبخیز شهر باغملک پرداختنددر نهایت جهت 

ر سیلخیزي منطقه مطالعاتی بود که با نتایج این تحقیق در ي خطبند پهنهتاپسیس در -تحقیق بیانگر کارایی مناسب مدل فازي

  .باشد یمیک راستا 

  

  تاپسیس-فازي روش با مختاران دشت آبخیز حوضه آبخیزداري اجرایی عملیات بندي یتاولو نقشه :3شکل 

  

  

  گیرينتیجه- 4

ه ضدر سطح حو یکتوان اکولوژ یابیارز یقاز طر یزداريآبخ اجرایی عملیات بندي یتاولو بررسی اصلی هدف با حاضر، تحقیق

 یارهاي. معپذیرفتانجام  یزه آبخضحو یریتجهت مد یستاپس-فازي یارهمع چند گیري یمتصم  استفاده از روش ییو کارا یزخبآ

 آب کمیتاز:  نددشت مختاران عبارت یزآبخ ضهحو یزداريآبخ ییاجرا یاتعمل بندي یتدر اولو یرگذارتأث محیطی یست ز

 منابع زیرزمینی آب کیفیت سطحی، آب کمیت خاك، حفاظت سیلخیزي، شدت ،باالدستدست و  پایین منابع زیرزمینی

 کهباشد می چرا ظرفیت بادي و آبی و فرسایش گیاهی، ترکیب پتانسیل، تعرق و تبخیر تولیدي، علوفه دست و باالدست، پایین

 در)، 02/0( وزن کمترین چرا ظرفیت معیار و) 313/0( وزن بیشترین سیلخیزي شدت معیار حوضه، شمالی ارتفاعات بلوك در

 معیار و) 221/0( وزن بیشترین باالدست زیرزمینی آب کمیت و سطحی آب کمیت معیارهاي حوضه، جنوبی ارتفاعات بلوك

 یتو کم یآب سطح یتکم یارهايمع حوضه، دشت بلوك در باالخره و) 017/0( وزن کمترین باالدست زیرزمینی آب کیفیت

) را به خود 02/0وزن ( ینکمتر یآب یشو فرسا یلخیزيشدت س یارهاي) و مع174/0وزن ( یشترینب دست یینپا یرزمینیآب ز

نوع  4 یکه به طور کل گردیدمشخص  یهر بلوك براساس مشکل اصل يها هضحویرز يبند در گروه همچنین. نداختصاص داد

مشکالت، در هر بلوك  ینکه با توجه به ا دارد وجود حوضه در یآب مو ک يباد یشفرسا ی،آب یشفرسا یل،شامل س یمشکل اصل

 آبی فرسایش و) زیرحوضه 15(با  سیل گروه 2 حوضه شمالی ارتفاعات بلوك در که صورت بدین. شدند يبند ها گروه هضحویرز

 دشت بلوك در و) زیرحوضه 5(با  یآب ) و کمزیرحوضه 8(با  سیل گروه 2 حوضه جنوبی ارتفاعات بلوك در)، زیرحوضه 9(با 

 15(با  دشت جنوبی یآب ) و کمزیرحوضه 13(با  دشت شمالی یآب )، کمیرحوضهز 6(با  يباد یشگروه فرسا 3 حوضه

.. حاصل گردید یکینزد یبهر گروه ضر در یرحوضههر ز يبرا یستاپس-يافزار فاز نرم یطدر مح نهایتاً،شدند.  یین) تعزیرحوضه

 یلیخ یتتا اولو یادز یلیخ یتو به کمک آن، مناطق با اولو یهته یمنطقه مطالعات ينقشه رستر یکی،نزد یببا استفاده از ضرا
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درصد محدوده مورد مطالعه را  05/54کم  یلیکم و خ یتاولو ينشان داد مناطق دارا یجنتا همچنین،. گردیدند ییکم شناسا

 یادز یلیو خ یادز یتاولو يو مناطق دارا باشند یه منطبق مضحو یارتفاعات شمال وه ضبر دشت حو یشتراند، که ب در برگرفته

از  ییها ه و بخشضحو یو ارتفاعات جنوب یبر ارتفاعات شمال یشتراند، که ب درصد محدوده مورد مطالعه را در برگرفته 52/39

اند، که  درصد محدوده مورد مطالعه را در برگرفته 42/6متوسط  یتاولو يمناطق دارا ینو همچن باشند یه منطبق مضدشت حو

  باشند یه منطبق مضو دشت حو حوضه جنوبی ارتفاعاتبر  یشترب

  

  نابعم

  .574- 597 ص)، انتشارات دانشگاه تهران، صیآب شیجلد اول(فرسا ،يکاربرد ي. ژئومورفولوژ1374 سنح ،ياحمد. 1

برآورد رسوب  یروش تجرب -بادي شیبرآورد رسوب در فرسا دیدو روش جد ی. معرف1375 حسن ،ي، احمدحمدرضام ،یاختصاص. 2

سرعت و تداوم باد،  يا منطقه زیو آنال W.E.meterبا کاربرد دستگاه  میمستق ریغ يریگ و اندازه I.R.T.I.F.R يباد شیفرسا

 و معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگیی، یزا ابانیمختلف ب يها روش رد ییزا ابانیب یمل شیهما نیمجموعه مقاالت دوم

 .رمان، کموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

آبخیز دشت حوضه  يزداریآبخ توجیهیمطالعات گزارشات پایه . 1384 یخراسان جنوباستان  يزداریو آبخ یعیاداره کل منابع طب. 3

 مختاران.

با  زیدر حوضه آبخ يزداریاقدامات آبخ يبند تی. اولو1394 نور، سور، احسنم ،يسارو ی، محسنمحمدخلج،  ی، رستممیدا وان،ینل ياسد. 4

- 107، صص 12سال ششم، شماره  ز،یحوضه آبخ تیریطالقان). پژوهشنامه مد -دشتی: زي(مطالعه مورد TOPSISاستفاده از روش 

98.  

جهت  یبا استفاده از روش تاکسونوم زیحوضه آبخ کیتوان اکولوژ یابی. ارز1392 رگس، سقازاده، ناطمهف ،یی، رضامیدا وان،ینل ياسد. 5

 شیفرسا يها پژوهش ،یپژوهش - یطالقان). فصلنامه علم دشت،یز زی: حوضه آبخي(مطالعه مورد زیجامع حوضه آبخ تیریمد

  .15-26 صص ،11سال سوم، شماره  ،یطیمح

  .398انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص . ارهیچند مع يریگ می. تصم1377 حمد جواداصغرپور، م. 6

دشت مختاران با استفاده از  ینیرزمیز يها آب يبردار بهره تیری. مد1389 حسنم ،يزی، عزحسنم ،ینعلی، آقاحسبوالفضلاکبرپور، ا. 7

 تیدانشگاه ترب ران،یا کیدرولیتهران، انجمن ه ران،یا کیدرولیکنفرانس ه نی. نهمGMS 6.5 طیتفاضالت محدود در مح یاضیمدل ر

  مدرس.

عملکرد سازمان: گروه کارخانه جات نورد و لوله  یابی) به منظور ارزBSCمتوازن ( يازی. استفاده از کارت امت1387 عیدس ان،یآس. 8

  دانشگاه آزاد سمنان. ،یصنعت تیریارشد مد یکارشناس نامه انیسمنان. پا

با استفاده از  یاراض يمناسب کاربر زانیم نییتع ي. مدلساز1387 حمدم ،یمی، کرحمدم ،يمسگرسعدي ، هرنوشفر، م ياریبخت. 9

  تهران. ک،یژئومات شی. همایمکان رهیچند متغ يریگ میتصم يها روش

آن  ریاز آبخوان دشت مختاران و تأث رجندیآب شرب شهر ب نیامکان تأم ی. بررس1394 حمدرضامقدم، م ي، علوهديپرور، م جان. 10

 تهران. ،یعیآب و منابع طب ست،یز طیدر نگهداشت مح يکاربرد يها پژوهش یمل شیهما نیآبخوان. اول ینیرزمیبرافت سطح آب ز

 سکیمختلف ر يها حوضه يبند . رتبه1392 مانهس ،یی، کشابدالعزیزع ش،ی، راد دروردیسپ زاده،ی، علحمدم ،يجوانمرد. 11

شماره  ،يشهر تیری. مجله مديفاز طیدر مح AHPو  TOPSISنانو با استفاده از روش  يو سالمت انسان در فناور یطیمح ستیز

  .335- 355 ص، ص31

) و TOPSIS( سیبر روش تاپس ي. مرور1391 حمدحسین، رستم، محمود رضام ،یمی، براهلی اکبرع ان،یمی، کرحمد تقیم ،یدستوران. 12

علوم و  یمل شیهما نی. مجموعه مقاالت هشتمزیجامع آبخ تیریها به منظور مد حوضه یکیتوان اکولوژ یابیکاربرد آن در ارز

  دانشگاه لرستان. ،يزداریآبخ یمهندس

و  AHP قیطالقان با استفاده از تلف زیحوضه آبخ يها رحوضهیز يزیلخیس يبند تی. اولو1395 اکاک ،ي، شاهدمانهزاده، س يرضو. 13

TOPSIS33-46 ص، ص4سال هفتم، شماره  ران،یا یعیطب يها ستمی. فصلنامه اکوس.  
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ارگ مختاران و  يا ماسه يها تپه ي. شناخت مرفولوژ1389هرا ز ،ي، محمودحمدمید س ،ي، تاجبخش فخرآبادلی اکبرع ،يصفدر. 14

  .رانیا یابانیو کنترل مناطق ب تیریمد یانجمن علم زد،ی ،يباد شیفرسا یمل شیهما نیآن در طول زمان. دوم راتییتغ نییتع

 هی. منشایابی رسوبات بادي منطقه دشت مختاران بیرجند. نشر1387 اديه آباد، لی، معماریان خلهرا، محمودي، زلی اکبرصفدري، ع. 15

  .304- 319صص  ،15شماره  ران،یا ابانیمرتع و ب قاتیتحق

با  یانسان رويین يور عوامل مؤثر بر بهره يبند تیو اولو یی. شناسا1387 یدعلیس رنژاد،ی، محمد علیم ان،ی، سوخکمجتبیطواري، . 16

 ،یصنعت تیریمد هی). نشرزدیدر استان  نیپوشاك ج ديیتول يها از شرکت یکی(مطالعه موردي:  MADM يها کیاستفاده از تکن

  .71- 88 صص، 1شماره 

  .219- 245 صص ،ي. انتشارات آستان قدس رضويکاربرد يدرولوژی. اصول ه1378 مینا زاده،یعل. 17

  .57- 60 صص ،ي. انتشارات علوم کشاورزياریآب آب یفیک یابیو ارز تیفی. ک1381 حمدزاده آهنگر، ا یغالمعل. 18

به منظور  سیو تاپس AHPچند شاخصه  يها روش ییکارا سهی. مقا1392 جت اهللاح ،ی، صادقحمدپور، م ی، حجحمودم مان،یفال سل. 19

سال  یی،ایکاربردي علوم جغراف قاتیتحق هی. نشررجندیمستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان ب ینواح نییتع

  .133- 155 ص، ص31شماره  زدهم،یس

. اولویت بندي زیرحوضه هاي آبخیزجهت اقدامات آبخیزداري (مطالعه 1396. گلکاریان، علی، محمدیان، عباسعلی، عبدالهی، ابوالفضل 20

 .777- 789، صص 3، شماره 70آبخیز دریان سمنان). مرتع و آبخیزداري، مجله منابع طبیعی ایران، دوره  موردي: حوضه

 .60- 61 ص. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)، چاپ سوم، صرانیدر ا يدار . مرتع1377 نصورم ،یمصداق. 21

استان  کیتوان اکولوژ نییو تع ی. بررس1378 زاهدي پور، حجت اهللا، مرادي، حمیدرضا، گودرزي، غالمرضا ،میدرضاح ،يرداودیم. 22

، 15 دوره ران،یا ابانیمرتع و ب قاتیتحق هی). نشرGIS( ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س يدار و مرتع ياز نظر کشاورز يمرکز

 .242-255 ص، ص2شماره 

 يزیلخیخطر س يبند و پهنه یابی. ارز1395 ید محسنزاده، س نی، حسیدرمقدم، ح ی، رخشانیده معصومهس ،يموسو، عیدنگهبان، س. 23

سال  ،یعیطب طیشهر باغملک). مجله مخاطرات مح زی: حوضه آبخي(مطالعه مورد GIS طیدر مح TOPSIS يبا استفاده از منطق فاز

  .79- 98 صص ،10پنجم، شماره 

24. Aurger, P., Charles, S., Viala, M., and Poggiale, J.C. 2000. Aggregation and emergence in ecological 
modeling: integration of ecological levels. Ecological Modelling, 127: 11-20. 

25. Chen, S. and Hwang, C. 1992. Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. 
Berlin: Springer-Verlag. 

26. Chen., C.T. 2000. Extensions to the TOPSIS for group decision making under fuzzy environment, Fuzzy Sets 
and Systems, 114(1): 1-9. 

27. Chung, E.S. and Lee, K.S. 2009. Prioritization of water management for sustainability using hydrologic 
simulation model and multi-criteria decision making techniques. Journal of Environmental Management, 90: 
1502-1511. 

28 Hwang, C.L. and Yoon, K. 1981. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer, 
Berlin, Germany, 186, 259 p. 

29. Khan, M.A., Gupta, V.P. and Moharana, P.C. 2001. Watershed prioritization using RS and GIS: case study 
from Guhiya, India. Journal of Arid Environments, 49: 465-475. 

30. Memarian, H., Balasundram, S.K., Abbaspour, K.C., Talib, J.B., Sung, C.T.B. and Sood, A.M. 2015. 
Integration of analytic hierarchy process and weighted goal programming for land use optimization at the 
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Using Fuzzy_TOPSIS  technique to prioritize executive operations 
in watershed management (Case study: Mokhtaran Plain Basin, 

Birjand, Iran) 
 
Abstract: 
Today, watersheds are considered as the main unit of planning for sustainable development in 
many management issues. Evaluating the ecological capability of watersheds and their 
ranking according to different ecological criteria for prioritizing water management 
operations is one of the important issues in watershed planning and management. In this 
study, the Fuzzy-TOPSIS integration method, one of the most popular multi-criteria decision-
making methods, was chosen to be usen in the Mokhtaran watershed. In this work, 13 
environmental criteria, including water resources quantity, flood intensity, soil conservation, 
surface water quality, groundwater quality, forage production, potential evapotranspiration, 
groundwater quantity, upstream resources, vegetation composition, water erosion, wind 
erosion, grazing capacity and groundwater quality of upstream resources were estimated and 
used. The study area was divided into three blocks of northern heighlands, southern highlands 
and plain. Each of them has its own criteria, according to the characteristics and potentials of 
each block. Then, the criteria of each block were weighted by AHP method and each of the 13 
environmental criteria was fuzzified. After the fuzzification of the criteria and the weighting 
of the criteria of each block, the main problem of each sub-basin was determined according to 
previous studies in the watershed. Then, accordingly, the sub-basins were grouped in each 
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block. Moreover, based on the Likert spectrum, the relative importance of options (sub-
basins) was identified as triangular fuzzy numbers relative to each criterion. Finally, by 
entering all of the inputs in Fuzzy Topsis Solver 2013, the coefficient of proximity of each 
sub-basin was estimated and based on the nearest coefficient, the priority map of the 
watershed management plan for the watershed of Mokhtaran was extracted.  
Keywords: sustainable development, ecology, multi-criteria decision making, environmental 
factor, prioritization, executive operation. 

  


