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بندیحوزهآبخیزبرایاحداثبندتوریسنگیبهروشتحلیلچندمعیارهاولویت

 رباطاصفهان(،درحسنSMCEمکانی)

 


 4آرشرحمتیان ،3نسیمزرنگ ،2آبادیابوالفضلرحیم ،1*اکبرجمالیعلی

 ایران، میبد، دانشگاه آزاداسالمی، واحدمیبد، ،سنجش از دور و آبخیزداریGISگروهدانشیار 1
 ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایرانGIS & RSکارشناس ارشد رشته 2
 ،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایرانGIS & RSکارشناس ارشد رشته  3

 و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران،واحد علوم  GIS & RSکارشناس ارشد رشته 4
 

21/5/1395تاریخپذیرشمقاله:10/2/1395تاریخدریافتمقاله:


1چکیده
از توابع میمه شهرستان اصفهان واقع شده است. برای تعیین  حسن رباطحوزه آبخیز مورد مطالعه در منطقه 

( SMCEگیری چند معیاره ) ها با استفاده از روش تصمیم توری )گابیون( در آبراه های ایجاد سد سنگ مکان

هایی قابل استفاده در مدل درختی تهیه  الیه صورت بهها  یابی شد. در ابتدا نقشه عوامل و محدودیت مکان

بندی، به  ای و اولویت صورت مقایسه زوجی و به شکل رتبه دهی به عوامل به با وزن درنهایت گردیده شد.

های  دهد انجامید. باوجود راه های ساخت سد گابیونی را در منطقه نشان می تولید نقشه نهایی که اولویت

های موجود،  وستاهای فراوان در منطقه مورد مطالعه و اهمیت قرارگیری سدها در نزدیکی ر بسیار و چاه

ها با  های ایجاد سد داشت است. البته عوامل طبیعی نیز در انتخاب این مکان تأثیر بسیاری در انتخاب مکان

های  ریزان در حوضه یابی برای برنامه در نظر گرفتن شرایط اقتصادی دخالت همگامی داشته است. این مکان

 .گردد جه دارند پیشنهاد میآبخیز که به کنترل فرسایش در مناطق حائز اهمیت تو

 

 یابی مکان ،سد اصالحی ،حوزه آبخیز ،گیری چند معیاره تصمیم ها:واژهکلید

 

 مقدمه

شود که  ها )آب و باد( به مکان دیگری حمل می و به کمک انتقال دهنده ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا

به دلیل وقوع جریان زیاد یا رواناب در  (.4 ، ص139گردد )صالحی و همکاران،  موجب پدید آمدن فرسایش می

ای را در  افتد و نهایتاً مشکالت عدیده ها فرسایش عظیمی در سطح حوضه آبخیز اتفاق می حوضه آبخیز رودخانه

برداری و عمر  های آبیاری موجب کاهش راندمان بهره ها و کانال آورد، ازجمله در مخازن سد وجود می دست به پایین
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نشینی و انباشته شدن رسوب است. لذا بررسی  که ناشی از ته (12 ، ص1393)بروغنی و همکاران،ها شده  مفید آن

های سطحی و عوامل مؤثر در آن از اهمیت واالیی برخوردار است )یمانی و هدائی،  تخریب و فرسایش خاک و نقشه

پذیر  بندی مناطق آسیب شناسایی و پهنهبنابراین اولین قدم در مقابله با پدیده فرسایش و مبارزه با آن،  (؛3 ، ص1382

های  ها و راهکار اساسی تثبیت و کنترل برای حوضه رو روش (. ازاین239 ، ص1394هست )حجازی و همکاران، 

های  (. با توجه به این موضوع طرح80 ، ص1391باشد )کریمی و نجفی، ها می آبخیز، اصالح هندسه و شکل دامنه

نی آبکاری شده به شکل مکعب مستطیل که پس از پر شدن از سنگ همانند یک آجر احداث گابیون که از مفتول آه

شوند  های آبخیز بسیار مؤثر واقع می گیرد در جلوگیری از فرسایش و سیل از حوضه بزرگ مورد استفاده قرار می

طه با موضوع آوری شده از کارشناسان مربو های جمع (. در میان اطالعات و داده1 ، ص1392)جمالی و یزدانی، 

، 1388سازد )رضویان،  ها برقرار می یابی با توجه به اولویت یابی، شرایطی را برای ارتباط عملی و منطقی با مکان مکان

SMCE) گیری شوند از فنون تصمیم ها که در چه مکانی مفید واقع می رو برای استفاده از گابیون (. ازاین130 ص
1 )

فرآیند  توسط SMCE (.72، ص 2013سازه استفاده شد است )آندرس و همکاران، های مناسب این  برای یافتن مکان

MCE ترکیبی از SMCE (. درواقع17، ص 2014شود )کامروزمان،  تحلیل سلسله مراتبی پشتیبانی می
GISو 2

3 

)کولین و  استهایش برای ارزیابی  مشارکت گرفتن فضاهای غیرمکانی همراه با وزن به MCE باشد که هدف یم

MCDA)گیری چند معیاره های تصمیم یابی با تحلیل های جدید مکان (. امروزه روش613، ص 2001همکاران، 
4
) 

ASSESS  ایی از آن کاربرد است و نمونه مطرح
یک روش   MCDA(.70ص ، 2013آندرس و همکاران، است )5

ی  ی ذهنی دیگر افراد دربارهها آوری و پردازش اطالعات عینی و استفاده از نظرات و برداشت مناسب برای جمع

AHP (.477ص ، 1387)جمالی و همکاران،  استی مناسب برای موضوع مربوط ها حل راهای از  انتخاب مجموعه
6 

شود )هیل و  کاربرده می های محیطی به گذاری است برای سیاست MCDAطور گسترده که از فنون  به ASSESS و

های جغرافیایی و  عنوان یک فرآیند ترکیب داده تواند به می MCDA و GIS طورکلی به (.962، ص 2015همکاران، 

ص ، 2006گیری قلمداد کرد )مالزوسکی،  گیری، برای بدست آوردن اطالعات تصمیم توانایی در تنظیمات تصمیم

از  که با استفاده (1390) ( و1389های آبخیز به تحقیقات جمالی و همکاران ) (. در استفاده این روش در حوضه710

های اصالحی توری  ی آبخیز برای احداث سد بندی حوضه گیری در اولویت تحلیل چند معیاره مکانی و فنون تصمیم

 گیری مکانی توان اشاره کرد. مطالعه دیگر در کنیا با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم سنگی پرداخته شده است می

SDSS
راضی، گسترش حمایت از کشاورزان و کشاورزی، ، برای کمک به متخصصین در رابطه با کاربری ا7

ص ، 2004اوچال و کرکیدیس، )بندی کیفیت زمین، ارزیابی مدیریت پایدار زمین و مدیریت منابع پرداخته شد  طبقه

EPM مدل و GIS های (، همچنین در حوزه آبخیز سد شهریار میانه با استفاده از تکنیک1392. حسینخانی )(23
به  8

                                                           
1
 Spatial Multi Criteria Evaluation

2
 Multi Criteria Eualuation

3
 Geographic Information Systems

4
 Multi - Criteria Decision Analysis

5
 A System for Selecting Suitase Sites

6
 Analytical Hierarchy Process

7
 Spatial Decision Support System

8
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نتایج نهایی مبین این واقعیت است که بر دهی حوزه آبخیز پرداخته شد.  رسایش و پتانسیل رسوبارزیابی خطر ف

های فرسایش همبستگی بسیار باالیی با وضعیت لیتولوژی، خاک و پوشش  محدوده GIS و روش EPMمدل اساس 

های آبخیز  ایش آبی حوضهیابی و ایجاد سد باعث جلوگیری از فرس . مکانهای منطقه دارند آبراه گیاهی و فرسایش

های آبخیز  دست حوضه های پایین های کشاورزی و راه ها، زمین های ناشی از سیل در روستا گردد و از خطر می

 توری است. شود. هدف از انجام این پروژه تعیین مکان مناسب برای ایجاد سد سنگ جلوگیری می

 

 منطقه مورد مطالعه

 میمه بخش غرب در میمه و شهر شاهین شهرستان روستای نوزده از یکعنوان  به «حسن رباط تاریخی روستای

یدالتأسیس جد شهر 15 کیلومتر شرق از میمه، شهر 35 کیلومتر غرب از روستا این. باشد می زرکان دهستان در

 کیلومتر 135 اصفهان شهر ورودی تا روستا مرکز فاصله. است متصل کوهستان منطقه به جنوب و شمال از بید الی

 ثانیه 54 و دقیقه 21 و درجه 33 جغرافیایی طول ازیلومترمربع ک 82/197 مساحت دارای مطالعه مورد حوضه. است

 53 درجه 50تا  ثانیه 25 و دقیقه 42 و درجه 50 یاییجغراف عرض از و شمالی ثانیه 44 و دقیقه 37 و درجه 33 تا

 موقعیت( 1) شکل. گیرد می دربر را لوشاب وحسن رباط  روستای که است یافته امتداد شرقی ثانیه 13 و دقیقه

 .دهد می نشانا ر مطالعه مورد منطقه جغرافیای

 
 (شهرستان اصفهانرباط )موقعیت منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز حسن : 1 شکل
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 ها مواد و روش

شناسی(  ها، کاربری اراضی، زمین راه ها، روستاها، ها، چشمه ها و اطالعات مربوط به )چاه در ابتدا به تهیه نقشه

ها  این الیه، ArcGIS منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. طی عملیات ژئورفرنس و برش منطقه مورد مطالعه در محیط

برای  ILWIS افزاری شدند. سپس طی عملیات مختلف در محیط نرم ILWIS افزاری ی استفاده در محیط نرم آماده

توان روند عملیات ورودی و خروجی  ( می2پردازش شدند. در شکل ) استمدل درختی  ی بعدی که ورود به مرحله

 .های مورد مطالعه را مشاهده نمود الیه
 

 

 ها روی داده : روند عملیات پردازش بر2 شکل

 

دهی به ستون  ای و خطی و همچنین با ارزش های نقطه )فاصله( کردن نقشه Distance با ILWISافزار  در نرم

( 3) های توصیفی و تبدیل به رستر، منجر به ساخت نقشه مورد استفاده در مدل درختی شد. شکل جداول نقشه

ای از منطقه به  دهد. با استفاده از تصاویر ماهواره را نمایش می ILWIS شماتیکی از مدل درختی طراحی شده در

NDVI ساخت
یش خاک بوسیله آب با پوشش گیاهی بدست آمده برای ارتباط بین فرسا NDVI پرداخته شد. از1

طور چشمگیری جلوگیری  استفاده شد. مناطقی که دارای پوشش گیاهی است از فرسایش بوجود آمده توسط آب به

طور با استفاده از کانتور  باشند. همین منظور این مناطق از حساسیت کمتری برای فرسایش برخوردار می کند، بدین می

DEM منطقه، نقشه
ی شیب موردنظر  یب حوزه مورد مطالعه بدست آمد. درواقع نقشه شیب تعیین کنندهو جهت ش 2

گردد.  ی شیب موردنظر توسط کارشناسان و یا کارفرما مشخص می برای احداث سد گابیونی است. تعیین بازه

ا کارفرما تعیین های موردنظر کارشناسان و ی ها و روستاها( با در نظر گرفتن مسافت ها، چاه ها، چشمه ی )راه نقشه

تر باشد بهتر است، با تعیین حداکثر فاصله برای هر یک از این  ها نزدیک که هرچه فاصله به این مکان طوری گردید به

و مورد استفاده  ILWIS افزاری های بدست آمده در بخش نرم ( نقشه4) ها تهیه شدند. در شکل های آن ها نقشه مکان

 .در مدل درختی نشان داده شده است

صورت رستر درآمدند. در مدل درختی دو  به ILWISها در مدل درختی در محیط  برای استفاده از نقشه

ها( تعریف شد. برای عوامل دو گروه و یک زیر گروه تعریف شد. در گروه  محدودیت که شامل نقشه )شیب و آبراه

                                                           
1
 Normalized Difference Vegetation Index 

2
 Digital Elevation Model 
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های  قرار گرفته شد. در گروه دو نقشهشناسی(  اراضی و زمین گیاهی، بارندگی، کاربری های )شیب، پوشش یک نقشه

ها تعریف شده، جای  که فواصل در این نقشه ها( ها و چاه ها( و زیرمجموعه این گروه نقشه )چشمه ها و روستا )راه

های  های رستری با در نظر گرفتن اهمیت احداث گابیون در نزدیکی مکان گرفته شده است. باید توجه کرد که نقشه

های رستری برای  )فاصله( کردن نقشهDistance هایی از قبیل  دارا بودن شرایط محیطی، پردازش موردنظر و همچنین

ها و محدودیت پرداخته  منطقه مورد مطالعه برای عوامل DEM فاکتور فاصله و همچنین تشکیل نقشه شیب و تهیه

 ها برای ورود به مدل درختی آماده شداند. سازی داده شد. پس از تکمیل و آماده

 

 
 (ILWIS) افزار : نحوه ی طراحی مدل درختی در نرم3شکل 

 

های که از نظر کارشناسان مورد اولویت قرار داده بودند وارد  ها شیب آبراه در مدل درختی در گروه محدودیت

های بین این دو رقم  درصد تعیین گردید که روال کار به این صورت است که شیب 70الی  5های بین  شد. شیب

گیری  ایی که ارزش یک دارند در تصمیمه شود و شیب ارزش یک و غیر ازین اعداد ارزش صفر در نظر گرفته می

بندی گردیده شد و  ها به روش استرالر رتبه طور آبراه همین(. 333ص ، 2010شوند )جنلتی،  یابی شرکت داده می مکان

ی  ها به ترتیب اولویت جایگذاری شدند. ابتدا همه ها در گروه ها وارد شد. الیه ارزش یک در محدودیت 3 و 2ی  رتبه

گیاهی  سازی شدند. در نقشه شیب به مناطق با شیب زیاد اهمیت بیشتری داده شد. برای نقشه پوشش نداردعوامل استا

گیاهی کمتر اهمیت بیشتری داده شد و همچنین برای عامل بارندگی مناطق پر بارش اهمیت باالتری  مناطق با پوشش

شود. نقشه کاربری اراضی  اناب و فرسایش مینسبت به مناطق کم بارش داده شد زیرا بارندگی زیاد باعث افزایش رو
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بندی گردید چنانکه در مناطق حائز اهمیت  شناسی منطقه مورد مطالعه با نظرات کارشناسان مربوطه اولویت و زمین

برای ایجاد سد گابیونی چه ازلحاظ جنس زمین و نوع کاربری اراضی از اهمیت باالتر و در نتیجه وزن بیشتر 

ها اهمیت  د. در گروه دو و زیر مجموع آن که نقشه فاصله هستند مناطق دورتر از این مکانبرخوردار گردیده ش

کمتری برای ساخت سد گابیونی برخوردار شدند، دالیل اقتصادی علت این امر است. پس از استانداردسازی، به 

از مدل فرآیند سلسله مراتبی  ها وزن داده شد. هر گروه به روش مختلفی وزن داده شد. در گروه یک با استفاده گروه

مراتبی این است که در آن تمام عناصر را در ارتباط با هم  دهی شد. از امتیازات فرایند سلسله  به عوامل مختلف وزن

( ترتیب عملیات مدل درختی به 1(. در جدول )159 ، ص1392نساز،  شود )عابدینی و ستایشی در نظر گرفته می

ب پس از تکمیل مدل درختی بهترین مکان برای احداث سدهای گابیونی مشخص نمایش آمده است. بدین ترتی

 گردیده شد.

 
 عنوان عامل یا محدودیت در مدل درختی های استفاده شده به نقشه :4 شکل
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 یط ارزیابی چند معیاره مکاندر محتشکیل مدل درختی : 1جدول 

 استاندارد نقشه توابع دلیل وزن دهی وزن منابع

(، 1390همکاران )جمالی و 

درصد  70تا  5از شیب بین 

 .استفاده نمودند
 یک -

درصد  70 تا 5 شیب بین

با نظر کارشناسان برای 

احداث گابیون در نظر 

 .گرفته شد

 70 تا 5 شیب بین) بولین

درصد ارزش یک و بقیه 

 (ارزش صفر

 محدودیت شیب

  یک - 
 دو برابر پیکسل) بولین

 (سایز درنظرگرفته شد
 محدودیت آبراهه

 (،1387) جمالی و همکاران

با استفاده از مقایسه زوجی 

عوامل گروهای خود را 

 .مقایسه کردند

51/0 
 ای زوجی مقایسه

(AHP) 

 70تا  5شیب وسط 

درصد با نظر کارشناسان 

برای احداث گابیون 

 اهمیت بیشتری گرفت.

هرچه شیب ) استاندارد

بیشتر اهمیت بیشتری 

 دارد(

 (1 عوامل )گروه شیب

 ارین پور و همکاران

(، استانداردسازی 2015)

اینتروال( ) صورت کاست به

 .انجام دادند

26/0 
 ای زوجی مقایسه

(AHP) 

منطقی است که پوشش 

گیاهی از فرسایش 

 کند. ممانعت می

هرچه پوشش ) ای رتبه

گیاهی کمتر اهمیت 

 بیشتر دارد(

پوشش 

 گیاهی
 (1 عوامل )گروه

 13/0 استدالل قیاسی
 ای زوجی مقایسه

(AHP) 

فرسایش در جاهایی به 

رسد که  حداکثر خود می

میانگین بارندگی مؤثر 

متر  میلی 300، سالیانه آن

 باشد.

ارتفاع باالتر ) استاندارد

بارندگی بیشتر اهمیت 

باالتر و ارتفاع خیلی 

 باالتر اهمیت کمتر به

خاطر وجود بارش 

 برف(

 (1 عوامل )گروه بارندگی

 استاندارد نقشه توابع دلیل وزن دهی وزن منابع

Arianpour و همکاران 

(، در استانداردسازی 2015)

از جداول توصیفی و 

 صورت مقایسه زوجی به

06/0 
 ای زوجی مقایسه

(AHP) 

منطقی است در امالک 

شخصی شرایط فعالیت 

 مشکالتی دارد.

های با  ای )مکان رتبه

پوشش گیاهی کمتر و 

فاقد مالک اهمیت بیشتر 

 و بالعکس(

کاربری 

 اراضی
 (1 عوامل )گروه

(، 1389جمالی و همکاران )

استانداردسازی به روش 

 .اند کاست انجام داده

61/0 
 بندی اولویت

Rank) 
Ordering) 

نزدیکی به راه هزینه 

ساخت سدهای گابیونی 

 دهد. را کاهش می

نزدیکی به راه ) استاندارد

 اهمیت بیشتر و بهتر(
 (2 عوامل )گروه ها راه

(، 1390جمالی و همکاران )

صورت  سازی به استاندارد

 .اند کاست انجام داده

28/0 

 بندی اولویت

Rank) 

(ordering 

بیشتر جنبه اقتصادی 

 .باشد مدنظرمی

نزدیکی به ) استاندارد

روستا اهمیت بیشتر و 

 بهتر(

 (2 عوامل )گروه روستا

 (،1389همکاران ) و جمالی

استانداردسازیبهروشکاستان

 .جامدادهاند

55/0 
 رتبه

(Direct method) 

بیشتر جنبه اقتصادی 

 نظر است. مد

نزدیکی به ) استاندارد

چشمه اهمیت بیشتر و 

 بهتر(

 چشمه
-2 عوامل )گروه

1) 

 (،1389همکاران ) و جمالی

 روش به استانداردسازی

 .اند داده انجام کاست

 رتبه 46/0

(Direct method) 

بیشتر جنبه اقتصادی 

 نظر است. مد

نزدیکی به ) استاندارد

چاه اهمیت بیشتر و 

 بهتر(

 چاه
-2 عوامل )گروه

1) 
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های تحقیق یافته

ها و  ها، چاه هایی را اولویت قرار داده است که حداقل فاصله را با )روستاها، چشمه (، آبراه5با توجه به شکل )

هایی که وزن بیشتری برای اهمیت  شناسی در قسمت گیاهی منطقه و زمینها( دارد. همچنین با بررسی پوشش  راه

های انتخاب شده برای ایجاد سد گابیونی  اند. خود اولویت مسیر ها انتخاب شده اند جزء اولویت بیشتری گرفته بوده

است.  بندی شده است. ترتیب اولویت با سه رنگ سبز، صورتی و آبی مشخص گردیده ها نیز اولویت در آبراه

و برای اولویت سوم این مقدار افزایش  اولویت اول ازلحاظ کمی و مساحتی، مقدار کمتری را به خوداختصاص داده

کند.  یابی سدهای اصالحی کمک شایانی برای کنترل فرسایش در مناطق حساس به این پدیده می یافته است. مکان

ند خواهد بود. چراکه این روش با در نظر گرفتن در بخش کشاورزی و عدم هدر رفت خاک در منطقه بسیار سودم

سازد که بتوانند برای  های آبخیز این امکان را فراهم می ریزان حوزه عوامل فرسایشی و شناسایی این مناطق به برنامه

 های مفیدی ارائه دهند. کنترل این پدیده برنامه
 

 

 بندی برای احداث سد یتاولونقشه نهایی  :5شکل 

گیری نتیجهبحث و 

توان چنین نتیجه گرفت،  گیری چند معیاره بوجود آمده است می با توجه به خروجی مدل درختی که با تصمیم

نظر کارشناسان پروژه  هایی که مد اند در نزدیکی مکان های گابیونی قرار گرفته هایی که در اولویت ساخت سد آبراه

گیرنده در  ی اهمیت تصمیم گرفته است. این امر نشان دهندهبوده، مانند چاه آب و روستا، جاده و چشمه قرار 

 که به رو (1391زاده نفوتی و همکاران ) توان در پژوهش حسن های مسافتی در مدل است و می دهی به فاکتور وزن

SMCE رود را  ی زمین لغزش نقشه پراکنش زمین لغزش حوزه آبخیز سلمان با امتیازدهی به عوامل مؤثر در پدیده
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روش درستی بیشتری نسبت به رگرسیون چند متغیره برخوردار  ه نمودند مشاهده کرد، نتیجه بدست آمده ازاینتهی

های  های ایجاد سد گابیونی مشخص است ولی جنبه اهمیت اقتصادی در انتخاب مکان بوده است. هرچند به وضوح

خوبی  باشد نیز به ی از فرسایش و سیالب میهایی که نیاز به سد گابیونی برای جلوگیر منطقی و کارشناسی در آبراه

پذیر نیست و  توری امکان واقع ایجاد سدهای اصالحی سنگ العبور به است. البته در مناطق صعب  در نظر گرفته شده

دهی کارشناسان به فاکتورهای شرکت کننده در مدل  هرحال وزن گیری نیز جای ندارد. به در تحلیل مدل تصمیم

گیری چند  های تصمیم توان رسید. روش زند و به نتیجه دلخواه با توجه به شرایط می را رقم می گیری نتایج تصمیم

گردد؛  های بسیاری مورد استفاده واقع می ها است زیرا که در زمینه معیاره مدل مناسبی برای تعیین اولویت

 ؛ وپذیری تهیه کردند نقشه آسیبپذیری ناشی از زلزله  در برآورد میزان آسیب(، 1391) باسمنج و همکاران کامل

( MCDAگیری چند شاخصه ) و تحلیل تصمیم AHPاز (، با استفاده 2015همکاران ) جازول وطور  همین

یلومترمربع اقدامات ک 117را مشخص کردند که شامل  هند KODAR لغزش در منطقه پذیری زمین های آسیب اولویت

 داد. یمر این حوضه را نشان محافظتی به دلیل اولویت باال و بسیار باال د

 

 مراجع

، بررسی تأثیر نانوزئولیت در کاهش فرسایش خاک با استفاده از 1393بروغنی، مهدی، میرنیا، خ، احمدی، ج،  -1

 .95 ـ 106، ص 9، شماره 5، مدیریت حوضه آبخیز، سال ((FEL3 باران ساز

ی  بندی حوضه ینوین در اولویت روش (SMCE) ، ارزیابی چندمعیاره مکانی1392اکبر، یزدانی، م،  جمالی، علی -2
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 .261 ـ 270 ، ص14، شماره 2تحقیقات مرتع و بیابان ایران، سال مکانی،  استفاده از سامانه تصمیم یار
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