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 چکیده
هاي ایجاد سد  است. براي تعیین مکانن واقع شده رباط شهرستان اصفها حسنمنطقه  در حوزه مورد مطالعه

اند  اولویت ساخت قرار گرفتههایی که بنا به دالیل اقتصادي و نظر کارشناسان مربوطه در  توري(گابیون) در آبره سنگ
و  بکار گرفته شد. در ابتدا عوامل مهم و کلیدياین امردر ) SMCEگیري چند معیاره ( تصمیم روش از ا استفادهب

سپس با  تهیه گردیده شد. هاي قابل استفاده در مدل درختی در منطقه مورد مطالعه بصورت الیهها محدودیت
در هاي ساخت سد گابیونی را  ت به تولید نقشه نهایی که اولویتدر نهای ها دهی به آن ها و وزن سازي الیه استاندارد
مطالعه و اهمیت قرارگیري هاي فراوان در منطقه مورد  هاي بسیار و چاه شان می دهد انجامید. با وجود راهمنطقه ن

مل طبیعی نیز در البته عوا تاثیر بسیاري در انتخاب مکان هاي ایجاد سد داشت. ،حاضر هاي سدها در نزدیکی روستا
ریزان در  یابی براي برنامه خالت همگامی داشته است. این مکاندي دشرایط اقتصا در نظر گرفتنها با  انتخاب این مکان

 گردد. پیشنهاد می توجه دارند  هاي آبخیز که به کنترل فرسایش در مناطق حائز اهمیت حوزه
 

 SMCE ،حوزه آبریز تصمیم گیري چند معیاره، مکان یابی،کلیدي: هاي واژه
 
 
 مقدمه -1

، ز آب، بادي ائم ا توسط عوامل فرسایش دهنده]5[م خاك سطحی زمین، فرسودگی و از بین رفتن مداوتخریب
یاد یا رواناب در شوند. به دلیل وقوع جریان ز دست باعث بوجود آوردن فرسایش می اي و موارد ازین یخچال و تخریب توده

بوجود  ا در پایین دستاي ر افتد و نهایتا مشکالت عدیده یها فرسایش عظیمی در سطح حوزه اتفاق م حوضه آبریز رودخانه
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زمان الزم براي تولید خاك بسیار که مدت  با توجه به این نشینی و انباشته شدن رسوب است. آورد که ناشی از ته می
بررسی تخریب و فرسایش خاك و لذا  .]5[گردد فرسایش خاك موجب از بین رفتن منابع طبیعی می ،والنی استط

هاي احداث گابیون  . با توجه به این موضوع طرح]5[ی برخوردار استیاهمیت واال هاي سطحی و عوامل موثر در آن از نقشه
که از مفتول آهنی آبکاري شده به شکل مکعب مستطیل که پس از پر شدن از سنگ همانند یک آجر بزرگ مورد 

استفاده از براي  ند.شو هاي آبریز بسیار موثر واقع می از حوضهو سیل در جلوگیري از فرسایش ]1[استفاده قرار می گیرد
هاي مناسب این سازه  مکانبراي یافتن  )SMCE(گیري شوند از فنون تصمیم ها که در چه مکانی مفید واقع می گابیون

ترکیبی از  SMCEدر واقع . ]10[شود تحلیل سلسله مراتبی پشتیبانی می توسط فرایندSMCE .]6[استاستفاده شد 
MCE  وGIS باشدکه هدف  میMCE هایش براي ارزیابی می  مراه با وزنکت گرفتن فضاهاي غیرمکانی هبه مشار
ایی از آن  طرح است و نمونهمMCDA1گیري چند معیاره هاي تصمیم تحلیلیابی با  هاي جدید مکان امروزه روش. ]11[باشد

هاي ي گذار است براي سیاست MCDAبه طور گسترده که از فنون ASSESS و  AHP. ]6[باشد می 2ASSESSکاربرد 
هاي آبخیز به تحقیقات جمالی و همکاران  استفاده این روش در حوضهدر  .]8[شود برده می  کار محیطی به

ي آبخیز براي  بندي حوزه گیري در اولویت تصمیم ) که با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی و فنون1390)و(1389(
یا یک مدل سامانه در مطالعه دیگر در کن .]2[اشاره کرد توان ه است میسنگی پرداخته شد هاي اصالحی توري احداث سد

، ارزیابی بندي کیفیت خاك ه متخصصان کاربري زمین براي طبقهبراي کمک ب 3SDSSگیري مکانی  پشتیبانی تصمیم
دیاگرام هاي  که د، توسعه داده شهاي اراضی پیشنهادي خیص پتانسیل کاربري زمین در واحدپایدار مدیریت زمین و تش

هاي کیفیت اراضی به این ترتیب تهیه شد و این سامانه قابلیت انعطاف براي کاربرد در نقاط مختلف  فیت خاك و نقشهکی
 GISهاي  هریار میانه با استفاده از تکنیکهمچنین در حوضه آبریز سد ش.)]7[کنیا را داشت (به نقل از جمالی و همکاران

 که است واقعیت این مبین نهایی نتایجدهی حوضه پرداخته شد. رسوبزیابی خطر فرسایش و پتانسیل به ار EPMو مدل 
 پوشش و خاك لیتولوژي، با وضعیت باالیی بسیار همبستگی فرسایش هاي همحدود GISو روش  EPMمدل  براساس
اث احد مناسب و واجد شرایط برايدر این مقاله براي مشخص نمودن مکان  .]3[منطقه دارندهاي  آبراه فرسایش و گیاهی

ین با توجه به همچن هاي این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. رسایش آبی ابتدا عوامل و محدودیتگابیون در جلوگیري از ف
با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط احداث گابیون در منطقه مورد مطالعه سعی در و دهی مناسب  بندي و وزن اولویت

 .شود میها کنترل  با این کار فرسایش در حوزه آبریزکه  فتصورت گرانتخاب مکان مناسب براي احداث گابیون 
 

 منطقه مورد مطالعه -2
 در میمه بخش درغرب میمه و شهر شاهین شهرستان روستاي 19 از یکی بعنوان " رباط حسن" تاریخی وستاير

 از بید الي تاسیسال شهرجدید 15 کیلومتر شرق از، شهرمیمه 35 کیلومتر غرب از روستا این. میباشد زرکان دهستان
حوزه مورد  .کیلومتراست 135 شهراصفهان ورودي تا روستا مرکز فاصله. کوهستان متصل است منطقه به شمال و جنوب

 37 و درجه 33 تا ثانیه 54و  دقیقه 21 و درجه 33 جغرافیایی ازطولکیلومتر مربع  82/197داراي مساحت مطالعه 

1- Multi - Criteria decision analysis 
2-A system for Selecting suitase sites 
3-Spatial Decision support system 
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 شرقی ثانیه 13و  دقیقه 53درجه 50تا ثانیه 25و  دقیقه 42 و درجه 50یاییجغراف عرض از و شمالی ثانیه 44و  دقیقه
اي منطقه مورد مطالعه را ) موقعیت جغرافی1شکل (که روستاي حسن رباط و لوشاب را در بر می گیرد.، است یافته امتداد

 دهد. نشان می

 

 
 )ناصفها شهرستان(رباط آبریزحسن حوضه مطالعه مورد منطقه . موقعیت1 شکل

 

 ها مواد و روش -3
شناسی، منطقه  ها، کاربري اراضی، زمین ها، روستاها، راه ها، چشمه ها و اطالعات مربوط به چاه در ابتدا به تهیه نقشه

ي استفاده در محیط  ها آماده این الیهArc GISپرداخته شد.طی عملیات ژئورفرنس و برش در محیط مورد مطالعه 
ي بعدي که ورود به  براي مرحلهILWISافزاري  در محیط نرم طی عملیات مختلفها  ن الیهای. شدند ILWISافزاري  نرم

هاي مورد مطالعه را  توان روند عملیات ورودي و خروجی الیه ) می2در شکل (باشد پردازش شدند. مدل درختی می
 مشاهده نمود. 
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ها . روند عملیات پردازش برروي داده2شکل  

هاي  نقشه دهی به ستون جداول اي و خطی و همچنین با ارزش هاي نقطه کردن نقشه distanceبا  ILWISدر 
اي از  با استفاده از تصاویر ماهواره .و تبدیل به رستر منجر به ساخت نقشه مورد استفاده در مدل درختی شد توصیفی

و جهت شیب حوزه مورد  1DEMمنطقه، نقشه contour طور با استفاده از  پرداخته شد. و همین NDVIمنطقه به ساخت 
و مورد استفاده در مدل درختی  ILWISافزاري  هاي بدست آمده در بخش نرم ) نقشه3بدست آمد. در شکل ( مطالعه

 نشان داده شده است.
 

 
 هاي استفاده شده به عنوان عامل یا محدودیت در مدل درختی . نقشه3شکل 

1-Digital Terrain Model 
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طراحی گردید. که در آن عوامل و  ILWISدرختی در محیط  رستر در مرحله قبل مدل هاي پس از تهیه نقشه
) شماتیکی از مدل درختی 4ها نیز در مسیرهاي درست جاي گرفته شد. شکل ( ها مشخص شده و نقشه محدودیت

 دهد. را به نمایش می ILWISطراحی شده در 

 
 ILWISافزار درنرم درختی مدل طراحی ي . نحوه4شکل

 
 

و  هاي مورد نظر میت احداث گابیون در نزدیکی مکانهاي رستري با در نظر گرفتن اه که نقشه باید توجه کرد
هاي رستري براي فاکتور فاصله و  کردن نقشه distanceهایی از قبیل  پردازش، همچنین دارا بودن شرایط محیطی

. پس از تکمیل و ها و محدودیت پرداخته شد منطقه مورد مطالعه براي عوامل DEMمچنین تشکیل نقشه شیب و تهیه ه
هاي که از نظر کارشناسان  ها شیب آبراه در گروه محدودیت ها براي ورود به مدل درختی آماده شداند. آماده سازي داده

درصد تعیین گردید که روال کار به این صورت است که  70الی  5هاي بین  یت قرار داده بودند وارد شد. شیبمورد اولو
 هایی که ارزش یک دارند شود و شیب اعداد ارزش صفر در نظر گرفته می هاي بین این دو رقم ارزش یک و غیر ازین شیب

  3و2ي  بندي گردیده شد و رتبه ها به روش استرالر رتبه ههمین طور آبرا شوند. یابی شرکت داده می گیري مکان در تصمیم
بندي  ه یک زیر مجموعه در گروه دو دستهها دو گروه و همرا دودیت ها وارد شد. در قسمت عواملارزش یک در مح

سازي شدند و سپس به  ي عوامل استاندارد ابتدا همهاري شدند. ولویت جایگذها به ترتیب ا ها در گروه الیه گردیده شد.
کمیل مدل ) ترتیب عملیات مدل درختی به نمایش آمده است. بدین ترتیب پس از ت1ها وزن داده شد. در جدول ( گروه

 مشخص گردیده شد.درختی بهترین مکان براي احداث سد هاي گابیونی 
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 ]9[مکان معیاره چند ارزیابی درمحیط درختی مدل تشکیل.1جدول 
 وزن وزن دهی دلیل توابع نقشه استاندارد

 محدودیت
 شیب

 70 تا5 شیببین(بولین
 بقیه و یک درصدارزش

 )صفر ارزش

 با درصد 70 تا 5 بین شیب
 احداث براي ارشناساننظرک

 .شد درنظرگرفته گابیون
  صفر و یک

 آبراهه
 پیکسل برابر دو(بولین
sizeشد درنظرگرفته( 

  صفر و یک 

 عوامل

 1گروه 

 شیب
استاندارد(هرچه شیب 
بیشتر اهمیت بیشتري 

 دارد)

درصد با  70تا  5 وسطشیب  
نظر کارشناسان براي احداث 

 اهمیت بیشتري گرفت.گابیون 

اي  مقایسه
 )AHP(زوجی

51/0 

پوشش 
 گیاهی

اي(هرچه پوشش  رتبه
گیاهی کمتر اهمیت 

 بیشتر دارد)

پوشش گیاهی  منطقی است که
 کند. از فرسایش ممانعت می

26/0 

 بارندگی

استاندارد(ارتفاع باالتر 
بارنگی بیشتر اهمیت 
باالتر و ارتفاع خیلی 
باالتر اهمیت کمتر 

 بخاطر وجود بارش برف)

 حداکثر به درجاهایی فرسایش
 میانگین رسدکه می خود

 300، آن سالیانه مؤثر بارندگی
 .باشد میلیمتر

13/0 

 کاربري
 اراضی

هاي با  اي (مکان رتبه
ش گیاهی کمتر و فاقد پوش

بیشتر و مالک اهمیت 
 بلعکس)

در امالك شخصی منطقی است 
 شرایط فعالیت مشکالتی دارد.

06/0 

زمین 
 شناسی

گ هاي اي(سن رتبه
سختر اهمیت کمتر و 

 بلعکس)

هاي  منطقی است در سنگ
فرسایش به سختی تر  سخت

 گیرد. صورت می
03/0 

 2گروه 
 راهها

(نزدیکی به راه استاندارد
 اهمیت بیشتر)

ساخت  نزدیکی به راه هزینه
سد هاي گابیونی را کاهش 

 اولویت بندي دهد.  می
Rank ordering 

61/0 

 روستا
یکی به استاندارد(نزد

 روستا اهمیت بیشتر)
 مدنظرمی اقتصادي بیشترجنبه

 .باشد
28/0 

 1 -2گروه 
 چشمه

استاندارد(نزدیکی به 
 اهمیت بیشتر)چشمه 

نظر  بیشتر جنبه اقتصادي مد
 رتبه باشد. می

Direct method 
 

1
1/0 

55/0 

 چاه
استاندارد(نزدیکی به چاه 

 اهمیت بیشتر)
 نظر مد اقتصادي بیشترجنبه

 باشد. می
46/0 
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 وپیشنهادات نتایج -4
دارد.  ها ها و راه ها، چاه ههایی را اولویت قرار داده است که حداقل فاصله را با روستاها، چشم آبراه)، 5با توجه به شکل (

هایی که وزن بیشتري براي اهمیت بیشتري گرفته  شناسی در قسمت همچنین با بررسی پوشش گیاهی منطقه و زمین
ها نیز  هاي انتخاب شده براي ایجاد سد گابیونی در آبراه خود اولویت مسیر. اند شدهانتخاب ها  جزء اولویت اند بوده

مشخص گردیده است. اولویت اول از لحاظ کمی و  آبیو  صورتی، سبزبندي شده است. ترتیب اولویت با سه رنگ  اولویت
یابی سدهاي  مکان ویت سوم این مقدار افزایش یافته است.براي اول کمتري را به خود اختصاص داده، واحتی، مقدار مس

ر دکند. در بخش کشاورزي و عدم ه ش در مناطق حساس به این پدیده میاصالحی کمک شایانی براي کنترل فرسای
رفت خاك در منطقه بسیار سودمند خواهد بود. چراکه این روش با در نظر گرفتن عوامل فرسایشی و شناسایی این 

هاي مفیدي  سازد که بتوانند براي کنترل این پدیده برنامه هاي آبخیز این امکان را فراهم می ریزان حوزه برنامهمناطق به 
 ارائه دهند.

 

 
 سد احداث براي بندي اولویت نهایی نقشه .5شکل 
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 گیري نتیجه بحث و– 5
، توان چنین نتیجه گرفتی م گیري چند معیاره بوجود آمده است خروجی مدل درختی که با تصمیمبا توجه به 

نظر کارشناسان پروژه بوده،  هایی که مد اند در نزدیکی مکان هاي گابیونی قرار گرفته هایی که در اولویت ساخت سد آبراه
دهی به  ي اهمیت تصمیم گیرنده در وزن این امر نشان دهنده، جاده و چشمه قرار گرفته است. مانند چاه آب و روستا

هاي ایجاد سد گابیونی مشخص  اهمیت اقتصادي در انتخاب مکان هرچند به وضوح  باشد. تی در مدل میهاي مساف فاکتور
و سیالب  هایی که نیاز به سد گابیونی براي جلوگیري از فرسایش هاي منطقی و کارشناسی در آبراه باشد ولی جنبه می
العبور به واقع ایجاد سدهاي اصالحی سنگ توري  است. البته در مناطق صعب  شد نیز به خوبی در نظر گرفته شدهبا می

دهی کارشناسان به فاکتورهاي شرکت  گیري نیز جاي ندارد. بهرحال وزن پذیر نیست و در تحلیل مدل تصمیم امکان
 وان رسید.ت ه با توجه به شرایط میکننده در مدل تصمیم گیري نتایج را رقم می زند و به نتیجه دلخوا
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