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چکیده
یکي از مهمترین و ابتدایيترین مراحل ساخت سد ،مکانیابي احداث سازه ميباشد .مکانیابي سازههای آبخیزداری از
جمله تحلیلهای مکاني است که در صورت مدیریت صحیح ،تاثیر فراواني در کاهش هزینه فعالیتهای آبخیزداری دارد.
تعیین ویژگيهای زیرحوضهها و شناخت خصوصیات آنها در حوزه آبخیز ،برای اجرای صحیح سازههای آبي از اهمیت
باالیي برخوردار است .در صورت اجرای پروژهها در مکانهای نامناسب ،عالوه بر هدر رفت سرمایه ملي ،وقوع
پدیدههایي نظیر سیالبهای مهیب ،سبب بدتر شدن شرایط حوضهها خواهد شد .هدف این پژوهش ،معرفي و تبیین
روشهای سیستم پشتیباني تصمیمگیری در رتبهبندی زیرحوضههای بحراني بهمنظور مکانیابي صحیح پروژههای
آبخیزداری ميباشد .در پژوهش حاضر ،نه معیار موثر به منظور مکانیابي سدهای سنگي-مالتي در ده زیرحوضه حوزه
آبخیز یخلقان ماکو شناسایي و تعیین شدند .سپس معیارها به کمک ماتریس زوجي روش  AHPوزندهي و
زیرحوضهها با روشهای  TOPSISو  VIKORجهت اجرای سدهای سنگي-مالتي اولویتبندی شدند .با توجه به نتایج،
مهمترین معیارهای موثر جهت مکانیابي سدهای سنگي-مالتي ،مساحت زیرحوضه و معیار طول آبراهه اصلي با
بیشترین وزن بهترتیب وزنهای  1/535و  1/214بودند .معیارهای فاصله روستا تا جاده نیز با کمترین وزن ،1/199
پایینترین اهمیت را به خود اختصاص دادند .در نهایت زیرحوضهها جهت اجرای سدهای سنگي-مالتي به کمک هر دو
روش اولویتبندی شدند و نتایج حاصل از هر دو روش ،زیرحوضههای یکساني را بهعنوان زیرحوضههای بحراني تعیین
کردند.
تصمیمگیری،

واژههای کلیدی :آذربایجان غربي ،اولویتبندی ،پروژههای آبخیزداری ،سیستم پشتیباني
مقدمه
مدیریت و برنامهریزی در سطح حوزههای آبخیز
همواره یکي از چالشهای مهم پیش روی مدیران
صنعت آب کشور بوده است .عموماً مسائلي مانند
مکانیابي و اجرای سازههای آبي در کنار شاخصهای
دیگر اجتماعي ،اقتصادی ،حفظ محیط زیست و  ...از
___________________________
* مسئول مکاتباتm.souri@urmia.ac.ir :

TOPSIS

هستند.

جمله اهدافي ميباشد که گاهاً با هم در تضاد
اصوالً طرحهای مکانیابي و اجرای سازههای آبي دارای
ابعاد و پیچیدگيهای مختلفي ميباشند ،بهخصوص در
زماني که در یک حوزه آبخیز مسائل مختلفي همچون
تامین نیازهای شرب و کشاورزی ،مالحظات زیست
محیطي ،اقتصادی و اجتماعي مطرح باشد .جامع نگری
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این اهداف نیازمند به کارگیری روشهای خاص
ميباشد که کمتر در پژوهشهای گذشته بهخصوص در
کشور ایران به آن توجه شده است .از جمله این
روشها ،مدلهای تصمیمگیری چند معیاره هستند که
ميتوانند به رتبهبندی و انتخاب گزینه برتر با توجه به
معیارهای مختلف مدنظر تصمیم گیرندگان بپردازند.
اجرای سازه در مکان نامناسب ،عالوه بر هدر رفت
هزینهها سبب شکست سازه و ایجاد عوارض مخربي
همچون سیالب های مهیب ميشود ( Fathiو
 .)2118 ،Salajeghehتاپسیس از مدلهای جبراني
بوده که در زیر گروه سازشي قرار ميگیرد (در زیر
گروه سازشي ،گزینهای ارحج خواهد بود که نزدیک-
ترین گزینه به راه حل ایده آل باشد) .الگوریتم
تاپسیس یک روش تصمیمگیری بسیار تکنیکي و قوی
برای اولویتبندی گزینهها از طریق شبیه نمودن به
جواب ایده آل ميباشد .این مدل ،یکي از بهترین
مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه است و در
تصمیمگیریها از آن استفاده زیادی ميشود .در این
الگوریتم فرض ميشود ،هر شاخص و معیار در ماتریس
تصمیمگیری دارای مطلوبیت افزایشي و یا کاهشي
یکنواخت است و به بیان دیگر مقادیری که معیارها در
این ماتریس کسب ميکنند ،اگر از نوع سود بود هر
چه مقدارش بیشتر باشد ،دارای مطلوبیت باالتر و اگر
از نوع هزینه بود دارای مطلوبیت پایینتری ميباشد.
در این مدل جهت انجام محاسبات ریاضي ،تمامي
مقادیر نسبت داده شده به معیارها بایستي از نوع کمي
بوده و در صورت کیفي بودن نسبت داده شده به
معیارها ،بایستي آنها را به مقادیر کمي تبدیل نمود
( Dastoraniو همکاران .)2152 ،روش راه حل توافقي
و بهینهسازی چند معیاره (وایکور) ،روشي جدید در
تصمیمگیری چند معیاره 5است .این روش بر
رتبهبندی و تعیین راه حلهای سازگار برای حل
مسائل با معیارهای متفاوت متمرکز شده است که مي-
تواند به تصمیمگیرندگان برای رسیدن به تصمیم
نهایي کمک کند .راه حل سازگار یک راه حل شدني
است که نزدیکترین راه حل به ایده آل است و منظور
از سازگاری نیز جوابي است که بر اساس توافق متقابل

حاصل ميشود .در این روش بهطور همزمان ميتوان از
شاخصها و معیارهای عیني و ذهني استفاده نمود
( Opricovicو  .)2110 ،Tzengگزارشهای بسیار
زیادی از کاربرد تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره
در حوضههای مختلف علوم و فنون مهندسي ،مدیریت،
علوم اجتماعي و  ...منتشر شده است که نشاندهنده
قابلیت باالی کاربرد این روشها در حل مسائلي است
که همواره بیش از یک معیار و یا یک تصمیم گیرنده در
آن دخیل هستند .از آن جایي که اغلب مسائل مدیریت
منابع آب ،مسائلي پیچیده ،دارای عدم قطعیت باال ،با
اهداف بهرهبرداری و معیارهای ارزیابي مختلف هستند،
تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره کمک شایاني به
مدیران و تصمیم گیرندگان صنعت آب جهت رسیدن
به بهترین طرح مدیریتي با در نظر گرفتن معیارها و
اولویتهای بهرهبرداری مختلف مينماید که مقاالت و
گزارشات مطالعه شده ،صحت این ادعا را ثابت ميکند
( Srdjevic .)2115 ،Yevjevichو همکاران (،)2114
روش  2TOPSISرا در ارزیابي سناریوهای مدیریتي
منابع و اولویتبندی آنها بهکار گرفت Hafezparast .و
 ،)2151( Iraqinegadتحقیقي در زمینه تعیین
مهمترین معیارهای توسعه پایدار حوزههای آبخیز
انجام دادند .ایشان برای ارزیابي معیارها و انتخاب
بهترین گزینه ،از روش تصمیمگیری چند معیاره و
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبي استفاده نمودند.
 Razavi toosiو همکاران ( ،)2112از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره فازی گروهي ،جهت ارزیابي و
رتبهبندی طرحهای انتقال آب بین حوضههای کارون
بزرگ استفاده کردند Afshar .و همکاران ( ،)2151به
بررسي قابلیت استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری
چند معیاره برای بررسي طرحهای مختلف رودخانه
کارون در ایران با توجه به معیارهای مختلف اجتماعي،
اقتصادی ،زیست محیطي و  ...پرداختند .در پژوهشي
 Jafarnejadو همکاران ) ،)2110وضعیت کیفي آب
رود کارون در محل ایستگاههای نمونهبرداری را بررسي
کردند .ایشان با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند
معیاره ،تاثیر منابع آالینده نقطهای و غیر نقطهای را
ارزیابي و ایستگاههای نمونهبرداری در شبکه پایش
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کیفي رودخانه کارون را اولویتبندی کردند Eugene .و
همکاران ( ،)2118از تکنیک تحلیل سلسله مراتبي در
حوزه آبخیز ریمله در استان لرستان در راستای
مدیریت جامع حوزههای آبخیز استفاده کردند .برای
انتخاب بهترین گزینه چهار معیار شامل هزینه ،حفاظت
خاك ،کاهش سیالب و تولیدات زراعي و دامي مشخص
شد .سپس بر اساس نظرات کارشناسان ،اقدام به
ارزیابي گزینهها از طریق ماتریس مقایسه زوجي شد که
پس از انجام محاسبات ،هزینه اجرا بهعنوان مهمترین
معیار و عملیات بیولوژیک بهعنوان بهترین طرح معرفي
شدند .در پژوهشي  Farajiو همکاران ( ،)2152به
کمک مدل وایکور به بررسي و سنجش کیفیت زندگي
در مناطق روستایي (مطالعه موردی دهستان آق بالغ
استان زنجان) پرداختند .همچنین در مطالعهای Badri
و همکاران ( )2159به رتبهبندی سطح پایداری نقاط
روستایي بر اساس مدل وایکور در روستاهای شهرستان
فسا–استان فارس پرداختند .ایشان بیان کردند که
روش وایکور از قابلیت باالیي در رتبهبندی برخوردار
است ،)2110( Amiri .در مطالعهای به کمک روش
وایکور فازی به تصمیمگیری گروهي برای انتخاب ابزار
ماشین پرداخت و نتایج ایشان گویای توانایي روش
وایکور در انتخاب هدف مذکور بودSimonovic .
و  ،)2114( Vermaاز روش تاپسیس در رتبهبندی
طرحهای مدیریت منابع آب استفاده کردندKalantar .
و همکاران ( ،)2154در پژوهشي در زمینه رتبهبندی
منا طق وقوع جرم در شهر تهران به کارایي روش AHP
همراه با روش  5VIKORگزارش دادهاند و مدل وایکور
را دارای قابلیت باالیي در ارائه نتایج منطبق با واقعیت
دانستهاند Zadegan bavi .و ،)2159( Graily
پژوهشي در زمینه انتخاب مکان مناسب جهت احداث
واحدهای صنعتي چوب و کاغذ با استفاده از روش
کمي وایکور در بین  21استان کشور انجام دادند،
جهت وزندهي معیارها احداث کارخانجات چوب و
کاغذ از روش  AHPاستفاده شد .نتایج معرف نه استان
برای احداث کارخانههای چوب و کاغذ ميباشد که
استان گیالن در رتبه نخست قرار گرفت.

I

Vlsekriterijumska
Optimizacija
(واژهای صربستاني) Komrromisno Rrsenje

1

542/

با توجه به اهمیت و لزوم اجرای سازههای آبي از
جمله سدهای سنگي-مالتي در مکانهای صحیح ،در
این تحقیق سعي بر آن شد که کارایي تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره (تکنیکهای تاپسیس و
وایکور) در مکانیابي پروژه سدهای سنگي-مالتي در
حوزه آبخیز یخلقان ماکو مورد بررسي قرار گیرد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز یخلقان ماکو با
مساحت تقریبي  0214کیلومتر مربع از لحاظ
تقسیمات استاني در استان آذربایجان غربي ،شهرستان
ماکو و در حد فاصل ْ 91´ 44تا ْ 49´ 44طول شرقي
و ْ 93´ 95تا ْ 93´ 90عرض شمالي واقع شده است
(شکل  .)5بلندترین نقطه ارتفاعي حوزه آبخیز 2111
متر از سطح دریا و پستترین نقطه که در محل
خروجي ميباشد ،دارای  851متر ارتفاع از سطح دریا
است .منطقه مورد مطالعه بر اساس روش آمبرژه دارای
اقلیم خشک سرد ميباشد .بارش ساالنه حوضه مورد
نظر در حدود  201/1میلي متر بهطوری که در بهمن
به حداکثر مقدار ( 12میليمتر) ميرسد و سپس از
مقدار بارندگي کاسته ميشود و در مهر ماه به حداقل
مقدار خود (نه میليمتر) ميرسد.
روش پژوهش :گامهای پیادهسازی سیستمهای
پشتیباني تصمیمگیری به قرار زیر است.
گام اول ،ارزیابی معیارها :اولین گام ،ساختن
نمودار شاخه درختي است که به شکل یک درخت
شامل اهداف ،معیارها و زیرمعیارها ميباشد (شکل .)2
در مراجع مختلف ،اسم این ساختار ،درخت معیارها،
درخت مقادیر و یا آنطور که  )5381( Saatyتعریف
کرده است ،تحلیل سلسله مراتبي نامیده شده است.
معیارها ،برای ارزیابي اهداف در یک مسئله
تصمیمگیری بهکار برده ميشود .در واقع معیارها
مالکي هستند تا میزان مناسب بودن یک گزینه در
خصوص یک هدف خاص را مشخص نمایند ،باید از
بزرگ شدن مجموعه معیارها حتي االمکان جلوگیری
شود و در صورت لزوم آنها را به چند معیار مهم و
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اساسي تبدیل نمود .گام اول برای هر دو تکنیک
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مشترك ميباشد.
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گام دوم ،تعیین اولویت زیرحوضهها جهت احداث
سدهای سنگی-مالتی :این گام ،هم با دو روش
Lulachy ،TOPSIS

تاپسیس به کمک بسته نرمافزاری
( ،)2118و روش وایکور با استفاده از نرمافزار  Execlو
در طي مراحل مختلفي که در ادامه تشریح ميشود،
انجام گرفته است.
الف :با استفاده از روش  TOPSISو در هفت
مرحله (:)2002 ،Lulachy
 مرحله اول :تشکیل ماتریس خام دادهها مطابقرابطه (.)5
()5

x1n 
. 
xmn 

 x11 x12
x   .
.
xm1 xm2

که در آن ،سطرها نشاندهنده زیرحوضههای
منطقه مورد مطالعه شامل زیرحوضههای  Aتا H
( )m=10و ستونها معرف نه معیار مورد بررسي شامل
معیارهای مساحت زیرحوضه ،شیب زیرحوضه و ...
( )n=9ميباشند.
 مرحله دوم :تشکیل ماتریس نرمالیزه مطابقرابطه (.)2
()2

i  1,2,..., n 

xij
1
2


2
  xij 
 i 1 

vij 

m

که در آن v ij ،نمایههای تشکیلدهنده ماتریس
نرمالیزه شده و  x ijنشاندهنده مقدار معیار  jدر
زیرحوضه  iميباشد .ماتریس حاصل از نمایههای ، v ij
ماتریس قطری  Wn×nاست که ماتریس نرمالیزه شده
نام دارد.
 مرحله سوم :تشکیل ماتریس وزندهي :ماتریستصمیم در واقع پارامتری است و الزم است کمي شود،
به این منظور تصمیم گیرنده برای هر شاخص وزني را
معین ميکند .مطابق رابطه (.)9
v  N D Wnn
() 9
که در آن Wn×n ،ماتریس نرمالیزه شدهND ،
ماتریس وزنهای معیارها و  vماتریس موزون شده
است.
یکي از مسائل مهم در تصمیمگیری ،وزن دادن به
هر یک از معیارها است که روشهای گوناگون و
متفاوتي برای آن وجود دارد .وزن هر یک از معیارها

544/

نشان ميدهد که هر یک از معیارها تا چه حد مهم
هستند و تا چه میزان بر روی تصمیمگیری تأثیر
دارند .از بین روشهای ذکر شده برای وزندهي ،بر
5
اساس روش ال ساعتي فرایند تحلیل سلسله مراتبي
کارایي بیشتری دارد .زیرا این روش هم توانایي
وزندهي معیارهای کمي و هم کیفي را داراست
( Barshandehو همکاران .)2152 ،تکنیک  AHPیک
روش ریاضي برای تحلیل مشکالت پیچیده و یکي از
جامعترین سیستمهای طراحي شده برای
تصمیمگیری با معیارهای چند گانه است که امکان
فرموله کردن مسئله را بهصورت سلسله مراتبي فراهم
کرده و همچنین ،امکان در نظر گرفتن و ارزیابي
معیارهای مختلف کمي و کیفي را بهطور همزمان دارد.
مکانیسم استفاده از این روش به این صورت بود که پس
از طراحي نمودار سلسله مراتبي برای معیارهای
تاثیرگذار ،وزندهي معیارها از طریق ماتریس مقایسه
زوجي انجام شد .در این ماتریس معیارها به صورت دو
به دو با هم مقایسه و بر اساس جدول ال ساعتي
وزندهي شدند (.)5381 ،Saaty
 مرحله چهارم :محاسبه راه حل ایده آل مثبت وراه حل ایده آل منفي مطابق رابطه ( 1و :)2
( )1شاخص سود
A  (max, vij j  j1 ),  min, vij j  j2  /



( )2شاخص هزینه

i  1,2,..., n


n



A  v ,v ,...,v

2


1



i  1,2,..., n 



A  (min, vij j  j 1),  max, vij j  j2  /


i  1,2,..., m



A   v 1 ,v 2 ,...,v m 

i  1,2,..., n 

که در آنهاi ،ها نشاندهنده زیرحوضههای منطقه
مورد مطالعه ( Aتا  )Hو jها معرف نه معیار مورد
بررسي ميباشند vij .نمایههای تشکیلدهنده ماتریس
نرمالیزه شده ،و  A+و  A-بهترتیب نشاندهنده گزینه با
بیشترین اولویت (جواب ایدهآل مثبت) و گزینه با
کمترین اولویت (بدترین جواب) است.
Analytical Hierarchy Process

1
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 مرحله پنجم :اندازه فاصله ( )dبین گزینهها را بااستفاده از روش اقلیدسي سنجیده ميشود .به ازاء راه
حل ایده آل منفي و گزینه مثبت و همین اندازه به ازاء
راه حل ایده آل مثبت و گزینه منفي مطابق روابط (0
و  )8مقادیر  d+و  d-محاسبه ميشوند.
1

()0

n
2 2
di   vij  vj 
 j 1

i  1.2,..., n
1

()8





n
2 2
di   vij  vj 
 j 1






i  1.2,..., n

که در آنهاi ،ها نشاندهنده زیر حوضههای منطقه
مورد مطالعه ( Aتا  )Hو jها معرف نه معیار مورد
بررسي ميباشند v ij .نمایههای تشکیل دهنده
ماتریس نرمالیزه شده هستند .مقادیر  d+و  d-اندازه
فواصل اقلیدسي ميباشند.
 مرحله ششم :محاسبه نزدیکي نسبي زیرحوضهها(شامل زیرحوضه  Aتا  )Hبه راه حل ایده آل مثبت
مطابق رابطه (.)3
()3

di
di  di 



ci 

0 Ci 1

که در آن Ci ،نزدیکي نسبي به راه حل ایدهآل
است.
مشخص است که هر چه فاصله زیرحوضهها از راه
حل ایده آل کمتر باشد ،نزدیکي نسبي ،به عدد یک
نزدیکتر خواهد بود.
 مرحله هفتم ،رتبهبندی گزینهها :نهایتاَ گزینههابر اساس ترتیب نزولي رتبهبندی ميشوند .هرگزینه Ai
به راه حل ایده آل نزدیکتر باشد ،مقدار  Ciآن به یک
نزدیکتر خواهد بود .بر اساس ترتیب نزولي Ciها
ميتوان گزینههای موجود را بر اساس بیشترین اهمیت
رتبهبندی نمود ( Azarو .)2112 ،Rajabzadeh
ب :با استفاده از روش  VIKORو در هفت مرحله
 Sanayeiو همکاران (:)2010
 .5تشکیل ماتریس تصمیمگیری مطابق رابطه
(.)51
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()51

 x 11 x 12 x 1n 
x   .
.
. 
x m1 x m 2 x mn 

که در آن ،سطرها نشان دهنده زیرحوضههای
منطقه مورد مطالعه شامل زیرحوضههای  Aتا H
) (m=10و ستونها معرف نه معیار مورد بررسي شامل
معیارهای مساحت زیرحوضه ،شیب زیرحوضه و ()n=9
ميباشند.
 .2محاسبه مقادیر نرمال شده مطابق رابطه ()55
انجام ميشود.
()55

x ij
x ij 2



n
j 1

f ij 

j  1,2,..., n

i  1,2,..., m
که در آن ،در نمایه i ، X ijها نشان دهنده

زیرحوضههای منطقه مورد مطالعه ( Aتا  )Hو jها
معرف نه معیار مورد بررسي ميباشند .همچنینf ij ،
نشان دهنده مقدار نرمال شده معیار jام در زیرحوضه
iام ميباشند.
 .9تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع f
مطابق رابطه ( 52و :)59
اگر تابع  fنشان دهنده سود (مثبت) باشد ،بر
اساس رابطه ( )55مقادیر بهترین و بدترین محاسبه
ميشود.

*
f i  max f ij
f i  min f ij
()52
اگر تابع  fنشان دهنده هزینه (منفي) باشد ،بر
اساس رابطه ( )52مقادیر بهترین و بدترین محاسبه
ميشود ( Opricovicو .)2110 ،Tzeng
f j*  max f ij
f j  min f ij
()59
بر این اساس مي توان بهترین و بدترین مقادیر را
برای تابع  fمشخص نمود.
 .4تعیین وزن و درجه اهمیت معیارها :برای بیان
اهمیت نسبي معیارها باید وزن نسبي آنها را تعیین
کرد .در این زمینه روشهای متعددی مانند ،ANP
 ،Linmap ،AHPآنتروپي شانون ،بردار ویژه و مانند آن
وجود دارند .در این پژوهش از روش  AHPبرای تعیین
وزن معیارها استفاده شده است .نتایج وزندهي در
جدول  2نشان داده شده است.
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 .1محاسبه مقادیر گزینهها با راه حل ایده آل
مطابق رابطه ( 54و  :)51در این مرحله فاصله هر
گزینه از راه حل ایده آل مثبت محاسبه شده و تجمیع
آن بر اساس رابطههای زیر محاسبه ميشود.

که در آن v ،وزن اکثریت معیارها یا حداکثر
مطلوبیت گروهي است .همچنین ،نسبت
 S i  S  / S *  S میزان فاصله از راه حل ایده آل
مثبت گزینه  iام ،و نسبت Ri  R  / R *  R 

()54

S i  w i f j*  f ij  / f j*  f j 

()51

Ri  Max Wi f j*  f ij  / f j*  f j 

نشان دهنده فاصله از راه حل ایده آل منفي برای
گزینه  iام است.
زماني که  Vبزرگتر از  1/1است ،شاخص Qi
حداکثر توافق ،در حالت کوچکتر از  1/1نشان دهنده
حداکثر نگرش منفي و در حالت برابر  1/1نشانگر
توافق گروهي برابر ميباشد.
 .0رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر Qi

n

j 1

که در آنها Si ،فاصله گزینه  iنسبت به راه حل
ایده آل (ترکیب بهترین) و  Riفاصله گزینه  iاز راه
حل ایده آل منفي (ترکیب بدترین) ميباشد.
 .2محاسبه شاخص ویکور (  ) Qiمطابق رابطه
(:)52
Qi  v Si  S  / S*  S    1 v 
Ri  R / R*  R 

()52

نتایج و بحث
جدول  5مشخصات کاملي از زیر حوضهها را بیان
ميکند.

جدول  -1مقدار معیارها در زیر حوضهها
معیارهای اصلي مورد بررسي در منطقه مورد مطالعه

زیر حوضه

(کیلومتر مربع) j=5

مساحت زیرحوضه

(درصد) j=2

شیب زیرحوضه

j=9

ضریب شکل زیرحوضه

شیب آبراهه

(درصد) j=4

(کیلومتر) j=1

طول آبراهه اصلي

(مترمکعب بر ثانیه) j=2

دبي ماکزیمم

j=0

(تن در هکتار در سال)

j=8

فرسایش زیرحوضه

(تن در هکتار در سال)

رسوبویژه زیرحوضه

با جاده (کیلومتر) j=3

فاصله روستاهای موجود

A
i=5
B
i=2
C1
i=9
C
i=4
D1
i=1
D
i=2
E
i=0
F
i=8
G
i=3
H
i=51

8/10

8/55

1/55

4/14

4/21

1/10

8/11

4/18

1/1412

9/32

2/28

1/29

51/4

1/25

1/12

55/53

4/01

-

51/88

9/53

1/90

54

1/31

1/52

8/32

1/55

1/511

51/25

2/92

1/25

55/1

4/02

1/10

2/02

9/49

-

8/20

0/22

1/24

52

1/01

1/13

52/22

1/31

-

0/88

0/58

1/24

51/2

1/09

1/11

52/39

1/82

-

59/52

1/52

1/21

9/9

2/22

1/12

0/04

4/58

-

5/21

0/55

1/59

50/4

2/82

1/12

59

1/99

-

5/22

3/55

1/53

21/1

2/04

1/11

59/12

4/31

-

5/84

4/55

1/19

3/2

5/28

1/2

55/02

4/13

1/1828

( )-عدم وجود روستا در زیرحوضه
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نقشههای مربوط به معیارهای مورد استفاده در
پژوهش حاضر ،در قالب شکلهای  9و  4ارائه شده
است.

با بررسيهای بهعمل آمده معلوم شد که معیارهای
کمي و کیفي متفاوتي در تعیین مکان مناسب اجرای
پروژههای آبخیزداری دخیل هستند .دو نمونه از

شکل  -4نقشه شبکه آبراهه

شکل  -3نقشه زیرحوضهها

پیادهسازی مراحل دو روش  TOPSISو  VIKORدر
ادامه در قالب جداول  9الي  2ارایه داده شده است .در
مرحله آخر ارزشدهي ،زیرحوضهها بهترتیب نزولي در
روش  TOPSISو در روش  VIKORبهصورت صعودی
مرتب شدند.

نتایج حاصل از وزندهي معیارها (جدول  )2نشان
داد که بیشترین وزن جهت اولویتبندی زیرحوضهها
بهمنظور اجرای سدهای سنگي-مالتي متعلق به معیار
طول آبراهه اصلي با وزن  1/214و سپس مساحت
زیرحوضه با وزن  1/535ميباشد .نتایج حاصل از

جدول  -2نتایج حاصل از وزن دهي معبارها با روش AHP

ردیف

معیار

وزن معیار

5
2
9
4
1
2
0
8

رسوب ویژه زیرحوضه
فرسایش زیرحوضه
شیب زیرحوضه
ضریب شکل زیرحوضه
طول آبراهه اصلي
مساحت زیرحوضه
دبي ماکزیمم
شیب آبراهه

1/553
1/521
1/510
1/512
1/214
1/535
1/181
1/115

3

فاصله روستاهای موجود در زیر حوضه با جاده

1/199

جدول  -3محاسبه راهحل ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل منفي روش TOPSIS

شاخص

مساحت
زیرحوضه

شیب
زیرحوضه

ضریب شکل
زیرحوضه

شیب
آبراهه

طول
آبراهه
اصلي

دبي
ماکزیمم

فرسایش
زیرحوضه

رسوب ویژه
زیرحوضه

فاصله
روستاهای
موجود با جاده

A+

1/102

1/110

1/10

1/128

1/108

1/128

1/140

1/141

1/1115

A-

1/190

1/154

1/154

1/114

1/141

1/110

1/114

1/155

1/128
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جدول  -4بهترین و بدترین مقدار برای همه توابع معیارها در روش VIKOR
شاخص

مساحت
زیرحوضه

شیب
زیرحوضه

ضریب شکل
زیرحوضه

شیب
آبراهه

طول
آبراهه
اصلي

دبي
ماکزیمم

فرسایش
زیرحوضه

رسوب ویژه
زیرحوضه

فاصله روستاهای
موجود با جاده

*f

1/39

1/121

1/19

1/10

1/42

1/150

1/29

1/91

1/114

f-

1/211

1/192

1/115

1/115

1/511

1/115

1/1114

1/153

1/111115

جدول  -5نتایج حاصل از رتبهبندی معیارها TOPSIS
رتبهبندی زیرحوضهها با استفاده از روش سیستم پشتیباني تصمیمگیری TOPSIS

رتبه

Q

زیرحوضه

5

1/228

D1

2

1/213

D

9

1/191

C1

4

1/150

G

1

1/113

H

2

1/118

E

0

1/422

F

8

1/443

C

3

1/494

A

51

1/422

B

جدول  -6نتایج حاصل از رتبهبندی معیارها VIKOR
رتبهبندی زیرحوضهها با استفاده از روش سیستم پشتیباني تصمیمگیری VIKOR

رتبه

Q

R

S

زیرحوضه

5
2
9
4
1
2
0
8
3
51

1
1/14
1/52
1/22
1/98
1/44
1/43
1/05
1/05
5

1/52
1/52
1/21
1/52
1/13
1/59
1/52
1/51
1/13
1/55

1/22
1/25
1/04
1/29
1/91
1/19
1/19
1/41
1/94
1/42

D1

نتایج حاصل از روش  TOPSISدر جدولهای فوق،
نشان داد که که زیرحوضه  D1با داشتن معیار مساحت
 8/21کیلومتر مربع ،طول آبراهه اصلي  1/01کیلومتر
و کسب ارزش  ،1/228اولویت اول و زیرحوضه  Bبا
کسب ارزش  1/422در اولویت انتهایي جهت اجرای

D
G
F
H
C1
B
A
E
C

سازههای سنگي–مالتي قرار ميگیرند .همچنین،
محاسبات انجام شده با روش  VIKORنشان داد،
زیرحوضه  D1با توجه به معیارهای نهگانه مورد بررسي
جهت مکانیابي سدهای سنگي–مالتي در منطقه مورد
مطالعه در باالترین رتبه با کسب ارزش صفر و زیر
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حوضه  Eبا کسب ارزش یک در پایینترین رتبه قرار
ميگیرند.
نتایج این پژوهش حاکي از آن است که بر اساس
هر دو روش ،سه زیرحوضه  D ،D1و  Hرتبههای
یکساني دریافت نمودهاند که بیانگر این مطلب ميباشد
که روشهای سیستم تصمیمگیری چند معیاره
تاپسیس و وایکور با وجود دارا بودن الگوها و
الگوریتمهای متفاوت در محاسبات ،نتایج مشابهای
ارائه ميدهند و دو روش تاپسیس و وایکور ،کارایي
مناسبي در مکانیابي سدهای سنگي-مالتي را دارا
هستند .در این راستا  )2151( Mohammadiچنین
اظهار ميکند که روشهای تاپسیس و وایکور
روشهای ریاضیاتي و جبری هستند و در هر دو مدل
ذکر شده محاسبه فاصله نسبت به شرایط ایده آل
صورت ميگیرد .همچنین وی بیان ميکند که هم در
روش تاپسیس و هم در وایکور از هر دو دسته دادههای
کمي و کیفي استفاده ميشود و هر دو مدل در زمینه
رتبهبندی قابل استفاده ميباشند Sabaghian .و
همکاران ( ،)2151در پژوهشي به مقایسه دو روش
تصمیمگیری چند شاخصه در اولویتبندی و انتخاب
ساختگاه مناسب سد پرداختند .نتایج تحقیقات ایشان
بر کارایي روش  TOPSISبهعنوان روش مناسبي در
اولویتبندی گزینهها ،به دلیل ماهیت مقایسه توأم
دوتایي فاصله از گزینه ایده آل و گزینه ایده آل منفي،
داللت داشت .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج
 )2118( Lulachyمبني بر کاربرد  TOPSISبهعنوان
یکي از مطمئنترین روشهای علمي در زمینه
مدیریتي ،تصمیمگیری و روشي که منجر به ارایه
خروجيهای منطقي ميشود ،مطابقت دارد.
 Dastoraniو همکاران ( ،)2152نیز در تحقیقي که در
زمینه کاربرد روش تاپسیس در ارزیابي توان
اکولوژیکي حوضهها بهمنظور مدیریت جامع آبخیز
انجام دادند ،بر کارایي روش تاپسیس در رتبهبندی و
انتخاب معیارهای مثبت و منفي تاکید داشتند که با
نتایج این پژوهش منطبق و همسو ميباشد.
در این پژوهش معیارها و شاخصهای متعددی
برای ارزیابي زیرحوضهها استفاده شدهاند .این معیارها
شامل :فرسایش زیر حوضه ،رسوب ویژه زیرحوضه،
شیب آبراهه ،دبي ماکزیمم
شیب زیرحوضه،
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زیرحوضه ،فاصله روستا تا جاده ،ضریب شکل
زیرحوضه ،طول آبراهه اصلي و مساحت زیرحوضه
ميباشند که از نظر خبرگان مناسبترین معیارها برای
مکانیابي بندهای سنگي-مالتي در منطقه مورد
مطالعه محسوب ميشوند Sabaghian .و همکاران
( Zadegan bavi ،)2151و  )2159( Grailyو
 Kalantarو همکاران ( ،)2154نیز در تحقیقاتشان از
معیارها و شاخصهای متعددی استفاده کردند .در
تحقیق حاضر برای بیان اهمیت نسبي معیارها ،وزن
آنها تعیین شد .در این زمینه روشهای متعددی
مانند  ،Linmap ،AHP ،ANPآنتروپي شانون ،بردار
ویژه و  ...وجود دارند .در این پژوهش از روش AHP
برای تعیین وزن معیارها استفاده شد .پژوهشهای
 Dukو  )2112( Hydeو  Kamaliو Mousavi
( )2115نیز بر کاربرد مثبت تکنیک فرایند تحلیل
سلسله مراتبي در فرایند وزندهي معیارها و اولویت-
بندی گزینهها تاکید داشتند .همچنین Kalantar ،و
همکاران (  )2154در مطالعات خود ،از روایي ،صحت
و درستي روش تحلیلي سلسله مراتبي برای وزندهي
معیارها در کنار کارایي روش ویکور گزارش کردهاند.
در پژوهشهای کاربردی ،طبیعي است که
سرمایهگذاران و کارشناسان مربوطه با در اختیار
داشتن اطالعات کلي از منطقه ،بهتر بتوانند وضعیت
منطقه را برآورد و اقدام به سرمایهگذاری کنند ،اما به
علت اختالف ناشي از الگوهای روشهای مختلف،
انتخاب مناسبترین روش فرایند تصمیمگیری تآمل
بیشتری ميطلبد .در این زمینه Mohammadi
( ،)2151نیز چنین بیان ميکند که انتخاب روش
سیستم پشتیباني چند معیاره مناسب ،به شناخت
کامل از منطقه و البته هدف سرمایهگذاران و مجریان
طرح بستگي دارد Barshandeh .و همکاران (،)2152
نیز در تحقیقي که بر روی کاربرد روشهای چند
معیاره در مدیریت منابع آب در غرب دریاچه ارومیه،
انجام دادند ،بر انتخاب روش مناسب سیستم چند
معیاره با توجه به اصول مدیریتي و هدف پژوهش
تاکید کردند .نتایج حاصل از تحقیقات  Kalantarو
همکاران ( )2154که در زمینه رتبهبندی نواحي
شهری تهران بر اساس عوامل موثر در افزایش جُرم
انجام شد ،نشان دهنده توانایي روش وایکور در
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، جهت معرفي روش مناسب،لذا پیشنهاد ميشود
در تحقیقات بعدی نتایج هر دو روش با نتایج حاصل از
اقدامات انجام شده در منطقههای عملیاتي مقایسه
 سایر روشهای، همچنین پیشنهاد ميشود.شود
سیستم پشتیباني تصمیمگیری در منطقه بهکار
گرفته شود و نتایج روشهای متفاوت با یکدیگر مورد
.مقایسه قرار گیرند

رتبهبندی و نزدیکي بسیار این مدل به واقعیت
)2154(  و همکارانKalantar  با نتایج.ميباشد
 مبني بر انتخاب،)2159(  و همکارانZadegan bavi و
مدل وایکور بهدلیل قابلیت اجرای مدل برای
 مکانیابي و،تصمیمگیری در زمینه ارزیابي پروژهها
بسیاری از مسائل تصمیمگیری مدیریتي همسویي
.دارد
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Abstract
Site selection is the most significant and fundamental process in dam construction. Site
selection of dam is one of the most important and effective steps of project
implementation. Optimal site selection impacts on reducing the costs of dams
establishing. Today, this matter is considered by managers and decision makers. So,
different methods apply to site selection. Different parameters are important in text of
site selection such as the sub-basins characteristics and hydraulic characteristics. This
research determined the optimal location of stone–mortar dams implementation based
on nine effective criteria in ten sub-watersheds in Yakhlaqan Makoo region. In this
research, criteria weighting was done by AHP method. Then in order to implement
stone-mortar dams, Priority of sub-watershed is identified by TOPSIS and VIKOR
methods. According to the results, efficient criteria of stone-mortar dams site selection
were the catchment area and channel length with 0.191, 0.204 weights. While, the road
distance and villages distance were the inefficient criteria with 0.033 weights. The
results of both methods identified sub-basins D1, D and H as suitable sub-basins to site
selection. The purpose of this research was introduction of the decision support system
techniques in identifying and ranking suitable sub-basins in the field of stone-mortar
dams' site selection.
Keywords: Decision support system, Ranking, TOPSIS, Watershed management
projects, West Azerbaijan
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