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 چكيده

  است.تعيين مكان مناسب براي پخش سيالب و نفوذ دادن آن به داخل سفره هاي زيرزميني آب خود يكي از مهمترين مراحل انجام اين گونه پروژه ها 
فرد تصميم AHPدر روش اي آبخيز مناطق خشك كشور مي باشد.يابي عرصه هاي پخش سيالب در حوزه ه روش مناسبي جهت مكان AHPمدل 

گيري يك مقايسه انجام دهد كه اين قياس در مرحله اول به شكل توصيفي و در مرحله بعد به گيرنده بايد براي هر جفت از معيارهاي دخيل در تصميم
با توجه به شرايط اقليمي ايران، تغييرات  آيد.دست ميتي ماتريسي بهو در نهايت از اين قياس جف شودانجام مي 9تا  1شكل كميتي در يك مقياس از 

هاي مناسب براي پخش سيالب در مناطق  ها، شناسايي مكان هاي اين چند سال اخير و توجه به اهميت مديريت سيالب آب و هوا، وقوع خشكسالي
در كمك به اتخاذ تصميمات مكاني خواهد  GISشناسي به افزايش توانايي گيري و دانش كارهاي تصميماستفاده از مدل رسد. مختلف ضروري به نظر مي

يافته مهم اين تحقيق لزوم استفاده از مدل هاي تصميم گيري گروهي به منظور مديريت زمان و هزينه در يافتن مكان هاي مناسب پخش  .انجاميد
  .سيالب مي باشد

 
 له مراتبيسيل، مكان يابي، پخش سيالب، تحليل سلسكلمات كليدي:

 مقدمه

هاي آبياري اي بس كهن داشته و آبياري سيالبي به احتمال قريب به يقين پيشرو ساير روشها پيشينههاي مجاور رودخانهسيالب بر روي زمينپخش
سال قبل از  3400منس (هاي نيل و انتقال قسمتي از سيالب به كشتزارهاي باختري آن رود را به عهد بوده است. باستان شناسان آغاز مهار طغيان

دهند. فكر استفاده از نهر تراز و پشته خاكي براي گسترش سيالب و نگهداري موقت يا دائم آن در اراضي كشاورزي و مرتع، در دهه  ميالد) نسبت مي
بيشتر از سيالب، همگام با كاستن  وري هرچههاي جديد پخش آب در ايران نيز برداشتي از آن است. فلسفه بهرهگذشته در استراليا مرسوم بوده و شبكه

روند. بدين ترتيب گاهي شرايط زماني و مكاني، استفاده از سيالب را در شمار ميكمترين اندازه، از عوامل مهم تعيين محل پخش آب بهزيان سيالب به
كه ممكن است از آب يا خاكي مرغوب برخوردار  ها در مناطقينمايند. سكونت انسانها برخوردار نيستند، ضروري ميمناطقي كه از بهترين موقعيت

نمايد. با عنايت به چندمنظوره بودن برنامه هاي مهار سيالب، گزينش محل مناسب گسترش سيالب با توجه نباشند، استفاده از منابع موجود را ناگزير مي
بيني  ها در گرو روشن ا دارا باشند. بدين ترتيب، موفقيت برنامهها بيشترين بازده و كمترين زيان رگيرد كه طرحاي صورت ميگونه ها، بهبه اولويت

هاي دقيق محلي، ها قرار دارد. هرچند در انتخاب محل گسترش سيالب هيچ اقدامي جايگزين بازديدهاي آنطراحان و دقت مجريان در پياده كردن طرح
-هاي عوارض سطحي، زمينهاي هوايي و نقشههذا استفاده از عكسردد، معگآوري آمار و اطالعات قابل اطمينان و مشورت با افراد مجرب نميجمع

ها و تاسيسات احداث شده يا پيشنهادي و آمايش سرزمين در صورت وجود، كمك موثري به تهيه و تبخير و همباران، جوامع گياهي، راهشناسي، هم
) مطرح شد كه 1970دان مشهور آمريكايي (بار توسط توماس ال ساتي رياضي فرآيند تحليل سلسله مراتبي اولين .]4[اجراي طرح مربوطه خواهد كرد 

مورد مسائل پيچيده كه عوامل متعددي در آن دخيل بودند، ارائه دهد و نتيجه  گيري دركاري مناسب براي افراد عادي براي تصميمدرصدد برآمد تا راه
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 1040)، در ناحيه ماديا پرادش در نواحي مركزي هند و با بارش حدود Choudhury )1998و  Saraf شهرت يافت. AHPتحقيقات وي به نام  روش 
براي  DSS) بعد از توسعه يك Kheirkhah Zarkesh )2005 .]8[اندهاي مناسب براي تغذيه مصنوعي را تعيين نمودهمتر در سال، مكان ميلي
گيري در دشت ورامين تعد پخش سيالب با استفاده از سامانه پشتيبان تصميميابي مناطق مسيابي مناطق مناسب پخش سيالب در ايران، به مكانمكان

يابي مناطق مناسب پخش سيالب در استان بوشهر انجام ) تحقيقي را در مورد بررسي عوامل موثر در مكان1379.جعفري (]6[استان تهران پرداخت
 .]2[داد

 

 مواد و روش ها

گيري يك مقايسه انجام دهد كه اين قياس در مرحله اول به شكل جفت از معيارهاي دخيل در تصميم گيرنده بايد براي هرفرد تصميم AHPدر روش
دست و در نهايت از اين قياس جفتي ماتريسي به شودانجام مي 1مطابق با جدول  9تا  1توصيفي و در مرحله بعد به شكل كميتي در يك مقياس از 

ها ها يا اولويت، وزنگيرد صورت شفاهي، عددي يا حتي گرافيكي انجام ميهايي كه بهاز طريق قضاوت AHPواسطه مقايسه زوجي در روش به آيد.مي
 .]6[ باشندكه به شكل اعداد نسبي مي گرددگيري استخراج ميبراي معيارهاي دخيل در تصميم

 ظرات كارشناسي ) تعيين ارزش معيارها نسبت به يكديگر توسط ن1 جدول

 ارزش عددي ترجيحات
 9 تر مطلوب تر يا كامالً مهم رجح يا كامالًا كامالً

 7 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي
 5 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوي

 3 تر تر يا كمي مطلوبرجح يا كمي مهماكمي 
 1 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يكسان

 8و  6و  4و  2 ترجيحات بين فواصل فوق
 

 نتايج 

 اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي

 اصولي كه در فرآيند تحليل سلسله مراتبي حاكم است عبارتند از:

 خواهد بود. n/1برابر  Aبر عنصر  Bباشد، ترجيح عنصر  nبرابر  Bبر عنصر  Aشرط معكوسي: اگر ترجيح عنصر  •
 نهايت يا صفر باشد.تواند بينمي Bبر عنصر  Aايسه باشند. به بيان ديگر برتري عنصر بايد همگن و قابل مق Bبا عنصر  Aاصل همگني: عنصر  •
تواند صورت خطي اين وابستگي تا باالترين سطح ميتواند وابسته باشد و بهوابستگي: هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باالتر خود مي •

 ادامه داشته باشد.
 .]3[سلسله مراتبي رخ دهد، فرآيند ارزيابي بايد مجدداً انجام گيرد  انتظارات: هرگاه تغييري در ساختمان •

 گيري گروهي با فرآيند تحليل سلسله مراتبيتصميم

گردد. از گيري را تقليل داده و باعث بهبود و سرعت كارها مياستفاده از نظرها و افكار ديگران خطاي تصميم AHPگيري گروهي توسط در تصميم
گيري ايجاد مشكالت خواهد كرد. همچنين مرتبط به تصميم، در فرآيند تصميماي نيست، دخالت افراد غيرگيرنده كار سادهاد تصميمطرفي انتخاب افر



 
 

باشند و گروه دوم كه افراد آن ثابت نبوده و بايد انتخاب شوند، گروه اول افراد آن ثابت بوده و مشخص ميساز به دو دسته تقسيم ميگروه هاي تصميم
 .]3[وند ش

 ايجاد ساختار سلسله مراتبي

منظور هاي ورودي است. بهدهي به پارامترها براي تلفيق دادهدهد، مرحله وزنگيري پيوند ميهاي تصميمرا به روش GISيابي كه اي از مكانمرحله
ساختار نمايشي  1ها ايجاد گردد. شكل ي براي پارامتربايد ساختاري سلسله مراتب AHPيابي با استفاده از روش تعيين اوزان فاكتورهاي موثر در مكان

 .]7[شوند ها نشان داده ميگرافيكي از مسأله است كه در آن هدف، معيارها و شاخص

 

 گيري در فرآيند تحليل سلسله مراتبي) نمايش گرافيكي درخت تصميم1شكل 

 ها محاسبه بردارهاي اولويت گزينه

يابي يافتن بهترين هاي مناسب را در ميان چندين مكان موجود بررسي و انتخاب نمود، ولي هدف اصلي مكانان گزينهتويابي مياگرچه از طريق مكان
گيري وجود ندارد. به اين عنوان گزينه تصميمهاي مناسب در كل محدوده مطالعاتي است، بنابراين معموالً در بدو امر مكاني بهمكان يا مجموعه مكان

هاي آن معيار است، براي نمونه هاي مناسبت براي هر نقشه معيار به عنوان گزينهاي اين گزينه ها را توليد نمود. يك راه، تعريف كالسگونهعلت بايد به
 توان مرحله دومها، ميپس از طراحي گزينه بندي نمود.) طبقهN1) و مناسبت كم (S2)، نسبتاً مناسب (S1توان به طبقات مناسب (هر معيار را مي

AHP هاي مناسبت هستند، به جا كالسهاي مسأله كه در اينهاي مقايسه زوجي را اجرا نمود. ماتريس مقايسه زوجي براي گزينهيعني تشكيل ماتريس
ابزارهايي است  عبارتي، ماتريس زوجي يكي ازشود و بهها با استفاده از دانش متخصصان تعيين ميهاي اين ماتريسگردد. درايهازاي هر معيار تشكيل مي

هاي هر سطر اين ماتريس داراي اهميت نسبي مولفه مربوط به آن سطر در مقايسه با هر يك از كند. درايهگيري ميكه دانش متخصصان را وارد تصميم
مقادير عددي با دامنه ها با توجه به معيار سطح باالتر است. هدف از توليد اين ماتريس حذف اثر تفاوت ماهيت معيارهاست، بدين صورت كه ستون

كه هر يك از طورياست، به 9تا  1ها بين اعداد هاي نسبي درايهشود. دامنه اهميتگيري به ازاي معيارها ميمشخص جايگزين مقدار متغيرهاي تصميم
هاي مذكور  ين ماتريس براي كالس. براي نمونه در مسأله انتخاب مكان مناسب طرح پخش سيالب ا]1[گر ميزان اهميت معيني هستند اين اعداد بيان

 است: 2صورت شكل بر اساس معيار حجم سيالب، به

 

 ها بر اساس معيار حجم سيالب) كالس2شكل 



 
 

گردد كه حاصل آن بردار اولويت عناصر آن است. اين فرآيند استاندارد شود، ماتريس مقايسه وارد فرآيندي ميديده مي 2گونه كه در شكل همان
0Fسازي

هاي گوناگوني اجرا مي شود، سازي با روششود. استانداردسازي ماتريس نام دارد و طي آن اهميت نسبي كالس هاي معيارها توليد ميجاريا بهن 1
) λبه بردار ويژه به ازاي بيشترين مقدار ويژه آن ( Dها روش بردار ويژه است. روش بردار ويژه از تجزيه ماتريس مربع و معكوس پذير ترين آنولي معروف
 .]1[) 2و  1كند (روابط استفاده مي

 )                                                                          1يعني:   (

               i=1,2,…,n)                                                          2و يا (

، استفاده Wباشد. يك طريق محاسبه تقريبي براي بردار ويژه يك اسكالر (عدد) مي λبردار وزن و  Wهمان ماتريس مقايسه زوجي،  Dكه در اينجا 
 :]1[است  3صورت رابطه و سپس نرماليزه كردن نتايج حاصل به D) براي ماتريس kاز توان افزايشي (

 و                                     )     3(

ها به ازاي كليه معيارها توليد شد، محاسبات براي اولويت بندي و تعيين اوزان خود معيارها تا رسيدن به كه بردارهاي اولويت گزينهپس از آن
 دهد.ه زيرمعيار خصوصيات سيالب در مثال موجود را نشان ميماتريس مربوط ب 3شود. شكل باالترين سطح سلسله مراتبي تكرار مي

 

 ) ماتريس مربوط به زيرمعيار خصوصيات سيالب3شكل 

شود. ارزيابي و كه بيان شد، محاسبه مي و طي روالي AHPهاي مسأله با استفاده از روش هاي كليه پارامترها و گزينهترتيب فوق، اوزان و اولويتبه
 GISقابل تعيين است. اين مرحله بايد قبل از ورود اوزان به  AHPتصميم، يعني قابل قبول يا مردود بودن آن نيز با استفاده از كنترل سازگاري هر 

 .]1[ها تجديد نظر شود انجام شود تا در صورت وجود ناسازگاري در سيستم، در قضاوت

 ها بررسي ميزان سازگاري قضاوت

هاي ها بر روي ماتريسگيرندگان بر اساس روابط رياضي مربوط و بررسي نتايج حاصل از آنهاي تصميمضاوتهدف از اين مرحله كنترل سازگاري ق
-گيري اهميت بااليي دارد و بايد روشي براي اتخاذ تصميم انتخاب نمود كه بتواند سازگاري هر سيستم را اندازهمقايسه است. سازگاري در مسائل تصميم

 هاست.نيز جز اين دسته روش AHP گيري و كنترل نمايد و روش

 هاي سازگار و ناسازگار ماتريس

هاي يك ماتريس سازگار همبستگي خطي وجود دارد. البته ها استقالل خطي برقرار است، در حالي كه بين ستوندر يك ماتريس ناسازگار ميان ستون
ها هنگام مقايسه دو پارامتر احتمال بروز ناسازگاري وجود دارد، به ر پارامترها و كنار گذاشتن سايهاي زوجي در تشكيل ماتريسدليل انجام مقايسهبه

سازگار است اگر رابطه زير ميان  ماتريس  4با توجه به رابطه  شود.گيرنده براي آن تعيين مياي توسط تصميمهمين علت نيز مقدار آستانه
 :]3[هاي آن برقرار باشد همه درايه

)4       (                                              

                                                            
1- Normalization 



 
 

 الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري

شوند. مجهول اين رابطه، بردار ) مي1كه ماتريس مقايسه زوجي معلوم است و بردار اولويت محاسبه شده است، اين دو وارد معادله (با توجه به اين
همواره  maxλشود. از طرفي گيري از مقادير بردار فوق محاسبه مينهايي با ميانگين maxλشود. مرحله محاسبه ميبيشترين مقادير ويژه است كه در اين 

(يعني  nو  maxλكمي فاصله خواهد گرفت. بنابراين تفاضل  nاز  maxλاست و اگر ماتريس از حالت سازگاري كمي فاصله بگيرد  nتر يا مساوي بزرگ
n- maxλترديد مقياس (گيري ناسازگاري ماتريس باشد. بيخوبي براي اندازه تواند معيار) ميn- maxλ به مقدار (n  (طول ماتريس) بستگي داشته و براي

 ):5) مي ناميم (رابطه I.Iصورت زير تعريف نمود كه آن را شاخص ناسازگاري (توان مقياس را بهرفع اين وابستگي مي

)5                                 (                                                                 

را شاخص ناسازگاري اند و آنها كامالً تصادفي اختيار شده باشند محاسبه كردههايي كه اعداد آن) را براي ماتريسI.Iمقادير شاخص ناسازگاري (
 است.2بعدي مطابق جدول  nهاي ها براي ماتريسآن اند كه مقادير) نام نهادهI.I.Rماتريس تصادفي (

 هاي تصادفي) شاخص ناسازگاري ماتريس2جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 
45/1 45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 9/0 58/0 0 0 I.I.R 

 

) را خواهد داد كه I.Rناسازگاري ()، نسبت I.I.R) بر شاخص ناسازگاري ماتريس تصادفي (I.Iبراي هر ماتريس حاصل تقسيم شاخص ناسازگاري (
باشد سازگاري سيستم قابل  1/0تر يا مساوي ). چنانچه اين عدد كوچك6باشد (رابطه ها ميمعيار مناسبي براي قضاوت در مورد ناسازگاري ماتريس

 .]3[ها تجديد نظر نمود صورت بايد در قضاوت قبول است در غير اين
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ها با شده و كالس GISشود. از اين مرحله، مسأله بار ديگر وارد محيط بندي شده اعمال ميهاي طبقهها، يعني نقشهاوزان محاسباتي روي ورودي
هاي مكاني آن داراي اوزان متفاوت اي است كه واحدآيد نقشهچه كه در نهايت به دست ميوند. آناعمال مقادير وزن به هر يك، با هم تلفيق مي ش

 .]5[هستند و طبيعتاً وزن باالتر در هر مكان به معني مناسبت بيشتر در آن مكان است 

 بحث و نتيجه گيري

ترين مناطق  يد ومطمئن براي اين هدف است. بديهي است مناسبهاي جديد پخش سيالب، شناسايي مناطق جد اولين گام در امر توسعه و اجراي طرح
ها با توجه به داشتن حوزه آبريز در  ها، مخروط افكنه باشد. از ميان اين نهشته ها مي هاي كواترنر، آبرفت هاي نهشته شناسي و با توجه به ويژگي از نظر زمين

ها و  كنند. عالوه بر اين، توسعه آبادي اي را از نظر پخش سيالب، پيدا مي شرايط ويژههاي دانه درشت در عرصه خود، عموماً  باال دست و وجود بافت
باشد. با توجه به شرايط اقليمي  هاي ژئومورفولوژيكي در ارتباط با موضوع آب مي هاي بزرگ، حاكي از اهميت اين واحد ها در محدوده مخروط افكنه تمدن

هاي مناسب براي پخش سيالب  ها، شناسايي مكان اي اين چند سال اخير و توجه به اهميت مديريت سيالبه ايران، تغييرات آب و هوا، وقوع خشكسالي
اين  تواند به عنوان واحد مطالعه براي پخش سيالب و ذخيره آب مورد توجه قرار گيرد. ها مي رسد. مخروط افكنه در مناطق مختلف ضروري به نظر مي

ب مي شود و در سطح كشور هم هنوز فراگير نشده و به ويژه در حوزه منابع طبيعي هنوز به آن صورت در سطح جهاني روش تازه اي محسو روش
 .ه كنندشناخته شده نيست. اين فرصت مناسبي براي دانشجويان است كه بتوانند زود تر از ديگران مقاالت و كارهاي تحقيقي خودشان با اين روش پياد

ويژه در سطح كالن و هاي اجرايي بهب براي ايجاد يك فعاليت در حوزه جغرافيايي معين، جزء مراحل مهم پروژههاي مناسامروزه يافتن مكان يا مكان
هاي نهايي بايد در حد امكان همه شرايط و قيود مورد نياز را دارا باشد و عدم بررسي اين شرايط و قيود قبل از اجراي چنين رود. مكانشمار ميملي به
ها اشاره نمود. با نامطلوبي به دنبال خواهد داشت. براي نمونه در رأس اين مشكالت بايد به عدم صرفه اقتصادي و عدم كارايي پروژههايي نتايج پروژه

هاي مناسب در قالب خروجي فرآيند ها در سطح منطقه مطالعاتي بررسي مي شود و مكانيابي موفق، كليه عوامل موثر در ايجاد فعاليتاجراي يك مكان



 
 

هاي مناسب را انتخاب ها و گزينههاي موجود، اولويتگيرد. اين افراد نيز بر اساس سياستگيرندگان نهايي قرار مي يابي در اختيار مديران و تصميمانمك
ارايي مورد انتظار از هاي انتخابي عالوه بر حصول ك يابي صرفه اقتصادي هم مورد توجه قرار گيرد، اجراي پروژه در مكانكنند. اگر در فرآيند مكانمي

شود. نتايج ديگري كه در كنار سودآوري بايد به كند و باعث دستيابي به سود اقتصادي ميهاي نامناسب نيز جلوگيري ميگذاري در مكانتضييع سرمايه
يابي داراي ماهيت كه مكان جاييخيز و جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست است. از آنهاي حادثهها اشاره شود، اجتناب از گزينش مكانآن

-هاي مكاني، محيط مناسبي براي نيل به اهداف فوق محسوب ميعنوان ابزار توانمند مديريت و تحليل داده هاي اطالعات مكاني بهمكاني است، سامانه
-گيرندگان مي اني به طراحان و تصميمگيري متنوعي وجود دارند كه در تشخيص صحيح و فراگير كمك فراوهاي تصميمشوند. از طرفي امروزه روش

ها استفاده نمود. تر و فراگيرتر از دانش افراد خبره در تحليلطور جامعتوان بهكار گرفته شوند، ميبه GISهاي مكاني ها در تحليلنمايد. اگر اين روش
 .]5[تخاذ تصميمات مكاني خواهد انجاميد در كمك به ا GISگيري و دانش كارشناسي به افزايش توانايي هاي تصميماستفاده از مدل
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