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  چکیده
 حـائز اهمیـت  پایدار در مباحث مـدیریتی   جهت توسعه ترین عاملهاي آبخیز به عنوان اصلیحوضهتوجه به 

با توجه بـه معیارهـاي مختلـف اکولـوژیکی، از      هاي آبخیزحوضهبندي . ارزیابی توان اکولوژیکی و اولویتباشدمی
  یبـ یروش ترکاز  ،مطالعـه  نیـ در اباشـد.  هـاي آبخیـز مـی   حوضـه ریـزي و مـدیریت جـامع    موارد مهم در برنامه

Fuzzy-TOPSIS شهرسـتان بیرجنـد    دشت مختـاران واقـع در   زیآبخ حوضه در چند شاخصه يریگمیتصم جهت
، و باالدسـت  دسـت پـایین منـابع  آب زیرزمینـی   و کیفیت کمیتشامل  زیستی محیط یارمع 13. گردید استفاده

خیزي، حفاظت خاك، کمیت آب سطحی، علوفه تولیدي، تبخیر و تعـرق پتانسـیل، ترکیـب گیـاهی،     شدت سیل
بلوك ارتفاعات شمالی، جنوبی و  3به  حوضهو گیري اندازه در حوضه مطالعاتی، ظرفیت چرا و بادي آبی فرسایش

هـر   يارهـا یسـپس مع گردیـد.  بنـدي  تقسیم نیز دنباشهاي خاص خود میمعیارکدام داراي  که هر حوضهدشت 
مشـکل  و  يسـاز يفـاز  نیـز  یستیز طیمح اریمع 13از  کیو هر  یدهوزن فرآیند تحلیل سلسله مراتبیبلوك با 

در هـر   هـا حوضـه ریزو براساس نوع مشـکل،   نییتع حوضهدر  شدهبا توجه به مطالعات انجام  حوضهریهر ز یاصل
از  کیـ نسبت به هـر   هاحوضهریز ینسب تیاهم ،کرتیل فیطگذاري روش ارزشبراساس  ند.شد يبندبلوك گروه

 يبندتیهر گروه برآورد و نقشه اولو يهاحوضهریز یکینزد بیضر ومشخص  یمثلث يبه صورت اعداد فاز ارهایمع
 یلیکم و خ یتاولو يدارا هايزیرحوضه نتایج نشان داد که. دیگرد ترسیم حوضهکل  يزداریآبخ ییاجرا اتیعمل
ه ضـ حو یارتفاعـات شـمال   وه ضبر دشت حو یشتراند، که بمورد مطالعه را در برگرفته ةدرصد محدود 05/54کم 

مـورد مطالعـه را در    ةدرصـد محـدود   52/39 یـاد ز یلـی و خ یـاد ز یتاولو يدارا هايزیرحوضهو  هستندمنطبق 
 باشندیه منطبق مضاز دشت حو ییهاه و بخشضحو یو ارتفاعات جنوب یبر ارتفاعات شمال یشتراند، که ببرگرفته
بر  یشترد، که باندرصد محدوده مورد مطالعه را در برگرفته 42/6متوسط  یتاولو يدارا هايزیرحوضه ینو همچن

 .هستنده منطبق ضو دشت حو حوضه جنوبی ارتفاعات
  

 زیـ آبخ حوضـه ، یستیز طیمح ايـهشاخصه، معیار گیري چندتوسعه پایدار، اکولوژي، تصمیم :هاي کلیديواژه
  رجندیب شهرستان مختاران،

  
  1مقدمه

ــوژیکی   ــوان اکول ــابی ت ــزحوضــهارزی ــاي آبخی و  ه
ها با توجه به معیارهاي مختلف اکولوژیکی بندي آنرتبه

                                                             
   a.h.aghakhani@tabrizu.ac.irنویسنده مسئول:*

جهــت اقــدامات آبخیــزداري، یکــی از مــوارد مهــم در  
باشد هاي آبخیز میحوضهریزي و مدیریت جامع برنامه

هـا  حوضـه بنـدي  ). رتبـه 1378، و همکاران وديمیردا(
و  منابع انسانیو تجهیزات مؤثر بودجه،  تخصیص باعث

شـود. اهمیـت ارزیـابی تـوان     اي مـی حوضهسایر منابع 
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در یـک   باشـد کـه  اي میبه گونه یک منطقهاکولوژیک 
 جهـت  فاقد توان اکولـوژیکی مناسـب  که بالقوه  منطقه

آن طرح نه تنها سـبب   ءکاربرد خاصی باشد، اجرا ءاجرا
گـردد، بلکـه   منطقه نمـی  یستیز یطمحبهبود وضعیت 

(اورگـر  تخریب بیشتر محیط را به همراه خواهد داشت 
   .)2000، 1و همکاران

ــه  ــدیران و برنام ــزان م ــهری ــاحوض ــآبخ يه در  زی
و  دهیـ چیبـا مشـکالت پ   ي خـود غالبـاً  هايریگمیتصم

 بـر  تأثیرگـذار  متغیرهـاي  تعـدد  نظیر(مواجه  متعددي
 در یکـدیگر  بـا  اهـداف  برخـی  تضـاد  و هاگیريتصمیم
 تعـداد  از طرف دیگـر، . باشندمی) گیريتصمیم فرآیند

در  بایـد وجـود دارنـد کـه     مؤثر يرهایاز متغ گوناگونی
و از آنجـا کـه اثـرات و     لحـاظ شـوند   هـا يریـ گمیتصم

 .باشـند هاي داخلی ایـن عوامـل متفـاوت مـی    یوابستگ
ه درك مسئله بـا مشـکل مواجـ    جهتمدیران  بنابراین،

 سـبب فاکتورهـا   شوند. مقدار اطالعات و انـدرکنش می
ریزي جهت اسـتفاده  با برنامهدر رابطه شود که بشر می

 ی ازکـامل  دركقـادر بـه   از زمین (آمـایش سـرزمین)   
. در )2005، 2(ویتلـوکس  گیـري نباشـد  مسائل تصمیم

 گیري چند معیـاره راهکـار  هاي تصمیماین رابطه روش
. در واقـع  باشـد می مسائل گونه این حل جهت مناسبی

بـا توجـه بـه معیارهـاي      هـا و روشبا اسـتفاده از ایـن   
را از بـین  توان بهترین گزینه گیري، میمختلف تصمیم

مـدیران و  انتخـاب و اجرایـی نمـود.     هاي موجودگزینه
گیـري و  ر تصـمیم هم مسئله مطرح د بایدریزان برنامه

را شناسایی و ارزش نهایی ارزیابی را هم اهداف کالن آن
حـل  هـا، راه بنـدي گزینـه  تـا در طبقـه   مشخص نمایند

(دستورانی و همکـاران،   اتخاذ گردد هامشخصی براي آن
1391  .(  

 بندياولویت و معیاره چند گیريتصمیم هايروش
 برده ارـــک به فراوانی مطالعات در آبخیزداري اقدامات

 ابـزار  از اسـتفاده  با ،)2001( همکاران و 3خاناند. شده
4GIS ــنجش و ــاخص و دور از ســـ ــوب، شـــ  رســـ

 هنـد  کشور در گوهیا حوضه در را آبخیز هايزیرحوضه

                                                             
1. Aurger et al. 
2. Witlox 
3. Khan et al. 
4. Geographic Information System, GIS 

 زیرحوضـه  68 تحقیـق  ایـن  در. نمودنـد  بنـدي اولویت
 دهـی رسـوب  و پذیريفرسایش شاخص مقدار براساس
 شــاخص براســاس و گرفتنــد قــرار ارزیــابی مــورد
 زیـاد،  خیلـی  هـاي اولویـت  به هازیرحوضه دهی،رسوب

)، 2005( 5لوي. گردیدند بنديدسته کم متوسط، زیاد،
ــه  ــگدر رودخان ــتفاده از روش  یان ــا اس ــه ب ــاتس  يه

 یســـتمو س )MCDM( معیارهچنـــد گیـــريیمتصـــم
را  یلخیزيسـ  یریتمـد  )6DSS( گیريیمتصم یبانپشت

 گیريیمکه تصم داد نشان نتایجقرار داد.  یمورد بررس
 بنـدي یـت اولو سـازي مدل و استخراج براي معیارهچند

 يسازبهبود و هماهنگ يو برا بار خسارت هايیالبس
 یرتحت تأث يها و شهرهاسازمان یل،س يهاآژانس ینب

 ین. همچنـ باشـد می مفید بسیار سیالبی يهادر دشت
 تواننـد یمـ  MCDMو  DSS هـاي روش کـه  داد نشان
و بـا   بخشند بهبود را یالبخطر س جهت هایزيربرنامه

 سـیل  خطر مدیریتمناسب، به  یجو نتا هایخروج ارائه
 برنامه از استفاده با ،)2009( 7یو ل چانگ .کنند کمک
 چنـد  گیـري تصـمیم و  HSPF هیدرولوژیکی سازشبیه

 آبخیز حوضه در آب منابع پایدار بندياولویت به معیاره
 تحقیــق ایــن در. پرداختنــد کــره کشــور در آنــانچئون

 ريــــ کارب اطالعات براساس منطقه ارـــچه به حوضه
 و سـازي بهینـه  جهـت  اقلـیم  و شیب موقعیت، اراضی،
 گیـري تصـمیم  منظور به و گردید بنديتقسیم تطبیق،

. شـد  استفاده آب کمی و کیفی آمار از نیز معیاره چند
 یـک )، با اسـتفاده از تکن 2010و همکاران ( 8سعدالدین

ــريیمتصــم ــد گی ــه معیارهچن ــابی ب ــناریوهاي ارزی  س
 یـز آبخ هحوضـ  جـامع  مـدیریت  در بیولوژیـک  یریتمد
مطالعـه   یـن ا یجدر استان گلستان پرداختند. نتا یانرام

در  یتـوجه قابـل   یتاز قابل هایکتکن یننشان داد که ا
در  یریتیمـد  یماتدر اخذ تصم گیرانیمکمک به تصم

برخــوردار  یــزه آبخضــحو یکپارچــهجــامع و  یریتمــد
و  GIS)، با کمـک  2010( 10 و لوتز 9فرناندز .باشندیم
و  یـابی اقـدام بـه ارز   معیارهچنـد  گیريیمتصم یستمس

                                                             
3. Levy 
4. Decision Support System 
7. Chung and Lee 
8. Sadoddin 
9. Fernandez 
10. Lutz 
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 يهـا از اسـتان  یکیدر  يشهر یالبخطر س يبندپهنه
 تـا فاصـله   يپارامترهـا  ازنمودند. آنهـا   ینکشور آرژانت

 قـعم منطقه، شیب منطقه، ارتفاع زهکشی، يهاکانال
بـا   واسـتفاده کردنـد    یاراضـ  يو کـاربر  یزیرزمین آب

گانـه بـه کمـک    عوامل پـنج  یناز ا یکبه هر  یدهوزن
منطقـه مـورد نظـر     معیاره،چنـد  گیريیمتصم یستمس

کـم   یلـی تـا خطـر خ   یادخود را در پنج پهنه با خطر ز
)، بـا  2013و همکـاران (  1چـاوداري . نمودند يبندپهنه

و مـدل   معیارهچنـد  گیـري یمتصـم  یکرداستفاده از رو
رسـوب   یدو شاخص تول یسلسله مراتب یلتحل یبیترک

 بنـدي یتبه اولو یاییاطالعات جغراف یستمس یطدر مح
 کوچـک،  آبخیز يهاهضحودر  یریتیمد یاتعمل ياجرا
 2آهر .پرداختند هندوستان مایوراکشی آبخیز هحوض در

 از معیارهچند ارزیابی از استفاده با )،2013( انو همکار
 هـاي یژگیو ،فازي مراتبی سلسله تحلیل فرآیند طریق

در  يآبخیــز حوضــه زیرحوضــه، هشــت مورفولــوژیکی
در غرب هندوستان را بـه   یمپالگائونپ يروستا یکینزد

 نتـایج . نمودنـد  بنديیتاولو پذیريیبآس یزانلحاظ م
 ءزـــ ج هحوضـ  مساحت از درصد 85/60 که داد نشان

 وبــــــمحس بـــاال بـــه متوســـط حســـاس منـــاطق
ــی ـــونـشم ــ .دـ ــاران و 3ورابراهیمپ  در ،)2011( همک

ــل ــانی تحلی ــب مک ــه و مناس ــت یکپارچ ــایش جه  آم
 از اسـتفاده  که نشان دادند ساحلی مناطق در سرزمین
 تحلیـل  فرآیند و به ویژه) MCE( 4معیاره چند ارزیابی

ــانا) ANP( 5شـــبکه ــه مکـ ــرات ســـازيیکپارچـ  نظـ
 و اجتمـاعی -اقتصـادي  معیارهـاي  رويبـر   متخصصین

ــراهم  را ریــزيبرنامــه چــارچوب در زیســتی محــیط ف
 توسـعه  بـه منظـور   را کارآمد مکانی رویکرد و نمایدمی

 و فـر بختیـاري . دنمایـ مـی  ارائـه  سـاحلی  هـاي کاربري
ـــهمک ــازي در ،)1387( ارانـ ــین مدلس ــاربري تعی  ک

 چنـد  گیـري تصـمیم  هـاي روش از اسـتفاده  بـا  اراضـی 
 و یــطــمحی ارهايــمعی به وجهـــت با مکانی، معیاره

ــاس ــار براس ــمیم روش چه ــريتص ــانی گی ــامل مک  ش

                                                             
1. Chowdhury 
2. Aher 
3. Pourebrahim et al.  
4. Multiple Criteria Evaluation, MCE 
5. Analytic Network Process, ANP 

6TOPSIS، 7ELECTRE، 8SAW، 9AHP  مـــــدل
ــب ــاربري مناس ــاک ــعه را ه ــد توس ــتورانی. دادن  و دس
 ارزیابی در TOPSIS روش کاربرد از ،)1391( همکاران

ــوان ــوژیکی ت ــه اکول ــايحوض ــز ه ــه آبخی ــور ب  منظ
 داد نتایج نشـان . دندنمو استفاده نهاآ جامع تـریــمدی
 وضهـــح در یـاراض کاربري اسبـــمن ریزيبرنامه که

 منـابع  پایـدار توسعه  و ت بهینهمدیری به شایانی کمک
ــا ــد آنه ـــنم خواه ــدي. دوــ ــ اس ــاران و وانـنلی  همک

 ارزیـابی  بـه  طالقان زیدشت آبخیز حوضه در ،)1392(
ــوان ــک ت ــز حوضــه اکولوژی ــا آبخی  روش از اســتفاده ب

 حوضــه جــامع تــــ ریــمدی جهــت یـــ ومـــتاکسون
ــز ــد آبخی ــه، . پرداختن ــن مطالع ــار در ای ــاخص چه  ش

 آبخیـز  هـاي حوضـه  تیــمدیری هايطرح در تأثیرگذار
شاخص ترکیب گیاهی، شاخص حفاظت خاك، شامل (

ــت آب)   شــاخص فرســایش و رســوب و شــاخص کمی
ــاب ــ انتخـ ــود  .دگردیـ ــاکی از آن بـ ــایج حـ ــه نتـ  کـ

 باشـد مـی  خاك حفاظت شاخص متغیر، تأثیرگذارترین
 انتخـابی  حوضـه زیر 4 شـاخص،  ایـن  بـه  توجـه  بـا  که
 نديـباولویت تیــمدیری ايـــهطرح رايـــاج تـجه

 قیقـتحـ  در ،)1394( همکاران و نلیوان اسدي. دگردی
ــه طالقــان زیدشــتآبخیــز  حوضــه در ي نیــزدیگــر  ب
 اسـتفاده  بـا  هحوض در آبخیزداري اقدامات بندياولویت

ــاخص 10 و تاپســـیس روش از ــتی محـــیط شـ  زیسـ
 نسـبی  نزدیکیروش  از استفادهبا  نهایت در. پرداختند

ــه ــل راه ب ــدهح ــاحوضــهزیر آل، ای ــت ه ــدامات جه  اق
   .دگردیدن بندياولویت آبخیزداري

و  هـا محـدودیت  مختـاران  دشـت  آبخیز حوضه در
 راهکارهـاي  ارائـه  لحـاظ  بـه  کـه  دارد ودمشکالتی وج

از جملـه ایـن مشـکالت    . باشـند می اولویت در اجرایی
 آب منابع با مرتبط هايمحدودیت و یآبکم توان بهمی

 جبهـه  هجـوم  ،)1389پور و همکـاران،  (اکبر زیرزمینی
 خیـزي سـیل  کـویر،  حاشـیه  در شیرین آب به شور آب

 کــاهش و فرســایش هــا،حوضــهزیر از برخــی در زیــاد

                                                             
6. Technique for Order- Preference by Similarity to 
Ideal Solution, TOPSIS 
7. Elimination and Choice Expressing Reality 
8. Simple Additive Weighting, SAW 
9. Analytical Hierarchy Process, AHP 
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 زیـاد  حجـم  تولیـد  و زایـی رسـوب  خـاك،  حاصلخیزي
 بـادي  فرسایش ،)1387(صفدري و همکاران،  رسوبات

 ،)1389(صفدري و همکـاران،   ايماسه اراضی توسعه و
 رونـد  و کـویر  پیشـروي  و توسعه زار،شوره و دق وجود

 در شده انجام مطالعاتبراساس . باشندمی شدن بیابانی
ـ  کـم  شکلم حوضه این حـائز اهمیـت    منطقـه  در یآب
 حوضـه  در. )1394، علـوي مقـدم   و پرورجان(باشد می
 اغلـب  هـا تیمحـدود  و مشکالت مختاران دشت زیآبخ

ـ  بـه  مربـوط  يهاتیمحدود و یآب کم شامل  آب عـمناب
 در نیریشـ  آب بـه  شـور  آب جبهـه  هجـوم  ،ینیرزمیز

 هـا، زیرحوضه از برخی در ادیز يزیلخیس ر،یکو هیحاش
 و یـیزاوبـــرس خاك، يزیحاصلخ کاهش و شیفرسا

 هـتوسعـ  و يبـاد  شیفرسـا  رسـوبات،  ادیز حجم دیتول
 يشرویپ و توسعه زار،شوره و دق وجود ،ياماسه یاراض
بـا توجـه    ن،ی. بنابراباشندیم شدن یابانیب روند و ریکو

 دشـت  زیـ آبخ حوضـه در  هـا تیمحـدود  نیـ به وجود ا
ــاران ــارز انجــام مخت ــوان یابی ــاکولوژ ت  يواحــدها کی

 یــیاجرا اتیــعمل يبنــدتیــاولو جهــت کیدرولوژیــه
 يالزم و ضـرور  یمنطقـه مطالعـات   يرا بـرا  يزداریآبخ

 اهداف با زداريیآبخ اتیعمل انجام یطرف از. و باشدیم
 طیشـرا  خـاطر  بـه  زیـ آبخ حوضـه  کیـ  در گونـاگون 

 یـماعـاجت-اقتصادي مسائل حوضه، بر حاکم یعــیطب
 ازمنـد ین ،یمـال  و یفنـ  يهـا تیمحـدود  نیهمچنـ  و

توجـه   با قیتحق نیا یهدف اصل. باشدیم يبندتیاولو
بـودن   یعتوجه به وسـ  باو  رفتهیبه مرور منابع انجام پذ

 يهادر بلوك بنديیتدشت مختاران اولو یزحوضه آبخ
 و اقلـیم  شناسـی، ینزمـ  یطشده براسـاس شـرا   یمتقس

 ايـهشاخص از استفاده همچنین و باشدمی توپوگرافی
ــتز ــیمح یس ــکو تکن یط ــیتلف ی  و Fuzzy-AHP یق

Fuzzy-TOPSIS یـی اجرا یـات عمل بنديیتجهت اولو 
 هـاي یلو پتانسـ  یاتبـا توجـه بـه خصوصـ     یزداريآبخ

 .باشدمی مختاران دشت آبخیز حوضه
  

 تحقیق روش

مختاران بـا   آبخیز حوضه: محدوده و قلمرو پژوهش
و  64هکتار در محدوده جغرافیـایی َ  270242ت حمسا

 33و ْ 64تـا َ  32و ْ 41طـول شـرقی و َ   95و ْ 44تا َ 8ْ5

هاي بیرجند، سربیشـه،  عرض شمالی در مرز شهرستان
در اسـتان خراسـان جنـوبی واقـع     و نهبندان و خوسف 

ــده اســت در دو  حوضــهبخــش اعظــم مســاحت   و ش
ــده اســت   ــع گردی  شهرســتان خوســف و سربیشــه واق

ــکل ــه 1(شـ ــه). در میانـ ــه   حوضـ ــرین عارضـ مهمتـ
باشــد کــه دق مختــاران مــیمنطقــه ژئومرفولــوژیکی، 

گونـه پوشـش گیـاهی     اي مسطح و عاري از هـر منطقه
بوده و در صورت باال آمـدن آب بـه حـد کـافی امکـان      

وجــود دارد.  حوضــهزهکشــی آن بــه ســمت خروجــی 
و  1258بـه ترتیـب    حوضـه حداقل و حـداکثر ارتفـاع   

ــا و ارتفــاع متوســط   2700  حوضــهمتــر از ســطح دری
چهار  نظر ارتفاعی منطقه داراياز باشد. متر می 1728

ر در ســ واحــد دشــت در مرکــز (دق مرکــزي)، دشــت
هـاي شـمال و   محیط اطـراف دشـت (حـد واسـط کوه    

ــه ــ جنـــوب)، تپـ ــورت  مـ ــه صـ ــتان بـ اهور و کوهسـ
(فال سـلیمان و   باشدهاي شمال و جنوب میکوهرشته

 172 حوضهمتوسط بارندگی ساالنه  .)1392همکاران، 
 3/14نیز،  آنمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه میلی

روش دومـارتن  استفاده از با باشد. یگراد مسانتیدرجه 
درصد) از وسـعت   18کیلومترمربع ( 441 ،اصالح شده

 1986داراي اقلــــیم فراخشــــک ســــرد و  حوضــــه
داراي اقلیم خشـک سـرد   آن درصد)  82کیلومترمربع (

، منطقـه مـورد مطالعـه در    از نظر وضعیت بادباشد. می
چندین داالن باد موسمی قرار دارد که مهمتـرین آنهـا   

ــی   ــرب م ــرق و غ ــرق، ش ــمال ش ــات ش ــنداز جه . باش
براساس تقسیمات هیـدرولوژیکی، محـدوده    ،همچنین

 20هیـــدرولوژیکی و  حوضـــهزیر 51مطالعـــاتی بـــه 
 شـده اسـت.   بنـدي غیرهیدرولوژیکی تقسیم حوضهزیر

آبخیـز مختـاران    حوضـه  ).1387(صفدري و همکاران، 
شناسـی در فصـل مشـترك دو    به لحاظ ساختار زمـین 

فلیش شرق ایران و بلوك لوت واقع شده اسـت.   منطقه
ــترش    ــا گس ــاتی، ب ــه مطالع ــرق منطق ــمال و ش در ش

بـه زون   حوضهمالنژهاي افیولیتی انتساب این بخش از 
در جنوب  ،گردد. همچنینفلیش شرق ایران قطعی می

و غرب ناحیه مـورد مطالعـه وجـود ولکانیسـم فـراوان      
اي آن با بلوك لوت اسـت  قرابت منطقهبیانگر ترشیري 

  ).  1389(صفدري و همکاران، 
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  جنوبی خراسان استان در آن قرارگیري موقعیت و مختاران دشت آبخیز حوضه :1 شکل

  
  هاروش و مواد

تاپسـیس یکـی از   : تکنیک تاپسیس و تئوري فازي
 1گیـري چنـد شاخصـه   یمتصـم ي هاروشین ترمعروف

)MADM( یانگ و هیونـگ می) یکـی   و )2007، 2باشد
. باشـد مـی  مدل جبرانی ویرگروه سازشی زي هامدلاز 

گزینه یـک گزینـه   مدل تاپسیس بهترین  در همچنین،
و بـه عبـارتی دیگـر    ین ارزش تـر ارجـح که  هذهنی بود

د (اصـغرپور،  نمایـ یمـ ین تـأم مطلوبیت هر مشخصه را 
پیشـنهاد   را)، تکنیکـی  1981( 3و یون ). هوانگ1377

ین مسـافت را از  تـر کوتـاه دادند که انتخاب گزینه باید 
حال دورترین مسـافت   ینع درایده آل مثبت و  حلراه

ایده آل منفی داشته باشـد. بـدین صـورت     حلراهرا از 
ایـده   دهنده نشانبهترین ارزش موجود از یک شاخص 

آل مثبــت آن بــوده و بــدترین ارزش موجــود از آن    
مشخص کننده ایـده آل منفـی بـراي آن خواهـد بـود      

گیـري چنـد   یمتصـم در  .)2002، 4(شـنگ و همکـاران  
 شـناخته شـده   کـامالً  تاپسـیس، وزن معیارهـا  معیاره 

ابهـام و عـدم قطعیـت در     به دلیل وجـود  ، اماباشدمی

                                                             
1. Multiple Attribute Dicision Making, MADM 
2. Yand and Hung 
3. Hwang and Yoon 
4. Sheng et al. 

به صـورت قطعـی    هادادهگیرنده، بیان یمتصماظهارات 
ي فـازي در  هـا مجموعـه تئوري  لذا،. باشدنمی مناسب

(چـن و   شـده اسـت   ارائه ي ارزیابی چند معیارههاروش
ــگ ــازي  . )1992، 5هوان ــوري ف ــرایط در تئ ــمتغش و  ری

توانـد بـه   یمـ  و باشدمییرقابل مقایسه بودن مناسب غ
ــود در  ــام موج ــارتابه ــاعب ــدگان ه ــانی نظردهن ي زب

 ...)و يقـو  تیـ نهایب ،يقو یلیخ ،ينسبتاً قو ،يمساو(
از طــرف . )2009، 6(ســمیح و همکــاران دنمایــ کمــک

نمـوده  روش تاپسیس از مقادیر گسسته استفاده  ،دیگر
بـا   .گیـرد ینمدرجات یک واقعیت را در نظر و حدود و 

روش  روشـی معـروف بـراي    تاپسـیس توجه به اینکـه  
ــمیم  ــیک تص ــاره ( کالس ــد معی ــري چن ) 7MCDMگی

حـل مسـائل    جهتن از آن یاز محققبسیاري ، باشدمی
8FMCDM  انـد نمودهفرض محققین . کنندیماستفاده 

 در محـیط فـازي تعمـیم یابـد     باید تاپسیس روش که
روش  ،. بنـابراین )2000، 10چن ؛1998، 9(راج و کومار

                                                             
5. Chen and Hwang 
6. Semih et al. 
7. Multiple Criteria Decision Making, MCDM 
8. Fuzzy Multiple Criteria Decision Making, 
FMCDM 
9. Raj and Kumar 
10. Chen 
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ي گروهـی  ریگمیتصمبراي حل مسائل  تاپسیس-فازي
 و چند شاخصه بسیار مناسب است.

 در ایـن الگـوریتم ابتـدا   : تاپسـیس -فازيالگوریتم 
بـردار وزن  و  هاي فـازي کمک داده هب ماتریس تصمیم

هـاي  عنـوان ورودي ها نسبت به هـدف کـه بـه   شاخص
شـود. در الگـوریتم   باشند، تشکیل داده میالگوریتم می

بنــدي هــاي زیــر جهــت اولویــتتاپســیس گــام-فـازي 
 پذیرد:ها صورت میزیرحوضه

 ستیابتدا بایکه  ماتریس تصمیم سازينرمال -اولگام 
ــاتریس تصــمیم  ــا عناصــر آن شــود ســازي نرمــالم ت

از روش نرمالیزه کـردن   کار اینجهت مقیاس شود. بی
    .)1992(چن و هوانگ،  شودمیخطی استفاده 

  .داربدست آوردن ماتریس نرمالیزه شده وزن -دومگام 

  .  و منفیبدست آوردن جواب ایده آل مثبت  -سومگام 

به دست آوردن فاصله هر گزینه نسبت به  -چهارمگام 
  .هاي فازيهاي مثبت و منفی براي دادهایده آل

محاسبه نزدیکی نسبی هر گزینـه بـه ایـده     -پنجمگام 
  .هاآل

کـه   ها با توجه به گام قبلبندي گزینهرتبه -ششمگام 
 یـده به ا ینههر گز ینسب یکینزد اساس ترتیب نزولیبر
ه طوري که بندي نمود بها را رتبهتوان گزینه، میهاآل

(ضـریب نزدیکـی)    کـه شـاخص شـباهت    هـایی گزینه
  .آورندمیدست ه رتبه باالتري ب ،دارندبیشتري 

از : تاپسـیس -مراحل اجراي روش ترکیبی فـازي 
کـاري   تاپسـیس -فـازي آنجایی کـه مراحـل الگـوریتم    

بـه منظـور    در ایـن تحقیـق  باشد گیر میسخت و وقت
آبخیـز   حوضـه مطالعه و بررسی ارزیابی توان اکولوژیک 

ي عملیـات اجرایـی   بنـد دشت مختاران جهـت اولویـت  
 Fuzzy Topsis Solver 2013افـزار   آبخیزداري از نـرم 

-Fuzzyبدین صورت که، ابتدا از روش  .گردیداستفاده 

AHP معیارهاي در نظر گرفته شده به دهی جهت وزن
 تاپسـیس -فـازي  افـزار  نـرم براي هر بلوك و سـپس از  

بندي عملیات اجرایی آبخیزداري استفاده جهت اولویت
مراحـل ارزیـابی تـوان اکولوژیـک      2 در شـکل  د.گردیـ 
بنـدي  آبخیز دشت مختاران بـه منظـور اولویـت    حوضه

  عملیات اجرایی آبخیزداري نشان داده شده است.
  

  
  مختاران دشت آبخیز حوضه اکولوژیک توان ارزیابی در تاپسیس- فازي روش مراحل :2شکل

 

 و خصوصیات به توجه با: و زیرمعیارها تعیین معیارها
 بلوك 3 مختاران دشت آبخیز حوضه هايپتانسیل

 و جنوبی ارتفاعات بلوك شمالی، ارتفاعات بلوك شامل

 (شکل است هشد گرفته نظر در حوضه دشت بلوك
3(. 
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 مختاران حوضه دشت و جنوبی ارتفاعات شمالی، ارتفاعات بلوك سه قرارگیري موقعیت :3 شکل

  

  
  

  مختاران حوضه دشت و جنوبی ارتفاعات شمالی، ارتفاعات بلوك سه هايمعیار به مربوط فلوچارت :4 شکل
 

زیرمعیارهـا:  هاي اطالعاتی براي معیارها و یهالساخت 
 IDRISIو  ArcGIS افـزار  نـرم دو از  منظور نیا جهت

در زیـر جزئیـات هـر یـک از ایـن       کـه  گردیداستفاده 
  :شرح داده خواهد شد 5مطابق شکل  معیارها

 :هـاي ریمتغ اریـ معایـن   يبـرا  معیار حفاظت خاك 
درصد پوشش خاك و درصد خـاك لخـت انتخـاب    

    .)1394و همکاران،  وانینل ي(اسد دیگرد
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 عـدم  دلیـل  بـه  حوضه این در بی:معیار فرسایش آ 
ــدرومتري يهاســتگاهیا وجــود ــت هی ــرآورد  جه ب

استفاده  11MPSIACفرسایش آبی از روش تجربی 
  .)1374(احمدي،  گردید

  :ــاهی ــب گیـ ــار ترکیـ ــايمتغیر معیـ ــالس  هـ کـ
ــخوراکی  ــش  )I,II,III(خوش ــرم روی ــورب،  و ف (ف

) براي معیار مورد نظر با اسـتفاده  يابوتهگندمیان، 
 شـد  يریگاندازهارزیابی پوشش گیاهی  يهافرماز 

  .)1394(اسدي نلیوان و همکاران، 
 :علوفـه  تعیـین  جهـت در این مطالعـه   معیار تولید 

 و مسـتقیم (قطـع   روش از مراتع سطح در تولیدي
 از آن تعیـین  بـراي  و گردیداستفاده  علوفه) توزین

ــره ضــریب ــرداربه ــاز يب ــ مج ــد کمــک گرفت ه ش
  .  )1377(مصداقی، 

  :از اسـت  عبـارت  چـرا  ظرفیـت  معیار ظرفیت چـرا 
 معـین  زمـان  در مشـخص  مرتع در که دامی تعداد

  .)1377 مصداقی،( داد چرا اجازه آن به توانمی
 :هـاي متغیر در این بخش معیار کمیت آب سطحی 

حجــم روانــاب، متوســط بــارش و ضــریب روانــاب  
 سـالیانه  روانـاب  بـرآورد  . جهـت دگردی يریگاندازه

 آبـی،  رژیـم  در تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  هـا، حوضهزیر
 بخــش هــايحوضــهزیر توپــوگرافی نیــز و اقلیمــی
از  نمختـارا دشـت   آبخیـز  حوضه جنوبی و شمالی

ــرینمناســب ــتفاده روش ت ــد اس ــا گردی . ســپس ب
جم ح حوضهاستفاده از ارتفاع رواناب و مساحت زیر

و در نهایـت متغیـر    وردآربـ  حوضـه رواناب هـر زیر 
ضریب رواناب از نسـبت ارتفـاع روانـاب بـه بـارش      

  .)1378(علیزاده،  حاصل گردید هاحوضهیرز
  :یـري گانـدازه بـراي   معیار تبخیر و تعرق پتانسـیل 

ــتبخ ــرق پتانســ ری ــی روش  از لیو تع ــتجرب  یبالن
  .  )1378 زاده،ی(عل گردیداستفاده  دلیکر

  هـاي ریمتغ اریمعاین  يبرا شدت سیلخیزي:معیار 
باران، بـرف،   وس،یگراول بیضر ک،یدرولوژیه گروه

ــانتخــاب  یاهیــو پوشــش گ بیشــ ــروهد. گردی  گ
و بــاران و  SCSبــا اســتفاده از روش  کیدرولوژیــه

در  یاز جمع نمودن ارتفـاع بارنـدگ   بیبرف به ترت

                                                             
11. Modified Pacific South-West inter-Agency 
committee, MPSIAC 

و جمـع نمـودن ارتفـاع     نیاسفند و فرورد هايماه
 ماههايآب حاصل از ذوب برف به روش چاندرا در 

ــرورد ــو ن نیاســفند و ف ــگراول بیضــر زی ــا  وسی ب
ـ  علیـزاده،  ( گردیـد بـرآورد   یاستفاده از رابطه تجرب

براساس نقشه مـدل   بینقشه ش ،نی). همچن1378
. گردیـد  هیـ ته 1:50000 اسیـ ارتفاع در مق یرقوم

براسـاس درصـد    یاهیاطالعات پوشش گ تیدر نها
بـا   یاهیـ گ هايتیپدر گستره  یاهیتاج پوشش گ

به دست  یاهیپوشش گ یابیارز هايفرم استفاده از
 .)1394و همکاران،  وانینل ي(اسد آمد

 :فرسـایش   يریـ گانـدازه  براي معیار فرسایش بادي
ــادي  ــر  ازب ــی اریف ــتفاده  12روش تجرب ــداس  گردی

  .)1375(اختصاصی و احمدي، 
  آب زیرزمینی منـابع باالدسـت (چـاه،    معیار کمیت

حجــم  ریـ متغ اریـ معایــن  يبـرا  چشـمه و قنـات):  
حجـم  مجمـوع  کـه شـامل    دیـ انتخاب گرد یآبده

 زیرحوضــه هــر در چــاه، چشــمه و قنــات یآبــده
  .  باشدمی

    ،معیار کیفیت آب زیرزمینی منابع باالدسـت (چـاه
هدف در این مطالعه از آنجایی که  چشمه و قنات):

کیفیـت آب زیرزمینـی منـابع باالدسـت،     از تعیین 
 ،باشدتعیین کیفیت آب آبیاري براي کشاورزي می

(غالمعلی زاده از شاخص ویلکاکس استفاده گردید 
  .)1381آهنگر، 

   ــت ــار کمی ــت معی ــابع  و کیفی ــی من آب زیرزمین
سـطح سـفره    ریمتغکمیت  معیار يبرا دست:یینپا

متغیـر هـدایت    کیفیت معیار يبراو  ینیرزمیآب ز
 دســتییندر قســمت پـا  الکتریکـی آب زیرزمینـی  

سـطح ســفره آب   نیـی . تعدیــانتخـاب گرد  حوضـه 
گیـــري هـــدایت الکتریکـــی انـــدازهو  ینــ یرزمیز
 یـابی درون اسـتفاده از روش بـا   حوضه دستیینپا

ــوس  ــع فاصــله معک ــاران 13مرب ــورفی و همک ، ١٤(م
-و نمونـه  يامشـاهده  يهـا و اطالعات چاه )2011

 .پذیرفتانجام  برداري شده

                                                             
12. Iran Research Institute of Forest and Rangeland 
13. Inverse Distance Weight, IDW 
14. Murphy et al. 
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  فلوچارت معیارهاي انتخابی و متغیرهاي مربوط به آنها :5شکل 

 
  )AHP )Vernes, 1984مقادیر ترجیحات براي مقایسات زوجی در  :1جدول 

 ترجیحات مقدار عددي  ترجیحات  مقدار عددي
 اهمیت یکسان 1  زیادترجیح خیلی   7
 نسبتاً مرجع 3  العادهترجیح فوق  9

 ترجیح زیاد 5  ارزش بینابینی  8،6،4،2
  

جهت اینکار از روش  :معیارها و زیرمعیارها به دهیوزن
، 15) استفاده شد (ستیAHPتحلیل سلسله مراتبی (

عناصر هر در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی . )1980
سطح نسبت به عناصر مربوط به خود در سطح باالتر 
به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه 

نامند. سپس ها را وزن نسبی میگردد. که این وزنمی
هاي نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص با تلفیق وزن

ها نامند. کلیه مقایسهگردد که آن را وزن مطلق میمی
، وزن 1پذیرد. مطابق جدول ت زوجی انجام میبه صور

باشند و به عبارت دیگر براي متغیر می 9تا  1ها از الیه
 9و  1 اعداد بیترت به مؤثر اریبس وعامل بسیار ضعیف 

بنابراین، ابتدا به ). 1984، 16گیرد (ورنستعلق می
باشند از معیارهایی که داراي بیش از یک زیرمعیار می

خاك، کمیت آب سطحی و شدت جمله حفاظت 
 9تا  1سیلخیزي به هر یک از زیرمعیارهاي آنها از 

شود و بدین بسته به درجه اهمیت آن امتیاز داده می
ترتیب ماتریس مقایسات زوجی هر یک از معیارها 

گردد. سپس به همین شیوه به معیارهاي حاصل می
هر بلوك (ارتفاعات شمالی، ارتفاعات جنوبی و دشت 

امتیاز داده شد و با استفاده از مقایسات زوجی  حوضه)
                                                             
15. Saaty 

16. Vernes 

و تحلیل آن وزن نسبی و ماتریس مقایسات زوجی 
مربوط به هر بلوك در حوضه آبخیز دشت مختاران 

 گردد.شناسایی می
، بایـد نـرخ   هابه منظور رضایت بخش بودن مقایسه

ــازگاري ( ــر از CRناس ــد 1/0) کمت ــع  .باش  CRدر واق
. بـه  باشـد میدهی انجام شده وزنیین کننده صحت تع

مراحـل زیـر دنبـال     بایـد منظور تعیین نرخ ناسازگاري 
  :دگرد

  

)1رابطه (  CR =	
CI
RI 

  
ــه در آن  ــازگاري و   CIک ــاخص س ــاخص  RIش ش

تصادفی است کـه مقـدار آن بـه تعـداد فـاکتور مـورد       
  .)2015، 17(معماریان و همکارانمقایسه بستگی دارد 
ــازي ــا استانداردس ــب :معیاره ــاخص اغل ــاش  در ه

) MCDM( گیــري چنــد شاخصــهیمتصــمي هــاروش
 بـا  تعـارض  در غالبـاً  و بوده مختلف هايمقیاس داراي

 جنبـه  هـا شـاخص  برخی ،همچنین. باشندمی یکدیگر
 قابـل  منظـور  بـه  لذا. دارند منفی جنبه برخی و مثبت

ــاس شــدن مقایســه ــايمقی ــف ه ــدازه مختل ــريان  گی
 اسـتفاده  فـازي  روش ازکه  گردند بدون بعد بایستمی

                                                             
17. Memarian et al. 
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 فــازي نقشـه  تهیــه و سـازي فـازي  از پــس .گـردد مـی 
ــایی ــه معیاره ــط ک ــک داراي فق ــار ی ــد، زیرمعی  بودن

 چنـد  داراي کـه  معیارهـایی  به مربوط فازي هاينقشه
 گیـاهی،  ترکیـب  معیـار  جملـه  از باشـند مـی  زیرمعیار

 سـیلخیزي  شدت و خاك حفاظت سطحی، آب کمیت
 زیرمعیارهـاي  تلفیـق  منظـور  بـه  سـپس . گردید تهیه

 ترکیـب  روش از مذکور معیارهاي از یک هر به مربوط
  .گردید استفاده) WLC( وزنی خطی

 در مشـابه  مشـکل  داراي هايحوضهزیر نديبگروه
هـر   اصـلی  مشـکل  بلـوك،  سه از یک هر دربلوك:  هر
 جمله از هاییگزارش و مطالعات به استناد با حوضهزیر

 حوضـه  توجیهی مطالعات ریزيبرنامه و تلفیق گزارش
ــاران ــات و مخت ــاعی مطالع ــادي و اجتم ــرح اقتص  ط

 حوضه در قبالً که مختاران منطقه آبخیزداري توجیهی
(اداره کـل   گردیـد  تعیـین  بـود  گرفته انجام مطالعاتی

 ،یاسـتان خراسـان جنـوب    يزداریـ و آبخ یعیمنابع طب
1384(  . 

گـروه   هر اصلی مشکل براساس معیارها نوع تعیین
 مطالعـاتی  حوضه در که این با توجه به :هاحوضهاز زیر

 آبـی،  فرسـایش  آبـی،  کـم  قبیل ازاصلی  مشکل نوع 4
 نحوه به توجه با ارد، لذا،د وجود سیل و بادي فرسایش

 بـا  گـروه  هـر  مشکل بین) کاهشی یا افزایشی( ارتباط
 شــمالی، ارتفاعـات ( بلـوك  3 از یــک هـر  در معیارهـا، 

 گـروه  هـر  بـراي  معیارهـا  نـوع  )حوضه دشت و جنوبی
 .دگردی تعیین

نسبت به هـر یـک از    هاگزینهتعیین اهمیت نسبی 
از  ArcGIS محـیط  درابتـدا   ،در این پـژوهش  :معیارها

و شـد  گرفتـه   میانگین ايحوضهزیرمعیارها به صورت 
به صورت اعداد ) 2(جدولبراساس طیف لیکرت سپس 

  . گردیدندتبدیل فازي مثلثی 
 

 )1392(جوانمردي و همکاران،  هامعیار ) نسبت بههاگزینه(ها حوضهزیرعملکرد  مرتبط با کالمی اتعبار :2جدول 
 مقدار عددي ي کالمیهاعبارت اعداد فازي مثلثی  مقدار عددي  ي کالمیهاعبارت  اعداد فازي مثلثی

 1 خیلی ضعیف )0و1و3(  4  زیاد  )5و7و9(
 2 ضعیف )1و3و5(  5  خیلی زیاد  )7و9و10(

 3 متوسط )3و5و7(  -  -  -
 

 توسط حوضه آبخیزداري اجرایی عملیات بندياولویت
  . گردید انجام Fuzzy Topsis Solver افزار نرم

 
  بحثنتایج و 

  هر بلوك همراه با  معیارهايوزن نهایی مربوط به 

 شده است. ارائه 3 جدولدر آن نرخ ناسازگاري 
براي  فازي روش به شده هاي استانداردنقشههمچنین، 

 18تا  6به صورت اشکال  زیستی محیطمعیار  13
  شده است. نشان داده
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  مختاران حوضه دشت و جنوبی ارتفاعات شمالی، ارتفاعات بلوك 3 معیارهاي به مربوط نهایی وزن :3جدول 
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  يباد شیفرسا اریمع شده استاندارد نقشه :7 شکل                             یآب شیفرسا ارینقشه استاندارد شده مع :6 شکل     

  

         
  لیو تعرق پتانس ریتبخ ارینقشه استاندارد شده مع :9 شکل                 دیتول ارینقشه استاندارد شده مع :8 شکل               
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  چرا تیظرف ارینقشه استاندارد شده مع :11 شکل           باالدست ینیرزمیآب ز تیکم ارینقشه استاندارد شده مع :10 شکل

 

      
 ینیرزمیآب ز تیکم ارینقشه استاندارد شده مع :12 شکل

  دستنییپا
 ینیرزمیآب ز تیفیک اریمع شده استاندارد نقشه :13 شکل

  باالدست
             

 

      

 ینیرزمیآب ز تیفیک ارینقشه استاندارد شده مع :15 شکل  شکل یاهیگ بیترک ارینقشه استاندارد شده مع :14 شکل
  دستنییپا
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  حفاظت خاك ارینقشه استاندارد شده مع :17 شکل                   یآب سطح تیکم ارینقشه استاندارد شده مع :16 شکل

  

  
  يزیلخیشدت س ارینقشه استاندارد شده مع :18 شکل

 
با توجه به مطالعات  بیان گردید قبالًهمان طور که 

 ،آبخیـز دشـت مختـاران    حوضـه قبلی انجـام شـده در   
جدول  درتعیین و  هاحوضهیرزمشکل اصلی هر یک از 

  نشان داده شده است.   4
  

  حوضهزیر تفکیک به آبخیز دشت مختاران حوضه اصلی مشکالت :4جدول 
حوزیر

 ضه
مشکل 
 اصلی

 زیرحوضه  نام بلوك
مشکل 
مشکل   زیرحوضه  نام بلوك  اصلی

  نام بلوك  اصلی

M1 دشت حوضه آبیکم M26 سیل 
ارتفاعات شمالی 

ارتفاعات جنوبی   سیل  M50  حوضه
  حوضه

M2 سیل 
ارتفاعات جنوبی 

ارتفاعات جنوبی   آبیکم  M51  دشت حوضه آبیکم M27 حوضه
  حوضه

M4 
فرسایش 

 آبی
ارتفاعات شمالی 

 سیل M28 حوضه
ارتفاعات شمالی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'1 حوضه

M5 سیل 
ارتفاعات شمالی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'2 دشت حوضه آبیکم M29 حوضه

M6 
فرسایش 

 آبی
ارتفاعات شمالی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'3 دشت حوضه آبیکم M30 حوضه

M7 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 آبیکم M31 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  M'4 حوضه
فرسایش 

  آبی
ارتفاعات شمالی 

  حوضه
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M8 سیل 
ارتفاعات شمالی 

  M'5 دشت حوضه آبیکم M32 حوضه
فرسایش 

  آبی
ارتفاعات شمالی 

  حوضه

M9 
فرسایش 

 آبی
ارتفاعات شمالی 

 آبیکم M33 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  M'6 حوضه
فرسایش 

  آبی
ارتفاعات شمالی 

  حوضه

M10 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 M34 حوضه
فرسایش 

 بادي
  حوضهدشت   آبیکم  M'7  دشت حوضه

M11 
فرسایش 

 آبی
شمالی ارتفاعات 

 آبیکم M35 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'8  حوضه

M12 دشت حوضه آبیکم M36 دشت حوضه آبیکم  M'9  حوضهدشت   آبیکم  

M13 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 سیل M37 حوضه 
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'10  حوضه

M14 دشت حوضه آبیکم M38 
فرسایش 

 بادي
  حوضهدشت   آبیکم  M'11 حوضهدشت 

M15 سیل 
ارتفاعات شمالی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'12 حوضهدشت  یآبکم M39 حوضه 

M16 
فرسایش 

 آبی
ارتفاعات شمالی 

 سیل M40 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  M'13  حوضه
فرسایش 

  حوضهدشت   بادي

M17 
فرسایش 

 آبی
ارتفاعات شمالی 

 سیل M41 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'14  حوضه

M18 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 آبیکم M42 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'15  حوضه

M19 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 سیل M43 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'16 حوضه

M20 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 سیل M44 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'17 حوضه

M21 سیل 
ارتفاعات شمالی 

 سیل M45 حوضه
ارتفاعات جنوبی 

  حوضهدشت   آبیکم  M'18 حوضه

M22 سیل 
ارتفاعات شمالی 

  M'19  حوضهدشت  آبیکم M46 حوضه
فرسایش 

  حوضهدشت   بادي

M23 سیل 
ارتفاعات شمالی 

  M'20  حوضهدشت  آبیکم M47 حوضه
فرسایش 

  حوضهدشت   بادي

M24 دشت حوضه آبیکم M48 حوضهدشت  آبیکم  DAG
H  

فرسایش 
  دشت حوضه  بادي

M25 سیل 
ارتفاعات شمالی 

  -  -  -  حوضهدشت  آبیکم M49 حوضه

  
براسـاس   حوضـه تعیین مشکل اصلی هر زیراز  پس
ــایج ــه نت ــر در ،4جــدول  در آمــده دســت ب ــوك ه  بل

 یکـدیگر  مشابه اصلی، مشکل نظر از که هاییحوضهزیر
 ارتفاعات بلوك در(گرفتند  قرار گروه یک در باشند،می

 بلـوك  در ،یـآب فرسایش و سیل گروه 2 حوضه شمالی
ـ  کـم  و سـیل  گروه 2 جنوبی ارتفاعات  بلـوك  در و یآب

ـ  کـم  بادي، فرسایش گروه 3 حوضه دشت  شـمالی  یآب
نتایج تعیـین   ،همچنین .)دشت جنوبی یآب کم و دشت

 یــاصل مشکل به توجه با) منفی یا مثبت( معیارها نوع
شمالی، جنوبی و دشـت  بلوك ارتفاعات  3هر گروه در 

  نشان داده شده است. 5 در جدول حوضه
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  حوضهبلوك ارتفاعات شمالی، جنوبی و دشت  سه يهاگروه در معیارها نوع تعیین :5جدول 
 نام معیار

  نام بلوك: نام گروه

ی 
مین

یرز
ب ز

ت آ
یفی

ک
ست

الد
با

 

ست
الد

ی با
مین

یرز
ب ز

ت آ
کمی

 

نی
زمی

زیر
ب 

ت آ
یفی

ک
  

پا 
ین

ی
ست

د
 

ین
 پای

نی
زمی

زیر
ب 

ت آ
کمی

ست
د

 

دي
ش با

سای
فر

 

یل
ت س

شد
زي

خی
 

رق
و تع

یر 
بخ

ت
حی 

سط
ب 

ت آ
کمی

 

چرا
ت 

رفی
ظ

 

ید
تول

 

هی
گیا

ب 
رکی

ت
آبی 

ش 
سای

فر
اك 

ت خ
فاظ

ح
 

بت
مث

فی 
من

 

بت - - -
مث

بت 
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 

ارتفاعات شمالی: گروه بلوك 
 فرسایش آبی

بت
مث

فی 
من

 

بت - - -
مث

بت 
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 

بلوك ارتفاعات شمالی: گروه 
 سیل

بت
مث

فی 
من

 

بت - - -
مث

بت 
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 

بلوك ارتفاعات جنوبی: گروه 
 سیل

بت
مث

فی 
من

 

بت - - -
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 

 کمبلوك ارتفاعات جنوبی: گروه 
 یآب

فی -
من

بت 
مث

فی 
من

بت 
مث

بت 
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 

 یآب کم: گروه دشتبلوك 
 شمالی

فی -
من

بت 
مث

فی 
من

بت 
مث

بت 
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 

 یآب کم: گروه دشتبلوك 
 جنوبی

فی -
من

بت 
مث

فی 
من

بت 
مث

بت 
مث

بت 
مث

فی 
من

فی 
من

فی 
من

فی 
من

بت 
مث

فی 
من

 
: گروه فرسایش بلوك دشت

 بادي
  

 سازي شده درفازي الیه 13 از تمام بدین ترتیب
 میانگین ايحوضهزیر صورت بهو  ArcGIS محیط
 هر يهاحوضهیرز به 255 تا 0 محدوده از شد و گرفته
 طیف براساس که گرفت یک عدد تعلق ،معیار نقشه

 در آمده دست به اعداد از یک هر) 2جدول ( لیکرت
 فازي اعداد و گرفتند قرار شده تعیین کالس 5 از یکی

در . حاصل گردید معیار هر يهاحوضهیرز براي مثلثی
 نرمدر  وارد نمودن تمامی اطالعات مربوطهبا  نهایت

در  هاحوضهزیراز تاپسیس براي هر گروه -فازي افزار

عملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولو ،هر بلوك
پذیرفت براساس ضریب نزدیکی به دست آمده انجام 

در اشکال  ،که نتایج مربوط به هر گروه در هر بلوك
در هر همچنین،  نشان داده شده است. 25تا  19

که داراي بیشترین ضریب نزدیکی  ياحوضهیرز ،گروه
که داراي  ياحوضهیرزدر باالترین اولویت و  باشدیم

جهت عملیات اجرایی  باشدیمکمترین ضریب نزدیکی 
  اولویت قرار گرفت. ترینیینپا آبخیزداري در

  

  
  شمالی ارتفاعات بلوك در سیل گروه هايحوضهعملیات اجرایی آبخیزداري زیر بنديیتاولونمودار  :19شکل 

0.5402 0.5099 0.5067 0.5067 0.5035 0.5035 0.4997 0.4920 0.4623 0.4607 0.4508 0.4383
0.3655 0.3358

0.2618

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

M21 M25 M15 M22 M8 M13 M28 M26 M10 M7 M19 M23 M18 M20 M5

کی
زدی

ب ن
ضری

گزینه ها
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  ر بلوك ارتفاعات شمالیگروه فرسایش آبی د يهاحوضهیرزعملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولونمودار  :20شکل 

  

 
  سیل در بلوك ارتفاعات جنوبی گروه يهاحوضهیرزعملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولونمودار  :21شکل 

  
  در بلوك ارتفاعات جنوبی یآب کمگروه  يهاحوضهیرزعملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولونمودار  :22شکل 

  
  در بلوك دشت روه فرسایش باديگ يهاحوضهیرزعملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولونمودار  :23شکل 

  

0.4925
0.3925 0.3676 0.3625 0.3558 0.3558

0.2825 0.2743
0.2206

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

M16 M17 M`6 M6 M11 M9 M`5 M4 M`4

کی
زدی

ب ن
ضری

زیرحوضه ها

0.4925 0.4799 0.4689 0.4454 0.4167 0.3978 0.3897 0.3732

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

M2 M43 M40 M41 M37 M45 M44 M50

کی
زدی

ب ن
ضری

زیرحوضه ها

0.5041
0.4862

0.4617
0.4449 0.4449

0.4
0.42
0.44
0.46
0.48

0.5
0.52

M42 M51 M33 M31 M35

کی
زدی

ب ن
ضری

زیرحوضه ها

0.5118 0.4869 0.4712
0.3953 0.3867 0.3714

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

M34 M`13 M38 M`20 DAGH M`19

کی
زدی

ب ن
ضری

زیرحوضه ها
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  شمالی دشت  یآب کمگروه  يهاحوضهیرزعملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولونمودار  :24شکل 

  

  
  جنوبی دشت یآب کمگروه  يهاحوضهیرزعملیات اجرایی آبخیزداري  بنديیتاولونمودار  :25شکل 

  

  
  تاپسیس-فازي روش با مختاران دشت آبخیز حوضه آبخیزداري اجرایی عملیات بنديیتنقشه اولو :26 شکل

  

 آمـده  دسـت  بـه  نزدیکـی  ضریب کمک با ،بنابراین
 نقشـه  ArcGIS افزار نرم محیط در ،حوضهزیر هر براي

 بـا  آبخیـزداري  اجرایـی  عملیات بنديیتاولو به مربوط
-ینهبه روش از استفاده با و ایجاد تاپسیس-فازي روش
 گردیـد  بنـدي تقسـیم  منطقـه  5 ) به18رابطه ( سازي

ــکل ( ــت )26ش ــن روش، شکس ــی  . در ای ــاي طبیع ه

د کـه مجمـوع   گـرد اي تعیـین مـی  هیستوگرام به گونه
  :واریانس درون هر طبقه حداقل باشد

  

)18(  GVF = 1 −
∑ ∑ (Zij − Z)
∑ (Zi − Z)

 

  

0.4532 0.4338 0.4278 0.4159 0.4106 0.3932 0.3900 0.3900 0.3900 0.3819 0.3819
0.3220 0.3109

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

M24 M`9 M`8 M14 M12 M27 M29 M30 M`10 M`7 M`11 M`12 M1

کی
زدی

ب ن
ضری

زیرحوضه ها

0.5166 0.5107 0.5107
0.4721 0.4721 0.4655 0.4631 0.4523 0.4297 0.4155 0.3867 0.3656 0.3620 0.3498 0.3486

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

M32 M46 M`14 M47 M39 M`2 M36 M`3 M48 M49 M`1 M`18 M`15 M`17 M`16

کی
زدی

ب ن
ضری

زیرحوضه ها
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، به ترتیب نماي کـالس و داده  jو  iرابطه فوق، در 
K   ،تعداد طبقـاتN   ،تعـداد دادهZij   ارزش اسـتاندارد

ارزش استاندارد شده  Ziو  Zjو  jدر کالس  iشده داده 

ها میانگین استاندارد شده دادهZ	 و iو  jداده در کالس 
  .)2006(معماریان و همکاران،  باشدمی

  
  تاپسیس-فازي روش با آبخیزداري اجرایی عملیات بندياولویت طبقات مساحت :6جدول 

درصد 
  مساحت

کیلومتر مساحت (
  )مربع

طبقات 
  بنديیتاولو

درصد 
 مساحت

کیلومتر مساحت (
 )مربع

 بنديیتطبقات اولو

77/7  اولویت زیاد  533  97/21  58/188  اولویت خیلی کم 
28/46  اولویت خیلی زیاد  86/425  55/17  95/1122  اولویت کم 

-    -  42/6  81/155  اولویت متوسط 
  

مشــاهده  6 جــدولو  26 شــکلکــه در طورهمــان
 05/54مناطق داراي اولویت کم و خیلی کـم   ،دگردیم

انـد، کـه   گرفتـه  درصد محدوده مورد مطالعـه را در بـر  
 حوضــهارتفاعـات شـمالی    و حوضــهبیشـتر بـر دشـت    

باشد و مناطق داراي اولویـت زیـاد و خیلـی    میمنطبق 
ــاد  ــه را در     52/39زی ــورد مطالع ــدوده م ــد مح درص

، که بیشـتر بـر ارتفاعـات شـمالی و ارتفاعـات      برگرفته
منطبـق   حوضـه از دشـت   ییهـا و بخش حوضهجنوبی 

باشـند و همچنـین منـاطق داراي اولویـت متوسـط      می
انـد،  درصد محدوده مورد مطالعـه را در برگرفتـه   42/6

 حوضـه  دشـت  و حوضـه ارتفاعات جنوبی که بیشتر بر 
بـا توجـه بـه نقشـه      ،باشند. از طـرف دیگـر  میمنطبق 

ــی  ــده م ــه دســت آم ــایی ب ــوان نه ــانت ــه  بی ــود ک نم
، M8، M13 ،M15 ،M16 ،M21 ،M22هـاي  حوضهزیر

M25 ،M26 ،M28    در محــدوده ارتفاعــات شـــمالی)
ــه ــدوده  M2 ،M42 ،M43 ،M51)، حوضـــ (در محـــ

 و M32 ،M34 ،M46 ،M`13)، حوضهارتفاعات جنوبی 
M`14  در باالترین اولویـت  ) حوضه(در محدوده دشت

و جــزء واحــدهاي هیــدرولوژیک بحرانــی قــرار داشــته 
هـاي  حوضهزیر ،که حالیدر  .شوندیممحسوب  حوضه

M4 ،M5 ،M`4 ،M`5    در محـدوده ارتفاعـات شــمالی)
-در پـایین ) حوضـه (در محدوده دشـت   M1) و حوضه

 .دارنـد هـا قـرار   حوضـه ترین اولویت نسبت به سایر زیر
، بـراي  حوضـه با توجه به مشکل اصلی هر زیر ،بنابراین

ــهریز ــاحوض ، M2 ،M8 ،M13 ،M15 ،M21 ،M22ي ه
M25 ،M26 ،M28 وM43  یمکه داراي مشکل سیل-

ــراي   باشــند عملیــات کنتــرل ســیل و آبخیــزداري و ب
کـه   M`14و  M32 ،M42 ،M46 ،M51ي هاحوضهریز

ــمداراي مشــکل  ــ ک ــی آب ــه  باشــندیم ــات تغذی عملی
 M34ي هـا حوضـه ریزمصنوعی و پخش سیالب و براي 

 باشـند یمـ که داراي مشکل فرسـایش بـادي    M`13و 
 M16 حوضـه براي زیرایت در نهیی و ادزابانیبعملیات 

عملیــات  باشــدیمــکــه داراي مشــکل فرســایش آبــی 
 نتایج .دگردیمپیشنهاد  حفاظت خاك و کنترل رسوب

 چند گیريتصمیم هايمدل که است آن از حاکی کلی
 بـه  معیـار  چنـدین  از اسـتفاده  قابلیـت  دلیل به معیاره
 بـه  توجـه  با مکان بهترین ارائه و کیفی و کمی صورت
 در را ارزشـی  بـا  اطالعـات  توانـد مـی  نظـر،  مورد هدف
 در آبخیـزداري  اجرایـی  عملیـات  بنـدي اولویـت  زمینه

نتـایج   .کنـد  ارائـه  آبخیز حوضه جامعمدیریت  راستاي
این تحقیق با نتایج به دست آمده از مطالعات گلکاریان 

ي هـا حوضهریزي بندتیاولو)، که به 1396و همکاران (
آبخیز دریان سمنان جهت اقدامات آبخیـزداري   حوضه

ــه گزینــه ایــده آل       ــا اســتفاده از روش شــباهت ب ب
 6(تاپسیس) پرداختند مطابقـت دارد. بـه طـوري کـه     

معیار جمعیت، متوسط تولیـد پوشـش گیـاهی، منـابع     
آب، ســطح اراضــی کشــاورزي، فرســایش و اســتحکام  

ي انتخاب گردید و سـپس وزن  بندتیاولوسازند جهت 
ر یک از معیارها با اسـتفاده از روش آنتروپـی بـرآورد    ه

ي هـا حوضهریزي بندتیاولو. در نهایت به منظور گردید
آبخیــز جهــت اقــدامات آبخیــزداري از روش تاپســیس 
استفاده گردید. نتایج تحقیـق بیـانگر کـارایی مناسـب     

ي واحدهاي هیـدرولوژیک  بندتیاولوروش تاپسیس در 
رضوي زاده و شـاهدي   ،مچنینمنطقه مطالعاتی بود. ه

ي هـا حوضـه ریزي زیلخیسـ ي بنـد تیـ اولو)، به 1395(
 TOPSISو  AHPآبخیز طالقان بـا اسـتفاده از تلفیـق    
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در  رگذاریتأثمعیار مهم و  10در این تحقیق  .پرداختند
پتانسیل سیلخیزي شامل: مساحت، ضریب گراولیوس، 

ــراکم زهکشــی، شــیب متوســط زیر  ــاع حوضــهت ، ارتف
، شـماره  ریناپـذ  نفـوذ ، درصد اراضی حوضهزیرمتوسط 

منحنی، شیب آبراهه اصلی، طول آبراهه اصلی و زمـان  
هـی بـه   دي شـد و سـپس جهـت وزن   ریگاندازهتمرکز 

ــا از روش  و همچنـــین بـــه منظـــور    AHPمعیارهـ
ــاولو ــدتی ــتفاده  TOPSISي ســیلخیزي از روش بن اس

و  AHPمـدل   2نتایج تحقیق نشان داد تلفیـق  گردید. 
TOPSIS  ي هـا حوضـه ریزي زیلخیسـ ي بنـد تیاولودر

کـه بـا    باشـد ی مـی منطقه مورد مطالعه روشی مناسـب 
نگهبـان و همکـاران   . نتایج این تحقیق همخـوانی دارد 

ي خطـر سـیلخیزي بـا    بنـد پهنه)، به ارزیابی و 1395(
آبخیز شـهر   حوضهتاپسیس در -فازياستفاده از منطق 

در  مـؤثر باغملک پرداختند. به این صورت کـه عوامـل   
ایجاد سیالب شامل: بارش، ارتفاع، شیب، جهت شـیب،  
سازند، فاصـله از آبراهـه و کـاربري اراضـی در محـیط      

ArcGIS  د، ســپس ایــن گردیــي بنــدطبقــهســاخته و
ي استانداردسـاز  ومنتقـل   IDRISI افـزار  نرمبه  هاداده

 دهــیوزنانجــام و ســپس آنهــا براســاس توابــع فــازي 
ي خطـر سـیلخیزي از   بندپهنه. در نهایت جهت گردید

تاپسیس اسـتفاده گردیـد. نتـایج تحقیـق     -روش فازي
ــازي    ــدل ف ــب م ــارایی مناس ــانگر ک ــیس در -بی تاپس

ي خطر سیلخیزي منطقه مطالعاتی بود کـه بـا   بندپهنه
نتایج پـژوهش  . باشدیمنتایج این تحقیق در یک راستا 

مکــاران ) و محمــدي و ه1398تقیلــو و همکــاران ( 
ه معیاره بهاي ارزیابی چند) نیز بر کارآیی روش1396(

هاي شـهري و  آوري حوزهویژه تاپسیس در تحلیل تاب
، 1398(تقیلـو و همکـاران،   نمایـد  روستایی تأکید مـی 

  .)1396محمدي و همکاران، 
  

  گیريیجهنت
 بلـوك  درکـه   داد نشـان  تحقیـق  از حاصـل  نتایج
ــار ه،حوضــ شــمالی ارتفاعــات  ســیلخیزي شــدت معی
 کمتـرین  چـرا  ظرفیت معیار و) 313/0( وزن بیشترین

 ه،حوضـــ جنــوبی  ارتفاعـــات بلــوك  در)، 02/0( وزن
 زیرزمینـی  آب کمیـت  و سطحی آب کمیت معیارهاي

 آب کیفیـت  معیـار  و) 221/0( وزن بیشترین باالدست
 بـاالخره  و) 017/0( وزن کمتـرین  باالدسـت  زیرزمینی

و  یآب سطح یتکم یارهايمع ه،حوض دشت بلوك در
ــتکم ــیآب ز ی ــا یرزمین ــتیینپ ــترینب دس وزن  یش

 یآبـ  یشو فرسا یلخیزيشدت س یارهاي) و مع174/0(
ــر ــاص داد 02/0وزن ( ینکمت ــود اختص ــه خ ــد) را ب . ن

 گـروه  2 هحوضـ  شـمالی  ارتفاعـات  بلوك درهمچنین، 
ــیل ــا  س ــهزیرحو 15(ب ــایش و) ض ــی فرس ــا  آب  9(ب

 گـروه  2 حوضـه  جنوبی ارتفاعات بلوك در)، زیرحوضه
 در و) زیرحوضـه  5(با  یآب ) و کمهزیرحوض 8(با  سیل

 6(بــا  يبــاد یشگــروه فرســا 3 هحوضــ دشــت بلــوك
) و هزیرحوضـ  13(با  دشت شمالی یآب )، کمهیرحوضز

شـدند.   یین) تعهزیرحوض 15(با  دشت جنوبی یآب کم
در گـروه   هحوضـ  شـمالی  تفاعاتدر بلوك ار ،در نهایت

ــ ــحویرز یل،س ــترینب M21 هض ــر یش ــینزد یبض  یک
 نزدیکـی  ضـریب  کمتـرین  M5 هزیرحوض) و 5402/0(
 M16 هضـ حویرز ی،آبـ  یش) و در گروه فرسـا 2618/0(
 M'4 هزیرحوضـ ) و 4925/0( یکـی نزد یبضر یشترینب

) را بــه خـــود  2206/0( یکــی نزد یبضــر  ینکمتــر 
 جنـوبی  ارتفاعـات  بلوك در، مچنیناختصاص دادند. ه

 یبضـر  یشترینب M2 هضحویرز یل،در گروه س هحوض
 ضـریب  کمتـرین  M50 هزیرحوض) و 4925/0( یکینزد

 M42 هضحویرز ی،آب ) و در گروه کم3732/0( نزدیکی
 يهـا هضـ حویر) و ز5041/0( یکـی نزد یبضر یشترینب

M31 و M35 را به 4449/0( یکینزد یبضر ینکمتر (
 هحوضـ  دشت بلوك همچنین، درخود اختصاص دادند. 

 ینیشــترب M34 هضــحویرز ي،بــاد یشدر گــروه فرســا
 کمتـرین  M'19 هزیرحوض و) 5118/0( نزدیکی ضریب
ـ  در گـروه کـم   ،)3714/0( نزدیکی ضریب  یشـمال  یآب

ــت، ز ــحویردش ــترب M24 هض ــریب ینیش ــی ض  نزدیک
 یکـی نزد یبضـر  ینکمتـر  M1 هزیرحوض و) 4532/0(
 هضـ حویردشت، ز یجنوب یآب ) و در گروه کم3109/0(

M32 هزیرحوضـ  و) 5166/0( نزدیکی ضریب ینیشترب 
M'16 خـود  بـه  را) 3486/0( نزدیکـی  ضریب کمترین 

نشـان داد منـاطق    یجنتـا  ،همچنـین  .دادنـد  اختصاص
درصـد محـدوده    05/54کم  یلیکم و خ یتاولو يدارا

بـر دشـت    یشـتر انـد، کـه ب  مورد مطالعه را در برگرفته
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و  باشـند یمـ منطبـق  ه ضحو یارتفاعات شمال وه ضحو
درصـد   52/39 یـاد ز یلیو خ یادز یتاولو يمناطق دارا

بـر   یشـتر اند، کـه ب محدوده مورد مطالعه را در برگرفته
ه و ضـــحو یو ارتفاعـــات جنـــوب یفاعـــات شـــمالارت

ــق ه ضــاز دشــت حو ییهــابخــش و  باشــندیمــمنطب
درصـد   42/6متوسـط   یـت اولو يمناطق دارا ینهمچن

بـر   یشـتر اند، کـه ب محدوده مورد مطالعه را در برگرفته
ــات ــوبی ارتفاع ــ جن ــت هحوض ــق ه ضــحو و دش منطب

 يهـا هیرحوضزنشان داد  یجنتا یگرطرف د از. باشندیم
M8 ،M13 ،M15 ،M16 ،M21 ،M22 ،M25 ،M26 ،

M28  ــمال ــات ش  ،M2ه)، ضــحو ی(در محــدوده ارتفاع
M42، M43، M51   ی(در محــدوده ارتفاعــات جنـــوب 

(در  M'14 و M32 ،M34 ،M46، M'13ه)، ضـــــــحو
لحـاظ   بـه  یـت اولو ینه) در بـاالتر ضمحدوده دشت حو

 واحدهاي زءج وقرار داشته  یزداريآبخ ییاجرا یاتعمل
ر د .نـد گردیمحسـوب مـ   هحوضـ  بحرانی هیدرولوژیک

(در  M4 ،M5 ،M'4، M'5 يهـا هیرحوضـ کـه ز  یصورت
 محـدوده (در  M1) و هضـ حو شمالی ارتفاعات محدوده

 یرنسـبت بـه سـا    یـت اولو ترینیین) در پاهضحو دشت
 بـه  توجـه  بـا  یگر،طرف د از د.انها قرار گرفتههضیرحوز

 کنتـرل  اتیـ عمل جهـت  رحوضه،یهر ز یاصل مشکالت
 و یونیگاب يهاچکدم رینظ یاقدامات يزداریآبخ و لیس

 یمصنوع هیتغذ جهت الب،یس کنترل یمانیس و سنگ
 ياهیتغذ یخاک يبندها رینظ یاقدامات البیس پخش و

در دشـت   البیپخش سـ  اتیدر باالدست قنوات و عمل
ـ ابـان یب اتیـ عملسر اپاندژ، جهت   ریـ نظ یاقـدامات  یزائ

 يهاجنگل تیریمد و ریآبگ یهالل با همراه يکار نهال
 خـاك  حفاظت اتیعمل جهت تینها در و کاشت دست

 کنتـرل  يهـا چکـدم  ریـ نظ یاقـدامات  رسـوب  کنترل و
ــد رســوب، ــه،  یســاحل وارهی و حفاظــت بســتر رودخان

 .شـود یمـ  شنهادیپ يبندبانکت و یبذرپاش و يکارکپه
نتایج حاصل از این تحقیق عملکـرد مطمـئن و معتبـر    

ارزیـابی تـوان اکولوژیـک و     تاپسیس را در-روش فازي
بنـدي واحـدهاي هیـدرولوژیک حوضـه آبخیـز      اولویت

هـا بوسـیله   نشـان داد کـه ایـن یافتـه    دشت مختـاران  
)، گلکاریـــان و 1398مطالعــات تقیلـــو و همکــاران (  

ــاران ( ــاران (1396همکـ ــدي و همکـ )، 1396)، محمـ

ران ) و نگهبـان و همکـا  1395رضوي زاده و شـاهدي ( 
  گردد.ی می) نیز پشتیبان1395(
  

  پیشنهادها
گـردد  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد مـی 

 بـه  معیـاره  چنـد  گیريتصمیم هايتکنیک دیگر از که
 اقـدامات  جهـت  هحوضـ  اکولوژیک توان ارزیابی منظور

 تعیـین  و مقایسـه  امکـان  تـا  گردد استفاده آبخیزداري
 نقـش  ارزیـابی همچنـین،   .گـردد  فـراهم  روش بهترین

 بـه  هـا هحوضـ زیر بندياولویت بر آینده در اقلیم تغییر
انجـام   یـزداري آبخ یـی اجرا ملیاتع سازيپیاده منظور

 .دپذیر
 

  سپاسگزاري
بدین وسیله از مسئولین اداره کـل منـابع طبیعـی    

ي بیرجند، هاشهرستاناستان خراسان جنوبی و ادارات 
خوسف و سربیشه به منظور ارائه آمار و اطالعات جهت 

  شود.یمانجام این پژوهش تشکر و قدردانی 
  

  نابعم
 جلد اول ،يکاربرد ي. ژئومورفولوژ1374 .سنح ،ياحمد .1

انتشـارات دانشـگاه   تهران،  چاپ پنجم، .)یآب شی(فرسا
  .تهران

 ی. معرفـ 1375 .حسن ،ياحمدو  حمدرضام ،یاختصاص .2
روش  -بادي شیبرآورد رسوب در فرسا دیدو روش جد

و  I.R.T.I.F.R يبـاد  شیبـرآورد رسـوب فرسـا    یتجرب
و  W.E.meterبا کاربرد دستگاه  میرمستقیغ يریگاندازه

 یمل شیهما نیدوم د.سرعت و تداوم با يامنطقه زیآنال
معاونـت  ، یـی زاابـان یمختلـف ب  يهاروش رد ییزاابانیب

موسسـه   و تحقیقات وزارت جهـاد سـازندگی  آموزش و 
 .رمان، کتحقیقات جنگلها و مراتع

خراسـان  اسـتان   يزداریـ و آبخ یعـ یاداره کل منـابع طب . 3
ــوب ــه  . 1384 .یجن ــات پای ــات گزارش ــوجیهیمطالع  ت

 مختاران.آبخیز دشت  حوضه يزداریآبخ
 ی، محسـن محمـد خلـج،   ی، رسـتم میـد ا وان،یـ نل ياسد .4

 يبنــدتیــ. اولو1394 .نــورســور، ا و حســنم ،يســارو
با استفاده از روش  زیآبخ حوضهدر  يزداریاقدامات آبخ

TOPSIS  ــورد ــه مـ ــتی: زي(مطالعـ ــان).  -دشـ طالقـ
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ششـم، شـماره    دوره ز،یآبخ حوضه تیریپژوهشنامه مد
  .، ساري12

ـ  و  اطمـه ف ،یی، رضامیدا وان،ینل ياسد .5  .رگسسـقازاده، ن
با اسـتفاده   زیآبخ حوضه کیتوان اکولوژ یابی. ارز1392

 زیـ آبخ حوضهجامع  تیریجهت مد یاز روش تاکسونوم
ــان).  دشــت،یز زیــآبخ حوضــه: ي(مطالعــه مــورد طالق

 ،11سال سـوم، شـماره    ،یطیمح شیفرسا يهاپژوهش
  .هرمزگان

. ارهیچند مع يریگمی. تصم1377 .حمد جواداصغرپور، م .6
  .ارات دانشگاه تهرانانتشچاپ دهم، تهران، 

ــور، .7 ــلا اکبرپ ــنم ،ینعلی، آقاحســبوالفض ــعز و حس  ،يزی
 ینـ یرزمیز يهـا آب يبرداربهره تیری. مد1389 .حسنم

تفاضـالت   یاضـ یدشت مختاران بـا اسـتفاده از مـدل ر   
کنفــرانس  نی. نهمــGMS 6.5 طیمحــدود در محــ 

 ،تهــران ،رانیـ ا کیدرولیـ ، انجمـن ه رانیـ ا کیدرولیـ ه
  مدرس. تیدانشگاه ترب

 ،یمیکر و حمدم ،يمسگرسعدي ، هرنوشفر، م ياریبخت .8
 يمناسب کـاربر  زانیم نییتع ي. مدلساز1387 .حمدم

چنـد   يریـ گمیتصـم  يهـا بـا اسـتفاده از روش   یاراضـ 
  تهران. ک،یژئومات شی. همایمکان رهیمتغ

 ،مجنونی توتاخانـه  ،مجتبی ،مفرح بناب ،علی اکبر ،تقیلو. 9
آوري تحلیل وضعیت تـاب . 1398 .احمد ،افتابو  علی

هاي کالبدي مساکن شهر تبریز در برابر حوادث شاخص
، 33، شماره 9دوره  .آمایش جغرافیایی فضا ه.غیرمترقب
 .گلستان

. 1394 .حمدرضـا مقـدم، م  يعلـو  و هـدي پرور، مجان .10
از آبخـوان   رجنـد یآب شرب شهر ب نیامکان تأم یبررس

 ینـ یرزمیافت سـطح آب ز  آن بر ریدشت مختاران و تأث
در  يکـاربرد  يهـا پـژوهش  یمل شیهما نیآبخوان. اول

  تهران. ،یعیآب و منابع طب ست،یزطینگهداشت مح
ــ، علحمــدم ،يجــوانمرد .11 ــ زاده،ی ــ، راد دروردیسپ  ش،ی

 يبنــد . رتبــه1392 .مانهســ  ،ییکشــا و بــدالعزیزع
و سـالمت   یطـ یمح سـت یز سکیمختلف ر يهاحوضه

و  TOPSISنـانو بـا اسـتفاده از روش     يانسان در فناور
AHP و روسـتایی  يشـهر  تیریمـد  .يفـاز  طیدر مح، 
  .تهران، 31شماره  ،11دوره 

 ،یمـ ی، براهلی اکبـر ع ان،یمی، کرحمد تقیم ،یدستوران .12
بـر   ي. مـرور 1391 .حمدحسینرستم، مو  حمود رضام

توان  یابی) و کاربرد آن در ارزTOPSIS( سیروش تاپس
. زیـ جـامع آبخ  تیریها به منظـور مـد  حوضه یکیاکولوژ

 ،يزداریـ آبخ یعلـوم و مهندسـ   یمل شیهما نیهشتم
  لرستان.

. 1395 .اکـــاک ،يشـــاهدو  مانهزاده، ســـ يرضـــو .13
 زیـ آبخ حوضـه  يهـا حوضـه ریز يزیلخیس يبندتیاولو

ــتفاده از تلف  ــا اسـ ــان بـ ــطالقـ . TOPSISو  AHP قیـ
  .نور، 4، شماره 7دوره  ران،یا یعیطب يهاستمیاکوس

 و حمدمید س ،يتاجبخش فخرآباد، لی اکبرع ،يصفدر .14
 يهـا تپـه  ي. شـناخت مرفولـوژ  1389 .هراز ،يمحمود

آن در طـول   راتییـ تغ نیـی ارگ مختاران و تع ياماسه
 یانجمن علم ،يباد شیفرسا یمل شیهما نیزمان. دوم

  .، یزدرانیا یابانیو کنترل مناطق ب تیریمد
ــرصــفدري، ع .15 ــی اکب ــودي، زل ــرا، محم ــان و  ه معماری

بــادي یابی رســوبات أ. منشــ1387 .اديهــ آبــاد،لیـ خل
 ابـان یمرتع و ب قاتیتحقمنطقه دشت مختاران بیرجند. 

  تهران. ،3، شماره 15دوره  ران،یا
چاپ . يکاربرد يدرولوژی. اصول ه1378 .مینا زاده،یعل .16

  .يانتشارات آستان قدس رضوچهلم، مشهد، 
 یابیـ و ارز تیـ فی. ک1381 .حمدزاده آهنگر، ا یغالمعل .17

انتشـارات علـوم   چـاپ دوم، تهـران،   . ياریآب آب یفیک
  .يکشاورز

 ،یصـادق  و حمـد پـور، م  ی، حجـ حمـود م مان،یفال سل .18
ــد  يهــاروش ییکــارا ســهی. مقا1392 .جــت اهللاح چن

 ینــواح نیــیبــه منظــور تع سیو تاپســ AHPشاخصــه 
ــاران    مســتعد کشــت محصــول پســته در دشــت مخت

 یی،ایکاربردي علوم جغراف قاتیتحق. رجندیشهرستان ب
  .تهران، 31شماره  ،13دوره 

ــعلی و  گ .19 ــدیان، عباس ــی، محم ــان، عل ــدالهی، لکاری عب
هـــاي حوضـــهبنـــدي زیر. اولویـــت1396. ابوالفضـــل

 حوضهآبخیزجهت اقدامات آبخیزداري (مطالعه موردي: 
منابع طبیعی (آبخیز دریان سمنان). مرتع و آبخیزداري 

 .، کرج3، شماره 70دوره  ،)ایران
 مصطفی ،طالشی ،شاه بختی ،رستمی ،سعدي ،محمدي .20

سـنجش و تحلیـل    .1396. ریحانـه  ،سلطانی مقـدس  و
وضعیت پایـداري در منـاطق روسـتایی بـا اسـتفاده از      

اي (مطالعـه  تحلیـل خوشـه   و AHP ،TOPSIS تکنیک
آمــایش   ).مــوردي شهرســتانهاي مریــوان ســروآباد   

 ، گلستان.23، شماره 7دوره ، جغرافیایی فضا
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