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Abstract 

Today due to the large amount of funds allocated to the reform clauses in the construction of watershed 

management projects, priorities in locating critical points before the implementation of structures 

should be explored comprehensively and accurately. Identifying erodible points and effective factors 

is a necessary measure. Timely watershed management measures, whether structures or non-structures 

or a combination of them, can minimize the severity of damage caused by erosion and sedimentation 

of basins. Therefore, careful selection of priorities and policies in the activities of watershed structures 

has a significant impact. This study, which was carried out with the aim of helping correct managing 

and planning of lattice-stone structures in Khorramabad city in order to control erosion and sediment, 

hydrological, topographic, economic and social criteria and other indicators related to erosion and 

fault, which are 14 sub-indicators were used. Network analysis process was used to weight these 

parameters and they were entered into the GIS. The results show that among the effective indicators 

in locating lattice-stone structures, the most weight were erosion, vegetation, and fault criteria with 

weights of 0.145, 0.141 and 0.126, respectively, which can be used to prevent the risks of erosion and 

sediment seen in 4.5% of the study area. The main purpose of this research is to provide solutions 

based on scientific principles. Prioritization in this way can play an effective role in the targeted part 

of watershed management credits and reduce damage by constructing appropriate structures. 

Considering the objectives of the present study and the importance of constructing watershed 

management structures in controlling erosion and sedimentation, in order to improve the performance 

of such projects, it is proposed to reduce watershed degradation and proper use of surface water.   
 

Keywords: Check Dam, Location, Khorramabad, Network Analysis Process 

                                                
*. Corresponding author: BaharBeishami           E-mail: b.beishami@richt.ir              Tel: + 989113690648 

 

Open access 

ISSN (Print):2322-1682      ISSN (Online):2383-3076 

 

Vol.10, No.4, Winter 2022, pp.113-127 

RESEARCH ARTICLE DOI: 10.22067/geoeh.2021.70440.1062 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70440.1062
https://orcid.org/0000-0001-6067-4179
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.69554.1038
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70440.1062


 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) 

Geography and Environmental Hazards 
Volume 10, Issue 4 - Number 40, Winter 2022 

https://geoeh.um.ac.ir 
https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70440.1062 

 نحوه ارجاع به این مقاله: 

 ناد یباا اساادا ه از فر    یسان  -یتارر  یهاا اماکن احداث سازه نییتع یهدفمند. 0011؛ بهار ،بیشمی؛ وحید ،بیراوندی

 .001-021صص  .(0)01 .جغرافیا و مخاطرات محیطی.  با ()مرر مطالعه: شهرساان خرمی اشبکه لیتحل
                                                                 https://dx.doi.org/10.22067/geoeh.2021.70440.1062   

 

 

 001-021صص  0011جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال دهم، شمارۀ چهلم، زمستان 

 مقاله پژوهشی
 

 ایسنگی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه-های توریاحداث سازه تعیین اماکنهدفمندی 

آباد(خرم: شهرستان موردمطالعه)  
 

  انش اه تربیت مدرس، نرر، ایران ،  انشکده منابع طبیعی و علرم  ریایی، انشجری  کاری  بخیز اری -یرانرندیب دیوح

 رانیتهران، ا ،یو گر ش ر یفرهن  راثیپژوهش اه م ،یگروه گر ش ر یپژوهش اریاساا  -0یشمیبهار ب

  

 00/5/0011: تصویب تاریخ            01/0/0011تاریخ بازنگری:      0/1/0011: دریافت تاریخ

 چکیده

های  بخیز اری به خر  اخاصاص به اعابارات زیا ی که بندهای اصالحی  ر احداث پروژه ترجه باامروزه 

جاامع و   صررتبهبایست ها مییابی نقاط بحرانی پیش از اجرای سازهها  ر مکان هند، بررسی اولریتمی

 ر  ن اقادامی راروری    ماثرر  قیق صررت گیر . شناخت  رست و  قیق نقاط فرساایش پاریر و عرامال    

هاا، شادت   ای یا ترکیبی از  نای و غیره سازه بخیز اری خراه از سازه مرقعبهتران با اقدامات است، که می

 قات  ر اناخااب    رونیا ازا ؛هاا را باه حاداقل رسااند    های ناشی از فرسایش و رسرب زیر حرراه  سیب

های  بخیز از تأریر بسزایی برخرر ار اسات.  ای حررههای سازههای  ر فعالیتگراریها و سیاستاولریت

سان ی  ر ساطش شهرسااان    -هاای تارری  ریزی بنیا ین، ساازه  ر این پژوهش که باهدف مدیریت و طرح

یاار هیادرولرژی ، ترپارگرافی،    منظرر کنارل فرسایش و رسارب صاررت گرفات از رهاار مع     با  بهخرم

گیرناد،  زیر شاخص قرار می 00های مرتبط با فرسایش و گسل که  ر اقاصا ی و اجاماعی و سایر شاخص

منظرر وزن  هی ایان پارامارهاا و ورو   ن باه سیسااال اطالعاات      ای بهگیری از فر یند تحلیل شبکهبا بهره

-هاای تارری  یاابی ساازه  منظرر مکاان های تأریرگرار بهن رش  ر ناایج، شاخص با جغرافیایی اسادا ه شد.

و  000/1، 00۱/1هاای  سن ی بیشارین وزن را زیر معیارهاای فرساایش، پرشاش گیااهی و گسال باا وزن      
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های بر مده از فرساایش  تران از این ناایج برای پیش یری از مخاطرهبه خر  اخاصاص  ا ند، که می 021/1

 مشاهده است، اسادا ه نمر .مطالعاتی قابل  رصد از منطقه ۱/0و رسرب که  ر 

از این طریق  بندیاولریتهدف کلی تحقیق ارائه راهکارهایی مبانی بر اصرل علمی، سا ه، کاربر ی است. 

مناساب   یهاا سازه ر قسمت هدفمندی اعابارات  بخیز اری  اشاه باشد و با احداث  مثررینقش  تراندیم

 بخیاز اری  ر   یهاا ساازه اهداف پژوهش حارار و اهمیات احاداث     با ترجه به خسارات را کاهش  هد.

، کاهش تخریب حارزه  بخیاز و   هاپروژه گرنهاینبهبر  عملکر   منظرربه، گراریرسربکنارل فرسایش و 

 .شر یمسطحی پیشنها   یها باسادا ه صحیش از 

 .ایشبکه با ، فر یند تحلیل یابی، خرمهای اصالحی، مکانسازه :هاواژهکلید

 مقدمه-0

گر  . ولای  ر عصار حارار  ر اغلاب نقااط      ، زیربنای پیشرفت هر کشرر محسرب میتجدیدشرندهمنابع طبیعی 

قاعده و غیر صحیش، منجر به ماشنج شادن وراعیت مناابع  بای و     بی هایجرییبهرهکشرر به  لیل ترسعه اقاصا ی و 

منظارر نظاارت و مباارزه باا پیامادهای  رون و      رن گرشاه بهشناسی شده است.  ر قترازن برم خرر گیبرهالخاکی و 

هاای  بخیاز اری   های منابع طبیعی کشرر روی به اجارای طارح  ای برگرفاه از تخریب این منابع،  ر عرصهبرون منطقه

هاای اسات کاه  ر جهات حدا       سیاست ازجملههای مکانیکی (. روش0102 ور ه شده است )احمدی و همکاران، 

گیرناد. بنادهای اصاالحی هاال بار      قارار مای   مرر اساادا ه گیری از مدیریت  بخیاز اری   بخیز با بهره هایخاک حرزه

جاایی  تأریرات  ن بر باال ست: اصالح جریان  ب و جاباه  ازجملههساند؛  تأریرگرار براهه   ستپایینباال ست و نیز بر 

شر  و  ر پایان، افزایش زماان ندار     براهه می رسرب با تله اندازی، که منجر به کاهش سرعت،  بی اوج و تقلیل شیب

(. افازون بار  ن، تغییار پاراکنش رطاربای خااک  ر نقااط رساربی         2111و همکااران،   0رواناب را  ر پی  ار  )میشرا

 غازی  ر اساقرار پرشاش گیااهی  براهاه محسارب      ( که محامل نقطه2102و همکاران،  2)نیکرلس  ا هرخباال ست 

منظارر تقلیال   عنران روشی مکانیکی سا ه و اقاصا ی  ر بسیاری از کشاررهای  نیاا باه   های اصالحی بهگر  . سازهمی

و  0واعظای ، 2101و همکااران   1ژائار  ید )می حساببهها و  بکندها و همچنین تله اندازی رسربات شیب بسار  براهه

شارند.  : ررب، سنگ، سنگ و مالت و تارری و سانگ سااخاه مای    ازجملهها از مصالحی (. این سازه2101همکاران 

ها از یکدی ر باه عرامال گرنااگرنی مارتبط اسات؛ نظیار مناابع        تعیین جنس مرا  اولیه، ابعا ، ارتداع و فاصله این سازه

 …قرره، مصالش بسار، میزان بارش باال ست، ابعا  و شیب  براهه و 

                                                
1 Mishra  

2 Nichols 

3 Zhao 

4 vaezi 
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تقلیال شایب و  ر پای     ایضاًتران  ر  خیره مرقت  ب و جلرگیری از حرکت  ن و های اصالحی را میسازه نقش

 ن افت  بی اوج، حجال سیالب، سرعت، تنش برشی و تراناایی تخریاب جریاان را  ر پای  ار  )جاران و همکااران،       

013۱.) 

(،  ر منطقه حسان ربااط اصادهان،    0SMCEگیری از روش رند معیاره مکانی )(، با بهره013۱جمالی و همکاران )

پر اخاند که نااایج حکایات از تشاابه مکاان      مرر نظرحرزه  بخیز  بندیاولریتسن ی به -ساخت سازه ترری باهدف

های اصالحی  ر کناارل سایالب و   (، راندمان سازه0101حارر بر . نررعلی و همکاران ) بامطالعه شدهانجامها اولریت

 رصدی  بای اوج سایالب را    01تا  01که ناایج کاهش  قرار ا ند مرر بررسیا  ر اساان گلساان تقلیل  بی اوج سیل ر

های  بخیز اری حرزه مندرجان را  ر سه  وره قبل، بعد و حین اجارای  (، طرح0130نشان  ا . اسکندری و همکاران )

 رصادی پاس از اجارا،  ر     11ن اجرا،  رصدی  ر حی 02که ناایج کاهش  قرار ا ند مرر مطالعههای  بخیز اری برنامه

 باا رفای (، اسادا ه از بندهای اصاالحی  ر  بکنادهای  شات    2110و همکاران ) 2نگیس بی جریان را مشخص نمر . 

 .استخش   وهرای برین یکی از کارسازترین طرق حداظت خاک  ر این منطقه با 

 ر حیطاه احاداث بنادهای اصاالحی، مشاکل اصالی رشاد و ترساعه کشارر           شدهانجامها رغال تمام فعالیتعلی

یابی نامناساب بنادهای اصاالحی، نارع، تعادا  و      رو  مکانفرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی، گمان می ٔ  رزمینه

هاای  ن  های  بخیز کشرر و همچناین محادو یت  . گسار گی حرزه(0103و همکاران ) پیرمرا یهاست ابعا  این سازه

هاا  ای  ر بخش کررکی از ایان حارزه  کمبر  منابع مالی، زمانی و اجرایی مرجب عملیاتی شدن اقدامات سازه زجملها

 .(0132) گر یده است  هقانی و همکاران

گیاری از  هاای مشاابه بهاره   و تادبیر مناساب  ر مرقعیات    گرناه اینهای منظرر رویارویی با  شراریبه این  لیل به

هاای اخیار  ر حال ریارای     هاایی کاه  ر  هاه   و نرین اماری الزامای اسات. یکای از روش     یارشاهبینرویکر های 

گیاری باا   رشادی  ار ، اساادا ه از تصامیال    های  ارای اطالعات معیرب و فقدان اطمینان و ناقص، جریان روبهسیساال

ی  ر ارتبااط باا   . همچناین طای ساالیان اخیار، تحقیقاات فراوانا      (0130نیکجار و روحاانی )  معیارهای رندگانه است 

هاای ناشای از فرساایش و رسارب زیار      هاای اصاالحی  ر کااهش  سایب    یابی بندهای اصالحی و نقش سازهمکان

یاابی بنادهای اصاالحی گرگاان رو ، )رزگای و      (، مکان0130رحیمی و همکاران ) ازجملهها صررت گرفاه؛ حرره

منظارر ایجاا  سادهای    (، نقاط ساازگار باه  0103پیرمرا ی و همکاران،  ؛0101؛ خیرخراه و همکاران، 0103همکاران، 

بنادی نقااط صادمه پاریر از فرساایش،      (، اولریات 210۱ و همکااران،  0؛ ولاری  2100و همکاران،  1)برازیززیرزمینی، 

 سیمان و گابیرنی پر اخاند.-؛ مناطق سازگار احداث بند سنگ(0130)سرری و همکاران 
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هاای مهاار سایل و    هاا  ر پاروژه  یاابی ساازه  ت گرفاه پیشین نشان از اهمیت باالی مکاان بندی کارهای صرر ساه

بااال و شادت فرساایش ناشای از  ن، اجارای عملیاات        خیازی سیلهای اخیر و پاانسیل رسرب  ار . با ترجه به سیل

 هاای گیاری تصامیال ر  با  از اهمیت و ررورت باالی برخرر ار است.  های  بخیز شهرساان خرم بخیز اری  ر حرزه

گیاری ترانمناد، فرصات برگزیاده شادن      هاای محاساباتی و تجهیازات تصامیال    یاابی باه سیسااال   رند معیاره با  ست

 گر  .کمی و کیدی فراهال می صررتبهها شاخص مثررترو تحلیل  تر رستهای اناخاب

 باا  باا اساادا ه از تکنیا      سن ی  ر شهرساان خارم -های تررییابی سازه ر این تحقیق، مکان مرر بررسیهدف 

منظارر بهبار    ای  ر محیط سیساال اطالعات جغرافیاایی باه  گیری رند معیاره فازی مبانی بر فر یند تحلیل شبکهتصمیال

 است. شدهگرفاهگیری  ر نظر فضای تصمیال

 هامواد و روش-2

 موردمطالعهمنطقه موقعیت -2-0

هاای  زا  واقاع  ر   مار از ساطش  ب  0000 با ، مرکز اساان لرساان، با ارتداع مارسط منطقه تحقیقاتی شهرساان خرم

 رجاه   01ماار و  ماای مارساط    میلای  ۱13ی  ارای میاان ین باارش   وهارای  ب ازنظار . ایان قلمارو   استغرب ایران 

 11˚ ۱2ʹ 00"تاا   12˚ ۱1ʹ 10"هاای  قی و عار  شار  00˚ ۱0ʹ 22"تاا   00˚ 2ʹ 21" هاای طرل، که  ر استگرا  سانای

 0302کاه  ارای وساعت    اسات های  بریاز کرخاه   حرره ترینمهالاست. محدو ه مطالعاتی یکی از  قرارگرفاهشمالی 

  هد.مرقعیت منطقه مطالعاتی را نشان می -0است. شکل  کیلرمارمربع
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 در استان لرستان موردمطالعهموقعیت منطقه  -0 شکل

 

 انجام پژوهش روش-2-2

پاریر از منظار   هاای  سایب  های اصاالحی  ر حرراه  با  ر نظر گرفان این مسئله که مقصر  اساسی از ایجا  سازه

 با  عالوه بر ممانعت از اناقال رسرب و تثبیت رسرب، حدا  نیماروخ طارلی و عررای     فرسایشی  ر شهرساان خرم

هاای  هاا و مدروراات مارتبط باا شااخص     نمار ن نقشاه  ها است،  ر ایان تحقیاق نخسات اقادام باه فاراهال        براهه

 افازار گسل و کاربری اراری  ر محایط نارم   ازجملههیدرولرژیکی، ترپرگرافیکی، اقاصا ی و اجاماعی و سایر معیارها 
0Arc Gis10.5 از معیارها وزنی بارای تهیاه    هرکدامای برای پر اخاه شد. سپس با اسادا ه از روش فر یند تحلیل شبکه

                                                
1 Geographic Information System 
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هاای مناساب احاداث بنادهای اصاالحی اناخااب       ها مکان ست  ور ه و  ر اناها با ا غام تمام نقشههای فازی بهنقشه

 گر  .می

 بندهای اصالحی یابیمکاندر  تأثیرگذارهیدرولوژیک  معیارهای-2-2-0

؛ اسات ی زیر معیارهای  براهه، رااه، رشامه و قناات     ر این مطالعه حاو شدهگرفاه به کارمعیارهای هیدرولرژی  

 وری اطالعاات  ها اقدام باه جماع  سن ی و به حداقل رساندن هزینه-های اصالحی ترریمنظرر ساخت سازهبنابراین به

 شده هیدرولرژی  محدو ه مطالعاتی بندیکالسهای ( نقشه2الزم نمر ه، شکل )

 آبراهه-2-2-0-0

شرند و همچناین ترجاه   ساخاه می 0-۱ها با  رجه های اصالحی  ر مسیلقرار  ا ن این مرررع که سازه مدنظربا 

هاای  هاای اطالعااتی نیماه تدصایلی  ب    ترسط جریان  ب را با کما   ا ه  گرفاهشکلال ری  پیشروبه هدف تحقیق 

 ای اساان لرساان فراهال گر ید. ر  ب منطقه شدهگر  وریزیرزمینی 

 چاه، چشمه و قنات-2-2-0-2

قارار گارفان  ر    مرجاب باه قارار  ارناد،    مرر ترجاه عامل هیدرولرژی  افزون بر اینکه از  یدگاه اقاصا ی  1این 

یاابی از اهمیات بااالیی    ترانناد  اشااه باشاند،  ر مکاان    ها میها و نقشی که  ر افزایش  بدهی  ناین سازه  ستپایین

 برخرر ار هساند.
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یمحدوده مطالعات کیدرولوژیشده ه یبندکالس یهانقشه -2 شکل  

 

 یابی بندهای اصالحیدر مکان مؤثرالگوی اقتصادی و اجتماعی -2-2-2

گیری از نیروهاای بارمی و تقلیال    های ساخت با بهرهبا ترجه به نقش افرا  جامعه منطقه تحقیقاتی  ر کاهش هزینه

اقادام باه تهیاه نقشاه      مدنظرایاب و  هاب و همچنین نشان  ا ن ارزش کار به افرا  جامعه  ازجملههای مخالف هزینه

شاده   بنادی کاالس هاای  ( نقشاه 1گار  . شاکل )  مااری مای   0111شده منطقه مطالعاتی حداقل تا فاصله  بندیکالس

 اقاصا ی و اجاماعی محدو ه مطالعاتی
 

 

 اجتماعی محدوده مطالعاتیبندی شده اقتصادی و های کالسنقشه -1 شکل
 

 یابی بندهای اصالحیدر مکان مؤثرمعیارهای توپوگرافیک -2-2-1

شناسی، پرشاش گیااهی   های زمین ر پژوهش حارر  ربرگیرنده زیر شاخص مرر اسادا ههای ترپرگرافی شاخص

 وری اطالعاات  هاا اقادام باه جماع    یابی احداث ساازه ها  ر مکانمنظرر حداقلی نمر ن هزینهرو بهو شیب بر ه، ازاین

 منطقه مطالعاتی شده است. مرر نیاز
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 شناسیزمین-2-2-1-0

 بنادی کاالس منطقه مطالعاتی، غالب امایاز  ر این  بسارسنگلیارلرژی و   ر مرحله حرفی، با ترجه به میزان اهمیت

 شر .به مناطق  ارای فرسایش شدید نسبت  ا ه می

 کاربری )پوشش(-2-2-1-2

پرشش گیاهی از برخرر  مساقیال قطرات باران به سطش خاک جلرگیری نمر ه، همچناین فرصات الزم    کهاز نجایی

هاای مهاال بارای ساکنه     اهال کر ه، بنابراین مناطق نز ی  مناطق مساکرنی و کااربری  جهت ندر   ب به زیرزمین را فر

هاای کااربری   گیاری از نقشاه  رو باا بهاره  شار . ازایان  بندی با امایاز باالتر  ر نظر گرفاه میمنطقه مطالعاتی  ر اولریت

مارکرر   بنادی کاالس به تهیه نقشاه   ای،  بخیز اری و مرکز تحقیقات اقدام:  ب منطقهازجمله ر ا ارات اساان  شدهتهیه

 گر ید.

 شیب-2-2-1-1

 کاه از نجاایی ، اسات های اصاالحی شایب منطقاه    بندی نقاط احداث سازهها  ر اولریتشاخص ترینمهال ازجمله

 ۱-11هاای  ارای شایب   ، منطقاه را  ر اولریات  استپژوهش حارر جلرگیری از فرسایش و تثبیت رسرب  هدف از

 قرار  ا ه شد. تیارجحامایاز هی  ر  ازنظر رصد 

 

 
 بندی شده توپوگرافیک محدوده مطالعاتیهای کالسنقشه -0 شکل

 

 بندهای اصالحی یابیمکاندر  مؤثر هایسایر مقیاس-2-2-0

قارار  ا ن  ماار    مدنظر.  ر این مطالعه با استسایر مرار  مرر  مقایسه  ر این پژوهش فرسایش و رسرب  ازجمله

های منطقاه مطالعااتی شاده اسات. شاکل      های اصالحی نقش  ارند، اقدام به تهیه نقشهو اطالعاتی که  ر احداث سازه

 محدو ه پژوهشی مرر نیازهای شده سایر مقیاس بندیکالسهای ( نقشه۱)
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 فرسایش-2-2-0-0

بااال  ر فرساایش    بااسااعدا  شناساایی منااطق    و با ترجه به عراملی که  ر فرساایش و  0EPMگیری از مدل با بهره

و باه   شاده بنادی  سااه مارساط، کاال و خیلای کاال      را  ر پنج کالس خیلی شدید، شدید،نقش  ارند، منطقه مطالعاتی 

 است. شده ا هامایاز باالتری نسبت  بندیکالسمناطقی که  ارای شدت فرسایش بیشاری بر ه،  ر این 

 گسل-2-2-0-2  

اقدام به تهیه نقشه گسل منطقاه تحقیقااتی گر یاد، همچناین مباا رت باه        0:2۱111شناسی با اسادا ه از نقشه زمین

شخصای   صاررت باه ای و  بخیز اری و همچنین افرا ی که  وری اطالعات مرجر   ر بان  اطالعاتی  ب منطقهجمع

 دام به تهیه نقشه گسل منطقه مرکرر نمر .ماری اق ۱11، با اسادا ه از نقشه بافر اندکارکر هحرره  بر روی
 

 

 محدوده مطالعاتی ازیموردنهای بندی شده سایر مقیاسهای کالسنقشه -5 شکل
 

 ارزیابی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه-2-1

منظارر ایجاا    باه  2101گیری رند معیاره است که ترسط زبر ست  ر سال مادهای تصمیال ازجمله 2FANPروش 

زلزلاه و  ر اماادا  کمیناه نمار ن نقصاان        ر برابار پاریری اجامااعی   های مرکب  ر اناخاب معیارهای  سیبشاخص

 :تران بهمی FANPهای تکنی  های مرکب عرره شد. ازجمله ویژگیهای رایج  ر تشکیل شاخصروش

 ارتباط و بازخرر  مابین اجزای سیساال -الف

 مبانی بر ن بر  انش، نظرات خبرگان و تجارت کارشناسان -ب

                                                
1 Enterprise Project Management 

2 Flow Attribute Notification Protocol 
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 پرشش ابهام و عدم قطعیت با ا غام نظرات خبرگان -ج

 اشاره نمر .

 FANPمراحل 

 شر .( به مقایسات زوجی با ترجه به نظرات کارشناسان پر اخت می0به جدول ) با ترجه ر گام نخست 
 

 مقایسات زوجی -0جدول 
 اعداد فازی عبارات توصیفی ردیف

 (0,0,0) ترجیش برابر 0

 (۱/0,۱/0,0) ترجیش کال تا مارسط 2

 (2,2,0) ترجیش مارسط 1

 (0,۱/1,1) ترجیش مارسط تا زیا  0

 (۱/0,0,1) ترجیش زیا  ۱

 (۱,۱/0,1) ترجیش زیا  تا خیلی زیا  1

 (1,۱/۱,۱) ترجیش خیلی زیا  1

 (1,1,۱) زیا  کامالًترجیش خیلی زیا  تا  0

 (3,1,۱) زیا  کامالًترجیش  3

 

( 2و  0) رواباط  منظرر محاسبه بر ار ویژه از جدول مقایسات زوجای باه روش ل ااریامی، طباق      ر  ومین گام به

 اسادا ه شد.

𝑤𝑘
𝑠 =

[[∏ 𝑎𝑘𝑗
𝑠𝑛

𝑗=1 ]]

1
𝑛

∑[[∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑚𝑛

𝑗=1 ]]

1
𝑛

 sϵ {l, m,                                                                                 (0)   و    

 

𝑤�̃� = (𝑤𝑘
𝑙 , 𝑤𝑘

𝑚, 𝑤𝑘
𝑎)   𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑛                                                                      (2) 

 ای بر ار ویژه پر اخاه.هگیری از مقایسات زوجی به تشکیل ماتریس ر مرحله سرم با بهره

هار ساطش از طریاق     هاای مثلداه نهاایی   هایوزنمنظرر بر ور   ر گام اناهایی نیز به محاسبه اوزان نهایی سطرح به

 .پر ازیالمی( 1رابطه )

𝑤𝑖
∗ =  𝑤𝑖𝑖 × 𝑤𝑖(𝑖−1) × 𝑤𝑖−1

∗                                                                                         (1) 

 شر .( اسادا ه می0همچنین  ر صررت نبر  ی  سطش ماتریس از رابطه )

𝑤𝑖
∗ = 𝐼 ×  𝑤𝑖(𝑖−1) × 𝑤𝑖−1

∗                                                                                             (0) 
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 نتایج-1

 است. شده ا ه( نمایش 2های اصالحی  ر جدول )یابی سازه ر مکان تأریرگرارمعیارها و زیر معیارهای 
 

 سنگی-های اصالحی توریدر احداث سازه مؤثراوزان معیارها و زیر معیارهای  -2جدول 

 درجه اهمیت امتیاز نهایی امتیاز زیر شاخص امتیاز معیار زیر شاخص معیار ردیف

0 

 هیدرولرژی 

  براهه

22101/1 

200112۱/1 11۱۱/1 1 

 3 111/1 0۱01130/1 راه 2

 02 101/1 111۱110/1 رشمه 1

 00 12۱۱/1 0020003/1 قنات 0

۱ 

اقاصا ی و 

 اجاماعی

 فاصله از روساا

201۱0۱/1 

01۱1100/1 123۱/1 01 

 01 1011۱/1 1121۱1/1 فاصله از جا ه اصلی 1

 00 10/1 10۱311۱/1 فاصله از جا ه فرعی 1

 1 100۱/1 11011۱0/1 منابع قرره 0

3 

 ترپرگرافی 

 شناسیزمین

211002/1 

0131101/1 02۱/1 ۱ 

 2 0002۱/1 ۱111101/1 پرشش گیاهی 01

 0 02۱/1 0131101/1 شیب 00

02 

 سایر

 فرسایش

203001/1 

۱121210/1 00۱۱/1 0 

 0 1۱3/1 2110001/1 کاربری 01

 1 021۱/1 01130۱3/1 گسل 00

 

 سنگی در منطقه مطالعاتی-نقاطی از بندهای توریموقعیت -1-0

هاای  یاابی اولریات  سن ی  ر منطقه مطالعاتی و اناقال  ن بر نقشه مکاان -ترری نقطه تصا فی ایجا  سازه 1بررسی 

 است. شده ا ه( نشان 1( و جدول )1 ر شکل ) FANPگیری از مدل صررت گرفاه با بهره



 رهلال ۀشمار                                                           محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                  020

 

  
 بندی شدهنقشه اولویت یبر روموقعیت بندهای اصالحی تصادفی  -۶ شکل

 

 سنگی-توریموقعیت جغرافیایی بندهای اصالحی تصادفی  -1 جدول
 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی نوع بند موقعیت نقاط

 رال رقال باال

 ترری سن ی

1122113 200111 

 210003 1100101 کمره

 2300۱1 1101311 مال  ماری

 

 گیریبحث و نتیجه-0

هاا و  منظارر کااهش تخریاب حارزه    های مکانیکی یا بیرلرژی  باه طرح صررتبهعملیات  بخیز اری  کهاز نجایی

گیر ،  ر این پژوهش با ترجه به ال اری پایاانی   صررت می سالیخش های سطحی و تقلیل اررات اسادا ه بهینه از  ب

 رصاد از منطقاه مارکرر را مناساب ایجاا  ایان        ۱/0( که 1سن ی شکل )-های ترریسازه تأسیسبندی محل اولریت

ریازی  ر جهات اهاداف    تاران باه برناماه   می شدهاناخاببندها نشان  ا ه و همچنین با  قت  ر محل بندهای تصا فی 

 گر  :ال رها ترصیه می گرنهاینمنظرر بهبر  کارکر  این پژوهش اقدام و به مدنظر

 گیری از علرم مهندسین  بخیز اری  ر نقاط مخالفبهره

 هااسادا ه از اساعدا های برمی  ر احداث و ن هداری سازه

 هاهای مطالعاتی  ر حاشیه سازهایجا  طرح

ایان   وزن  های های اصاالحی باه   یابی سازه ر مکان مثررهای ها و زیر شاخص ر مرحله بعد با اناخاب شاخص

هادف اصالی  ر ایان     کاه از نجاایی ار فرسایش بیشاارین وزن را باه خار  اخاصااص  ا .     ها پر اخاه که معیشاخص
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 ن  راار ناشای از فرساایش و     باه  نباال  های ناشای از سایالب و   پژوهش محافظت از اراری مرجر   ر مقابل  سیب

تحقیقاات  مرجر   ر این تحقیق مناسب و تطاابق خار  را باا     وزن  هی، است زیستمحیطرسرب بر منابع طبیعی و 

ها بیشارین امایاز را باه فرساایش و پرشاش گیااهی نسابت      ( که  ر  ن211۱) 2(، مررگان210۱و همکاران ) 0امام قلی

( از 2101( و ساینگ و همکااران )  013۱(، جماالی و همکااران )  2101و همکااران )  1تحقیقاات  لای   مانند  ا ه و هال 

سارری   باکاار تران تداوت این پژوهش است. همچنین می شده هاسادابندی منظرر اولریتبه روش فر یند تحلیل شبکه

هاا بیشاارین امایااز باه عرامال      (  ر ایان  انسات کاه  ر پاژوهش  ن    0130) نرری و همکاران( و 0130و همکاران )

 است. شده ا ههیدرولرژیکی بخصرص  رجه  براهه نسبت 

ای سان ی مقایساه  -یابی بندهای ترریاطالعات جغرافیایی  ر مکان و سیساال FANPمنظرر بازبینی  قت ال ری به

 بندی صررت گرفاه انجام شد که ناایج انطباق خر  را نشان  ا .با اولریت شدهاناخابهای تصا فی با مکان

 ن  ر  یهاا نقاش سان ی و  -های تارری ف کلی این مطالعه که شناسایی نقاط ایجا  سازهاهدابا ترجه به   رمجمرع

منظارر  اسات،  ر اناهاا باه    …ها، مازارع، باغاات و   کاهش خسارات ناشی از سیل، فرسایش و رسرب بر روسااها، راه

های جانی و مالی باا ترجاه باه پاژوهش حارار باه ارائاه راهکاار         هدفمندی اعابارات  بخیز اری و ممانعت از  سیب

 .لمی، مناسب و سا ه پر اخاه شدع

 کتابنامه

ارائه مدلی برای ارزیابی . 0102اکبر؛ قدوسی، جمال؛ اخاصاصی، محمدررا؛ نظری سامانی، علیاحمدی، حسن؛ 

 .111-1۱1(:۱1) 0. نشریه منابع طبیعی ایران. های  بخیز اریطرح

. ارزیابی اررات اقدامات  بخیز اری 0130اسکندری، منیژه؛  ساررانی، محمدتقی؛ فااحی، احمد؛ نصری، مسعر ؛ 

رو ؛ مطالعه مرر ی زیر حرزه مندرجان. سرمین همایش ملی رژیال جریان حرزه  بخیز زاینده شده رویانجام

 مدیریت جامع منابع  ب.

تعیین مناطق مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با اسادا ه از . 0103پیرمرا ی، ررا؛ نجدی، محمد؛ اسدیان، فریده؛ 

. فصلنامه مطالعه مرر ی:  شت مالیر  ر اساان همدانسیساال اطالعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی، 

 .۱0-11(: 0) 1جغرافیای طبیعی. 

احداث  یبرا زیحرزه  بخ یبندتی. اولر013۱؛  رش ان،یرحما ال؛یابرالدضل؛ زرنگ، نس ،ی با الیاکبر؛ رحعلی ،یجمال

 ییایفصلنامه جغراف،  ر حسن رباط اصدهان. (SMCE) یمکان ارهیرند مع لیبه روش تحل یسن -یبند ترر
 .00-21: (۱2) 01 .نیسرزم

                                                
1 Emamgholi 

2 Morghan 

3 Aly 
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بر  یاصالح یهاتأریر ارتداع سد یابیارز. 013۱جران، محسن؛ سیدیان، سید مرتضی؛ کاهه، مهدی؛ حشمت پرر، علی؛ 

-11(: 13) 0. نشریه علرم و مهندسی  بیاری. گرگاندوز( زی: حرره  بخی)مطالعه مرر  البیاوج س یحجال و  ب

۱3. 

های مناسب جهت احداث سد یابی محلمکان. 0103رزگی، جرا ؛ مرا ی، حمیدررا؛ خیرخراه، میر مسعر ؛ 

گیری رند معیاره با تأکید بر منابع  ب )مطالعه مرر ی غرب اساان تهران( زیرزمینی با اسادا ه از روش تصمیال

 .1۱-10(: 01) 0 مجله علرم و مهندسی  بخیز اری ایران.. )گزارش فنی(

اسادا ه از روش تحلیل . 0101خیرخراه زرکش میر، مسعر ؛ ناصری، حمیدررا؛  اوو ی، محمدها ی؛ سالمی، همت؛ 

های های مناسب احداث سد زیرزمینی مطالعه مرر ی:  امنه شمالی کرهبندی مکانسلسله مراتبی  ر اولریت

 .31-010(: 2) 20. . نشریه پژوهش و سازندگینطنز –کرکس 

با  شیو کنارل فرسا لیکاهش س اتیعمل یمکان یبندتی. اولر0132؛  رش ان،یملک ن؛یحس ،یقاسم ؛یمرتض، ی هقان

 یعی)مجله منابع طب یز اریمرتع و  بخ هینشرفررگ(.  زی: حرزه  بخی)مطالعه مرر  یاسادا ه از روش منطق فاز

 .11-00: (0) 11 (.رانیا

منظرر کنارل به یاصالح یبندها یابی. مکان0130؛ ررا ،یحامد؛ احمد ،یروحان ؛یمرتض دیس ان،یدیس رج؛یا ،یمیرح

 .0-21: (11) 3 .یطیمح شیفرسا یهامجله پژوهش. یسلسله مراتب لیتحل ندیبا کم  فر  شیفرسا

تعیین مناطق مناسب اجرای پروژه پخش . 0130سرری، مهشید؛ جعدری، محمد؛   رنیرند، حسین؛ فرخ زا ه، بهنرش؛ 

اسادا ه از فر یند تحلیل سلسله مراتبی و سیساال اطالعات جغرافیایی )مطالعه مرر ی: حرره  بخیز سیالب با 

 .32-011(: 0) 2۱. های  بخیز ارینشریه پژوهش. میخرران کرمانشاه(

بررسی عملکر  سازه رندمنظرره نرکنده اساان . 0101قاری محله مهروز، نررعلی؛ نجدی نژا ، علی؛ نا ر، نررا؛ 

 .003-011(: 0) 0۱ نشریه علرم کشاورزی و منابع طبیعی.. ن  ر کنارل سیالب با اسادا ه از مدلگلساا

-یژگیبر و یا. تأریر اندازه  رات رسربات رو خانه0130؛ ررایعل ،مقدم نیا ؛یتق ،یعبا  ؛یزهرا؛ سالجقه، عل ،ینرر

 .010-001: (1) 0۱ .شناسیمحیط هینشرجرب فسدر.  یها

و  جیمجله ترو. انیرام یقرررا زیخیزی حرزه  بخسیل لیبندی پاانسپهنه. 0130نیکجری، مرریه؛ روحانی، حامد؛ 

 .23-11(: 01) 1. یز اریترسعه  بخ
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