انتخاب مناسبترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیرهسازی آب با استفاده از روشهای
) طرقبه و شاندیز: (مطالعه موردیAHP  وANP
افسانه فرپور و عباس خاشعی سیوکی
29 -16  صفحات،1396  بهار،1  شماره،3 دوره
Vol. 3(1), Spring 2017, 16 - 29

Selecting the Best Option Proposed to Construct
Water Reservoir using ANP and AHP Methods
(Case Study: Torghabeh and Shandiz)
Farpour A. and Khasheisioki A.

 انتخاب مناسبترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیرهسازی آب با استفاده از.)1396( . و خاشعیسیوکی ع. فرپور ا:نحوه ارجاع به این مقاله
16 - 29 : صفحات،1  شماره،3 جلد، محیطزیست و مهندسی آب.) طرقبه و شاندیز: (مطالعه موردیAHP  وANPروشهای
How to cite this paper: Farpour A. and Khasheisioki A. (2017). Selecting the best option proposed to construct water reservoir using
ANP and AHP methods (Case study: Torghabeh and Shandiz). J. Environ. Water Eng., 3(1), 16 - 29

16

مجله محیطزیست و مهندسی آب دوره  ،3شماره  ،1بهار 1396

انتخاب مناسبترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیرهسازی آب با استفاده از
روشهای  ANPو ( AHPمطالعه موردی :طرقبه و شاندیز)
2

افسانه فرپور * 1و عباس خاشعیسیوکی

 -1کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 -2استادیار گروه علوم مهندسی آب ،دانشکده کشاوزری ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
*نویسنده مسئولafsane.farpoor@gmail.com :

تاریخ دریافت]1395/01/17[ :

تاریخ پذیرش]1395/05/30[ :

چکیده
با توجه به کمبود منابع آب شررررب و اهمیت آن در اقتصررراد هر منطقه ،لزوم توجه به مکانهای مناسرررب جهت ذخیرهسرررازی و
ا ستحصال آب دارای اهمیت ا ست .بدین منظور مطالعهای در خ صوص ا ستفاده از روشهای تحلیلی مانند  AHPو  ANPدر تعیین
مکان منا سب احداث سد مخزنی در شهرهای طرقبه و شاندیز واقع در ا ستان خرا سان ر ضوی انجام شد .معیارهای انتخابی در این
تحقیق  5پارامتر حجم مخزن ،خسارت مخزن ،رواناب ،موقعیت مکانی و زمین شناسی است 8 .نقطه در طرقبه و  4نقطه در شاندیز
دارای پتان سیل منا سب بهمنظور احداث سازه ذخیره آب میبا شند .بدین ترتیب در شهر طرقبه مکانی که ن سبت به سایر نقاط از
میزان رواناب و حجم مخزن باالتری برخوردار است و در شهر شاندیز نقطهای که دارای امتیاز زمین شناسی و موقعیتمکانی باالتری
ا ست بهعنوان منا سبترین مکان برای احداث سد پی شنهاد شدند .نتایج ن شان داد علیرغم اینکه روش  ANPتو سعه بیشتری
نسبت به روش  AHPداده است ،در این پژوهش نتایج هر دو روش تقریباً یکسان بود.
واژههای کلیدی :بند؛ ذخیره آب؛ تحلیل سلسهمراتبی؛ فرآیند تحلیل شبکهای.
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-1مقدمه
آب عامل مهم تأمین سالمت ان سان و منبع عمده تهیه مواد غذایی ا ست و یکی از عوامل تو سعه اقت صادی در هر منطقه به شمار
میرود .افزایش بیرویه جمعیت و توسررعه صررنایع ،انسرران را ملزم به تأمین منابع آبی موردنیاز نموده اسررت .از طرف دیگر تعیین
مکانهای منا سب ا ستح صال و انتقال آب همواره یکی از مهمترین چالشهای موردبحث بوده ا ست .بیش از پنج دهه از ارایه اولین
روشهای تعیین اولویتها یا گزینههای برتر در طرحها ،برنامهها و بخشهای مختلف اقتصادی میگذرد .در طی این مدت روشهای
مورداسرررتفاده روند تکاملی داشرررته و از محاسررربههای صررررف عوامل کمی بهسررروی محاسررربه عوامل کیفی و از نظرات فردی به
تصرمیمگیریهای گروهی ارتقاءیافته اسرت ) .(Maasoumzade and Torabzade 2005از روشهایی که بهمنظور تصرمیمگیری
کیفی موردا ستفاده قرار میگیرند میتوان به فرآیند تحلیل سل سله مراتبی 1و تحلیل شبکهای 2ا شاره کرد .تحلیل سل سله مراتبی
توسرررط  )1980( Saatyپا یه گذاری شرررد و دربرگیرنده مجموعهای از قضررراوتها و ارزشگذاریها به شررریوهای منطقی اسرررت
(.)Ghodsipoor 2007
تاکنون مطالعات ب سیاری با ا ستفاده از این دو روش بهمنظور ت صمیمگیری و انتخاب گزینه بهینه انجام شده ا ست .ازجمله میتوان
به مطالعات ( Okada et al. )2008در بررسرری اثرات بهبود مدیریت و سررختافزار بهمنظور عملکرد مطلوبتر پروژههای آبیاری و
تحقیقات ( Montazar and Zadbagher)2010در برر سی و ارزیابی شبکههای آبیاری ا شاره کرد Ebrahimi et al. (2012).از
 AHPبهمنظور برر سی مکان منا سب برای تغذیه م صنوعی در شهر شاهرود ا ستفاده کردند )2008( Srdjevic and Medeiros .با
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی طرحهای مدیریت آب را در حوضه پاراگواسو در برزیل ارزیابی نمودندCabackbeldachi (2012).
 et al.از این روش در مکانیابی پخش سیالب در حوزه آبخیز ع شقآباد طبس ا ستفاده کردند .ا ستفاده از روش  ANPدر تحقیقات
کمتر از  AHPاسرررت و ازجمله مطالعات صرررورت گرفته با این روش ( )ANPمیتوان به اولو یتبندی گزی نه های انتقال آب بین
حوضهای کارون بزرگ ) (Razavi Toosi and Samani 2012اشاره کرد .روشهای مختلف تصمیمگیری در منابع آب استفادهشده
ا ست :تعیین سی ستمهای جمعآوری آب باران ) ،(Vervani et al. 2011تعیین عر صههای منا سب برای تغذیه م صنوعی را در ف سا
( )Farajisabokbar 2011و تخصریص بهینه منابع آب سررد بوسررتان ( )Saadodin et al. 2011اشرراره کرد .پیشررنهاد رتبهبندی
حو ضه رودخانه ( ،)Raja and kumar 1998ا ستفاده برای منابع آب پایدار در ا سپانیا ) ،(Raju et al. 2000ا ستفاده از رویکرد
چند معیار فازی برای پروژههای منابع آب ) ،(Karnib 2004برنامهنویسررری فازی برای ارزیابی مدیریت منابع آب Bender and

) ،)Simonovic 2000استفاده از تابع هدف چند معیاره برای سناریوهای مدیریت آب ) ،(Srdjevic et al. 2004استفاده از روش
معیارهای تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMدر مناطق شهری بهمنظور ذخیره آب ) ،(Abrishamchi et al. 2005استفاده از
روش  AHPفازی برای ارزیابی طرح مدیریت آب ) ،)Srdjevic and Medeiro 2008تصرررمیمگیری چند معیاره برای یکپارچه
کردن مدیریت آب شهری ( ،)Zarghami et al. 2008روش  MCDMفازی برای رتبهبندی پروژههای انتقال آب ( RazaviToosi
 ،)et al. 2009ارزیابی کلی بهرهوری آب در شبکه آبیاری |) ،(Montazar and Zadbagher 2010ارزیابی برنامهریزی و مدیریت
منابع آب ( ،)Nicklow et al 2010ارزیابی سه پروژه سد ( ،)Morgan et al 2010کاربرد روش  ANPبرای ارزیابی پروژههای
آب ( )RazaviToosi and Samani 2012ازجمله این پژوهشها اسررت .بررسرری منابع نشرران داد که تاکنون مطالعات اندکی در
خصوص استفاده از این دو روش بهمنظور تصمیمگیری و انتخاب بهینه ذخیرهسازی منابع آب انجامشده است .تحقیق حاضر باهدف
تعیین بهترین مکان برای احداث سازه ذخیره آب برای ذخیرهسازی منابع آب در مناطق طرقبه و شاندیز انجام شد.

Analytical Hierarchy Process, AHP
Analytical Network Process, ANP
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 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
محدوده موردمطالعه در استان خراسان رضوی و شهرستان طرقبه و شاندیز است ( شکل  .)1این شهرستان در شمال شرق ایران و
مرکز استان خراسان رضوی و در شمال غربی مشهد مقدس به مساحت  1200کیلومترمربع واقع است .طول جغرافیایی حوزه آبخیز
شرراندیز  59درجه و  17دقیقه و عرض جغرافیایی آن  36درجه و  23دقیقه اسررت و  1400متر ارتفاع از سررطد دریا دارد .عرض و
طول جغرافیایی حو ضه طرقبه نیز به ترتیب  59درجه و  29دقیقه و  63درجه و  18دقیقه ا ست و  1334متر ارتفاع از سطد دریا
دارد .در حو ضه شاندیز رودخانه شاندیز و در حو ضه طرقبه رودخانه جاغرق جریان دارد .حو ضه شاندیز بر روی رودخانه شاندیز و
حو ضه طرقبه بروی رودخانه جاغرق ب سته شده ا ست .به لحاظ د ستر سی ،طرقبه در  22کیلومتری شمال غربی شهر ستان م شهد و
شاندیز در  32کیلومتری م شهد قرار دارد ..طرقبه شاندیز بر ا ساس آخرین تق سیمات ک شوری از  2بخش (طرقبه و شاندیز) و 4
دهستان و درمجموع از  63روستا تشکیلشده است .در شکل ( )1موقعیت شهرستان طرقبه و شاندیز آورده شده است.

شکل  -1موقعیت حوضههای طرقبه و شاندیز

 -2-2نقاط موردبررسی
پس از مطالعات اولیه شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد بهمنظور استفاده بهینه از رودخانههای طرقبه و شاندیز ،مشخص
شد که  16نقطه در شاندیز و  26نقطه در طرقبه دارای پتان سیل جانمایی سازه میبا شند .با توجه به برر سیهای انجامگرفته و نیز
بازدیدهای م یدانی ،احداث هرگونه سرررازه در مسررریر اصرررلی رودخانههای موجود ،به دل یل وجود باغات فراوان ،ویالها و خانههای
م سکونی ،راه ارتباطی ا صلی و خطوط انتقال برق و تلفن امکانپذیر نبوده و برای احداث چنین سازهای بهتر ا ست که شاخههای
فرعی را مدنظر قرارداد .با توجه به بازدیدهای صورت گرفته م شخص گردید که در همین سر شاخهها نیز عالوه بر وجود شیبهای
تند ،باغهای میوه و زمینهای ک شاورزی زیادی به همراه خانههای م سکونی وجود دارد که خ سارت مخزن زیادی را به دنبال خواهد
داشررت که باعث میشررود از  16نقطه در شرراندیز فقط  4مکان مناسررب بوده و همینطور از  26نقطه در طرقبه نیز  8نقطه دارای
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تانسیل مناسب میباشند (شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد) .نقاط موردمطالعه در شکل ( )2برای طرقبه و شاندیز نشان
داده شده ا ست .بدین منظور عوامل مؤثر بر ساخت سازه ذخیره آب شامل زمین شنا سی ،موقعیت مکانی ،رواناب ،حجم مخزن و
خسارت مخزن برای انتخاب بهینه در نظر گرفته شد .نوع سازه پی شنهادی بند خاکی است و ارتفاع سازه از بستر رودخانه  20متر،
همچنین عمق تقریبی دیوار آببند  6متر است.

شکل -2موقعیت نقاط موردمطالعه
مشخصات کلی هر یک از نقاط پیشنهادی پس از اندازهگیری در جدولهای ( )1و ( )2نشان دادهشدهاند.
جدول  -1مشخصات کلی بندهای پیشنهادی در شهرستان طرقبه
مشخصات
رواناب ساالنه
(میلیون مترمکعب)
مساحت باالدست
حوضه
(کیلومترمربع)
حجم تقریبی
قابلاستحصال
(میلیون مترمکعب)

P7

P9

P14

P15

P23

P24

P25

P26

0/34

0/95

8/7

8/8

15/01

7/9

8/4

7/3

72/38754

201/892

1838/5

469/3

1051/936

553/2981

439/9

575

0/28

0/1

0/5

0/41

1/2

0/5

0/6

0/8

-2-3استفاده از AHP

-1-3-2ساختن درخت سلسلهمراتب تصمیم
هرگاه از  AHPبهعنوان ابزار تصررمیمگیری اسررتفاده شررود ،در آغاز یک درخت سررلسررله مراتبی مناسررب که بیانکننده مسررهله
موردمطالعه هست تهیه میشود .سلسلهمراتب تصمیم ،درختی است که با توجه به مسهله تحت بررسی ،سطوح متعددی دارد .سطد
اول آن بیانگر هدف ت صمیم و سطد آخر آن بیانکننده گزینههایی ا ست که با یکدیگر مقای سه و برای انتخاب ،با یکدیگر در رقابت
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ه ستند .سطد میانی این درخت را فاکتورهایی ت شکیل میدهند که مالک مقای سه گزینهها به شمار میآیند .بهعنوانمثال در این
مطالعه بهمنظور انتخاب یک گزینه احداث سازهآبی از میان گزینههای مختلف ،درخت سل سلهمراتب ت صمیم به صورت شکل ()3
است.
جدول  -2مشخصات کلی بندهای پیشنهادی در شهرستان شاندیز
مشخصات

P5

P6

P9

P10

رواناب ساالنه (میلیون مترمکعب)

0/24

8/85

10/1

8/8

7792/182

8354/4

9347/2

0/15

0/2

0/35

219/888

مساحت باالدست حوضه (کیلومترمربع)
حجم تقریبی قابل استحصال الف (میلیون مترمکعب)

0/2

الف حجمی آبی که توسط مخزن برداشت میشود و از حاصلضرب ارتفاع در مساحت به دست میآید

شکل -3سطد معیارها و سطد گزینه

در شررکل ( )3سررطد یک هدف اسررت .تعیین گزینه برتر از میان گزینههای موجود ،سررطد دو معیارها یا فاکتورها موردبررسرری
میباشررند و سررطد سرره گزینههای رقیب یا آلترناتیوها هسررتند .درروش  AHPفرد تصررمیمگیرنده باید برای هر جفت از معیارهای
دخیل در ت صمیمگیری یک مقای سه انجام دهد که این قیاس در مرحله اول به شکل تو صیفی و در مرحله بعد به شکل کمی از یک
تا نه مطابق با جدول ( )3انجام شد .که درنهایت از این قیاس جفتی یک ماتریس به دست آمد.
جدول  -3مقیاس انجام مقایسات زوجی ()Saaty 1980
مقایسه نسبی شاخصها (قضاوت شفاهی)

امتیاز عددی

اهمیت مطلق

9

اهمیت خیلی قوی

7

اهمیت قوی

5

اهمیت ضعیف

3

اهمیت یکسان

1

ترجیحات بین فاصلههای باال

6،4،2و8
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-2-3-2مقایسات زوجی
در این مرحله معیارها یا فاکتورها بهصررورت دوبهدو با یکدیگر مقایسرره شرردند .بهعنوانمثال در انتخاب یک مکان مناسررب ،ممکن
ا ست برای یک گزینه معیار حجم مخزن دو برابر معیار خ سارت مخزن از ارجحیت برخوردار با شد .در آن صورت ماتریس مقای سه
دوبهدو این دو معیار بهصورت جدول ( )4است.
جدول -4ماتریس مقایسه دوبهدویی
گزینه 1

گزینه 2

حجم مخزن

1

2

خسارت مخزن

1/ 2

1

ارزش  2در سطر اول ستون دوم بیانگر این هدف است که هنگام انتخاب گزینه پیشنهادی ،عامل حجم مخزن ازنظر تصمیمگیرنده
فر ضی دو برابر عامل خ سارت مخزن ارجحیت دارد .در ستون اول سطر دوم ،معکوس عدد  2یعنی  1/2درج شده و به معنای این
اسررت که هنگام انتخاب گزینه از سرروی تصررمیمگیرنده ،عامل میزان خسررارت مخزن نصررفه عمل حجم مخزن ارجحیت دارد .قطر
ماتریس عدد  1و به معنی ارجحیت مسراوی یک عامل یا گزینه نسربت به خودش اسرت .پس از تعیین وزن نسربی معیارها تو سط
کارشناسان خبره با استفاده از میانگین هندسی وزن هر معیار نسبت به معیار دیگر تعیین شد.

 -3-3-2انتخاب بهترین گزینه
در این مرحله با استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی ،وزن نسبی عوامل هر سطد از سطوح سلسلهمراتب مدل محاسبه
شررد .بدین منظور از مفهوم نرمالسررازی و میانگین موزون اسررتفاده و پس از نرمال کردن ،از مقادیر هر سررطر میانگین موزون شررد.
مقادیر حاصل از میانگین موزون نشاندهنده اولویت (درجه اهمیت) گزینه رقیب است.
-4-3-2محاسبه نرخ ناسازگاری CR

نرخ سازگاری مکانی سمی ا ست که میزان اعتماد به اولویتهای بهد ستآمده را ن شان میدهد .بهطوریکه  CRکمتر از  0/1با شد
میتوان سازگاری مقایسه را پذیرفت ،در غیر این صورت باید مقایسه دوباره انجام گردد .تمامی مراحل فوق در این مطالعه از طریق
نرمافزار  Expert Choiceانجام گردیده است.
-4-2استفاده از ANP

فرآیند تحلیل شبکهای چون حالت عمومی  AHPو شکل گسترده آن است ،بنابراین تمامی ویژگیهای مثبت آن ازجمله سادگی،
انعطافپذیری ،بهکارگیری معیارهای کمی و کیفی بهطور همزمان ،و قابلیت برر سی سازگاری در ق ضاوتها را دارا ا ست .همچنین
میتواند ارتباطات پیچیده (وابسررتگیهای متقابل و بازخورد) بین و میان عناصررر تصررمیم را با بهکارگیری سرراختار شرربکهای بجای
ساختار سل سله مراتبی در نظر بگیرد .فرآیند تحلیل شبکهای هر مو ضوع و م سهلهای را بهمثابه شبکهای از معیارها ،ریزمعیارها و
گزینهها (همه اینها عنا صر نامیده می شوند) که با یکدیگر در خو شههایی جمع شدهاند ،در نظر میگیرد .فرآیند تحلیل شبکهای
 ANPایجادشده در این تحقیق را میتوان در چهار مرحله خالصه کرد.
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 -2-4-1ساخت مدل و تبدیل موضوع به یک ساختار شبکهای
موضوع بهطور آشکار و روشن به یک سیستم منطقی ،مثل یک شبکه تبدیل شد .این ساختار شبکهای را میتوان از طریق روش
دلفی یا روش گروه اسمی به دست آورد .در این مرحله موضوع موردنظر به یک ساختار شبکهای که در آن گرهها بهعنوان خوشهها
مطرح هسررتند ،تبدیل ش ردند .برای دسررتیابی به اولویتهای کلی در یک سرریسررتم با تأثیرات متقابل ،بردارهای اولویتهای داخلی
(یعنی  Wهای محاسرربهشررده) در سررتونهای مناسررب یک ماتریس وارد ش ردند .درنتیجه یک سرروپر ماتریس (درواقع یک ماتریس
تقسیمبندی شده) که هر بخش از این ماتریس ارتباط بین دو خوشه در یک سیستم را نشان میدهد ،به دست آمد .در مرحله بعد
سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپر ماتریس ناموزون در ماتریس خوشهای محاسبه شد .سپس از طریق نرمالیزهکردن
سوپر ماتریس موزون ،سوپر ماتریس ازنظر ستونی به حالت تصادفی تبدیل شد.

-2-4-2انتخاب گزینه برتر
سوپر ماتریس ت شکیل شده در مرحله سوم کل شبکه را در نظر گرفت ،یعنی گزینهها نیز در سوپر ماتریس لحاظ شد ،سپس
اولویت کلی گزینهها از ستون مربوط به گزینهها در سوپر ماتریس حد نرمالیزه شده حاصل گردید .اگر سوپر ماتریس ،فقط بخشی از
شبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و گزینهها در سوپر ماتریس در نظر گرفته نشوند ،محاسبات بعدی الزم است صورت
بگیرد تا اولویت کلی گزینهها به د ست آید .گزینهای که بی شترین اولویت کلی را دا شته با شد ،بهعنوان برترین گزینه برای مو ضوع
موردنظر انتخاب میشود .تمامی مراحل فوق در این مطالعه از طریق نرمافزار  Super Decisionانجام شد.

-3یافتهها و بحث
 -3-1معیارهای تصمیمگیری
نتایج مقای سه زوجی معیارها در جدول ( )5نشان داده شده است .همچنین نرخ ناسازگاری برای طرقبه و شاندیز به ترتیب  0/04و
 0/07به دست آمد که اعدادی کوچکتر از  0/1میباشند بنابراین میتوان به نتایج بهدستآمده اعتماد نمود (.)Saaty, 2001
جدول  -5نتایج ماتریس مقایسه زوجی معیارها
حجم مخزن

خسارت مخزن

رواناب

موقعیتمکانی

زمینشناسی

حجم مخزن

1

2

1

4

4

خسارت مخزن

1/2

1

1/2

1/2

2

رواناب

1

2

1

4

3

موقعیت مکانی

1/4

2

1/4

1

3

زمینشناسی

1/4

1/2

1/3

1/3

1

با بررسی اهمیت نسبی شاخصها مشاهده شد که حجم مخزن با مقدار  0/382بی شترین و زمین شناسی با مقدار  0/068کمترین
اهمیت را برای تعیین سازه جمعآوری آب دارد ( شکل  .)4علت باالتر بودن وزن حجم مخزن سد به دلیل اهمیت آن ا ست .مخزن
سدها نقش مهمی در مدیریت رواناب و ذخیره آب دارند بهطوریکه در ف صل مرطوب که رواناب افزایش مییابد و حجم آب مخزن
به حداکثر میرسرررد .همچنین در فصرررول کمآبی که با کاهش رواناب ،حجم آب مخزن کاهش مییابد ،نقش این معیار برجسرررته
می شود ( .)López-Moreno et al. 2002کماهمیت بودن معیار زمین شنا سی نیز احتماالً به علت ساختار زمین شنا سی تقریباً
یکسانی است که در منطقه حاکم است.
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شکل  -4اهمیت نسبی شاخصها

-2-3طرقبه
تحلیل نتایج بر اساس روش  ANPدر شکل ( )5نشان داد که نقطه  P23مناسبترین مکان برای ایجاد سد در شهر طرقبه است.
با توجه به جدول ( ،)1مساحت باالدست در این نقطه از مقدار باالیی برخوردار بوده و به همین دلیل وزن باالی این عامل اثر مثبتی
در انتخاب آن داشته است .گرچه مساحت باالدست در  P23از نقطه  P14کمتر است ولی میزان رواناب ،بهعنوان دومین عامل مهم
در انتخاب مناسبترین گزینه پی شنهادی ،در نقطه  P23از سایر نقاط پی شنهادی بی شتر است .با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر،
مشاهده شد که به ترتیب نقاط  P14 ،P15و  P26در اولویتهای بعدی قرار میگیرند .بهطوریکه بر اساس حجم مخزن نقاط ،P14
 P26و  P15بیشترین امتیاز رادارند و برای معیار رواناب نقاط  P14 ،P15و  P26به ترتیب در اولویت قرار میگیرند.

شکل  -5اهمیت نقاط پیشنهادی نسبت به هم برای طرقبه

نتایج حا صل از روش  AHPدر شکل ( )6ن شان داده شده ا ست .در این شکل معیارهای مؤثر بر تعیین سازه موردنظر در محور
افقی ،وزن معیارها بر محور عمودی سررمت چو و وزن نهایی گزینهها بر محور عمودی سررمت راسررت آمده اسررت .روش  AHPنیز
نتایج مشرررابه را برای طرقبه نشررران داد .در این روش به ترتیب نقاط  P14 ،P15 ،P23و  P26در اولویتهای نخسرررت تا چهارم
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بهمنظور ذخیره آب قرار گرفتند .حجم مخزن و میزان رواناب برای  P23از سایر نقاط بی شتر ن شان داده شد و به دلیل وزن باالی
این دو عامل در انتخاب نقطه بهینه ،با ا ستفاده از این روش نیز  P23بهعنوان نقطه بهینه انتخاب شد .سایر نقاط نیز همانند روش
 ANPدر اولویتهای بعدی قرار گرفتند .بر ا ساس نتایج بهد ستآمده از هر دو روش ،نقطه  P24بهعنوان بدترین نقطه پی شنهادی
است .بهعنوانمثال اگر این نقطه با نقاط  P7و  P9مقایسه شود مشاهده میشود که گرچه در اکثر معیارها  P24باالتر است ولی به
علت وزن پایینی که برای خسارت به خود اختصاص داده است بهعنوان بدترین نقطه پی شنهادی انتخاب شده است .البته نقاط  P7و
 P9نیز باوجوداینکه ازلحاظ معیار خ سارت ،سازههای امنتری ه ستند ولی به دلیل پایین بودن وزن سایر معیارها بهخ صوص حجم
مخزن ،نقاط مناسبی تشخیص داده نشدند.

شکل  -6آنالیز حساسیت معیارها (نرمافزار )Expert Choice

-3-3شاندیز
نتایج مقای سه نقاط پی شنهادی بر اساس  ANPبرای شهر شاندیز نشان داد که نقاط  P6 ،P9 ،P10و  P5به ترتیب در اولویت قرار
میگیرند (شررکل  .)7با توجه به جدول ( )2حجم مخزن در نقطه  P10کمترین مقدار اسررت و میزان رواناب در  P9از سررایر نقاط
بی شتر است .با توجه به اهمیت نسبی این عاملها مشاهده شد که نسبت حجم مخازن در این نقاط برابر  1/12و نسبت رواناب برابر
 0/87ا ست .با در نظر گرفتن اهمیت وزنی این عاملها بر ا ساس شکل ( ،)4ن سبت حجم مخازن برابر  0/427و ن سبت رواناب برابر
 0/244است.
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شکل  -7اهمیت نقاط پیشنهادی در شاندیز

بنابراین میزان اختالف وزنی این دونقطه بر اسرراس رواناب کمتر از اختالف آنها بر اسرراس حجم مخزن میباشررد .با توجه به وزن
بی شتر حجم مخزن در نقطه  P10این گزینه از سایر نقاط مناسبتر تشخیص داده شد .البته  P10در سایر معیارها موقعیت بهتری
نسبت به نقاط دیگر دارد .بهخصوص در معیار خسارت مخزن که اختالف باالیی را نسبت به دیگر نقاط نشان میدهد .گرچه در این
بخش رواناب و حجم مخزن برای نقطه پی شنهادی در حد باال نبود ولی از معیارهایی مانند خ سارت مخزن و موقعیت مکانی بهتری
ن سبت به سایر نقاط پی شنهادی برخوردار بود .نقطه  P5نیز گرچه از معیارهایی مانند حجم منا سب برای مخزن و رواناب منا سبی
برخوردار بود ولی ازلحاظ خ سارت مخزن و موقعیت مکانی اختالف باالیی با  P10و  P9دا شت به همین دلیل مکان منا سبی برای
احداث مخزن نیست .شکل ( )8نتایج روش  AHPرا در بخش شاندیز نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در نامناسبترین
مکان احداث سررد با  ANPتفاوت دارد .که به دلیل روشکار متفاوت این نتیجه اسررت .اما بهترین گزینه همان  P10و  P9تشررخیص
داده شد.

شکل  -8آنالیز حساسیت معیارها (نرمافزار )Expert choise
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-4نتیجهگیری
در این تحقیق بهمنظور تعیین نقاط منا سب برای احداث بند خاکی در دو شهر طرقبه و شاندیز از روشهای تحلیل سل سله مراتبی
( )AHPو فرآیند تحلیل شرربکهای ( )ANPاسررتفاده شررد .پس از وزندهی به معیارها و گزینههای موردنظر اعداد وارد دو نرمافزار
 Expert Choiceو  Super Decisionشد.
 -1حجم مخزن و رواناب مهمترین معیارها برای احداث بند میباشند .اولین شرایط انتخاب مکان مناسب همین دو معیار است.
 -2موقعیت مکانی و خسارتی که از احداث بند حاصل میشود و زمینشناسی منطقه
در مرحله بعد بهعنوان معیارهای موردنظر میباشرررند که هر چه مکان موردنظر بهتر و خسرررارت مخزن کمتر باشرررد دارای امتیاز
بیشتری برای احداث بند خواهد بود.
-1

-2
-3
-4

در آخر مورد اهمیت ا ست .کماهمیت بودن معیار زمین شنا سی به علت ساختار زمین شنا سی تقریباً یک سانی ا ست که در
منطقه حاکم است .در بخش طرقبه نقطه  P10دارای زمین شناسی و موقعیتمکانی بهتر ،مناسبترین مکان برای احداث
بند خاکی پیشنهاد شد.
نقطه  P24در بخش طرقبه به دلیل باال بودن عدد خسررارت مخزن ،نقطه مناسرربی نیسررت و در پایینترین اولویت قرار
گرفت.
همچنین در بخش شاندیز نقطه  P6به دلیل پایین بودن وزن تمام معیارها و  P5نیز به دلیل وزن خ سارت مخزن ب سیار
پایین در هر دو روش بهعنوان نامناسبترین نقاط هستند.
آنچه اسرراس  AHPرا تشررکیل میدهد سرراختار سررلسررله مراتبی بین شرراخصها اسررت درصررورتیکه  ANPمتشررکل از
شرربکههایی از خوشررهها اسررت که خود حاوی عناصررر هسررتند .اما نتایج تحقیق حاضررر نشرران داد که اختالفی در نتایج
بهدستآمده توسط این دو روش وجود ندارد.

-5سپاسگزاری
در پایان از شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد به دلیل در اختیار گذاشتن دادههای موردنیاز این تحقیق صمیمانه تقدیر و
تشکر میشود.
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Abstract
Due to the lack of drinking water resources and their importance in the economy of any region, it is vital to
locate most suitable place for water storage and water harvesting. Hence, this study was conducted to
determine the appropriate places of conservation dams through applying heuristic methods of optimum like
AHP and ANP methods in Torghabe and Shandiz located in Khorasan Razavi Province. Selection criteria
in this research were five parameters including reservoir volume, reservoir damage, runoff, location, and
geology. The research found that eight points in Torghabe and four points in Shandiz have good potential
for constructing water reservoir structures. Thus, in Torghabe, a point having higher runoff and reservoir
volume compared with the other points was considered as the best place for dam construction. In Shandiz,
a point having the highest rating location and geology was proposed as appropriate location for
construction. The results showed although ANP method is more advanced than AHP method, both methods
have equal value in selecting the best option for constructing the water reservoir.
Keywords: Dike; Water reservoir; Analytical Hierarchy; Network Analysis

