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 دهکیچ

و  یسرررازرهیمناسرررب جهت ذخ یهالزوم توجه به مکان منطقه، هر اقتصررراد در آن تیاهمتوجه به کمبود منابع آب شررررب و  با

ستحصال آب   ست  تیاهم دارای ا ستفاده از روش   یامنظور مطالعه نی. بدا  نییدر تع ANPو  AHP تحلیلی مانند یهادر خصوص ا

سد مخزن   سب احداث  شهرها  یمکان منا شاند  یدر  ستان  در واقع زیطرقبه و  سان  ا شد.  یرضو  خرا معیارهای انتخابی در این  انجام 

  نقطه در شاندیز  4نقطه در طرقبه و  8است.   یشناس  نیزمپارامتر حجم مخزن، خسارت مخزن، رواناب، موقعیت مکانی و   5تحقیق 

سب     سیل منا سازه ذخیره آب   منظوربهدارای پتان شند یماحداث  سا   مکانی طرقبه  شهر در  بیترت نیبد. با سبت به  نقاط از  ریکه ن

ی باالتری مکانتیموقعی و شناس  نیزمی که دارای امتیاز انقطه زیشهر شاند  و در  برخوردار است  یرواناب و حجم مخزن باالتر زانیم

ست   سب  عنوانبها سد پ  یمکان برا نیترمنا شان داد علیرغم این  .ندشد  شنهاد یاحداث  سعه بیش  ANPروش که نتایج ن تری تو

 د.یکسان بو باًیتقردو روش در این پژوهش نتایج هر است،  داده AHPروش  نسبت به

 

 .یاشبکهل یتحلفرآیند  ؛یمراتبسلسه لیتحل ؛ذخیره آب ؛بند :یدیلک یهاواژه
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 مقدمه-1
سالمت   سان آب عامل مهم تأمین  ست  ییغذا مواد هیته عمده منبع و ان سعه  عوامل از یکی و ا صاد  تو  شمار به منطقه هر در یاقت

 نییتع گرید طرف از. اسررت نموده ازیموردن یآب منابع نیتأم به ملزمانسرران را  ع،یو توسررعه صررنا  تیجمع هیرویب شیافزا .رودیم

سب  یهامکان صال    منا ستح ست  بوده موردبحث یهاچالش نیترمهم از یکی همواره آب انتقال و ا  نیاول هیارا از دهه پنج از شیب. ا

 یهاروش مدت نیا یط در. گذردیم یاقتصاد مختلف یهابخش و هابرنامه ،هاطرح در برتر یهانهیگز ای هاتیاولو نییتع یهاروش

 به یفرد نظرات از و یفکی عوامل محاسررربه یسررروبه یمک عوامل صررررف یهامحاسررربه از و داشرررته یاملکت روند مورداسرررتفاده

 یریگمیتصرم  منظوربه که ییهاروش از. (Maasoumzade and Torabzade 2005)اسرت   افتهیارتقاء یگروه یهایریگمیتصرم 

ستفاده  یفیک سله    لیتحل ندیفرآبه  توانیم رندیگیم قرار موردا شاره کرد. تحل  2یاشبکه  لیو تحل 1یمراتب سل سله مراتب    لیا  یسل

 اسرررت یمنطق یاوهیشررربه   ها یگذار ارزش و ها قضررراوت از یامجموعه  رنده یدربرگ و شرررد یگذار هی پا Saaty (1980 )توسرررط 

(Ghodsipoor 2007.)  

س  مطالعات تاکنون ستفاده  با یاریب صم  منظوربه روش دو نیا از ا ست  شده انجام نهیبه نهیگز انتخاب و یریگمیت  توانیم ازجمله. ا

و  یاریآب یهاتر پروژهمنظور عملکرد مطلوبافزار بهو سررخت تیریاثرات بهبود مد یبررسرر در .Okada et al( 2008)به مطالعات 

س  در Montazar and Zadbagher(2010) قاتیتحق شاره  یاریآب یهاشبکه  یابیارز و یبرر از  .Ebrahimi et al (2012) .کرد ا

AHP س به سب برا  یمنظور برر ستفاده کردند.      یمصنوع  هیتغذ یمکان منا شاهرود ا شهر   باSrdjevic and Medeiros (2008 )در 

 Cabackbeldachi (2012) .نمودند یابیارز لیبرز در پاراگواسو حوضه در را آب تیریمد یهاطرح یمراتب سلسله لیتحل از استفاده

et al.  س  یابیروش در مکان نیااز ستفاده کردند.   آبادعشق  زیآبخدر حوزه  البیپخش  ستفاده از  طبس ا  قاتیتحق در ANPروش ا

 نیب آب انتقال  یها نه یگز یبند تی اولوبه   توانیم (ANPروش ) نیا با  گرفته  صرررورت مطالعات   ازجمله  و اسرررت AHPکمتر از 

 شدهاستفاده آب منابع در یریگمیتصم مختلف یهاروش .کرد اشاره  (Razavi Toosi and Samani 2012)بزرگ کارون یاحوضه

ست  سا  در را یمصنوع  هیتغذ یبرا مناسب  یهاعرصه  نییتع ،(Vervani et al. 2011) آب باران یآورجمع یهاستم یس  نییتع :ا  ف

(Farajisabokbar 2011 )بوسررتان سررد آب منابع نهیبه صیتخصرر و (Saadodin et al. 2011 )یبندرتبه شررنهادیپ .کرد اشرراره 

ضه  ستفاده (، Raja and kumar 1998) رودخانه حو سپان  داریمنابع آب پا یبرا ا ستفاده  ،(Raju et al. 2000) ایدر ا  کردیرو از ا

 Bender andمنابع آب   تی ریمد  یابی ارز یبرا یفاز  یسرررینوبرنامه   ،(Karnib 2004)منابع آب   یها پروژه یبرا یفاز  اری مع چند 

Simonovic 2000)،)  آب  تیریمد یوهایسنار  یبرا ارهیاز تابع هدف چند مع استفاده(Srdjevic et al. 2004)،  از روش  استفاده

 از استفاده ،  (Abrishamchi et al. 2005)آب رهیذخ منظوربه یشهر  مناطق در( MCDM) ارهیچند مع یریگمیتصم  یارهایمع

 کپارچه ی یبرا ارهی مع چند  یریگمیتصرررم ،( (Srdjevic and Medeiro 2008آب  تی ریطرح مد یابی ارز یبرا یفاز AHP روش

 RazaviToosi)آب  انتقال یهاپروژه یبندرتبه یبرا یفاز MCDM روش، (Zarghami et al. 2008) یشهر آب تیریمد کردن

et al. 2009) ،یاریآب شبکه  در آب یوربهره یکل یابیارز |(Montazar and Zadbagher 2010) ،تیریمد و یزیربرنامه یابیارز 

  یهاپروژه یابیارز یبرا ANPروش  کاربرد، (Morgan et al 2010) سد  پروژه سه  یابیارز(، Nicklow et al 2010) آب منابع

 در یاندک مطالعات تاکنون که داد نشرران منابع یبررسرراسررت.  هاپژوهش نیا ازجمله( RazaviToosi and Samani 2012) آب

  باهدف حاضر  قیتحق. است  شده انجام آب منابع یساز رهیذخ نهیبه انتخاب و یریگمیتصم  منظوربه روش دو نیا از استفاده  خصوص 

 .شد انجام زیشاند و طرقبه مناطق در آب منابع یسازرهیذخ یبرا آب رهیذخ سازه احداث یبرا مکان نیبهتر نییتع

 

 

                                                           
1  Analytical Hierarchy Process, AHP 
2  Analytical Network Process, ANP 
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 هاروشمواد و  -2
 موردمطالعه منطقه  -2-1

ایران و  شمال شرق   این شهرستان در   (.1شکل  ) است  زیطرقبه و شاند  شهرستان  و  یخراسان رضو  در استان   موردمطالعهمحدوده 

 ه آبخیززحویی ایطول جغرافواقع است.  لومترمربعیک 1200مشهد مقدس به مساحت  یشمال غرب و در  یخراسان رضو  مرکز استان  

دارد. عرض و  از سررطد دریا متر ارتفاع 1400و  اسررت قهیدق 23 و درجه 36 آن ییایو عرض جغراف قهیدق 17درجه و  59 زیشرراند

ضه  ایطول جغراف ست  قهیدق 18 و درجه 63و  قهیدق 29 و درجه 59 بیبه ترت زیطرقبه نیی حو سطد در  1334 و ا  ایمتر ارتفاع از 

ضه  در دارد. ضه در  و زیشاند  رودخانه زیشاند  حو ضه . رددا انیجر جاغرق رودخانه طرقبه حو  و زیشاند  رودخانه یرو بر زیشاند  حو

سته  جاغرق رودخانه یبرو طرقبه حوضه  ست  شده ب  و مشهد  شهرستان   یغرب شمال  یلومتریک 22 در طرقبه ،یدسترس   لحاظ به. ا

شهد  یلومتریک 32 در زیشاند  ساس  زیشاند  طرقبه ..دارد قرار م س  نیآخر بر ا شور  ماتیتق  4 و( زیشاند  و طرقبه) بخش 2 از یک

 .است شده آورده زیشاند و طرقبه شهرستان تی( موقع1) شکل در. است شدهلیتشک روستا 63 از درمجموع و تانهسد

 
 زیطرقبه و شاند یهاحوضه تیموقع -1شکل 

 

 یموردبررسنقاط  -2-2

، مشخص  زیشاند  و طرقبه یهارودخانهاز  نهیاستفاده به  منظوربه مشهد  یپمشاور کاوش   نیمهندس  رکتش  هیاول مطالعات از پس

س  یدارا طرقبه در نقطه 26 و زیشاند  در نقطه 16 شد که  شند یم سازه  ییجانما لیپتان س  به توجه با. با  زین و گرفتهانجام یهایبرر

  یها خانه   و الها یو فراوان، باغات   وجود لی دل به  موجود، یها رودخانه   یاصرررل ریمسررر در سرررازه هن هرگو احداث  ،یدانی م یدها ی بازد 

س  صل  یارتباط راه ،یونکم ست  بهتر یاسازه  نیچن احداث یبرا و نبوده ریپذامکان تلفن و برق انتقال خطوط و یا  یهاشاخه  هک ا

شخص  گرفته صورت  یدهایبازد به توجه با. قرارداد مدنظررا  یفرع شاخه    نیهم در هک دیگرد م  یهابیش  وجود بر عالوه زین هاسر

 خواهد دنبال به را یادیز مخزن خسارت  هک دارد وجود یونکمس  یهاخانه همراه به یادیز یشاورز ک یهانیزم و وهیم یهاباغ تند،

 یدارا نقطه 8 زین طرقبه در نقطه 26 از طورنیهم و بوده مناسررب مکان 4 فقط زیشرراند در نقطه 16 از شررودیم باعث که داشررت
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س  شان   2در شکل )  موردمطالعه نقاطپی مشهد(.   مشاور کاوش )شرکت مهندسین    باشند یم مناسب  لیتان ( برای طرقبه و شاندیز ن

ست.  شده داده ساخت منظور عوامل مؤثر  نیبد ا شامل زم  رهیذخ سازه  بر س   نیآب  رواناب، حجم مخزن و  ،یمکان تیموقع ،یشنا

ستر رودخانه     یبند خاک یشنهاد یسازه پ  نوعدر نظر گرفته شد.   نهیانتخاب به یخسارت مخزن برا  متر،  20است و ارتفاع سازه از ب

 .استمتر  6 بندآب وارید یبیعمق تقر نیهمچن

 
 موردمطالعهموقعیت نقاط -2شکل 

 
 .اندشدهداده( نشان 2( و )1) هایی در جدولریگاندازهمشخصات کلی هر یک از نقاط پیشنهادی پس از 

 
 طرقبه شهرستان دری شنهادیپ یبندها یکل مشخصات -1جدول 

 P7 P9 P14 P15 P23 P24 P25 P26 مشخصات

 ساالنه رواناب

 (مترمکعب ونیلی)م
34/0 95/0 7/8 8/8 01/15 9/7 4/8 3/7 

 باالدست مساحت

 حوضه

 (لومترمربعیک)

38754/72 892/201 5/1838 3/469 936/1051 2981/553 9/439 575 

 یبیتقر حجم

 استحصالقابل

 (مترمکعبمیلیون )
28/0 1/0 5/0 41/0 2/1 5/0 6/0 8/0 

 

 AHPاز  استفاده-2-3

 میتصم مراتبسلسلهدرخت  ساختن-2-3-1

مسررهله  کنندهانیباسررتفاده شررود، در آغاز یک درخت سررلسررله مراتبی مناسررب که    یریگمیتصررمابزار  عنوانبه AHPهرگاه از 

تصمیم، درختی است که با توجه به مسهله تحت بررسی، سطوح متعددی دارد. سطد  مراتبسلسله. شودیمهست تهیه   موردمطالعه

سطد آخر آن     صمیم و  ست که با یک  ییهانهیگز کنندهانیباول آن بیانگر هدف ت سه ا و برای انتخاب، با یکدیگر در رقابت   دیگر مقای
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شکیل       سطد میانی این درخت را فاکتورهایی ت ستند.  سه   دهندیمه شمار   هانهیگزکه مالک مقای در این  مثالعنوانبه. ندیآیمبه 

سله   مختلف، درخت  یهانهیگزاز میان  یآبسازه انتخاب یک گزینه احداث  منظوربهمطالعه  صمیم  مراتبسل  (3)شکل   صورت به ت

 .است
 زیشاند شهرستان در یشنهادیپی بندها یکل مشخصات -2جدول 

 P5 P6 P9 P10 مشخصات

 8/8 1/10 85/8 24/0 (مترمکعب ونیلی)م ساالنه رواناب

888/219 (لومترمربعیک) حوضه باالدست مساحت  182/7792 4/8354 2/9347 

 35/0 2/0 15/0 2/0 (مترمکعبمیلیون ) الف استحصال قابل یبیتقر حجم
 دیآیضرب ارتفاع در مساحت به دست مو از حاصل شودیم برداشت مخزن توسط که آبی حجمیالف 

 
 نهیگزسطد معیارها و سطد -3شکل 

 

 یموردبررسررموجود، سررطد دو معیارها یا فاکتورها  یهانهیگزتعیین گزینه برتر از میان  .سررطد یک هدف اسررت  (3شررکل )در 

باید برای هر جفت از معیارهای   رندهیگمیتصررمفرد  AHP درروش رقیب یا آلترناتیوها هسررتند. یهانهیگزو سررطد سرره  باشررندیم

سه انجام دهد که این قیاس در مرحله اول به شکل توصیفی و در مرحله بعد به شکل کمی از       یریگمیتصم دخیل در   کییک مقای

 .آمد به دستاز این قیاس جفتی یک ماتریس  تیدرنهاکه  شد.( انجام 3) نه مطابق با جدول تا

 (Saaty 1980) یزوج ساتیانجام مقا اسیمق -3جدول 

 یعدد ازیامت (یشفاه)قضاوت  هاشاخص ینسب سهیمقا

 9 مطلق تیاهم

 7 یقو یلیخ تیاهم

 5 یقو تیاهم

 3 فیضع تیاهم

 1 کسانی تیاهم

 8 و 6 ، 4 ، 2 باال یهافاصله نیب حاتیترج
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 یزوج ساتیمقا-2-3-2

در انتخاب یک مکان مناسررب، ممکن  مثالعنوانبه. شرردندبا یکدیگر مقایسرره  دودوبه صررورتبهدر این مرحله معیارها یا فاکتورها 

سه           صورت ماتریس مقای شد. در آن  سارت مخزن از ارجحیت برخوردار با ست برای یک گزینه معیار حجم مخزن دو برابر معیار خ ا

 .است (4جدول ) صورتبهدو معیار این  دودوبه

 ییدودوبهماتریس مقایسه -4جدول 

 2گزینه  1گزینه  

 2 1 حجم مخزن

 1 2/1 خسارت مخزن

  رندهیگمیتصم  ازنظردر سطر اول ستون دوم بیانگر این هدف است که هنگام انتخاب گزینه پیشنهادی، عامل حجم مخزن       2 ارزش

سطر دوم، معکوس عدد         ستون اول  سارت مخزن ارجحیت دارد. در  ضی دو برابر عامل خ و به معنای این  شده درج 2/1یعنی  2فر

، عامل میزان خسررارت مخزن نصررفه عمل حجم مخزن ارجحیت دارد. قطر رندهیگمیتصررماسررت که هنگام انتخاب گزینه از سرروی 

سط      و به معنی ارجحیت مسراوی یک عامل  1ماتریس عدد  یا گزینه نسربت به خودش اسرت. پس از تعیین وزن نسربی معیارها تو

 شد. کارشناسان خبره با استفاده از میانگین هندسی وزن هر معیار نسبت به معیار دیگر تعیین

 

 نهیگز نیانتخاب بهتر -2-3-3

مدل محاسبه  مراتبسلسلهوزن نسبی عوامل هر سطد از سطوح ، یگروه سهیمقا یهاجدول از هاتیاولو استخراجبا در این مرحله 

.  شرردو میانگین موزون اسررتفاده و پس از نرمال کردن، از مقادیر هر سررطر میانگین موزون  یسررازنرمال. بدین منظور از مفهوم شررد

 اولویت )درجه اهمیت( گزینه رقیب است. دهندهنشانمقادیر حاصل از میانگین موزون 

 

 CR یناسازگار نرخ محاسبه-2-3-4

سازگاری   ست که میزان اعتماد به   یسم یمکاننرخ  ست به یهاتیاولوا شان   آمدهد شد    1/0کمتر از  CR کهیطوربه. دهدیمرا ن با

تمامی مراحل فوق در این مطالعه از طریق  سازگاری مقایسه را پذیرفت، در غیر این صورت باید مقایسه دوباره انجام گردد.      توانیم

 انجام گردیده است. Expert Choice فزارانرم

 

 ANPاز  استفاده-2-4

سادگی،    ازجملهمثبت آن  یهایژگیوو شکل گسترده آن است، بنابراین تمامی     AHPچون حالت عمومی  یاشبکه فرآیند تحلیل 

سازگاری در    زمانهم طوربهمعیارهای کمی و کیفی  یریکارگبه، یریپذانعطاف سی  ضاوت ، و قابلیت برر ست. همچنین را دارا  هاق  ا

بجای  یاشرربکهسرراختار  یریکارگبهمتقابل و بازخورد( بین و میان عناصررر تصررمیم را با  یهایوابسررتگارتباطات پیچیده ) تواندیم

سله مراتبی در نظر بگیرد. فرآیند تحلیل       سل ضوع و   یاشبکه ساختار  سهله هر مو از معیارها، ریزمعیارها و  یاشبکه  مثابهبهرا  یام

صر نامیده   هانیا)همه  هانهیگز شه ( که با یکدیگر در شوند یمعنا  یاشبکه فرآیند تحلیل . ردیگیم، در نظر اندشده جمع  ییهاخو

ANP در چهار مرحله خالصه کرد توانیمرا  قیتحقدر این  جادشدهیا. 
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 یاساختار شبکه کیموضوع به  لیمدل و تبد ساخت -2-4-1

از طریق روش  توانیمرا  یاشبکه آشکار و روشن به یک سیستم منطقی، مثل یک شبکه تبدیل شد. این ساختار          طوربه موضوع 

 هاخوشه  عنوانبه هاگرهکه در آن  یاشبکه به یک ساختار   موردنظرآورد. در این مرحله موضوع   به دست دلفی یا روش گروه اسمی  

 داخلی یهاتیاولوکلی در یک سرریسررتم با تأثیرات متقابل، بردارهای  یهاتیاولو. برای دسررتیابی به نددشررمطرح هسررتند، تبدیل 

یک ماتریس   )درواقع سیماتریک سرروپر  جهیدرنتند. دمناسررب یک ماتریس وارد شرر یهاسررتون( در شرردهمحاسرربههای  W)یعنی 

. در مرحله بعد  آمد به دست ، دهدیمشده( که هر بخش از این ماتریس ارتباط بین دو خوشه در یک سیستم را نشان        یبندمیتقس 

 کردنزهینرمالشد. سپس از طریق    ی محاسبه اخوشه سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپر ماتریس ناموزون در ماتریس    

 .به حالت تصادفی تبدیل شد ستونی ازنظرسوپر ماتریس موزون، سوپر ماتریس 

 

 برتر نهیگز انتخاب-2-4-2

شک سوپر ماتریس    شبکه را در نظر گرفت، یعنی     شده لیت سوم کل  شد،    هانهیگزدر مرحله  سوپر ماتریس لحاظ   سپس  نیز در 

سوپر ماتریس، فقط بخشی از    . اگرحاصل گردید  شده زهینرمالدر سوپر ماتریس حد   هانهیگزاز ستون مربوط به   هانهیگزاولویت کلی 

، محاسبات بعدی الزم است صورت    وندگرفته نش  در نظردر سوپر ماتریس   هانهیگزشبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و     

ست  هانهیگزبگیرد تا اولویت کلی  شد،       یانهیگزآید.  به د شته با شترین اولویت کلی را دا ض  عنوانبهکه بی وع برترین گزینه برای مو

 شد.انجام  Super Decision افزارنرمتمامی مراحل فوق در این مطالعه از طریق . شودیمانتخاب  موردنظر

 

 بحث و هاافتهی-3
 یریگمیتصممعیارهای  -3-1

و  04/0 بیبه ترت زیطرقبه و شاند  یبرا یناسازگار  نرخ نیهمچناست.   شده دادهنشان   (5)در جدول  ارهایمع یزوج سه یمقا جینتا

 (.Saaty, 2001اعتماد نمود ) آمدهدستبه جیبه نتا توانیم نیبنابرا باشندیم 1/0از  ترکوچک یبه دست آمد که اعداد 07/0
 

 ارهایمع یزوج سهیمقا سیماتر جینتا -5جدول 

 یشناسنیزم یتمکانیموقع رواناب خسارت مخزن حجم مخزن 

 4 4 1 2 1 حجم مخزن

 2 2/1 2/1 1 2/1 خسارت مخزن

 3 4 1 2 1 رواناب

 3 1 4/1 2 4/1 یمکان تیموقع

 1 3/1 3/1 2/1 4/1 یشناسنیزم
 

 نیکمتر 068/0 مقدار با یشناس  نیزم و نیشتر یب 382/0 مقدار با مخزن حجممشاهده شد که    هاشاخص  ینسب  تیاهم یبررس  با

سد به دل  علت. (4شکل  ) دارد آب یآورجمع سازه  نییتع یبرا را تیاهم ست آن  تیاهم لیباالتر بودن وزن حجم مخزن  . مخزن ا

صل مرطوب که رواناب افزا  کهیطوربه دارند آب رهیرواناب و ذخ تیریدر مد یسدها نقش مهم  و حجم آب مخزن  ابدییم شیدر ف

 برجسرررته اری مع نینقش ا ابد،ی یآب مخزن کاهش م حجم ،روانابکه با کاهش  یآبدر فصرررول کم همچنین .رسررردیبه حداکثر م

س   نیزم اریمعبودن  تیاهمکم (.López-Moreno et al. 2002) شود یم س   نیزم ساختار  علت به احتماالً زین یشنا  باًیتقر یشنا

 منطقه حاکم است. در که است یکسانی
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 هاشاخص ینسب تیاهم -4شکل 

 

 طرقبه-3-2

 است.  طرقبهشهر   در سد  جادیا یمکان برا نیترمناسب  P23 نقطهنشان داد که   (5شکل ) در  ANPبر اساس روش   جیل نتایتحل

 یمثبت اثرعامل  نیا یوزن باال لیدل نیبوده و به هم برخوردار ییباال مقدارنقطه از  نیمساحت باالدست در ا   ،(1)با توجه به جدول 

عامل مهم  نیعنوان دومبه ،رواناب زانیم یکمتر است ول  P14از نقطه  P23مساحت باالدست در    گرچه. است  داشته انتخاب آن  در

عوامل مؤثر،  یاست. با در نظر گرفتن تمام  شتر یب یشنهاد ینقاط پ ریسا  از P23در نقطه  ،یشنهاد یپ نهیگز نیتردر انتخاب مناسب 

 ،P14بر اساس حجم مخزن نقاط  کهیطوربه. رندیگیقرار م یبعد یهاتیدر اولو P26و  P15، P14نقاط  بیمشاهده شد که به ترت

P26  وP15 رواناب نقاط  اریمع یو برا رادارند ازیامت نیشتریبP15، P14  وP26 رندیگیقرار م تیولودر ا بیبه ترت. 

 
 

 
 طرقبه یبرا هم به نسبت یشنهادیپ نقاط تیاهم -5شکل 

 

صل از روش   جینتا شان   (6شکل ) در  AHPحا ست.   شده دادهن در محور  موردنظرسازه   نییمؤثر بر تع یارهایشکل مع  نیا درا

 زین AHP روشسررمت راسررت آمده اسررت.  یبر محور عمود هانهیگز ییسررمت چو و وزن نها یبر محور عمود ارهایوزن مع ،یافق

نخسرررت تا چهارم  یهاتیدر اولو P26و  P23، P15، P14نقاط  بیروش به ترت نیطرقبه نشررران داد. در ا یمشرررابه را برا جینتا
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سا  P23 یرواناب برا زانیآب قرار گرفتند. حجم مخزن و م رهیمنظور ذخبه شد و به دل    شتر ینقاط ب ریاز  شان داده    یوزن باال لین

ستفاده از ا  نه،یدو عامل در انتخاب نقطه به نیا سا    نهیعنوان نقطه بهبه P23 زیروش ن نیبا ا شد.  همانند روش  زینقاط ن ریانتخاب 

ANP  ساس نتا  یبعد یهاتیاولودر ست به جیقرار گرفتند. بر ا  یشنهاد ینقطه پ نیعنوان بدتربه P24از هر دو روش، نقطه  آمدهد

به  یاست ول باالتر P24 ارهایکه گرچه در اکثر مع شودیشود مشاهده م   سه یمقا P9و  P7نقطه با نقاط  نیاگر ا مثالعنوانبهاست.  

و  P7است. البته نقاط   شده انتخاب یشنهاد ینقطه پ نیعنوان بدترخسارت به خود اختصاص داده است به    یکه برا ینییعلت وزن پا

P9 سازه    اریمع ازلحاظ نکهیباوجودا زین سارت،  ستند ول  یترامن یهاخ سا  بودن نییپا لیبه دل یه صوص حجم  به ارهایمع ریوزن  خ

 داده نشدند. صیتشخ یمخزن، نقاط مناسب

 
 

 
 (Expert Choice افزارنرممعیارها )آنالیز حساسیت  -6شکل 

 

 شاندیز-3-3

 قرار تیولودر ا بیبه ترت P5و  P10، P9، P6 نقاطنشان داد که   زیشاند شهر   یبرا ANPبر اساس   یشنهاد ینقاط پ سه یمقا جینتا

نقاط  ریاز سررا P9رواناب در  زانیمقدار اسررت و م نیکمتر P10حجم مخزن در نقطه ( 2) توجه به جدول با(. 7شررکل ) رندیگیم

نسبت رواناب برابر   و 12/1نقاط برابر  نیشد که نسبت حجم مخازن در ا   مشاهده ها عامل نیا ینسب  تیتوجه به اهم بااست.   شتر یب

ست.   87/0 ساس   هاعامل نیا یوزن تیاهم گرفتن نظر در باا سبت حجم مخازن برابر   ،(4شکل ) بر ا سبت رواناب برابر   427/0ن و ن

 است. 244/0
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 زیشاند در یشنهادیپ نقاط تیاهم -7 شکل

 

. با توجه به وزن باشرردیها بر اسرراس حجم مخزن مبر اسرراس رواناب کمتر از اختالف آن دونقطه نیا یاختالف وزن زانیم نیبنابرا

 یبهتر تیموقع ارهایمع ریدر سا  P10داده شد. البته   صیتر تشخ نقاط مناسب  ریاز سا  نهیگز نیا P10 حجم مخزن در نقطه شتر یب

 نیدر ا گرچه. دهدینقاط نشان م  گریرا نسبت به د  ییخسارت مخزن که اختالف باال  اریدر مع خصوص بهدارد.  گرینسبت به نقاط د 

سارت مخزن و موقع  ییارهایاز مع یدر حد باال نبود ول یشنهاد یپ نقطه یرواناب و حجم مخزن برا بخش  یبهتر یمکان تیمانند خ

سا    سبت به  سب برا  ییارهایگرچه از مع زین P5 نقطهبرخوردار بود.  یشنهاد ینقاط پ رین سب  یمانند حجم منا   یمخزن و رواناب منا

سارت مخزن و موقع  ازلحاظ یبود ول رردابرخو شت به هم  P9و  P10با  ییاختالف باال یمکان تیخ سب  لیدل نیدا  یبرا یمکان منا

  نیترنامناسبدر  شودیمکه مشاهده  طورهمان. دهدیمرا در بخش شاندیز نشان  AHP( نتایج روش 8شکل ) .نیست احداث مخزن 

تشررخیص  P9و  P10متفاوت این نتیجه اسررت. اما بهترین گزینه همان  کاروشتفاوت دارد. که به دلیل ر ANPمکان احداث سررد با 

 داده شد.

 

 
  

 (Expert choise افزارنرممعیارها )آنالیز حساسیت  -8 شکل
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 یریگجهینت-4
سب  نقاط نییتع منظوربه قیتحق نیا در سله   لیتحل یهاروش از زیشاند  و طرقبه شهر  دو در یخاک بند احداث یبرا منا  یمراتب سل

(AHP) یاشرربکه لیتحل ندیفرآ و (ANP) افزارنرم دو وارد اعداد موردنظر یهانهیگز و ارهایمع به یدهوزن از پس. شررد اسررتفاده 

Expert Choice و Super Decision شد. 

 .است اریدو مع نیهم مناسب مکان انتخاب طیشرا نیاول. باشندیم بند احداث یبرامعیارها  نیترمهمحجم مخزن و رواناب  -1

 منطقه یشناسنیزمو  شودیم حاصل بند احداث از که یخسارت و یمکان تیموقع -2

 ازی امت یدارا باشرررد کمتر مخزن خسرررارت و بهتر موردنظر مکان  چه هر که باشرررند یم موردنظر یارهای مع عنوانبه بعد  مرحله در

 .بود خواهد بند احداث یبرا یشتریب

ست  تیاهم مورد آخر در -1 س  نیزم اریمعبودن  تیاهمکم. ا س  نیزم ساختار  علت به یشنا ست  یکسان ی باًیتقر یشنا  در که ا

 احداث یبرا مکان نیترمناسب  بهتر، یمکانتیموقع و یشناس  نیزم یدارا P10 نقطه طرقبه بخش در منطقه حاکم است. 

 .شد شنهادیپ یخاک بند

 قرار تیاولو نیترنییپا در و سررتین یمناسررب نقطه مخزن، خسررارت عدد بودن باال لیدل به طرقبه بخش در P24 نقطه -2

 .گرفت

سارت  وزن لیدل بهنیز  P5 و ارهایمع تمام وزن بودن نییپا لیدل به P6 نقطه زیشاند  بخش در نیهمچن -3 س  مخزن خ  اریب

 .نقاط هستند نیترنامناسب عنوانبه روش دو هردر  نییپا

 از متشررکل ANP کهیدرصررورتها اسررت شرراخص نیب یسررلسررله مراتب سرراختار دهدیم لیرا تشررک AHPاسرراس  آنچه -4

  جیدر نتا یحاضررر نشرران داد که اختالف قیتحق جینتا اماعناصررر هسررتند.  یکه خود حاو اسررت هاخوشررهاز  ییهاشرربکه

 دو روش وجود ندارد. نیتوسط ا آمدهدستبه

 

 یسپاسگزار-5
شتن        این تحقیق صمیمانه تقدیر و   ازیموردن یهادادهدر پایان از شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد به دلیل در اختیار گذا

 .شودیمتشکر 
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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 

 
 


