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 ده يچك

در مناطق  .دهنددرصد از كل آبهاي شيرين قابل استفاده را تشكيل مي99آب دنيا، منابع آب زيرزميني است كه اين منابع  بخش عظيمي از منابع 
استان خراسان  ميليمتر، داراي اقليم خشك و نيمه خشك است. 250ر زيادي دارند. ايران با ميانگين بارندگىكويري ايران اين منابع اهميت بسيا

ل مختلف، در يش تقاضاى آب بنا به داليند. افزايآلى متر جزء مناطق خشك به حساب مىيم 140ز با متوسط بارندگى يرجند نيجنوبى و دشت ب
هاى اخير شده است. دراين هاى زيرزمينى به ويژه در سالزان مجاز از سفرهيهاى مازاد بر مبرداشتهاى  شرب، كشاورزى و صنعت، باعث بخش

ل يستابى در آبخوان، با استفاده از روش تحليش سطح ايرجند جهت نفوذ و افزايآورى آب باران در سطح دشت بتحقيق، مناطق مستعد جمع
ن مطالعه در نظر گرفته شدند عبارتند از: يرى كه در ايگميند تصمين فرآيارهاى مؤثر بر ايابى شد. از جمله معي)، مكانAHP 0F1مراتبى (سلسله

-هاي ديم و فاصله از زراعتهاى دشت، فاصله از مناطق مسكوني، فاصله از زراعتب، عمق و بافت خاك، كاربرى اراضى، شبكه آبراههيبارندگى، ش
افزار و در محيط نرم AHPار با استفاده از يو محاسبه وزن هر مع GIS 9.3ط ينام برده در مح هاى رسترى فاكتورهاىهيه اليهاي آبي. پس از ته

Expert Choise11 در قسمت ،Raster Calculator 1هاى محاسبه شده با هم همپوشانير وزنيهاى مورد نظر با تاثهيالF

بى يه تركيداده شده و ال 2
درصد از  9.194و  67.84، 22.54، 0.424ب يلى خوب به ترتيف، متوسط، خوب و خيطبقات ضع ه درين اليبندى اى به دست آمد. با كالسينها

 ن طبقات قرار گرفتند. يكل سطح دشت در ا

 .RWH 2F3(، AHP ،GISآوري آب باران (دشت بيرجند، جمعهاي كليدي: واژه
 
 

 مقدمه
 كرد آنها اشاره كمتر آلودگي و باالتر كيفيت به توان مي بين در اين كه است مختلفي مزيتهاي داراي سطحي آبهاي با  مقايسه در زيرزميني آبهاي 

 تأمين منبع مهمترين عنوان به زيرزميني شوند، آبهاي مي ديده كم خيلي ميزان به سطحي هاي آب بياباني كه و خشك مناطق در كه اين ضمن در
قابل  منابع سطحي آب منابع است، باال وتعرق تبخير بوده و كم بارندگي اينكه علت به بياباني و خشك در مناطق ].2هستند [ دسترس ، قابل آب

 زيرزميني هاي آب تخليه امروزه ].1شود [مي  تكيه زيرزميني هايآب منابع روي بر بيشتر اين مناطق در نتيجه در و نبوده آب تامين براي اعتمادي
 و ها قنات از تعداد زيادي شدن خشك .هستند روبرو آن بشري با جوامع كه تاس مشكالتي بزرگترين از يكي منابع آب اين شدن جايگزين عدم و

 تواند مي كه هايي استروش از يكي هانآبخوا مصنوعي تغذيه .برود بين از انجام شده هاي گذاريسرمايه از زيادي بخش كه است شده باعث چاه ها
 به زمين سطح از آب انتقال براي شده انسان طراحي عمليات توان مي را مصنوعي تغذيه نمايد. را جايگزين زمين زير از شده خارج آب از بخشي
 ]. 5باشد [ مي مذكور عمليات اجراي جهت مناسب مناطق مكان يابي مصنوعي، تغذيه عمليات در مرحله نخستين كرد. آبدار، تعريف هاي اليه داخل

حمادي و همكاران  اند.پرداخته هندوستان در مصنوعي تغذيه محل يابي مكان به GISاستفاده از  با] 8)[2008سريدهار و همكاران (   
قيوميان و همكاران  اند.نجام داده را ا شرق تونس شمال در مصنوعي محل تغذيه مكانيابي MCDM 3F4و  GISاز  استفاده با  ]7)[2007(
كه  اند داده انجام را اصفهان ميمه حوضه در مصنوعي ذيهمحل تغ يابي مكان )DSS 4F5گيري ( تصميم پشتيبان سيستم و GISتلفيق با  ]6[)2004(

                                                            
1 Analytic Hierarchical Presses  
2 Overlay 
3 Rain Water Harvesting 
4 Multi Criteria Decision Maker 
5 Decision Support System 
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مكانيابي  ] به5)[1388ناصري و همكاران ( است. بوده آبخوان به شور آب از نفوذ جلوگيري و آبخوان آب كيفيت بهبود آبخوان، تغذيه آن نتيجه
 گيري چند معياري و اطالعات جغرافيايي پرداختند.هاي تصميمهاي مناسب پخش سيالب جهت تغذيه مصنوعي با استفاده از تلفيق سيستممحل

-هاي تصميم) كه يكي از سيستمAHPمراتبي (آوري آب باران با تلفيق فرآيند تحليل سلسلهيابي مناطق مناسب جمعهدف از اين تحقيق مكان
 باشد.) در سطح دشت بيرجند ميGISگيري چند معياريست با سيستم اطالعات جغرافيايي (

 
 

 هاو روشمواد 
 منطقه مورد مطالعه

ترين دشت جنوب خراسان در شرق كشور و در فاصله حوضه آبريز بيرجند كه يكي از زير حوضه هاي كوير لوت محسوب مي شود، به عنوان مهم 
 ].4[ت طول شرقي واقع شده اس 59و  44تا  58و  41عرض شمالي و  33و  8تا  32و  34كيلومتري جنوب شهر مشهد، با مختصات  480

 
 ): موقعيت دشت بيرجند1شكل(

كاربري اراضي،  بارندگي منطقه، آوري آب باران كه در اين تحقيق در نظر گرفته شدند عبارتند از:هاي مناسب جمعمعيارهاي تأثيرگذار بر مكان   
گيري زياد شدن تعداد معيارهاي تصميم هاي آبي و ديم. باعمق و بافت خاك، زهكشي دشت، شيب، فاصله از مناطق مسكوني و فاصله از زراعت

گيري چند معياري مسائل هاي تصميمشود. در اين شرايط با به كارگيري سيستمگيري نيز به امري مشكل و پيچيده تبديل ميفرآيند تصميم
گيري را مراتبي فرآيند تصميمسلسله) نيز با تشكيل ساختار AHPمراتبي(شوند. فرآيند تحليل سلسلهپيچيده به مسائل ساده و قابل حل تبديل مي

ها و گيري بپردازد. به عنوان مثال تا زماني كه تعداد گزينهبه تنهايي قادر نيست در سطح وسيع به امر تصميم AHPنمايد. اما ساده و قابل حل مي
هاي ها اقدام نمود. اما اگر تعداد گزينههيت گزينهبه سادگي به تعيين اولويت و ارج AHPتوان با استفاده از گيري محدود بوده ميمعيارهاي تصميم

هاي تشكيل دهنده سطح دشت به عنوان يك گزينه در نظر گرفته شود ديگر امر داوري فقط با مورد مقايسه زياد باشد مثالً هر كدام از پيكسل
AHP مراتبي (حليل سلسلهباشد. جهت رفع اين مشكل از تلفيق فرآيند تبه تنهايي كاري بسيار مشكل وپيچيده ميAHP و سيستم اطالعات (

باشد ابتدا بايد ميزان اهميت (وزن) هر ) استفاده شد. با توجه به اين كه اثر تمام معيارها بر روي تحقق هدف تحقيق يكسان نميGISجغرافيايي (
ارها در اين روش الزم است ابتدا ماتريس مقايسه زوجي استفاده شد. براي محاسبه وزن معي AHPمعيار محاسبه شود. براي انجام اين كار از روش 

د. معيارها تشكيل داده شود. جهت تشكيل اين ماتريس معيارها به صورت دو دويي با هم مقايسه شده و اهميت هر معيار نسبت به ديگري برآورد ش
 ريس مقايسه زوجي معيارها تشكيل شد.متغيرهاي زباني به متغيرهاي كمي كالسيك تبديل شدند و مات 1سپس با استفاده از جدول

 

 

 



3 
 

 هكميتي ساعتي براي مقايسه دودويي معيار 9) : مقياس 1جدول (
 امتياز تعريف توضيح

 1 اهميت مساوي در تحقق هدف دو معيار اهميت مساوي دارند

iبراي تحقق هدف اهميت  بيشتراز   j است   3 اهميت اندكي بيشتر 

iاهميت  خيلي بيشتر از   j ميباشد   5 اهميت بيشتر 

iاهميت  خيلي خيلي  بيشتر از   j ميباشد   7 اهميت خيلي  بيشتر 

 9 اهميت مطلق به طور قطعي به اثبات رسيده است jنسبت به  iاهميت خيلي بيشتر 

 2،4،6،8  هنگامي كه حالتهاي ميانه وجود دارد

 

-گيري محاسبه شدند. پس از تهيه دادههاي معيارهاي تصميموزن Expert Choice11افزار با وارد نمودن ماتريس مقايسه زوجي در محيط نرم   
ها هاي رستري هر كدام از آناليه GIS 9.3هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار گيري مورد نظر از ادارات و سازمانهاي مربوط به معيارهاي تصميم

 د. اننشان داده شده 2شدند كه در شكلدر سطح دشت بيرجند تهيه 
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 هاهاي رستري معيار): نقشه2شكل (

هاي سطح دشت به دست آمد. با روي هم هاي مربوطه ارزش واقعي هر معيار در هر كدام از پيكسلهاي رستري معيارها در وزنبا ضرب اليه   
طبق فرمول زير اليه تركيبي نهايي حاصل گشت  GIS 9.3 , Raster Calculatorها در محيط ها پس از تأثير وزنانداختن و همپوشاني اين اليه

 ). 3(شكل

)1(  

n تعداد معيارها : 

wi  وزن مربوط به معيار :i ام 
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 بحث و نتايج
وزن را  وزن معيارها را به صورت گرافيكي نمايش داده است. معيارهاي بارندگي و فاصله تا مناطق مسكوني به ترتيب بيشترين و كمترين 3شكل   

 است  0.1است كه كوچكتر از به دست آمده  0.06ها نيز شود ضريب سازگاري در قضاوتاند. همان طور كه مشاهده ميبه خود اختصاص داده
 باشد.گيرندگان مينشان دهنده رعايت سازگاري در نظرات تصميم ] و3[
 

 
 گيري): نمايش گرافيكي وزن معيارهاي تصميم3شكل (

 
كند و اين مناطق را در كالس ضعيف و آوري آب باران معرفي ميهاي نامناسب از لحاظ جمعيي، مناطق غربي دشت را جزء بخشنقشه نها   

توان ميزان كم بارندگي و همچنين نامناسب بودن بافت خاك در اين نواحي دانست. بافت خاك در اين دهد. علت اين امر را ميمتوسط قرار مي
باشد. ديگر معيارها نيز در اين نواحي چندان مناسب نيستند. به عنوان مثال در اين بخش از ) ميRockنوع بافت سنگي ( بخش از دشت بيشتر از

باشد. اما بندي داراي كمترين ارزش ميهزار متر بوده كه در كالس 5000دشت فاصله از مناطق مسكوني، زراعات آبي و زراعات ديم هرسه باالتر از 
آري آب باران بهبود يافته تا جايي كه نواحي شرقي و نوار جنوبي دشت در ب به سمت شرق آن اوضاع متفاوت بوده و شرايط جمعبا پيشروي از غر

 شوند. بندي ميكالس بسيار خوب طبقه
بيشترين وزن نيز  گيرند به اين علت است كه معيارهاي بارندگي و شيب كهدر نوار جنوبي دشت كه مناطق در كالس خوب و بسيار خوب قرار مي

هاي ها داراي ارزشبه آنها اختصاص يافته است در اين نواحي داراي مقادير بااليي هستند. بافت خاك، فاصله تا زراعات ديم و آبي نيز دراين قسمت
 باشند.بااليي مي

 
 

 
 آوري آب باران در سطح دشت بيرجندبندي شده مناطق مناسب جمع): نقشه طبقه4شكل(

 
 ريگينتيجه
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است. پس از  AHPهاي زير زميني با استفاده از روش آوري آب باران جهت تغذيه سفرههاي مناسب جمعهدف از پژوهش حاضر تعيين مكان   
-هاي معيارها محاسبه شد. اليهوزن Expert Choice11تعيين پارامترهاي مؤثر بر اين هدف با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار 

هايشان و تركيب آنها با هم اليه خروجي نهايي حاصل شد. نتايج نشان ها در وزنساخته شدند. با ضرب اليه GISاي رستري معيارها در محيط ه
 اند.آوري آب باران اكثراً در نيمه شرقي دشت و نوار جنوبي آن واقع شدهدهد كه مناطق مستعد جمعمي

 
 
 
 

 منابع
 (مطالعه موردي: خشك نيمه و خشك مناطق در آبهاي زيرزميني منابع مديريت .1386،ب.، و قهرمان ،ك.، وريدا ،ا. ايزدي، ع.، عليزاده، .1

 .29 ص كرمان، باهنر شهيد دانشگاه تبخير، و كاهش آبياري سمينار نيشابور). نهمين دشت
 از با استفاده زيرزميني آبهاي شوري كانيم تغييرات . مطالعه 1387 ،ا.، حيدريو  ، م.،خزايي ،ش. مهرجردي، ر.، محمودي، زادهتقي .2

 .زيست محيط مهندسي تخصصي همايش دومين .) رفسنجان : موردي مطالعه ( آمار زمين
اي. مجله هنرهاي ريزي شهري و منطقهدر برنامه )AHP. كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي (1380 ،زبردست، ا. .3

 .10زيبا. شماره 
. پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت بيرجند با استفاده از شبكه عصب مصنوعي. مجموعه 1387، م.، نخعي و .،ع ،ميرعربي .4

 مقاالت دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. اهواز. شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب. 
 مكان در اطالعات جغرافيايي و يچندمعيار گيري تصميم هاي سيستم . تلفيق1388 ،س.، مكنونيو  م.ج.، ناصري، ح. ر.، عزيز خاني، .5

 ايران، شناسي زمين . فصلنامه)سيرجان – دراز چاه دشت :موردي مطالعه(مصنوعي  تغذيه سيالب جهت پخش مناسب هاي محل يابي
 .105-97 ، صفحات 1388 تابستان دهم، شماره سوم، سال

 
6. Ghayoumian, J., Ghermez Cheshme, B., Feiznia, S., and Noroozi, A. A.,  2004. Integrating GIS and DSS for 

identification of suitable areas for artificial recharge; (Case study: Meimeh basin). Isfahan, Iran, Environmental 
Geology, 47, 493 – 500. 

7. Hamadi, K., Makram, A., Jallali, S., and Tarhouni, J., 2007. GIS based multi criteria analysis for potential 
waste water aquifer recharge sites. Desalination 215, Issues 1-3, 111-119. 

8. Sreedhar Ganapuram, G. T., Vijaya Kumar, I. V., and Murali Krishna, M., 2008. Mapping of ground water 
potential zone in the Musi basin using remote sensing data and GIS. Journal of Environmental Engineering, 
122, No.6, 515 – 523. 

 
 
 

 

 

 


