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  هچكيد

آوري و ذخيره آب در خاك براي رشدد و روشد    در بسياري از نقاط كشور به دليل كمبود بارندگي، نياز به جمع

ي مناسب براي اجراي اشن گونه عمليات، تاثير  بسيار زشدادي  هامکانناپذشر بوده و تعيين گياهان خودرو و مرتعي، اجتناب

مناسب با استفاده از روشدهاي سدنتي   طق تعيين منا طرفي،از پذشرد.  در ميزان موفقيت آنها دارد كه باشستي با دقت انجام

هاي مختلد  اطععداتي در   با تلفيق الشهامروزه، د. گردمي  اهاي بسياريو متداول بسيار دشوار بوده و اكثراً باعث بروز خط

 كمتدر توان در زمدان  آن، مي يهااطععات جغرافياشي و ابزارها و تکنيك هايسيستمگيري از و بهره گوناگونقالب مدلهاي 

. در تحقيدق حاردر كده در    تعيدين نمدود   را جهت اجراي طرحهاي حفاظدت آب و خداك  هاي مناسب عرصه باالترو دقت 

تعيدين مکانهداي    بدراي  انجدام شدده اسدت،    كيلومتر مربدع  6932مساحت  هبو ساوجبعغ  منطقه طالقانآبخيز  هايهزحو

هداي  همبداران، هدا اقلديا، خداك هگدروه     هداي شديب،   از نقشه خ  آبروش پ به منظور ذخيره نزوالت جوي بهمناسب 

رقدومي و   ArcGIS9.3و با استفاده از نرم افزار  GISدر محيط  هاكاربري اراري استفاده گردشد. اشن نقشهو  هيدرولوژشکي(

دهي آنها بر اسدا  فراشندد تحليدل    وزنو  هاي اطععاتيالشههر شك از  ميزان اهميت توجه بهبندي شدند و سپس با طبقه

بده   1/0و ندر  ناسدازگاري كمتدر از      3تدا   1سلسله مراتبي و مقاشسات زوجي معيارها و زشرمعيارها با ارزشهاي ارجحيتي 

 اطقنقشده مند   هاي آبخيدز  انتخداب و  مناطق مناسب براي اشن حوزه ArcGISدر محيط  Expert Choiceكمك نرم افزار 

درصدد منطقده داراي شدراشط بسديار      6/2حددود  كده   ادشج تحقيق نشان دابدست آمد. نت ات پخ  آبعمليبراي مناسب 

 عمليدات پخد  آب  درصدد از منطقده داراي شدراشط نسدبتا مناسدب بدراي        9درصد داراي شراشط مناسب و  10مناسب، 

وبي، جنوب غربدي و مركدزي   بندي حاصله نشان داد كه مناطق مذكور عمدتا در نواحي جند. همچنين، نقشه پهنهنباشمي

 .باشدمي پخ  آبكلي فاقد قابليت طور اند و نيمه شمالي به قرار گرفته مورد مطالعهمنطقه 

 .و ساوجبعغ منطقه طالقانپخ  آب،  ، سيستا اطععات جغرافياشي،يبتافراشند تحليل سلسله مر شابي،مکان : هاكليدواژه

 

 



 مقدمه -1

ها بر روي شکدشگر بدون در نظر گرفتن ميزان اهميدت  نقشه 1روشها اندازي هاي اطععاتي با روشتلفيق الشه

هاي اطععاتي را در تلفيق دخالت دهد تواند ارزش واقعي اشن الشهشابي، نميهاي موثر در مکانهر شك از الشه

گيرندد. بندابراشن، در تعيدين    شود كه واحدهاي مختل  با ارزشهاي متفاوت در شك كع  قدرار  و موجب مي

هداي  هدا، الشده  هاي مناسب در كليه نقشهسب براي هدفي خاص از طرشق استخراج اشتراك مکانمناطق منا

ها هستند، گرفته شود. اهميت موجب خواهند شد كه شانس انتخاب مناطقي كه واجد اشن الشهاطععاتي كا

احدد در تلفيدق   گذارد كه ارزش هدر الشده و هدر و   سيستا اطععات جغرافياشي اشن قابليت را در اختيار ما مي

دخالت داده شود تا تلفيق آنها در قالب مدلهاي مختل  انجام پدذشرد. از سدوي دشگدر، كداربرد مددل فراشندد       

دهد كه هر الشه و هر واحد به تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستا اطععات جغرافياشي، اشن امکان را مي

هداي اطععداتي در رابطده بدا عمليدات      فيق الشده اندازه ارزش و اهميت خود در تلفيق دخالت داده شود تا تل

ها در تلفيق هاي اطععاتي و ارزش هر شك از الشهمختل  بهتر و موثرتر انجام پذشرد. در اشن مدل، تعداد الشه

جهدت  شابي منداطق مسدتعد   برحسب هدف مورد نظر و تئوري تلفيق متفاوت خواهد بود. بنابر اشن، در مکان

شدابي  تعددي دخالت داشته  كه هدر شدك بدا درجده اهميدت متفداوتي در مکدان       ، عوامل معمليات پخ  آب

توان وارد مدل نمود. هاي اطععاتي را نميشابي، تمام الشهگذار هستند ولي در ارائه شك مدل جهت مکانتأثير

ر زشرا هرچند كه انتخاب عوامل بيشتر در شك مدل، باعث خواهد شد تا دقت مدل باالتر بدرود ولدي اشدن امد    

نماشد. شك مددل خدوب، مددلي اسدت كده بدا       مي هاي مدل شده و آن را بسيار پيچيدهموجب افزاش  هزشنه

هداي انتخداب   رو، كيفيت هر مدل به ندو  داده ها بهترشن نتاشج را به دست دهد. از اشنكمترشن عوامل و داده

 شده و نحوه سازماندهي آنها، بستگي دارد.

 
 مرور منابع -2

هاي شوند. سامانهمي بنديباران به دو گروه سنتي و نوشن تقسيا ذخيره آبهاي سامانه ،كلي دگاهشاز د

علمي نوشن و در تناسب  هايشيوههاي اصعح و تکميل شده سنتي هستند كه با ، در واقع سامانهذخيره آب نوشن

. متاسفانه تاكنون تحقيقات (,1396Hudsonه اندمعرفي شده رگذاريتأثعوامل  هاي هر شك ازدها و كاربربا وشژگي

هاي ذخيره آب با استفاده از فراشند تحليل شابي مناطق مناسب براي احداث سامانهزشادي در رابطه با مکان

ها بوده است. به سلسله مراتبي صورت نگرفته است. تحقيقات انجام شده در اشن زمينه، بيشتر براي ساشر كاربري

 Identifying potential sites for"( تحقيقي را تحت عنوان 6010مکارانهو ه .Sargaonkar, Aعنوان مثال، 

artificial groundwater recharge in sub-watershed of River Kanhan, India." هاي به منظور تعيين محل

 "ماهاراشتري"واقع در اشالت  "ناگپور"هاي آب زشرزميني در منطقه مناسب براي انجام عمليات تغذشه سفره

توپوگرافي، شيب، شکل زمين، پوش  زمين، كشور هند انجام دادند. در اشن مطالعه، عوامل مختلفي از قبيل 

ن معيارهاي اصلي مورد بررسي قرار گرفتند. سپس  با استفاده از كاربري اراري و نوسانات آب زشرزميني به عنوا

                                                           
1. Overlaying. 



بندي هاي آب زشرزميني شناساشي و طبقهروش تحليل سلسله مراتبي، پنج محل مناسب جهت تغذشه سفره

سازي نزوالت تعيين مناطق مناسب عمليات ذخيره»( در رساله دكتري خود با عنوان 1930گردشدند. سوريه

دارد كه با توجه به وجود عوامل مؤثر ناهمگون و بيان مي« شار مکاني چندمعيارهز سامانه تصمياجوي با استفاده ا

گيري در انتخاب مناطق مناسب اجراي انوا  مختل  هاي اطععاتي مورد نياز براي تصميانيز حجا زشاد الشه

 نشترمناسبيين دقيق به منظور تع GISدر محيط  AHPي ذخيره نزوالت جوي، استفاده از روش هاستايس

هاي آماري و تحليل سلسله مراتبي، شاخص( با استفاده از سه روش 6002ه Yalcinمناطق اجتناب ناپذشر است. 

بندي نمود كه واقع در كشور تركيه پهنه "آردسن  "لغزش را در منطقه دهي، مناطق مستعد زمينفاكتور وزن

تري نسبت به دو روش تر و منعط تصوشر درست ه مراتبيتحليل سلسلروش نتاشج اشن تحقيق نشان داد كه 

استفاده از روش تحليل »اي با عنوان ( در مطالعه1992خيرخواههدهد. لغزش ارائه ميبندي زمينپهنهدشگر جهت 

 مشکل در نشترمهابيان كرد كه « زشرزميني ي مناسب احداث سدهايهامکانبندي سلسله مراتبي در اولوشت

كه  شوداشن مشکل از آنجا ناشي مي .است هاآنتعيين مناطق مناسب براي  ،زشرزمينيتوسعه و اشجاد سدهاي 

ي مناسب هامحلي و انتخاب ريگايدر تصمزشست محيطي و اقتصادي د اجتماعي بسياري  معيارهاي فني،

ي بر مبنا، عمدتاً زمينيزشري مناسب احداث سدهاي هامحل شود كه تعيينمشاهده مي "دخيل هستند. غالبا

گرفته است. اما استفاده از  هاي اطععاتي انجامتعداد محدودي از الشه نظر گرفتنبازدشدهاي صحراشي و با در 

 منحصر به يهاشيتواناقدرت و نيز مناطق مناسب جهت احداث اشن سدها و  در تعيين گيريمعيارهاي تصميا

هاي مربوط و ساشر داده مدشرشت و تلفيق اشن معيارها سازي،ذخيره آوري،در جمع RS6و  GIS1ي هاكيتکنفرد 

( در 6009همکاران ه و  De Steiguer شود.ها و وقت ميتوجه هزشنه سهولت كار، كاه  قابل آن، موجب به

منطقه آرشزوناي آمرشکا فراشند تحليل سلسله مراتبي را به عنوان شك مفهوم براي مدشرشت جامع حوزه آبخيز به 

گيري براي كمك به شك روش تصميا (AHPهاند. آنها نتيجه گرفتند كه فراشند تحليل سلسله مراتبي كار برده

دهي معيارها را در شك روش رشزي و نيز وزنتواند معيارهاي برنامههاي آبخيز بوده زشرا ميمدشرشت جامع حوزه

بررسي توزشع فضاشي و  "( پژوهشي تحت عنوان 1931هلطفي و همکاران دهد. باز و وارح مورد بررسي قرار 

را انجام  "(FAHPه هاي شهري بابلسر با استفاده از منطق فازي و مدل تحليل سلسله مراتبيشابي پاركمکان

هاي شهر بابلسر با استفاده از منطق فازي و مدل شابي پاركبررسي توزشع فضاشي و مکاندادند كه طي آن، به 

هاي شهر بابلسر، توزشع پارك، سلسله مراتب، پارك نحوه پراكن  اشن تحقيق،. در پرداختندسلسله مراتبي 

به عنوان معيارهاي اصلي در نظر نطقه، شهر و ... مقيا  پارك، سرانه و ورعيت كمي و تعداد پارك در سطح م

 ArcGISنرم افزار  باتلفيق  وسپس با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي و منطق فازي  شدند و گرفته

 هاي جدشد شهري در بابلسر تعيين شدند. پاركمناسب جهت احداث هاي مکان

 

                                                           
1. Geographic Information System. 

2. Remote Sensing. 

 
 



   1بآذخيره نزوالت به روش پخش -3

پخ  كردن آب و نزوالت آسماني ععوه بر اصعح مراتع، مانع از فرساش  خاك و هدر رفدتن آب و نيدز   

گردد. از اشن روش فقدط در منداطقي كده داراي شديب بسديار كمدي هسدتند        ي زشرزميني ميهاآبسبب تغذشه 

درصدد تجداوز نماشدد و     6ي با نفوذپذشري كا، نباشد شديب زمدين از   هانيزمترتيب كه در شود. بدشناستفاده مي

درصد خواهد بود. ولي اگر شيب  5نفوذپذشري خاك منطقه زشاد باشد، حداكثر شيب مجاز براي اشن كار  چنانچه

زمين زشاد باشد، پخ  كردن آب باعث تشدشد فرساش  خاك شده و نتاشج معکوسي بده دنبدال خواهدد داشدت.     

باشد. هرچندد كده بدا     متريليم 200تا  600نه بين همچنين، اشن روش در مناطقي قابل اجراست كه بارش ساال

نمود ولدي در منداطقي   آب توان اقدام به اجراي پخ  مي ها بازدر سال،  متريليم 600وجود بارشهاي كمتر از 

( و 1باشند، دشگر اشن روش قابل توجيه نخواهد بدود. شدکلهاي ه   متريليم 50كه داراي بارندگي ساليانه كمتر از 

 دهند.را با استفاده از شك و دو آبراهه نشان مي آبهاي پخ  هاشي از طراحي شبکه( نمونه6ه

 

 

 

 با استفاده از شك آبراهه آبطرح شماتيك منحرف كردن آب به دو منطقه جداگانه پخ   .1شکل                                                 

                                                           
1. water Spreading. 



 

 

 

 

 با استفاده از دو آبراههآب طرح شماتيك منحرف كردن آب به دو منطقه جداگانه پخ   .6شکل                                                 

 هامواد و روش -4
 هاي منطقه مورد مطالعهموقعيت و ويژگي

كيلومتري غرب استان تهران و  20در كيلومتر مربع  6932با وسعتي حدود و ساوجبعغ منطقه طالقان 

 عرض شدمالي و  º92  61' 16"تا  º95  69' 91"بين مختصات جغرافياشيدر حدفاصل شهرهاي كرج و قزوشن 

"90 '69 º50  11' 63"تا º51      طول شرقي واقع و از چهار زشرحوزه كردان، هيدو، فشدند و طالقدانرود تشدکيل

بده صدورت    "نيمده شدمالي آن عمددتا   . باشدد شدهر اشدن منطقده مدي    ترشن و شهرستان شيعقي طالقان مهاشده 

گردد. رود، از شدت شيب كاسته ميدست پي  ميماهوري بوده و هرچه به سمت مناطق پاشينكوهستاني و تپه

گردند ولي مرز جنوبي و جندوب  بطوري كه در نواحي مركزي تا جنوب حوزه، اراري به شکل دشت مشاهده مي

( موقعيدت  9تشدکيل گردشدده اسدت. شدکل ه     "درحلقده "هاي منفردي بده ندام ارتفاعدات    وهغربي آن از رشته ك

 دهد.نشان مي 1050000هاي توپوگرافي با مقيا  جغرافياشي محدوده مورد مطالعه را بر روي اندكس نقشه



 
 و ساوجبعغ موقعيت جغرافياشي محدوده منطقه طالقان. 9شکل 

 
 روش تحقيق

ها با هاشي هستند كه داراي قابليت تبادل دادهگيري سيستاپشتيبان تصمياهاي طبق تعرش ، سيستا

ناشناخته  ساختار مشخص و تا حدودي و مي توان از آن براي حل مشکعت با بوده هاي كامپيوتريسيستا

آنها هاشي هستند كه ورودي آنها انوا  مختلفي از اطععات و خروجي ها در واقع، مدلسيستااشن  استفاده كرد.

مناطق مناسب  جهت شناسائيكه در اشن پژوه   روشي .باشدمي هاي متعدد براي حل مسئله مورد نظرحلراه

بوده و داراي سه مرحله  مورد استفاده قرارگرفته است، روش تحليل سلسله مراتبيپخ  آب براي احداث 

 باشد0مي

 ،پخ  آباجراي عمليات  نسيل به منظورهاي داراي پتامرحله اول( شناسائي معيارهاي مناسب در محدوده

 از استفاده باپخ  آب بندي آنها جهت اجراي عمليات مرحله دوم( ارزشابي معيارها نسبت به شکدشگر و اولوشت

 روش تحليل سلسله مراتبي،

 و حذف مناطق نامناسب.پخ  آب جهت اجراي  هاي داراي پتانسيلمحدوده مرحله سوم( تعيين
 هاي، محدودهپخ  آباز عوامل موثر در تعيين مناطق مناسب براي عمليات  استفادهدر اشن روش، با 

شوند. همچنين، با توجه به عوامل محدود كننده موجود در آنها، مناطق تعيين مياشن كار  داراي پتانسيل براي

مناسب اجراي  مهمي كه براي تعيين مناطق معيارهاي .گردندبندي ميتناسب مشخص و كع نامناسب و شا كا

و كاربري اراري هيدرولوژشکي(، آب و هوا، اقليا هاي در نظر گرفته شدند شامل شيب، خاك هگروهپخ  آب 

اطععاتي تهيه و به محيط رستري منتقل شده، طوري كه  هايالشه شکل معيارها بطور جداگانه به. اشن باشندمي

تلفيق اشن  سپس با .باشندبرخوردار  3تا  1ارزش عددي  و از برابر ها داراي اندازهها در تمامي الشهپيکسل

بندي در منطقه مورد مطالعه شناساشي و طبقهپخ  آب براي عمليات  هاي اطععاتي، مناطق مناسبالشه

گردند. در مرحله بعد، با توجه به هدف مورد نظر، معيارها با شکدشگر مقاشسه و وزن هر شك از آنها مشخص مي

هاي متعلق به هر شك از معيارها با توجه به معيار مربوطه و ميزان اهميت آن نسبت از آن، گزشنهگردشده و پس 

وزن هر  Expert Choiceافزار گردند. سپس با استفاده از نرمدهي ميبه هدف مورد نظر، با شکدشگر مقاشسه و وزن



آنها در رابطه با هدف مورد نظر بدست گزشنه در وزن معيار مربوط به خود ررب شده و بدشن ترتيب، وزن نهاشي 

و كاربري اراري ت از شيب، خاك، آب و هوا، اقليا شابي مناطق مناسب، مهمترشن معيارها عبارآشد. درمکانيمي

گردند و بدشن ترتيب، نقشه دهي شده سپس با ها تلفيق ميبوده كه چهار الشه اول به صورت سلسله مراتبي وزن

شود. ولي اشن الشه باشستي با الشه كاربري اراري ساخته ميپخ  آب شابي مناطق مستعد عمليات اوليه مکان

در آنها وجود ندارد، جدا گردند. در نهاشت، آنچه باقي پخ  آب قطع داده شود تا مناطقي كه امکان اجراي 

باشد كه مناطق مستعد براي ميپخ  آب شابي مناطق مستعد عمليات ماند عبارت از نقشه نهاشي مکانخواهد 

 نماشد.بندي مياشن كار را به تناسب پهنه
     GISهاي اطالعاتي مورد نياز و وارد كردن آنها به محيطتهيه اليه

 د0وشميبه سه طرشق متفاوت عمل  ،هاي اطععاتي با توجه به منابع مختل  اطععاتي موجودتهيه الشه براي
  .هاي اطالعاتيتهيه اليه برايگيري از سيستم اطالعات جغرافيايي بهره (الف

 باشند. ArcGIS قابل وارد نمودن به محيطبه طوري كه  ،هاي پاشهنقشه اسکن  نمودن -

 . Tiff با فرمت ArcGISبه محيط 1رستري هاياسکن شده به صورت نقشه هايوارد نمودن نقشه -

  . ArcGISمحيط  دررستري  هايژئورفرنس نمودن نقشه -
ه نقشه بهاي عددي به هاي اطالعاتي با استفاده از گزارشات موجود و تبديل دادهگيري از سيستم اطالعات جغرافيايي براي تهيه اليهبهره (ب

 : هاي زيرروش

 گيري شده. از نقاط اندازه 6اينقطه هاينقشهتهيه  -

 رستري. هاياي به نقشهنقطه هايمناسب براي تبدشل نقشه 9شابيهاي ميانانجام شکي از روش -
 رستري.  هاينقشه 4مرجع نمودنزمين -
 تهيه اليه اطالعاتي كاربري اراضي.گيري از سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور براي بهره (ج

 (. 6006مربوط به سال لندست مطالعه ههفت باند ماهواره  اي منطقه موردوشر ماهوارهاتهيه تص -

  .ايوشر ماهوارهاجع نمودن تصمرزمين  -

 هاي مختل . انجام طبقه بندي مناسب براي جدا كردن محدوده كاربري -

صحراشي  هايمنطقه مورد مطالعه و انجام كنترلاز  1050000 تهيه شده با مقيا  هاي هواشيمقاشسه با عکس -

 .  GPSدستگاه  از هتفادسا اب

 هادادهروش تجزيه و تحليل 

  .GISنقشه و جدول در محيط  به صورتهاي اطععاتي تهيه الشه -

 ي.ابشمکاني مؤثر در هاشاخصجهت كنترل ميداني عوامل و  (GCP)تعيين نقاط كنترل زميني  -

 هاي صحراشي حاصل از بند باال.با استفاده از داده GISدر محيط  هاآنهاي حاصله و نهاشي نمودن تدقيق نقشه -

در  شدده هداي تعيدين  دهي الشده وزن بندي واخذ نظرات كارشناسي افراد متخصص در قالب پرسشنامه و جمع -

  .ي مورد نظرهاشاخصبر اسا  ميزان اهميت معيارها و  Expert Choiceمحيط
                                                           
1. Raster maps. 

2.Point Maps. 

3. Interpollation. 
4. Georeferencing. 



 .GISبندي در محيط تعيين مناطق مناسب بر اسا  روش تحليل سلسله مراتبي و تهيه نقشه پهنه -

 
 نتايج و بحث -5

الشه اطععاتي  چهاربا توجه به موقعيت منطقه مورد مطالعه و آمار و اطععات موجود، از  ،در اشن تحقيق

نيز منابع و  ازو با استفاده  گردشداستفاده  هاي هيدرولوژشکي(خاك هگروه و هوا هبارندگي(، اقليا وآب شيب، 

 Expert Choiceدر محيط ها و واحدهاي اطععاتي الشههر شك از اشن به ، محققانساشر كارشناسي  اتنظر

 ArcGISدر محيط هاي اطععاتي ها، اشن الشهشهمتفاوت ال يهابر اسا  وزن . سپسداده شد مشخصي هايوزن

 .نددگردشتعيين پخ  آب براي اجراي هاي مناسب و مکانشدند تلفيق با ها  9.3

 
 نقشه شيب 

سازمان جغرافياشي  1050000با مقيا  توپوگرافي نقشه  از ،براي تهيه نقشه شيب محدوده مورد مطالعه

در كنار شکدشگر و مرجع شده زمين ArcGISدر محيط  الذكرهاي فوقنقشه بدشن صورت كهاستفاده شده است 

متري انداخته شده و  50با ابعاد  DEMبر روي الشه  وبر روي آن مشخص  نظرمحدوده مورد  فتند. سپسگرقرار 

در  Slopeاز جدا شدن محدوده مورد مطالعه، با استفاده از دستور . پس گردشدجدا  Clipدستور  با استفاده از

 دهد. را نشان مي منطقه( نقشه شيب 4ه شکل .دوشمي ساختهنقشه شيب  ArcGISمحيط 

 
 و ساوجبعغ هاي شيب منطقه طالقان. نقشه كع 4شکل 

 
 نقشه همباران 

استفاده شده اسدت.   10100000با مقيا  آن  هاي رقومي شدهالشهاز  ،همباران منطقه براي تهيه نقشه

وارد و با انجام  ArcGISرستري به محيط  مذكور به صورت حوزه، الشهرقومي كردن مرز كه پس از  صورت بدشن

 .دهدرا نشان ميهمباران منطقه نقشه (5ه شکل .گرددميجدا  محدوده مورد مطالعه از آن Clipدستور 



 
 و ساوجبعغ . نقشه همباران منطقه طالقان5شکل          

 

  اقليمهم نقشه

 10100000بدا مقيدا    اقلديا  منداطق هدا   الشه رقومي شدهاز  منطقه نيز اقلياها هايبراي تهيه نقشه

رسدتري بده محديط     مذكور به صدورت  الشه،  رقومي كردن مرز حوزهكه پس از  ه همان صورت. بگردشداستفاده 

ArcGIS  وارد و با انجام دستورClip رامنطقده   اقلياها نقشه (2ه شکل .جدا گردشد محدوده مورد مطالعه از آن 

 .دهدنشان مي

 

 
 و ساوجبعغ اقليا منطقه طالقان. نقشه ها2شکل 

قان. نقشه طالمنطقه  اقلياها نقشه (قانطالمنطقه  اقلياها نقشه (قانطالمنطقه  اقلياها نقشه (

 اقليا منطقه طالقانها
 هاي هيدرولوژيكي خاك(خاك )گروهنقشه 

گيدري ميدزان   انددازه  بدشن صورت كه جهدت گردشد.  تهيهعمليات صحراشي  طينقشه نفوذپذشري خاك 

اسدتفاده شدده اسدت. بددليل وسدعت       1هداي مضداع   هاستواننفوذپذشري خاك در محدوده مورد مطالعه از روش 

                                                           
Double ring–1 



اشن نقاط گردشد گيري نفوذپذشري در و اقدام به اندازهانتخاب نقطه با پراكن  مناسب  10محدوده مورد مطالعه، 

هاي مضاع  و با توجه به خصوصيات خاك هاستوان شدت نفوذ آب در خاك با استفاده ازمستقيا گيري اندازه ابو 

كده  اسدت   هالزم بدذكر د دشد رگرآورد بد نفوذپذشري ورعيت و روند تغييرات نفوذپذشري در محدوده مورد مطالعه، 

. سدپس  بدوده اسدت(  ه مورد مطالعه منطقدست به سمت پائين دشت،فاصل ارتفاعات و  پراكن  اشن نقاط از حد

اطععات اشن از با استفاده و  شد ArcGIS وارد جدولي در محيطاز آنها مختصات نقاط و سرعت نفوذ در هر شك 

بدست آمده اي نقشه نقطه ،شك روش ميانيابي مناسب پس از آن، با استفاده از. تهيه گردشداي نقشه نقطه جدول،

نقشده  ( 5ه آنهدا و شدکل   نفوذپدذشري بندي خاكها بر اسا  ( نو  طبقه1جدول هد. تبدشل گردشبه نقشه رستري 

 هد. درا نشان مي و ساوجبعغ قانطالمنطقه  گروههاي هيدرولوژشکي خاك

 
 بندي خاكها برحسب سرعت نفوذ آب در خاكطبقه -1جدول 

 طبقه نفوذپذيري خاك سرعت نفوذ آب در خاك )سانتيمتر بر ساعت( رديف

 خيلي كا 5/1-0 1

 كا 5/4-5/1 6

 متوسط 5/2-5/4 9

 زشاد 5/2بي  از  4

 

 

 

 

 

 
 

 و ساوجبعغ منطقه طالقان گروههاي هيدرولوژشکي خاك. نقشه 5شکل 
 

 نقشه كاربري اراضي 

 شودنمي ها واردالشهباشد. اشن نقشه در تلفيق آخرشن الشه اطععاتي مورد نياز، نقشه كاربري اراري مي

شود تا اراري كشاورزي داده مي 1قطعبا نقشه كاربري اراري شده تلفيق الشه دشگر،  هايپس از تلفيق الشه بلکه

براي تهيه  .جدا شونددر آنها وجود ندارد، پخ  آب كه داراي مالکيت خصوصي هستند و امکان اجراي عمليات 

                                                           
1.Cross. 



لندست هاي رقومي ماهواره محدوده مورد مطالعه هداده مربوط بهاي وشر ماهوارهااز تصنقشه كاربري اراري 

منطقه كه با  ( نقشه كاربري اراري2ه شکل ه است.استفاده گردشد (40-163با گذر  6006مربوط به سال 

 دهد. نشان ميتهيه گردشده است را  4-9-6تركيب رنگي كاذب  اي باوشر ماهوارهاتص استفاده از

 
 و ساوجبعغ منطقه طالقان نقشه كاربري اراري .2 شکل

 

در  (AHP)با استفاده از فرايند تحليل سلسلله مراتبلي    پخش آبمراحل كار جهت تعيين مناطق مناسب جهت اجراي عمليات 

 GISمحيط 
 Expert Choiceهاي آنها در محيط مرحله اول( محاسبه وزن هر يك از معيارهاي موثر و شاخص

بر اسا  معيارهاي تعيين شده، از افدراد متخصدص در بداره     ArcGISاطععاتي در  هايپس از تهيه الشه

شود. سدپس اشدن   هاشي نظرخواهي ميهاي مربوط به هر شك از آنها در قالب پرسشنامهها و شاخصوزن اشن الشه

هدا و  بندي شده و مطدابق بدا براشندد نظدرات كارشناسدان، بده هرشدك از اشدن الشده         نظرات كارشناسي شده جمع

ها( تعيين شده به شود. سپس اشن امتيازات هوزنداده مي 3 تا 1از  مربوط به آنها، شك امتياز عدديهاي شاخص

( 6جدول ه شوند.نسبت به شکدشگر سنجيده مي Expert Choiceدر محيط  ماترشس و در قالب شك صوت زوجي

و شاخصهاي مربوط به آنها را كده  پخ  آب وزن هرشك از معيارهاي موثر در تعيين مناطق مناسب براي اجراي 

 Expert Choiceافزار ( وزنهاي تعيين شده توسط نرم2باشد، شکل هبراشند نظرات كارشناسي افراد متخصص مي

جفتدي   مداترشس  و در قالدب شدك   Expert Choiceكه در محديط  ( وزن نهاشي هر شك از اشن عوامل 9و جدول ه

 دهد. نشان ميمحاسبه گردشده را 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  و ساوجبعغ در منطقه طالقانپخ  آب هاي موثر در تعيين مناطق مناسب براي اجراي عمليات . وزن هر شك از معيارها و گزشنه6جدول 

 سلسله مراتب ارجحيت گزينه سلسله مراتب اهميت معيار

 2 درصد 0 -6 3 شيب

 3 درصد 6 -5

 9 درصد 5 -9

 2 درصد 9 -16

 9 درصد 16بي  از 

بارندگي متوسط ساليانه 

 هبر حسب ميليمتر(

2 900- 600 3 

400- 900 2 

500- 400 4 

 6 500بي  از 

 2 خشك 5 اقليا

 3 خشكنيمه

 4 مرطوبنيمه

 6 مرطوب

 خاك

 هاي هيدرولوژشکي(هگروه 

4 B 3 

C 2 

D 6 

 

 
 Expert Choiceوزن نهاشي هر شك از معيارها در محيط . 2شکل 

 



 

 و ساوجبعغ در منطقه طالقانپخ  آب . وزن نهاشي عوامل موثر جهت تعيين مناطق مناسب براي عمليات 9جدول 

 وزن نهايي نمره ارجحيت گزينه نمره اهميت معيار

 022/0 616/0 درصد 0 -6 92/0 شيب

 039/0 629/0 درصد 6 -5

 092/0 646/0 درصد 5 -9

 022/0 196/0 درصد 9 -16

 099/0 031/0 درصد 16بي  از 

بارندگي متوسط 

 (mm)ساليانه 

69/0 900- 600 405/0 119/0 

400- 900 913/0 093/0 

500- 400 199/0 056/0 

 062/0 039/0 500بي  از 

 059/0 692/0 خشك 60/0 اقليا

 095/0 465/0 خشكنيمه

 099/0 131/0 مرطوبنيمه

 013/0 032/0 مرطوب

 خاك

هاي هگروه 

 هيدرولوژشکي(

12/0 B 563/0 095/0 
C 959/0 052/0 
D 119/0 013/0 

 

 GISهاي اطالعاتي در محيط هر يك از اليهبه جدول  Expert Choiceافزار هاي محاسبه شده توسط نرموارد نمودن وزنمرحله دوم( 

هاي مربوط به آنها در جدول گيري و گزشنهررب وزن هر شك از معيارهاي تصميادر اشن مرحله، حاصل

نقشده اوليده    Calculateوارد گردشده و سپس با استفاده از دستور  ArcGISهاي اطععاتي موجود در محيط الشه

ن نقشده باشسدتي بدا دو الشده     اشگردد. سپس بندي ميتهيه و پهنهپخ  آب تناسب مناطق مختل  براي اجراي 

ها و الشه كاربري اراري قطع داده شود تا منداطقي كده امکدان اجدراي     دشگر، شعني الشه ورعيت و پراكن  گسل

بدا اشدن دو الشده     ArcGISدر محديط    "در آنها وجود ندارد، جدا گردند. بنابر اشن، نقشه مذكور مجدداپخ  آب 

در آنهدا  پخد  آب  كليه مناطقي كده امکدان اجدراي     Clipشده سپس با استفاده از دستور  همپوشانياطععاتي 

كده پدس از    و سداوجبعغ  بندي مناطق مختل  طالقان( نقشه پهنه9گردند. شکل هوجود نداشته باشد، حذف مي

 دهد.   حذف اشن نقاط بدست آمده است را نشان مي



 
 پخ  آببندي مکانهاي مختل  براي اجراي عمليات . نفشه نهاشي پهنه9شکل                

 

گردد كه بدليل نبود شراشط محيطي مناسب در نيمه شمالي منطقه با توجه به شکل فوق، معحظه مي

در اشن مناطق وجود ندارد. اشن در حالي است كه بخشهاي پخ  آب ، امکان اجراي عمليات  و ساوجبعغ طالقان

پخ  آب هاي خصوصي، اجراي عمليات مناسب بدليل مالکيت "زشادي از نيمه جنوبي آن با وجود شراشط كامع

اي در بخشهاي مركزي، جنوب و باشد. ولي با اشن حال، هنوز مناطق قابل معحظهغيرممکن مي "در آنها عمع

( طبقات تناسب 4رند. جدول هتوانند براي اشن كار مورد استفاده قرار گيوجود دارند كه مي غربي حوزهجنوب

 دهد.، مساحت و درصد نسبي هرشك از آنها را به تفکيك نشان ميمنطقه

 
 پخ  آبو درصد نسبي هرشك از آنها جهت عمليات  و ساوجبعغ. مساحت طبقات تناسب منطقه طالقان 4جدول 

 مساحت)بر حسب درصد( مساحت)بر حسب هكتار( طبقه تناسب

 درصد 6/2 9/14294 بسيار مناسب

 درصد 10 4/64049 مناسب

 درصد 9 9/2609 نسبتا مناسب

 درصد3/14 4/95239 تقرشبا نامناسب

 درصد3/25 1/152319 نامناسب

 

 گيرينتيجه -6

در پخد  آب  در اشن تحقيق كه با هدف شناسداشي و تعيدين منداطق مناسدب جهدت اجدراي عمليدات        

و جمله شيب، بارندگي، اقليا، خاك از صورت گرفت، عوامل مختلفي  و ساوجبعغ هاي آبخيز منطقه طالقانحوزه

و بدا   GISر محديط  د مربوط به هرشك از اشن عوامدل هاي نقشهورعيت كاربري اراري مورد مطالعه قرار گرفت و 

بدا اسدتفاده از روش   سدپس   .شددند  هاي اطععاتي معرفدي به عنوان الشهو  تهيه ArcGIS9.3 استفاده از نرم افزار

نسبت بده هددف مدورد نظدر،      هاي اطععاتيالشههر شك از اشن  ميزان اهميت توجه بهبا و  تحليل سلسله مراتبي

هاي وزن داده شدده  داده شد. پس از آن، اشن الشه Expert Choiceهاي مشخصي به آنها در محيط نرم افزار وزن



تعيدين و  پخد  آب  با ها تلفيق شدند و بدشن ترتيب، مناطق مناسب براي احداث  ArcGISدر محيط  "مجددا

در بخشدهاي جندوبي،    "داد كده منداطق مناسدب عمددتا    شج تحقيدق نشدان   ا. نتد بندي آن تهيه گردشدپهنهنقشه 

عمليات اند و نيمه شمالي محدوده مورد مطالعه، به طور كلي فاقد قابليت اجراي ي قرار گرفتهغربي و مركزجنوب

 است. پخ  آب 
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Abstract 

Regarding to deficiency rainfall in Iran, the most of regions need to harvest water and 

reserve it in the soil via the methods such as water spreading to growth weedy and range plants, 

thus, selecting the suitable areas plays important role to achieve to this purpose which ought to 

be accomplished accurately. Besides, selection of the suitable areas using the traditional methods 

is too difficult and generally would create the heavy errors. Today, by the compilation of 

different data layers in various models using Geographical Information System (GIS) and its 

materiel, the suitable areas for water reserving in the soil can be selected in less time and more 

accuracy. In this study, which has been fulfilled in the watersheds of Taleghan and Savojbolagh 

with the area about 2396 Km2, many of the maps of slope, Iso-rain, Iso-climatic, soil 

(hydrological groups) and land use maps have been used for selecting the suitable areas to 

reserve rainfall in the soil by the method of water spreading. These maps have been digitized and 

classified using the software of ArcGIS 9.3. Then, considering the importance measures of layers 

and weighing out to each of them based on Analytical Hierarchy Process (AHP), and comparing 

the criteria and sub-criteria in binary by preference values from 1 to 9 and with inconsistency 

ratio less than 0.1 by the software of Expert Choice 2000 in ArcGIS environment, the suitable 

areas in this region were selected and then, the site-selected map was prepared and classified. 

Results indicated that about 6.2 percent of these areas have high-suitable conditions, 10 percent 

have suitable conditions, and 3 percent of these regions have rather suitable for water spreading. 

Meanwhile, the obtained site-selected map indicated that the mentioned areas lied mostly on the 

south, western-south and center of the region of these regions and in general, the northern mid of 

this region has no capability area for water spreading. 

       Key words: Site-selection, Analytical Hierarchy Process, Geographical Information System, water spreading, 

Taleghan and Savojbolagh. 

 


