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 AHPهایاطالعاتی،سنجی،الیهسنجی،صحتحساسیت:هاکلیدواژه

 

 

mailto:Elmiraa.abaszade@Gmail.com


 
 

مقدمه-۱

ها،یآبازآبخوانرویهدرچنددههاخیر،افزایشنرخرشدجمعیتوافزایشنیازآبیکشورایرانوبرداشتبی

دربرخیمناطقموجبافتشدیدسطحایستابیوکاهشمنابعآبزیرزمینیشدهاستکهبهدنبالآنمشکالتی

کاهشدبیرودخانهشدنچاههمچونخشک کاهشکیفیتهایآب، آبونشستزمینرویدادهاستها، بدین.

ادامهخاطرمی از اعمالمدیریتصحیح، یافتسطحآبزیرزمینیجلوگیریکردبایدبا راه. هایافزایشیکیاز

بههزینهیآبمیزانذخیره اقتصادیمعموالً نظر از تغذیهمصنوعیهایزیرزمینیکه کمیاحتیاجدارد؛ ینسبتاً

نظیرکشوریمنابعآبدرمناطقخشکونیمهخشکجهان،تواندنقشمؤثریدرتوسعهدکهمیباشهامیآبخوان

.ایرانایفانماید

هایمناسبجهتانجامطرحتغذیهمصنوعیبااستفادهازسامانهاطالعاتجغرافیاییدرخصوصانتخابمکان

پژوهش دورسنجی، و هرکدام که است گرفته صورت زیادی موضوعنظرهاطهنقازهای بررسی به مختلفی ی

یابیتغذیهمصنوعی،ازسامانهاطالعاتجغرافیاییومنظورمکاندرغالبتحقیقاتمختلفانجامشدهبه.اندپرداخته

است شده استفاده دورسنجی . از فاکتورهایی ترتیبکه زمینلیقببدین شیب،عوامل زهکشی، شبکه شناسی،

سپسهریک.هیدرانتخابمناطقمناسببرایپخشسیالبموردتوجهقرارگرفتهاستکاربریاراضیوپوششگیا

بندیشدهوخوب،خوب،متوسطوضعیف،تقسیمهایزیرزمینیبهطبقاتخیلیازعواملفوقباتوجهبهاهمیتآب

[1]و[2]و[5]آمدهاستهادرمحیطسامانهاطالعاتیجغرافیایینقشهاراضیمستعدبهدستدرنهایتباتلفیقالیه

.[54]و[51]و[52]و[55]و[51]و[4]و

مطالعه پارامترهایمختلفهایمناسبجهتتغذیهایبرایتعیینمکاندر مصنوعیازطریقپخشسیالب،

فراینتغذیه اطالعاتجغرافیاییو سامانه از استفاده بلوچستانبا استانسیستانو تحلیلیمصنوعیدر دسلسله

[.7]اندکهبافتخاکدربینعواملدیگر،باالتریناهمیترادارداندوبهایننتیجهرسیدهبررسیکرده

شناسی،شیب،هدایتهیدرولیکی،درمطالعهمربوطبهشهرستانروانسر،پسازدرنظرگرفتنمعیارهایزمین



 
فرسایش نفوذپذیری، تهیهالیهپذیریضخامتآبرفت، رسو درصدشن، کاربریاراضی، این، یرستریهرکداماز

بندیهرمعیاربهروشتحلیلسلسلهمراتبیوتعیینوزنمعیارهابااستفادهازمدلترکیبمعیارهانسبتبهرتبه

[.5]اقدامگردید(هایتغذیهپخشسیالبوحوضچه)مصنوعیبرایدوروشمتداولتغذیه(WLC)خطیوزنی

مصنوعیدردشتورامین،پنجعاملمقدارشیب،بندیمناطقمناسبجهتتغذیهدریکمطالعهپیرامونپهنه

یابینفوذپذیریسطحی،ضخامتآبرفت،تواناییانتقالآبدرآبرفتوکیفیتآبرفتبهعنوانعواملمؤثردرمکان

مناطقمستعدتغذیه و نظرگرفتهشده سامانهپشتیبانیتصمیممصنوعیدر گیریوسامانهاطالعاتجغرافیاییاز

 [.6]دهیوتلفیقاستفادهشدهاستبرایوزن

هایمناسبپخشسیالبدرحوزهآبریزمرگدراستانکرمانشاه،یابیعرصهدریکمطالعهموردیبرایمکان

اطالعات 46از دادهحفرشدهپیزومتر و حوزه شدهثبتهایدر است9در گردیده سالآماریاستفاده برایاین.

 تعداد اطالعاتیشامل55منظور الیه افت: خاک، لیتولوژی، ضخامتآبرفت، ژئومورفولوژی، کاربریاراضی، شیب،

قنات،سطوح .وهمبارشتهیهشدهاستدماهمسطحآب،ضریبانتقال،سطحجمعکننده،شبکهآبراهه،گسل،

الیه نقشهدهشهیتههای ریاضی مدل قالبسه رتبهدر بولین5ایهایچند دوتاییو2، جداگانهصورتبه1مقایسه

انددهیوتلفیقشدهوزن هایاطالعاتیدرمدلبولیندردوکالسمناسبوهاینهاییحاصلازتلفیقالیهنقشه.

مدل در نقشهنامناسب، ردههای چند کالهای پنج با دوتایی مقایسه و نامناسبای بسیار تا مناسب بسیار س

اندقرارگرفته ارزیابیمدلبه. لیتولوژیبهعنوانمورداستفادههایمنظور ژئومورفولوژیو سهالیهاطالعاتیشیب، ،

دهدکهمدلمقایسهدوتاییباداشتنبیشتریننشانمیآمدهدستبهنتیجه.عرصهکنترلدرنظرگرفتهشدهاست

هم مکانپوشانیدرصد بهترینمدل کمترینمساحت، مدلو میان از یابی شدهشیآزماهای موردنظربرایمنطقه

 [.8]گیردایودررتبهآخرمدلبولینقرارمیهایچندرده،مدلنقشهازآنپس.باشدمی

                                                 
۱ Multi- Class Maps 

۲ Boolean 

  Analytical Hierarchy Process (AHP) 



 
 

هاوروشمواد-2

محدودهموردمطالعه5-2

وسعتتقریبی دررضویخراساناستانشرقیشمالالیهمنتهیدر کیلومترمربع5926دشتسرخسبا و

محدوده.استشمالی–دشتسرخسدارایامتدادکلیجنوبی.واقعاست(5شکل)مرزکشورترکمنستانتمجاور

تپههایکوهرشتهبهجنوبازموردمطالعه غرببه از شرقبهمزدوران، از تشکیالتخانگیران، ماهورهایغربیو

،دردشت5191براساسآماربرداریسال.گردددوازشمالبهخاککشورترکمنستانمحدودمیرودخانههریرو

میلیونمترمکعباز211برداریعمیقوغیرعمیقوجودداردکهسالیانهحدودحلقهچاهبهره284سرخستعداد

هایمنظوربازیابیبخشبه.[9]رسدهااستحصالگردیدهوبهمصارفمختلفمیآبخواندشتسرخسازطریقآن

آبخوان،کاهشسرعتافتسطحآبزیرمینیوهمچنینبرایافزایشحجمذخیرهآبخوان،بایدبهفکریشدهتهی

هایآبزیرزمینیبودافزایشتغذیهسفره بهره. بیالنمنفیو هایرویهآببرداریبیهمچنینتوسعهکشاورزیو

وفصلبهاجرادرآوردنطرحتغذیهمصنوعی،تمامیمسائلمذکوررادرحدامکان،حلکندکهبازیرزمینی،ایجابمی

 .هایایجادشدهتوسطسیالبنیزجلوگیریبهعملآوردنمودوازخسارت

 

 

 

 

 



 

   

 

ایمأخوذهازسامانهتصویرماهواره(موقعیتمحدودهموردمطالعه،دشتسرخسدراستانخراسانرضوی-5شکل

(ارثگوگل

نتایجوبحث-1

پارامترهایمؤثر5-1

زمینه بایددر ابتدا در قبیلبرایاجرایطرحتغذیهمصنوعی، از پارامترهایتأثیرگذار برآورد یشناساییو

مطالعاتوسیعیصورتگیردپارامترهایزمین هیدروژئولوژیمنطقه، هیدروشیمیو هیدرولوژی، شناسی، این. در



 
پارامتره مکانتحقیق، بر مؤثر ازای عبارتند مصنوعی، تغذیه یابی نفودپذیریزمین: توپوگرافی، شیب شناسی،

،حریممنابعآبیهایاصلیسطحی،ضخامتبخشغیراشباع،هدایتالکتریکی،هدایتهیدرولیکی،فاصلهازآبراهه

(.51و9و8و7و6و5و4و1و2اشکال)،(8و7و6و5و4و1و2و5جداول)وکاربریاراضی

 

لیتولوژیهایمختلفبندیردهطبقه-2جدولهایمختلفشیبتوپوگرافیبندیردهطبقه-5جدول  

 

 

 

 

 

 

  هایمختلفنفوذپذیریبندیردهطبقه-4                             جدولهایاصلیهایمختلففاصلهازآبراههبندیردهطبقه-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(درجه)شیب بندیردهطبقه

۱-5 کامالً مناسب  

0-۱ مناسب  

5-۱0 متوسط  

۱0-۱5 نامناسب  

 ۱5< کامالً نامناسب

یبندردهطبقه

 
زمینشناسی

 های جوان افکنه طرسوبات و مخرو مناسب کامالً

 رسوبات کواترنر قدیمی مناسب

 شیل و ماسه سنگ متوسط

 شیل، مارن، ژیپس و آهک کامالً نامناسب

رده

 بندیطبقه
(متر)هایاصلیآبراههفاصلهاز

0-۲00 نامناسب  

۲00-500 کامالً مناسب  

500-۱000 مناسب  

 ۱000< نامناسب

رده

 بندیطبقه
(mm/h)نفوذپذیریسطحی

0-5 کامالً نامناسب  

5-۱5 نامناسب  

۱5-۲5 متوسط  

۲5-00 مناسب  

 00< کامالً مناسب



 
 

 

ضخامتبخشغیراشباعمختلفیهاردهیبندطبقه-6جدول               الکتریکیهایمختلفهدایتبندیردهطبقه-5جدول



 

 

 

 

 

 هایمختلفهدایتهیدرولیکیبندیردهطبقه -۷جدول                          کاربریاراضیهایمختلفبندیردهطبقه-8جدول

 

 

 

 

 

 

(m)ضخامتبخشغیراشباع بندیدهطبقهر

0-۱0 کامالً نامناسب  

۱0-۲0 نامناسب  

۲0-0  متوسط  

0 -00 مناسب  

 00< کامالً مناسب

رده

 بندیطبقه
(µmoh/cm)هدایتالکتریکی

0-۱000 کامالً مناسب  

۱000-۲000 مناسب  

۲000-000  متوسط  

000 -0000 نامناسب  

 0000< کامالً نامناسب

بندیردهطبقهکاربریاراضی

 کامالً نامناسب زراعت آبی

 نامناسب جنگل تنک

 متوسط زراعت دیم

 مناسب متراکم مراتع نیمه

 کامالً مناسب تراکم مراتع کم

دهر

 بندیطبقه
(m/day)هدایتهیدرولیکی

0-۱0 کامالً نامناسب  

۱0-0  نامناسب  

0 -50 متوسط  

50-۷0 مناسب  

 ۷0 < کامالً مناسب



 
 

   

بتوپوگرافیالیهاطالعاتیشی-1شکلالیهاطالعاتیشیبتوپوگرافیمنطقه-2شکل

 

 

نفوذپذیریسطحیالیهاطالعاتی-5شکلهایاصلیالیهاطالعاتیفاصلهازآبراهه-4شکل

                                                                                                                      

 



 
 

 

 الیهاطالعاتیضخامتغیراشباع-7هدایتهیدرولیکیشکلالیهاطالعاتی-۶شکل 

     

     حریممنابعآبیاطالعاتیالیه-9هدایتالکتریکیشکلالیهاطالعاتی-۸شکل 

 



 

 

الیهاطالعاتیکاربریاراضی-51شکل

هادهیالیهوزن2-1

انجامگردیدهاست؛هریکازپارامترهابراساسمیزانتأثیرگذاریAHPهایاطالعاتیازطریقروشدهیالیهوزن

نسبی،معیارهاییوزنیابی،نسبتبهپارامتردیگرارزیابیشدهووزنیبهآنتعلقگرفتهکهبرایمحاسبهدرمکان

یافتهبههریکهایاختصاص؛وزن(Error! Reference source not found.9)انداصلیدوبهدوباهممقایسهشده

  .نشاندادهشدهاست9عیدرجدولیابیتغذیهمصنوهایمؤثردرمکانازنمایه

AHPهایمعیاربراساسروشیافتهبهنقشههایاختصاصوزن-9جدول                                    

 وزن نام پارامتر

 ۲50/0 (R)آبراهه 

 ۲۱0/0 (K)هدایت هیدرولیکی 

 ۱۷1/0 (P)نفوذپذیری سطحی

 ۱0 /0 (D)ضخامت بخش غیر اشباع آبرفت

 ۱0۷/0 (S)شیب 

 0۷۱/0 (EC)هدایت الکتریکی 

 0 ۶/0 (G)زمین شناسی 



 
نتایجوبحث- 

 های اطالعاتی تلفیق الیه  -۱

پوشانی شاخص فازی استفاده شده است؛ بدین منظور،  های اطالعاتی، در این تحقیق از مدل هم برای تلفیق و انطباق الیه

، نفوذپذیری سطحی، ضخامت بخش غیر اشباع آبخوان،  شناسی، آبراهه گانه، شامل شیب توپوگرافی، زمین های اطالعاتی هفت الیه

منطقه از نظر های مختلف  تلفیق شده؛ و بدین ترتیب، پهنهاعمال ضرایب وزنی مربوطه،  هدایت الکتریکی و هدایت هیدرولیکی با

های  دست آمدن نتایج حاصل از تلفیق الیه پس از به. (۱۱شکل ) میزان تناسب جهت اجرای تغذیه مصنوعی، مشخص گردید

ی  های اقتصادی و تملیکی، نقشه دودیتشدن مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی، برای اعمال مح گانه و مشخص اطالعاتی هفت

 یهطرح تغذ یاجرا یتکه با محدود یمناطق پوشانی داده شده است تا های کاربری اراضی و حریم منابع آبی، هم دست آمده با الیه به

 (۱۲شکل ) جدا شوند یمصنوع یهتغذهای مناسب برای  ؛ از نقشه عرصهباشند یروبرو م یمصنوع

 

یتکاربریاراضیاعمالمحدودبا مصنوعیهایمناسبجهتتغذیهمکان-52شکلمصنوعیمناسبجهتتغذیههایمکان-55شکل

 وحریممنابعآبی

 

 

 



 
 

نتایج-4

اساس،ینبرابندیشدهکههایزیرزمینیدرپنجطبقهتقسیمنقشهمناطقمناسبجهتتغذیهمصنوعیآب

مناسب،یطشرایمربعازمساحتمنطقهدارایلومترک4/2 8/165مناسب،یطشرایدارایلومترمربعک5/525کامالً

یطشرایدارایلومترمربعک1/57متوسط،یطشرایدارایلومترمربعک کامالًیطشرایلومترمربعک5/5448نامناسبو

دارند؛نامناسب
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