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 چكيده

هدف از مكان  0ست كه مي تواند  تحت تاثير بسياري از عوامل محيطي قرار گيردمكان يابي از پر كاربرد ترين تصميم گيري هاي مكاني ا
يابي، يافتن مجموعه اي از گزينه هاي مكاني مناسب براي يك كاربرد خاص است. مسئله مكان يابي يك مسئله تصميم گيري چند معياره 

مكاني مي توانند در  ميم گيري و تسهيل پردازش هايچند معياره با ساده سازي تعريف راهبرد هاي تص تصميم گيرياست. روش هاي 
ذخيره آب  در اين تحقيق كليه عوامل  تاثير گذار بر  نفوذ و تصميم گيري مكاني به شيوه هاي گوناگون استفاده شوند. مسائل مختلف

وزن معيار هاي چهار  گانه  اگرديد كه در اين راست )AHP( رايند تحليل سلسله مراتبيوارد فباران در پروفيل خاك مشخص گرديد و 
به ترتيب ArcGIS 9.3 در نرم افزار  ext-AHPاكستنشن  شيب، پوشش سطحي خاك و نفوذ پذيري خاك با استفاده از باران،
است). بنابراين نتيجه مي شود كه اثر بارندگي در منطقه  1تا 0(اشل تعريف شده بين بدست آمد 260/0و  184/0، 102/0، 455/0

امل بيشتر بوده و بعد از آن به ترتيب نفوذ پذيري خاك، پوشش سطحي خاك و شيب داراي بيشترين اثر هستند. پس از تعيين از بقيه عو
 ArcGIS 9.3 نرم افزار  در محيطجهت احياي مراتع  جوي نزوالت آوري جمع و ذخيره نقشه پتانسيل  مذبوروزن هر يك از معيارهاي 

  تهيه شد.

 يابي مناطق مناسب، استحصال آب باران، تحليل سلسله مراتبي سيستممكان : واژه هاي كليدي

 

 مقدمه

كه عوامل متعددي در رويداد آنها موثرند. اگر تنها يك عامل باعث رويداد پديده اي در طبيعت  وجود دارند ييهمواره در طبيعت پديده ها
داراي عوامل رخ مي دهند كه در طبيعت  ييعموماً پديده ها مي شد تصميم گيري درباره آن و پيشبيني وقوع آن بسيار ساده بوده ولي

فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستم هاي طراحي شده براي تصميم گيري با .موثر كيفي  و كمي بسياري مي باشند
راهم مي كند و همچنين امكان در نظر معيارهاي چند گانه است، زيرا اين تكنيك امكان فرموله كردن مسئله را به صورت سلسله مراتبي ف

 تحليل امكان و داده دخالت گيري تصميم در را مختلف هاي گزينه فرايند اين. دارد مسئله در را كيفي و كميگرفتن معيار هاي مختلف 
. نمايد مي آسان را اسبهمح و قضاوت كه شده نهاده بنا زوجي مقايسه فرايند اين در آن، بر عالوه. دارد نيز، را ها داده روي بر حساسيت
 ].1[ است معياره چند گيري تصميم در تكنيك اين ممتاز مزاياي از كه دهد مي نشان را تصميم ناسازگاري و سازگاري مقدار همچنين

 مخازن در باران آب آوري جمع اي و خاك پروفيل در باران آب ذخيره و آوري جمع صورت، دو به باران آب از برداري بهره و استحصال    
 براي مناسب هاي مكان تا ميكند كمك ما به )AHP( مراتبي سلسله تحليل روش از استفاده. گيرد مي انجام منطقه در شده طراحي
 .كرد استفاده مراتع احياي براي آن از و داده تشخيص منطقه در را خاك پروفيل در باران آب ذخيره



 آبخوان تغذيه هاي پروژه براي مناسب هاي مكان شناسايي در را معياره چند يريگ تصميم  سيستم بودن مفيد لينز و گومز همچنين    
 انتخاب معيارهاي كه شرايطي در مكاني گيري تصميم مشكالت حل براي )AHP( مراتبي سلسله تحليلي روش]. 2[ اند كرده تاييد

 گيري تصميم كارايي جغرافياي اطالعات سيستم هاي تكنيك و مراتبي سلسله تحليل تركيب. ]3ابد [ي مي اهميت دارد وجود فراواني
 ساير كه دسترس قابل اراضي باال، پذيري نفوذ هاي خاك با مناطقي در عمدتاً جوي نزوالت ذخيره تكنيك]. 4[ دهد مي افزايش را مكاني
 خشك مناطق اعظم بخش در ينكها به توجه با]. 5[ دارد كاربرد باشد، مهيا زمين داخل به سطحي جريان نفوذ براي لوژيكي هيدرو شرايط
 كشت با همراه آسماني نزوالت وذخيره حفظ به توجه است؛ نامناسب آن پراكنش و ميليمتر 100 از كمتر ساالنه بارندگي متوسط ايران،
 و توليد هيبازد افزايش جهت كه است عملياتي سلسله مراتع اصالح]. 6[ شود مي نمايان بيشتر مراتع اصالح و احيا در گياهي هاي گونه

 علوفه توليد كيفي و كمي افزايش موجب مراتع احياي و اصالح. شود مي گذارده اجرا مورد به منطقه هر در اكولوژيكي شرايط رعايت با
 ويژه گياهي جامعه به دستيابي مرتع اصالح عمليات اجراي از اصلي هدف. رساند مي ممكن مقدار حداكثر به را دامي هاي فراورده و شده

 ].7[ نمايد حفظ وبادي آبي فرسايش از را خاك سطح و داشته ارتجاعي حالت چرا به نسبت بوده، مفيد دام براي آن گياهان كه ستا يا

 ذخيره و باران آب نفوذ ميزان جوي، نزوالت ذخيره براي مناسب مناطق شناسايي از استفاده بااست كه هدف از انجام اين پژوهش اين      
 مراتبي سلسله تحليل روش به ورود براي شده گرفته نظر در هاي پارامتر. يابد افزايشبه منظور احياي مراتع،  را خاك پروفيل در آن

)AHP( شيب ميزان: از عبارتند باران آب ذخيره و آوري جمع مناسب هاي محدوده شناسايي منظور به )S(، بارندگي ميزان )R(، پوشش 
 ArcGIS در نرم افزار  ext-AHPاكستنشن  از) AHP( مراتبي سلسله تحليل انجام ايبر). I( خاك پذيري نفوذ و )C( خاك سطح

 .شد استفاده 9.3

 

 مواد و روش ها

 منطقه معرفي

 تا شد انتخاب شده تخريب مراتع داشتن و خشك اقليم در گرفتن قرار به توجه با هكتار 56/8807 مساحت با سنجد درخت آبخيز حوزه
 استان سياسي تقسيمات محدوده در نيشابور، شهرستان جنوب در حوضه اين. ابدي بهبود آن وضعيت جوي التنزو ذخيره از استفاده با

 محدوده در جغرافيائي مختصات نظر از سنجد درخت آبخيز ي حوضه. دارد قرار كاشمر - نيشابور جاده كيلومتري 35 در رضوي خراسان
 ثانيه 50 و دقيقه  47و درجه 35  ها عرض و شرقي ثانيه 2 و دقيقه 45 و هدرج 58الي ثانيه 30 و دقيقه 36 و درجه 58 هاي طول
 متر 1170خروجي محل در آن حداقل و متر1600حوضه ارتفاع حداكثر. است گرفته قرار شمالي ثانيه 50و دقيقه 56و درجه 35 الي

 بارندگي متوسط موجود، آمار اساس بر. باشد مي مسطح تقريبا آن توپوگرافي و درصد 6 حوضه متوسط شيب كه درياست سطح از باالتر
 داده نشان كشوري سياسي تقسيمات در سنجد درخت آبخيز حوضه جغرافيايي موقعيت. باشد مي متر ميلي 245 حوضه اين ساليانه

 قرار ظرمدن مراتع احياي منظور به پژوهش اين در باران آب ذخيره و آوري جمع براي مناسب مناطق نقشه تهيه). 1شكل( است شده
 . باشد مي هكتار 4429 مراتع مساحت كه گرفت

 



 

 كشور سياسي تقسيمات در سنجد درخت آبخيزي  حوزه جغرافيايي موقعيت -1 شكل

 

  اراضي كاربري

 شامل كه شد تهيه مطالعه مورد حوزه اراضي كاربري نقشه. كند مي ايفا جوي نزوالت ذخيره و نفوذ در را مهمي نقش اراضي كاربري
 مطالعه اين در جوي نزوالت ذخيره براي نظر مورد هاي روش كه آنجا از). 2شكل( باشد مي مراتع و ديم كشت آبي، كشت هاي ريكارب

 مي زيستي تنوع حفظ بر عالوه مراتع اين احياي با. گرفت قرار بررسي مورد سنجد درخت حوزه مراتع كاربري است،  مراتع به مختص
 .بخشيد بهبود منطقه در را هيدرولوژيكي شرايط توان

 



 

 سنجد درخت آبخيز حوزه اراضي كاربري نقشه -2 شكل

 

 شيب

 هاي كالس به و تهيه منطقه شيب نقشه بعدي گام در. باشد مي شيب خاك، در باران نفوذآب و رواناب ميزان در موثر عوامل از كيي
 ).3 شكل( شد بندي طبقه مختلفي

 



 

 جدسن درخت آبخيز حوزه شيب نقشه -3 شكل

 

 خاك پذيري نفوذ

 گرديد تهيه آن نقشه و شد استفاده )double ring( مضاعف هاي حلقه روش از نظر، مورد مراتع خاك نفوذپذيري گيري اندازه براي
 ).4شكل(

 

  



 

 سنجد درخت حوزه مراتع پذيري نفوذ نقشه -4شكل

 بارندگي مقدار

 اكثر است خشك اقليم داراي مطالعه مورد منطقه كه آنجا از. باشد مي بارندگي مقدار سطحي رواناب آمدن وجود به در عامل ترين مهم
 اين از ناشي رواناب مقدار تواند مي نفوذ و آوري جمع براي مناسب مناطق شدن مشخص. گيرد مي شكل رگباري صورت به ها بارندگي

 . شد تهيه آبخيز حوزه بارندگي گراديان ،)DEM( منطقه تفاعار رقومي مدل و بارندگي متوسط از استفاده با. دهد كاهش را ها بارندگي نوع

 }P = 0.095H + 119.5{حوزه آبخيز درخت سنجد:  بارندگي گراديان

 AHP روش اجراي مراحل

 در بخش ترين مهم. است گرافيكي صورت به تصميم استراتژي بيانگر گيري تصميم مراتبي سلسله درخت: مراتبي سلسله درخت ايجاد-1
 .است گيري تصميم هدف بر موثر عوامل و معيارها انتخاب حلمرا اين

 ).2جدول(  شوند مي مقايسه هم با دو به دو نظر مورد پارامترهاي موثر، عوامل به توجه با مرحله اين در: زوجي مقايسه -2

  ها وزن ماتريس -3

 نرمال( وزن محاسبه). 3جدول( گرديد محاسبهArcGIS 9.3 در نرم افزار  ext-AHPاكستنشن  توسط نظر مورد پارامترهاي وزن    
 و سازي نرمال مفهوم از استفاده، مورد عوامل از كدام هر گذاري اثر مقدار اوردن دست به و بندي پهنه براي): ها الويت تعيين و سازي

 اساس بر و كرده مقايسه كديگري با معيار هر از آمده بدست نتايج اساس بر را مختلف هاي گزينه عنيي. گرديد استفاده موزون ميانگين
 تحليل فرايند از استفاده با كار  مراحل گذار، اثر و اصلي عوامل تعين از پس.  گرديد نرمال وزني، ميانگين توسط تحقيق روش هدف

 نزوالت ذخيره براي مناسب مناطق ابيي مكان در اصلي عوامل شناسايي: گرفت انجام 3و  2 جدول هاي شرح به AHP)( مراتبي سلسله
 است. همباران  معادله و پذيري نفوذ اراضي، كاربري شيب، هاي نقشه تهيه جوي،



 نتايج

 در نرم افزار  ext-AHPاكستنشن از استفاده با خاك پذيري نفوذ و خاك سطحي پوشش شيب، باران، گانه  چهار هاي معيار وزن

ArcGIS 9.3شود مي نتيجه بنابراين). است 1 تا0 بين شده تعريف اشل(بدست آمد  260/0 و 184/0 ،102/0 ،455/0 ترتيب به 
بوده و از آنجا كه مناطق باال دست مقدار باران بيشتري را دريافت مي كنند انتظار مي رود  بيشتر عوامل بقيه از منطقه در بارندگي اثر كه

پتانسيل  اين موضوع را بيان مي كند.) صحت 5بيشتر مناطق مناسب براي ذخيره نزوالت در باال دست باشد كه نقشه نهايي (شكل 
بدين صورت كه مناطق با پتانسيل  ،فقير و خيلي فقير، متوسط، خوبمناطق به براي ذخيره نزوالت جوي به جهار دسته تقسيم گرديد، 

وي از لحاظ پوشش ،شيب و نفوذ پذيري داراي بهترين وضعيت براي دخيره نزوالت ج مناطقي را شامل مي شود كه اكثراً خوب
هكتار، مناطق با  77/968براي ذخيره نزوالت خوب مساحت هر يك از مناطق مشخص شده به قرار ذيل است، مناطق با پتانسيل هستند.

حدود هكتار. 56/704فقير هكتار و مناطق با پتانسيل خيلي  05/1321فقير هكتار، مناطق با پتانسيل  84/1056پتانسيل متوسط 
 براي ذخيره نزوالت  جوي مي باشد. خوبط به مناطق با پتانسيل درصد از مساحت حوزه مربو 11

 

 نظر مورد هاي پارامتر زوجي مقايسه -2جدول

 نفوذ پذيري پوشش سطحي خاك بارندگي شيب 

2000/0 1 شيب  5000/0  5000/0  

0000/5 بارندگي  1 0000/2  0000/2  

پوشش سطحي 
 خاك

0000/2  5000/0  1 5000/0  

0000/2 نفوذ پذيري  5000/0  0000/2  1 

0000/10 جمع  2000/2  5000/5  0000/4  

 

 ها پارامتر وزن ماتريس -3جدول

 بارندگي شيب پارامتر ها
پوشش 

 سطحي خاك
 وزن ها نفوذ پذيري

100/0 شيب  091/0  091/0  125/0  102/0  

500/0 بارندگي  455/0  364/0  500/0  455/0  

پوشش سطحي 
 خاك

200/0  227/0  182/0  125/0  184/0  

وذ پذيرينف  200/0  227/0  346/0  250/0  260/0  

800/0 جمع  733/0  637/0  750/0  000/1  

 



 گيري و جمع بندي نتيجه

منظور انعكاس تاثير نسبي پارامتر ها را به ك تكنيك است كه اجازه وزن دار كردن اليه ها ي) MCDAآناليز تصميم گيري چند معياره (
) را براي تعيين وزن فاكتورها استفاده كرد. نمره دهي بر اساس AHPلسله مراتبي (فرايند تحليل س) Saaty )1980]. 2مي دهد[

-extاكستنشن مقايسه جفتي بين پارامتر ها صورت مي گيرد. بعد از تشكيل ماتريس مقايسه جفتي، ماتريس وزن پارامترها توسط 

AHP  در نرم افزار ArcGIS 9.3  .محاسبه شد 

  1/0مطالعه كمتر از تعيين شده در اين  CRكه  باشد 1/0كمتر از  )CRباشند، بايد نرخ سازگاري ( تاييدبل براي اينكه مقايسه  ها قا    
 براي مقايسه ها مراحل زير دنبال مي شود:  )CRنرخ سازگاري (به منظور تعين محاسبه گرديد.

 

 

 كه در آن:

شاخص سازگاري  :CI 

RI9تور مورد مقايسه بستگي دارد [: شاخص تصادفي است كه مقدار آن به تعداد فاك .[ 

  )WSVتعين بردار مجموع وزني ( )1

  )CV() تعين بردار سازگاري 2 

 )CIتعين شاخص سازگاري ( )3

 

λ مقدار ميانگين بردار سازگاري : 

nتعداد فاكتور ها : 

 در نرم افزار  ext-AHPاكستنشن از استفاده با خاك پذيري نفوذ و خاك سطحي پوشش شيب، باران، گانه  چهار هاي معيار وزن     

ArcGIS 9.3مي نتيجه بنابراين). است يك تاصفر  بين شده تعريف اشل( بدست آمد 260/0 و 184/0 ،102/0 ،455/0 ترتيب به 
 يدارا شيب و خاك سطحي پوشش خاك، پذيري نفوذ ترتيب به آن از بعد و بوده بيشتر عوامل بقيه از منطقه در بارندگي اثر كه شود

آبخيز  حوزه از بخش اين هاي خاك همچنين و حوزه دست باال مناطق در  بارندگي  مقدار بيشترين اينكه به توجه با .هستند اثر بيشترين
 با همچنين. اند شده واقع حوزه از قسمت اين در جوي نزوالت ذخيره براي مناسب هاي مكان اكثر بودند، برخوردار  كافي پذيري نفوذ از

 پتانسيل با مناطقي باشند، مي زياد ي پذير نفوذ و مناسب بافت داراي رودخانه حاشيه مناطق كه آنجا از ،پذيرينفوذ شهنق به توجه
 ،جوي نزوالت آوري جمع و ذخيره پتانسيل  جه به نقشهبا تو .)5(شكل  دهند مي تشكيل را نزوالت ذخيره و آوري جمع جهت متوسط
در اين  ذخيره نزوالت را پروژه هايمشخص شده اند كه در اين صورت مي توان جوي نزوالت  جهت ذخيره  مختلفپتانسيل  بامناطق 
و نامنظم است راكنش مكاني و زماني باران پاكثر نقاط ايران و همچنين در منطقه مورد مطالعه نجا كه در .از آنمودمتمركز  مناطق



 مناسب  جهت نفوذ آب باران، مشخص كردن مكان هاي باران مي شود باعث تبخير سريع آبكه دماي باال در بيشتر نقاط  وجود همچنين
سفره آب زير زميني منطقه تغذيه باعث آب باران در پروفيل خاك  نفوذ يدا مي كند.پضرورت به منظور جلوگيري از هدر رفت آب باران 

 مي شود.

 

 

 جوي نزوالت آوري جمع و ذخيره نقشه پتانسيل -5 شكل
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