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 چکيده

سالی و  خشکدلیل  دشت سرخون به دارد. این منابع داریپا تیریدر مد ینقش محور های زیرزمینی ی آبمصنوع هیتغذ 

تغذیه مصنوعی و  مناسب های شناسایی عرصه برداشت فزاینده دچار افت سطح ایستابی شده است. هدف از این پژوهش

آب، عمق آب،  كیفیت عامل شیب، 3است. با توجه به مطالعات گذشته و شرایط منطقه،  ارزیابی مدل آنتروپی شانون

 آنتروپی با روشو زهکشی انتخاب  تراكم و شناسی انتقال، ریخت ابلیتاراضی، ق كاربری آبرفت، ضخامت ضریب نفوذپذیری،

 چهار كالسشدند، سپس نقشه نهایی در  و تركیب های هر الیه محاسبه زوجی به ترتیب وزن هر معیار و كالس و مقایسه

بزنی در شمال دشت های باد شناسی واریزه . نتایج نشان داد مناطق كامالً مناسب اغلب در واحدهای ریختشدبندی  پهنه

اند. ارزیابی نتایج با  درصد از دشت را به خود اختصاص داده 7/17حدود كه های كمتر از سه درصد قرار دارند  با شیب

توان در  همپوشانی داشت برتری مدل مذكور را می درصد 71ی اجرایی موفق در منطقه صورت گرفت كه ها طرح مقایسه

 تواند دقت مدل خروجی را باال ببرد. معیارها دانست كه می از یک هر قطعیت بر وزن عدم نظرگیری تأثیر

 هرمزگان. ،یابی درون ،تراكم زهکشی ،پخش سیالب ،: منابع آبکليدی یها واژه
 

 *مقدمه
های شهری و  های زیرزمینی منبع مهم اقتصادی در محیط آب

نمودن نیازهای آشامیدنی و كشاورزی روستایی جهت برطرف 
تقاضای آب  شیافزا .(Magesh et al., 2012شوند ) محسوب می

فشار بر منابع  ، افزایشبلندمدتو  مدت در كوتاه ادیز احتمال به
(. Sethi et al., 2010داشت )آب زیرزمینی را به دنبال خواهد 

و كیفیت ی بر كمیت توجه قابل راتیتأثاقلیمی  راتییتغ ،عالوه به
 Adamowski and Chan, 2011).دارد )منابع آب زیرزمینی 

ای حیاتی محسوب  های زیرزمینی مسئله پایداری منابع آب
ی ها آبتلفیقی  تیریمد (.Gleeson et al, 2012) شود می

زیرزمینی و سطحی برای اطمینان از پایداری منابع آبی حوزه 
های  در سال (Mohanty et al., 2010) استآبخیز بسیار مهم 

اخیر افزایش تقاضای آب و كاهش سرانه منابع تجدیدشونده، 
و چگونگی استفاده از این منابع به كرده های زیادی ایجاد  نگرانی

ترین  شکل مطلوب و مؤثر برای تضمین توسعه پایدار یکی از مهم
از  ای عمده اقلیمی بخش شرایط ازنظر موضوعات مطرح است.

از  رود. شمار می به خشک نیمه و خشک ناطقم جزء رانیكشور ا
عنوان تنها منبع مورد اعتماد مصرف  های زیرزمینی به آبسویی 
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محسوب  ها میاقلاین های شرب، كشاورزی و صنعت در  در زمینه
 مناطق دیگرشوند و استحصال آب از این منابع نسبت به  می

 Khashei siuki, Ghahraman and) حائز اهمیت است

Koochek zadeh, 2013.) ها، از  پخش سیالب بر آبخوان
های مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیالب و تغذیه  روش

خشک به  های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه مصنوعی آب
های  عرصه یابی مکان فرآیند در (.ASCE, 2001) رود شمار می

 های های روش محدودیت به توجه با تغذیه مصنوعی مناسب

 همراه خطا با اغلب و هزینه بربوده و گیر وقت بسیار تی كهسن

 های جغرافیایی و سامانه اطالعات یها از سامانه استفاده هستند،

 نقش تواند می تلفیقی، رویکرد یک با 1معیاره چند گیری تصمیم
با استفاده از Ghayoumian et al. (2004 ). كند ایفا را یا نهیبه

مناطق  یریگ میجغرافیایی سامانه پشتیبان تصمسامانه اطالعات 
مناسب برای تغذیه مصنوعی در منطقه میمه استان اصفهان را 

های اطالعاتی درصد شیب،  ها از الیه مشخص كردند. آن
نفوذپذیری سطحی، ضخامت آبرفت و ضریب آبخوان استفاده 

درصد از  71 باًیكردند. نتایج این تحقیق نشان داد كه تقر
د. باشن یكواترنری برای طرح پخش سیالب مناسب م یاه نهشته

Alsheikh et al. (2008ب )یشناس نیزم از پارامترهای استفاده ا، 
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و  کواترنر واحدهاي نفوذپذیري، اراضی، سرعت قابلیت شیب،

 در را پخش سیالب براي مناسب يها عرصه آبرفت، ضخامت

هاي اطالعات  سامانه يریکارگ با به بوشهر سمل آبخیز ي حوضه

 قالب در ها هیاین ال تلفیق با ها آن .نمودند جغرافیایی تعیین

 هاي مکان نقشه فازي منطق شاخص همپوشانی، و بولین منطق

 را با نتایج آورده سپس دست به را مدل هر مناسب را براي

 .Faraji Sabokbar et al. اند نموده مقایسه کنترلی يها نقشه

روش  يریکارگ تحقیقی که در گربایگان فسا، با به ر) د2012(

مناسب را  يها ، عرصهGISدر تلفیق با  گیري چند معیاره یمتصم

زیرزمینی در این دشت تعیین  يها براي تغذیه مصنوعی آب

در تغذیه  رگذاریآنان در تحقیق خود از هفت پارامتر تأث کردند.

زیرزمینی بهره گرفتند: شیب، کیفیت آب،  يها مصنوعی آب

آبرفت، کاربري اراضی، قابلیت انتقال،  ت، ضخامیشناس نیزم

ژئومورفولوژي و تراکم زهکشی، نتایج نشان داد که مناطق کامالً 

 يها در نهشته ها، اغلب مناسب براي تغذیه مصنوعی آبخوان

مخروط افکنه با  ریختیو واحدهاي  Qg ،Qgsc ،Qbکواترنري، 

) Rahman et al. )2013. اند شده درصد واقعسه شیب کمتر از 

منظور شناسایی مناطق مستعد پخش سیالب با  تحقیقی را به

گیري  هاي تصمیم سازي ریاضی و سامانه استفاده از ترکیب مدل

جام دادند. ایشان معیارهاي خود را چند معیاره در شمال غزه ان

هاي  با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی و سپس الیه

درصد  25 ترکیب نمودند حدود ٢OWAو ١WLCخود را با روش

از اراضی جهت اجراي طرح بسیار مناسب تشخیص داده شد با 

سازي ریاضی و  هاي زمینی ثابت نمودند ترکیب مدل بررسی

OWA هاي پخش سیالب  روش مناسبی جهت تعیین عرصه

 با است موقتی اختالل یک که 3سالی خشک اصطالحاست. 

 از عمومی فقدان یک به خشکی. است متفاوت 4خشکی پدیده

 اما است؛ دار ادامه یا مزمن شرایط از حاکی و دارد اشاره بارندگی

 با. دارد عادي یا متوسط شرایط از انحراف به اشاره سالی خشک

 و تبخیر و بارش مابین موازنه از درازمدت متوسط شرایط برخی

 زمانی وضعیت این طور قراردادي شود به گرفته نظر در تعرق

 متوسط درصد 75 از کمتر بارندگی میزان که افتد می اتفاق

 سالی خشک. باشد منطقه یک در طوالنی دوره یک در بارش

 ممکن هوایی و آب رژیم هر در و نبوده منطقه یک واقعی ویژگی

هاي نزدیک به  سرخون ازجمله دشت تدش بیفتد. اتفاق است

 کننده نیمرکز استان هرمزگان است که از گذشته تاکنون تأم

با توجه به مصرف نیاز آب شرب مناطق اطراف بوده است. 

                                                                                              
1. Weighted Linear Combination 
2. Ordered Weighted Averaging 
3. Drought 
4. Aridity 

واسطه  به طور نیروزافزون آب در بخش کشاورزي و هم

منفی شدن  حاکم بر منطقه موردمطالعه که يها یسال خشک

 را آب پایدار بیالن دشت را به دنبال داشته است اهمیت مدیریت

شناسایی  پژوهش ز اینهدف ا .سازد یم را آشکار منطقه این در

تعیین اهمیت عوامل مؤثر در پخش سیالب در دشت سرخون و 

 و تغذیه مصنوعی عملیات اجراي براي مناسب يها عرصه تعیین

 اطالعات از سامانه يریگ بهره با ها البیس از مطلوب يبردار بهره

و ارزیابی  زوجی مقایسه و جغرافیایی و تلفیق آن با روش آنتروپی

  این مدل تلفیقی است.

  ها مواد و روش

کیلومتري از  25محدوده مطالعاتی سرخون به فاصله تقریبی 

شده  شمال شرقی کوه گنو واقع -بندرعباس در دامنه شرقی 

هکتار و در حدود  7182,7احتی حدود است. این حوزه با مس

تا َ  56، ْ 7و طول شرقی َ  27، ْ 35تا َ  27، ْ 9عـــرض شمالی َ 

). 1شده است (شکل  ، در حوزه آبریز سر خون واقع56، ْ 33

محدوده مطالعاتی سر خون از شمال شرق و شرق به محدوده 

سیاهو و  - تخت، از شمال به محدوده مطالعاتی سرزه  - شمیل 

هاي رضوان، ایسین شرقی و بندرعباس  غرب به محدوده از

. میانگین شود یفارس منتهی م محدودشده و از جنوب به خلیج

مدت در مناطق ارتفاعی و دشتی منطقه به  بارندگی طوالنی

. این منطقه ازنظر استمتر  میلی 219و  234ترتیب 

شده  خورده واقع شناسی ساختاري، در زون زاگرس چین زمین

 وجود دارد. در آن سازندهایی از پرکامبرین تا کواترنر که است

منظور نشان دادن تغییرات عمق سطح آب زیرزمینی در  به

هاي مختلف از هیدرو گراف معرف آبخوان استفاده شد که  سال

توان تغییر ارتفاع میانگین سطح آب را براي یک دوره  می

تغییرات مشخص تعیین نمود. با توجه هیدرو گراف دشت میزان 

ساله آبی  25سطح آب زیرزمینی دشت سرخون در طی دوره 

متر افت  5/0طور متوسط حدود  ساالنه به 91- 92لغایت  68- 69

اي در  چاه مشاهده 10داشته است. در این تحقیق از اطالعات 

  شد.استفاده  91-92لغایت  68-69ساله آبی  25طی دوره 

توجه به نکاتی از یابی مناطق مستعد پخش سیالب با  در مکان

قبیل مقیاس کار، دقت مورد انتظار، هدف، شرایط منطقه و 

ها و همچنین نظر  میزان تأثیرگذاري هر یک از شاخص

آب،  کیفیت عامل تأثیرگذاري شیب، 9متخصصان  کارشناسان و

اراضی،  کاربري آبرفت، ضخامت ،يریعمق آب، ضریب نفوذپذ

 و زهکشی انتخاب کمترا و شناسی زمین انتقال، ریخت قابلیت

 براي زوجی مقایسه گرفتند. سپس از روش قرار تحلیل مورد

 تعیین آنتروپی براي روش از و الیه هاي هر کالس وزن تعیین

 گردید. استفاده نهایی معیارها وزن
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  آبخوانهاي پیزومتر در  محدوده موردمطالعه و موقعیت چاه -1شکل 

 

  عملیات پخش سیالب برايانتخاب معیارهاي مناسب 

 تغذیه مستعد هاي یابی عرصه مکان در مؤثر از عوامل یکی: شیب

 عواملی در کنترل مهمی نقش که است شیب هاي زیرزمینی آب

 پژوهشگران تجربیات بر اساس .دارد نفوذپذیري و سیل مانند

 شیب سیالب، پخش براي مناسب هاي خارجی مکان و داخلی

 0-2قسمت عمده دشت داراي شیب . دارند درصد پنج کمتر از

 درصد و در بخش غربی و جنوب است.

 تعیین در مهم عوامل از دیگر یکی: آب قابلیت انتقال

 زیرزمینی، هاي آب تغذیه و پخش سیالب مستعد هاي عرصه

 ضرایب از یکی که است آبرفت در آب انتقال توانایی

 متخلخل محیط در آب دهنده حرکت نشان هیدرودینامیکی،

 10با توجه به نتایج آزمایش پمپاژ  آب انتقال توانایی است. نقشه

 یابی از مدل برون ن بهترینییتع يبراآماده شد. پیزومتر موجود 

پس از ایجاد فیلدهاي آماري استفاده شد.  ینزمي ها مدل

یک یا طول و عرض جغرافیایی به هر چاه مشخصات ژئومتر

عمل  GIS 10 Arcافزار  و سپس در نرم شده اضافهآماري آن 

در این  برونیابی روش انتخاب بهترین جهتیابی انجام شد.  برون

 اختصار به) 1تحقیق از هشت روش استفاده گردید که در جدول (

 است. ذکرشده

 
  یابی بروني ها روش RMSEمیزان  -1جدول 

 RMSE  یابی روش برون

Inverse distance weighting with powe1 64/15 

Inverse distance weighting with powe3 36/13 

Inverse distance weighting with powe4 93/14 

Local Polynomial Interpolation 15/11 

Radial Basis Function 17/12 

Simple Kiriging  25/9 

Universal Kiriging 71/11 

Ordinary Kiriging 32/12 

  

 RMSEي و ا مشاهدهي ها چاههاي  یپراکندگبا توجه 

یابی در  برونمدل برازش جهت  نیکریجینگ ساده بهتر یتدرنها

 این روشبا استفاده از سپس  و تشخیص داده شد؛ منطقه

  دشت به دست آمد. قابلیت انتقال آبمیانیابی نقشه پراکنش 



  3159 ، تابستان2ۀ ، شمار74ۀ ، دورتحقيقات آب و خاک ايران 292

كه هدایت الکتریکی نمایانگر میزان  ازآنجایی: آب کيفيت

عنوان شاخص كیفی آب  توان از آن به امالح در آب است می

استفاده كرد در این پژوهش برای تهیه الیه هدایت الکتریکی 

ای استفاده شد.  محدوده دشت سرخون از اطالعات چاه مشاهده

های  چاه ECشده پارامتر  تترتیب كه اطالعات ثب این به

 Arc GISافزار  ای وارد نرم نقطه ی هیصورت ال ای به مشاهده

سپس توسط میانیابی به روش كریجینگ معمولی نقشه . گردید

پراكنش هدایت الکتریکی دشت به دست آمد. محدوده پارامتر 

میکرو موس بر  5221تا  512هدایت الکتریکی بین 

های زیرزمینی در بخش غربی  ی آبطوركل مترمی باشد. به سانتی

و ورودی دشت و همچنین مركزی دشت دارای میزان امالح 

درشت از  توان آن را ناشی از تغذیه آبرفت دانه كمتر بوده كه می

 جریانات ارتفاعات غربی دانست.

دهنده ضخامت الیه خشک  زیرزمینی نشان :عمق آب

نسیل است، هرچه این الیه دارای ضخامت كمتری باشد پتا

یابد. عمق برخورد به سطح ایستابی در محدوده  تغذیه كاهش می

متر از سطح زمین متغیر است.  51تا  12موردمطالعه حدود 

بیشترین عمق آب زیرزمینی در قسمت غرب و كمترین عمق در 

 شود. قسمت شرق و شمال شرق منطقه موردمطالعه مشاهده می

رفت ازنظر تئوری هر چه ضخامت آب: ضخامت آبرفت

بیشتر باشد میزان ذخیره آب زیرزمینی در آن نیز زیادتر 

 ها، چاه موجود لوگ های و ها الیه مقاومت به توجه شود. با می

 آمدن به دست با .آمد به دست در منطقه آبرفتی الیه ضخامت

 در آمده دست به های منطقه، داده از نقاطی در آبرفت ضخامت

 در آبرفت ضخامت رقومی مدل و شد یابی درون GIS طیمح

 د.ش تهیه محدوده

 های دشت: با توجه به مطالعات گذشته ژئومورفولوژی

 به ها )بسته افکنه مخروط و ها پدیمنت مالیم، شیب پهناور با

 اجرای برای بهینه های عنوان محل ها(، به آن موقعیت و وسعت

 .شوند می گرفته نظر در داری آبخوان های طرح

برداری از زمین در امکان مهار و  بهرهنوع  :کاربری اراضی

اند  گسترش سیالب اهمیت فراوان دارد. اراضی نامناسب مشتمل

ها، مناطق شهری و مسکونی، جاده،  بر اراضی كشاورزی و باغ

اتوبان و اراضی فاقد پتانسیل انجام عملیات پخش سیالب و یا 

عوامل محدودكننده عملیات پخش  ی هایی كه دربردارنده آن

های مختلف، مراتع ازنظر تغذیه  ب هستند. از میان كاربریسیال

و  اراضی كاربری اند. نقشه مصنوعی و پخش سیالب مناسب

 و بندی طریق طبقه از موردمطالعه منطقه شناسی زمین ریخت

 ماهواره ETMسنجنده  2112سال  چند طیفی تصاویر تفسیر

 متر با استفاده از روش 2/21 تفکیک باقدرت لندست هفت

 .شد شده استخراج بندی نظارت طبقه

 در یک ها آبراهه كلیه طول زهکشی نسبت تراكم :تراکم

 رابطه و شود می آبراهه نامیده تراكم آن، مساحت به آبخیز حوضه

 با نفوذپذیری سنگ یک حوضه حداكثر در دبی با مستقیمی

 بیشتر تمركز به دهد كه تواند نفوذ می را كمتری رواناب كمتر،

سیستم  یک ایجاد امکان امر شود. این می سطحی منجر رواناب

 تراكم رو ازاین. دهد می افزایش را مناسب و یافته تکامل زهکشی

 یک شایستگی نشانگر صورت غیرمستقیم به تواند می زهکشی

 باشد. برای پخش سیالب منطقه

 میزان كننده بیان هیدرولیکی هدایت: ضريب نفوذپذيری

زیرزمینی است و به نوع،  آب به رسیدن جهت خاک در آب نفوذ

دهنده مواد رسوبی و طرز قرار گرفتن  شکل ذرات تشکیل ،اندازه

ها نسبت به یکدیگر بستگی دارد. با استفاده از تابع  آن

از تفریق نقشه هم ضخامت آبرفت و نقشه  یتر گر رس محاسبه

هم عمق سطح آب، نقشه ضخامت اشباع حاصل شد و بعد از 

ضریب قابلیت انتقال بر نقشه ضخامت اشباع  تقسیم نقشه

 آبخوان نقشه هدایت هیدرولیکی دشت به دست آمد.

 سیالب پخش محدودیت الیه :محدوديت دارای نواحی

 در .هستند نامناسب سیالب، پخش برای كه مناطقی است بیانگر

 1از  بیشتر گرفته شیب انجام تحقیقات بر اساس حاضر، مطالعه

 كاربری اراضی الیه در و ها كوهستان ژئومورفولوژیالیه  درصد در

 عنوان به اراضی كشاورزی و رودخانه بستر شهری، نواحی

 نامناسب اراضی شیوه، این به و گرفته شدند نظر در محدودیت

 گردید. حذف سیالب برای پخش

 روش آنتروپی

آنتروپی یک مفهوم بااهمیت در علوم اجتماعی، فیزیکی و تئوری 

ست. ایده روش فوق، این است كه هرچه پراكندگی در اطالعات ا

مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. آنتروپی در نظریه اطالعات، یک معیار عدم 

گیری  و اندازه اطمینان است كه با توزیع احتمال مشخص 

شده  صورت زیر بیان ( توسط شانون، بهاین عدم اطمینان )

 است:

 (1ۀ )رابط

       

 K بین صفر و  كه نیمنظور ا مقداری ثابت است و به

بر اساس  از توزیع احتمالشود. یک باشد، اعمال می

با  شده و مقدار آن در صورت تساوی مکانیزم آماری، محاسبه
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)، ماکزیمم مقدار ممکن خواهد بود که یکدیگر (یعنی

  شود: صورت محاسبه می بدین

  )2ۀ (رابط

 

K شود صورت زیر محاسبه می عنوان مقدار ثابت، به به 

)pasha and mostafavi, 2013(:  

)3ۀ (رابط              

گیري، حاوي اطالعاتی است که آنتروپی  ماتریس تصمیم

رود. با استفاده  عنوان معیار براي ارزیابی آن به کار می تواند به می

 شود: صورت زیر محاسبه می بهگیري،  از این ماتریس تصمیم

                                           ;) 4ۀ (رابط

 شود: صورت زیر محاسبه می به) ��اُم ( jو آنتروپی شاخص 

; )5ۀ رابط(                         

) از اطالعات انحراف ( ي عدم اطمینان یا درجه

کند که شاخص مربوطه  ، بیان میjآمده براي شاخص  دست به

)jگیري، در اختیار  )، چه میزان اطالعات مفید براي تصمیم

زیر به دست  صورت ) بهدهد. مقدار ( گیرنده قرار می تصمیم

  آید: می

)6ۀ رابط(                      ;  

  آید: آمده می دست صورت زیر به به سپس مقدار وزن 

)7ۀ رابط(         ;  

را  گیرنده از قبل، وزن دهی مشخص مثل اگر تصمیم

در نظر گرفته باشد، در این صورت وزن  jبراي شاخص 

 ,portaheri(شود می)، به شرح زیر محاسبه شده ( تعدیل

2006(: 

)8ۀ رابط(        �∀ ;  

  روش مبتنی بر مقایسه دودویی

 متن در )Saati )1977 توسط دو دوبه مقایسه بر مبتنی روش

فرایند تحلیل  .است شده ارائه تحلیلی مراتبی سلسله فرایند یک

با چند گزینه  يریگ میتصمعمل  که یهنگامسلسله مراتبی در 

تواند استفاده گردد.  روبروست می يریگ میتصمرقیب و معیار 

تواند کمی و کیفی باشند. اساس این  می شده مطرحمعیارهاي 

در این روش  بر مقایسات زوجی نهفته است. يریگ میتصمروش 

هاي  شده، وزن عنوان ورودي در نظر گرفته دو به هاي دوبه مقایسه

 فراهمبا  رندهیگ میتصم. شود عنوان خروجی تولید می نسبی به

کند. درخت  آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می

هاي رقیب  تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه مراتب سلسله

. این روش در سه دهد مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می

تهیه ماتریس مقایسه در هر  - الف ردیگ یممرحله انجام 

 - ج مراتب سلسلهي هر عنصر ها وزنمحاسبه  -ب مراتب سلسله

 از بعد ).Reddy & Maharaj, 2009( يناسازگارمحاسبه نرخ 

 مجموعه گیرنده تصمیم تصمیم، مسئله مراتب سلسله طراحی

 معیارها نسبی ارجحیت یا اهمیت عددي طور به که هایی ماتریس

 ها شاخص به توجه با را تصمیم گزینه هر و یکدیگر به نسبت را

 مقایسات انجام با کار این. کند می ایجاد  ها گزینه سایر به نسبت

 تخصیص طریق از و) زوجی مقایسه( تصمیم عناصر بین دو دوبه

 9 تا 1 از آن مقادیر که اي پایه مقیاس یک از عددي امتیازات

 عنصر دو بین اهمیت یا ارجحیت دهنده نشان که را است متغیر

 فرایند به مربوط محاسبات تمامی. گیرد می صورت است، تصمیم

 که گیرنده تصمیم اولیه قضاوت اساس بر مراتبی سلسله تحلیل

 صورت شود، می ظاهر زوجی مقایسات ماتریس قالب در

 اهمیت تعیین و مقایسه در ناسازگاري و خطا هرگونه و پذیرد می

 محاسبات از آمده دست به نهایی نتیجه ها شاخص و ها گزینه بین

 که است شاخصی 1ناسازگاري نرخ. سازد می مخدوش را

 حد چه تا که دهد می نشان و ساخته مشخص را سازگاري

 نرخ اگر. کرد اعتماد مقایسات از حاصل هاي اولویت به توان می

 بوده قبول قابل مقایسات سازگاري باشد 1/0 از کمتر ناسازگاري

  .شود تجدیدنظر باید ها مقایسه در صورت این غیر در و

 نتایج و بحث

هاي  هاي مربوط به معیارهاي انتخابی در تعیین مکان الیهابتدا 

 )2تهیه شدند. (شکل  ArcGISافزار  مناسب پخش سیالب در نرم

 یک از هاي هر معیار تعیین وزن کالس براي روش این در

 از پس. استفاده شد 9 تا 1 آن بین مقادیر که يا هیپا مقیاس

ا توجه به میانگین ب ي مجدد،بند طبقهاطالعاتی و  هاي الیه تهیه

ي اقتصادي، ها دگاهیدات کارشناسان و متخصصین با نظر

 صورت نیبدفرهنگی به دست آمد. - محیطی و اجتماعی زیست

نفر از  6هاي اولیه مقایسه کالس معیارها بین  پرسشنامه که

نفر از کارشناسان  2کارمندان اداره آبخیزداري استان هرمزگان، 

نفر از اساتید دانشگاه هرمزگان  4 زیست هرمزگان و اداره محیط

                                                                                              
1. Inconsistency Ratio (I.R) 
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خواسته شد  ها آنشد و بعد از دادن توضیحات الزم از  داده قرار

نه را كه  تا کبه مقایسه دو به كالس معیارها عددی بین ی

دهند. سپس  هستمعیارها نسبت به هم  تیارجح دهنده نشان

و استفاده از تحلیل  ها آننظرات  نیانگیمبا در نظر گرفتن 

 (.2 جدول) دست آمد سلسله مراتبی، وزن نهایی هر كالس به

ی ها سیماتربرای كالس معیارها در  ها تیكمچون تعیین 

 شود یمی بر اساس قضاوت شخصی یا گروهی است الزم ا سهیمقا

انجام شود. چنانچه ضریب  ها قضاوتناسازگاری در  سازگاری یا

 قبول قابل ها قضاوتباشد  1/1یا مساوی  تر كوچکناسازگاری 

 Masomi).صورت گیرد دنظریتجد ها قضاوتباید در  وگرنهاست 

ashkori, 2006) 
آوردن اهمیت هر معیار با استفاده از  به دستسپس برای 

و در اختیار دو نفر از  شده هیتهی دیگر ا پرسشنامهروش آنتروپی 

نفر از كارشناس  كارمندان اداره آبخیزداری استان هرمزگان، یک

نفر از اساتید دانشگاه  زیست هرمزگان و دو خبره اداره محیط

 ها آنشد و بعد از دادن توضیحات الزم از  داده قرارهرمزگان 

 دهنده نشاندو معیارها عددی را كه  خواسته شد به مقایسه دوبه

 دهند.گیری پخش سیالب  در مسئله تصمیممعیارها  تیارجح

 

 

 شکل 2. اليههای معيارهای منتخب در تعيين مکانهای مناسب پخش سيالب
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  اهمیت زیر معیارها در شناسایی مناطق مستعد پخش سیالب - 2 جدول

 نرخ ناسازگاري وزن کالس معیار

 شیب

 (درجه)

0-3 0/93 

0/02 
 

3-6 0/72 

6-10 63/0  

>10 0/11 

 ژئومورفولوژي

 0/25 دشت

0/07 
 0/133 فالت

 0/042 کوهستان

 0/501 مخروط افکنه ها

 تراکم زهکشی

 (کیلومتر/کیلومتر مربع)

5/2-0  0/019 

0/048 

0/0004 

1/3-5/2  

8/3-1/3  0/085 

8/4-8/3  0/151 

8/5-8/4  0/228 

8/8-8/5  0/469 

 ضخامت آبرفت

 (متر)

0-40 0/077 

0/014 
40-50 0/141 

50-60 0/186 

>60 0/596 

 عمق آب

 (متر)

0-20 0/053 

0/0091 

20-30 0/084 

30-40 0/163 

40-50 0/233 

>50 0/467 

 هدایت هیدرولیکی

 (متر مربع/ روز)

0-500 0/074 

0/0057 
500-1000 0/183 

1000-1500 0/324 

>1500 0/419 

 کاربري اراضی

 0/282 کشاورزي دیم

0/00001 
618/0 مرتع  

 0/03 مناطق مسکونی

 0/7 کشاورزي آبی

 ضریب نفوذ

متر/ ساعت) یلیم(  

0-6 0/048 

0/02 

6-12 0/101 

12-18 0/117 

18-24 0/353 

>24 0/318 

  

  و میانگین نظرات ماتریس تصمیم- 3جدول 

 قابلیت انتقال تراکم زهکشی عمق آب ضریب نفوذ کاربري ضخامت آبرفت کیفیت آب شناسی ریخت شیب

6 8 6 4 8 4 5 2 1 

4 5 5 2 4 3 4 5 2 

4 5 6 7 5 4 5 7 6 

1 2 8 5  7 6 8 4 6 

2 4 5 4 2 3 4 1 5 
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های زیر  گامالیه به دست آمدن وزن هر  سپس برای 

 انجام شد.

، 1و رابطه  (3): با توجه به جدول محاسبه -3گام  

 .دهد یرا نشان م مقادیر  (1)، جدول دیآ یبه دست م 

م

 (:مقدار عدم اطمینان ) ی محاسبه -1گام 

مقادیر عدم اطمینان با توجه به مقادیر آنتروپی و رابطه 

آورده شده  (2). این مقادیر در جدول دیآ یبه دست م شش

 است.

( در جدول 

  شیب

گام 2- محاسبه مقدار آنتروپی ) (: گام 7- محاسبه وزنها ) (: 
وزن هر شاخص با  توجه به مقادیر عدم اطمینان و طبق  با توجه به جدول )1( و رابطه پنج مقدار آنتروپی به دست 

رابطه  هفت به دست میآید. وزن  هر  شاخص  )  یآید.  مقادیر  آنتروپیِ  هر  شاخص  در  جدول  )2( آورده  شده 

 است. )2( آمده است. 

 جدول 7.نتايج گام اول 

قابلیت انتقال تراكم زهکشی عمق آب ضریب نفوذ كاربری ضخامت آبرفت كیفیت آب ریختشناسی 

323/1 333/1 2/1 121/1 311/1 2/1 132/1 112/1 12/1 

221/1 211/1 157/1 131/1 121/1 12/1 121/1 253/1 1/1 

232/1 211/1 2/1 311/1 132/1 2/1 132/1 351/1 3/1 

123/1 113/1 257/1 227/1 225/1 31/1 311/1 211/1 3/1 

111/1 157/1 137/1 112/1 177/1 12/1 121/1 123/1 122/1 

 

 جدول 9. مقادير بهدستآمده )گام 2 تا 7(

 ردیف معیارها (Ej) آنتروپی مقدار (dj) اطمینان عدم مقدار (Wj) معیار وزن

 1 شیب 311/1 113/1 177/1

 2 شناسی ریخت 311/1 122/1 111/1

 3 كیفیت آب 33/1 11/1 12/1

 1 ضخامت آبرفت 325/1 111/1 117/1

 2 كاربری 313/1 127/1 113/1

 5 ضریب نفوذ 317/1 122/1 111/1

 7 عمق آب 377/1 123/1 115/1

 1 تراكم زهکشی 131/1 115/1 212/1

 3 قابلیت انتقال 31/1 12/1 133/1

 

پس از ایجاد پایگاه داده مکانی با توجه به نیازهای 

ها انجام  داده رویسازی فضایی  اطالعاتی و تحلیلی فرآیند مدل

 تركیب باهم اطالعاتی های الیه تا بود الزم بعد مرحله شد. در

 وجود اطالعاتی های الیه برای تركیب مختلفی های روش شوند،

 تلفیق برای گیری وزنی میانگین روش از اینجا در كه دارد

 ارزش تلفیق از پس .است شده استفاده اطالعاتی های مختلف الیه

با  بهتر نتیجه به كردن پیدا دست برای د،ش مشخص سلول هر

بر اساس نقشه  سرزمین كل طبیعی ای شکسته روش از استفاده

 (.3کل بندی شد )ش بندی به چهار طبقه نهایی تقسیم پهنه

بررسی وزن معیارها در این پژوهش نشان داد كه فاكتور 

ترین عامل در  مهم 211/1تراكم زهکشی با گرفتن وزنی معادل 

یابی پخش سیالب در دشت سرخون است. از مجموع كل  مکان

هکتار بسیار  122153/2111مساحت دشت سرخون حدود 

غیرقابل استفاده، برای عملیات پخش  531121/3211مناسب و 

ها برحسب  مساحت این طبقه (5)د. جدول شب تعیین سیال

 شده است. درصد نشان داده هکتار و
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  دشت سر خون بندي مناطق جهت پخش سیالب پهنه -3شکل 

  

  بندي طبقات نقشه پهنهمساحت  -6جدول 

  بسیار مناسب  مناسب  نامناسب  غیرقابل احداث  طبقه

  12/2018  94/4343  82/78740  63/3500  مساحت به هکتار

  70/17  1/38  49/13  7/30  مساحت به درصد

  

از  پژوهشمنظور اعتبار سنجی روش آنتروپی در این  به 

پخش سیالب و تغذیه مصنوعی اجراشده توسط  يها طرح

ها مراتع و آبخیزداري استان هرمزگان استفاده  سازمان جنگل

که در سالیان گذشته  يا عرصه 32شد. به این منظور ابتدا تمام 

شده بود عملکردشان ازلحاظ موفق  ها انجام عملیات اجراي در آن

بودن،  یا ناموفق بودن موردمطالعه قرار گرفت معیار موفق

که تمام  يا گونه به استوضعیت کنونی در زمان اجراي تحقیق 

مانده یا پس از اجراي طرح به دلیل عدم  کاره مهیکه ن ییها پروژه

بود در  شده بیمرور ساختمان پروژه تخر رهاشده و به يبردار بهره

شدند.  يبند گروه ناموفق و سایر موارد در گروه موفق طبقه

با نقاط  يبند مالً مناسب از نقشه پهنهسپس کالس کا )4(شکل 

ها به  کنترل گروه موفقیت مقایسه گردید و درصد همپوشانی آن

 .)7دست آمد (جدول 

  

  
 موردمطالعهدر منطقه  موفق و ناموفق پخش سیالب و تغذیه مصنوعی يها طرحموقعیت  -4شکل 
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 جدول 4. درصد تطابق کالس طبقهبندی و نقاط کنترل 

 طبقه بسیار مناسب مناسب نامناسب غیرقابل استفاده

درصد تطابق %71/31 %1/21 %7/17 %3/21 

 

 اثرات اینکه ضمن ها از سیالب استفاده برای ریزی برنامه

اختیار  در را جدیدی آب منبع دهد، می را كاهش ها آن تخریبی

 تعیین منظور به پژوهش در این .دهد می قرار كنندگان مصرف

روش  سرخون از دشت در سیالب پخش مناسب برای های عرصه

 اطالعات با سیستم تلفیقی رویکردی در زوجی مقایسه آنتروپی و

 مطالعات به توجه با منظور گردید. برای این استفاده جغرافیایی

ترین  بااهمیت و رترینتأثیرگذا از منطقه شرایط محلی و پیشین

شد.  استفاده پخش سیالب مناسب های عرصه تعیین برای عوامل

ی درصد 71بیش از  دقت بهبا توجه  این پژوهش، از حاصل نتایج

 سریع ارزیابی روش آنتروپی در قبول قابل كارایی از حاكیآن 

 تغذیه مصنوعی مناسب های انتخاب مکان نهیزم در وسیع مناطق

 ,.Chabok Boldaji et al)های مشابه كه توسط  است. در پژوهش

2011،) (Yazdani Moghadam, 2011) منظور  گرفته به انجام

شده است كه در این  استفاده AHPتعیین وزن معیارها از روش 

شود و این  روش روابط معیارها و ضریب تأثیرشان لحاظ نمی

وهش حاضر نشان نتایج پژ. دهد دقت كیفیت كار را كاهش می

در شیب  ازنظر و مناسبمناسب  كامالًدهد كه بیشتر مناطق  یم

 Ale) نتایج است كه با قرارگرفتهدرصد  2-3و  3-1 طبقه

sheikh et al, 2008) ( وChowdhury and Chowdhury, 2010 )

( Rahman et al, 2013و )( Faraji sabokbar et al, 2012و )

یب كمتر از پنج درصد برای ش بای ها عرصهین كه بر امبنی 

قابلیت انتقال  ازنظر همخوانی دارد. اند مناسبتغذیه مصنوعی 

روز قرا گرفته  متر 121مناسب در محدوده باالتر از  كامالًطبقه 

یت انتقال باالتر منطبق هستند باقابلیی ها محدودهاین مناطق در 

به این موضوع  (Chowdhury and Chowdhury, 2010)كه 

بیشتر از  محدودهدر  آبرفتمعیار ضخامت  ازنظر. اند نمودهاشاره 

 Ghayoumian)و  (Ale sheikh et al, 2008) یجنتابا  متر كه 51

et al, 2004)  .الیه كاربری اراضی مناطق  ازنظرهمخوانی دارد

یی با كاربری مرتع و كشاورزی دیم ها محدودهدر  بسیار مناسب

ازنظر معیار عمق، مناطق  .اند قرارگرفته اطق مسکونیمن دوراز به

 جیمتر قرار دارد كه با نتا 51كامالً مناسب در عمق بیشتر از 

(Yazdani Moghadam, 2011)  و ازنظر معیار ضخامت اّبرفت در

 ,Ale sheikh et al)متر كه با نتایج  51بیشتر از  ی محدوده

همخوانی دارد و نیز  (Ghayoumian et al, 2004)و ( 2008

های با ضریب نفوذپذیری بیشتر  همچنین این مناطق در محدوده

 Chabok) جی، متر در روز( قرارگرفته كه با نتا>21و  11-21)

Boldaji et al., 2011و ) (Zarcheshme et al., 2011 ) مطابقت

دارد. ازنظر الیه هدایت الکتریکی مناطق مناسب و كامالً مناسب 

میکرو موس بر  2111( كمتر از ECبا ) هایی در محدوده

هایی با كاربری  سانتیمتر، ازنظر الیه كاربری اراضی در محدوده

كیلومتر در  1/3تراكم زهکشی كمتر از  نیمرتع و همچن

 استفادهدقت باالی مدل نشان داد كه اند.  كیلومترمربع قرارگرفته

 و گیرندگان تصمیم برای را الزم های از روش آنتروپی پشتیبانی

 تا آورد می عمل به مدیریت آب مسائل حل در برنامه ریزان

 آورند. به دست محیطی از مسائل تری عمیق بتوانند درک

 گيری يجهنت

ی هستند كه در باارزشی جزء منابع طبیعی نیرزمیز یها آب

 ,Yazdani Moghadam) یمیبراثر تغییرات اقلسالیان اخیر 

ها در  از آن یبردار میزان بهره و همچنین شیوه و( 2011

روند  خشک مهیاخیر بخصوص در مناطق خشک و ن یها سال

 روان یها از آب استفاده برای یزیر برنامهنزولی داشته است. 

 تواند یمو  دهد یم را كاهش ها آن تخریبی اثرات اینکه ضمن

در همین راستا ساخت  .دهد  قرار اختیار در را جدیدی آب منبع

یکی از  تواند یها م تغذیه مصنوعی آبخوان برایآبی  یها سازه

 یها یآور مدیریت منابع آب پایدار باشد. استفاده از فن یها وهیش

و سیستم اطالعات  ازدور نوین مرتبط با زمین همچون سنجش

 و افزایش دقت نتایج ها نهیدر كاهش هز تواند یم جغرافیایی

 نیبسزایی گذارد. در ا ریتأث تغذیه مصنوعی یها طرح یابی مکان

 تغذیه مصنوعی مناسب برای یها عرصه تعیین منظور به پژوهش

روش تركیبی نوین آنتروپی شانون  سرخون هرمزگان از دشت در

. شد استفاده با تاپسیس تلفیقی رویکردی در زوجی مقایسه و

 شرایط محلی و پیشین مطالعات به توجه با منظور برای این

 تعیین برای عوامل نیتر تیبااهم و تأثیرگذارترین از منطقه

درصد از  17شد. حدود  استفاده پخش سیالب مناسب یها عرصه

منطقه در كالس بسیار مناسب جهت تغذیه مصنوعی قرار گرفت 

 درصد تطابق داشت كه 73نقشه نهایی با واقعیت زمینی بیش از 

 در AHPروش تركیبی آنتروپی و  قبول قابل كارایی از حاكی

تغذیه مصنوعی است.  یها احداث سازه برایمناطق  ارزیابی

عنوان راهنمایی جهت  به تواند ینقشه خروجی این مدل م

تغذیه  یها های مناسب اجرای سازه مشخص نمودن مکان

در این راستا . مصنوعی در دشت سرخون مورداستفاده قرار گیرد
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ه مناطق مستعد تغذی یابی جهت مکان گردد یپیشنهاد م

مصنوعی ابتدا كلیه مطالعاتی جغرافیایی بر روی منطقه انجام 

گیرد و سپس با توجه به شرایط منطقه از پارامترهای متفاوت و 

منظور غنا بخشیدن به مطالعات  د. بهشمؤثر در منطقه انتخاب 

 سیستم اطالعات جغرافیاییتغذیه مصنوعی با  یابی مکان

ری چندهدفه و گی تصمیم یها از روش گردد یپیشنهاد م

و  PROMETHEE 4جدیدتر چند معیاره همچون  یها روش

GREY SYSTEM THEORY  استفاده نموده و نتایج بامطالعه

باقدرت تفکیک  یا استفاده از تصاویر ماهوارهشود. حاضر مقایسه 

 یابی مورداستفاده در مکان یها هیاز ال یا مکانی باال در تولید پاره

 تواند یمنطقه یا كاربری اراضی م یها ختیهمچون استخراج ر

مفید واقع گردد. همچنین ایجاد یک سیستم پشتیبان 

 یها با وزن ها هیگیری چند معیاره كه قادر به ورود ال تصمیم

تغذیه  یابی متفاوت باشد كه بتواند سناریوهای مختلف در مکان

 .گردد یمصنوعی را اجرا نماید پیشنهاد م
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