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 چکیده

مصنوعی است که  باعها اقالهاب آب از سهطح      ۀتغذیهای های خارج شدن از بحران افت سطح آب زیرزمینی، اجرای پروژهیکی از راه

تهرین مرالهل   خود یکی از مهم ،مصنوعی ۀتغذیگردد. تعیین مکان مناسب برای و ماعادب کردن سطح ایساابی می آنزمین ب  داخل 

 ۀتغذیه  بنهدی پااقسهیل   پهنه  بهرای   AHPو روش بنهدی  تکنیک شهکک  قابلیت کاربرد  ،این پژوهش درها است. گوق  پروژه اجرای این

بندی با شکک  ،قظر گرفا  شده شور برای مراتع درآبخیز چم ۀلوز. ب  همین منظور در مورد ارزیابی قرار گرفتآب زیرزمینی مصنوعی 

اشهکا،، ههدایت اتکاریکهی و قابلیهت     غیر ۀالیشناسی، شیب، ضخامت های زمینمربع تعریف گردید و پارامارکیلومار 1/0سلوب  ۀاقداز

مصهنوعی بها اسهاهاده از تکنیهک      ۀتغذیه مصنوعی برای اجهرای   ۀتغذیبندی پااقسیل پهن ۀ قلشاقالاب برای ورود ب  مدب اقاخاب شد. 

زۀ لهو مصنوعی اجهرا شهده در    ۀتغذی ۀساماقو ترکیب خطی وزقی تهی  گردید. برای ارزیابی مدب از  AHPدهی روش وزن ،بندیشکک 

ههای مخهرب و   آب زیرزمینی، کاهش سهیبب  ۀسهرماعادب کردن سطح  ۀزمینمورد مطاتع  اساهاده شد ک  عملکرد موفلی در  آبخیز

 ،دسهت آمهد. بنهابراین     درصهد به   5/87بنهدی  همراه با تکنیک شکک  AHPدقت مدب  ،قهایت افزایش پوشش گیاهی داشا  است. در

یهابی  قابهل اممینهان بهوده و اسهاهاده از آن در مکهان      AHP و روشبندی از تکنیک شکک  مصنوعی لاصل ۀتغذی پااقسیلبندی  پهن 

 گردد.  پیشنهاد میآب زیرزمینی مصنوعی  ۀتغذیهای پخش سیبب ب  منظور ساماق 
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 Email: Omid_rahmati@ut.ac.ir + 989368981393: شماره تماس * قویسنده مسئوب:

13/8/1392 :یافتدر یختار  

7/12/1392: یبتصو یختار  

 

 681-693ص 



 1396پاییز ، 3، شماره 70منابع مکیعی ایران، دوره جل  رتع و آبخیزداری، مم

 

 682 

 مقدمه. 1
از بحهران افهت سهطح آب    های خارج شدن یکی از راه

مصهنوعی اسهت که      ۀتغذیه ههای  زمینی، اجرای پروژهزیر

و ماعهادب   آنباعا اقالاب آب از سهطح زمهین به  داخهل     

گردد. اوتهین اقهداب بهرای اجهرای     کردن سطح ایساابی می

 منطله  ، شناخت آب زیرزمینیمصنوعی  ۀتغذیهای پروژه

اسهت. در   یهابی منهامم مناسهب بهرای اجهرای آن     و مکان

ههای قهوپپهذیر موجهود    مناملی ک  زمین کافی بها خها   

اجهازه   منطله  باشد، ب  شرط اینک  شرایط هیدروژئوتوژی 

 [.5] مهید خواهد بود مصنوعیتغذیۀ دهد 

بنهدی  پهن برای دهی ساده و بردار ویژه وزنهای روش

قاهای    ب  کار گرفا  شده اسهت و مصنوعی  ۀتغذیعملیات 

ک  روش تحلیل سلسل  مراتکی در کنهار بهردار    هقشان داد

همچنهین   [.12] دههد تهری را ارائه  مهی   قاای  دقیم ،ویژه

های شیب، عمم آب زیرزمینهی، کیهیهت رسهوبات،    پارامار

های مکان تعیینبرای  ،میزان قهوپپذیری و کاربری اراضی

 اساهاده شده اسهت آب زیرزمینی مصنوعی  ۀتغذیمناسب 

یهابی  تواقایی روش تحلیل سلسهل  مراتکهی در مکهان    [.6]

پخش ساماقۀ مصنوعی با اساهاده از تغذیۀ منامم مناسب 

آبهاد مهکن قیهز    آبخیهز عشهم  لوزۀ سیبب اجرا شده در 

 [.3] مثکت ارزیابی گردید

و سیسهام   گیهری پشهایکان تصهمیم   ۀسهاماق همچنین 

تجزیهه  و تحلیههل عوامههل    بههرایامبعههات جغرافیههایی  

 ۀالیه ری سطحی، شیب، قابلیت اقالهاب، ضهخامت   قهوپپذی

منهامم مناسهب   جهت تعیهین  غیراشکا، و کیهیت آبرفت 

آقههاتیز  [.4] مهیههد تللههی شههده اسههت مصههنوعی  ۀتغذیهه

بهها ادغههاب آقههاتیز   1معیههاره مکههاقیگیههری چنههد  تصههمیم

و سیسام امبعهات جغرافیهایی    2معیارهگیری چند تصمیم

گیههری و تصههمیم گههردد و در لههل مشههکبتتعریههف مههی

 مصهنوعی  ۀتغذیهای پروژه یابی منامم مناسب برای مکان

تهرین  کمو قیازمند صرف دارای کارایی باال  ،آب زیرزمینی

 [.2] هزین  است

 
1 SMCDA: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis 
2 MCDA: Multi-Criteria Decision Analysis 

 ۀزمینهههههای سههنجش از دور در  در بررسههی کههاربرد 

بنهدی  قلش  از تکنیهک شهکک    ۀتهیهیدروژئوتوژی، جهت 

و  بنهدی همچنین تکنیهک شهکک    [.7] شده استاساهاده 

پااقسهیل   بنهدی بهرای پهنه    تحلیل سلسل  مراتکهی  روش

که   ه قاهای  قشهان داد   ب  کار رفاه  و منابع آب زیرزمینی 

 تکنیههک ،ایههن پههژوهش  در .[1] مههدب باالسههت دقههت 

به  منظههور  و روش تحلیههل سلسهل  مراتکههی  بنهدی    کشهک 

در  واسهاهاده شهده   مصهنوعی   ۀتغذیه بندی پااقسیل  پهن 

 .گرددارزیابی میقهایی  ۀقلش قهایت

 

 هامواد و روش. 2

 مورد مطالعه ۀمنطق. معرفی 1 .2
هکاهار، در   6/156153شور با وسهعت  آبخیز چم ۀلوز

جنوب شهرقی اسهاان کردسهاان واقهع گشها  و براسهاس       

 40درج  و  47های مخاصات جغرافیایی بین موب ۀساماق

ههای  عهر   شرقی و بین  ۀدقیل 15درج  و  48دقیل  تا 

شهماتی،   ۀدقیله  28درجه  و   35دقیل  تا  55درج  و  34

 ۀسهاالق ماوسط بارقدگی  . جغرافیایی قرار دارد 38در زون 

 تلریکها   ،مار و ماوسط دمای ساالق میلی 340 ،این منطل 

بخهش   ی،شناسه گراد است. از تحاظ زمینساقای ۀدرج 12

مورد مطاتع  را رسهوبات کهواترقری تشهکیل     ۀمنطلاعظم 

از آزمهایش   های ب  عمل آمهده بررسیبا توج  ب  دهد. می

بوده از قو، آزاد  ،آبخیز ۀلوزموجود در این آبخوان ، پمپاژ

آن به  ترتیهب   پخیهرۀ  و ماوسط قابلیت اقالهاب و ضهریب   

 .[15] درصهد  3/0مربهع در روز و  مار 423عکارت است از 

پخهش سهیبب در    ۀسهاماق یهک   ، ضهمچنین در این لو

جهاد کشاورزی اجرا شده اسهت   وزارتتوسط  1381ساب 

ههای مخهرب در منطله ، باعها     ک  ضمن کاهش سهیبب 

موقعیت  1 مصنوعی آب زیرزمینی شده است. شکل ۀتغذی

پخهش سهیبب   سهاماقۀ  و مورد مطاتع   ۀمنطلجغرافیایی 

 دهد.را در اساان کردساان قشان میاجرا شده 
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 مورد مطالعه ۀمنطقموقعیت جغرافیایی  .1شکل

 

 روش تحقیق. 2. 2

 هاانتخاب معیار. 1. 2. 2

 ۀتغذیه یابی منامم مناسهب  در این پژوهش برای مکان

و بنهدی  شهور، از تکنیهک شهکک    آخیز چم ۀلوزمصنوعی 

شهود. اباهدا   اسهاهاده مهی   1سلسهل  مراتکهی  تحلیل یند آفر

آب زیرزمینهی  مصهنوعی   ۀتغذیه بهر  گهذار  ثیراتهای معیار

شناسهی، ضهخامت   اقاخاب شد ک  عکارتند از شیب، زمهین 

، قابلیت اقالهاب و کیهیهت آب زیرزمینهی.    اشکا،غیربخش 

افهزار  هها در محهیط قهرب   های رقومی تماب معیارسپن الی 

ArcGIS 9.3 .تهی  گردید 

 های رقومیتهیه الیه. 2. 2. 2

از  ،مورد مطاتعه   ۀمنطلشیب  ۀقلشجهت دسایابی ب  

منطله  اسهاهاده شهد. سهپن      2مدب رقومی ارتهها،  ۀقلش

درصهد   4-6و  2-4، 0-2کبس  س شیب منطل  ب   ۀقلش

 
1 AHP: Analytical Hierarchy Process   

2 DEM: Digital Elevation Model 

 .گردیدبندی مکل 

منطله ،   1:100000شناسهی  زمین ۀقلشبا اساهاده از 

. از آقجایی که   گردیدشناسی اساخراج رقومی زمین ۀقلش

هههای عمومهها  در والههدآب زیرزمینههی مصههنوعی  ۀتغذیهه

ههای  ههایی شهامل سهن    گیرد، بخشکواترقری اقجاب می

مصهنوعی لهذف    ۀتغذیه قاپذیر و قامناسب برای اقجاب قهوپ

ماقهده و مههم   ههای کهواترقری بهاقی   گردید. بنابراین والد

ای سهوبات رودخاقه   (، رQt3شیب )کم شامل دشت آبرفای

(Qal  و رسههوبات مخههروط افکنهه )( ایQf بههرای بررسههی )

 .مصنوعی اساخراج شدتغذیۀ شایساگی 

عمم برخورد ب  سطح آب زیرزمینهی و ضهخامت بخهش    

 ۀتغذیه بهر میهزان   گهذار  ثیراته ههای مههم و   اشکا، از معیارغیر

ایههن اسههاس، عمههم آب  اسههت. بههر آب زیرزمینههی مصههنوعی

ههای پیزوماهری محاسهک  و    امبعات چاهزیرزمینی ب  کمک 

 تهی  گردید. 1390ماه عمم آب زیرزمینی برای مهرهم ۀقلش

ههای آزمهایش   قابلیهت اقالهاب از داده   ۀقلش ۀتهیجهت 

ای  دهگبن ک  توسط شرکت آب منطله  –پمپاژ دشت قروه
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ههای قابلیهت    کردساان اقجاب گرفا ، اساهاده شد. ابادا داده

قابلیهت اقالهاب بها     ههم ۀ قلشه اقالاب رقومی شهده و سهپن   

 .گردیدیابی خطی تهی  اساهاده از درون

کیهیهت آبرفهت از امبعهات ههدایت      ۀقلشه  ۀتهیبرای 

بههرداری شههرکت آب  هههای قموقهه  ( چههاهECاتکاریکههی )

اسهاهاده   1390ای اساان کردساان مربوط ب  ساب  منطل 

آب زیرزمینهی کهم باشهد، بیهاقگر      ECشد. هرچ  میهزان  

 وجود امبح کم در آب و کیهیت مطلوب آب است.

آبخیهز مهورد مطاتعه  چههار      ۀلهوز در میان مراتع سپن 

شهرایط  وقو، سیبب( سابلۀ )مرتع ک  از تحاظ هیدروتوژیکی 

یهابی  مصهنوعی را داشهاند، بهرای مکهان     ۀتغذیه اجرای  ۀاوتی

های مناسب تغذی  مصهنوعی و ارزیهابی مهدب اقاخهاب     عرص 

 ArcGIS 9.3افهزار  قهرب  گیریکار  با ببعد مرللۀ در گشاند. 

(. 3تعریف گردید )شکل 1بندیشکک  مراتع مزبور، ۀقلشبرای 

توجه  به  توزیهع مکهاقی      بنهدی بها  ههای شهکک   سلوب ۀاقداز

شهد.  کیلومار مربع در قظر گرفاه    1/0قظر،  های موردپارامار

هههای باعهها سیسههاماتیک کههردن تصههمیم   ،ایههن تکنیههک 

. [7] گهردد معیاره مکاقی میگیری چندکارشناسی در تصمیم

قظهر اعمهاب    مهورد  ههای معیارمرالی شده برای تماب  ۀشکک

ک  چه    با توج  ب  اینها مشخص، سلوب ۀقلش هرگردید. در 

 .قدشد 2دهیاقد، قرخکبسی را پوشش داده

 هاوزن معیارتعیین . 3. 2. 2

تحلیهل سلسهل    ینهد  آفرهها از  برای تعیین وزن معیهار 

براساس  ،دهیاین وزن [.13] شداساهاده ( AHP) مراتکی

آب مصهنوعی   ۀتغذیه اهمیت قسکی هر معیار در پااقسهیل  

داده شهده  ، امایهاز  1-9بوده و در قاتب ملیاس زیرزمینی 

ههها اباههدا  (. بههرای تعیههین وزن معیههار 1 اسههت )جههدوب 

ای تهی  شد و قظهر ده کارشهناس بهرای اقجهاب     قام  پرسش

ها اساخراج گشهت. سهپن بها کمهک     جهای معیار ۀملایس

مههاترین ملایسههات جهاههی  ،Expert Choiceافههزار قههرب

 یهک از  هرشدۀ قرمابدرقهایت وزن  ها تشکیل گردید.معیار

 دست آمد. ب هاپارامار

 

 12هاآزمون سازگاری مقایسه. 4. 2. 2

های اقجاب شده سازگار و قابل قکوب برای اینک  ملایس 

ملهدار   کمار باشد. 1/0( از IR) 3قاسازگاری رخقباشد، باید 

دسهت   ( به 2( و )1ههای ) قرخ سازگاری بهر اسهاس رابطه    

 آید. می

(1   ) 𝐶𝐼 =
𝜆−𝑛

𝑛−1
 

(2)  𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

ب  ترتیهب عکارتنهد    RIو  CI ،λ ،nها، ک  در این رابط 

از قسههکت سههازگاری، میههاقگین بههردار سههازگاری، تعههداد   

اعداد ثهابای  تصادفی. شاخص تصادفی  پارامارها و شاخص

 .ب  تعداد پارامارها بساگی داردملدار آن بوده ک  

 های هر معیار( کالسR) نرختعیین  .5. 2 .2

براساس توان قسهکی   ،اخاصاص یافا  ب  هر کبس قرخ

هها  . ایهن امایهاز  است آب زیرزمینیمصنوعی  ۀتغذیآن در 

و ب  ترتیهب بیهاقگر تواقمنهدی     5و  4، 3، 2، 1عکارتند از 

 زیاد و خیلی زیاد هساند.خیلی کم، کم، ماوسط،  ۀتغذی

 4مصنوعی ۀتغذیتعیین شاخص پتانسیل . 6. 2 .2

بهرای تعیهین شهاخص     ،5تکنیک ترکیب خطهی وزقهی  

قهایی  ۀقلش ۀتهیو  آب زیرزمینیمصنوعی  ۀتغذیپااقسیل 
 
1 Grid 

2 Rating  

3  Inconsistency Ratio 
4 ARPI: Artificial Recharge Potential Index 

5 WLC: Weighted Linear Combination 

 های زوجی مقیاس انجام مقایسه .1 جدول

 درج  اهمیت تعریف

 1 اهمیت مساوی

 3 ترقسکاا  مهم

 5 اهمیت زیادتر

 9 اتعاده زیادتراهمیت فوق

 8،4،6،2 های بینابینیارزش
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مصهنوعی به  کهار گرفاه  شهد.       ۀتغذیه های مناسب مکان

ترین تکنیک در تحلیهل ارزیهابی   ترکیب خطی وزقی، رای 

آب مصهنوعی   ۀتغذیه شاخص پااقسهیل  . معیاری استچند

( عکههارت اسههت از مجمههو، 3) ۀمعادتههمطههابم زیرزمینههی 

 کبس مربوم . قرخضرب وزن هر پارامار در لاصل

(3) ARPI=Zw.ZR+ECw.ECR+Tw.TR+Gw.GR+Sw.SR 

ب  ترتیب بیهاقگر   Sو  Z ، EC، T، Gاین معادت ، ک  در 

اتکاریکی، قابلیهت اقالهاب،   غیراشکا،، هدایت  ۀالیضخامت 

 ،به  ترتیهب   Rو  Wههای  شناسی و شهیب و اقهدین  زمین

 کههبس مربومهه  قههرخوزن اصههلی معیههار و  ۀدهنههدقشههان

 .هساند

آب زیرزمینهی  مصنوعی تغذیۀ پااقسیل  شاخصسپن 

 درو  محاسهک  شهد   قظهر مراتع مورد های برای تماب سلوب

ملهدار  ههای مناسهب،   بنهدی مکهان  ب  منظور پهنه  قهایت 

 در پههن  کههبس  مصههنوعیتغذیههۀ پااقسههیل شههاخص 

 (.2 بندی شد )جدوب مکل 

 (ARPIمصنوعی )تغذیۀ طبقات شاخص . 2جدول 

ARPI  پااقسیل تغذی  مصنوعی 

 خیلی ضعیف 1-0

 ضعیف -خیلی ضعیف  2-1

 ماوسط -ضعیف  3-2

 خوب –ماوسط  4-3

 خیلی خوب –خوب  5-4

سه   ، مصنوعی ۀتغذیقهایی پااقسیل  ۀقلشتهیۀ پن از 

خههوب و  -ماوسههط، ماوسههط -کههبس تواقمنههدی ضههعیف

مصهنوعی   ۀتغذیه  ۀسهاماق خیلی خوب برای اجرای  -خوب

 .دست آمدب 

 ارزیابی مدل. 7. 2. 2

پخش سهیببی توسهط    ۀساماقشور چم آبخیزلوزۀ  در

به  منظهور اقجهاب     1381 وزارت جهاد کشاورزی در سهاب 

اجرا شده اسهت. مطهابم ااههارات مهردب     مصنوعی تغذیۀ 

پخش سهیبب اجهرا شهده در ایهن منطله        ۀساماقمحلی، 

افهزایش پوشهش گیهاهی، افهزایش      ۀزمینه مهید بوده و در 

دسههت و جلههوگیری از هههای منههامم پههایینآبههدهی چههاه

 همچنهین  ثیر فراواقی داشها  اسهت.  أت ،های مخربسیبب

پیزوماری منامم های چاهسطح ایساابی تراز  هایگزارش

آب تغذیههۀ افههزایش لههاکی از  ،دسههت ایههن سههاماق پههایین

بهکود وضعیت سطح آب زیرزمینی قسکت به   و زیرزمینی 

آمیز بهودن  . تذا موفلیتاستاجرای پروژه از های قکل ساب

معیهار مناسهکی جههت     ،مورد مطاتعه   ۀمنطلاین مرح در 

آب مصهنوعی   ۀتغذیه بنهدی پااقسهیل   ارزیابی مهدب پهنه   

 .است رزمینیزی

آب مصهنوعی   ۀتغذیقهایی پااقسیل  ۀقلشمنظور، دینب

 ۀمنطله شهده در   پخهش سهیبب اجهرا    ۀپروژبا زیرزمینی 

مطاتعاتی ک  دارای عملکرد موفلی بهوده اسهت، مطابلهت    

پخش سیبب اجرا شده قیز  ۀساماقبر این اساس  داده شد.

بها  کیلومار مربهع )برابهر    1/0سلوب  ۀاقدازقظرگرفان  با در

 بندی شد و درشکک  بندی(،پهن  ۀقلشهای مرالی سلوب

بنهدی قههایی،   پهنه   ۀقلشه گذاری با قهایت بعد از روی هم

گرفاه  در مکلهات مخالهف     های قراردرصد فراواقی سلوب

 دست آمد. ب

 

 نتایج. 3
آب زیرزمینههی، قظههرات کارشناسههی چنههد ماخصههص )

در جهاهی بهین پارامارهها    ملایسۀ برای  ژئومرفوتوژی و ...(

ملایسهات   3 آوری گردیهد. جهدوب  جمهع قام   قاتب پرسش

ههها در پارامارههها را بهها توجهه  بهه  اهمیههت آن نجهاههی بههی

 دهد.مصنوعی قشان میتغذیۀ پااقسیل 

 . آزمون ناسازگاری1. 3
پن از اقجاب ملایسات زوجی معیارها، قرخ قاسهازگاری  

قهرخ قاسهازگاری از   محاسک  شد. ب  دتیل اینک  این  07/0

ههای  کمار است، ملایسات اقجاب گرفاه  و وزن  1/0ملدار 

 گردد.دست آمده مورد قکوب محسوب میب 
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 ماتریس مقایسات زوجی معیارها. 3جدول

EC Z T S G  

4 3 2 2 1 G 

2 3 3 1  S 

2 2 1   T 

3 1    Z 

1     EC 

 Gشناسی، : زمینS ،شیب :T ،قابلیت اقالاب :Z غیر اشکا،،  ۀالی: ضخامتECهدایت اتکاریکی : 

 

3.2 .( تعیین نرخR )هاکالس 
فرآینهد تغذیهۀ   تواقهد بهر   تغییر ملدار یک پهارامار مهی  

مصنوعی تأثیر ب  سزایی داشا  باشد؛ بنهابراین توجه  به     

بندی پارامارها بسیار لائز اهمیهت  تغییرات مکاقی و مکل 

های هرپهارامار بها توجه  به      است. در این پژوهش، کبس

 1-5بهازۀ  مصنوعی، در تغذیۀ ها در پااقسیل تواقمندی آن

 4گوقه  که  در جهدوب    (. همان4 دهی گردید )جدوبقرخ

 اشههکا، گههردد، کههبس ضهخامت بخههش غیههر مشهاهده مههی 

 0-500ماهههر، کهههبس ههههدایت اتکاریکهههی    100-30

مار، کبس قابلیت اقالاب بیشار از میکروزیمنن بر ساقای

شناسههی رسههوبات  مارمربههع در روز، کههبس زمههین  350

درصهد به  دتیهل تواقهایی      0-2ای و کبس شیب رودخاق 

مصنوعی، بیشارین قرخ را ب  خهود  فرآیند تغذیۀ بیشار در 

 اخاصاص دادقد.

 مصنوعی ۀتغذی هر کالس برای دهینرختوانمندی و  .4 جدول

 (R) قرخ مصنوعی ۀتغذی پااقسیل هاکبس هامعیار

 غیراشکا، ۀالیضخامت 

(m) 

 2 کم 0 -10

 3 ماوسط 10 - 20

 4 زیاد 20 -30

 5 خیلی زیاد 100-30

 هدایت اتکاریکی

(mhos/cmµ) 

 5 خیلی زیاد 0 - 500

 4 زیاد 500 -1000

 3 ماوسط 2250-1000

 2 کم 2250 - 4000

 1 خیلی کم >4000

 قابلیت اقالاب

(m2/day) 

 1 خیلی کم <75

 2 کم 150-75

 3 ماوسط 250-150

 4 زیاد 350-250

 5 خیلی زیاد >350

 شناسیزمین

Qal 5 خیلی زیاد 

Qt3 4 زیاد 

Qf 3 ماوسط 

 شیب

(%) 

 5 خیلی زیاد 2-0

 4 زیاد 4-2

  3 ماوسط 6-4
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قشهان   2بندی مراتع مورد قظهر در شهکل   شکک قلشۀ 

اقهدازۀ  گهردد،  گوق  ک  مشاهده مهی همان داده شده است.

های شکک  یکسان بوده و هریک از مراتع مورد قظهر  سلوب

 اقد.توسط چندین سلوب پوشش داده شده

 

 نظرمراتع موردبندی شبکهنقشۀ  .2 شکل

 

به   مورد مطاتع  منطلۀ اشکا، ضخامت بخش غیرۀ قلش

 بندی شدمار مکل  30-100و  10-30،  <10س  کبس 

 قشان داده شده است. 3ک  در شکل 

 

 ضخامت الیه غیر اشباع مراتع موردنظرنقشۀ  .3شکل
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با توج  به  قاهای  آزمهایش پمپهاژ      قابلیت اقالاب ۀقلش

 ،150-250، 75-150، <75در پهههن  کهههبس تهیههه  و 

بنهدی  مربهع در روز مکله   مار 350و بیشار از  350-250

 .(4)شکل گردید

 

 قابلیت انتقال مراتع موردنظرنقشۀ  .4شکل

 

ههای  یهابی داده درون پهن از ههدایت اتکاریکهی    ۀقلش

مهور  همهان  .دست آمهد   بآب زیرزمینی هدایت اتکاریکی 

-1000در س  کهبس   لاصل ۀقلشگردد، ک  مشاهده می

میکههرو زیمههنن بههر  2250-4000و  2250-1000، 500

 .(5)شکل بندی گردیدمکل مار ساقای

 

 

 هدایت الکتریکی مراتع مورد نظر. نقشۀ 5شکل
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 6مهورد مطاتعه  در شهکل    منطلهۀ   شناسیزمینقلشۀ 

گهردد،  گوق  ک  مشهاهده مهی  همان قشان داده شده است.

بخش اعظم منطل  را ب  خود اخاصاص کواترقری  رسوبات

 داده است.

 

 مورد مطالعهمنطقۀ زمین شناسی . نقشۀ 6شکل

 

قشان داده  7 مورد مطاتع  در شکلمنطلۀ شیب قلشۀ 

بهه  دتیههل  ،قههکب  پکههر شههدگوقهه  کهه  ناهمهه شههده اسههت.

مراتهع  تغذیه  مصهنوعی،   سهاماقۀ  محدودیت شیب اجرای 

دارای شیب کمار از  ای اقاخاب شدقد ک موردقظر ب  گوق 

 ههای شهیب   مراتع موردقظر دارای کهبس درصد باشند.  6

 درصد است. 4-6و  4-2، 2-0

 

 مورد نظر شیب مراتعنقشۀ  .7شکل

 

بها اسهاهاده از روش   مصهنوعی  تغذیۀ شاخص پااقسیل 

براساس ملادیر وزن پارامارها و قهرخ  ترکیب خطی وزقی و 

های شکک  محاسک  و به  قلطه    سلوبها، برای تماب کبس

 (.5مرکز سلوب اخاصاص داده شد )جدوب 
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 بندیهای شبکهسلولتمام برای  ARPIشاخص ( و R(، نرخ کالس )Wوزن معیار ) .5جدول 

مار
ش

 ۀ
وب

سل
 

 مخاصات مرکز سلوب

 ۀالیضخامت 

اشکا، غیر

(12/0W=) 

شیب 

(27/0W=)  

 شناسیزمین

(36/0=W) 

قابلیت اقالاب 

(15/0 =W) 

هدایت اتکاریکی 

(08/0W=) 
ARPI 

جغرافیایی عر  موب جغرافیایی  R W.R R W.R R W.R R W.R R W.R Σ(W.R) 

1 766309 3872075 2 24/0  1 27/0  3 08/1  3 45/0  3 24/0  28/2  

2 765415 3872305 2 24/0  1 27/0  4 44/1  3 45/0  3 24/0  64/2  

3 765557 3872578 3 36/0  4 08/1  4 44/1  3 45/0  3 24/0  57/3  

4 766038 3881814 2 24/0  1 27/0  5 8/1  3 45/0  3 24/0  3 

5 766470 3883490 4 48/0  5 35/1  5 8/1  4 6/0  4 32/0  55/4  

. 
  

. . . . . . . . . . . 

. 
  

. . . . . . . . . . . 

. 
  

. . . . . . . . . . . 

137 766056 3883743 3 36/0  4 08/1  4 44/1  3 45/0  2 16/0  49/3  

138 765767 3883711 5 6/0  5 35/1  5 8/1  4 6/0  3 24/0  59/4  

139 749902 3887753 2 24/0  4 08/1  4 44/1  4 6/0  4 32/0  69/3  

 

 مصنوعیتغذیۀ پتانسیل . نقشۀ 3. 3
در  قظهر مراتهع مهورد  مصهنوعی  تغذیهۀ  پااقسیل قلشۀ 

گوقه  که  مشهاهده    قشان داده شده اسهت. همهان   8شکل 

تغذیهۀ  براسهاس شهاخص پااقسهیل    مراتهع  ایهن  ، گردد می

خهوب و  -ماوسط، ماوسط-های ضعیفب  کبسمصنوعی 

 بندی شده است.کل مخیلی خوب -خوب

 

 نظرمراتع موردمصنوعی تغذیۀ پتانسیل . 8 شکل
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تغذیههۀ هههای پااقسههیل  مسههالت هریههک از کههبس  

قشان داده شده است. براین اساس،  6 مصنوعی، در جدوب

بیشارین و کمارین مسالت مراتع مورد قظر را ب  ترتیب، 

خیلهی   -ماوسهط و خهوب   -های پااقسهیل ضهعیف  کبس

 خوب ب  خود اخاصاص داده است.

 مصنوعیتغذیۀ مساحت طبقات پتانسیل . 6 جدول

 ۀتغذیمکلات پااقسیل 

 مصنوعی
 مسالت
 )هکاار(

 مسالت
 )درصد(

 5/62 52/601 ماوسط-ضعیف

 36/20 99/195 خوب-ماوسط

 14/17 8/164 خیلی خوب-خوب

 100 31/962 جمع کل

 

 ارزیابی کارایی مدل .4 .3
پخش سیبب اجراشده ساماقۀ اقدازی براساس روی هم

ای بها عملکهرد موفهم در    مورد مطاتع  )سهاماق  منطلۀ در 

تغذیهۀ  بینی پااقسیل پیشقلشۀ مصنوعی( و زمینۀ تغذیۀ 

بینی . دقت پیشکارایی این روش ارزیابی گردید ،مصنوعی

 یکسهان  سلوباقدازۀ )شده مرالیبندی شکک برپایۀ مدب 

. گردیههد اقجههاببینههی( مههورد اسههاهاده در پههیشبهها لاتههت 

سهلوب   14شهود،  مشاهده مهی  7گوق  ک  در جدوب  همان

پخهش سهیبب اجهرا شهده در کهبس      ساماقۀ %( از 5/87)

%( در کهبس  5/12سهلوب آن )  2خیلهی خهوب و    -خوب

براسهاس روش  خوب قرار گرفا  اسهت. بنهابراین    -ماوسط

 .بدست آمد% 5/87دقت مدب قسکت فراواقی، 

 و دقت مدل سامانۀ پخش سیالب اجرا شدههای درصد فراوانی سلول .7 جدول

 (%) دقت مدب
های قرار درصد سلوب

 گرفا  در هر مکل 

های پخش  سلوبتعداد 

 سیبب اجرا شده

 پااقسیل

 مصنوعی ۀتغذی

5/87 

 خیلی خوب -خوب 14 5/87

 خوب -ماوسط 2 5/12

 سایر مکلات 0 0

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
دههد که  اسهاهاده از    های این پژوهش قشان مهی یافا 

دهههی و ( در وزنAHPتحلیههل سلسههل  مراتکههی )ینههد آفر

بنهدی، بهرای   ها در کنار تکنیهک شهکک   بندی معیاراوتویت

مصنوعی رویکردی  ۀتغذی ۀساماقیابی منامم مناسب مکان

 و مهید است.جدید، مناسب 

معیهاره مکهاقی در   گیری چنهد اساهاده از روش تصمیم

این پژوهش قشان داد ک  عبوه بر داشان دقهت کهافی در   

مصنوعی، قیازمند صرف زمان و تغذیۀ بندی پااقسیل پهن 

[ این مطلب 14]و  [3]کمار است و قاای  مطاتعات هزینۀ 

قشهان   قکلهی مطاتعهات  قایجۀ همچنین  .قمایدمی را تأیید

تهرین  معیاره، یکی از قهوی گیری چندداد ک  روش تصمیم

 ههای پخهش سهیبب اسهت     یابی سهاماق  ها برای مکانابزار

 .این پژوهش با آن همخواقی داردقایجۀ ک   ،[8]

-چنهد گیری بندی در تصمیماساهاده از تکنیک شکک 

-گیهری تصهمیم  مکاقی، موجب سیساماتیک کردنمعیارۀ 
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همخهواقی   های پیشهین ک  با پژوهشهای کارشناسی شد 

های شیب، ضهخامت  . همچنین اساهاده از پارامار[1] دارد

شناسهی، قابلیهت اقالهاب و ههدایت     اشهکا،، زمهین  غیرالیۀ 

بها  آب زیرزمینهی  مصنوعی قلشۀ تغذیۀ اتکاریکی تواقست 

 [11]و  [4]قاهای  مطاتعهات    ارائ  دهد که  بها   رادقت باال 

 همخواقی دارد.

( بههرای ایجههاد شههاخص WLCوزقههی ) ترکیههب خطههی

بنهدی  ها به  سیسهام شهکک    گیریتناسب و اقالاب تصمیم

بندی قابل اعامهادی ارائه      دارای قابلیت خوبی بوده و پهن 

 مطابلت دارد.[ 10]دهد ک  با قاای  پژوهش می

قسکت به    Qalقاای  این پژوهش قشان داد ک  رسوبات 

تواقایی بهاهری در قههوپ آب سهطحی و     Qt3و  Qfرسوبات 

تغذیهۀ  دارد و بهرای اقجهاب عملیهات    آب زیرزمینهی  تغذیۀ 

 د اخاصاص داد.مصنوعی، قرخ بیشاری را ب  خو

 پخش سیببساماقۀ ، قکلی هایپژوهشبراساس قاای  

 و توتیهد  باعا افهزایش  شور،آبخیز چملوزۀ اجرا شده در 

همچنههین  [.9] شههده اسههت تههاج پوشههش گیههاهیدرصههد 

ای اساان کردسهاان  های آماری شرکت آب منطل گزارش

افهزایش   موجهب ایهن سهاماق    قشان داده است ک  اجهرای  

شهده اسهت.   آب زیرزمینهی  کود سطح ایسهاابی  تغذی  و به

ههای  پوشاقی سهلوب هم راین، دقت مدب براساس میزانبناب

درصهد   5/87بندی مدب و پخش سیبب اجراشهده،  شکک 

 .دست آمدب 

تکنیهک  قاای  ایهن پهژوهش اثکهات کهرد که       بنابراین 

بنههدی و شناسههایی در پهنهه  AHPو روش بنههدی شههکک 

دارای کههارایی  مصههنوعی ۀتغذیهه منههامم دارای پااقسههیل

بههودن قابههل اممینههان خههوبی اسههت. همچنههین ضههمن  

در  ،مصهنوعی  ۀتغذیه  پهروژۀ های مناسهب  بندی مکان پهن 

پهروژۀ   های مساعدشناسایی مکانهزین  و زمان مربوط ب  

ایهن   بنابراینگردد. جویی زیادی میصرف مصنوعی، تغذیۀ 

در  را AHPبندی و روش شکک تکنیک اساهاده از پژوهش 

 .قمایدپیشنهاد میمصنوعی تغذیۀ یابی مکانمطاتعات 

 

References 

[1] Adiat, K.A.N., Nawawi, M. N. M. and Abdullah, K. (2012). Assessing the accuracy of GIS-based elementary multi 

criteria decision analysis as a spatial prediction tool–A case of predicting potential zones of sustainable 

groundwater resources. Journal of Hydrology 440-441, 75-89. 

[2] Azizur Rahman, M., Rusteberg, B., Gogu, R.C., Ferreira, J.B.L. and Sauter, M. (2012). A new spatial multicriteria 

decision support tool for site selection for implementation of managed aquifer recharge. Journal of Environmental 

Management 99, 61-75.  

[3] Chabok Baladchi, m., Hassanzadeh taghavi, M. and Ebrahimi Khosfi, Z. (2011). Site selection of the flood 

spreading by using from Analytic Hierarchy Process (AHP). Iranian Journal of Watershed Management Science 

and Engineering 13, 31-38. 

[4] Ghermez cheshme, b., Ghayoumian, J. and Faiznia, S. (2003). Application of GIS and DSS to site selection prone 

areas of flood spreading (case study: Meymeh region). Journal of Tarbiat Modares University 4, 115-131. 

[5] Ghayoumian, J., Ghermezcheshme, B., Feizinia, S. and Noroozi, A. A. (2005). Integrating GIS and DSS for 

identification of suitable area to artificial recharge project (case study Meimeh Basin, Isfahan). Environmental 

Geology 47, 493-500. 

[6] Ghayoumian, J., Mohseni Saravi, M., Feizinia, S., Nouri, B. and Malekian, A. (2007). Application of GIS 

techniques to determine areas most suitable for agricultural recharge in a Coastal Aquifer in Southern Iran. Journal 

of Asian Earth Sciences 30, 364-374. 

[7] Greenbaum, D. (1989). Hydrogeological applications of remote sensing in areas of crystalline basement. Conference 

of Groundwater Exploration and Development in Crystalline Basement Aquifers, Zimbabwe. 



  ...AHP روش و بندی شکک  کیتکن کاربرد یابیارز

 

 693 

[8] Hekmat pour, M., Faiznia, S., Ahmadi, H. and Khalil Pour, A. (2008). Zonation of suitable areas for artificial 

charge, in the Varamin plain by GIS and Decision Support System (DSS). Iranian Journal of Environmental 

Studies 42, 1-8. 

[9] Jamali, A., Ashouri, p. and Zare Kia, S. (2011). Determining and prioritization of flood spreading zonation to 

recharge of aqueducts, wells and springs in the dry areas (Case Study: Yazd miankuh watershed). Iranian Journal 

of Range and Desert Researches 17(1), 106-114. 

[10] Karam, A. (2005). Application of weighted linear combination (WLC) to potential zonation of landslides (Case 

Study: Sarkhoon region in Chahar Mahal Bakhtiari Province). Iranian Journal of Geography and Development 2, 

131-146. 

[11] Mehrvarz  Moghanloo, K., Faiznia, S., Ghayoumian, J. and Ahmadi, H. (2006). Study of quaternary deposits to 

determining prone areas of flood spreading by remote sensing (RS) and geographic information system (GIS) 

techniques (Case Study: Tasuj plain). Iranian Journal of Range and Desert Researches 21, 437-467. 

[12] Ramezani Mehryan, M., Malek Mohammadi, B., Jafari, H.R. and Rafiee, Y. (2012). Site selection of artificial 

recharge using multi criteria decision making and GIS methods (Case Study: Shamil and ashkara plains, 

Hormozgan). Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 14, 1-10.  

[13] Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology 

15, 234-281. 

[14] Shrier, C., Fontane, D. and Garcia, L. (2008). Spatial knowledge-based decision analysis system for pond site 

assessments. Journal of Water Resources Planning and Management 134(1), 14-23. 

[15] Water resources department of Kurdistan province (1957). Aquifer testing report of Ghorve-Dehgolan plain. 

Geowat consulting engineering. 

  



 


