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 دهیچک

 1۰ یطت  جتا  یده قتاههر  دشتت . دارد یادیز تیاهم ینیرزمیز یهاآب یمصنوع یۀتغذ یبرا البیس پخش مناسب مناطق نییتع

 یبترا  پتووهش  نیت ا در .دارد آبختوا   در تعادل جادیا به ازین و است داشته ینیرزمیز  آب سطح افت متر 11 از شیب ریاخ  سال

 اطالعتا   ۀستامان  و یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا از( یمرکز استا ) جا یده قاههر زیآبر ۀحوض در البیس پخش نقاط یابیمکا 

 یابیت مکا  در مؤثر یهاشاخص و ارهایمع نیترمهم اول ۀمرحل در. شد انجام مرحله سه در یبررس نیا. شد استفاده ییایجغراف

 یبترا . شتد  استفاده یمراتبسلسله روش از ارها،یمع نیا یبندتیاوهو و یابیارز یبرا دوم ۀلمرح در. شد نییتع یمصنوع یۀتغذ

. شتد  استتفاده  یاراض یکاربر ،رهیذخ بیضر ،یشناسنیزم ،یرینفوذپذ ب،یش ،یزیخلیس ا یخصوص یارهایمع از ،منظور نیا

 مناسب مناطق نییتع مورد در داد نشا  جینتا. دش نییتع هاشاخص و ارهایمع از کیهر ارزش و تیاهم ارزش، نییتع جدول از

 یشتتر یب وز  از بیت ترتبته  بیشت  و یزیت خلیست  یارهتا یمع قتاههر،  زیت آبر ۀحوض در ینیرزمیز یهاآب یمصنوع یۀتغذ یبرا

 سیمتاتر  اساس بر سوم ۀمرحل در. هستند یکمتر ینسب وز  یدارا یاراض یکاربر و رهیذخ بیضر راستا نیا در. برخوردارند

 پختش  یمکتان  تیت اوهو ۀنقشت  و شدند قیتلف گریکدی با ArcGis در AHP اکستنشن توسط ،یرستر یاطالعات یهاهیال ا ،اوز

 عنتوا   بته  زیت آبر ۀحوضت  کل از درصد ۳/29 ،یکاربر تیمحدود یدارا مناطق کرد  هحاظ با داد نشا  جینتا. شد هیته البیس

 .شودیم شامل را هکتار ۴28۰ حدود یمساحت که است البیس پخش یبرا مناسب و مناسب اریبس مناطق

 .یمصنوع یۀتغذ ،ییایجغراف  اطالعا ۀسامان ،یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا الب،یس: یدیکل کلمات

 

                                                             
 نويسندة مسئول     Email: Javad_370@yahoo.com 
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  مقدمه

 یسنا   نن  یبه و هنا  آبخنون   یمصننو   يۀتغذ ها، البیس مهار

 در کن   نسن   ینقندنمات  نيتر مهم ن  یعیطب منابع ن  نستفاده

 صننور  خشنن  منن ین و خشنن  طقمنننا در البیسنن پخنن 

 روش بن   یمصننو   يۀتغذ یبرن یابيمکا  ۀنی م در .ردیگ یم

 آ  ن  کن   نسن   شنده  ننجنا   یادي  قا یتحق البیس پخ 

 همکنارن   و زروین ت یطناهر  یهنا  پنووه   ب  تون  یم جمل 

 همکننارن  و ی نهنند کرمانشنناه، یمنناه دشنن  در( 2013)

 در( 2017) همکنارن   و یاريخندن  مشهد، دش  در( 2016)

 و یخنو  دشن   در( 2018) قنبر نده و یعیشف ،یخو دش 

 ن1[ کرد نشاره آباد خر  دش  در( 2020) همکارن  و یوسفي

 یهننا پننووه  ن  تننون  یمنن یخننارج یهننا پننووه  در. ]5

 و ینن یچن هند، دکا  دش  در( 2005) موها  و شانکاريرنو

 و رنجیکننا  و تننون  یمکنننا  دشنن  در( 2013) همکننارن 

 .]8 نن 6[ بنرد  ننا   هنند  یونگنا  دشن   در( 2014) همکارن 

 نظنر  در البیسن  پخن   یابين  مکا یبرن یمختلف یارهایمع

 یارهننایمع( 2005) همکننارن  و ا یننومیق. شننود یمنن گرفتنن 

 و یکن ين کتر  يهدن ،یستابين سطح نرتفاع ،یرينفوذپذ ب،یش

 و مقنند  حنناف . ]9[ کردننند نسننتفاده رن ینرنضنن یکنناربر

 ،ینرنضنن یکنناربر ب،یشنن یارنمترهنناپ ن ( 2015) همکننارن 

 کردنند  نسنتفاده  خنا   باف  آبرنه ، ن  فاصل  ،یژئومورفو وژ

 ۀمنطقن  در یقن یتحق در( 2012) همکارن  و ا یقاسم .]10[

 الب،یسن  ا یخصوصن  شامل اریمع چهار زدي نستا  یاريشهر

 یهنا خسار  و منطق  در آب یکاربردها ،یرينفوذپذ طيشرن

  ونمنل   ین نهم نینی تع منظور ب  .گرفتند نظر در رن البیس

 نستفاده یمرنتبسلسل  لیتحل نديفرن ن  یابيمکا  نمر در مؤثر

  نون  ب  البیس حجم و خا  باف   ونمل  ينها در ک  شد

 شندند  شنناخت   البیس پخ  یابيمکا  در  ونمل نيترمهم

]11[ . AHP یبنرن  شنده یطرنحن  یهنا  سنامان   نيترجامع ن 

  ین تکن نين ن رنين   ،نس  چندگان  یرهاایمع با یریگمیتصم

 فنرنهم  یمرنتبسلسل  صور  ب  رن مسئل  کرد  فرمو   نمکا 

 مختلن   یارهایمع گرفتن نظر در نمکا  ،نیهمچن و کندیم

و  یر گنود  .]11[ سنا د یمن  ایمه مسئل  در رن یفیک و یکم

ثیرگنذنر در  أال   و ت ی( در تحقیقی معیارها2014) همکارن 

شناسنی، شنیب، ضنخام  بخن       منین  رنمصننو ی   ۀتغذي

، گرنديننا  هینندرو یکی، آب  ير مینننیغیرنشننباع، کیفینن  

، فاصل  ن  مننابع آب سنطحی و   ضريب ذخیرهقابلی  ننتقال، 

 همکننارن  و  رچشننم .]12[ کردننند ا ینننرنضننی ب یکنناربر

 نسنتا   دیماشنک  زیآبخ ۀحوض در ک  ین مطا ع  یط( 2015)

 و DSS قین تلف با توننستند دندند، ننجا  بلوچستا  و ستا یس

GIS  کننند  نینی تع رن البیس پخ  یبرن مناسب یها مکا 

 نقنا   ينافتن  یرنسنتا  در (2016) همکارن  و مهسونرن . ]13[

 تامینل  سنا م،  بخ  در  ير مینی آب ةذخیر پتانسیل یدنرن

 .]14[ کردنند  نستفادهGIS  و RS تکنی  ن  هندوستا ، نادو،

  یننقابل ب،یشنن یارهننایمع بننا( 2018) همکننارن  و یچنندر

 بنا  و یشناسن نی من  و یژئومورفو وژ ،ی هکش بيضر ننتقال،

 و يیاین جغرنف نطال نا   سنتم یس دور، ن  سننج   ن  نستفاده

 یمصننو   يۀتغذ یبرن مناسب مناطق  MCDM یها یتکن

. کردند نییتع یغرب ناپوريمد ۀمنطق در رن ینیر مي  یهاآب

 در MCDM یهنا  ین کنت يیکنارن  انگریب آمده دس  ب  جينتا

 یمصنو  يۀتغذ یبرن مناسب مناطق نییتع در GIS با قیتلف

( 2018) یتزرج سالجق  .]15[ نس  بوده ینیر مي  یهاآب

 آبرنهن ،  تنرنکم  هنا، گسل ،یشناسنی م ینطال ات یها  يال با

 منناطق  خنا ،  پین ت و منوند  یفشنردگ   ،يتغذ طيشرن ۀنقش

 مناسنب  منناطق  ،نیهمچنن  و ینن یر مي  آب لیپتانس یدنرن

 یمنوغل . ]16[ کنرد  نینی تع رن ینیر مي  یهاآب يۀتغذ یبرن

 بین ترک بنا  آبخنون   یمصننو   ينۀ تغذ یابيمکا  ب ( 2021)

 بنا  و پردنخ  فار  گا يگربا در MCDA و  GIS یها روش

-Fuzzy و  PROMETHEEII-SAW یهننا روش ن  نسننتفاده

AHP ، یمصنننو  شننارژ یبننرن نی منن بننود  مناسننب ۀنقشنن 

 پننووه  ن  هنند . ]17[ کننرد جننادين رن ینننیر مي  یاهنن آب

 ۀحوضن  در البیسن  پخن   مناسنب  یها مکا  نییتع حاضر،

 یمرنتبن سلسل  لیتحل نديفرن ن  نستفاده با جا یقا هر د  زيآبر

 نين ن در بنار نینو  یبرن ک  نس  يیایجغرنف نطال ا  ۀسامانو 

 .گرف  قرنر یبررس مورد حوض 

 هاروشو  مواد

قمنرود   زیآبخ ۀحوضن   یبخش  نون   ب قا هر زیآبخ ۀحوض

 "15 ′55 330تنا   "36 ′48 330 یدر حد فاصل  رض شما 

در شهرستا   "55 ′51 500تا  "01 ′03 510 یو طول شرق

  ین موقع 1 شکلقرنر دنرد.  ین  تونبع نستا  مرکز جا ید 

. دهند  یا هر رن نشا  مق زیآبخ ۀحوضدر  یعاتمطا  ةمحدود

 ۀنقط نيبلندتر یهکتار دنرن 14320حوض  با مساح   نين

حوضن (   ی)خروجن  نقطن   نيتر پس  و متر 2399 ینرتفا 

 .دنرد مجنزن  ۀرحوضي  18 ک  اس ،يمتر ن  سطح در1790

 سنیالب  پخن   مناسب های رص  یيشناسا و بررسی برنی
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 یهنا  الي  و ننتخاب يابیمکا  بر مؤثر های شاخص ديبا نبتدن

 Arc نفنزنر  ننر  . شنود  تهی  Arc GIS نفزنر نر  در نطال اتی

GIS ن  نستفاده با ونقعی دنیای در رن پديده ي  رفتار مدل 

 یهنا  پنروژه  نغلنب  نهنايی  هد . کندمی نرنئ   امل چندين

GIS نسن   هم با گوناگو  منابع ن  فضايی هایدنده ترکیب 

. شود وتحلیلتجزي  و  توصی متقابل، نثرن  ترتیبنين ب  تا

 ين   صنور   بن   تنون  منی  رن GIS مندل  ي  ،کلی طور  ب 

 ين   کمن   بن   ورودی های نقش  سری ي  ترکیب فرنيند

 .کرد فرض خروجی ۀنقش ي  ۀتهی برنی تابع

 
 قالهر زیآبخ ۀحوضدر  یمطالعات ۀمحدود تیموقع .1 شکل

 شنیب،  شناخص  شن   نیشیپ مطا عا  هایبررسی با

 یکونترنر یونحدها ره،یذخ بيضر ،یزیخلیس نفوذپذيری،

 ۀالين . شندند  نظرگرفت  در ینرنض یکاربر و (یشناس نی م)

 در  ينر  شنر   بن   شدهادي های شاخص ن   ي هر نطال اتی

  :شد تهی  Arc GIS نفزنر نر 

 بیش

سنیل شیب نق  بسیار مهمنی در کنتنرل  نونملی ماننند     

در  خیننزی، نفوذپننذيری، تشننکیل خننا  و غیننره دنشننت  و

. هنر  نسن  ترين  امنل  های پخ  سیالب مهم تعیین محل

سنر   آب نینز کنم     ،گاه شیب و  منق آب کناه  يابند   

و فرصن  کنافی بنرنی نفنوذ در خنا  رن خونهند        شنود  می

 5بايد شیب منطق  پخ  بین صنفر تنا    ،دنش . در نتیج 

و د کرپخ   ۀ رصدرصد باشد تا نينک  بتون  سیالب رن در 

 ير میننی   آب ةسنفر ونرد  نند و دن کسیالب فرص  نفوذ پی

مورد مطا عن ، نبتندن    ۀمنطقشیب در  ۀنقش ۀتهی یبرنشود. 

بردنری کشنور بن    سا ما  نقش 1:25000های رقومی  نقش 

  و مندل رقنومی نرتفناع منطقن      شود یمونرد  GISمحیط 

(DEM) شیب  ۀنقش. ن  مدل رقومی نرتفاع شدها تهی  ن  آ

آبرفتی ن   ةمحدودرقومی شیب مدل  ،نستخرنج و در نهاي 

 زین آبخ ۀحوض بیش ۀنقش 2 شکل. شد کل منطق  تفکی  

 حوضن   شتریب نقش ، نين ب  توج  با. دهد یم نشا  رن قا هر

 و دنرد قننرنر( درصنند 5-0) نيیپننا یهننا بیشنن کننال  در

 و حوضن   یشرق شمال یها قسم  در باال بیش یها کال 

 .شود یم دهيد یمطا عات ۀمنطق جنوب در یحد تا

 یشناسنیزم

موجود در منطق  شامل ونحد  یسنگ یونحدها نيتر یميقد

 حوضنن  مختلنن  نقننا  در کنن  نسنن نئوسننن  يیکنگلننومرن

 بن   حوضن   یشنرق  شنمال  یهنا  بخن   در و دنرد رخنمو 

 ليتبند  یتنوف  یکنگلومرنها و  يبا  تا یخنث یها  یو کان

در  وسنن یگمین  یونحندها، ونحندها   نين ن  ن پن  . شود یم

 یگنذنر ننا   قنم  سنا ند  ننا   ب  ک  شود یممنطق  مشاهده 

 و سنن   ماسن   و منار   ن  يیها تدنخل با آه  ن  و نند شده

 یرو یوسنتگ یناپ حا ن   با ونحد نيننند.  شده لیتشک مار 

 و اين در یشنرو یپ انگرين نما و ردیگ یم قرنر نئوسن ال یتشک

 ،جن  ینت در کن   نسن   یگنذنر رسنوب  طیمح  مق  ينفزن

 نرتفا نا    يفرسا. نس   شده جادين یآ پ يیکوهزن یفا ها

 يیکنگلنومرن  رسنوبا   وسنن یپل ةدور یطن  ينی  نکوه ن  بعد

 منطقنن  غننرب جنننوب در کنن  آورده وجننود  بنن رن یخاصنن
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 شامل ۀمنطق نيدر ن یفشانآت  یها  یفعا . دنرد رخنمو 

 آمند   وجنود   بن  با ن   کن   ،نسن  نئوسن  یکیونحد و کان

 ضنمن  ، شنده در شنمال شنرح حوضن      یتوف یکنگلومرنها

 حوضن   ن  قسم  نیهم در زین نيآذر یها توده نفوذ نک ين

 نين . پ  ن  ننس   شده یتيوريآمد  ونحد د وجود  ب با  

 و ننند  شنده نرتفا نا  منطقن      يفرسنا  یها دهيمرنحل، پد

نننند.  آورده وجننود  بنن رن چهننار  دورن  یآبرفتنن یونحنندها

 یسنا ندها  شند   فرسوده حاصل ک  یکونترنر یها شت نه

 بن   ینن یر مي  آب مخنا    نيتنر  مهمهستند،  باالدستشا 

 ی موماَ در ونحندها  البیپخ  س ا ی مل و نديآ یمشمار 

 یشناسن نی من  ۀنقشن  3 شنکل . ردین گ یمن ننجا   یکونترنر

 .دهد یم نشا  رن منطق 

 
 قالهر زیآبخ ۀحوض بیش ۀنقش .2 شکل

 
 قالهر زیآبخ ۀحوض یشناسنیزم ۀنقش .3 شکل

 یریفوذپذن

  شود. بتأثیر نين  امل در کاه  تبخیر و تعرح نمايا  می

وی سنطح  ر آب ،باشند ین يپنا ک  نفوذپنذيری نگنر   ی ن گون 

بنرنی تعینین   . شنود  یمو بعد ن  مدتی تبخیر ماند یم خا 

 یهننا آ منناي آبرفتننی ن  نتننايج   ةمحنندودنفوذپننذيری 

نسنتفاده  ده شن نفوذپذيری ک  ب  روش حلق  مضا   ننجا  

 نن  یجيينابی کر نفوذپذيری محندوده بنا درو    ۀنقش وشد 

 ینصنل  یها گروه. شد تهی   GISدر محیط  ادشدهينطال ا  

 :ن  ندن بار  SCSتوسط  شدهنییتعخا  

 شند   بنا  یها خا ( رونناب  یضع لی: )پتانسA گروه

 هسنتند،  مرطنوب  کنامالا  ک  یهنگام یحت باال یرينفوذپذ

دنشننت  و  يیبنناال یگننذرآب و بننوده یخننوب  هکنن  یدنرن

 .شوند یم شامل رن قی م یسنگقلوهو  یشن یها خا 

 متوسننط یرينفوذپننذ شنند  بننا يیهننا خننا : B گننروه

 و هستند قیک   م يیها مرطوب هستند. خا  ک  یهنگام

تنا   زين نسبتاا ر هاآ  باف  و دنشت  خوب تا متوسط  هک 

 يیتونننا  و نسن  متوسنط   هنا آ  یگنذر آب. نسن  متوسط 

 رونناب دنرند.  دین  نظر تو  یمتوسط
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ک  مرطوب  یکم وقت یريبا نفوذپذ يیها : خا C گروه

کن  منانع نفنوذ آب بن       ین  ين هستند.  مندتاا همنرنه بنا ال   

تنا نسنبتاا    زيباف  ر یدنرن اي و شود یم تر نيیپا یها قسم 

 دین تو  يیتونننا  دنرنند  یکم یگذرآب بيضرن و هستند زير

 .نس  ادي  نسبتاا هاآ  رونناب

 یکنم هنگنام   یلیخ یريبا نفوذپذ يیها : خا D گروه

 يیها خا  ،یرس یها هستند.  مدتاا شامل خا   یک  خ

سنخ    یها  يبا ال يیها خا  ،یباال و دنئم آب ةسفر  يبا 

 یرو  منق کنم  یهنا  آ  و خنا    ين در سطح و نزد یرس

  ین قابل یهنا دنرن  خنا   ني. نندريناپذنفوذ باايتقر ال یتشک

هنا و   حوضن   یسننگ  یهنا  کم بوده و قسنم   یلیخننتقال 

 يیگنروه تونننا   ني. در نشود یمگروه  نيشامل ن زیها ن جاده

 یرينفوذپنذ  ۀنقشن  4 شکلوجود دنرد.  یاديرونناب   دیتو 

 32 دند نشا  ها یررسب. دهد یم نشا  رن قا هر زیآبخ ۀحوض

 یريبننا نفوذپننذ Bن  گننروه  هننا رحوضنن يخننا    ن درصنند 

 17کنم و   یريبنا نفوذپنذ   Cگروه  ن صد در 51متوسط، 

 .نس کم  یلیخ یريبا نفوذپذ  Dگروه ن درصد 

  یاراض یکاربر

 کن   شنود  گرفت  نظر در یمتعدد  ونمل ديبا مونرد نين در

 و شنده  ننجا  ینصالح ا ی مل ن،ی م ن  نستفاده نوع شامل

 یهنا  کنال   نینی تع ن  بعند . نسن   یکيدرو وژین ه  یوضع

 ةمحندود   ين  بن   مربو  هرکال  ک  حوض   يدرو وژیه

رن نشنا    ینرنض یکاربر  یوضع 5 شکل. نس  یرينفوذپذ

 کنال   در حوضن   شنتر یب نقشن ،  نين ن ب  توج  با .دهد یم

 .دنرد قرنر مرنتع

 
 قالهر زیآبخ ۀحوض یرینقشه نفوذپذ .4 شکل

 

 قالهر زیآبخ ۀحوض یاراض یکاربر ۀنقش .5 شکل
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 یزیخ لیس

 یبنرن  مناسنب  هنای محنل  ننتخناب  یمعیارها ن  ديگر يکی

 هنای حوضن   آبندهی  ينا  خینزی سیل میزن  سیالب پخ 

 سناير  شند   فنرنهم  صنور   در  ينرن  ،نس  باالدس  آبخیز

مکا   مین، ب  تزريق و نفوذ جه  آب نبود و ی ،فاکتورها

 خینزی، سیل ۀنقش ۀتهی یبرن. نس  نستفاده قابل غیر يابی

 ن   يهر در تو یدی رونناب حجم ،SCS روش ن  نستفاده با

 در و شند  برآورد مختل  با گش  هایدوره در ها  يرحوض 

 بن   سنا    10 با گش  ةدور با تو یدی آب پتانسیل ،نهاي 

 آبرفتنی  ةمحندود  مختل  مناطق خیزیسیل قابلی   نون 

 SCS روش .شند  تهین   آ  رقومی ۀالي و شد گرفت  نظر در

 :نس  ري  صور  ب 
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𝑄𝑃 =ونحد دروگرن یه نوج یدب (m3/s) 

A = زيآبر ۀحوض مساح (km2) 

Q =رونناب نرتفاع (mm) 

𝑇𝑃 = ونحد دروگرن یه جنو منطق  تا  ما (hr) 

(D2-D1 =) دروگرن ین ه رین نظ منؤثر  بارش  ما  مد 

 (hr) ونحد بارش مد -ونحد

TL = بنارش  مد  ثقل مرکز ن  زيآبر ۀحوض ریتأخ  ما 

 (hr) دروگرن یه نوج ۀنقط تا ونحد

TB = ونحد دروگرن یه  يپا  ما (hr) 

TC = زيآبر ۀحوض تمرکز  ما (hr) 

 نشنا   رن یبررس مورد ۀحوض یزیخ لیس ۀنقش 6 شکل

 .دهد یم

 

 قالهر زیآبخ ۀحوض یزیخ لیس ۀنقش .6 شکل

 رهیذخ بیضر

 کن   نسن   هیندرودينامی   بيضنرن  ن  يکنی  رهیذخ ضريب

 رسنوبا  . دهند یم نشا  رن متخلخل محیط در آب حرک 

 ننتقننال قابلینن  دنرنی مختلنن  مننناطق در آبرفنن   مقننی

 مینزن   بنندی، نن  دن بن   توج  با هاآبخون . هستند متفاوتی

 مقدنرمشخصنی   منا   ونحد در هاآ   مق و شد  سیمانی

 آبرفن   بنندی دننن   چن   هنر . دهندمی  بور خود در رن آب

 ونردشده آب ،باشد کم آ  شد  سیمانی میزن  و تردرش 

 مانندنبی  ن  و شنده  خنارج  منطق  ن   ودتر آبخون  دنخل در

  نا  نطال ن  نسنتفاده  بنا . کنند منی  جلنوگیری   رص  شد 

 هنا چناه  نينن  نطال نا   بنردنری بهره هایچاه ننتقال قابلی 

 در ننتقنال  قابلین   رقومی مدل GIS محیط در و نستخرنج

 ةرین ذخ بيضنر  ۀنقشن  7 شنکل  .شد تهی  آبرفتی ةمحدود

 .دهد یم نشا  رن قا هر زیآبخ ۀحوض
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 قالهر زیآبخ ۀحوض ۀریذخ بیضر ۀنقش .7 شکل

 (AHP) یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا

 یهنا  سنتم یس نيتنر  ن  جنامع  ،یمرنتبسلسل  لیتحل نديفرن

چندگان  نس ،  یارهایبا مع یریگ میتصم یبرن شدهیطرنح

نمکا  فرمو   کرد  مسنئل  رن بن  صنور       یتکن نين رني 

 گننرفتن نمکننا  در نظننر  ،نیهمچننن و یمرنتبننسلسننل 

رن در مسنئل  فنرنهم    یفن یو ک یمختلن  کمن   یها شاخص

 ی وجن  ۀسن يمقا یک  بر مبنا نديفرن نير ن. د]18[ سا د یم

 دخا   یریگ میتصم در یمختلف یها ن يگز شده، نهاده بنا

 و ارهننایمع  یحساسنن لیننتحل نمکننا  و شننود یمنن دنده

و  یسنا گار  زن ین م ،نیهمچنن . دين آ یمن  فرنهم ارهایرمعي 

 نيممتا  ن یايک  ن  مزن دهد یرن نشا  م میتصم یناسا گار

پنووه    نينس . در ن ارهیمعندچ یریگ میدر تصم  یتکن

 نفنزنر ننر  در  ارهنا یمربنو  بن  مع   یهنا   يمناتر  لیبا تشک

Expert choice، بن  دسن     يیو نها ینسب یها و   ريمقاد

 ،AHPقابنل تحمنل در روش    یننر  ناسنا گار   زن یآمد. م

 .نس   شده گرفت در نظر  1/0کمترن  

 ها نهیگز تیاهم بیضر نییتع

 ن  کنن  یاسننیمق ن  نسننتفاده بننا  ونمننل دو بنن  دو ۀسننيمقا

یمشده، ننجا   یطرنحتر مطلوب کسا  تا کامالاي  یمطلوب

میتصنم  9تا  1دنده نس  ک  نستفاده ن   . تجرب  نشا ردیگ

مطلنوب   ینگونن   ب  رن ها س يمقا تا سا د یم رن قادر  رندهیگ

 در 1 جنندول نسننتفاده ن  ، لنن  نیننجننا  دهنند. بنن  همنن 

 نسنتاندنرد  ا ین مق  ين   صنور   بن  ینس يمقا یا دهینمت

 ن  رننندگا یگمیتصننم هننا سنن يمقا نينندرآمننده نسنن . در ن

ک  نگر  یننستفاده خونهند کرد ب  گون  یشفاه یها قضاو 

خونهند گفن  کن      رننده یگمیتصمشود  س يمقا jبا  i نصر 

 ريبن  مقناد   ک نس   یفیک های  حا  ن  یکي jبر i   ینهم

 .نندشده ليتبد 9 تا 1 نیب یکم

 تیاولو و حیترج و یفیتوص ریمقاد. 1 جدول

 یعدد مقدار (یشفاه)قضاوت  حاتیترج

 9 تر مطلوب کامالا اي تر مهم کامالا

 7 یقو یلیخ  یمطلوب اي  ینهم

 5 یقو  یمطلوب اي  ینهم

 3 تر مهم یکم اي تر مطلوب یکم

 1 کسا ي  یمطلوب اي  ینهم

 8و6،4،2 فونصل نیب یها  ينو و

 

 نننر  ديننبا  ر ونمننلي  و  ونمننل بنن  یدهنن   و ن  پنن 

 ،باشند  Ir <0.1شود کن    نییتع ین ب  گون  1(Ir) یناسا گار

 یسنا گار  بنر  دال   آمدهدس ب نسب   نين صور  نيدر ن

بنا   دين با ،صنور   نين ن رین غ در. دنرد  ونمنل  دودوب  س يمقا

در حند قابنل قبنول     Ir يیدوتا  يدر ماتر یرنتیین مال تغ

 . کرد میتنظ

                                                             
1. Inconsistency Rates 
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 بحث و جینتا
باا   البیپخاش سا   یابیا  مکاان  در ارهایمع ارزش نییتع

  AHPاستفاده از 

 بیشن  شناخص  یگنذنر  نر شحاصنل ن    یخروجن  8 شکل

 یشنتر یب  ین نهم ن  کنم  یهنا  بیشن نقشن    نين ن درنس . 

بنا   یها مکا  ةدهندنشا  9شکل،  دد  نيدر ن .برخوردنرند

 البیپخ  سن  یبرن  یوضع نيتر و مطلوب بیش نيکمتر

 .نسن   گرفتن   بنر  در رن ینرنض ن  درصد 43 حدود ک  س ن

 یمناطق در تما  حوض  وجود دنرد، نما در شمال شنرق  نين

 البیسن  پخن   یبرن و بداي می  يحوض  نفزن بیحوض  ش

 .رسد ینم نظر  ب مناسب

 و رودخانن   بستر ،یشهر ینونح ،ینرنض یکاربر يۀال در

 .ندشند  گرفت  نظر در  يمحدود  نون   ب یاور کش ینرنض

 یدهن و   ،ینرنضن  یکاربر يۀالمرحل  با نستفاده ن   نين در

شناخص   یگذنرحاصل ن  نر ش یخروج 9 شکل. شد ننجا 

 82 حندود  یمسناحت  دهند  ینس  و نشا  م ینرنض یکاربر

 شنکل  نين ن در .نسن   البیپخن  سن    یقابل یدرصد دنرن

 رین غ و یمسنکون  ینرنض یربرکا یدنرن یشرق شمال مناطق

 .نس  البیپخ  س ینستفاده برن قابل

 يیها بخ  ره،یذخ بيضر يۀال نییتع یبرن یبعد گا  در

 در نظنر  شتریب  ینهم با ،بود شتریب ةریذخ بيضر یک  دنرن

 شاخص یگذنرنر شحاصل ن   یخروج 10 شکل. شد گرفت 

وجود  9با نر ش  يیها شکل، مکا  طبق. نس  رهیذخ بيضر

 کنن  نسنن  7 نندد  رهیننذخ بيننندنرد و حنندنکثر نر ش ضننر

 68 حندود  و دهند  یم نشا  رن یقو یلیخ  یمطلوب  یوضع

 .نس  گرفت  ن  مساح  حو ه رن در بر درصد

 
 بیشاخص ش یارزش گذار .8 شکل

 
 یاراض یارزش شاخص کاربر .9 شکل
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 رهیذخ بیارزش شاخص ضر .10 شکل

حجم رونناب  ،SCS ینستفاده ن  مدل تجرب باگا  بعد  در

مرحلن  بنا    نين ن در. شند سنا   بنرآورد    10 با گشن   ةدوربا 

 GIS نفنزنر ننر  توسنط   یدهو   ،یزیخلیس يۀالنستفاده ن  

Arc  یگنذنر  حاصنل ن  نر ش  یخروجن  11 شنکل . شد ننجا 

کن    يیهاقسم  ،ادشدهي. در شکل نس  یزیخلیسشاخص 

 یشنتر یب  ین نهم یدنرن ،نسن   یشنتر یب یزین خلیس یدنرن

 ،شده دنده نشا  رهیت یآب رن  ب  ک  مناطق نين. بود خونهد

 ،نیهمچنن  .نسن   گرفتن   بر در رن ینرنض ن  درصد 17حدود 

نشنا    رنن  کنم  یک  با آبن  ین  مناطق جنوب یبخ  کوچک

 ینرنضن  یبناق . دنردرن  البیپخ  سن   یدنده شده نس ، قابل

ن  نظننر  البیپخنن  سنن یبننرن ینيیپننا سننطحنر ش  یدنرن

حجم آب مناسنب،  امنل    وجود ک  آنجا. ن  نس  یزیخ لیس

منناطق   رسد یم نظر  ب ،نس  البیدر پخ  س یمهم اریبس

 یبرن  ونمل یۀبق یدر صور  نر ش باال یو جنوب غرب یغرب

  ین منناطق قابل  گنر يمناسب خونهند بنود و د   البیس پخ 

 .دنش  نخونهند یمصنو  يۀتغذ یرن برن یمناسب

 
 یزیخلیسارزش شاخص  .11 شکل
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 شنند  فرسننوده حاصننل کنن  یرکننونترن یهننانهشننت 

 آب مخننا   نيتننرمهننمهسننتند،  باالدستشننا  یسننا ندها

 مومناَ   البیپخ  سن  ا ی.  ملنديآیمشمار  ب  ینیر مي 

مخرو  ا یم نين در .ردیگیمننجا   یکونترنر یدر ونحدها

ننجنا  پخن     یبنرن  منناطق  نيترمناسب د،يجد یهانفکن 

 يیهاقسم  صور  نس  ک  نيکار ب  ن رونلنس .  البیس

 یهنا  محنل  ،سنتند ه دين جد یآبرفتن  یهاپادگان  یدنرن ک 

 یخروج 12 شکل. هستند البیس پخ  یبرن یترمناسب

طبنق   .نسن   یشناسن نی م شاخص یگذنرنر شحاصل ن  

کنم ب  رن  سنبز   یشناسنی ممکا  ن  نظر  نيشکل، بهتر

 بنر  در رن ینرنض ن  درصد 11 حدود و شده دنده نشا  رن 

  . نس گرفت 

 
 یشناسنیزمشاخص  ارزش ۀنقش .12 شکل

قسنم   ،یرينفوذپنذ  ينۀ البا نسنتفاده ن    يینها گا  در

 یهنا محنل  ننون    بن   دنرند یشتریب یرينفوذپذ ک  يیها

 شنکل . شدند نظرگرفت  در البیپخ  س یبرن یترمناسب

 یرينفوذپنذ  شناخص  یگنذنر نر شحاصنل ن    یخروج 13

 نظنر  ن  یتنر مناسنب  یاهن   مکنا   رن کم یبخ  آب نس .

 رن در بنر  یدرصند ن  نرنضن   19 بناا يتقر ک  بوده یرينفوذپذ

 ن  درصند  23 با قرمزرن  بخ  زین آ  ن  پ . نس  فت رگ

 نظننر ن  رن یبهتننر  یوضننع حوضنن ، ینرنضنن مسنناح 

 .دهد یم نشا  گريد یها مکا  ب  نسب  یرينفوذپذ

 
 یرینفودپذ شاخص ارزش ۀنقش .13 شکل
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 AHPدر مدل  یناسازگار یها نرخ یابیارز

 مختلن ،  یهنا شاخص یگذنرنر ش و هاو  ن  ن مال  پ 

 Gis نفنزنر نر در  AHPو   ونرد نکستنشن  یدنرن یها يال

 بن   نسنب    يال ري  هر نر ش) یو   نسب  يو در نها شده

 .آمند  دسن    بن  2 جندول در  يی( و و   نهنا گريد ۀيرالي 

شخص شنده نسن ، بنا    م  يهر ال ینر  ناسا گار ،نیهمچن

 1/0کمتر ن    يراليتما    رد ینر  ناسا گار نک يتوج  ب  ن

 .دهدیم نشا  رن يینها یهاو  قبول بود   قابلنس ، 

باه  یهاا  بر اساس ارزش یاطالعات یها هیال زیو آنال قیتلف

 AHPاز روش  آمدهدست

نقدن   AHPها در  آ  یبند ينو وو  ها  يال یدهو  ن   پ 

 4258/0 بنا  یزین خلیسن  ينۀ ال. و   شند  هنا   يال قیب  تلف

بنا و     بیشن  یهنا   ين ال بین ترتب و   و سپ   نيشتریب

بنا و     یرينفوذپنذ  ،2055/0 و   بنا  یشناسنی م، 22/0

   بنا و  رهین ذخ بيو ضر 0439/0 ینرنض ی، کاربر0745/0

قننرنر دنرننند. بعنند ن  ن مننال   یبعنند یهننا در رده 0301/0

نشنا    14 در شکل یمدل خروج AHPدر  يینها یها و  

 22/29حنندود  یدنده شنند. بننا توجنن  بنن  شننکل، مسنناحت 

 مناسنب،  لومترمربنع یک 58/30 ارمناسب،یبس لومترمربعیک

 مربننع لننومتریک 4/20 و متوسننط مربننع لننومتریک 62/55

 .نس  البیس پخ  جه  نامناسب

  ارهایرمعیز یمربوط به تمام ییو نها ینسب یها وزن .2 جدول

     یبندطبقه یها کالس 

 رونناب حجم

 >1 2-1 2-4 4< مکعب متر و یلیم

 062/0 118/0 243/0 576/0 ینسب و  

    4258/0 يینها و  

    0063/0 یناسا گار نر 

 یکونترنر یونحدها

 QF QT Qal Qv ونحدها ننونع

 12/0 076/0 231/0 591/0 ینسب و  

    2055/0 يینها و  

    009/0 یناسا گار نر 

 بیش

 8< 5-8 3-5 0-3 )درصد( یبندطبق  یها کال 

 045/0 11/0 271/0 573/0 ینسب و  

    22/0 يینها و  

    098/0 یناسا گار نر 

 یرينفوذپذ

 A B C D یرينفوذپذ کال 

 262/0 565/0 118/0 055/0 ینسب و  

    0746/0 يینها و  

    0685/0 یناسا گار نر 

 ینرنض یکاربر

 - یمسکون مرنتع یکشاور  یکاربر ننونع

  043/0 9/0 062/0 ینسب و  

    0439/0 يینها و  

    003/0 یناسا گار نر 

 

 رهیذخ بيضر

 75-100 50-75 25-50 0-25 )درصد( یبندطبق  یها کال 

 - 248/0 752/0 - ینسب و  

    0301/0 يینها و  

    045/0 یناسا گار نر 
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 AHPاساس  بر یمصنوع  یۀتغذ یابی مکان ۀنقش .14 شکل

 یریگ جهینت

 ينۀ تغذ یبنرن مناسنب   یهنا  مکا  یبررس ب  قیتحق نين در

 پردنخت  البیروش پخ  س با ینیر مي  یها آب یمصنو  

 یارهنا یمع نیشن یپ یهنا  توجن  بن  پنووه     باشده نس . 

 ،یشناسن نی من  ،یرينفوذپذ ب،یش ،یزیخلیس ا یخصوص

 ينۀ تغذ یابين  مکنا   یبنرن  ینرنضن  یکناربر  ،رهین ذخ بيضر

نطال ننا  و  یآورجمننع ن  پنن . شنند نسننتفاده یمصنننو 

 در ا یننن منورد  یهننا  ين ال جننادين و روننناب  حجننم ۀمحاسنب 

 یدهن  ين نو وو  یدهن  بن  و    نقندن   ، ArcGis 9.3نفزنر نر 

 یبنرن نقا  مناسنب   ها  يال قی. با تلفشد AHPمدل  توسط

 يیها یوگينقا  شامل و نيمشخص شد. ن رهایگ لیس جادين

 یمصننو    ينۀ تغذ منظور ب  ادي  یريبا نفوذپذ ینقاط رینظ

ن  جناده و   مناسنب  ۀفاصل یدنرن  و ینیر مي  آب یها سفره

منناطق   نینی تع بنا  دند نشنا   جينتانس .  یمناطق مسکون

 ،یمصنو  يۀتغذو مناطق مستعد  یکاربر  يمحدود یدنرن

 اریبن   ننون  منناطق بسن     زين آبر ۀحوضدرصد ن  کل 3/29

 یکن  مسناحت   ،نس  البیس پخ  یبرنمناسب و مناسب 

  .شودیمهکتار رن شامل  4280حدود
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