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چکیده
یکی از راه های خارج شدن از بحران افت سطح آب زیرزمینی ،اجرای پروژههای تغذیۀ مصنوعی است که باعها اقالهاب آب از سهطح
زمین ب داخل آن و ماعادب کردن سطح ایساابی میگردد .تعیین مکان مناسب برای تغذیۀ مصنوعی ،خود یکی از مهمتهرین مرالهل
اجرای این گوق پروژهها است .در این پژوهش ،قابلیت کاربرد تکنیک شهکک بنهدی و روش  AHPبهرای پهنه بنهدی پااقسهیل تغذیهۀ
مصنوعی آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفت .ب همین منظور در لوزۀ آبخیز چمشور برای مراتع در قظر گرفا شده ،شکک بندی با
اقدازۀ سلوب  0/1کیلومارمربع تعریف گردید و پارامارهای زمینشناسی ،شیب ،ضخامت الیۀ غیراشهکا ،،ههدایت اتکاریکهی و قابلیهت
اقالاب برای ورود ب مدب اقاخاب شد .قلشۀ پهن بندی پااقسیل تغذیۀ مصنوعی برای اجهرای تغذیهۀ مصهنوعی بها اسهاهاده از تکنیهک
شکک بندی ،روش وزندهی  AHPو ترکیب خطی وزقی تهی گردید .برای ارزیابی مدب از ساماقۀ تغذیۀ مصنوعی اجهرا شهده در لهوزۀ
آبخیز مورد مطاتع اساهاده شد ک عملکرد موفلی در زمینۀ ماعادب کردن سطح سهرۀ آب زیرزمینی ،کاهش سهیببههای مخهرب و
افزایش پوشش گیاهی داشا است .در قهایت ،دقت مدب  AHPهمراه با تکنیک شکک بنهدی  87/5درصهد به دسهت آمهد .بنهابراین،
پهن بندی پااقسیل تغذیۀ مصنوعی لاصل از تکنیک شکک بندی و روش  AHPقابهل اممینهان بهوده و اسهاهاده از آن در مکهانیهابی
ساماق های پخش سیبب ب منظور تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی پیشنهاد میگردد.
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 .1مقدمه
یکی از راههای خارج شدن از بحهران افهت سهطح آب
زیرزمینی ،اجرای پروژهههای تغذیهۀ مصهنوعی اسهت که
باعا اقالاب آب از سهطح زمهین به داخهل آن و ماعهادب
کردن سطح ایساابی میگردد .اوتهین اقهداب بهرای اجهرای
پروژههای تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی ،شناخت منطله
و مکانیهابی منهامم مناسهب بهرای اجهرای آن اسهت .در
مناملی ک زمین کافی بها خها ههای قهوپپهذیر موجهود
باشد ،ب شرط اینک شرایط هیدروژئوتوژی منطله اجهازه
دهد تغذیۀ مصنوعی مهید خواهد بود [.]5
روشهای وزندهی ساده و بردار ویژه برای پهن بنهدی
عملیات تغذیۀ مصنوعی ب کار گرفا شده اسهت و قاهای
قشان داده ک روش تحلیل سلسل مراتکی در کنهار بهردار
ویژه ،قاای دقیمتهری را ارائه مهیدههد [ .]12همچنهین
پارامارهای شیب ،عمم آب زیرزمینهی ،کیهیهت رسهوبات،
میزان قهوپپذیری و کاربری اراضی ،برای تعیین مکانهای
مناسب تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی اساهاده شده اسهت
[ .]6تواقایی روش تحلیل سلسهل مراتکهی در مکهانیهابی
منامم مناسب تغذیۀ مصنوعی با اساهاده از ساماقۀ پخش
سیبب اجرا شده در لوزۀ آبخیهز عشهمآبهاد مهکن قیهز
مثکت ارزیابی گردید [.]3
همچنین سهاماقۀ پشهایکان تصهمیمگیهری و سیسهام
امبعههات جغرافیههایی بههرای تجزیهه و تحلیههل عوامههل
قهوپپذیری سطحی ،شیب ،قابلیت اقالهاب ،ضهخامت الیهۀ
غیراشکا ،و کیهیت آبرفت جهت تعیهین منهامم مناسهب
تغذیههۀ مصههنوعی مهیههد تللههی شههده اسههت [ .]4آقههاتیز
تصههمیمگیههری چنههدمعیههاره مکههاقی 1بهها ادغههاب آقههاتیز
تصمیمگیری چندمعیاره 2و سیسام امبعهات جغرافیهایی
تعریههف مههیگههردد و در لههل مشههکبت تصههمیمگیههری و
مکانیابی منامم مناسب برای پروژههای تغذیۀ مصهنوعی
آب زیرزمینی ،دارای کارایی باال و قیازمند صرف کمتهرین
هزین است [.]2
1 SMCDA: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis
2 MCDA: Multi-Criteria Decision Analysis
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در بررسههی کههاربردهههای سههنجش از دور در زمینههۀ
هیدروژئوتوژی ،جهت تهیۀ قلش از تکنیهک شهکک بنهدی
اساهاده شده است [ .]7همچنین تکنیهک شهکک بنهدی و
روش تحلیل سلسل مراتکهی بهرای پهنه بنهدی پااقسهیل
منابع آب زیرزمینی ب کار رفاه و قاهای قشهان داده که
دقههت مههدب باالسههت [ .]1در ایههن پههژوهش ،تکنیههک
شهکک بنهدی و روش تحلیههل سلسهل مراتکههی به منظههور
پهن بندی پااقسیل تغذیهۀ مصهنوعی اسهاهاده شهده و در
قهایت قلشۀ قهایی ارزیابی میگردد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
لوزۀ آبخیز چمشور با وسهعت  156153/6هکاهار ،در
جنوب شهرقی اسهاان کردسهاان واقهع گشها و براسهاس
ساماقۀ مخاصات جغرافیایی بین موبهای  47درج و 40
دقیل تا  48درج و  15دقیلۀ شرقی و بین عهر ههای
 34درج و  55دقیل تا  35درجه و  28دقیلهۀ شهماتی،
در زون  38جغرافیایی قرار دارد .ماوسط بارقدگی سهاالقۀ
این منطل  340 ،میلیمار و ماوسط دمای ساالق  ،تلریکها
 12درجۀ ساقایگراد است .از تحاظ زمینشناسهی ،بخهش
اعظم منطلۀ مورد مطاتع را رسهوبات کهواترقری تشهکیل
میدهد .با توج ب بررسیهای ب عمل آمهده از آزمهایش
پمپاژ ،آبخوان موجود در این لوزۀ آبخیز ،از قو ،آزاد بوده
و ماوسط قابلیت اقالهاب و ضهریب پخیهرۀ آن به ترتیهب
عکارت است از  423مارمربهع در روز و  0/3درصهد [.]15
همچنین در این لوض  ،یهک سهاماقۀ پخهش سهیبب در
ساب  1381توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده اسهت
ک ضمن کاهش سهیببههای مخهرب در منطله  ،باعها
تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی شده است .شکل  1موقعیت
جغرافیایی منطلۀ مورد مطاتع و سهاماقۀ پخهش سهیبب
اجرا شده را در اساان کردساان قشان میدهد.
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شکل .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق
 .1.2.2انتخاب معیارها
در این پژوهش برای مکانیابی منامم مناسهب تغذیهۀ
مصنوعی لوزۀ آخیز چمشهور ،از تکنیهک شهکک بنهدی و
فرآیند تحلیل سلسهل مراتکهی 1اسهاهاده مهیشهود .اباهدا
معیارهای تاثیرگهذار بهر تغذیهۀ مصهنوعی آب زیرزمینهی
اقاخاب شد ک عکارتند از شیب ،زمهینشناسهی ،ضهخامت
بخش غیراشکا ،،قابلیت اقالهاب و کیهیهت آب زیرزمینهی.
سپن الی های رقومی تماب معیارهها در محهیط قهربافهزار
 ArcGIS 9.3تهی گردید.
 .2.2.2تهیه الیههای رقومی
جهت دسایابی ب قلشۀ شیب منطلۀ مورد مطاتعه  ،از
قلشۀ مدب رقومی ارتهها 2،منطله اسهاهاده شهد .سهپن
قلشۀ شیب منطل ب س کبس  2-4 ،0-2و  4-6درصهد
1 AHP: Analytical Hierarchy Process
2 DEM: Digital Elevation Model

مکل بندی گردید.
با اساهاده از قلشۀ زمینشناسهی  1:100000منطله ،
قلشۀ رقومی زمینشناسی اساخراج گردید .از آقجایی که
تغذیههۀ مصههنوعی آب زیرزمینههی عمومهها در والههدهههای
کواترقری اقجاب میگیرد ،بخشههایی شهامل سهن ههای
قهوپقاپذیر و قامناسب برای اقجاب تغذیهۀ مصهنوعی لهذف
گردید .بنابراین والدههای کهواترقری بهاقیماقهده و مههم
شامل دشت آبرفای کمشیب ( ،)Qt3رسهوبات رودخاقه ای
( )Qalو رسههوبات مخههروط افکنهه ای ( )Qfبههرای بررسههی
شایساگی تغذیۀ مصنوعی اساخراج شد.
عمم برخورد ب سطح آب زیرزمینهی و ضهخامت بخهش
غیراشکا ،از معیارههای مههم و تهاثیرگهذار بهر میهزان تغذیهۀ
مصههنوعی آب زیرزمینههی اسههت .بههر ایههن اسههاس ،عمههم آب
زیرزمینی ب کمک امبعات چاهههای پیزوماهری محاسهک و
قلشۀ همعمم آب زیرزمینی برای مهرماه  1390تهی گردید.
جهت تهیۀ قلشۀ قابلیهت اقالهاب از دادهههای آزمهایش
پمپاژ دشت قروه–دهگبن ک توسط شرکت آب منطله ای
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کردساان اقجاب گرفا  ،اساهاده شد .ابادا دادهههای قابلیهت
اقالاب رقومی شهده و سهپن قلشهۀ ههمقابلیهت اقالهاب بها
اساهاده از درونیابی خطی تهی گردید.
برای تهیۀ قلشهۀ کیهیهت آبرفهت از امبعهات ههدایت
اتکاریکههی ( )ECچههاههههای قموقهه بههرداری شههرکت آب
منطل ای اساان کردساان مربوط ب ساب  1390اسهاهاده
شد .هرچ میهزان  ECآب زیرزمینهی کهم باشهد ،بیهاقگر
وجود امبح کم در آب و کیهیت مطلوب آب است.
سپن در میان مراتع لهوزۀ آبخیهز مهورد مطاتعه چههار
مرتع ک از تحاظ هیدروتوژیکی (سابلۀ وقو ،سیبب) شهرایط
اوتیۀ اجرای تغذیهۀ مصهنوعی را داشهاند ،بهرای مکهانیهابی
عرص های مناسب تغذی مصهنوعی و ارزیهابی مهدب اقاخهاب
گشاند .در مرللۀ بعد با ب کارگیری قهربافهزار ArcGIS 9.3
برای قلشۀ مراتع مزبور ،شکک بندی 1تعریف گردید (شکل.)3
اقدازۀ سلوبههای شهکک بنهدی بها توجه به توزیهع مکهاقی
پارامارهای مورد قظر 0/1 ،کیلومار مربع در قظر گرفاه شهد.
ایههن تکنیههک ،باعهها سیسههاماتیک کههردن تصههمیمهههای
کارشناسی در تصمیمگیری چندمعیاره مکاقی میگهردد [.]7
شککۀ مرالی شده برای تماب معیارههای مهورد قظهر اعمهاب
گردید .در هر قلشۀ مشخص ،سلوبها با توج ب این ک چه
کبسی را پوشش دادهاقد ،قرخدهی 2شدقد.
 .3.2.2تعیین وزن معیارها
برای تعیین وزن معیهارهها از فرآینهد تحلیهل سلسهل
مراتکی ( )AHPاساهاده شد [ .]13این وزندهی ،براساس
اهمیت قسکی هر معیار در پااقسهیل تغذیهۀ مصهنوعی آب
زیرزمینی بوده و در قاتب ملیاس  ،1-9امایهاز داده شهده
اسههت (جههدوب  .)1بههرای تعیههین وزن معیههارههها اباههدا
پرسشقام ای تهی شد و قظهر ده کارشهناس بهرای اقجهاب
ملایسۀ جهای معیارها اساخراج گشهت .سهپن بها کمهک
قههربافههزار  ،Expert Choiceمههاترین ملایسههات جهاههی
معیارها تشکیل گردید .درقهایت وزن قرمابشدۀ هریهک از
پارامارها ب دست آمد.
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جدول  .1مقیاس انجام مقایسههای زوجی
تعریف

درج اهمیت

اهمیت مساوی
قسکاا مهمتر
اهمیت زیادتر
اهمیت فوقاتعاده زیادتر
ارزشهای بینابینی

1
3
5
9
8،4،6،2

 .4.2.2آزمون سازگاری مقایسهها

21

برای اینک ملایس های اقجاب شده سازگار و قابل قکوب
باشد ،باید قرخ قاسازگاری )IR( 3از  0/1کمار باشد .ملهدار
قرخ سازگاری بهر اسهاس رابطه ههای ( )1و ( )2به دسهت
میآید.
()1
() 2

𝑛𝜆−
𝑛−1

= 𝐼𝐶

𝐼𝐶

𝐼𝑅 = 𝑅𝐶

ک در این رابط ها n ،λ ،CI ،و  RIب ترتیهب عکارتنهد
از قسههکت سههازگاری ،میههاقگین بههردار سههازگاری ،تعههداد
پارامارها و شاخص تصادفی .شاخص تصادفی اعداد ثهابای
بوده ک ملدار آن ب تعداد پارامارها بساگی دارد.
 .5.2.2تعیین نرخ ( )Rکالسهای هر معیار
قرخ اخاصاص یافا ب هر کبس ،براساس توان قسهکی
آن در تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی است .ایهن امایهازهها
عکارتند از  4 ،3 ،2 ،1و  5و ب ترتیهب بیهاقگر تواقمنهدی
تغذیۀ خیلی کم ،کم ،ماوسط ،زیاد و خیلی زیاد هساند.
 .6.2.2تعیین شاخص پتانسیل تغذیۀ مصنوعی

4

تکنیک ترکیب خطهی وزقهی ،5بهرای تعیهین شهاخص
پااقسیل تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی و تهیۀ قلشۀ قهایی
1 Grid
2 Rating
3 Inconsistency Ratio
4 ARPI: Artificial Recharge Potential Index
5 WLC: Weighted Linear Combination
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مکانهای مناسب تغذیهۀ مصهنوعی به کهار گرفاه شهد.
ترکیب خطی وزقی ،رای ترین تکنیک در تحلیهل ارزیهابی
چندمعیاری است .شاخص پااقسهیل تغذیهۀ مصهنوعی آب
زیرزمینههی مطههابم معادت هۀ ( )3عکههارت اسههت از مجمههو،
لاصلضرب وزن هر پارامار در قرخ کبس مربوم .
() 3

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

ک در این معادت  G ،T ،EC ، Z ،و  Sب ترتیب بیهاقگر
ضخامت الیۀ غیراشکا ،،هدایت اتکاریکی ،قابلیهت اقالهاب،
زمینشناسی و شهیب و اقهدینههای  Wو  Rبه ترتیهب،
قشههاندهنههدۀ وزن اصههلی معیههار و قههرخ کههبس مربوم ه
هساند.
سپن شاخص پااقسیل تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینهی
برای تماب سلوبهای مراتع مورد قظهر محاسهک شهد و در
قهایت ب منظور پهنه بنهدی مکهانههای مناسهب ،ملهدار
شههاخص پااقسههیل تغذیههۀ مصههنوعی در پههن کههبس
مکل بندی شد (جدوب .)2
جدول  .2طبقات شاخص تغذیۀ مصنوعی ()ARPI
پااقسیل تغذی مصنوعی

ARPI

خیلی ضعیف

0-1

خیلی ضعیف  -ضعیف

1-2

ضعیف  -ماوسط

2-3

ماوسط – خوب

3-4

خوب – خیلی خوب

4-5

پن از تهیۀ قلشۀ قهایی پااقسیل تغذیۀ مصنوعی ،سه
کههبس تواقمنههدی ضههعیف -ماوسههط ،ماوسههط -خههوب و
خوب -خیلی خوب برای اجرای سهاماقۀ تغذیهۀ مصهنوعی
ب دست آمد.
 .7.2.2ارزیابی مدل
در لوزۀ آبخیز چمشور ساماقۀ پخش سهیببی توسهط
وزارت جهاد کشاورزی در سهاب  1381به منظهور اقجهاب
تغذیۀ مصنوعی اجرا شده اسهت .مطهابم ااههارات مهردب

محلی ،ساماقۀ پخش سهیبب اجهرا شهده در ایهن منطله
مهید بوده و در زمینهۀ افهزایش پوشهش گیهاهی ،افهزایش
آبههدهی چههاههههای منههامم پههاییندسههت و جلههوگیری از
سیببهای مخرب ،تأثیر فراواقی داشها اسهت .همچنهین

گزارشهای تراز سطح ایساابی چاههای پیزوماری منامم
پههاییندسههت ایههن سههاماق  ،لههاکی از افههزایش تغذیههۀ آب
زیرزمینی و بهکود وضعیت سطح آب زیرزمینی قسکت به
سابهای قکل از اجرای پروژه است .تذا موفلیتآمیز بهودن
این مرح در منطلۀ مورد مطاتعه  ،معیهار مناسهکی جههت
ارزیابی مهدب پهنه بنهدی پااقسهیل تغذیهۀ مصهنوعی آب
زیرزمینی است.
بدینمنظور ،قلشۀ قهایی پااقسیل تغذیۀ مصهنوعی آب
زیرزمینی با پروژۀ پخهش سهیبب اجهرا شهده در منطلهۀ
مطاتعاتی ک دارای عملکرد موفلی بهوده اسهت ،مطابلهت
داده شد .بر این اساس ساماقۀ پخش سیبب اجرا شده قیز
با در قظرگرفان اقدازۀ سلوب  0/1کیلومار مربهع (برابهر بها
سلوبهای مرالی قلشۀ پهن بندی) ،شکک بندی شد و در
قهایت بعد از روی همگذاری با قلشهۀ پهنه بنهدی قههایی،
درصد فراواقی سلوبهای قرار گرفاه در مکلهات مخالهف
ب دست آمد.

 .3نتایج
قظههرات کارشناسههی چنههد ماخصههص (آب زیرزمینههی،
ژئومرفوتوژی و  )...برای ملایسۀ جهاهی بهین پارامارهها در
قاتب پرسشقام جمهعآوری گردیهد .جهدوب  3ملایسهات
جهاههی بههین پارامارههها را بهها توجه به اهمیههت آنههها در
پااقسیل تغذیۀ مصنوعی قشان میدهد.

 .1.3آزمون ناسازگاری
پن از اقجاب ملایسات زوجی معیارها ،قرخ قاسهازگاری
 0/07محاسک شد .ب دتیل اینک این قهرخ قاسهازگاری از
ملدار  0/1کمار است ،ملایسات اقجاب گرفاه و وزنههای
ب دست آمده مورد قکوب محسوب میگردد.
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جدول .3ماتریس مقایسات زوجی معیارها
EC

Z

T

S

G

4

3

2

2

1

2

3

3

1

2

2

1

3

1

G
S
T
Z

1

EC

 :Gزمینشناسی :S ،شیب :T ،قابلیت اقالاب :Z ،ضخامت الیۀ غیر اشکا :EC ،،هدایت اتکاریکی

 .2.3تعیین نرخ ( )Rکالسها
تغییر ملدار یک پهارامار مهیتواقهد بهر فرآینهد تغذیهۀ
مصنوعی تأثیر ب سزایی داشا باشد؛ بنهابراین توجه به
تغییرات مکاقی و مکل بندی پارامارها بسیار لائز اهمیهت
است .در این پژوهش ،کبسهای هرپهارامار بها توجه به
تواقمندی آنها در پااقسیل تغذیۀ مصنوعی ،در بهازۀ 1-5
قرخدهی گردید (جدوب  .)4همانگوقه که در جهدوب 4

مشهاهده مههیگههردد ،کههبس ضهخامت بخههش غیههراشههکا،
 30-100ماهههر ،کهههبس ههههدایت اتکاریکهههی 0-500
میکروزیمنن بر ساقایمار ،کبس قابلیت اقالاب بیشار از
 350مارمربههع در روز ،کههبس زمههینشناسههی رسههوبات
رودخاق ای و کبس شیب  0-2درصهد به دتیهل تواقهایی
بیشار در فرآیند تغذیۀ مصنوعی ،بیشارین قرخ را ب خهود
اخاصاص دادقد.

جدول  .4توانمندی و نرخدهی هر کالس برای تغذیۀ مصنوعی
قرخ ()R

پااقسیل تغذیۀ مصنوعی

کبسها

2

کم

0 -10

3

ماوسط

10 - 20

4

زیاد

20 -30

5

خیلی زیاد

30-100

5

خیلی زیاد

0 - 500

4

زیاد

500 -1000

3

ماوسط

1000-2250

2

کم

2250 - 4000

1

خیلی کم

<4000

1

خیلی کم

>75

2

کم

75-150

3

ماوسط

150-250

4

زیاد

250-350

5

خیلی زیاد

<350

5

خیلی زیاد

Qal

4

زیاد

Qt3

3

ماوسط

Qf

5

خیلی زیاد

0-2

4

زیاد

2-4

3

ماوسط

4-6

معیارها
ضخامت الیۀ غیراشکا،
()m

هدایت اتکاریکی
()µmhos/cm

قابلیت اقالاب
()m2/day

زمینشناسی

شیب
()%
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قلشۀ شکک بندی مراتع مورد قظهر در شهکل  2قشهان
داده شده است .همانگوق ک مشاهده مهیگهردد ،اقهدازۀ

سلوبهای شکک یکسان بوده و هریک از مراتع مورد قظهر
توسط چندین سلوب پوشش داده شدهاقد.

شکل  .2نقشۀ شبکهبندی مراتع موردنظر

قلشۀ ضخامت بخش غیراشکا ،منطلۀ مورد مطاتع به
س کبس  10-30 ، >10و  30-100مار مکل بندی شد

ک در شکل  3قشان داده شده است.

شکل .3نقشۀ ضخامت الیه غیر اشباع مراتع موردنظر
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قلشۀ قابلیت اقالاب با توج به قاهای آزمهایش پمپهاژ
تهیههه و در پهههن کهههبس ،150-250 ،75-150 ،>75

 250-350و بیشار از  350مارمربهع در روز مکله بنهدی
گردید (شکل.)4

شکل .4نقشۀ قابلیت انتقال مراتع موردنظر

قلشۀ ههدایت اتکاریکهی پهن از درونیهابی دادهههای
هدایت اتکاریکی آب زیرزمینی ب دست آمهد .همهانمهور
ک مشاهده میگردد ،قلشۀ لاصل در س کهبس -1000

 1000-2250 ،500و  2250-4000میکههرو زیمههنن بههر
ساقایمار مکل بندی گردید (شکل.)5

شکل .5نقشۀ هدایت الکتریکی مراتع مورد نظر
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قلشۀ زمینشناسی منطلهۀ مهورد مطاتعه در شهکل 6
قشان داده شده است .همانگوق ک مشهاهده مهیگهردد،

رسوبات کواترقری بخش اعظم منطل را ب خود اخاصاص
داده است.

شکل .6نقشۀ زمین شناسی منطقۀ مورد مطالعه

قلشۀ شیب منطلۀ مورد مطاتع در شکل  7قشان داده
شههده اسههت .همهانگوقه که قههکب پکههر شههد ،به دتیههل
محدودیت شیب اجرای سهاماقۀ تغذیه مصهنوعی ،مراتهع

موردقظر ب گوق ای اقاخاب شدقد ک دارای شیب کمار از
 6درصد باشند .مراتع موردقظر دارای کهبسههای شهیب
 2-4 ،0-2و  4-6درصد است.

شکل .7نقشۀ شیب مراتع مورد نظر

شاخص پااقسیل تغذیۀ مصهنوعی بها اسهاهاده از روش
ترکیب خطی وزقی و براساس ملادیر وزن پارامارها و قهرخ

کبسها ،برای تماب سلوبهای شکک محاسک و به قلطه
مرکز سلوب اخاصاص داده شد (جدوب .)5
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جدول  .5وزن معیار ( ،)Wنرخ کالس ( )Rو شاخص  ARPIبرای تمام سلولهای شبکهبندی

شمارۀ سلوب

مخاصات مرکز سلوب

ضخامت الیۀ
غیراشکا،
()W=0/12

زمینشناسی
()W=0/36

شیب
()W=0/27

قابلیت اقالاب
()W =0/15

هدایت اتکاریکی
()W=0/08

ARPI

R

W.R

R

W.R

R

W.R

R

W.R

R

W.R

)Σ(W.R

1

766309

3872075

2

0/24

1

0/27

3

1/08

3

0/45

3

0/24

2/28

2

765415

3872305

2

0/24

1

0/27

4

1/44

3

0/45

3

0/24

2/64

3

765557

3872578

3

0/36

4

1/08

4

1/44

3

0/45

3

0/24

3/57

4

766038

3881814

2

0/24

1

0/27

5

1/8

3

0/45

3

0/24

3

5

766470

3883490

4

0/48

5

1/35

5

1/8

4

0/6

4

0/32

4/55

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

137

766056

3883743

3

0/36

4

1/08

4

1/44

3

0/45

2

0/16

3/49

138

765767

3883711

5

0/6

5

1/35

5

1/8

4

0/6

3

0/24

4/59

139

749902

3887753

2

0/24

4

1/08

4

1/44

4

0/6

4

0/32

3/69

موب جغرافیایی

عر

جغرافیایی

 .3.3نقشۀ پتانسیل تغذیۀ مصنوعی
قلشۀ پااقسیل تغذیهۀ مصهنوعی مراتهع مهوردقظهر در
شکل  8قشان داده شده اسهت .همهانگوقه که مشهاهده

میگردد ،ایهن مراتهع براسهاس شهاخص پااقسهیل تغذیهۀ
مصنوعی ب کبسهای ضعیف-ماوسط ،ماوسط-خهوب و
خوب-خیلی خوب مکل بندی شده است.

شکل  .8پتانسیل تغذیۀ مصنوعی مراتع موردنظر
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کبسهای پااقسهیل ضهعیف -ماوسهط و خهوب -خیلهی
خوب ب خود اخاصاص داده است.

مسههالت هریههک از کههبسهههای پااقسههیل تغذیههۀ
مصنوعی ،در جدوب  6قشان داده شده است .براین اساس،
بیشارین و کمارین مسالت مراتع مورد قظر را ب ترتیب،

جدول  .6مساحت طبقات پتانسیل تغذیۀ مصنوعی
مکلات پااقسیل تغذیۀ
مصنوعی

مسالت
(هکاار)

مسالت
(درصد)

ضعیف-ماوسط
ماوسط-خوب
خوب-خیلی خوب
جمع کل

601/52
195/99
164/8
962/31

62/5
20/36
17/14
100

 .4.3ارزیابی کارایی مدل
براساس روی هماقدازی ساماقۀ پخش سیبب اجراشده
در منطلۀ مورد مطاتع (سهاماق ای بها عملکهرد موفهم در
زمینۀ تغذیۀ مصنوعی) و قلشۀ پیشبینی پااقسیل تغذیهۀ
مصنوعی ،کارایی این روش ارزیابی گردید .دقت پیشبینی
مدب برپایۀ شکک بندی مرالیشده (اقدازۀ سلوب یکسهان

بهها لاتههت مههورد اسههاهاده در پههیشبینههی) اقجههاب گردیههد.
همانگوق ک در جدوب  7مشاهده مهیشهود 14 ،سهلوب
( )%87/5از ساماقۀ پخهش سهیبب اجهرا شهده در کهبس
خوب -خیلهی خهوب و  2سهلوب آن ( )%12/5در کهبس
ماوسط -خوب قرار گرفا اسهت .بنهابراین براسهاس روش
قسکت فراواقی ،دقت مدب  %87/5بدست آمد.

جدول  .7درصد فراوانی سلولهای سامانۀ پخش سیالب اجرا شده و دقت مدل
پااقسیل
تغذیۀ مصنوعی

تعداد سلوب های پخش
سیبب اجرا شده

درصد سلوبهای قرار
گرفا در هر مکل

دقت مدب ()%

خوب -خیلی خوب
ماوسط -خوب
سایر مکلات

14
2
0

87/5
12/5
0

87/5

 .4بحث و نتیجهگیری
یافا های این پژوهش قشان مهیدههد که اسهاهاده از
فرآینههد تحلیههل سلسههل مراتکههی ( )AHPدر وزندهههی و
اوتویتبندی معیارها در کنار تکنیهک شهکک بنهدی ،بهرای
مکانیابی منامم مناسب ساماقۀ تغذیۀ مصنوعی رویکردی
جدید ،مناسب و مهید است.
اساهاده از روش تصمیمگیری چنهدمعیهاره مکهاقی در
این پژوهش قشان داد ک عبوه بر داشان دقهت کهافی در

پهن بندی پااقسیل تغذیۀ مصنوعی ،قیازمند صرف زمان و
هزینۀ کمار است و قاای مطاتعات [ ]3و [ ]14این مطلب
را تأیید میقماید .همچنین قایجۀ مطاتعهات قکلهی قشهان
داد ک روش تصمیمگیری چندمعیاره ،یکی از قهویتهرین
ابزارها برای مکانیابی سهاماق ههای پخهش سهیبب اسهت
[ ،]8ک قایجۀ این پژوهش با آن همخواقی دارد.
اساهاده از تکنیک شکک بندی در تصمیمگیری چنهد-
معیارۀ مکاقی ،موجب سیساماتیک کردن تصهمیمگیهری-
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 همچنههین.]9[ درصههد تههاج پوشههش گیههاهی شههده اسههت
گزارشهای آماری شرکت آب منطل ای اساان کردسهاان
قشان داده است ک اجهرای ایهن سهاماق موجهب افهزایش
.تغذی و بهکود سطح ایسهاابی آب زیرزمینهی شهده اسهت
 دقت مدب براساس میزان همپوشاقی سهلوبههای،بنابراین
 درصهد87/5 ،شکک بندی مدب و پخش سیبب اجراشهده
.ب دست آمد
بنابراین قاای ایهن پهژوهش اثکهات کهرد که تکنیهک
 در پهنهه بنههدی و شناسههاییAHP شههکک بنههدی و روش
منههامم دارای پااقسههیل تغذی هۀ مصههنوعی دارای کههارایی
 همچنههین ضههمن قابههل اممینههان بههودن.خههوبی اسههت
 در،پهن بندی مکانهای مناسهب پهروژۀ تغذیهۀ مصهنوعی
هزین و زمان مربوط ب شناسایی مکانهای مساعد پهروژۀ
 بنابراین ایهن. صرف جویی زیادی میگردد،تغذیۀ مصنوعی
 را درAHP پژوهش اساهاده از تکنیک شکک بندی و روش
.مطاتعات مکانیابی تغذیۀ مصنوعی پیشنهاد میقماید
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های کارشناسی شد ک با پژوهشهای پیشهین همخهواقی
 ضهخامت، همچنین اساهاده از پارامارهای شیب.]1[ دارد
 قابلیهت اقالهاب و ههدایت، زمهینشناسهی،،الیۀ غیراشهکا
اتکاریکی تواقست قلشۀ تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینهی بها
]11[ ] و4[ دقت باال را ارائ دهد که بها قاهای مطاتعهات
.همخواقی دارد
) بههرای ایجههاد شههاخصWLC( ترکیههب خطههی وزقههی
تناسب و اقالاب تصمیمگیریها به سیسهام شهکک بنهدی
دارای قابلیت خوبی بوده و پهن بندی قابل اعامهادی ارائه
.] مطابلت دارد10[ میدهد ک با قاای پژوهش
 قسکت بهQal قاای این پژوهش قشان داد ک رسوبات
 تواقایی بهاهری در قههوپ آب سهطحی وQt3  وQf رسوبات
تغذیۀ آب زیرزمینهی دارد و بهرای اقجهاب عملیهات تغذیهۀ
. قرخ بیشاری را ب خود اخاصاص داد،مصنوعی
 ساماقۀ پخش سیبب،براساس قاای پژوهشهای قکلی
 باعا افهزایش توتیهد و،اجرا شده در لوزۀ آبخیز چمشور
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