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 چکیده
خشک با توجه به کمبود و دسترسی فصلی به آب از اهمیت شایانی برخوردار نیمهدر مناطق خشک و زیرزمینی  منابع آب صحیحمدیریت 

ی استفاده از . در این پژوهش سعی گردید با رویکرد تلفیقاست آب منابع های اصولی مدیریتاز روشیکی های زیرزمینی تغذیه مصنوعی آب است.

ها برای اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در دشت ترین عرصهگیری چند معیاره، مناسبتصمیمهای و روش( GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی 

، زیرزمینی شیب، کیفیت آبشامل تاثیر گذار  لفهءمو 11های شناسایی شوند. بدین منظور ابتدا داده ، واقع در استان خراسان رضوی،تایباد

 ،کاربری اراضی و وستا، فاصله از چاهرفاصله از نفوذپذیری سطحی، افت آب زیرزمینی، شناسی، ضخامت آبرفت، قابلیت انتقال، تراکم زهکشی، زمین

ابط دیماتل رو روشبا کاربرد همچنین تعیین شد. های هر الیه وزن کالس ،سپس با استفاده از روش مقایسه زوجی. شد سازیآماده GISدر محیط 

های با تلفیق نقشه آخراستفاده شد. در  Decision Super افزارنرماز  ،هر الیه نهاییوزن تعیین برای  .گردید تعیین متغییرهاو وابستگی بین 

درصد  9/2تایباد، نهایی، از مجموع کل مساحت دشت  نتایج، نقشه نهایی در پنج کالس تهیه شد. با توجه به ANPاز روش  حاصلبندی شده پهنه

درصد نامناسب برای عملیات پخش سیالب  4/22درصد نسبتاً نامناسب و  3/1درصد نسبتاً مناسب،  3/43درصد مناسب،   1/33کامالً مناسب، 

گیری در تلفیق با تصمیمهای بخش بودن به کارگیری روشرضایتحاکی از کنترل زمینی و با استفاده از منطق بولین نتایج بررسی تعیین گردید. 

GIS استیابی تغذیه مصنوعی در امر مکان. 

 

 رضوی. خراسان ؛گیری چند معیارهتصمیم ؛پخش سیالب ؛آب زیرزمینی کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

زمینیی  های زیربرداری بهینه از آبلزوم شناخت و بهره

درصید از کیل    99د کیه ایین منیابع    گردجا ناشی میاز آن

دهنید. اوضیاع   میی  های شیرین قابل استفاده را تشکیلآب

جوی و زمین ساختی مناطق خشک، ساکنان ایین منیاطق   

زمینیی واداشیته و   هیای زییر  برداری بیشتر از آبرا به بهره

های بسیاری از اجتماعات بشری بیر آن اسیتوار گشیته    پایه

است و این منابع از عوامیل توسیعه اقتصیادی و اجتمیاعی     

 .]13[ شیوند خشیک محسیوب میی   نیمیه مناطق خشیک و  

ها از یک سیو و  سالیبنابراین مشکالت ناشی از بروز خشک

های مخرب از سیوی دیگیر لیزوم میدیریت صیحیح      سیالب

، نمایان خشکنیمهمنابع آب را به ویژه در مناطق خشک و 

های سطحی، تغذییه  آوری آبسازد. در این رابطه، جمعمی

بییرداری صییحیح آب، تنظیییم بهییره زمینییی وهییای زیییرآب

 رونید مدیریت منابع آب به شمار میی های هکارترین رامهم

]2[. 

زمینیی  هیای زییر  های متعیددی بیرای تغذییه آب   روش

تیوان بیه روش تغذییه    میی  آنهیا انید، از جملیه   توسعه یافته

تغذیییه  روشسییطحی یییا مسییتقیم سییطحی، مسییتقیم زیییر

ذییه  روش تغ . در ایین بیین  ]11[ مستقیم اشیاره نمیود  غیر

تیرین و  تیرین، سیاده  همستقیم سطحی یکیی از کیم هزینی   

هایی است که بیرای تغذییه مصینوعی    ترین تکنیکگسترده

روند. تکنیک تغذیه مسیتقیم سیطحی،   ها به کار میآبخوان

شود برای مناطق بیا  که پخش سطحی سیالب را شامل می

هییایی بییا دسترسییی بییه اراضییی مسییطح و وسیییع و خییا 
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انتخاب جا که از آن .]12[ نفوذپذیری بسیار باال مفید است

های مناسب بیرای پخیش سییالب مسیتلزم در نظیر      عرصه

وجیه بیه گسیتردگی و    بیا ت  ،گرفتن عوامل متعیددی اسیت  

یابی، ضرورت استفاده از در مکان ثرؤهای ممؤلفهپیچیدگی 

های اطالعات جغرافیایی و تلفیق آن با سیایر امیور   سیستم

سیازی  گردد. سیستم پشتیبانی تصیمیم مدیریتی مطرح می

(SDSS)1  تلفیقی از  ،دشپژوهش از آن استفاده که در این

های اطالعیات جغرافییایی، علیوم    علوم کامپیوتری، سیستم

مدیریتی و تحقیق در عملییات اسیت تیا بتوانید بیه نتیایج       

همچنییین بییا توجییه بییه     .]2[ مناسییبی منجییر گییردد  

گییر و  هیای سینتی کیه بسییار وقیت     هیای روش تمحدودی

طیا همیراه هسیتند، اسیتفاده از     بر بوده و اغلب بیا خ هزینه

هییای اطالعییات جغرافیییایی و   سیینجش از دور، سیسییتم 

بیا ییک    2(MCDMمعیاره )گیری چندهای تصمیمسیستم

یابی تواند نقش مهمی را در فرآیند مکانرویکرد تلفیقی می

های مناسب پخش سیالب و مدیریت آب زیرزمینیی  عرصه

اد در نیواحی  ایفا نمایند. با توجه بیه ایین کیه دشیت تایبی     

خشک کشور قیرار دارد و اهمییت آب در ایین نیواحی بیه      

ر ظی نوضوح آشکار است، این پژوهش سیعی دارد تیا بیا در    

هیای مناسیب بیرای    در تعییین عرصیه  ثر ؤمی گرفتن عوامل 

هیا، از  رداری مطلیوب از سییالب  بی تغذیه مصینوعی و بهیره  

در این راسیتا بیرای   رفت آب در منطقه جلوگیری کند. هدر

هیای زیرزمینیی در اییران و جهیان بیا      ه مصنوعی آّبتغذی

هیییای پشیییتیبان از دور، سیسیییتماسیییتفاده از سییینجش 

های اطالعات جغرافیایی تحقیقیاتی  گیری و سیستمتصمیم

انجام گرفتیه کیه برخیی از آنهیا در زییر شیرح داده شیده        

  .]11و 21، 11، 23[است

 سیسییتم دور، از از سیینجش اسییتفاده بییادر پژوهشییی 

 برای مناسب مناطق ،MCDM فنونو  جغرافیایی تاطالعا

میدیناپور   منطقیه  در را زیرزمینیی  هایآب مصنوعی تغذیه

 انتقال، شیب، قابلیت معیارهای از آنها نمودند. تعیین غربی

 اسیتفاده  شناسیی و زمیین  ژئومورفولیوژی  زهکشیی،  ضریب

بیا   درتلفییق  MCDM فنون ییآاز کار حاکی نتایج ند.نمود

GIS مصیینوعی تغذیییه بییرای مناسییب منییاطق در تعیییین 

 . ]3[است های زیرزمینیآب

                                                           
1- Spatial Decision Support systems 

2- Multi Criteria Decision Making 

و   هیای سینجش از دور  با اسیتفاده از داده در تحقیقی  

 هییای میییدانی شییامل نمونییه آب زیرزمینییی،برداشییت داده

شناسی، خا ، حفاری، هدایت هییدرولیکی، بیارش و   سنگ

هیای میوثر در تغذییه    الییه بیا   تلفییق  سطح آب زیرزمینی

مل جهت جریان آب زیرزمینی، ضریب ذخیره، مصنوعی شا

بافت خا ، نرخ تغذیه طبیعی، و منبیع تغذییه در محییط    

GIS، هیای قیدیمی را بیرای انجیام تغذییه      کانال توانمندی

 .]21[مصنوعی مورد بررسی قرار دادند
 سیرعت الییه شییب،   هفت با استفاده از ای در مطالعه  

ی، زمیان  نفوذپذیری، ضخامت آبرفیت، عمیق آب زیرزمینی   

 تغذیه مصینوعی  یابیمکانمانده، کلرید و نیترات برای باقی

استفاده کردند. آنها با اسیتفاده از توابیع خاصیی بیرای هیر      

ا اسییتفاده از هییا را اسییتاندارد کییرده و سییپس بییالییه، الیییه 

وزن  OWAگییییری تصیییمیمو قیییانون  WLCهیییای روش

اعمال و ها ها در الیهو وزن ندهای اصلی را بدست آوردالیه

تغذییه مصینوعی مشیخ     بیرای  مناسیب   هاینقشه مکان

 .]11[گردید
بییا اسییتفاده از منطییق فییازی و ترکیییب  در تحقیقییی   

در دشت شمیل و آشکارا بیا   AHPو  FTOPSISهای روش

هییدایت الکتریکییی، نیییروی   هییای شیییب،انتخییاب معیییار

هیای  شناسی، کاربری زمیین و عمیق آب  زمینخیزی، سیل

را میورد   هیای مناسیب تغذییه مصینوعی    زیر زمینی محیل 

بررسی قرار دادند و برای اعتبار دهی بیه روش پیشینهادی   

 شید  مقایسیه  AHPنتایج آن با نتایج بدست آمیده از روش  

]11[. 

و مقایسیه   ANPهای بر پایه تلفیق روشدر پژوهشی   

پیارامتر   هشیت  و با در نظیر گیرفتن   GISزوجی در محیط 

شناسی، کاربری اراضیی،  زمین تاثیرگذار شیب، کیفیت آب،

و تیراکم زهکشیی بیه تعییین     ومورفولوژی ئژقابلیت انتقال، 

های مناسب برای تغذیه مصنوعی در دشت گربایگان عرصه

مناطق کامال مناسب بیرای   ،فسا پرداختند. در این پژوهش

هیای کیواترنری   ها، اغلب در نهشیته تغذیه مصنوعی آبخوان

Qb ،Qgsc ،Qg سیر و  دشیت مورفولیوژیکی  های ژئوو واحد

 .]23[ارددقراردرصد  3با شیب کمتر از  مخروط افکنه

در تحقیقییی بییا اسییتفاده از روش دلفییی و سیسییتم     

خیش سییالب در   پمکیان ییابی    بیرای اطالعات جغرافیایی 

حوزه آبخیز ایور جاجرم پرداختنید. در ایین تحقییق چهیار     



 9 و همکاران جو  اشتیاقی احمد                    (ANP) شبکه تحلیل فرآیند روش از استفاده با تایباد دشت در مصنوعی تغذیه سنجی امکان

 یشاخ  که به روشی دلفی  24معیار اصلی، هشت معیار و 

، )نظرات کارشناسان( غربال و درجه اهمیت آنها تعیین شد

. نتایج نشان داد که معیارهای اصلی نفیوذ و  استفاده کردند

سیالب بیشترین تاثیر را در تعیین مناطق مناسیب دارنید.   

همچنین مکیان هیای انتخیاب شیده بیشیتر در واحیدهای       

کوارترنری مسیل ها و مخروطیه افکنیه هیا، پادگانیه هیای      

 .]1[تی تراس باال و پایین قرار دارندآبرف

تعیین عرصیه هیای مناسیب پخیش      برایدر تحقیقی   

سیالب با رویکیرد توسیعه پاییدار منیابع آب زیرزمینیی در      

دشت سرخون پرداختند. مناطق نامناسب حذف و منیاطق  

دار براسیییاس روش فرآینییید تحلییییل شیییبکه  تانسییییلپ

ر تیراکم  بنیدی گردیید. نتیایج نشیان داد کیه معییا      اولویت

بیشترین تیاثیر را در تعییین    214/3زهکشی با وزن معادل 

بنیدی  مناطق مناسب داشته است. همچنین براساس پهنیه 

درصد از منطقه در محیدوده مناسیب کیه بیشیتر در      2/12

های بادبزنی با شیب زیر سه شناسی واریزهاحدهای ریختو

 .]14[درصد است قرار دارند

سیسییتم اطالعییات  گیییری ازپییژوهش حاضییر بییا بهییره

( بیه الگوسیازی   ANPجغرافیایی و فرآیند تحلییل شیبکه )  

هیای مناسیب پخیش سییالب در دشیت      یابی عرصیه مکان

هیدف از   پرداختیه اسیت.   ، اسیتان خراسیان رضیوی   تایباد

تعیین مناطق مناسب برای تغذیه مصینوعی  حاضر، تحقیق 

بیا یکیدیگر    هیا مؤلفه. در طبیعت همه استدر دشت تایباد 

تعییین ایین   بنیابراین بیرای   تباط و برهم تاثیر دارنید،  در ار

ش ودر ادامییه بییا اسییتفاده از ر ول امتییارتبییاط از مییدول دی

گیری تصمیم ابزارهاییکی از  عنوانبهفرآیند تحلیل شبکه 

تعییین و  ، بیرای  گییرد نظر می که روابط بین معیارها را در

 .خش سیالب استفاده شدپهای مناسب بندی مکاناولویت

 

 هامواد و روش

 معرفی محدوده مورد مطالعه

منطقییه مییورد مطالعییه دشییت تایبییاد واقییع در اسییتان  

 31' و شیرقی  طول 11° 9' تا 13° 11' درخراسان رضوی 

. (1)شیکل   واقع شده است شمالی عرض 32° 31' تا  °34

متیر از سیطح    1331ارتفاع متوسط منطقه میورد مطالعیه   

و در  C°3/13 ارتفاعیات دمیای سیاالنه در    مییانگین  ودریا 

 .است C°1/12 تدش

 
 شهرستان تایباد استان خراسان رضوی محدوده مورد مطالعه -1شکل 

 
میزان بارندگی ساالنه در ارتفاعات و دشیت بیه ترتییب    

ست. این دشت به عنوان یکیی  متر امیلی 1/122و  2/191

هیای اصیلی کشیت محصیوالت زراعیی در اسیتان       از قطب

ترین سازند بررسیی  کهنشود. محسوب میخراسان رضوی 

تیرین  جیوان  .های پروتروزوئییک اسیت  شده در حوزه سنگ

هیایی از حیوزه   های رسی است که در قسیمت سازند نهشته

اصیلی  های گسترش یافته است. این حوزه یکی از زیر حوزه

قوم است که در قسمت جنیوب شیرقی ایین    حوزه آبریز قره

سیرد   در این حوزه غالبیاً  های جویحوزه واقع است. ریزش

هیای عیرض مییانی    ای و تیوده های مدیترانیه ی، تودهسیبر

 است.
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 روش تحقیق

 تعیین مناطق محدود کننده  

هایی اسیت کیه بیرای    مناطق محدودکننده بیانگر محل

مناسییب هسییتند. در اییین پییژوهش  تغذیییه مصیینوعی نییا 

درصیید، منییاطق کوهسییتانی،   12هییای بیشییتر از  شیییب

های پوشییده بیه   سری، کشاورزی و دشتهای شهرکاربری

و در نقشییه محییدودیت  هعنییوان محییدودیت شییناخته شیید

های دیگر ارزش براساس روش بولین ارزش صفر و محدوده

حیذف  ییابی  یکی از مراحل مهم در امر مکیان یک گرفتند. 

هیا و زمیان   باعث باال رفتن هزینیه  است تامناطق نامناسب 

 .نشوند

 

 مصنوعی های تغذیهمعیارتعیین 

از آنجا که عوامیل متعیددی در تعییین بهتیرین مکیان      

درامر تغذیه مصنوعی وجیود دارد و انتخیاب تمیام عوامیل     

در ایین   بنابراین .برای انجام یک تحقیق بسیار مشکل است

پژوهش سعی شده است تا با توجه بیه نظیر کارشناسیان و    

 11مطالعات پیشین و شرایط محلی منطقه میورد مطالعیه   

توضیح و معرفیی   اختصاربهگذار لحاظ شود. که ثیرأت مؤلفه

 .شوندمی

در پخیش سییالب و   ثر ؤمی شیب: یکیی از عوامیل   الف( 

های زیرزمینی اسیت کیه نقیش بسییار     تغذیه مصنوعی آب

پذیری دارد. بیر  مهمی در کنترل عواملی مانند سیل و نفوذ

هییای اسییاس تجربیییات محققییان داخلییی و خییارجی مکییان

 درصید دارنید   2کمتر از  سیالب، شیب مناسب برای پخش

]1[. 

: کیفیییت آب زیرزمینییی  زیرزمینییی کیفیییت آبب( 

مشخ  کننده میزان مواد شیمیایی و بیولوژیکی رسیوبات  

بوده و در تشخی  آب مناسب برای مصارف معین اهمیت 

به عنیوان مبنیایی بیرای     ECبسزایی دارد. در این پژوهش 

 بررسی شاخ  کیفیت آب استفاده شد.

هیای  ترین معیاریکی از مهمشناسی: این معیار زمینج( 

باشیید و بییر گییذار در محییدوده پخییش سیییالب مییی  ثیرأت

یکی چون قابلیت انتقال، نفوذپیذیری  ژخصوصیات هیدرولو

  .است ثیرگذارأت نیز وو هدایت الکتریکی 

هرچییه ضییخامت د( ضییخامت آبرفییت: از جنبییه نظییری 

زمینیی در آن  ییر آبرفت بیشیتر باشید مییزان ذخییره آب ز    

به عنوان یک عامل مهیم در   و به این خاطرشود. میتر زیاد

 .]24[ تغذیه مصنوعی لحاظ شد

کاربری اراضی: اجرای عملییات تغذییه مصینوعی در    ه( 

پیذیر اسیت کیه دارای پوشیش گییاهی      هیایی امکیان  زمین

مناسب باشد. به عبیارت دیگیر مراتعیی کیه دارای پوشیش      

و تغذییه  بر نفوذ آب به زیرزمین گیاهی مناسب باشد عالوه 

سیایش سیطحی هیم جلیوگیری     رهای زیرزمینی از فسفره

 کند.  می

قابلیت انتقال: یکی از ضرایب هیدرودینامیکی اسیت  و( 

بیدار نشیان   که قابلیت عبور آب را از تمام ضیخامت الییه آ  

 Kاسیت کیه در آن    T=K*Dمحاسیبه آن   رابطیه دهد. می

 خامت الیه آبدار است.ض Dهدایت هیدرولیکی آبخوان و 

نسیبت طیول کلییه     ،تعریف براساستراکم زهکشی: ز( 

ها در یک حوزه آبخیز به مساحت آن، تراکم زهکشی آبراهه

شود. از آنجا که سیستم زهکشی نامتراکم نشیان  نامیده می

دهنده نفوذپذیری باال و برعکس سیسیتم زهکیش متیراکم    

شیی  پیس تیراکم زهک  دهنده نفوذپیذیری کیم اسیت    نشان

مسیتقیم نشیانگر شایسیتگی ییک     تواند به صیورت غییر  می

 .]3[ منطقه برای تغذیه مصنوعی باشد

فاصله از چاه و روستا: استفاده کننده از اجیرای هیر   ح( 

مردم پیایین دسیت آن    آخردر  ،گونه عملیات در یک حوزه

هیای مردمیی و   عملیات هستند. بنابراین عدم توجه به نیاز

منجر به شکست یا موفقیت  لیاتها در عمعدم شناخت آن

اجتمیاعی از آن دسیته   -کمتری خواهد شد. معیار اقتصادی

هایی است که در موفقیت یک طرح تاثیر بیه سیزایی   معیار

گیر بودن و نیاز به تجربیه بیاال   به علت وقت این معیاردارد. 

هییا کنییار گذاشییته طییرح بیشییتردر اسییتخراج اطالعییات در 

های فاصیله از چیاه و روسیتا    یارشود. در این پژوهش معمی

اجتماعی در نظر گرفته شیده  -های اقتصادیبه عنوان معیار

 است.

نفوذپذیری: تاثیر این عامل در کاهش تبخیر و تعرق و( 

شود به نحوی که اگر نفوذپذیری پایین باشید در  نمایان می

آب در روی سطح زمین باقی مانده و تبخیر  ،های کمشیب

 شود.مالح خا  میآن باعث افزایش ا
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 هادادهآوری و تجزیه و تحلیل جمع

ابتدا اطالعات کلی از حوزه مورد مطالعه از شیرکت آب  

ای و اداره کل منابع طبیعیی اسیتان خراسیان اخیذ     منطقه

هیای رقیومی   مرز حوزه بیا اسیتفاده از نقشیه    . سپسگردید

یابی منیاطق  توپوگرافی مشخ  شد. از آنجایی که در مکان

های زیرزمینیی، تجزییه و   برای تغذیه مصنوعی آب مناسب

گیرد، بیدین  های موجود در مناطق دشت صورت میتحلیل

)عرصه کیواترنر(  ور مناطق کوهستانی از مناطق دشتی منظ

منطقیه، جهیت    1:22333های توپوگرافینقشه جدا گردید.

، نقشیه شییب، و تعییین    (DEMمدل رقومی ارتفیاع )  تهیه

هیای مربیوط بیه مشخصیات     . دادهشید مرز حوزه اسیتفاده  

هییای ای و همچنییین دادههییای پیزومتییری و مشییاهدهچییاه

تهییه نقشیه ضیخامت آبرفیت و نقشیه       بیرای ژئوالکتریک، 

. یرزمینی مورد استفاده قیرار گرفیت  بندی افت سفره زپهنه

های مربوط به  کیفیت آب سطحی و زیرزمینی منطقه داده

کتریکیی و بررسیی   تهیه نقشیه هیدایت ال  در مورد مطالعه، 

مربیوط بیه خصوصییات     هیا . دادهشید استفاده  ،کیفیت آب

پیذیری سیطحی، جهیت تهییه نقشیه      آبرفت از قبیل نفیوذ 

مربیوط بیه    هیای داده .کار گرفته شدبهنفوذپذیری سطحی 

 ،هیا و جیاده  شیامل آمیار روسیتا    اجتماعی-عوامل اقتصادی

هییای فاصییله از چییاه و فاصییله از روسییتا تهیییه نقشییه بییرای

 .  شداستفاده 

، در مرحله بعد با توجه به موقعیت منطقه مورد مطالعیه 

آمار و اطالعات موجود، نظرییات خبرگیان و کارشناسیان و    

ها و ، زیر معیارهاترین معیاردیگر مطالعات انجام شده، مهم

 ،ییابی تغذییه مصینوعی تعییین    در مکیان ثر ؤمهای شاخ 

 (.2ید )شکل های پایه تهیه گردنقشه و سپسغربالگری 
 

 (ANPای )فرآیند تحلیل شبکهمدل سازی با 

( توسییط تومییاس ال ANPای )فرآینیید تحلیییل شییبکه

اسیت. در  معرفیی شیده   AHPساعتی برای رفع محدودیت 

ارتباطات پیچیده میان عناصر تصیمیم از طرییق    ،این روش

 انجام ،ایشبکهجایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار 

در واقییع حالییت عمییومی و شییکل  ش شییود. اییین رومییی

باشد کیه در آن مسیائل بیا وابسیتگی     می AHPتر گسترده

بیه  . ]19[ توان در نظیر گرفیت  خورد را نیز میمتقابل و باز

بیه جیای    ANPهای اخیر اسیتفاده از  همین دلیل در سال

AHP بیه   .]1[ ها افزایش پییدا کیرده اسیت   در اغلب زمینه

سلسیله مراتیب   شیامل سیه بخیش     ANPطور کلیی روش  

ای از روابط ها، شبکهها و زیر معیارکنترل برای شبکه معیار

های مختلیف و  بازخورد بین خوشه ،هامیان عناصر و خوشه

ها در این تحقیق معیار.]11[ عناصر داخل یک خوشه است

های در نظر گرفته شده دارای روابیط دوسیویه و   و شاخ 

هیا را کمتیر   ستگیها این واببازخوردی هستند و سایر مدل

بنییابراین، بکییارگیری رویکییردی کییه   .گیرنییددر نظییر مییی

هیا  های احتمالی میان عوامل را در نظر گیرد و آنوابستگی

رو در یابد. از اینگیری دخالت دهد، ضرورت میرا در اندازه

هیا  این مطالعه برای محاسبه وزن عناصیر از تویوری شیبکه   

(ANP.استفاده گردید ) 
 

 1دیماتلروش 

های روش ANPبرای تعیین روابط بین عناصر در مدل 

دیماتیل  مختلفی وجیود دارد کیه در ایین تحقییق از روش     

هیا  روابیط هماننید تعییین معییار     تعییین استفاده گردیید.  

تواند از طریق شناخت عمیق از موضوع و منطقیه میورد   می

از طرییق  و ییا  ها و مطالعیات پیشیین   از طریق کار ،مطالعه

روش کارشناسان و مسیووالن امیر انجیام شیود.     مصاحبه با 

 .]22[شامل مراحل زیر است  دیماتل

نامه مربوط به دیماتل برای تعیین تهیه پرسش :گام اول

های با توجه به معیار .ستا هاارتباطات بین عناصر و گزینه

ایجاد و  1111یک ماتریس  ،به کار رفته در این پژوهش

 بیا هیا از مقییاس لیکیرت    نامیه برای پرسشتکمیل گردید. 

به ایین معنیی    استفاده شد.دامنه امتیازدهی از صفر تا پنج 

که اگر دو عنصر بر روی هم اثر گذار نباشند امتیاز صیفر، و  

گذاری مقیدار عیددی   گذار باشد با توجه به میزان اثرگر اثرا

 گیرد.یک تا پنج را به خود می

نامیه  نامیه از طرییق میدل در بر   نتایج پرسیش  :گام دوم

در این مرحلیه  ها سازی دادهنرمال محاسبه و متلبو اکسل 

صیفر عیدم   ، 3(. بیر اسیاس شیکل    3شود )شیکل  انجام می

 دهد.وابستگی و یک وابستگی بین دو گزینه را نشان می

در عناصیر و  دسیت آمیده   هاعمیال نتیایج بی    :گام سیوم 

در این پیژوهش پیس از مشیخ     هاست. ها و گزینهخوشه

معیار به کار رفتیه در امیر تغذییه     11بین  شدن نوع رابطه

 استفاده شد. ANPدر مدل  ها_، آنمصنوعی
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)الف: کاربری اراضی، ب: نفوذپذیری، ج: ضریب انتقال، د: هدایت الکتریکی، ه: فاصله از  یابی پخش سیالبمکان های پایهنقشه نمایش -2 شکل

 چاه، و: فاصله از روستا(
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 Super Decisionها در نرم افزار ها و گرهنمایش خوشه -3شکل 

 

 هاپردازش داده

در مرحله بعد، از روش مقایسه زوجی برای تعییین وزن  

برای تعیین وزن نهایی  ANPهای هر الیه و از روش کالس

الییه اطالعیاتی    11پیس از تهییه    ها استفاده گردیید. معیار

، قابلییت انتقیال،   زیرزمینیی  پذیری، کیفیت آبشیب، نفوذ

ضخامت آبرفت، کاربری اراضی، تیراکم زهکشیی، فاصیله از    

هیا انجیام   نه و فاصله از چاه، پیردازش و تحلییل داده  خارود

هیا  معیار ،تغذیه مصنوعی برای ANPسازی گرفت. در مدل

 خوشییییه ژئوهیییییدرولوژی، هیییییدرولوژی،    چهییییاردر 

های زیرمعیار اجتماعی و سایر موارد قرار گرفتند.-اقتصادی

ایین   .جیای داده شید  هیا  هر معیار به عنوان گره در خوشه

در داخل خوشه به هم مرتبط هستند، آنکه  عناصر عالوه بر

هیا نییز وابسیتگی دارنید کیه ایین روابیط و        در بین خوشیه 

دیماتل بیه دسیت آمید. بیرای      روشها با توجه به وابستگی

د. شی اسیتفاده   Super Decisionافیزار  نرمها از تعیین وزن

های هر الیه براساس مقایسیه زوجیی در   وزن نسبی کالس

هیا در  در گیام بعید، وزن معییار   ت. آورده شده اس 1جدول 

ها های مربوطه ضرب و همراه با آن عملیات تلفیق الیهالیه

 صییورت گرفییت. نقشییه رسییتری حاصییل بییه کییالس کییامالً

نیا مناسیب و نیا     مناسیب، نسیبتاً   مناسب، مناسیب، نسیبتاً  

 .(4)شکل  مناسب تقسیم گردید

 

 نتایج 

در ا بیشترین ارتباط بین معیارهی ، ( 4جدول )بر اساس 

 بیشیتر ایین معییار بیا     دیده میی شیود.  شناسی زمینمعیار 

معیارهییای مییورد اسییتفاده در اییین تحقیییق از جملییه      

نفوذپذیری، شیب، کاربری اراضی، تراکم زهکشیی، ضیریب   

ارتبییاط دارد. تییاکنون در  انتقییال و هییدایت هیییدرولیکی  

شید و هیر   روابط بین معیارها در نظر گرفته نمی ،تحقیقات

به علت  .یابی تاثیر داشتور مستقل در امر مکانمعیار به ط

تأثیر معیارهیا  بهتر است  ،معیارها در طبیعت داشتنارتباط 

  .بر همدیگر در نظر گرفته شود
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 های هر الیههای نسبی کالسنمایش وزن -1جدول 
 معیارها هر الیه یهاکالس

 >123  13-123  23-13 )متر( ضخامت آبرفت 02>   

 42/3  21/3  11/3  1/3  وزن نسبی 
 >2333  1233-2333  133-1233  < 133 )مترمربع در روز( ضریب انتقال   
 41/3  21/3  11/3  1/3  وزن نسبی 
 >2  1-2  2/3-1  <2/3 )متر( افت آب   
 41/3  21/3  11/3  39/3  وزن نسبی 
 >3/2  2/1-3/2  1/3-2/1  3-1/3 )متر بر متر( تراکم زهکشی   
 391/3  11/3  21/3  41/3  وزن نسبی 
 >9333  1333-9333  3333-1333  3333>  (متر یبر سانت منسیز کرویم) هدایت الکتریکی 
 311/3  13/3  23/3  24/3  وزن نسبی 
  >2333  233-2333  <233 )متر( فاصله از چاه   

  29/3  24/3  11/3  وزن نسبی 
 >1  4-1  2-4  3-2 )درصد( شیب   
 31/3  14/3  31/3  41/3  وزن نسبی 
کجنگل و باغ تن  مزراعت دی مرتع   کاربری اراضی زراعت آبی 
 13/3  41/3  221/3  12/3  وزن نسبی 

E D C B A لیتولوژی 
14/3  11/3  14/3  12/3  31/3  وزن نسبی 
)مترمربع( نفوذپذیری خوب متوسط ضعیف    
  1/3  21/3  13/3  وزن نسبی 
  >2333  233-2333  3-233  فاصله از روستا 
  29/3  24/3  11/3  وزن نسبی 

 

 Super Decisionافزار ش سوپر ماتریس غیر وزنی در نرمنمای -2جدول 
 

یلیتولوژ شیب  کاربری اراضی 
 فاصله از
 روستا

فاصله از 
 چاه

تراکم 
 زهکشی

رینفوذپذی  
هدایت 
یالکتریک  

افت آب 
 زیرزمینی

ضخامت 
 آبرفت

ضریب 
 انتقال

321/3 شیب  321/3  21/3  21/3  21/3  21/3  21/3  21/3  21/3  21/3  21/3  

3243/3 لیتولوژی  3324/3  332/3  3324/3  3324/3  3324/3  3324/3  3324/3  3324/3  3324/3  3324/3  

11/3 کاربری اراضی  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  11/3  

33219/3 فاصله از روستا  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  33219/3  

ز چاهفاصله ا  3229/3  3229/3  322/3  3229/3  3229/3  3229/3  3229/3  3229/3  3229/3  3229/3  3229/3  

333/3 تراکم زهکشی  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  

3149/3 نفوذپذیری  3149/3  314/3  3149/3  3149/3  3149/3  3149/3  3149/3  3149/3  3149/3  3149/3  

لکتریکیهدایت ا  1323/3  1323/3  132/3  1323/3  1323/3  1323/3  1323/3  1323/3  1323/3  1323/3  1323/3  

311/3 افت آب زیرزمینی  311/3  311/3  311/3  311/3  311/3  311/3  311/3  311/3  311/3  311/3  

3322/3 ضخامت آبرفت  3322/3  3322/  3322/3  3322/3  3322/3  3322/3  3322/3  3322/3  3322/3  3322/3  

1999/3 ضریب انتقال  1999/3  199/3  1999/3  1999/3  1999/3  1999/3  1999/3  1999/3  1999/3  1999/3  

 
 Super Decisionافزار نمایش سوپر ماتریس حدی در نرم -3جدول 

 کاربری اراضی لیتولوژی شیب 
فاصله از 
 روستا

فاصله 
 از چاه

تراکم 
 زهکشی

 نفوذپذیری
هدایت 
 الکتریکی

افت آب 
 زیرزمینی

ضخامت 
 آبرفت

ضریب 
 انتقال

 3 3 3 3 3 3 3 3 1 249/3 3 شیب

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2/3 لیتولوژی

 1 1 1 1 1 3 1/3 1 24/3 12/3 2/3 کاربری اراضی

 3 3 3 3 3 3 3 3 12/3 3 3 فاصله از روستا

 1 1 3 3 1 3 3 3 2/3 1 1 فاصله از چاه

 2/3 3 3 3 3 3 3 3 4/3 31/3 4/3 تراکم زهکشی

 4/3 2/3 24/3 3 1 3 3 3 4/3 493/3 4/3 نفوذپذیری

 4/3 2/3 12/3 3 2/3 1 3 3 4/3 192/3 4/3 هدایت الکتریکی

 1 24/3 3 1 11/3 1 12/3 1 12/3 31/3 4/3 افت آب زیرزمینی

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 192/3 19/3 ضخامت آبرفت

 3 12/3 1 3 33/3 3 22/3 3 22/3 492/3 31/3 ضریب انتقال
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 دیماتل نتایج حاصل از روش -4جدول 
ضخامت  

 آبرفت

ضریب 

 انتقال

افت آب 

 زیرزمینی

تراکم 

 زهکشی

رینفوذپذی هدایت  

کیالکتری  

فاصله از 

 روستا

 فاصله از

 چاه

کاربری 

 اراضی

یلیتولوژ  شیب 

 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 ضخامت آبرفت

 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 ضریب انتقال

 3 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 افت آب زیرزمینی

 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 تراکم زهکشی

 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 نفوذپذیری

 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 هدایت الکتریکی

 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 فاصله از روستا

 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 فاصله از چاه

 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 کاربری اراضی

 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 لیتولوژی

 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 شیب

 
 Super Decisionافزار وزن نهایی با استفاده از نرم -2جدول 

 معیارها وزن نهایی

332211/3  ضخامت آبرفت 

199922/3  ضریب انتقال 

311341/3  افت آب زیرزمینی 

333334/3  تراکم زهکشی 

31491/3  نفوذپذیری 

132221/3  هدایت الکتریکی 

321393/3  فاصله از روستا 

322919/3  فاصله از چاه 

113412/3  کاربری اراضی 

332491/3  لیتولوژی 

321122/3  شیب 

 

  گیریو نتیجه بحث

نشییان داد کییه بیشییترین وزن نهییایی  2نتییایج جییدول 

معیار افت آب زیرزمینی بیا اهمییت    ANPمعیارها در مدل 

عییار در  باشد کیه نشیان از اهمییت ایین م    می 31/3نسبی 

های کشیور بیا   باشد، چون بیشتر آبخوانمنطقه و کشور می

افت سطح آب زیرزمینی زیادی روبرو هستند، که بیا نتیایج   

 ]11[شناسیی و هیدایت الکتریکیی    های زمیین مؤلفه ]23[

که مؤلفه نفوذپذیری را بعنوان  ]13[مؤلفه زمین شناسی و 

 مؤثرترین معیار بدست آوردند مطابقت ندارد.  

 ، از مجمیوع کیل مسیاحت دشیت    4شیکل  توجه بیه  با 

مناسیب،   درصید   1/33کیامالً مناسیب،    درصد 9/2تایباد، 

نسیبتاً نامناسیب و    درصید  3/1نسبتاً مناسب،  درصد 3/43

نامناسب برای عملیات پخش سییالب تعییین    درصد 4/22

بیشتر مناطق کامال مناسب و مناسب بیرای تغذییه   گردید. 

هیای آبرفتیی قیرار    وط افکنیه ها و مخیر مصنوعی در آبرفت

از نظر این مناطق مطابقت دارد.  ]23[ اند که با نتایجگرفته

درصد قرار دارنید کیه بیا     4های کمتر از شیب نیز در شیب

ی بیه  آیمطابقت دارد. بیه منظیور بررسیی کیار     ]13[ نتایج

هیای  العات جغرافیایی و مدلکارگیری همزمان سیستم اط

 مناسیب و مناسیب روش   هیای کیامال  کالس ،گیریتصمیم

ANP پوشانی داده شید با نقشه حاصل از منطق بولین هم 

درصد به دست آمد. نتایج حاصل  1/13پوشانی میزان همو 

باشید، کیه در   میی  ANPیی قابل قبول روش آحاکی از کار

به سازگاری و افزایش دقیت در   در چند پژوهش،این راستا 

العات جغرافییایی  های مفهومی با سامانه اطبکارگیری مدل

 .]11و  23،13[شده است اشاره 

در این پژوهش برای دست ییافتن بیه منیاطق مسیتعد     

تلفییق   از روش ،اجرای پخش سیالب در دشت تایبادبرای 

 ANPگییری  سیستم اطالعات جغرافییایی و میدل تصیمیم   

های دهد که با استفاده از روش. نتایج نشان میشداستفاده 

تیوان منیاطق   تر میی ه بهتر و دقیقگیری چند معیارتصمیم
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بنیدی و انتخیاب   مناسب جهت تغذیه مصینوعی را اولوییت  

هیا و  هیا، گزینیه  با استفاده از شبکه معییار  ANPکرد. مدل 

هیا، فرآینید میدل کیردن مسیائل و      هیای درون خوشیه  گره

بخشد و تاثیر عناصیر و روابیط   بتعمیم تواند میمشکالت را 

هیا ایین   که سیایر روش در حالی ، نمایدبر یکدیگر را لحاظ 

هیای  با توجه به وابسیتگی  .گیرندروابط را کمتر در نظر می

هیای الزم  پشتیبانی ANPمسائل محیطی استفاده از روش 

رییزان در حیل مسیائل    را برای تصمیم گیرنیدگان و برنامیه  

تحقیییق آورد. از اییین رو اییین مییدیریت آب بییه عمییل مییی

اربرد قیقات آتیی بیرای کی   تواند به عنوان گامی برای تحمی

ییابی در  هیای مکیان  در دیگیر کیار   بیشتر و استفاده عملیی 

نتایج بدست آمده پیشینهاد  با توجه به  باشد. GIS تلفیق با

 :گرددمی

    جهت تعیین مناطق مناسب تغذییه مصینوعی، از

گییری و  هیای پشیتیبانی تصیمیم   تلفیق سیسیتم 

سیسیتم اطالعییات جغرافیییایی بییه دلیییل دقییت و  

 مل بیشتر استفاده گردد.سرعت ع

   اسییتفاده از معیارهییا، زیرمعیییار و شییاخ  هییای

 بیشتر جهت حصول نتایج دقیق تر

  میوثر   هایمؤلفهبا توجه به اینکه نقش هر یک از

در طرح های تغذیه مصینوعی آبهیای زیرزمینیی    

پیشنهاد می شود کیه   ،بطور کامل مشخ  نیست

 هیای این مؤلفهتحقیقات بیشتری در زمینه نقش 

 در این قبیل طرح ها انجام گیرد.

        به منظیور اثیر بخشییدن بیه مطالعیات کیاربردی

هییای گییردد کییه از دیگییر مییدل  یپیشیینهاد میی 

، ELECTEREگییییییری از جملیییییه تصیییییمیم

PROMETHEE  استفاده گردد. غیرهو 

 
 

 
بندی دشت تایباد از نظر تناسب برای عملیات تغذیه مصنوعینقشه اولویت -4شکل   
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Abstract 

Due to seasonal access and lack of water, appropriate management of water resources is very 

important in arid and semi-arid regions. One of the main management methods for improves the 

groundwater resources is artificial recharge. In this study, used the integrated MCDM-GIS approach 

in order to determine suitable areas for artificial recharge in Taibad plain, Khorasan Razavi 

province. For this purpose, 11 influential parameters include (slope, groundwater quality, geology, 

thickness of the alluvium, portability of aquifer, drainage density, surface infiltration, groundwater 

decline, distance from the village, distance from the well and land use) that were created in GIS. For 

weight of classes each layer, used paired comparisons method. Also, DEMATEL technique was 

used to determine the relationships and dependencies between parameters. For determine the net 

weight of each layer, Super Decision software was used. Finally, zoned maps of the ANP were 

combined, and the final map with five classes, completely appropriate to unsuitable, was prepared. 

According to the final map, of the entire area of Taibad plain, 2.9 percent of area was in completely 

appropriate class, 30.1 percent in appropriate class, 40.3 percent in fairly good class, 1.3 percent in 

fairly inappropriate class, and 25.4 percent in unsuitable class for spreading operations. The results 

of the study using Boolean logic and filed survey indicate that the application of decision-making 

methods in combination with GIS in the field of artificial feeding location is satisfactory. 
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