
97

چكيده
به منظور انتخاب مكان هاي مناسب جهت پخش سیالب، براي تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزمیني دشت چاه دراز، 
از تلفیق سیستم هاي تصمیم گیري چند معیاري )MCDM( و سیستم هاي اطالعات جغرافیايي )GIS(، در قالب 
يك سیستم پشتیبان تصمیم گیري )DSS(، استفاده شده است. بدين ترتیب كه ابتدا معیارهاي الزم و تاثیرگذار در 
 ،)AHP( انتخاب مكان تغذيه مصنوعي، شناسايي شده است. سپس اين معیارها براساس روش تحلیل سلسله مراتبي
به اجزا و سطوح كوچك تر تقسیم شده اند. پس از آن با استفاده از روش مقايسه هاي زوجي، معیارهاي موجود 
در هر جزء )سطح(، اولويت بندي شده اند. در اين روش براي هر معیار براساس درجه اهمیت، عددي بین 1 تا 9 
)1: كم اهمیت، 9: پراهمیت(، در نظر گرفته شده است. آنگاه به كمك روش ساتي)Saaty(، درجه اهمیت قضاوت 
هاي انجام گرفته )وزن ها( براي هر سطح محاسبه شده است. در ادامه در محیط GIS، اليه هاي اطالعاتي مورد نیاز 
از قبیل فاصله از چاه، فاصله از مسیرهاي ارتباطي )جاده ها(، عمق آب زيرزمیني، نفوذپذيري، كیفیت آب زيرزمیني 
)هدايت الكتريكي(، شیب توپوگرافي، واحدهاي سنگي )زمین شناسي( تهیه شده و وزن هاي محاسبه شده در سطوح 
ساختار درختي، به اين اليه ها اعمال گرديده است. سرانجام با تلفیق اليه هاي اطالعاتي با يكديگر، محدوده هاي 
مناسب كه عمدتا در شمال و شمال شرقي دشت چاه دراز قرار دارند، به عنوان مكان مناسب تغذيه مصنوعي آب هاي 

زيرزمیني انتخاب شده اند. 

واژه های کليدی: تغذيه مصنوعي، تصمیم گیري چند معیاري )MCDM(، سیستم هاي اطالعات جغرافیايي 
)GIS(، سیستم پشتیبان تصمیم گیري )DSS(، روش تحلیل سلسله مراتبي )AHP(، روش Saaty، چاه دراز.
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را  زمین  زير  از  شده  خارج  آب  از  بخشي  تواند  مي  كه  است 
جايگزين نمايد. تغذيه مصنوعي را مي توان عملیات طراحي شده 
آبدار،  به داخل اليه هاي  زمین  از سطح  انتقال آب  براي  انسان 
تعريف كرد. نخستین مرحله در عملیات تغذيه مصنوعي، مكان 

يابي مناطق مناسب جهت اجراي عملیات مذكور مي باشد.
)DSS(1، جهت  پشتیباني تصمیم گیري  اين، سیستم  از  پیش 

 مقدمه
آب  شدن  جايگزين  عدم  و  زيرزمیني  آب هاي  تخلیه  امروزه 
بشري  جوامع  كه  است  مشكالتي  بزرگترين  از  يكي  منابع  اين 
با آن روبرو هستند. خشك شدن تعداد زيادي از قنات ها و چاه 
ها باعث شده است كه بخش زيادي از سرمايه گذاري هاي انجام 
شده از بین برود. تغذيه مصنوعي آبخوان ها يكي از روش هايي 
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مكان يابي محل پخش سیالب توسط محققین مختلف به كار گرفته 
شده است. سريدهار و همكاران )Sreedhar et al., 2008(، با استفاده 
از GIS به مكان يابي محل تغذيه مصنوعي در هندوستان پرداخته 
 اند. حمادي و همكاران )Hamadi et al., 2007(، با استفاده از GIS و 
MCDM 1  مكان يابي محل تغذيه مصنوعي در شمال شرق تونس را انجام 
 داده اند. قیومیان و همكاران )Ghayoumian et al., 2004(، با تلفیق 
محل  يابي  مكان   )DSS( گیري  تصمیم  پشتیبان  سیستم  2GISو 
كه  اند  داده  انجام  را  اصفهان  میمه  حوضه  در  مصنوعي  تغذيه 
نتیجه آن تغذيه آبخوان، بهبود كیفیت آب آبخوان و جلوگیري از 
نفوذ آب شور به آبخوان بوده است. همچنین قیومیان و همكاران 
به  اقدام  جداگانه  اي  پروژه  در   ،)Ghayoumian et al., 2007(
مكان يابي محل مناسب تغذيه مصنوعي آبخوان هاي ساحلي در 
جنوب ايران نموده اند. با انجام عملیات تغذيه مصنوعي عالوه 
انتخاب شده، عالوه بر تغذيه آبخوان ها از نفوذ  در مكان هاي 
آب شور به اين آبخوان ها جلوگیري به عمل آمده و سبب بهبود 
تحقیق  اين  انجام  از  بنابراين، هدف  است.  نیز شده  كیفیت آب 
در  فصلي  هاي  سیالب  پخش  مناسب جهت  هايي  مكان  يافتن 
حوضه آبريز چاه دراز به منظور تغذيه آبخوان اين دشت و تامین 
آب مورد نیاز شركت سنگ معدن گل گهر مي باشد. همچنین اين 
 MCDM تحقیق توانايي سیستم هاي تصمیم گیري چند معیاري

و سیستم اطالعات جغرافیايي GIS را در امر عملیات هاي مكان 
نشان  سیالب  پخش  مناسب  هاي  محل  يابي  مكان  بويژه  يابي 

مي دهد. 

 محدوده مورد مطالعه
ــاحت 538  ــتره اي به مس ــه آبريز چاه دراز، در گس حوض
ــمالـي و  13 ˚29 عرض ش ــا  ′ 54 ˚28  ت ــن ′ ــع بی كیلومترمرب
ــرقي قرار گرفته است. دشت چاه  43 ˚55 طول ش 25 ˚55 تا ′ ′

ــر و در جنوب  ــنگ آهن گل گه ــدن س ــرب معـــ دراز در غ
ــتان كرمان واقع شده است  ــیرجان در اس ــتان س غرب شهرس

ــكل1(. )ش
كوهستاني  مناطق  در  دراز  چاه  آبريز  حوضه  متوسط  ارتفاع 
2200 متر و در دشت 1700 متر از سطح دريا مي باشد. حداكثر 
ارتفاعات  در  و  متر   2920 با  برابر  شمالي  ارتفاعات  در  ارتفاع 
جنوبي حوضه 2475 متر است. جريان آب از ارتفاعات اطراف 
دشت وارد آبراهه هاي با شیب زياد شده و سپس از طريق آبراهه 
مركزي دشت از سمت شمال غرب از دشت خارج و به سمت 

كوير سیرجان انتقال مي يابد.
آمده،  عمل  به  بررسي هاي  و  اكتشافي  هاي  حفاري  براساس 
      .)1387 )رضايي،  است  آزاد  نوع  از  دراز  چاه  دشت  آبخوان 
نمونه برداري هاي عمقي آب از چاه هاي موجود در نقاط مختلف 
دشت نشان مي دهد كه آبخوان دشت چاه دراز در بسیاري از نقاط 

از دو زون آب شور و شیرين تشكیل شده است، بطوريكه زون 
)رضايي،  است  گرفته  قرار  شور  آب  زون  روي  بر  شیرين  آب 
1387(. عمق سطح ايستابي از كمتر از پنج متر در شمال غرب تا 
حدود 145 متر در جنوب شرق تغییر مي كند. اين در حالي است 
در  مي شود.  زياد  جهت  همین  در  نیز  شیرين  آب  كه ضخامت 
زون آب شیرين تراوايي با عمق داراي تغییرات زيادي مي باشد. 
يك اليه نفوذپذير گراول با  ضخامت 2 تا 3 متر در عمق تقريبي 
35 متري در زير سطح ايستابي قرار دارد. میان اليه هاي سیلتي 
از  كمتر  بسیار  عمودي  تراوايي  شده اند  سبب  پايین  تراوايي  با 
تراوايي افقي شود و سدهايي در مقابل حركــت عمـودي ايجاد 

.)Binnie and Partners Co., 1976( .شود
ضخامت زون آب شور در بخش غربي دشت بیشتر از بخش 
 .)1345 آبكاو،  مشاور  مهندسین  )شركت  مي باشد  آن  شرقي 
هزار   200 تا  هزار   60 بین  زون  اين  در  آب  الكتريكي  هدايت 

میكروموس بر سانتي متر متغیر است.
شرق  شمال  و  شرق  جنوب  از  معموالً  دشت  آبخوان  تغذيه 
قرار  دشت  غرب  شمال  در  دشت  و خروجي  مي گیرد  صورت 
دراز  چاه  دشت  در  زيرزمیني  آب  جريان  عمومي  جهت  دارد. 
آب  سطح  تراز  حداكثر  است.  غرب  شمال  به  شرق  جنوب  از 
زيرزمیني اندازه گیري شده در جنوب شرقي دشت حدود 1715 
متر و حداقل آن در شمال غربي دشت حدود 1685 متر مي باشد. 
شیب هیدرولیكي در بخش انتهايي )جنوب شرق( دشت چاه دراز 
2/8 در هزار، در بخش میاني و خروجي آن 5/. تا 7/. در هزار 

محاسبه شده است )ناصري، 1386(.

شكل1 - موقعیت جغرافیايي محدوده چاه دراز

1-  Multiple Criteria Decision Making 2-  Geographic Information System
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وسیله درجات مختلف )1 تا 9( قابل مقايسه است. نحوه انجام 
مقايسه هاي زوجي به اين ترتیب است كه اجزا به صورت زوجي 
اين  انجام  براي  اند.  شده  مقايسه  هم  با  معیار  يك  اساس  بر  و 

مقايسه ها از روش ماتريس مربع استفاده شده است)جدول1(.
تا   A1 معیارهاي  با  واقع در ستون   A1 معیار  ماتريس  اين  در 
گوشه  در  كه   C معیار  به  توجه  با  ماتريس،  سطر  در  واقع   An
سپس  مي شود.  مقايسه  است،  شده  نوشته  ماتريس  باالي  چپ 
براي A2 و بقیه معیارهاي ستون، اين عمل تكرار مي گردد. براي 
تكمیل نمودن ماتريس مقايسات زوجي از اعداد استفاده مي گردد 
تا اهمیت نسبي هر معیار نسبت به معیارهاي ديگر در رابطه با آن 
خصوصیت، مشخص شود. جدول2 مقیاسي براي انجام مقايسه 

هاي زوجي را نشان مي دهد.

)Saaty,1980( جدول2 - مقیاسي براي انجام مقايسه هاي زوجي

درجه اهميتتعريف
1اهمیت مساوي
3نسبتا مرجح
5اهمیت شديد

9اهمیت فوق العاده زياد
2،4،6،8ارزش هاي بینابیني

هنگامي كه معیار A )سطر( با B )ستون( مقايسه مي شود، يكي 
 ،A با B از اعداد مذكور به آن اختصاص مي يابد، هنگام مقايسه
معكوس آن عدد اختصاص مي يابد. همچنین هنگام مقايسه يك 
معیار با خودش، عدد 1 اختصاص مي يابد. بنابراين قطر ماتريس 

همیشه مجموعه اي از اعداد 1 خواهد بود.
تلفیق قضاوت ها مي باشد. بدين   AHP مرحله بعد در روش 
به  عددي  آن  طريق  از  كه  داد  انجام  را  عملیاتي  بايد  كه  معني 
دست آيد )اوزان( كه نمايانگر اولويت هر عنصر باشد. يكي از 
روش هاي محاسبه اوزان، روش ساتي مي باشد. در اين روش، 
ابتدا ماتريس حاصل از مقايسه ها به هنجار مي شوند. يعني آنكه 
مقادير هر ستون جداگانه جمع نموده و سپس هر عنصر ماتريس 
بعد  تقسیم مي شوند. در مرحله  بر حاصل جمع ستون مربوطه، 
آرايه هاي هر سطر ماتريس را با هم جمع نموده و بر تعداد آرايه 
ماتريس  يك  آمده  دست  به  پاسخ  مي نمايند.  تقسیم  سطر  هاي 
معیارهاي  )وزن(  ارزش  آن،  هاي  آرايه  كه  بود  خواهد  ستوني 
ادامه جهت  مقايسه شده مي باشد)آذر و رجب پور، 1381(. در 
محاسبه  به  تصادفي  هاي  قضاوت  و  سلیقه  اعمال  از  جلوگیري 
اين نسبت، صحت  .2C.R پرداخته شده است.  نسبت سازگاري 
و سالمت قضاوت ها را مشخص مي كند و مقدار آن براي هر 

ماتريس تصمیم گیري مي بايست كمتر از 10 % باشد.

  روش تحقيق
آبخوان  مصنوعي  تغذيه  جهت  مناسب  مناطق  يابي  مكان  در 
معیارهاي  شناسايي  و  اولیه  مطالعات  ابتدا  دراز،  چاه  دشت 
تاثیرگذار بر انتخاب محل تغذيه مصنوعي انجام گرفت. سپس به 
استخراج اين معیارها از مراجع مورد تايید و قابل استناد همچون 
اكتشافات  برداري كشور، سازمان زمین شناسي و  نقشه  سازمان 

معدني كشور و برخي از كتب و مقاالت پرداخته شد. 
معیاري  چند  گیري  تصمیم  تكنیك هاي  اساس  بر  آنگاه 
مراتبي  سلسله  تحلیل  روش  از  استفاده  با  و   )MCDM( 
تاثیرگذار، به اجزاء  )AHP(1، مسأله بر اساس معیارهاي الزم و 

كوچك تر و سطوح مختلف تقسیم شد)شكل2(.
در تجزيه مسائل به اجزاء ساده تر، در باالترين سطح، هدف 
قرار دارد و در سطوح میاني معیارهاي اصلي و فرعي به ترتیب در 
سطوح جداگانه قرار مي گیرند. در پايین ترين سطح نیز، گزينه ها 

.)Malczeski, 1999(قرار مي گیرند )شاخص ها(

 رده بندي معيارهاي فرعي و محاسبه اهميت نسبي آنها
بعد از ايجاد سلسله مراتب، معیارهاي فرعي )سطح 3( رده بندي 
شده است. سپس اهمیت نسبي اين رده ها به وسیله روش ساتي 

)Saaty, 1980( تعیین شده است.
ارزيابي اين معیارها به صورت زوجي مي تواند به وسیله تصمیم 
گیرندگان و يا طراحان مسئله صورت گیرد. كیفیت اين نظرات به 

شكل2 - ساختار سلسله مراتبي AHP جهت تغذيه مصنوعي

جدول1 - فرم ماتريسي مقايسه هاي زوجي

1- Analytical Hierarchy Process 2-  Consistency Ratio
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توپوگرافي،  فرعي شیب  معیار  داراي سه  فیزيكي  معیار عوامل 
باشد)شكل2(.  مي  ارتباطي  مسیرهاي  از  فاصله  و  شناسي  زمین 
شیب توپوگرافي به كمك مدل رقومي ارتفاعيDEM 1 دشت چاه 
دراز محاسبه شده است. مدل رقومي ارتفاع نیز به كمك نقشه هاي 
توپوگرافي 1:25000، كه توسط سازمان نقشه برداري كشور تهیه 
گرديده، بدست آمده است. بر اين اساس شیب توپوگرافي به چهار 
رده تقسیم شده است. بطوريكه جهت تغذيه مصنوعي، رده شیب 
كمتر از 2 درصد داراي بیشترين ارجحیت و رده شیب بیشتر از 4 

درصد داراي كمترين ارجحیت مي باشد)جدول3(.
عملیات تغذيه مصنوعي آبخوان عموما در واحدهاي كواترنري 
دهنده  تشكیل  كواترنري  واحدهاي  اين رو،  از  گیرد.  مي  انجام 
دشت چاه دراز از ساير واحدهاي زمین شناسي جدا گرديده اند. 
جداسازي اين واحدها به كمك نقشه زمین شناسي 1:100000 كه 
توسط سازمان زمین شناسي و اكتشافات معدني كشور تهیه شده 
كواترنري  واحدهاي  اساس،  اين  بر  است.  گرفته  صورت  است، 
 Qt2, Qt1, Qal, Qsa تشكیل دهنده دشت چاه دراز شامل واحدهاي
مي باشند. واحد Qt2 شامل پادگانه هاي آبرفتي جديد است كه دامنه 
هاي كم ارتفاع و كم شیب و دشت را پوشانده است. اين واحد 
در رده بندي انجام گرفته به منظور تغذيه مصنوعي داراي بیشترين 
ارجحیت است. واحد Qt1 شامل پادگانه هاي آبرفتي قديمي دامنه ها 
قطعات  و  است  سیمان سست  با  كنگلومرا  نوع  از  بیشتر  و  بوده 
سنگي در ابعاد مختلف با گردشدگي ضعیف تا متوسط مي باشند. 
در اين واحد، میزان نفوذپذيري آب به علت وجود قطعات سنگي 
رده  در  اين واحد  لذا  و  است  زياد  نسبتا  اندازه هاي مختلف  در 
 Qal بندي، دومین ارجحیت را به خود اختصاص داده است. واحد
شامل رسوبات آبرفتي بستر رودخانه ها و آبراهه ها است كه بیشتر 
از نوع شن، ماسه و رس مي باشد. به دلیل آنكه اين واحد مساحت 
كمي را در دشت مي پوشاند، در رده بندي ارجحیت سوم را به خود 
اختصاص داده است. واحد Qsa شامل پهنه هاي نمكي، گچي و 
رسي است كه به دلیل تاثیر نامطلوب بر روي كیفیت آبهاي سطحي 
و زيرزمیني، در رده بندي به منظور تغذيه مصنوعي آبخوان دشت 

چاه دراز كمترين ارجحیت را دارا مي باشد)جدول3(.
معیار فاصله از مسیرهاي ارتباطي )جاده ها( به عنوان يك معیار 
حذفي در نظر گرفته شده است. بطوريكه براي جاده هاي موجود، 

فاصله 200 متر به عنوان حريم در نظر گرفته شده است)جدول3(.
معیار هیدروژئولوژي داراي چهار معیار فرعي نفوذپذيري سطحي، 
عمق آب زيرزمیني، كیفیت آب و فاصله از چاه ها مي باشد)شكل2(. 
نفوذپذيري سطحي از جمله عوامل تاثیرگذار در میزان تغذيه آبخوان 
زمان  آب  باشد،  زياد  سطحي  نفوذپذيري  میزان  هرچه  مي باشد. 
كمتري بر روي سطح باقي مانده و نرخ تبخیر كاهش مي يابد. میزان 
نفوذپذيري سطحي به كمك اطالعات چاه هاي پیزومتري موجود در 
دشت، محاسبه و آنگاه رده بندي شده است. در رده بندي نفوذپذيري 
سطحي، قسمت هايي از دشت كه داراي نفوذپذيري سطحي بیش از 

45 متر در روز بوده اند داراي بیشترين ارجحیت هستند)جدول4(.
عمق آب زيرزمیني از ديگر معیارهاي مهم و تاثیرگذار در میزان 
تغذيه آبخوان مي باشد. در مناطقي كه عمق آب زيرزمیني كم است، 
تغذيه آبخوان از حوضچه به طور كامل انجام نمي گیرد و در مناطقي 
كه عمق آب بسیار زياد باشد نیز ممكن است آبي كه در زمین فرو 
به  مي رود به سطح آب زيرزمیني نرسد. میزان عمق آب زيرزمیني 
كمك اطالعات چاه هاي پیزومتري محاسبه و سپس رده بندي شده 
به چهار رده تقسیم شده  اين اساس، عمق آب زيرزمیني  بر  است. 
است. مناطقي كه عمق آب زيرزمیني در آنها بین 30 تا 100 متر بوده 

داراي بیشترين ارجحیت مي باشند)جدول4(.
مكان  در  است.  آن  كیفیت  به  وابسته  زيرزمیني  نوع مصرف آب 
يابي محل تغذيه مصنوعي مي بايست به اين امر توجه نموده و از 
مكان هايي كه سبب نامطلوب شدن كیفیت آب زيرزمیني مي شوند، 
اجتناب نمود. جهت بررسي كیفیت آب از میزان هدايت الكتريكي2 
EC استفاده شده است. هرچه میزان EC آب كم باشد، نشان دهنده 
وجود امالح كم در آب و كیفیت مطلوب آب است. میزان EC به 
كمك اطالعات چاه هاي پیزومتري محاسبه و سپس رده بندي شده 
است. بر اين اساس، EC  به چهار رده تقسیم شده است. مناطقي 
كه EC آب زيرزمیني در آنها كمتر از 2000 میكروموس بر سانتیمتر 

بوده داراي بیشترين ارجحیت مي باشند)جدول4(.
معیار فاصله از چاه ها به عنوان يك معیار حذفي در نظر گرفته 
شده است. بطوريكه براي چاه هاي بهره برداري و پیزومتري، فاصله 

500 متر به عنوان حريم در نظر گرفته شده است)جدول4(. 
حجم  عنوان  تحت  فرعي  معیار  يك  شامل  هیدرولوژي  معیار 
رواناب مي باشد)شكل2(. براي محاسبه حجم رواناب، ابتدا حوضه 
 A, B, Cآبريز چاه دراز بر اساس سیستم زهكشي به سه زيرحوضه
تفكیك و سپس با استفاده از روش پیشنهادي سازمان حفاظت خاک 
آمريكا )SCS(، ارتفاع رواناب براي هر يك از زيرحوضه ها محاسبه 
گرديد. سپس با در نظر گرفتن مساحت هر يك از زيرحوضه ها، 
میزان حجم رواناب براي هر يك از آنها محاسبه شده است. بديهي 
است در رده بندي، زيرحوضه اي كه داراي بیشترين مقدار حجم 

رواناب است داراي بیشترين ارجحیت است)جدول5(. 

شيب توپوگرافي 
)درصد(

فاصله از جاده )متر(زمين شناسي

وزنردهوزنردهوزنرده

>20/515Qt20/559
>2001

2 – 30/338Qt10/263

3 - 40/104Qal0/122
>2000

>40/0412Qsa0/057

C.R. = 0/056C.R. = 0/017 معیار حذفي در نظر گرفته
شده است

1-  Digital Elevation Model 2-  Electrical Conductivity 

جدول3 : رده بندي و وزن رده هاي معیارهاي فرعي وابسته به 
معیارهاي فیزيكي
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نفوذپذيري 
سطحي )متر بر 

روز(

عمق آب 
زيرزميني )متر(

)μmhos/ کيفيت آب
cm(

فاصله از چاه 
)متر(

وزنردهوزنردهوزنردهوزنرده

> 450/559> 1000/118> 20000/531>5001

45 – 250/263100 – 300/5062000 – 30000/313

25 - 150/12230 - 100/3273000 - 50000/101>5000

> 150/0569> 100/049> 50000/043

C.R. = 0/017C.R. = 0/0247C.R. = 0/069معیار حذفي

جدول4 - رده بندي و وزن رده هاي معیارهاي فرعي وابسته به معیارهاي هیدروژئولوژي

مساحت زيرحوضه
)Km2(

حجم رواناب 
)m3/s(

وزن

C.R. = 0
A240266/80/538

B2072290/296

C901000/163

جدول5 - رده بندي و وزن رده هاي معیارهاي فرعي وابسته به معیارهاي هیدرولوژي

شكل4- نقشه شیب توپوگرافي حوضه آبريز چاه دراز شكل3- زمین شناسي كواترنر حوضه آبريز چاه دراز 
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 شكل5- نفوذپذيري سطحي در حوضه آبريز چاه دراز 

شكل7- نقشه فاصله از چاه هاي موجود در حوضه آبريز چاه دراز  

شكل6- عمق آب زيرزمیني در دشت چاه دراز

)EC( شكل8- كیفیت آب زيرزمیني
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GIS تهيه اليه هاي اطالعاتي در محيط
GIS، اليه هاي اطالعاتي رستري1  اين مرحله، در محیط  در 
به ابعادm * 50 m 50، از معیارهاي فوق تهیه گرديده و اوزان 
محاسبه شده براي رده هاي هر معیار، به اليه هاي اطالعاتي فوق، 
زمین شناسي  شامل  اطالعاتي  هاي  اليه  اين  است.  شده  اعمال 
آب  عمق  سطحي،  نفوذپذيري  توپوگرافي،  شیب  كواترنر، 
زيرزمیني، فاصله از چاه ها، كیفیت آب زيرزمیني )EC(، حجم 
رواناب زيرحوضه هاي حوضه آبريز چاه دراز و فاصله از مسیرهاي 

ارتباطي )جاده ها( مي باشند)شكل هاي3 تا 10(.                 

محاسبه وزن معيارها و زيرمعيارهاي اصلي 
در اين مرحله، به تعیین اولويت زيرمعیارهاي اصلي در سطوح 
باالتر و محاسبه اوزان اين معیارها پرداخته شده است. در محاسبه 
اوزان زيرمعیارهاي اصلي نیز مشابه با مرحله قبل از روش ساتي 

استفاده شده است. اين اوزان در جدول6 مرتب شده اند.

شكل9- زيرحوضه هاي حوضه آبريز چاه دراز بر اساس سیستم زهكشي

شكل10- فاصله از جاده ها

هيدرولوژيهيدروژئولوژيمعيارهاي فيزيكي

شيب 

توپوگرافي

زمين 

شناسي

فاصله از 

جاده

نفوذپذيري 

سطحي

عمق آب 

زيرزميني

کيفيت 

آب

فاصله 

از چاه
حجم رواناب

0/5380/2960/1630/30/5260/1090/631

در ادامه به محاسبه اوزان معیارهاي اصلي پرداخته شده است. 
مراحل  با  مشابه  موجود،  معیارهاي  اوزان  نیز،  مرحله  اين  در 
اوزان  در محاسبه  اند.  به وسیله روش ساتي محاسبه شده  قبل 
معیارهاي اصلي، به دلیل اهمیت منابع آب سطحي و زيرزمیني، 

معیار هیدروژئولوژي داراي بیشترين وزن شده است)جدول7(.

 
هيدرولوژيهيدروژئولوژيمعيارهاي فيزيكي

0/2960/5380/163

تلفيق اليه هاي اطالعاتي
باشد.  مي  ها  اولويت  تركیب   ،AHP مساله  در  نهايي،  مرحله 
انجام  پايین ترين سطح  بردار ارجحیت  اين مرحله، محاسبه  در 
مي گیرد)اصغرپور، 1385(. در واقع در اين مرحله میزان مطلوبیت 
گزينه ها محاسبه مي شوند و پاسخ مسئله AHP مشخص مي شود. 
جهت اين امر، ماتريس اوزان در سطوح مختلف سلسله مراتب 
به  رابطه زير  از  با يكديگر ضرب مي شوند. مطلوبیت گزينه ها 

دست مي آيد: 

جدول6- اوزان زيرمعیارهاي اصلي در مكان يابي محل پخش سیالب 
جهت تغذيه مصنوعي

جدول7- اوزان مربوط به معیارهاي اصلي

n n-1 2S.I. = W   W   . . .  W   1× × × ×

1- Raster Data
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.1S.I: شاخص تناسب  
 n ماتريس اوزان در سطح : Wn

           n-1 ماتريس اوزان در سطح : Wn-1

W2 : ماتريس اوزان در سطح 2 

 Raster تابع  توسط  اطالعاتي،  هاي  اليه  اساس،  براين 
با  اين مرحله، مطابق  تلفیق شده اند. در  با يكديگر   Calculator
سطح  هر  در  شده  محاسبه  اوزان   ،S.I. تناسب  شاخص  رابطه 

سلسله مراتب در اليه رستري مربوطه ضرب گرديده و سپس اين 
اليه ها با يكديگر تلفیق شده اند. بديهي است، مجموعه سلول 
هايي كه داراي بیشترين ارزش باشند، به عنوان مناسب ترين مكان 

براي پخش سیالب انتخاب مي شوند.
پس از انجام عمـلیات فوق، محدوده هايي كه عمدتا در شمال 
هاي  مكان  عنوان  به  دارند،  قرار  آبريز  حوضه  شرق  شمال  و 
آبخوان  تغذيه مصنوعي  به منظور  مناسب جهت پخش سیالب 

دشت انتخاب شده اند )شكل11(. 

شكل 11- مكان هاي مناسب جهت تغذيه مصنوعي به روش پخش سیالب

1-  Suitability support system
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 نتيجه گيری
پس از تلفیق اليه هاي اطالعاتي در محیط GIS، مناطق مستعد 
دشت  آبخوان  مصنوعي  تغذيه  منظور  به  سیالب  پخش  جهت 
مشخص گرديد. همانطور كه مشاهده مي گردد، اين مناطق عمدتا 
و  شرقي  شمال  و  شمال  سمت  به  دشت  میاني  قسمت هاي  در 
مناسب جهت پخش  بسیار  مناطق  قرار گرفته اند.  تا شرق دشت 
سیالب داراي وسعت 34/2 كیلومترمربع بوده كه معادل با 6/37 % 

از مساحت كل حوضه آبريز را مي پوشانند. 
تاكنون در كشور عملیات مكان يابي محل پخش سیالب، صرفا 
بر اساس بازديدهاي صحرايي و بررسي عكس هاي هوايي قديمي 
انجام مي گرفت، بنابراين بسیاري از معیارها ناديده انگاشته شده 
و از نظر فني نیز، عملیات مستلزم صرف زمان بوده و نتايج به 
كار  به  كه  حالي  در  نداشتند.  قبولي  قابل  دقت  نیز  آمده  دست 
بردن معیارهاي بیشتر و مؤثر بر هدف، صرف زمان كمتر، افزايش 
نتايج، استفاده از نظرات كارشناسان به صورت گروهي و  دقت 
مزاياي  از  رقومي  داده هاي  استخراج  و  استفاده  تولید،  انفرادي، 
استفاده از MCDM و GIS در قالب DSS مي باشد. نتايج نشان 
مي دهند كه MCDM به همراه GIS، مي تواند به عنوان ابزاري 
قرار  استفاده  مورد  مصنوعي  تغذيه  محل  يابي  مكان  در  كارآمد 
بگیرد. وجود شرايط زمین شناسي، ژئومورفولوژي، هیدرولوژي 
و هیدروژئولوژي مطلوب، قرار داشتن در خارج از حريم منابع 
آبي سطحي و زيرزمیني،  كنترل و تطبیق اين مكان ها به وسیله 
اين  مي رساند.  اثبات  به  را   DSS كارايي  صحرايي،  بازديدهاي 
مقاله نشان مي دهد كه با كمك MCDM مي توان مسائل پیچیده 
تغذيه  جهت  سیالب  پخش  محل  مكان يابي  همچون  دشوار  و 
مصنوعي را با تقسیم نمودن آن به اجزاء و معیارهاي تاثیرگذار 
ساده نمود و عالوه بر آن معیارهاي كیفي را با اختصاص مقادير 
عددي به آن ها، بصورت رياضي بیان كرده و در امر تصمیم گیري 

دخیل نمود. 
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