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 زيرزم ني هایآب سطح شديد اات باعث اخ ر هایسال در زيرزم ني، آب هایسفره از رويهبي برداریبهره

 از استفاده است، يااته وس عي کاربرد اخ ر هایسال در که آب منابع مديريت هایروش از يکي. است شده کشور

( و GIS) تلف ق س ستم اطالعات جغراا اييدر اين مطالعه از  د.شباميهای زيرزم ني آب مصنوعي یروش تغذيه

های آب ی مصنوعيبرای شناسايي مناطق مناسب تغذيه( MCDMگ ری چندمع اره )های تصم مس ستم

ی شناسي، ش ب، ضخامت اليهاستفاده شده است. برای اين منظور، پارامترهای زم ن ،دشت اردب ل زيرزم ني

 اطالعاتي هایاليه سپسآبدهي ويژه، تراکم زهکشي و کاربری اراضي انتخاب گرديد.  اک،اشباع، باات خغ ر

( و ارآيند AHP، ارآيند تطل ل سلسله مراتبي )(ANPای )ارآيند تطل ل شبکه روش به ،پارامترها اين به مربوط

 مناسب هایپهنه ینقشه ها،اليه پوشانيهم و تلف ق با دهي شدند ووزن( FAHPتطل ل سلسله مراتبي اازی )

 39 به ترت ب ANPو  AHP، FAHPهای با هر يک از روش نتايج نشان داد .گرديد حاصل مصنوعي تغذيه برای

-ی روشدرصد از مساحت دشت، در کالس بس ار مناسب قرار دارند که اين مناطق در همه 29درصد و  1درصد، 

با  ی غ راشباع، اليهجوان آبراتي رسوبات مراتع با در. همچن ن اين مناطق در بخش جنوبي، مشترک هستند ها

 واقع شدند. ی باالآبدهي ويژه و تراکم زهکشي کم ،اليمش ب م ،عمق زياد

 .AHP، ANP، FAHP، GIS ،MCDM، دشت اردب لهای زيرزم ني، ی مصنوعي آبتغذيه: هاواژه کل د
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 هااهرست شکل
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 Error! Bookmark ...مراتبي سلسله تحليل فرآيند در گيريتصميم درخت گرافيکي نمايش: 1-2 شکل

not defined. 

 .I, m, u, p)  )= ..................... Error! Bookmark not definedياذوزنقه يفاز عدد: 3-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... (1333 ،يرچيزنج)   امکان درجه: 4-2 شکل

 Error! Bookmark not ............ "ياشبکه سلسله" و "يمراتب هسلسل" نيب يساختار تفاوت: 5-2 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..... لياردب دشت يمصنوع يهيتغذ مناسب مناطق يابينمکا فرآيند: 1-3شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................. لياردب دشت تيموقع: 2-3 شکل

 !Error ............. لياردب دشت يمصنوع يهيتغذ يبرا مناسب مناطق يابيمکان در موثر يارهايمع: 3-3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... مطالعه مورد يهمحدود در يزهکش تراکم يبندکالسه ينقشه: 3-4شکل

defined. 

 Error! Bookmark . مطالعه مورد يمحدوده در راشباعيغ يهيال ضخامت يبندکالسه ينقشه: 4-4شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ............ مطالعه مورد يمحدوده در خاک بافت يبندکالسه ينقشه: 5-4شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........... مطالعه مورد يمحدوده در ژهيو يآبده يبندکالسه ينقشه: 6-4شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ...... مطالعه مورد يمحدوده در يضارا يکاربر يبندکالسه ينقشه: 7-4شکل

defined. 

 Error! Bookmark . يمصنوع يهيتغذ مناسب مناطق نييتع يبرا يمراتب سلسله نديفرآ ساختار 8-4 شکل

not defined. 

 !AHP ... Error روش با مطالعه مورد يمنظقه در يمصنوع يهيتغذ مناسب يهاانمک يبندهنهپ: 11-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 !AHP ............ Error روش از استفاده با يمصنوع يهيتغذ ليپتانس با يعيطب يهيتغذ نيب ارتباط: 13-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !FAHP .......... Error روش از استفاده با يمصنوع يهيتغذ ليپتانس با يعيطب يهيتغذ نيب ارتباط: 14-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !ANP ............ Error روش از استفاده با يمصنوع يهيتغذ ليپتانس با يعيطب يهيتغذ نيب ارتباط: 15-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 کلیات -6-6

 مقدمه -6-6-6

 و معدني مواد زم ن، آب، چون طب عي منابع به يابيدست برای مبارزه بشر، تاريخ همواره در طول

منابع،  اين سريع تخريب اثر در اما. است ودهببرخوردها  و هاتنش اصلي علل از يکي ،منابع اين بر نظارت

 به منابع اين از يکي بودکم يا و تخريب موارد، بعضي در و شدت يااته هاآن به يابيدست سر بر کشمکش

 کشاورزی در مهم عاملي آب(. 1972خالدی،  و )رح مي استشده  تبديل الملليب ن تنش يک به سرعت

 به رو يک بطران همانند آب کند. کمبودمي توسعه ايفا و اداقتص در رشد سازیسرنوشت نقش و است

 اهم ت ب شتری پ دا کند آب درست منابع مصرف شده باعث ،توسعه حال در کشورهای ب شتر در گسترش

 آب درصد 77 حدود که به اين توجه شود. با اتخاذ آن نگهداری و حفظ برای مناسب آب اری هایس است و

 برای را الزم اقدامات بايد کشاورزی بخش مسئوالن شود،مي کشاورزی های تصرف اعال جهان در مصراي

امروزه  (.1982، دشتي و همکاراندهند ) قرار خود هایتصم م یی آب سرلوحهبه نه و متعادل مصرف

رويه از منابع مط   زيست برای برداری بيی زم ن و بهرهگ ر جمع ت کرهعوامل زيادی مثل اازايش چشم

ن ن ازهای اقتصادی بشر، تاث ر خاص خود را بر منابع آب نشان داده است، به طوری که مسايل مربوط تام 

ی مسئلهبه بطران و مديريت آب از ديدگاه سازمان ملل متطد پس از مشکل جمع ت به عنوان دوم ن 

ترين به منابع آب يکي از مهم دسترسي (. 1987)ببران و هنربخش،  اصلي جهان شناخته شده است

ی زم ن ثابت بوده و در ی ه درولوژيکي کرههای بشريت است چرا که منابع موجود آب در چرخهچالش

های راهبايد  آب، منابع يکم تيريمد درشود. ها به آن روز به روز زيادتر مينت جه ن از و وابستگي انسان

 و منابع آب تيريمد زیيربرنامه عفض. رد گ قرار يمورد بررس مصرف و عيتوز د، تول سازینه به گوناگون

 آب صورت منابع از يدرست استفاده کشور مناطق از يدر برخ که است شده باعث گذاریهيسرما کمبود

 ايران (.1987کشاورزی،  شود )کالنتری و توجه يسطط ا آبي ين رزميز آب نهيگز کي به تنها اي و رد نگ

 تجربه حال در جهان بلکه است درگ ر آب بطران یهمسئل با اخ ر هایسال در که ن ست کشوری تنها
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 ند )عزتيندار دسترسي مناسب آشام دني سالم آب به جهان از مردم م ل ارد يک از ب ش است. بطران آب

 شراي  نظر از پراکنده بس ار هایناهمواری و جغراا ايي خاص موقع ت به بنا ايران کشور(. 1922ا ض، 

 بودن ناچ ز بر عالوه مناطق اين هایويژگي از رودمي شمار به خشکمهن  و خشک مناطق جزو ،اقل مي

 زياد نسبتاً شدت با هاييبارش نزول مکاني، و زماني نظر از بارندگي نامناسب توزيع و ساالنه بارندگي مقدار

 و )ح اتي گرددمي منجر زياد مالي و جاني خسارات با امتو مخرب و حج م هایس الب وقوع به که است

 . ( 2006کريمي،

های زيرزم ني حجم قابل توجهي از مخازن آب ،های زيرزم ني زياد استنرخ برداشت آبمناطقي که 

ها، کم شده و عالوه ها و درياچهها، رودخانههای موجود در چاهيابد، به موجب اين امر، سطح آبکاهش مي

(. به 9717 و همکاران، 1)واداشود اژ ميهای پمپبر کاهش ک ف ت آب، موجب اازايش نشست زم ن و هزينه

شود. اين اات، کاهش رويه باعث اات سطح ايستابي مخازن آب زيرزم ني ميعبارت ديگر برداشت بي

های مختلف ک ف ت آب آبخوان را به همراه دارد و عالوه بر اين که تام ن حجم آب مورد ن از برای بخش

های جدی از نظر ک ف ت آب در هر يک از کند، مطدوديتيکشاورزی، شرب و صنعت را با مشکل مواجه م

منابع آب زيرزم ني دوم ن منبع  (.1923زاده و همکاران، )قائمي داردشده را ن ز به همراه های ذکر بخش

های مخرب از سالي از يک سو و س البمشکالت ناشي از بروز خشک، استآب ش رين موجود در جهان 

های سططي، آوری آبسازد. در اين رابطه، جمع ح منابع آب را نمايان ميسوی ديگر لزوم مديريت صط

ترين راهکارهای مديريت منابع آب به برداری صط ح آب، از مهم م و بهرهظهای زيرم ني و تنی آبتغذيه

يکي از راهکارهای جلوگ ری از کاهش کمي و ک في مخازن آب  (.1981 ،پروررود )قهاری و پاکميشمار 

باشد. طي اين ارآيند آب حاصل از بارش و رواناب سططي های آبدار ميی مصنوعي سفرهزم ني، تغذيهزير

مصنوعي آب زيرزم ني با نفقوذ آب در خاک  یهتغذي (.1987)صداقت، رسد با دخالت انسان به آبخوان مي

. (9779، 9بوورشود )انجام ميغ راشباع بقه سمت آب زيرزم ني  یهو حرکت به سمت پاي ن از طريق ناح 

های سططي مورد استفاده توان به عنوان يک مخزن طب عي جهت ذخ ره آبآب زيرزم ني را مي هایسفره

های مختلف های مرطوب را با استفاده از روشهای جاری سططي در دورهقرار داد. بدين صورت که آب

برداری يابد مورد بهرهز آبي اازايش ميهای خشک که ن امصنوعي وارد آبخوان نموده و در دوره یتغذيه

                                                
1- Wada 

2- Bouwer 
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-م ن آب مورد ن از اقدام به بهرهاکند که در يک منطقه برای تداد. اين موضوع زماني اهم ت پ دا مي قرار

زيرزم ني شده باشد. اين در حالي است که بخش قابل توجهي از  برداری ب ش از حد مجاز از سفره آب

فاده قابل توجهي از آن شود و يا به آبخوان نفوذ کند، از منطقه است که آن های سططي بدونجريان آب

 استگردد. مسئله اصلي در اين مورد وجود زمان و مکان مناسب برای نفوذ آب به درون آبخوان خارج مي

-تراز سطح آب در آبخوانتوان ی مصنوعي ميهای تغذيهاجرای طرحبا  (.1987)رضاپور طبری و همکاران، 

های زيرزم ني را، تا حدودی ی آبرويهش داد و مسايل مربوط به بطران آب، در اثر برداشت بيها را اازاي

های زيرزم ني، الزم است که مطالعات اول ه به درستي ی مصنوعي آبکرد. برای تطقق امر تغذيه کنترل

در  به عمل آيد. ی مصنوعي نهايت دقتيابي تغذيهصورت گ رد و در انتخاب مع ارهای تاث رگذار در مکان

جلوگ ری از پاي ن راتن تراز سطح آب از قب ل، جهت مقاصد مختلفي مصنوعي  یتغذيهحالت کلي 

-زيرزم ني و نگهداری آن در حد متعادل، برداشت ب شتر از منابع آب زيرزم ني، مهار و ذخ ره کردن آب

ی قابل نفوذ زيرزم ني، جلوگ ری هاهای سططي در زم ن جهت استفاده در آينده، انتقال آب از طريق اليه

با  هااز نشست زم ن، جلوگ ری از پ شروی آب شور ناشي از پاي ن راتن سطح آب زيرزم ني، تصف ه آب

های زم ن، جلوگ ری از تبخ ر منابع سططي موجود و استفاده استفاده از خاص ت پااليش طب عي اليه

 آيد اربه ک ،م زان تقاضان کمبود آب در زمان اازايش م ابرداری و تبهره یکاهش هزينه ها،به نه از آن

هقای مصنوعي آب یهتغذيقق برایتع قق ن منققاطق مناسققب  (.1987ضاپور طبری و همکاران، ر)

زم است با دقت کقااي و در حقداقل زمقان ممکقن انجقام شقود اله زيرزم نقي ، اهم قت اراوانقي دارد کق

های سنتي و رايج مشکل اسقت و مناطق با استفاده از روش شناسايي اين. (1927 رضايي و همکاران،)

س ستم اطالعات از طراي (. 1982، همکاران و )مهرورز باشدمي زيادی خطای دارای نتقايج حاصقل از آن

GISجفراا ايي)
 در و کااي دقت با هاآن تلف ق و های موضوعي متفاوتايجاد اطالعات در اليه به ( قادر1

 رويکرد يک مع اره باچند گ ریتصم م هایس ستمو  GISاز  . استفادهاست مدت زماني کوتاه رهدو يک

 ايفاء های زيرزم نيآب مديريت و های مناسبعرصه يابيمکان ارآيند در را مهمي تواند نقشمي تلف قي،

توسعهوب لارددشتآبراتيآبخواندرزيرزم نيآبپتانس لمطدوديت(. 1987نمايد )اصغرپور، 

دل لبهجویهایريزشطريقازآنجايگزينيهمچن ن عدم صنعت،و  شربکشاورزی،مصارفروزاازون

                                                
1-Geographical Information System 
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نت جهدروآبسطحااتدشت اردب ل باآبخوانکهگرديدهوخشک موجبآبيکمهایسالباشدنمواجه

چالش،آبمنابعمطدوديتو  نيزيرزمآبازرويهبيهایبرداریبهره شودروروبهحجم مخزنکاهشبا

اين آبخوانو کنترلحفاظتاست.آوردهبه وجودارهنگيواجتماعياقتصادی،هایدر عرصهاساسي

هدف از ، لذا داردبرداریبهرهبه نهدرازمدتمديريتاعمالبهن از،آناح ایوک في ونظرکمياز دشت

های زيرزم ني دشت اردب ل با استفاده از ی مصنوعي آبيابي مناطق مناسب برای تغذيهاين پژوهش مکان

شناسي، ضخامت کارگ ری هفت پارامتر موثر شامل زم نبه، با GIS گ ری چندمع اره وهای تصم مروش

 باشدي ميی غ راشباع، ش ب، باات خاک، آبدهي ويژه، تراکم زهکشي و کاربری اراضاليه

 ی مصنوعییابی مناطق مناسب تغذیهمکان -6-6-2
-هقای تقصم مئله و اولويتبا توجه به اهداف مسث رگذار او عوامل ت ابتدا شراي ، ليدر بس اری از مسا

از پرکاربردترين  يابي يکقيد. مکانه شويگ ری اراتا مدل مناسبي برای تصم م شودميبررسقي  یگ ر

يقابي، هقستند. هقدف از مکقان هتوابسآن  همکاني بهقای گ قریلي اسقت کقه بقس اری از تقصم ميمسا

از عوامل  (.1927 ت )رجبي و همکاران،اسکاربرد خاص های مکاني مناسب برای گزينه هيقااتن مجموعق

در آبرات )طاهری تواند مهم در تغذيه مصنوعي، انتخاب مطل مناسب برای اجرای آن است. اين مکان مي

يابي يک مسئله مکان یهمسئل. باشد( 9711 ،مکارانو ه 1و يا کارست )داهر( 1921 ،ت زرو و همکاران

گ ری و بردهای تصم مسازی تعريف راههای ارزيابي چندمع اره با سادهروش گ ری چندمع اره است.تصم م

های گوناگون استفاده گ ری مکاني به ش وهل مختلف تصم ميتوانند در مساهای مکاني ميتسه ل پردازش

 ایبر GIS يکقي از مف قدترين کاربردهقای، ارزيابي مناطق مختلفبي و يقای مکقانهقانقشه یهته . شوند

اخ قر  یهدر طول ده(. 9772و همکاران  9سکيلچم)اسققت ريققزی و مققديريت مکققاني برنامققه

، به طور  GISه درهای ارزيقابي چنقدمع ارهای مناسب بر حسب روشکاربری ،يقابيمکقان یهمقسئل

 .ای استفاده شقده اسقتازاينده

                                                
1- Daher 
2- Malczewski 
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 ی مصنوعییابی مناطق مناسب تغذیهعوامل موثر در مکان -6-6-9

ثر را واست عوامل مهای زيرزم ني الزم مصنوعي آب یهای مناسب برای تغذيهبرای شناخت مکان

، مکارانو ه پور)حکمت کردهای مناسب استفاده ها به عنوان مع ارهايي برای انتخاب مکانشناسايي و از آن

، به طوری که حتي با وجود باشدميهای زيرزم ني . اين انتخاب، همواره مد نظر متخصصان آب(1981

انجام گرات،  1229در سال 9و کوش نگ 1بابکوک که توس ها در اين زم نه ها از اول ن پژوهشگذشت سال

های ي به بررسي و ارزيابي مکاناستفاده از مع ارهای مختلفتطق ق در اين زم نه متوقف نشده و همچنان با 

هقای مناسقب بقرای ثر در انتخاب مکقانوم عوامل(. 1922، و زارع د )نس ميشومختلف پرداخته مي

هقای هقای اقل مقي، شقاخصتوان به شقاخصاز جمله اين عوامل مي هستند، نوعمصنوعي مت یتغذيقه

های اقتصادی و زمق ن ساختاری و شاخص هقای خقاک وهقای سق الب، شقاخصمراومتريقک، شقاخص

يقابي م قسر های مکقانثر در مدلوهای ماجتماعي اشاره کرد. بديهي اسقت که استفاده از همه مشخصه

هقدف، مق اس کار و دقت قابل انتظار، رو عوامل ياد شده بقا توجقه بقه نکقاتي از قب قل از اين ،ن ست

 شوندر عامل و کااي بودن و در دسترس بودن اطالعات، تع  ن ميث رگقذاری هقاشراي  منطقه، م زان ت

 (.1981)حکمت پور و همکاران، 

 ی مصنوعییابی مناطق مناسب تغذیهگیری چندمعیاره در مکانتصمیم -6-6-4

گران در حل ترين چالش پق ش روی کارشناسان و تطل لتوان به عنوان مهمگ ری را ميتصم م

گ قری های مختلفي برای پشت باني از تصم مها و الگوريتمهمق ن دل ل روش بقه ،ل مختلف دانقستيمسا

ای از شامل مجموعه گ قری چنقدمع اره مکاني معموالًل تصم ميه شده است. مساياخ ر ارا یهطي چند ده

جزيه و ت هقا وبر اساس چندين مع ار مختلف ارزيابي شقوند. پقردازش بايدهای مکقاني اسقت کقه موقع ت

های مکاني و يندی که دادهآار یهتقوان به منزلرا مقي GIS گ قری چنقدمع اره درهای تصم متطل ل

دن ای امروز اغلب  در ).9771، سکيملچنظقر گراقت )کند، در را با هم ترک ب مي هقامققادير ارزيقابي

متنوعي است و با چندمع ار ارموله دارای ابعاد  ،شودگ ری به مديران عرضه ميمسايلي که برای تصم م

ث ر عوامل مختلف کمي و ک في قرار دارد اهای مديران تطت تگ ریکثر تصم مگردد. به عبارت ديگر ا مي

کنند که ب ن چندين گزينه موجود که اغلب اين عوامل با يکديگر در تعارض هستند و آنان سعي مي

                                                
1 - Babcock  

2 - Cushing 
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خطاست. هر  یپرداخت هزينهمستلزم  ،گ ریت در تصم مبهترين گزينه را انتخاب کنند. اشتباه و عدم دق

 .(1981پور، )قدسي هزينه تصم م غل  ن ز باالتر خواهد بود ،چه قدرت و اخت ارات مديريت ب شتر باشد

-پذير نميو به راحتي امکان دگي استگ ری چندمع اره دارای پ چ طب عي است که حل مسايل تصم م

تواند باعث کاهش مطلوب ت برای ديگری شود. به هم ن دل ل وب ت يکي مياازايش مطل، به طوری که باشد

MCDMچندمع اره )گ ری هايي تطت عنوان تصم مروش
گ ری چندشاخصه ويژه تصم مو به (1

(MADM
 نوری و طباطباي ان،قاضي ) کنندمياند که به حل مسايل مزبور کمک ( توسعه داده شده9

گ ری هستند. در اين های متنوعي در مراحل مختلف تصم من کدارای تک MADMهای روش (.1983

های بهترين گزينه يا ترت ب گزينهو  چندين مع ار مختلف با هم مقايسه ها چندين گزينه بر اساسروش

گ ری تصم م یهای رياضي، بهترين گزينهاستدالل یبر پايهها . همچن ن اين روششوند مناسب انتخاب مي

که دل ل اين . به(1281، 9و کوانگ )هوانگ کنندميها تع  ن  بندی آنهای موجود با اولويترا از ب ن گزينه

بنابراين  ،پردازند له ميئسازی و حل مسبه مدل ،ضات خاص خودها با رويکرد و مفروهر کدام از اين روش

. همچن ن يکي از مفروضات خواهند بود های متفاوتموعه جوابدر شراي  مختلف هر يک دارای مج

های مورد اشاره است. در يک های مورد استفاده در تکن کهای مربوط به شاخصاساسي، معتبر بودن وزن

بديهي  .های ع ني و ذهني هستندروش ،شوندهايي که برای تع  ن وزن استفاده ميديدگاه کلي، روش

يابي به گزينه های مورد اشاره را در دستها، عملکرد تکن کوزن یاست تغ  ر در نتايج حاصل از مطاسبه

بنابراين در چن ن شرايطي وجود يک مع ار تجربي يا علمي که قادر باشد  ،ث ر قرار خواهد دادابرتر تطت ت

ب ش  ،ها سنجش نمايدهای حاصل را از اجرای اين تکن کبودن جواب صط ح های حاصل و ن ز اعتبار وزن

-اند که ارد تجزيه و تطل لای پ چ دهبه اندازه ها. بس اری از تصم م(1972)زارعي،  يابدمياز پ ش اهم ت 

های گ ریرغم دامنه وس ع کاربرد تصم مگ رد متفاوت است. علي با اردی که تصم م نهايي را مي ،کننده

 گرارد. اين تطل لهای خاص خود را دها و چالشچندمع اره در دن ای واقعي، اين رويکرد ن ز مطدوديت

ها( استفاده کند و يا در چه  تشخ ص دهد از کدام روش )برای تع  ن وزن و يا ارزيابي گزينهبايد است که 

گ ری های تصم ممروزه روش. ا(1927)جوالی و م رعبداله ياني، کار ببردموقع تي تنها بخشي از روش را به

توانايي  ،گ رند. دل ل اين امر ع مورد استفاده قرار ميطور وسهای متعدد و مختلف بهشاخصه در زم نهدچن

                                                
1- Multi Criteria Decision Making 

2- Multi Attribute Decision Making 
3- Hwang& Kwang 
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ها برای اکثر کاربران  سازی مسايل واقعي و سادگي و قابل اهم بودن آنها در مدلو قابل ت باالی اين روش

اما  ،دهندچه جوابي به نه را ارايه مياگر ،گ ریريزی و تصم مهای رياضي برنامهباشد. انون و روشمي

  و مفروضات خاصي از اين توانايي برخوردار هستند. اين دسته از انون ن ازمند اطالعات اول ه تطت شراي

باشند. در مسايل واقعي امکان ته ه اين اطالعات يا اراهم ن ست و يا با صرف هزينه باال دق ق و قطعي مي

پذير ن ست له امکانئمسای هها در نظر گراتن تمام ابعاد و جنبهگردد. از طرف ديگر در اين روشم سر مي

گ رد که حالت کمي داشته، سنجش و ارزيابي  سازی مورد توجه قرار ميله در مدلئهايي از مس بلکه جنبه

که حالت  را ث رگذاراکلي بس اری از متغ رها و شراي  ترو در حالت  ها مقرون به صراه باشد. از اين آن

گ ری چندشاخصه های تصم م. بنابراين از آنجايي که روشسازی اعمال کردتوان در مدلنمي ،ک في دارند

کاربرد و  ،باشندزمان ميه به طور همئلمسقادر به در نظر گراتن شراي  و متغ رهای کمي و ک في 

  (.1929، و همکاران زنج رانيمطمدی ) است يااتهگ ری  گسترش چشم

 گیری چندمعیارههای تصمیمروش -6-6-5

 از ط في دهد،مي که اجازه است هاييتکن ک از سری يک شامل چندمع اره گ ریتصم م هایروش

-ذينفع رتبه هایگروه و کارشناسان به وس له و شده دهيوزن و امت ازدهي مبطث يک به وابسته مع ارهای

 روش ،9خطي تخص ص به توانمي چندمع اره تطل ل هایروش ترينهمم (. از9771، 1شوند )ه گسبندی 

2چندمع اره مطلوب ت تئوری ،(9TOPSIS) آلايده حل راه به تشابه براساس بندیاولويت
 سلسله و تطل ل  

 مع ار، يک جای به ااراد گ ریتصم م اغلب مسايل در (.1281، 1يون وکرد )هوانگ  اشاره (3AHP) مراتبي

 داشتن دل ل به هامع ار اين است ک في هستند. بديهي و کمي از اعم چندين مع ار کردن به نه خواستار

 باشند، بنابراينمي متضاد يکديگر با مسايل برخي در حتي و نبوده مقايسه هم قابل با مختلف هایمق اس

 تمامي برای را مزيت ب شترين که بود ایگزينه به دنبال بايد معموالً چندگانه مع ارهای با گ ریتصم م در

 هایمدل از عبارتند که کلي دسته توان به سهره را ميگ ری چندمع اهای تصم مکند. مدل ارايه مع ارها

نمود )مرادی و  تقس م و پ وسته گسسته هایمدل و جبرانيغ ر و جبراني هایمدل گروهي، و اردی

                                                
1- Higgs 
2 - Linear Assignment 

3 - Technique for Order Preference by Similarity to anIdeal Solution  

4 - Multi-Attribute Utility Theory 

5 - Analytic Hierarchy Process 
6- Hwang & Yoon 
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اين  غ ر در و اردی را مدل شود انجام نفر يک نظرات اساس بر گ ریتصم م اگر(. 1988اخترکاوان، 

 مجاز هاشاخص ب ن در مبادله هاآن در که است هاييروش شامل ني ن زمدل جبرا. نامندمي صورت گروهي

 های ديگرشاخص يا شاخص در مخالف تغ  ری با تواندمي شاخص يک در کوچک است، يعني تغ  ری

TOPSIS ،ELECTREها مي توان شود از اين دسته روش جبران
1 ،SAW

9 ،AHP  وANP
برد را نام  9

 هاشاخص ب ن یمبادله هاآن در که شودمي هاييروش شامل غ رجبراني مدل (.1987)رادار و طلوعي، 

شود جبران نمي ديگر شاخص از موجود مزيت توس  شاخص يک در موجود ضعفن ست، يعني نقطه  مجاز

 گ رد. ويژگيمي صورت هاشاخص ها بر اساسمقايسه و است مطرح تنهايي به ها،روش اين در شاخص هر و

 (، از اين1987، اشلقي طلوعيرادار و ) دارد تطابق بودن اطالعات مطدود با و هاستآن دگيسا هامدل اين

 نوع اشاره کرد. غ ره و 1لکس کوگراف، 3، ماکسي م ن2ماکسي ماکسهای توان به روشها ميدسته روش

 قابل ه،ئلمس قابل قبولهای جواب مجموعه باشد، اگرمي پ وسته و گسسته چندمع اره هایمدل ديگری از

 مجموعه اگر ولي (،1229همکاران،  و 7نام م )کوهورنن مي شاخصه چند يا گسسته را مدل باشد شمارش

)مرادی و اخترکاوان،  هداه مي نامند چند يا پ وسته را آن باشد شمارش قابل له غ رمسئ هایجواب

1988.) 

 مروری بر تحقیقات گذشته -6-2

در  در ايران و جهان، که از سوابق متنوع مطالعاتي استالزم  ،پژوهشبه اهداف اين  يابيدستبرای 

که به اختصار به بخشي  کرد،استفاده های زيرزم ني ی آبهای مناسب برای تغذيهی شناسايي مکانزم نه

 شود.ميها اشاره از آن

 ی مطالعات در ایرانپیشینه -6-2-6

ی ی مناسب برای اجرای طرح تغذيههاتع  ن مطل با هدف ( تطق قي1927مهدوی و همکاران )

پذيری ش ب، نفوذپارامترهای مصنوعي به روش منطق اازی در استان چهارمطال بخت اری انجام دادند. 

از  ایی آبراههو شبکه کاربری اراضي اشباع آبرات، ک ف ت ش م ايي آب،غ رسططي، ضخامت قسمت 

                                                
1 -  Elimination Et Choice Translating Reality 
2 -  Simple Additive Weighting 

3- Analytic Network Process 
4- Maximax 

2- Maximin 

6- Lexicographic 

7 - Korhonen 
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 Arc Viewطالعاتي مربوط به هر پارامتر در نرم اازاری االيهيابي در نظر گراته شد. عوامل موثر در مکان

3.2a   وArc GIS 9.3ها عمل ات تلف ق شاخه ،دهي شد و با عملگر حاصل ضرب جبریبندی و وزنکالسه

درصد ن ز نسبتاً مناسب برای  29/17درصد از کل حوضه مناسب و  72/2داد که انجام گرات. نتايج نشان 

ی کار، اين اليه روی تع  ن م زان تاث رگذاری عامل کاربری اراضي بر نت جه ی مصنوعي است. جهتتغذيه

های جواب به صورت جداگانه اعمال شد، نتايج نشان داد که درصد تناسب اراضي به يک سوم کاهش نقشه

 های اجرايي هر يک، معراي شدند.نقطه با ذکر ويژگي 97حدود پ دا کرد. در مجموع 

 با استفاده از مصنوعي تغذيه برای مناسب هایعرصهيابي به مکان( 1927ان )سبکبار و همکارارجي 

، در دشت گربايگان اسا، GIS  ی زوجي در مط و مقايسهANP) ) ایارآيند تطل ل شبکه یهاروش تلف ق

شناسي، ضخامت ی موثر شامل ش ب، ک ف ت آب، زم ناليه 8 ،. برای اين منظورپرداختندواقع در ش راز 

آماده شد و با استفاده  GISات،کاربری اراضي، قابل ت انتقال، ژئوموراولوژی و تراکم زهکشي در مط   آبر

 Superاازار  نرم در اليه هر هایکالس وزن و مع ار هر وزن ترت ب به زوجي مقايسه و ANPاز روش 

Decisionها با راليههای دارای مطدوديت برای پخش س الب حذف شد و سايمطاسبه شد. سپس اليه

 از اکتسابي وزن براساس، شده بندیپهنه هاینقشه تلف ق با نهايت، در بندی شد وپهنه GISتوابع تطل لي 

 کامالً داد، مناطق نشان نتايج.شد ته ه نامناسب تا مناسب کامالً از کالس پنج در نهايي نقشه ،ANPروش 

 ژئوموراولوژيکي واحدهای و کواترنری هاینهشته در اغلب ها،آبخوان مصنوعي تغذيه برای مناسب

 اند.شده واقع درصد 9 از کمتر ش ب با هایااکنهمخروط وها سردشت

 س الب پخش مناسب هایعرصه يابيمکانبا هدف  ( تطق قي1927پوردشت و همکاران )اصغری

شاخص هم  انديمشک در استان خوزستان با استفاده از منطق بول ن و شمال در مصنوعي تغذيه جهت

 912 مساحت به جارمه آبخ ز در حوضه مطالعه مورد منطقهانجام دادند.  GISپوشاني وزني در مط   

 و م داني بازديدهای ای،ماهواره تصاوير پردازش با قرار داشت. انديمشک شهر شمال در ک لومترمربع

 گرديد. پس مشخص طالعهم برای هکتار 2931 وسعت به آبراتي مطدوده اراضي کاربری هاینقشه انطباق

 آبرات، ضخامت نفوذپذيری، ش ب، قب ل از هاعرصه اين يابيمکان در تاث رگذار هایشاخص انتخاب از

ی نقشه GISها در مط   از اين شاخص کدام هر برای الکتريکي، هدايت و خ زیس ل انتقال، قابل ت
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پوشاني وزني با هم و شاخص هم 1بول نها با روش منطق بندی شده ته ه گرديد و سپس اين نقشهطبقه

 وسعت با س الب پخش برای باال تناسب دارای طبقه دوی آبراتي، به تلف ق شدند. در نهايت مطدوده

 با متوس  تناسب و وزني پوشاني هم شاخص روش در هکتار 9283 و بول ن روش در هکتار 9732

 تفک ک شدند. وزني پوشاني هم خصشا روش در هکتار 1271 و بول ن روش در هکتار 9927 وسعت

 در ی مصنوعيتغذيه و س الب پخش مناسب هاىعرصه ارزيابي برای( 1929کريمي و همکاران )

 هاىبرای هر يک از شاخص .کردند استفاده  GISو بول ن منطق از ايالم استان چرداول آبخ ز حوضه

 کاربری ش ب، قب ل از مصنوعي ذيهتغ و س الب برای پخش مناسب هاىعرصه يابيمکان در ث رگذارات

 گرديد. ته ه GISمط    در اطالعاتي آبرات، اليه ضخامت و آبراهه شبکه بارندگي، شناسي، اراضي، سنگ

برای  مکان ترينمناسب داد که نشان نتايج شد. بول ن استفاده منطق از هااليه اين تلف ق برای سپس

 دشت جانجان، روستای در شمال پهنه سه صورت به زيرزم ني آب یسفره یتغذيه و س الب پخش

 باشد.مي هکتار 9723 حدود مساحتي با موشکان و روستای جنوب و زنج ره

هقای زيرزم نقي بقه روش    ی مصقنوعي آب يابي تغذيقه ( تطق قي با هدف مکان1929زارع و همکاران )

ی ری چنقد مع قاره  گ ق ی هلشقي کرمانشقاه بقا اسقتفاده از تلف قق روش تصقم م      سق الب در حوضقه   پخش

(مکاني
9

(SMCDM  باGIS  عامل ش ب منطقه، عمق برخورد بقه سقطح آب    7انجام دادند. برای اين منظور

(ی منطنيزيرزم ني، ضخامت آبرات منطقه، شماره
9

(CN      ی اصقلي و  و واحقدهای کقواترنر بقه عنقوان اليقه

ی مصقنوعي انتخقاب گرديقد،    ي تغذيقه يقاب ی آبراهه به عنوان مع ارهای موثر در مکاناراضي مرتعي و شبکه

هقای  های تغ  راتي اليقه ته ه شد. مطدوده GISهای اطالعاتي هر يک از عوامل مذکور در مط   سپس اليه

های اطالعاتي نسبت به يکديگر و بندی شده و اليهيابي، طبقهها در مکانپنجگانه اصلي بر اساس اهم ت آن

گذاری شقده و در   ارزش AHPيابي، با استفاده از روش اهم ت در مکانطبقات هر اليه اطالعاتي با توجه به 

های اطالعاتي کاربری اراضي و شقبکه آبراهقه تلف قق    های انتخابي با اليهتلف ق ياات. اين مکان GISمط   

ی دشقت( بقه عنقوان    درصد از گستره 7هکتار ) 9999ی مجزا و با وسعت ناح ه 2داده شد. نتايج نشان داد، 

 توان انتخاب کرد.ی مصنوعي ميترين مکان برای تغذيهبمناس

                                                
1- Boolean logic 
1- Spatial-Multi Criteria Decision Making 

2- Curve Number 
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 دشت آبخوان مصنوعي یتغذيه برای مناسب مکان تع  ناقدام به ( 1929گودرزی و همکاران )

ث رگذار از ات و الزم . مع ارهایدندنمو AHPو روش  GISبروجرد با استفاده از  شهرستان در واقع اشترينان

 قابل ت ه درول کي، گراديان زيرزم ني، آب ک ف ت غ راشباع، بخش تضخام ش ب، شناسي،قب ل زم ن

يابي مناطق مناسب برای اراضي را برای مکان کاربری و سططي آب منابع از ااصله ذخ ره، ضريب انتقال،

 وزن تع  ن و مع ارها اين از يک هر رستری اليه ته ه به اقدام در ادامهی مصنوعي در نظر گراتند. تغذيه

 روش از استفاده با شده ته ه هاینقشه .کردند زوجي هایمقايسه روش وAHP روش اساس بر هامع ار

 از استفاده با ها،قنات و هاچشمه ها،چاه به نزديکي نظر از نامناسب مناطق سپس شدند. تلف ق پوشانيهم

 داد نشان د. نتايجگردي ته ه مطالعه مورد منطقه برای مصنوعي تغذيه پتانس ل نقشه و حذف بول ن منطق

 درصد 91 مناسب، شراي  دارای درصد 91 مناسب، کامالً شراي  دارای منطقه مساحت از درصد 17 که

 برای نامناسب کامالً شراي  دارای درصد 19 و نامناسب شراي  دارای درصد 18 متوس ، شراي  دارای

 است. مصنوعي تغذيه

 تع  ن برایGIS و  گ ریتصم م هایروش ک بتربا هدف  ( پژوهشي1922ولي ساماني و همکاران )

 مازندران هایب ن استان ما پشتکوه آبريز یحوضه سطح در مصنوعي تغذيه هایحوضچه احداث هایمکان

 ارتفاع، ااصله نفوذ، قابل ت اراضي، کاربری شناسي، زم ن مع ار ش ب، 6 منظور انجام دادند. بدين سمنان و

ته ه شد.  GIS مط   در يک هر به مربوط اطالعاتي هایاليه و شد تهگرا نظر در سططي آب منابع از

با يکديگر تلف ق  GISدهي و در مط   اازی وزن و AHPبول ن،  منطقهای ته ه شده با استفاده از اليه

 شش نشان داد شد. نتايج ته ه الگو هر در مصنوعي تغذيه های مناسبمکان هاینقشه نهايت در و شدند

 زيرزم ني آب مصنوعي تغذيه هایحوضچه يابيمکان برای مناسبي هایشاخص انتخاب شده اتياطالع اليه

 .باشندمي س الب پخش طريق از

-از تکن کيي مناطق مناسب عمل ات پخش س الب، شناسا برای( 1922خ رخواه زرکش و زرچشم )

استان س ستان و بلوچستان گ ری در حوضه آبخ ز ماشک د واقع در ی پشت بان تصم مو سامانه GISهای 

. چهار مع ار اصلي مورد بررسي در اين مطالعه شامل خصوص ات س الب، وضع ت استفاده کردند

های مربوط به عوامل موثر در نفوذپذيری، کاربرد آب در منطقه و خسارات س الب بود. جهت انجام تطل ل

 الب، از مع ار اصلي خصوص ات س الب استفاده شد. نتايج نشان داد که شاخص حجم س AHPيابي از مکان
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يابي پخش س الب در ترين عوامل در مکانو هدايت ه درول کي از مع ار اصلي نفوذپذيری، به عنوان مهم

دهي شده، در چندين سناريو برای تع  ن های وزنباشند. در نهايت نتايج در قالب نقشهمياتي حوضه مطالع

 ها بررسي و تع  ن گرديد.و مجموع مطلوب ت زيرحوضههترين مکان بررسي شدند و م انگ ن ب

های های زيرزم ني با استفاده از مدلی طب عي آب( پژوهشي با هدف برآورد تغذيه1922غفاری )

CRD ،RIB  وWFT .از سه روش مذکور برای تع  ن سهم آب برگشتي حاصل از  در دشت اردب ل انجام داد

های به منظور اعمال روش د.شاستفاده  آبخوانی طب عي در تغذيهآب آب اری و نفوذ حاصل از بارندگي 

گون در هر پلي بندی و مقدار تغذيهای ت سنچاه مشاهده 91ی مورد مطالعه بر حسب توزيعي، منطقه

ی م انگ ن منظور حداقل کردن ريشهسازی بهکارگ ری تکن ک به نه. برای اعمال سه روش با بهبرآورد شد

های موجود در دشت گونسازی گرديد و در ب شتر پلينوسانات تراز آب زيرزم ني شب ه مربعات خطا،

نتايج  RIBنتايج نشان داد که روش  سازی شده حاصل شد.ای و شب هتطابق خوبي م ان مقادير مشاهده

ندگي و درصد بار 9/11طور متوس  اين روش بهدر دهد که ها ارايه ميقابل اعتمادتری نسبت به ساير روش

 ی آبخوان دخ ل هستند.درصد آب اری در تغذيه3/17

 ی راهکارهای مديريتي مطلوب، با استفاده از منطق( به منظور ارايه1923زاده و همکاران )قائمي

ی های مناسب برای تغذيهپژوهشي با هدف تع  ن مطل، GISدر مط   بول ن و اپراتور ضرب جبری اازی 

ی دادند. همچن ن ارايهانجام بهار واقع در استان همدان،  -ن دشت همدانی آبخوامصنوعي در مطدوده

های صنعتي موجود در های صنعتي تصف ه شده شهرکتر امکان استفاده از پسابراهکارهای اقتصادی

ی اطالعاتي شامل عمق آب زيرزم ني، ک ف ت اليه 7منطقه مورد بررسي قرار گرات. بدين منظور از 

ی خالص و قابل ت انتقال ی آبخ ز، نفوذپذيری سططي، تغذيهی اراضي، ش ب عمومي حوضهآبخوان، کاربر

 23/17درصد اراضي )معادل  92/9داد که بر اساس منطق بول ن ها نشانشد. بررسي نقشه استفاده

شرقي آبخوان و بر اساس اپراتور ضرب اازی  ک لومترمربع از مساحت آبخوان( واقع در نواحي مرکزی و

ی خ لي ک لومترمربع از مساحت آبخوان( به صورت پراکنده، دارای رتبه 99/22درصد اراضي )معادل  22/2

باشند. همچن ن نتايج نشان داد که پساب خروجي شهرک خوب از نظر اجرای عمل ات تغذيه آبخوان مي

 تواند برای تغذيه سفره به کار رود. صنعتي بوعلي واقع در منطقه، مي
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 آماری هایروش از با استفاده کاشان، آبخوان مصنوعي تغذيه يابيمکان با هدف (1923صمدی )

 و غ رخطي رگرس ون اساس بر مصنوعي تغذيه مدل پارامترهای سازیبه نه و آماری- اازی بندیرتبه)

 تطق ق اين انجام داد. درتطق قي زيرزم ني  هایآب زيست مط طي مالحظات و AHP ، (حساس ت تطل ل

1مصنوعي تغذيه مدل از
 SMAGR هدايت قابل ت، زيرزم ني هایآب آلودگي ،پارامتر هفت اساس بر 

 ايستابي آب سطح و خاک آلودگي اراضي، کاربری ي،توپوگراا ش ب ک،خا نفوذپذيری نرخ ،ه درول کي

 جهت آبخوان آلودگي خطرپذيری اليه کردن اضااه از و کاشان آبخوان مصنوعي تغذيه يابينمکا جهت

 هایاليه .گرديد استفاده زيرزم ني هایآب زيست مط طي مالحظات با تغذيه مناسب مناطق يابيمکان

 تلف ق برابر وزن با هندسي م انگ ن صورت به و (آماری -اازی )بندیرتبه ته ه،GIS مط   در اطالعاتي

 مدل سازیبه نه و پارامترها موثر وزن تع  ن جهت پارامتری حذف حساس ت تطل ل از ادامه در .گرديد

و  13 حدود ل، به ترت بمد سازیو به نه آماری هایروش از آمده دستهب نتايج اساس برشد.  استفاده

تشخ ص  مصنوعي تغذيه برای مناسب بس ار تا مناسب آبخوان جنوبي و غربي هایقسمت از درصد 1/7

 داده شد.

 ی مطالعات در جهانپیشینه -6-2-2

های ی مصنوعي آبپژوهشي با هدف تع  ن مناطق مناسب برای تغذيه (9777ق وم ان و همکاران )

ی زهکشي گاوبندی در بخش جنوبي ايران )استان هرمزگان( زيرزم ني در آبخوان ساحلي واقع در حوضه

های زيرزم ني، ک ف ت رسوبات انجام دادند. در اين مطالعه عواملي مانند ش ب، سرعت نفوذ، عمق آب

دهي بندی و وزنکالسه های موضوعي برای پارامترهای اوق،بری اراضي در نظر گراته شد. اليهآبراتي و کار

بول ن و منطق اازی به طور تلف قي استفاده کردند. برای منطق های از روش GISشد. سپس در مط  

م ني، های زيرزی مصنوعي آبتع  ن رواب  ب ن واحدهای ژئوموراولوژيک و مناطق مناسب برای تغذيه

ای استفاده شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ی کاربری اراضي و ژئوموراولوژيک از تصاوير ماهوارهنقشه

های درصد به عنوان مکان 8های مناسب و ی مورد مطالعه به عنوان مکاندرصد از منطقه19داد که حدود 

ی ب ن ژئوموراولوژی و مناطق مناسب ههای زيرزم ني است. رابطی مصنوعي آبنسبتاً مناسب برای تغذيه

 ها واقع هستند.ااکنهزيرزم ني نشان داد که اکثر اين مناطق در مخروطهای ی آببرای تغذيه

                                                
1- Site Selection Model of Artificial Groundwater Recharge 
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ی مصنوعي با استفاده از آنال ز چند ارزيابي مناطق مناسب برای تغذيه به( 9717همکاران ) و 1چن ني

. در اين تطق ق مع ارهای اقدام نمودنددر کشور تونس  واقع 9نسيم یبر روی حوضه  GISمع اره در مط  

ی مورد مطالعه با های بارش استفاده شد. حوضهزم ن شناسي، تراکم زهکشي، شراي  مرزی آبخوان، داده

ها در دهي شد و در ادامه اليهبندی شد و با روش آنال ز چند مع اره وزنتوجه به مع ارهای انتخابي دسته

قابل ت خوبي برای ارزيابي مناطق مناسب  GISدغام شدند. نتايج نشان داد که روشبا هم ا GISمط   

 دارد.  را ی مصنوعيبرای تغذيه

های زيرزم ني با ی مصنوعي آبتع  ن مناطق مناسب برای تغذيه به( 9719و همکاران )9 س نگ

RS) سنجش از راهروش 
های موضوعي ز اليه. در اين پژوهش اپرداختنددر پنجاب هند  GISدور و  (4

شناسي، کاربری اراضي، تراکم زهکشي، ش ب، باات خاک، قابل ت انتقال آبخوان و ژئوموراولوژی، زم ن

ی . نقشهشد ادغام Arc GISو در نرم اازار  مطاسبه AHPها با استفاده از آبدهي ويژه استفاده شد. وزن اليه

بندی شد. نتايج نشان داد مناطقي از غرب و  گروه از ضع ف تا خ لي خوب تقس م 2دست آمده در به

ورزی بودند های کشاگ ر و زم نهای س لهای آبراتي، دشتهايي از مرکز حوضه که شامل دشتبخش

ترين رتبه را به خود اختصاص و مناطق شرقي دشت که نفوذپذيری کمتری داشت، پاي ن باالترين رتبه

 دادند.

 یتغذيهبا هدف ی گربايگان ايران، حوضههای مناسب ن مکانتع   برای( 9719نص ری و همکاران )

PROMETHEE IIهای روش های زيرزم ني ازمصنوعي آب
5

. در استفاده کردند GISمط    درAHPو

 انتقالقابل ت  ،کاربری اراضيضخامت آبرات،  ،يشناس ن آب، زم ت ف کاين پژوهش از هشت پارامتر 

ته ه شد.  GISهای اطالعاتي در مط   اليهو ش ب استفاده شد. يهکشتراکم ز ،یژئوموراولوژ ،آبخوان

و  PROMETHEE IIهای مع ارها با روش و مناطق دارای مطدوديت برای پخش س الب حذف گرديد

AHP های زيرزم ني ی مصنوعي آبيهذدهي شدند. نتايج نشان داد بس اری از مناطقي که برای تغوزن

ای با ش ب ااکنهها و مخروطو واحدهای ژئوموراولوژيکي سردشت Qgو  Qgscکواترنر هستند در مناسب 

                       اند.درصد واقع شده 9کمتر از 

                                                
1- Chenini  

2-Maknassy 
3- Sing 
4-Remote Sensing 
5- Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 
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های ی آبهای مناسب برای تغذيه( پژوهشي با هدف شناسايي مکان9712و همکاران ) 1مطمود

DSS زيرزم ني با روش
کشور عربستان سعودی انجام دادند.  واقع در 3نی جازدر منطقه GISدر مط    9

ی اطالعاتي از جمله باات خاک، بارش مازاد، ش ب، کاربری اراضي، ضريب رواناب اليه 3در اين پژوهش از 

کالس عالي، خوب، متوس ، ضع ف و نامناسب طبقه  3به  AHPهای اطالعاتي توس  اليه استفاده شد.

 3/9درصد متوس  و  11درصد خوب،  91درصد عالي،  3/37دی شد. نتايج نشان داد که از اين منطقه بن

درصد،  8تا  2ی عالي قرار داشت دارای ش ب بس اری از مناطقي که در ردهدرصد ضع ف و نامناسب بود. 

 متر بود.م لي 977تا  177لوم شني و س لت لومي و بارش از خاک  باات

ی در حوضه RSو  GISي با استفاده از های زيرزم ن( به ارزيابي مناطق بالقوه آب9712) 2شوکال

شناسي، های موضوعي زم نهند پرداخت. در اين پژوهش از اليه 1، واقع در اوتار پرادش3تانز یرودخانه

-آماده و يکپارچه Arc GIS 9.3ها در نرم اازار ش ب، تراکم زهکشي، ارکانس جريان استفاده شد. اين اليه

بندی شد. ی نهايي از بس ار ضع ف تا بس ار خوب تقس مدهي شدند. نقشهها وزنسازی شد و هر يک از اليه

ترين مناطق در شمال غربي ی خوب تا متوس  قرار دارد. مناسبنتايج نشان داد بس اری از مناطق در رتبه

و  GISو مرکز حوضه که ش ب ماليم و دشت آبراتي بودند، متمرکز بودند .همچن ن نتايج نشان داد که 

RS های زيرزم ني هستند.ی آباری قدرتمند برای ارزيابي بالقوهابز 

( 9713) 8پاندیهند، شکهار و  7ی پاالمومنطقهی آب زيرزم ني، در برای تع  ن مناطق مناسب تغذيه

يابي به اين هدف از پارامترهای ، انجام دادند. برای دستAHPو  RS ،GISپژوهشي با استفاده از 

ی غ راشباع، تراکم زهکشي و بارندگي اسي، باات خاک، ش ب، ضخامت اليهشنژئوموراولوژی، سنگ

ی مورد مطالعه در کالس بس ار عالي، ک لومترمربع از منطقه 191استفاده شد. نتايج مطالعه نشان داد که 

ک لومترمربع در کالس  311ک لومترمربع در کالس متوس  و  171ک لومترمربع در کالس خوب،  928

 دارند.ضع ف قرار 

                                                
1- Mahmoud 

2-DecisionSupport System 
3- Jazan 
4- Shukla 

5 - Tons 

6 - Uttar Pradesh 
7- Palamu 

8 - Shekhar & Pandey 
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های زيرزم ني با آب ی آبهای مناسب برای  تغذيه( با هدف تع  ن مکان9713و همکاران ) 1دوراجي

انجام دادند. در اين پژوهش از پژوهشي مع اره در کشور تونس تطل ل چند تصف ه شده به روش تجزيه و

مناطق شهری و ک ف ت آب شناسي، ارتفاع، کاربری اراضي، ااصله از پارامترهای باات خاک، ش ب، زم ن

دست ههای بهای اقتصادی، اني و زيست مط طي صورت گرات. اليهها از جنبهاستفاده شد. رتبه بندی اليه

ها استاندارد شد. بعد از تع  ن گذاریدهي شد و با استفاده از توابع منطق اازی ارزشوزن AHPآمده در 

صورت گرات. نتايج نشان  پارامترها موثر وزن تع  نظور بهترين مکان برای تغذيه، آنال ز حساس ت به من

ها اين هکتار، قابل ت تغذيه با آب تصف ه شده را دارد. برای مديريت بهتر و کاهش هزينه 3117داد حدود 

 ها به دور از مناطق شهری و در نزديکي مناطق کشاورزی انتخاب شدند.مکان

های زيرزم ني با استفاده از ی آبمناسب برای تغذيهمناطق  ( به ارزيابي9713و همکاران ) 9سلوام

)ااکتورهای موثر و به کارگ ری تکن ک RS ،GISروش 
9

(IF تام ل نادو هند 2لپتيودر بخش شهری کو ،

شناسي، خاک، کاربری اراضي، ش ب، خطوط تراز و های موضوعي انتخاب شده شامل زم ن. اليهپرداختند

درصد از  12شدند. نتايج نشان داد که  آماده GISدر مط   نرم اازار ی دهي و ترازبندپس از وزنزهکشي 

درصد از مساحت منطقه دارای  98مساحت منطقه مورد مطالعه دارای باالترين پتانس ل برای تغذيه، 

 ی مناطق دارای پتانس ل کم يا ضع ف است.پتانس ل متوس  است و بق ه

FR) ارکانسنسبت ، AHPهای روشاستفاده از با  (9713رزندی و همکاران )
ت قطع  ااکتور ،(3

(CF
، پژوهشي در دشت ورام ن واقع در استان تهرانيابي آب زيرزم ني با هدف پتانس ل  GISنرم اازار و (1

انجام دادند. در اين تطق ق از مع ارهای ارتفاع، ش ب، شاخص رطوبت توپوگرااي، مقدار بارش، تراکم 

ی مع ارها با هر يک از همه ابتداو ااصله از رودخانه استفاده شد.  اسيشنزهکشي، ضخامت آبخوان، سنگ

 Arc GIS 10.2های زيرزم ني در مط   آب یتغذيه يابيی پتانس لنقشهدهي و های ذکر شده وزنروش

-آم ز بود و از اين نتايج ميمواق ت های مورد استفاده در اين پژوهش نسبتاًروششد. نتايج نشان داد  ته ه

                                                
1- Gdoura 
2- Selvam 

3- Influencing Factor  

4- Kovilpatti 

5- Frequency Ratio 

6- Certainty Factor 
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های زيرزم ني برداری درست آبهای مرتب  استفاده کرد و برای توسعه، اکتشاف و بهرهدر سازمانتوان 

 ريزی کرد.برنامه

های زيرزم ني با استفاده از سنجش از ارزيابي مناطق دارای پتانس ل آب به( 9711و همکاران ) 1ارياج

-. در اين تطق ق از اليهاقدام نمودندکشور هند مع اره در های چندو تجزيه و تطل ل تصم م GISراه دور، 

تراز و خطوط همشناسي، تراکم زهکشي، ش ب، بارش، باات خاک، های اطالعاتي چون ژئوموراولوژی، زم ن

کالس از  3دست آمده در های بهدهي شد و نقشهوزن AHPها با روش کاربری اراضي استفاده شد. اين اليه

های زيرزم ني ی مناطق دارای پتانس ل آبنقشه ی گشت. نتايج نشان دادضع ف تا خ لي خوب طبقه بند

های واقعي سازگار است. از درصد با نتايج چاه 87های زيرزم ني مطابقت دارد و ی آبيااتهی توسعهبا نقشه

 بهره گرات. ين رزميز یهابهتر از منابع آب یزيربرنامه تيريدر توسعه و مدتوان اين نتايج مي

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1- Jhariya 
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 (AHP) یند تحلیل سلسله مراتبیرآفروش  -2-6

 يکمّ هایروش از مواق استفادهدارند.  ليمسا حل در کل دی نقشي يمّک هایروش و هامدل امروزه

 AHP م ان اين در گردد. ادیاقتص و اطم نان قابل دق ق، هایسيبرر بشر برای حلبه راه منجر تواندمي

 ما هایگ ریتصم م در همواره و نداشته اندازگ ری برای مع اری که است ک في ليمسا ن از به پاسخي

ال.  توماس توس  بار اول ن AHP . روش(9778، 1سودنکمپ و )ساعتي شوندمي ظاهر يکمّ لمساي همراه

 پرکاربردترين از يکي اين روش(. 1929زنج رچي، شد ) ابداع 1277دهه  در ،ي داردعراق که اصالت 9ساعتي

 به را مسايل کردنارموله که (9719 و همکاران، 9الت نوپالس)باشد مي چندمع اره گ ریتصم م ابزارهای

حل  در را ک في و يکمّ مختلف عوامل گراتن نظر در امکان همچن ن و اراهم مراتبي سلسله صورت

امکان  . اين روشدهدگ ری دخالت ميهای مختلف را در تصم مهگزين و( 1287)ساعتي،  داشتهمسايل 

 ه،نای مقايسه زوجي بنا شدمب عالوه بر اين، بر د،روی مع ارها و زيرمع ارها را دارتطل قل حقساس ت 

اين تکن ک ، دهدميی و ناسازگاری تصم م را نشان رو مقدار سازگا کردهضاوت و مطاسبه را تسه ل ق

ها را به شکلي ساده تبديل و به آن دهد وها مورد بررسي قرار مير اساس آثار متقابل آنمسايل پ چ ده را ب

 ردر نظرا اقتصادی، مط طقي و اجتمقاعي های ل پ چ ده، جنبهيگ ری مساتصم م برایو  پردازدحل آن مي

                                                
1- Saaty & Sodenkamp 

2-Tomas L Satty 

3-Latinopoulos 
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پور و ش خي، )شمسي شودميترک قب  GIS بقايابي، ل مختلف مکانيبه نقه سقازی مسا و برای گ ردمي

ها(، مقايسه زوجي مراتبي )هدف، مع ارها و گزينهتوان درخت سلسلهيند ميآاراين  به کمک .(1982

 مراتبي سلسه سطوح دارای AHPمدل  .دادسازی و تلف قق کلقي نتايج را انجام مع ارهای مختلف، نرمال

 و گ ریتصم م زيرمع ارهای و مع ار م اني سطوح ،گ ریتصم م هدف کننده ب ان سطح، باالترين، است

 :گرددتشريح ميبه صورت زير  AHP. مراحل مختلف هستند هاگزينه آخر سطح

 یمراتب سلسله ساختارایجاد  -2-6-6

 دهندهل تشک عناصر و عوامل از يمراتب سلسله صورت به یر گم تصم از هدف ،مرحله نيا در

 بهشاخص  نيچند با م تصم مسئله شکستن ازمند ن ،يمراتب سلسله ل تطل نديآار شود.يم م ترس ،م تصم

 ل تشک سطح چهار از که شوديم استفاده م تصم درخت از منظور نيبد. است سطوح از يمراتب سلسله

 که دارند قرار يکل یارها مع دوم سطح در. باشديم یر گم تصم از يکل هدف شامل اول سطح، است شده

 یهانهيزگز ن سطح نيآخر در و ارها رمعيز سوم سطح در ،رد گيم صورت هاآن اساس بر یر گم تصم

 در گ ریتصم م درخت گراا کي نمايش 1-9 شکل. (1921، اودیری و د)دلب گ رندقرار مي م تصم

 دهد.را نشان مي مراتبي سلسله تطل ل ارآيند
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