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 Fuzzy با روش ینیرزمیز یهاآب یمصنوع هیمناطق مستعد تغذ یابیمکان
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 دهیچک

در مناطق مختلف  تیجمع شیافزا زیو ن یکاهش نزوالت جو ،و به تبع آن میاقل راتییچند دهه گذشته وقوع تغ در

مهم  نیشده که ا رهیو غ يصنعت ،یکشاورز دن،یآشام ریگوناگون نظ مصارف یبرا آب یتقاضا شیاعث افزاکشور ب

-به يمصنوع هیتغذ کیتکن .است شده آن دیشد افت و ينیرزمیز آب منابع از هیرويب یبرداربهره به آوردن یروسبب 

-يم قرار استفاده مورد خشک مهیندر مناطق خشک و  ژهیوبه ينیرزمیز یهاآب حجم یکسر جبران یبرا يروش عنوان

 بخشجهینتو  طرح بازدهسبب بهبود  توانديم يمصنوع هیتغذ اتیعمل انجام از قبل مناسب مناطق يابیمکان. ردیگ

 شیافزا لیدلبه ،تهران استان در ينیرزمیز آب منابع کاهش با ارتباط در موجود معضالت به نظر با. شود آن بودن

 هیتغذ یبرامناطق مناسب  یبندپهنه و یيشناسا به مطالعه نیا ،یکشاورز و صنعت گسترش و تیجمع ونروزافز

 مناطق نییتع در توانديم یيایاطالعات جغراف سامانهدر استان تهران پرداخته است.  ينیرزمیز یهاآب يمصنوع

در پژوهش حاضر از  ،منظور نیبد. دهد ارائه یبهتر جینتا کمتر زمان و شتریب دقت با يمصنوع هیتغذ یبرا مناسب

 رینظ يمصنوع هیموثر در تغذ یارهایمع قیو تلف يدهوزن یبرا Fuzzy AHP و روش یيایاطالعات جغراف سامانه قیتلف

فاصله از گسل، فاصله از رودخانه،  ن،یزم بیارتفاع و ش ،يبارش، تراکم زهکش ،ينیرزمیتراز آب ز راتییعمق و تغ

 یيدودو سهیمقا رامونیپ کارشناسان نظرات يبررس از پس. است شده استفاده ياراض یکاربر و ياسشننیزم اتیخصوص

 نیموثرتر عنوانبه يکیدرولوژیه اتیخصوص ،AHPمطابق با روش  گریکدینسبت به  هاآن تیارجح نییتع و ارهایمع

درصد از مساحت کل  1/6است که  از آن يآمده حاک دستبه جیشدند. نتا یيدر رابطه با هدف پژوهش شناسا اریمع

 اریمناطق بس .استدرصد مناسب  90/20مناسب و  اریبس ينیرزمیز یهاآب يمصنوع هیطرح تغذ یاجرا یمنطقه برا

فاصله کم تا  ،مناسب يشناسنیزم یسازندها یدارا که انداستان قرار گرفته يشرق یهامناسب عمدتا در قسمت

بوده و  نییپا اریبس هادر آن ينیرزمیسطح عمق آب ز ،نیچنهستند و هم یاورزو کش يغالب مرتع یکاربر ،رودخانه

  داشته است.  يروند نزول
 

 خشک مهینمناطق خشک و  ،آب منابع، یيایاطالعات جغراف سامانه ،يسلسله مراتب لیتحل ،یبندپهنه :یدیکل یهاواژه
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(. وقوع 1332و همکاران،  Mahdaviدهند )يم لیتشک

و کمبود  ریاخ سال چند در يمتوال یهايخشکسال

-بر کاهش نفوذ از آب عالوه ،يمنابع آب سطح دیشد

 یبرداربهره شیموجب افزا ،هابه آبخوان يسطح یها

افت  سبب تینها درکه  شده زین ينیزمریز یهااز آب

ها شده است. با افزایش جمعیت، سطح آب در آبخوان

تفاضا بـرای منابع آب قابل اطمینان افزایش یافته 

است. مناطقي کـه منابع آب زیرزمیني منبع تأمین 

است و میزان برداشت از ایـن منابع بیش از  يآب اصل

دارای وضعیتي بحرانـي هـستند  ،هاستتغذیه آن

(Kalantari  ،چن1323و همکاران .)یبردار بهره نی-

 موجبات توانديم ينیرزمیاز منابع آب ز  ضابطه يب یها

 طیبه مح یریناپذ جبران راتییصدمات و تغ آمدن وارد

مهم خصوصا در دشت  نیرا فراهم کند. ا ستیز

شده  ناینما یدیاستان تهران به شکل شد نیورام

 هی، تغذيهای سطحآوری آب رابطه، جمع نیاست. در ا

از آب،  حیبرداری صحبهره میو تنظ ينیرزمیهای زآب

منابع آب  تیریمد نهیراهکارها در زم نیمهمتر جزء

 هیتغذ(. 1339و همکاران،  Ghahariروند )يشمار مبه

برای  يبا استفاده از آب سطح ينیرزمیآب ز يمصنوع

 قیاز طر نییسمت پا بهحرکت  نفـوذ در خاك و

 ردیگيم صورت آبخوانسمت  بـه راشباعیغ هیناح

(Bouwer، 1331 .)يگوناگون یهاکیتکن ،يکل طوربه 

 است شده داده توسعه ينیرزمیز یهاآب هیتغذ یبرا

 میمستق هیتغذ روش به توانيم هاآن انیم از که

 هیتغذ و يرسطحیز میمستق هیتغذ ،يسطح

(. روش Oakford، 2120) کردشاره ا میرمستقیغ

ترین، تغذیـه مسـتقیم سـطحي، یکـي از کم هزینه

هایي است که برای ترین تکنیکترین و گستردهساده

شود. کار گرفته ميهها بتغذیـه مصنوعي آبخـوان

تکنیک تغذیـه مستقیم سـطحي، کـه پخـش 

بـرای اراضي  ،شـودسـطحي سـیالب را شـامل مـي

هایي با نفوذپذیری بسیار باال خـاكسـیع و مسطح و و

 به توجه با (.2126و همکاران،  O’Hareمفید است )

 يمصنوع هیتغذ طرح یاجرا بودن برزمان و برنهیهز

 خصوص در نینو یهاروش یریکارگ هب لزوم ها،آبخوان

 برای یياجرا اتیمناسب قبل از عمل یهامکان نییتع

 زمان و نهیهز در يیجو صرفه و بهتر جینتا حصول

 سامانه مانند نینو یهایفناور. شوديم احساس دایشد

 رینظ یيهاتیقابل بودن دارا لیدلبه یيایاطالعات جغراف

 يرمکانیغ و يمکان یهاداده لیتحل و هیتجز و تیریمد

 یابزار عنوانبه توانديم مختلف منابع از( يفی)توص

 قرار ربطیذ رانیگمیتصم و رانیمد بانیپشت کارآمد

 در یاگسترده مطالعات کنون تا ،راستا نیا در. ردیگ

 يمصنوع هیتغذ یبرامناسب  یهامکان نییتع نهیزم

 یکردهایرو با یامنطقه و يجهان سطح در هاآبخوان

و  Saraf یامطالعه در. است گرفته صورت گوناگون

Choudhuy (2112با استفاده از فن )وری سنجش از ا

کاربری  رینظ يمختلف هایهیخراج الاست قیطر ازدور 

و  ولوژیو ژئومورف يشناسنیزم ،ياهیپوشش گ ،ياراض

 ب،یمانند ش يهای اطالعاتهیال ریها با ساآن قیتلف

های آبخوان يمصنوع هیمناطق مناسب برای تغذ

مرکزی هند را  يدر نواح واقع ایماد هیناح در ينیرزمیز

 .دندکر نییتع

Ramalingam  وSanthakumar (1331 با )

و سنجش از دور و با در  GISهای کیاستفاده از تکن

 ،يشناس نی)زم يکیزیژئوف ارهایینظر گرفتن مع

شدت  ،يکاربری اراض ب،یخاك، ش ،یژئومورفولوژ

مناطق مناسب  ي( به بررسينیرزمیرواناب و عمق آب ز

با توجه به  تینها درپرداختند که  يمصنوع هیتغذ

مناسب  یهامطلوب، سازه یندبو پهنه نیزم طیشرا

 لهیوسبه هیتغذ ،یمانند حوضچه نفوذ يمصنوع هیتغذ

  شد. هیتوص هیتغذ یهاساخت ترانشه و چاه

Ravi Shankar  وMohan (1330 با )کارگیری به

و استفاده از  GISهای سنجش از دور و تکنیک

شیب، پوشش گیاهي،  شامل يهای اطالعات الیه

وژی، تراکم زهکشي و کاربری شناسي، ژئومورفول زمین

اراضي مکان مناسبي را برای پخش سیالب شناسایي 

های ریاضي به این نتیجه کردند و با برازش مدل

 ارائهکه مدل منطق فازی بهترین نتیجه را  درسیدن

همکاران  و Chenini ،گرید يپژوهشدهد. در مي

بندی در پهنه GIS یينشان دادن توانا ای( بر1331)

مناطق خشک در  ينیرزمیهای زآب يصنوعم هیتغذ

 هیبندی را با تجزپهنه ،تونس مرکزی يماکناس ضهحو

، هضحورواناب  ،يهای بارندگداده لیو تحل

که  ندآبخوان انجام داد طیو شرا يسطح يشناس نیزم

 درآبخوان و  يکینامیدرودیه طیحاصل، شرا جینتا رویپ

 عنوانبه يدسترس بودن منابع آب سطح
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 یهاآب يمصنوع هیتغذ یبرا ياصل یها تیمحدود

همکاران  و Sargaonkar. شدند یيشناسا ينیرزمیز

 رودخانه رحوضهیز يکیدرولوژیه يابیبه ارز ،(1323)

 نییبرای تع GIS هیبر پا هند در واقع هانکان

. مطابق با پرداختند يمصنوع هیهای مناسب تغذ مکان

 از درصد 92مشخص شد که حدود  هاآن یهاافتهی

 يمصنوع هیتغذ طرح یاجرا یبرا مطالعه مورد منطقه

بخش  ،نینسبتا مناسب و همچن درصد 22 مناسب،

 .ستینشمالي منطقه برای تغذیه مصنوعي مناسب 

Feyzi ( 1326و همکاران)، يبندی اراضبه پهنه 

سلسله  لیبا استفاده از مدل تحل البیمستعد پخش س

ن در جنوب دشت کاشا GISفازی و  يمراتب

 هیال هاآن مطالعه از حاصل جینتا رویپاند.  پرداخته

پخش  يابیاول در مکان تیعنوان اولوبه يکاربری اراض

شده و پارامترهای حجم رواناب،  یيشناسا البیس

انتقال و  بیه هوادار، ضریعمق ال ب،یش ری،ینفوذپذ

دوم تا هفتم  هایتیدر اولو بیترتبهآبرفت  تیفیک

 قرار گرفتند. 

 در ينیرزمیز آب یهاسفره از هیرويب اشتبرد

 استان جنوب یهادشت در خصوصا و تهران استان

 یهاآب سطح رفتن نییپا سبب نیورام دشت مانند

امر  نیشده است. ا ریاخ انیسال يط ينیرزمیز

 لیاز قب يطیمحستیز مشکالت وقوع جیتدر به

. است داشته دنبالبهرا در منطقه  نیفرونشست زم

 بحران نیا با مقابله یبرا يمصنوع هیتغذ یهاطرح

 بهتر جینتا حصول یبرا قیدق يابیمکان ازمندین

 يابیمکان خصوص در کنون تا که يمطالعات. هستند

 در گرفته، صورت رانیا در يمصنوع هیتغذ یهاطرح

. با توجه به استکوچک  یهادشت و يمحل سطح

 نهیکم یهايابیمکان ،است الزم مسئله بودن ياتیح

انجام شود و  بزرگ زیآبخ یها حوزه و ياستان سطح در

مستخرج از مطالعات  یهانقشه قیبا تلف تیدر نها

 به يمصنوع هیتغذ نهیبه یهامکان نییتع بهمربوط 

 ،در سطح کل کشور زیحوزه آبخ ایاستان  کیتفک

 یهایریگ میتصم در و دیتول یکشور یهانقشه

 هاآن از مهم معضل نیا تیریمد یبرا يگسترده مل

 ارییبس پارامترهای و مختلف هایروش. شوداستفاده 

 يمصنوع هیتغذ بسترهای و هاعرصه يابیمکان برای

 Ramacharanو  Dey نظر اساس بر. دارد وجود

 از حاصل اطالعات دیبا ،يروش هر در( 1332)

 مورد هم کنار در و يقیتلف صورتبه مختلف مطالعات

 نییتع مناسب منطقه ،گرفته قرار لیتحل و هیتجز

پس از مرور  ،پژوهش نیا در ،منظورنیبد. شود

کتب مرجع و نظر متخصصان  ن،یشیمطالعات پ

 هیپارامتر موثر در تغذ 23با در نظر گرفتن  ربط، یذ

 ،ينیرزمیتراز آب ز راتییو تغ عمقشامل  يمصنوع

فاصله از  ن،یزم بیارتفاع و ش ،يبارش، تراکم زهکش

 يشناسنیزم یسازندها انواع رودخانه، از فاصلهگسل، 

 و GIS قیاستفاده از تلف با ياراض یو کاربر

 یبرامناطق مستعد  یبندپهنه  Fuzzy AHPروش

 کردیرو قیاز طر ينیزمریز یهاآب يمصنوع هیتغذ

 .شددر سطح استان تهران انجام  البیپخش س

 

 هامواد و روش

 یهالطو نیب تهران استان: پژوهش مورد منطقه

 یيایو عرض جغراف يدرجه شرق 09و  03یيایجغراف

منطقه  نیواقع شده است. ا يشمال درجه 0/96و  92

در جنوب رشته کوه البرز واقع شده است. محدوده 

 تختیپامانند تهران  يبزرگ یشامل شهرها يمطالعات

در مناطق  ينیرزمیعمق آب ز (.2 شکل)است  رانیا

 نیانگیم. است ریمتغ اریبس هاو دشت يکوهستان

 در که است متريلیم 123 منطقه ساالنه يبارندگ

 و شتریب يبارندگ يشرق مناطق و يشمال ارتفاعات

 به را بارش از یکمتر سهم يغرب و يجنوب یهادشت

 نیب و ریمتغ منطقه ارتفاع. دهنديم اختصاص خود

 کاهش جنوب به شمال از که است متر 2919 تا 920

 يشرق شمال و يشمال مناطق در منطقه بیش. ابدیيم

 یهادشت کهيحالدر  ،رسديم درجه 96 تا استان

 نیا یهاگسل. هستند مسطح بایرتق تهران جنوب

 هادامنه در و دارند يغرب يشرق روند عموما منطقه

 .هستند شتریب
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 تهران استان منطقه مورد مطالعه -۱ شکل

 

 و يابیمکان یبراپژوهش،  نیا در :پژوهش روش

-آب يمصنوع هیتغذ یبرا مناسب مناطق یبندپهنه

با  البیپخش س کیتکن قیاز طر ينیزمریز یها

در سطح کل استان   Fuzzy AHPاستفاده از روش

 از عبارتند که موثر یارهایمع نیتريتهران، اصل

 تراز راتییتغ و عمقشامل  يکیدرولوژیه اتیخصوص

 ،انهرودخ از فاصله و يزهکش تراکم ،ينیرزمیز آب

 يتجمع بارش نیانگیم شامل يمیاقل اتیخصوص

 بیشامل ارتفاع و ش يتوپوگراف یهايژگیو انه،یسال

 انواع شامل يکیژئومورفولوژ یهايژگیو ن،یزم

 یکاربر و گسل از فاصله و يشناسنیزم یسازندها

شدند. در ادامه  گرفته درنظر و نییتع منطقه ياراض

 از کیامکد هر یرو بر لیتحل و هیتجز انجام یبرا

 هیال هاآن از يستیبايم ،يبررس مورد یارهایمع

 صورت ریز شرح به ندیفرا نیا که شود دیتول ياطالعات

 .گرفت

مربوط  یهاداده ،منظورنیبد :ینیرزمیز آب عمق ـ

چاه  192 قیآب استان تهران که از طر عمقبه 

 سازمان لهیوسبه 12سال  نیدر فرورد يمشاهدات

. شد هیبرداشت شده است، ته رانیآب امنابع  تیریمد

 چاهک هر يمکان مختصات از استفاده با سپس

 با تینها در. شد دیتول یانقطه هیال هاآن از ،يمشاهدات

 که يمناطق در ينیرزمیز آب عمق کهنیا فرض

 نقاط نیترکینزد به را شباهت نیترشیب ،است مجهول

( معلوم نقاط-يمشاهدات یها)چاهک شده برداشت

 دیتول یبرا IDW يابیاز روش درون ،نیبنابرا ،دارد

 . (1ـ2 شکل) شداستفاده  یبندپهنه نقشه

آب  عمق که آنجا از :ینیرزمیز آب تراز راتییتغ ـ

 آب کمبود نشانگر تواندينم یيتنها به ينیرزمیز

 تراز راتییتغ عامل ،ذال ،باشد منطقه کی در ينیرزمیز

 آب منابع از حد از شیب برداشت گواه توانديم که آب

 ،منظور نیهمبهشد.  گرفتهدر نظر  زین ،باشد ينیرزمیز

که در سال  یامشاهده چاه 222 آب تراز یهاداده از

 رانیا آب منابع تیریمد سازمان لهیوسبه 12و  21

 یریگاندازه هاآن اختالف و شداستفاده  ه،شد برداشت

 یبندنهپه و يابیدرون IDWبا روش  تیشد و در نها

 . (1ـ1 شکل)صورت گرفت 

 ریغ طوربه پارامتراین  :یزهکش تراکم بیضر ـ

خاك  یریپذنفوذ زانیم با يوسمعک ارتباط میمستق

 تراکم چه هر واقع در .دارد هارحوضهیز يسطح

 خواهد کمتر یرینفوذپذ زانیم، باشد شتریب هاآبراهه

 نیدر ا .(Krishnamurty، 2116) بالعکس و بود

 یهاداده به يدسترس و وجود عدم لیدلبه ،پژوهش

 نیا از ،استان خاك یرینفوذپذ به مربوط اعتماد قابل

 ریز حاتیمطابق با توض نیگزیجا عنوانبهپارامتر 

-انیعبارت از طول کل جر يزهکش تراکماستفاده شد. 

کل  بر میتقس يزهکشه ضحوها در ها و رودخانه

 و Chowdhuryاست ) يزهکشه ضحومساحت 

 يمحاسبه م ریمعادله ز قیو از طر (1322همکاران، 

 .شود

(2         )                                      μ  
∑  

 
      

 حوضه یهابرابر با طول کل رودخانه    در آن، که

. در ادامه باشديم يزهکش حوضهمساحت کل    و

 و دندش میتقس هارحوضهیزبه  استان یهاحوضه



 2911، 2، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي126

و مساحت هر  هاآبراهه طول رحوضهیزهر  یبرا ،سپس

 بیضر محاسبه برای تینها در. شد محاسبه رحوضهیز

گرفته شد  کاربه (2) معادله هارحوضهیز يتراکم زهکش

 .(1ـ2 شکل)

طرح  کی یاجرا یبرا عتایطباز رودخانه:  فاصله ـ

- در .است يبه منبع آب سطح ازین يمصنوع هیتغذ

هستند.  هارودخانه ،يمنابع آب سطح نیتردسترس

 یهارودخانه کل به مربوط ياطالعات هیال ،منظورنیبد

 . (1ـ2 شکل) شد هیموجود در سطح استان ته

 یهانقشه دیتول یبرا ،هشپژو نیا در :یبارندگ ـ

 ستگاهیا 13مربوط به  یهاداده از بارش یبندپهنه

ستان واقع در داخل ا ستگاهیا 21شامل  يکینوپتیس

 در واقع استان از خارج ستگاهیا هشتتهران و 

-به یمرکز ومازندران، البرز، قم  ،سمنان یها استان

-قیدق جینتا به يابیدست یبرا يکمک یهاداده عنوان

 یهاسال نیب يزمان بازه. (2 جدول) شداستفاده  تر

بارش  نیانگیدر نظر گرفته شد و م 2919تا  2929

نقشه بارش  هیته یبرال سا 22 نیساالنه ا يتجمع

بارش  راتییروند تغ کهنیا به توجه با. شداستفاده 

 یآمار تیبر اساس ماه ،نیهمچناست و  يجیتدر

 دهندهنشانمطالعه که  نیبارش در ا یهاداده

 ،هستند نیپائ اریمع انحراف و متوسط يهمبستگ

قرار گرفتند  يمورد بررس يابیدرون مختلف یهاروش

 نیاستفاده شد که بهتر نگیجیروش کر از تینها درو 

 . (1ـ9 شکل)داشت  دنبال بهرا  جهینت

 
 شده استفاده يکینوپتیس یهاستگاهیا ستیل -۱جدول 

 شماره  ستگاهیا نام استان

 2 يآبعل تهران

 1 مهرآباد-تهران تهران

 9 تگریچ تهران

 2 دماوند تهران

 0 تپه دوشان تهران

 6 کیزیژئوف تهران

 9 (رانی)شم شمال-تهران تهران

 2 اریشهر تهران

 1 ينیخم امام فرودگاه تهران

 23 روزکوهیف تهران

 22 يآلودگ-روزکوهیف تهران

 21 نیورام تهران

 29 قم قم

 22 کرج البرز

 20 ساوه یمرکز

 26 سمنان سمنان

 29 گرمسار سمنان

 22 آالشت مازندران

 21 بلده مازندران

 13 شهیب اهیس مازندران

 

ارتفاع  یهانقشه دیتول یبرا :نیزم بیش و ارتفاع ـ

 93 يمکان کیبا قدرت تفک DEMمنطقه از  بیو ش

 و 1ـ0 یهاشکل)استفاده شد  ASTERمتر ماهواره 

 .(1ـ6

 يشناسنیزم یهايژگیو :یشناسنیزم یسازندها ـ

 آن در قیعم یرینفوذپذ زانیم با ارتباط در منطقه هر

 خاك يسطح یپارامترها که جاآن از. است منطقه

 نیریز یهاهیآب به ال ينفوذ عمق انگرینما ،توانندينم

 يبررس وهشپژ نیا انجام یدر راستا ،لذا ،باشند

 یضرور زیمنطقه ن يشناسنیزم یسازندها اتیخصوص



 129/  در استان تهران Fuzzy AHPبا روش  ينیرزمیز یها آب يمصنوع هیمناطق مستعد تغذ يابی مکان

 استان يناسشنیزم نقشه ،منظورنیبد. رسديم نظربه

)شکل شد  هیکشور ته يشناسنیزم سازمان از تهران

9.) 

به  يدسترس لیدلبه هاگسل :گسل از فاصله ـ

 يمصنوع هیتغذ یبرا ن،یپوسته زم یهايشکستگ

 از تهران استان یهانقشه گسل ،لذا. هستندمناسب 

 . (1ـ9 شکل)شد  هیکشور ته يشناسنیزم سازمان

 یدیکل عوامل از يکیپارامتر  نیا :یاراض یکاربر ـ

 یهاآب يوعمصن هیتغذ یاجرا محل انتخاب در

 (.2)شکل  است ينیرزمیز

یند افر نیا (:AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

- چندگیری تصمیمطراحي شده برای  سامانهیک 

کردن مسئله را  فرمولهامکان  ،معیاره است. این روش

امکان در  ،صورت سلسله مراتبي فراهم و همچنینبه

نظر گرفتن عوامل مختلف کمي و کیفي را در حل 

 نیمرحله در ا نی(. اولSaaty، 2123سائل دارد )م

است. مدل  يواره سلسله مراتبدرخت جادیا ،تمیالگور

AHP ه مراتبي است. باالترین دارای سطوح سلس

میاني گیری، سطوح کننده هدف تصمیم بیان ،سطح

-گیری و سطح آخر گزینهمعیار و زیرمعیارهای تصمیم

سله مراتبي، اولویت ها هستند. بعد از ایجاد ساختار سل

و همکاران،  Raid)د شوميعناصر در هر سطح تعیین 

 (1) رابطه سیطبق ماتر یاسهیمقا سی(. ماتر1322

 .(1326و همکاران،  Galankashiشود )يمحاسبه م

(1   )  [

  

  
 

  

  

   
  

  
 

  

  

]  [

       

   
       

]        

شدت  aijو  يزوج سهیمقا سیماتر A ،آن در که

است. برای محاسبه ضریب  j اریبر مع i اریمع یبرتر

 نهیکمروش  ،اهمیت چند روش وجود دارد که شامل

مربعات لگاریتمي، روش بردار  نهیکممربعات، روش 

بردار ویژه  باشد. روشيهای تفریقي مویژه و روش

روشي متداول در رسیدن به وزن پارامترها از یک 

در این روش، معیارها و  ،ماتریس مقایسه زوجي است

شوند و دو با یکدیگر مقایسه مي بهزیرمعیارها دو 

هر معیار، نسبت به دیگری مشخص درجه اهمیت 

(. روش کار به این Malczewski، 1336شود ) مي

 2دودویي، یک عدد از  ترتیب است که به هر مقایسه

از تعیین ضرایب اهمیت  بعدشود. ميداده  بتنس 1تا 

ها با توجه معیارها، ضریب اهمیت گزینهمعیارها و زیر

ها در ارتباط با هر یک از به ارجحیت هر یک از گزینه

 گیردرها، مورد قضاوت و داوری قرار ميزیرمعیا

(Arbameri  ،در این حالت، 1322و همکاران .)

ها بر مبنای مقایسه زوجي و بر اساس مقیاس اوتقض

نتیجه در ماتریس  ،ساعتي صورت پذیرفته تيکمی نه

شود. ها ثبت ميمقایسه زوجي معیارها، یا گزینه

-انگین هندسي ردیفکردن مینرمالاز طریق  ،سپس

دست بهها، ضرایب اهمیت مورد نظر های این ماتریس

 قیطر از هازن آنبردار نرمال و تینها درآید و مي

و  Yan) شوديم محاسبه (6)تا  (9) یهارابطه

 (.1321همکاران، 

(9                )        ∏    
 
               

(2          )                                    ̅  √  
    

(0                     )         ̅     
̅̅ ̅̅    

̅̅ ̅̅     
̅̅ ̅̅      

(6   )                                            
  ̅̅ ̅̅

∑   ̅̅ ̅̅ 
   

 

 ̅  س،یماتر یسطرها ضربحاصل Miکه در آن، 

 وزن نرمال شده است. انگریب Wiو  يهندس نیانگیم

که ورودی آن  ارهایمع يزوج سهیمقا سیماتر لیتشک

های آن وزن يشده و خروج نییتعهای همان وزن

(. Malczewski، 2111است ) ارهایمربوط به مع ينسب

ها با این حال، باید به تفاوتي عمده در این مقایسه

های مختلف، نسبت به اشاره شود. مقایسه گزینه

و یا معیارها و مقایسه معیارها با یکدیگر،  عیارهازیرم

و  Bertolini) پذیردنسبت به هدف مطالعه صورت مي

Braghia، 1336 .)این مرحله، از تلفیق ضرایب  در

ها تعیین اهمیت مزبور امتیاز نهایي هر یک از گزینه

از اصل ترکیب سلسله  ،خواهد شد. برای این کار

مراتبي ساعتي که منجر به یک بردار اولویت با در نظر 

ها در تمامي سطوح سلسله مراتبي گرفتن همه قضاوت

(. Moreno، 1330تفاده خواهد شد )شود اسمي

 (تر از ضرب هر یک از پارامترها )معیارهاعبارت ساده به

دست آمده بهدر زیرمعیار مربوط به آن و از ضرب عدد 

طه، امتیاز نهایي هر یک از در امتیاز گزینه مربو

  .(9 رابطهآید )دست ميهها ب گزینه

(9    )                       ∑ ∑          
 
   

 
    

 بیضر Wk نه،یگز یينها ازیامت Vij ،آن در که
 ازیامت gijو  اریرمعیز تیاهم بیضر Wi ار،یمع تیاهم

های از مزیت یکياست.  اریرمعیدر ارتباط با ز نهیگز
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ها برای امکان بررسي سازگاری در قضاوت ،یندافراین 

زیرمعیارها است که  تعیین ضریب اهمیت معیارها و

محاسبه شود  ژهیو بیبردار ضر ستیبايقبل از آن م

  .(1 و 2 رابطه)

(2  )                                            

(1      )                                   ∑
     

   

 
    

بردار      رمال و بردار وزن ن W آن، درکه 

که برای بررسي سازگاری  مکانیزمي است. ژهیو ریمقاد

نام  بهمحاسبه ضریبي  ،ها در نظر گرفته شدهدر قضاوت

ضریب ناسازگاری است که از تقسیم شاخص 

شود ناسازگاری به شاخص تصادفي بودن حاصل مي

 .(23 معادله)

(23                      )                             
    

    
 

شاخص  .C.I ،یناسازگار بیضر .C.R آن، درکه 

 .C.Iبودن است که  يشاخص تصادف .R.I و یناسازگار

 .شوديم محاسبه ریز صورت بهو  (22)معادله  قیاز طر

(22           )                                   
      

   
 

 دیآيدست مبه 1جدول  بامطابق  .R.I تیدر نها و

(Kaganski  ،1322و همکاران). 

 2/3تر یا مساوی کوچک یضریب ناسازگار چنانچه

 وگرنهها مورد قبول است باشد، سازگاری در قضاوت

 ،Saaty) ردیگ صورتها تجدید نظر باید در قضاوت

2123.) 

 ياطالعات یهاهیال یساز آمادهو  دیتول ه،یاز ته پس

 یریکارگهبا ب ،سپس ArcGIS افزار نرمفاده از با است

 یو استانداردها حاتیبر اساس توض Fuzzy AHPروش

نسخه از  20شد. تعداد  ينامه طراح فوق، پرسش

 نهیزم در نظرانصاحبنامه به متخصصان و  پرسش

 از سنجش و یژئومورفولوژ آب، يمهندس ،یزداریآبخ

 سهیمقا نامه و پرسش قیاز طر ،. سپسشد ارائه دور

بنا به نظر کارشناسان  ارهایرمعیو ز ارهایمع يزوج

 نییتع یبرامتخصص  20نظرات  ندیاز برآ مذکور،

نسبت به  ارهایرمعیو ز ارهایمع ينسب تیارجح زانیم

 افزار نرمبا استفاده از  ،شد. سپس استفاده گریکدی

Expert Choice و  لیتشک يساختار سلسله مراتب

 نرخ نیکمتر با ارهایرمعیز و ارهایمع یياوزان نها

 مرجع کتب اساس بر ،ادامه در. شد محاسبه یناسازگار

( ياطالعات یهاهیپارامترها )ال هیکل يعلم مقاالت و

شدند. در  یسازیفاز و یبندطبقه ،یگذارارزش

 نقشه یفاز يپوشانهمروش  قیاز طر ،تینها

در استان  يمصنوع هیمناسب تغذ یهامکان یبند پهنه

انجام پژوهش حاضر  ي. مراحل کلشدان استخراج تهر

 شده است.  خالصه 0شکل  ينفوگرافیدر ا

 

 بحث و جینتا

 هر از ياطالعات هیال هیته از بعد: ارهایمع یبندطبقه

روش  قیاز طر هامحاسبه وزن آن ،و سپس اریمع

AHP، هر يعلم یهاآستانه به توجه با که است الزم 

 یریات آن متناسب با تاثطبق ،سپس و یبندطبقه هیال

  .شوند یگذارارزش دارند، پژوهش هدف در که

چه عمق  هر: ینیرزمیآب ز عمق هیال یبندطبقه ـ

نفوذ  لیدلبه ،باشد ترنییپا یامنطقه در ينیرزمیآب ز

 یبرا شتر،یب یعمود انیو گراد يتر آب سطحيعمق

 نیهم برتر است. مناسب يمصنوع هیطرح تغذ یاجرا

به پنج طبقه  هیال نیا ،یبندطبقه ندیفرادر  ،اساس

 به يوزن ارزش نیشتریب( که 9 جدولشد ) میتقس

 اختصاص کی طبقه به ارزش نیکمتر و پنج طبقه

که  اندشده مشخص طبقات نیا ،6ـ2 شکل در. افتی

 رنگ و باالتر ارزش با طبقات دهنده نشانرنگ سبز 

 .است ترنییپا ارزش با طبقات نشانگر قرمز

 
  .(R.I) بودن يتصادف شاخص – ۲ جدول

6 0 2 9 n 

10/2 21/2 21/3 02/3 R.I. 

23 1 2 9 n 

21/2 26/2 21/2 90/2 R.I. 
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 تهران استان در ينیرزمیز یهاآب يمصنوع هیتغذ یبرامناطق مناسب  يابیمکان در موثر یارهایمع به مربوط یهانقشه -۲ شکل
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 تهران استان يشناسنیزم یسازندها نقشه -۳ شکل

 

 
 ناستان تهرا ياراض یکاربر نقشه -4 لشک

 

 :ینیرزمیز آب تراز راتییتغ هیال یبندطبقه ـ

 طبقه پنجبه  زین ينیرزمیعمق آب ز راتییتغ هیال

سال  21در طول  راتییتغ نی. ا(2جدول )شد  میتقس

 یهانشانگر افت سطح آب يرخ داده که طبقات منف

 نیدر ا جهیبازه مذکور است. در نت يدر ط ينیرزمیز

 زانیبرداشت از م زانیم ،بوده يآب منف النیمناطق ب

 هیتغذ یبرا ،. لذااست شتریب ينیرزمیآب ز هیتغذ

انتخاب مناطق  ينیزمیز آب یکسر جبران و يمصنوع

 ،قیطر نیهمبهبهتر است.  دیشد يمنف النیب یدارا

ارزش را طبقه  نیو کمتر پنجارزش را طبقه  نیشتریب

 نیا ،6ـ1دهد. در شکل يخود اختصاص مبه کی

دهنده نشانکه رنگ سبز  نداطبقات مشخص شده

رزش باالتر و رنگ قرمز نشانگر طبقات با طبقات با ا

 .باشديم ترنییارزش پا
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 اینفوگرافي روند پژوهش -5شکل 

 
 ينیرزمیز آب عمق نقشه یبندطبقه -۳ جدول

 )متر( ينیرزمیز آب عمق يوزن ارزش

2  90 > 

 63 تا 90 1

 13 تا 63 9

 213 تا 13 2

0 < 213 
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 ينیرزمیآب ز عمق راتییتغ نقشه یبندطبقه -4 جدول

 )متر( آب تراز راتییتغ يوزن ارزش

2 0 > 

 0تا  -0 1

 -0تا  -20 9

 -20تا  -10 2

0 < 10- 

 

 هینما :یزهکش تراکم بیضر هیال یبندطبقه ـ

با  يارتباط معکوس میرمستقیطور غبه يتراکم زهکش

که هرچه  یطوربهدارد.  رحوضهیز یریپذنفوذ زانیم

 رحوضهیزها در آن طول آبراهه ،کمتر باشد یرینفوذپذ

 يتراکم زهکش یمقدار عدد جهیو در نت شوديم شتریب

اساس،  نیدهد. بر ايخود اختصاص مبهرا  یباالتر

از  میستقمریشاخص غ کیتواند يم يتراکم زهکش

 یهاآب يمصنوع هیتغذ یمنطقه برا کیمناسب بودن 

 نی. بر ا(Krishnamurty، 2116) دباش ينیرزمیز

شد.  میتقس طبقه پنجبه  يتراکم زهکش هیال ،اساس

خود  بهرا  یطبقات با مقدار باالتر ارزش کمتر

 یمعنابهباالتر  يتراکم زهکش رایز ،دهند ياختصاص م

 نیا ،6ـ2در شکل است. کمتر منطقه  یرینفوذپذ

  اند.طبقات مشخص شده

 در :رودخانه از فاصله هیال یبندطبقه ـ

ها هستند. رودخانه ،يمنابع آب سطح نیتر دسترس

 ،چه فاصله از رودخانه کمتر باشد هراست که  يهیبد

تر و ساده يمصنوع هیاستفاده و انتقال آب به طرح تغذ

 Distanceز دستور ا منظورنیبد ،لذااست.  ترنهیکم هز

فاصله هر  نییتع یبرا ArcGIS افزار نرم طیمح در

نقشه  ،. سپسشداستفاده  رودخانه نیترکینقطه تا نزد

 به ترکیشد. فواصل نزد میتقس طبقه نهحاصل به 

 يمصنوع هیتغذ یبرا يبه آب سطح يسبب دسترس

 ندیفرادر  ،نیبنابرا و هستندتر مناسب عتایطب

خود اختصاص بهرا  یشتریارزش ب یبند طبقه

اند طبقات مشخص شده نیا ،6ـ2دهند. در شکل  يم

دهنده طبقات با ارزش باالتر و رنگ  نشانسبز  نگکه ر

 است. ترنییقرمز نشانگر طبقات با ارزش پا

 ،پژوهش هدف با مطابق: یبارندگ هیال یبندطبقه ـ

و  (0جدول )شد  میقست طبقه پنجبه  زینقشه بارش ن

 يبارندگ نیبا کمتر پنج طبقهبه  يوزن ارزش نیشتریب

طبقات مشخص  نیا ،6ـ9. در شکل افتیاختصاص 

 اند.شده

 یهاسفره هیتغذ اتیملع :ارتفاع هیال یبندطبقه ـ

 صورتتر هر چه از منطقه باالدست ينیرزمیآب ز

را  یترعیشود که منطقه وس سبب توانديم ،ردیگ

مناطق  ،جهیدر نت. دهد قرار هیپوشش و تغذ تحت

تر مناسب يمصنوع هیطرح تغذ یاجرا یبراتر مرتفع

 طبقه پنجبه  زیارتفاع ن هیال ،اساس نیهستند. بر ا

 هیتغذ یبرا. مناطق باالدست (6دول ج)شد  میتقس

را به خود  یشتریارزش ب ،نیبنابرا ،تر هستندمناسب

ارزش را  نیشتریب ،لیدل نیهمبهدهند. ياختصاص م

خود به یکارزش را طبقه  نیو کمتر پنجطبقه 

طبقات مشخص  نیا ،6ـ0دهد. در شکل ياختصاص م

طبقات با ارزش  دهدهننشاناند که رنگ سبز شده

 ترنییالتر و رنگ قرمز نشانگر طبقات با ارزش پابا

 است.

 

 انهیسال يبارش تجمع نیانگینقشه م یبندطبقه -5جدول 

 (متريلی)م يبارندگ يوزن ارزش

2  >۰۳۴ 

 293 تا 903 1

 193 تا 903 9

 210 تا 193 2

0 <۵۹۱ 
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 ارتفاع نقشه یبندطبقه -6 جدول

 )متر( ارتفاع يوزن ارزش

2 2103 > 

 2233 تا 2103 1

 1933 تا 2233 9

 1133 تا 1933 2

0 < 1133 

 

 در کهنیا به نظربا  :نیزم بیش هیال یبندطبقه ـ

 هیتغذ یبرامناطق مناسب  يابیمکان حاضر، پژوهش

در  ،مد نظر است البیس پخشبه روش  يمصنوع

 .مناسب طرح هستند میمال اریبس یهابیش ،جهینت

ل آهدیا اریدرجه بس دوتا  صفر نیب یهابیشمعموال 

در  ياز محققان قبل یاریوجود بس نیبا ا يول ،هستند

 اریدرجه را بس پنج زکمتر ا یهابیش نهیزم نیا

(. Krishnamurty، 2116) اندگرفتهمطلوب در نظر 

دهد که تماس يفرصت را به آب م نیا میمال بیش

امکان نفوذ  جهیبا خاك داشته باشد و در نت یشتریب

 يغرقاب نینفوذ الزم است زم ی. براابدیيم شیافزا

 یهاهیب به الآنفوذ  رایز ،به مرور نفوذ کند آبشود تا 

 اریبس نیب در سطح زمآنسبت به حرکت  نیریز

 تواندينم نیتند زم یهابیدر ش قاعدتابر است. نزما

مطابق با  بیش هیال ،اساس موارد فوق برشود.  يغرقاب

 شد. میبه پنج طبقه تقس 6ـ 6و شکل  9جدول 

 
 نیزم بیش نقشه یبندطبقه -7 جدول

 )درجه( بیش يوزن ارزش

2 <93 

 93 تا 13 1

 21 تا 13 9

 0 تا 21 2

 0 تا 3 0

 

با توجه به تنوع  :یشناسنیزم هیال یبندطبقه ـ

به پنج  هاآن ،منطقه يشناسنیزم طبقات ادیز اریبس

شدند  میتقس یرینفوذپذ زانیمدسته با در نظر گرفتن 

 یهاو مخروط افکنه يتراس ری(. ذخا2)جدول 

 نیبهتر ،سست یامرتفع و رسوبات ماسه یاهیکوهپا

 ينیرزمیز یهاآب يمصنوع هیتغذ یاجرا یمناطق برا

مانند  ينمک ایو  ریهستند و در عوض مناطق نفوذناپذ

 يرس یهاو کرتاسه و سنگ نیدوران کامبر یهاسنگ

 اریبس ينمک یو گنبدها لومراو انواع سنگ آگ

 تیفیک يدر مناطق نمک يمصنوع هیاند. تغذنامناسب

شدن شورو سبب  سازديم متاثررا  ينیرزمیز یهاآب

مطابق با  ،منظورنیبد .شوديم ينیرزمیمنابع آب ز

شد و  میبه پنج طبقه تقس ياطالعات هیال نیا ،2جدول 

 يفیک صورتبه هیال نیا کهنیبا توجه به ا ،سپس

 AHPدر روش  طبقات يزوج ساتیمقا قیاز طر ،است

 به و محاسبه طبقه هر يوزن ارزش و تیاهم زانیم

که بر  شد داده نسبت نقشه در آن به مربوط مساحت

 پنج طبقهو  يوزن ارزش نیشتریب کی طبقه اساس نیا

. در شکل دهديخود اختصاص مبهارزش را  نیکمتر

 .هستندمشاهده  قابلطبقات  نیا ،6ـ23

 نییتع یبرا :گسل از فاصله هیال یبندطبقه ـ

گسل از دستور  نیترکیفاصله هر نقطه تا نزد

Distance افزارنرم در ArcGIS  سپسشداستفاده .، 

 ترکیشد. فواصل نزد میتقس طبقه نهنقشه حاصل به 

 نیپوسته زم یهايبه شکستگ يبه گسل سبب دسترس

 ،نیتر هستند و بنابرامناسب يمصنوع هیتغذ یبرا

دهند. در يرا به خود اختصاص م یشتریب يارزش وزن

د که رنگ سبز انشده خصطبقات مش نیا ،6ـ9شکل 

دهنده طبقات با ارزش باالتر و رنگ قرمز نشانگر نشان

 است. ترنییطبقات با ارزش پا



 2911، 2، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي112

 يشناسنینقشه زم یبندطبقه -8جدول 

 یرینفوذپذ فیتوص طبقه

 مناسب اریبس ... و دانه درشتو  زدانهیر سنگ ماسه 2

 مناسب ... و گسن ماسهو  متال يپل یکنگلومرا 1

 متوسط ... و يتیداس یها گدازه پس،یژ ک،یژن يپل یکنگلومرا 9

 نامناسب ... و توف و يآهک لیش دار، توف لیش ت،یدولوم 2

 نامناسب اریبس ... و يرس آهک سنگ ،یاگلومرا 0
 

توجه به  با :یاراض یکاربر هیال یبندطبقه ـ

-طبقه یبرا ،ياراض یکاربر هیال ودنبيفیکو  يفیتوص

 طبقاتریز یيدودو سهیمقا قیطر از زین هیال نیا یبند

 رطبقهیزهر  يزنارزش و ،AHPبر اساس روش 

و به مساحت مربوطه در نقشه اختصاص داده  محاسبه

 ياراض یبا هدف از نقطه نظر نوع کاربر مطابقشد. 

 اریها بسو صخره يآب یها، پهنهیشهر یهاحومه

 یو کشاورز يمرتع يمناطق اراض نیاند. بهترنامناسب

ها باغها و جنگلهستند و در مرحله بعد  ریبا يو اراض

 (.6ـ1ند )شکل امناسب

 

 
 یهاآب يمصنوع هیتغذ یبرامناطق مناسب  يابیموثر در مکان یارهایمربوط به مع ياطالعات یهاهیال یگذارو ارزش یبندطبقه -6شکل 

 در استان تهران ينیرزمیز
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مطابق  ،مرحله نیادر : یفاز یمراتب سلسله لیتحل

مورد  یارهایرمعیو ز ارهایمع یبرا AHPبا روش 

 بر ،سپس. شد لیتشک يسلسله مراتب ساختار ،يسبرر

 و شد میو تنظ يطراح یانامهپرسش هدف، اساس

 نظر ندیذکر شد، بر اساس برآ شتریپ که طورهمان

و روش  يزوج ساتیمقا قیطر از مربوطه کارشناسان

( هر معیار يدرجه اهمیت )اوزان نسب ،ژهیبردار و

از  با استفاده ،نسبت به دیگری مشخص شد. سپس

ساختار  لیپس از تشک Expert Choice افزار نرم

ضریب  يهندس نیانگیروش م قیاز طر ،يسلسله مراتب

 از ،سپس. شد محاسبه ارهایرمعیز و ارهایمعاهمیت 

سطوح  در تیاهم بیضرا يلامتو یهاضرب قیطر

(. 1آمد )جدول  دستبه يینها اوزان ،يمراتب سلسله

ها برای قضاوتبررسي سازگاری در  یبرا ،نیهمچن

نرخ  ارها،یرمعیو ز تعیین ضریب اهمیت معیارها

 يتمام یبرانرخ  نیا که شدمحاسبه  زین یناسازگار

 .استقبول   قابل کهدرصد بود  دوکمتر از  پارامترها

  
 ارهایرمعیو ز ارهایمع یمحاسبه شده برا AHP یها وزن -9جدول 

 اریرمعیز وزن اریمع ریز ياصل اریمع

 13322/3 ينیرزمیز آب عمق يکیدرولوژیه اتیخصوص

 13322/3 12 تا 21 آب تراز اختالف يکیدرولوژیه اتیخصوص

 31130/3 رودخانه يکیدرولوژیه اتیخصوص

 36662/3 يزهکش تراکم يکیدرولوژیه اتیخصوص

 13062/3 بیش يتوپوگراف اتیخصوص

 39291/3 ارتفاع يتوپوگراف اتیخصوص

 21390/3 يشناس نیزم يکیمورفولوژ اتیخصوص

 32910/3 گسل يکیمورفولوژ اتیخصوص

 30/3 بارش يمیاقل اتیخصوص

 321/3 _ ياراض یکاربر

 

 که ياطالعات یهاهیال يتمام ،هاوزن نییپس از تع

شوند. يم یسازیفاز شدند، یبندطبقه قبل مرحله در

متفاوت با  ،ممکن است دهیشدن هر پد یروش فاز

 یهاروش زیاساس ن نیر اباشد و ب گرید یادهیپد

 توسعه مختلف یهادهیپد یسازیفاز یبرا يگوناگون

 یهاهیال هیکل ،پژوهش نی. در ااست شده داده

 شدند یفاز ،يخط یسازیفاز روش قیطر از ياطالعات

فاصله از گسل و فاصله از رودخانه  هیال دو يول

 رایز ،شدند یفاز small یسازیتابع فاز لهیوس به

مقدار  انگرینما يخوببه يخط یسازیبع فازعملکرد تا

 یفاز. پس از ستیفاصله از گسل و رودخانه ن تیعضو

 در وزن هیهر ال ،سپس ،ياطالعات یهاهیکردن تمام ال

AHP ضرب  مرتبط با آن اریمع یادست آمده بربه

 زین يشناسنیو زم ياراض یکاربر یهاهید. الشويم

 یدارا کهنیا لیلدبه ،شد داده حیتوض که طور همان

 یسازپس از اعمال وزن نرمال ،بودند يفیتوص تیماه

 شدند.

 اتیعمل ،یيدر مرحله نها: یفاز یهاهیال یپوشانهم

. گرفت صورت شده یسازیفاز یهاهیال يپوشانهم

در  طیشرا يتمام یاواضح است که اگر در منطقه

 ،یفاز یهاهیال قیپس از تلف ،ل باشندآدهیحالت ا

در عمل  يول ،مدآدست خواهد به کی یعدد شارز

 نیها چننآ يپوشان ها و همهیال ادیعلت تعداد ز به

 یفاز يپوشان. پس از اعمال همدهدينم رخ يطیشرا

 مدهآدست به یفاز نقشه ،ArcGIS افزارنرم طیدر مح

، متوسط، نامناسب مناسب، مناسب اریبس طبقهبه پنج 

 يپوشان شد. در نقشه هم یبندنامناسب طبقه اریو بس

 نیو کمتر 22/3 یفاز تیعضو مقدار نیباالتر یينها

عنوان به 6/3تر از بزرگ ری. مقادشد برآورد 39/3مقدار 

 ریقادو م ندمناسب در نظر گرفته شد اریمناطق بس

مناسب در نظر گرفته  طقامن جزء 6/3تا  0/3 نیب

 .(9 )شکل ندشد
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: 2) تهران استان در البیس پخش کردیرو قیطر از ينیرزمیز یهاآب يمصنوع هیتغذ طرح یبرا مناسب مناطق یبندپهنه نقشه -7 شکل

(شده یبندطبقه و یرفازیغ یبندپهنه نقشه: 1 و یفاز یبندپهنه نقشه

 یریگجهینت

پارامتر موثر  23نتایج پژوهش حاضر با استفاده از 

کل  مساحتدرصد از  1/6که حدود  دهدينشان م

 یهاآب يمصنوع هیطرح تغذ یاجرا یبرا طقهمن

درصد مناسب  90/20مناسب و حدود  اریبس ينیرزمیز

 يمساحت شده، یيشناسا مناسب اریبس یهاپهنهاست. 

 ارید. مناطق بسندار مربع لومتریک 26/222معادل 

محدوده  ،استان يشرق یهامناسب عمدتا در قسمت

قرار  روزکوهیف و دماوند پاکدشت، یهاشهرستان

 شکلاستان  يشناسنیزم نقشه به توجه با اند وگرفته

 نیا ،9 شکل یينها یبندنقشه پهنه ،نیو همچن 9

 و رینفوذپذ يشناسنیزم یهاسازند یمناطق دارا

 یهاافکنهمخروطو  يتراس ریذخا رینظ مناسب

و مرتفع،  يمیقد زیو کم ارتفاع و ن دیجد یاهیکوهپا

طرح هستند.  یاجرا یبرا سنگماسهکنگلومرا و 

ارتفاع  یدارا ،شده ادی مناطقذکر است که  انیشا

فاصله کم تا  م،ینسبتا مال بیش اد،یمتوسط تا ز

هستند و  یکشاورز و يمرتع غالب یکاربر ،رودخانه

 اریبس هادر آن ينیرزمیسطح عمق آب ز ،نیچنهم

 آب تراز راتییداشته است. تغ يروند نزول ،بوده نییپا

 12 تا 21 یهاسال يدر بازه زمان ياتاهدمش یهاچاه

مناطق است.  نیدر ا يآب منف النیدهنده بنشان

 نیشتریب یپاکدشت و دماوند دارا های شهرستان

طرح  یاجرا یبرامناسب  یهاپهنه لحاظبهمساحت 

از  یيهادو شهرستان مذکور در باالدست دشتهستند. 

رت علت در صو نیهمبهقرار دارند و  نیورام لیقب

در  يمثبت ریتاث توانديم ها،پهنه نیاطرح در  یاجرا

داشته  زین دستنییپا یهادشت یهاآبخوان تیوضع

-قسمتو  اریشرق شهرستان شهر شمال جزبه. باشد

 شرق جنوب و جنوب در واقع ياراض از یيها

 لیدال بهمناطق  ریدر سا م،یکراطبشهرستان ر

 اد،یز بیش مد،آناکار ياراض یکاربر رینظ يمختلف

 يعوامل منف ریو سا رینفوذناپذ يشناسنیزم سازند

 هیطرح تغذ یاجرا یمناطق برا نیا که اندسبب شده

مناطق مناسب و  ينامناسب باشند. در بررس يمصنوع

 چهار که مشخص شد AHPروش  طبقمناسب  اریبس

 اتیآن، خصوص راتییو تغ ينیرزمیعامل عمق آب ز

در انتخاب مناطق  یشتریب ریتاث بیو ش يشناسنیزم

 دارند. يمصنوع هیتغذ یبرامساعد 
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