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AHP وGISتعيين پتانسيل مکان های ذخيره نزوالت آسمانی با استفاده از

(ميههمطالعه موردی حوضه آبخيز )   

 عيسي  صادقي سودجاني ،رضا قضاوي
 دانشگاه کاشان دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي آبخيزداري -1

 دانشيار و عضو هيئت علمي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه کاشان -2
 

Email: (isasadeghi@gmail.com) 

 چکيده
مکان هاي داراي پتانسيل  جهت شناسايیکه باعث صرف هزينه و زمان کمتري  AHPوRS،GIS مطالعه با استفاده از اين در 

کاربري  شيب، هاي نقشه اطالعاتی تصميم گيري از همپوشانی اليه هاي براي .هستند استفاده شد رواناب-ذخيره بارش
 براي مناسب منطقه نتايج، مطابق. براي عمليات دخيره بارش شناسايی شد مناسب هاي وعرصهاستفاده  اراضی و خاک

 AHP نتيجه، در. کيلومترمربع را شامل می شوند 4/9 و99/9 ،65/9 و پيتينگ به ترتيب کنتور فارو سدهاي اصالحی، ساخت
 .ن می دهدامکان شناسايی دقيق مکان هاي مستعد ذخيره بارش را نشا GISو تلفيق آن با 

 

 AHP  مکان يابي، ذخيره نزوالت، سيستم اطالعات جغرافيايي، :کليدي کلمات

  مقدمه. 1

 آن بشري با جوامع که است مشکالتی بزرگترين از يکی منابع آب اين شدن جايگزين عدم و زيرزمينی هاي آب تخليه امروزه

 انجام شده هاي گذاري سرمايه از زيادي بخش که است دهش باعث چاه ها و ها قنات از زيادي تعداد شدن خشك. هستند روبرو

افرادي که در که باعث شده است رودخانه ها است  يکی از مهم ترين نشانه هاي کمبود آب، خشك شدن. [13]برود بين از
 ديده اي کهپ. شوندکنند، با کمبود شديد آب در تمام يا بخشی از سال مواجه  انتهاي سرشاخه هاي اين رودخانه ها زندگی می

 هايی است روش از يکی ها آبخوان مصنوعی تغذيه.[15]در حال حاضر در تعدادي از رودخانه هاي کشور ما نيز مشهود است

و سبب تقويت  و توسعه منابع آب می  [13]نمايد را جايگزين زمينی زير سفره هاي آب از شده خارج آب از بخشی تواند می که
می تواند در به حداقل رساندن هدر رفت آب و يا تقويت منابع آبی در سيستم هاي حوضه مورد  ذخيره رواناب .[2] ،[15]گردد

ذخيره نزوالت قطع يا کاهش رواناب سطحی، کاهش فرسايش خاک ،افزايش قابليت نفوذ پذيري . [19]استفاده موثر باشد
با توجه به . [15]ياهی را به همراه داردگ خاک و قابليت نگهداري آب درخاک و تغذيه سفره آب زير زمينی و بهبود پوشش

 توسعه زيرزمينی هاي تغذيه آب براي متعددي کمبود آب در مناطق مختلف جهان و مشکالت ناشی از سيالب ها روشهاي

 تغذيه غيرمستقيم تکنيك يا زيرسطحی مستقيم مستقيم سطحی، تغذيه روش به توان می اين تکنيك ها جمله از يافته اند که

 که هايی است تکنيك ترين گسترده و ساده ترين کم هزينه ترين، از يکی سطحی، مستقيم تغذيه روش. [9]،[16]ود نم اشاره

 از آب انتقال براي شده انسان طراحی عمليات توان می را مصنوعی تغذيه.می شود بکار گرفته آبخوان ها مصنوعی تغذيه براي

ا عنايت به گسترگی سطح حوزه هاي آبخيز و هزينه هاي زياد مورد نياز ب. کرد آبدار، تعريف هاي اليه داخل به زمين سطح
 اجراي جهت مناسب مناطق مکان يابی مصنوعی، تغذيه عمليات در مرحله جهت اجراي طرحهاي ذخيره نزوالت نخستين

 برخورداري با( GIS)و سيستم اطالعات جغرافيايی (RS)دور از سنجش نظير هاي نوين، فناوري. [14]باشد می مذکور عمليات

 هاي داده بررسی و تلفيق تحليل، و تجزيه چندگانه اطالعاتی، منابع از استفاده قابليت و بالقوه توانايی هاي و امکانات از

 عوامل اين جمله متعددند از مصنوعی تغذيه مستعد مناطق مکانيابی در مؤثر عوامل. [1]کنند می فراهم را امکان اين گوناگون
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 و زمين ساختاري و خاک شاخصه هاي سيالب، شاخصه هاي هاي مرفومتريك، شاخصه اقليمی، هاي صشاخ به توان می
ميسر  مکانيابی هاي مدل در مؤثر مشخصه هاي همه از استفاده است که بديهی .کرد اشاره اجتماعی و اقتصادي هاي شاخصه

 تاثيرگذاري ميزان منطقه، شرايط انتظار، قابل دقت و ارک هدف،مقياس قبيل از نکاتی به توجه با شده ياد عوامل اين رو از .نيست

محققان زيادي با استفاده از فاکتور هاي مختلف و با . [3]می شوند تعيين اطالعات، بودن دسترس در و بودن کافی و هر عامل
حکمت پورو . ندو سنحش از دور اقدام به مکانيابی محل هاي مناسب تغذيه مصنوعی نموده ا GISاستفاده از قابليت هاي 

نفوذپذيري  شيب، و با استفاده از فاکتورهاي( DSS)تصميم گيري پشتيبانی و سامانه GISبا استفاده از ( 9835)همکاران
 در دشت مصنوعی تغذية مستعد مناطق اقدام به مکانيابی کيفيت و آبرفت در آب انتقال توانايی آبرفت، ضخامت سطحی،

يابی  مکان مصنوعی، عوامل موثري در ،در دشت شهرکرد برا ي مکانيابی تغذيه(9891)نمهدوي و همکارا.کرده اند  ورامين
 اي را  آبراهه شبکه و اراضی کاربري شيميايی آب، کيفيت آبرفت، اشباع غير قسمت ضخامت سطحی، نفوذپذيري شامل شيب،

 ArcوArc View 3.2a افزارهاي  نرم فازي در منطق اساس بر را پارامتر  هر به مربوط اطالعاتی اين اليه اند که گرفته نظر در

GIS 9.3 دست به نتايج .دادند را انجام شاخصه ها تلفيق عمليات جبري حاصلضرب عملگر با و کردند دهی وزن و کالسه بندي 

 .بود مناسب نسبتًا نيز درصد 94/99و  مناسب حوضه کل از درصد 99/4آمده آنها از تلفيق نشان داد که 
، طی تحقيقی در حوزه کالی در منطقه گجرات هند ، در يکی از مناطق خشك و نيمه خشك (9119)همکارانو راماکريشنان 

و پارامتر هاي موثر در ذخيره نزوالت همچون نفوذ پذيري، مساحت حوضه آبخيز، شيب و رواناب   GISبا به کارگيري تکنيك
ج آنها نشان داد که نفوذ پذيري به عنوان مهمترين عامل در مکان هاي مناسب براي ذخيره نزوالت را شناسايی کردند نتاي

، براي مکانيابی مناطق مناسب ذخيره رواناب در پنجاب هند از (9119)سينگ و همکاران.افزايش ذخيره سازي آب می باشد
GIS وRS  نقشه شيب و نقشه  و نقشه هاي همچون نقشه گروه هاي هيدرولوژيکی خاک ، نقشه کاربري اراضی ،DEM 

آنها به خاطر شيب زياد وضخامت کم خاک مکان هاي مناسبی براي پخش سيالب و حوضچه هاي ذخيره .استفاده کردند
در  RSو   GIS، از(9199)روالند و همکاران. نزوالت بدست نياوردند و چهارده چك دم و شش مخزن نفوذ را پيشنهاد نمودند

براي شناسايی مناطق مناسب جهت تغذيه آب هاي زير زمينی با  يك حوضه گرانيتی با شرايط آب و هوايی نيمه خشك
براي برآورد  SCS-CNآنها همچنين از روش . و حوضچه هاي نفوذ استفاده کردند استفاده از سازه هاي مانند چك دم ها

 رآيند تحليلهاي ذخيره از طريق فانتخاب شده براي ساخت و ساز مناسب سازه  سايت هايبرخی از . رواناب استفاده کردند
 پيدا را مناسبو نامناسب ذخيره ت هاي يهمه سادادند و مورد بررسی قرار را  سايت بيشتر  سلسله مراتبی براي اثر بخشی

سازه هاي ذخيره رواناب و کاربرد آن براي  قابليت سيستم اطالعات جغرافيايیکه  نتايج بدست آمده نشان می دهد. کردند
 .استبيشتر  خشك نيمهمناطق  براي 

هاي آبخيزداري و ذخيره نزوالت در حوضه هاي آبخيز کشور صرف می شود ولی  ساالنه هزينه زيادي جهت اجراي طرح
کمتر مطالعه اي در مورد مديريت يکپارچه و تعيين مناطق داراي اولويت جهت اجراي طرحهاي ذخيره نزوالت صورت گرقته 

يت بندي مناطق مناسب جهت ذخيره نزوالت با استفاده از سيستم اطالعات يابی و اولوهدف از انجام اين مطالعه مکان. است
 .جغرافيايی و تهيه نقشه جامع کاربردي ذخيره نزوالت  براي حوضه آبخيز مورد مطالعه می باشد 

 مواد و روش ها . 2

 منطقه مورد مطالعه . 1-2
 و 611996و بختياري بين  استان چهارمحال کيلومتر مربع در قسمت شمال غربی 38/931حوضه آبخيز ميهه با مساحت 

طول شرق جغرافيايی و در بخش کوهرنگ، واقع گرديده است و يکی  891619و 891999عرض شمال جغرافيايی و  611416
. [21]اقليم اين حوضه بر اساس تقسيم بندي دومارتن بسار مرطوب می باشد.از زير حوضه هاي رودخانه زاينده رود می باشد
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بيشترين دماي ثبت شده توسط ايستگاه سينوپتيك کوهرنگ در مجاورت  .ميليمتر در سال است 691بارش حوضه ميانگين 
بيشترين ارتفاع حوضه در قسمت جنوب غرب  [21].سانتی گراد می باشد -5/81سانتی گراد و کمترين آن3/96حوضه ميهه با 

متر واقع گرديده  9991قسمت خروجی حوضه شود  با ارتفاع متر  در ارتفاعات کوه ضراب و کمترين آن در  8599با ارتفاع 
 (.9شکل )است 

 
 موقعيت حوضه آبخيز مورد مطالعه -1شکل 

 روش انجام كار. 3

 اراضی از روش هاي حداکثر احتمال و روش طبقه بندي نظارت شده اقدام به استخراج نقشه کاربريمطالعه، اين انجام جهت
گرديد،سپس  ENVI5.0لندست هشت مربوط به مرداد ماه حوضه مذکور با استفاده از نرم افزار از تصاوير ماهواره اي (9شکل)

و نقشه شيب نيز به کمك ( 8و4شکل)نقشه خاک شناسی حوضه از مطالعات آبخيزداري حوضه آبخيز ميهه استخراج گرديد
قشه ها در سيستم اطالعات جغرافيايی نکليه اليه اطالعاتی (. 6شکل)تهيه شد 81با دقت مکانی  SRTMمدل ارتفاع رقومی 

سپس روش هاي پخش سيالب، کنتور فارو، پيتينگ، بانکت هاي ترکيبی و سدهاي اصالحی جهت مکانيابی . ترسيم شد
عرصه هاي مناسب ذخيره بارش انتخاب گرديدند با بررسی منطقه مورد مطالعه و مرور منابع در نهايت سه عامل بافت خاک، 

جهت ادغام اليه ها .به عنوان عوامل اصلی تعيين کننده روش مناسب جهت ذخيره نزوالت تعيين شدندشيب و پوشش زمين 
در اين تحقيق براي .[8]از فرآيند تحليل سلسله مراتبی يکی از کارآمد ترين تکنيك هاي تصميم گيري است استفاده گرديد

ومکان هاي مناسب براي هر يك از روش ها بدست  هر يك از روش هاي ذخيره نزوالت مراحل مندرج در ذيل انجام گرديد
سپس نقشه هاي مکان هاي مناسب براي هر يك از روش ها با توجه به بيشترين اولويت جدا گرديده و در يك نقشه .آمد

 (.9شکل) ارائه گرديد 
محاسبه وزن معيارها و  اداده ه طبقه بندي مجددو  هاتهيه نقشه هاي فاکتوردر دو مرحله مراحل انجام تحليل سلسله مراتبی 

در اين تحقيق فاکتور هاي شيب ، شبکه آبراهه ،بافت خاک ، پتانسيل توليد  .صورت پذيرفت زوجی مقايسه  روش با استفاده از
 . رواناب ، کاربري ارضی براي مکانيابی عرصه هاي مناسب جهت ذخيره نزوالت آسمانی استفاده شد
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عيار هاي مهم در هر يك از روش هاي ذخيره نزوالت ذکر شده به چند کالس طبقه سپس هر يك از نقشه ها با توجه به م 
 . به آنها داده شد( بهترين ارزش) 9تا ( بدترين ارزش) 9بندي شده و با توجه به اهميت هر يك از کالس ها ارزشی بين 

به عبارت ديگر به هر يك از اليه ها و سنجه هاي مورد نظر با . هدف در اين مرحله تعيين وزن جفت جفت سنجه ها است
ارايه می شود تا به ترتيب اثر گذاري هر اليه و ميزان تاثيير آن در مکان يابی مشخص  9تا  9، وزنی از (9)توجه به جدول

 .[8]گردد 

 کميتي پروفسور ساعتي براي مقايسه دودويي معيارها( 9)نهمقياس  -1جدول                 

 ميزان اهميت تعريف

 1 اهميت برابر

 2 اهميت برابر تا متوسط

 3 اهميت متوسط

 4 اهميت متوسط تا قوي

 5 اهميت قوي

 6 اهيت قوي تا بسيار قوي

 7 اهميت بسيار قوي

 8 اهميت بسيار قوي تا فوق العاده قوي

 9 ده قوياهميت فوق العا

 
در نهايت . سپس ماتريس دو دويی براي هريك از روش ها محاسبه گرديد و وزن معيارها و نرخ ناسازگاري محاسبه گرديد

 .براي کاربري اراضی بدست آمد 99براي بافت خاک و  89براي شيب،  49وزن 
ل اجرايی فعاليت هاي آبخيزداري و و دستورالعم [18]،[17]جهت مکانيابی از مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان

و اقدام به مکانيابی براي  (9جدول)گرديد  استخراج، شرايط مناسب جهت اجراي روش هاي ذخيره نزوالت (9839)مرتعداري
هر يك از روش هاي ذکر شده گرديد و در نهايت با همپوشانی اليه هاي ايجاد شده و کسر مناطق داراي همپوشانی مساحت 

 .عد ذخيره نزوالت مشخص و نقشه نهايی تهيه شدعرصه هاي مست
 

 شرايط مناسب جهت عمليات ذخيره نزوالت -2جدول 

 عمليات مناسب ذخيره نزوالت كاربري شيب بافت خاك رتبه ابراهه پتانسيل توليد رواناب

 پيتينک مراتع متوسط تا ضعيف 8تا  3 ريز و متوسط 2تا  1 كم -متوسط 

متوسط تا  2تا  1 متوسط

 نگينس

 كنتور فارو مراتع متوسط تا ضعيف 20تا  0

ها و بستر  ربريتمام كا 15> متوسط 4تا  1 زياد -متوسط 

 آبراهه 

 چک دم
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 نقشه بافت خاك حوضه -3شکل   نقشه کاربري اراضي حوضه -2شکل   

 
 نقشه شيب حوضه به درصد -5شکل    نقشه بافت خاك حوضه -4شکل 

بحث و نتايج . 4

 
، مکان هاي مناسب  ARC Map10.1در محيط نرم افزار Weighted Overlayادغام اليه هاي ايجاد شده با استفاده از ابزار  با

 .بدست آمد  AHPبراي هر يك از روش هاي ذخيره نزوالت آسمانی با استفاده از روش 
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درصد از مساحت حوضه،  6/59ربع معادل کيلومترم 84/999با توجه به نقشه هاي کاربري اراضی بدست آمده مرتع متوسط با 
 .درصد از مساحت کاربري را درحوضه به خود اختصاص داده اند 9/99معادل  99/49بيشترين و سپس زراعت ديم با 

،مساحت حوضه را به خود ( درصد 99/99)کيلومترمربع  95/49درصد با مساحت  88 -91بيشترين شيب حوضه بين  
از مساحت حوضه را به ( درصد 98/49)کيلومترمربع  83/94درصد با مساحتی  91متر از شيب هاي ک. اختصاص داده است

 . خود اختصاص داده اند که بيشترين اين بازه شيب را  اراضی ديم به خود اختصاص داده است
با بافت  و خاک( درصد 51/49)کيلومترمربع  98/96با توجه به نقشه خاک شناسی حوضه ،خاک با بافت کلی لوم با مساحت 

از مساحت حوضه بيشترين بافت خاک را در حوضه به خود ( درصد 98/96)کيلومترمربع  69/45سيلتی لوم با مساحت 
را به خود اختصاص ( درصد از مساحت حوضه 39/6)کيلومترمربع 566/91اختصاص داده اند، برون زد سنگی نيز با مساحت 

 .داده است
درصد  (درصد 99/6)کيلومترمربع  4/9وسدهاي اصالحی با  (درصد 49/6)يلومترمربع ک3/9پيتينگ با نتايج نشان می دهد که

 99/9 کنتور فارو با مساحت امکان اجرا را در حوضه به خود اختصاص داده اند،سپس، از مساحت حوضه بيشترين درصد
 89/91که در کل . قرار دارندر رديف هاي بعدي اجراي عمليات ذخيره نزوالت د از مساحت حوضه(درصد56/1)اکيلومترمربع ب

 (.5شکل .)درصد از مساحت حوضه را در بر گرفته اند 99/99کيلومترمربع معادل 

 
 نقشه مکان هاي مناسب جهت ذخيره رواناب در حوضه -6شکل                      

 نتيجه گيری. 5
 91والت در حوضه، در شيب هاي کمتر از با توجه به نتايج ، بيشترين عرصه هاي مناسب براي اجراي عمليات ذخيره نز

درصد که در کاربري هاي کشاورزي بخصوص در اراضی ديم واقع گرديده اند، امکان اجراي اين گونه عمليات را در حوضه 
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درصد با مساحت  91هاي باالتر از و شيب .ينگ مشخص تر می شودبخصوص در مورد عمليات پيت. محدود نموده اند
که محدوديت شديد شيب در اجراي  حوضه را به خود اختصاص داده است، مساحت ،(درصد 64/64) کيلومترمربع 49/915

در مورد عمليات کنتور فارو به دليل وجود مرتع درجه دو در سطح وسيعی از حوضه .نمايش می دهدعمليات ذخيره نزوالت را 
راي عمليات کنتور فارو طبق نقشه بدست آمده، عامل ديگر در ايجاد محدوديت اج. اجراي اين عمليات را محدود کرده است

 .پراکندگی عرصه هاي مناسب اجراي اين عمليات در مساحت هاي کم است
در بخش هايی اين روش هاي ذخيره نزوالت داراي تداخل می باشند که نشان دهنده وجود شرايط مساعد براي انجام هر دو 

کيلومترمربع  4/99ساحت مپوشانی عمليات ذخيره نزوالت آسمانی، مبا کسر مناطق داراي ه.نوع عمليات درآن مناطق است
 .درصد از مساحت کل حوضه را در بر می گيرند 99/91معادل 

ام به مکان يابی عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعی قد،که با استفاده از ساير خصوصيات ا[10]،[5]با توجه به مطالعات پيشين 
دند و تحقيق حاضرروش تحليل سلسله مراتبی توانايی بااليی در  مکانيابی عرصه هاي از روش تحليل سلسله مراتبی کرده بو

مای   AHPمی توان اظهار داشت که تلفيق سيستم اطالعات جغرافياايی و  . مناسب ذخيره نزوالت به روش سطحی می باشد
 .رتی را فراهم کندتواند ابزار کارآمدي در جهت کاهش زمان و هزينه ها و همچنين تسريع در اخذ تصميم مدي
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