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 چکیده

یرزمیني و مهار سیالب های زهای زیرزمیني، برطرف کردن شرایط بحراني آبپخش سیالب یک روش موثر برای افزایش سطح آب

هاای تغذیاه در منطقاه ماورد     تغذیه مصنوعي، انتخاب محلآمیز  یتفقانجام موآید. مهمترین مرحله در شمار مي فارس به آباد نعیم

گاناه زماین،   است. عوامل نه استفاده شده (AHP) و روش تحلیل سلسله مراتبي GISوری ااز فن ،باشد. در این پژوهشپژوهش مي

در ایان پاژوهش ماورد     گسال و شیب، فاصله از جاده، ارتفاع، ضخامت آبرفت، فاصله از آبراهه، نفوذپذیری سطحي، کاربری اراضي 

اناد. بارای   شاده  تلفیا  هاای مختلا    ده و الیاه شا بنادی  اولویت AHPاند. هر الیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل قرار گرفته

  بار آبااد   درصد از منطقه نعایم  1/9ن داد که نتایج نشا استفاده شده است. choices expectافزار  گانه از نرمعوامل نهبندی  اولویت

 181/1عوامل هیدرولوژی باا وزن   ،در این پژوهش باشد.برای اجرای پخش سیالب مناسب مي GIS وریاو فن AHP اساس روش

عیارهاای ایان معیاار    رمزیهای مستعد پخش سیالب را دارند و از میان تعیین پهنه برای بیشترین تأثیر را در بین معیارهای اصلي

باوده کاه    110/1کاربری اراضاي دارای وزن   زیرمعیار ،همچنین ،بیشترین تأثیر را دارند 008/1اصلي، نفوذپذیری سطحي با وزن 

تعلا  گرفات    011/1 فاصله از جاده با وزن یارها بهکمترین وزن در بین زیر مع است و  بیشترین وزن در بین زیرمعیارها را داشته

 .باشدپخش سیالب مي براییابي مناط  مناسب کمترین تأثیر در مکان که نشان دهنده
 

 سامانه اطالعات جغرافیایي، تغذیه مصنوعي، جانمایي، تحلیل سلسله مراتبي، آبخوان های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
های آب زیرزمیني کاه در   رویه از سفره برداشت بي

های کشاور صاورت گرفتاه، موجاب      بسیاری از آبخوان

ها هار سااله    شده است که سطح آب زیرزمیني آبخوان

شادن   خشاک مشاکالت مختلفاي نریار     ،کاهش یافته

دنباا  داشاته باشاد.     هاا را باه   ها و تخریب آبخاوان  چاه

سو  امروزه با افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به آب از یک

هاا   ها از سوی دیگر، مشکالت آبخوان و بروز خشکسالي

چند برابر شده است. در چناین شارایطي، نفاوذ دادن    

هاای آب زیرزمیناي در    های سطحي به داخل سفره آب

از ایجااد مشاکالت بیشاتر جلاوگیری      مناط  مناساب 

باعا    ،هاا  خواهد کرد. از نگاهي دیگر، هر ساله سیالب

رو،  شوند. از ایان  سارات جاني و مالي زیادی ميایجاد خ

ها و تغذیه  توان ادعا کرد که در صورت مهار سیالب مي

بار جلاوگیری از     عاالوه هاای زیرزمیناي،    مصنوعي آب

تاوان اقادام باه     ناشي از جریاان سایالب ماي    خسارات

هاا نماود.    استفاده مفید و مناسب و به موقع از سیالب

آب باه   پخش سیالب و تغذیه مصنوعي ،در حا  حاضر

زیرزمیناااي در منااااط  خشاااک و  هاااای آب مناااابع

هاای مناساب بارای مهاار و      خشک یکاي از روش  هنیم

___________________________ 
 hassan_moghim@yahoo.comمسئو  مکاتبات: * 

 

 



 0931، 4، شماره 01جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي117

 Karimi) .آیناد  ها به شمار مي استفاده بهینه از سیالب

هاا بارای    یکي از جدیدترین روش .(7109و همکاران، 

، پخاش سایالب   هاا  آن بارداری از  پخش سیالب و بهره

از  .(Kowsar، 0330) ابداع شده در کشور استرالیاست

یکي از  ،های مناسب پخش سیالب تعیین مکان رو، این

های راهبردی تغذیاه مصانوعي    مهمترین مراحل برنامه

یابي مناسب  باشد. در راستای تعیین مکان ها مي آبخوان

هاای   پاژوهش  ،پخش سیالب در داخل و خارج کشاور 

( در 7110) Soltaniزیاااادی انجاااام گرفتاااه اسااات.  

یاابي منااط  مساتعد     ماثثر بار مکاان    پژوهشي عوامل

هاای اقلیماي،   گاروه شااخ    پانج پخش سایالب باه   

رفومتریااک، ساایالب، خاااي و زمااین ساااختاری و  وم

یک  هربه بررسي  و قتصادی و اجتماعي تقسیم نمودها

ها در انتخاب عرصه مساتعد پخاش سایالب    از شاخ 

هاای   ( عرصه7100) و همکاران Salamiپرداخته است. 

پخااش ساایالب را بااا اسااتفاده از روش  باارایمناسااب 

حوزه آبخیاز شاهری تعیاین     در يتحلیل سلسله مراتب

ناوع   ،کردند. معیارهای مورد اساتفاده در ایان تحقیا    

آبرفت، نوع آبخیز، نفوذپذیری سطحي، قابلیات انتقاا    

آبخوان، کیفیت آبرفات، کیفیات آب زیرزمیناي، تیا      

غیراشباع و عم  سان    محدودهتوپوگرافي و ضخامت 

، دهي دودوئاي  وزنکه با استفاده از روش  باشد ميک  

های اطالعاتي  ک از الیهی موجود در هر طبقات اهمیت

( طااي 7107) Kazami Kazemabadiد. شاامشااخ  

سیالب با  تعیین مکان مناسب پخش برایتحقیقي که 

اطالعااات جغرافیااایي در دشاات   سااامانهاسااتفاده از 

، ضخامت آبرفت شیب، عاملسرپنیران انجام داده، پنج 

شناسي  زمین کاربری اراضي و ،نفوذپذیری الیه سطحي

طور کلاي   را در نرر گرفت و به این نتیجه رسید که به

، شناساي  زمینالیه اطالعاتي شیب،  چهارپس از تلفی  

نفوذپذیری سطحي و ضاخامت آبرفات بادون در نرار     

گرفتن کاربری اراضي منطقه، میازان منااط  مناساب    

باشاد کاه   هکتاار ماي   19/0017سایالب   پخاش  برای

ه را تشاااکیل ضااادرصاااد از کااال حو 41/7حااادود 

منااط    Doraninezhad (7109) و  Karami.دهاد  مي

پخش سیالب در دشات سروساتان را باا     برایمناسب 

اسااتفاده از تحلیاال سلسااله مراتبااي و روش بااولین در 

بندی کردند. نتایج حاصاله نشاان داد    پهنه GISمحیط 

کیلومتر مربعي دشت سروستان  0/807که از مساحت 

درصاد   80/00کیلومتر مربع که شامل  8/30در حدود 

0وساایله روش  هباا ،ای باشااد منطقااه
AHP  11/31و 

درصاد از منطقاه را    10/07کیلومتر مربع کاه شاامل   

پخاش سایالب    بارای در روش باولین   ،شاود  شامل مي

 و همکااران  Karimi .هساتند سروستان مناسب دشت 

یابي  مکان( در حوزه آبخیز چرداو  استان ایالم 7109)

هاای شایب،    شااخ  های پخاش سایالب را باا     عرصه

ای  آبراههشناسي، بارندگي، شبکه  اراضي، سن  کاربری

انجاام   (BLM) و ضخامت آبرفت و با مد  منط  بولین

و  Eftekhariاناد.   و سه پهنه مناساب را تشاخی  داده  

آبخیااز گابهااار اسااتان    ( در حااوزه7104) همکاااران

روانااب باه   -خراسان رضوی از مد  مفهاومي بارنادگي  

و تجزیااه و تحلیاال رسااتری و   GISوری اهمااراه فناا 

های مناساب تغذیاه    محلتعین  برایشاخ  اقتصادی 

و  Hafezimoghaddasانااد.  کااردهمصاانوعي اسااتفاده 

در دشاات شااهرکرد بااا اسااتفاده از  (7100) همکاااران

رامترهاااای شااایب،  و پا AHPو روش  GISوری افنااا

ها، بافات   آبراههمورفولوژی، فاصله از کاربری اراضي، ژئو

یابي  مکانشناسي به  سن خاي، عم  آب زیرزمیني و 

های زیرزمیني  تغذیه مصنوعي آب برایمناط  مناسب 

 پژوهشاي  (7118) و همکاران Alesheikhاند.  پرداخته

 بارای های مناسب  برای انتخاب مکاندر زمینه ارزیابي 

پخش سیالب در حوضه سمل اهرم در اساتان بوشاهر   

هاای متعادد    الیاه هاا نیاز باا سااخت      آن انجام دادناد. 

طریاا   دهااي از وزناناادازی و  هاام رویاطالعاااتي و 

عنااوان  بااههااای مختلاا ، مااد  منطاا  فااازی را  مااد 

ترین استراتژی برای مکانیاابي پخاش سایالب     مناسب

Asanoباه نرار   اعالم کردند. 
بهتارین   تعاین  (7113) 

هاای زیرزمیناي شاامل     مکان برای تغذیه مصنوعي آب

هیااادروژئولوژیک )ناااوع آبخاااوان، بافااات، مطالعاااات 

هاا، ضاخامت رساوبات،    نفوذپذیری، وجود سخت الیاه 

وجود مواد آلي، مشخصات فشردگي مواد، شدت نفاوذ،  

ظرفیت ذخیره، شدت جریان و ضریب انتقا  آبخوانه(، 

 توپوگرافي و جریان رودخانه، مشخصاات منباع تاأمین   

کننده آب )موقعیات، مقادار و خصوصایات فیزیکاي و     

متفرقاه )شارایط    عوامال شیمیایي(، کیفیت آبرفات و  

اقتصااادی و اجتماااعي، فااراهم بااودن زمااین، کاااربری 
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اراضي در منااط  مجااور، اوضااع اجتمااعي منطقاه و      

و همکاااران  Pedrero .باشااد ماايهااای قااانوني(  جنبااه

در کشور پرتغا  کاربرد  0بیرا اینتریو در ناحیه (7100)

را در خصاو  تعیاین    GISتحلیل چند معیاره بر پایه 

هاا ماورد بررساي قارار      آبخوان مناسب تغذیه مصنوعي

شاااخ  بااه همااراه مسااایل    01انااد. ایشااان از   داده

-Al انااد.اقتصااادی و محاایط زیسااتي اسااتفاده کاارده 

adamat
اردن با استفاده از   7در منطقه آزراق (7107) 

هاااای اولیاااه مکاااان Google Earth وGIS فنااااوری

 تغذیه مصنوعي را مشاخ  کارده  مناسب های  عرصه

درصد منطقاه ماورد مطالعاه     00/9 ،با این روش است.

مناسب انجاام کاار تغذیاه مصانوعي در مرحلاه اولیاه       

و  Moradi Dashtpagardشااااناخته شااااده اساااات. 

Vagharfard (7104نیز )     در دشات سافید دشات در

استان چهارمحا  و بختیاری با استفاده از روش فاازی  

یاابي منااط    باه مکاان   Cای میانگین لگوریتم خوشها

هاای  شااخ   ،تغذیه مصانوعي پرداختاه   برایمناسب 

ضاخامت آبرفات، کیفیات     شیب، نفوذپذیری سطحي،

آبرفت و کاربری اراضي باه شناساایي منااط  مناساب     

اناد. ایشاان در پاژوهش خاود     مورد استفاده قارار داده 

نشان دادند که شاخ  کاربری اراضي، نقاش محادود   

در  (7104) و همکاااران Arian poor. ا داردکننااده ر

اجرای  براییابي اراضي مناسب  مکان عنوان بهتحقیقي 

ساازی   های پخش سیالب با استفاده از روش مد  طرح

معیاااره در سااامانه اطالعااات جغرافیااایي کااه در  چنااد

امیدیه خوزستان انجام دادناد عوامال شایب، کااربری     

 در ارزیاابي چناد  شناسي و بافت خاي را  اراضي، زمین

هاای باولین و    معیاره فضایي لحاا  نمودناد کاه روش   

فازی با استفاده از معادالت مربوطه سااده شادند. وزن   

و در مرحلاه  دند کربندی تعیین  رتبهارزیابي را با روش 

های ترکیبي باا طراحاي درخات معیارهاا در      الیهبعد، 

را انجام دادند که در نهایت  ILWIS2افزاری  محیط نرم

توزیع سایالب باا   برای نجر به تعیین مناط  مناسبي م

مقادیر )نقشه ایندکس با مقادیر فازی( )صفر تا نزدیک 

مرباع   کیلاومتر  8470/093به یک( در محیطي حدود 

 شود. مياز کل منطقه را شامل  درصد 00حدود که  شد

هاای   مکاان منرور تعیین و تشخی   بهپژوهش حاضر، 

                                                           
1
 Beirainterior region 

2
 Azraq 

آباد استان  منطقه نعیممناسب سامانه پخش سیالب در 

فارس از نه شاخ  یا عامل )الیاه یاا شایب( اساتفاده     

شده است و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبي و باا  

 به این امر پرداخته شده است.     GIS فناوریاستفاده از 

 

 ها مواد و روش

 ه آبخیززحو :مشخصات منطقه مورد پژوهش -الف

شما  شرقي شیراز کیلومتری  071در فاصله  آباد نعیم

کیلومتری شما  شرق سعادت شهر در  07و در 

شهرستان پاسارگاد استان فارس واقع شده است که از 

ای و از جنوب به شما  به قادرآباد و از شرق به کره

ارسنجان و از غرب به مادرسلیمان و سعادت شهر 

، دشتي نسبتاً آباد نعیممنطقه  شود. دشت منتهي مي

مستطیلي شکلي است که دارای روند باریک و طویل و 

 های نسبتاً کوهوسیله  هب ،جنوب شرق بوده-شما  غرب

مرتفع با روند فوق احاطه شده است. مساحت این 

تا  09˚ 13´و در محدوده  استهکتار  41788 ،منطقه

عرض  91˚ 13´تا  73 ˚07´طو  شرقي و  09˚ 91´

در نقاط مختل  دشت مذکور  .شمالي واقع شده است

ا روستا وجود دارد که فاصله اولین تا آخرین روست 04

ترین آبادی این محدوده کیلومتر بوده که مهم 90

مورد  ، موقعیت حوضه 0باشد. شکل  ميآباد  نعیم

 دهد. پژوهش را در استان فارس نشان مي

منرور  هب ،در این پژوهش :های موضوعی نقشه -ب

مناط  مستعد پخش سیالب، از متغیرهای یابي  مکان

شناسي، ارتفاع از سطح دریا، شیب، فاصله از زمین

آبراهه، ضخامت آبرفت، نفوذپذیری سطحي، کاربری 

و  شداراضي، فاصله از جاده و شکل زمین استفاده 

ای از سه معیار متغیرهای تعیین شده زیرمجموعه

امل ساختي، هیدرولوژی و سایر عو اصلي عوامل زمین

آوری اطالعات  . پس از دستیابي، تولید و جمعهستند

روش سلسله مراتبي  با GISمورد نیاز، در محیط 

(AHP) صورت زوجي عوامل و پارامترها با یکدیگر  به

عنوان  ها به مقایسه و مناط  مشتري در تمام الیه

 مناط  مناسب برای پخش سیالب تشخی  داده شد.

)الیه یا نقشه( به  عاملدر این پژوهش از نه شاخ  یا 

 .زیر استفاده شده است شرح
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 آباد در استان فارس یمموقعیت حوضه نع -1شکل 

 
   هااای مربوطااه    نقشااه از  شناسااي:  زمااین نقشااه

وسایله ساازمان    هشده با  شناسي منطقه تولید زمین

 شده است.شناسي کشور، استفاده  زمین

  :از مد  رقومي ارتفاعي تهیاه شاده از   نقشه شیب

ای برای سراسر کشور استفاده شده  تصاویر ماهواره

 ArcMapو منطقااه مااورد تحقیاا  در محاایط    

 است. شدهاستخراج 

 :شاده همانند نقشه شیب تهیاه   ارتفاع از سطح دریا 

 است.

 الیه آبراهه اصلي در حوضه از  :نقشه فاصله از آبرفت

، ArcGIS در محایط   Distanceاستفاده از دستورو 

 است. شدهنقشه فاصله از آبراهه تهیه 

  :بارای تهیاه نقشاه ضاخامت      نقشه ضخامت آبرفات

-های مشااهده آبرفت از گزارش مشخصات فني چاه

-سازمان آب منطقه وسیله بهآباد که  ای منطقه نعیم

تهیه شده اسات، اساتفاده    0983ای فارس در سا  

 است. شده

 باارای تهیااه نقشااه   قشااه نفوذپااذیری سااطحي: ن

گیااری شاادت  نفوذپااذیری سااطحي باارای اناادازه  

نفوذپذیری خاي در محدوده مورد مطالعه، با انجاام  

استفاده شد  0رین عملیات صحرایي و از روش دبل

گیاری ماذکور   انجام انادازه  براینقطه  01که تعداد 

انتخاب شد. بدیهي است پراکنش این نقاط از خاط  

فاصل ارتفاعاات و مخاروط افکناه( باه      حد) کنیک

 باشد.دست حوضه مورد مطالعه مي سمت پایین

                                                           
1
 Double ring 

 :هاای    این نقشاه از تلفیا  نقشاه    نقشه شکل زمین

 است. شدهارتفاع، شیب و جهت تهیه 

 هاا، باا اساتفاده از    نقشه جااده  :نقشه فاصله از جاده

های درجاه یاک و دو   برنامه گوگل ارث، نقشه جاده

7نقشه وکتوری از نوع باافر استخراج و سپس 
بارای   

 .شداستخراج ه ضحو

 :نقشااه کاااربری اراضااي حوضااه در  کاااربری اراضااي

اساات.  شاادهاسااتخراج   ArcGISافاازار محاایط ناارم

هاای عماده منطقاه ماورد پاژوهش شاامل       کاربری

 .استکشاورزی آبي، کشاورزی دیم، مراتع و جنگل 

گاناه ماورد اساتفاده را    های عوامل نه ، نقشه7شکل

 دهد. مينشان 

یکي از کارآمدترین  :AHPدهی به روش وزن -پ

یند تحلیل سلسله مراتبي اگیری، فرهای تصمیمتکنیک

(AHPاست که بر اساس مقایسه )  زوجي بنا نهاده

صورت سلسله  ابتدا مسئله به ،است. در این روششده 

د. این شو تری تقسیم مي مراتبي به اجزای کوچک

. ها هستند اجزاء شامل تعیین هدف، معیارها و گزینه

زوجي، وزن هر  با استفاده از روش مقایسه ،سپس

 شودبرتر انتخاب مي آید و گزینهدست مي جایگزین به

(Glodosipoor، 7110)برای  ،. در پژوهش حاضر

 Expert Choiceافزار  از نرم AHPدهي به روش  وزن

بندی سلسله مراتبي رتبه، ساختار 9 استفاده شد. شکل

بندی  پهنه برایبا معیارها و زیر معیارهای مورد نرر 

 دهد. پخش سیالب را نشان مي

                                                           
2
 Buffer 
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 گانه مورد استفادههای عوامل نه نقشه -2شکل 
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 بندی پخش سیالب ساختار سلسله مراتبي پهنه -3 شکل

 

 معیاار  هار  باه  نسبت گزینه هر وزن که این از بعد

مشاابه   طاور  هبا  نیاز   معیارهاا  خاود  وزن ،آمد دست هب

 هار  نهایي وزن سپس وده ش محاسبه هدف به نسبت

 .شود مي محاسبه زیر صورت به گزینه

(0)                                     
j

j
iji vwW 

 

 vj و jنسبت باه معیاار    iوزن گزینه  wij ،نآکه در 

دهاي   وزنمنراور   بهاست. در این پژوهش  jوزن معیار 

هریک از معیارها و زیرمعیارها، از گروه کارشناساان   به

مجرب و مرتبط با موضوع پخش سیالب کمک گرفتاه  

باا اساتفاده از    ،در ایان تحقیا    ،شده است. همچناین 

، زیار  Arc mapدر محایط   Raster Calculator دستور

معیارهای هر معیار اصلي در وزن مربوط به خود ضرب 

کلیاه محاسابات مرباوط باه      اند. شدهگذاری هم رویو 

 Expertافاازار  ناارمدر  ،، در ایاان پااژوهشAHPروش 

Choice .صورت پذیرفته است 

 

 ج و بحثنتای

گاناه پایاه و    ناه هاای(   الیاه های ) نقشهپس از تهیه 

انجام مقایسه زوجي هر یاک از معیارهاا و زیرمعیارهاا    

کارشناسااان مجاارب و ماارتبط بااا موضااوع،  وساایله بااه

دهاي   وزنمنرور انجام مراحل  بهآمده  دست هباطالعات 

داده شد. نتایج خروجي از  Expert Choiceبه نرم افزار 

 . شکلهستندای  میلهت نمودارهای صور بهافزار  نرماین 

  افاازار ، وزن معیارهااا و زیرمعیارهااا در محاایط ناارم4

Expert Choice  0شاکل   ،دهد. همچناین  ميرا نشان ،

وزن و ناارن ناسااازگاری معیارهااای اصاالي، معیارهااای  

ساختي و معیار عوامال هیادرولوژی را در    نزمیعوامل 

، 0جادو    نمایش داده است. Expert Choice افزار نرم

وزن معیارهاااا و زیرمعیارهاااا را بااار اسااااس نتاااایج  

را ارایااه  Expert Choice افاازار ناارمآمااده از  دساات هباا

 دهد.   مي

معیارهاای  دست آماده، از باین    هبا توجه به نتایج ب

 181/1اصاالي، معیااار عواماال هیاادرولوژی بااا وزن     

 ،نسبت به سایر عوامل دارد. همچنین بیشترین تأثیر را

معیارهاای   زیر معیار نفوذپذیری سطحي در باین زیار  

بیشاترین تاأثیر را    008/1عوامل هیادرولوژی باا وزن   

معیاار کااربری اراضاي دارای وزن     زیر ،همچنین دارد،

معیارهاا را   بوده که بیشترین وزن در بین زیار  110/1

کمترین وزن در بین زیر معیارهاا باه فاصاله از    ، داشته

دهنااده  لاا  گرفاات کااه نشااانتع 011/1 جااده بااا وزن 

پخش  براییابي مناط  مناسب  کمترین تأثیر در مکان

 . استسیالب 
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 Expert Choiceافزار  دهي معیارها و زیرمعیارها در محیط نرم وزن -4شکل 

 

 
 Expert Choiceافزار  دهي و نرن ناسازگاری معیار عوامل مختل  در نرم وزن -5شکل 

 
 وزن معیارها و زیرمعیارها -1جدول 

 وزن زیر معیار زیر معیار وزن معیار اصلي معیار اصلي

 081/1 شناختي عوامل زمین

 078/1 شناسي زمین

 041/1 ارتفاع

 999/1 شیب

 181/1 عوامل هیدرولوژی

 077/1 فاصله از آبراهه

 97/1 ضخامت آبرفت

 008/1 نفوذپذیری سطحي

 071/1 عوامل سایر

 110/1 کاربری اراضي

 011/1 فاصله از جاده

 039/1 شکل زمین
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  الیاااه  = سااااختي الیاااه معیاااار عوامااال زماااین(

 + (041/1×)ارتفااااع  + (078/1×شناساااي  زماااین

 (773/1×)شیب

 الیااه فاصااله از  الیااه معیااار عواماال هیاادرولوژی( =

+  (971/1×آبرفااات( + )ضاااخامت 077/1×آبراهاااه

 (008/1×)نفوذپذیری سطحي

  الیاااه کااااربری  الیاااه معیاااار ساااایر عوامااال( =

( + )شکل 011/1×( + )فاصله از جاده110/1×اراضي

 (039/1×زمین

 ها  الیه زاگذاری هر یک  هم رویهای حاصله از  نقشه

-هام ، نشان داده شده است. بعاد از روی 1در شکل 

اصلي، در گذاری زیر معیارهای هر یک از معیارهای 

سااختي،   زماین سه معیار اصلي عوامال   ،مرحله آخر

گذاری شد.  هم رویعوامل هیدرولوژی و سایر عوامل 

دست آمده مناط  با پتانسیل باالی  هدر الیه جدید ب

هاایي باا ارزش بیشاتر     پهناه صاورت   هخیزی ب سیل

 .دندشمشخ  

  الیه معیار  های مستعد پخش سیالب نقشه پهنه( =

الیه معیاار عوامال   ) ×( 081/1×ساختي عوامل زمین

)الیااااه معیااااار سااااایر  × (181/1×هیاااادرولوژی

 (071/1×عوامل

 

 گذاری عوامل مختل همهای روینقشه -6شکل 

 

هاای   ، اولویات (1شاکل  نهاایي )  با توجه به نقشاه 

 طبقاه پخش سیالب در منطقه مورد مطالعاه باه پانج    

کااه شااامل مناااط  بساایار مناسااب،  شاادبناادی گااروه

 .باشاد  ماي بسیار نامناسب  مناسب، متوسط، نامناسب و

طور که در نقشه مشخ  اسات، منااط  بسایار     همان

را شاامل  ه ضا حومناسب درصد کمي از کال   مناسب و

برای پخش سیالب ه ضحوشوند و بیشترین وسعت مي

 .استنامناسب 

 

 
 گذاری معیارهای اصلي ) نقشه نهایي( هم نقشه روی -7شکل 
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 گیرینتیجه

های هار معیاار   پس از تلفی  زیر معیار ،طورکلي به

های نهاایي،  میازان   گذاری الیههماصلي و سپس روی

هکتار  0100/ 889سیالب  پخش برایمناط  مناسب 

درصاد از کال حوضاه را تشاکیل      1/9که حدود  است

توان بیان داشات، در   ، مي0. با توجه به جدو  دهد مي

 181/1ایاان پااژوهش عواماال هیاادرولوژی بااا وزن     

هاای مساتعد پخاش    بیشترین تأثیر را در تعیین پهناه 

سیالب دارند و از میان زیر معیارهای این معیار اصالي،  

بیشاترین تاأثیر را    008/1ذپذیری سطحي باا وزن  نفو

دلیال   شناساي باه  زیرمعیارهای زماین  ،دارند. همچنین

نقشااي کااه سااازندها در نفوذپااذیری دارنااد و کاااربری 

ترتیاب   دلیل اهمیت نوع کااربری منطقاه باه    اراضي به

. طبا  نتاایج   هستند 110/1و  078/1های  وزندارای 

 بارای هاا  مکاان دست آمده در این تحقی ، بهتارین   هب

 ساه های کواترنری با شیب اجرای پخش سیالب دشت

کاه   باشاد  ماي کمتر از آن در کااربری مراتاع    درصد و

Abdi  وGhaumiyan (7111 )    نیز باه نتاایجي دسات

 پانج تاا   0/1های بین  شیب ،دهد مياند که نشان  یافته

از محققااان خااارج از کشااور  و اسااتدرصااد بهتاارین 

Krishnamurthy  وSrinivas (0330 )  در جنوب هناد

 درصاد و  پنجنیز نشان دادند که مناط  کمتر از شیب 

اجاارای  باارایدر محاادوده کااواترنر بهتاارین مناااط   

نتایج پژوهش  ،های پخش سیالب است. همچنین طرح

 Kazemikazemabadi (7107) نتایج پژوهشحاضر با 

که دقیقا در همین منطقه پژوهشي را انجام داده است، 

باشد با این تفاوت که در تحقی  حاضار دو  منطب  مي

پخش سایالب در حوضاه مشاخ  شاده      برایمنطقه 

ضاخامت   شایب،  عامال ایشاان پانج    ،همچناین  .است

 کاااربری اراضااي و ،آبرفات، نفوذپااذیری الیااه ساطحي  

شناسي را در نرر گرفت و به این نتیجه رسید که  زمین

الیاه اطالعااتي شایب،     چهارکلي پس از تلفی   طور به

شناسي، نفوذپذیری ساطحي و ضاخامت آبرفات     زمین

بدون در نرر گارفتن کااربری اراضاي منطقاه، میازان      

هکتاار   19/0017پخاش سایالب    برایمناط  مناسب 

یل را تشاک ه ضا حودرصد از کال   41/7که حدود  است

های مناساب پخاش    مکاندهد. پس از تلفی  نقشه  مي

سیالب با نقشه کاربری اراضي منطقاه، مقادار منااط     

درصاد کااهش    7/1پخش سیالب حدود  برایمناسب 

هکتاار کاه    97/0188یافت یعني به مقداری برابار باا   

دهاد، رساید. در    درصد از حوضاه را تشاکیل ماي    9/7

در نرار   عامل طور که بیان شد نه تحقی  حاضر، همان

 عامال ، چهاار  ماذکور عامال  و عالوه بر پنج  گرفته شد

دیگر شامل شاکل زماین، فاصاله از آبراهاه، فاصاله از      

درصاد از   1/9و در نهایات   شدارتفاع نیز لحا   جاده و

اجارای پاروژه پخاش سایالب      بارای مساحت منطقاه  

 تا دشو ميپیشنهاد  ،در آخر مناسب تشخی  داده شد.

شناساي  از نقشاه ساازندهای زماین   در صورت استفاده 

سیالب، سازندهای یابي عرصه مناسب پخشمکان برای

باالدساات از نراار حساساایت بااه فرسااایش و مناااط   

و در صاورت نیااز    شاده حساس به فرساایش مطالعاه   

کنتر  و مهار رساوب و   برایاقدامات و تمهیدات الزم 

 ورود آن به عرصه پخش در دستور کار قرار گیرد.
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Abstract 

Flood spreading is an effective way to increase the groundwater level, rectify the critical 

conditions of groundwater, and prevent flooding at Naeim-Abad, Fars Province. The 

most important step in the successful implementation of artificial recharge is the 

selection of recharge areas in the studied region. In this research, the GIS technique and 

Analytical Hierarchical Process (AHP) method have been used. We considered nine 

factors–land, slope, and distance from the road, altitude, thickness of the alluvium, 

distance from the stream, surface permeability, land use, and fault for analysis in this 

research. Each layer was prioritized using the AHP method and the different layers were 

integrated. Expert Choice software was used to prioritize nine considered factors. The 

results showed that 3.6% of the Naeim-Abad area was suitable for flood spreading 

based on the AHP method and GIS technique. In this research, hydrologic factors with a 

weight of 0.687 had the most impact among the main criteria for locating areas prone 

to flood spreading. Among the sub-criteria of this criterion, surface permeability with a 

weight of 0.558 had the greatest influence. In addition, the sub criterion of land use was 

weighted equal to 0.701, which had the highest weight among the sub criteria. The 

lowest weight among the sub criteria was attributed to the distance from the road with a 

weight of 0.106, which indicated the least influence on locating suitable areas for flood 

spreading. 
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