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چکيده
تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی نقش محوری در مدیریت پایدار این منابع دارد .دشت سرخون به دلیل خشکسالی و
برداشت فزاینده دچار افت سطح ایستابی شده است .هدف از این پژوهش شناسایی عرصههای مناسب تغذیه مصنوعی و
ارزیابی مدل آنتروپی شانون است .با توجه به مطالعات گذشته و شرایط منطقه 3 ،عامل شیب ،كیفیت آب ،عمق آب،
ضریب نفوذپذیری ،ضخامت آبرفت ،كاربری اراضی ،قابلیت انتقال ،ریختشناسی و تراكم زهکشی انتخاب و با روش آنتروپی
و مقایسه زوجی به ترتیب وزن هر معیار و كالسهای هر الیه محاسبه و تركیب شدند ،سپس نقشه نهایی در چهار كالس
پهنهبندی شد  .نتایج نشان داد مناطق كامالً مناسب اغلب در واحدهای ریختشناسی واریزههای بادبزنی در شمال دشت
با شیبهای كمتر از سه درصد قرار دارند كه حدود  17/7درصد از دشت را به خود اختصاص دادهاند .ارزیابی نتایج با
مقایسه طرحهای اجرایی موفق در منطقه صورت گرفت كه  71درصد همپوشانی داشت برتری مدل مذكور را میتوان در
نظرگیری تأثیر عدم قطعیت بر وزن هر یک از معیارها دانست كه میتواند دقت مدل خروجی را باال ببرد.
واژههای کليدی :منابع آب ،پخش سیالب ،تراكم زهکشی ،درونیابی ،هرمزگان.

مقدمه

*

آبهای زیرزمینی منبع مهم اقتصادی در محیطهای شهری و
روستایی جهت برطرف نمودن نیازهای آشامیدنی و كشاورزی
محسوب میشوند ( .)Magesh et al., 2012افزایش تقاضای آب
بهاحتمالزیاد در كوتاهمدت و بلندمدت ،افزایش فشار بر منابع
آب زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت (.)Sethi et al., 2010
بهعالوه ،تغییرات اقلیمی تأثیرات قابلتوجهی بر كمیت و كیفیت
منابع آب زیرزمینی دارد (.(Adamowski and Chan, 2011
پایداری منابع آبهای زیرزمینی مسئلهای حیاتی محسوب
میشود ( .)Gleeson et al, 2012مدیریت تلفیقی آبهای
زیرزمینی و سطحی برای اطمینان از پایداری منابع آبی حوزه
آبخیز بسیار مهم است ) (Mohanty et al., 2010در سالهای
اخیر افزایش تقاضای آب و كاهش سرانه منابع تجدیدشونده،
نگرانیهای زیادی ایجاد كرده و چگونگی استفاده از این منابع به
شکل مطلوب و مؤثر برای تضمین توسعه پایدار یکی از مهمترین
موضوعات مطرح است .ازنظر شرایط اقلیمی بخش عمدهای از
كشور ایران جزء مناطق خشک و نیمهخشک به شمار میرود .از
سویی آبهای زیرزمینی بهعنوان تنها منبع مورد اعتماد مصرف
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در زمینههای شرب ،كشاورزی و صنعت در این اقلیمها محسوب
میشوند و استحصال آب از این منابع نسبت به مناطق دیگر
حائز اهمیت است ( Khashei siuki, Ghahraman and
 .)Koochek zadeh, 2013پخش سیالب بر آبخوانها ،از
روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیالب و تغذیه
مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک به
شمار میرود ( .)ASCE, 2001در فرآیند مکانیابی عرصههای
مناسب تغذیه مصنوعی با توجه به محدودیتهای روشهای
سنتی كه بسیار وقتگیر و هزینه بربوده و اغلب با خطا همراه
هستند ،استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی و سامانههای
تصمیمگیری چند معیاره 1با یک رویکرد تلفیقی ،میتواند نقش
بهینهای را ایفا كند )2004( Ghayoumian et al. .با استفاده از
سامانه اطالعات جغرافیایی سامانه پشتیبان تصمیمگیری مناطق
مناسب برای تغذیه مصنوعی در منطقه میمه استان اصفهان را
مشخص كردند .آنها از الیههای اطالعاتی درصد شیب،
نفوذپذیری سطحی ،ضخامت آبرفت و ضریب آبخوان استفاده
كردند .نتایج این تحقیق نشان داد كه تقریباً  71درصد از
نهشتههای كواترنری برای طرح پخش سیالب مناسب میباشند.
 )2008( Alsheikh et al.با استفاده از پارامترهای زمینشناسی،
1. Multi criteria Decision Making
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ﺷﯿﺐ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺿﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ،واﺣﺪﻫﺎي ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ و
ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ،ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب را در
ﺣﻮﺿﻪي آﺑﺨﯿﺰ ﺳﻤﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮﻟﯿﻦ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺪل را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪFaraji Sabokbar et al. .
) (2012در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن ﻓﺴﺎ ،ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روش
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ  ،GISﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد از ﻫﻔﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :ﺷﯿﺐ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب،
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل،
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺗﺮاﮐﻢ زﻫﮑﺸﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎﻣ ﻼً
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﺑﺨﻮانﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ در ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎي
ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮي Qb ،Qgsc ،Qg ،و واﺣﺪﻫﺎي رﯾﺨﺘﯽ ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﺑﺎ
ﺷﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ درﺻﺪ واﻗﻊﺷﺪه اﻧﺪ(2013) Rahman et al. .
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪلﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره در ﺷﻤﺎل ﻏﺰه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ وزن دﻫﯽ و ﺳﭙﺲ ﻻﯾﻪﻫﺎي
ﺧﻮد را ﺑﺎ روش  ١WLCو ٢OWAﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺪود  25درﺻﺪ
از اراﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪلﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و
 OWAروش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب
اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ 3ﮐﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﮑﯽ 4ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻘﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ از
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎره دارد و ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ اداﻣﻪدار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻋﺎدي دارد .ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ درازﻣﺪت از ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎرش و ﺗﺒﺨﯿﺮ و
ﺗﻌﺮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺮاردادي اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  75درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﺎرش در ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ
وﯾﮋﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮده و در ﻫﺮ رژﯾﻢ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .دﺷﺖ ﺳﺮﺧﻮن ازﺟﻤﻠﻪ دﺷﺖ ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺎز آب ﺷﺮب ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف

1. Weighted Linear Combination
2. Ordered Weighted Averaging
3. Drought
4. Aridity

روزاﻓﺰون آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪواﺳﻄﻪ
ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن
ﺑﯿﻼن دﺷﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار آب را
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در دﺷﺖ ﺳﺮﺧﻮن و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ روش آﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺮﺧﻮن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در داﻣﻨﻪ ﺷﺮﻗﯽ  -ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻮه ﮔﻨﻮ واﻗﻊﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  7182,7ﻫﮑﺘﺎر و در ﺣﺪود
ﻋـــﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ َ  27 ْ ،9ﺗﺎ َ  27 ْ ،35و ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ َ  56 ْ ،7ﺗﺎ َ
 ،56 ْ ،33در ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﺳﺮ ﺧﻮن واﻗﻊﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(1
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺮ ﺧﻮن از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
ﺷﻤﯿﻞ  -ﺗﺨﺖ ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺳﺮزه  -ﺳﯿﺎﻫﻮ و
از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي رﺿﻮان ،اﯾﺴﯿﻦ ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻣﺤﺪودﺷﺪه و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺗﻔﺎﻋﯽ و دﺷﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  234و  219ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﻧﻈﺮ
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ،در زون زاﮔﺮس ﭼﯿﻦﺧﻮرده واﻗﻊﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﮐﺎﻣﺒﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮ در آن وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﯿﺪرو ﮔﺮاف ﻣﻌﺮف آﺑﺨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ آب را ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﯿﺪرو ﮔﺮاف دﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ ﺳﺮﺧﻮن در ﻃﯽ دوره  25ﺳﺎﻟﻪ آﺑﯽ
 68-69ﻟﻐﺎﯾﺖ  91-92ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  0/5ﻣﺘﺮ اﻓﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻃﻼﻋﺎت  10ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪهاي در
ﻃﯽ دوره  25ﺳﺎﻟﻪ آﺑﯽ  68-69ﻟﻐﺎﯾﺖ  91-92اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
در ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎر ،دﻗﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﻫﺪف ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  9ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺷﯿﺐ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب،
ﻋﻤﻖ آب ،ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ،ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ،رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦ و ﺗﺮاﮐﻢ زﻫﮑﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺑﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﮐﻼسﻫﺎي ﻫﺮ ﻻﯾﻪ و از روش آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺷﮑﻞ  -1ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎهﻫﺎي ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮ در آﺑﺨﻮان

ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ آب در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻤﭙﺎژ 10

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب

ﺷﯿﺐ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ

آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ،ﺷﯿﺐ
ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ دارﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه دﺷﺖ داراي ﺷﯿﺐ 0-2
درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب و ﺗﻐﺬﯾﻪ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب در آﺑﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮاﯾﺐ

ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮا ي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ از
ﻣﺪلﻫﺎي زﻣﯿﻦآﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت
آﻣﺎري آن اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻧﺮماﻓﺰار  Arc GIS 10ﻋﻤﻞ
ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮوﻧﯿﺎﺑﯽ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻫﺸﺖ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (1ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر
ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -1ﻣﯿﺰان  RMSEروشﻫﺎي ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ

RMSE

روش ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ

15/ 64

Inverse distance weighting with powe1

13/ 36

Inverse distance weighting with powe3

14/ 93

Inverse distance weighting with powe4

11/ 15

Local Polynomial Interpolation

12/ 17

Radial Basis Function

9/ 25

Simple Kiriging

11/ 71

Universal Kiriging

12/ 32

Ordinary Kiriging

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه اي و RMSE

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ ﺳﺎده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮازش ﺟﻬﺖ ﺑﺮون ﯾﺎﺑﯽ در

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ؛ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش
ﻣﯿﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب دﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
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کيفيت آب :ازآنجاییكه هدایت الکتریکی نمایانگر میزان
امالح در آب است میتوان از آن بهعنوان شاخص كیفی آب
استفاده كرد در این پژوهش برای تهیه الیه هدایت الکتریکی
محدوده دشت سرخون از اطالعات چاه مشاهدهای استفاده شد.
بهاینترتیب كه اطالعات ثبتشده پارامتر  ECچاههای
مشاهدهای بهصورت الیهی نقطهای وارد نرمافزار Arc GIS
گردید .سپس توسط میانیابی به روش كریجینگ معمولی نقشه
پراكنش هدایت الکتریکی دشت به دست آمد .محدوده پارامتر
هدایت الکتریکی بین  512تا  5221میکرو موس بر
سانتیمترمی باشد .بهطوركلی آبهای زیرزمینی در بخش غربی
و ورودی دشت و همچنین مركزی دشت دارای میزان امالح
كمتر بوده كه میتوان آن را ناشی از تغذیه آبرفت دانهدرشت از
جریانات ارتفاعات غربی دانست.
عمق آب :زیرزمینی نشاندهنده ضخامت الیه خشک
است ،هرچه این الیه دارای ضخامت كمتری باشد پتانسیل
تغذیه كاهش مییابد .عمق برخورد به سطح ایستابی در محدوده
موردمطالعه حدود  12تا  51متر از سطح زمین متغیر است.
بیشترین عمق آب زیرزمینی در قسمت غرب و كمترین عمق در
قسمت شرق و شمال شرق منطقه موردمطالعه مشاهده میشود.
ضخامت آبرفت :ازنظر تئوری هر چه ضخامت آبرفت
بیشتر باشد میزان ذخیره آب زیرزمینی در آن نیز زیادتر
میشود .با توجه به مقاومت الیهها و لوگ های موجود چاهها،
ضخامت الیه آبرفتی در منطقه به دست آمد .با به دست آمدن
ضخامت آبرفت در نقاطی از منطقه ،دادههای بهدستآمده در
محیط  GISدرونیابی شد و مدل رقومی ضخامت آبرفت در
محدوده تهیه شد.
ژئومورفولوژی :با توجه به مطالعات گذشته دشتهای

لندست هفت باقدرت تفکیک  21/2متر با استفاده از روش
طبقهبندی نظارتشده استخراج شد.
تراکم :تراكم زهکشی نسبت طول كلیه آبراههها در یک
حوضه آبخیز به مساحت آن ،تراكم آبراهه نامیده میشود و رابطه
مستقیمی با دبی حداكثر در حوضه یک سنگ با نفوذپذیری
كمتر ،رواناب كمتری را میتواند نفوذ دهد كه به تمركز بیشتر
رواناب سطحی منجر میشود .این امر امکان ایجاد یک سیستم
زهکشی تکاملیافته و مناسب را افزایش میدهد .ازاینرو تراكم
زهکشی میتواند بهصورت غیرمستقیم نشانگر شایستگی یک
منطقه برای پخش سیالب باشد.
ضريب نفوذپذيری :هدایت هیدرولیکی بیانكننده میزان
نفوذ آب در خاک جهت رسیدن به آب زیرزمینی است و به نوع،
اندازه ،شکل ذرات تشکیلدهنده مواد رسوبی و طرز قرار گرفتن
آنها نسبت به یکدیگر بستگی دارد .با استفاده از تابع
محاسبهگر رستری از تفریق نقشه هم ضخامت آبرفت و نقشه
هم عمق سطح آب ،نقشه ضخامت اشباع حاصل شد و بعد از
تقسیم نقشه ضریب قابلیت انتقال بر نقشه ضخامت اشباع
آبخوان نقشه هدایت هیدرولیکی دشت به دست آمد.
نواحی دارای محدوديت :الیه محدودیت پخش سیالب
بیانگر مناطقی است كه برای پخش سیالب ،نامناسب هستند .در
مطالعه حاضر ،بر اساس تحقیقات انجامگرفته شیب بیشتر از 1
درصد در الیه ژئومورفولوژی كوهستانها و در الیه كاربری اراضی
نواحی شهری ،بستر رودخانه و اراضی كشاورزی بهعنوان
محدودیت در نظر گرفته شدند و به این شیوه ،اراضی نامناسب
برای پخش سیالب حذف گردید.
روش آنتروپی

پهناور با شیب مالیم ،پدیمنت ها و مخروط افکنه ها (بسته به
وسعت و موقعیت آنها) ،بهعنوان محلهای بهینه برای اجرای
طرحهای آبخوانداری در نظر گرفته میشوند.

آنتروپی یک مفهوم بااهمیت در علوم اجتماعی ،فیزیکی و تئوری
اطالعات است .ایده روش فوق ،این است كه هرچه پراكندگی در
مقادیر یک شاخص ،بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری
برخوردار است .آنتروپی در نظریه اطالعات ،یک معیار عدم

کاربری اراضی :نوع بهرهبرداری از زمین در امکان مهار و

اطمینان است كه با توزیع احتمال مشخص  Piو اندازهگیری

گسترش سیالب اهمیت فراوان دارد .اراضی نامناسب مشتملاند
بر اراضی كشاورزی و باغها ،مناطق شهری و مسکونی ،جاده،
اتوبان و اراضی فاقد پتانسیل انجام عملیات پخش سیالب و یا
آنهایی كه دربردارندهی عوامل محدودكننده عملیات پخش
سیالب هستند .از میان كاربریهای مختلف ،مراتع ازنظر تغذیه
مصنوعی و پخش سیالب مناسباند .نقشه كاربری اراضی و
ریختشناسی زمین منطقه موردمطالعه از طریق طبقهبندی و
تفسیر تصاویر چند طیفی سال  2112سنجنده  ETMماهواره

این عدم اطمینان (  ) Eiتوسط شانون ،بهصورت زیر بیانشده
است:
(رابطﮥ )1

] Ei = S P1 , P2 ,  , Pn  = k i =1[ Pi  Ln pi
n

 Kمقداری ثابت است و بهمنظور اینكه  Eiبین صفر و
یک باشد ،اعمال میشود E .از توزیع احتمال  Piبر اساس
مکانیزم آماری ،محاسبهشده و مقدار آن در صورت تساوی  Piبا
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1
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﯾﻌﻨﯽ
n
ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻂﮥ (2

=  ،( Piﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ

1 1
 1  n 
1
1 1 1 1
 kn P  LnP = k Ln  Ln  Ln  = kLn   = k  Ln
i =1 i
i
n n
n
n n n n
 n  n 

 Kﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد

) :(pasha and mostafavi, 2013

1
)راﺑﻂﮥ (3
)Ln (m
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
=k

از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي Pij ،ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

a ij
 i, j

)راﺑﻂﮥ (4

a

m

i=1 ij

;



= Pij

و آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﺧﺺ  jاُم ) ( ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)راﺑﻂﮥ (5

m

E j = k i =1[ Pij Ln Pij ] ;  j

ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ درﺟﻪي اﻧﺤﺮاف )  ( d jاز اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ  ،jﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
) ،(jﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻘﺪار )  ( d jﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ:
)راﺑﻂﮥ (6

dj = 1 E j; j

ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار وزن  w jﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﯽآﯾﺪ:
)راﺑﻂﮥ (7

; j

dj
n

 j=1d j

= wj

اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻗﺒﻞ ،وزن دﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ  j

را
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روش ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎي دوﺑﻪدو ﺑﻪﻋﻨﻮان ورودي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،وزنﻫﺎي
ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن درﺧﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺧﺖ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي رﻗﯿﺐ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ روش در ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻟﻒ -ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ب -ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزنﻫﺎي ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ج-
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ) .(Reddy & Maharaj, 2009ﺑﻌﺪ از
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺪدي اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت
دوﺑﻪدو ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ( و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
اﻣﺘﯿﺎزات ﻋﺪدي از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﻪاي ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن از  1ﺗﺎ 9
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ارﺟﺤﯿﺖ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀﺎوت اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
1

را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎزﮔﺎري را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻧﺮخ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻤﺘﺮ از  0/ 1ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﻮده
و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ  jدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وزن

اﺑﺘﺪا ﻻﯾﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎي

ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه )  ،( wjﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد) portaheri,

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در ﻧﺮماﻓﺰار  ArcGISﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ (2
در اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﮐﻼسﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر از ﯾﮏ
ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﻪاي ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  9اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﺲ از

:(2006
)راﺑﻂﮥ (8

∀;

 j wj
n

w
j =1 j j



= wj

روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دودوﯾﯽ

روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دوﺑﻪدو ﺗﻮﺳﻂ  (1977) Saatiدر ﻣﺘﻦ
ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
رﻗﯿﺐ و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي روﺑﺮوﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺎس اﯾﻦ

ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي،
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻼس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﯿﻦ  6ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره آﺑﺨﯿﺰداري اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 2 ،ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اداره ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و  4ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
)1. Inconsistency Ratio (I.R
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قرار داده شد و بعد از دادن توضیحات الزم از آنها خواسته شد
به مقایسه دو به كالس معیارها عددی بین یک تا نه را كه
نشاندهنده ارجحیت معیارها نسبت به هم هست دهند .سپس
با در نظر گرفتن میانگین نظرات آنها و استفاده از تحلیل
سلسله مراتبی ،وزن نهایی هر كالس به دست آمد (جدول .)2
چون تعیین كمیتها برای كالس معیارها در ماتریسهای
مقایسهای بر اساس قضاوت شخصی یا گروهی است الزم میشود
سازگاری یا ناسازگاری در قضاوتها انجام شود .چنانچه ضریب
ناسازگاری كوچکتر یا مساوی  1/1باشد قضاوتها قابلقبول

است وگرنه باید در قضاوتها تجدیدنظر

صورت گیرد .(Masomi

)ashkori, 2006

سپس برای به دست آوردن اهمیت هر معیار با استفاده از
روش آنتروپی پرسشنامهای دیگر تهیهشده و در اختیار دو نفر از
كارمندان اداره آبخیزداری استان هرمزگان ،یک نفر از كارشناس
خبره اداره محیطزیست هرمزگان و دو نفر از اساتید دانشگاه
هرمزگان قرار داده شد و بعد از دادن توضیحات الزم از آنها
خواسته شد به مقایسه دوبهدو معیارها عددی را كه نشاندهنده
ارجحیت معیارها در مسئله تصمیمگیری پخش سیالب دهند.

شکل  .2اليههای معيارهای منتخب در تعيين مکانهای مناسب پخش سيالب
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ﺟﺪول  -2اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب

ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري
0/02

0/07

0/0004

0/014

0/0091

0/0057

0/00001

0/02

وزن
0/93
0/72
0/63
0/11
0/25
0/133
0/042
0/501
0/019
0/048
0/085
0/151
0/228
0/469

ﮐﻼس
0-3
3-6
6-10
>10
دﺷﺖ
ﻓﻼت
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎ
0-2/5
2/5-3/1
3/1-3/8
3/8-4/8
4/8-5/8
5/8-8/8

0/077
0/141
0/186
0/596
0/053
0/084
0/163
0/233
0/467
0/074
0/183
0/324
0/419
0/282
0/618
0/03
0/7

0-40
40-50
50-60
>60
0-20
20-30
30-40
40-50
>50
0-500
500-1000
1000-1500
>1500
ﮐﺸﺎورزي دﯾﻢ
ﻣﺮﺗﻊ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﮐﺸﺎورزي آﺑﯽ

0/048
0/101
0/117
0/353
0/318

0-6
6-12
12-18
18-24
>24

ﻣﻌﯿﺎر
ﺷﯿﺐ
)درﺟﻪ(

ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي

ﺗﺮاﮐﻢ زﻫﮑﺸﯽ
)ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ/ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ
)ﻣﺘﺮ(

ﻋﻤﻖ آب
)ﻣﺘﺮ(

ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ /روز(

ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ
)ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ /ﺳﺎﻋﺖ(

ﺟﺪول -3ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻈﺮات

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل

ﺗﺮاﮐﻢ زﻫﮑﺸﯽ

ﻋﻤﻖ آب

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ

ﮐﺎرﺑﺮي

ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب

رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﯿﺐ

1
2
6
6
5

2
5
7
4
1

5
4
5
8
4

4
3
4
6
3

8
4
5
7
2

4
2
7
5
4

6
5
6
8
5

8
5
5
2
4

6
4
4
1
2
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سپس برای به دست آمدن وزن هر الیه گامهای زیر
انجام شد.
گام  -3محاسبه  : Pijبا توجه به جدول ( )3و رابطه ،1
 Pijبه دست میآید ،جدول ( )1مقادیر  Pijرا نشان میدهد.

گام  -1محاسبهی مقدار عدم اطمینان ( :) d j
مقادیر عدم اطمینان با توجه به مقادیر آنتروپی و رابطه
شش به دست میآید .این مقادیر در جدول ( )2آورده شده
است.

گام  -2محاسبه مقدار آنتروپی ( :) E j

گام  -7محاسبه وزنها ( :) w j

با توجه به جدول ( )1و رابطه پنج مقدار آنتروپی به دست
میآید .مقادیر آنتروپیِ هر شاخص در جدول ( )2آورده شده
است.

وزن هر شاخص با توجه به مقادیر عدم اطمینان و طبق
رابطه هفت به دست میآید .وزن هر شاخص (  ) w jدر جدول
( )2آمده است.

جدول .7نتايج گام اول

قابلیت انتقال

تراكم زهکشی

عمق آب

ضریب نفوذ

كاربری

ضخامت آبرفت

كیفیت آب

ریختشناسی

شیب

1/12

1/112

1/132

1/2

1/311

1/121

1/2

1/333

1/323

1/1

1/253

1/121

1/12

1/121

1/131

1/157

1/211

1/221

1/3

1/351

1/132

1/2

1/132

1/311

1/2

1/211

1/232

1/3

1/211

1/311

1/31

1/225

1/227

1/257

1/113

1/123

1/122

1/123

1/121

1/12

1/177

1/112

1/137

1/157

1/111

جدول  .9مقادير بهدستآمده (گام  2تا )7

ردیف

معیارها

مقدار آنتروپی)(Ej

مقدار عدم اطمینان)(dj

وزن معیار)(Wj

1

شیب

1/311

1/113

1/177

2

ریختشناسی

1/311

1/122

1/111

3

كیفیت آب

1/33

1/11

1/12

1

ضخامت آبرفت

1/325

1/111

1/117

2

كاربری

1/313

1/127

1/113

5

ضریب نفوذ

1/317

1/122

1/111

7

عمق آب

1/377

1/123

1/115

1

تراكم زهکشی

1/131

1/115

1/212

3

قابلیت انتقال

1/31

1/12

1/133

پس از ایجاد پایگاه داده مکانی با توجه به نیازهای
اطالعاتی و تحلیلی فرآیند مدلسازی فضایی رویدادهها انجام
شد .در مرحله بعد الزم بود تا الیههای اطالعاتی باهم تركیب
شوند ،روشهای مختلفی برای تركیب الیههای اطالعاتی وجود
دارد كه در اینجا از روش میانگینگیری وزنی برای تلفیق
الیههای مختلف اطالعاتی استفادهشده است .پس از تلفیق ارزش
هر سلول مشخص شد ،برای دست پیدا كردن به نتیجه بهتر با
استفاده از روش شکستهای طبیعی كل سرزمین بر اساس نقشه

پهنهبندی به چهار طبقه نهایی تقسیمبندی شد (شکل .)3
بررسی وزن معیارها در این پژوهش نشان داد كه فاكتور
تراكم زهکشی با گرفتن وزنی معادل  1/211مهمترین عامل در
مکانیابی پخش سیالب در دشت سرخون است .از مجموع كل
مساحت دشت سرخون حدود  2111/122153هکتار بسیار
مناسب و  3211/531121غیرقابل استفاده ،برای عملیات پخش
سیالب تعیین شد .جدول ( )5مساحت این طبقهها برحسب
هکتار و درصد نشان دادهشده است.

ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ و ﻫﻤﮑﺎران  :ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ روش وزندﻫﯽ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧﻮن در ﺗﻌﯿﯿﻦ 255 ...

ﺷﮑﻞ  -3ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼبدﺷﺖ ﺳﺮ ﺧﻮن
ﺟﺪول  -6ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي

ﻃﺒﻘﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺣﺪاث

ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﮑﺘﺎر

3500/63

78740/82

4343/94

2018/12

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ

30/7

13/49

38/1

17/70

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ روش آﻧﺘﺮوﭘﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از
ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺟﺮاﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري رﻫﺎﺷﺪه و ﺑﻪﻣﺮور ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوژه ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪه ﺑﻮد در

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم  32ﻋﺮﺻﻪاي ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.
)ﺷﮑﻞ  (4ﺳﭙﺲ ﮐﻼس ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺎط

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاي در آنﻫﺎ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ازﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻓﻖ
ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن،
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و درﺻﺪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول .(7

ﺷﮑﻞ  -4ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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جدول  .4درصد تطابق کالس طبقهبندی و نقاط کنترل

طبقه

بسیار مناسب

مناسب

نامناسب

غیرقابل استفاده

درصد تطابق

%71/31

%1/21

%7/17

%3/21

برنامهریزی برای استفاده از سیالبها ضمن اینکه اثرات
تخریبی آنها را كاهش میدهد ،منبع آب جدیدی را در اختیار
مصرفكنندگان قرار میدهد .در این پژوهش بهمنظور تعیین
عرصههای مناسب برای پخش سیالب در دشت سرخون از روش
آنتروپی و مقایسه زوجی در رویکردی تلفیقی با سیستم اطالعات
جغرافیایی استفاده گردید .برای این منظور با توجه به مطالعات
پیشین و شرایط محلی منطقه از تأثیرگذارترین و بااهمیتترین
عوامل برای تعیین عرصههای مناسب پخش سیالب استفاده شد.
نتایج حاصل از این پژوهش ،با توجه بهدقت بیش از  71درصدی
آن حاكی از كارایی قابلقبول روش آنتروپی در ارزیابی سریع
مناطق وسیع در زمینه انتخاب مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی
است .در پژوهشهای مشابه كه توسط ( Chabok Boldaji et al.,
 )Yazdani Moghadam, 2011( ،)2011انجامگرفته بهمنظور
تعیین وزن معیارها از روش  AHPاستفادهشده است كه در این
روش روابط معیارها و ضریب تأثیرشان لحاظ نمیشود و این
دقت كیفیت كار را كاهش میدهد .نتایج پژوهش حاضر نشان
میدهد كه بیشتر مناطق كامالً مناسب و مناسب ازنظر شیب در
طبقه  3-1و  2-3درصد قرارگرفته است كه با نتایج ( Ale
 )sheikh et al, 2008و ()Chowdhury and Chowdhury, 2010
و ( )Faraji sabokbar et al, 2012و ()Rahman et al, 2013
مبنی بر این كه عرصههای با شیب كمتر از پنج درصد برای
تغذیه مصنوعی مناسباند همخوانی دارد .ازنظر قابلیت انتقال
طبقه كامالً مناسب در محدوده باالتر از  121متر روز قرا گرفته
این مناطق در محدودههایی باقابلیت انتقال باالتر منطبق هستند
كه ( )Chowdhury and Chowdhury, 2010به این موضوع
اشاره نمودهاند .ازنظر معیار ضخامت آبرفت در محدوده بیشتر از
 51متر كه با نتایج ( )Ale sheikh et al, 2008و ( Ghayoumian
 )et al, 2004همخوانی دارد .ازنظر الیه كاربری اراضی مناطق
بسیار مناسب در محدودههایی با كاربری مرتع و كشاورزی دیم
بهدوراز مناطق مسکونی قرارگرفتهاند .ازنظر معیار عمق ،مناطق
كامالً مناسب در عمق بیشتر از  51متر قرار دارد كه با نتایج
( )Yazdani Moghadam, 2011و ازنظر معیار ضخامت اّبرفت در
محدودهی بیشتر از  51متر كه با نتایج ( Ale sheikh et al,
 )2008و ( )Ghayoumian et al, 2004نیز همخوانی دارد و
همچنین این مناطق در محدودههای با ضریب نفوذپذیری بیشتر
( 21-11و  ،<21متر در روز) قرارگرفته كه با نتایج ( Chabok

 )Boldaji et al., 2011و ( )Zarcheshme et al., 2011مطابقت
دارد .ازنظر الیه هدایت الکتریکی مناطق مناسب و كامالً مناسب
در محدودههایی با ( )ECكمتر از  2111میکرو موس بر
سانتیمتر ،ازنظر الیه كاربری اراضی در محدودههایی با كاربری
مرتع و همچنین تراكم زهکشی كمتر از  3/1كیلومتر در
كیلومترمربع قرارگرفتهاند .دقت باالی مدل نشان داد كه استفاده
از روش آنتروپی پشتیبانیهای الزم را برای تصمیمگیرندگان و
برنامه ریزان در حل مسائل مدیریت آب به عمل میآورد تا
بتوانند درک عمیقتری از مسائل محیطی به دست آورند.

نتيجهگيری
آبهای زیرزمینی جزء منابع طبیعی باارزشی هستند كه در
سالیان اخیر براثر تغییرات اقلیمی ( Yazdani Moghadam,
 )2011و همچنین شیوه و میزان بهرهبرداری از آنها در
سالهای اخیر بخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک روند
نزولی داشته است .برنامهریزی برای استفاده از آبهای روان
ضمن اینکه اثرات تخریبی آنها را كاهش میدهد و میتواند
منبع آب جدیدی را در اختیار قرار دهد .در همین راستا ساخت
سازههای آبی برای تغذیه مصنوعی آبخوانها میتواند یکی از
شیوههای مدیریت منابع آب پایدار باشد .استفاده از فنآوریهای
نوین مرتبط با زمین همچون سنجشازدور و سیستم اطالعات
جغرافیایی میتواند در كاهش هزینهها و افزایش دقت نتایج
مکانیابی طرحهای تغذیه مصنوعی تأثیر بسزایی گذارد .در این
پژوهش بهمنظور تعیین عرصههای مناسب برای تغذیه مصنوعی
در دشت سرخون هرمزگان از روش تركیبی نوین آنتروپی شانون
و مقایسه زوجی در رویکردی تلفیقی با تاپسیس استفاده شد.
برای این منظور با توجه به مطالعات پیشین و شرایط محلی
منطقه از تأثیرگذارترین و بااهمیتترین عوامل برای تعیین
عرصههای مناسب پخش سیالب استفاده شد .حدود  17درصد از
منطقه در كالس بسیار مناسب جهت تغذیه مصنوعی قرار گرفت
نقشه نهایی با واقعیت زمینی بیش از  73درصد تطابق داشت كه
حاكی از كارایی قابلقبول روش تركیبی آنتروپی و  AHPدر
ارزیابی مناطق برای احداث سازههای تغذیه مصنوعی است.
نقشه خروجی این مدل میتواند بهعنوان راهنمایی جهت
مشخص نمودن مکانهای مناسب اجرای سازههای تغذیه
مصنوعی در دشت سرخون مورداستفاده قرار گیرد .در این راستا
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 استفاده از تصاویر ماهوارهای باقدرت تفکیک.حاضر مقایسه شود
مکانی باال در تولید پارهای از الیههای مورداستفاده در مکانیابی
همچون استخراج ریختهای منطقه یا كاربری اراضی میتواند
 همچنین ایجاد یک سیستم پشتیبان.مفید واقع گردد
تصمیمگیری چند معیاره كه قادر به ورود الیهها با وزنهای
متفاوت باشد كه بتواند سناریوهای مختلف در مکانیابی تغذیه
.مصنوعی را اجرا نماید پیشنهاد میگردد

پیشنهاد میگردد جهت مکانیابی مناطق مستعد تغذیه
مصنوعی ابتدا كلیه مطالعاتی جغرافیایی بر روی منطقه انجام
گیرد و سپس با توجه به شرایط منطقه از پارامترهای متفاوت و
 بهمنظور غنا بخشیدن به مطالعات.مؤثر در منطقه انتخاب شد
مکانیابی تغذیه مصنوعی با سیستم اطالعات جغرافیایی
پیشنهاد میگردد از روشهای تصمیمگیری چندهدفه و
 وPROMETHEE 4 روشهای جدیدتر چند معیاره همچون
 استفاده نموده و نتایج بامطالعهGREY SYSTEM THEORY
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