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چکیده
امروزه تخلیۀ آبهای زیرزمینی و جایگزیننشدن آنها ،یکی از مشکالت بزرگ محسوب میشود .تغذیۀ مصنوعی آبخوان ،یکی
از راهحلهای اصلی این بحران است .دشت فتویه در بخش مرکزی شهرستان بستک و در استان هرمزگاان رارار گرفتاه اسات.
هدایت الکتریکی آبهای سطحی در ایستگاه کهورستان وارع در منطقه ،در کلیۀ ماههای بررسیشده بسیار نامناسب اسات ،باه
طوری که این آبها نهتنها برای شرب بلکه برای کشاورزی نیز مناسب نیستند .بناابراین ،آبهاای زیرزمینای منباع تا مین آب
منطقه به شمار میروند .با وجود افت آبهای زیرزمینی نیاز به تغذیۀ مصنوعی آبخوان دشت فتویه احساس میشود .بناابراین،
در تحقیق حاضر منااطق مناساب تغذیاۀ مصانوعی شناساایی شاد .شااص

هاای مطارد در ایان تحقیاق شاامل نُاه پاارامتر

هیدروژئولوژی و ارتفاعی میشود که هر یک از آنها در رالب نقشه در محیط  GISارائه شد .در این تحقیق سعی شده است باا
استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی و روش تاپسیس فازی سلسلهمراتبی و تاپسیس فازی تحلیل شبکهای ،الیههای اطالعاتی
مختلف ایجاد و تلفیق شوند تا مکانهای مناسب برای اجرای تغذیۀ مصنوعی در دشت فتویه شناسایی و اولویتبنادی شاوند.
نتایج نشان داد مناطق جنوبی دشت پتانسیل زیادی برای تغذیۀ مصنوعی دارناد .در عاین حااو روش تاپسایس فاازی تحلیال
شبکهای نتایج بهتری را ارائه داد.
کلیدواژگان :تاپسیس فازی تحلیل شبکهای ،تاپسیس فازی سلسلهمراتبی ،تغذیۀ مصنوعی ،دشت فتویه هرمزگان.

* نویسندۀ مسئول

Email: malekian@ut.ac.ir
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مقدمه
روند افزایش جمعیت ،گسترش صنایع و نیاز انسان به آب براي
تأمین غذا ،سبب شده است که به آبهاي زیرزمین ی ب یش از
پ یش توج ه ش ود .ام روزه ،تخلی ۀ آبه اي زیرزمین ی و
جایگزیننشدن آب این منابع ،از بزرگترین مشکالت محسوب
میشود .خشکشدن تعداد زیادي از قناته ا و چ اهه ا س بب
شده است که بخش زیادي از سرمایهگذاريهاي انج ا ش ده از
بین برود .تغذیۀ مصنوعی یکی از روشهایی است که میتوان د
بخشی از آب خارجش ده از زی ر زم ین را ج ایگزین کن د [.]1
تغذیۀ مصنوعی نهتنها راهکاري براي افزایش آبهاي زیرزمینی
و جبران برداشت بیش از ح د آب اس ت ،بلک ه ای ن امک ان را
میدهد که در مواقع نیاز ،آب بیشتري را از سفرۀ آب زیرزمینی
برداش ت کن ی  .از طرف ی ،ذخی رۀ آب در زی ر زم ین در ه ر
منطقهاي به منزلۀ بیمهاي علیه خشکس الی و خس ارته اي
ناشی از آن محسوب میشود [ .]2روشه اي گون اگونی ب راي
تغذیۀ مصنوعی توسعه یافته است که انتخاب یک روش ویژه بر
پایۀ شرایط توپوگرافی ،زمینشناسی ،خ ا شناس ی ،کیفی ت
آب تغذیهاي و کاربرد نهایی آب است .در ش رایط وی ژه ،ارزش
زمین ،کیفیت آب زیرزمینی و ی ا حت ی آب و ه وا م یتوانن د
پارامترهاي مهمی در گزینش روش تغذیۀ مصنوعی باشند [.]3
باید توجه داشت که روشهاي مختلف مکانیابی ب ه عوام و
شاخصهاي زیادي بستگی دارد .بدون استفاده از یک سیس ت
توانمند ،که توانایی استفاده از الیههاي اطالعاتی مؤثر و تجزی ه
و تحلی آنها را داشته باشد ،امکان ح این معض امکانپذیر
نخواهد بود [ .]4سیست اطالعات جغرافیایی بهدلی توان ایی
مدیریت حج عظیمی از دادهها ،در این خصوص مناسب است
[ .]5در مکانیابی نواحی مستعد ط ر ه اي تغذی ۀ مص نوعی
توسط موهان و شانکار [ ]2شام زمینشناسی (تراک خط ی،
عمق سنگ بستر و عمق پوشش خا ) ،ژئومورفولوژي (ت راک
زهکشی ،ک اربري ارای ی ،واح دهاي ژئومورفول وژي ارای ی و
شیب) است .معی ار س و نوس انات س طحی ایس تابی اس ت.
تولی دي ه ر ی ک از الی هه ا ب ا اعم ال روش ب ولی توس ط
نر افزارهاي  GISبررسی و تحلی شد.
غیومیان و همکارانش ( )2002با استفاده از تکنی که اي
 GISمناطق مناسب براي تغذیۀ آبهاي زیرزمین ی مص نوعی
در آبخوان س احلی در حوی ۀ زهکش ی گاوبن دي در جن وب
ایران را تعیین کردند [ .]6در این مطالعه عواملی مانند ش یب،
سرعت نفوذ ،عمق آب زیرزمینی ،کیفی ت رس وبات آبرفت ی و
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کاربري زمین در نظر گرفته شد .براي عملیات تلفیق الیهه ا از
منطق بولی و ف ازي اس تفاده ش د .ب راي تعی ین رواب ط ب ین
واحدهاي ژئومورفول وژي و س ایته اي مناس ب ب راي تغذی ۀ
مص نوعی آبه اي زیرزمین ی ،ک اربري زم ین و نقش ۀ
ژئومورفولوژي از تصاویر ماهوارهاي استفاده ش ده اس ت .نت ای
ای ن مطالع ه نش ان م یده د ح دود  12درص د از منطق ۀ
مطالعهشده بهعنوان سایتهاي نسبتاً مناسب و هش ت درص د
براي تغذیۀ آبهاي زیرزمینی مصنوعی مناسب اس ت .ارتب ا
بین ژئومورفول وژي و من اطق مناس ب ب راي تغذی ۀ آبه اي
زیرزمینی نشان میدهد بیشتر این مناطق در مخرو افکنهه ا
و واحد سنگفرش واقع شدهاند .بهدلی وج ود عوام متع دد
در عملیات مک انی ابی تغذی ۀ مص نوعی نی از ب ه اس تفاده از
سیست تصمی گیري چندمعیاره احساس میشود .با توجه ب ه
این مویوع ،در تحقیق حایر سعی شده است ک ه ب ا ایج اد و
تلفیق الیههاي اطالعاتی مختلف ،مکان مناس ب ب راي اج راي
تغذیۀ مصنوعی در دشت فتویه شناسایی و اولویتبندي شود.
موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده
دشت فتویه در بخش مرکزي شهرس تان بس تک و در اس تان
هرمزگ ان ق رار گرفت ه اس ت .ای ن دش ت ب ا وس عت 222
کیلومترمربع از لحاظ جغرافیایی در محدودۀ ب ین  54 12ت ا
 54 44ط ول ش رقی و  22 12ت ا  22 25ع رش ش مالی
واق ع ش ده اس ت .دش ت فتوی ه ج ز مح دودۀ مطالع اتی
کهورستان بوده و در حویۀ آبخی ز رودخان ۀ ک واق ع ش ده
است .کلیۀ جریانهاي سطحی این دش ت ک ه مجموع هاي از
آبراههها و رودخانۀ اصلی آن است از طری ق رودخان ۀ ک ب ه
خلی فارس میریزد .شک  1موقعیت جغرافیایی دشت فتویه
را نشان میدهد.
روش تحقیق
بر اساس اهداف تحقیق از روشهاي زیر استفاده شد:
روش  :AHPب راي انج ا روش  ،AHPب ا اس تفاده از
نظرهاي کارشناسان به مقایسۀ زوجی معیارها پرداخته شد.
در این روش به هر معیار بر اساس درج ۀ اهمی ت ،ع ددي
ب ین ی ک ت ا نُ ه اختص اص داده ش د .در نهای ت ،می زان
سازگاري و وزن نهایی معیارها به دست آمد.
روش  :ANPب راي وزنده ی معی ار و زیرمعیاره ا در
روش  ،ANPاز این برنامه استفاده شد .بدینترتیب که ابتدا
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رابطهاي بین آنها ایجاد شد و در نهایت وزن نهایی معی ار و
زیرمعیارها به دست آمد.
روش تاپسیس فازی :ابتدا ،با اعداد مثلثی ف ازي م اتری
تصمی تشکی شد .سپ  ،وزن معیاره ا در م اتری نرم الیزه
اعمال شده و فاصلۀ گزینهه ا از گزین ۀ ای دهآل مثب ت و منف ی
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تعیین شد .در مرحلۀ آخر رتبهبندي گزینهها بهدست آمد.
روش همپوشانی :بهمنظور تهیۀ نقشهه اي رس تري،
تحلی و تلفیق الیهها استفاده شد.
مراح انجا تحقیق حایر را م یت وان در فلوچ ارت زی ر
خالصه کرد (شک .)2

شکل  .1موقعیت جغرافیایی دشت فتویه

شکل  .2فرایند انجام تحقیق

4

الیههای استفادهشده
شیب

شیبهاي زیاد به علت ایجاد فرسایش و همچنین ش یبه اي
بسیارک به علت اینکه مانع جریانه اي آب م یش وند ،ب راي
تغذیۀ مصنوعی آبهاي زیرزمینی مناسب نیستند [.]6
ارتفاع
کمترین و بیشترین ارتفاع منطق ه ب هترتی ب  365و 604
متر است .با افزایش ارتفاع ،ارزش طبقات ارتف اعی ک اهش
مییابد.
کاربری اراضی

در نقشۀ کاربري ارایی ،مناطق بایر بهعنوان بهترین مک انه ا
براي تغذیۀ مصنوعی سفرههاي زیرزمینی شناخته شده اس ت.
نامناسبترین کاربري محدودۀ مسکونی است .ک اربري ارای ی
شام استفاده از ارایی بهمنظور رفع نیازهاي گوناگون انس ان
اس ت [ .]2اج راي تکنی که اي مختل ف تغذی ۀ مص نوعی،
مستلز وجود گسترههاي مناسب از نظر کاربري ارایی اس ت.
به طوري که این پهن هه ا بای د ب ه دور از تمرک ز تأسیس ات،
مناطق مسکونی ،رخنمونهاي سنگی ،مردابها و شورهزاره ا،
مناطق کویري و ...باشد.
مناس بت رین منطق ه ب راي تغذی ۀ مص نوعی از نظ ر
کاربري ،مراتع و عرصۀ آبخوان است [.]8
هدایت الکتریکی

مؤلف ۀ ه دایت الکتریک ی ( )ECی ا ش وري آب ب ه عن وان
مبنایی براي شاخص کیفیت آب استفاده ش د .هرچ ه EC
بیشتر باشد ،کیفیت آب کمتر میشود .بنابراین ،با اف زایش
 ،ECارزش مناطق کمتر میشود و بهعک .
نفوذپذیری

تأثیر این عام در کاهش تبخیر و تعرق نمایان میشود ،به
گونهاي که اگر نفوذپذیري ک باشد ،در شیبهاي ک  ،آب
در روي س طز زم ین ب اقی م یمان د و تبخی ر آن س بب
افزایش امال خا میشود .میزان نفوذ ب ه ع واملی نظی ر
خصوصیات خا  ،پوشش گیاهی و شیب وابسته است [.]2
گرادیان هیدرولیکی

هرچه سطز فشار آبهاي زیرزمینی کمتر باشد ،به تغذی ۀ
آب بیشتري نیاز دارد .با تغذیۀ مص نوعی من اطق یادش ده
شیب گرادیان هیدرولیکی تعدی مییاب د .اگ ر در منطق ه
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میزان گرادیان هیدرولیکی ک باشد ،بیشتر آب تزریق ی از
طریق نقا خروجی تخلیه میشود و عم الً فراین د تغذی ۀ
مصنوعی با مشک مواجه میشود [.]10
فاصله از آبهای سطحی

در مکانیابی تغذیۀ مصنوعی به آبراهههایی با حج رواناب
کافی توجه میشود .عالوه بر این ،ابنی ه بای د در ن واحیاي
ساخته شوند که در فاصلۀ مناسب از آبراهههایی با روان اب
ک افی ق رار گرفت ه باش ند .ب ا زی ادبودن فاص لۀ ن واحی
شناساییشده براي اجراي طر تغذیۀ مصنوعی از رودخانه،
هزینۀ اجراي طر زیاد میشود و عم الً توجی ه اقتص ادي
خود را از دست میدهد و اگر این فاصله ک باش د ،ممک ن
است رودخانه ب ه حال ت زهک ش درآم ده و بخش ی از آب
تزریقی به درون زمین را زهکشی کند [.]11
فاصله از چاهها

براي س اخت ابنی ه تغذی ۀ مص نوعی در نزدیک ی چ اهه ا
حریمی را در نظر میگیرند تا بار فشاري که وارد میکنند،
موجب تخریب چاهها نشود.
فاصله از گسل

از آنجا که مناطق نزدیک به گس شرایط مناسبتري براي
تغذیۀ آبخوان دارند ،از امتیاز بیشتري برخوردارند.
یافتهها
شناسایی و اولویتبندی مکانهای مناسب تغذیۀ مصننوعی
با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسلهمراتبی

فراین د تحلی سلس لهمراتب ی ب ا شناس ایی و اولوی تبن دي
معیارهاي تصمی گیري ش روع م یش ود .ای ن عناص ر ش ام
هدف ،معیارها یا مشخصهها و گزینههاي احتمالی میشود ک ه
در اولویتبندي به کار گرفته میشوند .فرایند شناسایی عناص ر
و ارتبا بین آنها به ایجاد یک س اختار سلس لهمراتب ی منج ر
میشود .سلسلهمراتبی بودن به ای ن دلی اس ت ک ه عناص ر
تصمی گیري را میتوان در سطو مختلف خالصه کرد [.]12
پ از تشکی ماتری مقایسه ،بهترتیب زیر وزنه اي
نسبی معیارها به دست میآید:
گا نخست :محاسبۀ مجموع مقادیر هر ستون در ماتری
مقایس ۀ زوج ی اس ت (ج دول  .)1گ ا دو  :استانداردس ازي
اعداد ماتری است .گا سو  :محاسبۀ می انگین مؤلف هه ا در
هر ردیف از ماتری استانداردشده است؛ یعنی تقسی مجموع
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امتیازهاي استانداردشده براي هر ردیف بر تع داد معیاره ا ک ه
حاص هر یک ماتری ستونی است .این میانگینها تخمین ی
از وزن نسبی معیاره اي مقایس هش ده اس ت .در ای ن زمین ه
درنهایت وزن نهایی به دست میآی د (ج دول  .)2وزن نه ایی
مبنایی براي تصمی گیري است و به عنوان نسبتهاي ک ارایی
هر معیار در رسیدن به هدف نهایی ب ه ک ار گرفت ه م یش ود.
همانطور که مشاهده میشود مجموع یریب اهمیت معیاره ا
معادل ی ک اس ت و ای ن نش اندهن دۀ نس بیب ودن اهمی ت
معیارهاست .یکی از مزیتهاي فرایند تحلی سلس لهمراتب ی
امکان بررسی سازگاري در قضاوتهاي انجا شده براي تعی ین
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یریب اهمیت معیارها است .چنانچه این یریب کوچکت ر ی ا
مساوي  0/1باشد ،سازگاري در قضاوته ا م ورد قب ول اس ت
وگرنه باید در قضاوته ا تجدی د نظ ر ش ود .ب ه بی ان دیگ ر،
ماتری مقایسۀ زوجی معیارها بای د دوب اره تش کی ش ود .در
این پژوهش سازگاري  0/04ب وده اس ت؛ یعن ی س ازگاري در
قضاوتها رعایت شده است.
براي پیادهسازي روش تاپسی ف ازي سلس لهمراتب ی
توابع عضویت مثلثی ب راي هری ک از واژهه اي مح اورهاي
معرف ارجحیت در ج دول  3مق ادیر زب انی و ع دد ف ازي
مثلثی متناظر با وزن آنها آمده است.

جدول  .1ماتریس مقایسۀ زوجی معیارها
الیهها

شیب

نفوذپذیری

شیب
نفوذپذیري
آب سطحی
چاه
کاربري
هدایت الکتریکی
سطز فشار
گس
ارتفاع
مجموع

1
0/5
0/33
0/25
0/2
0/16
0/14
0/125
0/11
2/82

2
1
0/5
0/33
0/25
0/2
0/16
0/14
0/125
4/21

الیهها

شیب

نفوذپذیری

شیب
نفوذپذیري
آب سطحی
چاه
کاربري
هدایت الکتریکی
سطز فشار
گس
ارتفاع

0/5
0/2
0/2
0/2
0/2
0/6
0/5
0/4
0/3

0/42
0/21
0/1
0/02
0/05
0/04
0/03
0/03
0/02

ف .از آب
سطحی
3
2
1
0/5
0/33
0/25
0/2
0/16
0/14
2/6

ف .از چاه
4
3
2
1
0/5
0/33
0/25
0/2
0/16
11/45

کاربری
اراضی
5
4
3
2
1
0/5
0/33
0/25
0/2
16/28

سطح
فشار
2
6
5
4
3
2
1
0/5
0/33
28/83

هدایت
الکتریکی
6
5
4
3
2
1
0/5
0/33
0/25
22/08

فاصله از
گسل
8
2
6
5
4
3
2
1
0/5
36/5

ارتفاع
2
8
2
6
5
4
3
2
1
44

جدول  .2محاسبۀ وزن نهایی
ف .از آب
سطحی
0/32
0/26
0/13
0/06
0/04
0/03
0/02
0/02
0/01

ف .از
چاه
0/35
0/26
0/12
0/02
0/04
0/03
0/02
0/02
0/01

کاربری
اراضی
0/3
0/24
0/18
0/12
0/06
0/03
0/02
0/01
0/01

هدایت
الکتریکی
0/22
0/22
0/18
0/13
0/02
0/04
0/02
0/01
0/01

سطح
فشار
0/24
0/2
0/12
0/14
0/1
0/02
0/03
0/02
0/01

جدول  .3مقادیر زبانی و عدد فازی مثلثی متناظر با وزن آنها
مقدار زبانی
بسیار ک
ک
متوسط
زیاد
بسیار زیاد

عدد فازی مثلثی متناظر با متغیر وزن
()0 ،0 ،0/2
()0 ،0/2 ،0/4
()0/3 ،0/5 ،0/2
()0/6 ،0/8 ،1
()0/8 ،1 ،1

فاصله از
گسل
0/22
0/12
0/16
0/14
0/11
0/08
0/05
0/03
0/01

ارتفاع
0/2
0/18
0/16
0/14
0/11
0/02
0/02
0/04
0/02

وزن
نهایی
0/31
0/22
0/15
0/11
0/02
0/05
0/03
0/02
0/01
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جدول  .4ماتریس تصمیم با اعداد فازی مثلثی









ارتفاع

گسل

سطح فشار

()1/110

()1/125

()1/135

()0/8 ،0/8 ،1
()0/6 ،0/6 ،0/8
()0/4 ،0/4 ،0/6
()0/2 ،0/2 ،0/4
()0 ،0 ،0/2

()0/6 ،0/8 ،1
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0 ،0/2 ،0/4
()0 ،0 ،0/2

()0/8 ،1 ،1
()0/6 ،0/8 ،0/8
()0/4 ،0/6 ،0/6
()0/2 ،0/4 ،0/4
()0 ،0 ،0/2

هدایت

کاربری

فاصله از

ف .از آب

الکتریکی

اراضی

چاهها

سطحی

()1/151

()1/174

()1/110

()1/155

()0/6 ،0/8 ،1
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0 ،0/2 ،0/4
()0 ،0 ،0/2

()0 ،0/2 ،0/2
()0/8 ،1 ،1
()0 ،0 ،0/2
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0/4 ،0/6 ،0/8

()0/6 ،0/8 ،1
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0 ،0/2 ،0/4
()0 ،0 ،0/2

()0 ،0 ،0/2
()0 ،0/2 ،0/4
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/6 ،0/8 ،1

در مرحلۀ اول ماتری تص می ب ا مؤلف هه اي ع ددي
فازي تشکی شد .از آنجا که اعداد فازي استفادهش ده ی ک
مقیاس دارند ،نیازي به نرمالیزهکردن این ماتری نیست.
در مرحل ۀ دو ب ا اعم ال وزن نه ایی معیاره ا
(بهدستآم ده از روش  )AHPدر مؤلف هه اي م اتری ،T
ماتری وزندار فازي بهدست میآید.
در مرحلۀ سو ویژگی گزینههاي ایدهآل مثبت و منفی
بهترتیب با قراردادن اعداد مثلث ی بیش ترین و کمت رین در
هر معیار در یک بردار مشخص میشود.
در مرحلۀ چهار هر مؤلف ه از م اتری  ،D+فاص له از
طبق ۀ ای دهآل مثب ت و ه ر مؤلف ه از  D-فاص له از طبق ۀ
ایدهآل منفی را نشان میدهد .در این مرحله با تفری ق ه ر
یک از مؤلفهه اي م اتری وزندار از مق دار ح د ای دهآل
مثب ت و منف ی ،فاص لۀ ف ازي از ای دهآل مثب ت و منف ی
بهدست میآید .با تقسی مجموعه مؤلفههاي هر عدد فازي
بر عدد  ،3ماتری فاصلۀ فازيزداییشده از ایدهآل مثبت و
منفی حاص میشود .ماتری هاي  D+و  D-در الی هه اي

نفوذپذیری

شیب

()1/222

()1/312

()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1

()0/8 ،1 ،1
()0/6 ،0/8 ،0/8
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/6 ،0/6
()0 ،0 ،0/2

1

2

T  3

4
5 

اطالعاتی مورد بررسی اعمال شد و براي هر معی ار دو الی ۀ
اطالع اتی ب ه ن ا ه اي فاص له از ای دهآل مثب ت و منف ی
تشکی ش د .در ای ن مطالع ه ه ر پیک س از الی هه اي
رستري با اب عاد  10 × 10متر به عنوان یک گزینه در نظ ر
گرفته میشود .این الیهها در محیط  GISتلفیق شدند.
مرحلۀ پنج  :در محیط  GISبا استفاده از ابزار Raster
 Calculatorرتبۀ معیارها در الیههاي رستري مربو به آن
اعمال میشود و تا الیۀ نهایی پهنهبن دي تغذی ۀ مص نوعی
حاص شود .در این الیه هرچه امتیاز یک پیکس بیش تر
باشد ،نشاندهندۀ مطلوبیت بیشتر آن پیکس ب راي انج ا
عملیات تغذیۀ مصنوعی است.
در مرحل ۀ شش الی ۀ م د نظ ر ب ا اس تفاده از روش
شکست طبیعی طبقهبندي شد .نقش ۀ نه ایی پهن هبن دي
تغذیۀ مصنوعی دشت فتویه براساس روش تاپسی ف ازي
سلسلهمراتبی در شک  3ارائه شده است .مشاهده میش ود
که من اطق مناس ب و ک امالً مناس ب در فاص لۀ  1000ت ا
 2000متري از چاههاي جنوبی دشت واقع شدهاند.

شکل  .3پهنهبندی پتانسیل تغذیۀ مصنوعی به روش تاپسیس فازی سلسلهمراتبی

ملکیان و پوررضا :تعیین و اولویتبندی پهنههای مناسب تغذیۀ مصنوعی به روش تاپسیس فازی سلسلهمراتبی ...

با توجه به شک  3مساحت اولویتبندي مکانهاي تغذی ۀ
مص نوعی منطق ه ب ه روش تاپس ی ف ازي سلس لهمراتب ی
مشخص شده است .مناطق با اولویت اول  1462هکتار (طبق ۀ
کامالً مناسب) ،مناطق با اولویت دو با مساحت  1523هکت ار
(مناسب) و مناطق با اولویت سو  252هکتار (نسبتاً مناس ب)
هستند.
شناسایی و اولویت بندی مکنان هنای مناسنب تغذینۀ
مصنوعی با استفاده از روش تاپسنیس فنازی تحلینل
شبکه ای
ایجاد شبکۀ ANP

با توجه به بررسی منابع و نی ز ی وابط س ازمانی شناس ایی
مکانهاي مناسب تغذیۀ مصنوعی ،معیارها و شاخصه ا در
قالب سه خوشۀ عوام هی دروژئولوژي ،عوام ارتف اعی و
سایر ،سازماندهی شدند .داخ هر خوشه عناصر مربو ب ه
آن جاي گرفتند .عناصر هر خوشه یمن آنکه در داخ خود

به ه مربو میشوند ،برخی از آنها ممکن است به عناصر
سایر خوشهها نیز وابسته باشند .ای ن موی وع رواب ط ب ین
خوشهها و عناصر خوشههاي مختلف را مشخص م یکن د.
شک  4ساختار شبکهاي مدل را نشان میدهد.
مقایسۀ زوجی خوشهها

در این مرحله خوشهها با ه مقایسه م یش وند .ب ا توج ه ب ه
ترجیحات تصمی ساز وزن خوشهها بهدست میآی د .در اینج ا
براي محاسبۀ وزن نسبی از بردار ویژۀ ماتری مقایسۀ زوج ی
اس تفاده ش ده اس ت .ب راي حص ول اطمین ان از س ازگاري
مقایسههاي انجا شده ،نرخ ناس ازگاري ( )C.Rمحاس به ش ده
است و براساس شاخصهاي ساعتی متناسب با تعداد سطرهاي
ماتری وزنها ،ای ن اطمین ان حاص ش د ک ه م اتری ه ا
سازگارند .جدول  5ماتری مقایس ۀ زوج ی و وزن خوش هه ا
نشان میدهد.

شکل  .4ارتباط و وابستگی بین خوشهها و معیارها
جدول  .5ماتریس مقایسۀ زوجی و وزن خوشهها
خوشهها

عوامل هیدروژئولوژی

عوامل ارتفاعی

سایر عوامل

بردار ویژه

عوام هیدروژئولوژي
عوام ارتفاعی
سایر عوام

1
0/33
0/25

3
1
0/5

4
2
1

0/625
0/238
0/136

میزان ناسازگاري0/01 :
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0
تشکیل ابرماتریس اولیه و ابرماتریس وزنی

محاسبۀ وزن نهایی معیارها

بعد از آنکه مقایسههاي زوجی انجا شد ،نتای وارد ابرم اتری
میش ود .ابرم اتری اولی ه از تلفی ق م اتری ه اي مختل ف
بهدست میآید (جدول  .)6جمع عناصر هر س تون ابرم اتری
بیش از یک است .در مرحلۀ بعد ابرم اتری نرم ال م یش ود.
ابرماتری بهدستآمده ،ابرماتری وزنی است.

در آخرین مرحله با توجه به جدول وزن خوشهه ا و ابرم اتری
حد ،وزن نهایی معیارها محاسبه میشود (جدول .)2
در ای ن مرحل ه وزن نه ایی معیاره ا حاص از روش
 ،ANPدر مؤلفهه اي م اتری  Tی رب ش ده و م اتری
وزندار فازي بهدست آمده است (جدول .)8

جدول  .6ابرماتریس اولیه
معیار
گس
کاربري ارایی
شیب
ارتفاع
سطز فشار
ف .از آب سطحی
ف .از چاه
نفوذپذیري
هدایت الکتریکی

ف .از

کاربری

گسل

اراضی

0
1
0
1
0
0/33
0
0/66
0

1
0
0/5
0/5
0
0/22
0/16
0/54
0

شیب

ارتفاع

0
1
0
1
0/05
0/25
0/15
0/42
0/11

0
1
1
0
0/02
0/22
0
0/42
0/14

سطح

ف .از آب

فشار

سطحی

0
0
1
0
0
0/22
0/16
0/53
0

0/2
0/8
0/88
0/11
1
0
0
0
0

ف .از چاه

نفوذپذیری

0
1
0/88
0/11
0/14
0/65
0
0
0/21

0
1
0/88
0/11
0/2
0
0/8
0
0

هدایت
الکتریکی
0
1
0/2
0/8
0
0
0/25
0/25
0

جدول  .7وزن نهایی معیارها
خوشهها

وزن خوشهها

عوام هیدروژئولوژي

0/625

عوام ارتفاعی

0/238
0/136

سایر عوام

عناصر

وزن عمومی

وزن نهایی

نفوذپذیري
هدایت الکتریکی
فاصله از آب سطحی
فاصله از چاهها
سطز فشار
شیب
ارتفاع
فاصله از گس
کاربري ارایی

0/12
0/04
0/15
0/14
0/14
0/12
0/02
0/02
0/1

0/106
0/025
0/023
0/082
0/082
0/04
0/016
0/002
0/013

جدول  .0ماتریس تصمیم با اعداد فازی مثلثی









هدایت

ارتفاع

گسل

سطح فشار

()1/17

()1/112

()1/10

()0/8 ،0/8 ،1
()0/6 ،0/6 ،0/8
()0/4 ،0/4 ،0/6
()0/2 ،0/2 ،0/4

()0/6 ،0/8 ،1
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0 ،0/2 ،0/4

()0/8 ،1 ،1
()0/6 ،0/8 ،0/8
()0/4 ،0/6 ،0/6
()0/0،2/4 ،0/4

()0/6 ،0/8 ،1
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0 ،0/2 ،0/4

()0 ،0 ،0/2

()0 ،0 ،0/2

()0 ،0 ،0/2

()0 ،0 ،0/2

الکتریکی
()1/12

ف .از آب

کاربری

فاصله از

اراضی ()1/11

چاهها ()1/10

()0 ،0/2 ،0/2
()0/8 ،1 ،1
()0 ،0 ،0/2
()0/2 ،0/4 ،0/6

()0/4 ،0/6 ،1
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0 ،0/2 ،0/4

()0 ،0 ،0/2
()0 ،0/2 ،0/4
()0/2 ،0/4 ،0/6
()0/4 ،0/6 ،0/8

()0/4 ،0/6 ،0/8

()0 ،0 ،0/2

()0/6 ،0/8 ،1

سطحی
()1/11

نفوذپذیری

شیب

()1/1

()1/14

()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1
()0/8 ،1 ،1

()0/8 ،1 ،1
()0/6 ،0/8 ،0/8
()0/4 ،0/6 ،0/8
()0/2 ،0/6 ،0/6

()0/8 ،1 ،1

()0 ،0 ،0/2

1

2
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ملکیان و پوررضا :تعیین و اولویتبندی پهنههای مناسب تغذیۀ مصنوعی به روش تاپسیس فازی سلسلهمراتبی ...
زار Raster Calculator

در محیط  GISبا اس تفاده از اب
رتبۀ معیارها در الیههاي رستري مربو به آن یرب ش ده
و الیۀ نهایی پهنهبندي تغذیۀ مصنوعی به دست آمد.
الیۀ پهنهبن دي ب ا اس تفاده از روش شکس ت طبیع ی
موجود در ابزار  Reclassifyطبقهبندي ش د .ای ن الی ه در

1

پن طبقه از نامناسب تا کامالً مناسب تقس ی بن دي ش ده
است .شک  5نقشۀ طبق هبن دي تغذی ۀ مص نوعی دش ت
فتویه بر اساس روش تاپس ی ف ازي تحلی ش بکهاي را
نشان میدهد .همانط ور ک ه مش اهده م یش ود من اطق
جنوبی دشت پتانسی زیادي براي تغذیۀ مصنوعی دارند.

شکل  .5پهنهبندی پتانسیل تغذیۀ مصنوعی به روش تاپسیس فازی تحلیل شبکهای

مساحت اولویتبندي مکانهاي تغذیۀ مص نوعی ب ه روش
تاپسی فازي تحلی شبکهاي مشخص شده است .مناطق ب ا
اولوی ت اول  501هکت ار (طبق ۀ ک امالً مناس ب) ،من اطق ب ا
اولویت دو با مساحت  2250هکتار (طبقۀ مناسب) و من اطق
با اولویت سو  6352هکتار (طبقۀ نسبتاً مناسب) هس تند .ب ا
بررسی مجدد معیارهاي مطالعهشده و بازدید میدانی از منطق ه
مشخص شد که نتیجه روش حاص از روش تاپس ی ف ازي
تحلی شبکهاي نسبت به تاپسی فازي سلسلهمراتبی کارایی
بیشتري دارد.
نتایج
ب ا اس تفاده از س امانۀ اطالع ات جغرافی ایی م یت وان
طبقهبندي و مکانیابی مکانهاي تغذیۀ مص نوعی ص ورت
گرفت .به طور کلی ،در این سیست میتوان با م دلس ازي
جهان واقعی و تسلط بیشتر به مویوع مطالعهشده ،مس ائ
را با دقت و سرعت عم بیشتري بررسی و تحلی کرد.
استفاده از روش تحلی شبکهاي یعف شیوۀ تحلی

سلسلهمراتبی یعن ی انعک اس ت أثیرات عناص ر ب ه ص ورت
یکطرفه و از باال به پایین را مرتفع میسازد .به این ترتیب
که یک شبکه خوشههایی از عناصر دارد که وابس تگیه اي
داخلی و خارجی بین آنها برقرار است .به طور کلی ،روش
 ANPتکام یافتۀ  AHPاست.
 در فراین د استانداردس ازي عوام و معیاره ا روشفازي به دلی توانایی انعکاس بهتر واقعیتها ،کارایی بیشتر
و مؤثري دارد .با استفاده از توابع عض ویت موج ود در ای ن
روش میتوان به کالسهاي مختلف موجود در معیاره ا ب ا
توجه به تأثیري که در هدف مد نظر دارند ،ارزش مناس بی
اعمال کرد.
بهکارگیري اعداد مثلثی فازي در روشهاي تاپس ی
فازي سلس لهمراتب ی و تاپس ی ف ازي تحلی ش بکهاي
کارایی سیست را بیشتر میکند.
مواقعی که چارچوب خاصی ب راي تعی ین اهمی ت و
ارزش معیاره ا وج ود ن دارد ،اس تفاده از روشه اي
تصمی گیري چندمعیاره از بهترین گزینههاست .شیوهه اي

1317  بهار،1  شمارۀ،5  دورۀ،اکوهیدرولوژی
Sciences. Shahid Chamran University of Ahvaz.
2009. [Persian].
[7]. Karimi E, Zare M, Karimi M, Bahrami Z. Areas
suitable of site selection for artificial recharge
using GIS and hierarchical analysis method. 1st
National symposium on Geology of Iran. Shiraz.
2011. [Persian].
[8]. Sepand S. Feasibility study of artificial recharge
in the range of Lali. MSc thesis. Faculty of
Sciences. Shahid Chamran University of Ahvaz.
2008. [Persian].
[9]. Ebrahimi F. Artificial recharge of site selection
in the township Shahrood. M.A. thesis.
Shahrood University. 2011. [Persian].
[10]. NajafAbadi AM. Areas suitable of site
selection for artificial recharge of groundwater
in two ways Boolean logic and fuzzy basin
Shahrekord plain. M.Sc. thesis. Shahrekord
University. 2010. [Persian].
[11]. Bowen WM. AHP: Multiple Criteria
Evaluation. In: Klosterman, R, Brail R and
Bossard EG, Editor. Spreadsheet Models for
Urban and Regional Analysis. New Brunswick:
Center for Urban Policy Research. 1993. pp.
333-357.
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تحلی سلسلهمراتبی و تحلی ش بکهاي ب ه دلی تعی ین
اولویت معیارها یا استفاده از نظرات کارشناسی و مقایس ات
، از س وي دیگ ر.زوجی از معروفترین این روشها هستند
بیان بسیاري از عوام با منطق ریایی کالسیک امکانپذیر
نیست و همیشه در دنیاي واقعی عد قطعیت وجود دارد و
چون روش تاپسی فازي تحلی شبکهاي ای ن مه را در
. روش مناسبی است،نظر میگیرد
بر اساس روش تاپسی ف ازي سلس لهمراتب ی من اطق
 ه زار مت ري از2 مناسب و کامالً مناسب در فاصلۀ یک هزار تا
 در ای ن روش مس احت.چاههاي جنوبی دشت واقع ش دهان د
 من اطق ب ا اولوی ت دو، هکت ار1462 مناطق ب ا اولوی ت اول
. هکتار هستند252  هکتار و اولویت سو1523
روش تاپسی فازي تحلی شبکهاي نشان م یده د
مناطق جنوبی دشت پتانسی زیادي براي تغذیۀ مص نوعی
501  ب ر اس اس ای ن روش من اطق ب ا اولوی ت اول.دارن د
 هکت ار و2250  مناطق با اولوی ت دو ب ا مس احت،هکتار
. هکتار هستند6352 مناطق با اولویت سو
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