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 دشت :يمورد (مطالعه يمراتب سلسله ليتحل نديفرا از استفاده باي اريآب ستميس نيبهتري ابيارز
  ذه)يا

  
  ٣نسبيد برومندسعو  ٢يالباج محمد ،*١يسين ايلم

  
  

  دهيچک
  

 قيتحق نيا در .است شده آب منابع نهيبه و درست رفمص در چالش جاديا باعث که استي موضوع ،آب کمبود بحران
ي ريگ ميتصم در جيراي ها روش ازي کي د.ش  گرفتهکار هب آب منابع از درست ةاستفادي برا )MCDM( چندمعيارهي ريگ ميتصم

 با ويي ارهايرمعيز و ارهايمع گرفتندر نظر  با روش نيا است.ي مراتب سلسله ليتحلي ريگ ميتصم روش از استفاده ،ارهيچندمع
ي هندس نيانگيم روش بهي انتخابي ارهايرمعيز و ارهايمع  وزن ةمحاسب و )Saaty(ي ساعت روش به ارهايمعي بند تياولو به توجه
ي اريآبي ها ستميسي برا زرعهم  کيزيف وي اجتماع -ياقتصاد اريمع ود ،قيتحق نيا در دهد. يم ازيامتي اريآب ستميس به

 در موجود زاتيتجه اريرمعيز ۴ بهي اجتماع - ياقتصاد اريمع .شد گرفته نظر در ذهيا دشت ةمنطق در فشار تحت وي سطح
 محصول وي پوگرافتو خاک، منطقه، مياقل آب، اريرمعيز ۵ به مزرعه کيزيف اريمع و فرهنگ و کارگران مهارت نه،يهز منطقه،
 پس و شدندي ازدهيامت ۹ تا ۱ ازي مراتب سلسلهي ازبنديامت جدول به توجه با ارهايرمعيز و ارهايمع ،ابتدا در .ندشدي بند ميتقس
 اطالعات ستميس وارد ازهايامت ،سپس و محاسبه نهيگز هري برا ارهايرمعيز و ارهايمعيي نها وزني هندس نيانگيم ةمحاسب از

 ستميسعنوان  ي بهسطحي اريآب ستميس ،تينها در .آمدند دست هب ستميس هري براي خروجي ها نقشه و شدهيي ايجغراف
  شد. انتخاب ذهيا دشت مناسب

  
  .AHP، GIS ،يريگ ميتصم،بندي اولويت ،ياريآب :ي كليديها واژه
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  مقدمه
 خشک مناطق وجز يياجغرافي موقعيت نظر از ايران کشور

 در آب با رابطه در ن،يبنابرا و است جهان خشک نيمه و
 وي تختگاهيي رزاي(م برد مي سر به تري بحراني شرايط

 خشك اقليمي وضعيت با كشورهاي در ).١٣٨٥ همکاران،
 تناسب عدم و بارندگي غيريكنواخت توزيع با خشك نيمه و

 زراعي، گياهان نياز مورد آب با بارندگي مدت و ميزان
 كشاورزي توسعه در مهم ابزار يكعنوان  به مناسب آبياري

 آبياري روش انتخاب آبياري پروژه يک در رود. يم شمار به
 ايفا پروژه آن موفقيت در اهميتي با بسيار نقش مناسب

 تحليل روش ).١٣٨٥ زرشناس، و ناي(ب کند مي
 از يکي )Analytical Hierarchy Process(ي مراتب سلسله
 با گيري تصميم براي شده طراحي هاي سيستم ترين جامع

 گرفتن  نظر در امکان زيرا است. چندگانه معيارهاي
 نديفرا اين .کند مي فراهم را کيفي و کمي معيارهاي

 و داده دخالت گيري ميتصم در را مختلف هاي گزينه
 پذير امکان را زيرمعيارها و معيارها روي حساسيت تحليل
 نهاده بنا زوجي ةمقايس مبناي بر ،اين بر عالوه ؛سازد مي
 ساده محاسبات و قضاوت شود  مي باعث که است شده
 را سيستم ناسازگاري و سازگاري ميزان ،همچنين .شود
 در نديفرا اين ممتاز مزاياي از که دهد مي نشان

 اين تئوري مبناي .است چندگانه معيارهاي با گيري تصميم
 مطرح )۱۹۸۰ ،ي(ساعتي ساعت توسط بار اولين براي روش
 به نسبت ماتريس يک ايجاد با AHP مد در است. شده

 و شود مي پرداخته (فاکتورها) ها املع يدو به دو مقايسه
 يکي است. مهم خصوصيت دو داراي محققين ادعاي به بنا

 حل در متعدد کيفي و کمي فاکتورهاي در نظر گرفتن
 از پيچيده مسائل تحليل و تجزيه قابليت ديگري و لهئمس

 در ).١٩٨٠ ،ي(ساعت است فاکتورها مراتبي سلسله طريق
 است الزمي اريآب متنوعي ها روش مناسب مناطق انتخاب

 ستميس نيبهتر انتخاب در ثرؤم مختلفي هااريرمعيز
ي مراتب سلسله ليتحل روش شوند. گرفته نظر دري اريآب
 و دارد را مختلفي هااريرمعيز نيب ارتباطي برقرار تيقابل
ي بند تياولو عمل تواند يم هااريرمعيز نيب ارتباط جاديا با
 منظور هبي ريگ ميتصم و )١٩٨٠ ،ي(ساعت دهد انجام را

 و تر عيسر را نظر موردة منطقي برا ستميس نيبهتر انتخاب
   کند.  تر قيدق

 از استفاده با )۱۳۹۳( همکاران و ايک قيصد قيتحق طبق
 در ارييآب هاي ستميس انواع يمراتب سلسله ليتحل روش

 به دورود منطقه در واقع اتکا سازمان کشاورزي ياراض
 انواع و گرفتند قراري ابيارز مورد هکتار ۱۱۵۰ مساحت

ي ها قيتحق جينتا .شدند بندي تياولو ارييآب هاي ستميس
 نيب از يزراع کشت حالت در که داد نشان شانيا
 ،اي قطره و يباران ،)ارييش( فارو ارييآب هاي ستميس

 .دارد قرار تياولو در يباراني اريآب ستميس از استفاده
 استفاده مرسوم يباران ارييآب هاي روش نيب در ،نيهمچن

 نيبهترعنوان  به ترتيب به وتيپ سنتر و رينيل ستميس از
 ييجانما قيتحق نياي انتها در و شدند انتخاب ها ستميس
 ييها نقشه قالب در و يطراح منطقه در يباران هاي ستميس

 وي رمز توسط کهي گريد قيتحق در .شد داده نشان
 اجراي تناسب و پتانسيل شد، انجام )۱۳۹۳( همکاران
 با جنوبي خراسان استان در اي قطره آبياري هاي سيستم
 زيرزميني، آب منابع کيفيت اقليمي، شرايط به توجه

 .شد ارزيابي طقه،من خاک مشخصات و توپوگرافي وضعيت
 به تبديل آبياري در مؤثر پارامترهاي ةکلي ،منظور بدين
 و ندشد بندي کالس و بندي پهنه سپس، ،شده نقشه يک

 از استفاده با AHP در حسابي ميانگين روش توسط
 يابي مکان براي نهايي نقشه واقع در Arc GIS 9.3 رافزا نرم

 در اي قطره آبياري هاي سيستم ياجرا مناسب مناطق
 درصد ۵۰ حدود شانيا قيتحق به توجه با ه شد.يته استان
 سيستم اجراي قابليت جنوبي خراسان استان اراضي
 با )۲۰۱۲( همکاران و انانه .داشت را اي قطره آبياري
 ليتحل ويي ايجغراف اطالعات ستميس از استفاده
ي اريآبي برا مناسبي باراني اريآب ستميسي مراتب سلسله

ي ابيارز را نامتعارف آب از استفاده باي کشاورزي ها نيزم
 کل از %۳۱ تنها که داد نشان آنها قاتيتحق جينتا کردند.
 بودند. نامتعارف آب باي باراني اريآب مناسب حوضهي اراض

 روش دو براي اراضي تناسب )۲۰۰۴( همكاران و امبوج
 ارزيابي را تونس شمال در اي قطره و سطحي آبياري

 ۳ تنها داد نشان پارامتريك ارزيابي سيستم نتايج .دندکر
 مناسب بسيار ،روش دو هر در اراضي سطح از درصد
 و توسعهدليل  به ذهيا دشت ةمنطق در شدند. بندي طبقه
 نيا از درست ةاستفاد آب، منابع وجود وي کشاورز رونق
 منطقه دري اريآب ستميس نيبهتر انتخاب به منوط منابع
ي اريآب ستميس نيتر جيرا ،يسطحي اريآب ستميس است.
 ستميسي اجرا از قبل و است منطقه نيا در استفاده مورد
 ةنحوي راستا در است الزم منطقهي برافشار  تحتي اريآب

 از کشاورزان استقبال وفشار  تحت ستميس عملکرد
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 رد.يبگ صورتي قيدق مطالعات ،فشار تحتي ها  ستميس
ي اريآب ستميس نيبهتر نتخابا ،قيتحق نيا انجام از هدف

 عملکرد بر گذارريأثت مختلفي هااريرمعيز در نظر گرفتن با
 ستميس نکهيادليل  به است.ي اريآب مختلفي ها ستميس
 نشده اجرا ذهيا دشت ةمنطق در کنونتافشار  تحتي اريآب

  .استي ضرور اريبس قيتحق نيا انجام ،است
  

  ها روش و مواد
 ياراض نيا شدند؛ طالعهم ذهيا دشت ياراض ،مطالعه نيا در
 مرکز اهواز، شرق شمال در و کتاره ۵/۱۱۰۸۰ وسعت با

 تا ۴۹°۴۵' جغرافيايي مختصات بين و خوزستان استان
 شمالي عرض ۳۱°۵۷' ات ۳۱° ۴۶ 'و شرقي طول ۴۹ ۵۹°'

 ۲۴ ساليانه حرارت درجه ميانگين .)۱(شکل  دندار قرار

 از تبخير و ساالنه بارندگي ميانگين گراد، سانتي درجه
 اراضي است. متر يليم ۱۶۸۵ و ۹/۶۵۵ ترتيب به تشتک
 اطراف در ريز دانه آبرفتي رسوبات شامل ،نظر مورد ةمنطق
 رسوبات و درصد ۰- ۲ کلي شيب با ميانگران و بندان تاالب
 کلي شيب با کوهستان دامنه اراضي در درشت دانه آبرفتي

 ليتحل نتايج به توجه با ).۱۳۹۳ نام، ي(ب است درصد ۵-۲
 در آب اين كاكس ويل دياگرام اساس بر و چاه آب نمونه
 نسبتاً زهكشي به توجه با گيرد. مي قرار C3S1 سكال

 تواند مي كه سديم يون ميزان بودن  پايين و منطقه مناسب
 از توان مي ،بگذارد خاك فيزيكي خصوصيات بر تخريبي اثر
 كرد استفاده شوري به مقاوم اهانيگ كشت يبرا آب اين
 ).۱۳۹۳ نام، ي(ب

  

  
  مطالعه موردي  منطقه و خوزستان استان تيموقع -۱ شکل

  
  AHP فرايند اجراي مراحل

 کي جاديا ،يمراتب سلسله ليتحل نديفرا در اقدام، نياول
 چهار داراي مراتب سلسله نيا .است يمراتب سلسله ساختار
 ليتبد .ستها نهيگز و ارهايرمعيز ارها،يمع هدف، سطح

 ،يمراتب سلسله ساختار کي به يبررس مورد ةمسئل اي موضوع
 محسوب يمراتب سلسله ليتحل نديفرا قسمت نيتر مهم
 ،يمراتب سلسله ليتحل نديفرا ،قسمت نيا در رايز ؛شود يم

 عناصر به آن ةيتجز قيطر از را مشکل و دهيچيپ مسائل
 و بوده مرتبط هم به يمراتب سلسله صورت به که( يجزئ

 يمراتب سلسله سطح نيتر نييپا با مسئله ياصل هدف ارتباط
 نييتع براي .آورد يم در تري ساده شکل به )است مشخص

 هم با دو به دو ديبا ها،اريمع ريز و ارهايمع تياهم بيضر

 جدول ،اي سهيمقا امر نيا در قضاوت مبناي .شوند سهيمقا
 توجه با و آن اساس بر که است )۱۹۸۰(ي ساعت يتيکم ۹
 ،j اريمع به نسبت i رايمع برتري شدت ،يبررس هدف به

aij شود يم نييتع.  
هاي معيارها،  وزن هندسي، ميانگين با استفاده از روش
 اين در. هاي هر ماتريس محاسبه شدند زيرمعيارها و گزينه

 ميانگين ابتدا معيارها، اهميت ضريب ةمحاسب براي روش
 و آورده دست به را ها مقايسه ماتريس هاي رديف هندسي
 از معيارها اهميت ضريب. شود مي نرماليزه سپس
 به عدد هر تقسيم از يعني اعداد، اين کردن نرماليزه
 چهار از مزرعه فيزيک معيار. آيد مي دست به آنها مجموع

 -اقليمي و معيار اقتصادي و توپوگرافي خاک، آب، معيار زير
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برداري، نيروي  بهره - اجتماعي از چهار زيرمعيار نگهداري
 ماتريس بنابراين،. است شده تشکيل کار، هزينه و فرهنگي

 داده تشکيل معيارها زير اين براي معيارها دودويي ةمقايس
 و معيارها اهميت ضريب تعيين از بعد .است شده
 در. کرد تعيين بايد را ها گزينه اهميت ضريب معيارها، زير
 يک هر با ارتباط در ها گزينه از يک هر برتري مرحله، اين
 باشد، نداشته زيرمعيار معياري اگر و زيرمعيارها از

 قرار داوري و قضاوت مورد معيار، آن خود با مستقيماً
 ساعتي کميتي ۹جدول  هم، قضاوت اين مبناي. گيرد مي

 هر با ارتباط در ها گزينه ةمقايس در که تفاوت اين با است؛
 کدام« بحث) مورد حسب بر معيارها يا( زيرمعيارها از يک

 گزينه کدام« بلکه نيست؛ مطرح »است؟ تر مهم گزينه
 ها، گزينه ةمقايس در. است مطرح »چقدر؟« و »است؟ ارجح

 ارتباط در i ةگزين که شود مي مطرح ترتيب اين به سؤال
 دارد؟ براي تعيين برتري j ةگزين بر چقدر x معيار زير با

 امتياز مزبور، اهميت ضرايب ها با تلفيق گزينه نهايي امتياز
 از کار، اين براي. شود مي تعيين ها گزينه از هر يک نهايي
 بردار يک به منجر که ساعتي مراتبي سلسله ترکيب اصل

 سطوح تمامي در ها قضاوت ةهم در نظر گرفتن با اولويت
j  شد: خواهد استفاده شود، مي مراتبي سلسله �اولویت� گزینه امتیاز نهایی= ��WkWi(gij)                         m

i=1
n

k=1  )۱(  

، ضريب Wi ؛K معيار اهميت ، ضريبWK آن در که
 با رابطه در j گزينه ، امتيازgij ؛ وi معيار زير اهميت

  .است i معيار زير

  
  )۱۹۸۰( ارهايمع يزوج ةسيمقا يبرا يساعت يتيکم ۹ اسيمق - ۱ جدول

 فيرد حاتيترج ازيامت

 ۱ يمساو تياهم  ۱

 ۲ شتريبي اندک تياهم ۳

 ۳ شتريب تياهم ۵

 ۴ شتريبي ليخ تياهم ۷

 ۵ مطلق تياهم ۹

 ۶ باال فواصل نيب حاتيترج ۸، ۶، ۴، ۲
  

  ها قضاوت در سازگاري يبررس
 امکان ،يمراتب سلسله ليتحل نديفرا هاي تيمز از يکي

 نييتع براي شده  انجام هاي قضاوت در سازگاري يبررس
 ،گريد عبارت به .ارهاستيرمعيز و ارهايمع تياهم بيضر
 چقدر ارها،يمع ييدودو ةسيمقا سيماتر ليتشک در

 تياهم يوقت است؟ شده تيرعا ها قضاوت در سازگاري
 احتمال شود، يم برآورد گريکدي به نسبت ارهايمع

 Aj زا Ai اگر يعني ؛دارد وجود ها قضاوت در يناهماهنگ
 Ak زا Ai ديبا قاعدتاً تر، مهم Ak زا Aj و باشد تر مهم
 يناسازگار يبررس يبرا يساعت که يزميمکان .باشد تر مهم
 نام به يبيضر ةمحاسب است، گرفته نظر در ها قضاوت در
 شاخص ميتقس از که است )CR( يسازگار بيضر

 .شود يم حاصل بودن  يتصادف شاخص به )CI( يسازگار
 باشد، ۱/۰ يمساو اي تر کوچک بيضر نيا چنانچه
 نيا ريغ در ؛است قبول مورد ها قضاوت در يسازگار
 ،گريد عبارت به .شود نظر ديتجد ها قضاوت در ديبا ،صورت
   شود ليتشک دوباره ديبا ارهايمع ييدودو سهيمقا سيماتر

  ).۱۳۸۹ همکاران، و يداغ قره(
.C شاخص سازگاري  )۲( I =  μ��� − nn − 1  
 ،μmax و است سهيمقا سيماتر عناصر تعداد برابر ،n که

 که يهندس نيانگيم روش در .است مميماکز ژهيو مقدار
 ژهيو مقدار ةمحاسب يجا به است، يبيتقر روش کي

  :شود يم استفاده ريز شرح به L از μmax مميماکز

)۳(  L = 1n �� AWiWi�
��� � 

ة سيمقا سيماتر ضرب از که است يبردار ،i آن در که
 تياهم بيضر اي وزن بردار( Wi بردار در ارهايمع ييدودو
 اي اريرمعيز ار،يمع به مربوط ازيامت مقدار( A و )ارهايمع
 در ها قضاوت يسازگار يبررس .ديآ يم دست به )نهيگز
 که است آن از يحاک ،ارهايمع ييدودو سهيمقا سيماتر

 زبردست،( است شده تيرعا ها قضاوت در يسازگار
 ارهايمع تعداد به توجه با بودن يتصادف شاخص ).۱۳۸۰

)n( است استخراج قابل ريز جدول از.  
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  )Random Index( بودن يتصادف شاخص - ۲ جدول
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳  ۲ n 

۵۹/۱ ۵۷/۱  ۵۶/۱ ۵۳/۱ ۵۱/۱ ۴۹/۱ ۴۵/۱ ۴۱/۱ ۳۲/۱ ۲۴/۱ ۱۲/۱ ۹/۰ ۵۸/۰ ۰ RI 

  
 در ارهايرمعيز و ارهايمع يمراتب سلسله نمودار ،۲ شکل در

 شده داده نشان ارييآب ستميس نيبهتر انتخاب با رابطه
 زيگر يبرا است، مشخص شکل نيا از که طور همان .است
 و ارهايمع ،ييدودو ةسيمقا در ها قضاوت يناهمگن از
 سهيمقا سيماتر ابعاد که اند شده انتخاب طوري ارهايرمعيز

 نيا در .رديگ صورت سهولت به سهيمقا و باشد کوچک
 در )مناسب ياريآب ستميس انتخاب( هدف سطح ،شکل
 شامل که ارهايمع .است گرفته قرار نمودار قسمت نيباالتر
 سطح در ،هستند يکيزيف و ياجتماع - ياقتصاد اريمع دو
 قرار ارهايرمعيز ارها،يمع از بعد و اند گرفته قرار اول

 محسوب نمودار نيا در دوم سطح عنوان هب که اند گرفته
 اريرمعيز نيچند به خود زين ارهايرمعيز نيا و شوند يم
 قرار سوم سطح در ارهايمع نيا که شوند يم ميتقس گريد
 مشورت با ارهايمعي دهازيامت نکهيا به توجه با .رنديگ يم

 - ياقتصاد اريمع ،شد انجام نهيزم نيا خبره متخصصان
ي ارهايرمعيزي دارا مطالعه مورد ةمنطق دري اجتماع
 نيا در سوم سطح دريي ارهايرمعيز وجود و استي واضح
 اريمعي ارهايرمعيز تيمز زانيم اما ؛شود ينم هيتوص اريمع

 است. متفاوتي اريآب ستميس هر دري اجتماع- ياقتصاد
ي مشخص طور به دوم سطح در مزرعه  کيزيفي ارهايرمعيز

يي ارهايرمعيز است الزم و کند ينم انيب را نظر مد اتيجزئ
 اتيجزئ انگريب که شوند گرفته نظر در سوم سطح در
 از استفاده با ابد.ي شيافزا مطالعه دقت و باشندي شتريب

 و ارهايمع ييدودو ةسيمقا ،يمراتب سلسله درخت نمودار
 هر يوزن بيضرا و ها ستميس از کي هر براي ارهايرمعيز
 سنجش و کارشناسان نظر به استناد با ارهايرمعيز از کي

 نيا کردن ضرب با سپس .نديآ يم دست به منطقه طيشرا
 دست به اريرمعيز هر وزن شده کسب يازهايامت در ها وزن
 جمع با .شود يم محاسبه اريرمعيز هر يينها ازيامت ؛ديآ يم

 کي هر براي کل ازيامت ارها،يرمعيز يينها يازهايامت جبري
 از کي هر با رابطه در طرح مطالعه مورد ةمحدود مناطق از
ي ها ستميس که ديآ يم دست به ارييآب ستميس هاي نهيگز
 .شدندي بررس مقاله نيا درفشار  تحت وي سطحي اريآب

 ةشنق و شده انجام GIS سامانه در نديفرا نيا يتمام
  آمدند. دست هب مطالعه موردي ها ستميسي براي خروج

  

  
  ياريآب ستميس نيبهتر انتخاب يبرا يمراتب سلسله درخت -۲ شکل
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 GIS نديفراي اجرا مراحل
 سطح هري ها لفهؤم ةسيمقا به ،مراتب سلسله جاديا از پس
 محاسبه و سهيمقا .شد پرداخته سيماتر کي قالب در
 GIS افزار نرم طيمح در AHP مدل از استفاده با ها وزن
 محاسبه زيني سازگار نسبت خودکار طور به که شد انجام
 مختلف سطوحي نسبي ها وزن ادغام قيطر از و شد خواهد

 در ها وزن سيماتري متوالي ها ضرب قيطر از امر نيا که(
-weight( مدل براساس و )شود يم انجام مراتب سلسله هر

overlay( روي پوشان هم ،شده يگذار وزني ها هيال) همي 
يي شناسا مناسبنا و بمناسي ها مکان و دهش )يگذار
ي اريآب ستميس هري برا ).۱۳۸۰ ردست،(زب شوند يم

 بريي نهاي ريگ جهينت و آمد دست بهي کيگرافي خروج
ي ها يخروج توسط آمده دست هب ازيامت نيباالتر اساس
 سطح نيچند به يينهاي ها نقشه شد. نييتعي کيگراف
 باي اريآب ستميس هريي نها ازيامت و بندي طبقه يازيامت
  شد. حاصل مساحت درصد به نسبتي وزني ريگ نيانگيم

  بحث و جينتا
 يا سهيمقا هاي سيماتر ارييآب هاي ستميس از کي هر براي
 بيضر سطح، هر در ارهايرمعيز و ارهايمع وزن ارها،يمع

 يينها ازيامت در ارهايرمعيز يينها وزن و ناسازگاري
عنوان  به .است شده آورده ييها ولجد در و شده محاسبه
ي ا قطرهي اريآب ستميس ةسيمقا سيماتر ،۳ جدول ،نمونه
 نشان راي اجتماع -ياقتصاد و مزرعه  کيزيف اريمع در
 وزني دارا مزرعه  کيزيف ةنيگز ،جدول نيا بقط دهد. يم
 سهيمقا موردي ها نهيگز ريسا به نسبتي باالتريي نها

 نوع وي ا قطره ستميس عملکرد نوع به وجهت با رايز ؛است
 اتيخصوصي قبل بخش در که( آب تيفيک و منطقه بافت
 نسبت ستميس نيا در مزرعه کيزيف اريمع )شد ذکر آنها
  است.ي برتري دارا يسهمقا موردي ها  ستميس ريسا به
  
  

  

  ياجتماع - ياقتصاد و مزرعه کيزيفي ارهايمع ةسيمقا سيماتر -۳ جدول
 وزن مزرعه کيزيف ياجتماع - ياقتصاد ثرؤم عوامل

 ۲۵/۰ ۳۳/۰ ۱ ياجتماع - ياقتصاد

 ۷۵/۰ ۱ ۳ مزرعه کيزيف

   
CR :  ۰ 

  
 - ياقتصادي رهاايرمعيز ةسيمقا سيماتر ،۴ جدول
ي اقتصاد طيشرا به توجه با دهد. يم نشان راي اجتماع
 ازين وردمي ها چکان قطره نيمأت نکهيا به نظر و منطقه

 نسبت نهيهز اريرمعيز ،است بر نهيهزي ستميس نيچني برا
يي نها وزني دارا سهيمقا موردي ارهايرمعيز ريسا به
  است.ي شتريب

  
  ياجتماع - ياقتصادي ارهايرمعيز ةسيمقا سيماتر -۴ جدول

 وزن يفرهنگ نهيهز کاري روين يبردار بهره -ينگهدار ياجتماع -ياقتصاد
۲۰/۰ ۱ ۱ يبردار بهره -ينگهدار  ۱ ۱۲۵/۰  
۲۰/۰ ۱ ۱ کاري روين  ۱ ۱۲۵/۰  

۶۲۵/۰ ۵ ۱ ۵ ۵ نهيهز  
۲۰/۰ ۱ ۱ يفرهنگ  ۱ ۱۲۵/۰  
۰۳۱/۰ يينها وزن  ۰۳۱/۰  ۱۵۶/۰  ۰۳۱/۰  CR :  ۰ 

  
 وي سطحي اريآب ستميس به بوطمري ارهايرمعيز ريسا

 از پس وي بندازيامت قبل سيماتر دو همانند ،يا قطره
 بيضر مقدار اريرمعيز و اريمع هريي نها وزن ةمحاسب
 از نانياطم منظور به سيماتر هري براي سازگار
ي سازگار بيضر ارمقد شد. محاسبه ها سهيمقا بودن سازگار

 نيا مقداري سطح ستميس ،۰۴۶/۰ تا۰ي ا قطره ستميس در
 نيا مقداري باراني اريآب ستميس در و ۰۷۹/۰ تا۰ بيرض
ي سازگار ةدهند نشان که بود ريمتغ ۰۵/۰ تا ۰ از بيضر
 به شده محاسبهيي نهاي ها وزن مقدار ست.ها سهيمقا در
 ستميس رهي برا و ندشد وارديي ايجغراف اطالعات ستميس
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يي نهاي خروج عنوان هبي ا نقشه مطالعه موردي اريآب
 بودن سبمناي برا ،ها نقشه از استفاده با که آمد دست هب
ي ريگ ميتصم مطالعه مورد ةمنطقي براي اريآب ستميس

يي نها ازيامتي خروج ةنقشترتيب  به ۵ و ۳، ۴ شکل شد.
 راي باران وي ا قطره ،يسطحي اريآب ستميس در منطقه هر

  دهند. يم نشان
، خروجي نهايي حاصل از سيستم اطالعات ۵جدول 

دهد.  جغرافيايي را براي هر سيستم آبياري نشان مي
هاي خروجي و امتيازبندي  مطابق جدول و با توجه به نقشه

عنوان  آبياري، سيستم آبياري سطحي بههاي  سيستم
مورد مطالعه تعيين  ةترين سيستم براي منطق مناسب

  شود. مي
  

  
 ستميس در منطقه هريي نها ازيامتي خروج ةنقش -۳ شکل

  يسطحي اريآب

  
 ستميس در منطقه هريي نها ازيامتي خروج ةنقش -۴ لشک

  يا قطرهي اريآب
  

  
 ستميس در منطقه هريي نها ازيامتي خروج ةنقش -۵ شکل

  يباراني اريآب
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 بندي اولويت ةزمين در شده  انجام تحقيق ترين مهم
 تحليل با سيستم منطقه يک در آبياري هاي سيستم
بهبهاني  و توسط منتظر که است تحقيقي مراتبي سلسله

 نوع هشت تحقيق مذکور، در. است شده انجام) ۲۰۰۷(
 سه در مؤثر متغير ۱۵ در نظر گرفتن با آبياري زير سيستم

 که ناحيه سه در اين. است قرارگرفته بررسي مورد ناحيه
 سه شدند، سه شناخته و دو يک، نواحي عنوان تحت

بر . بود کشت شده انگور و گندم، چغندرقند محصول
 مذکور، سه نوع تحقيق در آمده دست به نتايج اساس
 هاي آبياري عنوان سيستم به فارو و ميکرو، نواري سيستم
 که طور همان .انتخاب شدند مذکور نواحي در دار اولويت
 و حاضر از تحقيق آمده دست به نتايج بين شود، مي مشاهده
 که وجود دارد اختالف )۲۰۰۷( بهبهاني و منتظر تحقيق
 تحقيق حاضر. دارد دنبال به مهم ةنتيج چند اختالف اين
 مؤثر پارامترهاي ميان در. شد انجام دشت ايذه اراضي در
 مشاهده پارامترهايي آبياري، نوع سيستم انتخاب بر
 دارند رابطه منطقه در مديريت با نوع مستقيماً که شود مي
 تأثيرگذار آنها روي اجتماعي - اقتصادي شرايط واقع در و

  .است
  

يي ايجغراف اطالعات ستميس از حاصليي نهاي خروج -۵ جدول
  ياريآب ستميس هري برا

  ستميس نوع  يازيامت طبقات  مساحت درصد ازيامت

۴۵/۵  
۴۸/۰  ۴ 

۲۶/۵۴ يا قطره  ۵ 

۲۶/۴۵  ۶ 

۶۵/۶  

۲۴/۰  ۲ 

 يسطح

۸۰/۰  ۳ 

۰۳/۱  ۴ 

۳۸/۵  ۵ 

۰۷/۱۹  ۶ 

۴۸/۷۳  ۷ 

٢٧/٥  

٤٧/٠  ٣ 

 يباران
٠١/٦  ٤ 

٠٧/٥٩  ٥ 

٤٥/٣٤  ٦ 

  
   يريگ جهينت

 ةاستفادي برا و است فراوان آب منابعي دارا ذهيا دشت
ي اجرا و انتخاب به الزم آب منابع از مناسب و درست

ي اريآب ستميس است. منطقه در مناسبي اريآب ستميس
 نيا در استفاده موردي اريآب ستميس نيتر جيرا ،يسطح
 ؛داردي شتريبي سازگار منطقه طيشرا با و است دشت
ي اريآبي ها ستميس با منطقه کشاورزان اکثر نکهيا حال
فشار  تحتي اريآبي ها پروژه و ندارنديي آشنافشار  تحت
 و منطقه آب تيفيک کاهشدليل  به دشت نيا در شدهاجرا
 هيتوص اند. شده مواجه شکست باي اقتصاد مشکالت وجود

 همچنان منطقه نيا دري سطحي اريآب ستميس شود يم
 ستميس نيا دري اريآب راندمان شيافزا با و شود اجرا
 نيا در موجود آب منابع ازي تر نهيبه ةاستفاد توان يم

  داشت. دشت
  

  منابع
 خوزستان. استان برق و آب سازمان .۱۳۹۳ نام. يب .۱

 ۱۴۲ .ذهياي اراضي خاکشناس مطالعات گزارشکار
  .ص

 و ضوابط معرفي .۱۳۸۵ .م زرشناس و .م بينا .۲
 طرح براي فشار کم هاي لوله طراحي معيارهاي

 .شوشتر مياناب زهکشي و آبياري فرعي شبکه
 .زهکشي و آبياري هاي شبکه مديريت ملي همايش

  .۱۱- ۱ اهواز. بهشت.يارد ۱۴-۱۲
 .۱۳۹۳ ع.ي ديشهو  ع.ي وکيسي خاشع ر.ي رمز .۳

 از استفاده با اي قطره آبياري مستعد مناطق تعيين
 خراسان استان در مراتبي سلسله تحليل نديفرا

 منابع وي کشاورز فنون و علوم مجله جنوبي.
 .۲۳۵-۲۲۷: ۶۹ خاک. و آب علوم .يعيطب

كاربرد فرآيند تحليل سلسله . ۱۳۸۰زبردست ا.  .۴
 ي. هنرهااي ريزي شهري و منطقه مراتبي در برنامه

  .۲۱-۱۳: ۱۰. بايز
 و .شي زيکوثرخي انيکاو م.ي ناطق م. ايک قيصد .۵

 انواعيي جانما وي ابيارز .۱۳۹۳ .ن پور ينق
 دري مراتب سلسله ليتحلي الگو باي اريآبي ها روش
 هينشر دورود. منطقه در اتکا سازماني اراض

   .۷۵۸-۷۴۹: )۴(۲۸ .يکشاورز در آب پژوهش
ي منصور و .خيي بابا ع. پور معروف م. م.ي داغ قره .۶

 جهت مستعد مناطق يابي  ليپتانس .۱۳۸۹ .ف
 از استفاده بافشار  تحت ارييآب هاي ستميس اجراي
 وي اريآب شبکه :يمورد (مطالعه GIS سامانه
 گروه ارشد.ي کارشناس نامه انيپا باباخان).ي زهکش
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