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 چکیده

 برخوردار یاژهیو تیاهم از خاک و آب محدود منابع از نهیبه ۀاستفاد خشک،مهین خشک و ییهوا و آب طیشرا وجود با ،رانیا کشور در
 ۀحوزآن در  بارز ۀنموناست که  یاراضنادرست در مدیریت  هایسیاست ۀنتیج شود،از آن یاد می نیسرزمآنچه به عنوان تخریب  .است

شم  بهبختگان  زیآبخ سان یهادخالتو  عوامل. خوردیمچ سال ۀدیپدو  میاقل رییتغ زیو ن یان شک س زین و ریاخ یهاسال در یخ  یاریب

 قرار ینابودتاالب بختگان در معرض  حیا و  شببده بیتخر شببد  هب یو خاک ینظر منابع آب از حوزه نیاشببده تا  سبب ب گرید عوامل

و  بیتخر در مؤثر یانسببان عوامل زین و یعیط  یکیاکولوژ یعوامل و پارامترها ییتا ضببمن شببناسببا دیگرد یمطالعه سببع نیا در .ردیگ

 اطالعا  ۀسامان یسازمدل یهاتیقابل( و AHP) یسلسله مرات  لیروش تحل ،یفاز یبندط قهاستفاده از روش  باحوزه،  یریپذبیآس

صل از مع یهاداده(، از GIS) ییایجغراف ستفاده مؤثر یهاهیالو  ارهایحا س زانیشده و م ا ض بیتخرو  یریپذبیآ سطح  یارا  ۀحوزدر 

 از %48) یادیگسترش ز یحوزه دارا سطحدر  یاراض یداریو ناپا بیتخر زانیم ،دهدیمنشان  قیتحق نیاحاصل از  جینتاگردد.  نییتع

ساحت ست (حوزه م ساما  ،ا ست حوزه و  نییو پا یمرکز یهابخش در یریپذبیآ سان یهامحدودهدر  غال اًد  یتحت دخالت عوامل ان

صرف ت،یجمع ادیز تراکممانند  شاورز بخش در آب یبرداربهره و م ست یهاتیریمد ،یک ض یکاربر در نادر سدها و  زیو ن منطقه یارا

 یریپذبیآسبب و بیدر تخر یترپررنگنقش  یدارا یانسببان یو پارامترها عوامل نیهمچن و اسببت دهیگرد جادیااحداث شببده  یبندها

 .دنباشیم دارا یطیو مح یکیبا عوامل اکولوژ سهیدر مقا منطقه

 .بختگان زیآبخ ۀحوز(، GIS) ییایجغراف اطالعا  ۀسامان(، AHP) یمرات  سلسله لیتحل ندیفرا ،یفاز یبند ط قه :واژگان دیکل
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 مقدمه. 1
نابع تیریمد یچگونگ  از یکی عنوان به خاک و آب م

 یۀکلبا لحاظ  یکیو اکولوژ یطیمح سببتیز منابع نیترمهم

سا ازمندین ربطیذ دا یتمه  تیریمد در مؤثرعوامل  ییشنا
 توانیم که است صور  نیا در تنها رایز باشد،یم منابع نیا

قدام نامه به ا  در. نمود یمقتضببب تیریمد اعمال و یزیربر

 حال در یکشورها در خصوص به ا،یدن مختلف یهاقسمت
 یآلودگ آب، کم ود لیق  از آب با مرت ط لئمسببا توسببعه،

سارا  شیافزا و آب ش خ سا و دارد وجود لیس از ینا  لئم
 گسبببترش آن دن ال به و ییغذا مواد کم ود خاک، بیتخر

شت خواهد یپ در را هایماریب رشد روز افزون  نیهمچن .دا

 و خشببک مناطق در یکشبباورز یاراضبب ۀتوسببع ت،یجمع
سترش جهان، خشکمهین  یزمان ناهمگون عیتوز ع،یصنا گ

کان و حاظ به نیریشببب آب یم حدود و یکم ل و  هاتیم
از کشورها،  یاریدر بس ،یمنابع آب یفیمشکال  روز افزون ک

قرن  یاسببباسببب یهاچالش از یکی به را مطمئن آب نیتأم

 بیعوامل تخر نیترمهم از. 9کرده اسببت  لیحاضببر ت د
شور شدن خاک، از ب توانیم زیخاک ن رفتن پوشش  نیبه 

 یهاسببتمیسببو نامناسببب بودن  هاجنگل بیتخر ،یاهیگ
بانیب. کرد اشبببباره یاریآب ناطق در ییزاا  و خشببببک م

 از یکی و شودیمبه وفور مشاهده  زین نکشورما خشکمهین

 7از  یکی رانی. ارودیم شبببمار هب خاک هدررفت یامدهایپ
س شور آ ست که ب ییایک هدررفت خاک را  زانیم نیشتریا

یهبی و نادرسبببت هایبرداریبهره .5دارد  نابع از رو  م
 تخریب. گذاردمی هاتاالب در را خود اثر بارزترین سببرزمین

هشببداری جدی م نی بر ناپایداری توسببعه اسببت.  هاتاالب

 یۀناحدر سال، در  متریلیم 240بارشبا متوسط  رانیکشور ا
 1/1 نکهیا با و اسبت شبده واقع ایدن خشبکمهین و خشبک

صد ساحت از در شک م صاص خود به را جهان هاییخ  اخت
 هاییخشببک در موجود هایآب از درصببد 34/0 فقط داده،

 .9 دارد اریاخت در را جهان

 یاجتماع -یاقتصببباد و یکیاکولوژ ینگر جامع تیاهم
سعه، امروزه برا یهاطرحدر  اکثر متخصصان مشخص  یتو

شببامل دو اصببل  نینو یزیربرنامهمهم در  میاسببت. مفاه

بودن توسببعه  یقیو اصببل تلف یطیمح طیبا شببرا یهماهنگ

 یاز نظر توجه به م ان دیتوسبببعه با بیترت نی. بدباشبببدیم
جامع نگر بوده و  یاجتماع -یاقتصبباد ا یو واقع کیاکولوژ

 یقیمختلف تلف یهابخش ۀتوسببعرشببد و  یاز نظر هماهنگ
 مختلف یهابخشدر واقع اثرا  و روابط  .29باشببببد 

 گریکدی بر( یاجتماع-یاقتصبباد و یکیزیف ،یطیمح)عوامل 

 یچالش اصبببل کپارچهی صبببور  هب مشبببکال  یابیارز و
 نییتع. شبببودیممحسبببوب  تیببریو مببد یزیربرنببامببه

 یعیط  یهادهیپد ریمانند سا یاراض بیتخرو  یریپذبیآس
عدد مؤثر یهاپارامتر یدارا ناگون اعم از کم مت و  یو گو

 لیرا به دل هاآن مورد در یریگمیتصببمکه  باشببدیم یفیک

فاو  و م با  یاثربخشببب زانینقش مت پارامترها  هر کدام از 
مشببکل،  نیحل ا یبرا نی. بنابراسببازدیممشببکل مواجه 

هایبا مع یریگمیتصبببم یهاروش نه طراح یار گا ند  یچ
 از یکی .10 باشببندیم ی یو معا ایمزا یکه دارا اندشببده

صمیم هایروش سله لیتحل ندیفرا ارهیچندمع گیری ت  سل

مک به که اسبببت (AHP) یمرات  خت توانیم آن ک  در
سله  یزوج سهی(، مقاهانهیگزو  ارهای)هدف، مع یمرات  سل

ساز یارهایمع را انجام  جینتا یکل قیو تلف یمختلف، نرمال 
 در مؤثر یعوامل و پارامترها ینرمال سببباز یبرا. 2داد 

 یمتعدد یهاروش یاراضبب بیتخرو  یریپذبیآسبب یابیارز

 و نیمعت رتر از یفباز یبنبدط قبهوجود دارد کبه روش 
 یهاتمیالگور .27 شودیمروش ها محسوب  نیا نیترمهم

شمند یهامدلجمله  از یمنطق فاز ستند یهو  یبرا که ه
، 15 اسبببت هدیگرد ائهرا نانیاطم عدم طیشبببرا در کاربرد

16. رها،یمتغ م،یاز مفاه یاریقادر اسبببت بسببب هینظر نیا 

 یبندصور نامشخص و م هم را  یهاستمیسو  هاشاخص
تدالل، کنترل و  یرا برا نهیبخشبببد و زم یاضبببیر اسببب

 ۀمجموع کی .آورد فراهم نامطمئن طیشرا در یریگمیتصم
ضو کی یفاز ضو ۀدرجدارد که  تیتابع ع صفر و  نیب تیع

ع ار   تی. عضببودهدیم اختصبباص اعداد یرا به سببر کی

 ۀمجموعبه  ءیاز تعلق شبب نیعم یادرجه شیاسببت از نما
با توجه به اطالعا  و وضبببع  حاضبببر ۀمطالع در .4 یفاز

سله  لیتحل ندیفرا یاریچند مع یابیموجود، از روش ارز سل
 ییعوامل شببناسببا تیاهم زانیم یبندتیاولو یبرا یمرات 
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 یۀته یبرا ییایاطالعا  جغراف یهاسبببامانه زیو ن شبببده

شه ستفاده هانق شورها ریسا و رانیا در یمطالعات. دیگرد ا  ک
ست گرفته انجام رابطه نیا در ش .ا  یابیارزجهت  یدر پژوه

ض تیقابل ساس یۀناحدر  یارا سال ح شک  ۀمنطقدر  یبه خ
 قیتلف در ییایجغراف اطالعا  ۀسامانبنگال در هند، از  غرب

. شد استفاده یخط یوزن بیترک و یمرات  سلسله لیتحل با

ست آن از یحاک پژوهش نیا جینتا  متد کی روش نیا که ا
در مناطق خشببک  نیسببرزم تیقابل یابیارز یبرا مناسببب

سوب  شدیمبرخوردار  ییو از انعطاف باال شدهمح   .23 با
 سببتمیدر رابطه با اسببتفاده از سبب یپژوهشبب در نیهمچن

توان  یابیدر ارز یسلسله مرات  لیو تحل ییایاطالعا  جغراف

و  یطیمح یهاشببباخص بیاز ترک ا،یمالیدر ه یاراضببب
 مانند هاشبباخص نیا. دیگرداسببتفاده  یاجتماع یاقتصبباد

تا منابع  فاصله و یخاکشناس ،یاهیگ پوشش ارتفاع، ب،یش
 یکاربر نوع مانند یاجتماع یاقتصبباد یهاشبباخصو  یآب

 فقر و درآمد ت،یفاصببله تا مناطق پرجمع ت،یجمع ،یاراضبب

صاد شدیم رهیغ و یاقت صل از پژوهش  جینتا. با ستفادهحا  ا
سا نیاز ا شنا ض یداریپا ییروش در  ستفاده از  لیبدل یارا ا

و  بیتخر بر مؤثرنظرا  کارشببناسببان در شببناخت عوامل 
 در. 21 داندیم مؤثرسبببودمند و  اریمنطقه بسببب یداریپا

حت یپژوهشببب  یاقتصبببباد -یکیاکولوژ یابیعنوان ارز ت

 ۀرودخان ۀحوزدر  یو اراض طیمح یریپذتیحساس یاجتماع
نگینجیم فاده از  ن،یچ در ا نبا اسبببت ما  اطالعا  ۀسبببا

به  یهااریمع و ییایجغراف قدام  ندپهنهمربوطه ا  طیمح یب
 ۀحوز در یرگید قیتحق رد .3 دیگردپارامترها  نیتوسط ا

صل جهینت نیا دره وانید ستفاده از روش فاز که شد حا  یا

 اطالعا  یهاسببامانه زیو ن AHP یسببلسببله مرات  لیو تحل
و  مدآکار اریبسبب نیسببرزم یکیاکولوژ یابیارز در ییایجغراف

روش  .19 باشبببدیمبرخوردار  ییو از دقت باال بوده مؤثر
 زیو ن ارهایبه مع یوزن ده یبرا یسبببلسبببله مرات  لیتحل

 یط نیسبببرزم یبندپهنهدر  ییایجغراف اطالعا  ۀسبببامان

 نیمورد اسببتفاده قرار گرفت و ا هرمز ۀریجزدر  یپژوهشبب
شد که ا جهینت صل  ش یابیارز یبراروش  نیحا س یرو  اریب

انجام  پژوهش جینتا در .1 شودیممحسوب  مدآکار و مؤثر
 ن،یدر سببرزم دارمنظور یهایزیربرنامهگرفته تحت عنوان 

 و ییایجغراف ا اطالع یهاسامانهاز  استفاده که دیگرد انیب

ناسبببب در  یهااریمع از اسبببتفاده ندپهنهم  یابیارز و یب
 .29 است برخوردار یادیز ییکارا و تیاهم از نیسرزم

 فارس استان در بختگان زیآبخ ۀحوزحاضر،  قیتحق در
 از یطیمح ستیز نظر از یبحران طیشرا بودن دارا لیدلهب

ت دیل شبببدن  بختگان، ۀدریاچ یتخریب  و خشبببک لیق 

 رییدر باالدسبببت حوزه و تغ بیتخر ،ب به شبببوره زارالتا
و  مید یکشاورز یبه اراض یعیط  یاراض ۀگسترد یکاربر

سکون یآب شست و ینیرزمیز یهاسفرهافت  ،یو م  نیزم ن
ه ب منطقه نیا تا است شده باعث گر،ید عوامل از یاریبس و

 بیو علل تخر دهیمطالعه انتخاب گرد مورد ۀمنطقعنوان 

جا از. ردیقرار گ تیریو مد یدر آن تحت بررسببب  کهییآن
مل  نیسبببرزم بیتخر ندیآفر یابیارز بر اسبببباس عوا

 صور  الحهب تا مطالعه مورد ۀمنطقدر  یانسان-یکیاکولوژ
ته قدان  لیدلهب نیهمچن و اسبببت نگرف  یهانقشبببهف

س سع نیسرزم بیتخر و یریپذبیآ تا  دیگرد یدر حوزه، 

ضر قیتحق در ستفاده از  با حا سله لیتحل یهاروشا  سل
فازAHP) یمرات  نو  یوزن یخط بیترک ،ی(،  ما  ۀسببببا

 یارهایرمعیو ز ارهایمع یبه بررسببب ییایجغراف اطالعا 
ض یداریو ناپا بیتخر یابیارز در مؤثر  زیآبخ ۀحوزدر  یارا

 بیو آسببب بیبختگان پرداخته شبببده و مناطق تحت تخر

 .گرددمشخص  یینها ۀنقشدر  ریپذ

 

 یشناس روش. 2
 مطالعه مورد ۀمنطق ی. معرف1.2
ساحت به بختگان آبخیز ۀحوز  کیلومترمربع 27245 م

 درجه 54 تا دقیقه 42 درجه 51 بین فارس استان در واقع

 ۀدقیق 14 درجه 31 تا درجه 29 و یشرق طول ۀدقیق 31
شدیم یشمال عرض شک هایدریاچه یزآبخ ۀحوز .با  -ط

، کشور مطالعا  تلفیق هایحوزه از یکی عنوان بهبختگان، 
سیعیبخش   شمال و شمالی، مرکزی، شرقی مناطق از و

 در حوزه این. اسببت داده تشببکیل را فارس اسببتان غربی

ستای شته موازا  به و شرقی جنوب – غربی شمال را  ر
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 .نمود مشاهده را یمطالعات ۀمحدود تیموقع توانیم( 1) ۀشببماردر شببکل  .اسببت یافته گسببترش زاگرس کوه

 
 مطالعه مورد ۀمحدود تیموقع. 1 شکل

 

 استفاده مورد یهاداده .2.2
ش یۀته جهت س ۀنق مطالعه،  مورد ۀحوزدر  یریپذبیآ

 صبببور  هب هااریرمعیزو  ارهایمع ،مؤثرعوامل  سبببتیبایم

 قرار لیتحل و پردازش مورد و شببده هیته نقشببه یهاهیال

حوزه  متوسببط ۀانیسببالاز آمار بارش  مطالعه نیا در. ردیگ

 یۀتهفارس جهت  یامنطقه( سبببازمان آب 1380-1395)

 ۀنقشببباز  نیهمچن .دیگرد اسبببتفاده بارش یاطالعات یۀال

و  بیش یۀال یۀته یمنطقه برا (DEM) ارتفاع یرقوم مدل

 و یاراضبب یکاربر یهاهیال نیجهت اسببتفاده شببد. همچن

 8لندسببت یاماهواره ریتصبباو ریاز تفسبب یاهیگ شپوشبب

 نیکتریبا استفاده از روش نزد منطقه 2016 سال به مربوط

 ا یخصوصمربوط به  یهاهیال. ددنیگرداستخراج  هیهمسا

 برداشتخاک  نمونه 16از  یشگاهیآزما جینتا توسط خاک

در  و حوزه سببطحبا پراکنش مناسببب در  نقاط درشببده 

 یخشببکسببال یۀال .شببدند هیتهمختلف  یاراضبب یهاواحد

بر اسباس آمار بارش  و  DPIیخشبکسبال شباخص توسبط

شاخص  لیدل ،دیگرد هیته حوزه ۀانیسال  نیا DPIانتخاب 

 از خشکمهیندر مناطق  یشاخص خشکسال نیا که است

س  یبرا ییباال دقت سال ۀمحا شک شدیمبرخوردار  یخ  با

7. افت و آب یبرداربهرهآب،  تیفیمربوط به ک یهاهیال 

مان  زین ینیرزمیز آب خذ فارس یامنطقه آباز سببباز  ا

ص اطالعا  آب تیفیک یۀالکه در  ندشد  مربوط ا یخصو

 و تیجمع یهاهیالآب آورده شببده اسببت.   TDSو  ECبه

 اخذ رانیموجود در مرکز آمار ا آمارتوسط  زیمردم ن آمددر

ستفاده مورد و شدهساخته  لیفا پیش صور هب وشده   ا

ست هدیگرد و  هالیفا پیش یۀته ،پژوهش نیا انجام در .ا

 طیدر مح یخط یوزن بیروش ترک زیو ن یفاز یهانقشببه

سببلسببله  لیانجام تحل یبرا و ییایجغراف یاطالعات ۀسببامان

 .دیاستفاده گرد Expert Choice 11از نرم افزار  یمرات 

 

 قیتحق روش. 3
 واقع در که حاضر، قیتحق در نظر مورد هدف اساس بر

 از حوزه یداریپاناو  یریپذبیآسببب زانیم وردآبر و یابیارز

 یکی باشببد،یم بختگان ۀحوز درآب و خاک  ابعمن دگاهید
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 کیاکولوژ توان یابیارز یهاروش نیدتریو جد نیبهتر از

 یقیتلف کیپارامتر لیگرفته شد که روش تحل کارهب یاراض

شدیم ست:  و 29 با سا -1شامل چند مرحله ا  ییشنا

و محاسبب ا    لیتحل و هیتجز ،یابیارز -2و پارامترها  منابع

( 2) ۀشبببمارمنطقه. در شبببکل  یبندپهنه و یابیارز -3

.است شده ارائه قیروش تحق فلوچار 

 
 حاضر پژوهش در قیروش تحق فلوچارت. 2 شکل

 

پببارامترهببا و  اول، ۀمرحلبب درهببدف  نییاز تع پس

مربوط به هر دسبببته از منابع بر اسببباس هدف  یارهایمع

پا یریپذبیآسببب یابیدر ارز ق،یتحق نا  ۀحوز یداریو 

 یکارشبببناسببب نظرا  و منابع مرور اسببباس بر یمطالعات

ستهب سط  د شنامهآمده تو س  یدهوزن یبرا خ ره یهاپر

 کهآن از پس. دیگرد انتخاب یسبببلسبببله مرات  لیدر تحل

س یابیارز در ثرؤم یپارامترها نیترمهم  همنطق یریپذبیآ

با فیتعر هایمع ریز دیشبببد،  هایبر اسببباس ن زین ار و  از

 کهیطورهشببوند. ب فیحاکم در منطقه تعر یمشببکال  کل

 ،یدرولوژیه خاک، ن،یزم شکل م،یاقل ۀدست 6در  ارهایمع

صاد شش گ یاجتماع-یاقت شده و ب یاهیو پو  یراانتخاب 

ست، دهیگردانتخاب  ییارهایرمعیز ارها،یاز مع کیهر  که ا

 درآورده شببده اسببت.  اریمع ریز 19پژوهش تعداد  نیا رد

 .است شده آورده ارهایمع ریز و هااریمع نیا( 3)شکل 

 استاندارد سازی .3.1
ش یۀته جهت س ۀنق شه نمودن ادغام و یریپذبیآ  ها،نق

 و اسبببتاندارد ابتدا در مؤثر یاطالعات یهاهیال سبببتیبایم

ستفاده با هاهیال یعنی. شوند همگن  یریگمیتصم قواعد از ا

سیمق به  قیتلف گریکدیرا با  هاآن بتوان که شوند لیت د یا

غام کرد  ند هاهیال از یبرخ که چرا ،11و اد  بارش، مان

ند هاهیال از یبرخ و بوده یکم ریمقاد یدارا  م،یاقل نوع مان

 منابع تا فاصله یۀال مثال یبرا ای و است یفیک ریمقاد یدارا

 در دیبا هاهیال نیا لذا. اسببت نموده یبررسبب را فواصببل ،یآب

ستاندارد کی با و شده همگن ابتدا  انجام یبرا. شوند هیته ا

عات یهاهیال روش، نیا  بخش در که شبببده، هیته یاطال

 طیمح به د،یگرد اشببباره هاآن به اسبببتفاده مورد یهاداده

بعد  ۀ. در مرحلگردندیم وارد ییایجغراف اطالعا  ۀسبببامان
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 یدارا یهاهیال ی)برا 1فاصببله توابع از اسببتفاده با هاهیال نیا

صله صله مانند فا  یکم یهاهی)ال یابی انیم(، یآب منابع تا فا

( تیتراکم جمع هی(، تراکم )مانند الیمانند بارش و خشکسال

به ال یپل لی)ت د لیت د توابع و به رسبببتر(،   یهاهیگون 

 .گردندیم همگن و شده لیت د یرستر

 

 مطالعه مورد یارهایرمعیز و هااریمع. 3شکل

 

 یفاز ساختار جادیا .3.2
 ۀدرج که دارد عضبببویت تابع یک فازی ۀمجموع یک

 عضویت، .کندمی اعطا سری به را یک و صفر بین عضویت

 نمایش را فازی ۀمجموع به شببیء تعلق از معین ایدرجه

نی کبب دهببدیم ع م ین  هبببد حیببه  مقببه، بببر نببا  دارا 

ست ضویت باالتر از مطلوبیت باالتری برخوردار ا ر د .4 ع

نطق فببازی مسبببب طعیببم ق موجألببه  نطت  م  قود در 

بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسببی بین صببفر و یک 

ندی درجه از  کیبه هر  یفاز درمدل. 18 شبببودمیب

اختصاص  کیصفر تا  نیب یدر هر نقشه مقدار هاکسلیپ

سب بودن محل پ زانیم انگریب که شودیمداده  سلیمنا  ک

 .6 باشدیمهدف مورد نظر  یمربوطه برا اریمع دگاهیاز د

 یهاهیال ینظر برا مورد ۀدامن توانیم( 1) ۀشمار ۀرابط در

 .نمود مشاهده را یفاز

 
 

(1)  

ر د یاطالعات یهاهیال یاستاندارد ساز یبرا یفاز توابع

برخوردار  یاز انواع مختلف ییایاطالعا  جغراف سبببتمیسببب

در شببکل  ی. انواع مختلف توابع اسببتاندارد فازباشببدیم

 .شده است ارائه( 4) ۀشمار

توانند برای تلفیق همچنین عملگرهای فازی که می

 های فازی مورد استفاده قرار گیرد ع ارتند از:نقشه

 :ودشیم فیتعر ریز ۀرابط صور به که یفاز اشتراک عملگر -

(2) (µa, µb, µc, …) = MINcombinationµ 

بیببانگر مقببادیر عضبببویببت فببازی  aµb, µc, µکببه 

1 Distance 
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های موجود در یک موقعیت مشبببخص بر روی پیکسبببل

 باشند.می مختلفهای فاکتور نقشه

 صبببور  رابطۀ زیر تعریفعملگر اجتماع فازی که به -

 شود:می

(3) AX (µa, µb, µc, …)= Mcombinationµ 

 باشد.( می2مشابه با رابطۀ ) aµb, µc, µکه 

 :شودیم فیتعر ریز ۀرابط صور به که یفاز ضرب عملگر -

(4) iπµ= combinationµ 

بیانگر مقدار عضویت در نقشه فاکتور   𝜇𝑖در این رابطه 

i  ام است. با استفاده از این عملگر مقادیر عضویت فازی در

کنند. نقشۀ خروجی کوچک شده و به سمت صفر میل می

 بنابراین ترکیب عوامل اثر کاهشی خواهد داشت.

 

 (13) یفاز توابع فرمول و شکل. 4 شکل
 

 1(AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ .3.3
له مرات  لیتحل روش در  جیروش را کی یسبببلسببب

 نیا در. 17 شببودیم محسببوب ارهیچندمع یریگمیتصببم

 یهاالمانبا  یبه ساختار سلسله مرات  دهیچیپ مسئلهروش 

و سبببپس  اریرمعیو ز اریمع ،یژگی)هدف، و یریگمیتصبببم

و  یاصل یارهایمع AHP روش در. شودیم می( تقسهانهیگز

 سبتمیشببده، توسببط روش سبب یانتخاب و فاز یارهایرمعیز

شبببده و وزن مربوط به هر  یدهوزن AHP یریگمیتصبببم

 نیروش، در سطح اول و باالتر نی. در اشودیم نییکدام تع

 یهااریمعقرار دارد، در سبببطح دوم  یسبببطح هدف اصبببل

 زین ینییمختلف با توجه به هدف قرار دارند و در سبببطح پا

ندیم جادیا هااریرمعیز که شبببو به ذکر اسببببت  . الزم 

 ۀپرسشنام قیو دو از طر کیسطح  یارهایمع یبندتیاولو
 

 

بر اسبباس  هاآن یهاوزنو  بیآمده و ضببرا دسببتهب خ ره

سطح دو  یارهایو مع کیسطح  یارهایبه دو مع دو ۀسیمقا

 تیشده و اولو یوزن ده ها،پرسشنامه جینتا یبا هم بر م نا

 ق،یتحق نیدر ا نی. بنابراگرددیم نییتع اریهر مع بیو ضبر

ستهب یهاوزن س د شنا صل نظرا  کار شدیم یآمده حا  با

سط که شنامه تو س ست شده هیته پر  ساختار جادیا یبرا. ا

 :نمود عمل ریز روش اساس بر دیبا یمرات  سلسله

و  ارهایتمام مع AHP یسببباختار سبببلسبببله مرات  در

ماتر یهااریرمعیز عه توسبببط  طال  ریز یزوج سیمورد م

 :شوندیم سهیمقا

(5)  

1 Analytic hierarchy process 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
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شکل از  یزوج ۀسیمقا سیماتر کی A که ست و مت ا

 .باشدیم هاالمان

سازگار نانیاطم یبرا یسازگار شاخص  ۀسیمقا یاز 

 :شودیم یبررس ریفرمول ز قیطر از یبررس یزوج

(6)  CI=
λmax−n

𝑛−1
 

اسبببت که متنابر با  ثابت مقدار کی RI ،(5) ۀرابط در

 nمتوسببط بوده و متناسببب با  یتصببادف یمقدار سببازگار

ستهب سازگاردیآیم د س ت  سپس ن  ۀمعادلاز  (CR) ی. 

 (:14) شودیممحاس ه  ریز

(7) CR= 
CI

𝑅𝐼
 

باشببد،  1/0کمتر از  یاگر نسبب ت سببازگار یکل طورهب

 یهاوزندارد و  یقابل ق ول یسبببازگار یزوج ۀسبببیمقا

ندیمحاصبببل  فاده مورد توان  ریغ در و رندیگ قرار اسبببت

 .شود داده رییتغ دیبا سیماتر صور نیا

 1WLC یخط یوزن بیترک .4.3
ترین تکنیک در تحلیل رایج ینروش ترکیب خطی وز

ن یابی چ یارارز نای مفهوم اسبببب هدمع ت. این روش بر م 

گیرنده تصببمیمتوار اسببت. تحلیل گر یا ی اسببانگین وزنمی

ستقیماً سی،  م س ی هر معیار مورد برر بر م نای اهمیت ن

ضرب کردن میهایی به معیارها وزن سپس از طریق  دهد. 

صه، یک مقدار نهایی ب صی س ی در مقدار آن خ رای وزن ن

به دسبببت  نه  ید. پس از آنمیهر گزی قآ هکه م ایی دار ن

شد، هرگزین شخص  شترین مقدار را گزینهه م هایی که بی

نظر  ترین گزینه برای هدف موردمناسبببداشببته باشببد، 

 تواند تعیین تناسببببمیهدف مورد نظر  .26خواهد بود 

یل یک  تانسببب یابی پ یا ارز کاربرد خاص  زمین برای یک 

شد. در این روش قاعد  گیری، مقدارتصمیم ۀرخداد ویژه با

 :کندمیمحاس ه  ریز ۀرابط ۀرا به وسیل  Aiهر گزینه

 
 

(8)  Ai= ∑ 𝑊𝑗 × 𝑋𝑖𝑗𝑛
1 

 یمقدار Xij، ام jوزن شببباخص Wj ،رابطه نیا در که

 رفتهیپذ خود به ام jام در رابطه با شاخص iاست که مکان 

نیممقدار  نیا ،گرید ع ار  به .اسبببت  ۀدرج انگریب دتوا

 ام باشد.  jشاخص با ارت اط در امiبودن مکان  مناسب

N  بوده و  هاشاخصتعداد کلAi است که در  یمقدار

 .ردیگیمتعلق  ماiبه مکان  تینها

بد، ر یها برابوزنبایست مجموع میدر این روش  ک باش

باید در مرحلۀ آخر  یطیشراین ود چندم وجور  عه در صک

Ai  کل صبببور  ها تقسبببیم گردد. در اینوزنبر مجموع 

صفر و یک خواهد بود. ال ته از  زنی  Ai یخروج عددی بین 

ی د دلیلتوانیی مدار خروجودن مقآنجا که بیشبتر یا کمتر ب

سببرای  سبتر بودن یا منا شدنامنا ، تر بودن یک گزینه با

رف نظر کرد. در نهایت ا صبببهوزنردن از نرمال ک توانمی

شته دارای بود کای خواهد بگزینهآل،  گزینۀ ایده  Ai  رینی

از  تواند با استفادهمیروش ترکیب خطی وزنی  .20باشبد 

های همپوشببانی این قابلیتایی و اطالعا  جغرافی ۀامانسبب

اطالعا   ۀامانسبباجرا شببود. فنون همپوشببانی در  امانهسبب

 اینقشبببه ۀدهد که برای تولید یک الیمیازه ایی اججغرافی

. 25 هم ترکیب و تلفیق شبوند ترکی ی )نقشبه برونداد( با

 اطالعا  ۀسببباماندر  هاهیالروش،  نیبر اسببباس ا ،نیبنابرا

سبباختار  یدارا هانقشببه ی. تمامشببدند یفراخوان ییایجغراف

. در باشبندیممتر  30 کسبلیشبده با ابعاد پ یفاز یرسبتر

ئب بعد ۀمرحل  یهاهیالآمده از مدل در  دسبببتهب ضبببرا

شببده با  داروزن یهانقشببه یۀکلضببرب شببده و  یاطالعات

در  یاراض یریپذبیآس یینها ۀنقشو  دهیجمع گرد گریکدی

 .آمد دستهب بختگان زیآبخ ۀحوز ۀمنطق

 

 جینتا. 4
س ۀنقش یۀته یبرا در  نیسرزم یداریناپا و یریپذبیآ

بر اساس مرور منابع  اریتعداد پنج مع بختگان، زیآبخ ۀحوز

1 Weighted linear combination 
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 ارهایمع نیا. گرفت قرار مطالعه مورد کارشناسان نظرا  و

 ییحوزه را شببناسببا یداریناپا و یریپذبیآسبب عوامل که

 وخاک  ن،یشکل زم ،یدرولوژیه م،یاقلشامل:  ندینمایم

 ریز 19تعداد  نیهمچن و باشببندیم یاجتماع-یاقتصبباد

 یشبببده و بر م نا ییشبببناسبببا اریهر مع یبرا مؤثر اریمع

 ۀشمار شکل شرح به که ،شدند یدهوزنخ ره  انتخاب

صله از  یهاوزن ریشکل ز در. نداشده یبندتیاولو( 5) حا

نرخ  زانیو م  شببده اس ارائه یسببلسببله مرات  لیمدل تحل

که در  اسببت ق ول قابل که باشببدیم 08/0آن  یسببازگار

 :است شده آورده زین( 1) ۀشمارجدول 

 
 یمراتب سلسله لیتحل مدل از حاصل ارهایمع ریز یینها یهاوزن .5 شکل

 AHPشده در  هیته یارهایرمعیز یینها و ینسب یهاوزن. 1جدول

 یینها وزن اریرمعیز یینها وزن اریرمعیز

018/0 بارش 219/0 تیجمع تراکم  

153/0 آب یبرداربهرهو  مصرف  045/0 خاک شیفرسا 

 010/0 خاک تییایقل 124/0 یاقتصاد وضع و درآمد

015/0 خاک یرینفوذپذ 084/0 ینیرزمیز آب افت  

 023/0 خاک یشور 080/0 یاراض یکاربر

014/0 ارتفاع 055/0 یخشکسال  

007/0 بیش جهت 046/0 آب تیفیک  

 025/0 بیش 037/0 یآب منابع تا فاصله

 009/0 میاقل نوع 007/0 یزیحاصلخ

028/0 یاهیگ پوشش  1 مجموع 

 

 ریز هر یبرا شببده یفاز یهانقشببه ریز یهاشببکل در

شان اریمع ساس  شدهداده  ن ست که بر ا  ذکر یهاروشا

 .دیگرد میو ترسببب هیته قیتحق روششببببده در بخش 

وارد  لیفا پیشببب صبببور هب هاهیالاطالعا   کهیطورهب

 ابزار از تفادهاسببب با و شبببده ییایجغراف اطالعا  ۀسبببامان

 لیتراکم، ت د ایبه رسببتر و  گون یپل لیت د ایو  یابیانیم

با  یرسببتر یهاهیال نیا سببپسشببده و  یرسببتر یۀالبه 

 یفاز یهاهیالبه  یشیافزا ای یکاهش یاستفاده از توابع فاز
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 یهانقشببهکه تعداد  ییاز آنجا .شببد لیت د کی و صببفر

 هاآن از یتعداد رسبببم به تنها باشبببد،یم ادیز ارهایرمعیز

 یاسبباس توابع فاز بر ریز یهانقشببه در. شببودیم تیکفا

 کترینزد کی ریچه که به مقاد هر ،یو کاهشببب یشبببیافزا

سو  یداریناپا زانیبر م میشویم شده  یریپذبیآ افزوده 

شه  که ست  تر پررنگ صور  هبدر نق شده ا شان داده   ون

 زانیم بر میشببو کترینزد صببفر ریمقاد به چه هر بالعکس

که  است کمتر بیتخر و شد خواهد افزوده یاراض یداریپا

شن رنگ با ست دهیگرد مشخص تررو ( 6) ۀشمار شکل .ا

  .باشدیم هااریرمعیز یفاز یهانقشه ۀدهند نشان

 
 ش   هاهای فازی زیرمعیار. نقشه6شکل
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 .6شکلادامه 

 

 اطالعا  ۀسببامان یهاتیقابلبا توجه به  مرحله نیا در

 قیتلف یبرا ،یخط یوزن بیببروش ترک از ،ییایببجغراف

. دیاسبببتفاده گرد یینها قیتلف ۀنقشبببرسبببم  و هانقشبببه

 قیاز طر ارهایرمعیز تیمحدود یهانقشبببه کهیطورهب

مال  مدل  دسببببتهب یهاوزناع مده از   قیتلف ،AHPآ

ش تینها. در گردندیم س یینها ۀنق ض یریپذبیآ در  یارا
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 هیته( 7) ۀشمارشکل  مطابقبختگان  زیآبخ ۀحوز ۀمنطق

ناطق ،شبببکل نیا در .شبببودیم نگپر م ناطق دارا ر  یم

س س ترکمرنگو مناطق  شتریب یریپذبیآ  یریپذ بیاز آ

 .باشدیمبرخوردار  یکمتر

 
 بختگان زیآبخ ۀحوزدر  بیو تخر یریپذبیآسشدت  یینها ۀنقش .7 شکل

 

شبببده مسببباحت مربوط به  هیته ۀنقشببباسببباس  بر

س یهاکالس  133340 ،دیشد و دیشد یلیخ یریپذبیآ

از کل مساحت  %48در حوزه بوده که برابر با  لومترمربعیک

محسوب  یحوزه رقم بزرگ یبرا زانیم نیکه ا باشدیمآن 

 .شودیم

 

 یریگجهینتو  بحث .4
ساس بر صل جینتا ا شخص پژوهش از حا  که دیگرد م

 یبرا هاروش نیاز بهتر یکی یسبلسبله مرات  لیتحل روش

 .22 باشببدیم هاآن یدهوزن و مؤثر یاپارامتره انتخاب

انعطاف  یمرات  لهسبلسب لیتحل ندیفرآ یایاز مزا نیهمچن

که باشبببد،یمآن  ادیز یریپذ عداد مع هر چرا  ریو ز اریت

شد الزم یامنطقه یکه برا اریمع  روش نیا با توانیم را با

 از مطالعه نیا در نیهمچن .13 داد قرار سبببنجش مورد

استفاده از  .است هدیگرد استفاده یوزن یخط بیترک روش

ندهیگ میبه تصبببم را تیقابل نیا قیروش در تحق نیا  ر

 با را منطقه در یاتیح و رگذاریتأثکه نقش عوامل  دهدیم

قرار دهد و  یمورد بررسبب لهئمسبب در شببتریب تیاهم جادیا

 هاروش رینس ت به سا یشتریدقت ب یدارا هحاصل ۀجینت

نه نقش عالوههب .24 باشبببدیم ما  اطالعا  یهاسبببا

له -یفاز روش و ییایجغراف  یابیارز در یمرات  سبببلسببب

ض ا یخصوص  ندیفرآروش در  نیا وبوده  دیو مف بارز یارا

س یابیارز سته مؤثر اریب ست  دان انجام  یبرا .19شده ا

ع ملو هم  یطیمح یهافاکتورهم از  ،حاضبببر ۀمطال  عوا

سان ست که  یان شده ا ستفاده  ستفادها در  ارهایمع نیاز ا ا
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 نیهمچن .39شده است  شنهادیپ یاراض یداریپا یابیارز

 در مؤثربا عوامل  مطابق زین منتخب یارهایمع از یتعداد

ض حفابت یابیارز سا یارا  بر .1 باشدیم هاقیتحق ریدر 

 یینها قیتلف ۀنقشبب ریآمده از تفسبب دسببتهب جینتا اسبباس

 که یمناطق مطالعه، مورد ۀحوزدر  یریپذبیآسبب شببد 

نشان داده شده است  (ینارنج و قرمز) تر پررنگ صور هب

 ترریپذ بیو آسببب را دارا بوده یداریناپا زانیم نیشبببتریب

 مرودشبت، یهاشبهرسبتانمانند مناطق مجاور  باشبد،یم

نشان  ،یورود یهاهیال ۀنقش اساس بر .سعادتشهر و خرامه

 شببتریب تیجمع تراکممناطق  نیا در کهداده شببده اسببت 

 و یسطح یهاآباز  یبرداربهره زانیم نیهمچن باشد،یم

 دیشببد اریبسبب ینیرزمیآب ز افت و بوده شببتریب ینیرزمیز

 یزراع و یزراع نوع از یاراضغالب  یکاربر نیهمچن ،است

ست یآب شار که ا س ف وارد  به منابع آب و خاک یادیز اریب

صل عللعامل از  نیو خود ا سازدیم  ینیرزمیافت آب ز یا

شدن  شور  شک و  شدیم هاچاهدر منطقه و خ  نیکه ا ،با

 ۀمطالع رینظ یقاتیتحق ریسببباحاصبببل از  جینتا با جهینت

 ییزا ابانیو روند ب یعیط  طیمح بر یانسان عوامل را یتأث

 نیدر ا یخشببکسببال نیهمچن .8 ،28 باشببدیم منط ق

-1380مطالعه ) یهاسال طول دربوده و  دتریمناطق شد

مناطق حوزه  رینسببب ت به سبببا یبارش کمتر از( 1395

دسببت حوزه،  نییپا یهاقسببمتبرخوردار بوده اسببت. در 

با  لیدلهب یو سبببطح ینیزم ریآب ز تیفیک جاور   م

و  یاز شبببور زین خاککاهش داشبببته و  اریبسببب اچهیدر

 یۀتغذ یخاک برا یریدارا بوده، نفوذ پذ یشببتریب تییایقل

 نیا در. اسببت بوده کم اریبسبب ینیرزمیز آب یهاسببفره

مثل سد درودزن و  یآب منابع از ادیز ۀفاصل لیدلهبمنطقه 

صدرا و ن  زانیم ،شده احداث داًیجد یهابند لیدلهب زیمال

دچار کم  اغلبداشببته و  یکم اریبسبب یورود یحسببط آب

سا شیافزا وخاک  یخشک شیافزا وبوده  یآب  یباد شیفر

شته همراه به را ست دا س نیاعالوه بر  .ا ضع لهئم بد  تیو

 فشببار باعث دسببت نییپا در مردم کمو درآمد  یاقتصبباد

 شببده یاهیگ پوشببش و خاک و آب منابع به ادیز اریبسبب

 مواجه سبباختهبیتخر تیبا وضببع و مراتع را غال اً اسببت

در حوزه  یداریو ناپا یریپذبیآس تیکه وضع است نموده

 زانیرا دو چندان نموده است. عالوه بر مسائل ذکر شده، م

در  زیو ن حوزهدسبببت  نییدر پا بیشببب زیارتفاع حوزه و ن

 یهایکاربر یبرامانند مرودشببت و سببعادتشببهر،  یمناطق

س سان بیآ شاورز مانند ر ساعدتر یآب یک  نیهم و بوده م

شار شیافزا س ب عامل ست. آب و خاک منابع بر ف  شده ا

از مساحت  درصد 48عوامل باعث شده است تا  نیا یتمام

که در باال دسببت  طورهمان اما .باشببد ریپذبیآسببحوزه 

سده اقل یدر مناطق وحوزه  شهر  دیمانند  صفا شاهدهو   م

 زیو ن بودن یو کوهستان ارتفاعا  شیافزا لیدلهب شود،یم

باران و  بارش شیافزا لیدلهب نیهمچن منطقه، ادیز بیشبب

ساعدتر،  میاقل زین و برف  از ترمتراکم یاهیگ یهاپوششم

 و وجود داشببته مید یکشبباورز و یمرتع ای و یجنگل نوع

برخوردار  یکمتر اریاز تراکم بسببب یآب یکشببباورز زانیم

 مسبباعدترمناطق  نیا درآب  تیفیک نیهمچن. باشببدیم

 نیهمچن باشببد،یمدارا  یکمتر ینیرزمیبوده و افت آب ز

 تییایو قل یشبببور زانیو م بوده بهتر تیفیک یدارا خاک

 یاراضبب یداریناپا زانیم تینها در ،باشببدیم زیناچ اریبسبب

شد   سکمتر بوده و  س ت به  نیدر ا یریپذبیآ منطقه ن

 جیبر اساس نتا نیهمچن. باشدیمکمتر  اریدست بس نییپا

 جهینت نیا ،یسبببلسبببله مرات  لیتحل یهاوزنحاصبببل از 

 ت،یجمع ،یمانند کاربر یحاصببل شببد که عوامل انسببان

فت آب ز یبرداربهره نابع و ا  مردم درآمد زیو ن ینیرزمیم

عوامل  ریحوزه نسبب ت به سببا یداریو ناپا بیتخر جادیدر ا

 .اندبودهدارا  یترپررنگنقش  یعیط 
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