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 چکيده 

هدای  دوی    توسعه و مددیریت هزممدان سداما ه    .است شده ایران در پذیر تجدید آب منابع کاهش به منجر کشاورزی بخش در آب رویهبی مصرف
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبدی   گردد. در ای  پژوهش ابتداآبیاری یکی از راهکارهای مهم در جهت کاهش مصرف آب کشاورزی محسوب می

(AHPمحدوده اراضی مستعد به منظور کاربرد آبیاری قطره ،)ای شامل ای در دشت ز جان تهیه شد. بدی  منظور معیارهای ا تخاب ساما ه آبیاری قطره
مدورد بررسدی قدرار     AHPبا استفاده از فرآیند  خصوصیات کیفی آب، خصوصیات کزی و کیفی خاک، توپوگرافی، عوامل اقتصادی، اجتزاعی و فرهنگی

درصدد در   25های مناسب و کدامال  مناسدب،   درصد از اراضی محدوده مورد مطالعه در کالس 45یابی تهیه شده، حدود های مکانگرفت. بر اساس  قشه
 79های اجرا شده  شان داد، د. بررسی موقعیت طرحبندی شد ای طبقهدرصد در کالس  امناسب از  ظر قابلیت اجرای آبیاری قطره 30کالس متوسط و 

 تایج بدست  اساسدرصد در اراضی با کالس متوسط و یا  امناسب اجرا شده ا د. بر  21ها در اراضی با کالس مناسب و یا کامال  مناسب و درصد از طرح
 توا د مفید واقع گردد. رهای موثر میدر ا تخاب صحیح یک ساما ه آبیاری با لحاظ  زودن معیا AHPاستفاده از روش  ،آمده
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   3 2 1 مقدمه

مندابع    ید است و حفاظت از ا یجامعه بشر یبرا یمهز منبعآب 
قرن شدده    یا یاصل هایاز چالش یکیبه  لیبه طور مؤثر تبد یعیطب

کشاورزی ضدروری  با توجه به مصرف قابل توجه آب در بخش  .است
است اقدامات اساسی به منظور مصرف بهینه آب در ای  بخش صورت 

تری  راهکارها افمایش را ددمان آبیداری از طرید     پذیرد. یکی از مهم
باشدد. در اولدی  گدان ا تخداب     های آبیاری مدی اصالح و بهبود ساما ه

صحیح ساما ه آبیاری متناسب با شرایط هدر منطقده امدری ضدروری     
باشدد کده   تخاب ساما ه آبیاری تحت تاثیر عوامدل متعددد مدی   است. ا 

تری  عوامدل تداثیر   مزک  است در مناط  مختلف متفاوت باشند. مهم
گذار بر ا تخداب یدک سداما ه آبیداری، مشخصدات اقلیزدی، وضدعیت        
توپوگرافی، خصوصدیات فیمیکدی خداک، کزیدت و کیفیدت آب،  دوع       

                                                           
 دا ش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دا شگاه ز جان -1
 استادیار گروه علون و مهندسی آب، دا شگاه ز جان -2
مددیریت مندابع آب   دا ش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی و کارشناس شرکت  -3

 ایران
 ( Email: ojaghlou@znu.ac.ir:                     مسئول  ویسنده -*)

باشدد.  منطقده مدی  محصول، شرایط اقتصدادی، اجتزداعی و فرهنگدی    
مقادیر مربوط به هدر کددان از اید  پارامترهدا در سدطح یدک منطقده        

هدای  متفاوت بوده و لذا بررسی تغییرات مکا ی از طرید  تهیده  قشده   
توان از ساما ه اطالعات پهنه بندی ضروری است. برای ای  منظور می

(. 1396( کزک گرفت )فرهادی با سوله و هزکداران،  GISجغرافیایی )
آبیداری   های مناسب اراضی از  ظر  دوع روش ی  و شناسایی مکانتعی

هدای اولیده و در   که سازگار با شرایط موجود منطقه باشد یکی از گدان 
عی  حال اساسی در مصرف بهینه آب در بخش کشداورزی بده شدزار    

رود. البته به شرطی که ا تخاب، طراحی و اجرای ساما ه آبیاری بدا  می
(. Sedghkia et al., 2015اصولی ا جان گیدرد ) دقت کافی و به طور 

یدابی و  های مرتبط بدا موضدوع مکدان   های مختلفی در پژوهشروش
ها بندی توسعه و مورد ارزیابی قرار گرفته است که از جزله آن اولویت

ای، هدای پارامتریدک، شدبیه بدولی ، تحلیدل شدبکه      توان به روشمی
لسله مراتبدی فدازی اشداره    تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل س

های زیادی دار د و هدر  های اشاره شده با یکدیگر تفاوتداشت. روش
ها دارای  قاط قوت و ضعف هستند. روش تحلیل سلسدله  کدان از مدل

AHPمراتبی 
اید   . مطرح شد 1980اولی  بار توسط ساعتی در سال  4

                                                           
4- Analytical Hierarchy Process 
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 در کده  است واقعی پیچیده مسأله از ساده گرافیکی  زایش روش یک

 هاگمینه و زیرمعیارها و معیارها بعدی سطوح در و هدف کلی آن رأس

های کزی و کیفی را به طور هم زمدان در  معیار دارد به طوری که قرار
 هدای پژوهش ی ترادامه به مهم رد(. 1392پور، گیرد. )قدوسی ظر می

یابی اراضدی مسدتعد بده منظدور اجدرای      در ارتباط با مکان شدها جان 
در ایدران و   AHPای بدا اسدتفاده از فرآیندد    های آبیاری قطدره ساما ه
( بدا اسدتفاده از  درن    1390) پور یک و .  شاطپرداخته شده است جهان
و بکارگیری شبیه مکان یابی بولی  مناط  مناسب اجدرای   GISافمار 

های آبیاری تحت فشار را در دشت کرمدان شناسدایی  زود دد.    ساما ه
ای تعیدی  شدد.   از اراضی مستعد اجرای آبیاری قطدره درصد  25حدود 

تدری  عوامدل محددود کنندده     شوری آب و توپوگرافی به عنوان مهدم 
ای در دشدت مدذکور شدناخته شدد.     های آبیداری قطدره  اجرای ساما ه

بیدان داشدتند    AHP( با بکارگیری فرایند 1392داغی و هزکاران ) قره
ای در اراضدی  بیاری قطرههای آمحدودیت جدی از  ظر اجرای ساما ه

شبکه آبیاری و زهکشدی باباخدان واقدع در شهرسدتان بیجدار اسدتان       
( تناسدب اراضدی بده    1393کردستان وجود  دارد. رممی و هزکداران ) 

ای در استان خراسدان جندوبی را بدا    منظور اجرای ساما ه آبیاری قطره
مددورد مطالعدده قددرار داده و شدداخص کیفددی  AHPاسددتفاده از فراینددد 

تددری  عامددل محدددود کننددده گددمارش  زود ددد.  یدیته آب را مهددماسدد
( اراضی مستعد اجرای سداما ه آبیداری   1395 ظری )زاده و شاه چراغی

موضددعی را بددا اسددتفاده از ارزیددابی خصوصددیات آب و خدداک بددرای   
های بابل و بابلسر مورد مطالعه قرار داد د. بر اسداس  تدایج   شهرستان

بده منظدور جلدوگیری از گرفتگدی      بدست آمده، مالحظات پیشدگیری 
ها با توجه به باال بودن کربنات کلسیم باقی ما ده از قبیدل  چکانقطره

از  ( بدا اسدتفاده  1397اسیدشویی ضروری خواهد بود. آزاد و هزکاران )
( اراضدی مسدتعد اجدرای    FAHPفدازی )  مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

مورد بررسدی قدرار   میا دوآب  آبیاری سطحی و تحت فشار را در دشت
 از درصدد  89/51 های پهنه بنددی تهیده شدده،   داد د. بر اساس  قشه

گدذاری آب در  دشت به دلیدل بداال بدودن خطدر رسدوب      مساحت کل
( مناسدب اجدرای   1ها ) تایج بررسدی شداخص اشدباع ال ژیلدر    گسیلنده

( 1397) هزکداران  و یاحزدد باشدد.  ای  زدی های آبیاری قطرهساما ه
  ی دو  یارید آب یهاساما ه یاجرا به منظور مستعد ی واحضز  تعیی  

 یخراسدان شدزال    یشهرسدتان اسدفر   در( یکم فشار و بارا  ،ی)موضع
هدای  روش اجدرای  مسدتعد  اراضدی  مکا ی  قشه گمارش  زود د، تهیه

( 1397ضدروری اسدت. حسدینی )    منطقده  هدر  با متناسب  وی  آبیاری
ای و بدارا ی را بدا اسدتفاده از    تناسب اراضی جهت کاربرد آبیاری قطره

ساما ه استنتاج فازی در شدبکه آبیداری دشدت فتحعلدی مغدان مدورد       
ارزیابی قرار داد. در  ظر گرفت  تغییرات تدریجی پارامترهای خداک در  
ارزیابی به روش فازی موجب افمایش دقت  سبت به روش پارامتریک 

                                                           
1- Langelier saturation index 

های ایسه روشچنی  مقهم گردد.غیرفازی در تعیی  قابلیت اراضی می
ارزیابی پارامتریک و فازی  شان داد،  تدایج روش فدازی دارای دقدت    
قابل بیشتری  سبت به روش ارزیدابی پارامتریدک بدوده و بده شدرایط      

های مختلف آبیاری را با استفاده از تر است. د گیم روشواقعی  مدیک
تدایج  روش ارزیابی پارامتریک در جنوب آ کارا مورد ارزیابی قدرار داد.   

وی  شان داد، روش ارزیابی پارامتریک دارای عزلکرد قابدل قبدول در   
هدای مختلدف آبیداری    بندی اراضی از  ظر قابلیت کاربرد سیستمطبقه
(. در پددژوهش دیگددری قابلیددت کدداربرد Dengiz., 2006باشددد )مددی

های مختلف آبیاری با استفاده از سداما ه ارزیدابی پارامتریدک در     روش
اراضی دشت اللی واقع در اسدتان خوزسدتان مطالعده     هکتار از 3575

ای بدوده و در  شد. بیشتر اراضی مناسب اجرای سداما ه آبیداری قطدره   
برخی  قاط کربنات کلسیم و بافت خداک بده عندوان عوامدل محددود      

(. تناسدب اراضدی بدرای دو    Naseri et al., 2009کننده تعیی  شدد ) 
د شوشددتر واقددع در آبدداای و سددطحی در شددیری روش آبیدداری قطددره

خوزستان با استفاده از ساما ه ارزیابی پارامتریدک بررسدی و مشدخص    
ای مناسدب  درصد از اراضی برای روش آبیاری قطدره  8/90گردید که 

تری  عامل محدود کننده برای اسدتفاده از  باشد. عالوه بر ای  مهممی
 Gholami and) شدای  روش آبیاری، شوری و قلیایت خاک گمارش 

Delavari., 2012 الباجی و هزکاران از روش ارزیابی پارامتریک به .)
هدای مختلدف آبیداری در دشدت جیدمان      منظور بررسی تناسب ساما ه

استفاده  زود د. قابلیت زهکشی اراضی و میمان کربنات کلسیم خداک  
ای تری  عوامل محدوده کننده در اجرای آبیداری قطدره  به عنوان مهم

ای  سدبت بده سدایر    جدود روش آبیداری قطدره   شد. بدا اید  و   شناخته
 ,.Albaji et alهدای آبیداری دارای کزتدری  محددودیت بدود )      روش

(. سیدمحزدی به ارزیابی تناسب زمی  و مدیریت بهینه مصرف 2014
هکتدار   41200آب در کشاورزی دقی  بر اساس ارزیابی پارامتریک در 

ای آبیداری قطدره  از اراضی گیالن پرداخت.  تدایج  شدان داد، سداما ه    
باشدد. عامدل   مؤثرتر و کارآمدتر از روش آبیاری سطحی و بدارا ی مدی  

کشی و بافدت خداک   های آبیاری در ای  منطقه زهمحدود کننده روش
(. در خصددو  Seyedmohammadi et al., 2016شددناخته شددد )

 هدایی ا جدان گرفتده اسدت.    یابی  یم پدژوهش های مکانمقایسه روش
حزمه و هزکاران روش ترکیبی تحلیدل سلسدله مراتبدی بدا الگدوریتم      
فازی و هزچنی  روش استا دارد فائو را در تعیی  اراضدی مناسدب بده    
منظور کشت محصول جدو در جندوب غربدی ایدران مدورد ارزیدابی و       

دارای  AHPروش  حاصدل شدده،   تدایج   اساسمقایسه قرار داد د. بر 
 Hamzeh etباشدد ) دارد فائو مدی دقت بیشتری  سبت به روش استا 

al., 2014هددای منطدد  بددولی ، روش (. در تحقیقددی عزلکددرد روش
یابی مناط  مستعد به منظور تغذیه هزپوشا ی و منط  فازی در مکان

مصنوعی آب زیرزمینی مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت. در  هایدت روش      
ا دو تدر در مقایسده بد   تر و سدودمند منط  فازی به عنوان ابماری ساده

(. بررسددی  تددایج 1397روش دیگددر معرفددی شددد )مهدددوی و اخددوان، 
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 AHPدهد  تایج بدست آمدده از روش  مطالعات ا جان گرفته  شان می
های موجود  ظیر تر بوده و دارای برتری  سبت به سایر روشکاربردی

(. بداقرزاده و  Kardan Moghaddam et al., 2014باشدد ) فازی می
 استفاده از روش با آبیاری را هایروش ز  ظر  وعاراضی ا تناسب پایزار

 ارزیدابی  مطالعه قرار داد د. در مورد مشهد دشت در پارامتریک و فازی

 آبیاری مساحت اراضی مناسب برای فازی، از منط  استفاده با اراضی

از  ظدر قابلیدت    محاسبه شد. تقریبا شش برابر روش سطحی ایقطره
 هایکالسبارا ی، تزان اراضی در  ای وقطره های آبیاریاجرای روش

 Bagherzadeh and) طبقده بنددی شدد د   مناسدب   مناسدب و  بسیار

paymar., 2015   هدای  (. هدف اصلی ای  پدژوهش شناسدایی مکدان
ای بدا در  ظدر گدرفت     مناسب به منظور اجرای ساما ه آبیداری قطدره  

تزامی معیارهای موثر شامل عوامدل کیفدی آب، خصوصدیات کزدی و     
ی خداک، توپدوگرافی و عوامدل اجتزداعی، اقتصدادی و فرهنگدی       کیف
باشد. اثر هر کدان از عوامل ذکر شده از طری  ایجاد و هزپوشدا ی   می

( و استفاده از GIS) های اطالعاتی در ساما ه اطالعات جغرافیاییالیه
مورد بررسی و در  هایت منداط    (AHP)روش تحلیل سلسله مراتبی 

هدای  چنی  موقعیدت سداما ه  استخراج شد. هم ایمستعد آبیاری قطره
ای اجرا شده در دشت ز جان با توجه به  قشه  هایی تهیه آبیاری قطره

های ا جان شده شده مورد ارزیابی قرار گرفت که در مقایسه با پژوهش
 گیرد.برای اولی  بار ا جان می

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد بررسی
 4705ای بده مسداحت حددود    محدوده منطقه مورد مطالعه شامل

سلطا یه و در مختصات جغرافیدایی  -کیلومترمربع واقع در دشت ز جان
درجه  37دقیقه طول شرقی و  40درجه و  47دقیقه تا  55درجه و  48
دقیقه عرض شزالی قرار گرفتده اسدت.    25درجه و  36دقیقه تا  15و 

 میدا گی  . (1)شکل  باشدیم متر 1659 دشت در حدود ارتفاع میا گی 

 259 بید ترت بده  در محدوده مورد مطالعه ا هیسال رطوبت و دما بارش،
 دشت.  وع اقلیم باشدیم درصد 54 و گرادسا تی درجه 9/10 متر،یلیم

 باشد. می سرد فرا خشک زهی  دومارت  بندیطبقه اساس بر ز جان
 

معيارهاي مورد بررسی جهت تعيیي  اابليیت ارا یی اظ   یر     

 اياي آبياري اطرهاجر
در پژوهش حاضر تزامی معیارهدای مهدم و اثرگدذار بدر ا تخداب      

ای شامل عوامل کیفدی آب، خصوصدیات کزدی و    ساما ه آبیاری قطره
کیفی خاک، توپدوگرافی اراضدی و معیارهدای اقتصدادی، اجتزداعی و      

شدده توسدط علیدماده     ارائهبرداری بر اساس رهنزودهای امکا ات بهره
( مورد بررسی قرار گرفت. در ای  پژوهش بده منظدور بررسدی    1385)

حلقه چاه  2000های مربوط به بیش از ابتدا داده ،کیفیت آب زیرزمینی
چنی  ای و همعزی ، چشزه و قنات از شرکت آب منطقهعزی  و  یزه

 مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی ز جان اخذ گردید. سپس تغییرات
(، اسدیدیته  ECالکتریکی )مکا ی پنچ شاخص کیفی آب شامل: هدایت

((pHمجزوع کربنات کلسیم و بی ، ( کربنداتHCO3   سدبت جدذب  ،)
بررسی خطدر   ( به منظورLSI( و شاخص اشباع ال ژیلر )SARسدیم )

ها مورد تجمیه و تحلیل قرار گرفت. شاخص پتا سیل گرفتگی گسیلنده
اسدیدیته اصدالح    ( وpHالف اسیدیته آب )اشباع ال ژیلر بر اساس اخت

مثبت باشد خطر رسوبات کربنات  LSIآید. اگر ( بدست میpHCشده )
هدا وجدود خواهدد داشدت.  زایده      کلسیم و کربنات منیمیم در گسیلنده

 شود:محاسبه می 1ال ژیلر از رابطه 
 (1                 )                                      LSI= pH – pHC 

اسدیدیته محاسدبه    pHCاسیدیته واقعدی آب،   pHدر رابطه فوق، 
( قابل 2باشد که از رابطه )شده بر اساس  تایج تجمیه شیزیایی آب می

 محاسبه خواهد بود. 
(2                          )pHC= P (Ca+Mg+Na+K) + P 

(Ca+Mg) + P (Co3+Hco3) 

 

 
  قشه مواعيت جغرافيایی محدوده مورد مطالعه )دشت ظ جان( -1شکل 
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های آب اسدت   زایه کاتیون P(Ca+Mg+Na+K)در رابطه باال، 
هدای موجدود در آب دارد. مقددار    و بستگی به مجزوع غلظت کداتیون 

P(Ca+Mg)     یم  زایه کلسیم و منیمیم است و بسدتگی بده مجزدوع 
 P(Co3+Hco3)به هزدی  طرید     .غلظت کلسیم و منیمیم آب دارد

کربنددات یددا هزددان مجزددوع غلظددت کربنددات و  زایدده کربنددات و بددی
 باشد.جود در آب میکربنات مو بی

بندی مربوط بده  های طبقهخصوصیات خاک: به منظور تهیه  قشه
خصوصیات فیمیکی و شیزیایی خداک، اطالعدات  فوذپدذیری خداک،     

 زو ه خاک از اراضی کشاورزی  105شوری و اسیدیته مربوط به تعداد 
منطقه مورد مطالعه از مرکدم تحقیقدات کشداورزی و مندابع طبیعدی و      

د کشاورزی استان ز جان اخذ گردید. به منظور تهیه  قشه سازمان جها
 1:25000( بدا مقیداس   DEMشیب اراضی  یم از  قشه رقون ارتفاعی )

 استفاده شد.  ArcGISدر  رن افمار 
تدری   بدرداری: مهدم  عوامل اقتصادی، اجتزاعی و امکا دات بهدره  

 هدای آبیداری  معیارهای اجتزاعی و اقتصادی مؤثر بدر اجدرای سداما ه   
برداری و  گهداری،  یروی کار، همینده و  ای شامل امکا ات بهرهقطره

فرهنگ بود. اطالعات الزن در ای  خصو  از طری  مصاحبه با بیش 
 فددر از کشدداورزان در  قدداط مختلددف دشددت ز جددان و تکزیددل  60از 

آوری شد. به هر کددان از معیارهدای   های تنظیم شده جزع امهپرسش
های تعیدی  شدده مطداب     با توجه به محدوده 9ا ت 1اشاره شده امتیاز 

اختصا  داده شد. مطاب  جدداول، امتیداز یدک  شدان      4تا  1جداول 
باشد ای میدهنده وضعیت  امناسب از  ظر قابلیت اجرای آبیاری قطره

 3 شان دهندده کدالس خیلدی بدد، امتیداز       2و به هزی  ترتیب امتیاز 
)کدالس متوسدط(،    5(، امتیداز  )کالس  سبتا  بدد  4)کالس بد(، امتیاز 

)کالس  8)کالس خوب(، امتیاز  7)کالس  سبتا خوب(، امتیاز  6امتیاز 
باشد. مبندای امتیدازدهی   )کالس کامال مناسب( می 9مناسب( و امتیاز 

 (FAO, 1994)ئو شده توسط فا ارائهبه هر کدان از معیارها، استا دارد 
 باشد. ( می1385و جداول توصیه شده توسط علیماده )

 آب تاي در ارتباط با عوامل كيفيامتياظدهی به ساما ه آبياري اطره -1جدول 

 ردیف پارامتر جزئی )واحد( محدوده تغييرات امتياظ

 500کزتر از  9

 شوری
 زیزنس بر متر()دسی 

1 

8 1000-500 2 

7 1500-1000 3 

6 2000-1500  4 

4 3000-2000  5 

2 4000-3000  6 

 7  400بیشتر از  1

 3کزتر از  5

 کربنات بی
 واالن بر لیتر(اکی)میلی

8 

4 10-3  9 

3 20-10  10 

2 30-20  11 

 12  30بیشتر از  1

  3کزتر از  9

  سبت جذب سدیم )درصد(

13 

8  6-3  14 

7 12-6  15 

5 20-12  15 

3 30-20  16 

 17  30بیشتر از  1

9 5/6-0/6  

 اسیدیته

18 

8 0/7-5/6  19 

7 8-0/7  20 
4 5/8-8  21 

 5/0کزتر از  9

 شاخص ال ژیلر
 واالن بر لیتر(اکی)میلی 

22 

 23  0تا  -5/0 8

 24  5/0تا  0 5

 25  5/0بیشتر از  1
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 خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاکاي در ارتباط با امتياظدهی به ساما ه آبياري اطره -۲جدول 

 ردیف پارامتر جزئی )واحد( محدوده تغييرات امتياظ

1 5/2-1 

  فوذپذیری
 متر بر ساعت()میلی 

1 

4 4-5/2 2 

6 50-4 3 

8 120-50 4 

 5 120بیش از  9

9 2-0 
 شوری

 زیزنس بر متر()دسی

8 

7 4-2 9 

 10 4بیشتر از  3

9 5/6-0/6 

 اسیدیته

12 

8 0/7-5/6 13 

7 8-0/7 14 

4 5/8-8 15 

 

 توپوگرافی اي در ارتباط باامتياظدهی به ساما ه آبياري اطره -۳جدول 

 ردیف پارامترجزئی شيب )درصد( امتياظ

9 2-0  1 

8 5-2  2 

7 10-5  3 

5 20-10  4 

2 30-20  5 

30بیشتر از  1  6 

 

 اي در ارتباط با عوامل ااتصادي، اجتماعی و فرهنگیامتياظدهی به ساما ه آبياري اطره -4جدول 

 ردیف پارامتر جزئی پارامتر جزئی امتياظ

مساعد وجود  دارد یفرهنگ یهانهیتحت فشار و زم یاریسابقه آب 1  

 عوامل فرهنگی و اجتزاعی

1 

مساعد است یفرهنگ یها نهیزم یتحت فشار وجود  دارد ول یاریسابقه آب 5  2 

مساعد است یفرهنگ یها نهیتحت فشار وجود دارد و  زم یاریسابقه آب 9  3 

تحت فشار وجود دارد یاریدر حال حاضر در منطقه آب 9  4 

ماهر و متخصص در منطقه وجود  دارد یروی  1  

  یروی کار

5 

شود یم  یتام ایماهر و متخصص در منطقه وجود دارد  یروی  9  6 

در منطقه وجود  دارد یو کارگر یماهر زهی  یرو ی 3  7 

در منطقه وجود دارد یو کارگر یماهر زهی  یروی  7  8 

 منطقه مورد  ظر دور افتاده و محرون است 1

 امکا ات بهره برداری و  گهداری

9 

امکا ات است یو دارا یمنطقه طرح قابل دسترس 9  10 

است  یقابل تام یدکیو لوازن  راتیتعز خدمات 9  11 

دارد تیمحدود یدکیو لوازن  راتیتعز خدمات 3  12 

 
هدای در  ظدر   البته الزن به ذکر است در ای  تحقی  تعداد کالس

 گرفته شده برای هر کدان از معیارها افمایش یافته است. 

 (AHPفرآیند تحليل سلسه مراتبی )
های طبقده  برای هزپوشا ی  قشه AHPدر ای  پژوهش از فرایند 

ای استفاده شده اسدت. اسداس   بندی شده عوامل مؤثر در آبیاری قطره
 زودار تحلیل  2باشد که در شکل ای  روش مقایسه زوجی متغیرها می

سلسه مراتبی شامل هدف اصلی در سطح اول، معیارها در سطح دون و 
 شده است.  زیرمعیارها در سطح سون به صورت گرافیکی  شان داده
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 ايیابی ارا ی مستعد آبياري اطره مودار درخت سلسله مراتبی در رابطه با مکان -۲شکل 

 

بر اساس معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بدر قابلیدت اجدرای سداما ه     
تنظیم شدد کده در آن بده بررسدی و     هائی  امهای، پرسشآبیاری قطره

پرداختدده شددد. ایدد   5هددا مطدداب  جدددول مقایسدده زوجددی تزددان آن
 ظران آبیاری تحت فشدار  ها در اختیار کارشناسان و صاحب امه پرسش

آوری و قرار داده شد.  تایج مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها جزدع 
ان از معیارها و مورد تجمیه و تحلیل قرار گرفت. در  هایت وزن هر کد

و در  AHPزیرمعیارها با توجده بده امتیدازات کسدب شدده در افمو ده       
محاسبه گردید. مقایسات ا جان گرفته زما ی  ArcGISافمار محیط  رن

 باشد. 1/0تر از مورد قبول است که  رخ سازگاری کم

  تایج و بحث

بندی چهار معیار اصدلی کیفیدت آب، خصوصدیات    های پهنه قشه
 3توپوگرافی و عوامل فرهنگی، اجتزاعی و اقتصادی در شدکل  خاک، 

هدای  ها از هزپوشا ی الیده  شان داده شده است. هر کدان از ای   قشه
تری  ا د. مهماطالعاتی مربوط به زیر معیارهای مختص خود تهیه شده

بندی اراضی از  ظدر کیفیدت آب بده ترتیدب     پارامترهای موثر بر طبقه
هدا )شداخص ال ژیلدر(، شدوری،     چکدان گی قطدره شامل پتا سیل گرفت

گردد، از  ظر کیفیت مالحظه می 3بود. مطاب  شکل  SARاسیدیته و 
درصد از اراضی دشدت   23منابع آب موجود در محدوده دشت ز جان، 

درصد در کالس مناسب از  ظر قابلیدت   20در کالس کامال  مناسب و 
درصد در  13است. تنها  ای قرار گرفتههای آبیاری قطرهاجرای ساما ه

ای هدای آبیداری قطدره   کالس  امناسب بوده و بدرای اجدرای سداما ه   

کند که عزدتا در قسزت شزال غربی دشت واقدع  محدودیت ایجاد می
بدی   شده است. با توجه به اینکه شاخص ال ژیلر بیشدتری  وزن را در  

زیرمعیارهای کیفی آب به خدود اختصدا  داده بدود، لدذا مقددار اید        
کیفیت آب بیشتری  اثرگذاری اخص در تعیی  کالس اراضی از  ظر ش

با وجود اهزیت باالی اید  شداخص در ا تخداب و عزلکدرد      را داشت.
ای، در مطالعددات قبلددی ا جددان گرفتدده در هددای آبیدداری قطددرهسدداما ه

یابی اراضی کزتر مورد توجه قرار گرفته است. به طدور  خصو  مکان
درصد از اراضی محدوده مورد  85بیش از توان بیان داشت در کلی می

مطالعدده محدددودیت جدددی از  ظددر کیفیددت آب وجددود  دددارد.  قشدده  
دهد بندی تهیه شده از عوامل فیمیکی و شیزیایی خاک  شان می پهنه

درصد در  22درصد از اراضی دشت در کالس کامال مناسب،  44حدود 
س درصدد در کدال   4درصد در کدالس متوسدط و    30کالس مناسب، 

در بدی  عوامدل    ،.  تایج مقایسات زوجی  شدان داد قرار دار د امناسب 
تعیدی   بیشدتری  وزن و اهزیدت را در   شدوری   مربوط به خاک پارامتر

ای دارد. در های آبیاری قطرهساما ه کالس خاک از  ظر قابلیت اجرای
توان بیان داشت، اراضی دشت ز جدان از  رابطه با معیار توپوگرافی می

و  42در شرایط  سبتا  مطلوبی قرار داشته به طوری که حدود  ای   ظر
درصددد از اراضددی دشددت در کددالس کددامال  مناسددب و مناسددب    43

ای از اراضدی کشداورزی در محددوده    ا د. بخش عزدهبندی شده طبقه
درصد بدوده کده مناسدب بدرای      10تر از مورد مطالعه دارای شیب کم

 باشد.ای میهای آبیاری قطرهاجرای ساما ه

 

 هاي ظوجیمقياس ا جام مقایسه -5جدول 

8و  6، 4، ۲ 9 7 5 ۳ 1 درجه اهميت  

 تعریف
 اهزیت

مساوی   
 اهزیت ا دکی بیشتر

 اهزیت
بیشتر   

 اهزیت
خیلی  

 بیشتر

 اهزیت
مطل    

 ترجیحات بی  فواصل فوق
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 معيارها در فرآیند تحليل سلسله مراتبی  بنديهاي پهنه قشه -۳شکل 

 

بررسی  قشه طبقه بندی عوامل اقتصادی، اجتزاعی و فرهنگی در 
درصدد محددوده از    80اراضی محدوده مورد مطالعه  شان داد، بیش از 

قدرار گرفتده ا دد و بده عبدارتی بدرای        6-7 ظر ای  معیار در کدالس  
ای مناسدب بدوده و یدا حدداقل     اجرای ساما ه آبیاری قطدره پذیرش و 

درصد از مناط   12محدودیت خاصی از ای   ظر وجود  دارد. در حدود 
ای از  ظر معیارهای اجتزداعی و اقتصدادی   اجرای آبیاری قطره ،دشت

 امناسب ارزیابی شد که عزدتا به دلیل عدن وجود سابقه آبیاری تحت 
 معیداری بیشدتری  وزن بده    AHPفشار در ای  مناط  بود. در فرآیندد  

گیرد که بیشتری  تأثیر را در تعیدی  هددف دارد، بده عبدارت     تعل  می
ی  یم بر اساس میمان  قشدی  دهی به هر واحد اطالعاتدیگر معیار وزن

 6(. در جددول  Saaty., 1996کند )است که در داخل آن الیه ایفا می
های محاسبه شده هر کدان از معیارهدای اصدلی   مقادیر مربوط به وزن

گردد، معیار کیفیدت آب  مالحظه می 6آورده شده است. مطاب  جدول 
  وزن بیشتری 325/0و به طور مشخص عامل شاخص ال ژیلر با وزن 

تدری  عامدل   و اهزیت را به خود اختصا  داده است و به عنوان مهم
ای شناخته شدد. معیارهدای   های آبیاری قطرهاثرگذار بر ا تخاب ساما ه
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و عوامدل اقتصدادی، اجتزداعی و فرهنگدی بده ترتیدب در        توپوگرافی
هدای  های دون و سون از  ظر ایجاد محدودیت برای اجرای ساما ه رتبه

ای قرار گرفتند. در مطالعدات پیشدی   یدم وزن و اهزیدت     رهآبیاری قط
یدابی اراضدی مسدتعد بده منظدور اجدرای       باالی کیفیت آب در مکدان 

ای گمارش شدده اسدت )رمدمی و هزکداران،     های آبیاری قطره ساما ه
معیارها تحت تاثیر شرایط منطقه مورد مطالعه از (. اهزیت برخی 1393

تحقی  حاضر وزن و اهزیت مربوط به  باشد. به عنوان مثال در یم می
در حالی  سبت به سایر معیارها کم بود  معیارهای اجتزاعی و اقتصادی

توا د در منطقه دیگر به دلیل شرایط خا  فرهنگدی  که ای  معیار می
اهزیت بیشتری را به خود اختصا  دهد. میمان ضریب  رخ سازگاری 

است و بیان کنندده   ترکوچک 1/0به دست آمد که از  07/0سازگاری 
باشد.  قشه مربوط به اراضی سازگار بودن ماتریس مقایسات زوجی می

ضدرب  ای از حاصدل های آبیاری قطدره مستعد به منظور اجرای ساما ه
بندی شده هر کدان از معیارها های طبقههای بدست آمده در  قشهوزن

 (. در4دهی شده تهیه شدد )شدکل   های وزنو سپس هزپوشا ی  قشه
اراضی دشت ز جان در پنج کدالس کدامال مناسدب،     ، قشه تهیه شده

بندی شدد. درصدد مسداحت هدر     مناسب، متوسط، بد و  امناسب طبقه
آورده شده است. مطاب   قشه تهیده   7ها در جدول کدان از ای  کالس

گردد اراضی واقع در  احیده شدزالی دشدت از امتیداز     شده مالحظه می
ای در ای  های آبیاری قطرهو اجرای ساما ه باشندتری برخوردار میکم

گردد. در ای  بخش از محددوده مشدکل   بخش از محدوده توصیه  زی
چنی  تا حدودی خاک وجدود دارد. بداال   جدی از  ظر کیفیت آب و هم

بودن کربنات کلسیم و تا حدودی شوری آب به دلیدل کیفیدت پدایی     
است. در  شدهاوزن منجر به پایی  آمدن امتیاز کیفیت آب رودخا ه قمل
درصد از اراضی دشت در وضعیت مناسب و یا کدامال   45 هایت حدود 

درصدد  یدم در    30درصدد در وضدعیت متوسدط و     25مناسب، حددود  
 ای شناخته شد. وضعیت  امناسب از  ظر کاربرد آبیاری قطره

 

 مقدار وظن معيار اصلی مؤثر در آبياري بارا ی -6ل جدو

 وظن معيار

326/0 کیفیت آب  

311/0 توپوگرافی  

153/0 عوامل اقتصادی، اجتزاعی و فرهنگی  

211/0 خصوصیات فیمیکی و شیزیایی خاک  

 

 
 در دشت ظ جان AHP روش با اياطرهیابی آبياري  قشه  هایی مکان -4شکل 
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ای اجرا شدده از  ظدر دارا   های آبیاری قطرهبه منظور ارزیابی طرح
باغ مجهدم بده    60بودن تناسب با اراضی دشت مورد مطالعه، موقعیت 

ای واقددع در دشددت ز جددان از سددازمان جهدداد سدداما ه آبیدداری قطددره
(. 5د )شدکل  کشاورزی استان ز جان اخذ و در  قشه  هایی جا زایی ش

هدای  درصدد طدرح   58گردد مطاب   قشه  شان داده شده مالحظه می
درصدد در   21اجرا شده در اراضی با قابلیدت اجدرای کدامال  مناسدب،     

درصد در محدوده اراضی  10محدوده اراضی با قابلیت اجرای مناسب، 
درصد در محدوده اراضی با قابلیت اجدرای   9با قابلیت اجرای متوسط، 

ا د واقع شدهرصد در محدوده اراضی با قابلیت اجرای  امناسب د 5بد و 
تدری  عوامدل محددود    کیفیت آب و شیب به عندوان مهدم  (. 8)جدول 

شدو د کده در برخدی از    های اجدرا شدده محسدوب مدی    کننده در طرح
های اجرا شده، دو عامل اشاره شده به طور دقید  مدورد بررسدی     طرح

ی بعزل آمده از برخی طرح اجرا شده قرار  گرفته است.  تایج بازدیدها
واقع در محدوده اراضی با قابلیت اجرای  امناسب  یم  شان داد، تجزع 

ها در ای  بخش از اراضی منجر بده بدروز   چکان زک و گرفتگی قطره
هدای  مشکالت بهره بدرداری و در  تیجده عزلکدرد  امناسدب سداما ه     

های آبیاری  ظیر اما های گردیده است. استفاده از سایر سآبیاری قطره
آبیاری کم فشار در ای  بخش از محدوده به دالیل اشاره شده توصدیه  

 گردد.می

 

 در دشت ظ جان اياطرهساما ه آبياري  به من ور اجراي هاي مختلفدر كالس پيشنهادي هايمساحت -7جدول 

)كيلومتر مربع(مساحت  كالس  درصد 

 21 848 مناط  قابلیت اجرای کامال  مناسب

 24 971 مناط  قابلیت اجرای مناسب

 25 1023 مناط  قابلیت اجرای متوسط

 20 798 مناط  قابلیت اجرای بد

 10 513 مناط  قابلیت اجرای  امناسب

 

 

 در دشت ظ جان AHPاي اجرا شده با استفاده اظ هاي آبياري اطرهارظیابی مواعيت ساما ه -5شکل 
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 اي در دشت ظ جانهاي اجرا شده براي ساما ه آبياري اطرهطرح -8جدول 

 درصد تعداد كالس

 58 35 مناط  قابلیت اجرای کامال  مناسب

 21 13 مناط  قابلیت اجرای مناسب

 10 5 مناط  قابلیت اجرای متوسط

 9 4 مناط  قابلیت اجرای بد

 2 1 مناط  قابلیت اجرای  امناسب

 

 گيري   تيجه

ای  پژوهش با هدف ارزیابی روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیی  
ای ا جان قابلیت اراضی دشت ز جان از  ظر کاربرد ساما ه آبیاری قطره

های آبیاری بر عزلکرد ساما ه عامل مهم و اثر گذار 12گردید. بیش از 
از قبیل عوامل کیفدی آب، خصوصدیات خداک، توپدوگرافی و      ایقطره

عوامل اقتصادی و اجتزاعی مورد بررسی قدرار گرفدت.  تدایج بدسدت     
آمده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  شان داد، عامل کیفیت آب و بده  
طور مشخص شاخص ال ژیلر بیشدتری  وزن و اهزیدت را در ا تخداب    

پددس از آن بده ترتیددب عوامددل   ای دارد وهددای آبیداری قطددره سداما ه 
یدابی  توپوگرافی، اقتصادی و اجتزداعی بیشدتری  اهزیدت را در مکدان    

. بر اسداس  دادای به خود اختصا  اراضی مستعد اجرای آبیاری قطره
ای های آبیداری قطدره  اجرای ساما ه ،بندی بدست آمدههای پهنه قشه

مواجده  درصد از اراضی دشت ز جان با محدودیت جددی   70در حدود 
باشد و در بخش کزی از  واحی شزالی دشت به دلیل بداال بدودن    زی

هدا،  کربنات کلسیم و در  تیجه وجدود خطدر رسدوبگذاری در گسدیلنده    
هدای  گردد. ارزیابی موقعیت طرحها توصیه  زیاجرای ای   وع ساما ه

ای اجدرا  های آبیداری قطدره  طرح از درصد 79اجرا شده  یم  شان داد، 
درصد  یم  21بندی کامال مناسب و یا مناسب و راضی با طبقهشده در ا

تدوان  ا دد. بده طدور کلدی مدی     در کالس متوسط و یا ضعیف اجرا شده
گیری  زود، استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبدی بدا در  ظدر     تیجه

توا د منجر به افدمایش دقدت در ا تخداب    گرفت  معیارهای اثرگذار می
تناسب بدا وضدعیت موجدود اراضدی کشداورزی و      های آبیاری مساما ه

چنی  جلوگیری از مشکالت احتزالی در آینده  ظیر بروز مشدکالت   هم
 بهره برداری و عدن رضایت بهره برداران گردد. 
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Abstract 

Indiscriminate consumption of water in the agricultural sector has led to a decrease in renewable water 
resources in Iran. Simultaneous development and management of new irrigation systems is one of the important 
strategies to reduce agricultural water consumption. In the present study, land suitability classification map for 
drip irrigation was prepared using AHP method in the Zanjan plain. For this purpose, selection criteria for the 
installation of the drip irrigation systems including water quality factors, soil characteristics, topography, and 
economic, social and cultural indicators were considered using the AHP process. Based on land suitability 
classification map, about 45% of the studied area were classified as suitable and highly suitable, 25% as 
moderately suitable and 30% as not suitable class for drip irrigation systems. Investigation of the implemented 
projects showed that 79% of the projects were performed in land with suitable or highly suitable classes and 21% 
in moderately suitable or not suitable land. The results of this study indicated that using AHP method could be 
useful in selecting the proper irrigation method by considering the effective criteria. 
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