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   هاي مناسب استفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از تعیین مکان
   )استان خراسان رضوي: مطالعه موردي (AHPروش تحلیل سلسله مراتبی 

  
  3سیوکی  و عباس خاشعی2لی، رسول دخی1نرجس قهرمانی*

  ، GISشناسی و  کارشناس زمین2شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،  شناسی مهندسی گروه زمین دانشجوي دکتري زمین1
  استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند3

  14/4/93: ؛ تاریخ پذیرش 17/3/92: تاریخ دریافت
  1چکیده

 از درصد 99 منابع این که گردد می آنجا ناشی از زیرزمینی هاي آب از هینهب برداري بهره و شناخت لزوم :سابقه و هدف
 مخـرب  هاي سیالب و ها بروز خشکسالی از ناشی مشکالت). 17( دهند می تشکیل را استفاده شیرین قابل هاي آب کل
 تغذیـه  سـطحی،  هـاي  آب آوري رابطه، جمع این در .سازد می نمایان را آب منابع صحیح مدیریت دیگر، لزوم سوي از

 ).8(رونـد   مـی  شـمار  آب بـه  منـابع  مدیریت راهکارهاي ترین مهم آب، صحیح برداري تنظیم بهره و زیرزمینی هاي آب
 طبیعـی  شرایط در زیرزمینی آب سفره تغذیه هدف با سازند نفوذپذیر یک به آب کردن وارد از عبارت مصنوعی تغذیه
مازاد منابع به زمین، ضمن تقویت سفره آب زیرزمینی، سـطح آب بـاال   بدین ترتیب با وارد شدن آب  ).2(است  منطقه

 ).20(آمده و مشکالت ناشی از این افت از جمله نشست زمین، کـاهش ظرفیـت آبخـوان بـه حـداقل خواهـد رسـید         
 و پارامترهاي بسیاري مختلف هاي روش. هاست سیستم ایجاد این اساسی اصول از مصنوعی تغذیه هاي سیستم مکانیابی

 مطالعـات  از اطالعات حاصـل  باید روشی، در هر). 5(دارد  مصنوعی وجود تغذیه بسترهاي و ها عرصه مکانیابی براي
هدف از این ). 7(تعیین شود  مناسب منطقه و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد کنار هم در و تلفیقی صورت به مختلف

   .باشد  میAHP ها طی دو مرحله استفاده از تکنیک پژوهش مکانیابی بهترین منابع جهت تغذیه مصنوعی آبخوان
 بـر اسـاس آخـرین    .باشـد  مـشهد مـی   شهر محدوده مورد مطالعه، استان خراسان رضوي با مرکزیت :ها مواد و روش

در این پژوهش، تمامی این مناطق مـورد       ).15(باشد   می) دشت( محدوده مطالعاتی    35ها، این استان داراي      بندي تقسیم
هـاي مربـوط بـه     در این پژوهش به این ترتیب عمل شده است که در نهایت به تعیین وزن الیـه            . اند ار گرفته مطالعه قر 

  . هاي استفاده از آب مازاد قنات پرداخته شد و همچنین تعیین بهترین مکان AHP معیارهاي مختلف با استفاده از روش
و همچنین گستردگی محدوده مـورد  )  منبع14000بالغ بر (در این پژوهش با توجه به گستردگی منابع موجود     : ها یافته

بنابراین . سعی گردید تا با بهترین روش در زمانی معقول به بهترین نتیجه ممکن دست یافت        )  دشت استان  35(مطالعه  
ابتـدا بـر اسـاس خروجـی قابـل      . پیشنهاد استفاده از دو مرحله تحلیل سلسله مراتبی ارائه و مورد اجـرا قـرار گرفـت             

 نقطـه  66دهی اولیه تعـداد منـابع بـه       تحصال در سه ماه از سال تعدادي از منابع غربال گردید، سپس بر اساس وزن              اس
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