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چکیده
دهانه  در  واقع  افکنه های  مخروط  روی  بر  سیالب  پخش 
خروجی آبراهه ها در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک 
با هدف ذخیره سیالب ها روشی مناسب جهت بهره برداری از آب 
خشکه رودها، رودخانه های فصلی و جریان مازاد رودخانه های 
نفوذ  و  سیالب  پخش  برای  مناسب  مکان  تعیین  دایمی می باشد. 
دادن آن به داخل سفره های زیرزمینی آب، خود یکی از مهمترین 
مراحل انجام این گونه پروژه ها است. هدف از انجام این پژوهش 
مکانیابی عرصه پخش سیالب در حوزه آبخیز عشق آباد طبس با 
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد. در این پژوهش 
الیه های اطالعاتی شیب، نفوذپذیری، ژئومرفولوژی، جنس سازند 
و تراکم پوشش گیاهی در قالب مدل های مختلف با یکدیگر تلفیق 
و نقشه اولویت مکانی پخش سیالب تهیه گردید. سپس این نقشه 
مقایسه  منطقه  این  در  شده  اجرا  سیالب  پخش  سامانه  نقشه  با 
درصد  افزایش  سنگین،  و  مخرب  سیالب های  کاهش  گردید. 
پوشش گیاهی، افزایش تنوع زیستی و افزایش آبدهی قنوات از 
دالیل موفقیت آمیز بودن طرح کنترل سیالب در منطقه مطالعاتی 
سامانه  نقشه  با  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  مقایسه  می باشد. 
پخش سیالب اجرا شده در منطقه مطالعاتی نشان دادکه عوامل به 
کار گرفته شده در مدل برای دستیابی به مکانیابی پخش سیالب 
مناسب بوده و طرح اجرا شده در محدوده مناطق بسیار مناسب و 
خوب که توسط مدل تعیین شده بود قرار گرفته است. لذا مدل 

AHP روش مناسبی جهت مکان یابی عرصه های پخش سیالب 
در حوزه های آبخیز مناطق خشک کشور می باشد.

واژه  های کلیدی: مکان یابی، پخش سیالب، الیه اطالعاتی، مدل 
AHP و حوزه آبخیز عشق آباد

مقدمه 
بیش از نیمی از سطح کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشكیل 
می دهد. کمبود نزوالت جوی، فقر پوشش گیاهی و وقوع بارش های 
شدید کوتاه مدت، منجر به بروز سیالب های حجیم و مخرب در این 
مناطق می گردد. عالوه بر خسارات جانی و مالی ناشی از سیالب ها، 
بخشی از آنها وارد کفه های کویری شده و از دسترس خارج می شود. 
انجام عملیات پخش سیالب عالوه بر کاهش حجم سیالب )کاهش 
خسارات سیل( به تغذیه سفره های زیرزمینی نیز کمک خواهد کرد. 
با توجه به پتانسیل تبخیر و تعرق باال در این مناطق، احداث سدهای 
با پخش سیالب می توان  بنابراین  نمی رسد،  نظر  به  منطقی  سطحی 
زیرزمینی ذخیره و در  در سفره های  تبخیر  از دسترس  را دور  آبها 
زمان مناسب مورد استفاده قرار داد. کوثر ]4[ فلسفه ی بهروری هر 
چه بیشتر از سیالب، همگام با کاستن زمان سیل به کمترین اندازه 
را از عوامل مهم تعیین محل پخش آب می داند. بدین ترتیب گاهی 
شرایط زمانی و مكانی استفاده از سیالب را در مناطقی که بهترین 
و  چشمه  قرمز  می نمایند.  ضروری  نیستند  برخوردار  موقعیت ها 
همكاران ]3[ به کمک سامانه اطالعات جغرافیایی و سامانه پشتیبانی 
نفوذپذیری،  شیب،  عامل  پنج  تحلیل  و  تجزیه  و   )DSS( تصمیم 
الكتریكی  )هدایت  آبرفت  کیفیت  آبرفت،  ضخامت  انتقال،  قابلیت 
آب های زیرزمینی(، مناطق مناسب پخش سیالب منطقه میمه را تعیین 
نمودند. آل شیخ و همكاران ]1[ کارایی سامانه اطالعات جغرافیایی 
را در شناخت عرصه های مناسب پخش سیالب در حوزه آبخیز اهرم 
بوشهر نشان دادند. آنها از عوامل شیب، قابلیت اراضی، نفوذپذیری 
مكانیابی  برای  آبرفت  ضخامت  و  کواترنری  واحدهای  سطحی، 
استفاده کردند. مهروز مغانلو و همكاران ]5[ مناطق مناسب پخش 
سیالب دشت تسوج را به کمک سه روش منطق فازی، همپوشانی 
شاخص ها و منطق بولین و بررسی عوامل شیب، نفوذپذیری سطحی، 
قابلیت انتقال، ضخامت آبرفت و کیفیت آبرفت شناسایی کردند. آل 
شیخ ]6[ در پژوهش خود برای تعیین مناطق مستعد پخش سیالب 
اراضی،  قابلیت  شیب،  نقشه های  از  بوشهر  سمل  آبخیز  حوزه  در 
نفوذپذیری سطحی، سازندهای دوران چهارم و ضخامت آبرفت در 
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محیط GIS استفاده کرده اند. براساس این پژوهش، استفاده از مدل 
منطق فازی مناسب ترین راهكار برای تعیین مكان های مناسب برای 
پخش سیالب با هدف تغذیه ی مصنوعی آّبخوان ها معرفی شده است. 
کریشنامورتی و کومار ]8[ برای تعیین مناطق مناسب برای تغذیه آب 
زمین شناسی  جمله  از  مختلفی  عوامل  از  هند  جنوب  در  زیرزمینی 
نمودند.  استفاده  و شیب  آبراهه  تراکم  زهكشی،  ژئومورفولوژی،  و 
RS مكان های  GIS و  کارگیری  به   با  صراف و چودهوری ]10[ 
کاربری  نقشه  از  آنها  کردند.  تعیین  مصنوعی  تغذیه  برای  مناسبی 
توپوگرافی  و  زمین شناسی  ژئومورفولوژی،  گیاهی،  پوشش  اراضی، 
و  تعیین  در   ]2[ همكاران  و  جمالی  کردند.  استفاده  مكانیابی  برای 
اولویت بندی پهنه های مناسب پخش سیالب در حوزه آبخیز میانكوه 
استفاده کردند.   1)SMCE( ارزیابی چندمعیاره مكانی فنون  از  یزد 
نتایج پژوهش آنها نشان داد که منطقه مطالعاتی با منطقه اجرا شده 
طرح پخش سیالب همپوشانی مناسبی داشته است. از این رو روش 
مزبور را روشی مناسب در تشخیص سریع و دقیق پخش سیالب 

برای مناطق مشابه معرفی می کنند.
از  یكی   )AHP( مراتبی  سلسله  تحلیل  فرآیند   ]11[ زبردست   
با معیارهای  جامع ترین سامانه های طراحی شده برای تصمیم گیری 
به  را  مسئله  کردن  فرموله  امكان  تكنیک  این  زیرا  می داند  چندگانه 
صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امكان در نظر گرفتن 

معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله مهیا می سازد.
تحلیل  از روش  استفاده  پژوهش حاضر  از  اساس هدف  این  بر 

1- Spatial Multi Criteria Evaluation

در  سیالب  پخش  عرصه  مكانیابی  برای   )AHP( مراتبی2  سلسله 
حوزه آبخیز جعفرآباد طبس می باشد.

مواد و روش ها 
خصوصیات منطقه مورد مطالعه 

حوزه آبخیز جعفرآباد بخشی از شهرستان طبس واقع در بخش 
محدوده  این  می باشد که  آباد  عشق  شهر  نزدیكی  در  و  دستگردان 
از شمال به روستای چاه کم، از شرق به روستای جعفرآباد و شهر 
عشق آباد و از غرب به کوه نوآهنگ ختم می شود. بر اساس سامانه 
 58˚  57´  12ً و   57˚12´15ً طول های  بین  جغـرافیـایی  مختصات 
عرض های 35ً ´17 ˚34 تا  30ً ´25 ˚34 و در زون 40 جغرافیایی 
قرار دارد. مقدار و حجم بارندگي ساالنه حوزه جعفرآباد به ترتیب 
119/12 میلی متر و 17 کیلومترمكعب، متوسط دماي ساالنه حوزه 
18/9درجه سانتي گراد، میزان تبخیر و تعرق پتانسیل به روش بالني 
کریدل و تبخیر از سطح آزاد آب 2453/48 میلیمتر در سال مي باشد. 
اقلیم منطقه مورد مطالعه به روش آمبرژه خشک معتدل و به روش 
حوزه  چینه شناسي  واحدهاي  است.  معتدل  نیمه خشک  مارتن  دو 
 )Je( سازند قلعه دختر سازند اسفندیار ، )Jbg( شامل سازند بغمشاء
واحدهاي کواترنر شامل Qt2 و Qf و Qcf می باشد. از نظر وضعیت 
پوشش گیاهی سه تیپ خارشتر، درمنه دشتی و درمنه دشت- تنگرس 
در حوزه تشخیص داده شده که درصد پوشش گیاهی در این سه 
تیپ به ترتیب 17/8، 21/4 و 27 درصد می باشد. شكل )1( موقعیت 

2- Analytical Hierarchical Processing

شکل 1- موقعیت جغرافیایی استان یزد، شهرستان طبس و حوزه آبخیز عشق آباد
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منطقه مورد مطالعه رادر استان یزد و شهرستان طبس نشان می دهد.

روش مطالعه 
مطالعاتی،  محدوده  مرز  از مشخص شدن  پژوهش پس  این  در   
نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور 
با ساختار DGN برای محدوده مطالعاتی تهیه گردید. سپس الیه های 
توپوگرافي،  خطوط  از  اعم  گونی  پلی  و  خطی  نقطه ای،  اطالعاتی 
آبراهه ها، راه ها، قنات ها و موقعیت روستاي موجود در منطقه وغیره 
به فرمت Shp تهیه گردید. استفاده از الیه های اطالعاتی مناسب در 
شناسایی بهترین مكان جهت پخش سیالب اهمیت زیادی دارد. لذا 
بدین منظور در منطقه مطالعاتی از الیه های اطالعاتی شیب، نفوذپذیری، 
ژئومرفولوژی، سازند و تراکم پوشش گیاهی استفاده گردید. جهت 
دستیابی به الیه های فوق ابتدا از خطوط توپوگرافی حوزه مطالعاتی، 
نقشه مدل رقومی ارتفاع منطقه )DEM( و سپس نقشه شیب از نقشه 
DEM تهیه شد. با تهیه نقشه واحدهای مختلف اراضی و حفر پروفیل 
در هر یک از آنها، نقشه نفوذپذیری واحدها نیز تهیه گردید. برای 
با استفاده از تصاویر ماهواره  ابتدا  تهیه نقشه ژئومورفولوژی منطقه 
ای +1ETM در محیط نرم افزار Imaging Erdas ترکیب رنگی 
کاذب 5،4،3 تهیه شد و رخساره های مختلف ژئومرفولوژی بر روی 
آن تفكیک و توسط بازدید میدانی تدقیق و اصالح گردید. برای تعیین 

1- Enhanced Thematic Mapper Plus 

سازندهای زمین شناسی منطقه، ابتدا نقشه های سازمان زمین شناسی با 
 ArcGIS مقیاس 1:100000 و 1:250000 تهیه و در محیط نرم افزار
پویش و زمین مرجع گردید، سپس سازندها و واحدهای زمین شناسی 
نقشه  قرار گرفت.  استفاده  در حوزه مورد مطالعه شناسایی و مورد 
تراکم پوشش گیاهی نیز با استفاده از تصاویر ماهواره ای +ETM در 
محیط نرم افزار Imaging Erdas و تكنیک شاخص معمولی شده 
اختالف پوشش گیاهی )NDVI(2 فراهم شد. پس از تهیه الیه های 
سیالب  پخش  مستعد  مناطق  شناسایی  برای  نیاز،  مورد  اطالعاتی 
در حوزه مطالعاتی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی)AHP( استفاده 
گردید. در فرایند مكان یابی پس از تبیین اهداف کلی، بیان مقاصد، 
اهداف عملیاتی مكان یابی و تهیه گزینه های مختلف برای رسیدن به 
مكان بهینه، ارزیابی صورت می گیرد تا براساس شایستگی هر یک از 
گزینه ها، گزینه مطلوب یا بهتر انتخاب شود. برای سنجش شایستگی 
نسبی هر یک از گزینه ها، معموالً از معیارها استفاده می شود. انتخاب 
نیز  به عبارتی دیگر مكان یابی  یا  برای پخش سیالب  مكان مناسب 
از این قاعده مستثنی نیست. چنج ]7[ اعالم می دارد روال کار مدل 
AHP با مشخص کردن عناصر و تصمیم گیری و اولویت دادن به 
کار و  انجام  این عناصر شامل شیوه های مختلف  آغاز می شود  آنها 
برای   AHP مدل  اجرایی  روش  است.  ویژگی ها  به  دادن  اولویت 

منطقه مطالعاتی به شرح ذیل می باشد:

2- Normalized Difference Vegetation Index

شکل 2- درختواره معیارهای تصمیم گیری مکان مناسب جهت پخش سیالب
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1- ایجاد درختواره سلسله مراتبی 
است. سطح  مراتبی  دارای سه سطح سلسله  اغلب   AHP مدل 
دوم،  سطح  است.  تصمیم گیری  هدف  بیان کننده  درخت  هر  اول 
بیان کننده  درخت،  هر  آخر  سطح  و  تصمیم گیری  شاخص های 
مقایسه  همدیگر  با  که  است  تصمیم گیری  عوامل  زیرشاخص های 
می شوند. بر این اساس هدف تصمیم گیری، مكان یابی عرصه پخش 
شیب،  نظیر  تصمیم گیری  در  موثر  عوامل  و  اول  سطح  در  سیالب 
سازند، نفوذپذیری، ژئومرفولوژی و پوشش گیاهی در سطح دوم و 
زیر شاخه های هر یک از عوامل اصلی مثاًل طبقات نفوذپذیری )کم، 
متوسط و زیاد( در سطح سوم قرار گرفت و این درختواره توسط 
نرم افزار Decision Super ترسیم گردید که در شكل )2( نشان 

داده شده است.
2- مقایسه زوجی

در این روش برای تعیین ارزش نسبی عامل ها از مقایسه های زوجی 
استفاده می شود. هرعامل  یا گزینه باعامل های نظیر خود مقایسه شده و 
امتیاز دریافت می کند. عوامل اصلی شامل شیب، سازند، نفوذپذیری، 
ژئومرفولوژی و پوشش گیاهی با یكدیگر به صورت زوجی مقایسه 
شدند و امتیاز دریافت کردند. سپس هرکدام از زیرعامل ها ی مربوط 
به عوامل اصلی با یكدیگر مقایسه و ارزش نسبی به آنها داده شد. 

ماتریس وزن جهت مقایسه زوجی تشكیل گردید.
3- محاسبه وزن )معمولی سازی و تعیین اولویت ها(

برای مكانیابی و بدست آوردن مقدار تاثیر هر کدام از عوامل مورد 
از مفهوم معمولی سازی و میانگین موزون استفاده گردید.  استفاده 
هر  نظر  از  آمده  بدست  نتایج  براساس  را  مختلف  گزینه های  یعنی 
معیار با یكدیگر مقایسه کرده و سپس توسط میانگین وزنی معمولی 
زیر  در  که  آمد  بدست  گزینه  هر  اولویت  صورت  این  به  گردید. 

چگونگی عملیات آن به تفصیل آورده شده است.

تعیین ضریب اهمیت گزینه ها
مطلوبیت  از  که  مقیاسی  از  استفاده  با  عوامل  دو  به  دو  مقایسه 

یكسان تا کامال مطلوب تر طراحی شده، انجام می گیرد. تجربه نشان 
داده است که استفاده از 1/9 تا 9، تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا 
مقایسه ها را به گونه ای مطلوب انجام دهد. به همین علت استفاده از 
جدول)1( در امتیازدهی مقایسه ای به صورت یک مقیاس استاندارد 
قضاوت های  از  تصمیم گیرندگان  مقایسه ها  این  در  است.  آمده  در 
شفاهی استفاده خواهند کرد به گونه  ای که اگر عنصر i با j مقایسه 
شود تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت i بر j یكی از حاالت 
کیفی جدول )1( است که توسط ساعتی )1980( به مقادیر کمی بین 

1 الی 9 تبدیل شده اند.

تعیین امتیاز نهایی گزینه ها
هر  نهایی  امتیاز  مزبور،  اهمیت  ضرایب  تلفیق  با  مرحله  این  در 
ترکیب  اصل  از  کار  این  برای  شد.  خواهد  تعیین  گزینه ها  از  یک 
سلسله مراتبی ساعتی که منجر به بردار اولویت با در نظر گرفتن همه 

قضاوت ها در تمامی سطوح سلسله مراتبی می شود استفاده گردید.

بررسی سازگاری در قضاوت
پس از وزن دهی به عوامل و زیر عوامل درختواره طراحی شده، 
که  شود  تعییـن  گـونه ای  به   1)Ir( نـاسازگاری  نـرخ  می بـایـست 
بر  داللت  آمده  بدست  نسبت  این  صورت  این  در  باشد   0/1<Ir
سازگاری مقایسه دو به دو عوامل دارد. در غیر این صورت باید با 
تنظیم  قبول  قابل  Ir را در حد  ماتریس دوتایی  تغییراتی در  اعمال 

نمود. 
ابتدا اهمیت عوامل در مقابل یكدیگر،  به عوامل  برای وزن دهی 
نسبت به هدف )مكان مناسب جهت پخش سیالب( تعیین می شوند 
عوامل  وزن  آوردن  به دست  است. جهت  آمده   )2( در جدول  که 
 Decision Super اصلی و نرخ ناسازگاری این عوامل از نرم افزار
این زمینه برخوردار است استفاده گردید که  باالیی در  که از دقت 
اصلی،  عوامل  مقایسه  از  پس  است.  آمده   )3( شكل  در  آن  نتیجه 

1- Inconsistency Rates جدول 1- مقادیر توصیفی ترجیح و اولویت 

مقدار عددیترجیحات ) قضاوت شفاهی(
9کاماًل مهم تر یا کاماًل مطلوب تر
7اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

5اهمیت یا مطلوبیت قوی
3کمی مطلوب تر یا کمی مهم تر
1اهمیت یا مطلوبیت یكسان
2،4 ،6 و 8اولویت های بین فواصل
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یک  هر  معیار های  زیر  مقایسه  می شوند.  مقایسه  هم  با  عوامل  زیر 
از عوامل موثر در تصمیم گیری و وزن آنها در جداول )3( تا )7( و 

اشكال )3( تا )8( آمده است.
 Arc Gisسپس کلیه وزن های به دست آمده در محیط نرم افزار 
بر روی نقشه های مربوطه اعمال گردید و نقشه های نهایی برای هر 
عامل تهیه گردید )شكل9(. در نهایت با استفاده از تلفیق منطق بولین1 
 )AHP( مراتبی  سلسله  تحلیل  فرایند  و   Gis  Arc افزار  نرم  در 
آن  از  گردید.  تهیه  مكانیابی  اولیه  نقشه  عوامل،  نقشه های  روی  بر 
محدودیت  یكسری  با  همواره  سیالب  پخش  پروژه های  که  جایی 
)مثل شیب های باالی 6 درصد، ارضی زراعی و سازندهای غیر قابل 

1- Boolean

نفوذ و مناطق کوهستانی و تپه ای( جهت اجرا مواجه هستند بنابراین 
اعمال  مكانیابی  اولیه  نقشه  در  و  تهیه  محدودیت  عوامل  نقشه های 
گردید و نقشه نهایی مكانیابی پخش سیالب منطقه مورد نظر تهیه 

گردید.

نتایج
در نقشه نهایی برای اولویت بندی مكانها جهت پخش سیالب، 
مناطقی  اساس  براین  تقسیم گردید.  به 5 طبقه  مطالعه  منطقه مورد 
که بیشترین ارزش وزنی را داشتند به عنوان مناطق بسیار مناسب و 
خوب جهت اجرای سامانه پخش سیالب در منطقه تشخیص داده 
شدند که مساحتی بالغ بر 108 کیلومتر مربع از کل مساحت منطقه 

7 
 

 
  ي ناسازگار نرخ وي اصل عوامل وزن -3 شكل

  البيس پخشي ابيمكان دري اصل عواملي زوج سهيمقا -2 جدول
  عوامل سهيامق

 ياصل
 يريپذ نفوذ  بيش سازند  يژئومرفولوژ

  پوشش تراكم
 ياهيگ

 يريپذ نفوذ 1  -  - -  - 
 بيش 5/0  1  - -  - 

 سازند 33/0   5/0   1  - - 
 يژئومرفولوژ 2/0   33/0   5/0   1  - 

 ياهيگ پوشش تراكم 14/0   2/0   33/0   5/0   1 

  

  يناسازگار نرخ وي رينفوذپذ عامل ريز وزن -4 شكل

    يرينفوذپذ عواملريزي زوج سهيمقا -3 جدول
 يريپذ نفوذ اريمع  اديز  متوسط  كم

اديز   1  -  - 

 متوسط 2/0   1  - 

 كم 11/0   25/0   1 

  

  ي ناسازگار نرخ و بيش عامل ريز وزن -5 شكل

    بيش عواملريزي زوج سهيمقا -4 جدول
  %بيش اريمع 2-0   4-2   6-4   6>  

2-0   1       

4-2   33/0   1     

6-4   2/0   33/0   1   

6>   11/0   125/0   14/0   1 
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8 
 

  يناسازگار نرخ و سازند عامل ريز وزن -6 شكل

   سازند عواملريزي زوج سهيمقا -5 جدول
 سازند اريمع Qt2 Qf Qcf واحدها ريسا 

Qt2 1  -  -  - 
Qf 33/0   1  -  - 
Qcf 14/0   2/0   1  - 

 واحدها ريسا 11/0   14/0   25/0   1   

  يناسازگار نرخ وي ژئومرفولوژ عامل ريز وزن -7 شكل

    يژئومرفولوژ عواملريزي زوج سهيمقا -6 جدول

 يژئومرفولوژ اريمع  اپانداژ  لخت  دهيپوش  واحدها ريسا

 اپانداژ 1 -  -  - 
 لخت 2/0   1  -  - 
 دهيپوش 14/0   33/0   1  - 

 واحدها ريسا 11/0   2/0   33/0   1 

  

 

  يناسازگار  نرخ و پوشش تراكم عامل ريز وزن -8 شكل

 ياهيگ پوشش تراكم عواملريزي زوج سهيمقا -7 جدول

 ياهيگ پوشش تراكم اريمع  اديز  متوسط  كم

 اديز 1  -  - 
 متوسط 2/0   1  - 
 كم 11/0   25/0   1   

 

 

 

جدول 8- مکان های پخش سیالب و مساحت آنها

درصد مساحت مساحت )کیلومتر مربع( طبقات ردیف
22/07 31/46 نامناسب 1
1/56 2/23 ضعیف 2
0/37 0/53 متوسط 3
54/95 78/34 خوب 4
21/04 30 بسیار خوب 5
100 142/56 جمع کل
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را شامل می شود. سایر مناطق نیز با توجه به ارزش وزنی طبقه بندی 
شد که مساحت آنها در جدول )8 ( آمده است.

به منظور ارزیابی صحت اولویت های مكانی سامانه پخش سیالب 
تعیین شده توسط مدل AHP، نقشه نهائی با سامانه پخش سیالب 
)که  مطالعاتی  منطقه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  شده  اجرا 
این  نتایج  شد.  داده  مطابقت  داشته(  دنبال  به  نیز  را  موفقی  نتایج 

مقایسه نشان داد که طرح اجرا شده، در محدوده مناطق بسیار مناسب 
و خوب که توسط مدل تعیین شده بود قرار گرفته است. لذا براین 

اساس صحت نقشه نهائی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری 
یافته های این پژوهش توانایی سامانه اطالعات جغرافیایی در مدل 

شکل 9- درختواره عوامل، محدودیت ها و نقشه نهائی
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سازی و کمک به کاهش هزینه ها و افزایش موفقیت اجرای طرح های 
کمی و  معیارهای  ترکیب  نیز  و  آبخیز  حوزه های  در  سیالب  پخش 
کیفی با مقیاس های مختلف را نشان می دهد. با توجه به قابلیتی که 
این سامانه در مدل سازی فضایی داده ها دارد، تعمیم اطالعات، ساخت 
مدل های جدید و آزمون روش های مختلف را دارا می باشد. همچنین 
به لحاظ اینكه با استفاده از مدلAHP و بر اساس معیارهای مورد 
مكانی  قابلیت های  نظر  از  مختلف  مناطق  مطالعاتی،  حوزه  در  نظر 
اولویت بندی شدند،  برای اجرای سامانه پخش سیالب شناسایی و 
این موضوع به مدیران و برنامه ریزان کمک زیادی می کند تا بتوانند 

براساس داده های مكانی، بهتر تصمیم گیری نمایند. 
توسط  در سال 1374  سامانه پخش سیالبی  مطالعاتی  منطقه  در 
وزارت جهاد کشاورزی احداث گردیده است که با توجه به موفقیت 
منابع  کل  اداره  بیشتر  بازدهی  افزایش  جهت  طرح  این  بودن  آمیز 
طبیعی و آبخیزداری در سال 1385 اقدام به اصالح و بازسازی آن 
نمود. این سامانه در منطقه جوابگو بوده و در حاضر نیز در منطقه 
دایر می باشد. شایان ذکر است بررسی ها و پرس وجوهای محلی به 
از آن است که سیالب های طغیانی و شدید قبل  عمل آمده حاکی 
از اجرای طرح کنترل سیالب بر روی سد خاکی روستای جعفرآباد، 
خسارات زیادی به محصوالت کشاورزی وارد کرده است که پس از 
اجرای طرح مذکور، ضمن جلوگیری از وقوع سیالب های مخرب و 
سنگین، آبدهی قنوات، درصد پوشش گیاهی و تنوع زیستی از طریق 
باالدست  مناطق  به ویژه در  مطالعاتی  منطقه  بادام کوهی در  کشت 
افزایش قابل توجهی را نشان داده است که تمامی عوامل فوق الذکر 
از دالیل موفقیت آمیز بودن این طرح در منطقه مطالعاتی می باشد. لذا 
موفقیت آمیز بودن این طرح در منطقه مطالعاتی معیار مناسبی جهت 
ارزیابی نتایج حاصل از پژوهش حاضر می باشد. بر این اساس، پس 
با  از روی هم گذاری نقشه سامانه پخش سیالب موجود در منطقه 
نقشه نهایی تهیه شده بر اساس مدل AHP این نتیجه حاصل شد که 
در طبقه بندی نقشه نهایی، منطقه اجرای طرح در طبقه بسیار مناسب 
نقشه قرار گرفته است. لذا می توان اذعان نمود که نقشه نهایی حاصل 
از مدل دقت باالیی داشته و عوامل به کار گرفته شده در مدل نیز 
برای دستیابی به مكان پخش سیالب مناسب بوده است و می توان از 
این مدل جهت مكان یابی سامانه پخش سیالب در حوزه های آبخیز 

مناطق خشک و نیمه خشک استفاده نمود.
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