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 هاترين يافتهمهم

نتايج اين تحقيق با روش تحليل سلسله مراتبي نشان داد، مناطق پيشنهادي براي اجراي پروژه پخش سيالب 

بر اساس روش هاي طبيعي باشند. اما در بررسي عوامل و محدوديتشرقي حوضه ميطور عمده در شمال و شمالهب

  رود پيدا نشد.بولين هيچ مکان مناسبي براي انجام پروژه پخش سيالب در حوضه گرگان

  هاي زير زميني، حوزه آبخيز گرگانرودپخش سيالب، تغذيه آب اصالح مراتع، کليدي: هايواژه

 21-423-21  شماره شناسهطرح تحقيقاتي با  منبع يافته:

 شهروز منصوري، غالمرضا رهبر، سادات عظيميمژگان نويسنده)گان(:

و سداتتار  GISت مطالعدات پخدش سديالب بدا اسدتااده از بنددي منداطق مناسده جهديابي و اولويتمکان عنوان:

    استان گلستان( -)مطالعه موردي: حوزه آبخيز گرگانرود AHPگيري تصميم

 21-423-21 شماره:

 22/21/2423  تاريخ:

کوتاه  يهاافتهي

  يعلم
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 ر مستندات(ها، جداول و ساياطالعات تکميلي )مشتمل بر شکل

 مانده، هاي باقييين گرديد سپس در گزينهمراتبي مناطق نامناسه تعابتدا با استااده از روش تحليل سلسله

که در اين تحقيق با  گرديدبندي، نقاط مناسه شناسايي دست آمد و با اولويتبر اساس نظراتي که از نتايج مدل به

يابي مناطق مستعد پخش دهي معيارهاي مکانتوان بيان کرد، وزن، مي80/8برابر  گوييتوجه به ضريه تناقص

باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد، مناطق پيشنهادي براي اجراي پروژه بخيز گرگانرود صحيح ميسيالب در حوزه آ

 هاي طبيعي باشند. در بررسي عوامل و محدوديتشرقي حوضه ميطور عمده در شمال و شمالهپخش سيالب ب

 رود پيدا نشد. گانبر اساس روش بولين هيچ مکان مناسبي براي انجام پروژه بخش سيالب در حوزه آبخيز گر

 ت موضوعاهمي

تواند اجرا گردد. پخش سيالب يکي از عمليات اصالحي مرتع است که با اهداف معين شده در مناطق مرتعي مي

هاي آب زيرزميني يکي از ارهبر اين اساس تعيين مکان مناسه براي پخش سيالب و ناوذ دادن آن به داتل س

هاي پخش سيالب يابي عرصهروشي مناسه جهت مکان AHPها است. مدل مهمترين مراحل انجام اين گونه پروژه

بندي مناطق مناسه يابي و اولويتاست. لذا هدف از اين مطالعه مکانهاي آبخيز کشور معرفي گرديده در حوزه

باشد. همچنين در اين تحقيق از روش رود ميدر حوزه آبخيز گرگان AHPو  GIS پخش سيالب با استااده از

 منظور مقايسه با روش تحليل سلسه مراتبي استااده گرديد.دهي دو ارزشي بولين بهنمره

 

 مقدمه )شرح مساله(

مراتع در اقتصاد کشور، چه از لحاظ تأمين علوفه مورد استااده دام و چه از ديدگاه حااظت آب، تاك و تدمات 

مراتع استان  .سازدکه مديريت اصولي اين اراضي را ضروري مياي دارند هدهند، اهميت ويژديگري که به جامعه مي

دليل رشد روز افزون جمعيت و وابستگي شديد اين آمدند، اما بهگلستان زماني از بهترين مراتع ايران به حساب مي

رويه از مراتع همچنين تغيير کاربري باعث تخريه بيش از حد پوشش گياهي جمعيت به منابع طبيعي و استااده بي

 است.گرديده 
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 ر مستندات(ها، جداول و ساياطالعات تکميلي )مشتمل بر شکل

 
 . AHPيابي با روش وزن پارامترهاي موثر در امر مکان -2 شکل

 

 
 

 . AHPبندي مناطق مناسب پخش سيالب بر اساس نقشه اولويت -1شکل 

 


