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  چكيده

منابع آب سطحي و مين آب، از مسائل مهم از گذشته تا حال بوده است أدر حيات انسان ت

 آب مصرفي مردم يكنندهرود و اين منابع فراهمارزش به شمار مي بع بازيرزميني از منا

، هاي كشاورزي، توسعه فعاليتدر شرايط موجود با عنايت به روند ازدياد جمعيت. شندبامي

رويه، شناخت پتانسيل آبي هر منطقه جهت حفاظت و استفاده برداري بيصنعتي و بهره

 بندي عوامل هيدروژئومورفولوژيكي در اين پژوهش به اولويت.بهينه از منابع آب ضروري است

 TM، 2011در اين مطالعه از تصوير . ها پرداخته شدگزيني سكونتگاهمين آب و مكانأدر ت

 شيب،: فاكتورهاي هيدروژئومورفولوژي انتخاب شده عبارتند از. ماهواره لندست استفاده شد

آماده شد سپس با استفاده از  GIS در محيط كه... جهت شيب، ليتولوژي، كاربري زمين و 

سنجي پژوهش نيز بدين صحت .ها انجام شديهروش تحليل سلسله مراتبي وزندهي ال

 معيار هاي محدودههاي اطالعاتي به عنوان اليهيطريق بود كه نتايج به دست آمده با همه
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مقايسه و مشخص شد كه مناطق انتخاب شده به عنوان خيلي مناسب و مناسب براي 

 فرآيند تحليل  كهگيري كردتوان نتيجهمي. باشندل ميآگزيني داراي شرايط ايدهمكان

مين آب و أدر ت مراتبي عملكرد مناسبي در تعيين عوامل هيدروژئومورفولوژيكيسلسله

كه، فاصله از رودخانه، بارندگي و طبقات ارتفاعي  ضرايب نشان داد تفسير. گزيني داردمكان

  . نقش مهمي دارند

 ،سنجيدهي، صحتشهرستان مياندوآب، عوامل هيدروژئومورفولوژيكي، وزن:  كليديكلمات

  ).AHP (تحليل سلسله مراتبي

  

   مقدمه

 ي معتدله شمالي در محدودهياز آنجا كه كشور ايران در نيمه جنوبي منطقه

 كمربند بياباني جهان واقع شده و از لحاظ ريزش جوي وضعيت چندان مطلوبي ندارد

 به اين كه از سوي ديگر با توجه. اي برخوردار است آب از اهميت ويژهيلذا مسئله

 هاي درياي خزر و مناطقيتوليدات كشاورزي نياز به آب كافي داشته و به جز در كرانه

 ي زيادي است، در بقيهدر غرب و شمال غرب كشور كه داراي بارندگي تقريباً

زرگي بر سر ـه صورت مانع بـدك است و اين كمبود بـهاي كشور بارندگي انقسمت

ها به در چنين شرايطي براي جبران اين كاستي.  داردريزي عمراني قرارراه برنامه

در اين زمينه نيز  .شودبرداري هر چه بيشتر از منابع آب زيرزميني پرداخته ميبهره

، منابع آب زيرزميني با عدم تعادل و بحران مواجه شده غيرمجازهاي در اثر برداشت

 مديريت آب را از ياست كه اين شرايط بحراني زنگ خطري است براي ما تا نحوه

در پژوهش حاضر سعي ). 3: 1385زاده، عامل يوسف( وضع كنوني آن تغيير داد

آيا عوامل هيدروژئومورفولوژيكي در : ودـ زير پاسخ داده شه سواالتـده است بـش

بر اساس باشند؟ ثر ميؤهاي شهري و روستائي ممين آب و جايگزيني سكونتگاهأت

وامل ـترين ع، مهم)AHP (مراتبي حليل سلسلهـتمال روش ـايج حاصل از اعـنت
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ها گزيني سكونتگاهمين آب و به تبع آن مكانأهيدروژئومورفولوژيكي تأثير گذار در ت

  در شهرستان مياندوآب كدامند؟

اي تحت عنوان الگوهاي فضايي دشت سيالبي ، در مطالعه)1995، 1ليل مرتس(

 دور با استفاده از سه تصوير لندست از رود آمازون در برزيل از طريق سنجش از راه

دست رود نشان داد كه اين سه قسمت داراي  باال دست و قسمت مياني و پايين

سيمون ( هايي در هيدرولوژي و پوشش گياهي و ژئومورفولوژي هستندناهمگوني

ها با هاي فيزيكي رودخانهاي تحت عنوان تشخيص زيستگاهدر مقاله) 2012، 2بيزي

هاي مشتق شده از فرايندهاي ژئومورفيك شش خوشه را  شناسايي ز نقشهاستفاده ا

 براي توصيف  SOMو روش داده كاوي  GISنموده چارچوب اين مقاله با استفاده از  

در ) 2013( 3شرودر. انگلستان با موفقيت بكار گرفته شده است در LUNEرودخانه 

هي و هيدروژئومورفولوژي به انفعاالت ميان پوشش گيا اي تحت عنوان فعل ومقاله

اند كه فرايندهاي هيدروژئومورفيك، پوشش گياهي و بيوشيمي در اين نتيجه رسيده

هاي سيالبي كه پيچيدگي بيشتر است تداخل و درك ارتباط ميان فرايندهاي دشت

در ) 2013 (4دن رويالي. كندها فراهم ميفيزيكي و بيولوژيكي را در اكوسيستم

هاي آبخيز وان اثرات كاربري زمين در هيدروژئومورفولوژي حوضهاي تحت عنمقاله

ثيرات مهمي أكوچك به اين نتيجه رسيد كه اثرات هيدروژئومورفيك كاربري زمين ت

 ايدر مطالعه) 1394(نوجوان و همكاران  .ها دارددر سيستم رودخانه در تمام مقياس

 مورد مطالعه ييني منطقهگزيني سدهاي زيرزم عامرتپه با عنوان مكانيدر حوضه

ثر در مكانيابي سد زيرزميني از قبيل ؤرا به هفت زيرحوضه تقسيم نموده و موارد م

را در هفت زيرحوضه بررسي و سپس به حذف پليگونهايي .. آب، شيب واقليم، روان

                                                           
1- Leal Mertes 
2- SimoneBizzi 
3- Sheroder 
4- Dan Royalli   
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 شايان و همكاران. كه فاقد شرايط مناسب جهت احداث سد بودند اقدام گرديد

هاي ژئومورفولوژيكي بر محورهاي توسعه فيزيكي  آثار لندفرميبه مطالعه) 1394(

شهرها پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه اگر چه زيربناي شهر و منطقه داراب را 

 يها از نظر مساحت، شيب، اندازهدهند، اما اين لندفرممخروط افكنه ها تشكيل مي

هاي كشاورزي توانمندي آنها، مورفولوژي سطحي و يدهندهدانه رسوبي تشكيل

يابي اي با عنوان مكاندر مطالعه) 1391 همكار، مجرد و (رندمتفاوت با يكديگر دا

شهر تهران با استفاده از مدل تحليل  فيزيكي كالنيحي مساعد براي توسعهنوا

هاي اراضي باير و تلفيق سلسله مراتبي به اين نتيجه رسيد كه با در نظر گرفتن پهنه

 شهر به سمت يهاي تناسب و به منظور حفظ پوشش گياهي، توسعهآن با پهنه

 يابيطي پژوهشي با عنوان مكان) 1383(  سرور.تر از ساير جهات استجنوب مطلوب

هاي كارگيري سنجههبا ب AHP آتي شهر مياندوآب با استفاده از مدل يتوسعه

هار سايت قرار رساني كه در چسيسات آبأباغات و اراضي كشاورزي، دسترسي به ت

 آتي شهر مياندوآب باالترين ييابي توسعهاند به اين نتيجه رسيد كه در مكانگرفته

 ي خود به مطالعهينامهدر پايان) 1382(نيري .  تعلق دارد2اولويت و وزن به سايت 

   . تكوين و مورفوديناميك كنوني دشت انباشتي مياندوآب پرداخته است

  عهي مورد مطالمعرفي منطقه

 اروميه، جزء يغربي ايران و جنوب شرقي درياچهشهرستان مياندوآب در شمال

  . )1شكل( باشد سياسي استان آذربايجان غربي مييمحدوده
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  ي مورد مطالعهموقعيت محدوده) 1( شكل

 درصد از سطح 18/4 كيلومتر مربع، 66/1504اين ناحيه با مساحتي بالغ بر 

متر از سطح دريا قرار 1314ه و در ارتفاع متوسط استان را به خود اختصاص داد

 .تگرفته اس طول شرقي قرار 46◦ 15عرض شمالي و  َ 37◦ 15 َ مابين .دارد

نفر  260586، 1390بنابر آمار رسمي سرشماري سال  جمعيت شهرستان مياندوآب

خشك بندي دومارتن جزء مناطق نيمهشهرستان مياندوآب طبق تقسيم .باشدمي

  .اي است  ماهوري و جلگهيز نظر توپوگرافي، تپهبوده و ا

  هامواد و روش

ها به مين آب و جايگزيني سكونتگاهأثر در تؤ ابتدا عوامل م،براي انجام پژوهش

منطقه از  DEMبدين منظور .  تهيه شدندGISهاي مختلف اطالعاتي در صورت اليه

DEM Aster 30m افزار در محيط نرمArcgis فاصله از ياي نقشهبر .دست آمده ب 

 يشبكه ArcGisدرمحيط  Arc Hidro Toolbaxرودخانه ابتدا از طريق ابزار 

 ينقشه Distance با استفاده از تابع آندست آمد و پس از ه زهكشي رودخانه ب

 هاي زمينهاي فاصله از گسل ابتدا از طريق نقشهفاصله از رودخانه تهيه شد، نقشه
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 Distance سپس با استفاده از تابع . و رقومي گرديد استخراج100000/1شناسي 

. دست آمده  فاصله از رودخانه بينقشه فاصله از پارامتر مورد نظر مطابق با نقشه

بندي نظارت نشده تصوير براساس طبقه. استخراج گرديد DEMهاي شيب از نقشه

اساس  كاربري اراضي منطقه تهيه شد همچنين برينقشه TMماهواره اي لندست 

شناسي با  زمينيهاي واحدهاي ليتولوژي از نقشهتفكيك و رقومي كردن پليگون

در ادامه . نقشه ليتولوژي منطقه تهيه شد ArcGis در محيط 100000/1مقياس 

ها از طريق پرسشنامه زيني سكونتگاهگنمين آب و مكاأت ثر درؤهاي عوامل ماليه

افزار محاسبه وزن عوامل در محيط نرم زوجي قرارگرفتند و پس از يمورد مقايسه

ArcGIS در نهايت حاصل كار هاي اطالعاتي اعمال گرديد و ها بر روي اليهاين وزن

جهت . دادثير فاكتورها نشان ميأها را بر اساس تاي بود كه مكانيابي سكونتگاهنقشه

 واقعيت بندي فاصله ژئومتريك به دليل تطابق بيشتر آن بابندي از روش طبقهپهنه

 استفاده )AHP (روش تحليل سلسله مراتبي در اين تحقيق از .منطقه انتخاب شد

گزيني از سيستم اطالعات  براي مشخص كردن عوامل و مكان،در اين مدل .شد

جغرافيايي بهره گرفته شده است كه اين قسمت شامل وارد كردن داده ها به محيط 

ARC GIS دهي به ابتدا با وزن .ي اطالعاتي استهاو تجزيه و تحليل و توليد اليه

هاي ثر در نظر گرفته شده و سپس امتيازدهي به هركدام از كالسؤتك تك عوامل م

ها مدل نهايي آورد كه بر اساس آنضرايبي به دست مي مربوط به هر يك از عوامل،

يل و روش تحلGIS  ARCافزار بدين منظور در بررسي حاضر از نرم. نمايدرا ارائه مي

 1:100000شناسي زمين هايهمچنين از نقشه .استفاده شد) AHP (سلسله مراتبي

 دما و بارش آماري منطقه يهاي سينوپتيك ده ساله ميانگين ساالنهمنطقه و از داده

  . نيز استفاده شد

 مين آب منطقه، بر اساس نظرخواهي از كارشناسانأدر ت ثرؤجهت بررسي عوامل م

ها و حجم نمونه با  پر نمودن پرسشنامه كه اين پرسشنامهخبره در اين زمينه و
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هم مقايسه  ثر كه باؤي هيدروژئومورفولوژي مگانه9توجه به تعداد فاكتورهاي 

 نفر از متخصصان در اين 9توسط   و پرسشنامه انتخاب شد9دوديي شدند به تعداد 

 ييه شدند نقشهته ArcGISهاي مربوط به فاكتورها در محيط اليه. زمينه پر شدند

با  IDWيابي بارندگي هم با استفاده از بارش ماهانه و با استفاده از روش درون

 به دست آمد كه اين ضريب خطا در روش درون يابي كريجينگ 3/3ضريب خطاي 

در اين پژوهش به علت درصد خطاي  IDWبه همين دليل روش .  بود6/4برابر با 

ثر هيدروژئومورفولوژيكي را ؤتورهاي مـ فاكيشهرنقـكال زيـاش .فاده شدـپايين است

 .دهدنشان مي

 
 منطقه يتولوژيل يهيال) 2 (شكل
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 منطقه بيش يهيال )3 (شكل

  
 منطقه ياراض يكاربر يهيال )4( شكل
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  منطقه يارتفاع طبقات يهيال )5 (شكل

 

  بارندگي منطقهياليه) 6(شكل 
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  هاي منطقهاصله  از گسل فياليه )7(شكل 

  

 منطقه يصله از رودخانهفا) 8( شكل
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 منطقه پوشش گياهي) 9 (شكل

  
  جهت شيب منطقهي اليه)10(شكل 
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  جنتاي بحث و

 يدر اين تحقيق يك مدل به صورت سلسله مراتبي سه سطحي متشكل از اليه

 احي و سازماندهيله تحقيق طرأها باتوجه به مس گزينهي معيارها و اليهيهدف، اليه

 يطراحي سلسله مراتب مورد نظر از چندين مرحله تشكيل شده بود، مرحله. شد

ثر در ؤهدف و موضوع مورد مطالعه بود بررسي عوامل هيدروژئومورفولوژيكي م :اول

  يمرحله.  نخست طراحي گرديديمين آب به عنوان هدف اين مطالعه براي اليهأت

گردد ايي است كه براي ارزشيابي موضوع انتخاب ميهدوم، وجود معيارها و شاخص

باشند كه در مين آب منطقه ميأثيرگذار در تأمعيارهاي تحقيق نيز، فاكتورهاي ت

هاي مورد نظر ها يا گزينهكالس.  دوم طراحي شدنديسطح جداگانه براي اليه

كل ش.  سوم قرارگرفتنديگانه، در يك سطح جداگانه در اليهبراساس نواحي سه

  .دهدساختار تحليل سلسله مراتبي را نشان مي) 11(شماره 

  

  مين آب شهرستان مياندوآبأت در ثرؤساخت سلسله مراتبي عوامل م) 11(شكل 
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هاي مورد نظر اين ها يا كالس آخر به منظور تعريف گزينهيدر طراحي اليه

رود مينهرود و سيچاي، زرينه مورد مطالعه به سه بخش ليالنيتحقيق، منطقه

  .دهدهاي موردنظر را نشان ميكالس )12( تقسيم شد شكل

 
   مورد مطالعهيهاي منطقهكالس) 12 (شكل

 يپس از ساخت درخت سلسله مراتبي، قدم بعدي ارزيابي عناصر يا مقايسه

مقايسه زوجي، فرايندي است براي مقايسه اهميت، ارجحيت يا درست . زوجي بود

جهت  Expert choiceافزار عنصر سطح باالتر در نرمنمايي دو عنصر نسبت به 

 در اين .هاي مختلف مقايسه وجود داردها و معيارها، انواع و حالت گزينهيمقايسه

 و 1 ارحجيت نوع مقايسه از ها نسبت به معيارهاپژوهش جهت مقايسه زوجي گزينه

                                                           
1- Perference 
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معيارها و  زوجي ينتايج حاصل از مقايسه  استفاده شد1 كالمييحالت مقايسه

ميزان نرخ . ها، ميزان اهميت معيارهاي مورد مقايسه را مشخص نمودگزينه

 يدهنده باشد تا نشان1/0كمتر از   زوجي اين معيارها بايديناسازگاري مقايسه

  .استها باشد در زير اين نتايج نشان داده شده دقت قابل قبول اين مقايسه

  ف معيارها نسبت به هدي مقايسه)1(جدول 

 معبارها )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( وزن نهايي

  )1(پوشش گياهي  1                  0330/0

  )2(شيب  2  1                /0539

0236/0              1  3/1  2/1   )3(جهت شيب 

  )4(طبقات ارتفاعي  4  2  4  1            1052/0

  )5(ليتولوژي  5  3  6  2  1          1716/0

  )6(كاربري اراضي  4  2  4  1  2/1  1        1052/0

  )7(فاصله از رودخانه  6  4  7  2  1  2  1      1876/0

  )8(فاصله از گسل   1  1  2  4/1  5/1  4/1  6/1  1    0359/0

  )9(بارندگي   7  5  9  3  2  3  2  7  1  2840/0

 نرخ ناسازگاري معيارهاي كلي نسبت به هدف تحقيق، نرخ يپس از مقايسه

 سوم نسبت به هر كدام از ييههاي معرفي شده در الها يا كالسناسازگاري گزينه

نرخ ناسازگاري ) 2(كه جدول   زوجي قرار گرفتنديمعيارها، مورد بررسي و مقايسه

  .دهدها نسبت به معيارها را نشان ميمقايسه گزينه

  ها نسبت به معيارها گزينهينرخ ناسازگاري مقايسه) 2(جدول 

 شيب عوامل ماتريس
جهت 

 شيب
 بارندگي

فاصله از 

 رودخانه

پوشش 

 گياهي

طبقات 

 ارتفاعي
 ليتولوژي

فاصله 

 گسلاز

كاربري 

 اراضي

نرخ 

  ناسازگاري

000/0  06/0  09/0  03/0  00352/0  06/0  04/0  07/0  09/0  02/0  

                                                           
1- Verbal 
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مين آب، عامل بارندگي، أثر در تؤتفسير ضرايب نشان داد كه از بين عوامل م

 باشندثير ميأ اهميت و تطبقات ارتفاعي به ترتيب داراي بيشترين فاصله از رودخانه، و

  .دهدضرايب حاصل از فرآيند تحليل سلسله مراتبي را نشان مي) 3( جدول 

  فرآيند تحليل سلسله مراتبي ضرايب حاصل از) 3(جدول 

  ضرائب معيارها  عالئم اختصاري براي معيارها

X1 0330/0  پوشش گياهي  

X2 0539/0 شيب 

X3 0236/0 جهت شيب 

X4 1052/0 طبقات ارتفاعي 

X5 1716/0 ليتولوژي 

X6 1052/0 كاربري اراضي 

X7 1876/0 فاصله از رودخانه  

X8 0359/0 فاصله از گسل 

X9 2840/0 بارندگي  

مين آب منطقه كه مجموع أثر در تؤدست آمدن ضرايب فاكتورهاي مه پس از ب

 يبه تهيهشود، اقدام مي 1ها داده شد برابر با هايي كه به اليهس وزننها بر اساآ

بدين منظور ابتدا در . بندي براساس مدل تحليل سلسله مراتبي گرديد پهنهيهنقش

هاي اطالعاتي كه از قبل تهيه و رقومي شده بودند به فرمت اليه ArcGisمحيط 

ه  ضرايب ببندي مجدد شدند و نهايتاًاي تبديل گشته و سپس طبقهرستري يا شبكه

هاي اطالعاتي فوق بر روي اليه AHP مراتبيسلسله دست آمده از مدل تحليل 

ه بندي حاصل از مدل تحليل سلسله مراتبي ب پهنهياعمال گرديد و در نهايت نقشه

    ).13( شكلدست آمد 
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  يمراتب سلسله ليتحل مدل از استفاده با هاسكونتگاه يابيمكان ينقشه )13( شكل

ها شاهده است كه بهترين مكانها، قابل م مكانيابي سكونتگاهيبا توجه به نقشه

مناطق . باشدرود مي زرينهساز مسكوني مناطق اطراف رودها خصوصاً و جهت ساخت

  .باشدها مي مناطق نامناسب جهت ايجاد سكونتگاهو اروميه جزياطراف ساحل درياچه

  مساحت كالس ها به درصد) 4(جدول 

  مساحت به درصد كالس

  36/16  بسيار مناسب

  72/13 مناسب

  59/11 نسبتا مناسب

  38/28 نامناسب
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  گيرينتيجه

در اين پژوهش از روش پردازش تحليل سلسله مراتبي براي تعيين ارزش و وزن 

هاي مختلف  اليه.دـها استفاده شگزيني سكونتگاهكانـمعيارهاي مختلف براي م

 هانتگاهگزيني سكواطالعاتي باهم تلفيق شدند و مناطق مناسب و نامناسب براي مكان

از ميان نه فاكتور . بر اساس مدل مورد استفاده نتايج زير حاصل شد. مشخص شدند

 ثر هيدروژئومورفولوژي عامل فاصله از رودخانه، بارندگي، طبقات ارتفاعي بيشترينؤم

 حاصل شده از اجراي يبا توجه به نقشههمچنين . اندمين آب داشتهأثير را در تأت

كه نواحي اطراف  شودمشاهده مي) 13(شكل ) AHP (روش تحليل سلسله مراتبي

رود در سطح شهرستان مياندوآب و مناطق مركزي شهرستان با رود و زرينهسيمينه

دليل دوري از ه مين آب و نيز بأتوجه به اينكه از نظر ارتفاعي، شيب و همچنين ت

ق مناط. باشندسلي، جهت ساخت و ساز مسكوني جزء مناطق مناسب ميـمناطق گ

 مناطق ودليل وجود اراضي شور و نمكي جزه اطراف ساحل درياچه اروميه ب

  . آيندنامناسب براي كشاورزي و ايجاد سكونتگاه ها به شمار مي

مين آب أثر در تژالزم به ذكر است با اينكه عامل گسل به عنوان يك فاكتور م

اطق ناامن تواند باشد اما به دليل اينكه جهت ساخت مناطق مسكوني جزء منمي

براين بنا. ده استـدهي به اين عامل وزن كمتر داده ششود در وزنيـمحسوب م

توان گفت كه عوامل هيدروژئومورفولوژيكي با توجه به فاكتورهاي انتخاب شده مي

هاي شهري و مين آب مصرفي براي سكونتگاهأتوانند در تبراي پژوهش حاضر، مي

باشد، يـ ضمن آنكه داراي مزايايي مهر روشي. يرگذار باشندـثأروستائي ت

هايي نيز دارد و براي مشخص شدن آن در تحقيقات بعدي نتايج اين محدوديت

هاي بيشتري مقايسه گردد همچنين هرچه تعداد معيارها و روش با نتايج روش

تر انتخاب شود، نتايج بهتري به دنبال خواهد داشت كه به تر و دقيقها كاملشاخص

  .از به تحقيقات بيشتر در اين زمينه داردطور مسلم ني
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