
 
  6-22 ، صص6931پاييز ، 61ي هيدروژئومورفولوژي، شماره

 61/10/6931تأييد نهايي مقاله:     62/61/6931: وصول مقاله
 

GIS 

 

 1يميکر يحاج

 2د زروشيناه

 3*يعبدالرضا واعظ

 دهيچک

ت  يريل آب و مديپتانس يخشک که با کمبود آب روبرو هستند، بررسمهيدر مناطق خشک و ن

 ييمنابع آب، شناسا يتيريمد ياز راهکارها يکيباشد.  يم يضرور يامر ينيرزميز يهاآب

باشد. هدف  يشان متيآنها با توجه به ظرفاز  يبردار مختلف و  بهره يها ليبا پتانس يمناطق آب

الم(، از يدر دشت مهران )استان ا ينيرزميل آب زيمناطق  پتانس يبند ن پژوهش پهنهياز ا

 يارهايمع هدف ازن يل به ايباشد. جهت ن يم GISک يو تکن AHP يها ق روشيطر

(،  يب توپوگرافيش )طبقات ارتفاع و يو توپولوژ ياهي، پوشش گيدرولوژيم، هي، اقليشناس نيزم

 يدهوزن IDRISIافزار در نرم (AHP) يل سلسله مراتبيبهره گرفته شد، به کمک روش تحل

 يابي ليپتانس يينها ينقشه  AHP-OWA، AHP-WLC  يها با استفاده از روشانجام شد. 

 يليخ يابي ليپهنه با پتانس 1مجموع  د. دريه گرديمطالعه ته مورد يدر منطقه ينيرزميآب ز

باال منطبق بر  يابي ليد، که پهنه با پتانسيگرد يياد شناسايز يلياد و خيکم، کم، متوسط، ز

و  يب و رسوبات رسيل کم منطبق بر مناطق با حداکثر شيو پهنه با پتانس يرسوبات آبرفت

آب  يابي ليدر پتانس يمناسب ييبکار رفته کارا يهاج نشان داد که، روشيباشد. نتا يم يمارن
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ت منابع آب يرـيمد يها تواند در طرح يـژوهش مـن پيج حاصل از ايکنند. نتا يـفا ميا ينيرزميز

 شتر از توان آنها کارساز باشد.ياز استفاده ب يريو جلوگ ينيرزميز

ل ي، دشت مهران، تحليبيدار ترتوزن يريگنيانگي، مينيرزميآب ز يابي ليپتانس: يديکلمات کل

 .IDRISI ،يسلسله مراتب

 

 همقدم

 دخالت يدرولوژيکل هيرا که فعاالنه در س ييهادرصد از مجموعه آب 1 ينيرزميز يهاآب

 يت جهان از نظر شرب متکيدرصد از جمع 11ن وجود حدود يشوند با ا يشامل م دارند،

از  ياريدر بس ينيرزميز يها(. آب69: 6901زرو، يت يها هستند ) طاهرن آبيبه ا

 مورد استفاده يدرصد منابع آب 01شتر از يخشک بمهيو نخشک  يواقع در نواح يکشورها

  مهيو نخشک  يميط اقليران با شراي(. کشور ا21: 6901 دهند )صداقت،يل ميرا تشک

جهان  ين کشورهايتر از کم آب يکيمتر  يليم 211ن بارش ساالنه حدود يانگيخشک و م

روبرو که با کمبود آب  ي(. در مناطق02: 6901، يانيان و کاويشود )مسعود يمحسوب م

 نيا باشد. با يم يضرور يامر ينيرزميز يهات آبيريل آب و مديپتانس يهستند، بررس

شود ن مشاهده يم در سطح زميصورت مستق تواند به  ينم ينيرزميز يحال وجود آب ها 

و  تيتوان به کميم GISاز دور و  از جمله، سنجش يمختلف يها کيو با استفاده از تکن

 يها کيمختلف با استفاده از تکن يها نهيدر زم يبرد. مطالعات متعدد ين منابع پيات يفيک

و همکاران  6شيانجام شده است: ماگ GISاز دور و  ، سنجشيل سلسله مراتبيتحل

 يابي ليدر جنوب هند جهت پتانس GISازدور و  سنجش يها ( با استفاده از روش2162)

نمودند.  يبندميدسته تقس 1مورد مطالعه را به  ياستفاده کرده و منطقه ينيرزميآب ز

 يعدد يها و مدل ييايستم اطالعات جغرافي( به کمک س2161و همکاران ) 2يننيچ

9اند. پراسد داده در مناطق خشک را مورد مطالعه قرار ينيرزميمنابع آب ز يابيتوان باز
و  
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 يها استفاده از روشدر سازند سخت را با  ينيرزميآب ز يابي لي( پتانس2110همکاران )

 يسنجمنطقه صحت يها ج حاصل با چشمهيکرده و نتا يابيارز GISازدور و  سنجش

 ينيرزميآب ز يابي لي( پتانس6931ف و کارگر )ي( و س6932) يو موسو يميد. رحيگرد

ب در دشت يبه ترت GIS ييايجغراف ستميو س يل سلسله مراتبيرا با استفاده از مدل تحل

و  يل سلسله مراتبيتحل يها رجان به انجام رساندند. از روشيز سيآبر يشاهرود و حوضه

( با اعمال سه 6939) ياستفاده شده است: شمس يز در مطالعات مختلفين يمنطق فاز

 ز قلعهيآبر يمنابع آب حوضه يابي ليدر پتانس WLCو  FUZZY- AHP, OWAروش 

 دست  با اطالعات به OWAافت که روش ي جه دستين نتي( به ايشرقجاني)آذربا يچا

کند.  يرا ارائه م يرـت ج قابل قبوليتاـها ن شمهـت چيو موقع يدانـيطالعات مـآمده از م 

 يسخت حوضه يدر سازندها ينيرزميل آب زيانسـ( پت6939محمدزاده و همکاران )

( مورد AHP -OWA) يا درجه يوزن يريگ نيانگين را با استفاده از روش ميز صائيآبر

( بر اساس 6939حاصل شد. زروش و همکاران ) يج قابل قبوليقرار دادند که نتا يبايارز

رکوه در يس کبيتاقد يل کارست در محدودهيپتانس يابيدر ارز AHP-WLCروش 

پرآب  يهار چشمهيآبگ يهال باال با حوضهيالم  نشان دادند که مناطق با پتانسياستان ا

مناطق  يبند و پهنه يين پژوهش جهت شناسايا داد. دريرا نشان م يمنطقه تطابق خوب

سلسله  ليتحل الم( از روشيمهران )ا ي، منطقهينيرزميل آب زين پتانسيشتريب يدارا

 ين خطيانگيو م OWA يا دار درجه ن وزنيانگي، ميمنطق فاز يها و روش AHP يمراتب

کي از لومترمربع ييک 911. دشت مهران با وسعت حدوداستفاده شده است WLC يوزن

باشد. در اين دشت به لحاظ وجود اراضي کشاورزي  ياستان ايالم م يها ترين دشتوسيع

 يطور گسترده صورت گرفته است، لذا مطالعه  عميق بهعميق و نيمه يها فراوان، حفر چاه

ج يرسد. نتا ين منبع آب منطقه، ضروري به نظر ميتر يعنوان اصل  هاي زيرزميني، بهآب

ت قابل ياز اهم يمطالعات يت منابع محدودهيرين مطالعه در مديز ابه دست آمده ا

  برخوردار خواهد بود. يا مالحظه

 



 

 

 

 

 6931، پاييز 61 یهيدروژئومورفولوژی، شماره 4

 

 مطالعه مورد يمنطقه يمعرف

 متر و ميانگين دماي يليم 216شهرستان مهران با متوسط بارندگي ساالنه درازمدت برابر 

ت يموقع (6) شکلالم واقع شده است. يباشد در غرب استان ا مي C ْ1/29ساليانه 

 دهد. يمطالعه را نشان م مورد يمنطقه

 

 مطالعه مورد يت منطقهيموقع (1)  شکل

 هامواد و روش

 يميدر دشت مهران از آمار و اطالعات اقل ينيرزميمنابع آب ز يابي ليمنظور پتانس  به

، يتوپوگراف يها ، نقشهياهيپوشش گ ي، نقشهيشناس نيزم يها منطقه، نقشه يها ستگاهيا

DGN يها دادهعنوان   مطالعه، به مورد يلندست منطقه يسر يا ر ماهوارهيمنطقه، تصاو 

ستم يس ( وremote sensingدور ) از  سنجش يق از فناورين تحقيدر اد. شاستفاده  ياصل
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 ARCGIS 10.1 و ENVI 4.8 ، IDRISI 17 يافزارها( و نرمGIS) يياياطالعات جغراف

 ده است. شاستفاده 

 مطالعه مورد يمنطقه يابي ليپتانس ينقشه يهياز جهت تهيموردن ياطالعات يها هيال يهيته-

منطقه  6:611111 يتوپوگراف يرقوم ياز نقشه يطبقات ارتفاع يهيال يهيجهت ته

د، يه گرديته ArcGISط يمنطقه در مح  DEMيرقوماستفاده شده است. سپس مدل 

ه، سپس يمنطقه ته  DEMيارتفاع يب منطقه، ابتدا مدل رقوميه شيال يهيته يبرا

، تراکم گسل و يتولوژيشامل ل يشناس نيزم يه اطالعاتيب استخراج شد. اليه شيال

 يهيال يهيته يه شد. برايمنطقه، ته 6:611111 يشناس نيفاصله از گسل از نقشه زم

 استفاده با Shpفرمت  با منطقه 9و  2 يرده يهآبراه يشبکه ينقشه تراکم آبراهه، ابتدا

جاد شد. يا آبراهه تراکممربوط به اليه  افزارنرم اين توسط و هيته  ArcGIS افزارنرم از

ستگاهيموجود در ا يهاشامل بارش و دما با استفاده از داده يمياقل ياطالعات يها هيال

ه يته ArcGISافزار  ط نرميمح( در IDW) يابيدرون يهامنطقه و به کمک روش يها

 ياطالعات يک از پارامترهايهر  يت نسبين وزن و اهميين پژوهش جهت تعيد. در ايگرد

ل سلسله يردازش تحلـدر دشت مهران از روش پ ينيرزميل آب زيپتانس يابيدر مکان

ارها توسط يدو به دو مع يسهيبر مقا ين روش مبتنيا. ( استفاده شدAHP) يمراتب

ک ي ارائه شده که يليتحل يند سلسله مراتبيک فراي( در قالب 121: 6301 ،ي)ساعت

است. بطور  يابيل و ارزيند تحليارها در فرايت و تقدم معين اهمييجهت تع ياضيروش ر

م يوسته و گسسته تقسيم به دو دسته پيتصم ياز لحاظ فضا يريگميند تصميفرا يکل

م ياره تقسياره و چندمعيمعسته تکگسسته به دو د يدر فضا يريگميشود، تصم يم

شود. يم ميتقس يبيو ترک ي، کميفيک يارهايارها به سه دسته معيشود. خود معيم

ح  با حضور يصح يريگمياست که امکان  تصم ي( روشAHP) يل سلسله مراتبيتحل

 جاديا -6ن روش شامل سه مرحله: يکند. ايرا فراهم م يبيو ترک يو کم يفيک يارهايمع

ن يتخم -9ها دو به دو، و محاسبه وزن يسهيمقا -2ارها، يرمعيارها و زيمع يمراتبهسلسل

ت هر پارامتر نسبت يبا توجه به درجه اهمباشد.  يم يريگميدر تصم يب ناسازگاريضر
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 6از  يا هياس پايبر اساس مق ين دانش کارشناسيگر و شناخت منطقه و همچنيکديبه 

ن يشتريب يل سلسله مراتبيند تحليگرفته شده است. در فرادر نظر  يعنوان وروده ب 3تا 

ن ين هدف دارد. چون هدف ايير را در تعين تاثيشتريرد که بيگ يتعلق م ياهيوزن به ال

 يمورد مطالعه است، پارامترها يدر منطقه ينيرزميمنابع آب ز ييجويپژوهش پ

ن يترعنوان مهم تواند به يم ينيرزميآب ز يهاسفره يريه و نفوذپذيرگذار در تغذيثأت

ل يرگذار بر پتانسيثأت يارهايدر نظر گرفته شوند. مع ييدن به هدف نهايرس يعوامل برا

 يدرولوژيم )بارش و دما(، هي، اقليتولوژيار ليمع 1شامل  ينيرزميوجود منابع آب ز

(، يفب توپوگراي)ارتفاع و ش ي، توپولوژياهي)تراکم آبراهه و فاصله از آبراهه(، پوشش گ

ل يده است، که با روش تحليگرد ي)تراکم گسل و فاصله از گسل( معرف ه گسليال

دند. ش يدهوزن 12/1 يب ناسازگاريبا ضر IDRISIافزار ( در نرمAHP) يمراتب سلسله

 يها در دشت مهران، نقشه ينيرزميل آب زيپتانس يبند ات پهنهيجهت انجام عمل

 AHP-OWAاز مراحل قبل با استفاده از دو روش شده، حاصل  يدهاستاندارد شده و وزن

د. يه گرديمنطقه ته ينيرزميل آب زيپتانس يينها يق و نقشهيبا هم تلف AHP-WLCو 

سنج تيو کم AHP يل سلسله مراتبياز دور روش تحل يقيتلف AHP-OWAروش 

و  AHPاز روش  يقيتلف AHP-WLC، و روش OWA يبيدار ترتوزن يريگنيانگيم

بر مبناي مفهوم  WLCاساس روش باشد. يم WLCدار وزن يب خطيروش ترک

کند. ويژگي مهم  هاي فازي عمل ميبراساس دادهWLC  روش .باشدميانگين وزني مي

هاي حاصل از اين روش برقراري توازن کامل بين فاکتورها است. بدين معني که جواب

که نتايج حاصل نه  که نشانگر آن است.است OR و AND اين روش مابين عملگرهاي

است   MCEديجد ب نسبتاًيترک OWAفاقد ريسک است نه کامالً داراي ريسک. روش 

ن مجموعه از يرد. اوليگ يها را در برمبوده، اما دو مجموعه از وزن WLCکه مانند روش 

ها دوم وزن يکه مجموعه يکند، در حاليار خاص را کنترل ميمع يها سهم نسبوزن

: 2111 ،6کند )جيانگ و ايستمانيدار را کنترل موزن يارهايماع( معرتبه تجمع )اجت

                                                           
1- Jiang and Eastman 
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سازي و تواند بواسطه دوباره مرتبن است که محقق مييا OWAروش  ي(. جاذبه619

هاي مختلف و سناريوهاي حلها و راهوسيعي از نقشه يتغيير پارامترهاي معيار، دامنه

جاد ساختار سلسله مراتب در مسئله يبراي ا يک ابزار کلي AHP بيني را توليد کند.پيش

 يهانه است. در روشيت دادن به هر گزيل و اولويه و تحلي، تجزيري مکانيگميتصم

ساخت ساختار سلسله  -6براي:  AHP مذکور، کاربران در ابتدا خواهان استفاده از روش

 يسهيانجام مقا يلهيوسه ها، بها براي اهداف و شاخصدست آوردن وزنه ب -2، يمراتب

ت از يبراي حما WLCو  OWA يمفهوم يهاسنجتيباشند. سپس کميم يزوج

استاندارد شده  يها ق، نقشهين تحقيواقع در اشود. دريم کاربران استفادهري يگميتصم

انجام  يابيليپتانس WLCو  OWAبا انتخاب عملگر  AHPحاصل از  يهابراساس وزن

ت به لحاظ يدر نها ده است.شه يمنطقه ته ينيرزميل آب زيپتانس يينها ينقشهشده و 

به پنج  AHP-WLCو  AHP-OWAهر دو روش،  ي، منطقه براينيرزميل آب زيپتانس

ج ينتا شد. يبندمياد تقسيز يلياد و خيکم، کم، متوسط، ز يليل خيگروه با پتانس

 ينيزمريآب ز يابي ليدر پتانس يمناسب ييکار رفته کارا به يهاداد که، روشحاصل نشان 

 کنند. يفا ميا

 جيبحث و نتا

 منطقه يناسش ني( زم1

خورده  بندي واحدهاي ساختماني ايران جزو زاگرس چين دشت مهران بر اساس تقسيم

جنوب شرقي است که  –شود. روند عمومي اين منطقه تقريباً شمال غربي  محسوب مي

ي هم قرار دارند. شيب رو طور هم  ک بهيک )کرتاسه( و سنوزوئيدر آن رسوبات، مزوزوئ

در سروک است که مهران رخنمون دارد، سازند  يمنطقهترين سازندي که در  قديمي

سازند بختياري است که در  ،جديدترين سازند منطقه شود. تاقديس اناران ديده مي

شود. سازندهاي منطقه به ترتيب از قديم به جديد شامل:  مناطق جنوبي منطقه ديده مي

و رسوبات  ياري، بختي، گچساران، آغاجاري، پابده، آسماريگورپ الم،يسروک، سورگاه، ا

 باشد. يم يکواترنر
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 (1331ن طرح، يو بهين مشاور آريمطالعه )مهندس مورد يمنطقه يشناس نيزم ينقشه (2) شکل

 منطقه يهاآبراهه يشبکه (2

 حدهايوا ليتولوژي توسط منطقه هر زهکشي يشبکه نوع که آنست نشانگر مطالعات

شود.  يم کنترل منطقه شناسيزمين و تکتونيکي ساختارهاي و شناسي، توپوگرافيزمين

 و بافت الگو، زيرا است، هيدرژئولوژيک پارامترهاي نيتراز مهم يکي زهکشي، يشبکه

 نسبت بين شود. ارتباط يم کنترل زيرسطحي ليتولوژي يبه وسيله زهکشي يشبکه چگالي

 نوع به خود نفوذ قابليت و شود يم کنترل نفوذ قابليت يوسيله به و رواناب نفوذي آب

اد يت زيل تبعيدارد. به دل بستگي زيرسطحي يها سنگ در موجود يها يو شکستگ سنگ

ه تراکم آبراهه در يال يهيباالتر جهت ته يهامنطقه، رده يآبراهه از توپوگراف 6 يهارده

ده ـمنطقه نشان داده ش يآبراهه يبکهـش ينقشه( 9) کلـده است. در شـنظر گرفته ش

 است.
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 مورد مطالعه يآبراهه منطقه ي( نقشه3) شکل

 

 مورد مطالعه يب منطقهيش ي( نقشه4) شکل
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 ب منطقهيش (3

را يباشد. زيم ينيرزميآب ز يل بااليمناطق با پتانس ييدر شناسا يب عامل مهميش

ان آب يستم جريکند. س ين مييا تعر ينيرزميو جهت حرکت آب ز يکيدروليان هيگراد

 مورد يشيب منطقه يزيرزميني در اغلب موارد متأثر از شيب سطح زمين است. محدوده

 (.1باشد )شکل يدرجه م 11تا  1ن يمطالعه ب

 بارش منطقه (4

 با بارندگي ارتباط .باشد يم منطقه هر در آب زيرزميني يکنندهتأمين اوليه منبع بارندگي

 ليتولوژي و پوشش گياهي توپوگرافي، مانند فاکتورهايي يبه وسيله يرزمينيوقوع آب ز

 .هستند مؤثر کند، مي نفوذ زمين درون به که آبي فاکتورها بر مقدار اين شود، يم کنترل

ستگاه موجود در يمورد مطالعه از اطالعات ا يهمبارش در منطقه ينقشه يهيته يبرا

اقدام همبارش  ينقشه يهيتهبه  يابيروش درون منطقه استفاده شد. سپس با استفاده از

 (.1د )شکل يگرد

 ارتفاع منطقه (5

 يمده لذا فرصت کافآها به صورت رواناب دراز بارش يادر ارتفاعات باالتر بخش عمده

ل آب ين ارتفاعات باالتر از پتانسين وجود ندارد بنابرايجهت نفوذ آب به درون زم

ش ينما (1) رات ارتفاع منطقه در شکلييتغ يودهبرخوردار است. محد يکمتر ينيرزميز

 داده شده است.
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 همبارش منطقه ي( نقشه5) شکل

 
 (1331ن طرح، يو بهين مشاور آريمورد مطالعه )مهندس يمنطقه يسه بعد يتوپوگراف ي( نقشه6) شکل
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 ارها يمع ياستانداردساز (6

 افزار ارها به نرميمع ArcGISزار اف ط نرمياز در محيموردن يرستر يها هيال يهيپس از ته

IDRISI آنها اعمال گردد، با توجه به وجود  يرو يافته تا عمل استانداردسازي  انتقال

ر، يک از مقاديهر  يارزش نسب يساز کسانيمختلف الزم است تا جهت  يارهايمع

ن پژوهش استفاده يدر ا ين منظور از منطق فازيشوند. بد يها استانداردساز نقشه

 ين وجود ندارد. جهت استانداردسازيت موجود در منطق بوليقطع يد. در منطق فازيگرد

 211ا صفر تا يک يمثالً صفر و  يکساني يها، به دامنه هير و ارزش اليمقاد يهيها، کل هيال

برخوردار خواهند  يت باالتريتر از مطلوبها اعداد بزرگ اسين مقيشود. در ا يل ميتبد

ست نوع تابع يبا يم يفاز يها نقشه يهياس جهت تهيانتخاب مق بود. عالوه برمسئله

 يبندق باز قالبياز طر يدر روش فاز يند استانداردسازيز انتخاب شود. فراين يفاز

ن حالت يگردد. در ا يم يت عمليعضو يک مجموعهيها به شکل  ر و ارزشيمقاد

ت، در مجموعه ين ارزش به حداقل عضويت و کمترين ارزش به حداکثر عضويشتريب

اس ير در مقيه مقاديپارامترها، کل ين پژوهش جهت استانداردسازيدر ارد. يگ يتعلق م

ارها ين معيرات در مرز بييزان تغيقرارگرفته، و به خاطر به حداقل رساندن م 211صفر تا 

ک از ي ر هريثأبا توجه به ت يو کاهش يشيدال از نوع افزايگموئيس ياز شکل تابع فاز

 د. ياستفاده گرد ينيرزميمنابع آب ز يابي ليفوق در پتانس يارهايمع

 پارامترها يده( وزن7

 ييهاوزن يمورد بررس يارهايمع يست برايباياره، ميچندمع يدهوزن يها در روش

جاد سلسله يکننده است با انييار مهم و تعيبس يدهن وزنياختصاص داده شود، که ا

در سطوح مختلف  ياسهيمقا يهاسيگام، ساخت ماتربهمراتب مناسب و پردازش گام

ب يب بردارها ضراير آن را محاسبه کرده، با ترکيژه و مقاديبردار و AHPسلسله مراتب، 

 يب ناسازگاريضر(. 661:2112، 6وين فنگ يشود )جيمختلف محاسبه م يهانهيگز يوزن

                                                           
1- Jin Feng, Yue 
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د در يباشد، با 6/1 شتر ازيب بين ضريکه مقدار ا يدر صورت باشد 6/1د کمتر از يبا

با توجه به  (.6901: 2111، 6و رامچاران يدنظر شود )ديپارامترها تجد يبت نسياهم

 ين دانش کارشناسيگر و شناخت منطقه و همچنيکديت هر پارامتر نسبت به يدرجه اهم

به  يدهدر نظر گرفته شده است. وزن يعنوان وروده ب 3تا  6از  يا هياس پايبر اساس مق

صورت  يسه زوجيت به صورت مقايو با توجه به ارجح ياساس روش کارشناسعوامل بر

 يهاارها از قضاوتيمع يبندتي(. در ارجح691: 6939 زاده،يو عل يمانيگرفته است )

ن يشود. ايرد، استفاده ميگين فاکتورها صورت ميب ياسهيکه به صورت مقا يفاهـش

 ارائه شده است. (6) ه که در جدولل شديتبد 3تا  6ن يب ير کميها به مقادقضاوت

 (14: 1337پور، يعوامل )قدس يزوج يسهيمقا يحات براير ترجي( مقاد1جدول )

 مقدار تيارجح

 3 ا کامال مطلوبيا کامال مهم يکامال مرجح 

 1 يقو يليت خيا مطلوبيت يح با اهميترج

 1 يت قويا مطلوبيت يح با اهميترج

 9 مطلوب يما کيمهم تر  يا کميمرجح  يکم

 6 کسانيت يا مطلوبيت يا اهميح يترج

 2،1،1،0 ين فواصل قويحات بيترج

ن وزن در نظر گرفته شد. يم باالتريو اقل يدرولوژي، هيشناسسنگ يپارامترها يبرا

شود )جدول  يکمتر م يريرشان در نفوذپذيثأر عوامل، به نسبت کاهش تيبه سا يدهوزن

2.) 

2 يبيترت دار وزن يريگ نيانگيم (3
OWA 

OWA  ،وزن ياوزن رتبه يگريارها و ديت معيوزن اهم يکيشامل دو بردار وزن است .

ت يفاکتورها را بر طبق اولو يت نسبيشود تا اهم يها حاصل مهمه مکان يار برايمع

                                                           
1- Dey and Ramcharan 

2- Ordered Weighted Averaging 
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ار را در يمع يهار وزنيثأت ي، ابتدا درجهيا درجه يهارنده نشان دهد. وزنيگميتصم

ت روش يکنند. مزيتوازن را کنترل م يصالح کرده و سپس سطح کلها اهيب اليترک

OWA ير پارامترهاييو تغ يسازدوباره مرتب يتواند به واسطهين است که محقق ميا 

د يرا تول ينيبشيپ يوهايمختلف و سنار يهاحلها و راهاز نقشه يعيوس يار، دامنهيمع

 ياصل يارهايمع يارها بر رويکه وزن معني(. پس از ا32: 6936)رهنما و همکاران،  کند

ار يشود. مع يم يبندهر مکان رتبه ياد برايت کم تا زيج حاصله از مطلوبياعمال شد، نتا

از کمتر، ين امتيدوم يار دارايرد، معيگيرا م يا ن وزن درجهين مقدار، اوليکمتر يدارا

 يهاحالت (1) کند. شکل يدا مين کار تا آخر ادامه پيرد و ايگ يرا م يا ن وزن درجهيدوم

 دهد. يسک و توازن را نشان ميزان ريمختلف م

 AHPدشت مهران با استفاده از روش  ينيرزميآب ز يابي ليثر در پتانسؤم يپارامترها يي( وزن نها2) جدول

 ييوزن نها رتبه پارامتر

 96/1 3 يتولوژيل

 63/1 1 بارش

 61/1 1 تراکم آبراهه

 61/1 1 ياهيپوشش گ

 10/1 1 بيش

 11/1 9 ارتفاع

 11/1 2 فاصله از آبراهه

 19/1 6 دما

 19/1 6 تراکم گسل

 12/1 6 فاصله از گسل
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 ((OWA Eastman, 1997در روش  يريگميتصم ياستراتژ ي( فضا7) شکل

سنجش از دور و  يهاکيبا استفاده از تکن ينيرزميآب ز يل بااليمناطق با پتانس

GIS ييشناسا يميو اقل ي، توپولوژيدرولوژي، هيشناسنيزم يارهايعق ميق تلفيو از طر 

(. 0شد )شکل  يبندميگروه تقس 1، منطقه به ينيرزميل آب زيشدند. به لحاظ پتانس

شود، دشت مهران در يمشاهده م ينيرزميل آب زيپتانس يهمانطور که در نقشه

 ه مناسبين تغذينب و ارتفاع مناسب و همچيغرب و جنوب غرب، به علت ش يهاقسمت

 ينيرزمـيل آب زيمناسب از پتانس يرفتـها و وجود رسوبات آبراههـآب يتوسط شبکه

ر در ينفوذناپذ يافتد که سازندهاياتفاق م ييل کمتر جايبرخوردار است. پتانس يباالتر

، يينها يحفر شده در منطقه با نقشه يهاه چاهيال يمنطقه رخنمون دارند. همپوشان

 ينيرزميل آب زي، جهت پتانسيمناسب ييکارا AHP-OWAن است که روش از آ يحاک

ن ي، و کمتريدر رسوبات کواترنر ينيرزميل آب زين پتانسيشتريکه ب يادارد. به گونه

شود.  ير گسترش دارند مشاهده ميکه رسوبات نفوذناپذ ييل در ارتفاعات و جايپتانس

 يها حفر شده در نقشه يهاتر چاهشيدهد که، ب يها در منطقه نشان مچاه يپراکندگ

ن مدل يا ييکارا يدکنندهييأل باال واقع شدند که تين روش در پتانسيحاصل از ا يينها

 باشد. يم ينيرزميآب ز يابي ليدر پتانس
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 سک متوسط و بدون توازنيبا ر AHP-OWAحاصل از روش  يينها ي( نقشه3) شکل

1دار) زنو يب خطياره به روش ترکيچندمع يابيارز (1
WLC) 

کسل( بر يا پين مکان ينجا بهتريدر انه )ين گزياره، انتخاب بهتريچندمع يابيهدف از ارز

 دار وزن يب خطياست. روش ترک يار اصليمع چند يابيق ارزيآنها از طر يبندرتبه يمبنا

 يدهوزن ي ک روش سادهين تکنياست. ا ياريچندمع يابيل ارزيک در تحلين تکنيترجيرا

ن يانگيمفهوم م ين روش بر مبنايشود. ا يده ميز نامين يدهازيو روش امت يريپذجمع

( يت نسبي)اهم يبر مبنا ماًيرنده مستقيگميا تصميگر لياستوار است. تحل يوزن ينسب

ق وزن کردن  وزن يدهد. سپس از طر يارها ميبه مع ييها، وزنيار مورد بررسيهر مع

د. پس از يآينه به دست ميهر گز يبرا يينهاک مقدار يصه، يدر مقدار آن خص ينسب

ن مقدار را داشته باشد يشتريکه ب يا نهينه مشخص شد، گزيهر گز ييآنکه مقدار نها

تواند با استفاده از  يم WLCروش  يهدف مورد نظر است. اجرا ينه براين گزيترمناسب

ن يد. در استم اجرا شوين سيا يهمپوشان يهاتيو قابل ييايستم اطالعات جغرافيس

استاندارد شده و  ينيرزميآب ز يابي ليثر در پتانسؤم ياطالعات يها هيا اليروش عوامل 

                                                           
1- Weighted Linear Combination 
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)شکل شود  يحاصل م يينها يضرب شده، و نقشه AHPحاصل از روش  يهاوزندر 

 يليکم تا خ يليل خيطبقه از پتانس 1در  يينها يشود نقشهي(. همانطور که مشاهده م3

با  يهاار مستعد و پهنهيباال مناطق بس يليل خياطق با پتانسجاد شد که منياد ايز

با  يبندن طبقهيهستند. ا ينيرزميکم مناطق نامساعد از نظر منابع آب ز يليل خيپتانس

ب و ارتفاع ي، تراکم آبراهه، حداقل شيرينفوذپذ يمناسب برا يها، سازندهات چاهيموقع

 AHP-WLCحاصل از  ييا و نقشه نهاهچاه يهيال يجه همپوشانيدارد. نت يهمخوان
 است.  ينيرزميآب ز يابي لين مدل در پتانسيمناسب ا ييکارا يدهندهنشان

 

 WLCحاصل از روش  يينها ي( نقشه1) شکل

 يريگجهينت

 هاستيدروژئولوژيه از ياريبس توسط (GIS) جغرافيايي اطالعات سيستم و (RS) دور از سنجش

ج ياي زيرزميني به کار گرفته شده است که نتاهت از آبابي، نظارت و حفاظارزي جهت

ل منابع آب يپتانس( 6939زاده )يو عل يمانيحاصل شده است. از جمله  يقابل قبول

و  يمراتبل سلسلهيد فارس را با استفاده از روش تحلياقل –آباده  يدر حوضه ينيرزميز
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 يهاق از دادهين تحقيآنها در ا .مورد مطالعه قرار دادند(GIS)  ات جغرافياييتم اطالعسيس

جه يق نتيتحق يهاافتهياستفاده کردند. با توجه به  يو توپوگراف يشناسنيزم ،يمياقل

 ييت باالياز اهم يطيمح يزيردر برنامه GISو  يل سلسله مراتبيروش تحلگرفتند که 

را به  يعيطب يدهيچيپ يک مسئلهيکند تا  يزان کمک ميربرخوردار است و به برنامه

 يل نموده و سپس به حل آن بپردازد. در مطالعهيتبد يصورت ساختار سلسله مراتب

شاهرود  يدر حوضه ينيرزميمنابع آب ز يابيل يپتانس 6936 يو موسو يمي، رحيگريد

انجام دادند که در آن از اطالعات  GISو  يل سلسله مراتبيروش تحلرا با استفاده از 

ها از هيال يپوشاناستفاده شد. جهت هم يو ژئومورفولوژ يميلاق يدرولوژيه يشناسنيزم

استفاده شده  Raster Calculator وWeighed Overlay ، Weighted Sumسه روش 

برخوردار  ينان باالترياز اطم Weighed Overlayج آنها نشان داد که روش ياست، نتا

 لين پتانسيو کمتر يآبرفت ل در مناطقين پتانسين نشان داد که بهتريج همچنياست، نتا

( 6931)ف و کارگر يس( و 6931) يميرحباشد. يم يو مارن يمنطبق بر رسوبات رس

ج آنها ينتا رجان به انجام رساندند،يشهرکرد و س يهاب در حوضهيترته ب يمطالعات مشابه

اطالعات سيستم  يباال يياز کارا يق حاصل شد، حاکين تحقيز مشابه آنچه که در اين

ل يپتانس ن پژوهشي. در اباشديم ينيرزميمنابع آب ز يابيل يدر پتانس(GIS)  فياييجغرا

مورد  AHP-WLCو  AHP-OWA يهامدلدشت مهران با استفاده از  ينيرزميآب ز

ل آب ين پتانسيبهتر يبند و پهنه ييق شناساين تحقيهدف از انجام اقرار گرفت.  يابيارز

 ينيرزميآب ز يهاسفره يهياز عوامل موثر در تغذدر دشت مهران با استفاده  ينيرزميز

 WLCو  OWA يو عملگرها يل سلسله مراتبيتحل يها روش ييسه کارايق مقاياز طر
، متنوع و متفاوت هستند ينيرزميمنابع آب ز يابي ليثر در پتانسؤم يباشد.  پارامترها يم

، يشناس ني، زميدرولوژيه ياز پارامترها ينيرزميآب ز يابيلياما در اکثر مطالعات پتانس

ر بر ـثؤم يوجه به پارامترهاـبا ت قين تحقيشود. در ايـاستفاده م يو توپوگراف يميلـاق

 يدرولوژيبارش و دما(، هم )ي، اقليتولوژيشامل: ل ينيرزميل وجود منابع آب زيپتانس

(، يگرافب توپوي)ارتفاع و ش ي، توپولوژياهيگ )تراکم آبراهه و فاصله از آبراهه(، پوشش

دشت مهران  ينيرزميل آب زيپتانس يه گسل )تراکم گسل و فاصله از گسل( نقشهيال
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دشت مهران  توان گفت کهيق مين تحقيج به دست آمده از ايبا توجه به نتا د.يه گرديته

 دهيمناطق پوش در مطالعه، مورد يمنطقه در يکل طور به است. برخوردار ييباال ليپتانس از

 م است،يمنطقه مال يها کمتر بوده و توپوگرافکه تراکم آبراهه ييو جا يترنراز رسوبات کوا

ن ياد، کمتريب زير با شينفوذناپذ يده از سازندهايل، و مناطق پوشين پتانسيشتريب

ل آب يه لحاظ پتانسـدهد. در کل ب يـته نشان مـه کار رفـب يها ل را در روشيتانسـپ

اد يکم، کم، متوسط، ز يليخل يه پنج گروه با پتانسهر دو روش، ب ي، منطقه براينيرزميز

ها جزء در  ت چاهيموقع شود،يهمانطور که مشاهده م شد. يبندمياد تقسيز يليو خ

 AHP-WLCو  AHP-OWA يهامدل با ييباال يهمخوان مهران دشت آبخوان غربي نواحي
ت مهران به دش يغرب يشود، نواحيمشاهده م 3و  0 يهاهمانطور که در شکل دارند.

ن يها در اچاه يبوده اما پراکندگ ييل بااليپتانس يدارا ينيرزميل آب زيلحاظ پتانس

 يهالزم به ذکر است که مناطق غربي آبخوان دشت، تحت تأثير شبک ز است.يمنطقه ناچ

است که کيفيت آب اين رودخانه در قرار گرفته  (1)کنجانچم شکل  يآبياري رودخانه

وجه به ـخوان اين دشت نامناسب بوده، با تـه آبـهران نسبت بـت مه دشـمحل ورود ب

ان ين با توجه به جهت جريمورد مطالعه و همچن يسازند گچساران در منطقه يپراکندگ

دشت مهران  يکنندههياز منابع تغذ يکين سازند که يان ايکنجانچم در م يرودخانه

ر قرار گرفته است. لذا يتحت تاث يفين بخش از دشت از نظر کيدر ا ينيرزمي، آب زاست

آبياري کنجانچم، کيفيت آب آبخوان دشت  يهساليان متمادي استفاده از شبک طي

ن يحفر شده در ا يهااست. بنابراين تعداد چاه مهران در نواحي غربي نامناسب شده

ه اعمال شده، مشخص شد ک يفاز يها روش يافته است. با بررسيمنطقه کاهش 

 يشترين روش مناطق بينکه در اي، از جمله ايبيمعا يدارا يرغم سادگيعل  WLCروش

 يح نباشد. به عبارتيرند که ممکن است صحيگ ياد قرار ميز يليل خيدر پهنه با پتانس

که نشانگر آن .است OR و  AND هاي حاصل از اين روش مابين عملگرهايجوابگر يد

با  OWAتم ياما الگور داراي ريسک. است که نتايج حاصل نه فاقد ريسک است نه کامالً

 يتردهد که عوامل مهم يرنده ميگمين امکان را به تصميا يا درجه يهااستفاده از وزن

 ين برتريت در مسئله، قرار دهد و هميدارند را با همان اهم يترکه از نظر او نقش مهم
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ک رتبهيا تنه WLCکه در روش  يشود. در حالحاصل  يجه بهتريشود تا نت يباعث م

روش  يشود. برتر يـده حاصل مـرنيگميتصم يريپذسکيزان ريو بدون توجه به م يبند

OWA غيير پارامترهاي ـسازي و تدوباره مرتب يواسطهه تواند بن است که محقق مييا

بيني را توليد هاي مختلف و سناريوهاي پيشحلها و راهوسيعي از نقشه يمعيار، دامنه

 کند.
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