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هکاًیاتی هٌاطق هٌاسة احذاث سذ سیزسهیٌی تا استفادُ اس ٍ GISتحلیل سلسلِ هزاتثیAHP
)هطالؼِی هَردی:حَضِ ّوذاى – تْار)

تٌَْش فزخشادُ*،1شْزٍس هٌصَری ،2هْشیذ سَری  ،3تٌْاس ػطائیاى
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 -1استادیار گزٍُ هزتغ آتخیشداری ،داًشکذُ هٌاتغ طثیؼی ٍ هحیط سیست ،داًشگاُ هالیز
 -2داًشجَی کارشٌاسی ارشذ هزتؼذاری داًشگاُ ػلَم کشاٍرسی ٍ هٌاتغ طیثؼی گزگاى
 -3استادیار گزٍُ هزتغ ٍ آتخیشداری ،داًشکذُ هٌاتغ طثیؼی ،داًشگاُ ارٍهیِ
 -4استادیار گزٍُ هزتغ آتخیشداری ،داًشکذُ هٌاتغ طثیؼی ٍ هحیط سیست ،داًشگاُ هالیز
آدرس پست الکترونيکي نویسنده رابط((b.farokhzadeh@malayeru.ac.ir

چکیذُ

احذاث ػذّای صیشصهیٌی دس هٌاطق خـک ٍ ًیوِ خـک اص جولِ ساّکاسّای هٌاػة تشای تاهیي ٍ تَػؼِ هٌاتغ آتی هی تاؿٌذ.
هْوتشیي هشحلِ احذاث ٍایجاد ػذ صیشصهیٌی ،ؿٌاػایی ٍ هکاى یاتی هحل احذاث آى هی تاؿذ چشا کِ توام تَجیْات اقتلادی
پشٍطُ تؼتگی تِ ایي هشحلِ داسد .تِ کوک سٍؿْای جذیذ تلوین گیشی هی تَاى سیؼک ایي هشحلِ سا تِ حذاقل سػاًذ .دس ایي
تحقیق اتتذا هؼیاسّای تاثیشگزاس دس هکاًیاتی ػذ صیشصهیٌی ؿٌاػایی ؿذًذ .دس گام تؼذی تحقیق ،الیِ ّای اطالػاتی هؼیاسّا دس
هحیط  ArcGISتْیِ ؿذًذ .ػپغ سٍؽ ّای تلوین گیشیثَلیي ٍ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی تش سٍی الیِ ّای هزکَس اػوال ؿذًذ.
تشایپیادُ ػاصی سٍؽ تَلیي اص ًشم افضاس ٍArcGISتشای اػوال سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی) (AHPاص ًشم افضاس
 EXPERTCHOISEاػتفادُ گشدیذ .دس ًْایت ًقـِ ًْایی هکاى یاتی هحل احذاث ػذ صیش صهیٌی حاكل اص ّش دٍ سٍؽ ،دس
هحیط ػیؼتواطالػات جغشافیایی اسایِ ؿذًذ .دس هشحلِ ٍصًذّی هؼیاسّاً ،شخ ًاػاصگاسی هؼیاسّای هکاىّای هٌاػة اجشای
پشٍطُ ػذ صیشصهیٌی  0/08هحاػثِ ؿذُ اػت کِ ایي سقن تأییذکٌٌذُ كحت ٍصًذّی اًجام ؿذُ هی تاؿذ.
ٍاصگاى کلیذی :سٍؽ تَلیي،
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الف -هقذهِ
تکٌَلَطی ػذّای صیشصهیٌی ؿاهل ػاخت دیَاسُ ّای هوتذ صیش ػطحی ،ػوَد تش هؼیش سٍدخاًِ ّا ،جْت رخیشُ ی جشیاًْای
صیش ػطحی دس الیِ ّای آتشفتی تؼتش سٍدخاًِ ّای فللی اػت ( آًذس ٍ یلواص.)2005 ،دس ػذّای صیشصهیٌی آب دس صیش صهیي
رخیشُ هی ؿَد .تٌاتشایي اػتفادُ اص هٌاتغ آب قاتل تجذیذ ( اػتفادُ اص آب ّای صیش صهیٌی کن ػوق )،هیضاى تؼیاس کن
تثخیش،کاّؾ خطش آلَدگیً ،ثَد خؼاست هخضى ،پایذاسی تؼیاس تاالی ػاصُ ،ػذم ٍجَد تْذیذ تشای ػاکٌیي ٍ اتٌیِ پاییي دػت
ٍ ّضیٌِ ی پاییي ػاخت اص فَایذ ػوذُ ی ایي تاػیؼات هی تاؿذ .تشای احذاث ػذ صیشصهیٌی تایذ ؿشایط خاكی هذًظش تاؿذ
لزا تشای تؼشیغ دس اهش تلوین گیشی ٍپشّیض اص جوغ آٍسی اطالػات هاصاد تش ًیاص ،الصم اػت کِ تا دس ًظش گشفتي تؼذادی اص
هؼیاسّا ٍ ػَاهل کلیذیً ،قاط ًاهٌاػة حزف ؿًَذ.اص آًجایی کْتلوین گیشی ٍ اٍلَیت تٌذی تا تَجِ تِ اصدیاد ػَاهل ٍ پاساهتش
ّای هتؼذد دسایي اهش ،هـکل اػت (داٍدی ساد ٍ ّوکاساى،)1383،سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی (AHP)1اتضاسی تَاًوٌذ جْت
هشتة کشدى هؼیاسّا دس ػاختاس دسخت تلوین گیشی اسایِ هی کٌذ کِ تا اػتفادُ اص جذٍل تؼییي اسصؽ ًظشی راتی ٍ تش پایِ ی
ًظشات کاسؿٌاػی هی تَاى اسصؽ ٍ اّویت ًؼثی هؼیاس ّا سا هـخق ًوَد( ػالهی ّ .)1385ذف ایي تحقیق هکاى یاتی
هٌاطق هؼتؼذ احذاث ػذ صیش صهیٌی دس هٌطقْی ّوذاى -تْاس تِ کوک ػیؼتن ّای اطالػات جغشافیایی2هی تاؿذ .تِ دلیل
سیؼک تاالی یافتي هٌاطق هٌاػة ٍ اٍلَیت تٌذی آًْا ٍتا تَجِ تِ تؼذد ػَاهل هَثش دس تلوین گیشی ،اٍلَیت تٌذی هٌاطق
هٌاػة تِ کوک ػاختاس  AHPكَست گشفتِ اػت.
ب -هَاد ٍ رٍش ّا
 -1هٌطقِ ی هَرد هطالؼِ
حوووَصُی آتخیوووض ّووووذاى -تْووواس توووا ػوووشم جغشافیوووایی ' 34° 58توووا ' ٍ 35° 19طوووَل جغشافیوووایی ' 48° 12توووا
' 59° 18دساًتْای ﻏشتی حَصُ آتخیووووض دسیاچوووووِ ًووووووک قوووووشاس داسد ٍػووووؼت کوووول حَ ووووِ  2492کیلووووَهتش
هشتوووغ اػوووت کوووِ  1594کیلوووَهتش اص آى سا استفاػوووات تـوووکیل هووویدّوووذ .خشٍجوووی حَ وووِ دس ًاحیوووِ ؿووووالی آى
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(اسا وووی کَؿوووک آتووواد) ٍاقوووغ ٍ ػوووفشُ آب صیوووش صهیٌوووی آى توووا دؿوووتّوووای کثَدسآٌّوووا ٍ ًْاًٍوووذ استثووواط
ّیوووذسٍطوَلَطیک داسد 880 .کیلوووَهتش هشتوووغ اص ایوووي حَ وووِ سا دؿوووت تـوووکیل هووویدّوووذ کوووِ توووِ دؿوووت ّووووذاى-
تْاس هؼشٍف اػت ،کِ دس ؿکل ؿواسُ ً 1ـاى دادُ ؿذُ اػت.

ؿکل ً – 1قـِ ی هَقؼیت هٌطقِ ی هَسد هطالؼِ  ،حَ ِ ی ّوذاى – تْاس

 -2جوغ آٍری دادُ ّا ٍ اطالػات هَرد ًظز
اتتذا ًقـِ ّای تَپَگشافی  ،1:25000صهیي ؿٌاػی ،1:100000کاستشی اسا ی 1:100000هٌطقِ ی هَسد هطالؼِ اصػاصهاًْای
هشتَطِ تْیِ ٍ جْت اػتفادُ دس ًشم افضاس ArcGisسقَهی ؿذًذ .دادُ ّای کوی ٍ کیفی آب هٌاتغ ػطحی ٍ صیشصهیٌی هٌطقِ

ًیضاص ػاصهاى آب هٌطقِ ای تْیِ ؿذ.
 -3تْیِ ی ًقشِ ّای هذل رقَهی ارتفاع ٍ شیة
ًقـِ ی هذل سقَهی استفاػی(( ) Tinؿکلًٍ )2قـِ ی ؿیة (ؿکل )3اص سٍی ًقـِ ی تَپَگشافی تذػت آهذًذ .ػپغ تِ
هٌاطق هٌاػة (ؿیة صیش  )% 5طثق هٌطق تَلیي کذ یک ٍتِ هٌاطق ًاهٌاػة کذ كفش دادُ ؿذُ ٍ حزف گشدیذًذ.
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ؿکل ً -2قـِ ی هذل سقَهی استفاػی ( )Tinحَ ِ ی ّوذاى – تْاس

ؿکل ً -3قـِ ی ؿیة حَ ِ ی ّوذاى –تْاس

 -4تْیِ ی ًقشِ ی کارتزی ّای هٌاسة
تا تَجِ تِ ًقـِ کاستشی هٌطقِ (ؿکل  ) 4دس ایي هشحلِ کاستشی اسا ی هشتؼی ( هشتغ هتشاکن ،هشتغ ًیوِ هتشاکن ٍ هشتغ کن
تشاکن) ٍ کاستشی اسا ی تایش (دین ) کِ هکاى ّای هٌاػثی تشای احذاث ػذ صیشصهیٌی هی تاؿٌذ اص سٍی ًقـِ ی کاستشی اسا ی
تْیِ ٍ کذ یک گشفتٌذ.
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ؿکلً –4قـِ ی کاستشی اسا ی حَ ِ ی ّوذاى – تْاس

 -5تْیِ ی ًقشِ ی حزین چشوِ ،چاُ ّا ٍ قٌَات
جْت تْیِ ی ًقـِ ی چـوِ ّا  ،قٌات ٍ چاُ ّای فؼال اتتذا هختلات  UTMهظْش ٍ هادس چاُ قٌات دس قالة فایل  Excelدس
ًشم افضاس ,Xtools proکِ یک اکؼتٌـي الحاقی تِ ًشم افضاسArcGisهی تاؿذ ،فشاخَاًی ٍ اػتخشاج گشدیذًذ(.ؿکل  )5تشای
جلَگیشی اص قطغ کَسُ ی قٌات ٍ اهتذاد آى ٍ دّاًِ ی چاُ ّا ٍ چـوِ ّا تِ ٍػیلِ ی هحَس ػذ احتوالی ًقـِ ی حشین 500
هتشی تشای آًْا تْیِ گشدیذ.

ؿکل ً -5قـِ ی پشاکٌؾ چاُ ّا،چـوِ ّا ٍ قٌات ،حَ ِ ی ّوذاى – تْاس
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 -6تْیِ ی ًقشِ ّای ٍاحذّای لیتَلَصیکی هٌاسة ٍ حزین گسل
اص آًجایی کِ هٌاطق هٌاػة احذاث ػذ صیشصهیٌی دس آتشفت قشاس داسد ،تا تَجِ تِ ًقـِ صهیي ؿٌاػی (ؿکل  )6هٌاطق آتشفتی
تِ ػٌَاى هٌاطق هٌاػة کذ یک گشفتِ ٍهٌاطق خاسج اص آتشفت تِ ػٌَاى هٌاطق ًاهٌاػة تا کذ كفش حزف ؿذًذ .اص آًجایی کِ
ٍجَد گؼل هکاًی ًاهٌاػة تشای احذاث ػذ صیشصهیٌی اػت ،لزا حشین  500هتشی تشای گؼل ّای صهیي ؿٌاػی تْیِ ؿذ.

ؿکل ً -6قـِ ی صهیي ؿٌاػی ٍ هَقؼیت ػاصًذّای دٍسُ ی کَاتشًش ٍ گؼل ّای  ،حَ ِ ی ّوذاى – تْاس

 -7تْیِ ی ًقشِ هٌاطق دارای پتاًسیل طثق هٌطق تَلیي
دسایي هشحلِ تا ّوپَؿاًی ًقـِ ّای ایجاد ؿذُ طثق هٌطق تَلیي ٍ هؼیاسّای هکاًیً ،قـِ ّای آؿکاسػاصی هٌاطق هؼتؼذ
ػذصیشصهیٌیاػتخشاج گشدیذًذ (ؿکل . )7
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ؿکل ً -7قـِ ی هٌاطق هؼتؼذ ػذ صیشصهیٌی تش اػاع هٌطق تَلیي  ،حَ ِ ی ّوذاى – تْاس

-8تؼییي هؼیارّای تاحیز گذار ٍ تْیِ ًقشِ ّای آًْا
دس ایي هشحلِ ًقـِ ػَاهل ؿیة هٌطقِ ،صهیي ؿٌاػی ،فاكلِ اص گؼل ،فاكلِ اص چاُ ٍ قٌَات ،تؼتش ّای تاسیک ٍ ًفَر ًاپزیش،
خاهت آتخَاى ٍ کاستشی اسا ی تؼییي گشدیذًذ .ا هشحلِ تا سٍؽ تَلیي هـتشک هی تاؿذ.
ٍ-9سى دّی هؼیارّا ٍ تؼییي ًزخ ًاساسگاری آًْا
ٍصى دّی هؼیاسّا تش اػاع ًظشات کاسؿٌاػ ی تا اػتفادُ اصهاتشیغ هقایؼات صٍجی ٍ دس هحیط ًشم افضاسی

EXPERT

 CHOISEاًجام ؿذ .تایؼتی تَجِ داؿت کِ ًشخ ًاػاصگاسی دس ٍصًذّی تا حذ اهکاى اص كفش تا یک دّن تغییشات داؿتِ تاؿذ.
دس ایي هشحلِ ٍصًْای ًشهال هؼیاسّا ٍ ّوچٌیي ًشخ ًاػاصگاسی آًْا تَػط ًشم افضاس هحاػثِ ٍ اساوِ ؿذًذ (ًوَداس.)1

ًوَداسٍ -1صًْای ًشهال هؼیاسّا ٍ ّوچٌیي ًشخ ًاػاصگاسی آًْا
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 -11تْیِ ی ًقشِ هٌاطق دارای پتاًسیل طثق رٍشAHP

پغ اص تؼییي ٍصًْای ًشهال هؼیاسّا ٍ اطویٌاى اص هٌاػة تَدى ًشخ ًاػاصگاسی آًْا ،تا اػوال ٍصًْای ًشهال هؼیاسّا ،دسایي
هشحلِ تا ّوپَؿاًی ًقـِ ّای ایجاد ؿذُ ٍصى داس طثق هٌطق تحلیل ػلؼلِ هشاتثیً ،قـِ پٌِْ تٌذی هٌاطق هؼتؼذ
ػذصیشصهیٌیاػتخشاج گشدیذ (ؿکل . )8

ؿکل ً -8قـِ الَیت تٌذی هٌاطق هٌاػة احذاث ػذ صیشصهیٌی تا سٍؽ  ،AHPحَ ِ ی ّوذاى – تْاس

جً -تایج ٍ تحج
پغ اص تْیِ الیِ ّای اطالػاتی هَسد ًیاص ،تا تکاسگیشی فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی دس هحیط ػاهاًِ اطالػات جغشافیایی،
ٍصًذّی تِ هؼیاسّا ٍ تؼییي ًشخ ًاػاصگاسیً ،قـِ ّای پٌِْ تٌذی هکاًْای هٌاػة اجشای پشٍطُ ػذ صیشصهیٌی دس حَ ِ آتخیض
ّوذاى-تْاس تْیِ ؿذ.دس ًتایج تذػت آهذُ دس هشحلِ ٍصًذّی هؼیاسّاً ،شخ ًاػاصگاسی هؼیاسّای هکاًْای هٌاػة اجشای پشٍطُ
ػذ صیشصهیٌی دس حَ ِ آتخیض ّوذاى-تْاس  0/08هحاػثِ ؿذُ اػت کِ ایي سقن تأییذکٌٌذُ كحت ٍصًذّی اًجام ؿذُ هی
تاؿذ .تا تَجِ تِ ًتایج تحقیق اص هیاى هؼیاسّای هَسد تشسػی ،هؼیاس کاستشی اسا ی تا ٍصى ًشهال  0/491تیـتشیي تأثیش ٍ هؼیاس
پشاکٌؾ چاُ ّای هٌطقِ تا ٍصى ًشهال 0/031کوتشیي تأثیش سا دس هکاًیاتی پشٍطُ ػذ صیشصهیٌی دس حَ ِ آتخیض ّوذاى-تْاس داسا
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ّؼتٌذ .ایي هطلة ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ هؼیاسّای هَثش دس هکاى یاتی پشٍطُ ّا داسای اّویت یکؼاًی ًیؼتٌذ( .جؼفشی
ٍّوکاساىً) 1392 ،یض ،دس تشسػی هکاى ّای هٌاػة پخؾ ػیالب دس حَصُ آتخیض هیخَساى تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ هؼیاسّای
هَثش دس هکاى یاتی پشٍطُ ّا داسای اّویت یکؼاًی ًیؼتٌذً.تیجِ دیگشی کِ اص ایي تحقیق تِ دػت آهذ،تطاتق تاالی هکاًْای
هٌاػة تا اٍلَیت تاال تشا ی اجشای پشٍطُ ػذ صیشصهیٌی دس دٍ ًقـِ ًْایی پٌِْ تٌذی حاكل اص تکاس گیشی دٍ سٍؽ تَلیي
ٍAHPدس حَ ِ آتخیض ّوذاى-تْاس تَد.
د -تَصیِ ّا ٍ پیشٌْادات
پیـٌْاد هی ؿَد هکاًیاتی چٌیي ػولیاتی ،دسكَست اهکاى تا تکاسگیشی ػایش تکٌیکْای تؼاهلی ػاهاًِ ّای تلوین یاس هکاًی
هاًٌذ  ٍ TOPSISیا  SAWدس حَ ِ آتخیض ّوذاى-تْاس اًجام ؿذُ ٍ ًتایج حاكل تِ هٌظَس اًتخاب کاسآهذتشیي تکٌیک
هکاًیاتی تا ًتایج حاكل اص تحقیق حا ش هقایؼ ِ ؿًَذّ .وچٌیي پیـٌْاد هی ؿَد تشای افضایؾ دقت ًتایج دس تحقیقات آتی ،اص
ًقـِ ّای پایِ تا هقیاع تضسگتش اػتفادُ ؿَد.
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