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 چکیذُ

ُ طثیؼی، اآتخیشّا هٌ  ِ ػٌَاى عیغتن تغیار پیچیذ ٍ ًیش ت ٍ داهی  زصی، هحقَالت هختلف وؾاٍرسی  َلیذ آب، ًا ُ ت تغ ػوذ

صیىی هطزح هی-اختواػی ََل ٍ او ِ تْزُالتقادی  ِ هاًٌذ ّز عیغتن هؾات ریشی ٍ تزداری اس هٌاتغ آى ًیاسهٌذ تزًاهِتاؽٌذ و

ٍ ّواٌّگ هی ّای یه آتخیش عالن ؽاهل ٍضؼیت هٌاعة پَؽؼ گیاّی خْت حوایت اس یضگیتاؽذ. ٍهذیزیت خاهغ 
ُ تغییزات طثیؼی آى صی درهحذٍد ََل َرف ٍ صئَه ٍلَصی  ُ هٌاعة اوَعیغتنفزآیٌذّای پَیای ّیذر ذاس ٍ ًا ٍ  ّا، پیَعتگی  ّا 

ِ ّویي هٌظَر ؽٌاعایی آتخیشّای عالنسیغتگاُ ٍ ویفیت هٌاعة آب اعت. ت ی  ٍ گیّا اهزی ضزٍری اعت.  ّای خاًَری 

دام ؽذُ در تؼذادی اس آتخیشّای اعتاى تا تزرعی دام ؽذُ در هٌاتغ ػلوی ٍ ّوچٌیي هطالؼات آتخیشداری ًا ّای ًا
ی تِ آى ًؾذُ ٍّیچ تؼزیفی اس گلغتاى ایي حمیمت آؽىار هی ؽَد وِ تا تَخِ تِ اّویت عالهت آتخیش تَخِ چٌذًا

ُ اعت. در ایي همال ِ ًؾذ ٍلَصی آتخیشعالن ارائ ٍ تا تؼزیف هؼیارّای ّیذر  ُ ُ اسرٍیىزد تقوین گیزی چٌذ هؼیار ِ تا اعتفاد

اختواػی ٍ ویفیت آب  وِ یه درن ٍ تیٌؼ ولی اس رٍاتط ػلت ٍ -ٍ َّاؽٌاعی، وارتزی اراضی، تَپَگزافی، التقادی

َلی تیي تٌؼ ِ هیّای سیغتهؼل ٍ در ًْایت آتخهحیطی ارائ  ُ ٍلَیت تٌذی هییدٌّذ عالهت آتخیش تؼییي ؽذ ًَذ.شّا ا  ؽ
ی وِ تِ ّوزاُ تَاى آىدر ًتیدِ تا تَخِ تِ رٍیىزد ؽٌاعایی آتخیشّای عالن هی ّا را هذیزیت ًوَد ٍ اس هشایای فزاًٍا

ی وِ ًیاس تِ هحافظت تیؾتزی دارًذ ًیش ؽٌاعایی خَاٌّذ  ُ وزد . ّوچٌیي تا ایي رٍیىزد آتخیشّای تحزًا دارًذ اعتفاد

 ؽذ.

 

ٍلَیتآتخیش عالن، ؽاخـ: كلیذیّای  ٍاشُ  تٌذی، هذیزیت آتخیشّای عالهت آتخیش، ا
 
 

                                                                 

ُ آتخیشداری -1 ٓ هٌاتغ طثیؼی، گزٍ ؾىذ ؾدَی وارؽٌاعی ارؽذ آتخیشداری گزگاى، دًا         دًا
ؾیار د -2 ُ گًا ؾگا ٓ هٌاتغ طثیؼی دًا ؾىذ ُ آتخیشداری، دًا  زگاىگزٍ
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 ِهقذه -1
 et"وٌٌذ تغتگی دارد ٍ تالؼىظ )تاًچ  عالهت ٍ رفاُ خَاهغ اًغاًی تِ عالهت ٍ رفاُ آتخیشّایی وِ در آى سًذگی هی

al.," 2011)       گییاّی پیَعیتگی ٍ اًیذاسُ هٌاعیة     آتخیش عالن در تز دارًذُ اخشاء هختلفیی اعیت. ٍضیؼیت هٌاعیة پَؽیؼ

.  آتخیشّیایی ویِ دارای ػولىیزد    1(EPA، 2012ذ )تاؽی ّای افلی یه اتخیش هیّا ٍ ویفیت هٌاعة آب اس ٍیضگیاوَعیغتن

 (et al.," ،1997"  تاؽٌذ )ٍیلیامهٌاعة ّغتٌذ دارای پٌح ٍیضگی هْن هی
تزدارًذُ سیغتگاّْای خاًَری ٍ گییاّی اعیت ویِ     ایي آتخیشّا ًؾاى دٌّذُ یىپارچگی تاالی سیغتی ّغتٌذ وِ در -1

 تاؽٌذ.هٌؼىظ وٌٌذُ فزآیٌذّای طثیؼی هی

 ؽًَذ.ّای اًغاًی ٍ طثیؼی تِ حالت اٍلیِ تاسگزداًی هیپذیز تَدُ ٍ تِ عزػت اس تخزیةاًؼطاف -2

خَاهیغ وٌیار   ّیای سیزسهیٌیی ٍ رٍدخاًیِ، حفاایت اس     ارائِ دٌّذُ خذهات هْوی هاًٌذ ویفیت تاالی آب، تغذیِ آب -3
 رٍدخاًِ، تؼذیل تغییزات ٍ تٌَع آب ٍ َّا ّغتٌذ

 وٌٌذٍری طَالًی طَالًی هذت خان حفاات هیاس تْزُ -4

 تاؽٌذ.ّای خاًَری ٍ گیاّی اعت هیگی تاالی حیات وِ ؽاهل حوایت اس سیغتگاُارائِ دٌّذُ یىپارچِ -5

ّای تدذیذ ووه ایي هشایا اس تغیاری فؼالیتآیذ. تا هشایای التقادی سیادی اس حفاات آتخیشّای عالن تذعت هی

ّای تفزیحی ٍاتغتِ تِ آب هاًٌذ تَاى خلَگیزی وزد. آتخیشّای عالن فزفتآتخیشّا وِ ّشیٌِ فزاٍاًی تِ ّوزاُ دارد هی

ز عَسی ٍ دیگپذیزی ووتز ًغثت تِ عیل، آتؼّای اوَتَریغن ٍ ّوچٌیي آعیةهاّیگیزی، لایمزاًی، ؽٌا، وٌََّردی، فزفت

تٌاتزایي فمذاى هَضَع عالهت آتخیش در ادتیات آتخیشداری فؼلی  (MEA، 2005وٌٌذ )تالیای طثیؼی را تزای ها فزاّن هی
تَاًذ تِ ػٌَاى یه هؾىل اعاعی در هذیزیت آتخیشّا هطزح ؽَد. در ایزاى ًیش ؽاخقی تِ هٌظَر ارسیاتی عالهت وؾَر هی

هحیطی تَدُ اعت. تٌاتزایي ّای سیغتگیزی ؽذُ تِ هٌظَر ارائِ گشارػّای اًذاسُؽَد ٍ تیؾتز ؽاخـگیزی ًویآتخیش اًذاسُ

گزدد پیؼ ًیاس ّز ًَع ریشی ٍ تَعؼِ پایذار آتخیشّا فزاّن هیّای اعتاًذارد سهیٌِ هذیزیت، تزًاهِتا اعتفادُ اس ایي ؽاخـ

ّا ًغثت تِ عایز ػَاهل ٍ ارتثاط درًٍی ٍاوٌؾْای آىریشی وغة اطالػات السم ٍ ؽٌاخت دلیك ػٌافز هؤثز ٍ آگاّی اس تزًاهِ

ریشی دلیك تزای هذیزیت آتخیشّا را تَاى سهیٌِ یه تزًاهِ. تٌاتزایي تا ؽٌاخت آتخیشّای عالن هی(ES ،2013)تاؽذّا هیآى

ت آتخیشّا داؽتِ تاؽٌذ تا حلی خذیذ تزای هذیزیتَاًٌذ راُفزاّن ًوَد. هذیزاى آتخیش در ایزاى تا ؽٌاعایی آتخیشّای عالن هی
 .تا فزف ّشیٌِ ووتز ٍ ّوچٌیي حفظ پایذاری حذاوثز اعتفادُ را اس آى تثزًذ.

 

 ّاهَاد ٍ رٍش -2
 سیز ّا اًتخاب ؽذًذ وِ در خذٍلعَ تؼذادی اس آىتِ هٌظَر اٍلَیت تٌذی آتخیشّا اس هیاى آتخیشّای گزگاًزٍد ٍ لزُ

 ردُ ؽذُ اعت.ّا آٍهؾخقات فیشیَگزافی ّز یه اس آى

 
 

 

 
 

                                                                 

1 Environmental Protection Agency 

2 Millennium Ecosystem Assessment 

3 Environmental Services  
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 هطخصات فیسیَگرافی آتخیسّا -1جذٍل 

 هَقؼیت جغرافیایی هساحت آتخیس

طَل ؽزلی 55ْ  38َ تا 55ْ  23َ 25683.11 چْل چای  

ػزك ؽوالی  36ْ 59َ تا 37ْ 13َ ٍ   

 36ْ 59َ تا 37ْ  09ٍ  َ طَل ؽزلی 55ْ 27َ تا 55ْ 14َ 30688.5 ًرهاب

 ػزك ؽوالی

 48َ تا 37ْ  03طَل ؽزلی ٍ َ  55ْ  16تا  َ 55ْ  02َ    24816 قَرچای

ؽوالی ػزك    36  ْ  

  53تا َ 36ْ   46طَل ؽزلی  ٍ ََ 55ْ  01تا  َ 54ْ   52َ 7077.5 زریٌگل

ػزك ؽوالی 36ْ  

  52تا َ 36ْ   35طَل ؽزلی  ٍ ََ 55ْ  50تا  َ 55ْ   42َ 44535.47 هحوذآتاد

ػزك ؽوالی 36ْ  

  47تا َ 36ْ   37طَل ؽزلی  ٍ ََ 55ْ  47تا  َ 55ْ   32َ 19130 تَسکستاى

ػزك ؽوالی 36ْ  

  57تا َ 36ْ   37طَل ؽزلی  ٍ ََ 54ْ  32تا  َ 54ْ   22َ 19300.24 زیارت

ػزك ؽوالی 36ْ  

  49تا َ 36ْ   38طَل ؽزلی  ٍ ََ 55ْ  26تا  َ 55ْ   14َ 13785 ضصت كالتِ

ػزك ؽوالی 36ْ  

آتادحسیي   18تا َ 37ْ   04طَل ؽزلی  ٍ ََ 55ْ  47تا  َ 55ْ   26َ 25203.22 

ػزك ؽوالی 37ْ  

ُ تا آق قویصتٌگرا   25تا َ 37ْ   21طَل ؽزلی  ٍ ََ 55ْ  46تا  َ 55ْ   35َ 5748.1 

ػزك ؽوالی 37ْ  

 

ّای ّوچٌیي دادُهٌظَر تؼییي آتخیشّای عالن هؼیارّای سیادی هَرد تزرعی لزار گزفت ٍ تا تَخِ تِ هَلؼیت هٌطمِ ٍ تِ

 هَخَد هؼیارّای سیز اًتخاب گزدیذ.

 

 
 تٌذیّای اًتخاب ضذُ تِ هٌظَر اٍلَیتهؼیارّا ٍضاخص -1ضکل 
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ؽذ تِ هٌظَر اٍلَیت تٌذی اتتذا ٍاحذ واری هؾخـ  ًؾاى دادُ ؽذ 1وِ در ؽىل  ّاپظ اس اًتخاب هؼیارّا ٍ ؽاخـ

 GIS2اطالػاتی هٌطمِ هَرد هطالؼِ تا اعتفادُ اس  ّایخاب گزدیذ ٍ الیِاًت HUC-121وِ در ایي همالِ  ٍاحذ ّیذرٍلَصی 

دّی ؽذُ ٍ تِ هٌظَر یىغاى ّا ٍسىّوِ ؽاخـ AHP3اعتخزاج ؽذ. تِ هٌظَر والط تٌذی آتخیشّا تا اعتفادُ اس رٍػ 
دی تذعت آهذُ وِ در اعتفادُ گزدیذ. اس ضزب اهتیاس ّز ؽاخـ در ٍسى آى ػذ 4ایفافلِّا اس رٍػ عاسی اهتیاس ؽاخـ

 ًْایت تز اعاط هدوَع ایي اػذاد آتخیشّا اٍلَیت تٌذی ؽذًذ.

 

 ًتایج -3
 ّا اس رٍؽْای سیز اعتفادُ گزدیذتِ هٌظَر هحاعثِ ّز یه اس ؽاخـ

 هؼیار ّیذرٍلَشی ٍ َّاضٌاسی -3-1

ٍ  َد در آتخیشّای هَرد هطالؼِّای هَختزای هحاعثِ هتَعط تارًذگی عاالًِ اس آهار ایغتگاُ هتَسط تارًذگی ساالًِ:

ّای ثثت ؽذُ اس اعتفادُ گزدیذ. وِ ایي دادُ (1384ّوچٌیي گشارؽات اخزایی در ایي آتخیشّا)گشارػ هطالؼات اخزایی، 
ؽًَذ. تِ هٌظَر تزرعی ای اعتاى گلغتاى خوغ آٍری هیّای َّاؽٌاعی، تَعط ادارُ آب هٌطمِپاراهتزّای اللیوی در ایغتگاُ

اًتخاب گزدیذ ٍ تز ّویي  90الی  50عالِ اس عال  30ّا یه دٍرُ آهاری هؾتزن ّیذرٍلَصی در ّوِ ایغتگاُ ّایؽاخـ

 اعاط هتَعط تارًذگی عاالًِ هحاعثِ گزدیذ.

ِ هٌظَر هحاعثِ رٍاًاب اس رٍػ ؽوارُ هٌحٌی :هیاًگیي رٍاًاب ساالًِ تا دٍرُ تاسگؾت اعتفادُ گزدیذ ٍ تارػ طزح  ت

 .تزای هٌطمِ ؽوال هحاعثِ ؽذ ّای دوتز ٍسیزیعتفادُ اس فزهَلتا ا عالِ 100

P(10y,1hr)=(1.3352–0.1964ln(PD max)) PD max  (1)  
 

 (2) P = (0.4847+0.2251ln(Tr-0.4112)(1.0197T0.3763-0.0158)(p10Y,1hr 
P(10y,1hr)  تا دٍرُ تاسگؾت  1: تارًذگی ِ  عال 10عاػت

PDmax ًِهیلیوتز: حذاوثز تارًذگی رٍسا ِ ِ عاػت : سهاى توزوش T   : دٍرُ تاسگؾتTr    ت  : تارػ طزح تِ هیلیوتز p    ت

 

R=(P -0.2S)2/(P + 0.8S)            (3)  
S=(25400/CN) – 254                 (4)  

 

R: )هیلیوتز( ارتفاع رٍاًاب   P)هیلیوتز( تارػ طزح :   S)حذاوثز پتاًغیل ًگْذاؽت خان )هیلیوتز :   CNؽوارُ هٌحٌی : 

 . ؽوارُ هٌحٌی تاتؼی اس وارتزی اراضی ٍ گزٍُ ّای ّیذرٍلَصیه خان اعت

عٌدی هزتیَط تیِ آتخیشّیای    ّای رعَبتزای هحاعثِ هیاًگیي رعَب عاالًِ اس آهار ایغتگاُ هیاًگیي رسَب ساالًِ:

ُ  عالِ اعتفادُ ؽذ. عپظ ّوثغتگی تیي دتی  30هَرد هطالؼِ تا دٍرُ آهاری هؾتزن  ّیا هیَرد   آب ٍ دتی رعیَب در ایغیتگا

تزای ّز  (QS = aQW)تزرعی لزار گزفت. هٌحٌی عٌدِ رعَب تِ فَرت لگاریتوی تزعین ؽذُ ٍ راتطِ دتی آب ٍ دتی رعَب

ّای رٍساًِ دٍرُ آهاری ٍ تا خویغ آًْیا    آتخیش تؼییي گزدیذُ اعت. پظ اس تؼییي هؼادالت هزتَط تِ ّز آتخیش، تا لزاردادى دتی
 ى رعَتذّی هَاد هؼلك تزای ّز هاُ ٍ ّز عال ٍ در ًْایت هتَعط رعَتذّی عاالًِ هَاد هؼلك آتخیشّا هحاعثِ ؽذ. هیشا

                                                                 

1 Hydrologic Unit Codes 

2 Geographic Information System 

3 Analytical Hierarchy process  

4 Interval standardisation 

4 Curve Number 
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در تؼییي  اعتفادُ ؽذُ اعت.  EPMخْت پیؼ تیٌی اثزات الذاهات هذیزیتی تز فزعایؼ اس هذل  :فرسایص ٍیصُ

، ضزیة فزعایؼ (Xa)ضزیة وارتزی اراضی  ،(Y)چْار ػاهل ضزیة حغاعیت خان تِ فزعایؼ  ،(Z) ؽذت فزعایؼ خان
(ψ)  ؽیة هتَعط آتخیش ٍ(I) .پظ اس ارسیاتی چْار ػاهل فَق تا اعتفادُ اس راتطِ سیز ؽذت  هَرد اعتفادُ لزار هی گیزًذ

 یذفزعایؼ تذعت هی آ

 (5)         Z = Y . Xa (ψ + I0.5) 

 
 :فزهَل سیز اعتفادُ گزدیذآتخیش اس  ّزخْت تخویي هتَعط عاالًِ فزعایؼ ٍیضُ در 

(6  )           WSP= T.H.π.Z2/3 

WSP :هتَعط عاالًِ فزعایؼ ٍیضُ تز حغة هتز هىؼة در ویلَهتز هزتغ در عال 

T : (              7)                                         آیذراتطِ تذعت هی يضزیة درخِ حزارت وِ اس ایT=( t/10+0.1)
0.5 

t : ًگیي درخِ حزارت عاالًِ در آتخیش تِ درخِ عاًتی گزاد هیا 

H :ارتفاع هتَعط تارًذگی عاالًِ حَسُ آتخیش تز حغة هیلیوتز 
 .ٍ هؼادلِ فزعایؼ ٍیضُ ّز آتخیش در خذٍل سیز آهذُ اعت EPM در ایي هطالؼِ فاوتَرّای هذل

 
 ٍ هؼادلِ فرسایص ٍیصُ EPMفاكتَرّای هحاسثِ ضذُ هذل  -2جذٍل 

ψ Xa Y I Z ضذت فرسایص H(mm) T(˚C) WSP(m3/km2/y) آتخیش 

 چْل چای 89/435 36/1 6/858 هتَعط 52/0 49/0 9/0 48/0 5/0

 ًرهاب 80/709 37/1 5/842 ؽذیذ 72/0 48/0 19/1 44/0 69/0

 قَرچای 92/366 15/1 5/869 هتَعط 51/0 56/0 22/1 4/0 3/0

 زریٌگل 66/42 20/1 8/822 خیلی ون 12/0 47/0 53/0 26/0 21/0

 هحوذآتاد 78/478 00/1 7/774 ؽذیذ 73/0 66/0 17/1 41/0 70/0

 تَسکستاى 10/285 18/1 5/702 هتَعط 49/0 69/0 17/1 45/0 1/0

 زیارت 33/689 05/1 6/763 ؽذیذ 91/0 52/0 2/1 5/0 8/0

 ضصت كال 44/179 26/1 6/747 ون 33/0 6/0 13/1 26/0 35/0

 حسیي آتادكالپَش 88/537 20/1 2/629 ؽذیذ 80/0 49/0 23/1 5/0 6/0

ُ تا آق قویص 14/691 34/1 706 ؽذیذ 81/0 5/0 28/1 45/0 7/0  تٌگرا

 
 آهذُ اعت. 3ّای ّیذرٍلَصی ٍ َّاؽٌاعی ًتایح آى در خذٍلدر ًْایت پظ اس هحاعثِ ؽاخـ

 
 

 

 

 

 

                                                                 

1 Erosion potential Method 
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ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

 

 

 ّای ّیذرٍلَشی ٍ َّاضٌاسیهقادیر هحاسثِ ضذُ ضاخص -3جذٍل 

 ًذگیتار

 )هیلی هتر(

 ٍیصُ فرسایص

 )هتر هکؼة تر كیلَهتر هرتغ در سال(

 هیاًگیي رسَب ساالًِ

 )تي در سال(

 ارتفاع رٍاًاب

 )ساًتی هتر(

 آتخیس

 چْل چای  53/12 03/38624 69/1368 5/858

 ًرهاب 67/11 40/12366 79/2228 5/842

 قَرچای 89/16 27/49457 13/1152 5/869

 زریٌگل 54/13 31/31231 94/133 5/822

 هحوذآتاد 31/13 99/25540 36/1503 7/774

 تَسکستاى 96/10 19/11778 21/895 5/702

 زیارت 85/13 62/6743 75/2192 6/763

 ضصت كال 96/11 93/3037 45/563 6/747

 حسیي آتادكالپَش 97/13 89/300615 94/1688 2/629

 قویصتٌگراُ تا آق  41/11 74/21379 18/2170 0/706

 

هؼیار كارتری اراضی -3-2  

ّا )تاؽ، سهیٌْای تایز، هحذٍدُ ؽْزی( تؼزیف ایي هؼیار تز اعاط درفذ وارتزی خٌگل، هزتغ، سهیي سراػی ٍ عایز وارتزی
ٍ تا اعتفادُ اس آى درفذ ّز وارتزی  تْیِ ؽذُ GIS ّا، ًمؾِ وارتزی ّز آتخیش در هحیطؽذُ اعت. وِ تزای تؼییي آى

  .هؾخـ گزدیذ. وِ در خذٍل سیز آهذُ اعت
 درصذ كارتری آتخیسّا -4جذٍل 

درصذ  درصذ كارتری زهیٌْای زراػی درصذ كارتری هرتغ درصذ كارتری جٌگل

 سایركارتریْا

 آتخیش

 چْل چای  01/0 55/38 0 64/61

 ًرهاب 19/0 13/23 0 68/76

 قَرچای 14/0 33/11 87/2 66/85

 زریٌگل 1 64/6 45/1 91/90

 هحوذآتاد 22/0 7/1 45/0 63/97

 تَسکستاى 04/0 3/0 0 66/99

 زیارت 6/1 42/8 17 98/72

 ضصت كال 3/0 24/21 2/6 26/72

 حسیي آتادكالپَش 45/5 15/44 0 4/50

 تٌگراُ تا آق قویص 9/0 92/53 0 18/45
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  هؼیار كیفیت آب -3-3

( ٍ TH، عختی ول آب)(EC)، ّذایت الىتزیىی(TDSتؼزیف ؽذُ تزای ایي هؼیار ؽاهل هیشاى اهالح هحلَل) ّایؽاخـ

PH ّای هزتَط تِ ّز آتخیش اعتفادُ ؽذُ ٍ تِ فَرت هیاًگیي عاالًِ تاؽذ. تِ هٌظَر تؼییي ویفیت آب اس آهار ایغتگاُهی
 .هحاعثِ گزدیذ وِ ًتایح آى در خذٍل سیز آهذُ اعت

 ّای هحاسثِ ضذُ كیفیت آبضاخص -5جذٍل 
TDS(mg/l) EC(µ mhos/cm) PH HT(mg/l) آتخیش 

 چْل چای  6/237 5/7 3/774 5/500

 ًرهاب 8/227 5/7 7/483 1/312

 قَرچای 1/219 5/7 9/478 1/310

 زریٌگل 7/324 4/7 6/1101 8/711

 هحوذآتاد 2/399 3/7 4/841 0/551

 اىتَسکست 1/297 5/7 1/618 0/403

 زیارت 9/318 3/7 6/698 8/572

 ضصت كال 6/217 5/7 5/427 4/276

 حسیي آتادكالپَش 3/244 8/7 2/479 0/316

 تٌگراُ تا آق قویص 1/282 8/7 4/863 2/551

 اجتواػی -هؼیار اقتصادی -3-4

ؼزیف ؽذ اعت. اطالػات ّای تزاون خوؼیت، تزاون دام، درفذ افزاد تاعَاد ٍ هیشاى درآهذ تایي هؼیار تز اعاط ؽاخـ

اس عالٌاهِ آهاری اعتاى گلغتاى اعتخزاج  90ّا تا تَخِ تِ آخزیي عزؽواری خوؼیت در عال آهاری هزتَط تِ ایي ؽاخـ

 ؽذُ اعت وِ ًتایح آى در خذٍل سیز آهذُ اعت.
 اجتواػی-اقتصادیّای هحاسثِ ضذُ ضاخص -6جذٍل 

 تراكن جوؼیت

 )ًفر در ّکتار(

 تراكن دام

 ر ّکتار()راض د

 هیساى درآهذ ساالًِ خاًَار

 )هیلیارد ریال(

 آتخیس درصذ افراد تاسَاد

 چْل چای  71/66 190 4/2 1

 ًرهاب 31/65 295 4/2 1

 قَرچای 76/57 117 08/1 1

 زریٌگل 0/70 8/4 5/1 1

 هحوذآتاد 39/49 5/68 5/1 1

 تَسکستاى 33/67 75/11 89/0 2

 زیارت 43/74 6/63 89/0 2

 ضصت كال 32/74 137 53/0 77/0

 حسیي آتادكالپَش 11/80 197 1/1 43/0

 تٌگراُ تا آق قویص 77/73 176 4/2 16/0
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  هؼیار تَپَگرافی -3-5

ّای ؽیة هتَعط ٍسًی ٍ اختالف ارتفاع آتخیشّا تیاى ؽذُ اعت. تزای تْیِ ًمؾِ ؽیة ٍ ایي هؼیار تز اعاط ؽاخـ

خْت هحاعثِ ؽیة هتَعط ّا تذعت آهذ. ْیِ ؽذُ ٍ تا اعتفادُ اس آى  ًمؾِ ؽاخـآتخیشّا ت DEMخطَط ارتفاػی، ًمؾِ 
 ٍسًی اس فزهَل سیز اعتفادُ ؽذُ اعت

 (8)  

 SW:  ؽیة هتَعط ٍسًی   ai :هغاحت خشئی والط ؽیة هَرد ًظز     
b1 :حذ پاییي والط ؽیة هَرد ًظز   b2 : والط ؽیة هَرد ًظز تاالیحذ     

A :آتخیش یا ٍاحذ ّیذرٍلَصیىیهغاحت ول حَض ِ   

ُ اعتاطالػات هزتَط تِ ایي ؽاخـ  .ّا در خذٍل سیز آهذ
 ّای هحاسثِ ضذُ تَپَگرافیضاخص -7جذٍل 

ضیة هتَسط  اختالف ارتفاع)هتر(

 ٍزًی)%(

 آتخیس

 چْل چای  31/49 2384

 ًرهاب 51/48 1777

 قَرچای 46/56 2722

 زریٌگل 52/47 2139

 ادهحوذآت 0/66 3306

 تَسکستاى 69 2812

 زیارت 34/52 3088

 ضصت كال 19/60 2774

 حسیي آتادكالپَش 65/49 1913

ُ تا آق قویص 35/50 1093  تٌگرا

 
ّای هَرد اعتفادُ در ایي تحمیك دارای هاّیت یىغاى ًیغتٌذ تایذ ؽزایطی ّا تذلیل ایٌىِ ؽاخـپظ اس هحاعثِ ؽاخـ

ّا در ، ؽاخـ1ایتؼذ ًوَدى تِ رٍػ فافلِعاسی یا تیاتزایي تا اعتفادُ اس اعتاًذارد ّا فزاّن گزدد. تٌتزای همایغِ آى

ّا تِ دٍ گزٍُ اس ًَع هٌفؼت ٍ یا ّشیٌِ ای ؽاخـعاسی فافلِ هحذٍدُ ففز تا یه اعتاًذارد ؽذًذ. در رٍػ اعتاًذارد
 ؽَد ادیز تْزُ گزفتِ هیتمغین ؽذُ ٍ اس رٍاتط سیز هتٌاعة تا ّز گزٍُ تزای اعتاًذارد عاسی هم

    هٌفؼت (   9)
scorelowestscorehighest

scorelowestScore





 

(10ِ   (   ّشٌی
scorelowestscorehighest

scorelowestScore




1 

حذالل اهتیاس در  lowest Score  حذاوثز اهتیاس در گزٍُ هَرد ًظز، highest Scoreاهتیاس ّز هؼیار،  Scoreوِ در آًْا،

 .گزٍُ هَرد ًظز ّغتٌذ

 

                                                                 

1 - Interval standardisation 
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وِ تَعط افزاد هتخقـ در ایي سهیٌِ  (AHP)هزاتثی علغلِ تحلیل فزآیٌذ ارّا اس رٍػتزای تؼییي همادیز ٍسى هؼی

ّا اعتَار اعت. تِ هٌظَر ٍسى دّی فَرت هی گیزد اًدام ؽذ. ایي رٍػ تز اعاط همایغات سٍخی تیي هؼیارّا ٍ ؽاخـ

یغِ تَدًذ، در اختیار وارؽٌاعاى لزار ّای هزتَط تِ آًْا دٍ تِ دٍ تا ّن لاتل هماّایی وِ ّوِ هؼیارّا ٍ ؽاخـپزعؾٌاهِ
 وِ ًتایح آى در خذٍل سیز آهذُ اعت گزفت. عپظ تیي اهتیاسات دادُ ؽذُ تَعط وارؽٌاعاى هیاًگیي ٌّذعی گزفتِ ؽذ

 AHPهیاًگیي ٍزى هؼیارّا تِ رٍش  -8 جذٍل

 هؼیارّا ٍزى

 ّیذرٍلَشی ٍ َّاضٌاسی 172/0

 كارتری اراضی 308/0

 كیفیت آب 046/0

 تَپَگرافی 173/0

 اجتواػی-اقتصادی 30/0

 

ِ تؼذ ّزیه اس همادیز اع   ُ در ٍسى هتٌااز تا آى ضزب ؽذُ ٍ خوغ ٍسًی ًوزات ّوِ هؼیارّا هحاعثِ هیدر هزحل -تاًذارد ؽذ

س ّز تاؽذ. در خذٍل سیز اهتیاخوغ، اعاط تؼییي آتخیش تزتز تِ هٌظَر اٍلَیتْای اخزایی هیگزدًذ وِ در ًْایت ػذد حافل

 دّذآتخیش را ًؾاى هی

 اهتیازات ًْایی آتخیسّا -9جذٍل 

 آبخیس امتیاز 

44/0  چهل چای  

44/0  ورماب 

00/0  قورچای 

06/0  زریىگل 

45/0  محمدآباد 

45/0  حسیه آبادکالپوش 

44/0  تىگراه تا آق قمیص 

54/0  توسکستان 

41/0  زیارت 

45/0  ضصت کال 

ٍ ووتزیي اهتیاس هزتَط تِ آتخیش  سریٌگلاهتیاس ّز آتخیش، تیؾتزیي اهتیاس هزتَط تِ آتخیش  ّواًطَر وِ هؾخـ ؽذ تا تَخِ تِ

 .تاؽذهی تَعىغتاى
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 گیریًتیجِ -4
در ًظز گزفتِ ؽذ. تزای ایي وار تایذ هؼیارّا ٍ  ّاییتِ هٌظَر اٍلَیت تٌذی آتخیشّا، هؼیارّا ٍ ؽاخـدر ایي تحمیك        

ِ ؽ ّاییؽاخـ ِ لاتل تَخِ ایٌىِ  ّاٍ ّوچٌیي در دعتزط تَدى دادُ ،آتخیشزایط حاون تز تا تَخِ ت تذٍیي ٍ تزرعی ؽَد. ًىت

تؼییي ؽذُ تِ ػٌَاى اعاط ٍ پایِ ؽىل گیزی تحمیك ٍ در  ّایٍ ؽاخـ هؼیارّا اًتخابتیؾتزیي دلت در خقَؿ ذ تای

وارتزی اراضی،  ،ّیذرٍلَصی ٍ َّاؽٌاعی هؼیار، 5 در ایي تحمیك  .تاؽذًْایت حقَل تِ ّذف یا اّذاف در ًظز گزفتِ هی
ّایی در ًظز گزفتِ . ٍ تزای ّز هؼیار ؽاخـخْت هذیزیت آتخیش تؼییي گزدیذ اختواػی-ویفیت آب، تَپَگزافی ٍ التقادی

تا تیؾتزیي  سریٌگلآتخیش  ،AHPتا رٍػ اهتیاسدّی  آتخیشّاتٌذی تا تَخِ تِ ًتایح تحمیك ٍ در ًْایت اٍلَیت ؽذ.

ّای دٍم ٍ عَم لزار گزفتٌذ. در اٍلَیت (57/0( ٍ ؽقت والتِ)60/0)لَرچای  آتخیشّایتزتز ٍ  آتخیشتِ ػٌَاى  (68/0اهتیاس)
تٌاتزایي تا تَخِ تِ پزّشیٌِ تَدى ٍ  تِ ػٌَاى اٍلَیت آخز تؼییي گزدیذ.( 35/0تا ووتزیي اهتیاس) تَعىغتاىآتخیش ّوچٌیي 

ریشی دلیك تزای هذیزیت تَاى سهیٌِ یه تزًاهِّا هیتا ؽٌاخت ایي ؽاخـ ،ت آتخیشداریووثَد ٍلت ٍ ًیزٍی اًغاًی ػولیا

حلی خذیذ تزای هذیزیت آتخیشّا داؽتِ تَاًٌذ راُّا هیآتخیشّا را فزاّن ًوَد. هذیزاى آتخیش در ایزاى تا اعتفادُ اس ایي ؽاخـ

تزداری افَلی س آتخیشّای تا تیؾتزیي اهتیاس، ضوي تْزُتاؽٌذ تا تا فزف ّشیٌِ ووتز ٍ ّوچٌیي حفظ پایذاری حذاوثز ا
 ّاعت هزالثت ًوایٌذ. ّا تثزًذ ٍ اس آتخیشّایی تا ووتزیي اهتیاس وِ ًؾاى دٌّذُ ٍضؼیت تحزاًی آىتیؾتزیي اعتفادُ را اس آى

تزتز تا تَخِ تِ فزآیٌذ  شآتخیچٌذ هؼیارُ تَاًایی تلفیك هؼیارّا را داراعت. ػالٍُ تز ایي تَاًایی تؼییي  گیزی تقوین 

هؼیارّای تؼییي ؽذُ ًیش تایذ لاتل اًذاسُ گیزی، خثزاى وٌٌذُ ٍ حغاط تِ  تاؽذ.را دارا هیتٌذی ٍ ًیش اّذاف ٍ هؼیارّا  اٍلَیت
 آتخیشّا هؤثز تاؽٌذتغییزات حاون تز عیغتن تاؽذ ٍ در اٍلَیت تٌذی 

 

 ها مرجع
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