
 

 ؾبدی فتحی  وًیسىدٌ مکاتثٍ کىىدٌ :

 پبغدازاٖ، دا٘ؿٍبٜ وسدغتبٖ، دا٘ؿىدٜ فٙی ٚ ٟٔٙدغی، ٌسٜٚ ػٕساٖغٙٙدد، ثّٛاز   آدرس پستی :

 09204252135  تلفه :

 shdifthi@gmail.com   آدرس پست الکتزيویک :

 

 

 

 

 

ي  GISی تا استفادٌ اسريش ىیزسمیآب س یمصىًع ٍیتغذ لیپتاوس یمىاطق دارا یاتیمکان
TOPSIS 

 (دضت دَگالن ی:مطالعٍ مًرد)
 

 2، سیىا سلیمی2ي مُىا سارعی 1، سلمان احمدی 2ضادی فتحی*

 

 دا٘ؿٍبٜ وسدغتبٖ ،اغتبدیبز دا٘ؿىدٜ ٟٔٙدغی -1

 دا٘ؿٍبٜ وسدغتبٖ ،آة -دا٘ؿزٛی وبزؾٙبغی ازؾد ٟٔٙدغی ػٕساٖ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 چکیدٌ :
اغت،  خؿه٘یٕٝ ٚ خؿه ٔٙبعك رصء ایساٖ وٝ ٞبی شیسغبختی ٚ زؾد قٙبیغ ٚاثػتٝ ثٝ آة دزافصایؽ رٕؼیت، تٛغؼٝ پسٚضٜ

ٞبی غفسٜزٚیٝ اش ثسدازی ثیدٌسٌٛ٘ی غبختبز ارتٕبػی ؾدٜ اغت ٚ ثٝ عجغ آٖ افصایؽ تمبضب ثسای آة ؾیسیٗ ٚ ثٟسٜ ثٝ ٔٙزس

صی ٔدیسیت پبیداز ٔٙبثغ آة دز زیشیسشٔیٙی ٔػبِٝ وٕجٛد آة زا ثٛرٛد آٚزدٜ اغت. ثسزغی تغییسات ویفی آة شیسشٔیٙی دز ثس٘بٔٝ آة

تٛا٘د ٔؿىالت ٔٙبثغ آثی زا ٛزداز اغت، شیسا ٔدیسیت ٚ وٙتسَ قحیح ایٗ ٔٙبثغ تبحدٚدی ٔیٔٙغمٝ، اش إٞیت فساٚا٘ی ثسخ ٞس

آة ثب تغریٝ ٔكٙٛػی ثبؾد. ٞبی شیسشٔیٙی ثبید ثس اغبظ تٛغؼٝ پبیداز ٚ ٔیصاٖ ظسفیت ٔٙبثغ ثسدازی اش آةٕ٘بید. فّرا ثٟسٜ ثسعسف

یٝ ٔكٙٛػی دز دؾت دٍٞالٖ فصاز ثسای تكٛیس وسدٖ ٔىبٟ٘بی تغرأحٛز دز ٔحیظ زغتسی ٘سْ GISٔمبِٝ، اش یه زٚؼ  ایٗ دز

. ثبؾدٞبی تغریٝ ٔكٙٛػی ٔػتّصْ ؾٙبغبیی ٔىبٖ ٔٙبغت ثسای احداث عسح تغریٝ ٔیؾدٜ اغت، چساوٝ ٔٛفمیت عسح اغتفبدٜ

 .ا٘دایٗ ٔٙظٛز ثسزغی ؾدٜٔغبِؼٝ ؾؽ ػبُٔ ثبزؼ، ؾیت، تساوٓ شٞىؽ، وبزثسی ٚ پٛؾؽ شٔیٗ، ضئٛٔٛزفِٛٛضی ٚ ٘ٛع خبن ثسای  ایٗ دز

 دٞد.ٔی ٌیستكٕیٓ ثٝ زا غیسلغؼی ٚ ویفی اعالػبت اش اغتفبدٜ أىبٖ ٞب،پسٚضٜ یبثیٔىبٖ ٌیسی چٙدٔؼیبزٜ دزٞبی تكٕیٓزٚؼ اش اغتفبدٜ

یبفتٝ ٞب  .اغت ٌسفتٝ لساز تٛرٝ ٔٛزد (1تبپػیع زٚؼ) ٔؼیبزٜچٙد ٌیسیتكٕیٓ زٚؼ ثٝ ٞبپسٚضٜ یبثیٔىبٖ ردید تحمیمبت دز اغبظ ثسایٗ

تغریٝ ٔكٙٛػی ٞػتٙد ثٝ ٘ػجت دٞد وٝ دز حٛضٝ دؾت دٍٞالٖ ٔٙبعمی وٝ دازای پتب٘ػیُ ثػیبز وٓ ٚ ٘تبیذ ایٗ تحمیك ٘ؿبٖ ٔی

 ٔٙبعك ٚغؼت ثػیبز وٕی ٞٓ داز٘د. غبیس
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 مقدمٍ -1

 ٝ ٝ تمبضااب ثااسای ٔٙاابثغ آة ؾاایسیٗ ٚ غاابِٓ دز د٘یااب ثغااٛز لبثااُ ٔالحظاا ی ای دز حاابَ افااصایؽ اغاات وااٝ دز ٘تیزاا

ثااسدازی آة شیسشٔیٙاای ثبؾااد. ثٙاابثسایٗ اغاات ساد ٚ ثٟااسٜزؾااد رٕؼیاات ٚ قااٙؼتی ؾاادٖ رٛأااغ ٔاای یاابفتٗ غااسػت

ٔدیسیت ٔٙبثغ آة ثٛیطٜ دز ٔٙبعك واٛچىتس ٔخاُ ؾاٟس ٚ ٔٙابعك زٚغاتبیی       حیبتی دز ثػیبزی اش زٚؾٟبی ٔٛضٛع یه

لّیٕی ث ؽ ثصزٌی اش آٖ رصء [. ایساٖ غسشٔیٙی اغت خؿه ثب ٘صٚالت رٛی ثػیبز وٓ ٚ ثؼّت ایٗ ؾسایظ ا1ثبؾد. ] ٔی

واٝ   خؿه اغت. ٔؿ كٝ ٟٔٓ ایٗ ٔٙبعك ثابزؼ وآ ٚ ؾادت شیابد ثابزؼ دز ٔادت وآ اغات        خؿه ٚ ٘یٕٝ ٔٙبعك

ؾٛد. أسٚشٜ دز وؿٛز ثؼّت ثسداؾات ثایؽ اش حاد ٔزابش آثٟابی شیسشٔیٙای،       ٞبی ثصزي ٚ ٔ سة ٔیٚلٛع غیالة جثبػ

ٖ        ثػیبزی اش لٙبتٟب ٚ چبٜ یىای اش ٔٙابثغ آة شیسشٔیٙای     ٞب خؿاه ٚ یاب دز حابَ ٘ابثٛدی اغات. آث اٛاٖ دؾات دٍٞاال

ایٗ آث ٛاٖ ث ؿای اش ٔٙابثغ آة شیسشٔیٙای     ای زٚثسٚ ؾدٜ اغت.ٔالحظٝوسدغتبٖ اغت وٝ غغح آٖ ثب افت لبثُ اغتبٖ

ٗ ؾٛد. وسدغتبٖ ٔٙغمٝ ٟٔٓ ٚ اغتساتطیه اغتبٖ وسدغتبٖ ٔحػٛة ٔی ؾٙبغای ٚ  ای ػٕدتب وٛٞػتب٘ی ٚ ثب غبختبز شٔای

 ٝ [. 2] آیاد ای فمیاس ثاٝ حػابة ٔای    ضئٛٔٛزفِٛٛضی خبـ اغت وٝ دز ٔزٕٛع اش ٘ظس ثسخٛزدازی اش آة شیسشٔیٙی ٔٙغما

ای شٔیٗ ٔػغح ٚ خبن ػٕیك ثسای وؿبٚزشی اغات ثبز٘ادٌی ٔتٛغاظ غابِیب٘ٝ وٕتاس اش ٘كا        ث ؽ ؾسلی وٝ داز دز

دزقاد وابٞؽ یبفتاٝ اغات      6ث ؽ غسثی اغت ٚ ضسیت زٚا٘بة غبِیب٘ٝ دز ٔٙبعك دازای خبن شزاػی ٔٙبغت تب حدٚد 

ٝ  [. افصایؽ غِٟٛت اغت ساد آة شیسشٔیٙی دز ایٗ ٔٙغمٝ ثبػج ؾادٜ تاب تاساش آث اٛاٖ ٔٙفای ؾاٛد،       3] ای واٝ  ثاٝ ٌٛ٘ا

ٜ  افاات ز ٟ٘بیاات ایااٗ دؾاات دز  ٔتااس زغااید ٚ د 15ای اش ٔٙاابعك دؾاات ثااٝ ثاایؽ اش   غااغح آة آث ااٛاٖ دز پاابز

 عسیاك  اش تٟٙاب  خؿاه  ٔٙابعك  دز شزاػی ٌیبٞبٖ ثیؿتس آثی ٘یبش [. تأٔی4ٕٗٔٙٛػٝ وؿٛز لساز ٌسفت ] دؾتٟبی فٟسغت

 غیس التكبدی ٘ظس اش زا آٟ٘ب دیٓ ثبز٘دٌی وؿت ٘بٔٙبغت تٛشیغ ٚ تج یس ثٛدٖ ثبال ثبزؼ، وٕجٛد چساوٝ اغت آثیبزی ٔیػس

ٗ  دز ٔكاسف  ٔ تّا   ٞابی ث اؽ  دز زا آثی ٘یبش ثتٛا٘د وٝ دائٕی رسیبٖ زٚدٞبی عسفی اش ٕ٘بید، ٔی تٛریٝ لبثُ ٌٛ٘اٝ  ایا

ٖ  آة شیسشٔیٙای  ٔٙابثغ  رّٕٝ دیٍس اش ٞبیٔحُ اش وٕجٛدٞب ثبیػتی ٚ ٘جٛدٜ وبفی ٕ٘بید، تأٔیٗ ٔٙبعك  [.5] ؾاٛ٘د  رجاسا

 ٞاس  شیسشٔیٙی آثٟبی غغح اغت وٝ ؾدٜ غجت شیسشٔیٙی ٔٙبثغ اش آة ؾدید اغتحكبَ ٚ ػٕیك ٞبیزٚیٝ چبٜثی حفس أب

ٝ تغریاٝ ٔكاٙٛػی ثایؽ اش پایؽ     دز ایٙزبغات واٝ ٘یابش ثا     .وٙٙد عّت ثیؿتسی زا ٘یسٚی ٞبتّٕجٝ ٚ افتبدٜ تسزٚش پبییٗ

 ؾٛد.ٔی احػبظ

 آٖ، اش ٔزادد  اغاتفبدٜ  ٔٙظاٛز  ثٝ ٘فٛذپریس داخُ غبش٘د ثٝ آة وسدٖ ٚازد ثسٔجٙبی زٚؾی اغت اش ػجبزت ٔكٙٛػی تغریٝ

ٓ  ثاب  ٝ  [. أاسٚشٜ 6ٔتفابٚت ]  ویفیتای  ٚ زضیا ْ  ٚ شیسشٔیٙای  ٞابی آة ت ّیا ٗ  ػاد ٖ  رابیٍصی ٗ  آة ؾاد  اش ٔٙابثغ یىای   ایا

ٝ  اغت ؾدٜ ثبػج ٞبچبٜ ٚ ٞبلٙبت شیبدی اش تؼداد ؾدٖ ؾٛد. خؿهٔی ٔحػٛة ٔؿىالت ثصزٌتسیٗ  اش شیابدی  ث اؽ  وا

ٝ  زٚ ایٗ اش ثسٚد، ثیٗ اش ؾدٜ ٌرازیٟبی ا٘زبْغسٔبیٝ ٝ  ٞابیی اغات  زٚؼ اش یىای  ٔكاٙٛػی  تغریا  اش ث ؿای  تٛا٘اد ٔای  وا

 [. 7ٕ٘بید ] ربیٍصیٗ زا شیسشٔیٗ اش ؾدٜ خبزد آة

ٝ  عسح ٔغبِؼبت ا٘زبْ ثب 1349 اش غبَ أسٚشی ٔتداَٚ ؾىُ ثٝ ایساٖ دز ٔكٙٛػی تغریٝ ٞبیعسح اِٚیٗ  ٔكاٙٛػی  تغریا

ٖ  ٌسٔػابز،  لاصٚیٗ،  دؾات  ٞابی عسح ٔغبِؼبت آٖ ٚ ٔتؼبلت ؾد آغبش ٚزأیٗ دؾت ْ   ٚ تجسیص،ٌسٌاب  ٌسفات.  رٟاسْ ا٘زاب

ٚ  آغابش  1352 غبَ دز لصٚیٗ ٔكٙٛػی تغریٝ عسح ارسای َ  اش ٌسدیاد  ٝ  اش تؼادادی  1356 غاب ؾادٜ   عاسح  ٞابی حٛضاه

 فبزظ، غٕٙبٖ، اغتبٟ٘بی دز ٔ تّ  اؾىبَ ثٝ ٔكٙٛػی عسح تغریٝ 20 حدٚد 1373 غبَ تب 1365 غبَ ٌسدید. اش احداث

ٖ 8اغت ] ؾدٜ ارساء ٚ ش٘زبٖ ٞسٔصٌبٖ ٝ    [. ٔىاب ٔكاٙٛػی ثػایبز ٔؿاىُ ثاٛدٜ ٚ      یابثی غابیتٟبی دازای پتب٘ػایُ تغریا

ثٝ پبزأتسٞبی ٔتفبٚتی اش رّٕٝ ٔیصاٖ ثبزؼ، تساوٓ شٞىؽ، ؾیت، ٘فٛذپریسی خبن، وابزثسی ٚ پٛؾاؽ شٔایٗ،     ثػتٍی

ٔ   ؾٙبغاای شٔاایٗ ػااتؼد تغریااٝ ٔكااٙٛػی  ٚ ضئٛٔٛزفِٛااٛضی دازد. ٔغبِؼاابت فساٚا٘اای دز شٔیٙااٝ ؾٙبغاابیی ٔٙاابعك 

رٟبٖ ا٘زبْ ٌسفتٝ وٝ ػٕٛٔب ثٛغیّٝ غیػتٓ وٙتسَ اش دٚز ٚ غیػتٓ اعالػبت رغسافیابیی ثاٛدٜ اغات.     ٔ تّ  ٘مبط دز

فبٚت ٔٛضٛػی اغات واٝ ٍٕٞای ثاب     ٞبی ٔتثیؿتس ایٗ ٔغبِؼبت ثس اغبظ آ٘بِیص فبوتٛزٞبی ػّٕی ٚ یىپبزچٝ ٕ٘ٛدٖ الیٝ
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 ... آب یمصىًع ٍیتغذ لیپتاوس یمىاطق دارا یابیمکان

 شادی فتحی، سلمان احمدی ي مهىا سارعی، سیىا سلیمی

ٝ  ( اغّات ثاسای آٔابدٜ   RSؾاٛد. ثؼاالٜٚ غیػاتٓ )   پاریس ٔای  ( أىبGISٖوٕه تىٙیىٟبی ) ٞابی ٔٛضاٛػی ٚ   غابشی الیا

 ؾٛد.ای دز ایٗ ٔغبِؼبت اغتفبدٜ ٔیٞبی ٔٛرٛد، ػىػٟبی ٞٛایی ٚ ٔبٞٛازٜ٘مؿٝ تٟیٝ

 مىطقٍ مطالعاتی -2

  ٝ ٚ    25دزراٝ تاب     35ٔٛلؼیات رغسافیابیی   ای اغات واٝ دز حاد فبقاُ     دؾت دٍٞاالٖ ٔٙغما  دلیماٝ ػاسل ؾإبِی 

ت. ٔػاابحت ٔٙغمااٝ ثسزغاای ؾاادٜ  دلیمااٝ عااَٛ ؾااسلی ٚالااغ ؾاادٜ اغاا  45دزرااٝ  47دلیمااٝ تااب  12دزرااٝ  47 

ٝ      ، ٔٙغمٝ)(1(ویّٛٔتسٔسثغ اغت )ؾىُ 81/779 ٞابی آثسیاص   ای وٝ ثب دازا ثٛدٖ الّایٓ غاسد ٚ خؿاه ٚالاغ ثایٗ حٛضا

ٕٞاداٖ ٚ دز غاسة وؿاٛز ایاساٖ      غسثای ویّٛٔتسی ؾسق غٙٙدد ٚ ؾٕبَ 95وسدغتبٖ ٚ اغتبِٖٚی دز دٍٞالٖ ٚ چٟبزد

ٖ  ؾٙبغی شٔیٗ ٘ظس ثبؾد. اشٔی ٚالغ ٝ  غابختٕب ٖ  ٔٙغما ٖ  -غاٙٙدد  شٖٚ دز دٍٞاال ٝ  غایسرب  غابختبز  اغات.  لسازٌسفتا

 احتٕابالا  ٔتبٔٛزفیه تؿىیالت ؾبُٔ لدیٕی اغت، ث ؽ ؾدٜ تؿىیُ ردید ٚ لدیٕی ث ؽ دٚ اش دٍٞالٖ ؾٙبغی شٔیٗ

ٝ   ظابٞسی  ؾىُ [. اش٘ظس11،10،9] اغت ضٚزاغیه تسیب ٔسثٛط ثٝ فالتٟابی   ضئٛٔٛزفِٛاٛضی  ٚاحاد  قاٛزت چٟابز  شٔایٗ ثا

ٞاب  [. ثس اغبظ ا٘داشٜ ٌیاسی 12،11اغت ] ؾدٜ ٔؿ ف غیالثی دؾتٟبی ٚ ایدأٙٝ ثبدثص٘ی، دؾتٟبی آثسفتٟبی ای، دأٙٝ

ٝ افتاد )یؼٙای آثابٖ تاب ازدیجٟؿات(، دز حبِیىا      فكاَٛ غیسوؿابٚزشی اتفابق ٔای    دزقد اش ثبز٘دٌی غبِیب٘ٝ دز عَٛ  88

[. ایٗ تٛشیغ غیسیىٙٛاخات دز ثابزؼ ٔبٞیب٘اٝ    13] ٌیسدفكُ وؿبٚزشی قٛزت ٔی عَٛ دزقد اش ایٗ ثبزؼ دز 12 فمظ

 وٙد.   پسداش٘د، ایزبد ٔیثسدازی اش ٔٙبثغ آة دز ایٗ ٔٙغمٝ ٔیزیصا٘ی وٝ ثٝ حفبظت ٚ ثٟسٜ ٔؿىُ اغبغی زا ثسای ثس٘بٔٝ

 
 وقطٍ پایٍ مىطقٍ مطالعاتی )دضت دَگالن(: 1ضکل

 َاَا ي یافتٍمًاد، ريش -3

 ٌسدد، اشٔی ٔحػٛة اقّی ٔؿ كٝ یه ٔىب٘ی )فضبیی( آٟ٘ب ٔؿ كٝ وٝ ٞبییٜداد زٚی ثس ٔ تّ  ػّٕیبت ا٘زبْ رٟت 

ٖ  تحات  اثصازی ٝ  ثٟاسٜ  (GIS) ػٙاٛا ٝ  ؾاٛد. ٔای  ٌسفتا ٝ  دیٍاس  ػجابزت ثا  اعالػابتی  دیٍسغیػاتٕٟبی  اش زا GISواٝ   آ٘ها

ُ  تٛاثغ ٚرٛد غبشد، ٔی ٔتٕبیص ٗ  اش ٔىاب٘ی زٚیادادٞبیی   -فضابیی  تحّیا َ  تحّیّای  تٛاثاغ  .٘اٛع اغات   ٕٞای  اش ٞابیی ٔاد

ٗ   ثىبز ٚالؼیت اش خبقی ٞبیرٙجٝ تفػیس ثسای تٛا٘ٙدٔی وٝ ٚالؼی ٞػتٙد د٘یبی  ثبیاد  تحّیّای  تابثغ  یاه  زٚ٘اد، ثٙابثسای

   .[14٘ؿبٖ دٞد ] زا آٟ٘ب ٔتمبثُ وٙؽ حبوٓ ثس لٛاػد ٚ رغسافیبیی ػٛازل ثیٗ زٚاثظ

ٝ  ( اغاتفبدٜ ٌسدیاد. ثاسای   IDWثٝ ٔٙظٛز ایٙتسپُ وسدٖ الیٝ ثبزؼ ثٙب ثٝ ؾاسایظ ٔٙغماٝ اش زٚؼ )   ٝ  تٟیا  ؾایت،  ٘مؿا

 ثٙادی ٔٙظٓ ٔخّج٘ب ثٙدیؾجىٝ اػٕبَ تٛاثغ ثب لسازٌسفت. ثسزغی ٔٛزد تٛپٌٛسافی ٔتسی ٘مؿٝ 100 تساش خغٛط اعالػبت

(TINدز ) ٝشٔیٗ زلٛٔی ٔدَ تٛپٌٛسافی، ؾجى (DEM) ٞاس  ثاسای  زغاتسی،  ٞابی تجادیُ دادٜ  ثب ٚ ؾىُ ٌسفت  ُ  پیىػا

ٗ  ضٕبئٓ ٚ ARC GIS افصازْ٘س دز ؾیت ٔتس ٔمداز10ٔتس دز  10اثؼبد ثب ْ  ایا ٌسدیاد. ٚ ثادیٗ تستیات     افاصاز اغات ساد  ٘اس

ا٘د. أب ثبتٛرٝ ثاٝ ایٙىاٝ غاٝ ٔؼیابز ضئٛٔٛزفِٛاٛضی،      ٕ٘بیؽ دادٜ ؾدٜ (3)ٚ (2ٔسثٛط ثٝ ػٛازل دز ؾىّٟبی ) ٞبی ٘مؿٝ

خبن ٚ وبزثسی ٚ پٛؾؽ شٔیٗ ویفی ٞػتٙد ثبید آٟ٘اب زا ثاٝ ٔٙظاٛز أتیابش دٞای وٕای ٕ٘ابییٓ. ثاسایٗ اغابظ عجاك           

ٝ ٞابی ثاسدازی   دز ادأٝ الی .ؾٛ٘دٞب ٔؿبٞدٜ ٔیآیٙد ٘حٜٛ وٕی ؾدٖ ایٗ ػبزضٝوٝ دز ادأٝ ٔی (4)ٚ ؾىُ (1)ردَٚ

 ؾٛ٘د.٘ؿبٖ دادٜ ٔی (6ٚ  5)ٞبیغبشی ثٝ الیٝ ٞبی زغتسی تجدیُ ؾدٜ ا٘د، دز ؾىُوٝ پع اش وٕی
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وقطٍ ضیة  :وقطٍ تارش مىطقٍ مطالعاتی، ب( :الف( :2ضکل

 وقطٍ تزاکم سَکص مىطقٍ مطالعاتی :مىطقٍ مطالعاتی، ج(

 :وقطٍ کارتزی سمیه مىطقٍ مطالعاتی، ب( :الف( :3ضکل

وقطٍ وًع خاک  :وقطٍ ژئًمًرفًلًژی مىطقٍ مطالعاتی، ج(

 مىطقٍ مطالعاتی

 امتیاس دَی معیارَای کارتزی سمیه، ژئًمًرفًلًژی ي وًع خاک تزای کمی ساسی :1جديل 

 امتیاس طثقات وًع خاک امتیاس
طثقات 

 ژئًمًرفًلًژی
 امتیاس

طثقات کارتزی 

 سمیه
 ردیف

8 Incept sols 6 Basaltic volcanic 6 1 آیؽ 

5/3 Rock outcrops/ 

Entisols 8 
Low level piedmont 

fan and valley 

terrace deposits 
 2 ازاضی ثبغی 8

  5/5 
Marl, shale, 

sandstone and 

conglomerate 
 3 ازاضی آثی 9

  6 
Meta, volcanic, 

phyllite, slate and 

meta-limestone 
 4 شزاػت دیٓ 3

  7 
Stream channel, 

braided channel and 

flood plain deposits 
 5 ٔٙبعك ؾٟسی 2

  5/3 
Upper Jurassic 

granite including 

Shirkuh granite 
5 

شزاػت تسویجی 

 آثی دیٕی
6 

  5/4 
Upper Jurassic 

granite to diorite 

intrusive 
 7 ٔساتغ خٛة 7

    4 
تبد پٛؾؽ 

 ٔتٛغظ
8 
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 ... آب یمصىًع ٍیتغذ لیپتاوس یمىاطق دارا یابیمکان

 شادی فتحی، سلمان احمدی ي مهىا سارعی، سیىا سلیمی

  
الیٍ رستزی ضیة، :الیٍ رستزی تارش، ب(:الف( :5ضکل

 الیٍ رستزی تزاکم سَکص:ج(

 

الیٍ  :ضدٌ ژئًمًرفًلًژی، ب(ساسیالیٍ کمی:الف( :4ضکل

ضدٌ ساسیالیٍ کمی:ضدٌ کارتزی سمیه، ج(ساسیکمی

 خاک وًع

 

 الف(الیٍ رستزی کارتزی سمیه، ب(الیٍ رستزی ژئًمًرفًلًژی، ج( الیٍ رستزی وًع خاک -6ضکل

ٗ  دز ٟ٘بیات دز  ٝ  ایا ٛ  زٚیىاسدی  ثاب  ٔمبِا ٖ  ٘ا ُ  یابثی ٔىاب  ( TOPSIS) ثاب اغاتفبدٜ اش زٚؼ   تغریاٝ ٔكاٙٛػی   ٞابی ٔحا

ِٚیٗ ثبز تٛغاظ ٞٛا٘اً ٚ یاٖٛ    ٔحٛز اغت. ایٗ زٚؼ اؾٛد. ایٗ زٚؼ یىی اش زٚؾٟبی فبقّٝٔی ( ا٘زبGISْ) دز ٔحیظ

آَ ٔخجات، فبقاّٝ آٖ اش   یاه ٌصیٙاٝ اش ٘مغاٝ ایادٜ    [. دز ایٗ زٚؼ ػالٜٚ ثس دز ٘ظس ٌسفتٗ فبقّٝ 16،14] ٌسدید ٔؼسفی

آَ ؾاٛد. یؼٙای ٌصیٙاٝ ا٘ت ابثی ثبیاد دازای وٕتاسیٗ فبقاّٝ اش راٛاة ایادٜ         آَ ٔٙفی ٞٓ دز ٘ظس ٌسفتاٝ ٔای  ایدٜ ٘مغٝ

 قاٛزت شیاس اغات   ٝ آَ ٔٙفی ثبؾد. اٍِٛزیتٓ حُ ٔػبِٝ ثا ثٛدٜ ٚ دزػیٗ حبَ دازای دٚزتسیٗ فبقّٝ اش رٛاة ایدٜ ٔخجت

[14،15:] 

آَ ٞآ  آَ، فبقاّٝ آٖ اش ٘مغاٝ ضاد ایادٜ    اش ٘مغاٝ ایادٜ     دز ایٗ زٚؼ ػالٜٚ ثس دز ٘ظاس ٌاسفتٗ فبقاّٝ یاه ٌصیٙاٝ      

ثاٛدٜ ٚ دز ػایٗ حابَ دازای    آَ ٌسفتاٝ ٔای ؾاٛد. یؼٙای ٌصیٙاٝ ا٘ت ابثی ثبیاد دازای وٕتاسیٗ فبقاّٝ اش ایادٜ           ٘ظس دز
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ٔ   تٟٙب شٔب٘ی لب TOPSISفبقّٝ اش ضد ایدٜ آَ ثبؾد. زٚؼ  دٚزتسیٗ ماداز ازشؼ ؾابخف ٞاب ٚ ٚ    ثُ اغاتفبدٜ اغات واٝ 

 .٘ػجی آٟ٘ب ثٝ قٛزت ٔمبدیس ػددی لبثُ ثیبٖ ثبؾٙد ٚشٖ

 اٍِٛزیتٓ حُ ٔػئّٝ ثٝ ایٗ قٛزت اغت وٝ اثتدا پع اش ثی ٔمیبظ  

 ( ), (MIN ) 1, 2,...,i ij i ijA MAX V j J V j J i m     
  

{
 
 

 
 
  {         |           }

 
 
 

   {         |      }           

 
 1 2, ,..., ,...,j nV V V V   

  

 
 1 2

( ), ( ) 1,2,...,m

, ,..., ,...,

i ij i ij

j n

A MIN V j J MAX V j J i

V V V V



   

    


  

 ثٝ زاٜ حُ ایدٜ آَ ثٝ قٛزت زاثغٝ شیس تؼسی  ٔی ؾٛد.   پع اش ٔحبغجٝ ٘صدیىی ٘ػجی 

   
  

  
 

  
    

  

  وٝ دز آٖ 
   ٚ  

 ا٘داشٜ ردایی ثٛدٜ ٚ اش زٚاثظ شیس ٔحبغجٝ ٔی ؾٛ٘د.  

  
  {∑ 

 

   

       
   }

   

             

  
  {∑ 

 

   

       
   }

   

             

ٝ  ثاٝ اِٚٛیات   (TOPSIS) ٞب ثب اغاتفبدٜ اش زٚؼ دغت آٚزدٖ اػداد وٕی ٞسیه اش الیٝٝ پع اش ث ٞابی ٔاروٛز   ثٙادی پٟٙا

 [.16] تسیٗ ٔىبٖ ثسای تغریٝ آث ٛاٟ٘بی شیسشٔیٙی ٔٙغمٝ ٔٛزد ٔغبِؼٝ پسداختٝ ؾدٜ اغتا٘ت بة ٔٙبغت رٟت

زا  (2)حبَ ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت ذوس ؾدٜ أتیبشٞب ٚ ٚشٟ٘ابی اختكابـ دادٜ ؾادٜ ثاٝ ؾاؽ الیاٝ ٔاروٛز دز رادَٚ          -1

 ٕ٘بیید وٝ دز ادأٝ آٔدٜ اغت:ٔؿبٞدٜ ٔی

 َاَای اختصاظ دادٌ ضدٌ تٍ الیٍامتیاسات ي يسن : 2جديل 

 أتیبشدٞی ٟ٘بیی ػبزضٝ ٔٛزد ٘ظس

 208/0 ثبزؼ

 153/0 ؾیت

 139/0 تساوٓ شٞىؿی

 139/0 وبزثسی ٚ پٛؾؽ شٔیٗ

 167/0 ضئٛٔٛزفِٛٛضی

 194/0 ٘ٛع خبن

 1 رٕغ أتیبشات

تٛا٘اد  ٞبی ثی ثؼد ٚشیٗ آٚزدٜ ؾدٜ اغت. زٚؼ ثىبزٌسفتٝ دز ایٗ ٔغبِؼاٝ ٔای   ( ٔسثٛط ثٝ الی8ٝٚ  7)ٞبی دز ادأٝ ؾىُ

سدٖ ٔٙابعك ٔػاتؼد تغریاٝ ٔكاٙٛػی     ؾٙبغابیی وا  ثسای غبیس ٘ٛاحی وؿٛز ثب دز ٘ظس ٌسفتٗ پبزأتسٞبی ٔٙبغت ثاسای  

اقالحبت ٚ تغییسات ٔٙبغت تٛغؼٝ یبثد، چسا وٝ ٔغبِؼبت ٔتؼددی دز ٘ٛاحی خؿه د٘یب ثٝ ٔٙظٛز ؾٙبغابیی ٔٙابعك    ثب
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 ... آب یمصىًع ٍیتغذ لیپتاوس یمىاطق دارا یابیمکان

 شادی فتحی، سلمان احمدی ي مهىا سارعی، سیىا سلیمی

ٚ اعالػبت ٔىب٘ی ٚ رغسافیابیی   1ٞبی ٔىب٘یدازای پتب٘ػیُ آة شیسشٔیٙی ٚ تغریٝ ٔكٙٛػی ثٛغیّٝ اغتفبدٜ اش تىِٙٛٛضی

 [. 17] تٝ اغتا٘زبْ ٌسف

ؾٛد ثٝ تستیت ٔٙبعك ثب زٍٟ٘بی تٛغی، شزد، غجص، آثای ٚ لسٔاص   ( ٔؿبٞدٜ ٔی(9)ٕٞب٘غٛز وٝ دز ٘مؿٝ الیٝ ٟ٘بیی )ؾىُ

 ثبؾٙد.ٞبی ثػیبز وٓ، وٓ، ٔتٛغظ، شیبد ٚ ثػیبز شیبد ثسای تغریٝ ٔكٙٛػی آة شیسشٔیٙی ٔیدازای پتب٘ػیُ

  

 تعد يسیه کارتزی سمیه، الیٍ تی:الف( :8ضکل 

تعد يسیه الیٍ تی :تعد يسیه ژئًمًرفًلًژی، ج(تی : الیٍب(

 وًع خاک

تعد يسیه ضیة، الیٍ تی :تعد يسیه تارش، ب(الیٍ تی:الف( :7ضکل

 تعد يسیه تزاکم سَکصالیٍ تی :ج(

 
 الیٍ وُایی:آل مىفی، ج(الیٍ ایدٌ:آل مثثت، ب(الیٍ ایدٌ :الف( :9ضکل

                                                 
1
 Geospatial 
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 گیزی وتیجٍ تىدی ي جمع -4

ٖ  ٞبیویفیت وٕیت ٚ ثب شیسشٔیٙی ٚ غغحی ٞبیآة ؾبُٔ ٔٙغمٝ ٞس دز ؾٛ٘دٜتزدید ٔٙبثغ آثی  ٘حاٜٛ  ٚ ثاٛدٜ  ٌٛ٘ابٌٛ

 تٛاشٖ ایزبد ؾهثبؾد. ثیٔی آة ویفیت ٔٙبثغ ٚ وٕیت ثٝ ٘ػجت وبُٔ آٌبٞی دا٘ؽ ٚ ٔػتّصْ آٟ٘ب اش ا٘ػبٖ ثسدازیثٟسٜ

 تاب  ٕ٘بیاد ٔی ضسٚزی ٕٞٛازٜ ػٛأُ ٌٛ٘بٌٖٛ تٛغظ ی عجیؼیت ّیٝ ٚ تغریٝ ٞبی ٔ تّ ،ؾیٜٛ ثٝ ثسداؾت ثیٗ تؼبدَ ٚ

ٝ  .ؾٛد فساٞٓ ٔغبِؼٝ ٔٛزد ٔحدٚدٜ ٔٛرٛد دز شیسشٔیٙی ٔٙبثغ آة اش ثٟیٙٝ ثسدازیثٟسٜ ثسای ؾسایظ ٞابی ٌرؾاتٝ   دز دٞا

ٞبی پیؿٟٙبدی رٟت حُ ٔؿاىالت یاه   ٌصیٌٙٝیسی دز ٔػبئُ ٔدیسیت ٔٙبثغ آة ٚ ا٘ت بة ٌصیٙٝ ثستس اش ٔیبٖ تكٕیٓ

حٛضٝ آث یص، تٟٙب ثس اغبظ ٔؼیبزٞبی التكبدی ٘ػجت غٛد ثٝ ٞصیٙٝ ٚ تجدیُ ٔؼیبزٞبی ارتٕبػی ٚ شیػت ٔحیغی ثاٝ  

تاٛاٖ ٔؼیبزٞابی   ٔؼیابزٜ، ٔای  ٌیسی چٙاد ٌسفت، ِٚی أسٚشٜ ثب اغتفبدٜ اش زٚؾٟبی تكٕیٓٔؼیبزٞبی التكبدی قٛزت ٔی

ٞبی ثستس دز ٔدیسیت ٔٙبثغ آة ثىبز ثسد. ٘تبیذ ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ؿبٖ ثٙدی ٚ ا٘ت بة ٌصیٙٝزا دز اِٚٛیت ٔ تّ  وٕی ٚ ویفی

تٛا٘اد  ٔؼیبزٜ ٚ غیػتٓ اعالػبت رغسافیابیی ٔای  ٌیسی چٙددٞد وٝ اغتفبدٜ اش دیدٌبٜ فبشی دز وٙبز زٚؾٟبی تكٕیٓٔی

تٛا٘د دز ٔٙبعك دیٍس د٘یب ثب تزسثٝ ؾدٜ دز ایٙزب ٔیبدٜیبثی تغریٝ ٔكٙٛػی ثبؾد.. زٚؼ اغتفزٚیىسد ٔٙبغجی ثسای ٔىبٖ

ؾسایظ تٙؽ آثی ثب اقالحبت ٔٙبغت ثٝ وبز ٌسفتٝ ؾٛد وٝ دز آ٘بِیص پتب٘ػیُ تغریٝ ٔكٙٛػی ٔٙبعك خؿه ثسای ایزابد  

 مبیػٝٔ ٔبٞیت دِیُ( ثTOPSISٝدٞٙدٜ اغت. زٚؼ )اعٕیٙبٖ دز اغتفبدٜ ٔٙبغت ٚ وبزآٔد اش ٔٙبثغ آة شیسشٔیٙی یبزی

 ؾٛد.ٔی ٔحػٛة ٞب ٌصیٙٝ ثٙدی اِٚٛیت ثسای ٔٙبغجی زٚؼ ٔٙفی، آَایدٜ ٌصیٙٝ ٚ آَ ٔخجتایدٜ ٌصیٙٝ اش فبقّٝ دٚ تٛأْ

ٔغبِؼاٝ، اغاتفبدٜ اش زٚؼ   ی ٔاٛزد شیػتی ٚ ٔػبئُ ٘بؾی اش افت غغح آة شیسشٔیٙای دز ٔحادٚدٜ  ثب تٛرٝ ثٝ آحبز ٔحیظ

ٞبی تٛا٘د دز ثٟجٛد ٚضؼیت غفسٜٔٙبغت ثسای تغریٝ ٔكٙٛػی ٚ ارسای آٖ ٔیٞبی پیؿٟٙبدی ایٗ ٔمبِٝ ٚ ا٘ت بة ٔىبٖ

 شیػتی آٖ دز ٔٙغمٝ وٕه وٙد.آة شیسشٔیٙی ٚ وبٞؽ آحبز ٔحیظ

 مزاجع

ثسزغی زٚ٘د تغییاسات شٔاب٘ی ٚ ٔىاب٘ی ؾاٛزی دز     "ػجبغی، فسیدٜ، آذزخؿی، ٔسیٓ، چپی، وبٔساٖ، ثؿیسی، ٟٔدی،  [1]

ٚزی ٔكسف آة، ؾسوت آة ٚ فبضالة اغاتبٖ ٕٞاداٖ،   ، اِٚیٗ ٕٞبیؽ ٔدیسیت، تمبضب ٚ ثٟسٜ"دؾت لسٜٚ ٚ دٍٞالٖ

 .1394ٟٔس

ٖ       ثسزغی"ػغبیی، ٞٛؾٕٙد، لبدزی، ٘بقح، لبدزشادٜ، حبٔد،  [2] ، "زاثغٝ ثیٗ ٘ٛغاب٘بت الّیٕای ثاب تاساش آث اٛاٖ دٍٞاال

 . 1390، شٔػتب103ٖفكّٙبٔٝ تحمیمبت رغسافیبیی، ؼ

ٚ آث یاصدازی،   خابن  حفبظت پطٚٞؿىدٜ ا٘تؿبزات ، "وسدغتبٖ اغتبٖ آث یص ٞبیحٛضٝ ؾٙبغٙبٔٝ" الجبَ، ٔحٕدی، [3]

 .1385تحمیمبتی،  عسح ٟ٘بیی ٌصازؼ

ٝ  اغتفبدٜ ثب شیسشٔیٙی آثٟبی غغح ٘ٛغب٘بت زٚی ازاضی وبزثسی دز تغییس احسات ثسزغی" ػّی، حػبٔی، [4] ٞابی  اش غابٔب٘

 .1387، 80وسدغتبٖ، قفحٝ اغتبٖ اعالػبت آٚزیفٗ ٚ آٔبز پطٚٞؽ وبزٌسٜٚ ، "دٚز اش غٙزؽ ٚ رغسافیبیی اعالػبت

ٔكاٙٛػی ٔٙابثغ آة شیسشٔیٙای ٚ ٔٙابعك     یبثی غبیتٟبی ٔٙبغات تغریاٝ   ٔىبٖ"وی ػسٚی، لبغٓ، یبزٔسادی، شٞسا،  [5]

، 23، فكاّٙبٔٝ اعالػابت رغسافیابیی )غاپٟس(، دٚزٜ    "(GISپ ؽ غیالة ثب اغتفبدٜ اش غیػتٓ اعالػبت رغسافیابیی) 

 .  1393، 90ؾٕبزٜ

ٔسواص   "یٙا یسشٔیآة ش یٞبغفسٜ یٔكٙٛػ ٝیتغر" ،دزپٛزیرالَ ح یتسرٕٝ، ضاي، ِٛٔٛاٖ ،ٗیِٛغ، ثٛزٌٝ، ضاٖ، صیث [6]

 .1369 ،225 قفحٝ ،تٟساٖ ،یدا٘ؿٍبٞ ٘ؿس

 .1383، 815قفحٝ  ،ٞفدٞٓ چبح، زضب ا٘تؿبزات دا٘ؿٍبٜ أبْ ،"یوبزثسد یدزِٚٛضیاقَٛ ٞ" ،ٗیأ صادٜ،یػّ [7]

 ی٘بٔاٝ وبزؾٙبغا   بٖیا پب ،"ساٖیا ا یٙیسشٔیش آةی ٔكٙٛػ ٝیتغر یٞبعسح یبثیٔغبِؼٝ ٚ ازش" ،ٔحٕد قبدق ٓ،یغسشػ [8]

 .1374، تٟساٖ ،ٔدزظ تیازؾد دا٘ؿٍبٜ تسث
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 ... آب یمصىًع ٍیتغذ لیپتاوس یمىاطق دارا یابیمکان

 شادی فتحی، سلمان احمدی ي مهىا سارعی، سیىا سلیمی

ثسزغی ٟ٘ؿتٝ ٞابی واٛاتس٘س دؾات دٍٞاالٖ رٟات      "اثساٞیٕی ٔحٕدی، ؾیسوٛ، آذزی، ٔحٕٛد، ا٘تظبٔی، ٞیسؼ،  [9]

 .1391ٞبی غغٛح آثٍیس ثبزاٖ، ، اِٚیٗ وٙفسا٘ع ّٔی غبٔب٘ٝ"تؼییٗ ٔٙبعك ٔػتؼد پ ؽ غیالة

ٖ  دؾات  ٕٔٙٛػیات  تٕدیاد  تاٛریٟی  وسدغتبٖ، ٌصازؼ ایٔٙغمٝ آة ؾسوت [10] ٖ  دز دٍٞاال دفتاس   وسدغاتبٖ.  اغاتب

 .1385، 54شٔیٙی، قفحٝ شیس آثٟبی ٔغبِؼبت

ٝ  پبیبٖ ،"وسدغتبٖ لسٜٚ دؾت شٔیٙی شیس آة ٔٙبثغ ویفی ٚ وٕی ثسزغی"وٛزؼ،  زؾیدی، [11]  ازؾاد، وبزؾٙبغای  ٘بٔا

 .1383تٟساٖ،  تحمیمبت ػّْٛ ٚاحد اغالٔی، آشاد دا٘ؿٍبٜ

ثسزغی تبحیس تغریٝ ٔكٙٛػی ثس پتب٘ػایُ آثٟابی شیسشٔیٙای دؾات     "زغتٕی، قبِح، ٘ ؼی، ٔحٕد، خدایی، وٕبَ،  [12]

 . 1389، ٘ ػتیٗ وٙفسا٘ع ّٔی پطٚٞؿٟبی وبزثسدی ٔٙبثغ آة ایساٖ، وسٔب٘ؿبٜ، ازدیجٟؿت"لسٜٚ وسدغتبٖ

ٖ  تٖٛیوؿت ش یأىبٖ غٙز"ی، ٟٔد ،ی٘ز  آثبد یوبظٕ [13] ٖ  دز اغاتب ٝ  بٖیا پب ،"(GIS) اغاتفبدٜ اش ثاب   اقافٟب  ٘بٔا

 .1383، ازؾد دا٘ؿٍبٜ تٟساٖی وبزؾٙبغ

ٖ   -زتجٝ ثٙدة حٛضٝ آث یص ؾبٞسٚد"غیبٚؾی، ٘غٕٝ، ٘زفی، غیداغٕبػیُ،  [14] -ثػغبْ اش ٘ظس تغریٝ ٔكاٙٛػی آث اٛا

ٝ آٔاٛشؼ  ٞبی ٘ٛ، ٔٛغػاِٚیٗ وٙفسا٘ع ّٔی ػّْٛ ٟٔٙدغی، ایدٜ ،"(TOPSISٞبی شیسشٔیٙی ثب اغتفبدٜ اش زٚؼ )

 . 1393ازدیجٟؿت 21ػبِی آیٙدٌبٖ، 

ٞاب ٚ  ٔمبیػاٝ دٚ زٚؼ تؼیایٗ ٚشٖ ؾابخف   "ربٚیدی قجبغیبٖ، زضب، ؾسیفی، ٔحٕدثبلس، زرجی ٔؿٟدی، حجیت،  [15]

، پٙزٕیٗ وٍٙسٜ ّٔی ٟٔٙدغای ػٕاساٖ.   "ثٙدی ٚا٘ت بة غبختٍبٜ ٔٙبغت غدٌیسی چٙدؾبخكٝ دز اِٚٛیتتكٕیٓ

 .1389ازدیجٟؿت 16تب 14دا٘ؿٍبٜ فسدٚغی ٔؿٟد، 

، ٔزّاٝ  "( فابشی TOPSISٌیسی ٌسٚٞی ثٝ وٕاه ) تكٕیٓ"غبػتی، قبثس، حبتٕی ٔبزثیٙی، ػبدَ، ٔبوٛئی، احٕد،  [16]

 .1386، تبثػتب13ٖزیبضیبت وبزثسدی ٚاحد الٞیزبٖ، غبَ چٟبزْ، ؼ

ٖ    "زٔضب٘ی ٟٔسیبٖ، ٔزید، ّٔه ٔحٕدی، ثٟساْ، زفیؼی، یٛغ ،  [17] یابثی ٔحّٟابی   اغاتفبدٜ اش ٔٙغاك فابشی دز ٔىاب

، 3ؾٙبغی، غبَ غی ٚ ٞؿاتٓ، ؼ ، ٔزّٝ ٔحیظ"(AHP( ٚ )FTOPSISتغریٝ ٔكٙٛػی آث ٛاٖ ثب تّفیك زٚؾٟبی )

 .1391، پبییص108-99قفحبت 

 

 


