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 مقدمه
منابع آب  .(221-289: 2892)محمدی، شمسی پور،  ن می باشدامروزه آب مهمترین مسئله چالش بین ملل در اکثر کشورهای جها

)شعبانی، ی زیرزمینی، بخشی از چرخه هیدرولوژی در جهان است هاآب .(Gonzalez, 2010, 529- 54)دنیا در حال کاهش است 
شوند  می شامل را دارند هیدرولوژی دخالت سیكل در فعاالنه که ییهاآبمجموعه  درصداز 2 زیرزمینی یها، آب(48-21: 2802

ی زیرزمینی به عنوان مناسب هاآب. از آن جا که منابع آب سطحی در بسیاری از مناطق کشور محدود می باشد، (2899 )علیزاده:
ترین منبع در دسترس جهت تامین آب مورد نیاز به حساب می آید. شناسایی منابع آب زیرزمینی، شناختن مناطق با پتانسیل باال و 

برداشت از این منابع از مهمترین اهداف به شمار می رود. آب زیرزمینی از یک سو به دلیل شیرین بودن، ترکیبات ثابت  اصالح شیوه
شیمیایی، دمای ثابت، ضریب آلودگی کمتر و سطح اطمینان باالتر در تامین آب به عنوان یک منبع قابل اتكا به ویژه در مناطق 

دیگر با تاثیر بر توان اکولوژیک سرزمین یک پدیده مهم و موثر در توسعه اقتصادی، خشک و نیمه خشک محسوب شده و از سوی 
 .(MadanK.Kamii&K, 2008)سالمت جامعه به حساب می آید تنوع اکولوژیكی و 

 توازن آب مصارف و منابع بین آن مناطق همه در همواره جهان نیمه خشک تا خشک مناطق در گرفتن قرار علت ایران به کشور

 ساالنه ازجمله و فصلی روزانه، درمقیاس های بارندگی شدید نوسانات بارندگی، کمبود بر عالوه است و همچنین نبوده راربرق

 هایجریان تغذیه کشاورزی، جهت مصارف موردنیاز بارش حداقل دریافت به نسبت کافی اطمینان عدم موجب که است خصوصیاتی

 مختلف مناطق هایبارش در شدید منفی نوسانات وجود توجه به با.شودمی انیانس مصارف و زیرزمینی هایآب سفره و سطحی

 و خشک مناطق در خشكسالی اثرات شود.می محسوب اجتناب ناپذیر امری کشور شدید در تا ضعیف هایخشكسالی وقوع کشور،
. بنابر این خطر ناشی از (2808)مفیدیفر: کند می پیدا بیشتری نمود آبی منابع کمبود نیز و دما و تبخیر بودن دلیل باال به نیمه خشک

ک های زیرزمینی به عنوان یکاهش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی به عنوان چالشی در پیش روی منابع آب کشور قرار دارد، آب
مكانی این  زمانی و ذخیره آبی سالم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، با توجه به این مهم ضرورت آگاهی از چگونگی تغییرات

ی زیرزمینی بخش هاآب. (292-292: 2808)یزدانی مقدم، عباسعلی، قضاوی، متغیر در مناطق گوناگون دارای اهمیت بسزایی است 
مهمی از اکوسیستم قابل تجدید منابع آب بوده که مدیریت نامناسب استحصال منجر به تغییر کیفیت این گونه منابع و تخریب 

 (.21-92: 2804)زارع ابیانه، بع می گردد مستقیم سایر منامستقیم یا غیر 
خشک در پهنه وسیعی از کشور، همراه با افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تقاضای آب جهت های خشک و نیمهحاکمیت اقلیم

ر ایجاب آب از سوی دیگمستقیم و غیرمستقیم منابع  هایمصارف شهری، صنعتی و کشاورزی از یک سو و روند رو به ازدیاد آلودگی
نوشادی، )کند که وضعیت و کیفیت این منابع جهت تامین آب برای مصارف مختلف و مدیریت مصارف، مورد مطالعه قرار گیرد می

. مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آنها نیازمند وجود اطالعات در زمینه موقعیت، مقدار (2899طالب بیدختی، یوسفی، 
ای کیفی هبندی و تهیه نقشه تغییرات ویژگیباشد. انتخاب روش مناسب پهنهاکنش آب در یک منطقه جغرافیایی معین میو پر
رود. این محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب های زمینی گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه به شمار میآب

های موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا باید ظرفیت منابع آب دهد که ابتدابارندگی در کشور نشان می
 ریزی وهای مرسوم و مطلوب در برنامهها صورت گیرد. عالوه بر لزوم اشاعه رویهبرداری صحیح از آنریزی جامعی برای بهرهبرنامه

سازی در سیستم اطالعات جغرافیایی می تواند به عنوان ابزاری مناسب لهای جدید مانند مدگیری از فناوریمدیریت منابع آب، بهره
 (.229-212: 2802)مفیدیفر، اصالح، حسن آبادی،های سنتی مطرح گردد های باال روشدر اکتشاف منابع آبی با توجه به هزینه

شت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی امروزه به دلیل کاهش بارندگی، حفر تعداد زیاد چاه های عمیق در سال های اخیر و بردا
ی زیرزمینی امری اجتناب ناپذیر و مهم هاآبدر دشت ها و عدم توجه به مقوله آبخوانداری و انجام تغذیه مصنوعی، توجه بیشتر به 

ژادروشن، بیب ن)رهنما، قنبرپور، حمحسوب می گردد و بررسی وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی از جمله این امور است 
و همچنین الگوی نامناسب استفاده از زمین و تغییرات شدید در کاربری زمین منجر به پیدایش  (82-22: 2809دادرسی سبزوار، 

 .(99-02: 2808)جعفری، بردی شیخ، حسینعلی زاده، رضایی مقدم، گردد بحران های زیست محیطی می
 شود. بهمی تأمین زیرزمینی منابع از شهری خانگی مصارف و کشاورزی بخش در به خصوص بشر، موردنیاز هایآب از مهمی بخش

 تغییر و شهرنشینی توسعه زمین، کره جمعیت افزایش با اینها بر عالوه .هستند مواجه منفی بیالن با هاآبخوان از بسیاری دلیل همین

 زیرزمینی آب گردد. منابع اضافه دیگر مشكالت به زنی هاآب آلودگی مسئله که است شده باعث و کشاورزی صنعتی پیشرفت الگوهای
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 هایدهه طی در و بوده انسان دیرباز مورداستفاده از مطمئن گزینه یک به عنوان کمتر نوسانات و باالتر اطمینان ضریب دلیل به

 طریق از مشكالت این تشدید از جلوگیری و مدیریت است. روبرو شده کیفی و کمی کاهش با تغذیه از بیشتر برداشت اثر در اخیر

)رحیمی، زرین مو، ح، حسنقلی نژاد است  زمینه این در منتخب هایاستراتژی از یكی پتانسیل آن با متناسب برداریبهره و اکتشاف
 .(490-441: 2809دزفولیان، 
 زمره در میالدی 4941سال  تا گرفته صورت برآورد با شودمی شمار به جهان آب کم مناطق از مایكی کشور اینكه با توجه به

 همواره نیمه خشک تا خشک مناطق در بودن واقع علت به گردد ومی مواجه آب شدید کمبود با که گرفت خواهد قرار کشورهایی

 باعث واقعیت این .(99-09: 2891)کریمی، صالحی، جعفری،  است نبوده برقرار توازن آب مصارف و منابع آن بین مناطق همه در

 آب چراکه گردد روبرو عدیدهای مشكالت با استان یزد به ویژه کشور شرق و مرکزی فالت از عظیمی بخش در تحیا ادامه تا شده

 اهمیت از تاریخ طول در و همواره گرددمی محسوب آب منابع نظر از مناطق کشور فقیرترین از یكی که یزد استان در آن مسائل و

 که است حقیقت این مؤید استان این در آبرسانی هایکانال و آبانبارها والنی،ط و منفرد قنات های است و برخوردار حیاتی و خاص

در این پژوهش ابتدا عوامل طبیعی  .اندنموده آب منابع از بهتر و بیشتر استفاده زمینة در را فراوانی هایکوشش کویری خطه مردم این
س این عوامل در قالب فنون تصمیم گیری تحلیل سلسله های احتمالی ذخایر آب زیرزمینی تعیین شد. سپموثر در ایجاد مكان

ب زیرزمینی سنجی منابع آو به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی مدل سازی شدند و در نهایت به پهنه بندی پتانسیل 2(AHP)مراتبی
  دشت یزد اردکان پرداخته خواهد شد.

 پژوهشپيشينه 
یابی منابع آب زیرزمینی )مطالعه ای با عنوان پتانسیل، در مقاله(490-441: 2809، )رحیمی، زرین مو، ح، حسنقلی نژاد دزفولیانرحیمی 

مانی های تراز ایستایی و سطح آب در دوره زیابی منابع آب زیرزمینی دادهموردی دشت شهر کرد( سعی کردند برای بررسی و پتانسیل
 ولوژی، قابلیت تخلخل، توپوگرافی و شبكه آبراهه تشكیل، پایگاه اطالعات جغرافیایی متشكل از زمین شناسی، لیت2892-2828

هكتار  2299هكتار دشت دارای پتانسیل باال برای برداشت و تغذیه مصنوعی و مناسب برای حفر چاه،  1099گردیده و نتایج نشان داد 
با عنوان بررسی روند تغییرات  در مقاله ای (40-22: 2808)پیری، هكتار پتانسیل کم است. پیری و بامری  2994پتانسیل متوسط و 

کمی سطح ایستایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و سیستم اطالعات جغرافیایی در دشت سیرجان پرداخته اند. نتایج 
 داشته است. افت مطالعه دوره در دشت نقاط بیشتر در زیرزمینی آب سطح که داد نشان معمولی روش کریجینگ با پهنه بندی

 تغییر باعث که کرده پیدا آب افزایش سطح دشت غربی نقاط باشد. درمی متر 21 متوسط طور به و متر 29 معادل افت این اکثرحد

 .است شده سیرجان دشت زیرزمینی آب سفره کیفیت و کاهش شیرین آب سفره سمت به غرب شور آب سفره سمت از آب جهت
یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش ای با عنوان پتانسیلدر مقاله ،(282-222: 2802)یمانی، علی زاده، زاده یمانی و علی

اند که بیشترین مساحت حوضه از نظر پتانسیل اقلید فارس به این نتیجه رسیده-؛ مطالعه موردی: حوضه آبادهAHPساسله مراتبی 
ن پتانسیل و کم پتانسیل مربوط به نواحی کوهستانی آب زیرزمینی مربوط به مناطق با وضعیت خوب و متوسط دارد و مناطق بدو

جنوب غربی و شمال غرب حوضه و نواحی مرکزی و شمالی حوضه به دلیل جنس زمین و نفوذ ناپذیری و نوع ساختمان و توپولوژی 
 آنها هستند.

 آب زیرزمینی منابع ساییشنا در زمین ریخت شناسی هایشاخص بررسی به (،11-92: 2899جباری،  و )جوانیهمكارانش  و جوانی

 هدایت و زیرزمینی آب برای اکتشافات هاییشاخص ارائه دلیل به زمین ریخت شناسی و زمین شناسی عوامل دریافتند آنها پرداختند.

زمین ریخت  اشكال باشند. مهمترینمی برخوردار ایاهمیت ویژه از زیرزمینی آب منابع دارای نقاط کشف برای پژوهشگران سریع
 و اشكال بین که کردند سعی آنها باشند.می آبرفتی هایپادگانه و زیرزمینی، مخروط افكنه ها هایآب نظر از قابل مطالعه سیشنا

 شود،دیده می طبیعت در آنچه اساس بر تا شود برقرار رابطه ای آن زیرزمینی آب منابع و اهر دشت فرایندهای زمین ریخت شناسی

 غنی زیرزمینی آب نظر از اهر چای رودخانه امتداد در سیالبی دشت داد نشان مطالعه نتیجه شود. زده حدس زیرزمینی آب منابع

 .باشدمی

                                                           
2. Analytical Hierarchy process 



 31، پاييز و زمستان  893-893، 6،  دوره سوم،  شماره مهندسي جغرافيايي سرزمين                                                                                                                              891

یابی منابع آب ای تحت عنوان پتانسیلدر مقاله، (490-441: 2809)رحیمی، زرین مو، ح، حسنقلی نژاد دزفولیان، رحیمی و همكاران  
های خام موجود، همچون وزنی )مطالعه موردی دشت ارسنجان( با استفاده از دادهزیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص 

ون شیب، هایی چهای منطقه به تولید نقشههای آب منطقه و نقشه آبراهه و گسلالیه زمین شناسی، نقشه توپوگرافی، نقشه چاه
گسل اقدام گردد. با توجه به افت سطح ایستایی دشت  و فاصله از 8و فاصله از آبراهه رده  8و  4طبقات ارتفاع، تراکم آبراهه رده 

ق ای آب و تغذیه مصنوعی دشت در مناطبرداری از منابع آب، انتقال بین حوضهارسنجان، انجام اقداماتی نظیر نظارت بیشتر در بهره
 با پتانسیل باال الزامی است.

در مقاله ای با عنوان پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی  (21-82: 2808)نسرین نژاد، رنگزن، کالنتری، صابری، نسرین نژاد و همكاران 
 رقومی مدل حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پس از شناسایی عوامل موثر در سیل خیزی )شیب،

 وزن آبراهه(، از فاصله زهكشی، شبكه تراکم گیاهی، بارش، پوشش تراکم اراضی، کاربری نفوذپذیری، شناسی، سنگ لندفرم، ارتفاع،

 محاسبه مراتبی فازی سلسله تحلیل روش از کارشناسان، نظرات و زوجی از مقایسات استفاده با معیارها زیر و معیارها از کدام هر

 .گردید
ل ز روش تحلیای با عنوان پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده ادر مقاله (91-92: 2809)سیف، کارگر،  همكارش و سیف

اطالعات  سیستم در سلسله مراتبی تحلیل روش با استفاده از سلسله مراتبی و سیستم جغرافیایی؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز سیرجان
 آب سطح افت استفاده نمودند. کرمان استان در سیرجان پالیای در زیرزمینی آب وجود احتمالی مناطق استخراج جهت جغرافیایی

شده است و همچنین نتایج نشان داده است طبقه دارای  زیرزمینی آب کیفیت افت و آبشور پیشروی باعث سیرجان نآبخوا زیرزمینی
 پتانسیل باال بر رسوبات آبرفتی دوران چهارم و مخروط افكنه ها منطبق بوده است.

 روش پژوهش
 20 و درجه 82 عرض های بین و درجه 11 تا دقیقه 22 و درجه 18 طول های بین کیلومتر 9919 مساحت با اردکان - یزد دشت

 و خرانق حوضه زیر به شرق سمت از کوه سیاه کویر به شمال سمت دارد. از قرار یزد استان مرکز در دقیقه 11 و درجه 84 تا دقیقه
 شیرکوه لهق حوضه، نقطه بلندترین .می شود محدود ندوشن و طاقستان حوضه زیر به غرب از شیرکوه و ارتفاعات به جنوب سمت از

 .هست دریا سطح از متر 2121 حوضه متوسط ارتفاع هست متر 099 دارای نقطه گودترین متر و 2991 با

 ایران سازندهای جزء دارند منطقه رخنمون در که سازندهایی و بوده مرکزی ایران ساختاری زون جزء ساختاری لحاظ از دشت این

 از حوضه مساحت بیشتر و است فراوانی شناسیچینه دارای نبودهای دشت، نقاط بیشتر در شناسیچینه لحاظ از هست. مرکزی

 به زیرزمینی هایآب ورودی حفرشده اند، رسوبات این در بهره برداری هایچاه اکثر .است شده تشكیل حاضر عهد جوان رسوبات

قرار دارد.  کوه سیاه حوضه دایابت در شمالی قسمت در دشت خروجی و است واقع شیرکوه ارتفاعات در جنوبی دشت بخش در آن
 .است شمال سمت به جنوب از زیرزمینی آب عمومی جهت

 
 اردكان-موقعيت دشت يزد. 8شكل 
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 زمین شناسی ساختار شده است. واقع اردکان و یزد شهرستان های بین کوه، سیاه کویر آبریز حوضه از جزئی اردکان، – یزد دشت

 و معدنی امالح افزایش )با کیفیت از غرب شمال غرب و سمت به غرب جنوب جنوب، تسم از دشت این آب منابع روی تأثیرگذار
 زیرزمینی آب کیفی طبیعی عامل مهمترین کاهد.می حدودی تا زیرزمینی تغذیه( آب منابع و مخزن سنگ لحاظ کمیت )از و شوری(

 باکیفیت زیرزمینی آب دارای مناطق است. نئوژن هاینهشته نواحی از ژیپس و هالیت انحالل دلیل آنیونی به و کاتیونی تبادل دشت،

 قسمت شرب برداشت آب دبی بیشترین و محل بهترین که دارند قرار دشت جنوب و غرب جنوب غرب، محدوده در نسبتاً مناسب

 باشد.فوالد(می صنایع برخی استقرار )محل دشت غربی

 و صدوق تفت، میبد، یزد، اردکان، شهرستان های دربرگیرنده هحوض این قرارداد. یزد استان مرکزی بخش در اردکان-یزد دشت
 و زرین ریگ آبخیز حوضه های به شمال از این حوضه است. داده اختصاص خود به استان در را جمعیت بیشترین که هست مهریز
 .گرددمی منتهی درانبها و درانجیر کویر آبخیز حوضه های به از شرق و ابرقو کویر آبخیز حوضه به غرب و جنوب از و عقدا

 فصلی جریان دارای پر آب هایسال در رودخانه ها شیرکوه کوهستانی مناطق در و بوده دائمی رودخانه فاقد موردمطالعه منطقه

 هایباران از که است سیالبی جریانات به مناطق منحصر هایرودخانه عمده جریانات و باشندمی بهار در هابرف ذوب از حاصل

 ایران زون در کشور، شناسیزمین تقسیمات نظر از موردمطالعه محدوده .شودمی پدیدار کوهستانی مناطق در بیشتر و دار شدت

 .است گردیده واقع مرکزی
ای اکتشافی ههای گوناگونی، مانند ژئوفیزیک سطحی، ژئوالكتریک، حفاریسنجی منابع آب زیرزمینی از طریق روشبرای پتانسیل

بندی برای پهنه .(2899)صداقت: زمین ریخت شناسی، هیدرولوژیكی، اقلیمی و توپوگرافی انجام می پذیرد های متكی بر تحلیل
ه اردکان، از مطالعات اولیه زمین شناسی )سنگ شناسی، تراکم گسل و فاصل-سنجی منابع آبی زیرزمینی در محدوده دشت یزدپتانسیل

ت ارتفاعی( و هیدرولوژی )فاصله از آبراهه و تراکم آبراهه( موجود در منطقه استفاده از گسل(، اقلیم )بارندگی(، توپولوژی )شیب و طبقا
 شده است.

برای وزن دهی  AHPتمكی بر وزن دهی الیه ها و ادغام آنها با استفاده از مقایسات زوجی  GISدر این تحقیق از تكنیک های 
مناطق  Arc Map 10.3در نرم افزار Overlay به کمک ابزار استفاده شده است. به الیه های مختلف وزن داده شد و در پایان
 مساعد و دارای توان از لحاظ منابع آب زیرزمینی مشخص گردید.

 روش تهیه الیه های اطالعاتی مورد نیاز جهت تهیه نقشه پتانسیل یابی منطقه مورد مطالعه
 .GIS( منطقه در محیط DEMشه مدل رقومی ارتفاعی )تهیه الیه های اطالعاتی توپولوژی شامل طبقات ارتفاعی و شیب از نق -
تهیه الیه های اطالعاتی زمین شناسی شامل سنگ شناسی یا لیتولوژی، تراکم گسل و فاصله از گسل از نقشه زمین شناسی حوضه  -

 .GISدر محیط 
 .GISارتفاعی حوضه در محیط ( DEMتهیه الیه هیدرولوژی شامل تراکم آبراهه و فاصله از آبراهه از نقشه توپوگرافی و ) -
 .GISتهیه اطالعات اقلیمی بارش از طریق روابط خطی بارش و ارتفاع و همچنین دما در محیط  -

در چهار سطح به  GISدر محیط نرم افزاری  AHPسنجی منابع آب زیرزمینی با استفاده از بندی پتانسیلمدل مفهومی برای پهنه
 شرح زیر انجام پذیرفت.
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 نمودار مراحل انجام تحقيق. 8شكل 

 

 وزن دهي به عوامل موثر در پتانسيل سنجي منابع آب زيرزميني
 Analyticalهای تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی )( یكی از کارآمد ترین تكنیکAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی )

Hierarchy process-AHP های ترین سیستممطرح شد. این روش یكی از جامع 2099ال ساعتی در ( که اولین بار توسط توماس
کند م میمراتبی فراهگیری با معیارهای چندگانه است زیرا امكان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسلهطراحی شده برای تصمیم

 و همچنین امكان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسأله دارد.
 های رقیب در سطحها است، به عبارت دیگر، گزینهدادن به معیارها و زیرمعیارها هدف تعیین وزن برای جفت جفت سنجهدر وزن 

ترجیح "( مورد مقایسه دو به دو قرارگیرند. مقایسه دو به دو بااستفاده از مقیاسی که از4ها در سطح )( باید به واسطه هریک از سنجه2)
تصمیم گیرنده را  ،0تا  0/2گیرد. تجربه نشان داده است که استفاده ازانجام می طراحی شده است، "بی اندازه مرجح "تا "یكسان

ای به ( در امتیاز دهی مقایسه2ای مطلوب انجام دهد. به همین علت استفاده از جدول شماره )سازد تا مقایسات را به گونهقادر می
. الزم به توضیح شودمیثبت  (8×8مورد مثال ) K×Kی جفتی دریک ماتریس صورت یک مقیاس استاندارد درآمده است. مقایسه ها

است، پس ترجیح سنجه  1،ای در ای.اچ.پی، یک ماتریس معكوس است، یعنی اگر ترجیح سنجه یک به دواست که ماتریس مقایسه
 2اول: به صورت اعداد شود.تعیین می ها به صورت یكی از دو صورت زیراست و به عبارت دیگر اعداد هریک از مقایسه 1/2دو با یک 

شوند، ( نشان داده می0تا2و معكوسی از 0تا2ها به دو صورت )اعداد ؛ دوم: به صورت معكوس اعداد مذکور. با توجه به اینكه اولویت0تا
سبی بیشتری نسبت به (ام قراردارد، دارای اهمیت نi) ( اگر بزرگتر از یک باشد، مفهومش آن است که معیاری که در سطرaijمقدار )

تعیین معیارها و زیرمعیار
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 جمع آوری اطالعات و نقشه های موردنیاز

 نظر کارشناسان

 وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها

 سازگاری قضاوت ها

GISتلفیق نقشه ها با  ولید نقشه نهایی پتانسیل سنجی منابع ت 

 آب زیرزمینی
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(ام اهمیت نسبی کمتری i(ام قراردارد و برعكس. مقادیر کمتر از یک نشان دهنده آن است که سنجه)jای است که در ستون )سنجه
 (.41(ام دارد)jنسبت به سنجه)

 
 AHPمقياس مقايسات دو به دو در .8جدول 

 2 ترجیح یكسان هر دو گزینه اثر یكسانی بر هدف دارند.

 8 کمی ارجحیت .اندک است(یكی از گزینه ها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه ارجحیت

 1 ارجحیت قوی .قوی است(ارجحیت یكی از گزینه ها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه

 9 ارجحیت بسیار قوی .بسیار قوی است(ارجیحت یكی از گزینه ها بر دیگری )گزینه مورد مقایسه

 0 ارجحیت بی نهایت در حداکثر مقدارممكن قرار دارد(یگری )گزینه مورد مقایسهها بر دارجحیت یكی از گزینه

 4،2،2،9 امتیازات میانی نشان دهند ه حالت های میانی هر یک از حاالت مقایسه ای فوق است

 

 بحث و نتايج

 سنجي منابع آب زيرزمينيوزن دهي به معيارهاي پتانسيل
و کمترین آن  142/9باوزن  معیار اصلی صورت گرفت، بیشترین وزن به معیار اقلیمی 2بین  ای کهدر مقایسه، 4مطابق جدول شماره 

 داده شد. 992/9به معیار توپولوژی با وزن نسبی 
 سنجي منابع آب زيرزمينيدهي به معيارهاي پتانسيلوزن .8جدول 

  اقليمي هيدرولوژي زمين شناسي توپولوژي وزن نسبي
 اقليمي 2 8 8 1 142/9

 هيدرولوژي 88/9 2 2 8 492/9

 زمين شناسي 88/9 2 2 8 492/9

 توپولوژي 4/9 88/9 88/9 2 992/9

 

 سنجي منابع آب زيرزمينيوزن دهي به زيرمعيارهاي پتانسيل
 و کمترین 822/9باوزن  معیار اصلی صورت گرفت، بیشترین وزن به زیر معیاربارش 9ای که بین در مقایسه، 8مطابق جدول شماره 

 داده شد. 944/9آن به زیرمعیار طبقات ارتفاعی با وزن نسبی 

 سنجي منابع آب زيرزمينيوزن دهي به زير معيارهاي پتانسيل .9 جدول
وزن 

 نسبي

طبقات 

 ارتفاعي
 شيب

فاصله 

 گسل

تراكم 

 گسل

سنگ 

 شناسي

فاصله 

 آبراهه

تراكم 

 آبراهه
  بارش

 بارش 2 8 1 2 1 2 9 9 822/9

 تراكم آبراهه 88/9 2 8 8 2 1 2 9 449/9

 فاصله آبراهه 4/9 88/9 2 2 8 8 2 1 222/9

 سنگ شناسي 41/9 88/9 2 2 8 2 1 1 249/9

 تراكم گسل 4/9 41/9 88/9 88/9 2 2 8 8 919/9

 فاصله گسل 22/9 4/9 88/9 41/9 2 2 8 8 982/9

 شيب 22/9 22/9 41/9 4/9 88/9 88/9 2 8 918/9

944/9 2 88/9 88/9 8/9 4/9 4/9 22/9 24/9 
طبقات 

 ارتفاعي
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 ها به تفكيکسازي دادهيكپارچه
ی هر گروهها با بقیه متفاوت است و نیز به منظور اعمال تغییرات به ارزش های درون ها و ارقام هر یک از الیهبه دلیل اینكه ارزش
نشانه کمترین پتانسیل و عدد  2پنج واحد نرمال شوند که عدد ها در ها باید نرمال شوند. بنابراین باید همگی الیهمتغیر یا معیار، الیه

 واحد ها،الیه سازی( بندی )نرمالپهنه وزن گرفتند. AHPها با روش به معنای بیشترین پتانسیل است که هر یک از این پهنه 1

 و گیریاندازه واحدهای متفاوتی با و هاروش به هااز الیه یک هر که از آنجا کند.می مقایسه قابل هم با را های متفاوت عوامل
بندی آنها براساس درجة ها، طبقهتلفیق کرد. در واقع هدف نرمال سازی الیه واحدهای متفاوت با را آنها تواناند نمیمحاسبه شده

 (.2)جدول شماره  تناسب به منظور مطالعه است
 

 AHPوزن نسبي اليه هاي توپولوژي با روش  .9جدول 

 وزن كالس اليه ها

 شیب

2-9 129/9 

24-2 428/9 

44-24 240/9 

88-44 928/9 

20-88 984/9 

 ارتفاع

2828-010 129/9 

2219-2822 428/9 

4929-2210 240/9 

4189-4922 928/9 

2924-4189 984/9 

 
 

 
 نقشه هاي عامل توپولوژي .9شكل 

 
 

 

 



  899                                            عبداللهي و باالجه    -سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزدبندي پتانسيلنهپه

 AHPوزن نسبي اليه اقليم با روش  .3جدول 

 وزن السك اليه ها

 بارش

29- 984/9 

299-29 928/9 

229-299 240/9 

299-229 428/9 

299+ 129/9 

 

 
 نقشه عامل اقليمي .9شكل 

 
 AHPوزن نسبي اليه هاي هيدرولوژي با روش  .6جدول 

 وزن كالس اليه ها

 تراکم آبراهه

291/9-9 129/9 

812/9-292/9 428/9 

149/9-814 240/9 

994/9-449/9 928/9 

999/9-998/9 984/9 

 فاصله از آبراهه

2921-9 129/9 

8282-2922 428/9 

1229-8284 240/9 

2928-1229 928/9 

9190-2922 984/9 
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 هاي عامل هيدرولوژينقشه .9شكل 

 
 AHPوزن نسبي اليه هاي زمين شناسي با روش  .9جدول 

 وزن كالس اليه ها

 سنگ شناسی

 192/9 درشت دانه

 499/9 متوسط

 902/9 ریزدانه

 911/9 آذرین

 فاصله از گسل

2229-9 129/9 

28204-2929 428/9 

49189-28208 240/9 

49892-49180 928/9 

82489-49891 984/9 

 تراکم گسل

289/9-9 984/9 

492/9-280/9 928/9 

222/9-499/9 240/9 

114/9-221 242/9 

209-118 129/9 
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 شناسيهاي عامل زميننقشه .6شكل 

 

 
 سنجي منابع آب زيرزمينيهاي عوامل موثردر پتانسيلنقشه. 9شكل 
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 اردكان-بندي پتانسيل سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزدنقشه پهنه. 1شكل 

 

 محاسبه ميزان سازگاري
( C.Rل متعدد، درمحاسبه نرخ سازگاری )، عالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم و درنظر گرفتن عوامAHPاهمیت 

وان به تدهد که تاچه اندازه میکند. این مكانیزم نشان میاست. نرخ سازگاری مكانیزمی است که سازگاری مقایسات را مشخص می
یاکمتر  2/9(C.Rهای جداول ترکیبی اعتماد کرد. برطبق تجربه اگر نرخ سازگاری )های حاصل از اعضاء گروه و یا اولویتاولویت

 صورت تحلیلگر باید به مراحل قبل برگردد.ها را خوب و وزن ها را قابل اعتماد دانست؛ در غیر اینتوان داوریباشد، می
ها بپردازد. برای محاسبه نرخ سازگاری، تحقیقات متعددی صورت گرفته است که بهترین روش، استفاده از و مجددا به بازبینی داوری

 .بردارهای ویژه است
 (.9جدول شماره ) است Wبابرداروزن های سنجه ها Aاولین قدم، محاسبه حاصل ضرب ماتریس  -
 

 محاسبه وزن ويژه معيارهاي پتانسيل سنجي منابع آب زيرزميني .1جدول 

  اقليمي هيدرولوژي زمين شناسي توپولوژي وزن نسبي وزن ويژه

 اقلیمی 2 8 8 1 142/9 299/4

 هیدرولوژی 88/9 2 2 8 492/9 992/9

 زمین شناسی 88/9 2 2 8 492/9 992/9

 توپولوژی 4/9 88/9 88/9 2 992/9 824/9

 

 بردارسازگاری( Lمحاسبه مقدار  -

 ، از معادله زیر به دست می آید:Lمحاسبه مقدار
 :2رابطه شماره

L=
1

n
 ⦋ ∑ (𝐴𝑊j)/(Wj)⦌𝑛

𝑖=1 

L =
1

4
(

2.107

0.521
+ 

0.801

0.201
+  

0.801

0.201
+  

0.312

0.076
) =

16.119

4
= 4.029 

 :شودمی: شاخص سازگاری ای.اچ.پی ازمعادله زیر محاسبه CIمحاسبه -

 :4رابطه شماره 
  CI = (L-n)/(n-1) 
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4.029 − 4

4 − 1
 =  

0.009

3
 = 0.01 

( هریک RIصادفی)شود. شاخص اعداد تمربوط به آن محاسبه می n)شاخص اعداد تصادفی(: باتوجه به RIبه  CIمحاسبه نسبت  -
 ها درجدول زیر آمده است. مقادیر درج شده درجدول مذکور به وسیله آزمایشگاه ملی اوک ریچ و وارتون اسكول تولید شده است. nاز 

 
 (RIشاخص سازگاري تصادفي) .3جدول 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

1/59 1/57 1/56 1/48 1/51 1/49 1/45 1/41 1/32 1/24 1/12 0/9 0/58 0 0 RI 
 ( (Saaty, Tumas L. 1986 منبع:

 
 :8رابطه شماره 

CR = 
CI

RI
  

   

CR=
0.01

0.9
=0.011≤ 0.1 

 
 (.9ها را قابل اعتماد دانست )ها را خوب و وزنتوان داوریباشد، میمی 2/9( کمتر از C.Rنرخ سازگاری ) با توجه به اینكه

 افت با که دشتی عنوان به شهرکرد ی داریوش رحیمی به پتانسیل یابی منابع زیرزمینی دشت شهر کرد به بررسی دشتدر مطالعه ا

 سطح و ایستابی تراز های داده زیرزمینی آب منابع یابی پتانسیل و بررسی برای .است گردیده انتخاب است کیفیت روبرو و آب سطح

 شیب - توپوگرافی تخلخل، قابلیت لیتولوژی، شناسی، زمین از متشكل جغرافیایی العاتاط ، پایگاه2828-2892در دوره زمانی  آب

گردید که شباهت زیادی با پژوهش حاضر دارد با این تفاوت که در این پژوهش به بررسی عامل اقلیمی نیز  تشكیل آبراهه شبكه و
بندی کیفی منابع آب های زمین آمار در پهنهروش پرداخته است و همچنین یزدانی مقدم و همكارانش در مطالعه ای با بررسی

ت سی نقشه های به دسهای زمین آمار پرداخته است، بررزیرزمینی دشت کاشان با استفاده از سیستم اطالعت جغرافیایی و روش
 شودمیه تدهد که بطور کلی هر چه از سمت غرب به سمت شرق حوضه حرکت می کنیم از کیفیت آب زیرزمینی کاسآمده نشان می

ی هاآبهای زیرزمینی است که باعث هجوم که علت اصلی این امر توسعه نامناسب اراضی کشاورزی و بهره برداری بیش از حد آب
ی پرداخته بندی کیفی منابع آب زیرزمینی زیرزمینی در این مناطق می گردد. در این پژوهش به پهنههاآبشور و در نهایت بی کیفیتی 

 یابی منابع آب زیرزمینی پرداخته شده است.هش حاضر به پتانسیلشده ولی در پژو

 نتيجه گيري
ستم اردکان موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از سی-در این پژوهش پنج عامل موثر در پتانسیل سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد

یجه اردکان پرداخته شده و نت-زیرزمینی دشت یزد به پهنه بندی پتانسیل سنجی منابع آب AHP( و مدل GISاطالعات جفرافیایی )
( 9مشخص شده این پژوهش تعیین مناطق با پتانسیل آب زیرزمینی درپنج طبقه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد )جدول

 محاسبه گردید.
 اردكان-وضعيت پتانسل سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزد .81جدول 

 درصد كتار(مساحت )ه وضعيت پتانسيل سنجي
 29 229288 پتانسیل خیلی کم

 92/29 492092 پتانسیل کم

 0 09020 متوسط پتانسیل

 22/0 291194 پتانسیل زیاد

 81/10 941180 پتانسیل خیلی زیاد
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 اردكان-وضعيت پتانسل سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزد .1شكل 

 
زیاد با  اردکان، دارای پتانسیل خیلی-سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزدبا توجه به نتایج به دست آمده از پهنه بندی پتانسیل 

درصد،  0با  هكتار پتانسیل متوسط 09020درصد پتانسیل زیاد،  22/0هكتار معادل 291194درصد،  81/10هكتار معادل  941180
باشد. این نتایج نشان لی کم میدرصد پتانسیل خی 29هكتار معادل  229288درصد پتانسیل کم و  92/29هكتار معادل  492092

اردکان می باشد که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مناسب و علمی جهت بهره -دهنده پتانسیل باالی منابع آب زیرزمینی دشت یزد
 باشد.برداری از این منابع برای تامین آب مورد نیاز و حل مشكالت ناشی از آب در استان یزد می

 منابع

بررسی روند تغییرات کمی سسطح ایستایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و سیستم اطالعات جغرافیایی؛  .(2808)پیری، ح. 
 .40-22، 1. سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعیمطالعه موردی: دشت سیرجان. 

 بر مبتنی مدل از استفاده با سطحی یهاآبروان . شبیه سازی(2808)جعفری، ر، بردی شیخ، و، حسینعلی زاده، م، رضایی مقدم، ح. 

 .99-02 (،2)2. از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی سنجش(. LISEMلیسم ) ایی جغرافی اطالعات سامانه
مجله سایی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی: دشت اهر. های زمین ریخت شناسی در شنا. شاخص(2899) .جوانی، و، جباری، ا

 .11-92، پژوهشی فضای جغرافیایی -علمی
-224، 2 ،. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی: دشت شهر کرد(2809)رحیمی، د. 
249. 

. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص (2809)ح. رحیمی، د، زرین مو، ح، حسنقلی نژاد دزفولیان، 
 .490-441 ،فصلنامه تحقیقات جغرافیاییوزنی؛ مطالعه موردی: دشت ارسنجان. 

ی: مورد شناسای . بررسی وضعیت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی؛(2809)رهنما، ه. قنبرپور، م، حبیب نژادروشن، م، دادرسی سبزوار، ا. 
 .82-22، 8 ،منطقه ای-جغرافیا و آمایش شهریدشت جوین، استان خراسان رضوی. 

-92 ،9 ،جغرافیا و مخاطرات محیطی .بهار-. تحلیل مكانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان(2804)زارع ابیانه، ح. 
21. 

؛ نمونه AHPهای فرسوده شهری با استفاده از روش . تبیین و اولویت بندی مداخله در بافت(2804)زنگنه، ی، فرهادی، ج، توبی، و. 
 .20-24 ،24، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری موردی: مشهد، محله نوغان.

ایی؛ مطالعه تبی و سیستم جغرافی. پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مرا(2809)سیف، ع. کارگر، ا. 
 .91-92 ،24 ،فصلنامه جغرافیای طبیعیموردی: حوضه آبریز سیرجان، 

 .21-48 ،29 ،رشد آموزش جغرافیا. برررسی منابع آب زیرزمینی دشت سیالخور و عوامل موثر در آن. (2802)شعبانی، ر. 
 تشارات تهران پیام نور.انتهران:  .زمین و منابع آب .(2899)صداقت، م. 
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۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

ی پتانسیل خیل

کم

ی پتانسیل خیلپتانسیل زیادطپتانسیل  متوسپتانسیل کم

زیاد

درصد
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 .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر :تهران .فرایند تحلیل سلسله مراتبی. (2899)قدسیپور، ح. 

برداری از منابع آب حوزه های آبریز مناطق خشک؛ مطالعه موردی: . روشی جدید در بهره (2891)کریمی، س. صالحی، م. جعفری، ح. 
 .99-09 ،29 ،مجله محیط شناسیسد مرودست. 
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 .21-82 (،2)1 ،عات جغرافیایی در منابع طبیعیسنجش از دور و سامانه اطالفازی.  مراتبی سلسله تحلیل
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