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ارزیابی کارایی روش تحلیل سلسله مراتبی در پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی
(مطالعۀ موردی :دشت قروه-دهگالن)
 امید رحمتی*؛ دانشآموختۀ دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه لرستان
 علی اکبر نظری سامانی؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 محمد مهدوی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
تعیین پتان سیل منابع آب زیرزمینی با توجه به نیاز روزافزون ک شور ایران به آب ،امری ضروری و اجتنابناپذیر تلقی میگردد .در این
پژوهش ،به منظور ارزیابی کارایی روش تحلیل سلللسللله مرات ی در شللناسللایی مناار دارای پتانسللیل آب زیرزمینی ،از پارامترهای
سنگشناسی ،بارندگی ،تراکم زهکشی ،تراکم خطواره و شیب زمین در قالب مطالعهای موردی در دشت قروۀ دهگالن استفاده شد .نظر
ده کارشللناب برای مقایسللات جفتی این پارامترها در قالب پرسللشنامه تهیه گردید .وزن نرمالشللدۀ این پارامترها بر اسللاب مقیاب
ساعتی و اهمیت نس ی آنها در پتانسی ل آب زیرزمینی با روش تحلیل سلسله مرات ی ( )AHPو فن بردار ویژه تعیین گردید .برای تهیۀ
نقشۀ توزیع خطوارهها از تصاویر  ETM+ماهوارۀ لندست و نرم افزار  PCI Geomaticaاستفاده شد .درنهایت ،نقشۀ پیشبینی پتانسیل
آب زیرزمینی به و سیلۀ ترکیب خطی وزنی و با ا ستفاده از نرم افزار  ArcGIS9.3تهیه شد .اعت ار سنجی نق شۀ پیشبینی پتان سیل آب
زیرزمینی بر پایۀ مدل ن س ت فراوانی و با ا ستفاده از نتایج آزمایش پمپاژ  20چاه در منطقۀ مورد مطالعه انجام گرفت .نتایج حا صل از
مقایسۀ پتانسیل پیشبینی شدۀ آب زیرزمینی و توصیف ظرفیت ویژۀ چاهها نشان داد که دقت نقشۀ پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی
 85درصد است .بنابراین بهکارگیری روش تحلیل سلسله مرات ی به منظور پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی مخصوصاً در آبخوانهای
فاقد ااالعات بسیار مفید و قابل اعتماد است.
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 .1مقدمه
تعیین پتانسلللیل منابع آب زیرزمینی با توجه به نیاز
روزافزون کشور ایران به آب ،امری ضروری و اجتنابناپذیر
تلقی میگردد .این درحالی اسللت که بیش از  50درصللد
ن یاز آبی کشلللور ،از اریر م نابع آب زیرزمینی تنمین
میگردد .از ارفی دیگر ،رسلللوبللات کواترنری مهمترین
مخزن ذخیرۀ آب زیرزمینی در مناار خشللم محسللوب
میگردد []7؛ که گسللترش این رسللوبات در ایران بسللیار
وسیع است [.]2
تکن یم های مختلفی برای بررسلللی پ تانسللل یل آب
زیرزمینی وجود دارد .تحلیلهای چینهشللناسللی و روش
حفاری چاههای اکتشلللافی ،واقعیترین و اسلللتانداردترین
روش برای شناخت ویژگیهای آبخوان و تعیین پتان سیل
آب زیرزمینی اسللللت []11؛ ا ما این روش ها ز مانبر و
هزینه بر بوده و نیاز به تخصللل و مهارت زیادی در این
زمینلله دارد [ 8و  .]14همچنین نتللایج تکنیللمهللای
ژئوفیزیم نیز همواره نیازمند اعت ار سنجی به و سیلۀ داده
های حفاری است [.]1
روش تحلیل سلللسللله مرات ی ( 1)AHPبه عنوان یم
ابزار مهم در زمینۀ تصللمیمگیریهای زیسللت محیطی و
منابع آب شناخته شده است [ 4و  .]16در یم پژوهش با
اسللتفاده از پارامترهای سللنگشللناسللی ،سللاختار زمین،
پوشش سطح زمین ،شیب و ش کۀ زهکشی و بهکارگیری
فرایند تحلیل سل سله مرات ی ،تکنیمهای سنجش از دور
و سلللیسلللتم ااالعات جیرافیایی ،پتانسلللیل منابع آب
زیرزمینی بخشللی از کشللور اتیوپی پیشبینی شللد .نتایج
نشلللان داد که ارت از نزدیکی بین په نه های پیشبینی
پتانسللیل آب زیرزمینی و عملکرد چاهها وجود دارد [.]14
این درحالی اسلللت که میزان کارایی روش و دقت نقشلللۀ
پیشبینی پتانسلللیل آب زیرزمینی در اکار این پژوهشها
برر سی ن شده ا ست .همچنین در پژوه شی دیگر که منابع

)Analytical Hierarchy Process: (AHP

1

آب زیرزمینی با اسللتفاده از تکنیمهای سللنجش از دور و
سی ستم ااالعات جیرافیایی پیشبینی شد؛ نتایج ن شان
داد که دشللتسللرهای با رسللوبات ضللخیم و دشللتهای
سیالبی دارای پتانسیل آب زیرزمینی خوبی هستند [.]9
پیشبینی پتانسللیل آب زیرزمینی نیازمند اسللتفاده از
دادههللای مختلف هیللدرولوژیکی ،ژئومرفولوژیکی ،زمین
شنا سی و ...ا ست که مدیریت و ادغام صحیح آنها الزمۀ
ا صلی دقت و صحت پیشبینی ا ست .به همین منظور در
این پژوهش برای ادغام صللحیح دادهها و همچنین ارت از
صللحیح و منطقی بین پارامترهای محیطی ،از سللیسللتم
ااالعات جیرافیایی و روش تحلیل سلسله مرات ی استفاده
شده ا ست .هدف ا صلی این پژوهش ،ارزیابی کارایی روش
تحلیل سلللسللله مرات ی در بررسللی پتانسللیل منابع آب
زیرزمینی است.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
د شت قروه -دهگالن با و سعت  1314/2کیلومترمربع
در شرق استان کردستان واقع گشته که بر اساب سامانۀ
مخت صات جیرافیایی بین اولهای ˚ 47و ˈ 10تا ˚ 48و
ˈ 8شلللرقی و بین عر های ˚ 34و ˈ 55تا ˚ 35و ˈ25
شلللمالی ،در زون  38جیرافیایی قرار دارد .از لحاظ زمین
شنا سی ،د شت قروه-دهگالن بخ شی از زون ساختمانی
سلللن ند -سلللیر جان بوده که جزء ف عالترین زون های
سللاختمانی ایران محسللوب میگردد .متوسلل سللاالنۀ
بار ندگی و د مای منط قۀ مورد م طال عه ،به ترت یب تقری ًا
 340م ی لی م تر و  12درج لۀ سللللا ن تی گراد اسللللت.
شلللکل ( )1موقعیت جیرافیایی منطقۀ مورد مطالعه را در
استان کردستان نشان میدهد.

 .2.2شبکهبندی منطقۀ مورد مطالعه
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در برخی از مطالعات انجامشلللده ،به منظور تجزیه و
تحلیل و کمی کردن تنثیر برخی عوامل از جمله شللل کۀ
زهکشلللی ،توزیع خطواره ها و  ...از تکنیم شللل کهبندی
اسللتفاده شللده اسللت [ 1و  .]9به همین منظور ،سللطح

منطقۀ مورد مطالعه با اسلللتفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3

به صلورت یکنواخت شل کهبندی گردید (اندازۀ هر سللول
 9/54کیلومترمربع درنظر گرفته شد).

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

 .3.2انتخاب پارامتر های تأثیر گذار بر پتانس یل
آب زیرزمینی
پارامترهای سللنگشللناسللی ،خا شللناسللی ،الگوهای
ژئومرفولوژی ،تراکم خطواره ها و ...بر پتانسلللیل منابع آب
زیرزمینی تنثیرگذارند [ 11 ،3و  .]18در این پژوهش برای
پیشبینی پتانسلللیل آب زیرزمینی پنج پارامتر بارندگی،
سنگشناسی ،تراکم زهکشی ،تراکم خطواره و شیب زمین
درنظر گرفته شده است.
نق شۀ سنگ شنا سی منقطه با ا ستفاده از نق شههای
زمینشللناسللی  1:100000قروه و سللنند تهیه و رقومی
گردید .بخشهای دارای سنگ شناسی سخت و نفوذناپذیر

Aquifuge

1

جزء آکیفوژ( 1فاقد توان نفوذ و ذخیرۀ آب) مح سوب شده
و به همین دل یل وارد مدل پیشبینی پ تانسللل یل آب
زیرزمینی نخواهد شد.
خطوارهها ساختارهای تکتونیکی خطی اویلی هستند
که حاوی ااالعات مهم سللطحی و زیرسللطحی بوده و در
میزان نفوذ جریانات سلللطحی ،تیذیۀ آبخوان و یا حرکت
آب های زیرزمینی مؤثر ند [ .]6تشلللخی خطواره های
م ن طقللۀ مورد مطللا لعلله بللا اسللل تفللاده از نرم ا فزار
 PCI Geomaticaو تصلللاویر ماهوارهای 2ETM+1سلللال
 2000انجام گرفت .به منظور کمیکردن تنثیر خطواره ها،
پللارامتر تراکم اول خطواره تعریف گردیللد .تراکم اول
خطواره مطابر رابطۀ ( )1ع ارت اسللت از نسلل ت مجمو
Enhanced Thematic Mapper Plus

2
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اول تمام خطوارههای موجود در سلللول iام به مسللاحت
همان سلول.
(رابطۀ )1

)(km-1

𝐿

𝑛=𝑖∑ = 𝑑𝐿
𝐴 𝑖=1

که در آن  ΣLمجمو اول خطواره های یم سللللول
برحسلللب کیلومتر و  Aمسلللا حت سللللول برحسلللب
کیلومترمربع اسلللت .مقادیر تراکم اول خطواره برای هر
سلول محا س ه و به نقطۀ مرکز مخت صات سلول مربواه
اختصللاص داده شللد .سللپ نقشلۀ تراکم اول خطواره با
استفاده از تکنیم درونیابی کریجینگ بهدست آمد.
سی ستم ش کۀ زهک شی یم منطقه به شیب ،ماهیت
سنگ شنا سی و الگوی ساختاری زمین شنا سی ب ستگی
دارد .هرچه میزان نفوذپذیری سنگ بی شتر با شد ،به ت ع
آن میزان توسعه یافتگی ش کۀ زهکشی کمتر است .برای
کمیکردن تنثیر شل کۀ زهکشلی و وارد کردن آن به مدل
پیشبینی پتان سیل آب زیرزمینی ،از ش کهبندی 1اراحی
شللده در مراحل پیشللین ،اسللتفاده شللد .تراکم زهکشللی
مطابر رابطۀ ( )2ع ارت اسلللت از نسللل ت مجمو اول
آبراهههای سلول iام به مساحت همان سلول [ 1و .]10
(رابطۀ )2

)(km-1

𝐿

𝑛=𝑖∑ = 𝑑𝐷
𝐴 𝑖=1

که در آن  ΣLمجمو اول جریان های یم سللللول

داده های بارندگی ایسلللتگاه های بارانسلللنجی قروه،
دهگالن ،بیانلو ،اصللحاب ،او گن دخان ،کهریز ،آصللفآباد،
ح سنخان ،صلواتآباد و همدان از شرکت مدیریت منابع
آب ایران تهیه و مقدار میانگین سللاالنۀ بارندگی برای بازۀ
زمانی  1370-1391محاس ه گردید .سپ نقشۀ میانگین
بارندگی ساالنۀ منطقه با استفاده از روش درونیابی IDW
بهدسللت آمد و درنهایت در پنج کالب -320 ،260-290
 350-380 ،320-350 ،290و  380-400میلیمتر در
سال ا قهبندی گردید.

 .4.2تعیین وزن پارامترها و نرخ تأثیر کالسها

21

برای تعیین وزن معیارها از فرایند تحلیل سللللسلللله
مرات ی [ ]17و تکن یم بردار ویژه اسلللت فاده شلللد .این
وزندهی بر ا ساب اهمیت ن س ی هر پارامتر در پتان سیل
آب زیرزمینی انجام گرفت .برای انجام مقایسللههای جفتی
از مقیاب  1-9روش  Saatyاسللتفاده شللد (جدول  .)1در
این فرایند هر دو پارامتر با توجه به اهمیت نس ی آنها در
پتان سیل منابع آب زیرزمینی ،درقالب یم پر سشنامه ،دو
به دو مقایسلله شللد .درنهایت ماتری مقایسللات جفتی و
وزن نرمال شدۀ پارامترها براساب نظرات ده کارشناب و با
استفاده از نرم افزار  Expert Choice 11بهدست آمد.
همچنین مقای سات انجام شده زمانی قابل ق ول ا ست
که نرخ سلازگاری )CR( 3آن ها کمتر از  0/1باشلد [.]17
م قدار نرخ سلللاز گاری بر اسلللاب راب طه های ( )3و ()4
بهدست میآید.

برحسلللب کیلومتر و  Aمسلللا حت سللللول برحسلللب
کیلومترمربع اسللت .مقادیر تراکم زهکشللی بهدسللت آمده
برای هر سلول ،به نقطۀ مرکز مختصات آن اختصاص داده
شلللد .با بکارگیری تکنیم درون یابی کریجینگ ،نقشلللۀ
تراکم زهکشی تهیه گردید.
به منظور تهیۀ نقش لۀ شللیب از مدل رقومی ارتفا ( 2با
قدرت تفکیم  30متر) و نرم افزار  ArcGIS9.3اسلللتفاده
شد .نقشۀ به دست آمده به پنج کالب ،6-10 ،3-6 ،0-3
 10-15و بیشتر از  15درصد گروهبندی گردید.

که در این رابطه ها n ،λ ،CI ،و  RIبه ترتیب ع ارتند
از نسللل ت سلللازگاری ،میانگین بردار سلللازگاری ،تعداد

1

3

Grid
)Digital Elevation Model: (DEM

2

(رابطۀ )3
(رابطۀ )4

𝑛𝜆−

𝐶𝐼 = 𝑛−1
𝐼𝐶

𝐼𝑅 = 𝑅𝐶

Consistency Ratio
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تصلادفی به

پارامترها و شلاخ تصلادفی .مقدار شلاخ
تعداد پارامترها بستگی دارد.
نرخ تنثیر ( )Rبر اسلللاب اثر نسللل ی کالب های هر
پارامتر در پتانسلللیل آب زیرزمینی و از اریر جمعآوری

نظر ده کارشللناب تعیین گردید .این نرخها ع ارتند از ،1
 4 ،3 ،2و  5و به ترتیب بیانگر پتانسلللیل آب زیرزمینی
خیلی کم ،کم ،متوس  ،زیاد و خیلی زیاد است.

جدول -1مقیاس انجام مقایسههای زوجی
تعریف

درجۀ اهمیت

اهمیت مساوی
به نس ت مهمتر
اهمیت زیادتر
اهمیت فوق العاده زیادتر
ارزشهای بینابینی

1
3
5
9
8،4،6،2

 .5.2تعیین شاخص پتانسیل آب زیرزمینی ()GWPI
به منظور تعیین شلللاخ پتانسلللیل آب زیرزمینی از
روش ترک یب خطی وزنی ( )WLCکه رایجترین تکن یم
در تحلیل ارزیابی چند معیاری ا ست ،ا ستفاده شد [.]12
شاخ پتان سیل آب زیرزمینی مطابر رابطۀ ( )5برای هر
سلللول محاسلل ه گردید و مقدار آن به نقطۀ مرکز سلللول
اختصاص داده شد.
(رابطۀ )5
GWPI = (Ltw × LtR) + (Rfw × RfR) +
)(Ddw × DdR) + (Ldw × LdR) + (Sw × SR

ع ارتند از شاخ پتانسیل آب زیرزمینی ،سنگ شناسی،
بارندگی ،تراکم زهکشلللی ،تراکم خطواره و شلللیب زمین.
همچنین اندی های  Wو  Rبه ترتیب بیانگر وزن پارامتر
و نرخ تنثیر کالب مربواه است.
در نهایت نقشللۀ پیشبینی پتانسللیل آب زیرزمینی با
تکن یم درون یابی کریجی نگ در نرم افزار ArcGIS9.3
تهیه گردید .الزم به ذکر اسلللت از آنجایی که نرخ تنثیر
کالب های هر پارامتر ( )Rمحدود به مقدار  1-5اسلللت،
مقدار شاخ پتان سیل آب زیرزمینی نیز ،محدود به 1-5
خوا هد بود .لذا م قدار شللللاخ  GWPIدر پنج کالب
ا قهبندی شد (جدول.)2

که در آن  Ld ،Dd ،Rf ،Lt ،GWPIو  Sبه ترت یب
جدول  -2طبقات شاخص پتانسیل آب زیرزمینی []1
پتانسیل آب زیرزمینی
خیلی کم
خیلی کم-کم
کم-متوس
متوس -زیاد
زیاد-خیلی زیاد

مقدار شاخ
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

GWPI
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( )Rکالسها

 .3نتایج
 .1.3تهیۀ نقش ههای اولیه پیشبینی پتانس یل آب
زیرزمینی
نق شههای ش کهبندی ،سنگ شنا سی ،تراکم زهک شی،
تراکم خطواره ،بارندگی و شلللیب منطقۀ مورد مطالعه در
شکل ( )2نشان داده شده است.

 .2.3وزن نرمالش د پارامترها ( )Wو نرخ تأثیر

ماتری م قایسللله های زوجی و وزن نر مال شلللدۀ
پارامترهای مورد نظر در جدول ( )3نشان داده شده است.
همچنین مقدار نرخ سلللازگاری ( )CRپ از محاسللل ه
نس ت سازگاری و میانگین بردار سازگاری 0/06 ،بهدست
آمد که سازگاری مقای سههای جفتی و وزنهای بهد ست
آمده را تنیید مینماید .نرخ تنثیر کالبهای هر پارامتر نیز
در جدول ( )4آمده است.

شکل .2نقشههای شبکهبندی (الف) ،سنگشناسی (ب) ،تراکم خطواره (ج) ،تراکم زهکشی (د) ،شیب (ه)
و میانگین بارندگی (و) منطقۀ مورد مطالعه
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جدول .3ماتریس مقایسههای زوجی و وزن نرمال شدۀ پارامترها
پارامترها

Rf
1
1/3
1/3
1/5
1/7

Lt
3
1
1/3
1/5
1/7

Ld
3
3
1
1/3
1/5

Dd
5
5
3
1
1/3

S
7
7
5
3
1

وزن نرمالشده ()W
0/44
0/29
0/16
0/08
0/04

Rf
Lt
Ld
Dd
S
 :Rfبارندگی :Lt ،سنگشناسی :Ld ،تراکم خطواره :Dd ،تراکم زهکشی :S ،شیب

جدول .4نرخ تأثیر کالسهای هر پارامتر
پارامترها

سنگشناسی
()Lt

بارندگی ()Rf
)(mm/yr

تراکم زهکشی ()Dd
)(1/km

تراکم خطواره ()Ld
)(1/km

شیب ()S
)(%

کالبها

نرخ تنثیر )(R

ماسهسنگ آهکی و مارن ()Plm

1

رسوبات آبرفتی مرتفع ()Qt2

2

رسوبات مخروز افکنهای ()Qf

3

رسوبات دشت آبرفتی کمشیب ()Qt3

4

رسوبات تراورتن ()Qtr

5

دیوریت و دیوریت گابرویی ()dg

–

260-290

1

290-320

2

320-350

3

350-380

4

380-400

5

0-0/15

5

0/15-0/3

4

0/3-0/45

3

0/45-0/6

2

0/6-0/77

1

0-0/02

1

0/02-0/06

2

0/06-0/1

3

0/1-0/17

4

0/17-0/25

5

0-3

5

3-6

4

6-10

3

10-15

2

<15

1
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 .3.3تهیۀ نقشۀ پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی
نقشلللۀ پیشبینی پتانسلللیل آب زیرزمینی دشلللت

قروه-دهگالن که برا ساب روش تحلیل سل سله مرات ی و
تکنیم ش کهبندی بهدست آمد ،در شکل ( )3نشان داده
شده است.

شکل .3نقشۀ پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی و موقعیت چاههای آزمایش پمپاژ

 .4.3ارزیابی کارایی روش تحلیل سل سله مراتبی
و دقت پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی
به منظور برر سی کارایی روش تحلیل سل سله مرات ی
در پیش بینی پ تانسللل یل آب زیرزمینی از ن تایج آز مایش
1
پمپاژ دشللت قروه-دهگالن اسللتفاده شللد .ظرفیت ویژه
( )SPCمطابر رابطۀ ( )6تعریف می گردد [.]5
(رابطۀ )6

𝑄

𝑆 = 𝐶𝑃𝑆

𝑤

که در آن  Qو  Swبه ترتیب آبدهی چاه و افت سلللطح
آب در چاه اسلللت .در این مطالعه  20چاه که دارای نتایج

Specific Capacity

1

آز مایش پم پاژ بود برای ارز یابی د قت پیشبینی روش
 MCDAاسللتفاده شللد .موقعیت این چاهها نیز در شللکل
( )3نشللان داده شللده اسللت .توصللیف واقعی ظرفیت ویژه
چاهها ،توصللیف پتانسللیل پیشبینی شللده و مقایسللۀ بین
1
آنها در جدول ( )5نشان داده شده است.
دقت پیشبینی پتان سیل آب زیرزمینی بر ا ساب مدل
ن س ت فراوانی 2محا س ه گردید (جدول  .)6همانگونه که
در جدول ( )6مشللاهده میشللود ،ظرفیت ویژۀ  17چاه با
توصللیف پیشبینی پتانسللیل آب زیرزمینی روش تحلیل
سلللسللله مرات ی مطابقت دارد .بنابراین دقت پیشبینی بر
اساب مدل نس ت فراوانی  85درصد برآورد گردید.

Frequency-ratio model

2
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جدول .5مقایسۀ بین توصیف واقعی ظرفیت ویژه چاهها و توصیف پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی
شمارۀ چاه

مقدار ظرفیت ویژه
()m3/h/m

توصیف واقعی
(ظرفیت ویژه)

توصیف
نقشۀ پیشبینی

مقایسه توصیفهای واقعی
و پیشبینی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8
5
5
5/9
4/6
15
4/2
5
8
8/3
2/2
3/4
2/7
2
2
4/9
4/2
1/1
1/9
2

متوس
متوس
متوس
متوس
کم
خیلی زیاد
کم
متوس
متوس
متوس
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
خیلی کم
خیلی کم
کم

متوس -زیاد
کم-متوس
کم-متوس
متوس -زیاد
متوس -زیاد
کم-متوس
کم-متوس
کم-متوس
کم-متوس
متوس -زیاد
کم-متوس
کم-متوس
کم-متوس
متوس -زیاد
کم-متوس
خیلی کم-کم
خیلی کم-کم
خیلی کم-کم
خیلی کم-کم
خیلی کم-کم

موافر
موافر
موافر
موافر
ناموافر
ناموافر
موافر
موافر
موافر
موافر
موافر
موافر
موافر
ناموافر
موافر
موافر
موافر
موافر
موافر
موافر

جدول -6محاسبۀ دقت پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی
مورد

تعداد چاه

کل آزمایش پمپاژ

20

تطابر بین توصیف واقعی و توصیف پیشبینی

17

عدم تطابر بین توصیف واقعی و توصیف پیشبینی

3

دقت پیشبینی

)17/20( ×100 = 85%

 .4بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از
روش تحلیل سل سله مرات ی ( )AHPدر شنا سایی مناار
دارای پتانسللیل آب زیرزمینی ،مفید و قابل اعتماد اسللت

که با نتایج مطالعات [ ]13مطابقت دارد .همچنین نتایج
پیشبینی نشلللان داد که پارامترهای سلللنگشلللناسلللی،
بارندگی ،تراکم زهکشللی ،تراکم خطواره و شللیب زمین بر
پتانسلللیل آب زیرزمینی تنثیرگذار بوده و بکارگیری آنها
در فرایند تحلیل سل سله مرات ی برای پیشبینی پتان سیل
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) برای ای جاد شللللاخWLC( ترک یب خطی وزنی
تنا سب و انتقال ت صمیمگیریها به سی ستم ش کهبندی
دارای قابلیت خوبی بوده و پهنهبندی قابل اعتمادی ارائه
.] مطابقت دارد12[ میدهد که با نتایج پژوهش
در نهایت بهکارگیری روش تحلیل سللللسلللله مرات ی
) و سی ستم ااالعات جیرافیایی به منظور برر سیAHP(

منابع آب زیرزمینی مفید اسلللت که با یافتههای مطالعات
.] همخوانی دارد15[ ] و11[ ،]4[
نتایج نشلللان داد که کالب های رسلللوبات کواترنری
ارت از ز یادی با پ تانسللل یل م نابع آب زیرزمینی دارد و
بررسللی نو رسللوبات کواترنری سل ب کاراتر شللدن روش
تحلیل سلسله مرات ی در پیشبینی پتانسیل آب زیرزمینی

 مخ صو صاً در ک شورهای درحال،پتان سیل آب زیرزمینی
توسلللعلله کلله دسلللترسلللی بلله ااالعللات و دادههللای
 ژئوفیزیکی و آزمایش پمپاژ با مشللکل و،هیدروژئولوژیکی
. پیشنهاد میگردد،محدودیت مواجه است

.] نیز آن را تنی ید مین ما ید7[ شلللد؛ که ن تایج پژوهش
همچنین اسللتفاده از تکنیم ش ل کهبندی در روش تحلیل
 موجللب سلللیسلللتمللاتیللم کردن،سللللسلللللله مرات ی
تصللمیمگیریهای کارشللناسللی شللد که این مطلب نیز با
.] مطابقت دارد1[ نتیجۀ پژوهش
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