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 چکیذه

ثبؿذ. ّذف اص ّبی هٌبطق کَّؼتبًی اص ساّکبسّبی هٌبػت تبهیي ٍ تَػؼِ هٌبثغ آثی هیاحذاث ػذّبی صیشصهیٌی دس هؼیل

گضیٌؾ هکبى هٌبػت جْت احذاث ػذ صیشصهیٌی دس حَصُ ّبی آثخیض ؿْشکشد ٍ هشغولک، ثش پبیِ هؼیبسّب ٍ  تحقیقایي 

ّبی هجتٌی ثش ػیؼتن اطالػبت جغشافیبیی ٍ ّب ٍ قبثلیتهٌظَس دس ایي پظٍّؾ اص سٍؽثبؿذ. ثذیي یبثی هیهَاثط هکبى

 ثشای هکبى اًتخبة تبثیشگزاس دس ٍ الصم هؼیبسّبی اثتذا کِ تشتیت يیثذفشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

ثبؿذ. دس اجتوبػی هی-َاهل اقتلبدیگشدیذ کِ ؿبهل هؼیبسّبی آة، هخضى، هحَس ػذ ٍ ػ ؿٌبػبیی صیشصهیٌی ػذ احذاث

ًتبیج ًـبى داد کِ هؼیبس آة دس هقبیؼِ ثب دیگش هؼیبسّب دس اسجحیت قشاس ثٌذی اًتخبة گشدیذ. هحَس جْت اٍلَیت 15ًْبیت 

 داسد صیشا ثیـتشیي ٍصى سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.

یبثی، هٌبثغ آة، هکبى: ػذ صیشصهیٌی، ؿْشکشد، فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجیهای کلیذیواشه
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Abstract 
Constructing the underground dams in the mountainous region steams is one of the appropriate methods for 

supplying and developing the water resources. The aim of this study is selecting the suitable place for 

constructing the underground dams Based on the criteria and regulations of place determining in Shahrkord 

and Morghmalek watersheds so in this study, methods and capabilities based on the geographical information 

system and hierarchy analyzing method were used. At first, required and effective factors in the selection of a 

place for constructing the underground dams were identified that consisted of water, reservoir and dam axis 

criteria and economic-social factors. Finally, 15 axis were selected for prioritizing. Results showed that water 

criteria is more important than other criteria because it has the highest weight.   
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 مقذمه -الف

 قبثل ٍ هطوئي آة تأهیي ثب ساثطِ جذی دس ثحشاى ثب دٍس چٌذاى ًِ ّبیػبل دس صهیي کشُاهشٍصُ ثش ّوگبى سٍؿي اػت کِ 

 آة هٌبثغ هذیشیت ٍ ثشداسی ثْشُ حفبظت ٍ تَػؼِ صهیٌِ دس ػولی ٍ اكَلی ّبیسٍؽ اتخبر ؿذ. لزا خَاّذ سٍثشٍ هلشف

ثب  ٍ ثبؿذ هی صیشصهیٌی آثی هٌبثغ حفظ ًیبصهٌذ خـک ٍ کن آة هٌبطق اص یکی ػٌَاى ِث هب کـَس .ًبپزیشاػت اجتٌبة اهشی

 ثشای احذاث ػذ صیشصهیٌی، فلَل خـک ٍ هشطَة دس طَل ّبی صیشصهیٌیدس ػطح آةقبثل تَجْی  تغییشاتتَجِ ثِ 

 Ghazaryan &Ghodrati)ؿذُ اػت دس ًظش گشفتِ هفیذ،  دس طَل ػبل دس فلَل خـک آة رخیشُ ػبصی ٍ تلفیِ

ػذ صیشصهیٌی دیَاسُ ای اص جٌغ هلبلح ًفَرًبپزیش اػت کِ دس هؼیش یک آثشاِّ فللی ػبختِ هی ؿَد ٍ جشیبى (. 2013،

صیشػطحی هَجَد دس داخل آثشفت سا قطغ هی ًوبیذ. ایي کبس ثِ ًحَی اًجبم هی ؿَد کِ ًفَر آة اص ثذًِ دیَاس ٍ اطشاف آى) 

یش قبثل ًفَر( قطغ ٍ یب طَسی کبّؾ یبثذ کِ ػطح آة دس پـت دیَاس ثبال آهذُ ٍ اص سٍی آى حذفبكل دیَاس ٍ ػٌگ ثؼتش غ

 هـکل ایي ثبؿذ.هی هٌبطق هٌبػت تؼییي صیشصهیٌی، ػذّبی ایجبد ٍ تَػؼِ دس هـکل هْوتشیي (.1390)هْشی،ػشسیض کٌذ

 هحل اًتخبة دس گیشیتلوین دس بسیثؼی اجتوبػی-اقتلبدی صیؼت هحیطی ٍ فٌی، هؼیبسّبی کِ ؿَدهی ًبؿی آًجب اص

 هذاٍم تغییشات یبثی،دس هکبى هتؼذد ّبیهـخلِ ٍجَد دلیل ثِ ساػتب ایي دس .(1385)ػالهی،  ثبؿٌذهی دخیل هٌبػت

-تَاًبیی ٍ ّب ٍیظگی دلیل جغشافیبیی ثِ اطالػبت ػبهبًِ اص اػتفبدُ ؿذُ، اسصیبثی تَام هؼیبسّبی ثشسػی ثِ ًیبص ٍ هؤثش ػَاهل

 اثضاسی (AHP)هشاتجی ػلؼلِ لیتحل سٍؽ. (1386پَس ٍ ّوکبساى،حکوت(ثبؿذ هفیذ صهیٌِ ثؼیبس ایي دس تَاًذخبف هی بیّ

 تیػػب ًظشی اسصؽ يییتؼ جذٍل اص اػتفبدُ ثب کِ اػت شییگنیتلو دسخت ػبختبس دس بسّبیهؼ کشدى هشتت جْت تَاًوٌذ

 ٍ حیذسی(. 1385)ػالهی،ًوَد هـخق سا بسّبیهؼ ؼجیً تیاّو ٍ اسصؽ هیتَاى کبسؿٌبػی ًظشات ِیپب ثش ٍ

 آة جشیبى ػبصیرخیشُ ٍ کٌتشل هٌظَس ثِ گشهبة فللی سٍدخبًِ دسحَهِ صیشصهیٌی ػذ هکبًیبثی ثِ( 1390)ؿْشیبسی

  پی خلَكیبت اػبع ثش یبثیهکبى ایي. پشداختٌذ گلؼتبى تحقیقبتی ایؼتگبُ هَسدًیبص آة تبهیي ثشای سٍدخبًِ صیشػطحی

 اًتخبة پیـٌْبدی ّبی گضیٌِ ػٌَاى ثِ ًقطِ ػِ. گشفت كَست ثؼتش ؿیت ٍ هَثش خللتخ آثشفت، حجن تغییشات ٌگ،ػ

دس حَصُ  AHP هذل اص اػتفبدُ ثب صیشصهیٌی ػذ هٌبػت هٌبطق ثٌذیپٌِْ ثِ ایهطبلؼِ دس( 1392)ّوکبساى ٍ صاّذیگشدیذ. 

 ذػ احذاث دس ػبهل هْوتشیي ؿٌبػی صهیي ٍ ًفَرپزیشی ؿیت، ػبهل ػِ کِ سػیذًذ ًتیجِ ایي ثِ آًْب. پشداختٌذدسًٍگش 

 جْت هٌبػت خیلی هٌبطق جضٍ دسكذ 23 ٍ صیبد تٌبػت ثب هٌبطق جضٍ حَصُ دسكذ 43/30 ّوچٌیي. ثبؿذهی صیشصهیٌی

 .ؿذ ؿٌبختِ صیشصهیٌی ػذ احذاث

Ishida ٍ اٍلیِ اكَل هشٍس ثِ صیشصهیٌی، ػذّبی احذاث ِثَػیل آة اص پبیذاس اػتفبدُ ػٌَاى ثب تحقیقی دس( 2011) ّوکبساى 

 دس صیشصهیٌی ػذّبی ٍجَد آًْب. پشداختٌذ جْبى ػشاػش دس صیشصهیٌی ػذ هـکالت ٍ ػبص، ٍ ػبخت صیشصهیٌی، ػذّبی

 ثِ ًْبیت دس. اًذکشدُ گضاسؽ سا آهشیکب ٍ ثشصیل کٌیب، ٌّذ،اتیَپی، چیي، کشُ، طاپي، ًظیش جْبى کـَسّبی اص ایگؼتشدُ طیف

 ثبیذ هختلف کـَسّبی هَسد، ایي دس هـکلی گًَِ ّش ثب هقبثلِ ٍ  صیشصهیٌی ػذ ػبص ٍ ػبخت تَػؼِ ثشای سػیذًذ ًتیجِ ایي

 . ثپشداصًذ صهیٌِ ایي دس خَد ّبی تجشثِ ٍ اطالػبت تجبدل ثِ



 

-هی ثلکِ ؿذ، چیشُ آة دکوجَ ثشهـکل تَاى هی ًِ تٌْب آة، کن هٌبطق دس ٍیظُ ثِ صیشصهیٌی، ػذّبی اجشای ٍ هطبلؼِ ثب

یبثی کشد. ثب ایي دیذگبُ ّذف اص پظٍّؾ حبهش، هکبى اػتفبدُ آى اص ًیبص ٌّگبم دس هخضى ػذ، دس آة ػبصیرخیشُ ثب تَاى

 ّبی آثخیض ؿْشکشد ٍ هشغولک اػت.ّبی هٌبػت جْت احذاث ػذصیشصهیٌی دس حَصُهحل

 هامواد و روش -ب

 منطقه مورد مطالعه -1

 ثب ٍػؼت ثختیبسی ٍ چْبسهحبل اػتبى دس ٍاقغّبی آثخیض ؿْشکشد ٍ هشغولک طبلؼِ، حَصُهٌطقِ هَسد ه

تب  32°07′ 31.07″طَل ؿشقی ٍ 51  ° 10′ 19.76″تب 50°20′42.2 ″کیلَهتشهشثغ ٍ هَقؼیت جغشافیبیی 8/1454

ش ٍ دس ایؼتگبُ هشغولک هت هیلی 330دسایؼتگبُ ؿْشکشد، ػبالًِ ثبسًذگی هتَػطثبؿذ. ػشم ؿوبلی هی ″13.28′33°32

 ثٌذی آهجشطُ دس اقلین خـک ػشد قشاس داسد.ثبؿذ ٍ طجق طجقِهیلیوتشهی442

 
 هَقؼیت جغشافیبیی هٌطقِ هَسد هطبلؼِ -1ؿکل

 کارروش -2

 سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي هطبلؼِ دس ػِ هشحلِ اًجبم ؿذُ اػت:

 یٌیصیشصه ػذ احذاث هٌبػت جْت ّبیُهحذٍد اًتخبة ٍ تـخیق 1.

 ّب هحذٍدُ ایي دس هَجَد هٌبػت ًقبط ؿٌبػبئی 2.

 صیشصهیٌی ػذ احذاث جْت آًْب ثٌذی اٍلَیت ٍ یکذیگش ثِ ًؼجت ًقبط اسصیبثی 3.

 

آٍسی اطالػبت هبصاد ثش ًیبص الصم اػت کِ ثب دس ًظش گیشی ٍ ّوچٌیي پشّیض اص جوغثشای تؼشیغ دس اهش تلویندس هشحلِ اٍل 

(. اص جولِ ایي ؿشایط 1383ّب ٍ ػَاهل کلیذی، ًقبط ًبهٌبػت حزف گشدد)داٍٍدی ٍ ّوکبساى،گشفتي تؼذادی اص هؼیبس

ِ کبسثشی اساهی حَصُ ثب ًقـثبؿذ. ؿٌبػی هٌطقِ ثبالدػت هیدسكذ ٍ صهیي 6کبسثشی هشاتغ ٍ اساهی ثبغی، ؿیت صیش 



 

 هذل ًقـِ سٍی اصتْیِ ؿذ.   Arc Gisضاسٍ ثبصدیذ كحشایی ، دس ًشم اف 1:25000اػتفبدُ اص ًقـِ ّبی پبیِ تَپَگشافی 

ّبیی کِ دس قؼوت ،ثبصدیذّبی كحشاییثب ٍ  ؿٌبػیًقـِ صهیيدس  .گشدیذ حبكل هٌطقِ ؿیت ًقـِ (،DEM)استفبع سقَهی

ثٌبثشایي ثبؿذ ًبهٌبػت دس ًظش گشفتِ ؿذ. قذیوی)ثِ دلیل ًفَرپزیشی ثبال ٍ ًـت آة( هی آثشفتی ّبیثشگیشًذُ پبدگبًِ

 جذا گشدیذًذ. آثشاِّ ثؼتش ٍ کَاتشًش ثبغی، ػبصًذّبی ٍ هشتؼی اساهی دسكذ، 6 اص کوتش ؿیت داسای هٌبطقی

 ّبیتٌگِ دس اثتذاّب سا هـخق کشد. ّبی هٌبػت، ثبیذ هحَسّبی هٌبػت دس هحذٍدُدس هشحلِ دٍم ثؼذ اص تؼییي هحذٍدُ

ثبؿٌذ کِ ػالٍُ ثش طَل کن داسای گؼتشؽ بیی هیتشیي هحَسّب آًْهٌبػتؿذ.  هـخق هحَس چٌذ هحذٍدُ ّش دس هَجَد

هتشی ثب  100ػطحی صیبد هخضى دس ثبال دػت هحَس ثبؿٌذ. اص طشفی جْت ػذم قطغ کَسُ قٌبت تَػط ػذصیشصهیٌی، حشین 

ثب تَجِ ثِ ایي ثبؿذ. تؼشیف گشدیذ کِ ایي هحذٍدُ جْت احذاث ػذ صیشصهیٌی ًبهٌبػت هی  Arc Gis ًشم افضاساػتفبدُ اص 

 هحَس هٌبػت ؿٌبػبیی گشدیذ . 15ػَاهل،دس ًْبیت 

-چٌذ گیشیتلوین ّبیکیتکٌ اػبعثش ثٌذی هحَسّب، تشیي هحَس ٍ اٍلَیتثشای تؼییي هٌبػتدس هشحلِ ػَم 

 تؼییي اسصؽ ثشای(. 2دس ایي خلَف اػتفبدُ ؿذُ اػت)ؿکل (AHP)( اص سٍؽ تحلیل ػلؼلِ هشاتجیMCDMُ)هؼیبس

 ثب اداهِ دساػتفبدُ ؿذُ اػت.   Expert choiceافضاس ( ٍ ًشمSaaty ،2000جفتی) هقبیؼِ سٍؽ اص هؼیبسّب ّب ٍؿبخق ًؼجی

 اص کذام ّش ثشای هؼیبسّب ٍ ّبؿبخق ثشای سٍؽ هقبیؼِ دٍدٍئی ػبػتی،  ثِ ؿذُ تؼییي ًؼجی ّبی اسصؽ اص اػتفبدُ

 داسای ًظش هَسد هحَس ثبؿذ، تٌبػت ثیـتشی ثشخَسداس ؿبخقهحَسی کِ اص  گشدیذ. ّش تٌبػت هحبػجِ ؿبخق هحَسّب

 .ثبؿذهی صیشصهیٌی ػذ احذاث جْت ثیـتشی اسصؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌذی احذاث ػذ صیشصهیٌیهَسد اػتفبدُ دس اٍلَیت AHPگیشیػبختبسجشیبى تلوین - 2ؿکل
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 ایج و تحجنت -ج

 ػَاهل تبثیشگزاس اثتذا کِ ثبؿذ، هی كَست ثذیي پظٍّؾ ایي دس صیشصهیٌی ػذ احذاث ثشای هٌبػت هحَس تؼییي ّبیؿبخق

دس اداهِ ثب ثبصدیذّبی هیذاًی ٍ ثب دس ًظش .  گشدیذ ثشسػی صیشصهیٌی ػذ احذاث داس جْت پتبًؼیل ّبیهحذٍدُ ؿٌبػبیی دس

هحَس جْت احذاث ػذصیشصهیٌی تؼییي  15حجن هخضى ثیـتش ٍ ػذم قطغ کَسُ قٌَات،  طَل کوتش ،گشفتي هحَسّبیی ثب 

ثٌذی هحَسّبی تؼییي ؿذُ ثش اػبع هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّب، اص فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی (. ثشای اٍلَیت3گشدیذ)ؿکل

 دسخت ّبیؿبخِ اص یک ّش دس هَجَد فشػی ٍ اكلی هؼیبسّبی اص یک ّش ثشای تٌبػت ؿبخقاػتفبدُ گشدیذ. دس اداهِ 

-هی دادُ ًـبى ًْبئی ػذد یک كَست ثِ آًْب کشدى جوغ ٍ تلفیق اص پغ دس ًْبیت ٍ ؿذُ هحبػجِ جذاگبًِ گیشیتلوین

 ثبؿذ. هی صیشصهیٌی ػذ احذاث جْت ثیـتشی اسصؽ داسای ًظش هَسد هحَس ثبؿذ، ثیـتشی ثشخَسداس هقذاس اص چِ ّش کِ ؿَد،

 

 

 

 ّبی آثخیض ؿْشکشد ٍ هشغولکهٌبػت جْت احذاث ػذ صیشصهیٌی دس حَصُهحَسّبی  -3ؿکل

 



 

 ٍ ثیـتش ػطحی صیش جشیبًبت حجن آًجب دس کِ ثبؿٌذثیـتشی هی اهتیبص ٍ اسصؽ داسای هحَسّبیی ثٌذی،اٍلَیت هشحلِ دس

 اص هطلقب اكلی هؼیبسّبی دیگش ثِ  ًؼجت آة هؼیبس کِاػت  ایي ثش فشم دیذگبُ ثبؿذ. دس ایي هٌبػجتش آة کیفیت ؿیویبیی

هؼیبسّبی  ًؼجی اسصؽ حبلت ایي ًظشی ػبػتی ، دس اسصؽ تؼییي جذٍل هجٌبی اػت. ثش ثشخَسداس ثیـتشی اّویت ٍ اسصؽ

 ثبؿذ.هی 1اكلی هطبثق جذٍل

 ًظشات کبسؿٌبػی اص اػتفبدُ ثب آة هٌبثغ ثش تبکیذ ثب اكلی هؼیبسّبی ًؼجی اسصؽ  -1جذٍل

 هؼیبسّبی اكلی آة هخضى هحَس وبػیاجت_اقتلبدی اّویت ًؼجی

 آة 1 9 9 9 75/0

 هخضى 9/1 1 1 1 08/0

 هحَس 9/1 1 1 1 08/0

 اجتوبػی_اقتلبدی 9/1 1 1 1 08/0

 

ّبی هٌبػت جْت احذاث ػذ صیشصهیٌی ثب تبکیذ ثش هؼیبس آة دس هٌطقِ هَسد ثٌذی هکبىدس ًْبیت ًقـِ ًْبیی اٍلَیت

 ثبؿذ.دس اٍلَیت هی 46ًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ هحَس  4 هطبلؼِ ثِ دػت آهذ کِ دس ؿکل

 

 

 



 

 
 

 اٍلَیت ثٌذی هحَسّبی هٌبػت احذاث ػذ صیشصهیٌی ثب تبکیذ ثش هؼیبس آة -4ؿکل

 

ثشسػی ًتبیج ًـبى دادُ کِ کویت آة دس هقبیؼِ ثب کیفیت آى اص اّویت ثیـتشی ثشخَسداس اػت چشا کِ دس كَست ًجَد یب 

ی هخضى ػذ صیشصهیٌی، ثِ طَس کبهل آثگیشی ًـذُ ٍ ثب هـکالت فشاٍاًی اص جولِ تبهیي ًیبص آثی کوجَد جشیبًبت صیشػطح

( دسثبسُ جوغ آٍسی آة ثب اػتفبدُ اص ػذ صیشصهیٌی ثب تبکیذ ثش 1988)Nilsson سٍثشٍ خَاّین ؿذ کِ ثب ًتبیج ثشاى حقبثِ

 .کویت آة دس کـَسّبی آفشیقبیی ّوخَاًی داسد

داسای اّویت ًؼجی ثیـتشی، ثِ دیگش  ویت آة، ّش چِ آثشاِّ داسای جشیبى صیشػطحی ثیـتشی ثبؿذطجق ًتبیج ػبهل ک

ثبؿذ هی 3ٍ4ّبی ثب ستجِ ّب ثشای احذاث ػذ صیشصهیٌی، آثشاِّتشیي آثشاِّتحقیق حبهش ًـبى داد کِ هٌبػت داسد. ّبآثشاِّ

ّبی ثب ستجِ پبییي ثِ دلیل کویت آة ّن اص ًظش سد. آثشاِّ( ّوخَاًی دا1389( ٍ چضگی)1386کِ ثب ًتبیج تحقیق ػلیوبًی)

ّبی ثبالتش ًیض ثِ خبطش قشاس داؿتي دس هٌبطق دؿتی ٍ ٍجَد ثبؿذ. ستجِحجن سٍاًبة ٍ ّن هقذاس آة صیشصهیٌی ًبهٌبػت هی

 گبُ( ًبهٌبػت ّؼتٌذ.ثَدى تکیِّبی ًفَرپزیش )آثشفتیگبُتکیِ



 

ثبؿذ. دس هَسد ، ّش چِ کیفیت آة ثبالتش ثبؿذ، داسای اّویت ًؼجی ثیـتشی هیّوچٌیي طجق ًتبیج ػبهل کیفیت آة

هٌبطق پبئیي  ،یبثیکیفیت آة چٌبًچِ دس هٌطقِ هَسد ثشسػی هٌبثغ آلَدُ کٌٌذُ آة ٍجَد داؿتِ ثبؿذ دس هشحلِ اٍل هکبى

-صهیي اص هتبثش ػوذتبً آة کیفیت َاسده ػبیش دس .گشدیذّبی ًبهٌبػت دس ًظش گشفتِ  ٍ حزف دػت ایي هٌبثغ ثِ ػٌَاى هکبى

 ثبؿذ. هی هٌطقِ ؿٌبػی

 مناتع -د
 اص اػتفبدُ ثب صیشصهیٌی ػذ احذاث جْت هٌبػت ّبی هحل یبثی هکبى "(، 1389صسکؾ، م.، )چضگی، ج.، هشادی، ح. ٍ خیشخَاُ

، 4 ایشاى، ػبل آثخیضداسی هٌْذػی ٍ لَمػ. "تْشاى اػتبى غشة هَسدی: آة، هطبلؼِ ثشهٌبثغ کیذتب ثب هؼیبسُ چٌذ گیشی تلوین سٍؽ

 .13ؿوبسُ

ثٌذی هٌبطق هٌبػت ثشای تغزیِ هلٌَػی دس دؿت پٌِْ " (،1386پَس، ا.، )ًیب، ع.، احوذی، ح. ٍ خلیلپَس، م.، فینحکوت

 .1-8، 42، ؿوبسُ 33ؿٌبػی، ػبلهجلِ هحیط ." (DSSگیشی)تلوینٍ ػبهبًِ پـتیجبًی GISٍساهیي ثِ کوک 

 تحقیقبت ایؼتگبُ گشهبة،هطبلؼِ هَسدی: سٍدخبًِ دسحَهِ صهیٌی صیش یبثی ػذهکبى " (،1390ح.، ؿْشیبسی، ع.، ) حیذسی،

 .100 ؿوبسُ ،25 ػبل جغشافیبیی، تحقیقبت ًبهِفلل ."گلؼتبى

هجوَػِ . "صیشصهیٌی آة هٌبثغ هذیشیت دس هفیذ اثضاسی ػذّبی صیشصهیٌی " (،1383ی.، ) هیبًجی، ع. ٍ  ثْشًگی، ،.س.م ساد، داٍدی

 كفحِ.  21تْشاى،  آة ایشاى، هٌبثغ هذیشیت ػبالًِ کٌفشاًغ اٍلیي هقبالت

 ًبهِ پبیبى ."دٍسػٌجی اص اػتفبدُ ثب ًطٌض دؿت دس صیشصهیٌی ػذّبی احذاث جْت هٌبػت هٌبطق تؼییي " (،1385ُ.،) ػالهی،

 .ثْـتی ؿْیذ داًـگبُ صهیي، ػلَم داًـکذُ اسؿذ، کبسؿٌبػی

ثٌذی پتبًؼیل احذاث ػذّبی ؿٌبػی هٌْذػی دؿت هـْذ ثِ هٌظَس پٌِّْبی صهیيثشسػی ٍیظگی"(، 1386ًی، ع.،)ػلیوب

ؿٌبػی هٌْذػی، ًبهِ دٍسُ کبسؿٌبػی اسؿذ، سؿتِ صهیي. پبیبى"، هطبلؼِ هَسدی: دؿت هـْذGIS  ٍRSصیشصهیٌی ثب اػتفبدُ اص 

 كفحِ.  112داًـگبُ تشثیت هذسع،

تؼییي ٍ اٍلَیت ثٌذی هٌبطق هؼتؼذ احذاث ػذ صیشصهیٌی "(، 1392ی، ع.، لؼبًی، م، ت. ٍ حبجی اثَالقبػوی، س.، )صاّذی، ا.، طبلج

. ًْویي کٌفشاًغ "ی،هٌطقِ هَسد هطبلؼِ: حَصُ آثخیض دسًٍگش دسگضٍ خـکؼبل  ثب تبکیذ ثش ججشاى ًیبص آثی AHPثب اػتفبدُ اص هذل 

 یضد. هلی ػلَم ٍ هٌْذػی آثخیضداسی، داًـگبُ

 ."خـکّبی اػتحلبل آة دس هٌبطق خـک ٍ ًیوِثشسػی ًقؾ ػذّبی صیضهیٌی ثِ ػٌَاى یکی اص سٍؽ " (،1390.، )هْشی، س
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-Ghodrati , M. and  Ghazaryan, S.,(2013), “Positioning underground reservoir by underground dams by 

using geoelectric method”. Vol. 1, No. 3, 199-204 
Ishida, S.Tsuchihara, T. Yoshimoto, S and Imaizumi, M.,(2011), “Sustainable use of groundwater with 

underground dams”. JARQ 45(1): 51–61. 
Nilsson, A., (1988),“Groundwater Dams for Small-Scale Water Supply, Intermediate Technology 

Publications, London”. 78 pp. 

Saaty, T. L.,( 2000), “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory”. Pittsburgh, PA: RWS 

Publications, pp.11. 

 
 


