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   مقدمه
 منبعي عنوان به آب وجود اهميت و ضرورت به توجه با

 نياز آن دنبال به و جمعيت افزايش همچنين بخش حيات
 و شرب براي نياز مورد آب تأمين منبع، اين به روزافزون

 از .است امروز جهان هاي دغدغه از يکي مصارف ساير
 ارزيابي به ايران، همچون خشک کشورهايي در رو اين

 است. شده توجه کارستي آب منابع
 معرفی از نشان کارست، آب پتانسيل بر ثرؤم هاي املع
 منطقه يک در را آب وجود احتمال که است هاي املع

 براي داند. می بيشتر ها طقهمن ديگر به نسبت کارستی
 لفيمخت هاي روش کارست، آب  پتانسيل هاي زون معرفي
 هاي روش و ژئوفيزيک هيدروژئولوژي، شناسي، زمين همچون
 از سنجش آوري فن که امتيازي دارد. وجود دور از سنجش

 پوشش به دسترسي دارد، ها روش ديگر به نسبت دور
  .است دسترس غيرقابل هاي طقهمن در حتي وسيع،
 و دور از سنجش از استفاده با ) ٢٠٠٠( همکاران و شاهيد
 آب منابع سازي مدل جغرافيايي، تاطالعا سيستم

 وسعت به ميدناپور حوضه نرم هاي سنگ در را زيرزميني
 دادند. انجام هند غربي بنگال ايالت در مربع کيلومتر ١٦٣
 موجود واقعي هاي داده با بااليي هماهنگي مدل اين نتايج

 آب يابي پتانسيل )٢٠٠٣( همکاران و جايسوال داشت.
 سيستم و دور از سنجش از استفاده با را زيرزميني
 مالديا و گورنا هاي حوضه زير در جغرافيايي اطالعات
 شناسايي براي پژوهش اين نتايج دادند. انجام هند پرادش

 براي شرب قابل آب استخراج براي مناسب هاي طقهمن
 )٢٠٠٦( سوبارائو است. رفته کار به روستايي هاي جمعيت
 گونتور حوزه رينآذ هاي سنگ زيرزميني هاي آب پتانسيل

 از سنجش هاي داده از استفاده با را هند پرادش آندرادر
 سازندهاي خاک، اطالعات پژوهش اين در .كرد بررسي دور

 از استفاده با زيرزميني هاي آب شرايط و شناسي زمين
 ها آبراهه و ،توپوگرافي شرايط ،هيدروژئولوژيکي هاي بررسي

 ومورفولوژي،ژئ واحدهاي و توپوگرافي هاي نقشه از
 هاي ويرتص از ها زمين پوشش و ياراض يکاربر ها، شکستگي

IRS ID LISS III يک يتنها در است. آمده دست  هب 
 نسبي ارزيابي براي )GPI( زيرزميني آب پتانسيل شاخص
 مربوط هاي املع تلفيق از استفاده با زيرزميني بآ پتانسيل

 با است. هشد تهيه زيرزميني  آب منابع رخداد و حرکت به
 چند به بررسي مورد منطقه پژوهش اين نتايج از استفاده
   هشد بندي طبقه مختلف زيرزميني آب پتانسيل با بخش

  است.
 و دور از سنجش هاي روش با )١٣٨٣( همکاران و رنگزن
 ساختاري، هاي املع نقش جغرافيايي اطالعات سيستم
 ستيکار هاي چشمه رخنمون در را توپوگرافي و کيليتولوژي

 بررسي خوزستان شرق شمال در اللي -پابده تاقديس در
 شيب در ها چشمه که داده نشان پژوهش اين نتايج .كردند
 تراکم که جايي در و ها شکستگي به نزديک هاي اصلهف کم،

  اند. داشته بيشتري رخنمون ،باالست ها شکستگي
 هاي املع نقش بررسي به )١٣٨٥( همكاران و کاظمي

 منطقه در زيرزميني آب منابع اوانيفر در ساختاري
 تمسسي و دور از سنجش از استفاده با الر کارستي
 ارتباط از نشان نتايج پرداختند. جغرافيايي اطالعات
 شيب و تکتونيکي صرهايعن ها، خطواره بين نزديک

  .دارد کارستي آب منابع فراواني با توپوگرافي
 ارتباط در ها خطواره بررسي به )١٣٨٤( همكاران و کاظمي

 کارستي هاي طقهمن در زيرزميني آب وقوع و وجود با
 در ساختاري هاي صرعن اهميت از نشان نتايج پرداختند.
  .دارد ها چشمه الگوي تشريح
 هاي املع تأثير مقايسه به )١٣٨٤( همکاران و رنگزن

 دو در ها چشمه جوشيدن در فولوژيکيرژئومو -ساختاري
 پابده تاقديس و يدروبهب -رزه قلعه مطالعاتي محدوده

 دو هر در که داده نشان پژوهش اين نتايج پرداختند.
 هاي اصلهف در ها چشمه جوشيدن درصد بيشترين منطقه
 ها شکستگي باالي تراکم و کم شيب ها، شکستگي به نزديک
 متفاوت هاي ارتفاع در ها چشمه جوشش تفاوت، فقط و بوده
  است. بوده
 از سنجش های روش اربردک بررسی مطالعه، اين از هدف
 آب منابع پتانسيل در جغرافيايی اطالعات سيستم و دور

 آن در ثرؤم هاي املع تعيين نيز و کارستی زيرزمينی
 براي دور از سنجش هاي داده از بررسي اين در .است
 شناسي، زمين مثل مختلف موضوعي هاي نقشه سازي آماده

 براي سپس است. شده استفاده ها خطواره و گياهي پوشش
 تهيه همچنين و ها نقشه اين از استفاده و تر راحت کاربري
 طول تراکم هيدروژئولوژي، شيب، مثل ديگري هاي نقشه

 ليتولوژی، ها)، خطواره از (فاصله ها خطواره حريم ها، خطواره
 و رجوع Arc Map محيط به فرسايش اساس سطح و بارش
 روش از استفاده با سپس است. شده رستري ها نقشه
 مناسب وزني فاکتور معيار هر به ١مراتبي سلسله تحليل

                                                
1- Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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 نقشه اعتبارسنجي براي نيز پايان در شد. داده اختصاص
 ها چشمه دهي آب و وقوع هاي داده از کارست، آب پتانسيل
  شد. استفاده

  
  ها روش و مواد

 شناسي زمين و ييجغرافيا موقعيت
 در فارس استان غرب جنوب در بررسي مورد منطقه
 ۳۰′ جغرافيايي محدوده در و كازرون شهرستان نزديکي

 ۵۱° ۴۵′ تا ۵۱° ۳۵ ′ و شمالي عرض ۲۹° ۵۰ ′تا  °۲۹
 به غرب جنوب از مطالعاتي منطقه .دارد قرار شرقي طول

 از و ممسني شهرستان به شمال از کازرون، شهرستان
 ارتباط شيراز شهرستان و ارژن دشت به شرق جنوب
   ).١ (شکل يابد مي

  

  
 مورد منطقه جغرافيايي موقعيت و شناسي زمين نقشه -١ شكل

 مطالعه
  

 در که است وسيعي منطقه زاگرس خورده چين کمربند
 و تکميل آن خوردگي چين آلپين کوهزايي مراحل آخرين

 و ها تاقديس سري يک صورت هب و رسيده پايان به
 اين کلي روند است. درآمده درپي پي هاي ناوديس
 و است شرقي جنوب به غربي شمال خوردگي، چين

 و شکلند مخروطي يا والنيط و کشيده بيشتر ها تاقديس
 هاي رخساره و شده شکافته بيشتر محوري هاي حسط در

 نباتی، (آقا هستند مشخص مرکزي هسته صورت هب تر قديمي
١٣٨٣(. 

 شرقي جنوب -غربي شمال روند با دشتک تاقديس
 زاگرس تقسم در و زاگرس عمومي روند براساس
 به نزديک طولي داراي تاقديس اين .دارد قرار خورده چين
 شمال) (در شاپور هاي کوه از متشکل که است کيلومتر ٤٠

 سازندهاي شناسي، چينه نظر از .است جنوب) (در ودوان
 به قديم از ترتيب به مطالعاتي منطقه در يافته رخنمون
 سن با گورپي بااليي، کرتاسه سن با سروک شامل جديد
 -آسماري پالئوسن، -ائوسن سن با پابده بااليي، کرتاسه
 ،ميوسن سن با گچساران ،وسنمي -اليگوسن سن با جهرم

و  ١٣٨٢ کوثر،( است پليوسن سن با بختياري سازند و
  ).١٩٩٣ عقيلی، و ميالنوويچ

  
 بررسي مورد منطقه هيدروژئولوژي

 و جهرم -آسماری سازندهای کارستی منطقه اين در
 اين کلی وسعت از مربع کيلومتر ٦/٢٣٣ املش سروک
 اساس بر منطقه اين در نفوذ ميزان .شوند مي تاقديس
 شماره چاه در بارندگی و زيرزمينی آب تغييرات اطالعات

 (رضايی، است شده محاسبه درصد ٥/٣٦ برابر دشتک ٢
 های چشمه زون، اين خروجي منابع ترين مهم ).١٣٧٧

 باال، رنجان ،نيدحسيس جان،يچنارشاه رسبز،يپ ر،يش
  است. ساسان و پايين رنجان

  
   ثرؤم هاي عامل تعيين

 همچون مواردي شامل پژوهش اين در ثرؤم هاي املع
 و شناسي زمين ساختاري، هيدروژئولوژيکي، عامل

 است. گياهي پوشش اضافه به جوی نزوالت ،توپوگرافي
 هاي محل از فاصله نمايه صورت به هيدروژئولوژيکي عامل
 شدت بيانگر که است، شده اعمال ها) (چشمه ليهتخ

 تخليه هاي  محل کلي طور  به است. شدن کارستي
 آبخوان، از آب خروج هاي موقعيت عنوان به ها) (چشمه
 ها آن سمت به جريان زياد احتمال به که هايي مکان يعني

 آب حضور احتمال پس شوند. مي محسوب است، متمرکز
 بيشتر تخليه هاي محل تمجاور در کارستي زيرزميني

 تخليه هاي محل به تر نزديک هاي مکان بنابراين است.
 زيرزميني آب رخداد احتمال نظر از را بيشتري مناسبت

 از (متشکل ها خطواره شامل ساختاري عامل دارند.
 ها خطواره طول باالي تراکم .است ها) گسل و ها شکستگي
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 کارستي تيجهن در و بيشتر شدن تکتونيزه معرف تواند مي
 يک چههر که جاآن از .)١٣٨٧ غيثي،( باشد بيشتر شدن
 آب رخداد احتمال باشد شده کارستي بيشتر منطقه

 ها آن در که  يهاي طقهمن ،است باالتر آن در زيرزميني
 مورد هدف تأمين در باشد، بيشتر ها خطواره طول تراکم
 عامل ).٢٠٠٧ ،(ميجرينک دارند بهتري عملكرد نظر

 سطح به نسبت ارتفاع افزايش نمايه دو صورت به افيتوپوگر
 هر است. شده گرفته درنظر شيب و محلي فرسايش اساس
 بيشتر محلی فرسايش اساس سطح به نسبت ارتفاع چه

 آب يابي پتانسيل در کمتري مطلوبيت داراي باشد،
 توجه جهت اين از شيب بررسی به بود. خواهد زيرزميني

 روی کمتر شده ايجاد رواناب باال، های شيب در که شد
 ،همکاران و (پراساد شود می کمتر نفوذ و مانده زمين سطح
 در ليتولوژي نمايه صورت به شناسي زمين عامل ).٢٠٠٧

 زياد ثيرگذاريأت دليل به است. شده اعمال يابي پتانسيل
 آب حفظ متفاوت قابليت و آب نفوذ بر (سنگ) سازند نوع
 نمايه اين حفاري، امکان همچنين و مختلف سازندهاي در

 نيز (بارش) جوی نزوالت عامل است. گرفته قرار مدنظر
 کارست آب منابع يابی پتانسيل در مهم هاي املع از يکی
 است. شده استفاده گياهي پوشش از نيز پايان در .است

 شبکه همچون ديگری هاي املع شده، ياد عوامل جزب
 آب منابع يابی نسيلپتا در نيز مطالعاتی منطقه در ها آبراهه

 مورد منطقه در اينکه هب توجه با ولي ثرندؤم کارستی
 هستند، منطبق ها شکستگي بر ها آبراهه بيشتر بررسي
  رسيد. نمي نظر به الزم عامل اين از استفاده

  
  معيار هاي نقشه تهيه
 هاي نقشه شامل پژوهش اين در رفته کار هب اوليه هاي داده
 هاي ويرتص و آب منابع اطالعات توپوگرافي، و شناسي زمين

 است منطقه )٢٠٠٢ ،(تابستان ٧١لندست اي ماهواره
  .)١ (جدول

 متمرکز ها خطواره آشکارسازي روي پژوهش ابتدايي قدم
 (مانند مختلف فيلترهاي اعمال از استفاده با ابتدا شد.

Sobel، Edge Enhancement، Laplace و Prewitt( بر 
 به نسبت ILWIS٢ افزار نرم با اي هماهوار تصوير ٧ باند روي

 رنگي ترکيب ايجاد با و شد اقدام ها خطواره آشکارسازي
 هاي خطواره ،Google Earth تصاوير كمك به و کاذب

                                                
1- LANDSAT7  (ETM+) 
2- The Integrated Land and Water Information System(ILWIS) 

 خطاي و انساني هاي فعاليت از ناشي مشکوک و نادرست
 به ها خطواره از فاصله نقشه .شد حذف گر پژوهش چشم
 از استفاده با ولشانط تراکم نقشه و ٣حريم ايجاد روش
 بعد مرحله در شد. آماده GIS تحليلي توابع از ٤چگالی تابع
 توپوگرافي، رقومي نقشه از استفاه با Arc map محيط در

 و شيب هاي نقشه نيز جا آن از و ٥ارتفاع رقومي مدل
 شد. تهيه محلي اساس سطح به نسبت ارتفاع افزايش
 به هتوج با تاقديس در فرسايش محلی اساس سطح
 مشخص منطقه در شده رخنمون چشمه ترين ارتفاع کم
 PCI محيط در شناسي زمين نقشه است. شده

GEOMATICA9 در و مرجع زمين Arc Map شد. رقومي 
 هاي محل مختصات از تخليه، محل از فاصله نقشه تهيه در

 تحليل به مربوط توابع از که (بافر) حريم تابع و تخليه
 توان مي روش اين در .شود  مي فادهاست ،است ها داده مکاني

 فاصله پيکسلي يرمقاد با رستري اليه يک برداري اليه هر از
 در و Arc Map محيط در که صورت بدين ،كرد تهيه

 بندی تقسيم خطواره، ترسيم محل از مختلف هاي اصلهف
 اين از کدام هر برای داد. انجام آن اطراف حريم صورت هب

 گرفته درنظر خاصی ارزش دیبع هاي حلهمر در ها حريم
  .شد
 ايستگاه پنج اطالعات از استفاده با بارش، نقشه تهيه برای
 ).٢ (جدول شد استفاده منطقه در موجود سنجی باران
 و شود مي شروع نقاط اين از تيسن نقشه تهيه با کار روش
 ناحيه هر به کارشناسی هاي نظر از استفاده با آنگاه
 قسمت در که شود، مي داده خاصی وزن شده، بندی تيسن
  .شود مي بحث ها نقشه سازی مقياس هم

 در گياهی پوشش به مربوط تراکم بررسی برای تاکنون
 ٦NDVIشاخص از آب، منابع يابی پتانسيل هاي بحث

 شفيعی، حسينی و ١٣٨٣ (آبشيرينی، شده استفاده 
  است: زير صورت به آن رابطه که )١٣٨٢

)١(  )/()( REDNIRREDNIRNDVI +−=  
 نزديک قرمز مادون (باند) بازتاب نگربيا NIR رابطه، اين در
  است. مرئی قرمز (باند) بازتاب بيانگر Red و
 ٧SAVI نام با ديگر شاخصی از ها منطقه برخی در اما

 مناطق برای L تصحيح فاکتور دارای که شود می استفاده
که دارند اعتقاد منابع از خيلی است. کم گياهی پوشش با

                                                
3- Buffering 
4- Density 
5- DEM(Digital Elevation Model) 
6- Normalized Difference Vegetation Index 
7- soil-adjusted vegetation index 
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 به درصد بيست از ترکم گياهی پوشش با هاي منطقه در
 استفاده SAVI شاخص است بهتر NDVI از استفاده جای
   ).١٩٩٩ همکاران، و جاللی (مثل شود

 تصوير ٤ و ٣ ،٢ باندهاي ترکيب با منطقه گياهي پوشش
 تهيه براي آمد. دست  هب لندست، سنجنده اي ماهواره
 با SAVI شاخص منطقه، در گياهي پوشش وضعيت

 شرح به آن رابطه که شد آماده ILWIS رافزا نرم از استفاده
  است: زير

)٢(  )1)(/()( LLREDNIRREDNIR +++−  
NIR نزديک، قرمز مادون (باند) بازتاب Red (باند) بازتاب 
 )٥/٠ با برابرفاکتور تصحيح براي خاک ( L و يئمر قرمز
  .است

  
  استفاده مورد داده منابع -١ جدول

مؤثر هاي نمايه داده منابع   

  فارس ای منطقه آب شرکت هاي گزارش و آمار ،صحرايي هاي هداد  بارش و تخليه هاي محل از فاصله
  صحرايي هاي داده و رقومي ارتفاعي مدل  محلي فرسايش اساس سطح به نسبت ارتفاع افزايش

  متر ٣٠ زميني تفکيک قدرت با لندست ماهواره ٧ باند تصوير  ها شکستگي از فاصله
  متر ٣٠ زميني تفکيک قدرت اب لندست ماهواره ٧ باند تصوير  ها شکستگي طول تراکم

  کشور برداري نقشه سازمان ١:٢٥٠٠٠ رقومي ارتفاعي هاي نقشه  شيب
  شناسي زمين سازمان ١٠٠٠٠٠/١ نقشه و لندست ماهواره تصوير  ليتولوژي

  متر ٣٠ زميني تفکيک قدرت با لندست ماهواره ٤و  ٣ باندهاي تصوير  گياهي پوشش
  لندست ماهواره ٧ باند تصوير و منطقه شناسي زمين نقشه  ها گسل از فاصله
  لندست ماهواره ٧ باند تصوير و منطقه شناسي زمين نقشه  ها گسل طول تراکم

  
  فارس) ای منطقه آب (سازمانمورد مطالعه  سنجی باران های ايستگاهمشحصات  -٢ جدول
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٥/٦٧٨ ٣٢٨٨٢٦٨ ٥٤٩٣٢٤ بوشيگان  ٧٣٥ 
٥/٨٤٥ ٣٢٩٥٣٤٣ ٥٧٥٩٢٨ دوسيران  ١٤٤٦ 
٥/٧٣٢ ٣٣٠١٣٠٢ ٥٥٨٤١٧ قائميه  ٩١٥ 
٥/٥٧٩ ٣٢٦٦٧١٠ ٥٧٤٨٨٤ پريشان  ٨٤٤ 
 ٨٤١ ٦٣٦ ٣٢٧٥٥٣٦ ٥٦٤٠٦٦ کازرون

  
  معيار هاي نقشه سازي مقياس هم
 هاي مقياس داراي شده تهيه هاي نقشه اينکه به توجه با

 درصد ارتفاع، اختالف و ها فاصله براي متر مانند مختلفي
 تلفيق اينکه براي بودند، شيب براي درجه وها  تراکم براي
 ضروري امري ها آن سازي مقياس هم ،شود ممكن ها آن

 قطعي روش به سازي مقياس هم پژوهش اين در .است
 با و کارشناسي دانش به توجه با روش اين در .شد انجام

 محدوده در ها نقشه همه دوباره بندي طبقه تابع از استفاده
 .شدند بندي دسته ٩ تا ٠ هاي ارزش

 

  معيار هاي نقشه دهي وزن
 آب پتانسيل در نمايه هر ثيرأت ميزان اينکه به توجه با

 از پيش مهم هاي حلهمر از يکي ،است متفاوت زيرزميني
 از يک ره نسبي اهميت تعيين معيار، هاي نقشه تلفيق
 .است ها آن از کدام هر به وزن اختصاص و ثرؤم هاي نمايه
 استفاده با ثيرگذارأت هاي نمايه به دهي وزن پژوهش اين در
 روش به و مبنا داده و کارشناسي دانش از ترکيبي از

 تحليل روش است. شده انجام مراتبي سلسله تحليل
 ايه گيري تصميم در کارآمد فنون از يکي مراتبی، سلسله
 دو به دو معيارها دهي، وزن روش اين در است. معياره چند
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يکديگر  به نسبت ها آن اهميت و شده مقايسه يکديگر با
 مقايسه با که بود صورت بدين کار روش شود. مي مشخص
 (با ديگری به کدام هر برتري معيارها، زوج اهميت
 هاي گزينه فرآيند اين شد. تعيين )٩ تا ١ هاي ضريب
 تحليل امکان و داده دخالت گيري تصميم در ار مختلف

 پور، (قدسي دارد را زيرمعيارها و معيارها روي حساسيت
 مراتبي سلسله تحليل فرايند در ها مقايسه کليه ).١٣٨٥

 (و ب بر الف معيار اهميت و گيرد مي انجام زوجي صورت به
 در شده داده شرح هاي حالت از يکي صورت به برعکس) يا

  .است ٣ جدول
  

 سلسله تحليل روش در شده ارائه هاي قضاوت -٣ لجدو
  )١٣٨٥ پور، (قدسي مراتبي
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  ١  ٣  ٥  ٧  ٩  عددي مقدار
  
 فرايند جدول در شده نوشته اطالعات بعد، مرحله در

 سپس شد. Online مربوطه افزار نرم وارد مراتبی سلسله
 هاي وزن همان آن ورودي که شد ايجاد ماتريس يک

 به مربوط نسبي هاي وزن آن خروجي و شده تعيين
 با افزار نرم عمليات ).١٩٩٩ (مالزفسکی، است معيارها
http://www.isc.senshu- لينک از استفاده

c.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.htmlu.a در شد. اجرا 
 نتيجه را )C.I( سازگاری شاخص يک افزار نرم پايان،
 باشد ١٥/٠ از کمتر بايد دهي وزن صحت براي که دهد مي
 با برابر کار اين در سازگاری شاخص ).١٩٩٩ سکی،وي(مالز
بندی معيارهای مختلف بر اساس نظر  رتبه بود. ٠٨٥/٠

 ها نمايه اين به نهايي دهي وزن و ٤ول کارشناسی در جد
 مشاهده ٥ جدول در به روش تحليل سلسله مراتبي

  .شود مي
  

  

 و کارست آب منابع پتانسيل در مؤثر معيارهای -٤ جدول
  کارشناسی قضاوت از استفاده با ها آن دهی رتبه

(درصد) ها خطواره طول تراکم رتبه   
شکستگی و گسل شامل  

٠-٢٥ ٢  
٢٥-٥٠ ٤  
٥٠-٧٥ ٨  
٧٥-١٠٠ ٩  

(متر) شکستگی و گسل شامل ها خطواره از فاصله رتبه  
١٠٠ ٩<  
١٠٠-٢٠٠ ٨  
٢٠٠-٣٥٠ ٧  
٣٥٠-٥٠٠ ٦  
٥٠٠-٦٥٠ ٥  
٦٥٠-٨٠٠ ٤  
٨٠٠-١٠٠٠ ٢  
١٠٠٠ ١>  

اساس سطح به نسبت ارتفاع افزايش رتبه گياهی پوشش رتبه    

٠ -١٠٠ ٩  ٠-٢٥ ٢  
١٠٠-٢٠٠ ٨  ٢٥-٥٠ ٤  
٢٠٠-٣٠٠ ٦  ٥٠-٧٥ ٨  
٣٠٠-٤٠٠ ٤  ٧٥-١٠٠ ٩  
٤٠٠-٥٠٠ ٣  

  
٥٠٠-٦٠٠ ٢  

  
٦٠٠ ١>  

  
شناسي زمين رتبه (درجه) شيب رتبه   
سروک سازند ٩   ٠ -١٠ ٩  
جهرم -آسماري سازند ٧  ١٠-٢٠ ٨  
بختياری سازند ١  ٢٠-٣٠ ٧  
کواترنری های نهشته ٥  ٣٠-٤٠ ٥  
سازندها ساير ٠  ٤٠-٥٠ ٤  

  ٥٠-٦٠ ٣  

  ٦٠-٧٠ ٢  

  
٧٠ ١ >  

تبهر (کيلومتر) تخليه هاي محل از فاصله رتبه بارش   
٥٠٠-٦٠٠ ٣  ١ ٩ <  
٦٠٠-٧٠٠ ٥  ١ -٣ ٧  
٧٠٠-٨٠٠ ٧  ٣ -٥ ٥  
٨٠٠ ٩>  ٥ -٧ ٤  

  ٧ - ١٠ ٣  

  ١٠ ١>  

  
  مراتبي سلسله تحليل روش به معيارها به دهي وزن -٥ لجدو

 تخليه  ازمحل فاصله  )٤/٠( شيب
)٢(  

 فرسايش اساس سطح به نسبت ارتفاع افزايش
)٤/١(  

 شکستگي از فاصله
)١(  

 شکستگي طول تراکم
)١/١(  

 ازگسل فاصله
  )٦/١( ليتولوژي  )٣/٠( گياهي پوشش  )٧/٠( گسل تراکم  )١( بارش  )٥/٠(

http://www.isc.senshu
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  سنجی صحت
 است الزم يابي)، (مکان بندي پهنه پروژه هر انجام از پس
 اطالعات و ها تواقعي به توجه با آمده دست  هب نتايج که

 بهترين گيرد. قرار بررسي مورد ها، آن پيرامون موجود
 روش شده انجام يابي پتانسيل سنجي صحت براي گزينه

 ها هزينه بودن باال دليل به اما ،است حفاري يعني مستقيم
 استفاده ژئوالکتريک مثل ژئوفيزيکي هاي روش از توان مي

 نکته تواند مي ها چشمه اطالعات از استفاده همچنين کرد.
 با چشمه يک که صورت بدين باشد، اينجا رد مهمي
 با کارستي سفره يک از تواند یم باال و مناسب آبدهي

  شود. تغذيه باالدست در خوب آبي پتانسيل
  

  بحث و نتايج
  معيار های نقشه

 کارشناسی نظر با شده بندی رتبه پارامترهای به توجه با
 اين رسم ).٢ (شکل شد رسم معيار نقشه ده )،٣ (جدول

  شد. انجام )Arc Map (محيط Arc GIS افزار نرم با ها هنقش
  

  شاخص پوشاني هم مدل اجراي و معيار هاي نقشه تلفيق
 ها اليه دهي وزن و گذاري ارزش از استفاده با تلفيق عمليات

 است. شده انجام )Arc Map (محيط Arc GIS افزار نرم با
 از استفاده با شاخص پوشاني هم مدل پژوهش اين در
ايت نه در و )الف -٣ (شکل قطعي معيار هاي هنقش

 د.ش انجام آن )ب -٣پذيری ظاهری (شکل  تفکيک
، محدوده ٣ارائه شده در شکل  کارست آب نهايي پتانسيل

 باال و باال نسبت  به ،متوسط کم، کم، خيلي رده پنج بهرا 
  کند. می تقسيم
 شود، مي استنباط آمده دست  به شکل از که طور همان
 دشتک به نسبت باالتری پتانسيل دارای مالیش دشتک
 سازند به جنوبی دشتک در پتانسيل کمترين است. جنوبی
 در ليتولوژی اهميت که شود مي مربوط گورپی -پابده

  كند. مي بيان را کارست آب منابع يابی پتانسيل
  

  پيشنهادي مدل سنجي صحت
 پرآب های چاه و ها چشمه با شده ارائه مدل سنجی صحت

  است. شده داده نشان ٤ کلش در
 باالدست هاي طقهمن ،شمالی دشتک تاقديس غربي زون در

 سرآب و شير سرآب ساسان، مثل آبي پر هاي چشمه
 در همچنين بودند. پتانسيل بيشترين داراي دختران

 شير و رنجان پرآب هاي چشمه چوگان تنگ شرقي قسمت
  هستند. کارست آب باالي پتانسيل با ها طقهمن شاخص

 منطقه هاي چشمه ترين پرآب جزء مذکور هاي شمهچ
 چوگان تنگ منطقه انتخاب صحت بر و هستند مطالعاتي

 کارست آب يابي پتانسيل براي منطقه بهترين عنوان به
 شرب هاي چاه و ها قنات ترين پرآب همچنين دارند. کيدأت
 نيتر پرآب .داشتند وجود چوگان، تنگ حوالي در صنعتي و

 هاي نام با چوگان تنگ منطقه دست ينپاي در ها قنات
 ٤٤/٠ با برابر ساالنه تخليه با ترتيب به آباد سلطان و خييش
  بودند. مترمکعب ميليون ٢٩/٠ و
  

  گيري نتيجه
 تصاوير و مختلف موضوعي هاي نقشه تحليل و تلفيق •

 آب پتانسيل مناطق تعيين براي مفيدي ابزار اي ماهواره
 در شوند. مي محسوب کارستي هاي محيط در زيرزميني
 هاي داده دورسنجي، مطالعات تلفيق از حاضر، مطالعه

سيستم  و مختلف موضوعي هاي نقشه صحرايي،
 آب منابع پتانسيل ارزيابي جهتجغرافيايي  اطالعات
های دوان و شاپور)  دشتک (کوه تاقديس در زيرزميني
 پتانسيل تعيين درمؤثر  عوامل است. شده استفاده
 شناسي، سنگ ها، اليه  شيب شامل ستکار آبي منابع

 ها، گسل و ها شکستگي فاصله و فراواني گياهي، پوشش
 .است توپوگرافي و جوي نزوالت

 بندي رده هاي محدوده به کارستي سازند يک بندي پهنه •
 به که نيست معنا اين به متفاوت، هاي ارزش با شده
 باال پتانسيلي ارزش داراي هاي محدوده در قطع طور
 بر يا و( بود خواهد موفقيت با توأم چاه، حفاري نههرگو
 شانس ميزان و احتماالت درصد فقط اين و )عکس

 مشخص دارد. مي بيان را آبي منابع وجود در موفقيت
 هاي بررسي انجام براي ها طقهمن بهترين کردن
 سپس و ژئوفيزيکي اکتشافات همچون تري دقيق

  است. اکتشافي هاي حفاري
 خيلي رده پنج به پايان در کارست آب نهايي پتانسيل •

 که شد تقسيم باال و باال نسبت به ،متوسط کم، کم،
 در .دارد را منطقه از بااليي وسعت کم، پتانسيل
 هاي چشمه باالدست هاي طقهمن دشتک، تاقديس
 بيشترين داراي دختران سرآب و شير سرآب ساسان،
 انسيلپت با هاي طقهمن بودند. باال) نسبت  (به پتانسيل

-پابده سازند شامل دشتک تاقديس در کم خيلي و کم
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 .است تاقديس راس و دوان کوه ارتفاعات در گورپي
 

  

  
سازي شده معيار: نقشه تراکم  مقياس  هاي هم نقشه -٢شکل 

  )بها ( ) و گسلالفها ( طول شکستگی
 
 
 

  
 

  )د(ها  ) و شکستگیجها ( نقشه فاصله از گسل -٢ادامه شکل 
 

 ج الف

 د ب
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نقشه افزايش ارتفاع از سطح اساس فرسايش  -٢ادامه شکل 
  )و) و پوشش گياهی (ه(

 
 
 

  

  
  )ح) و ليتولوژی (زنقشه شيب ( -٢ادامه شکل 
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  )يهای تخليه ( ) و فاصله از محلطنقشه بارش ( -٢ادامه شکل 
  

 
  
 

اجراي مدل نقشه پتانسيل آب کارست حاصل از  -٣شکل 
پذيری  ) و تفکيکالف( هاي قطعي پوشاني شاخص با اليه هم

  )بظاهری آن (
  

 ط

 ي

 ب

 الف
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