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1داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ،تخؾ صهیي ؿٌاػی ،داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى
2داًـیاس ،تخؾ صهیي ؿٌاػی ،داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى
3داًؾ آهَختِ کاسؿٌاػی اسؿذ ،تخؾ صهیي ؿٌاػی ،داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى
نبم نویسنده هسئول:
سضا دسخـاًی

چکیده
اًذاصُگیشی ؿاخصْای هْن هَسفَتکتًَیکی ٍ تلفیك ایي ؿاخصْا تا سٍؽ  AHPدس هحیظ GIS

حَضِ آتشیض گلپایگاى سا اص هٌظش تکتًَیکی فؼال ًـاى هی دّذ .اًذاصُگیشی کوی ایي ؿاخصْا
اجاصُ هی دٌّذ تا تِ عَس ٍالؼی ٍ هؼمَل ػیواّای صهیي ؿٌاػی هختلف سا تا یکذیگش همایؼِ
کشدُ ٍ دس تـخیص ٍ تَصیف هیضاى فؼالیت تکتًَیکی تِ کاس تشد .دس ایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت
تا هحاػثِ ؿاخصْای هَسفَهتشیک اص لثیل ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى ( ،)Smfدسصذ هؼغح
ؿذگی پیـاًی کَّؼتاى (ً ،)Facet%ؼثت ػشض کف دسُ تِ ػوك دسُ ( ٍ )Vfهمغغ دسُ (ًؼثت
 ،)Vهغالؼِ ػکؼْای َّایی ٍ پشداصؽ تصاٍیش هاَّاسُ ای ٍ اػتخشاج ٍ تاسصػاصی خغَاسُ ّا ،هیضاى
فؼالیت تکتًَیکی دس حَضِ آتشیض ؿْشػتاى گلپایگاى اًذاصُگیشی ؿَد .ػذم ٍلَع صهیي لشصُّای
تضسگ دس ایي هٌغمِ تاػث گشدیذُ کِ گلپایگاى تِ ػٌَاى یکی اص هٌاعك تی حشکت ٍ پایذاس دس
حاؿیِ ؿوالی صاگشع دس ًظش گشفتِ ؿَد؛ دس حالی کِ ؿَاّذ هَفَتکتًَیکی ٍجَد گؼل ّایی
ًؼثتاً فؼال تا سًٍذّای هَاصی ٍ یا ػوَد تش سًٍذ ساًذگی اصلی صاگشع سا ًـاى هی دّذّ .شیک اص
ؿاخص ّای هَسفَتکتًَیکی اًذاصُ گیشیؿذُ تِ صَست الیِ ّای سلَهی دسآٍسدُ ؿذ ٍ تا سٍؽ
فاصی  AHPدس هحیظ  GISتا ّن ادغام ٍ ًمـِ ًْایی آهادُ ؿذ .تا تَجِ تِ ًمـِ ًْایی تیـتشیي
فؼالیت دس غشب ؿْشػتاى گلپایگاى تـخیص دادُ ؿذ.
کلوبت کلیدی :صهیي ؿٌاػی ،تکتًَیک ،طئَهَسفَلَطی ،صاگشع.
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هقدهه
حَضِ آتشیض گلپایگاى دس تمؼین تٌذی ػاختاسی ایشاى دس هحذٍدُ دگشگًَی ػٌٌذج  -ػیشجاى ٍ دس حاؿیِ ؿوالی سؿتِ کَّْای صاگشع
لشاس گشفتِ اػت (ؿکل  .)1ایي ًاحیِ ػشگزؿت ٍ تغییشؿکل ًؼثتاً پیچیذُای دس عی دٍساى ّای هختلف صهیي ؿٌاػی داؿتِ اػتً .احیِ
ػٌٌذج  -ػیشجاى جضء ًاآساهتشیي ٍ تِ ػثاستی ،فؼال تشیي ًاحیِ ػاختاسی ایشاى تِ ؿواس هی سٍد ٍ تا هضٍصٍئیک ،فاصّای دگشگًَی ٍ آرسیي
هْوی سا پـت ػش گزاؿتِ اػت [ .]1حشکات تؼذ اص الساهیذ دس ؿکل گیشی ایي ًاحیِ تِ ٍیظُ هٌغمِ هَسد هغالؼِ ًمؾ هْوی داؿتِ اػت
[ .]2ایي حشکات توام ػاختاسّای چیي خَسدُ ٍ ساًذُ ؿذُ سا دس هیَػي تاالیی تا پلیَػي ؿذیذا فـشدُ اػت .پغ اص هیَػي تا ایجاد
کـؾ ّای جاًثی دس تؼضی ًماط ًاحیِ ،گؼل ّای ػادی گؼتشؽ یافتٌذ ٍ حَضِ ّا ٍ فشٍسفتگی ّایی دس عَل حاؿیِ ؿوالی صاگشع
تـکیل ؿذًذ [ .]3دس اٍاخش حشکات فـاسؿی ٍ عی تشخَسد تیي صفحات ػشتی ٍ ایشاى هشکضی ،دس کٌاس حشکات هؼکَع گؼل ّای حاؿیِ
ؿوالی صاگشع ،حشکات ساػتالغض ساػتگشد ًیض تَجَد آهذ .ػذم ٍلَع صهیي لشصُ ّای ٍیشاًگش دس ایي هٌغمِ تاػث گشدیذُ کِ گلپایگاى تِ
ػٌَاى یکی اص هٌاعك تی حشکت ٍ پایذاس حاؿیِ ؿوالی صاگشع دس ًظش گشفتِ ؿَد .دس حالی کِ ؿَاّذ ًَصهیي ػاختی ٍجَد گؼل ّایی
فؼال ٍ تضسگ تا سًٍذّای  NE – SW ٍ NW – SEتِ عَس هَاصی ٍ یا ػوَد تش سًٍذ ساًذگی اصلی صاگشع سا ًـاى هی دّذ .اصغالح
هَسفَتکتًَیک تیاىکٌٌذُی استثاط تیي طئَهَسفَلَطی ٍ تکتًَیک اػت ٍ دس تؼیاسی اص هَاسد هَسفَتکتًَیک ،تشاتش تکتًَیک طئَهَسفَلَطی
دس ًظش گشفتِ هیؿَد [ .]4هَسفَهتشی ،اًذاصُگیشی کوی ؿکل چـن اًذاصّای سٍی صهیي هی تاؿذ کِ هی تَاًذ دس غالة هتغیشّای ػادُای
چَى اًذاصُ ،استفاع (تیـتشیي ،کوتشیي ٍ هتَػظ) ٍ ؿیة اًذاص ُ گیشی ؿَد [ .]5ایي اًذاصُ گیشی ّا ؿشایغی سا فشاّن هی آٍسًذ تا صهیي
ؿٌاػاى تِ همایؼِ چـن اًذاصّای هٌاعك هختلف پشداختِ ٍ ؿاخصِ ّای طئَهَسفیک سا دس اختیاس داؿتِ تاؿٌذ ،تا تا آًْا تشای تَصیف ٍ
ؿٌاػایی ٍضؼیت هٌاعك تا تکتًَیک فؼال الذام ًوایٌذ [ .]6دس ایي همالِ تا تشسػی ؿَاّذ صهیي ؿٌاػی هختلف ٍ تاثیش آى دس تکتًَیک
فؼال هٌغمِ گلپایگاى پشداختِ ؿذُ اػت.

هنطقه گلپبیگبى
تشسػی تصاٍیش َّایی ٍ هاَّاسُ ای ٍ ؿَاّذ صحشایی ًـاى هی دّذ کِ دٍ ػیؼتن گؼلؾ اصلی دس هٌغمِ گلپایگاى ٍجَد داسد کِ تِ
تشتیة اّویت ٍ فشاٍاًی ػثاستٌذ اص گؼل ّای تا سًٍذ  ٍ ،NW-SEگؼل ّای تا سًٍذ .NE-SW
الف :ػیؼتن گؼلْای تا سًٍذ  :NW-SEگؼلْای ایي ػیؼتن تا سًٍذ ؿوال غشب  -جٌَب ؿشق تِ هَاصات ساًذگی اصلی صاگشع اهتذاد
یافتِ اًذ ٍ ػالٍُ تش هَلفِ هؼکَع ،حشکت ساػتالغض ساػتگشد ًیض داسًذ .ایي گؼل ّا ،ػیؼتن غالة گؼلؾ دس هٌغمِ سا تـکیل هی دٌّذ.
ایي گؼلْا تاػث جاتجایی ٍ تکِ تکِ ؿذى گؼلْای لذیوی تش ٍ ٍاحذّای ػٌگی ٍ دس ًْایت ایجاد دسُّای خغی تا سًٍذ ؿوال غشب -
جٌَب ؿشق تِ هَاصات ًاحیِ گؼلی گشدیذُاًذ کِ تِ خَتی دس تخـْای ؿوال غشب ٍ جٌَب ؿشق هٌغمِ هَسد هغالؼِ لاتل تـخیص اػت
[ .]7آثاس حشکتی ایي گؼلْا سا هی تَاى اص سٍی جاتجایی ٍاحذّای ػٌگی ،هخشٍعْای افکٌِ ػْذ حاضش ٍ خؾ گؼلی آًْا تـخیص داد .دس
تخـْای ؿوال غشتی ٍ جٌَب ؿشلی هٌغمِ هَسد هغالؼِ ،گؼلْای ایي ػیؼتن تؼیاس فؼال ّؼتٌذ ٍ ؿَاّذ لشصُ ای تاسیخی ٍ لشى تیؼتن
هتؼذدی اص آًْا تِ ثثت سػیذُ اػت.
ب :ػیؼتن گؼلْای تا سًٍذ  :NE-SWگؼلْای ایي ػیؼتن تا سًٍذ ؿوال ؿشق -جٌَب غشب تمشیثا ػوَد تش ًاحیِ ساًذگی صاگشع اهتذاد
یافتِ اًذ .دس اهتذاد ایي گؼلْا تـکیالت ػٌگی لذیوی ٍ دس تؼضی ًماط پی ػٌگ پشکاهثشیي تیشٍى صدگی داسد .هغالؼات صحشایی ٍ ؿَاّذ
لشصُ ای ًـاى هی دّذ کِ ایي گؼلْا داسای ػاص ٍ کاس ػادی تَدُ ٍ دس تؼضی ًماط هَلفِ ّای ساػتالغض چپگشد ًیض ًـاى هی دٌّذ .ػولکشد
ایي گؼلْا تاػث گشدیذُ کِ دس تخـْای هشکضی هٌغمِ گلپایگاى ػاختاسّای فشاصهیي ٍ فشٍصهیي تِ ٍجَد آیذ .ایي ػاختاسّا تا سًٍذ ؿوال
ؿشق  -جٌَب غشب ػاهل تاال لشاسگشفتي لغؼِ هَتِ تِ صَست فشاصهیي ٍ پاییي لشاس گشفتي دؿتْای گلپایگاى ٍ خویي دس دٍ عشف آى تِ
صَست فشٍصهیي ؿذُ اًذ [ .]7ایي هجوَػِ گؼل ،اص گؼل ّای هَاصی تا صاگشع کِ لثال اؿاسُ ؿذ ،لذیوی تش هی تاؿٌذ .آثاس پادگاًِّای
آتشفتی دس اهتذاد گؼلْای ایي ػیؼتن ًـاى دٌّذُ جاتجایی لائن ایي گؼلْا اػت.
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شکل  -1هَلؼیت هٌغمِ گلپایگاى دس گؼتشُ ًمـِ جغشافیایی ایشاى

روش هطبلعه
تا تَجِ تِ ایٌکِ اًذیؼْای کوی هَسفَهتشیک هی تَاًٌذ هٌؼکغ کٌٌذُ هیضاى فؼالیت ًؼثی تکتًَیکی هٌغمِ تاؿٌذ ،لزا تا هحاػثِ تؼذادی
اص ایي اًذیؼْا هاًٌذ ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى ( ،)Smfدسصذ هؼغح ؿذگی پیـاًی کَّؼتاى (ً ،)Facet%ؼثت ػشض کف دسُ تِ
ػوك دسُ ( ٍ )Vfهمغغ دسُ (ًؼثت ٍ ،)Vضؼیت تکتًَیک فؼال هٌغمِ سا هَسد تشسػی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل لشاس دادُ ٍ هٌغمِ سا اص لحاػ
تیـتشیي ٍکوتشیي فؼالیت تکتًَیکی تغَس ًؼثی پٌِْ تٌذی ًوَد.
ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى (ً )Smfؼثت عَل جثِْ کَّؼتاى ( )Lmfتِ عَل هؼتمین دس جثِْ کَّؼتاى ( )Lsتؼشیف ؿذُ اػت [,8
 .]9ؿاخصِی ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى اص تَاصى تاالیی تشای ؿٌاػایی هٌاعك تکتًَیکی تشخَسداس هی تاؿذ [ .]11ایي ؿاخص یک
تَاصى تیي ؿذت ٍ توایل آتشاِّ ّا سا تشای ایجاد یک جثِْ ًاهٌظن ٍ پیچ ٍ خن داس ٍ فؼالیت تکتًَیک لائن جْت ایجاد یک جثِْ هؼتمین
ًـاى هی دّذ .اص ایي سٍ هی تَاى همادیش تاالآهذگی تشای یک جثِْ کَّؼتاى سا تا همادیش پیچ ٍ خن یا ػیٌَػیتی هؼیي استثاط داد ٍ تا
هحاػثِ ایي ؿاخص همادیش تاالآهذگی ًؼثی ٍ فؼالیت یک جثِْ کَّؼتاى پیؾ تیٌی گشدد .جثِْی کَّْایی کِ تا تاالآهذگی فؼال ٍ
جَاى ّوشاُ تَدُ  Smfتمشیثا  1اػت ،اها اگش هیضاى تاالآهذگی کاّؾ یافتِ ٍ یا صفش گشدد ،فشایٌذ فشػایؾ تاػث تـکیل یک جثِْ پشپیچ
3
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ٍ خن هی گشدد .الصم تِ تزکش اػت کِ جٌغ ػٌگ ّای جثِْ کَّؼتاى ٍ هماٍهت آًْا دس تشاتش ػَاهل فشػایؾ هی تَاًذ دس همذاس ؿاخص
 Smfهَثش تاؿذ.
ؿاخص دسصذ هؼغح ؿذگی جثِْ کَّؼتاى سا اٍلیي تاس ٍلض [ ]11هغشح کشدُ اػت ،ایي ؿاخص ػثاست اص ًؼثت دسصذ عَل ػغح دس
جثِْ کَّؼتاى ( )Lfتِ عَل خظ هؼتمین جثِْ کَّؼتاى ( )LSهی تاؿذ .دسصذّای تاالی ایي ؿاخص ًـاًگش فؼال تَدى جثِْ
کَّؼتاى اػت [.]11
ؿاخص دیگشی کِ دس ایي هٌغمِ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ،ؿاخص ًؼثت ػشض کف دسُ تِ ػوك دسُ ( )Vfاػت کِ اص عشیك ساتغِ ()1
هحاػثِ هیگشدد [.]9

2Vfw
()1

= VF

])[(Eld – Esc) + (Erd – Esc

دس ایي ساتغِ  Vfهؼشف ًؼثت ػشض کف دسُ تِ ػوك دسُ Vfw ،پٌْای کف دسُ Erd ٍ Eld ،تِ تشتیة استفاع دیَاسُ ػوت چپ ٍ ساػت
دسُ ٍ  Escاستفاع کف دسُ اػت .همادیش کن ایي ًؼثت هٌؼکغ کٌٌذُی دسُّای ػویك تا جشیاًْایی اػت کِ هؼوَالً لذست تشؽ آًْا تؼیاس
صیاد تَدُ ٍ ًـاًگش تاالآهذگی دس عَل هذت کن هیتاؿذ .حالت ایي دسُ ّا تیـتش  Vؿکل اػت .تاال آهذگی کٌذ تاػث هیؿَد کِ جشیاى،
فشصت پْي ًوَدى تؼتش دسُ سا دس عَل صهاى دس اختیاس داؿتِ تاؿذ Vf .یکی اص ًؼثتّای تؼیاس هفیذ دس ؿٌاػایی هٌاعك فؼال هیتاؿذ ٍ
تِ ٍیظُ تِ فؼالیت ّای تکتًَیکی اٍاخش کَاتشًش تؼیاس حؼاع اػت [ .]12همذاس ػذدی  Vf = 0.99سا تِ ػٌَاى هشص تیي جثِّْای
کَّؼتاًی فؼال تکتًَیکی ٍ جثِّْای کَّؼتاًی غیشفؼال ػٌَاى ؿذُ اػت دس حالیکِ تشای هٌاعك کَّؼتاًی تؼیاس فؼال  Vfتیي  0.50تا
 0.05هتغیش اػت [.]12
ؿاخص ًؼثت  Vؿاخص دیگشی اػت کِ دس هٌغمِ هَسد تشسػی لشاس گشفت .ایي ؿاخص داسای حؼاػیت هتَػغی تِ تاالآهذگی
تکتًَیکی ًؼثت تِ ؿاخص  Vfداسا هیتاؿذ ٍ تشای تشسػی سیخت ؿٌاػی دسُ سٍدخاًِّایی کِ دس هٌغمِ گؼلی تاػث صّکـی هٌغمِ
گؼل هی ؿًَذ تِ کاس هیآیذ ٍ اص عشیك ساتغِ ( )2لاتل هحاػثِ اػت [.]13
V=AV/AC
()2
دس ساتغِ ( Av ،)2هؼاحت همغغ ػشضی دسُ ٍ  Acػغح ًین دایشُای تِ ؿؼاع ً h ٍ hیض استفاع خظ تمؼین حَضِ صّکـی ّوجَاس دس
هحل ّواى همغغ اػت .تا هحاػثِ ایي ًؼثت ًیض هی تَاى اعالػاتی دستاسُی هیضاى تاالآهذگی هٌغمِ دس اثش تکتًَیک فؼال تذػت آٍسد ،تِ
عَسیکِ ًؼثت  Vدس حذ ً ،1ـاًگش دسُ  Uؿکل ،هٌغمِ غیش فؼال ٍ فشػایؾ هوتذ جاًثی دیَاسُّای دسُ هی تاؿذ .اگش همذاس ًؼثت V
خیلی کَچک (کوتش اص ً ،)1ـاًگش دسُّای  Vؿکل هؼشف ػولکشد لائن تکتًَیک فؼال تَدُ اػت .همادیش تضسگتش اص ً 1یض هٌؼکغ کٌٌذُ ایي
تَدُ کِ ػشض دسُ اص ػوك آى خیلی صیادتش تَدُ ٍ هٌغمِ اص ًظش تکتًَیک غیشفؼال اػت.

بحث
تشای اًذاصُگیشی ؿاخصْای ًاهثشدُ اص ًمـِی  1:251111ػاصهاى صهیيؿٌاػی کـَس ،ػکؼْای هاَّاسُایً ،شم افضاس ٍ Google Earth
هذل استفاػی سلَهی ( )Digital Elevation Modelsهٌغمِ اػتفادُ ؿذ .تشای هحاػثِ ػیٌَػیتی جثِْ کَّؼتاى ،آى تشاػاع ٍیظگی
ّای تیاى ؿذُ تَػظ ٍلض ٍ ّوکاساى [ ]11پیـاًی ( )Frontتمؼین ؿذ .همادیش اًذاصُ گیشی ؿذُ اص کوتشیي همذاس کِ تِ صَست خظ
هؼتمین اػت تا تیـتشیي همذاس هتغیش تَدُ اػت .دس ؿکل  2هَلؼیت پیـاًیّای تشداؿت ؿذُ ٍ ًمـِ سػتش تش اػاع فؼالیت تکتًَیکی
ًـاى دادُ ؿذُ اػت .دسصذ هؼغح ؿذگی جثِْ کَّؼتاى ًیض هغاتك ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى دس پیـاًی تَپَگشافی ّای هٌغمِ
اًذاصُ گیشی ؿذ ،ایي پیـاًی ّا ّواى هَاسدی تَدًذ کِ ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى دس آًْا اًذاصُ گیشی ؿذُ اػت .هَلؼیت پیـاًیّای
تشداؿت ؿذُ ٍ ًمـِ سػتشی تش اػاع فؼالیت تکتًَیکی هثتٌی تش همادیش اًذاصُ گیشی دسصذ هؼغح ؿذگی جثِْ کَّؼتاى دس ؿکل 3
ًـاى دادُ ؿذُ اػت کِ ًتایج هشتَط تِ ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى سا تا حذ صیادی تائیذ هیکٌذ .تشای هحاػثِ ؿاخصْای  V ٍ Vfتا
اػتفادُ اص ًشم افضاس  ٍ Google Earthاتضاس  Show Elevation Profileهثادست تِ سػن پشٍفیل ّای ػشضی دسُ ؿذ .هَلؼیت دسُ ّای
تشداؿت ؿذُ ٍ ًمـِ ّای سػتشی هیضاى فؼالیت تکتًَیکی هثتٌی تش ًتایج هشتَط تِ اًذاصُ گیشی ّای  V ٍ Vfدس ؿکل ّای ً 5 ٍ 4ـاى
دادُ ؿذُ اػت.
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شکل  -2هَلؼیت پیـاًی ّای اًذاصُ گیشی ؿذُ تشای ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى .دس ایي ًمـِ هَلؼیت پیـاًیْای اًذاصُگیشی ؿذُ
ٍ همذاس اًذاصُگیشی تا چْاس سًگ هـخص ؿذُ اػتّ .واًغَس کِ هـاّذُ هیؿَد دس کوشتٌذ تاال همادیش  Smfتیي 1تا  1.12اػت .کِ
فؼال تَدى تیـتش آى ًؼثت تِ کوشتٌذ پاییي سا ًـاى هیدّذ.
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شکل ً -3مـِ دسصذ هؼغح ؿذگی جثِْ کَّؼتاىّ ،واًغَس کِ هـاّذُ هیؿَد همادیش تاالی ایي ؿاخص هشتَط تِ کوشتٌذ تاال اػت.

شکل ً -4مـِ ًؼثت ػشض کف دسُ تِ ػوك دسُ ،هَلؼیت ایؼتگاّْای تشداؿت ؿذُ ٍ همذاس ػذدی ّش کذام تا سًگّای هختلف ًـاى
دادُ ؿذُ اػت .همادیش کن ایي ؿاخص کِ فؼال تَدى تکتًَیکی سا ًـاى هیدٌّذ تیـتش دس کوشتٌذ تاال ٍ دس لؼوت جٌَتی اػت.
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شکل ً -5مـِ ایؼتگاّْای تشداؿت ؿاخص  Vدس هٌغمِ هَسد هغالؼِ.

روش تحلیل سلسله هراتبی سیستن هب ()AHP
ایي سٍؽ تش پایِ همایؼِ صٍجی ػَاهل هختلف اػتَاس اػت .تِ عَس کلی سًٍذ ایي سٍؽ تِ ایي صَست اػت ،کِ اتتذا تِ هٌظَس ستثِ تٌذی
ػَاهل هختلف ٍ پاساهتشّا ٍ تثذیل آًْا تِ همادیش کوی اص لضاٍتْای ؿفاّی اػتفادُ هی ؿَد .ػپغ تا اػتفادُ اص ًظشات کاسؿٌاػاى ٍ
پشػؾ ًاهِ ٍ تشسػی هغالؼات اًجام ؿذُ دس ایي صهیٌِ ٍصى ّش یک اص الیِ ّا ٍ عثمات تؼییي هیگشدد [ .]14اص تیي ػَاهل هَسد تحث
ًمؾ ػَاهل ػیٌَػیتی پیـاًی کَّؼتاى ( ٍ )Smfدسصذ هؼغح ؿذگی جثِْ کَّؼتاى (ً )Facet%ؼثت تِ  V ٍ VFتاثیش تیـتشی سا
دس فؼالیت تکتًَیکی داسا ّؼتٌذ .تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  Expert choiceاتتذا تِ ّش یک اص ػَاهل هَثش ٍصى دّی ؿذ .تش ایي اػاع ضشیة
تاثیش ّش یک اص ػَاهل هـخص هی گشدد (ؿکل  .)6دس ًْایت تا اػتفادُ اص اتضاس  Weighted Overlayدس ًشم افضاس ّ Arc Mapش یک اص
الیِ ّای اعالػاتی تِ کالػْای هتفاٍتی تمؼین ٍ تش اػاع دسصذ تاثیش تا یکذیگش ادغام گشدیذ ٍ ًمـِ ؿذت تکتًَیکی دس حَضِ آتشیض
گلپایگاى تذػت آهذ کِ دس ؿکل ً 7ـاى دادُ ؿذُ اػت.

ؿکل ً -6وایؾ گشافی

شکل ً -6وایؾ گشافیکی ٍصىدّی تِ ّشیک اص ؿاخصْای هَثش تا اػتفادُ اص ًشم افضاس Expert choice
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شکل ً -7مـِ پٌِْ تٌذی تکتًَیکی هٌغمِ ،دس ایي ًمـِ هٌاعك فؼال دس چْاس سدُ تمؼین تٌذی ؿذُ اػتّ .واًغَس کِ هـاّذُ هیؿَد
تیـتشیي فؼالیت تکتًَیکی کِ تا سًگ لشهض هـخص ؿذُ اػت هشتَط تِ کوشتٌذ ؿشلی ٍ دس هحذٍدُ ؿْشػتاى گلپایگاى اػت.

نتیجه گیری
هحاػثِ ؿاخص ّای هَسفَهتشیک ٍ تلفیك ًتایج دس هجوَع ،حَضِ آتشیض گلپایگاى سا اص ًظش تکتًَیکی فؼال ًـاى هی دّذ .فؼالیت
تکتًَیکی دس ّوِ هٌغمِ یکؼاى ًثَدُ اػت ،تِ ّویي دلیل هٌغمِ تِ صَست پٌِّْای تکتًَیکی هجضا اص ًظش تکتًَیکی تمؼین ؿذُ اػت.
تش اػاع ًمـِ ًْایی تیـتشیي فؼالیت تکتًَیکی دس هحذٍدُ غشب ؿْشػتاى گلپایگاى ٍ هَاصی تا ساًذگی اصلی صاگشع لشاس گشفتِ اػت.
ّشچٌذ دس هٌغمِ گلپایگاى صلضلِ ّای ًؼثتا تضسگ گضاسؽ ًـذُ اػتٍ ،لی ؿَاّذ هَسفَهتشیکی ًـاى دٌّذُ فؼال تَدى گؼلْا دس ایي
هٌغمِ اػت ،تٌاتشایي ایوي ػاصی تایذ تِ ػٌَاى یک اصل هْن دس ایي هٌغمِ دس ًظش گشفتِ ؿَد.
سپبسگساری
ًگاسًذگاى ایي پظٍّؾ اص ّوکاسی صویواًِ آلای دکتش حجتا ...سًجثش تِ ٍیظُ دس اهش کاس تا  ،GISدکتش ؿْثاص سادفش دس اهش هغالؼات
هَسفَتکتًَیکی ٍ ّوچٌیي اص گشٍُ صهیيؿٌاػی داًـگاُ ؿْیذ تاٌّش کشهاى تـکش ٍ لذسداًی هی ًوایٌذ.
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