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عبدالرضا واعظي

چکيده
در مناطق خشک و نيمهخشک که با کمبود آب روبرو هستند ،بررسي پتانسيل آب و مديريت
آبهاي زيرزميني امري ضروري ميباشد .يکي از راهکارهاي مديريتي منابع آب ،شناسايي
مناطق آبي با پتانسيلهاي مختلف و بهرهبرداري از آنها با توجه به ظرفيتشان ميباشد .هدف
از اين پژوهش پهنهبندي مناطق پتانسيل آب زيرزميني در دشت مهران (استان ايالم) ،از
طريق روشهاي  AHPو تکنيک  GISميباشد .جهت نيل به اين هدف از معيارهاي
زمينشناسي ،اقليم ،هيدرولوژي ،پوشش گياهي و توپولوژي (طبقات ارتفاع و شيب توپوگرافي)،
بهره گرفته شد ،به کمک روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPدر نرمافزار  IDRISIوزندهي
انجام شد .با استفاده از روشهاي  AHP-WLC ،AHP-OWAنقشهي نهايي پتانسيليابي
آب زيرزميني در منطقهي مورد مطالعه تهيه گرديد .در مجموع  1پهنه با پتانسيليابي خيلي
کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد شناسايي گرديد ،که پهنه با پتانسيليابي باال منطبق بر
رسوبات آبرفتي و پهنه با پتانسيل کم منطبق بر مناطق با حداکثر شيب و رسوبات رسي و
مارني ميباشد .نتايج نشان داد که ،روشهاي بکار رفته کارايي مناسبي در پتانسيليابي آب
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زيرزميني ايفا مـيکنند .نتايج حاصل از اين پـژوهش مـيتواند در طرحهاي مديـريت منابع آب
زيرزميني و جلوگيري از استفاده بيشتر از توان آنها کارساز باشد.
کلمات کليدي :پتانسيليابي آب زيرزميني ،ميانگينگيري وزندار ترتيبي ،دشت مهران ،تحليل
سلسله مراتبي.IDRISI ،

مقدمه
آبهاي زيرزميني  1درصد از مجموعه آبهايي را که فعاالنه در سيکل هيدرولوژي دخالت
دارند ،شامل ميشوند با اين وجود حدود  11درصد از جمعيت جهان از نظر شرب متکي
به اين آبها هستند ( طاهري تيزرو .)69 :6901 ،آبهاي زيرزميني در بسياري از
کشورهاي واقع در نواحي خشک و نيمهخشک بيشتر از  01درصد منابع آبي مورد استفاده
را تشکيل ميدهند (صداقت .)21 :6901 ،کشور ايران با شرايط اقليمي خشک و نيمه
خشک و ميانگين بارش ساالنه حدود  211ميليمتر يکي از کم آبترين کشورهاي جهان
محسوب ميشود (مسعوديان و کاوياني .)02 :6901 ،در مناطقي که با کمبود آب روبرو
هستند ،بررسي پتانسيل آب و مديريت آبهاي زيرزميني امري ضروري ميباشد .با اين
حال وجود آب هاي زيرزميني نميتواند به صورت مستقيم در سطح زمين مشاهده شود
و با استفاده از تکنيکهاي مختلفي از جمله ،سنجشاز دور و  GISميتوان به کميت و
کيفيت اين منابع پي برد .مطالعات متعددي در زمينههاي مختلف با استفاده از تکنيکهاي
تحليل سلسله مراتبي ،سنجشاز دور و  GISانجام شده است :ماگيش 6و همکاران
( )2162با استفاده از روشهاي سنجشازدور و  GISدر جنوب هند جهت پتانسيليابي
آب زيرزميني استفاده کرده و منطقهي مورد مطالعه را به  1دسته تقسيمبندي نمودند.
چينني 2و همکاران ( )2161به کمک سيستم اطالعات جغرافيايي و مدلهاي عددي
توان بازيابي منابع آب زيرزميني در مناطق خشک را مورد مطالعه قرار دادهاند .پراسد 9و
1- Magesh et al.,
2- Chenini et al.,
3- Prasad et al.,
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همکاران ( )2110پتانسيليابي آب زيرزميني در سازند سخت را با استفاده از روشهاي
سنجشازدور و  GISارزيابي کرده و نتايج حاصل با چشمههاي منطقه صحتسنجي
گرديد .رحيمي و موسوي ( )6932و سيف و کارگر ( )6931پتانسيليابي آب زيرزميني
را با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي و سيستم جغرافيايي  GISبه ترتيب در دشت
شاهرود و حوضهي آبريز سيرجان به انجام رساندند .از روشهاي تحليل سلسله مراتبي و
منطق فازي نيز در مطالعات مختلفي استفاده شده است :شمسي ( )6939با اعمال سه
روش  FUZZY- AHP, OWAو  WLCدر پتانسيليابي منابع آب حوضهي آبريز قلعه
چاي (آذربايجانشرقي) به اين نتيجه دستيافت که روش  OWAبا اطالعات به دست
آمده از مـطالعات ميـداني و موقعيت چـشمهها نـتايج قابل قبولتـري را ارائه ميکند.
محمدزاده و همکاران ( )6939پتـانسيل آب زيرزميني در سازندهاي سخت حوضهي
آبريز صائين را با استفاده از روش ميانگينگيري وزني درجهاي ( )AHP -OWAمورد
ارزيابي قرار دادند که نتايج قابل قبولي حاصل شد .زروش و همکاران ( )6939بر اساس
روش  AHP-WLCدر ارزيابي پتانسيل کارست در محدودهي تاقديس کبيرکوه در
استان ايالم نشان دادند که مناطق با پتانسيل باال با حوضههاي آبگير چشمههاي پرآب
منطقه تطابق خوبي را نشان ميداد .در اين پژوهش جهت شناسايي و پهنهبندي مناطق
داراي بيشترين پتانسيل آب زيرزميني ،منطقهي مهران (ايالم) از روش تحليل سلسله
مراتبي  AHPو روشهاي منطق فازي ،ميانگين وزندار درجهاي  OWAو ميانگين خطي
وزني  WLCاستفاده شده است .دشت مهران با وسعت حدود 911کيلومترمربع يکي از
وسيعترين دشتهاي استان ايالم ميباشد .در اين دشت به لحاظ وجود اراضي کشاورزي
فراوان ،حفر چاههاي عميق و نيمهعميق به طور گسترده صورت گرفته است ،لذا مطالعهي
آبهاي زيرزميني ،به عنوان اصليترين منبع آب منطقه ،ضروري به نظر ميرسد .نتايج
به دست آمده از اين مطالعه در مديريت منابع محدودهي مطالعاتي از اهميت قابل
مالحظهاي برخوردار خواهد بود.
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معرفي منطقهي مورد مطالعه

شهرستان مهران با متوسط بارندگي ساالنه درازمدت برابر  216ميليمتر و ميانگين دماي
ساليانه  29/1ْ Cميباشد در غرب استان ايالم واقع شده است .شکل ( )6موقعيت
منطقهي مورد مطالعه را نشان ميدهد.

شکل (  )1موقعيت منطقهي مورد مطالعه

مواد و روشها
به منظور پتانسيليابي منابع آب زيرزميني در دشت مهران از آمار و اطالعات اقليمي
ايستگاههاي منطقه ،نقشههاي زمينشناسي ،نقشهي پوشش گياهي ،نقشههاي توپوگرافي،
 DGNمنطقه ،تصاوير ماهوارهاي سري لندست منطقهي مورد مطالعه ،به عنوان دادههاي
اصلي استفاده شد .در اين تحقيق از فناوري سنجش از دور ( )remote sensingو سيستم
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اطالعات جغرافيايي ( )GISو نرمافزارهاي  IDRISI 17 ،ENVI 4.8و ARCGIS 10.1

استفاده شده است.
-تهيهي اليههاي اطالعاتي موردنياز جهت تهيهي نقشهي پتانسيليابي منطقهي مورد مطالعه

جهت تهيهي اليهي طبقات ارتفاعي از نقشهي رقومي توپوگرافي  6:611111منطقه
استفاده شده است .سپس مدل رقومي  DEMمنطقه در محيط  ArcGISتهيه گرديد،
براي تهيهي اليه شيب منطقه ،ابتدا مدل رقومي ارتفاعي  DEMمنطقه تهيه ،سپس
اليه شيب استخراج شد .اليه اطالعاتي زمينشناسي شامل ليتولوژي ،تراکم گسل و
فاصله از گسل از نقشه زمينشناسي  6:611111منطقه ،تهيه شد .براي تهيهي اليهي
تراکم آبراهه ،ابتدا نقشهي شبکهي آبراههي ردهي  2و  9منطقه با فرمت  Shpبا استفاده
از نرمافزار  ArcGISتهيه و توسط اين نرمافزار اليه مربوط به تراکم آبراهه ايجاد شد.
اليههاي اطالعاتي اقليمي شامل بارش و دما با استفاده از دادههاي موجود در ايستگاه
هاي منطقه و به کمک روشهاي درونيابي ( )IDWدر محيط نرمافزار  ArcGISتهيه
گرديد .در اين پژوهش جهت تعيين وزن و اهميت نسبي هر يک از پارامترهاي اطالعاتي
در مکانيابي پتانسيل آب زيرزميني در دشت مهران از روش پـردازش تحليل سلسله
مراتبي ( )AHPاستفاده شد .اين روش مبتني بر مقايسهي دو به دو معيارها توسط
(ساعتي )121 :6301 ،در قالب يک فرايند سلسله مراتبي تحليلي ارائه شده که يک
روش رياضي جهت تعيين اهميت و تقدم معيارها در فرايند تحليل و ارزيابي است .بطور
کلي فرايند تصميمگيري از لحاظ فضاي تصميم به دو دسته پيوسته و گسسته تقسيم
ميشود ،تصميمگيري در فضاي گسسته به دو دسته تکمعياره و چندمعياره تقسيم
ميشود .خود معيارها به سه دسته معيارهاي کيفي ،کمي و ترکيبي تقسيم ميشود.
تحليل سلسله مراتبي ( )AHPروشي است که امکان تصميمگيري صحيح با حضور
معيارهاي کيفي و کمي و ترکيبي را فراهم ميکند .اين روش شامل سه مرحله -6 :ايجاد
سلسلهمراتبي معيارها و زيرمعيارها -2 ،مقايسهي دو به دو ،و محاسبه وزنها  -9تخمين
ضريب ناسازگاري در تصميمگيري ميباشد .با توجه به درجه اهميت هر پارامتر نسبت
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به يکديگر و شناخت منطقه و همچنين دانش کارشناسي بر اساس مقياس پايهاي از 6
تا  3به عنوان ورودي در نظر گرفته شده است .در فرايند تحليل سلسله مراتبي بيشترين
وزن به اليهاي تعلق ميگيرد که بيشترين تاثير را در تعيين هدف دارد .چون هدف اين
پژوهش پيجويي منابع آب زيرزميني در منطقهي مورد مطالعه است ،پارامترهاي
تأثيرگذار در تغذيه و نفوذپذيري سفرههاي آب زيرزميني ميتواند بهعنوان مهمترين
عوامل براي رسيدن به هدف نهايي در نظر گرفته شوند .معيارهاي تأثيرگذار بر پتانسيل
وجود منابع آب زيرزميني شامل  1معيار ليتولوژي ،اقليم (بارش و دما) ،هيدرولوژي
(تراکم آبراهه و فاصله از آبراهه) ،پوشش گياهي ،توپولوژي (ارتفاع و شيب توپوگرافي)،
اليه گسل (تراکم گسل و فاصله از گسل) معرفي گرديده است ،که با روش تحليل
سلسله مراتبي ( )AHPدر نرمافزار  IDRISIبا ضريب ناسازگاري  1/12وزندهي شدند.
جهت انجام عمليات پهنهبندي پتانسيل آب زيرزميني در دشت مهران ،نقشههاي
استاندارد شده و وزندهي شده ،حاصل از مراحل قبل با استفاده از دو روش AHP-OWA
و  AHP-WLCبا هم تلفيق و نقشهي نهايي پتانسيل آب زيرزميني منطقه تهيه گرديد.
روش  AHP-OWAتلفيقي از دور روش تحليل سلسله مراتبي  AHPو کميتسنج
ميانگينگيري وزندار ترتيبي  ،OWAو روش  AHP-WLCتلفيقي از روش  AHPو
روش ترکيب خطي وزندار  WLCميباشد .اساس روش  WLCبر مبناي مفهوم
ميانگين وزني ميباشد .روش  WLCبراساس دادههاي فازي عمل ميکند .ويژگي مهم
اين روش برقراري توازن کامل بين فاکتورها است .بدين معني که جوابهاي حاصل از
اين روش مابين عملگرهاي  ANDو  ORاست.که نشانگر آن است که نتايج حاصل نه
فاقد ريسک است نه کامالً داراي ريسک .روش  OWAترکيب نسبتاً جديد  MCEاست
که مانند روش  WLCبوده ،اما دو مجموعه از وزنها را در برميگيرد .اولين مجموعه از
وزنها سهم نسبي معيار خاص را کنترل ميکند ،در حالي که مجموعهي دوم وزنها
رتبه تجمع (اجتماع) معيارهاي وزندار را کنترل ميکند (جيانگ و ايستمان:2111 ،6

1- Jiang and Eastman

کاربرد  GISو تحليل سلسلهمراتبي در تعيين مناطق مستعد آبهای...

1

 .)619جاذبهي روش  OWAاين است که محقق ميتواند بواسطه دوباره مرتبسازي و
تغيير پارامترهاي معيار ،دامنهي وسيعي از نقشهها و راهحلهاي مختلف و سناريوهاي
پيشبيني را توليد کند AHP .يک ابزار کلي براي ايجاد ساختار سلسله مراتب در مسئله
تصميمگيري مکاني ،تجزيه و تحليل و اولويت دادن به هر گزينه است .در روشهاي
مذکور ،کاربران در ابتدا خواهان استفاده از روش  AHPبراي -6 :ساخت ساختار سلسله
مراتبي -2 ،به دست آوردن وزنها براي اهداف و شاخصها ،به وسيلهي انجام مقايسهي
زوجي ميباشند .سپس کميتسنجهاي مفهومي  OWAو  WLCبراي حمايت از
تصميمگيري کاربران استفاده ميشود .درواقع در اين تحقيق ،نقشههاي استاندارد شده
براساس وزنهاي حاصل از  AHPبا انتخاب عملگر  OWAو  WLCپتانسيليابي انجام
شده و نقشهي نهايي پتانسيل آب زيرزميني منطقه تهيه شده است .در نهايت به لحاظ
پتانسيل آب زيرزميني ،منطقه براي هر دو روش AHP-OWA ،و  AHP-WLCبه پنج
گروه با پتانسيل خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد تقسيمبندي شد .نتايج
حاصل نشان داد که ،روشهاي بهکار رفته کارايي مناسبي در پتانسيليابي آب زيرزميني
ايفا ميکنند.
بحث و نتايج
 )1زمينشناسي منطقه

دشت مهران بر اساس تقسيمبندي واحدهاي ساختماني ايران جزو زاگرس چينخورده
محسوب ميشود .روند عمومي اين منطقه تقريباً شمال غربي – جنوب شرقي است که
در آن رسوبات ،مزوزوئيک (کرتاسه) و سنوزوئيک به طور همشيب روي هم قرار دارند.
قديميترين سازندي که در منطقهي مهران رخنمون دارد ،سازند سروک است که در
تاقديس اناران ديده ميشود .جديدترين سازند منطقه ،سازند بختياري است که در
مناطق جنوبي منطقه ديده مي شود .سازندهاي منطقه به ترتيب از قديم به جديد شامل:
سروک ،سورگاه ،ايالم ،گورپي ،پابده ،آسماري ،گچساران ،آغاجاري ،بختياري و رسوبات
کواترنري ميباشد.
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شکل ( )2نقشهي زمينشناسي منطقهي مورد مطالعه (مهندسين مشاور آريو بهين طرح)1331 ،

 )2شبکهي آبراهههاي منطقه

مطالعات نشانگر آنست که نوع شبکهي زهکشي هر منطقه توسط ليتولوژي واحدهاي
زمينشناسي ،توپوگرافي و ساختارهاي تکتونيکي و زمينشناسي منطقه کنترل ميشود.
شبکهي زهکشي ،يکي از مهمترين پارامترهاي هيدرژئولوژيک است ،زيرا الگو ،بافت و
چگالي شبکهي زهکشي به وسيلهي ليتولوژي زيرسطحي کنترل ميشود .ارتباط بين نسبت
آب نفوذي و رواناب به وسيلهي قابليت نفوذ کنترل ميشود و قابليت نفوذ خود به نوع
سنگ و شکستگيهاي موجود در سنگهاي زيرسطحي بستگي دارد .به دليل تبعيت زياد
ردههاي  6آبراهه از توپوگرافي منطقه ،ردههاي باالتر جهت تهيهي اليه تراکم آبراهه در
نظر گرفته شـده است .در شـکل ( )9نقشهي شـبکهي آبراههي منطقه نشان داده شـده
است.
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3
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 )3شيب منطقه

شيب عامل مهمي در شناسايي مناطق با پتانسيل باالي آب زيرزميني ميباشد .زيرا
گراديان هيدروليکي و جهت حرکت آب زيرزميني را تعيين ميکند .سيستم جريان آب
زيرزميني در اغلب موارد متأثر از شيب سطح زمين است .محدودهي شيب منطقهي مورد
مطالعه بين  1تا  11درجه ميباشد (شکل .)1
 )4بارش منطقه

بارندگي منبع اوليه تأمينکنندهي آب زيرزميني در هر منطقه ميباشد .ارتباط بارندگي با
وقوع آب زيرزميني به وسيلهي فاکتورهايي مانند توپوگرافي ،پوشش گياهي و ليتولوژي
کنترل ميشود ،اين فاکتورها بر مقدار آبي که به درون زمين نفوذ ميکند ،مؤثر هستند.
براي تهيهي نقشهي همبارش در منطقهي مورد مطالعه از اطالعات ايستگاه موجود در
منطقه استفاده شد .سپس با استفاده از روش درونيابي به تهيهي نقشهي همبارش اقدام
گرديد (شکل .)1
 )5ارتفاع منطقه

در ارتفاعات باالتر بخش عمدهاي از بارشها به صورت رواناب درآمده لذا فرصت کافي
جهت نفوذ آب به درون زمين وجود ندارد بنابراين ارتفاعات باالتر از پتانسيل آب
زيرزميني کمتري برخوردار است .محدودهي تغييرات ارتفاع منطقه در شکل ( )1نمايش
داده شده است.
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شکل ( )5نقشهي همبارش منطقه

شکل ( )6نقشهي توپوگرافي سه بعدي منطقهي مورد مطالعه (مهندسين مشاور آريو بهين طرح)1331 ،
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 )6استانداردسازي معيارها

پس از تهيهي اليههاي رستري موردنياز در محيط نرمافزار  ArcGISمعيارها به نرمافزار
 IDRISIانتقال يافته تا عمل استانداردسازي روي آنها اعمال گردد ،با توجه به وجود
معيارهاي مختلف الزم است تا جهت يکسانسازي ارزش نسبي هر يک از مقادير،
نقشهها استانداردسازي شوند .بدين منظور از منطق فازي در اين پژوهش استفاده
گرديد .در منطق فازي قطعيت موجود در منطق بولين وجود ندارد .جهت استانداردسازي
اليهها ،کليهي مقادير و ارزش اليهها ،به دامنهي يکساني مثالً صفر و يک يا صفر تا 211
تبديل ميشود .در اين مقياسها اعداد بزرگتر از مطلوبيت باالتري برخوردار خواهند
بود .عالوه برمسئله انتخاب مقياس جهت تهيهي نقشههاي فازي ميبايست نوع تابع
فازي نيز انتخاب شود .فرايند استانداردسازي در روش فازي از طريق باز قالببندي
مقادير و ارزشها به شکل يک مجموعهي عضويت عملي ميگردد .در اين حالت
بيشترين ارزش به حداکثر عضويت و کمترين ارزش به حداقل عضويت ،در مجموعه
تعلق ميگيرد .در اين پژوهش جهت استانداردسازي پارامترها ،کليه مقادير در مقياس
صفر تا  211قرارگرفته ،و به خاطر به حداقل رساندن ميزان تغييرات در مرز بين معيارها
از شکل تابع فازي سيگموئيدال از نوع افزايشي و کاهشي با توجه به تأثير هر يک از
معيارهاي فوق در پتانسيليابي منابع آب زيرزميني استفاده گرديد.
 )7وزندهي پارامترها

در روشهاي وزندهي چندمعياره ،ميبايست براي معيارهاي مورد بررسي وزنهايي
اختصاص داده شود ،که اين وزندهي بسيار مهم و تعيينکننده است با ايجاد سلسله
مراتب مناسب و پردازش گامبهگام ،ساخت ماتريسهاي مقايسهاي در سطوح مختلف
سلسله مراتب AHP ،بردار ويژه و مقادير آن را محاسبه کرده ،با ترکيب بردارها ضرايب
وزني گزينههاي مختلف محاسبه ميشود (جين فنگ يو .)661:2112 ،6ضريب ناسازگاري
1- Jin Feng, Yue
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بايد کمتر از  1/6باشد در صورتي که مقدار اين ضريب بيشتر از  1/6باشد ،بايد در
اهميت نسبي پارامترها تجديدنظر شود (دي و رامچاران .)6901 :2111 ،6با توجه به
درجه اهميت هر پارامتر نسبت به يکديگر و شناخت منطقه و همچنين دانش کارشناسي
بر اساس مقياس پايهاي از  6تا  3به عنوان ورودي در نظر گرفته شده است .وزندهي به
عوامل براساس روش کارشناسي و با توجه به ارجحيت به صورت مقايسه زوجي صورت
گرفته است (يماني و عليزاده .)691 :6939 ،در ارجحيتبندي معيارها از قضاوتهاي
شـفاهي که به صورت مقايسهاي بين فاکتورها صورت ميگيرد ،استفاده ميشود .اين
قضاوتها به مقادير کمي بين  6تا  3تبديل شده که در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول ( )1مقادير ترجيحات براي مقايسهي زوجي عوامل (قدسيپور)14 :1337 ،
ارجحيت

مقدار

کامال مرجح يا کامال مهم يا کامال مطلوب
ترجيح با اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي
ترجيح با اهميت يا مطلوبيت قوي
کمي مرجح يا کمي مهم تر يا کمي مطلوب
ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يکسان
ترجيحات بين فواصل قوي

3
1
1
9
6
2،1،1،0

براي پارامترهاي سنگشناسي ،هيدرولوژي و اقليم باالترين وزن در نظر گرفته شد.
وزندهي به ساير عوامل ،به نسبت کاهش تأثيرشان در نفوذپذيري کمتر ميشود (جدول
.)2
 )3ميانگينگيري وزندار ترتيبي

2

OWA

 OWAشامل دو بردار وزن است ،يکي وزن اهميت معيارها و ديگري وزن رتبهاي .وزن
معيار براي همه مکانها حاصل ميشود تا اهميت نسبي فاکتورها را بر طبق اولويت

1- Dey and Ramcharan
2- Ordered Weighted Averaging
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تصميمگيرنده نشان دهد .وزنهاي درجهاي ،ابتدا درجهي تأثير وزنهاي معيار را در
ترکيب اليهها اصالح کرده و سپس سطح کلي توازن را کنترل ميکنند .مزيت روش
 OWAاين است که محقق ميتواند به واسطهي دوباره مرتبسازي و تغيير پارامترهاي
معيار ،دامنهي وسيعي از نقشهها و راهحلهاي مختلف و سناريوهاي پيشبيني را توليد
کند (رهنما و همکاران .)32 :6936 ،پس از اينکه وزن معيارها بر روي معيارهاي اصلي
اعمال شد ،نتايج حاصله از مطلوبيت کم تا زياد براي هر مکان رتبهبندي ميشود .معيار
داراي کمترين مقدار ،اولين وزن درجهاي را ميگيرد ،معيار داراي دومين امتياز کمتر،
دومين وزن درجهاي را ميگيرد و اين کار تا آخر ادامه پيدا ميکند .شکل ( )1حالتهاي
مختلف ميزان ريسک و توازن را نشان ميدهد.
جدول ( )2وزن نهايي پارامترهاي مؤثر در پتانسيليابي آب زيرزميني دشت مهران با استفاده از روش AHP
پارامتر

رتبه

وزن نهايي

ليتولوژي
بارش
تراکم آبراهه
پوشش گياهي
شيب
ارتفاع
فاصله از آبراهه
دما
تراکم گسل
فاصله از گسل

3
1
1
1
1
9
2
6
6
6

1/96
1/63
1/61
1/61
1/10
1/11
1/11
1/19
1/19
1/12
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شکل ( )7فضاي استراتژي تصميمگيري در روش )Eastman, 1997) OWA

مناطق با پتانسيل باالي آب زيرزميني با استفاده از تکنيکهاي سنجش از دور و
 GISو از طريق تلفيق معيارهاي زمينشناسي ،هيدرولوژي ،توپولوژي و اقليمي شناسايي
شدند .به لحاظ پتانسيل آب زيرزميني ،منطقه به  1گروه تقسيمبندي شد (شکل .)0
همانطور که در نقشهي پتانسيل آب زيرزميني مشاهده ميشود ،دشت مهران در
قسمتهاي غرب و جنوب غرب ،به علت شيب و ارتفاع مناسب و همچنين تغذيه مناسب
توسط شبکهي آبـراههها و وجود رسوبات آبـرفتي مناسب از پتانسيل آب زيـرزميني
باالتري برخوردار است .پتانسيل کمتر جايي اتفاق ميافتد که سازندهاي نفوذناپذير در
منطقه رخنمون دارند .همپوشاني اليه چاههاي حفر شده در منطقه با نقشهي نهايي،
حاکي از آن است که روش  AHP-OWAکارايي مناسبي ،جهت پتانسيل آب زيرزميني
دارد .به گونهاي که بيشترين پتانسيل آب زيرزميني در رسوبات کواترنري ،و کمترين
پتانسيل در ارتفاعات و جايي که رسوبات نفوذناپذير گسترش دارند مشاهده ميشود.
پراکندگي چاهها در منطقه نشان ميدهد که ،بيشتر چاههاي حفر شده در نقشههاي
نهايي حاصل از اين روش در پتانسيل باال واقع شدند که تأييدکنندهي کارايي اين مدل
در پتانسيليابي آب زيرزميني ميباشد.
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شکل ( )3نقشهي نهايي حاصل از روش  AHP-OWAبا ريسک متوسط و بدون توازن

 )1ارزيابي چندمعياره به روش ترکيب خطي وزندار()WLC1

هدف از ارزيابي چندمعياره ،انتخاب بهترين گزينه (در اينجا بهترين مکان يا پيکسل) بر
مبناي رتبهبندي آنها از طريق ارزيابي چند معيار اصلي است .روش ترکيب خطي وزندار
رايجترين تکنيک در تحليل ارزيابي چندمعياري است .اين تکنيک روش سادهي وزندهي
جمعپذيري و روش امتيازدهي نيز ناميده ميشود .اين روش بر مبناي مفهوم ميانگين
نسبي وزني استوار است .تحليلگر يا تصميمگيرنده مستقيماً بر مبناي (اهميت نسبي)
هر معيار مورد بررسي ،وزنهايي به معيارها ميدهد .سپس از طريق وزن کردن وزن
نسبي در مقدار آن خصيصه ،يک مقدار نهايي براي هر گزينه به دست ميآيد .پس از
آنکه مقدار نهايي هر گزينه مشخص شد ،گزينهاي که بيشترين مقدار را داشته باشد
مناسبترين گزينه براي هدف مورد نظر است .اجراي روش  WLCميتواند با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيايي و قابليتهاي همپوشاني اين سيستم اجرا شود .در اين
روش عوامل يا اليههاي اطالعاتي مؤثر در پتانسيليابي آب زيرزميني استاندارد شده و
1- Weighted Linear Combination
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در وزنهاي حاصل از روش  AHPضرب شده ،و نقشهي نهايي حاصل ميشود (شکل
 .)3همانطور که مشاهده ميشود نقشهي نهايي در  1طبقه از پتانسيل خيلي کم تا خيلي
زياد ايجاد شد که مناطق با پتانسيل خيلي باال مناطق بسيار مستعد و پهنههاي با
پتانسيل خيلي کم مناطق نامساعد از نظر منابع آب زيرزميني هستند .اين طبقهبندي با
موقعيت چاهها ،سازندهاي مناسب براي نفوذپذيري ،تراکم آبراهه ،حداقل شيب و ارتفاع
همخواني دارد .نتيجه همپوشاني اليهي چاهها و نقشه نهايي حاصل از AHP-WLC
نشاندهندهي کارايي مناسب اين مدل در پتانسيليابي آب زيرزميني است.

شکل ( )1نقشهي نهايي حاصل از روش WLC

نتيجهگيري
سنجش از دور ( )RSو سيستم اطالعات جغرافيايي ) (GISتوسط بسياري از هيدروژئولوژيستها
جهت ارزيابي ،نظارت و حفاظت از آبهاي زيرزميني به کار گرفته شده است که نتايج
قابل قبولي حاصل شده است .از جمله يماني و عليزاده ( )6939پتانسيل منابع آب
زيرزميني در حوضهي آباده – اقليد فارس را با استفاده از روش تحليل سلسلهمراتبي و
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سيستم اطالعات جغرافيايي ) (GISمورد مطالعه قرار دادند .آنها در اين تحقيق از دادههاي
اقليمي ،زمينشناسي و توپوگرافي استفاده کردند .با توجه به يافتههاي تحقيق نتيجه
گرفتند که روش تحليل سلسله مراتبي و  GISدر برنامهريزي محيطي از اهميت بااليي
برخوردار است و به برنامهريزان کمک ميکند تا يک مسئلهي پيچيدهي طبيعي را به
صورت ساختار سلسله مراتبي تبديل نموده و سپس به حل آن بپردازد .در مطالعهي
ديگري ،رحيمي و موسوي  6936پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني در حوضهي شاهرود
را با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و  GISانجام دادند که در آن از اطالعات
زمينشناسي هيدرولوژي اقليمي و ژئومورفولوژي استفاده شد .جهت همپوشاني اليهها از
سه روش  Weighted Sum ،Weighed Overlayو  Raster Calculatorاستفاده شده
است ،نتايج آنها نشان داد که روش  Weighed Overlayاز اطمينان باالتري برخوردار
است ،نتايج همچنين نشان داد که بهترين پتانسيل در مناطق آبرفتي و کمترين پتانسيل
منطبق بر رسوبات رسي و مارني ميباشد .رحيمي ( )6931و سيف و کارگر ()6931
مطالعات مشابهي به ترتيب در حوضههاي شهرکرد و سيرجان به انجام رساندند ،نتايج آنها
نيز مشابه آنچه که در اين تحقيق حاصل شد ،حاکي از کارايي باالي سيستم اطالعات
جغرافيايي ) (GISدر پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني ميباشد .در اين پژوهش پتانسيل
آب زيرزميني دشت مهران با استفاده از مدلهاي  AHP-OWAو  AHP-WLCمورد
ارزيابي قرار گرفت .هدف از انجام اين تحقيق شناسايي و پهنهبندي بهترين پتانسيل آب
زيرزميني در دشت مهران با استفاده از عوامل موثر در تغذيهي سفرههاي آب زيرزميني
از طريق مقايسه کارايي روشهاي تحليل سلسله مراتبي و عملگرهاي  OWAو WLC
ميباشد .پارامترهاي مؤثر در پتانسيليابي منابع آب زيرزميني متنوع و متفاوت هستند،
اما در اکثر مطالعات پتانسيليابي آب زيرزميني از پارامترهاي هيدرولوژي ،زمينشناسي،
اقـليمي و توپوگرافي استفاده مـيشود .در اين تحقيق با تـوجه به پارامترهاي مؤثـر بر
پتانسيل وجود منابع آب زيرزميني شامل :ليتولوژي ،اقليم (بارش و دما) ،هيدرولوژي
(تراکم آبراهه و فاصله از آبراهه) ،پوششگياهي ،توپولوژي (ارتفاع و شيب توپوگرافي)،
اليه گسل (تراکم گسل و فاصله از گسل) نقشهي پتانسيل آب زيرزميني دشت مهران
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تهيه گرديد .با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق ميتوان گفت که دشت مهران
از پتانسيل بااليي برخوردار است .به طور کلي در منطقهي مورد مطالعه ،در مناطق پوشيده
از رسوبات کواترنري و جايي که تراکم آبراههها کمتر بوده و توپوگرافي منطقه ماليم است،
بيشترين پتانسيل ،و مناطق پوشيده از سازندهاي نفوذناپذير با شيب زياد ،کمترين
پـتانسيل را در روشهاي بـه کار رفـته نشان مـيدهد .در کل بـه لحاظ پتانسيل آب
زيرزميني ،منطقه براي هر دو روش ،به پنج گروه با پتانسيل خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد
و خيلي زياد تقسيمبندي شد .همانطور که مشاهده ميشود ،موقعيت چاهها جزء در
نواحي غربي آبخوان دشت مهران همخواني بااليي با مدلهاي  AHP-OWAو AHP-WLC
دارند .همانطور که در شکلهاي  0و  3مشاهده ميشود ،نواحي غربي دشت مهران به
لحاظ پتانسيل آب زيرزميني داراي پتانسيل بااليي بوده اما پراکندگي چاهها در اين
منطقه ناچيز است .الزم به ذکر است که مناطق غربي آبخوان دشت ،تحت تأثير شبکهي
آبياري رودخانهي کنجانچم شکل ( )1قرار گرفته است که کيفيت آب اين رودخانه در
محل ورود بـه دشت مـهران نسبت بـه آبـخوان اين دشت نامناسب بوده ،با تـوجه به
پراکندگي سازند گچساران در منطقهي مورد مطالعه و همچنين با توجه به جهت جريان
رودخانهي کنجانچم در ميان اين سازند که يکي از منابع تغذيهکنندهي دشت مهران
است ،آب زيرزميني در اين بخش از دشت از نظر کيفي تحت تاثير قرار گرفته است .لذا
طي ساليان متمادي استفاده از شبکهي آبياري کنجانچم ،کيفيت آب آبخوان دشت
مهران در نواحي غربي نامناسب شده است .بنابراين تعداد چاههاي حفر شده در اين
منطقه کاهش يافته است .با بررسي روشهاي فازي اعمال شده ،مشخص شد که
روش  WLCعليرغم سادگي داراي معايبي ،از جمله اينکه در اين روش مناطق بيشتري
در پهنه با پتانسيل خيلي زياد قرار ميگيرند که ممکن است صحيح نباشد .به عبارتي
ديگر جوابهاي حاصل از اين روش مابين عملگرهاي  ANDو  ORاست.که نشانگر آن
است که نتايج حاصل نه فاقد ريسک است نه کامالً داراي ريسک .اما الگوريتم  OWAبا
استفاده از وزنهاي درجهاي اين امکان را به تصميمگيرنده ميدهد که عوامل مهمتري
که از نظر او نقش مهمتري دارند را با همان اهميت در مسئله ،قرار دهد و همين برتري
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باعث ميشود تا نتيجه بهتري حاصل شود .در حالي که در روش  WLCتنها يک رتبه
بندي و بدون توجه به ميزان ريسکپذيري تصميمگيرنـده حاصل مـيشود .برتري روش
 OWAاين است که محقق ميتواند به واسطهي دوباره مرتبسازي و تـغيير پارامترهاي
معيار ،دامنهي وسيعي از نقشهها و راهحلهاي مختلف و سناريوهاي پيشبيني را توليد
کند.
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