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استعدادیابی منابع آب کارستی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی
(مطالعه نمونهای :تاقدیس سفیدکوه ،استان لرستان)
سیامک بهاروند ،*1حمزه سارویی ،2سلمان

سوری3

چکیده
کشف منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از راههای تامین آب شرب در جهان با توجه به نیاز روز افزون جهانیان به آب،
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .این تحقیق با هدف شناسایی منابع آبی جدید در تاقدیس سفیدکوه واقع در غرب شهر
خرمآباد انجام گرفته است .بدین منظور هفت الیهی اطالعاتی ،سنگشناسی ،تراکم شکستگیها ،تراکم آبراههها ،شیب ،پوشش
گیاهی ،دما و ارتفاع با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،نقشهی زمینشناسی ،نقشهی پستی و بلندی و اطالعات صحرایی ،بر اساس
روش فازی در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه شده است .پس از تهیه نقشه عوامل موثر بر استعدادیابی منابع آب کارستی ،این
نقشهها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPبر اساس میزان اهمیت نسبی آنها ،وزندهی شدند .سپس برای تهیه
نقشه استعدادیابی منابع آب کارستی ،الیههای موجود با روش همپوشانی در محیط نرمافزار  ArcGISبا استفاده از ماژول Raster
 Calculatorبا هم تلفیق شدند .بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب  23/91 ،27/79 ،22/62 ،12/3و  13/69درصد از مساحت
منطقه در پهنههای با استعداد خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد وجود دارد.
واژه های کلیدی :تاقدیس سفیدکوه ،استان لرستان ،کارست ،آب زیرزمینی

مقدمه
با توجه به توزیع نامتعادل زمانی و مکانی منابع

آبهای سطحی و استعداد باالی آلودگی این منابع ،امروزه
تقاضا برای آبهای زیرزمینی جهت مصارف شرب،

 1استادیار ،گروه زمینشناسی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران
تلفنEmail: sbbaharvand53@gmail.com09163672294 :
 2استادیار ،گروه زمینشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
 3کارشناس ارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران
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کشاورزی و صنعت افزایش یافته است .اما استفاده
روزافزون و بیرویه از آبخوانهای آبرفتی و افت سطح آب
در این آبخوانها ،باعث شده است که جستجو برای یافتن
سایر منابع آب زیرزمینی در کارست و سازندهای سخت
بیشتر مورد توجه قرار گیرد (یوسفی سنگانی و همکاران،
 .)1391سازندهای کارستی کربناته  %11از سطح زمین را
در ایران پوشاندهاند که این مقدار در زاگرس به %23
افزایش مییابد (رییسی و کوثر .)1997 ،منابع آبهای
کارستی ازجمله منابع بسیار با ارزشی هستند که سهم قابل
توجهی در تأمین آب مورد نیاز بشر دارا هستند .استفاده از
این منابع در حال حاضر از طرف وزارت نیرو صرفاً جهت
مصارف آینده آب شهری و صنعتی تعیین گردیده است .این
منابع محدود ،نیازمند اجرای صحیح طرحهای آبیابی و
اکتشافات منابع جدید ،بهره برداری بهینه و اعمال مدیریت
صحیح درحفظ و نگهداری آنها است.
در دو دههی اخیر استفاده به روشهایی نظیر سامانه
اطالعات جغرافیایی ( )GISو سنجش از دور در آب و
زمینشناسی بسیار توجه شده است که این روشها ارزیابی
سریع منابع آب را امکانپذیر مینمایند (پریجا و همکاران،
 .)2011سنجش از دور نه تنها دامنهی بزرگ مقیاسی را
از مشاهدات گسترده زمانی-مکانی را فراهم میکند بلکه
باعث صرفهجویی در زمان و هزینه میشود (موسوی و
همکاران .)1388 ،سامانه اطالعات جغرافیایی نیز ابزاری
قوی و مفید برای مدیریت دادههای مکانی و تصمیمگیری
در چندین مورد از جمله زمینشناسی و موضوعهای
محیطی است (صابری و همکاران.)1391 ،
مطالعهی سفرههای کارستی به دلیل ناهمگنی در
خصوصیات آبپویایی با روشهای معمول حفر چاههای
اکتشافی و مشاهدهای دارای هزینه باالیی هستند که برای
شناخت نسبی سفرههای آب این هزینهها بهندرت تامین
میشود (خدایی .)1379 ،بدین منظور با استفاده از
سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی به جمعآوری
اطالعات در محدودهی تاقدیس سفیدکوه پرداخته شده
است .در این تحقیق تجزیه و تحلیل الیههای اطالعاتی با
استفاده از روش سلسله مراتبی فازی انجام گردیده است تا
عالوه بر استفاده از نظرهای کارشناسی در روش سلسله
مراتبی ،با توسعه دادن فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به
سمت فضای فازی (استفاده از مفاهیم اساسی نظریه
مجموعههای فازی و به ویژه اعداد فازی) ،عدم در نظر

گرفتن بی دقتی و عدم اطمینان ذاتی ادراکات تصمیم
گیرندگان و انعکاس نظرات آنها به صورت یک عدد قطعی
برطرف گردد .تا کنون در زمینهی استعدادیابی منابع آب
زیرزمینی مطالعاتی انجام گرفته است که از جمله آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رحیمی و موسوی ( )1392به استعدادیابی منابع آب
زیرزمینی با استفاده از روش  AHPو نرمافزار  GISدر
حوضهی آبخیز شاهرود-بسطام پرداختند .بر اساس نتایج
به دست آمده پهنهی استعدادی باال برای استخراج منابع
آب زیرزمینی بیشتر بر رسوبهای درشت دانهی دوران
چهارم و مخروطههایافکنه و پهنهی بدون استعداد بر
ارتفاعات و مناطق آهکرسی منطبق بود؛ مفیدیفر و
همکاران ( )1393با استفاده از روش تصمیمگیری تحلیل
سلسلهمراتبی ،منابع آب زیرزمینی در حوضهی یزد-اردکان
را استعدادیابی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان دادند که
حدود  70درصد از مساحت منطقهی مطالعه شده دارای
استعداد خوب و خیلی خوب از نظر آب زیرزمینی است؛
فتحیزاد و همکاران ( )1395با استفاده از سنجش از دور،
سامانه اطالعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
به استعدادیابی آبهای زیرزمینی در حوضهی مهدیشهر
پرداختند .در این تحقیق که از الیههای اطالعاتی
سنگشناسی ،خطوارهها ،شیب ،پستی و بلندی ،تراکم
زهکشی ،پوشش گیاهی و خطوط همباران استفاده شده
بود نتایج به دست آمده نشان داد که آبرافتهای دوران
چهارم از اهمیت بیشتری در استعدادیابی منابع آب
زیرزمینی منطقه برخوردار هستند؛ رضاییمقدم و همکاران
( )1395با استفاده از روش تحلیل شبکه به استعدادیابی
منابع آب زیرزمینی در حوضهی آبریز منتهی به دشت
تبریز پرداختند .بر اساس نتایج به دست آمده از این
پژوهش دو عامل زمینشناسی و بارش بیشترین نقش را
در استعدادیابی منابع آب زیرزمینی منطقه داشته و
پهنههای با استعداد باالی آب زیرزمینی بر ارتفاعات پایین
و رسوباهای دوران چهارم منطبق است؛ هیون جو و
همکاران ( )2011به استعدادیابی منابع آب زیرزمینی شهر
پوهانگ کره با استفاده از سامانه ازاطالعات جغرافیایی
پرداختند ،نتایج به دست آمده نشان دادند که دقت نقشهی
حاصله بیش از  77درصد است .همچنین بر اساس نتایج
به دست آمده الیهی خاک بیشترین تاثیر و ارتفاع کمترین
اثر بر استعدادیابی منابع آب زیرزمینی محدودهی مطالعه

مجله ی مهندسی منابع آب  /سال یازدهم  /شماره  / 39زمستان 1397

شده را داشته است؛ نگاراجان و سینگ ( ،)2009برای
استعدادیابی منابع آب زیرزمینی منطقهی تامیل نادو
هندوستان از عکسهای هوایی ،نقشههای زمینشناسی،
زمینریختشناسی ،گروههای آبشناسی خاک ،کاربری
اراضی ،پوشش گیاهی و نقشهی شبکه زهکشی استفاده
کردند و منطقه را به سه ناحیهی خوب ،متوسط و فقیر از
نظر استعداد آب زیرزمینی تقسیم کردند؛ ایتیشری و
همکاران ( )2013در تحقیقی با استفاده از تحلیل شبکهای،
آب زیرزمینی در منطقهی یونائو هندوستان را استعدادیابی
کردند .نتایج این تحقیق نشان دادند که حدود  15درصد
از مساحت منطقه ،استعداد خوب و خیلی خوب از نظر آب
زیرزمینی دارد؛ دومینگوس و همکاران ( )2017با استفاده
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از سنجش از دور ،سامانهی اطالعات جغرافیایی و تحلیل
سلسله مراتبی به استعدادیابی منابع آب زیرزمینی
حوضهی کومورو واقع در تیمور شرقی پرداختند .بر اساس
نتایج به دست آمده ،دشت آبرفتی واقع در شمال غرب
منطقه از استعداد باالیی برخوردار بوده است.
محدوده مورد مطالعه
تاقدیس سفیدکوه در استان لرستان و در غرب شهر
خرمآباد قرار دارد (شکل  .)1متوسط ارتفاع در این تاقدیس
 2123متر است .این تاقدیس بخشی از زاگرس چینخورده
بوده که تشکیالت آهکی آن دارای سن کرتاسه است

شکل  -1موقعیت جغرافیایی تاقدیس سفیدکوه

روش تحقیق
در این مطالعه از روش سلسله مراتبی فازی به عنوان
یکی از روشهای متداول در استعدادیابی منابع آب استفاده
شده است .این تحقیق عموماً از روش تحلیلی و با استناد
به مطالعات میدانی و کتابخانهای انجام شده است .بهطور
کلی برای انجام این تحقیق مراحل زیر طی شده است:
 -1رقومی کردن نقشه پستی و بلندی منطقه و
ساختن نقشه رقومی ارتفاع ( )Demبه منظور تهیه الیههای
اطالعاتی شیب ،طبقات ارتفاعی و شبکهی آبراههها
 -2تهیهی الیههای اطالعاتی سنگشناسی با استفاده
از نقشهی زمینشناسی ،تصاویر ماهوارهای منطقه و
بازدیدهای میدانی

 -3استخراج پوشش گیاهی :کسب اطالعات درباره
وضعیت پوششگیاهی از قبیل میزان و پراکنش آنها ،با
توجه به تأثیری که این عامل در کارستی شدن دارد ،از
اهمیت زیادی برخوردار است .گردآوری اطالعات در بارهی
تغییرات پیوسته پوشش گیاهی با روشهای معمولی بسیار
مشکل و پرهزینه است .در این حالت ،استفاده از دادههای
ماهوارهای امکان مطالعه گستره پوششگیاهی را فراهم می
سازد .شاخصهای گیاهی متعددی برای استخراج پوشش
گیاهی از دادههای ماهوارهای ارائه شدهاند .در این مطالعه،
از شاخص گیاهی  ،NDVIبه دلیل سادگی و حساسیت
نسبتاً زیاد آن به پوشش گیاهی استفاده شده است
(فالحپور طزنجی .)1392 ،با استفاده از شاخص ،NDVI
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میزان پوشش گیاهی با دامنه اعداد بین  +1تا  -1استخراج
گردید که تنها اعداد مثبت نشان دهندهی پوشش گیاهی
است.
 -4تهیه الیه شکستگیها :در تحقیق حاضر برای
استخراج خطوارهها و تهیه نقشه مربوطه ،از تصویر
ماهوارهای لندست ( ETM+باند  )7به علت اینکه کمتر
تحت تأثیر پراکنشهای جوی قرار میگیرد استفاده شده
است .ابتدا فیلتر  Sobelدر چهار جهت اصلی اعمال و
همچنین از فیلتر آشکارساز لبه برای استخراج خطوارههای
منطقه مطالعه شده استفاده گردید ،سپس با استفاده
ازتصویر ترکیب رنگی کاذب منطقه و تصاویر سه بعدی نرم
افزار  Google Earthاز منطقه مطالعه شده خطوارههای
کاذب و مشکوک منطقه مانند جادهها ،آبراههها و غیره
حذف شدند و با استفاده از تابع  densityدر نرم افزار Arc
 GISنقشه چگالی خطوارههای منطقه بهدست آمده است.
 -5تهیه نقشهی دمای منطقه با استفاده از تصاویر
ماهوارهای ( ETM+باند  :)6-1از جمله روشهای متداول
تعیین دمای سطح زمین استفاده از دادههای ایستگاههای
هواشناسی است .حال آنکه این دادهها تنها معرف دمای
یک نقطه مشخص است و در برخی موارد تعمیم این
اطالعات به مناطق همجوار تخمین درستی از دمای هوا را
به دست نمیدهد .دادههای دورسنجی با داشتن
قابلیتهایی همچون دید وسیع ،تکرارپذیری ،تنوع دادهها
و در بر گرفتن تمامی نقاط سطح زمین میتوانند روشی
مناسب جهت بازیابی دمای درخشندگی سطح زمین
محسوب گردند .جهت تعیین دما با استفاده از تصاویر
سنجشازدور ،با تهیهی تصاویر اولیه (سال  ،)2016بدلیل
شرایط مختلف محیطی الزم است تا تصاویر تهیه شده
تصحیح شوند .برای این منظور دو روند اعمال تصحیحات
یعنی تصحیحات هندسی و رادیومتریکی بر روی تصاویر
انتخاب شده اعمال گردیده است .به منظور آنالیز بهتر و
جامعتر و جهت رسیدن به نتایح مطلوبتر الزم است تا
تصحیح اتمسفری نیز اعمال گردد .برای کاهش این اثر
رابطه  1در نظر گرفته شده است (کول و همکاران.)2010 ،
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در این رابطه  ضریب گسیلمندی CR ،رادیانس تصحیح


شده  ،ضریب نفوذ L ،و  Lبه ترتیب رادیانس پائین و

باال رونده است .مقادیر ضریب نفوذ و رادیانس باال و پائین
رونده به صورت محلی از وب سایت  NASAکه برای
تصحیحات اتمسفری در نظر گرفته شده است ،تهیه
میشود .به طور کلی باندهای حرارتی سنجندههای
ماهوارهای ،در محدودههایی از طیف الکترومغناطیس
تصویربرداری میکنند که اصطالحاً پنجره اتمسفری نامیده
میشود .بنابراین در سنجندههایی که هدف آنها اندازه-
گیری دمای سطح زمین است ،از این پنجرههای اتمسفری
استفاده میشود .البته اتمسفر همچنان بر دقت اندازهگیری
دمای سطح زمین اثرگذار است .دو روش کلی برای تصحیح
خطای اتمسفر وجود دارد .در روش اول که اصطالحاً
تصحیح مطلق اتمسفر نامیده میشود ،با در اختیار داشتن
اطالعات پروفیل جوی در زمان تصویر برداری ،اثرات آن
شبیهسازی و تصحیح میشود .در روش دوم ،تحت عنوان
تصحیح نسبی اتمسفر ،از تفاوت اثرگذاری اتمسفر در
باندهای مختلف حرارتی استفاده میشود و یا به کمک
عوارضی در تصویر که دمای آنها معلوم است ،خطای
اتمسفر برطرف میشود.
پس از تصحیحات ارائه شده ،برای محاسبه دمای روشنایی
میتوان از رابطهی ( )2استفاده کرد ،در این رابطه  TRدمای
روشنایی بر حسب کلوین و مقادیر  K1و  K2برای باند -1
 6سنجندهی  ETM+به ترتیب  666/09و  1282/71است.
() 2

𝐾2
⁄
𝜀𝐾
)𝐿𝑜𝑔( 1 ⁄𝐶 + 1
𝑅

= TR

 -6استانداردسازی الیهها با استفاده از منطق فازی:
با تعیین مجموعهای از معیارها برای ارزیابی گزینههای
تصمیمگیری ،الزم است که هر معیار به صورت یک نقشه
در پایگاه دادههای  GISذخیره شود .در اندازهگیری صفات،
دامنه متنوعی از مقیاسها استفاده شده ،بر همین اساس
الزم است ارزشهای موجود در الیههای مختلف نقشه به
واحدهای قابل مقایسه و در تناسب با هم تبدیل شوند .با
انجام این کار نقشههای معیار و قابل مقایسه خواهیم
داشت .یکی از روشهای معیار سازی ،روش فازی است.
عملیات فازیسازی ،ورودیها را گرفته و با استفاده از توابع
عضویت مربوطه ،یک درجهی مناسب به هر یک نسبت
میدهد (مهجوری .)1391 ،تابع عضویت را میتوان
بهصورت درجهی تعلق عناصر مجموعه مرجع به زیر
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مجموعههای آن تعریف کرد که به شکل ) µc(Xنمایش
داده میشود .برای به دست آوردن تابع عضویت هیچ
الگوریتم مشخصی وجود ندارد بلکه تجربه ،نوآوری و حتی
اعمال نظر شخصی در شکلگیری و تعریف تابع عضویت
می تواند مؤثر باشد .در این تحقیق با استفاده از توابع
عضویت  Linearو  Userdefinedنقشههای هر یک از
عوامل مؤثر بر استعدادیابی منابع آب کارستی به نقشههای
فازی تبدیل شدهاند.
 -7وزندهی به عوامل موثر در استعدادیابی منابع آب
کارستی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP :
یک روش نیمهکیفی در مطالعهی منابع آب است که شامل
یک ماتریس وزن دهی بر مبنای مقایسههای زوجی بین
عوامل بوده و میزان مشارکت هر یک از عوامل را در
استعدادیابی مشخص میکند (آیالو و همکاران .)2005 ،از
مزایای روش مزبور این است که اعمال نظر کارشناسی افراد
را تا حد زیادی آسانتر کرده و احتمال خطا را کاهش
میدهد .همچنین ،در این روش میتوان تعداد زیادی از
عوامل را دخالت داد و با استفاده از نظر کارشناسی وزن هر
عامل را به دست آورد.
در تحلیل سلسله مراتبی روش کار بدین صورت است
که ابتدا به منظور تعیین ارجحیت عوامل مختلف و تبدیل
آنها به مقادیر کمی از قضاوتهای شفاهی (نظر کارشناسی)
بر مبنای مقایسههای زوجی استفاده میشود ،به طوری که
تصمیم گیرنده ارجحیت یک عامل را نسبت به علل دیگر
به صورت جدول ( )1در نظر گرفته و این قضاوتها را به
مقادیر کمی بین  1الی  9تبدیل میکند .سپس نتایج این
مقایسات ،برای محاسبه شاخص ناسازگاری 4به نرم افزار
 Expert Choiceوارد میگردد .اگر شاخص ناسازگاری
محاسبه شده کمتر از  0/1باشد نتایج قابل قبول بوده و در
غیر این صورت باید دوباره در وزندهی تجدید نظر شود.
 -8تهیه نقشهی استعدادیابی منابع آب کارستی با
همپوشانی نقشه وزنی هر یک از عوامل
 -9ارزیابی نقشهی استعدادیابی منابع آب کارستی با

1Inconsistency
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استفاده از الیهی چشمههای اصلی منطقه
نتایج و بحث
به منظور تهیه نقشهی استعدادیابی منابع آب در
محدوده مطالعه شده ابتدا نقشه عوامل مؤثر در
استعدادیابی تهیه گردید (اشکال  2تا  .)8بررسی نتایج به
دست آمده از نقشههای هر یک از عوامل به شرح زیر است:
بررسی نقشه سنگشناسی :وجود سازندهای آهکی
در این منطقه که دارای توان باالی انحالل است ،شرایط را
برای ایجاد و توسعهی کارست فراهم میکند (شکل  .)2به
این ترتیب میتوان انتظار داشت که تقریباً در تمامی
محدودهی تاقدیس مطالعه شده استعداد باالی ذخیره و
انتقال آب زیرزمینی وجود داشته باشد.
بررسی نقشهی شیب :بهطور کلی در طبقات مختلف
شیب (شکل  ،)3آب زیرزمینی تمایل دارد در مناطقی با
کمترین شیب پستی و بلندی و به تبع آن شیب آبی تجمع
یابد .به این ترتیب امکان نفوذ آب در مناطقی با شیب کمتر
بسیار بیشتر از مناطقی با شیب پستی و بلندی زیاد است
که همین عامل باعث توسعه بیشتر کارست در سازندهای
آهکی میشود .محدوده شیب در منطقهی مورد مطالعه
بین  0تا  71درجه است .اختالف ارتفاع باال در سطح منطقه
(حداقل ارتفاع  1177متر و حداکثر ارتفاع  3069متر)
باعث شده است تا دامنههای زیادی با شیبهای باال
تشکیل شوند ،که این دامنهها حرکت آب را به سوی مناطق
با ارتفاع و شیب کمتر هدایت میکنند.
بررسی نقشهی تراکم خطوارهها :بررسی تراکم
خطوارههای موجود در محدوده مطالعه شده (شکل)4
نشان میدهد که بیشترین تراکم در یال جنوبی تاقدیس
است که این خود میتواند عاملی برای انتقال آب زیرزمینی
از نقاط ارتفاعی باالتر به مناطق پستتر باشد .طبق
بررسیهای انجام شده در قسمتهای با تراکم باالی
خطواره ،شبکهی آبراهه از تراکم پایینتری برخوردار
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شکل  -2نقشهی سنگشناسی محدودهی مطالعه شده

شکل  -3نقشهی درجههای شیب محدودهی مطالعه شده

شکل  -4نقشهی تراکم خطوارههای محدودهی مطالعه شده

شکل  -5نقشهی تراکم آبراهههای محدوده مطالعه شده

(کیلومترمربع)

(کیلومترمربع)

است که در این مناطق به دلیل نرخ باالی جریان آب
نفوذی به درون زمین ،انحالل سنگها و کارستی شدن از
استعداد باالیی برخوردار است.
بررسی نقشهی تراکم آبراههها :بر خالف خطوارهها
بیشترین تراکم شبکه آبراهه در یال شمالی است (شکل )5
و باید انتظار داشت که وجود شبکه متراکم زهکشی در این
مناطق نیز عاملی جهت تغذیهی ساختارهای رسوبی
موجود در این مناطق و به دنبال آن باال بردن ذخیرهی آبی
آنها شود.
بررسی نقشهی ارتفاع :بررسی نقشهی ارتفاعی
محدوده مطالعه شده نشان میدهد که کمترین ارتفاعها؛
در یال شرق و شمالی شرق تاقدیس واقع شده است و با
توجه به ارتباط بین حرکت آب زیرزمینی از ارتفاعات مجاور

به مناطق پست تر و تجمع در این نواحی ،انتظار میرود
که احتمال اکتشاف آب زیرزمینی در این مناطق وجود
داشته باشد .همچنین نتایج به دست آمده از ارتباط تراکم
خطوارهها با نقشه ارتفاع منطقه نشان میدهد که مناطق
با تراکم بیشتر خطواره در ارتفاعات متوسط قرار دارد که
این عامل نیز میتواند باعث انتقال آب به مناطق پستتر
شود (شکل .)6
بررسی نقشهی دما :بررسی نقشهی دمای تاقدیس
سفیدکوه نشان میدهد که محدودهی دمایی درخشندگی
منطقه بین  17تا  60درجه است .با توجه به تأثیر معکوس
دما با توسعهی کارست (بهطوری که افزاش دما
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جدول  -1طبقهبندی ارجحیت مقادیر وزنها بر اساس قضاوت کارشناسی (ساعتی و وارگاس2001 ،؛ ساعتی)1980 ،

مقدار عددي وزنها
9
7
5
3
1
 6 ، 4 ،2و 8

توصيف زباني ارجحيت طبقات
کامالً مهم يا کامالً مطلوب تر
اهميت خيلي قوي
اهميت يا مطلوبيت قوي
کمي مطلوب تر يا کمي مهم تر
اهميت يا مطلوبيت يکسان
اولويت بين فواصل

جدول  -2توابع عضویت استفاده شده در استعدادیابی منابع آب کارستی محدوده تاقدیس سفیدکوه

پارامتر

توضیح

تابع استفاده شده

سنگشناسی
شیب
تراکم گسل
تراکم آبراهه
ارتفاع
پوشش گیاهی
دما

سازندهای آهکی به دلیل قابلیت انحالل ،استعداد باالتری دارند
با کاهش شیب استعداد منابع آب کارستی بیشتر است
با افزایش تراکم شکستگیها قابلیت نفوذ آب بیشتر است
با افزایش تراکم آبراههها تغذیه ساختارهای رسوبی بیشتر میشود
با کاهش ارتفاع استعدادیابی منابع آب کارستی بیشتر است
با افزایش تراکم پوشش گیاهی قابلیت نفوذ آب بیشتر میشود
با کاهش دما تابع عضویت افزایش مییابد

Userdefined
Linear
Linear
Linear
Linear
Userdefined
Linear

جدول  -3وزندهی عوامل مؤثر بر استعدادیابی منابع آب کارستی در محدودهی تاقدیس سفیدکوه

سنگشناسی
تراکم
شکستگی
تراکم آبراهه
دما
شیب
ارتفاع
پوشش گیاهی

سنگشناسی

تراکم
شکستگی

تراکم
آبراهه

دما

شیب

ارتفاع

پوشش
گیاهی

وزن

1

2

2

3

4

5

6

0/316

1

1

2

3

4

5

0/198

1

2
1

3
2
1

4
3
2
1

5
4
3
2
1

0/198
0/123
0/078
0/051
0/035

موجب کاهش انحالل گاز کربنیک درآب باران می-
گردد) به دماهای پایین ارزش بیشتر و به دماهای باالتر
ارزش کمتر داده شده است.
بررسی نقشهی پوشش گیاهی :بررسی نقشه پوشش
گیاهی منطقه نشان میدهد که قسمتی از یال شمالی
تاقدیس به دلیل پوشش گیاهی متراکمتر دارای قابلیت
باالتری از لحاظ استعداد منابع آب کارستی است.
در این تحقیق به منظور فازیسازی نقشه هر یک از
عوامل موثر در استعدادیابی منابع آب کارستی ،از توابع

ضریب
ناسازگاری

0/02

عضویت فازی استفاده شده است (جدول  .)2پس از تهیهی
نقشهی فازی عوامل ،با مقایسهی زوجی (بر اساس جدول
 )1عوامل دو به دو با هم مقایسه و نتایج به دست آمده به
منظور محاسبه وزنهای هر یک از عاملهای استفاده شده
به نرمافزار  Expert Choiceانتقال داده شد .نتایج به دست
آمده از محاسبهی ضریب ناسازگاری نشان داد که
مقایسهها به درستی انجام شدهاند (جدول .)3
به منظور تهیه نقشهی استعدادیابی منابع آب
زیرزمینی با روش تلفیقی سلسله مراتبی و فازی؛
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شکل  -6نقشهی ارتفاع محدودهی مطالعه شده (متر)

شکل  -8نقشهی پوشش گیاهی محدودهی مطالعه شده

نقشههای فازی هر یک از عوامل در وزنهای به دست آمده
برای آنها بر اساس قضاوت کارشناسی ضرب و نقشه تمام
عوامل همپوشانی داده شدند .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که به ترتیب  23/91 ،27/79 ،22/62 ،12/3و
 13/69درصد از مساحت منطقه در پهنههای با استعداد
خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و استعداد خیلی زیاد قرار
دارند (شکل .)9
پس از تهیه هر روش الزم است که نتایج بهدست
آمده با توجه به واقعیات و اطالعات موجود پیرامون آنها،
بررسی گردد .به عبارتی ،باید نقشهی استعدادیابی بهدست

شکل  -7نقشهی دمای محدودهی مطالعه شده (درجهی
سانتیگراد)

شکل  -9نقشهی استعدادیابی منابع آب کارستی
محدودهی مطالعه شده

آمده ،صحت سنجی گردد .در غیر این صورت ،اعتماد به
نتایج استعدادیابی یا تصمیمگیری جهت انجام مراحل
بعدی مطالعات ،از جمله اکتشافات ژئوفیزیکی و حفاری-
های اکتشافی ،از احتمال موفقیت کمتری برخودار گردیده
و خطر کردن سرمایهگذاری برای انجام مطالعههای مذکور
باال خواهد بود .در چنین شرایطی ،نتایج استعدادیابی در
هالهای از ابهام و عدم اطمینان قرار گرفته و نه تنها کمکی
به صرفهجویی در وقت و هزینه نخواهد نمود ،بلکه ممکن
است موجب سردرگمی ،طوالنی شدن مطالعهها ،افزایش
هزینهها و از همه بدتر ،اخذ نتایج نامطلوب و عدم
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بهرهمندی از منابع آب موجود گردند.
برای صحت سنجی روش ارائه شده برای توسعهی
کارست در منطقه مطالعه شده از موقعیت چشمههای
بزرگ و دائمی در سطح تاقدیس استفاده شد (شکل  .)9از
آنجایی که که در مناطق کارستی چشمههای بزرگ با
آبدهی زیاد معرف مناطق کارستی توسعه یافته هستند،
برای صحتسنجی روش ارائه شده با توجه به محدودیت
اطالعات ،وسعت زیاد و همچنین صعبالعبور بودن منطقه
سه چشمهی بزرگ در سطح تاقدیس سفیدکوه برای این
کار انتخاب شدند .با همپوشانی الیهی چشمهها و روش
توسعهی کارست منطقه مشاهده شد که تمامی چشمهها
در پهنههای با استعداد کارست زیاد و خیلیزیاد قرار
گرفتهاند و انطباق بسیار خوبی بین روش پیشنهادی و
موقعیت چشمههای بزرگ منطقه وجود دارد .با توجه به
نقشهی زمینشناسی ،روند عمومی خطوارهها و
شکستگیهای بزرگ به نظر میرسد ارتباط آبشناسی
میان حوضهی آبگیر چشمههای منطقه مطالعه شده و
حوضههای مجاور وجود ندارد .لذا پیشنهاد میشود جهت
اطمینان بیشتر ،نتایج این پژوهش را با تحقیقاتی در
خصوص هیدروشیمی و هیدروژئوشیمی حوضههای آبگیر
و منابع آبگیر مجاور مقایسه و با درصد اطمینان باالتری
اظهار نظر انجام گردد.
نتیجهگیری
در بررسی و ارزیابی میزان کارایی روشهای نوین
 GISو  RSدر مدیریت و استخراج الیههای اطالعاتی به
هنگام مطالعه منابع آب کارستی در تاقدیس سفیدکوه ،که
هدف این تحقیق می باشد ،عوامل و مولفههایی دخالت
دارند که این عوامل به نسبت تاثیر در پی جویی و
پتانسیلیابی منابع آب دارای اولویتهای وزنی متفاوتی
هستند .در این تحقیق به ترتیب اولویت وزنی هر یک از
عوامل در استعدادیابی منابع آب کارستی تاقدس سفیدکوه
از عوامل سنگشناسی ،تراکم خطوارهها ،تراکم آبراهه ،دما،
شیب ،ارتفاع و پوشش گیاهی استفاده شده است.
در این تحقیق به منظور استعدادیابی منابع آب
کارستی ار روش تلفیقی سلسله مراتبی و فازی استفاده
شده است تا عالوه بر استفاده از نظرهای کارشناسی در
روش سلسله مراتبی با توسعه دادن فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی به سمت فضای فازی (استفاده از مفاهیم اساسی
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نظریه مجموعههای فازی و به ویژه اعداد فازی) ،عدم در
نظر گرفتن بی دقتی و عدم اطمینان ذاتی ادراکات تصمیم
گیرندگان و انعکاس نظرات آنها به صورت یک عدد قطعی
برطرف گردد .نتایج به دست آمده نشان میدهد که به
ترتیب  23/91 ،27/79 ،22/62 ،12/3و  13/69درصد از
مساحت منطقه در پهنههای با استعداد خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و استعداد خیلی زیاد قرار دارد که مناطق با
استعداد باال مناسب ترین مناطق برای بهرهبرداری از منابع
آب کارستی هستند.
ارزیابی نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان از
دقت باالی نقشهی تهیه شده دارد .بنابر نتایج حاصل از
این مطالعه میتوان دریافت که روشهای  GISو  RSبه
خوبی در تولید الیههای اطالعاتی مورد نیاز در بخش
مطالعات منابع آب قابل استفاده هستند و میتوان به وسیله
آنها الیههایی را تولید نمود که در تجزیه و تحلیل مسائل
و مشکالت مدیریت منابع آب کارآمد هستند.
منابع:
 )1خدایی ،ک .1379 .نقش نمایانگرهای آب زیرزمینی
در شناسایی منابع آب کارستی حوزه نمونه ارومیه با
استفاده از  .GISپایان نامه کارشناسی ارشد آبشناسی.
دانشگاه شهید بهشتی.
 )2رحیمی ،د .و موسوی ،س.ح .1392 .استعدادیابی
منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل  AHPو تکنیک GIS
(مطالعه موردی :حوضه آبخیز شاهرود-بسطام) .نشریه
جغرافیا و برنامهریزی.139-159 :)44(17 .
 )3رضاییمقدم ،م.ح ،.رحیمپور ،ت .و نخستینروحی ،م.
 .1395استعدادیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از
فرآیند تحلیل شبکهای در محیط سامانه اطالعات
جغرافیایی (مطالعه موردی :حوضههای آبریز منتهی به
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