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مقدمه
امروزه در دنیا منابع آبی زیرزمینی یکی از مهم ترین ارکان توسعه 
پایدار بشمار می روند. این منابع با حجمي معادل 37 میلیارد کیلومتر 
مکعب )22 درصد آب هاي شیرین جهان( حدود 97 درصد آب شیرین 
مصرفي جهان را تامین مي کنند ]9[. آب زیرزمیني از طرفی به دلیل 
شیرین بودن، ترکیبات ثابت شیمیایي، آلودگي کمتر و سطح اطمینان 
نیمه خشك  و  مناطق خشك  در  ویژه  به  اتکاء  قابل  منبع  بیشتر یك 
تاثیر بر توان اکولوژیك سرزمین  با  محسوب شده و از سوي دیگر 
یك پدیده مهم و موثر در توسعه اقتصادي، تنوع اکولوژیکي و سالمت 
جامعه به حساب می آید ]14[. آبخوان ها به دلیل افت تراز آبی، کاهش 
از گرمایش جهاني و  ناشي  اقلیمي  تغییرات  از  تاثیر پذیري  کیفیت، 
تغییر نظام بارش ]34[ و رخداد خشکسالي هاي ممتدد و متوالي ]6[ از 
چالش هاي مهم توسعه هستند. محدودیت و کمبود آب  زیرزمیني در 
جهان و از جمله ایران که بدلیل شرایط اقلیمی بخش مهمی از آن جز 
مناطق خشك و نیمه خشك است و از 630 دشت کشور 220 دشت 
باعث   ]27[ هستند  ممنوعه  دشت های  فهرست  در  حفاظتي  نظر  از 
شده مدیریت منابع آب زیرزمینی که مهم ترین منبع قابل اتکاء در این 
مناطق هستند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. بنابراین ارزیابی آب  
زیرزمینی، بررسی پتانسیل آبخوان و بهره برداري بهینه متناسب با توان 

آن جهت مدیریت پایدار این منابع بسیار ضروری می باشد.
پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی بر پایه فناوری سنجش از دور و
 GIS ابزاری موثر می باشد، در دهه اخیر استفاده گسترده از تصاویر 
روند  زمینی،  داده های  و  موضوعی  نقشه های  کنار  در  ماهواره ای 
آسان تری را برای مطالعه پتانسیل آب های زیرزمینی فراهم ساخته اند 
]33، 15، 3، 1[. کاربرد تکنیك سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی 
آب زیرزمینی توسط محققان بسیاری در اغلب نقاط جهان انجام گرفته 
و دریافته اند که عوامل موثر در بررسی پتانسیل آب زیرزمینی متنوع 
بوده و نتایج نیز به تبع آن متفاوت است. پارامترهای در نظر گرفته 
تراکم  منطقه،  لیتولوژیکی  شامل خصوصیات  مطالعات  این  در  شده 
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زهکشی، تراکم گسله و شکستگی، بافت خاک و نفوذپذیری، عمق 
آب زیرزمینی، کاربری اراضی، شیب، ارتفاع و بارندگی می باشند ]5، 
10،29، 17، 16، 13، 20[. در این راستا مطالعاتی در داخل کشور نیز 

صورت گرفته که نشان از اهمیت موضوع دارد ]24، 3، 25، 28[.
به علت وجود عوامل متعدد دخیل در امر پتانسیل یابی و نیاز به بررسی 
توام معیارهای ارزیابی شده )در قالب نقشه(، GIS ابزار کارآمدی جهت 
اطالعات  استفاده از سیستم  است.  مختلف  مکانی  داده های  پردازش 
جغرافیایي در کنار روش هاي تصمیم گیري ابزار قدرتمند تصمیم گیري  
مکانی را فراهم می کند ]7[. آنالیز تصمیم گیري مکاني فرآیندی است 
یك  به  و  ترکیب  ورودي(  )داده هاي  داده هاي جغرافیایي  آن  که طي 
تصمیم )دادههاي خروجي( تبدیل مي شوند. این فرآیند شامل مراحلي 
است که به استفاده از داده هاي جغرافیایي، سالیق تصمیم گیرندگان و 
بکارگیري داده ها بر مبناي قواعد تصمیم گیري مشخص مربوط مي شود. 
به روز بودن مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، وابستگی ها و پیچیده 
بودن مسائل مختلف محیطي باعث گردیده تا روش ANP در کارهاي 
محیطي کارایي بهتري نسبت به سایر روش های تصمیم گیری چند 
معیاره داشته باشد. از آنجا که معیارها و شاخص هاي بکار گرفته شده 
در این پژوهش داراي روابط دو سویه و بازخوردي هستند و سایر 
مدل ها این وابستگي ها را کمتر در مي گیرند، و نیز با توجه به وابستگی 
مسائل محیطی )از جمله موضوع مورد بحث(، بکارگیري رویکردي 
که وابستگي هاي احتمالي میان عوامل را در نظر گیرد و آنها را در 
اندازه گیري تاثیر عوامل دخالت دهد، ضرورت مي یابد. از این رو در 
این مطالعه براي محاسبه وزن عناصر از تئوري شبکه ای استفاده گردید. 
با توجه به افت منابع آب زیرزمینی در دشت دهگالن و پیامدهای ناشی 
از آن از جمله کف شکنی و افزایش عمق چاه ها و افزایش هزینه پمپاژ 
جهت دسترسی به آب، این مطالعه بر اساس معیارهای زیست محیطی با 
استفاده از GIS و مدل ANP به الگوسازی پتانسیل آب های زیرزمینی 

دشت دهگالن جهت برنامه ریزی منابع آب و برداشت متناسب با پتانسیل 
آبخوان پرداخته است.

موادوروشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز دهگالن با مساحت 2550 کیلومترمربع دارای دشت 
ارتفاع   با  دشت  این  کیلومترمربع می باشد.   982 با مساحت  آبرفتی 
1876متری از سطح دریا بزرگترین دشت استان کردستان است که 
از  قسمتي  و  در بین شهرستان هاي سنندج و قروه واقع شده است 
سرشاخه رودخانه تلوار در حوضه آبریز سفیدرود را شامل می شود. 
دشت دهگالن در موقعیت ʹ9 ˚47 تا ʹ45 ˚47 طول شرقي وʹ3 ˚35 تا 
35 عرض شمالي قرار گرفته است. مقدار بارندگی دشت دهگالن   ̊35ʹ
 350میلی متر در سال بوده و از نظر اقلیمی جز نواحی نیمه خشك و 
سرد استان به شمار می آید ]22[. محدوده به لحاظ زمین ساختی در 
زون سنندج- سیرجان قرار می گیرد و خاک های این دشت عمدتاً عمیق 
و مناسب کشاورزی اند، از طرفی مقدار بارندگی و پتانسیل آب های 
سطحی در این دشت ضعیف و کمتر از نصف بخش های غربی استان 
است ]18[. این در حالیست که قسمت عمده آب زیرزمینی استان در 
دشت های شرقی )دشت های دهگالن، قروه و چهار دولی( متمرکز 
می باشد و به سبب مرغوبیت خاک و استحصال آب، محل عمده کشت 
محصوالت زراعی آبی اند. افت منابع آب زیرزمینی دشت دهگالن در 
دهه اخیر زیاد بوده، در شکل )1( هیدروگراف تراز آبخوان در دوره 25 
ساله )91-66( نشان می دهد که 24/7 متر، یعنی بطور متوسط ساالنه 
0/99 متر سطح آب کاهش یافته است ]21[. در شکل )2( موقعیت 

دشت دهگالن در استان کردستان نشان داده شده است.

شكل1-هیدروگرافترازآبخواندشتدهگالن،منبع:رحیمی
وهمكاران]21[

 Fig 1. Hydrograph of Groundwater level in Dehgolan
Plain, References: Rahimi et al [21]

 

شكل2-موقعیتمنطقهموردمطالعه
                  Fig 2. Location of the study are
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جمع آوری و آنالیز داده های موثر در تغذیه آب زیرزمینی
در  شده،  استفاده  روش های  و  نظری  بحث های  به  توجه  با 
زیر  مراحل  بر  مبتنی  تحقیق  انجام  فرآیند  کلی  بطور  پژوهش  این 
و  است  داده شده  نشان   )3( در شکل  شماتیک  بصورت  که  است 
تحقیق،  این  انجام  برای  می شود.  پرداخته  آنها  تشریح  به  ادامه  در 
تصویر  توپوگرافی1:25000،   ،1:100000 زمین شناسی  نقشه های 
داده های  به سال 2013،  مربوط  لندست هشت  ماهواره ای سنجنده 
آماری چاه های نمونه برداری ) شامل داده های قابلیت انتقال آبخوان 
 50 در  زیرزمینی  آب  عمق  داده های  و  پمپاژ  آزمایش  از  حاصل 
از عملیات میدانی  اکتشافی( و داده های حاصله  چاه بهره برداری و 
نمونه های خاک )32 نقطه( به عنوان ورودی تهیه الیه های اطالعاتی 
مورد نیاز برای فرآیند پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی مورد استفاده 
قرار گرفتند. معیارها ابزاری برای پایش و ارزیابی حرکت به سمت 
به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در  می شوند.  محسوب  پایدار  مدیریت 
تحقیقات انجام گرفته در زمینه پتانسیل یابی آبخوان ها، شرایط محلی 
خصوصیات  شامل  موثر  پارامتر  شش  کارشناسان  نظرات  و  منطقه 
لیتولوژیکی سازندها، تراکم زهکشی، نفوذپذیری خاک، تراکم گسل، 
شیب و طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند و داده های 
 ENVI و GIS اولیه گردآوری شده جهت تهیه این الیه ها در محیط
مورد آنالیز قرار گرفتند. در بحث کیفیت آب عوامل مختلفی از قبیل 
کلرورها، سولفات ها، سختی آب )میزان یون های کلسیم و منیزیم(، 
باقی مانده امالح خشک )TDS( و هدایت الکتریکی )EC( مد نظرند 

اساسی  نقش  کلی  بطور  الکتریکی  هدایت  فوق  عوامل  بین  در  که 
داشته و در تحلیل های کیفی آب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. 
در محدوده مطالعاتی دشت دهگالن کیفیت آب زیرزمینی مطلوب 
بوده و طبق مطالعات انجام شده بیش از 90 درصد مساحت دشت 
 .]27[ بر سانتیمتر می باشند  میکروزیمنس  از 500  EC کمتر  دارای 
لذا بدلیل یکنواخت بودن کیفیت آب و نیز میزان بارش منطقه، این 

عوامل مورد بررسی قرار نگرفتند.

تحلیل های مکانی و تهیه الیه های اطالعاتی
طبقات ارتفاعی و شیب از فاکتورهاي موثر در  ارتفاع و شیب: 
پتانسیل یابي منابع آب زیرزمیني هستند که نقش مهمي در ضریب 
هیدرولیکي  و نفوذپذیري دارند. این فاکتورها در گردایان  رواناب 
و جهت حرکت آب زیرزمیني و محل تشکیل آبخوان نقش موثر 
دارند و بعنوان یک عامل مورفومتریک در حوضه آبخیز نقش مهمی 
استقرار  و  نفوذپذیری، تشکیل خاک  مانند سیل،  کنترل عواملی  در 
پوشش گیاهی دارد. هر گاه شیب کاهش یابد، سرعت آب نیز کم 
شده و فرصت برای نفوذ در خاک را پیدا خواهد کرد. با استفاده از 

رقومی سازی نقشه توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه  برداری در 
GIS، مدل رقومی ارتفاعی 20 ×20 متر منطقه تهیه شد و نقشه 

شیب و ارتفاع منطقه از آن برگرفته شد )اشکال 4 و 5(.
نفوذپذیری سطحی خاک: نفوذپذیري و عمق زیاد از ویژگي هاي 
خاک هاي خوب براي تغذیه است ]2[. در دشت دهگالن مطالعات 

شکل3- نمودار جریانی روند پردازش داده ها در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی
Fig 3. Flowchart of data Processing in mapping Groundwater Potential
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 ها در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینینمودار جریانی روند پردازش داده -3شكل
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 های اطالعاتیالیه های مکانی و تهیه تحلیل

 در موثر فاکتورهای از شیب ارتفاعی و طبقات ارتفاع و شیب:   

 ضریب در مهمی نقش که هستند زیرزمینی آب منابع یابی پتانسیل

 و هیدرولیکی گردایان در فاکتورها این دارند. نفوذپذیری و رواناب
دارند  موثر نقش آبخوان تشکیل محلو  زیرزمینی آب حرکت جهت

بعنوان یک عامل مورفومتریک در حوضه آبخیز نقش مهمی در و 
کنترل عواملی مانند سیل، نفوذپذیری، تشکیل خاک و استقرار 
پوشش گیاهی دارد. هر گاه شیب کاهش یابد، سرعت آب نیز کم 

کرد. با استفاده از شده و فرصت برای نفوذ در خاک را پیدا خواهد 
 در  برداری  سازمان نقشه 1:25000سازی نقشه توپوگرافی رقومی

GIS ، نقشه  وتهیه شد منطقه  متر 20× 20مدل رقومی ارتفاعی
 (.5و  4شیب و ارتفاع منطقه از آن برگرفته شد )اشکال 

 های ویژگی از زیاد عمق و نفوذپذیری نفوذپذیری سطحی خاک:   

 مطالعات دهگالن دشت در .[2] تغذیه است برای خوب های خاک

، فوق مشکالت دلیل به لذا ،نگرفته صورت شناسی خاک جامع
 بدست نفوذپذیری و بافت بین رابطه طبق فائو جداول از نفوذپذیری

 ایهماهوار تصاویر از خاک بردارینمونه هایمحل تعیین برای. آمد

 باند بهترین 7و 5، 1 باندهای ترکیب .گردید استفادههشت  لندست
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فوق،  مشکالت  دلیل  به  لذا  نگرفته،  صورت  شناسي  خاک  جامع 
نفوذپذیري از جداول فائو طبق رابطه بین بافت و نفوذپذیري بدست 
آمد. براي تعیین محل هاي نمونه برداري خاک از تصاویر ماهواره اي 
بهترین  و7   5  ،1 باندهاي  ترکیب  گردید.  استفاده  هشت  لندست 
باند براي تفکیك نهشته هاي کواترنر می باشد ]19[. پس از ترکیب 
مرز  انداخته و  بر روي تصویر  را  نقشه زمین شناسي  باندهاي فوق 
بین کواترنر و واحدهاي سنگي جدا گردید. سپس در واحد کواترنر، 
محل هایي که تن یکساني داشتند مشخص شده و در هر واحد یك 
با روش زمین  نقاط  انتخاب گردید سپس  نمونه برداري  براي  نقطه 
آماری کریجینگ درون یابی شده و نقشه نفوذپذیري سطحي دشت 

دهگالن بدست آمد )شکل6(.
همگی  زمین شناسی  مختلف  لیتولوژیکی: سازندهای  واحدهای 
آب را بطور یکسان هدایت نمی کنند. نوع سازند و لیتولوژي سازند 
بر بسیاري از خصوصیات هیدرولوژیکي چون نفوذپذیري، هدایت 
هیدرولیکي و قابلیت انتقال تاثیرگذار است و این حاکي از اهمیت 
آبرفت هاي درشت دانه و  است.  میزان تغذیه  زمین شناسي در  الیه 
ذخیره زیاد  و  بیشتر  هیدرولیکی  دلیل دارا بودن هدایت  آهکي به 
وضعیت مناسبي براي تشکیل آبخوان ها عرضه می نماید و به عنوان 
منطقه مورد   .]4[ تغذیه محسوب مي شوند  مناطق مناسب براي 
مطالعه در دو شیت سنندج )5460( و قروه )5560( نقشه1:100000 
گرفته است. براي  سازمان زمین شناسي کشور قرار  زمین شناسي 
تهیه نقشه زمین شناسي دشت دهگالن پس از ژئورفرنس نمودن و 
یکپارچه سازي دو شیت و قرار دادن مرز حوضه بر روي آن اقدام به 
دیجیت کردن واحدهای لیتولوژیکی مختلف منطقه شد. واحدهای 
نوار  را شامل می شوند که در  از دشت  بیشترین وسعت  کواترنری 

مرکزی دشت گسترش یافته اند )شکل7(.
هر  مشخصات هیدرولوژیکي و ژئوهیدرولوژي  آبراهه:  تراکم 
آبخوان یکي از گویاترین بخش ها در اکتشافات و پتانسیل یابي منابع 
کننده  تغذیه  منبع  عمده ترین  دهگالن  دشت  سطح  در  آب است. 
آبراهه های  جوی،  ریزش های  از  صرف نظر  موجود  زیرزمینی  آب 
متعددی هستند  که از دامنه ارتفاعات مجاور سرچشمه گرفته و وارد 
محدوده دشت می شوند. در مورد نقش رده  آبراهه ها بر روي منابع 
آب زیرزمیني مطالعات متعددي صورت گرفته و رده هاي3  به باال را 
براي پتانسیل یابي منابع آب مناسب دانسته اند ]28[. شبکه آبراهه ای 
از  استفاده  با  و  منطقه   DEM و  توپوگرافی  نقشه  اساس  بر  دشت 
با استفاده  سپس  گردید.  تکمیل   GIS در   Arc Hydro اکستنشن 
از رابطه استراهلر رده بندي و آبراهه هاي رده هاي یك و دو  بدلیل 
شیب بیشتر و نفوذپذیري کمتر حذف و نقشه تراکم آبراهه در مورد 

آبراهه های اصلی تر تهیه گردید )شکل8(.
تراکم گسل: عوامل ساختمانی و تکتونیکی مانند گسل و درزها 
نفوذ  در  تاثیرگذار  عوامل  از  می شوند  نامیده  اصطالحا خطواره  که 
بر  آنها  هدایت  همچنین  و  زمین  زیر  در  آن  تجمع  و  آب سطحی 
مثبتي  بنابراین به عنوان پارامتر  می باشد.  شکاف ها  جهت  اساس 

جهت پتانسیل یابي آب زیرزمیني در نظر گرفته مي شود. جهت تهیه 
نقشه زمین شناسي  لندست هشت و  این الیه از تصاویر ماهواره اي 
منطقه استفاده گردیده است. ابتدا با ترکیب باندهاي 1و4و8 در نرم 
افزار ENVI تصویر ماهواره اي نهایي آماده و در چهار جهت45 ، 
135،90 ، 180 درجه عمل فیلتر روي آن انجام شد. با کمك نقشه 
 GIS حاصله و نقشه زمين شناسي منطقه، الیه تراکم شکستگی در

تهیه گردید )شکل9(.

فرآیندتحلیلشبكهای)ANP(وتعیینوزنعواملموثر
تصمیم گیري  تکنیك هاي  فرآیند تحلیل شبکه اي از جدیدترین 
ارائه  ال ساعتي در سال1996  معیاره است که توسط توماس  چند 
فرایند تحلیل سلسله مراتبي  کامل  و  گسترده  این مدل شکل  شد. 
جایگزین سلسله  شبکه را  که   ]32[ می شود  محسوب   (AHP) 
جمله  از  آن  مثبت  ویژگی های  تمامی  بنابراین  مراتب کرده است. 
قابلیت  انعطاف پذیری، بکارگیری همزمان معیارهای کمی و کیفی، 
می تواند  مضافا  و  بوده  دارا  را  قضاوت ها  در  سازگاری  بررسی 
بگیرد.  نظر  در  را  عناصر تصمیم  میان  بازخورد  و  متقابل  وابستگی 
را براي حل مسائل  مراتبي  ساعتی استفاده از مدل تحلیل سلسله  
مسائل با معیارهای  کرده و براي حل  مستقل پیشنهاد  با معیارهای 
وابسته به هم مدل تحلیل شبکه اي را پایه ریزي نموده است ]32[. 

شكل4-نقشهشیب
 Fig 4. Slope map
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ساختار شبکه اي ANP حاکي از آنست که روابط بین سطوح مختلف 
این پژوهش براي  در  تصمیم گیري را نمي توان مستقل تصور کرد. 
تعیین وابستگي میان معیارها و همچنین وزن دهي در مرحله مقایسه 
زوجي از پرسشنامه و نظرات کارشناسان در قالب یك گروه دلفی 

شكل5-نقشهطبقاتارتفاعی
 Fig 5. Elevation map

شكل6-نقشهنفوذپذیریخاک
 Figure 6. Soil permeability

شكل7-نقشهلیتولوژی
Figure 7. Lithological map

شكل8-نقشهتراکمآبراهه
Figure 8. Drainage density map
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استفاده گردید. روش دلفی فرایندی ساختار یافته برای جمع آوری و 
طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان است که از 
طریق توزیع پرسشنامه هایی در بین این افراد و بازخورد کنترل شده 
نظرات دریافتی صورت می گیرد. فرآیند مدل سازي شامل مراحل زیر 

است که به اجمال اشاره می شود ]8[:
به  تصمیم گیری  مسئله  الف( پایه ریزی مدل و ساختار مسئله: 

ساختار شبکه ای تجزیه می گردد. 
ب( ماتریس مقایسات زوجی و برآورد وزن نسبي: از کارشناسان 
خواسته می شود که به مقایسه های بین عناصر پاسخ بدهند، که به چه 
میزان در جهت یك معیار سطح باالی خاص مشارکت داشته اند. به 
عالوه وابستگی بین عناصر یك خوشه نیز باید بصورت جفتی در نظر 
گرفته شود. تاثیر یك عنصر بر روی عناصر دیگر را می توان بصورت 
یك بردار ویژه نشان داد. در این مقایسه ها، تصمیم گیرندگان معموال 
اگر  که  گونه ای  به  نمود.  خواهند  استفاده  شفاهی  قضاوت های  از 
گفت  خواهد  گیرنده  تصمیم  شود،  مقایسه   B عنصر  با   A عنصر 
اهمیت A بر B یکی از حاالت زیر است، که این قضاوت ها توسط 
ساعتی به مقادیر کمی 1 تا 9 تبدیل شده اند. مقدار aij در ماتریس 
مقایسه زوجی اهمیت نسبی مولفه در سطر i با توجه به ستون j را 
نشان می دهد، به طوري که عدد 1 مشخص کننده اهمیت مساوی 
بین دو عنصر و عدد 9 مشخص کننده بیشترین اهمیت ممکن یك 
( زمانی  عنصر نسبت به عنصر دیگر است. از ارزش معکوس )
استفاده می شود که j مهم تر از i باشد. سوپرماتریس A در شکل )10( 
نشان داده شده است. بعد از مقایسه زوجي، میزان سازگاري و اعتبار 
پاسخ پرسش  شوندگان به ماتریس هاي مقایسه اي توسط رابطه نسبت 
مطابق  ساعتی  توسط  (CR) که  مقایسه زوجي  ماتریس  سازگاري 
رابطه )1( ارائه شده مورد سنجش قرار مي گیرد. در صورتي که این 
ضریب کوچکتر از1 / 0باشد سازگاري مورد قبول است و در غیر 

اینصورت باید در قضاوت  مربوطه تجدید نظر شود.

CR =                                                            )1( 
که در آن CI شاخص سازگاری ماتریس مقایسه زوجی بوده و 
و بعد آن )n( از  با استفاده از بزرگترین مقدار بردار ویژه

رابطه )2( برآورد می گردد.
 CI =                                                      )2( 
شاخص  عنوان  تحت   )Inconsistency Ratio(  RI پارامتر 

تصادفی نیز از جدول )1( استخراج می گردد.
پس از کسب اطمینان در رابطه با سازگار بودن قضاوت  نوبت به 
تعیین ضرایب اهمیت معیارها مي باشد. در صورتي که محاسبات این 
روش از طریق نرم افزار Super Decision صورت پذیرد براي این 
منظور از روشي موسوم به روش بردار ویژه )مطابق با رابطه3( براي 

تعیین بردار ویژه ماتریس ها استفاده مي شود:
 A  W=                                          )3( 

بزرگترین  زوجی است، مقایسه  ماتریس   A معادله  این  در 
مقدار ویژه ماتریس A است. با توجه به هر معیار، مقایسه زوجي در 
دو مرحله )در سطح عناصر و مقایسه بین خوشه ها( انجام مي شود که 

نتایج حاصل از مقایسه ها در سوپر ماتریس  وارد خواهد شد.
نسبی هاي  وزن    وزن:  بدون  یا  پ( تشکیل سوپرماتریس اولیه 
حاصل در سوپرماتریس وارد می شوند که رابطه متقابل بین عناصر 
سیستم را نشان می دهند. در شکل )10( یك ابرماتریس همراه با یك 
مثال از ورودي هاي i , j نشان داده شده است ]32[. در این تصویر 
CN نشان دهنده خوشهN  اُم، eNn عنصر n اُم در خوشه N اُم، 

شكل9-نقشهتراکمگسل
Fig9. Fault density map

جدول1-مقادیرمتناظربرایشاخصRIبراساسبعدماتریس
 Table1- the corresponding values for RI index based on

the matrix
شاخص تصادفی

 RI
بعد ماتریس

n
0

0

0/58

 0/9

1/12

1/24

1/32

1/41

1/45

1/49

1/51

1/48

1/56

1/57

1/59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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  Wijاُم است. هر j اُم نسبت به خوشه i تأثیر عناصر در خوشهWij 
معیارهاي واقع در سطرهاي  در این ابرماتریس بیانگر بردار ویژه 
ابرماتریس با توجه به معیارهاي واقع در ستون هاي آن مي باشد. اگر 
)حالت  نداشته باشد  هیچ تأثیري بر خوشه j اُم خود  خوشه i اُم 
وابستگي داخلي( Wij صفر می شود. سوپر ماتریس به دست آمده در 

این مرحله سوپرماتریس اولیه یا وزن دهی نشده است.
از  یك  هر  شدن  تقسیم  از  ت( تشکیل سوپرماتریس وزني: 
بردارهای ویژه سوپرماتریس اولیه بر مجموع بردارهای ویژه ستون 
خود، ماتریس جدیدي به دست می آید که جمع هر یك از ستون هاي 

آن برابر یك خواهد بود، که ماتریس وزني گفته مي شود.
ث( محاسبه بردار وزن حدی: در مرحله بعد، سوپرماتریس وزني، 
به توان حدي مي رسد تا عناصر ماتریس همگرا شده و مقادیر سطري 

آن با هم برابر شوند )رابطه4(.
                                                 )4( 
در این صورت اعداد واقع در سطرهاي ابرماتریس محدود، میزان 
نهایی  وزن  واقع  در  ضرایب اهمیت شاخص ها را نشان مي دهند. 
هر معیار برای هر پرسش نامه همان خروجی سوپر ماتریس حدی 
از  استفاده  با  پرسش نامه  هر  در  نهایی  وزن  اینکه  از  پس  می باشد. 
روابط ماتریسی تعیین شد برای رسیدن به یك وزن نهایی برای هر 
عامل موثر در فرآیند ارزیابی، از وزن های حاصل از پرسش نامه های 
مختلف میانگین هندسی گرفته و وزن های نهایی حاصل می شوند. 

)جدول 2(

تلفیق الیه های اطالعاتی
تلفیق الیه های اطالعاتی بدون در نظر گرفتن اهمیت هر الیه در 
پتانسیل یابی، نمی تواند ارزش واقعی الیه های اطالعاتی را در تلفیق 
اختیار  در  را  قابلیت  این  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  دهد.  دخالت 
می گذارد که ارزش هر الیه بر اساس وزن اکتسابی از روش ANP  در 
تلفیق دخالت داده شود. نقشه های رستری معیارهای موثر، در GIS با 
استفاده از آنالیز شاخص همپوشانی وزنی1(WIOA) که حاصل جمع 
ضرب هر الیه با وزن متناظر خود است )رابطه 5(، وزن های بدست 
آمده برای هر کدام از الیه ها با الیه های اطالعاتی مربوطه تلفیق شده و 
نقشه پتانسیل آب زیرزمینی منطقه تهیه شد. روش شاخص همپوشانی 
وزن دار تاکنون در مطالعات پتانسیل آب زیرزمینی بکار رفته و عملی 

بودن آن به اثبات رسیده است ]31 و 11[.  
 S=                           )5(

که در آن، s وزن پیکسل مفروض در نقشه نهایی، wi وزن پارامتر 
 iام و sij وزن نرمالیزه شده کالس پیکسل یعنی کالس j ام از نقشه 

i ام است.
 برای دستیابی به نتایج بهتر و تعیین مساحت مناطق دارای پتانسیل، 
نقشه رستری پهنه بندی پتانسیل آب زیرزمینی در محیط GIS با استفاده 
از روش شکست طبیعی2 به پنج کالس پتانسیل باال تا بدون پتانسیل 
آرایش  بهترین  تعیین  برای  روش  این  )شکل11(.  گردید  طبقه بندی 

1- Weighted Index overlay analysis
2- Geometrical Interval 

Aشكل10-فرمتاسانداردسوپرماتریس
Figure10. The standard format super matrixes Aشكل11-نقشهاولویتبندیدشتدهگالنازنظرپتانسیلآب

زیرزمینی
 Fig 11. Map Prioritize of the Potential Groundwater in

 Dehgolan Plain
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ارزش ها به طبقات مختلف طراحی شده است، و به دنبال به حداقل 
رساندن انحراف متوسط هر طبقه از طبقه میانگین و به حداکثر رساندن 
انحراف هر کالس از میانگین گروه های دیگر انجام می شود. به عبارت 

دیگر این روش طبقه بندی به دنبال کاهش واریانس در کالس ها و به 
حداکثر رساندن واریانس بین طبقات است. 

ANPجدول2-وزننهاییمعیارهایششگانهبراساسنتایجروش
Table 2. final weight of six criteria based on results of the ANP method

پارامتر
Parameter

وزن معیارها
Weight parameter 

بازه کالسه               
Class

درصد مساحت
Percent  area

امتیاز نسبی 
Comparative rating

لیتولوژی
Lithologic

0/25

نهشته  آبرفتی رودخانه ای
Alluvial river deposits

نهشته آبرفتی ریز، تراورتن
Fine alluvial deposits, travertine

ماسه سنگ، کنگلومرا، آهك، مرمر
   Sandstone, conglomerate,

limestone, marble

گرانیت، کوارتزیت، ریولیت
Granite, quartzite, rhyolite

15/33

68/49

13/9

2/28

9

7

5

1

تراکم زهکشی
Drainage density

(km/km2)

0/2

0 – 0/15
0/15 – 0/4
0/4 – 0/71
0/71 – 1/67

50
18/63
24/4
7/15

1
4
7
9

تراکم گسل
Fault density

(km/km2)

0/15

0 – 0/15
0/15 – 0/43
0/43 – 0/81
0/81 – 1/74

68/97
20/14
8/54
2/35

1
4
7
9

نفوذپذیری خاک
Soil permeability

(mm/h)
0/15

<15 
15 - 20
20 - 25
 >25

19/96
35/23
30/34

     14/46

1
4
7
9

طبقات ارتفاعی
Elevation (m)0/15

1736 - 1820
1820 - 1880
1880 - 1940
1940 - 2137

23/9
38/65
24/52
12/93

9
7
3
1

شیب )درصد(
Slop (%)

0/1

>20

0 - 5
5 - 10
10 - 20

72/45
15/97
4/07
0/51

9
7
4
1
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نتایج
نظر  از  را  منطقه  مختلف  بخش های  اولویت بندی  شکل11 
پتانسیل آب زیرزمینی نشان می دهد. از مجموع کل مساحت دشت 
 240 باال،  آبی  پتانسیل  دارای  مربع  کیلومتر   95 حدود  دهگالن 
کیلومتر   170 متوسط،  مربع  کیلومتر   466 مناسب،  مربع  کیلومتر 
می باشند.  پتانسیل  فاقد  مکعب  کیلومتر   11 و  کم  پتانسیل  مربع 
و  کیلومترمربع  بر حسب  پنج کالس  این  )3( مساحت  در جدول 
درصد نشان داده شده است. با توجه به نقشه پتانسیل بدست آمده، 
مناطق با پتانسیل آب زیرزمینی باال بیشتر در واحدهای کواترنری 
ضخیم الیه )Qt1 ،QC ،Qf ،Qal و Qt2( قسمت های مرکزی دشت 
واقع شده اند، که از علل آن می توان به قرارگیری این واحدها در 
حواشی آبراهه های اصلی دشت )با دبی بیشتر( و در نتیجه تغذیه 
شدن توسط آب های سطحی اشاره کرد که این نتیجه با مطالعات 
ساراف و همکاران ]30[ مبنی بر اینکه آبراهه های اصلی در تغذیه و 
پتانسیل یابی آب زیرزمینی تاثیر بسزایی دارند مشابه است. همچنین 
محتوای تشکیل شده این واحدها از رس، سیلت، ماسه و گراول 
ارتفاعات  در  زمین شناسی  واحدهای  این  می باشد.  الیه  ضخیم 
نتیجه  که  هستند  واقع  درصد(   5 از  )کمتر  کم  شیبی  در  و  پایین 
ته نشست بار رسوبی آبراهه ها در پهنه های رسوب گیر در شرایط 
سیالبی می باشند و میزان نفوذ باالیی دارند. همچنین در این مناطق 
آبخوان  ذخیره ای  حجم  آن  تبع  به  و  بوده  زیاد  آبرفت  ضخامت 
متر   150 به  نواحی  این  آبرفت  ضخامت  بطوریکه  است، بیشتر 
می رسد. مناطق دارای پتانسیل ضعیف نیز منطبق بر ارتفاعات رسی 
و مارنی دشت و سازندهای سخت آذرین هستند که خصوصیات 
آب  تجمع  و  نفوذ  نتیجه  در  و  دارند  ضعیفی  هیدروژئولوژیکی 

پایین  رده  مناطق  این  آبراهه های  این  بر  عالوه  است.  کم  آنها  در 
بصورت  نفوذ  بجای  را  سطحی  آب های  و  می باشند  شیب دار  و 
بدلیل ضخامت زیاد  نواحی مرکزی دشت  رواناب عبور می دهند. 
آبرفت و میزان تغذیه بیشتر محل حفر چاه های عمیق و کشاورزی 
آبی می باشند و سطح آب افت زیادی پیدا کرده است، در حالیکه 
است  بیشتر  چشمه ها  تمرکز  دشت  مجاور  جنوبی  ارتفاعات  در 
ارتفاعات  از  ناشی  تغذیه  و  تکتونیکی  گسل های  وجود  بعلت  که 
می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه با کنترل زمینی مورد بررسی 
قرار گرفت که حاکی از برآورده شدن معیارهای انتخابی در نواحی 
سیستم  با  تلفیق  در   MCDM روش های  دقت  و  پتانسیل  دارای 
اطالعات جغرافیایی در امر ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی می باشد 
که اویکونومیدیس ]31[ و چاودری ]3[ نیز در مطالعات خود به 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم  با  مفهومی  مدل های  بکارگیری  دقت 

اشاره کرده اند.
اعتبارسنجیمدل

با استناد به مطالعات صورت گرفته نقشه تهیه شده پتانسیل آب 
زیرزمینی بر اساس مشاهدات و اندازه گیری های زیر جهت صحت  
سطح  اینکه  اول  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  حاصل  نتایج  سنجی 
مکانی  آنالیزهای  از  استفاده  با  منطقه  بهره برداری  چاه های  ایستابی 
GIS جهت ایجاد الیه ارتفاعی تراز آب زیرزمینی دشت بکار رفت 
)شکل12(. با توجه به این نقشه می توان فهمید جهت حرکت آب 
زیرزمینی بطرف شمال و شمال شرق دشت می باشد. این در ارتباط 
با نتایج نقشه پتانسیل تهیه شده می باشد که پهنه های با پتانسیل باال 
در امتداد شمالی دشت کشیده شده اند. دوم اینکه دبی چندین چاه 
موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفت، اندازه گیری ها نشان داد 

جدول3-مساحتکالسهاینهاییپتانسیلآبزیرزمینی
       Table 3. Priority areas for Potential Groundwater

ردیف
Row

دامنه ارزشی 
پتانسیل 

Range of
 values

مساحت )کیلومتر 
مربع(

(km2) Area

درصد از کل   
منطقه مورد 

مطالعه
 Percent of the

total
 study area

پتانسیل باال1
Very suitable

959/6

Suitable 24024/43  مناسب2

Average46647/45 متوسط 3

Unsuitable 17017/3 کم4

      بدون پتانسیل         5
Very unsuitable

111/2

982100جمع کل

 

شكل12-نقشهسطحایستابیآبزیرزمینیدشت
Figure 12. Groundwater level map
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چاه های با آبدهی باال )بیشتر از m3/h 50( عمدتا در مناطقی که بر 
اساس نقشه پتانسیل تولید شده دارای پتانسیل باالی آب زیرزمینی 
هستند، واقع اند. و میانگین دبی چاه های مناطق با پتانسیل باال حدود 
داده های  از  استفاده  با  اینکه  سوم  )شکل13(.  می باشد   65  m3/h
از آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری منطقه،  انتقال حاصل  قابلیت 
نقشه هم قابلیت انتقال آبخوان ترسیم شد )شکل14(. بر این اساس 
نوار مرکزی دشت که مطابق نتایج، پتانسیل آب زیرزمینی بیشتری 

دارد از قابلیت انتقال آبخوان باالتری نیز برخوردار می باشد.

بحثونتيجهگيری
به  رسیدن  برای  معیار  از  استفاده  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
عملیات  مجموعه  می رسد.  نظر  به  مطلوب  امری  نظر  مورد  هدف 
مربوط به جمع آوری، ذخیره و ترکیب داده ها و آنالیز آنها به منظور 
تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با تکیه بر مطالعات صحرایی با توجه 
به حجم الیه های اطالعاتی و لزوم تلفیق آنها، مبتنی بر روش های 
سنتتی دشوار است. همچنین وقتی عوامل مختلف در تصمیم گیری 
دخالت داده می شوند، باید اولویت و وزن آنها نسبت به هم معین 
شود. به واسطه توانایی منحصر به فرد سیستم های تصمیم یار مکانی 
قنادی  که  همچنان  گرفتیم.  بهره  سامانه  این  از  مساله،  این  در حل 
]12[ در تحقیقات خود کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در 
حل مسائل مکانیابی برای موضوعات مختلف را بررسی نموده و به 
این نتیجه رسیده که سامانه تصمیم یار ادغام شده با داده های مکانی 
می تواند بعنوان پلی مابین تصمیم گیری و مدل های رایانه ای استفاده 
تحت  کیفیت  و  کمیت  تغذیه،  لحاظ  از  زیرزمینی  آب های  شود. 
زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژیکی  تاثیر شاخص های 
دور  از  سنجش  طریق  از  موارد  این  تشخیص  که  می باشند  منطقه 

و سامانه اطالعات جغرافیایی قابل بررسی است. در این مطالعه با 
استفاده از این فناوری ها الیه های موضوعی عوامل موثر از تصاویر 
در  و  استخراج  میدانی  مشاهدات  و  موجود  داده های  ماهواره ای، 
نهایت با وزن دهی و تلفیق الیه ها، نقشه پتانسیل آب زیرزمینی دشت 
تهیه شد. شاخص هایی که دارای بیشترین وزن هستند به وضوح اثر 
خود را در پهنه بندی نهایی محدوده نشان داده اند. تحقیق انجام شده 
نشان می دهد که بین وضعیت منابع آب و ساختارهای زمین شناسی 
منطقه، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نتایج مطالعه رحیمی ]24[ نیز 
معیار ژئومورفولوژی و شاخص سنگ شناسی را به عنوان ارجح ترین 
مطابق  داد.  نشان  زیرزمینی  آب  منابع  پتانسیل یابی  در  فاکتور 
تحقیقات هاموری و همکاران ]13[، پس از اعتبارسنجی نقشه تولیدی 
با داده های مختلف چاه های منطقه )تراز ایستابی آب، دبی و قابلیت 
انتقال(، مشاهده گردید که سامانه تصمیم یار مکانی و فاکتورهای در 
نظر گرفته شده برای پتانسیل یابی و همچنین تکنیك های سنجش از 
دور و GIS برای ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی کارآمد می باشند. با 
توجه به نتایج حاصله و وضعیت آبدهی دشت، مناطق با پتانسیل باال 
دارای ریسك کمتری به لحاظ حفر چاه هستند و در عین حال مطابق 
نتایج مطالعه رحیمی و همکاران ]26[ در مورد مکان یابی تغذیه  با 
مصنوعی آبخوان دشت دهگالن و گزارش مکان های پیشنهادی تغذیه 
مصنوعی شرکت آب منطقه ای استان کردستان ]23[، مناطقی که بر 
اساس نقشه نهایی از پتانسیل باالی آب زیرزمینی برخوردارند دارای 
اساس  بر  بنابراین  می باشند.  نیز  تغذیه  برای  مناسبی  بسیار  شرایط 
پتانسیل منابع آب و توان بالقوه دشت می توان با استقرار طرح تغذیه 
در احیای دشت اقدام نمود. همچنین با توجه به اینکه نقاط تغذیه از 
نظر آلودگی آسیب پذیرتر هستند و پخش آالینده ها سریع تر صورت 
نیز  آبخوان  آسیب پذیری  بحث  در  می تواند  نتایج  این  لذا  می گیرد، 

 

شكل13-محلچاههایباآبدهیباال
 Figure 13. Location of wells with high discharge

شكل14-نقشهقابلیتانتقالآبخوان
Figure 14. Aquifer transmissivity map
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مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وابستگي هاي مسائل محیطي )از 
جمله موضوع مورد بحث( استفاده از ANP پشتیباني هاي الزم را 
براي تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان در حل مسائل مدیریت آب به 
عمل مي آورد تا بتوانند درک عمیق تري از مسائل محیطي بدست 
آورند. بر اساس مطالب فوق، نتایج حاصل از این پژوهش می تواند 
در مدیریت منابع آب زیرزمینی، بهره برداری بهینه متناسب با پتانسیل 
منابع آب منطقه و جلوگیری از بهره وری بیش از توان آنها، سازنده 

باشد.  
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Remote Sensing and GIS Based Assessment Groundwater Potential Zones Mapping 
Using Multi-Criteria Decision Making Technique 

 
M. Rahimi1 and K. Solaimani2

Received: 2015/02/23  Accepted: 2016/10/23

   Groundwater level has dropped due to an additional utilization than recharge of these resources in 
the last decades. Management and prevention of these problems through exploration commensurate with 
aquifer potential is one of important chosen Strategic. Considering the number of parameters identifying 
zones or areas appropriate for assessment of groundwater potential zone, particularly aimed at feeding 
aquifers, the use of modern methods of production and new methods of synthesis and the decision making 
is inevitable. The purpose of this study is use of decision support systems and geographic information 
systems in order to achieve the appropriate groundwater potential zone in Dehgolan plain. In this study, 
the extraction of potential map is based on input effective parameters data such as: slope, geology, surface 
permeability, elevation, density drainage and density fault of the study area. The Satty’s analytical network 
processing (ANP) is used as a MCDM technique to normalize the weights of various thematic layers and 
their classes in Super Decision software. Thematic layers were integrated using weighted overlay method 
in a GIS environment to generate groundwater potential and recharge zone maps. Finally, the potential map 
of groundwater was produced in five grades from high potential to without potential. Accordingly, many 
potential area with 9.6 % of total area, are located in a thick layer of Quaternary deposits and close to major 
waterways. The produced map was verified against existing well data (yield, transmissivity, water level). It 
was found that the model was useful for assessment of groundwater potential zone.   
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