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چكيده
مناطق مركزي و شرقي ك شور با كمبود و فقر منابع آب مواجه ه ستند و در بخشهاي و سيعي بحران كمبود آب وجود دارد و
اين ناهمگوني بين منابع و مصارف آب ،مشكالت اساسي را بر سر راه توسعه پايدار ،در مناطق مركزي كشور به وجود آورده
ا ست و همچنين امروزه به دليل كاهش بارندگي ،حفر تعداد زياد چاه هاي عميق در سال هاي اخير و بردا شت بيش از حد مجاز
از مناب ع آب زيرزميني در د شت ها و عدم توجه به مقوله آبخوانداري و انجام تغذيه م صنوعي ،توجه بي شتر به آبهاي زيرزميني
امري اجتناب ناپذير و مهم مح سوب مي گردد .به همين منظور در اين پژوهش سعي گرديده ا ست كه به پتان سل سنجي منابع
آب زيرزميني د شت يزد -اردكان پرداخته شود و ب راي شنا سايي و تعيين بهترين مناطق آبي جهت بهره برداري بهينه از منابع
آب زيرزميني در حو ضه د شت يزد اردكان از روش سل سله مراتبي  AHPو سي ستم اطالعات جفرافيايي  GISا ستفاده شده
است .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد كه 33/93 ،درصد معادل  983393هكتار از مساحت دشت يزد-اردكان داراي
پتان سل خيلي زياد 3/68 ،در صد معادل  813398هكتار داراي پتان سيل زياد 3 ،در صد معادل  39363هكتار داراي پتان سيل
متو سط 89/99 ،در صد معادل  816316هكتار داراي پتان سيل كم و  81در صد از م ساحت د شت معادل  881999هكتار داراي
پتان سيل خيلي كم براي بهرهبردا ري از منابع آب زيرزميني مي با شد ،كه ن شان دهنده پتنا سيل باالي منابع آب زيرزميني حو ضه
دشت يزد – اردكان است.
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مقدمه
امروزه آب مهمترین مسئله چالش بین ملل در اکثر کشورهای جهان می باشد (محمدی ،شمسی پور .)221-289 :2892 ،منابع آب
دنیا در حال کاهش است ) .(Gonzalez, 2010, 529- 54آبهای زیرزمینی ،بخشی از چرخه هیدرولوژی در جهان است (شعبانی،
 ،)21-48 :2802آبهای زیرزمینی  2درصداز مجموعه آبهایی که فعاالنه در سیكل هیدرولوژی دخالت دارند را شامل می شوند
(علیزاده .)2899 :از آن جا که منابع آب سطحی در بسیاری از مناطق کشور محدود می باشد ،آبهای زیرزمینی به عنوان مناسب
ترین منبع در دسترس جهت تامین آب مورد نیاز به حساب می آید .شناسایی منابع آب زیرزمینی ،شناختن مناطق با پتانسیل باال و
اصالح شیوه برداشت از این منابع از مهمترین اهداف به شمار می رود .آب زیرزمینی از یک سو به دلیل شیرین بودن ،ترکیبات ثابت
شیمیایی ،دمای ثابت ،ضریب آلودگی کمتر و سطح اطمینان باالتر در تامین آب به عنوان یک منبع قابل اتكا به ویژه در مناطق
خشک و نیمه خشک محسوب شده و از سوی دیگر با تاثیر بر توان اکولوژیک سرزمین یک پدیده مهم و موثر در توسعه اقتصادی،
تنوع اکولوژیكی و سالمت جامعه به حساب می آید ).(MadanK.Kamii&K, 2008
کشور ایران به علت قرار گرفتن در مناطق خشک تا نیمه خشک جهان همواره در همه مناطق آن بین منابع و مصارف آب توازن
برقرار نبوده است و همچنین عالوه بر کمبود بارندگی ،نوسانات شدید بارندگی درمقیاس های روزانه ،فصلی و ساالنه ازجمله
خصوصیاتی است که موجب عدم اطمینان کافی نسبت به دریافت حداقل بارش موردنیاز جهت مصارف کشاورزی ،تغذیه جریانهای
سطحی و سفره آبهای زیرزمینی و مصارف انسانی میشود.با توجه به وجود نوسانات منفی شدید در بارشهای مناطق مختلف
کشور ،وقوع خشكسالیهای ضعیف تا شدید در کشور امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود .اثرات خشكسالی در مناطق خشک و
نیمه خشک به دلیل باال بودن تبخیر و دما و نیز کمبود منابع آبی نمود بیشتری پیدا میکند (مفیدیفر .)2808 :بنابر این خطر ناشی از
کاهش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی به عنوان چالشی در پیش روی منابع آب کشور قرار دارد ،آبهای زیرزمینی به عنوان یک
ذخیره آبی سالم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ،با توجه به این مهم ضرورت آگاهی از چگونگی تغییرات زمانی و مكانی این
متغیر در مناطق گوناگون دارای اهمیت بسزایی است (یزدانی مقدم ،عباسعلی ،قضاوی .)292-292 :2808 ،آبهای زیرزمینی بخش
مهمی از اکوسیستم قابل تجدید منابع آب بوده که مدیریت نامناسب استحصال منجر به تغییر کیفیت این گونه منابع و تخریب
مستقیم یا غیر مستقیم سایر منابع می گردد (زارع ابیانه.)21-92 :2804 ،
حاکمیت اقلیمهای خشک و نیمهخشک در پهنه وسیعی از کشور ،همراه با افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تقاضای آب جهت
مصارف شهری ،صنعتی و کشاورزی از یک سو و روند رو به ازدیاد آلودگیهای مستقیم و غیرمستقیم منابع آب از سوی دیگر ایجاب
میکند که وضعیت و کیفیت این منابع جهت تامین آب برای مصارف مختلف و مدیریت مصارف ،مورد مطالعه قرار گیرد (نوشادی،
طالب بیدختی ،یوسفی .)2899 ،مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آنها نیازمند وجود اطالعات در زمینه موقعیت ،مقدار
و پراکنش آب در یک منطقه جغرافیایی معین میباشد .انتخاب روش مناسب پهنهبندی و تهیه نقشه تغییرات ویژگیهای کیفی
آبهای زمینی گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه به شمار میرود .این محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب
بارندگی در کشور نشان میدهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آبهای موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا
برنامهریزی جامعی برای بهرهبرداری صحیح از آنها صورت گیرد .عالوه بر لزوم اشاعه رویههای مرسوم و مطلوب در برنامهریزی و
مدیریت منابع آب ،بهرهگیری از فناوریهای جدید مانند مدلسازی در سیستم اطالعات جغرافیایی می تواند به عنوان ابزاری مناسب
در اکتشاف منابع آبی با توجه به هزینههای باال روشهای سنتی مطرح گردد (مفیدیفر ،اصالح ،حسن آبادی.)229-212 :2802،
امروزه به دلیل کاهش بارندگی ،حفر تعداد زیاد چاه های عمیق در سال های اخیر و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی
در دشت ها و عدم توجه به مقوله آبخوانداری و انجام تغذیه مصنوعی ،توجه بیشتر به آبهای زیرزمینی امری اجتناب ناپذیر و مهم
محسوب می گردد و بررسی وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی از جمله این امور است (رهنما ،قنبرپور ،حبیب نژادروشن،
دادرسی سبزوار )82-22 :2809 ،و همچنین الگوی نامناسب استفاده از زمین و تغییرات شدید در کاربری زمین منجر به پیدایش
بحران های زیست محیطی میگردد (جعفری ،بردی شیخ ،حسینعلی زاده ،رضایی مقدم.)99-02 :2808 ،
بخش مهمی از آبهای موردنیاز بشر ،به خصوص در بخش کشاورزی و مصارف شهری خانگی از منابع زیرزمینی تأمین میشود .به
همین دلیل بسیاری از آبخوانها با بیالن منفی مواجه هستند .عالوه بر اینها با افزایش جمعیت کره زمین ،توسعه شهرنشینی و تغییر
الگوهای پیشرفت صنعتی و کشاورزی باعث شده است که مسئله آلودگی آبها نیز به مشكالت دیگر اضافه گردد .منابع آب زیرزمینی
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به دلیل ضریب اطمینان باالتر و نوسانات کمتر به عنوان یک گزینه مطمئن از دیرباز مورداستفاده انسان بوده و در طی دهههای
اخیر در اثر برداشت بیشتر از تغذیه با کاهش کمی و کیفی روبرو شده است .مدیریت و جلوگیری از تشدید این مشكالت از طریق
اکتشاف و بهرهبرداری متناسب با پتانسیل آن یكی از استراتژیهای منتخب در این زمینه است (رحیمی ،زرین مو ،ح ،حسنقلی نژاد
دزفولیان.)490-441 :2809 ،
با توجه به اینكه کشور مایكی از مناطق کم آب جهان به شمار میشود با برآورد صورت گرفته تا سال  4941میالدی در زمره
کشورهایی قرار خواهد گرفت که با کمبود شدید آب مواجه میگردد و به علت واقع بودن در مناطق خشک تا نیمه خشک همواره
در همه مناطق آن بین منابع و مصارف آب توازن برقرار نبوده است (کریمی ،صالحی ،جعفری .)99-09 :2891 ،این واقعیت باعث
شده تا ادامه حیات در بخش عظیمی از فالت مرکزی و شرق کشور به ویژه استان یزد با مشكالت عدیدهای روبرو گردد چراکه آب
و مسائل آن در استان یزد که یكی از فقیرترین مناطق کشور از نظر منابع آب محسوب میگردد همواره و در طول تاریخ از اهمیت
خاص و حیاتی برخوردار است و قنات های منفرد و طوالنی ،آبانبارها و کانالهای آبرسانی در این استان مؤید این حقیقت است که
مردم این خطه کویری کوششهای فراوانی را در زمینة استفاده بیشتر و بهتر از منابع آب نمودهاند .در این پژوهش ابتدا عوامل طبیعی
موثر در ایجاد مكانهای احتمالی ذخایر آب زیرزمینی تعیین شد .سپس این عوامل در قالب فنون تصمیم گیری تحلیل سلسله
مراتبی( 2)AHPو به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی مدل سازی شدند و در نهایت به پهنه بندی پتانسیلسنجی منابع آب زیرزمینی
دشت یزد اردکان پرداخته خواهد شد.

پيشينه پژوهش
رحیمی (رحیمی ،زرین مو ،ح ،حسنقلی نژاد دزفولیان ،)490-441 :2809 ،در مقالهای با عنوان پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی (مطالعه
موردی دشت شهر کرد) سعی کردند برای بررسی و پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی دادههای تراز ایستایی و سطح آب در دوره زمانی
 ،2828-2892پایگاه اطالعات جغرافیایی متشكل از زمین شناسی ،لیتولوژی ،قابلیت تخلخل ،توپوگرافی و شبكه آبراهه تشكیل
گردیده و نتایج نشان داد  1099هكتار دشت دارای پتانسیل باال برای برداشت و تغذیه مصنوعی و مناسب برای حفر چاه 2299 ،هكتار
پتانسیل متوسط و  2994هكتار پتانسیل کم است .پیری و بامری (پیری )40-22 :2808 ،در مقاله ای با عنوان بررسی روند تغییرات
کمی سطح ایستایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و سیستم اطالعات جغرافیایی در دشت سیرجان پرداخته اند .نتایج
پهنه بندی با روش کریجینگ معمولی نشان داد که سطح آب زیرزمینی در بیشتر نقاط دشت در دوره مطالعه افت داشته است.
حداکثر این افت معادل  29متر و به طور متوسط  21متر میباشد .در نقاط غربی دشت سطح آب افزایش پیدا کرده که باعث تغییر
جهت آب از سمت سفره آب شور غرب به سمت سفره آب شیرین و کاهش کیفیت سفره آب زیرزمینی دشت سیرجان شده است.
یمانی و علیزاده (یمانی ،علی زاده ،)282-222 :2802 ،در مقالهای با عنوان پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش
ساسله مراتبی AHP؛ مطالعه موردی :حوضه آباده-اقلید فارس به این نتیجه رسیدهاند که بیشترین مساحت حوضه از نظر پتانسیل
آب زیرزمینی مربوط به مناطق با وضعیت خوب و متوسط دارد و مناطق بدون پتانسیل و کم پتانسیل مربوط به نواحی کوهستانی
جنوب غربی و شمال غرب حوضه و نواحی مرکزی و شمالی حوضه به دلیل جنس زمین و نفوذ ناپذیری و نوع ساختمان و توپولوژی
آنها هستند.
جوانی و همكارانش (جوانی و جباری ،)11-92 :2899 ،به بررسی شاخصهای زمین ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیرزمینی
پرداختند .آنها دریافتند عوامل زمین شناسی و زمین ریخت شناسی به دلیل ارائه شاخصهایی برای اکتشافات آب زیرزمینی و هدایت
سریع پژوهشگران برای کشف نقاط دارای منابع آب زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند .مهمترین اشكال زمین ریخت
شناسی قابل مطالعه از نظر آبهای زیرزمینی ،مخروط افكنه ها و پادگانههای آبرفتی میباشند .آنها سعی کردند که بین اشكال و
فرایندهای زمین ریخت شناسی دشت اهر و منابع آب زیرزمینی آن رابطه ای برقرار شود تا بر اساس آنچه در طبیعت دیده میشود،
منابع آب زیرزمینی حدس زده شود .نتیجه مطالعه نشان داد دشت سیالبی در امتداد رودخانه اهر چای از نظر آب زیرزمینی غنی
میباشد.

Analytical Hierarchy process
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رحیمی و همكاران (رحیمی ،زرین مو ،ح ،حسنقلی نژاد دزفولیان ،)490-441 :2809 ،در مقالهای تحت عنوان پتانسیلیابی منابع آب
زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص وزنی (مطالعه موردی دشت ارسنجان) با استفاده از دادههای خام موجود ،همچون
الیه زمین شناسی ،نقشه توپوگرافی ،نقشه چاههای آب منطقه و نقشه آبراهه و گسلهای منطقه به تولید نقشههایی چون شیب،
طبقات ارتفاع ،تراکم آبراهه رده  4و  8و فاصله از آبراهه رده  8و فاصله از گسل اقدام گردد .با توجه به افت سطح ایستایی دشت
ارسنجان ،انجام اقداماتی نظیر نظارت بیشتر در بهرهبرداری از منابع آب ،انتقال بین حوضهای آب و تغذیه مصنوعی دشت در مناطق
با پتانسیل باال الزامی است.
نسرین نژاد و همكاران (نسرین نژاد ،رنگزن ،کالنتری ،صابری )21-82 :2808 ،در مقاله ای با عنوان پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی
حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پس از شناسایی عوامل موثر در سیل خیزی (شیب ،مدل رقومی
ارتفاع ،لندفرم ،سنگ شناسی ،نفوذپذیری ،کاربری اراضی ،تراکم پوشش گیاهی ،بارش ،تراکم شبكه زهكشی ،فاصله از آبراهه) ،وزن
هر کدام از معیارها و زیر معیارها با استفاده از مقایسات زوجی و نظرات کارشناسان ،از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه
گردید.
سیف و همكارش (سیف ،کارگر )91-92 :2809 ،در مقالهای با عنوان پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی و سیستم جغرافیایی؛ مطالعه موردی :حوضه آبریز سیرجان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در سیستم اطالعات
جغرافیایی جهت استخراج مناطق احتمالی وجود آب زیرزمینی در پالیای سیرجان در استان کرمان استفاده نمودند .افت سطح آب
زیرزمینی آبخوان سیرجان باعث پیشروی آبشور و افت کیفیت آب زیرزمینی شده است و همچنین نتایج نشان داده است طبقه دارای
پتانسیل باال بر رسوبات آبرفتی دوران چهارم و مخروط افكنه ها منطبق بوده است.

روش پژوهش
دشت یزد  -اردکان با مساحت  9919کیلومتر بین طول های  18درجه و  22دقیقه تا  11درجه و بین عرض های  82درجه و 20
دقیقه تا  84درجه و  11دقیقه در مرکز استان یزد قرار دارد .از سمت شمال به کویر سیاه کوه از سمت شرق به زیر حوضه خرانق و
از سمت جنوب به ارتفاعات شیرکوه و از غرب به زیر حوضه طاقستان و ندوشن محدود می شود .بلندترین نقطه حوضه ،قله شیرکوه
با  2991متر و گودترین نقطه دارای  099متر هست ارتفاع متوسط حوضه  2121متر از سطح دریا هست.
این دشت از لحاظ ساختاری جزء زون ساختاری ایران مرکزی بوده و سازندهایی که در منطقه رخنمون دارند جزء سازندهای ایران
مرکزی هست .از لحاظ چینهشناسی در بیشتر نقاط دشت ،دارای نبودهای چینهشناسی فراوانی است و بیشتر مساحت حوضه از
رسوبات جوان عهد حاضر تشكیل شده است .اکثر چاههای بهره برداری در این رسوبات حفرشده اند ،ورودی آبهای زیرزمینی به
آن در بخش جنوبی دشت در ارتفاعات شیرکوه واقع است و خروجی دشت در قسمت شمالی در ابتدای حوضه سیاه کوه قرار دارد.
جهت عمومی آب زیرزمینی از جنوب به سمت شمال است.

شكل  .8موقعيت دشت يزد-اردكان
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دشت یزد – اردکان ،جزئی از حوضه آبریز کویر سیاه کوه ،بین شهرستان های یزد و اردکان واقع شده است .ساختار زمین شناسی
تأثیرگذار روی منابع آب این دشت از سمت جنوب ،جنوب غرب به سمت غرب و شمال غرب از کیفیت (با افزایش امالح معدنی و
شوری) و کمیت (از لحاظ سنگ مخزن و منابع تغذیه) آب زیرزمینی تا حدودی میکاهد .مهمترین عامل طبیعی کیفی آب زیرزمینی
دشت ،تبادل کاتیونی و آنیونی به دلیل انحالل هالیت و ژیپس از نواحی نهشتههای نئوژن است .مناطق دارای آب زیرزمینی باکیفیت
نسبتاً مناسب در محدوده غرب ،جنوب غرب و جنوب دشت قرار دارند که بهترین محل و بیشترین دبی برداشت آب شرب قسمت
غربی دشت (محل استقرار برخی صنایع فوالد)میباشد.
دشت یزد-اردکان در بخش مرکزی استان یزد قرارداد .این حوضه دربرگیرنده شهرستان های یزد ،اردکان ،میبد ،تفت ،صدوق و
مهریز هست که بیشترین جمعیت را در استان به خود اختصاص داده است .این حوضه از شمال به حوضه های آبخیز ریگ زرین و
عقدا و از جنوب و غرب به حوضه آبخیز کویر ابرقو و از شرق به حوضه های آبخیز کویر درانجیر و بهادران منتهی میگردد.
منطقه موردمطالعه فاقد رودخانه دائمی بوده و در مناطق کوهستانی شیرکوه رودخانه ها در سالهای پر آب دارای جریان فصلی
حاصل از ذوب برفها در بهار میباشند و جریانات عمده رودخانههای مناطق منحصر به جریانات سیالبی است که از بارانهای
شدت دار و بیشتر در مناطق کوهستانی پدیدار میشود .محدوده موردمطالعه از نظر تقسیمات زمینشناسی کشور ،در زون ایران
مرکزی واقع گردیده است.
برای پتانسیلسنجی منابع آب زیرزمینی از طریق روشهای گوناگونی ،مانند ژئوفیزیک سطحی ،ژئوالكتریک ،حفاریهای اکتشافی
متكی بر تحلیلهای زمین ریخت شناسی ،هیدرولوژیكی ،اقلیمی و توپوگرافی انجام می پذیرد (صداقت .)2899 :برای پهنهبندی
پتانسیلسنجی منابع آبی زیرزمینی در محدوده دشت یزد-اردکان ،از مطالعات اولیه زمین شناسی (سنگ شناسی ،تراکم گسل و فاصله
از گسل) ،اقلیم (بارندگی) ،توپولوژی (شیب و طبقات ارتفاعی) و هیدرولوژی (فاصله از آبراهه و تراکم آبراهه) موجود در منطقه استفاده
شده است.
در این تحقیق از تكنیک های  GISتمكی بر وزن دهی الیه ها و ادغام آنها با استفاده از مقایسات زوجی  AHPبرای وزن دهی
استفاده شده است .به الیه های مختلف وزن داده شد و در پایان به کمک ابزار Overlayدر نرم افزار  Arc Map 10.3مناطق
مساعد و دارای توان از لحاظ منابع آب زیرزمینی مشخص گردید.
روش تهیه الیه های اطالعاتی مورد نیاز جهت تهیه نقشه پتانسیل یابی منطقه مورد مطالعه
 تهیه الیه های اطالعاتی توپولوژی شامل طبقات ارتفاعی و شیب از نقشه مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMمنطقه در محیط .GIS تهیه الیه های اطالعاتی زمین شناسی شامل سنگ شناسی یا لیتولوژی ،تراکم گسل و فاصله از گسل از نقشه زمین شناسی حوضهدر محیط .GIS
 تهیه الیه هیدرولوژی شامل تراکم آبراهه و فاصله از آبراهه از نقشه توپوگرافی و ( )DEMارتفاعی حوضه در محیط .GIS تهیه اطالعات اقلیمی بارش از طریق روابط خطی بارش و ارتفاع و همچنین دما در محیط .GISمدل مفهومی برای پهنهبندی پتانسیلسنجی منابع آب زیرزمینی با استفاده از  AHPدر محیط نرم افزاری  GISدر چهار سطح به
شرح زیر انجام پذیرفت.
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جمع آوری اطالعات و نقشه های موردنیاز
تعیین معیارها و زیرمعیار

عوامل اقلیمی

عوامل هیدرولوژی

نظر کارشناسان
عوامل زمین شناسی

عوامل توپولوژی

بارش

فاصله از آبراهه

تراکم آبراهه

طبقات ارتفاعی

شیب

سنگ شناسی

فاصله از گسل

تراکم گسل

وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها
سازگاری قضاوت ها

تولید نقشه نهایی پتانسیل سنجی منابع GISتلفیق نقشه ها با

آب زیرزمینی
شكل  .8نمودار مراحل انجام تحقيق

وزن دهي به عوامل موثر در پتانسيل سنجي منابع آب زيرزميني
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیكی از کارآمد ترین تكنیکهای تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical

 )Hierarchy process-AHPکه اولین بار توسط توماس ال ساعتی در  2099مطرح شد .این روش یكی از جامعترین سیستمهای
طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است زیرا امكان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسلهمراتبی فراهم میکند
و همچنین امكان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسأله دارد.
در وزن دادن به معیارها و زیرمعیارها هدف تعیین وزن برای جفت جفت سنجهها است ،به عبارت دیگر ،گزینههای رقیب در سطح
( )2باید به واسطه هریک از سنجهها در سطح ( )4مورد مقایسه دو به دو قرارگیرند .مقایسه دو به دو بااستفاده از مقیاسی که از"ترجیح
یكسان" تا" بی اندازه مرجح" طراحی شده است ،انجام میگیرد .تجربه نشان داده است که استفاده از 2/0تا  ،0تصمیم گیرنده را
قادر میسازد تا مقایسات را به گونهای مطلوب انجام دهد .به همین علت استفاده از جدول شماره ( )2در امتیاز دهی مقایسهای به
صورت یک مقیاس استاندارد درآمده است .مقایسه های جفتی دریک ماتریس ( K×Kمورد مثال  )8×8ثبت میشود .الزم به توضیح
است که ماتریس مقایسهای در ای.اچ.پی ،یک ماتریس معكوس است ،یعنی اگر ترجیح سنجه یک به دو 1،است ،پس ترجیح سنجه
دو با یک  2/1است و به عبارت دیگر اعداد هریک از مقایسهها به صورت یكی از دو صورت زیر تعیین میشود .اول :به صورت اعداد2
تا0؛ دوم :به صورت معكوس اعداد مذکور .با توجه به اینكه اولویتها به دو صورت (اعداد 2تا 0و معكوسی از2تا )0نشان داده میشوند،
مقدار ( )aijاگر بزرگتر از یک باشد ،مفهومش آن است که معیاری که در سطر ()iام قراردارد ،دارای اهمیت نسبی بیشتری نسبت به
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سنجهای است که در ستون ()jام قراردارد و برعكس .مقادیر کمتر از یک نشان دهنده آن است که سنجه()iام اهمیت نسبی کمتری
نسبت به سنجه()jام دارد(.)41

2
8
1
9
0
4،2،2،9

ترجیح یكسان
کمی ارجحیت
ارجحیت قوی
ارجحیت بسیار قوی
ارجحیت بی نهایت

جدول  .8مقياس مقايسات دو به دو درAHP
هر دو گزینه اثر یكسانی بر هدف دارند.
ارجحیت یكی از گزینه ها بر دیگری (گزینه مورد مقایسه)اندک است.
ارجحیت یكی از گزینه ها بر دیگری (گزینه مورد مقایسه)قوی است.
ارجیحت یكی از گزینه ها بر دیگری (گزینه مورد مقایسه)بسیار قوی است.
ارجحیت یكی از گزینهها بر دیگری (گزینه مورد مقایسه)در حداکثر مقدارممكن قرار دارد
امتیازات میانی نشان دهند ه حالت های میانی هر یک از حاالت مقایسه ای فوق است

بحث و نتايج
وزن دهي به معيارهاي پتانسيلسنجي منابع آب زيرزميني
مطابق جدول شماره  ،4در مقایسهای که بین  2معیار اصلی صورت گرفت ،بیشترین وزن به معیار اقلیمی باوزن  9/142و کمترین آن
به معیار توپولوژی با وزن نسبی  9/992داده شد.
جدول  .8وزندهي به معيارهاي پتانسيلسنجي منابع آب زيرزميني
اقليمي

اقليمي
2

هيدرولوژي
8

زمين شناسي
8

توپولوژي
1

وزن نسبي
9/142

هيدرولوژي

9/88

2

2

8

9/492

زمين شناسي

9/88

2

2

8

9/492

توپولوژي

9/4

9/88

9/88

2

9/992

وزن دهي به زيرمعيارهاي پتانسيلسنجي منابع آب زيرزميني
مطابق جدول شماره  ،8در مقایسهای که بین  9معیار اصلی صورت گرفت ،بیشترین وزن به زیر معیاربارش باوزن  9/822و کمترین
آن به زیرمعیار طبقات ارتفاعی با وزن نسبی  9/944داده شد.
جدول  .9وزن دهي به زير معيارهاي پتانسيلسنجي منابع آب زيرزميني
تراكم

فاصله

سنگ

تراكم

فاصله

آبراهه

آبراهه

شناسي

گسل

گسل

2
9/88
9/4
9/41
9/4
9/22
9/22

8
2
9/88
9/88
9/41
9/4
9/22

1
8
2
2
9/88
9/88
9/41

2
8
2
2
9/88
9/41
9/4

1
2
8
8
2
2
9/88

2
1
8
2
2
2
9/88

9
2
2
1
8
8
2

9/24

9/22

9/4

9/4

9/8

9/88

9/88

بارش
بارش
تراكم آبراهه
فاصله آبراهه
سنگ شناسي
تراكم گسل
فاصله گسل
شيب
طبقات
ارتفاعي

شيب

طبقات

وزن

ارتفاعي

نسبي

9
9
1
1
8
8
8

9/822
9/449
9/222
9/249
9/919
9/982
9/918

2

9/944
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يكپارچهسازي دادهها به تفكيک
به دلیل اینكه ارزشها و ارقام هر یک از الیه ها با بقیه متفاوت است و نیز به منظور اعمال تغییرات به ارزش های درونگروهی هر
متغیر یا معیار ،الیهها باید نرمال شوند .بنابراین باید همگی الیهها در پنج واحد نرمال شوند که عدد  2نشانه کمترین پتانسیل و عدد
 1به معنای بیشترین پتانسیل است که هر یک از این پهنهها با روش  AHPوزن گرفتند .پهنهبندی (نرمال سازی) الیهها ،واحد
های متفاوت عوامل را با هم قابل مقایسه میکند .از آنجا که هر یک از الیهها به روشها و با واحدهای متفاوتی اندازهگیری و
محاسبه شدهاند نمیتوان آنها را با واحدهای متفاوت تلفیق کرد .در واقع هدف نرمال سازی الیهها ،طبقهبندی آنها براساس درجة
تناسب به منظور مطالعه است (جدول شماره .)2
جدول  .9وزن نسبي اليه هاي توپولوژي با روش AHP
اليه ها

شیب

ارتفاع

كالس
9-2
2-24
24-44
44-88
88-20
010-2828
2822-2219
2210-4929
4922-4189
4189-2924

شكل  .9نقشه هاي عامل توپولوژي

وزن
9/129
9/428
9/240
9/928
9/984
9/129
9/428
9/240
9/928
9/984
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جدول  .3وزن نسبي اليه اقليم با روش AHP
اليه ها

بارش

كالس
-29
29-299
299-229
229-299
+299

وزن
9/984
9/928
9/240
9/428
9/129

شكل  .9نقشه عامل اقليمي
جدول  .6وزن نسبي اليه هاي هيدرولوژي با روش AHP
اليه ها

تراکم آبراهه

فاصله از آبراهه

كالس
9-9/291
9/292-9/812
814-9/149
9/449-9/994
9/998-9/999
9-2921
2922-8282
8284-1229
1229-2928
2922-9190

وزن
9/129
9/428
9/240
9/928
9/984
9/129
9/428
9/240
9/928
9/984
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شكل  .9نقشههاي عامل هيدرولوژي
جدول  .9وزن نسبي اليه هاي زمين شناسي با روش AHP
اليه ها

سنگ شناسی

فاصله از گسل

تراکم گسل

كالس
درشت دانه
متوسط
ریزدانه
آذرین
9-2229
2929-28204
28208-49189
49180-49892
49891-82489
9-9/289
9/280-9/492
9/499-9/222
221-9/114
118-209

وزن
9/192
9/499
9/902
9/911
9/129
9/428
9/240
9/928
9/984
9/984
9/928
9/240
9/242
9/129
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شكل  .1نقشه پهنهبندي پتانسيل سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزد-اردكان

محاسبه ميزان سازگاري
اهمیت  ،AHPعالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم و درنظر گرفتن عوامل متعدد ،درمحاسبه نرخ سازگاری ()C.R
است .نرخ سازگاری مكانیزمی است که سازگاری مقایسات را مشخص میکند .این مكانیزم نشان میدهد که تاچه اندازه میتوان به
اولویتهای حاصل از اعضاء گروه و یا اولویتهای جداول ترکیبی اعتماد کرد .برطبق تجربه اگر نرخ سازگاری ( 9/2)C.Rیاکمتر
باشد ،میتوان داوریها را خوب و وزن ها را قابل اعتماد دانست؛ در غیر اینصورت تحلیلگر باید به مراحل قبل برگردد.
و مجددا به بازبینی داوریها بپردازد .برای محاسبه نرخ سازگاری ،تحقیقات متعددی صورت گرفته است که بهترین روش ،استفاده از
بردارهای ویژه است.
 اولین قدم ،محاسبه حاصل ضرب ماتریس  Aبابرداروزن های سنجه ها Wاست( جدول شماره .)9جدول  .1محاسبه وزن ويژه معيارهاي پتانسيل سنجي منابع آب زيرزميني
اقلیمی
هیدرولوژی
زمین شناسی
توپولوژی

اقليمي
2
9/88
9/88
9/4

هيدرولوژي
8
2
2
9/88

توپولوژي
1
8
8
2

زمين شناسي
8
2
2
9/88

وزن ويژه
4/299
9/992
9/992
9/824

وزن نسبي
9/142
9/492
9/492
9/992

 محاسبه مقدار  Lبردارسازگاری)محاسبه مقدار ،Lاز معادله زیر به دست می آید:
رابطه شماره:2

1

= 4.029

16.119
4

⦌)L=n ⦋ ∑𝑛𝑖=1(𝐴𝑊j)/(Wj

=

0.801
0.801
0.312
)+ 0.201 + 0.076
0.201

1 2.107

L =4 (0.521 +

 محاسبه :CIشاخص سازگاری ای.اچ.پی ازمعادله زیر محاسبه میشود:رابطه شماره :4
)CI = (L-n)/(n-1
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4.029 − 4
0.009
=
= 0.01
4−1
3
 -محاسبه نسبت  CIبه ( RIشاخص اعداد تصادفی) :باتوجه به nمربوط به آن محاسبه میشود .شاخص اعداد تصادفی( )RIهریک

از  nها درجدول زیر آمده است .مقادیر درج شده درجدول مذکور به وسیله آزمایشگاه ملی اوک ریچ و وارتون اسكول تولید شده است.

15
1/59

14
1/57

13
1/56

12
1/48

جدول  .3شاخص سازگاري تصادفي()RI
6
7
8
9
10
11
1/24 1/32 1/41 1/45 1/49 1/51

5
1/12

4
0/9

3
0/58

2
0

N
RI

1
0

منبع) Saaty, Tumas L. 1986) :
رابطه شماره :8

CI
RI

0.1

= CR

0.01
≤=0.011
0.9

=CR

با توجه به اینكه نرخ سازگاری ( )C.Rکمتر از  9/2میباشد ،میتوان داوریها را خوب و وزنها را قابل اعتماد دانست (.)9
در مطالعه ای داریوش رحیمی به پتانسیل یابی منابع زیرزمینی دشت شهر کرد به بررسی دشت شهرکرد به عنوان دشتی که با افت
سطح آب و کیفیت روبرو است انتخاب گردیده است .برای بررسی و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی داده های تراز ایستابی و سطح
آب در دوره زمانی  ،2828-2892پایگاه اطالعات جغرافیایی متشكل از زمین شناسی ،لیتولوژی ،قابلیت تخلخل ،توپوگرافی  -شیب
و شبكه آبراهه تشكیل گردید که شباهت زیادی با پژوهش حاضر دارد با این تفاوت که در این پژوهش به بررسی عامل اقلیمی نیز
پرداخته است و همچنین یزدانی مقدم و همكارانش در مطالعه ای با بررسی روشهای زمین آمار در پهنهبندی کیفی منابع آب
زیرزمینی دشت کاشان با استفاده از سیستم اطالعت جغرافیایی و روشهای زمین آمار پرداخته است ،بررسی نقشه های به دست
آمده نشان میدهد که بطور کلی هر چه از سمت غرب به سمت شرق حوضه حرکت می کنیم از کیفیت آب زیرزمینی کاسته میشود
که علت اصلی این امر توسعه نامناسب اراضی کشاورزی و بهره برداری بیش از حد آبهای زیرزمینی است که باعث هجوم آبهای
شور و در نهایت بی کیفیتی آبهای زیرزمینی در این مناطق می گردد .در این پژوهش به پهنهبندی کیفی منابع آب زیرزمینی پرداخته
شده ولی در پژوهش حاضر به پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی پرداخته شده است.

نتيجه گيري
در این پژوهش پنج عامل موثر در پتانسیل سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از سیستم
اطالعات جفرافیایی ( )GISو مدل  AHPبه پهنه بندی پتانسیل سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان پرداخته شده و نتیجه
مشخص شده این پژوهش تعیین مناطق با پتانسیل آب زیرزمینی درپنج طبقه خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد (جدول)9
محاسبه گردید.
جدول  .81وضعيت پتانسل سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزد-اردكان
وضعيت پتانسيل سنجي
پتانسیل خیلی کم
پتانسیل کم
پتانسیل متوسط
پتانسیل زیاد
پتانسیل خیلی زیاد

مساحت (هكتار)
229288
492092
09020
291194
941180

درصد
29
29/92
0
0/22
10/81
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۶۰
۵۰
۴۰
۳۰

درصد

۲۰
۱۰
۰۰
پتانسیل خیلی
کم

پتانسیل کم

پتانسیل متوسط

پتانسیل زیاد

پتانسیل خیلی
زیاد

شكل  .1وضعيت پتانسل سنجي منابع آب زيرزميني دشت يزد-اردكان

با توجه به نتایج به دست آمده از پهنه بندی پتانسیل سنجی منابع آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان ،دارای پتانسیل خیلی زیاد با
 941180هكتار معادل  10/81درصد291194 ،هكتار معادل  0/22درصد پتانسیل زیاد 09020 ،هكتار پتانسیل متوسط با  0درصد،
 492092هكتار معادل  29/92درصد پتانسیل کم و  229288هكتار معادل  29درصد پتانسیل خیلی کم میباشد .این نتایج نشان
دهنده پتانسیل باالی منابع آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان می باشد که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مناسب و علمی جهت بهره
برداری از این منابع برای تامین آب مورد نیاز و حل مشكالت ناشی از آب در استان یزد میباشد.

منابع
پیری ،ح .)2808( .بررسی روند تغییرات کمی سسطح ایستایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و سیستم اطالعات جغرافیایی؛
مطالعه موردی :دشت سیرجان .سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی.40-22 ،1 .
جعفری ،ر ،بردی شیخ ،و ،حسینعلی زاده ،م ،رضایی مقدم ،ح .)2808( .شبیه سازی روانآبهای سطحی با استفاده از مدل مبتنی بر
سامانه اطالعات جغرافی ایی لیسم ( .)LISEMسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی.99-02 ،)2(2 .
جوانی ،و ،جباری ،ا .)2899( .شاخصهای زمین ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی :دشت اهر .مجله
علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی.11-92 ،
رحیمی ،د .)2809( .پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی :دشت شهر کرد .مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی-224 ،2 ،
.249
رحیمی ،د ،زرین مو ،ح ،حسنقلی نژاد دزفولیان ،ح .)2809( .پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص
وزنی؛ مطالعه موردی :دشت ارسنجان .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.490-441 ،
رهنما ،ه .قنبرپور ،م ،حبیب نژادروشن ،م ،دادرسی سبزوار ،ا .)2809( .بررسی وضعیت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی؛ مورد شناسایی:
دشت جوین ،استان خراسان رضوی .جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای.82-22 ،8 ،
زارع ابیانه ،ح .)2804( .تحلیل مكانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار .جغرافیا و مخاطرات محیطی-92 ،9 ،
.21
زنگنه ،ی ،فرهادی ،ج ،توبی ،و .)2804( .تبیین و اولویت بندی مداخله در بافتهای فرسوده شهری با استفاده از روش AHP؛ نمونه
موردی :مشهد ،محله نوغان .مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری.20-24 ،24 ،
سیف ،ع .کارگر ،ا .)2809( .پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم جغرافیایی؛ مطالعه
موردی :حوضه آبریز سیرجان ،فصلنامه جغرافیای طبیعی.91-92 ،24 ،
شعبانی ،ر .)2802( .برررسی منابع آب زیرزمینی دشت سیالخور و عوامل موثر در آن .رشد آموزش جغرافیا.21-48 ،29 ،
صداقت ،م .)2899( .زمین و منابع آب .تهران :انتشارات تهران پیام نور.

پهنهبندي پتانسيلسنجي منابع آب زيرزميني دشت يزد -عبداللهي و باالجه

893

علیزاده ،ا .)2899( .اصول هیدرولوژی کاربردی .مشهد :انتشارات دانشگاه امام رضا.
قدسیپور ،ح .)2899( .فرایند تحلیل سلسله مراتبی .تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کریمی ،س .صالحی ،م .جعفری ،ح .)2891( .روشی جدید در بهره برداری از منابع آب حوزه های آبریز مناطق خشک؛ مطالعه موردی:
سد مرودست .مجله محیط شناسی.99-09 ،29 ،
محمدی ،ح .شمسی پور ،ع .)2892( .تاثیر خشكسالی های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشت های شمال همدان .پژوهش های
جغرافیایی.221-289 ،21 ،
مفیدیفر ،م .)2808( .ارزیابی مقایسه ای مدل سازی دانش محور و داده محور در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی حوضه آبی دشت
یزد اردکان .پایانامه کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی .دانشگاه آزاد اسالمی .یزد.
مفیدیفر ،م .اصالح ،م .حسن آبادی ،ع .)2802(.مقایسه مدل های تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی در پتانسیل یابی
منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد-اردکان .جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.229-212 .19 .
نسرین نژاد ،ن .رنگزن ،ک .کالنتری ،ن .صابری ،ع .)2808( .پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی فازی .سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی.21-82 ،)2(1 ،
نوشادی ،م .طالب بیدختی ،ن .یوسفی ،م .)2899( .بررسی و اندازه گیری کیفیت آبهای دشت نورآباد ممسنی .دوازدهمین همایش
ملی بهداشت محیط ایران .دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی .دانشكده بهداشت.
یزدانی مقدم ،ی .و .عباسعلی ،قضاوی ،ر .)2808( .بررسی روش های زمین آمار در پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت کاشان.
نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.292-292 ،11 ،
یمانی ،م ،علی زاده ،ش .)2802( .پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  .AHPمطالعه موردی:
حوضه آباده-اقلید فارس .نشریه هیدروژئومورفولوژی.282-222 ،2 .
Gonzalez-Dugo, V., Durand, J. L., & Gastal, F. (2010). Water deficit and nitrogen nutrition of
crops. A review. Agronomy for sustainable development, 30(3), 529-544.
Jha, M. K., Kamii, Y., & Chikamori, K. (2009). Cost-effective approaches for sustainable
groundwater management in alluvial aquifer systems. Water resources management, 23(2),
219.
Saaty, T. L., & Takizawa, M. (1986). Dependence and independence: From linear hierarchies to
nonlinear networks. European journal of operational research, 26(2), 229-237.
Saaty,T.L., L.G.,Vargas. (1991). Prediction, Projection and Forecasting. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, 251 pp.

