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چکیده
حوضههای آبریز منتهی به دشت تبریز جزء زیرحوضههای حوض ۀ آبری ز دریاچ ۀ ارومی ه مسو و
آذربایجا شرقی و شمال غر

م یش ود ک ه در اس تا

ایرا واقع شده است .مواحت این حوضهها  5397کیلومترمرب ع و کش اورزی یک ی از من ابع

اصلی درآمد مردم است که به منابع آ

زیرزمینی و سطسی وابوته است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی حوض هه ای

آبریز منتهی به دشت تبریز از نظر پتانویل منابع آ

زیرزمینی با بهرهگیری از سیوتم اطالعات جغرافیایی است .ب رای نی ل ب ه

این هدف از روش تسلیل شبکهای و روابط بین معیارهای اقلیمی ،هی درولوژی ،زم ینشناس ی ،توپول وژی و زیو تمسیط ی
استفاده شد .وز معیارها با استفاده از روش تسلیل شبکه مساسبه شد :زمینشناس ی ( ،)0/267ب ارش ( ،)0/208ت راکم آبراه ه
( ،)0/130پوشش گیاهی ( ،)0/119فاصله از آبراهه ( ،)0/076تراکم گول ( ،)0/054شیب ( ،)0/042فاصله از گو ل (،)0/034
طبقات ارتفاعی ( ،)0/028جهت شیب ( )0/019و دما ( .)0/018در نهایت 5 ،طبقه با پتانویل بویار زیاد ،زیاد ،متوس ط ،ک م و
بویار کم در منطقه شناسایی شد .نتایج تسقیق نشا داد مناطق با پهنههای پتانویل زیاد و بویار زیاد بیشتر منطبق بر ارتفاع ات
پایین و رسوبات آبرفتی درشتدانۀ دورا چهارم و مخروطافکنههاست .مناطق با پهنههای پتانویل کم و بویار کم نیز بهترتیب
منطبق بر بیشترین ارتفاعات (بهدلیل شیب تند) و مناطق دارای جنس مارنی و شیلی (بهعلت نفوذپ ییری ییل ی ک م و تبخی ر
زیاد) است.
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مقدمه
افزایش بیرویۀ جمعيت ،محدودیت منابع آبهاا ساححی و
بهرهبردار بيش از اندازه از آبها زیرزمينی سبب واردشدن
خسااارتهااا جباارانناپا یر باام منااابع يبيعاای ر ااور در
سالها گ شاهم شاده اسات آبهاا زیرزمينای در ر اور
بمعنوان یکی از منابع مهم تأمين آب مورد نياز در بخاشهاا
ر اورز  ،شرب و صنعت ،اهميت زیاد دارند آب زیرزمينای
از یکسو بمدليل شيرینبودن ،ترريبات ثابت شيميایی ،دماا
ثابت ،ضریب آلودگی رمهر و سحح ايمينان بي هر یک منباع
قابل اتکا بمویژه در منااي خ اک و نيمامخ اک محساوب
میشود و از سو دیگر با تأثير بار تاوان ارولوکیاک سارزمين
پدیدها مهم و مؤثر در توسعۀ اقهصااد  ،تناوا ارولاوکیکی و
سالمت جامعم بمحساب میآید [ ]1آبها زیرزمينای فقا
حدود  4درصد از مجموعم آبهایی را ت کيل مایدهناد رام
فعاالنم در سيکل هيادرولوک دخالات دارناد باا وجاود ایان،
حدود  50درصد جمعيت دنياا از نظار آب شارب بام هماين
آبها زیرزمينی مهکیاند این رقم در ایران بممراتاب بي اهر
از  50درصد است و میتوان گفت بي هر شاهرها و روساهاها
ر ااور آب مااورد نياااز شاارب و ر اااورز خااود را از منااابع
زیرزمينی تأمين میرنند []2
ر ور ایران با شرای اقليمی خ اک و نيمامخ اک و
ميانگين بارش ساالنۀ حدود  250ميلیمهر از رامآبتارین
ر ورها جهان محسوب میشود [ ]3این گساهرۀ بازر
جغرافيایی با م خصات هيدرولوکیکی خاا نظيار حجام
ناازوالت  ،413تبخياار و تعاار  296و حجاام آب قاباال
دسهرس  117ميليارد مهرمکعب ،سرانۀ آب تجدیادشاونده
 1900و مصاار  3/4ميليااارد مهرمکعااب راام حاادود 65
درصد آن از آبها زیرزمينی تأمين میشاود ،باا شارای
سخهی در زمينۀ تأمين آب روبمروست [ ]2با توجم بم این
ارقاااب بااازنگر در ماادیریت و اسااهراتژ منااابع آب در
برناماامهااا توسااعۀ اقهصاااد و اجهماااعی ر ااور اماار
اجهنابناپ یر و جد است []4
روشها سنهی و دسهی رم در جهت شاناخت پهانسايل
آبها زیرزمينی بمرار گرفهم میشوند ،اغلب بم صار وقات
و هزیناام و نياارو انسااانی زیاااد نياااز دارنااد و باامدلياال
رقومینبودن ايالعات ،تهيۀ بانک قابل بمهنگاابشادن مقادور
نيست رم در این راساها مادلهاا تصاميمگيار بامرماک
سيسااهم ايالعااات جغرافيااایی و ساانجش از دور م ایتوانن اد
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بمعنوان نوعی تکنيک ساریع و مادرن اساهفاده شاوند [ ]5از
جملم مدلهاا تصاميمگيار مایتاوان بام فرایناد تحليال
2
سلسلممراتبای ( 1)AHPو فرایناد تحليال شابکما ()ANP
اشاره ررد []6
بررسی مباانی نظار و پي اينۀ موضاوا تحقيا ن اان
میدهد دربارۀ پهانسيلیابی منابع آب زیرزمينی پاژوهشهاا
فراوانی انجاب شده است؛ اما این محالعات از نظر روششناسای
و فرایند انجاب رار با هم مهفاوت بودهاند رم بام نناد نمونام از
آنها اشاره میشود رحيمی [ ]4در تحقيقی بام پهانسايلیاابی
منابع آب زیرزمينای دشات شاهرررد باا اساهفاده از سيساهم
ايالعات جغرافيایی پرداخت نهایج ایان تحقيا ن اان داد از
مجموا  12302هکهار از مساحت منحقم حدود 5900هکهاار
دارا پهانسيل زیاد برا برداشت و تغ یۀ مصنوعی و مناساب
برا حفر ناه است سيف و رارگر [ ]7منابع آب زیرزمينای را
با اسهفاده از روش تحليل سلسلممراتبای و سيساهم ايالعاات
جغرافيایی در حوضۀ آبریز سيرجان پهانسيلیابی رردند نهاایج
ن ان داد پهنۀ پهانسيل زیاد بي هر منحب بر رسوبات آبرفهای
درشتداناۀ دوران نهاارب و مخارو افکنامهااسات یوسافی
سنگانی و همکارانش [ ]8در تحقيقی پهانسايل آب زیرزمينای
با روش تلفي فاز و مدل تحليال سلسالممراتبای در شامال
خاور رشهمروهها هزارمساجد اساهان خراساان رضاو را
ارزیابی رردند نهایج تحقي آنهاا ن اان داد اساهفاده از تواباع
عضویت فاز در اسهانداردسااز نق امهاا ،نسابت بام ساایر
روشها نهایج قابل ايمينانتر ارائام مایرناد مفياد فار و
همکااارانش [ ]9بااا اسااهفاده از ماادل تصااميمگياار تحلياال
سلسلممراتبی منابع آب زیرزمينی در حوضاۀ یازدـ اردراان را
پهانسيلیابی رردند نهایج پاژوهش آنهاا ن اان داد حادود 70
درصد از مساحت منحقۀ محالعامشاده دارا پهانسايل زیااد و
خوب از نظر آب زیرزمينی است ای ان بممنظور بررسی دقات
مدل اسهفادهشده در تحقي  ،محدودهها اسهخراجشاده را باا
موقعيت مکانی منابع آب زیرزمينی موجاود مقایسام رردناد و
نهيجم گرفهند رم روش تحليل سلسالممراتبای باا دقات 61/6
درصد منابع آب زیرزمينی موجاود را شناساایی رارده اسات
ایهي ر و همکارانش [ ]6در تحقيقی باا اساهفاده از فارایناد
تحليل شبکما  ،آب زیرزمينی در منحقۀ یونائو در ر ور هناد
را پهانسيلیابی رردند نهایج این تحقي ن اان داد حادود 15
1. Analytical Hierarchy Process
2. Analytic Network Process
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درصد از مساحت منحقم پهانسيل خوب و خيلی خوب از نظار
آب زیرزمينی دارد ارزیابی نق ۀ بمدستآمده از فرایند تحليال
شبکما با ناهها موجود در منحقم ن ان داد این مدل دقت
قابل قبولی داشهم است
حوضمها آبریاز منههای بام دشات تبریاز باا توجام بام
قرارگياار روسااهاها و شااهرها زیاااد در داخاال آن از جملاام
رالنشهر تبریز و ضرورت تأمين آب آشااميدنی ،ر ااورز و
صنعهی منحقم ،الگاویی مناساب بارا پاژوهش حاضار شاد
بنابراین ،هاد از انجااب تحقيا حاضار ،شناساایی و تعياين
بههرین منااي آبای بارا بهارهباردار بهينام از مناابع آب
زیرزمينی در حوضامهاا آبریاز منههای بام دشات تبریاز باا
اسهفاده از فرایند تحليل شبکما ( )ANPو سيسهم ايالعاات
جغرافيایی است نهایج بمدستآمده از این تحقي در مادیریت
منابع آبی منحقم اهميت شایان توجهی خواهد داشت
منطقۀ مطالعهشده
حوضمها آبریز منههی بم دشت تبریز باا وساعهی حادود
 5397ريلومهرمربااع جاازء زیاارحوضاامهااا حوضاۀ آبریااز
دریانۀ اروميم محسوب می شوند رم در اساهان آرربایجاان
شرقی قرار گرفهماند منحقۀ محالعم شاده از نظار موقعيات
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جغرافيااایی بااين  45-48-22تااا  46-50-38يااول
شاارقی و  37-43-18تااا 38-29-18عاارش شاامالی
واقااع شااده اساات (شااکل  )1منحقاۀ محالعاامشااده اقلاايم
نيممخ ک دارد و ميانگين بارش ساالنۀ آن  300ميلیمهر
در سال و بي اهرین باارش مخاه بام مااههاا اسافند و
اردیبه ت است [ ]10بي هرین ارتفاا منحقم  3657مهار
در ارتفاعات روه سهند و رمهرین ارتفاا در بسهر رودخاناۀ
آجینا برابر  1275مهر از سحح دریاست
مواد و روشها
در این پژوهش با توجم بم هاد آن ،یعنای پهانسايلیاابی
منابع آب زیرزمينی ،تالش شده است تاا عوامال ماؤثر بار
نفورپ یر خاک و تغ یۀ سفرهها آب زیرزمينی بررسای
شود بم همين منظور نخسات باا بررسای مناابع داخلای و
خااارجی ماارتب بااا موضااوا تحقياا  ،عواماال مااؤثر در
پهانسيلیابی منابع آب زیرزمينی شناساایی شاد بناابراین،
در پژوهش حاضر  11مهغير از مهمتارین عوامال ماؤثر در
پهانساايلیااابی منااابع آب زیرزميناای شااامل الیاامهااا
زمينشناسی ،پوشش گياهی ،شيب بم درصد ،جهت شيب،

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده
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بارش ،دما ،ارتفاا ،فاصلم از گسل ،ترارم گسل ،فاصلم از آبراهم
و ترارم آبراهم با توجم بام اساهفاده از تجربياات رارشناساان و
پژوه ااگران در بررساایهااا صااورتگرفهاام ،در منحقااۀ
محالعمشده اسهفاده شده است برا پیجویی مناي آبای باا
پهانسيلها مخهلف از روش فرایند تحليل شابکما اساهفاده
شااده اساات فراینااد تحلياال شاابکما یکاای از روشهااا
تصميمگير نندمعياره است رم توس توماس ال ساعهی در
سال  1980توسعم یافهم است در این مدل معيارها بامعناوان
عناصر داخل دسهمهایی بم ناب خوشم قرار میگيرند این مادل
شبکما از ارتبايات بين عناصر خوشمها مخهلف (وابسهگی
خااارجی) و نيااز ارتبايااات بااين عناصاار داخاال یااک خوشاام
(ارتبايات داخلی) است در حقيقت ،مدل  ANPرواب مهقابل
بين مؤلفمها را نياز ن اان مایدهاد [ 11و  ]12مادل ANP
بمجا سلسلممراتب از ساخهار شبکما بهره میبارد و عاالوه
باار داشااهن رلي اۀ ویژگاایهااا ماادل  AHPشااامل سااادگی،

انعحا پ یر  ،بمرارگير معيارهاا رمای و ريفای بامياور
همزمان ،انجااب مقایسامهاا زوجای و بررسای ساازگار در
قضاوتهاا قاادر بام برقارار ارتباياات مهقابال و دوساویم و
وابسهگیها داخلی عالوه بر رواب سلسالممراتبای در شابکم
است [ ]13فرایند تحليل شبکما را میتوان در  4مرحلم اجرا
ررد گاب نخست ،تعيين مسئلۀ تصميمگير و ارائۀ آن در یک
مدل شبکما اسات در ایان مرحلام ،پاز از تعياين مسائلۀ
تصميمگير و عوامل مؤثر بار آن بایاد یاک مادل شابکما
ت کيل شود (شکل  )2این مدل شامل مسئلۀ تصميمگيار ،
خوشمها ،عناصر و وابسهگیها داخلی و خارجی بين آنهاست
برا تهيۀ این ساخهار شبکما روشهاا مخهلفای از جملام
روش توفااان فکاار  ،روش دلفاای ،روش گااروه اساامی و یااا
روشهااا ریاضاای نظياار  DEMATELوجااود دارد در ایاان
شبکم ،وابسهگیها خارجی بمصورت پيکان و وابساهگیهاا
داخلی بمصورت رمان ن ان داده میشود []14

شکل  .2مدل شبکهای برای پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی
جدول  .1مقادیر ترجیحات و قضاوت کارشناسی برای مقایسۀ زوجی []12
ترجیحات (قضاوت شفاهی)
رامالً مهمتر یا رامالً محلوبتر ()Extremely preferred
اهميت خيلی قو ()Very strongly preferred
اهميت یا محلوبيت قو ()Strongly preferred
رمی محلوبتر یا رمی مهمتر ()Moderately preferred
اهميت یا محلوبيت یکسان ()Equally preferred
اولویت بين فواصل

مقدار عددی
9
7
5
3
1
2-4–6–8
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گاب دوب ،ت کيل ماتریزها مقایسۀ زوجای و اساهخراج
بردارها اولویت است در این مرحلم عناصر تصميم در هر یک
از خوشمها ،براساس ميزان اهميه ان در ارتبا باا معيارهاا
رنهرلی دوبمدو مقایسم مایشاوند [ ]14همانناد مادل AHP
برا بيان ارجحيت در ماتریزها مقایسۀ زوجی از اعداد  1تا
 9و معکوس آنها اسهفاده میشود (جادول  )1بامياور نمونام
عدد  aijن اندهندۀ ارجحيت مؤلفۀ سحر  iبم مؤلفۀ ساهون j
است (  ) aij  w i / w jعدد  1بدینمعناسات رام دو مؤلفام
اهميت برابر دارند و عدد معکوس (  )1/ aijن انگر اهميت زیااد
مؤلفۀ سهون  jنسبت بم مؤلفۀ سحر  iاست []12
پز از نوشهن ارجحياتهاا در مااتریزهاا مقایساۀ
زوجی ،بردار اهميت داخلی رم بيانگر اهميت نسبی عناصر
یا خوشمهاست ،با اسهفاده از رابحۀ  1بمدست میآید:
()1
AW  λmax W
.
رم در آن A؛ ماتریز مقایسۀ دودویی معيارهااW ،؛ باردار
ویژه (ضاریب اهميات) و 𝑥𝑎𝑚𝜆؛ بازر تارین مقادار ویاژۀ
عدد است تعيين صحت ماتریزها مقایساۀ زوجای باا
محاسبۀ نسبت سازگار ( )CRانجاب میشود
()2

λ max  n
n 1

CI 

رم در آن CI؛ شااخ ساازگار و n؛ تعاداد مؤلفامهاا
مقایسمشده در ماتریز است
()3

CI
RI

CR 

رم در آن CR؛ نسبت پایندگی و RI؛ بيانگر شااخ تصاادفی
است رم بم تعداد عناصر مقایسمشده بسهگی دارد مقایساۀ دو
بم دو زمانی قابل قبول و دارا پایندگی خواهد بود رم نسابت
پایندگی رمهر از  0/1بمدست آید [ 15 ،12و ]16
گاب سوب ،ت کيل سوپرماتریز است یاک ساوپرمااتریز
روابا موجااود در ساااخهار شاابکما و نيااز وزنهااا نساابی
محاسبمشده در مرحلۀ دوب را ارائم میدهد درواقع ،از اجهمااا
رليۀ بردارها اولویت محاسبمشده برا تکتک ماتریزهاا
مقایسۀ زوجی در یک ماتریز ،سوپرماتریز بمدست مایآیاد
[ ]17در فرایند تحليل شبکما سم نوا سوپرماتریز سااخهم
میشود:
سوپرماتریز اوليم (ناموزون) :از واردرردن همۀ بردارهاا
ویژۀ بمدستآمده از ماتریزها مقایسۀ زوجای بام مااتریز
اوليم ،سوپرماتریز ناموزون بمدست میآید []17

383

سااوپرماااتریز مااوزون :از ضاارب ارزشهااا موجااود در
سوپرماتریز ناموزون در وزن هر خوشم ،سوپرماتریز ماوزون
بمدست میآید سپز ایان ساوپرمااتریز نرمااليزه و از نظار
سهونی بم حالت تصادفی تبدیل میشود [ 17و ]18
سوپرماتریز حد :اگر همۀ عناصر سوپرماتریز موزون
تا جایی بم توان برسد رم همگرایی حاصل شاود و بامبياان
دیگر ارزشها رليۀ سهونهاا مااتریز یکساان شاوند،
آنگاه سوپرماتریز حد ت کيل میشود رم هار ساهون آن
ن اندهندۀ بردار اولویت رلی است (رابحۀ ]17[ )4
()4

k

limk  w

گاب نهارب :محاسبۀ وزن نهایی معيارهاسات ایان گااب
آخرین مرحلم در مدل  ANPاسات رام در آن باا ت اکيل
سوپرماتریز حد بردار ،وزن نهاایی معيارهاا و زیرمعيارهاا
بمدست میآید []17
تهیۀ الیههای اطالعاتی

در راسها اهدا پاژوهش ،نق اۀ پوشاش گيااهی محادودۀ
محالعمشاده از بانادها مرئای تصاویر مااهوارها لندسات 8
سنجندۀ  OLIمخه بم ساال ( 2015دو تصاویر لندسات باا
گ ر و ردیفها 34ا  168و 33ا  168بارا پوشاش رامال
منحقم با قدرت تفکيک مکانی  30مهار) در محاي ناربافازار
 ENVIاسهخراج و بم فرمات  Shape fileدر محاي ناربافازار
 ArcGISرخيره شاد وجاود پوشاش گيااهی در هار منحقام
سرعت جریانها سححی را راهش مایدهاد و سابب نفاور
بي هر آب بم داخل خاک و در نهيجم موجاب افازایش ميازان
آبها زیرزمينی میشود [ ]19باممنظاور تهياۀ نق امهاا و
جهت شيب از مدل رقومی ارتفاا منحقام ( 1)DEMباا قادرت
تفکيک مکانی  30مهر اسهفاده شاد و هاریاک از نق امهاا در
محي نربافزار  ArcGISتهيم شدند يبقاات ارتفااا ،شايب و
جهت شيب از فارهورهاا ماؤثر در پهانسايلیاابی مناابع آب
زیرزميناای هسااهند راام نقااش مهماای در ضااریب رواناااب و
نفورپا یر دارنااد ایاان فارهورهااا در گرادیااان هياادروليکی و
جهت حررت آب زیرزمينای و محال ت اکيل آبخاوان نقاش
مؤثر دارند [ ]4برا تهيۀ الیمها دما و باارش از ايالعاات
دادهها دما و بارش ایسهگاهها ساينوپهيک (تبریاز ،ساهند،
ورزقان ،اهر ،بسهانآباد) و رليماتولوک منحقم برا یاک دورۀ
 10سالم از  2001تا  2010اساهفاده شاد باممنظاور تعمايم
1. Digital Elevation Model
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دادهها نقحما ایسهگاهها بم دادهها پهنما باا اساهفاده از
روشها درونیابی جبر و مدل  1 LPIبمدليل دقت بي اهر
و خحا رمهر نسبت بم دیگر روشها درونیاابی ،دادههاا
مخه بم دما و بارش درونیابی و بم نق م تبدیل شدند بارا
تهيۀ نق ۀ آبراهمها منحقم نيز از نق اۀ توپاوگرافی منحقام
اسهفاده شد نقش عوامال هيادرولوک بامهماراه پارامهرهاا
اقليمی شبيم بارش ،م خصات شابکۀ زهک ای مانناد تارارم
شاابکۀ آبراهاام باامصااورت غيرمسااهقيم ن اااندهناادۀ مياازان
نفورپ ا یر اساات باامگونااما راام زیااادبودن تاارارم آبراه ام
ن اندهندۀ راهش نفور و رامباودن آن بامشار مهيااباودن

شکل  .3نقشۀ فاصله از گسل

شکل  .5نقشۀ تراکم گسل

شرای زمينشناسی ،خااک و پوشاش گيااهی ن ااندهنادۀ
زیااادبودن آن اساات [ ]4نق اامهااا زماينشناساای و گساال
منحقم با اساهفاده از نق امهاا زماينشناسای 1: 100000
سازمان زمينشناسی و اره افات معادنی ر اور در ناربافازار
سيسهم ايالعات جغرافيایی تهيم شد افازایش تارارم در زه و
گسلها بامياور رلای اهميات زیااد در نفاور و انهقاال آب
زیرزمينی دارد و بم اینترتيب بارا اساهخراج ،حفا ات آب و
پرارندگی مواد آالینده مهم است [ ]20الیمها اسهفادهشاده
در این تحقي در شکلها  3تا  13آورده شده است

شکل  .4نقشۀ طبقات ارتفاعی

1

شکل  .6نقشۀ شیب

1. Local Polynomial Interpolation

رضایی مقدم و همکاران :پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای در محیط ...

شکل  .7نقشۀ تراکم پوشش گیاهی

شکل  .8نقشۀ جهت شیب

شکل  .9نقشۀ بارش

شکل  .10نقشۀ دما

شکل  .11نقشۀ تراکم آبراهه

شکل  .12نقشۀ فاصله از آبراهه
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شکل  .13نقشۀ زمینشناسی

جدول  .2ماتریس دوبهدو ،وزن معیارها و نسبت سازگاری
وزن نهایی

دما

جهت شیب

طبقات ارتفاعی

فاصله از گسل

شیب

تراکم گسل

فاصله از آبراهه

پوشش گیاهی

تراکم آبراهه

بارش

زمینشناسی

0/267
0/208
0/130
0/119
0/076
0/054
0/042
0/034
0/028
0/019
0/018

9
7
5
5
5
3
3
3
2
2
1

9
7
7
6
4
4
2
3
3
1
1/2

7
6
4
5
3
3
2
2
1
1/3
1/2

7
7
5
5
3
2
2
1
1/2
1/3
1/3

5
5
3
3
3
2
1
1/2
1/2
1/2
1/3

معیارها

3
3
2
1
1/3
1/3
1/3
1/5
1/5
1/6
1/5

3
2
1
1/2
1/2
1/3
1/3
1/5
1/4
1/7
1/5

2
1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/5
1/7
1/6
1/7
1/7

1
1/2
1/3
1/3
1/4
1/7
1/5
1/7
1/7
1/9
1/9

زمينشناسی
بارش
ترارم آبراهم
پوشش گياهی
فاصلم از آبراهم
ترارم گسل
شيب
فاصلم از گسل
يبقات ارتفاعی
جهت شيب
دما

4
7
4
5
2
3
3
3
1
2
1/2
1
1/3
1/2
1/3
1/2
1/3
1/3
1/4
1/4
1/5
1/3
نرخ سازگار 0/04 :

نتایج و بحث
در فرایند تحليل شبکما  ،الیما رم بي هرین تاأثير را در
تعيين هد دارد ،بي هرین وزن را بم خود میگيرد ناون
هد این تحقيا پهانسايلیاابی مناابع آب زیرزمينای در
حوضمها آبریز منههی بم دشت تبریز اسات ،پارامهرهاا
تأثيرگا ار در نفورپ ا یر خاااک و تغ یاۀ ساافرههااا آب
زیرزمينی میتوانند بمعنوان مهمترین عوامل برا نيال بام
هد نهایی در نظر گرفهم شوند بنابراین ،بارا الیامهاا
زمينشناسی ،بارش ،ترارم آبراهم و پوشش گياهی با توجم

بم اهميت آنها در نفورپ یر خاک و تغ یۀ سفرههاا آب
زیرزمينی ،بي هرین وزن در نظر گرفهم شد وزندهی سایر
عوامل نسبت بام رااهش تأثيرشاان در نفورپا یر رمهار
مایشاود ماااتریز دوبامدو ،وزن نهااایی و نارخ سااازگار
معيارها مؤثر در پهانسايلیاابی مناابع آب زیرزمينای در
جدول  2آورده شده است همانيور رم دیده میشود نارخ
سااازگار براباار  0/04محاساابم شااده اساات راام صااحت
مقایسمها زوجی و تعيين وزن نهایی را تأیيد میرند
پز از م خ شدن عوامل مؤثر در پهانسيلیابی منابع

رضایی مقدم و همکاران :پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای در محیط ...

آب زیرزمينی حوضمها آبریز منههای بام دشات تبریاز و
وزندهی بم هریک از معيارها و زیرمعيارها و محاسابۀ وزن
نسبی آنها باراسااس روش تحليال شابکما  ،درنهایات در
محي نربافزار  ArcGISالیۀ رسهر هریاک از عوامال بار
بردار وزن ان ضرب شد و نق اۀ پهانسايلیاابی مناابع آب
زیرزميناای منحق اۀ محالعاامشااده از يری ا حاصاال جمااع
الیمها نهایی عوامل اقليمی ،هيدرولوک  ،زماينشناسای،
توپولوک و زیستمحيحای تهيام شاد (شاکل  )14يبا
نق ۀ نهاایی 2047/11 ،ريلومهرمرباع از مسااحت منحقام
پهانساايل زیاااد و بساايار زیاااد 2252/29 ،ريلومهرمربااع
پهانسيل رم و بسيار رم و  1096/06ريلومهرمربع پهانسيل
مهوس دارند مناي با پهانسيل زیااد بي اهر منحبا بار
ارتفاعات پایين بمعلت شايب رمهار نسابت بام ارتفاعاات،
تراسها آبرفهی و مخرو افکنمها است رم در این مناي
امکان نفور بي هر آبها سححی فراهم است منااي باا
پهانسيل رم وضعيت مهناقضی نسبت بم مناي پهانسايلی
زیاد دارند بميور رم این مناي با اینکم در بي هر مواقع
دارا حدارثر بارش در ارتفاعات هسهند اماا پهانسايل آب
زیرزمينی این مناي رم است ایان بامدليال قارارگارفهن
مناي یادشده در بي هرین ارتفاعات و نفاور رام آبهاا

387

سححی بمدليل مواد نفورناپ یر ،بي اهرین شايب و خاروج
آب نفور است
همان يور رم در نق مها تهيم شده دیاده مایشاود،
رودخانۀ اصلی منحقم ،آجینا است رم بم ير دریاناۀ
اروميم جریان دارد همچنين در محادودۀ دشات تبریاز دو
نوا آبخوان آزاد و تحت ف ار توس اصغر مقدب شناسایی
شده است در شر  ،شمال شر و جناوب شارقی دشات،
آبخوانها آزاد گساهرش یافهام اسات و در قسامتهاا
غربی دشت وجود دو نوا آبخوان آزاد و تحت ف ار بادیهی
بمنظر میرسد []21
براساس عوامل مؤثر بر پهانسيلیابی مناابع آب زیرزمينای
در قالااب الیاامهااا ايالعاااتی ،منحقااۀ محالعاامشااده از نظاار
پهانسيل منابع آب زیرزمينی بم پنج يبقام از پهانسايل بسايار
زیاد تا پهانسيل بسيار رام تقسايم شاد مسااحت هاریاک از
يبقات پنجگانم در جدول  3ارائم شده است
بممنظور برآورد دقت مدل ،از نق ۀ مناابع آب موجاود
در منحقاام (تعااداد  342مااورد) شااامل موقعياات ناااههااا،
ن ممها و قنوات موجود در منحقم اسهفاده شد رم از ادارۀ
آب منحقما اسهان آرربایجاان شارقی تهيام شاده اسات
نهایج ارزیابی دقت در جدول  4آورده شده است

شکل  .14نقشۀ نهایی پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی بهروش فرایند تحلیل شبکهای
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جدول  .3مساحت پهنههای پتانسیلی منابع آب زیرزمینی به کیلومترمربع
پهنهبندی حوضه از نظر پتانسیل

مساحت (کیلومترمربع)

درصد مساحت

پهانسيل بسيار رم
پهانسيل رم
پهانسيل مهوس
پهانسيل زیاد
پهانسيل بسيار زیاد

1362/72
889/57
1096/06
1319/07
728/04

25/24
16/48
20/31
24/44
13/49

جدول  .4نتایج بررسی دقت پتانسیلیابی
تحلیل شبکهای
درصد منابع آبی

تعداد منابع آبی

9/64
10/23
18/12
27/8
34/21
100

33
35
62
95
117
342

نتیجهگیری
در دهمها اخير با افزایش جمعيت ،نياز بم آب ساالم و قابال
شرب روند صعود داشهم و منابع آب سححی نياز باا مسائلم
آلودگی و تغييارات حجمای روبامرو هساهند درنهيجام ،نگااه
برناممریزان بمسو منابع آب زیرزمينی سو یافهم اسات رام
منابع حياتی آب در مناي خ اک و نيمامخ اک محساوب
میشوند در این پژوهش سعی شده اسات مهامتارین عوامال
مؤثر بر نفورپ یر و تغ یۀ سفرهها زیرزمينی ،مد نظار قارار
گرفهم شود نهيجم بمصورت معرفی مهامتارین عوامال باا نااب
معيارها و زیرمعيارها در ساخهار تحليل شبکما پهانسيلیاابی
منابع آب زیرزمينی حوضمها آبریز منههی بام دشات تبریاز
ارائم شده است نهایج تحقي ن ان داد پهنمهاا باا پهانسايل
زیاد و بسيار زیاد بي هر منحب بار ارتفاعاات پاایين بامعلات
شاايب رمهاار ،تااراسهااا آبرفهاای و مخاارو افکناامهاااساات
پهنمها با پهانسيل رم و بسيار رم یکی منحب بر بي اهرین
ارتفاعات بمدليل شيب زیاد و دیگر منحب بر منااي دارا
جنز مارنی و شيلی بمعلت نفورپ یر خيلای رام و تبخيار
زیاد است با بررسی يبقات نق ۀ مدل میتوان نهيجام گرفات
رم نق ۀ پهانسيلیابی منابع آب زیرزمينی تهيامشاده بامروش
تحليل شبکما هماهنگی و ت ابم زیاد با مناابع آب موجاود
دارد بااميااور راام حاادود  38درصااد از مساااحت منحقااۀ

پهنههای نقشۀ پتانسیلیابی
پهانسيل بسيار رم
پهانسيل رم
پهانسيل مهوس
پهانسيل زیاد
پهانسيل بسيار زیاد
جمع

محالعاامشااده دارا پهانساايل زیاااد و بساايار زیاااد از نظاار آب
زیرزمينی ت خي داده شد رم در این مسااحت بايش از 60
درصااد منااابع آباای وجااود دارد نهااایج بيااانگر تااأثير مثباات
روشها تصميمگير نندمعياره در پايشبينای منااي باا
احهمال وجاود آب زیرزمينای اسات نهاایج بامدساتآماده از
تحقي حاضر با نهایج پژوه گرانی همچون فرجای سابکبار و
همکااارانش [ ]22در دشاات گربایگااان فسااا ،ایهي اار و
همکارانش [ ]6در منحقۀ یونائو در ر ور هناد محابقات دارد
ای ان روش فرایناد تحليال شابکما را روش مناسابی بارا
پهانسيلیابی منابع آب زیرزمينای پي انهاد رارده بودناد رام
نهایج بمدساتآماده از ایان تحقيا نياز بياانگر تأیياد نهاایج
محققان یادشده اسات بناابراین ،مایتاوان گفات رام تلفيا
فناور سيسهم ايالعات جغرافياایی و مادل  ANPمایتواناد
بمعنوان روشی مناسب برا تهياۀ نق اۀ پهانسايل مناابع آب
زیرزمينی در منحقۀ محالعاتی اسهفاده شود
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