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Modeling of Site Selection Process for Artificial
Groundwater Recharge (Through Flood
Spreading) based on GIS Technique and AHP
Method (Case Study: Khoy Plain Aquifer)
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Abstract
A comprehensive model based on AHP and GIS is developed
to locate areas susceptible to artificial groundwater recharge
through flood spreading. Khoy plain which faced an increased
exploitation from the groundwater in recent years is selected
as the case study. Sixteen criteria considered which included
slope, land-use, geomorphology, geology, distance from fault
zones, roads, waterways, wells, springs and aqueducts, rate of
rainfall,
temperature,
evapotranspiration,
electrical
conductivity of available groundwater and the hydraulic
gradient, thickness of non-saturated alluvial section, ability of
aquifer transfer, and surface permeability of soil. Abovementioned attributes were classified into four groups, i.e.
physical, climatic, hydrological and hydro-geological clusters.
Gathered data were prepared in GIS environment, and based
on pair wise comparisons, the preference of each cluster and
its sub-criteria was determined. By combination of the layers
using Weighted Sum method in ArcGIS, unacceptable zones
were ignored and the remaining zones were classified into five
categories. Finally six scenarios were proposed in very suitable
zones. The proposed scenarios were then prioritized based on
developed model and the 3rd scenario was selected. Results
indicated that in non-wide areas the final decision will have a
small effect on these indicators due to the similarity of the
climatic and hydrological characteristics of selected sites.
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چکیده
) و سامانهAHP( در تحقیق حاضر با بهرهگیری از روش تحلیل سلسله مراتبی
 مدلی جامع بهمنظور مکانیابی مناطق مستعد،)GIS( اطالعات جغرافیایی
 تهیه شده،اجرای تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی به روش پخش سیالب
 بدین منظور دشت خوی که در سالیان اخیر با افزایش بهرهبرداری از.است
 بهعنوان مطالعه موردی، بیالن آبی منفی داشته است،سفره آب زیرزمینی
، زمینشناسی، ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، معیار شیب16 .انتخاب گردید
 تبخیر و، دما، میزان بارش، چشمه و قنات، چاه، آبراهه، جاده،فاصله از گسل
 ضخامت بخش غیراشباع، گرادیان هیدرولیکی، هدایت الکتریکی،تعرق
 قابلیت انتقال آبخوان و نفوذپذیری سطحی خاک در قالب چهار خوشه،آبرفت
 پس از. هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی دستهبندی شدند، اقلیمی،فیزیکی
آمادهسازی الیههای اطالعاتی و تعیین وزن هر کدام از طریق نظرسنجی از
) درWeighted Sum(  تلفیق الیهها به روش مجموع وزنی،کارشناسان
 پهنه مورد، با حذف مناطق دارای محدودیت. انجام شد،ArcGIS محیط
مطالعه در پنج کالس طبقهبندی شد و تعداد شش سناریو در مناطق بسیار
 اولویتبندی سناریوها با اجرای مدل پیشنهادی منجر. پیشنهاد گردید،مناسب
 نتایج حاکی از آن است.به معرفی سناریوی سوم بهعنوان برترین گزینه شد
 بهدلیل تشابه باالی خصوصیات اقلیمی و،که در پهنههای غیروسیع
 تصمیم نهایی تأثیر اندکی از این شاخصها،هیدرولوژیکی سایتهای منتخب
.خواهد پذیرفت
، دشت خوی،)AHP(  تحلیل سلسله مراتبی، پخش سیالب:كلمات كلیدی
.GIS ،مکانیابی
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 -0مقدمه
منابع آب زیرزمینی در مناطق وسیعی از کشورمان تنها منبع آب مورد
استفاده بوده و این مسأله همواره بهعنوان یک مشکل عمده در توسعه
کشور ،بهدلیل محدود بودن این منابع ،بهشمار رفته است .بــراساس
پیشبینیهای انجام شــده ،در سال  2029ایران در گــروه
کشورهـایی قرار خواهد گرفت که با کمبود آب مواجه هستند
( .)Zarghaami, 2005آبهای زیرزمینی یکی از با ارزشترین منابع
آب در کره زمین بهشمار میرونــد و در مناطقی مانند کشور ایران
بـــهعنوان یکی از مهمتــرین منابــع آب مــورد نیاز بخشهــای
کشاورزی ،شرب و صنعت از اهمیت بــاالیی بــرخــوردارنــد
( .)Bayat Varkeshi et al., 2018نیاز فزاینده بــه منابع آب در
سالیان اخیر ،مــوجب بهرهبرداری بیرویه و متعاقب آن بــرهم
خــوردن تعادل طبیعی منابع آب زیــرزمینی شــده است
( ،)Shahidasht and Abasnejad, 2011بهطوریکه بیالن آب در
آبخوانهای بسیاری از مناطق کشور منفی است (.)Safai, 2007
بهعنوان نمونه ،بهرهبرداری غیر اصولی از منابع آب زیرزمینی دشت
خــوی-فیرورق طی  12سال گذشته ،منجر بــه افت بیش از  1متری
سطح آب (بــا متوسـط حـــدود  10سانتیمتر در ســال) شــده
( Haji Hosseinlou, 2018؛ )Moradi et al., 2017و مشکالت
بسیاری در زمینه فرونشست زمین را بوجود آورده است .مطالعات اخیر
روی منابع آب ایران نشان میدهد از  190ملیارد مترمکعب کل
بارندگی ساالنه کشور ،حدود  20درصد آن بهصورت سیالبهای
ناگهانی با ورود به سواحل و دریاها از دسترس خارج میشود
( .)Foltz, 2002مشکالت ناشی از بروز خشکسالیها از یکسو و
سیالبهای مخرب از سوی دیگر ،لزوم مدیریت صحیح منابع آب
خصوصاً بهرهگیری از سیالبها را ضروری میسازد .در این رابطه،
جمعآوری آبهای سطحی ،تغذیه آبهای زیرزمینی و تنظیم
بهرهبرداری صحیح از آب ،مهمترین راهکارهای مدیریت منابع آب
بهشمار میروند ( .)Ghahari and Pakparvar, 2007از آنجا که
ساختن مخازن سطحی بهدلیل نیاز به سرمایهگذاری باال ممکن است
در بعضی مناطق بهصرفه نباشد ،بهرهگیری از روشهای تغذیه
مصنوعی راه حلی منطقی جهت جبران قسمتی از کمبود آب در بعضی
نواحی بهشمار میرود (.)Morovati et al., 2009

مکانیابی از مهمترین مسائل در تغذیه مصنوعی بهحساب میآید و
نخستین پیششرط برای احداث طرح تغذیه ،شناسایی محل مناسب
است ( .)Samadi, 2016تعیین مکانهای مناسب با استفاده از
روشهای سنتی دشوار بوده و باعث بروز مسائل و مشکالت پیچیدهای
در این زمینه میشود .یکی از بهترین سیستمهایی که دسترسی به
اطالعات زیاد ،منابع چندگانه اطالعاتی ،تجزیه و تحلیل ،تلفیق و
بررسی دادههای گوناگون را آسانتر و سریعتر مینماید ،سیستم
اطالعات جغرافیایی  GISاست ( .)Nakhaei et al., 2014در کنار آن
و بهمنظور تلفیق وزندار الیههای اطالعاتی ،یکی از روشهای
پرکاربرد در تصمیمگیریهای چندمعیاره ) ،(MADMیعنی روش
تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPمطرح است.

از دیدگاه عمومی ،تغذیه مصنوعی فعالیتی است بر مبنای وارد کردن
آب به داخل یک سازند نفوذپذیر با هدف تغذیه سفره آب زیرزمینی،
بهگونهای که استفاده مجدد از آن با رژیم و کیفیتی متفاوت ،بهوسیله
ایجاد تأسیسات اضافی یا اعمال تغییراتی در شرایط طبیعی منطقه قابل
حصول باشد ( ;Ministry of Water Resources, 2007

دشت خوی (واقع در شمال استان آذربایجانغربی) از جمله مناطق مهم
کشاورزی استان آذربایجانغربی محسوب شده و منابع آب سطحی آن
عمدتاً شامل دو رودخانه قطور و الند میباشد .این رودخانهها در طی
مسیر خود به سمت رود ارس ،ضمن تأمین آب موردنیاز بخش
کشاورزی ،در محدوده روستای بیلوار به یکدیگر متصل میشوند .سطح

امروزه روشهای متعددی بهمنظور تغذیه آبهای زیرزمینی توسعه
یافته است که از جمله این روشها میتوان به تغذیه مستقیم سطحی
و زیرسطحی ،تغذیه غیرمستقیم و روشهای ترکیبی اشاره نمود
( .)Ministry of Water Resources, 2007تغذیه مستقیم سطحی
یکی از مهمترین تکنیکهای تغذیه مصنوعی است و روش پخش
سیالب نیز یکی از سادهترین و کمهزینهترین متدهای اجرای این
روش میباشد .استفاده بجا و بهنگام از سیالبها و آب مازاد رودخانهها
با بهکارگیری روش پخش سیالب جهت تغذیه مصنوعی ،عالوه بر
آبدار کردن آبخوانها ،کاهش زیانهای سیل و حفاظت از خاک را نیز
به دنبال خواهد داشت ( .)Kowsar, 1995مهمترین مزیت روش
پخش سیالب ،هزینه نسبتاً پایین احداث و نگهداری واحدهای آن
خصوصاً در مناطق مجاور رودخانهها ،کانالها و پهنههای دارای شیب
کم و مالیم ،همچنین نقاطی با ضخامت بخش غیراشباع کافی برای
فضای ذخیرهسازی ،میباشد .هدف این روش پخش آب بر روی یک
منطقه نسبتاً بزرگ بهصورت یک الیه نازک است که بهطور آهسته
حرکت میکند بدون آنکه باعث فرسایش ،بهمخوردگی و پخش ذرات
خاک شود ( .)Ministry of Water Resources, 2007بهطور
استاندارد ،اجزای یک سیستم پخش سیالب شامل کانال اصلی و دهانه
آبگیر ،نهر آبرسان ،نهر آبرسان گسترشی ،نهرهای گسترشی پخش
سیالب ،دروازهها و نهر تخلیه آب مازاد میباشد (.)Vahabi, 2003
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تغذیه مصنوعی دشت قم ،استفاده کردند .برای این منظور ابتدا
معیارهای تأثیرگذار مشخص گردید و سپس با استفاده از روش ،AHP
ارزشگذاری و وزندهی شدند .در این تحقیق مشخص گردید معیار
شیب زمین بیشترین وزن و معیار کاربری اراضی و هدایت
الکتریکی) ،(ECکمترین وزن را به خود اختصاص دادهاند.
) Asgharipourdasht Bozorg et al. (2013تحقیقی را در مورد
انتخاب عرصههای مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیالب با
کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی  AHPدر محیط  GISبرای منطقه
آب ید سربیشه گتوند واقع در شمال استان خوزستان انجام دادهاند .نتایج
این تحقیق نشان داده است که عرصههایی با تناسب باال جهت اجرای
طرحهای تغذیه مصنوعی به روش پخش سیالب اغلب در واحد
ژئومورفولوژی مخروطافکنهای و مناطق با شیب توپوگرافی کمتر از 9
درصد قرار دارند Ghayoumian et al. (2007) .در تحقیقی با
بهکارگیری  GISو استفاده از معیارهای شیب ،نفوذپذیری ،ارتفاع سطح
ایستابی ،میزان هدایت الکتریکی ) (ECو کاربریاراضی ،در منطقه
گاوبندی استان بوشهر و هرمزگان ،بهترین مناطق برای تغذیه
مصنوعی آبخوانهای ساحلی جنوب ایران را شناسایی نمودند .براساس
نتایج حاصل ،مهمترین عامل محدودکننده ،وجود  ECباال میباشد و
دومین عامل که محدودیت زیادی را سبب شده است ضخامت بخش
غیراشباع آبرفت است بهطوریکه  90درصد از کل عرصه ،دارای
ضخامت کمتر از  10متر میباشد و برای اجرای طرحهای تغذیه
مصنوعی نامناسب است .در نهایت و براساس نقشه نهایی ،حدود 12%
از ناحیه مورد مطالعه کامالً مناسب برای عملیات پخش سیالب تعیین
گردید که بهطور عمده در واحدهای دشتسر قرار گرفتهاند.
) Zakizadeh and Malekinezhad (2012در تحقیقی سعی کردند
با استفاده از  GISو مدل ریاضی بولین ،مناسبترین عرصهها برای
اجرای عملیات پخش سیالب در حوضه آبخیز دشت ابراهیمآباد
شهرستان مهریز را شناسایی نمایند .بدین منظور از دادههای هفت
پارامتر در محیط  GISاستفاده کردهاند .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که برای مکانیابی پخش سیالب ،استفاده از منطق بولین
دقیق نبوده ،بنابراین یکی از مناسبترین ابزارها استفاده از مدلهای
تصمیمگیری چندمعیاره  MADMدر تلفیق با  GISمیباشد .باید در
نظر گرفت هر چه الیههای اطالعاتی در داخل مدل افزایش یابد ،دقت
مدل نیز بیشتر خواهد شد .همچنین در نقشه نهایی مشاهده شد که
منا طق مناسب برای پخش سیالب جهت تغذیه آبخوانها اغلب در
نهشتههای کواترنری ) (Qtو مناطقی با شیب زمین کمتر از  9درصد
واقع شدهاند .خالصهای از معیارهای مورد عمل در مکانیابی مناطق
مستعد اجرای طرح تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی در جدول  1ارائه

آب زیرزمینی دشت خوی ،در سالیان اخیر بهدلیل برداشت
بیرویه از این آبخوان (از  990تا  900میلیون مترمکعب در سال
( ،))Khodayari et al., 2017با افت شدیدی مواجه شده و جزو
دشتهای ممنـــوعــه کشـــور محسوب گردیـــده است
Ghordooyi؛
Milan
and
Karami,
(2013a,b
 .)Khodayari et al., 2017بر این اساس و با توجه به هدف اصلی
تحقیق حاضر که تعیین مکان مناسب بهکارگیری روش پخش سیالب
(آبخوان داری) جهت تغذیه سفرههای آب زیرزمینی میباشد ،میتوان
در راستای احیاء منابع طبیعی و پیشگیری از خسارتهای احتمالی
سیالب ،بهعنوان مطالعه موردی ،در محدوده دشت خوی چندین
سناریوهای عملی معرفی نمود و به اولویتبندی آنها پرداخت .در واقع
خروجی اصلی تحقیق حاضر تهیه مدلی تصمیمساز بهمنظور تسهیل
فرآیند مکانیابی روش پخش سیالب در دشتهای با شرایط بحرانی
(مشابه دشت خوی) است.
) Riad et al. (2011در پژوهشی با استفاده از روش بولین 1و مدل
شاخص همپوشانی مشخص کردند که روش بولین زمانبر نبوده و
جهت تخمین اولیه مناسب میباشد ،ولی در مقابل آن ،مدل شاخص
همپوشانی از دقت و انعطافپذیری باالتری برخوردار است و قابل
اطمینان میباشد .جهت مکانیابی محلهای مناسب تغذیه مصنوعی
منطقه دیکن 2واقع در هند Ravishankar and Mohan (2005) ،از
تکنیک  GISاستفاده کردهاند .براساس نتایج این تحقیق ،استفاده از
 GISمیتواند باعث به حداقل رساندن زمان و هزینهها در شناسایی
سایتهای مناسب تغذیه مصنوعی شود و همچنین براساس نقشه
نهایی مستخرج مشخص گردید ،مناطقی که ضخامت بخش غیراشباع
آبرفت در آنها کمتر بود یا به عبارتی سطح تراز آب در آنها باال است،
در پهنههای نامناسب برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی قرار
گرفتهاند Kaliraj et al. (2014) .برای تعیین مناطق بالقوه تغذیه
مصنوعی با استفاده از روش  AHPدر حوضه تامیل نادو 9هند از
الیههای زمینشناسی ،ژئومورفولوژی ،نوع خاک ،کاربری اراضی و
پوشش زمین ،آبراههها و قابلیت انتقال آبخوان ،استفاده کردند .براساس
نتایج نهایی ،مناطق با شیب کم و مالیم برای تغذیه آبهای زیرزمینی،
بالقوه شناخته شد Chenini et al. (2010) .در ناحیه مکناسی 1از
نواحی مرکزی تونس ،به تعیین مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی با
استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره و  GISپرداختهاند .نتایج حاصل
بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از تکنیک  GISقابلیت باالیی
برای به نقشه درآوردن مناطق مناسب جهت انجام تغذیه مصنوعی
آبهای زیرزمینی دارد Sabuki et al. (2014) .طی مطالعهای از
فناوری  GISو تصمیمگیری چندمعیاره برای امکانسنجی اجرای طرح
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در مطالعه انجام شده توسط
مشابه با تحقیق حاضر از سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو آنالیز
سلسله مراتبی ( )AHPبهرهگیری شد لیکن الیههای اطالعاتی مورد
عمل تنها به چهار الیه شیب ،کیفیت آب ،عمق آب زیرزمینی و
واحدهای زمینشناسی ،محدود میباشد .عالوه بر آن ،ایشان در مرحله
آخر تحقیق از نقشه کاربری اراضی منطقه و نیز از تصاویر ماهوارهای
لندست  2جهت بررسی مطابقت محدوده پیشنهادی با کاربری اراضی
منطقه ،استفاده نمودهاند .نتایج مطالعات )Khodayari et al. (2017
و ) Ghordooyi Milan and Karami (2013bمؤید افزایش سطح
آب زیرزمینی و کاهش شیب افت آن در پیزومترهای واقع در
پایین دست محل تغذیه مصنوعی (پس از آبگیری عمده طرح قبلی)
می باشد .به بیان دیگر ،محققان اخیر اجرای طرح را در افزایش کمیت
آبهای زیرزمینی پاییندست مؤثر دانستهاند .با این وجود روند نزولی
افت سطح آب زیرزمینی در کل دشت در سالیان اخیر ،حاکی از عدم
تأثیر مثبت طرح بــر وضعیت آبهـای زیــرزمینی در کل دشت
خــوی (یعنی بــاالدست و پاییندست محل اجــرا) است
( .)Khodayari et al., 2017این یافته لزوم مکانیابی مناطق مستعد
تغذیه مصنوعی آبخوان در کل پهنه دشت خوی را پُر رنگتر مینماید.
وجه تمایز اصلی مقاله حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین ،جامعنگری
آن در انتخاب معیارهای مورد عمل ،انجام آنالیزهای حساسیت تصمیم
نهایی به اوزان استخراج شده از پرسشنامهها و ارائه مدلی واحد جهت
کاربرد در کل پهنه ،میباشد.

شده و بهمنظور تسهیل مقایسه ،معیارهای مدنظر در تحقیق حاضر در
ردیف انتهایی این جدول ذکر شده است.

)Maleki Gezelbar et al. (2015

هدف از انجام پژوهش حاضر ،تهیه مدل جامع مکانیابی مناطق تغذیه
مصنوعی آبخوان با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی  GISو
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد ،که در دو فاز انجام شده
است .آبخوان دشت خوی با توجه به حساسیتهای موجود بهعنوان
مطالعه موردی انتخاب شد .در فاز اول تحقیق با استفاده از  16معیار
در قالب چهار گروه فیزیکی ،اقلیمی ،هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی
و ارزشگذاری با روش  ،AHPپهنهبندی منطقه مورد مطالعه جهت
تعیین مناطق با بیشترین ارجحیت انجام شد و سناریوهای پیشنهادی
با روش  AHPاولویتبندی شدند .در ادامه و در فاز دوم با استفاده از
کلیه شاخصها در خوشههای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی و با بهرهگیری از روش تصمیمگیری ،ANP
اولویتبندی سناریوهای پیشنهادی براساس کلیه شاخصها در منطقه
دشت خوی انجام گردید .الزم بهذکر است نتایج فاز دوم این تحقیق
در قالب مقالهای مجزا ارائه شده است ( Shafiei and
.)Ghanbarzadeh Lak, 2018
الزم است اشاره گردد که در گذشته (سال  )1972یک طرح تغذیه
مصنوعی آبخوان زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه (دشت خوی) مطالعه
و اجرا شده است .شروع آبگیری حوضچههای تغذیه مصنوعی طرح
مذکور در سال  1975بوده و در فاز مکانیابی ،منطقهای در 12
کیلومتری شمال غرب شهر خوی ،در مجاورت جاده خوی-چالدران بر
روی یک مخروط افکنه قدیمی ،بهمنظور پیادهسازی و اجرای هفت
حوضچه نفوذ و دو حوضچه رسوبگیری ،انتخاب گردید
Ghordooyi؛
Milan
and
Karami,
(2013a,b
 .)Maleki Gezelbar et al., 2015آب ورودی به این مجموعه در
بازه زمانی اواخر آبان تا اوایل فروردینماه از طریق کانال انحرافی از
رودخانه الند تأمین میشود .متأسفانه از زمان آبگیری طرح تا سال
 1927بهدالیل مختلف میزان آبگیری آن بسیار کمتر از ظرفیت طراحی
بوده است ( )Ghordooyi Milan and Karami, 2013bو پس از
این تاریخ رفته رفته حجم آبگیری افزایش داشته است .محل انتخابی
فوقالذکر در محدوده سناریوی سوم پیشنهادی در تحقیق حاضر ،واقع
است .با مراجعه به شکل  9مشخص میگردد محدوده سناریوی شماره
سه ،خود شامل  12پهنه مجزا است که در مطالعات سابق ،تنها یک
پهنه در منتهاالیه شمالغربی محدوده سناریوی  9جهت اجرا انتخاب
شده است (.)Khodayari et al., 2017

 -8منطقه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی خوی با کد ( 1105مطابق با کدگذاری حوضههای
آبریز کشور و محدودههای مطالعاتی ،توسط معاونت هماهنگی
حوضههای آبریز ،شرکت مدیریت منابع آب ایران ،وزارت نیرو) در
موقعیت جغرافیایی ' 19و  11°تا ' 12و  19°طول شرقی و ' 15و 92°
تا ' 91و  92°عرض شمالی ،در شمال استان آذربایجانغربی و در
فاصله  199کیلومتری شمال شهر ارومیه (مرکز استان) واقع شده است
و یکی از محدودههای مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه ارس محسوب
میشود .این محدوده مطالعاتی دارای آبخوانی به وسعت 692/21
کیلومترمربع است .خوی و فیرورق مهمترین شهرهای واقع در این
محدوده مطالعاتی هستند .ارتفاع متوسط دشت از سطح دریاهای آزاد
حدود  1190متر میباشد و بهطور کلی شیب عمومی دشت نیز از
جنوبغربی به شمالشرقی است .همچنین براساس طبقهبندی اقلیمی
دومارتن ،این محدوده دارای اقلیم نیمهخشک و براساس اقلیمنمای
آمبرژه ،اقلیم آن از نوع خشک سرد تعیین گردید .میانگین بارندگی و
تبخیر ساالنه بهترتیب  276/7و  1970میلیمتر و متوسط دمای ساالنه
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این مطالعه در دو فاز انجام گردید ،در فاز اول یعنی تحقیق حاضر،
شانزده معیار فنی که در گروههای فیزیکی ،اقلیمی ،هیدرولوژیکی و
هیدروژئولوژیکی طبقهبندی شدهاند ،استفاده گردیده است .ایـن
معیارها عبارتند از شیب توپوگرافی ،کاربــری اراضی ،زمینشناسی،
ژئومورفولوژی ،فاصله از آبراههها ،گسلها ،مسیرهای ارتباطی ،چاهها،
چشمهها و قناتها ،ضخامت ناحیه غیراشباع آبرفت ،بافت خاک و
نفوذپذیری سطحی ،ضریب قابلیت انتقال آبخوان ،گرادیان هیدرولیکی
آب زیرزمینی ،کیفیت آب (میزان هدایت الکتریکی یا  ،)ECمیزان
بارش ،دمای متوسط و میزان تبخیر و تعرق .در انتخاب معیارهای فوق
و همچنین تقسیمبندی و تخصیص اوزان آنها ،از منابع و مراجع معتبر،
تحقیقات انجام شده پیشین و نظرات کارشناسان و متخصصین بهره
گرفته شده است (جدول  .)1دادهها و الیههای اطالعاتی موردنیاز
پژوهش حاضر به شرح زیر از مراجع مختلف جمعآوری و اخذ شدند.
نقشههای توپوگرافی در مقیاس  1:90000از سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح کشور ،نقشههای زمینشناسی و گسلهای منطقه در
مقیاس  1:100000از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور،
نقشههای کاربری اراضی ،ژئومورفولوژی و بافت خاک از مرکز
تحقیقات جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی که در کنار آن
نقشههای هوایی و تصاویر ماهوارهای  Landsat8سنجنده OLI
مربوط به سال  2016جهت تکمیل اطالعات مورد استفاده قرار گرفت،
موقعیت محدوده مطالعاتی و آبخوان دشت خوی ،موقعیت و مختصات
چاهها ،چشمهها و قناتها ،آمار و اطالعات مربوط به لوگ چاههای
حفاری و اکتشافی ،دادهها و کلیه اطالعات مربوط به پیزومترها شامل
عمق آبهای زیرزمینی ،ضرایب قابلیت انتقال آبخوان ،آزمایشهای
پمپاژ ،ضخامت آبرفت ،میزان هدایت الکتریکی و همچنین نقشه
سیمای مهندسی رودخانه شهرستان خوی ،از شرکت سهامی آب
منطقــهای استـــان آذربایجـــانغربی ،مسیرهای ارتباطی از طریق

 11/2درجه سانتیگراد است .براساس نتایج حاصل از مطالعات
ژئوفیزیک ،لوگ حفاری چاهها و اطالعات زمینشناسی ،آبخوان دشت
خوی در رسوبات آبرفتی جدید (دوران چهارم) تشکیل شده است.
کمترین ضخامت آبرفت در نواحی حاشیهای دشت کمتر از  90متر و
بیشترین ضخامت آبرفت حدود  200متر میباشد .تغذیه منابع آب
زیرزمینی از طریق بارش ،آبیاری و از طریق رودخانههای قطور ،الند،
قرهسو و غازانچای و منابع آب زیرزمینی همجوار صورت میگیرد.
براساس آخرین آماربرداریها از منابع آبهای زیرزمینی در سطح
آبخوان خوی ،از تعداد  572حلقه چاه 9 ،رشته قنات و  5دهنه چشمه،
حجم آبی برابر با  0/75 ،912/91و  0/29میلیون مترمکعب در سال
برداشت میشود که در مجموع برابر  915/59میلیون مترمکعب در
سال میباشد .براساس هیدروگراف واحد معرف آبخوان در درازمدت
طی دوره  29ساله آبی از سال  70-71لغایت  59-56میزان افت دراز
مدت این آبخوان  6/9متر و افت متوسط ساالنه  0/26متر است .دشت
خوی با توجه به افزایش بهرهبرداری از سفره آب زیرزمینی ،فعالیتهای
کشاورزی و مصارف دیگر ،بیالن منابع آبی منفی داشته و از سوی
وزارت نیرو تحت عنوان «دشت ممنوعه» شناخته شده است.
 -9روش تحقیق
 -0-9روند اجرای تحقیق

پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق از نوع تحقیقات
کاربردی است و به لحاظ ویژگی در نحوه جمعآوری اطالعات ،از نوع
توصیفی-تحلیلی بوده که بهصورت نظرسنجی و به شکل میدانی نیز
انجام گردیده است .در زمینه جمعآوری اطالعات از منابع کتابخانهای،
اینترنت ،مقاالت ،نشریات ،مدارک و اسناد ،پایاننامههای مرتبط با
موضوع و همچنین از پرسشنامه بهصورت ماتریس زوجی استفاده شد.

Fig. 1- The geographical location of the case study area

شکل  -0موقعیت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه
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پخش سیالب در شیبهای بیشتر از  9درصد باعث افزایش فرسایش
ورقهای و شیاری میشود .براساس تجربیات و پژوهشهای اخیر،
مکانهای مناسب برای پخش سیالب ،دارای شیبهای مالیم و کمتر
از  9درصد میباشند ( .)Krishnamurthy and Srinivas, 1995با
افزایش شیب عمومی سطح حوضه ،فرصت الزم برای نفوذ کاهش
مییابد ،به بیان دیگر شیبهای باال بهعلت ایجاد فرسایش و مناطق
بدون شیب یا شیبهای خیلی پایین بهعلت ممانعت از جریان آزاد آب،

نقشههای توپوگرافی منطقه و بروزرسانی توسط تصاویر
 ،Earthدادههای اقلیمی شامل بارش ،دما و تبخیر و تعرق با استفاده
از آمار و دادههای ایستگاههای هواشناسی و سینوپتیک خوی ،اخذ شده
از اداره کل هواشناسی و شرکت آب منطقهای استان آذربایجانغربی،
تهیه گردید .پس از تهیه دادههای فوقالذکر ،الیههای اطالعاتی مورد
استفاده در بحث مکانیابی در محیط نرمافزار  GISآمادهسازی،
رقومیسازی و استخراج گردید .در این پژوهش از نرمافزار نسخه
 ArcGIS.10.2استفاده شده است و همچنین نرمافزار Expert
 Choiceجهت محاسبه اوزان معیارها بهکار برده شد.
Google

برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی مناسب نیستند.
 -8-8-9كاربری اراضی

دادههای هر یک از معیارها به چهار کالس طبقهبندی شد ،با استفاده
از پرسش نامه جداول مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی
 AHPتأثیرگذاری و وزن هریک از معیارها و کالسههای آنها در
نرمافزار  Expert Choiceمحاسبه ،سپس در محیط نرمافزار ArcGIS
به روش همپوشانی مجموع وزنی ( )Weighted Sumکلیه الیهها
براساس وزن کالسهها و وزن خود معیارها ،باهم تلفیق و نقشه
پهنهبندی شده اولیه بهدست آمد .با مطالعه منابع و آئیننامههای
مختلف ،عوامل محدودکننده شناسایی و حریمهای تعیین شده اعمال
گردید که نهایتاً نقشه پهنهبندی شده نهایی مدل مکانیابی در پنج
کالس از سطح بسیار مناسب تا سطح بسیار نامناسب استخراج شد .در
پهنههایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند ،تعداد  6سناریو در
بخشهای مختلف منطقه مورد مطالعه تعیین شد .سپس سناریوها با
در نظر گرفتن  16معیار (شاخصهای فنی الیههای GISای) باهم
مقایسه و اولویتبندی شدند.

کاربری اراضی از جمله فاکتورهایی است که در تغذیه مصنوعی
آبهای زیرزمینی نقش دارد ،لیکن در مقایسه با سایر عوامل ،اثرگذاری
آن ناچیز است و داشتن اطالعات صحیح از کاربری اراضی برای هر
نوع فعالیت و برنامهریزی ،ضروری میباشد.
 -9-8-9تیپ ژئومورفولوژی

نقشههای ژئومورفولوژی در مناطقی که فاقد اطالعات زیرسطحی است
میتواند بهعنوان معیاری مناسب برای تعیین مناطق مناسب پخش
سیالب جهت تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار
گیرند .عمدتاً دشتهای پهناور ،دشتهای دامنهای با شیب مالیم و
مخروط افکنهها بسته به وسعت و موقعیت آنها ،بهعنوان محلهای
بهینه برای اجرای طرحهای آبخوانداری در نظر گرفته میشوند.
 -1-8-9زمینشناسی

 -8-9شناسايی معیارهای مؤثر در مکانيابی تغذيه مصنوعی

خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و هیدرودینامیکی هر مخزن آب
زیرزمینی در ارتباط تنگاتنگ با سازندهای آن منطقه از لحاظ
چینهشناسی ،لیتولوژی ،وضعیت تکتونیکی ،ژئومورفولوژی و بهطور
کلی زمینشناسی آن منطقه میباشد ،بنابراین با توجه به نقش
زمینشناسی در منابع آب ،انجام مطالعات زمینشناسی در امکانسنجی
محل مناسب جهت تغذیه مصنوعی ،کامالً ضروری بهنظر میرسد.

جهت پخش سیالب

خالصهای از الیههای اطالعاتی و معیارهای استفاده شده در تحقیقات
پیشین مکانیابی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی ،در جدول 1
گردآوردی شده است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،در
تحقیق حاضر معیارهای دمای متوسط و نرخ تبخیر/تعرق ،عالوه بر
شاخصهای پیشین مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه شرح
مختصری از معیارهای مورد عمل آورده میشود.

 -0-8-9فاصله از چاهها ،چشمهها و قناتها

همانطورکه گفته شد از آنجاییکه روش مدنظر در این تحقیق ،روش
پخش سیالب میباشد ،بنابراین وجود هر نوع حفره و مجرایی بهعنوان
محدودیت اجرای طرح خواهد بود .همچنین اگر ابنیه تغذیه مصنوعی
در نزدیکی چاههای موجود در منطقه ساخته شوند ،ممکن است بار
فشاری اعمال شده به چاهها باعث تخریب آنها شود ،بنابراین

 -0-8-9شیب توپوگرافی

شیب زمین بهعنوان مهمترین پارامتر توپوگرافی ،نقش بسیار مهمی در
کنترل عواملی همچون پتانسیل سیلخیزی ،نفوذپذیری و حفاظت
خاک دارد .گسترش سیالب در اراضی کمشیب با یکنواختی بیشتر،
دارای هزینه و خطر کمتری نسبت به زمینهای پرشیب میباشد.
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، چشمهها و قناتها دورتر باشد،محلهای اجرای طرح هرچه از چاهها
.بهتر خواهد بود

 فاصله از گسلها-2-8-9

،گسلها به دلیل ایجاد فضاهایی در سازندها و واحدهای زمینشناسی
 از جمله،از نقطه نظر پخش آب و حرکت آن بهسمت نقاط پاییندست
مناطق نامطلوب برای اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی به روش پخش
. در نظر گرفته میشوند،سیالب

 فاصله از مسیرهای ارتباطی-0-8-9

شبکه راهها بهعنوان یک عامل که در میزان هزینهها تأثیر دارد مورد
 در دسترس بودن و نزدیکی به راههای ارتباطی.بررسی قرار میگیرند
دارای اهمیت بوده و یک جنبه مثبت جهت اجرای کلیه طرحها از جمله
.تغذیه مصنوعی بهشمار میآید

 فاصله از آبراههها-8-8-9

ابنیه تغذیه مصنوعی باید در مناطقی احداث شوند که در فاصله مناسب
 چرا که فاصله زیاد از،از آبراهههایی با رواناب کافی قرار گرفته باشند
. هزینههای اجرای طرح را باال میبرد،منابع آب سطحی

Table 1- The criteria used by other researchers for the artificial recharge site selection




































































































































































. این عالمت بیانگر معیارهایی است که در تحقیق مربوطه مورد استفاده قرار گرفته اند:
0962  زمستان،0  شماره، سال چهاردهم،تحقیقات منابع آب ايران
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Parameters

Thickness of the non-saturated
alluvial zone

 معیارهای مورد استفاده توسط ديگر محققان در مکانيابی تغذيه مصنوعی-0 جدول



 -08-8-9كیفیت آب (میزان هدايت الکتريکی )EC

از طرف دیگر اگر چنانچه این فاصله خیلی کم باشد ،ممکن است
رودخانه به حالت زهکش درآمده و بخشی از آب تزریقی به درون زمین
را زهکشی نماید.

کاربری نهایی آب زیرزمینی وابسته به کیفیت آن بوده و در مکانیابی
محل تغذیه مصنوعی میبایست از مکانهایی که سبب نامطلوب شدن
کیفیت آب زیرزمینی میشوند ،اجتناب نمود .جهت حفظ منابع آب
زیرزمینی ،مکان تغذیه مصنوعی نباید در محلهایی با کیفیت نامناسب
قرار گیرد ،اگر آبرفت دارای امالح زیاد باشد در اثر حرکت آب در این
محیط متخلخل ،تحت تأثیر یونهای مختلف قرار گرفته و کیفیت آب
کاهش مییابد .لذا الزم است کیفیت آب موجود در آبرفت مورد بررسی
قــرار گیرد .هرچه میزان هدایت الکتریکی آب برحسب واحد
میکروزیمنس بر سانتیمتر کم باشد ،نشان دهنده وجود امالح کم در
آب و کیفیت مطلوب آن است.

 -6-8-9بافت خاك و نفوذپذيری سطحی

مقدار نفوذ آب در زمین به بافت و ساختمان خاک بستگی دارد.
نفوذپذیری سطحی از جمله عوامل تأثیرگذار در میزان تغذیه آبخوانها
میباشد .تأثیر این عامل در کاهش تبخیر و تعرق نیز نمایان میشود،
بهنحویکه اگر میزان نفوذپذیری سطحی زیاد باشد ،آب زمان کمتری
بر روی سطح باقی مانده و نرخ تبخیر کاهش مییابد و بالعکس اگر
نفوذپذیری پایین باشد ،در شیبهای کم ،آب بر روی سطح زمین باقی
مانده و بعد از مدتی تبخیر گردیده و باعث افزایش امالح خاک نیز
میگردد .نفوذپذیری باال از ویژگی خاکهای خوب برای پخش سیالب
میباشد.

 -09-8-9گراديان هیدرولیکی آب زيرزمینی

در پروژههای تغذیه مصنوعی ،میزان ماندگاری آب تزریق شده اهمیت
خاصی دارد و اجرای این گونه طرحها زمانی توجیه اقتصادی پیدا
خواهد نمود که آب تزریقی در آبخوان باقی بماند .اگر در منطقه میزان
گرادیان هیدرولیکی بسیار زیاد باشد ،بیشتر آب تزریقی از طریق نقاط
خروجی سریعاً تخلیه میشود و عمالً فرآیند تغذیه مصنوعی با مشکل
مواجه میگردد.

 -00-8-9ضخامت ناحیه غیراشباع آبرفت

عمق سطح آب زیرزمینی نشاندهنده ضخامت این الیه است .این
عمق در انتقال امالح آب نفوذی ،نگهداری آب در بخش غیراشباع،
تأثیر بر زمان رسیدن آب به منطقه اشباع و تأثیر بر نرخ نفوذ آب مؤثر
میباشد .کم بودن ضخامت بخش غیراشباع به دلیل تبخیر شدن آب
تزریقی و یا مشکل ماندابی و زیاد بودن آن بهعلت طوالنی شدن مسیر
آب و نگهداشت مقدار قابل توجهی از آب تزریقی ،برای تغذیه مصنوعی
نامناسب میباشد.

 -01-8-9میزان بارش

هرگونه رطوبتی که بهصورت مایع یا جامد از ابرها جدا شده و به سطح
زمین میرسد را بارش گویند .بارش تنها بردار ورودی چرخه
هیدرولوژی است و هر نوع تحلیل در خصوص ورود و خروج از یک
سیستم نیاز به تفسیر اطالعات ورودی دارد .دانش الگوی بارش در
فضا و توزیع زمانی و مکانی آن در زمین ،اساس اطالعات
هیدرولوژیکی است.

 -00-8-9ضريب قابلیت انتقال آبخوان

این ضریب یکی از مهمترین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان است که
نشاندهنده حرکت آب در محیط متخلخل میباشد .توانایی انتقال در
الیههای آبدار در مناطق مختلف ،مقادیر بسیار متفاوتی داشته ولی
بهطور معمول مقدار آن بین  10تا  10000مترمربع در روز تغییر میکند.
هرچه میزان انتقال پذیری آبرفت بیشتر باشد ،برای تغذیه مصنوعی
مناسبتر است .فرمول محاسبه قابلیت انتقال بهصورت  T=K×Dبیان
میشود که در آن  Kهدایت هیدرولیکی آبخوان و  Dضخامت الیه
آبدار است .بهترین و دقیقترین روش تعیین ضرایب هیدرودینامیک
برای هر آبخوان روش آزمون پمپاژ است .برای این منظور بهطور
استاندارد در هر  20الی  29کیلومترمربع نیاز به یک آزمایش پمپاژ
خواهد بود.

 -00-8-9دمای متوسط

شرایط بهینه اقلیمی در مکانیابی محل تغذیه مصنوعی آبهای
زیرزمینی اهمیت خاصی داشته و دما یکی از عوامل مؤثر در ایجاد
شرایط اقلیمی بهینه میباشد.
 -00-8-9تبخیر و تعرق

تعیین میزان تبخیر و تعرق بهعنوان یکی از جریانهای اصلی در چرخه
هیدرولوژی حائز اهمیت است .تبخیر 9یکی از مهمترین فرآیندهای
کاهش آب میباشد که آگاهی از میزان آن میتواند نقش مهمی در
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تعیین میزان آب قابل دسترس و تهیه بیالن آب زیرزمینی منطقه داشته
باشد.

()2

که در آن  λmaxمقدار ویژه حداکثر ماتریس مقایسات زوجی مورد
بررسی و  nبُعد ماتریس یا تعداد گزینهها (معیارها) میباشد .محققین
مقادیر شاخص ناسازگاری ) (I.I.را برای ماتریسهایی که اعداد آنها
کامالً تصادفی اختیار شده باشند ،محاسبه نموده و تحت عنوان شاخص
ناسازگــاری تصادفی ) 7(R.I.I.در جــداولی ارائه کــردهانــد
( .)Ataei, 2016; Marinoni, 2004برای هر ماتریس ،حاصل تقسیم
شاخص ناسازگاری بر شاخص ناسازگاری تصادفی ،نرخ ناسازگاری
 (I.R)8نامیده میشود که معیار مناسبی برای قضاوت در مورد
ناسازگاری میباشد (رابطه .)2

 -9-9روش تحلیل سلسله مراتبی )(AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی از جمله تکنیکهای تصمیمگیری
چندمعیاره میباشد که در سال  1520توسط توماس ال ساعتی 6استاد
دانشگاه پیتسبورگ ارائه شده است ( .)Ataei, 2016تحلیل سلسله
مراتبی یک روش نیمه کیفی است که شامل ماتریسهای وزندهی بر
مبنای مقایسات زوجی بین عوامل بوده و میزان مشارکت هر یک از
عوامل را در مکانیابی مشخص میکند .از مزایای این روش آن است
که با استفاده از تجربه و دانش کارشناسان و متخصصین در زمینه
کاربرد موردنظر و با در نظر گرفتن خصوصیات محدوده مطالعاتی،
فاکتورهای مناسب تعیین و وزندهی میشوند .در تحلیل سلسله
مراتبی روش کار بدین صورت است که ابتدا بهمنظور تعیین ارجحیت
عوامل مختلف و تبدیل آنها به مقادیر کمی از قضاوتهای شفاهی
نظرات کارشناسی بر مبنای مقایسات زوجی استفاده میشود ،بهطوری
که تصمیم گیرنده ارجحیت یک عامل را نسبت به علل دیگر در نظر
گرفته و این قضاوتها را به مقادیر کمی بین  1الی ( 5از کم
اهمیتترین تا بیشترین میزان اهمیت) تبدیل مینماید .ذکر این نکته
ضروری است که در صورت موجود بودن دادههای قطعی برای یک
معیار (بهعنوان نمونه فواصل محدودههای پیشنهادی از خطوط
مواصالتی) ،لزومی به نظرسنجی از افراد خبره در تکمیل ماتریسهای
مقایسات زوجی نبوده و اتفاقاً با وارد کردن دادههای مذکور ،میزان
ناسازگاری ماتریس حاصله صفر خواهد بود.

 -1نتايج و تحلیل نتايج
 -0-1سلسله مراتب تصمیمگیری مدل مکانيابی

جهت مکانیابی تغذیه مصنوعی با استفاده از روش  ،AHPمعیارها و
زیرمعیارها در این پژوهش به چهار گروه اصلی تقسیمبندی شدند و
سلسله مراتب تصمیمگیری برای مدل مکانیابی در شکل  2نشان داده
شده است.
 -8-1كالسهبندی و وزندهی دادههای هر شاخص

در رابطه با درجه اهمیت کالسههای هر یک از شاخصهای بهکار
گرفته شده در این تحقیق ،براساس نظرات کارشناسان و متخصصین
و استفاده از تحقیقات پیشین ،گستره دامنه دادههای هر معیار
طبقهبندی ،سپس نتایج ماتریسهای مقایسات زوجی محاسبه گردید
که در جدول  2ارائه شده است .الزم بهذکر است طی مروری بر ادبیات
فنی موضوع ،مشخص گردید محققان عموماً برمبنای شرایط موجود
منطقه مورد مطالعه خود اقدام به کالسهبندی محدوده نمودهاند .به
بیان دیگر اگر محدوده مورد مطالعه دارای شیب توپوگرافی در گستره
وسیعی باشد ،نحوه کالسهبندی زمینها از نقطه نظر شاخص شیب ،با
محدودههای هموار متفاوت خواهد بود.

پس از انجام مقایسات زوجی ،محاسبه شاخص سازگاری این
ماتریسها ضروری است و باید نسبت به قابل قبول یا مردود بودن آن
قضاوت نمود .در حالت کلی میتوان گفت که میزان قابل قبول
ناسازگاری یک ماتریس یا سیستم ،بستگی به تصمیمگیرنده دارد .اما
ساعتی ،عدد  0/1را بهعنوان حد قابل قبول ارائه مینماید .بنابراین در
صورتی که این شاخص برای هر یک از ماتریسهای مقایسات زوجی،
مقدار عددی بزرگتر از  0/1داشته باشد ،مقایسهها و وزنهای اختصاص
داده شده با یکدیگر ناسازگارند و در قضاوتها باید تجدیدنظر کرد
( .)Saaty, 2001برای محاسبه نرخ ناسازگاری ) (I.Rاز دو پارامتر
شاخص ناسازگاری ) (I.I.و شاخص ناسازگاری تصادفی )(R.I.I.
استفاده میشود .شاخص ناسازگاری از رابطه ( )1بهدست میآید
(:)Ataei, 2016; Marinoni, 2004
()1

𝑛 λ max −
𝑛−1

I. I.
R. I. I.

= I. R.

 -9-1وزندهی و ارزشگذاری معیارها و زيرمعیارها به روش
AHP

با در نظر گرفتن میانگین هندسی نظرات کارشناسان و استفاده از
نرمافزار  ،Expert Choiceوزنهای نسبی و نهایی برای شانزده معیار
انتخاب شده بهدست آمد .برای اینکه نتایج حاصل از مقایسات زوجی
و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPقابل قبول باشد ،باید ضریب
ناسازگاری کمتر از  0/1باشد .در واقع این ضریب تعیینکننده صحت
وزندهی انجام شده میباشد.

= I. I.
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Fig. 2- The decision-making hierarchy structure in the site selection model

شکل  -8ساختار سلسله مراتب تصمیمگیری در مدل مکانيابی

بر این اساس مناطقی که بیشترین مجموع وزنی را کسب کرده بودند
در پهنههای بسیار مناسب جهت پخش سیالب در راستای اجرای طرح
تغذیه مصنوعی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند که مساحتی
حدود  10کیلومترمربع از کل مساحت منطقه را شامل میشود.
اطالعات بیشتر در خصوص پهنهبندی فــوق در جـدول  9ارائه شده
است.

در این پژوهش ضریب ناسازگاری بهدست آمده برای کل مدل
مکانیابی برای وزن معیارها با استفاده از نرمافزار Expert Choice
برابر  0/02بهدست آمد که مقدار آن با توجه به دامنه ضریب ناسازگاری
(کمتر از  )0/1قابل قبول بوده و مورد تأیید میباشد .الزم بهذکر است
جامعه هدف در تکمیل پرسشنامهها شامل  10نفر از متخصصین
مدیریت منابـــع آب در شرکت آب منطقهای استان آذربایجانغربی،
 9نفر از کارشناسان محیطزیست از اداره کل حفاظت محیط زیست
استان آذربایجانغربی 9 ،نفر از اساتید دانشگاهی و  9نفر از افراد شاغل
در این زمینه و همچنین متخصصین  ،GISجمعاً به تعداد  29نفر ،بوده
است .در جدول  9وزنهای هرکدام از معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در
تصمیم آورده شده است.

 -0-1مناطق پیشنهادی (سناريوهای) اجرای طرح

در پهنههای بسیار مناسب که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند ،در
بخشهای مختلف منطقه مورد مطالعه محدودههایی کلی به تعداد
شش سناریوی پیشنهادی بهعنوان محلهای اجرای طرح پخش
سیالب در راستای تغذیه مصنوعی آبخوان دشت خوی تعیین و معرفی
گردید .موقعیت سناریوها در شکل  9ارائه شده است.

 -1-1تلفیق اليههای اطالعاتی

پس از محاسبه وزن کالسههای هر معیار و همچنین وزن نهایی
شاخصها و زیرمعیارها ،اوزان محاسبه شده در محیط نرمافزار Arc
 GIS.10.2به الیههای اطالعاتی که قبالً با پیکسل سایز  10×10متر
آمادهسازی شده بود ،اعمال گردید و تلفیق الیهها با استفاده از روش
همپوشانی مجموع وزنی ) (Weighted Sumکه یکی از ایدهآلترین
روشهای تلفیق در  GISمیباشد ،انجام گرفت .سپس محدودیتها و
حریمهای شناسایی شده مطابق جدول  1اعمال گردید و نهایتاً نقشه
رستری پهنههای مختلف در پنج کالس بسیار مناسب ،مناسب،
متوسط ،نامناسب و بسیار نامناسب طبقهبندی شدند.

 -0-1اولويتبندی و تعیین سناريوی برتر براساس AHP

در شکل  1نتایج تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی سناریوها با جزئیات
مربوطه آورده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود،
سناریوی سوم با کسب امتیاز  0/2072رتبه اول را کسب نموده و پس
از آن بهترتیب سناریوهای شماره  9 ،6 ،2 ،1و  1با اوزان ،0/1792
 0/1999 ،0/1972 ،0/1669و  0/1952در رتبههای دوم تا ششم قرار
میگیرند .در بین خصوصیات مربوط به شاخصها ،خصوصیات
هیدروژئولوژیکی بیشترین تأثیر را در اولویتبندی سناریوها ایفا نموده
است و بعد از آن خصوصیات فیزیکی ،اقلیمی و هیدرولوژیکی بهترتیب
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Table 2- Classification of criteria used in site selection model and the respective weights

 كالسهبندی معیارهای مدل مکانيابی و اوزان مربوطه-8 جدول
No.

1

Land Use

Slope
Topography
(percent)

2

3

Geology

4

Geomorphology

Distance from
Waterways
(m)

5

6

7

8

Parameters

Distance from
Roads
(m)

Distance from
Wells, Springs
and Aqueducts
(m)

Distance from
Fault Zones
(m)

Classification

Weight

No.

Parameters

Classification

Weight

Rangeland

0.594

> 300

0.619

Rainfed Areas

0.268

280-300

0.206

Agricultural

0.092

260-280

0.111

Residential areas

0.045

< 260

0.064

0-2

0.533

< 1350

0.605

2-4

0.312

1350 - 1450

0.222

4-6

0.104

1450 - 1550

0.111

>6

0.052

> 1550

0.062

Qt2

0.559

< 10.5

0.482

Qt1

0.318

10.5 - 11.5

0.309

Qf-Q2f-Qal
Plc, Plqc, Qtr, Mm, Mtmt, Amg,
Oml, Peb
Flood plains, Plated mount
plains, Gravelly alluvium fans
Plateaus and upper terraces,
Plains of the river sediment
Low land,
Gravelly collavial fans
Mountains, Hills

0.064

11.5 - 12

0.135

> 12

0.074

< 1000

0.497

1000 - 1500

0.212

1500 - 2000

0.191

0.057

> 2000

0.100

< 500

0.649

<1

0.536

500 - 1000

0.217

1 - 1.5

0.320

1000 - 2000

0.083

1.5 - 2

0.099

> 2000

0.051

>2

0.045

< 2000

0.483

30 -80

0.573

2000 - 4000

0.272

10 - 30

0.259

4000 - 6000

0.157

> 80

0.116

> 6000

0.088

< 10

0.052

> 400

0.626

> 1000

0.495

200 - 400

0.230

700 - 1000

0.276

100 - 200

0.088

400 - 700

0.164

< 100

0.056

< 400

0.064

> 3000

0.544

Very high

0.487

2000 - 3000

0.292

High

0.308

1000 - 2000

0.107

Medium

0.115

< 1000

0.057

Low

0.089

9

10

11

Precipitation Rate
(mm)

Evapotranspiration
Rate
(mm)

Average Temperature
(˚C)

0.059
0.568
0.263

12

0.113

13

14

15

16

Groundwater Quality
(Electrical
Conductivity)
(µSiemens/cm)

Groundwater
Gradient
(percent)

Thickness of nonSaturated Alluvial
Zone
(m)

Aquifer Transfer
Capability
(m2/day)

Soil Texture and
Surface Permeability
(rate)

Table 3- Results of weighting criteria and sub-criteria (Expert Choice software output)

)Expert Choice  نتايج وزندهی معیارها و زيرمعیارها (خروجی نرمافزار-9 جدول
Criteria

Weight

Sub-Criteria

0.440

1-1- Thickness of non-Saturated Alluvial Zone
1-2- Aquifer Transfer Capability
1-3- Soil Texture and Surface Permeability

Physical Criteria

0.385

2-1- Slope Topography
2-2- Land Use
2-3- Geomorphology
2-4- Geology
2-5- Distance from Waterways
2-6- Distance from Fault Zones
2-7- Distance from Roads
2-8- Distance from Wells, Springs and Aqueducts

Climatic Criteria

0.127

3-1- Precipitation Rate
3-2- Evapotranspiration Rate
3-3- Average Temperature

Hydrological Criteria

0.048

Hydrogeological Criteria

4-1- Groundwater Quality
4-2- groundwater gradient
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Local Weight
0.413
0.327
0.260
0.305
0.211
0.098
0.078
0.210
0.043
0.025
0.030
0.550
0.240
0.210
0.667
0.333

Overall Weight
0.182
0.144
0.114
0.118
0.081
0.038
0.030
0.082
0.016
0.009
0.011
0.070
0.031
0.026
0.032
0.016

Table 4- Factors and Privacy Considered for site selection

جدول  -1عوامل و حريمهای در نظر گرفته شده جهت مکانيابی
Reference
)Iran Ministry of Energy (2014
)Naseri et al. (2009
)Mehrabi et al. (2012
)Iran Ministry of Energy (2005
)Shaeri and Rahmati (2012

Privacy
50 m
200 m
200 m
100 m
1,000 m

Table 5- Final zoning information for Khoy plain
artificial aquifer recharge

اثرگذاری قرار دارند .عمدهترین دلیل برتری سناریوی سوم بر دیگر
سناریوها ،وزن اکتسابی آن از معیارهای هیدروژئولوژیکی است که
شامل ضریب قابلیت انتقال آبخوان ،بافت خاک و میزان نفوذپذیری
سطحی ،همچنین ضخامت بخش غیراشباع آبرفت میباشد.

جدول  -0اطالعات پهنهبندی نهايی دشت خوی جهت تغذيه
مصنوعی آبخوان
Area
)(Percent
9.04
20.07
22.85
16.71
31.33

)(km2
57.16
126.98
144.61
105.77
198.29

Factors
Wells, Springs, and Aqueducts
Roads
Faults
Waterways
Demographic Locations Range

Ranges
Very suitable ranges
Suitable ranges
Moderate preferred areas
Unsuitable areas
Very Unsuitable areas

 -2-1تحلیل حساسیت نتايج در AHP

تح لیل حساسیت امکان بازبینی نتایج نهایی را فراهم نموده و میتواند
در تعیین میزان اثرگذاری یک شاخص بر تصمیم ،مورد استفاده قرار
گیرد.

Fig. 3- Map the location of the proposed sites

شکل  -9نقشه موقعیت محدوده سناريوهای پیشنهادی
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)Fig. 4- The results of analytical hierarchy process (AHP
شکل  -1نتايج تحلیل سلسله مراتبی )(AHP

در شکل  6نتایج آنالیز حساسیت نسبت به وزن معیار فیزیکی آورده
شده است .براساس این شکل ،تصمیم نهایی در تعیین اولویتهای
سوم تا پنجم بهشدت متأثر از وزن این معیار میباشد ولی اولویت اول
چندان تحت تأثیر نیست.

به بیان دیگر ،اگر تصمیم نهایی نسبت به وزن شاخصی مفروض
حساسیت باالیی داشت (یعنی با ایجاد تغییرات انتخابی در وزن
شاخص ،اولویت سناریوها دچار تغییر گردید) ،الزم است نحوه محاسبه
وزن این شاخص با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد .نرمافزار
 Expert Choiceچهار حالت گرافیکی برای تحلیل حساسیت ارائه
میکند که عبارتند از پویا ( ،)Dynamicشیب خط ( ،)Gradientنتایج تحلیل حساسیت تصمیم نسبت به وزن معیارهای هواشناسی و
عملکرد ( )Performanceو دو بعدی ( .)2D Plotبا توجه به امکان اقلیم ،حاکی از عدم تأثیرپذیری و غیرحساس بودن تصمیم است .به
تفسیر نتایج در حالت عملکرد ،در تحقیق حاضر از این روش استفاده بیان دیگر افزایش یا کاهش وزن این معیار بر ترتیب اولویتهای اول
شد .همانطور که در شکل  9نشان داده شده است ،اولویت اول تصمیم تا چهارم هیچ تأثیری نداشته و فقط ترتیب اولویتهای پنجم تا ششم،
(سناریــوی شماره  )9حساسیتی نسبت بــه تغییر وزن معیار آن هم در شرایط کاهش وزن این معیار از مقدار اولیه  0/127تا حدود
هیدروژئولوژیکی ندارد (خط عمودی وزن معیار هیدروژئولوژیکی در  0/090و یا افزایش شدید آن تا حدود  ،0/500مشهود است .در عمل
تصمیم معادل  0/110را نشان میدهد) .با این وجود با کاهش یا این شرایط امکانپذیر نبوده و لذا میتوان چنین ادعا نمود که در منطقه
(شامل میزان بارش،
 5:34:06اقلیمی
خصوصیات
Pageحدود  20درصد ،امکان ایجاد تغییر در
1 ofمیزان
افزایش وزن این معیار 1به
10/25/2001
مورد مطالعه به دلیل نزدیکی PM
Gradientاولویتبندی سناریوها از این منظر
Sensitivityمتوسط دما)،
تبخیر و تعرق و
نرخ
اولویتهای دوم تا پنجم وجود خواهد داشت.
for nodes below: Goal: sitekhoy
ضروری نمیباشد.

Fig. 5- Sensitivity analysis of the decision with respect to the changes of hydrogeological criteria weight

Objectivesوزن معیار هیدروژئولوژيکی
نسبت به تغییر
شکل  -0تحلیل حساسیت تصمیم
Names
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1- Hydrogeological Criteria

1- Hydrogeol

2- Physical Criteria

2- Physical

3- Climatic Criteria

3- Climatic

4- Hydrological Criteria

4- Hydrologi

Alternatives Names

10/25/2001 5:41:17 PM

Page 1 of 1

Gradient Sensitivity for nodes below: Goal: sitekhoy

Fig. 6- Sensitivity analysis of the decision with respect to changes of physical criteria weight

تغییر وزن معیار فیزيکی
تصمیم نسبت به
Objectives
شکل  -0تحلیل حساسیتNames
1- Hydrogeol 1- Hydrogeological Criteria
گرفته شد .برای
با این وجود از آنجا که سعی شده است مدل ارائه شده در مقاله حاضر  AHPدر اولویتبندی و تعیین گزینه برتر ،بهره
2- Physical
Physical Criteria
جهت2-اجرای طرح تغذیه مصنوعی از تعداد
جامعیت کافی برای کاربرد در سایر مناطق را داشته باشد ،این معیار در شناسایی مکانهای مناسب
3Climatic
3Climatic
Criteria
(برخی ثابت و بعضی متغیر در زمان) شامل شیب
شانزده معیار
مدل نگاه داشته شد.
4- Hydrologi
زمین4-
Hydrological
Criteria
مورفولوژی ،بافت خاک و
شناسی ،ژئو
کاربری اراضی،
توپوگرافی،
Alternativesسطحی ،ضخامت ناحیه غیراشباع آبرفت ،ضریب قابلیت
 Namesنفوذپذیری
از منظر هیدرولوژیکی نیز مشابه مورد هواشناسی و اقلیم ،تصمیم نهایی
حساسیت باالیی نسبت به وزن این معیار ندارد .چرا که تغییرات در انتقال آبخوان ،میزان بارش ،دمای متوسط ،میزان تبخیر و تعرق،
 ،Sc-1فاصله از منابع
Sc-1زیرزمینی
اولویتهای دوم و سوم و نیز پنجم و ششم تنها درصورت افزایش وزن کیفیت آب زیرزمینی ،گرادیان هیدرولیکی آب
Sc-2
Sc-2
معیار هیدرولوژیکی به میزان بیش از  200درصد مقدار اولیه ( )0/012آب سطحی ،فاصله از چاهها ،چشمهها و قناتها ،فاصله از گسلها و
Sc-3خوشهSc-3
فیزیکی ،اقلیمی،
همچنین فاصله از جاده در قالب چهار
رخ خواهد داد و اولویت اول بدون تغییر باقی میماند.
گردیدهSc-4
Sc-4
است .با استفاده از
هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ،استفاده
Sc-5
Sc-5
تحلیلهای حساسیت نسبت به وزن زیرمعیارها نیز انجام گردید .با روش تحلیل سلسله مراتبی  AHPو جداول مقایسات زوجی ،وزن و
Sc-6
نامهها و نرمافزار
Sc-6پرسش
توجه به اوزان معیارهای اصلی ،ایجاد تغییرات انتخابی در وزن ارجحیت هریک از معیارها از طریق تکمیل
زیرمعیارهای هیدروژئولوژیکی و فیزیکی مورد توجه قرار گرفتند که  Expert Choiceمحاسبه گردید و با اعمال اوزان بهدست آمده به
الیههای استفاده شده در نرمافزار  ،ArcGISنقشه مکانیابی نهایی
نتایج حاکی از عدم تأثیرپذیری اولویت اول میباشد.
منطقه تهیه گردید .به بیان دیگر ،براساس تلفیق الیهها به روش
همپوشانی مجموع وزنی ) (Weighted Sumدر محیط  GISو بعد از
 -0خالصه و جمعبندی
MGhاعمال محدودیتها ،نقشههای موردنیاز استخراج گردید و منطقه
در مطالعات مکانیابی جهت تغذیه مصنوعی ،شاخصهای مختلفی در
مذکور در پنج کالس ،بسیار مناسب تا بسیار نامناسب طبقهبندی شد.
نظر گرفته میشوند .این عوامل دارای مقادیر مختلفی از نظر
در پهنههای بسیار مناسب که باالترین ارزش را کسب کرده بودند،
اولویتهای وزنی هستند که عموماً برمبنای نظرات کارشناسی و تلفیق
تعداد شش سناریوی پیشنهادی در بخشهای مختلف منطقه معرفی
قضاوتهای متخصصین تعیین میگردند .در این پژوهش با بهرهگیری
گردیدند.
از سیستم اطالعات جغرافیایی  GISو همچنین روش تحلیل سلسله
مراتبی  ،AHPگزینههای متعددی با توجه به معیارهای تعیین شده
در این مطالعه نرخ ناسازگاری برای مدل مکانیابی  0/02بهدست آمد
جهت انتخاب سایتهای تغذیه مصنوعی معرفی شده است .در حقیقت
که داللت بر سطح قابل قبول سازگاری مقایسات زوجی دارد .با توجه
از تکنیک  GISبهعنوان ابزاری جهت مکانیابی استفاده شد و از مدل
به نتایج حاصل از وزندهی الیههای اطالعاتی  GISمشخص گردید
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4- Meknassy
5- Evaporation
6- Saaty
7- Random Inconsistency Index
8- Inconsistency Ratio

 ضریب قابلیت انتقال،که معیارهای ضخامت ناحیه غیراشباع آبرفت
 شیب توپوگرافی و بافت خاک و نفوذپذیری سطحی یعنی،آبخوان
خصوصیات گروه هیدروژئولوژیکی بهترتیب دارای بیشترین اهمیت
)0/111  و0/112 ،0/111 ،0/122 (بهترتیب دارای اوزان نرمال شده
و معیار فاصله از مسیرهای ارتباطی دارای کمترین تأثیر (با وزن نرمال
 براساس.) در مدل مکانیابی تغذیه مصنوعی بوده است0/005 شده
،نقشه نهایی مشخص گردید که عمدتاً نواحی حاشیه کوهستانها
 مناطق با شیبهای،دشتهای دامنهای و ورودیها به طرف دشت
 مناطق با، درصد2 مالیم و بهطور متوسط در شیبهای کمتر از
باالترین کیفیت آب و دارای ضخامت ناحیه غیراشباع کافی جهت
( با ضریبQt1) تغذیه و واحدهای کواترنری آبرفتهای عهد حاضر
 جهت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی به روش،قابلیت انتقال باال
 همچنین مقایسه، در پهنههای بسیار مناسب قرار دارند،پخش سیالب
نتایج تحقیق حاضر با تحقیق انجام شده در این منطقه در گذشته
) نشان میدهد که محل اجرایMaleki Gezelbar et al., 2015(
طرح قبلی تغذیه مصنوعی به روش حوضچهای نیز در محدوده
پهنههای بسیار مناسب و سناریوی برتر این پژوهش (محدوده سناریوی
.شماره سه) واقع میباشد
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