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 برای اصالحAHP  وFuzzy Logic استفاده از مدلهای

Using Fuzzy Logic and AHP Models to Modify
GALDIT Model in Coastal Aquifer
Vulnerability Assessment

 در ارزيابی آسیبپذيری آبخوان ساحلیGALDIT مدل

M. Bordbar2 A. Neshat2* and S. Javadi3

Abstract
As a source of drinking water, groundwater is very important
in coastal aquifers. Groundwater vulnerability maps can be
used in order to protect the quality of groundwater resources.
Therefore, in this study, GALDIT model was applied to assess
and determine vulnerable areas to seawater intrusion in
Gharesoo-Gorgan Rood coastal aquifer. The GALDIT model
is a type of rating models and needs to be calibrated for each
study area. The novelty of this study was to use the Fuzzy
Logic model to modify the GALDIT model. In addition, the
weights of this model were modified by Analytical Hierarchy
Process (AHP). The Pearson’s correlation coefficient was used
to validate the results. Correlation coefficient between FuzzyAHP and GALDIT-AHP models with TDS concentration was
0.63 and 0.51, respectively. As a result, Fuzzy-AHP model is
the optimal model for the study area. The results of the
vulnerability map indicated that areas in the northwest and
west of aquifer are highly vulnerable to the seawater intrusion.
The Fuzzy Logic model can be used as an effective way to
modify the GALDIT model and ensure its results.
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چکیده
آبهای زیرزمینی در نواحی ساحلی به عنوان منبع تأمینکننده آب شرب از
 نقشههای آسیبپذیری آب زیرزمینی.اهمیت زیادی برخوردار هستند
 از.می توانند در راستای حفاظت از کیفیت منابع آب زیرزمینی استفاده شوند
 برای ارزیابی و تعیین نواحی آسیبپذیرGALDIT  مدل،اینرو در این مطالعه
گرگانرود نسبت به پیشروی آب شور بهکار رفته-در آبخوان ساحلی قرهسو
 از مدلهای رتبهای میباشد و در هر منطقه بایستیGALDIT  مدل.است
 به منظورFuzzy logic  نوآوری این مطالعه استفاده از مدل.کالیبره شود
 با روش، عالوه بر این وزنهای این مدل. استGALDIT اصالح مدل
 سپس از ضریب همبستگی.( اصالح شدAHP) تحلیل سلسله مراتبی
 نتایج ضریب همبستگی بین.پیرسون برای اعتبارسنجی نتایج استفاده گردید
 و0/83  به ترتیبTDS  با غلظتGALDIT-AHP  وFuzzy-AHP مدل
 در نتیجه مدل بهینه برای ناحیــه مورد مطالعه مدل. حاصل شد0/11
 نقشه آسیبپذیری نهایی نشان داد که نواحی. میباشدFuzzy-AHP
 مدل.شمالغرب و غرب آبخوان آسیبپذیری زیاد به پیشروی آب شور دارند
 میتواند به عنوان روشی کارآمد جهت اصالح مدلFuzzy logic
. به کار رود و میتوان به نتایج حاصل از آن اطمینان نمودGALDIT
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گسترده ساحلی اجرا شود ( .)Trabelsi et al., 2016از دیگر
ویژگیهای این روش ترکیبی از تجزیه و تحلیل آبهای زیرزمینی و
پیشروی آب شور است ( .)Saidi et al., 2013تاکنون مطالعاتی برای
ارزیابی آسیبپذیری آبخوانهای ساحلی با استفاده از مدل
 GALDITو  GISصورت گرفته است ( ;Recinos et al., 2015

 -0مقدمه
آبهای زیرزمینی یکی از اجزاء اصلی منابع آب در بسیاری از مناطق
دنیا هستند که بهوسیله فعالیتهای خانگی ،کشاورزی یا فعالیتهای
دیگر آلوده شدهاند ( .)Shrestha et al., 2017اثرات رشد جمعیت،
شهرنشینی سریع ،تنوع فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی به تخریب
کمی و کیفی آب زیرزمینی کمک میکند (.)Allouche et al., 2017
آلودگی آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین تهدیدات زیستمحیطی
میباشد که بهوسیله فعالیتهای انسانی ایجاد گردیده است
( .)Neshat et al., 2015تاکنون کیفیت آب در مدیریت آب زیرزمینی
بیشتر مورد تــوجه بــوده است ( ;Neshat et al., 2014b
.)Ayazi et al., 2010; Pradhan, 2009

;2013

al.,

et

Saidi

;2012

al.,

et

Najib

 .)Allouche et al., 2017; Trabelsi et al., 2016به عنوان مثال
) Recinos et al. (2015به کاربرد شاخص آسیبپذیری GALDIT
در آبخوان یونان در طی دورههای زمانی مختلف پرداختند .نتایج حاصل
نشان داد پارامترهای ارتفاع سطح آب زیرزمینی باالتر از سطح دریا و
تاثیر کیفی پیشروی آب دریا به دلیل استفاده بیش از حد از آبیاری به
شدت تغییر یافتهاند .در این تحقیق مدل  GALDITبا توجه به
خصوصیات هیدروژئولوژیکی منطقه اصالح نگردیده است .در
مطالعهای مشابه Najib et al. (2012) ،از روش  GALDITبرای
تعیین نواحی آسیبپذیری آب زیرزمینی در مراکش استفاده نمودند.
نتایج حاصل نشان داد که آسیبپذیری آبخوان از خط ساحلی وجود
دارد و تا  3کیلومتری دشت میرسد .در این مطالعه صحتسنجی نتایج
مدل  GALDITانجام نشده است .از آنجایی که مدلهای
شاخصگذاری و همپوشانی از مدلهای رتبهای میباشند ،میتوان از
روش تحلیل سلسله مراتبی جهت ارزیابی آسیبپذیری آبخوان استفاده
نمود .تاکنون در سایر نقاط جهان ،محققین مختلف با استفاده از این
روش به بررسی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی پرداختهاند
( Gorgij and Moghaddam, 2016; Sener and Darvaz,

تعیین نواحی آسیبپذیر میتواند کمک مؤثری در جلوگیری از آلودگی
آبهای زیرزمینی باشد .از اینرو روشهای بسیاری جهت ارزیابی
آسیب پذیری آب زیرزمینی وجود دارد که به سه گروه روشهای
شاخصگذاری ،روشهای آماری و روشهای فرآیندی تقسیم میشود
( ;Neshat at al., 2014c; Javadi et al., 2017
;Soltani et al., 2018; Neshat and Pradhan, 2017

;.)Riebeiro et al., 2017; Jafarighariehali et al., 2012
روشهای آماری طیفی از آمار خالصه ساده یا توصیفی تا تجزیه و
تحلیلهای پیچیده از غلظت آالیندههای مورد نظر را شامل میشود.
روشهای فرآیند مبنا به رویکردهایی که یا شبیهسازی میکنند یا
فرآیندهای فیزیکی حرکات آب و بخشهای مرتبط و انتقال آالیندهها
در محیطزیست را در نظر میگیرند اشاره دارد .این نگرشها معموالً
شامل استفاده از مدلهای شبیهسازی فرآیند که توزیع آسیبپذیری را
بر اساس حرکات آب و محلولها محاسبه میکنند؛ میباشند.
روشهای شاخصگذاری بهطور مستقیم رتبههای عددی را برای
توصیفهای فیزیکی مختلف جهت ایجاد طیف وسیعی از گروههای
آسیبپذیری اختصاص میدهند ( ;Riebeiro et al., 2017
 .)Jafari et al., 2016احتمال حرکت آالیندهها از طریق زمین و
رسیدن به منابع آب زیرزمینی با استفاده از روشهای ارزیابی
آسیبپذیری آب زیرزمینی مشخص میشود ( Neshat and
 .)Pradhan, 2015bمدلهای آسیبپذیری آب زیرزمینی شامل
پارامترهای مشابه هستند که با دادههای مختلف به کار میروند
( .)Neshat and Pradhan, 2015aیکی از روشهای شاخصگذاری
و همپوشانی بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری آب زیرزمینی روش
 GALDITمیباشد که توسط Chachadi and Lobo-Ferreira
) (2001گسترش یافت .از مزایای این روش هزینه کم ،نیاز به حجم
داده کم و جمعآوری آسان اطالعات است که میتواند در مناطق

;2013; Neshat et al., 2014a; Neshat et al., 2015a
 .)Kardan Moghaddam et al., 2017از طرفی دیگر ،طبقهبندی

در روشهای شاخص رتبهای براساس روش بولین میباشد .در
طبقهبندی به روش بولین باید مرز بین طبقات مشخص شود.
شاخصهای آسیبپذیری دارای ماهیت طیفی و دامنهدار میباشند .به
همین جهت در طبقهبندی به روش بولین یک منطقه با کوچکترین
تغییر از یک طبقه به طبقه باالتر یا پایینتر جابهجا میشود ،که اصوال
قابل قبول و توجیه نیست .در صورتی که در روش  Fuzzyبا مفهوم
درجه عضویت میتواند روشی مناسب به منظور طبقهبندی و رتبهبندی
نسبت به روش بولین باشد (.)Malanoa and Gao, 1992
روش  Fuzzyدر مطالعات بسیاری در مناطق مختلف جهت ارزیابی
آسیب پذیری آبخوان به کار رفته است .از جمله Cameron and
) Peloso (2001از مدل  DRASTICجهت تعیین پتانسیل آلودگی
آب زیرزمینی استفاده نمودند .سپس رتبهبندی ،طبقهبندی و تلفیق
الیهها را با روش فازی انجام دادند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که
روش فازی دارای انعطاف زیادی است و پتانسیل آلودگی را دقیق نشان
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میدهــد Dixon (2005) .نقشه آسیبپــذیـری آبخوان رود
 Mississippiرا با استفاده از منطق  Fuzzyتهیه کرد .وی با هدف
بهبود مدل  DRASTICنقشههای پتانسیل آلودگی را با استفاده از
اطالعات ساختار خاک و کاربری اراضی تهیه نمود .نتایج وی نشان
داد که استفاده از پارامتر خاک در نقشه آسیبپذیری با استفاده از مدل
 Fuzzyتطابق خوبی با مشاهدات میدانی دارد .پیشبینی برای مدل
آسیبپذیری  Fuzzyکه با استفاده از اطالعات شاخص بارگیری
آفتکشها تولید شده بود ،به میزان قابل توجهی بهبود نیافت .استفاده
از اطالعات کودهای شیمیایی در این مدل نیازمند شناسایی بیشتر
است ،که از نقاط ضعف این مطالعه استPathakat et al. (2008) .
از روش  DRASTICو تکنیک  Fuzzyبه منظور ارزیابی آسیبپذیری
آبخوان کاتماندو استفاده نمودند .نتایج مدل  DRASTICنشان داد که
در برخی نواحی اختالف مقادیر پارامترها با یک محدوده یکسان را
نادیده میگیرد و اثر تغییرات فاکتورهای هیدروژئولوژیکی بر
آسیبپذیری را در نظر نمیگیرد .در صورتی که روش  Fuzzyدر تعیین
آسیبپذیری کارآمدتر و کاربردیتر استDuhalde et al. (2018) .
به مقایسه سه روش  GOD ،DRASTICو  EKvبرای ارزیابی
آسیبپذیری درهای در شیلی پرداختند .در این مطالعه تکنیک Fuzzy
برای مواجهه با عدم قطعیت مربوط به پارامترهای هیدروژئولوژیکی،
به کار رفت .نتایج حاصل نشان داد که بیشترین آسیبپذیری در بخش
غربی منطقه وجود دارد و از غرب به سمت شرق آسیبپذیری در حال
کاهش است .عالوه براین روش  Fuzzyآسیبپذیری را بهتر از
روشهای معمول ارزیابی میکند .از مطالعات فوق میتوان به این
نتیجه رسید که روشهای تصمیمگیری چندمعیاره و مدل  Fuzzyبه
عنوان مدلهای کاربردی در طول سالهای اخیر استفاده میشوند.
عالوه براین  GISمیتواند به عنوان یک ابزار کمکی برای تهیه
نقشههای آسیبپذیری استفاده شود.

 -0-0ناحیه مورد مطالعه

ناحیه مورد مطالعه در استان گلستان واقع شده است (شکل .)1آبخوان
ساحلی قره سو-گرگانرود در بخش شرقی رشتهکوه البرز با وسعت
 4318کیلومترمربع میباشد .حدود  11از وسعت دشت گرگان-گنبد
آبخوان آزاد با آب شیرین شکلگرفته است .تغذیه سفره آب شیرین
جلگه ساحلی گرگان بهوسیله رودخانههای پرآب دائمی ،نزوالت جوی
و جریان ورودی زیرزمینی که از ارتفاعات وارد دشت میشـونـد انجام
مییابـد .در اولین دوره آماربـرداری از منابع آب زیرزمینی دشت
گرگان-گنبد در سال  1348مقدار بهرهبرداری ساالنه  380میلیون
مترمکعب بوده که در سال آبی  1011/381 ،1394-91میلیون
مترمکعب برآورد شده است .کیفیت آب زیرزمینی در این منطقه از
جنوب به سمت شمال و از شرق به سمت غرب کاهش مییابد .ارتفاع
بارندگی در محدوده گرگان و قرهسو به ترتیب  114/9و 741/7
میلیمتر است .حداکثر دمای منطقه  48درجه سانتیگراد میباشد.

 -0-0روش ارزيابی آسیبپذيری GALDIT

در روش  GALDITآسیبپذیری آبخوان ساحلی بر اساس خصوصیات
هیدروژئولوژیکی آبخوان ارزیابی میشود .شش پارامتر این روش شامل
نوع آبخوان ،هدایت هیدرولیکی آبخوان ،ارتفاع سطح آب زیرزمینی
باالتر از سطح دریا ،فاصله از خط ساحلی ،تأثیر کیفی پیشروی آب دریا
در نواحی ساحلی و ضخامت آبخوان میباشند .در بحث آسیبپذیری
برخی از پارامترها نسبت به سایر عوامل اهمیت بیشتری دارند .بر این
اساس به هر پارامتر با توجه به اهمیت نسبی آن نسبت به سایر عوامل
وزنی از یک تا چهار اختصاص داده میشود .به مهمترین عامل وزن
چهار و کم اهمیتترین آن وزن یک نسبت داده میشود .عالوه براین
هر پارامتر به بازههایی تقسیمبندی میشوند .هر پارامتر در محدوده
 1/1 ،1 ،7/1و  10رتبهبندی میگردد .رتبه  7/1آسیبپذیری کم و
رتبه  10آسیبپذیری زیاد را نشان میدهد (جدول .)1مقادیر شاخص
آسیبپذیری از مجموع ضرب هر پارامتر رتبهبندی شده در وزن آن به
دست میآید که در رابطه  1نشان داده شده است (:)Chachadi, 2005

با توجه به خالهای تحقیقاتی که برای اصالح مدل  GALDITوجود
دارد .از اینرو این مطالعه برای اولین بار به کاربرد مدل Fuzzy logic
در اصالح ایــن مدل برای ارزیابی آسیبپذیری آبخوان ساحلی
قرهسو -گرگانرود در استان گلستان پرداخته است .همچنین ،وزنهای
این مدل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اصالح گردید .جهت
ارزیابی دقیقتر آسیبپذیری و شناخت نواحی آسیبپذیر در آبخوان
ساحلی مدلهای  Fuzzyو  AHPبا هم تلفیق گردیدند .سپس
نقشههای ترکیبی  GALDIT-AHPو  Fuzzy-AHPبرای ناحیه
مورد مطالعه تهیه و مقایسه شد.

6

()1

6

GALDIT Index = ∑{(Wi )R i }/ ∑ Wi
i=1

i=1

در اینجا ،رتبه و وزن هر پارامتر به ترتیب با  Riو  Wiاست .این شاخص
درجه آسیبپذیری آب زیرزمینی نسبت به پیشروی آب شور در آبخوان
ساحلی را تعیین مینماید .اندازه نسبی آسیبپذیری به آالینده موجب
ایجاد شاخص مورد نظر میشود.
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Fig. 1- Geographical location of case study area

شکل  -0موقعیت جغرافیايی منطقه موردمطالعه

پس از محاسبه شاخص  ،GALDITنواحی آسیبپذیر آبخوان تعیین
میگردد .شاخص آسیبپذیری بزرگتر بیانگر آسیبپذیری بیشتر
آبخوان است .در زیر هر کدام از پارامترها به اختصار تشریح شده است.

ارتفاع سطح آب زيرزمینی باالی سطح آب دريا :مهمترین
پارامتر در ارزیابی آسیبپذیری ،سطح آب زیرزمینی نسبت به ارتفاع
دریا است .این اختالف ارتفاع تأمینکننده فشار حرکت جبهه آب شور
به سمت دریا است .رابطه گیبن-هرزبرگ بیان میکند با برداشت هر
متر آب شیرین ذخیره شده باالی ارتفاع متوسط دریا 40 ،متر آب شور
باال میآید .از اینرو اگر سطح آب دریا افزایش یابد موجب کاهش
تخلیه میزان آب زیرزمینی به دریا شده و در نهایت پیشروی آب شور
به آبخوان ساحلی افزایش خواهد یافت .اگر ارتفاع سطح آب زیرزمینی
باالتر از سطح دریا ،کاهش یابد؛ آسیبپذیری آبخون افزایش خواهد
یافت.

نوع آبخوان :آبهای زیرزمینی معموال در سازندهای زمینشناسی
ایجاد میشوند .آبخوانها به چهار گروه آبخوان تحتفشار ،آزاد ،نشتی
و محدود طبقهبندی میشوند .پیشروی آب شور به نوع آبخوان بستگی
دارد .آبخوان تحتفشار بیشترین رتبه را در بین آبخوانهای دیگر دارد
که دلیل آن مخروط افت بزرگتر در این آبخوان میباشد .دادههای
مربوط به این پارامتر از نقشههای زمینشناسی و سنگشناسی تهیه
شد.

فاصله از خط ساحلی :پیشروی آب شور به آبخوان ساحلی ،زمانی
که شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوان برای انتقال مناسب باشد؛ به
بیشترین مقدار میرسد .تأثیر حرکات جزر و مد با فاصله از ساحل کمتر
میشود .هر چه فاصله از خط ساحلی بیشتر باشد ،آسیبپذیری آبخوان
کاهش مییابد.

هدايت هیدرولیکی :هدایت هیدرولیکی از ویژگیهای آبخوان است
که حرکت آب از طریق خلل و فرج و شکافها را نشان میدهد.
پیشروی آب شور تحت تاثیر هدایت هیدرولیکی آبخوان است .هر چه
هدایت هیدرولیکی آبخوان بیشتر باشد ،پیشروی آب شور به آبخوان
بیشتر خواهد بود .هدایت هیدرولیکی زیاد به دلیل پمپاژ و ایجاد مخروط
افت بزرگتر می تواند سبب پیشروی آب شور به آبخوان ساحلی شود.
بیشترین مقدار پیشروی آب شور در فصول خشک که تغذیه ناشی از
بارندگی صفر است ،رخ میدهد.

تأثیر كیفی پیشروی آب دريا در نواحی ساحلی :بر اثر برداشت
آب زیرزمینی غلظت  TDSافزایش مییابد ،که موجب پیشروی آب
شور به آبخوان ساحلی میشود .نسبت  CL/HCO3بهعنوان معیاری
برای شناسایی گسترش آب شور به آبخوان ساحلی است .به این دلیل
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عضویت  Fuzzyحد واسط بین صفر تا یک نشان داده شد .بهمنظور
تهیه نقشه فاکتور فازی در این پژوهش ،با تعریف توابع خطی و با توجه
به اثر مثبت و یا منفی هر پارامتر و در نظر گرفتن معیارها و ضوابط
ارائه شده در  ArcGISاز رابطه ( )7اجرا گردید:

که ،کلراید در آب دریا زیاد میباشد و مقدار کمی در آب زیرزمینی
وجود دارد و برعکس.
ضخامت آبخوان :فاصله بین سطح ایستابی تا الیه نفوذناپذیر را
ضخامت آبخوان تشکیل میدهد .نقشه ضخامت آبخوان با استفاده از
الگ سنگشناسی تولید میشود.
 -2-0روش

) Xij − min(xj
) max(xj ) − min(xj
max(xj ) − Xij
= rij
) max(xj ) − min(xj
فاکتور iام max(xj ) ،و )  min(xjبه
= rij

()7

که در اینجا Xij ،مقار jام از
ترتیب مقادیر بیشینه و کمینه فاکتور iام مربوط به مدل  GALDITو
 rijمقدار عضویت هستند.

Fuzzy

در همه روشهای ارزیابی آسیبپذیری ،عدم قطعیت ناشی از خطای
اطالعاتی و متغیر بودن پارامترهای هیدروژئولوژیکی نسبت به زمان و
مکان میباشد ( .)Anonymous, 1993بنابراین ایجاد مدلی برای
مقابله با عدم قطعیت میتواند ابزار مناسبی برای مدیریت آبخوانها
باشد .با توجه به اینکه تلفیق الیهها در مدل  GALDITبا منطق بولین
صورت میگیرد ،موجب ایجاد خطا در مقادیر مرزی گردیده و تغییرات
جزیی در مقادیر عوامل موجب جابهجایی از یک طبقه به طبقه دیگر
میشود که قابل توجیه نمیباشد .از اینرو روش  Fuzzyموجب افزایش
دقت نتایج به ویژه در مناطق مرزی میگردد و تغییرات تدریجی بهتر
مشخص میشود .از طرف دیگر ،هدف نهایی تهیه نقشه آسیبپذیری
منطقه است که جهت همپوشانی ،الیهها بایستی هممقیاس باشند.
پارامترهای مختلف در مقیاسهای متفاوتی اندازهگیری میشوند ،که
میتوانند به صورت کمی (هدایت هیدرولیکی ،ارتفاع سطح آب
زیرزمینی و غیره) اندازهگیری شده باشند .برای اعمال تحلیلهای
تصمیمگیری باید ارزشهای موجود در نقشههای معیار تغییر کنند و
تبدیل به واحدهای قابل مقایسه شوند .یعنی برای تلفیق نقشههای
معیار مختلف ،بایستی مقیاسها قابل مقایسه باشند .مفهوم توابع
عضویت  Fuzzyمیتواند برای تولید نقشههای معیار قابل مقایسه
استفاده شوند ( .)Malczewski, 1999بنابراین از روش  Fuzzyنیز
برای هممقیاسسازی نقشههای معیار استفاده شد .در هر نقشه فاکتور
فازی ،ارزش هر یک از کالسها و واحدهای مکانی موجود با درجات

 -1-0روش

AHP

روش  AHPتوسط ساعتی در سال  )Saaty, 1980( 1890که در
تصمیمگیری چندمعیاره ،با سلسله مراتب سازنده استفاده میشود؛
گسترش یافت .بخش اصلی  AHPساخت یک سری ماتریس مقایسه
زوجی ( )PCMاست که اجازه مقایسه بین معیارهای مختلف را
میدهد .وزن و رتبه هر معیار و زیرمعیار ،ارزیابی آنها را آسان میکند
و اهمیت آن در دستیابی به هدف را نشان میدهد ( Neshat et al.,
 .)2014a; Neshat et al., 2018در این روش یک سلسله مراتب
ایجاد کرده و سپس مقایسات زوجی صورت میگیرد .ماتریس زوجی
بر اساس اهمیت هر عامل از یک تا نه تشکیل میشود (جدول.)7
شاخص سازگاری ) (CIاز رابطه  3به دست میآید:
)(λmax−n

= CI

()3
نسبت ناسازگاری ) (CRاز رابطه  4محاسبه میشود:
CI
CR = RI
()4
در اینجا RI ،شاخص تصادفی است که به تعداد عناصر مقایسه شده
بستگی دارد .اگر  CR<0.1باشد نشاندهنده یک سطح منطقی در
مقایسات زوجی میباشد.
)(n−1

)Table 1- Ratings and weights for the GALDIT mode (Chachadi, 2005

جدول  -0رتبهبندی و وزندهی مدل

(Chachadi, 2005) GALDIT

10

7.5

5

2.5

Weight

parameter

Confined aquifer

Unconfined
aquifer
10-40

Leaky confined
aquifer
5-10

Bounded
aquifer
<5

1

Groundwater occurrence

3

<1.0
<500
>2.0

1.5-1
500-750
1.5-2

1.5-2
750-1000
1.0-1.5

>2.0
>1000
<1.0

4
4
1

>10

7.5-10

5-7.5

<5

2

Aquifer hydraulic
conductivity
Level of groundwater
Distance from shoreline
Impact of existing seawater
intrusion
Thickness of aquifer

>40

تحقیقات منابع آب ايران ،سال پانزدهم ،شماره  ،0بهار 0268
)Volume 15, No. 1, Spring 2019 (IR-WRR

319

در این رابطه Z ∗ (X0) ،مقادیر برآورد شده n ،تعداد نقاط،
مقادیر اندازهگیری شده در نقطه  λi ، Xiوزن کریجینگ است.

Table 2- The Saaty rating scale for AHP method
)(Saaty, 1980

جدول  -0مقايسات زوجی ساعتی برای روش تحلیل سلسله

) Z(Xi

مراتبی )(Saaty, 1980
Numerical value
9
7
5
3
1
2, 4, 6, 8

 -2نتايج و بحث

Preference level
Extremely preferred
Very strongly preferred
Strongly preferred
Moderately preferred
Equally preferred
Intermediate values

الیههای آسیبپذیری پارامترهای  GALDITدر محیط نرمافزار
 ArcGISبا اندازه سلول  10×10متر تهیه گردید .نقشه نوع آبخوان
نشان داد که منطقه مورد مطالعه از دو نوع آبخوان آزاد و تحت فشار
تشکیل شده است که براساس جدول  1به ترتیب رتبه  1/1و  10را به
خود اختصاص میدهند .نقشه هدایت هیدرولیکی آبخوان از تقسیم
نقشه ضریب قابلیت انتقال ) (Tبر نقشه ضخامت آبخوان ) (Bبهدست
میآید .دادههای مربوط از آزمایشهای پمپاژ تهیه گردید .نقشه هدایت
هیدرولیکی آبخوان در  4محدوده طبقهبندی گردید که بیشترین میزان
آن در محدوده  40-10 m/dayمیباشد .نقشه پارامتر ارتفاع سطح آب
زیرزمینی باالتر از سطح دریا از دادههای تراز آب زیرزمینی منطقه مورد
مطالعه و درونیابی کریجینگ دست آمد .مقادیر این نقشه از -31/3
تا  81/1متر میباشد .کمترین مقدار آن در قسمت غرب منطقه مورد
مطالعه در مجاورت دریا است .نقشه فاصله از خط ساحلی از ابزار
 Bufferدر نرمافزار  ArcMapتهیه شد .بر اساس جدول رتبهبندی
 GALDITاز رتبه ( 7/1آسیبپذیری کم) تا رتبه ( 10آسیبپذیری
زیاد) طبقهبندی میگردد .این نقشه نشان داد که نواحی نزدیک به خط
ساحلی بیشترین آسیب پذیری به پیشروی آب شور را دارد .در فواصل
بیشتر از  1000متر از خط ساحلی میزان آسیبپذیری در حال کاهش
است .نقشه پارامتر کیفی پیشروی آب دریا در نواحی ساحلی از
درونیابی کریجینگ حاصل شد .نقشه تاثیر کیفی پیشروی آب دریا در
نواحی ساحلی نشان داد که کمترین میزان  CL/HCO3در نواحی شرق
و جنوب آبخوان وجود دارد .نقشه پارامتر ضخامت آبخوان از اختالف
نقشه عمق سطح آب و ضخامت آبخوان با استفاده از درونیابی
کریجینگ به دست آمد .این نقشه نشان داد که نواحی غرب منطقه
کمترین ضخامت را دارند (شکل .)7نقشه نهایی آسیبپذیری
 GALDITاز همپوشانی شش پارامتر این مدل به دست آمد و به 4
کالس آسیبپذیری کم تا بسیار زیاد تقسیمبندی گردید .شکل  4نشان
دادکه نواحی غرب ،شمال غرب و جنوب غرب در کالس آسیبپذیری
زیاد -بسیار زیاد قرار میگیرند .در حالی که نواحی شرق و جنوب
آبخوان در کالس آسیبپذیری کم قرار دارند و  14درصد از منطقه را
میپوشاند (شکل .)1براساس نقشه نهایی شوری در نواحی دور از دریا
مشاهده شد .عواملی از قبیل رشد جمعیت و توسعه کشاورزی تاثیر
زیادی بر اکوسیستم و منابع طبیعی در منطقه مورد مطالعه دارد .در
مطالعهای مشابه که توسط ) Gontara et al. (2016با استفاده از مدل
 GALDITدر تونس انجام گردید ،پیشروی آب شور در نــواحی

 -1-0روش زمینآمار

برآوردها از طریق زمین آمار شامل دو مرحله است که مرحله اول
تشخیص و مدلسازی ساختار مکانی است .در این مرحله ساختار
مکانی متغیرها با استفاده از واریوگرام صورت میگیرد .در مرحله دوم
زمین آمار با استفاده از روشهای کریجینگ نسبت به برآورد و
پیشبینی نقاط مجهول استفاده میشوند .این روشها با در نظر گرفتن
موقعیت مکانی نقاط و ارتباط بین آنها از کارایی بیشتری برای تجزیه
و تحلیل برخوردار هستند .تجزیه و تحلیل ساختار تغییرات مکانی با
استفاده از واریوگرام صورت میگیرد .واریوگرامها برای تعیین
همبستگی و دامنه وابستگی مکانی استفاده میشوند.
روش کریجینگ یک روشیابی خطی و براساس میانگین متحرک
وزنی است .این روش مقادیر برآورده شده و میزان خطای تخمینی در
هر نقطه را مشخص مینماید .علی رغم تمام مزایای این روش ،نرمال
کردن تغییرات در هنگام تخمین موجب میگردد که واریانس
نمونههای برآورد شده نسبت به نقاط واقعی تغییرات کمتری داشته
باشد ( .)Xu et al., 2006مدل کریجینگ در همبستگی مکانی بین
دادهها نقش اساسی دارد .این درونیابی به تعداد نقاط نمونهبرداری و
فاصله نقاط از یکدیگر بستگی دارد .بهترین تخمینگر خطی نااریب
باید حداقل واریانس از خطای برآورد شده داشته باشد .امروزه تعداد
زیادی از روشهای کریجینگ از قبیل کریجینگ ساده ،کریجینگ
معمولی ،کریجینگ جهانی و کوکریجینگ استفاده میشوند
( .)Trabelsi et al., 2016روش کریجینگ معمولی از مهمترین
تخمینگرهای زمین آماری و بهترین تخمینگر خطی نااریب است
( .)Goovaerts, 1997این روش نسبت به روشهای دیگر کریجینگ
بیشترین کاربرد را دارد .این درونیابی جهت برآورد مستقل از
اندازهگیریهای واقعی میدانی صورت میگیرد .در این روش مقادیر
نقطه مجهول از مقادیر معلوم اطراف و از یک مدل واریوگرام به دست
میآید .درونیابی کریجینگ معمولی از رابطه  1به دست میآید:
Z ∗ (X0 ) = ∑N
()1
) i=1 nλi Z(X i
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الیه ضخامت آبخوان منطقه نشان میدهد که هر چه به یک نزدیکتر
میشویم آسیبپذیری نیز بیشتر میشود (شکل .)3روش Fuzzy
میتواند هممقیاسسازی نقشههای پارامترهای  GALDITرا مطلوب
نماید .در روش  AHPبراساس نظرات کارشناسان ماتریس وزندهی
برای شش پارامتر مدل  GALDITتشکیل گردید .سپس وزن هر
عامل در ماتریس در نرمافزار  Expert choiceبهدستآمد (جدول.)4
برای کاهش خطای تصمیمگیری و انتخاب صحیح وزنها از چندین
نظر کارشناسی برای وزندهی به روش  AHPاستفاده شد .میزان
سازگاری به منظور جلوگیری از تصادفی بودن نظرات کارشناسی
استفاده شد .در این مطالعه نرخ سازگاری برابر  0/08به دست آمد.
نقشه نهایی  GALDIT-AHPاز ضرب هر الیه مدل  GALDITدر
وزن متناظر آن از روش  AHPو همپوشانی تهیه شد .نقشه نهایی
نشان داد که منطقه مورد مطالعه به چهار کالس آسیبپذیری کم
( ،)9%متوسط ( ،)39%زیاد ( )31%و بسیار زیاد ( )73%تقسیم شده است.
پس از تولید نقشه معیارها به روش  ،Fuzzyهر الیه در وزن متناظر
آن که با  AHPمحاسبه شده است ضرب گردید و از مجموع تمام
نقشهها نقشه نهایی آسیبپذیری  Fuzzy-AHPمنطقه به دست آمد
(شکل.)4

دورتـر از دریــای مدیترانه مشاهــده شــد .در مطالعهای دیـگر
) Allouche et al. (2017آسیبپذیری آبخوانی در تونس را با
بهرهگیری از مدل  GALDITارزیابی نمودند .نتایج نشان داد که در
نواحی ساحلی بیشترین حساسیت به پیشروی آب شور نسبت به نواحی
دیگر دارند و در برخی نواحی غیر ساحلی (شمال و جنوب آبخوان)
پیشروی آب شور وجود دارد.
برای تهیه الیهها به روش  ،Fuzzyابتدا نوع تابع هر پارامتر تعریف
شد (جدول .)3سپس خروجی حاصل از هر مرحله ،الیه رستری است
که برای هر الیه اطالعاتی بر اساس طبقهبندی و ضوابط تعریفشده،
ارزشهایی بین صفر و یک در نظر گرفته شد .الیه هدایت هیدرولیکی
منطقه به نقشه فازی برمبنای صفر و یک تبدیل شد و پس از انجام
مراحل به نقشه فاکتور فازی تبدیل گردید .این نقشه نشان داد که هر
چه به یک نزدیکتر میشویم آسیبپذیری بیشتر میشود .الیه ارتفاع
سطح آب زیرزمینی باالتر از سطح دریا نشان داد که قسمت شمال
غرب ،غرب و جنوب غرب منطقه بیشترین آسیبپذیری به پیشروی
آب شور را دارد .هر چه به یک نزدیکتر میشویم آسیبپذیری نیز
بیشتر میشود .الیه فاصله از خط ساحلی برمبنای فاصله رستری شد.
این نقشه نشاندهنده این است که خط نزدیک به ساحل بیشترین
آسیبپذیری به آب شور را دارد .یعنی هر چه به یک نزدیکتر میشویم
آسیبپذیری نیز بیشتر میشود .الیه تأثیر کیفی پیشروی آب شور نشان
داد هر چه به صفر نزدیکتر میشویم آسیبپذیری نیز کمتر میشود.

نقشه نهایی نشان داد بیشترین آسیبپذیری در شمال غرب و غرب
منطقه مورد مطالعه وجود دارد.

Table 3- Fuzzy functions for GALDIT model

جدول  -2توابع
Function type

 FuzzyمدلGALDIT
Function type

Factor

Increasing linear function

Aquifer hydraulic conductivity

Decreasing linear function

Level of groundwater

Decreasing linear function

Distance from the shoreline

Increasing linear function

Impact of existing seawater
intrusion

Increasing linear function

Thickness of aquifer
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Table 4- Modified GALDIT model using AHP method

جدول  -1مدل اصالح شده  GALDITبا روش
T
0.108

I
0.132

D
0.317

L
0.309

AHP

A
0.075

G
0.059

Parameter
Weight

Fig. 2- GALDIT parameters

شکل  -0پارامترهای

در این نواحی ارتفاع سطح آب زیرزمینی کم ،فاصله از خط ساحلی
کمتر از  100متر و آبخوان از نوع تحت فشار میباشد .این نقشه به
چهار کالس آسیبپذیری کم ( ،)%70متوسط ( ،)%70زیاد ( )71%و
بسیار زیاد ( )31%تقسیمبندی میشود (شکل .)1استفاده از روش
 Fuzzyحالت تغییرات تدریجی برای هر پارامتر را بهتر مشخص
مینماید.

GALDIT

در منطقه مورد مطالعه از درونیابی کریجینگ معمولی به دست آمد
(شکل  .)8با توجه به شکل  ،8میزان  TDSدر ناحیه مورد مطالعه در
محدوده  3811/44-418/8 mg/lمیباشد .میزان  TDSموجود در
آبهای زیرزمینی در نواحی کم عمق آبخوان در قسمت شمال غربی
و غرب آبخوان ،در امتداد خط ساحلی بیش از سایر مناطق آبخوان
میباشد .این مقادیر باالی  TDSنشاندهنده پیشروی شوری میباشد.
در حالی که کمترین میزان  TDSدر نواحی شرقی منطقه مورد مطالعه
مشاهده شد .این موضوع با طبقهبندی آسیبپذیری آبخوان مورد
مطالعه ،که با روش  Fuzzyحاصل شد ،تطابق دارد و نتایج به دست
آمده از مدلها را تایید میکند .همانطور که در شکل  4مشاهده
میشود ،نقشه حاصل از ترکیب روشهای  Fuzzyو  AHPنشان داد

 -0-2صحتسنجی مدل

با توجه به اینکه روش  GALDITاز روشهای ارزیابی آسیبپذیری
در نواحی ساحلی میباشد برای صحتسنجی از غلظت  TDSاستفاده
شد .در نمونههای برداشت شده از  13چاه موجود در منطقه مورد
مطالعه ،فقط مقدار  TDSاندازهگیری شد .نقشه توزیع غلظت TDS
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مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی در نظر گرفته شوند .پس از
تهیه الیههای مدل  GALDITدر محیط نرمافزار  ArcGISنقشه
نهایی این مدل تهیه گردید .نتایج حاصل نشان داد که ناحیه به 4
کالس آسیبپذیری کم تا بسیار زیاد تقسیمبندی میشود .همچنین،
قسمتهای شمال غرب ،جنوب غرب و غرب ناحیه آسیبپذیری زیاد
تا بسیار زیاد به پیشروی آب شور در منطقه را دارد که نشاندهنده این
است که ناحیه مستعد آلودگی ناشی از پیشروی آب شور میباشد .در
واقع ،در نواحی با آسیبپذیری بیشتر ،آب شور گسترش مییابد .نقشه
 GALDIT-AHPنیز به چهار کالس آسیبپذیری کم تا بسیار زیاد
تقسیمبندی گردید که نواحی غرب ،شمال غرب و جنوب غرب منطقه
در کالس آسیبپذیری زیاد تا بسیار زیاد میباشد.

در نواحی شمالغرب ،جنوب غرب و غرب منطقه بیشترین آلودگی
وجود دارد.
برای تعیین میزان همبستگی دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .نتایج حاصل از این صحتسنجی نشان داد که ضریب
همبستگی بین مدل  Fuzzy-AHPو  GALDIT-AHPبا غلظت
 TDSبه ترتیب  0/83و  0/11میباشد .در نتیجه مدل بهینه برای
ناحیه مورد مطالعه مدل  Fuzzy-AHPانتخاب شد.
 -1نتیجهگیری
در این مطالعه مدل  GALDITبه منظور تعیین آسیبپذیری آبخوان
ساحلی قره سو-گرگانرود به کار رفته است .هدف از این مطالعه استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISدر اجرای مدلهای GALDIT
و  Fuzzyدر ناحیه مورد مطالعه است .استفاده از روشهای اصالح
شده مدلهای آسیبپذیری میتواند بــه عنوان ابزاری مفید برای

ترکیبی از مدلهای  Fuzzyو  AHPبرای اصالح مدل
استفاده گردید .نقشه  Fuzzy-AHPبه چهار کالس آسیبپذیری کم،
متوسط ،زیاد و بسیار زیاد تقسیمبندی شد.
GALDIT

Fig. 3- Fuzzy-GALDIT maps

شکل  -2نقشههای فازی

GALDIT
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Fig. 4- Vulnerability maps

 نقشههای آسیبپذيری-1 شکل
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Fig. 5- Percentage of vulnerable areas obtained from different methods

 درصد نواحی آسیبپذير به روشهای مختلف-1 شکل
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Fig. 6- Spatial distribution of TDS concentration
TDS  توزيع مکانی غلظت-8 شکل
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