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 AHPو اصالح آن با   APLISبا استفاده از مدل  یکارست يمنابع آب در سازندها یابی لیپتانس 
 
 

  2سامان جوادي پیربازاري، 1مهناز زارعی
  واحد علوم تحقیقات تهران ،گاه آزاد اسالمیدانشجوي کارشناسی ارشد منابع آب، دانش - 1

  هراناستادیار گروه منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه ت -2
 

 mahnazzareia@gmail.com 
	

	خالصه
 امروزه با توجه به رشد جمعیت و کم آبی ایران و لزوم احداث سد جهت تامین منابع آب در محیط هاي آهکی، اهمیت مطالعه کارست را دوچندان

شود و در بسیاري موارد با کیفیت مام مینموده است. همچنین استفاده از مخازن آب زیرزمینی کارست عموما از احداث سد و انتقال آب ارزان تر ت
رو دراین  نماید. از اینریزي مدیریتی در شرایط کم آبی امري ضروري میتر است. از طرف دیگر نعیین و تخمین پتانسیل این منابع جهت برنامه

در مرحله اول این مطالعه از مدل گیرد. ه قرار میهاي رنبه دهی مورد مطالعتحقیق پتانسیل یابی منابع آب در سازند هاي کارستی با استفاده از روش
در منطقه جوانرود کرمانشاه به عنوان روش اصلی و مبنا تحقیق استفاده شد که با استفاده از عوامل تاثیرگذار ارتفاع از سطح  APLISوزن دهی 

از تکنیک   APLIS  الح وزن هاي مدلدریا، شیب، سنگ شناسی، نفوذ و پوشش خاك تهیه و بررسی می گردد. در مرحله بعدي جهت اص
AHP   نقشه نهایی و در نهایت با به دست آمدن استفاده شد APLIS و  AHP با توجه به اینکه سیستم هاي آبخوان کارستی غالبا جریان آب  و

با  APLISبدین ترتیب روش  .دیدبا  نقشه هاي چشمه و گسل تطبیق و مقایسه گرنقشه نهایی  به چشمه ها تخلیه می کنند، هر دو متمرکز خود را
در نهایت  انتخاب شد وبرتر روش  تغذیه خیلی زیاد به عنوان متر در منطقه با 8869خط گسل به طول  4مترمکعب برثانیه و  38چشمه با دبی  5وجود 

  میتوان براي انجام عملیات ژئوفیزیک بهترین منطقه را با کمترین هزینه و زمان پیشنهاد داد.
  کارست، پتانسیل یابی ،روش وزن دهی، جوانرود کرمانشاه، مدل تصمیم گیريدي: کلمات کلی

 
 

   مقدمه  .1
 

و از طرف  [1]حفاظت از منابع طبیعی امري ضروري است. تقریباً یک پنجم از سطح کره زمین توسط سازندهاي مختلف کربناته پوشیده شده است 
 ـاطق کارستی زندگــی می کنند و یا آب مــورد نیــاز خود را از منــابع کارســتی تامین می نماینددرصـد جمعیت جهــان یا روي منـ 25دیگر بیــش از 

با توجه به . [3]درصد از ارتفاعات زاگرس، از سازندهاي کارستی تشکیل شده است  90درصد از سطح کل کشور و حدود  11در ایران نیز حدود  [2].
 و کیفی نظر از آبرفتی آب منابع محدودیت علت به همچنین آن، زمانی و مکانی نامناسب توزیع و بارش دکمبو و ایران هوائی و آب خاصموقعیت 

 اهمیت از آنها برداري بهره منظور به کارست آب منابع تحقیقات و مطالعات کشور، سطح در کارستی سازندهاي وسیع گسترش علت به و کمی

هیدرولوژیکی در سنگ هاي انحالل پذیر نظیر سنگ هاي کربناته و  گر سیماي خاص ریخت شناسی وواژه کارست بیان .[4] ت اس برخوردار اي ویژه
شود تبخیري است که می تواند منجر به تشکیل آبخوان شود. علت ایجاد چنین پدیده اي به وجود شکستگی ها و قابلیت انحالل توده سنگ مربوط می 

د شکل بگیرد. بنابراین شکل گیري یک سیماي کارستی در گرو وجود دو عامل است: اول اینکه که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی می توان
  توده سنگ قابلیت انحالل داشته باشد و دوم اینکه زمینه تشکیل یک سیستم آب زیرزمینی فراهم گردد.

) براي برآورد میزان تغذیه سطحی از روش 2008ش (آندرو و همکارانتوان به مطالعه مطالعات متعددي در این زمینه صورت پذیرفته که می      
APLIS غذیه اشاره نمود که در شرایط عدم دسترسی به داده هاي کافی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این تحقیق منجر به ارایه نقشه ي توزیع مکانی ت
و پتانسیل یابی  APLISخیره آب زیرزمینی کارست به وسیله روش ) ارزیابی ذ2013در تحقیقی دیگر آندرو ( .[5]باشدمی جوانرود کرمانشاهدر منطقه 

 و زیرزمینی هاي آب تغذیه براي مفید ابزار بالقوه طور به  APLIS به این نتیجه رسیدند که روشدر مقیاس اروپایی را مورد بررسی قرار داد. آنها 
 سخت سازندهاي زیرزمینی آب پتانسیل داراي نقاط ) 1390ی وهمکارانش(ماه گل .[6]است کربناته هاي سفره در مکانی توزیع و آب منابع ارزیابی

مورد بررسی قرار  GISو نرم افزار  AHPلرستان را با استفاده از روش  و خوزستان مرز استان در رشته کوه هاي زاگرس در واقع حسینیه شمال منطقه
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 منطقه چشمه هاي است و شدن کارستی فرایندهاي از ضعیفی درجه ايمنطقه دار که بود موضوع این دهنده نشان صحرایی هاي بررسی .دادند

 عوامل درجه اهمیت بررسی به ) در تحقیقی1393زروش و همکارانش ( .[7]است یافته ظهور منطقه جنوبی در بخش پتانسیل حداکثر داراي درنقاط

 GISو نرم افزار  AHPایالم با استفاده از روش  استان در هتاقدیس کبیرکو محدوده در زاگرس کارستی پهنه از بخشی در کارست توسعه در موثر
کند، بعضی چشمه ها در ها در مناطق با توسعه کارست خوب واقع  شدند که صحت این مدل را تایید میاند و نتایج نشان داد که بیشتر چشمه پرداخته

  .[8]مناطق با توسعه کارست ضعیف قرار دارند که اغلب دبی قابل توجهی ندارند
ها محسوب میشود استفاده گردد. اما هاي ژئوفیزیکی که جزو دقیق ترین این روشبراي دسترسی به محل دقیق منابع آبی الزم است از روش     

نسیل یابی منابع آب در بنابراین دراین تحقیق پتایابی شود. باید منابع آبی منطقه پتانسیل به دلیل هزینه بسیار باال عملیات ژئوفیزیک در یک پهنه وسیع ابتدا
در منطقه جوانرود کرمانشاه استفاده  APLISدر این مطالعه از مدل وزن دهی مورد مطالعه قرار گرفت.  سازند هاي کارستی با استفاده از مدل رتبه دهی

ه ها و گسلها منطقه مناسب موقعیت چشم در نهایت براساس به کار رفت. AHP تکنیک   APLIS  در مرحله بعدي جهت اصالح وزن هاي مدل شد و
   جهت مطالعات تفصیلی تر پیشنهاد گردید.

 
 

  مواد و روش ها  .2
 

 APLISمدل 
ارائه گردید. که   2008است که اولین بار توسط آندرو در سال  APLISهایی که براي پتانسیل یابی کارست استفاده می گردد، تکنیک یکی از روش

در  GISو با استفاده از نرم افزار  (P)و پوشش خاك  (I) ، نفوذ(L) ،  سنگ شناسی  (P)، شیب(A) سطح دریا  ارتفاع از با استفاده از عوامل موثر
ها ایجاد نقشه مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل و ساخت الیهتهیه و تحلیل الیه هاي اطالعاتی استفاده گردد. در ابتدا با استفاده از داده هاي دریافت شده 

بندي شده تهیه شد. در نهایت بندي و طبقههاي رتبهقابل مشاهده است، الیه 1که در جدول  APLISبندي مربوط به روش تفاده از رتبهبا اس سپس و شد
  .شدندل مد الیه ها این زیرزمینی آب تغذیه مکانی توزیع تهیه شد و APLISنقشه نهایی مربوط به ها، فرمول تلفیق داده 1با استفاده از فرمول 

  
)1(                                                                                             R = [(A + P + 3·L + 2·I + S) / 0.9]   

 APLIS: رتبه بندي استاندارد متغییر هاي روش 1جدول                                                                   
ارتفاع از سطح دریا   رتبه بندي  شیب (درصد)   رتبه بندي  شناسی سنگ   رتبه بندي

  (متر)
  ≥ ٣٠٠  1  ≥ ٣  10  سنگ آهک و دولومیت کارستی   10یا  9
سنگ آهک و دولومیت تحت فشار    8یا  7

  کارستی
9   ]5 - 3(  2  ]600 - 300(  

  )600 – 900[  3  )5  -  10[  8  سنگ آهک و دولومیت شیاردار   6یا  5
  )900 - 1200[  4  )10 - 15[   7  شن و ماسه  4
  )1200 - 1500[  5  )10 - 20[   6  کنگلومرا  3
  )1500  – 1800[  6  )20 – 30[  5  سنگ هاي آذرین و دگرگونی  2
  )1800  – 2100[  7  )30 – 45[   4  رس شیل و الي دار   1

  )2100  – 2400[  8  )45 – 65[  3  پوشش خاك   رتبه بندي
  )2400 - 2700[  9  )65 -100[  2  خاك هاي نارس نرم  10
  < ٢٧٠٠  10  < ١٠٠  1  خاك هاي نارس شن و رس تیره  9
  نفوذ   رتبه بندي   مقدار تغذیه  دسته  خاك هاي نارس رودخانه اي  8
  نفوذ فراوان  10  ≥ ٢٠   خیلی کم  خاکهاي نارس رسی تیره بازي   7
  نفوذ مناسب   5  20 – 40  کم  خاك هاي آبرفتی  6
  نفوذ خیلی کم  1   40 – 60  وسطمت  خاك هاي آبرفتی شیبدار  5
    60 – 80  زیاد  خاکهاي ماسه اي تاالبی   4
  < ٨٠  خیلی زیاد  خاك هاي رسی کشاورزي   3

    خاك هاي رسی کشاورزي   3
 
 

خاك هاي رسی تیره با وضعیت بازي   2
  باال بر سطح صاف

  خاك هاي رسی تیره چروکیده و متورم  1
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    AHPتکنیک
ارائه گردید.  در این تحقیق نیـز بـا    1980است که توسط ساعتی در سال   AHPاي پتانسیل یابی کارست استفاده می گردد، تکنیکهایی که براز روش

تهیه و بررسی می گردد. در ابتـدا بـا اسـتفاده از     GISتغییر می کند و نقشه نهایی پتانسیل در محیط  APLISوزن هاي روش  AHPاستفاده از تکنیک 
از روش   AHPبـراي وزن دهـی مربـوط بـه روش      سـپس  و هـا ایجـاد شـده   فت شده نقشه مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل و ساخت الیـه داده هاي دریا
  بندي شده تهیه می شود. هاي وزن دهی و طبقهپرسشنامه الیه

سـت. ایـن روش پیچیـدگی مفهـومی     ) مقایسه هاي زوجـی ا AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی (یک روش اندازه گیري پایه براي به کار بردن 
تصمیم گیري را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، زیرا تنها دو عنصر تصمیم گیري در یک زمان مورد بررسی قـرار مـی گیرنـد. ایـن روش در سـه      

  مرحله انجام می گیرد.
 می یابد. تهیه ماتریس مقایسه زوجی در هر سطح سلسله مراتب، که از باال آغاز شده و به پائین ادامه .1

 محاسبه وزن هاي هر عنصرهاي سلسله مراتب  .2

 تخمین نرخ سازگاري  .3

بنابراین اگر فرض شود که سلسله مراتب شامل هدف اصلی، اهداف، مشخصه ها و گزینه ها باشد، این روش براي سه سطح اهـداف، مشخصـه   
یت نسبی هر عنصر در یک سطح ویژه با رعایت عناصر سطح باالتر ایجاد ها و گزینه ها انجام می شود. هر مرتبه مقایسه هاي زوجی براي تخمین وزن اهم

) این است که در مقـادیر قضـاوت هـاي انجـام شـده بـراي سـطوح گزینـه هـا و          AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی (می شود. یکی از فرض هاي اساسی 
ه روش مقایسه زوجی فقط براي تعداد نسبتاً کـم عناصـر در هـر سـطح     مشخصه ها در فرایند تصمیم گیري، سازگاري وجود داشته باشد. قابل توجه اینک

تی تعداد زیـادي  سلسله مراتب تصمیم گیري قابل استفاده است. بنابراین، فقط می تواند براي مسائل شامل تعداد نسبتاً کم گزینه ها به کار گرفته شود. وق
) در سطح مشخصه خاتمه می یابد. زیرا بایستی همه گزینه ها که به صـورت سـلول هسـتند،    AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی (گزینه بررسی می شوند، 

  پردازش می گردند. سامانه اطالعات جغرافیاییشود و در محیط بررسی شود. کلیه وزن هاي مشخصه به الیه نقشه مشخصه تخصیص داده می
 مطالعه موردي

 موقعیت جغرافیایی و زمین شتاسی

داراي  قرار گرفته و دقیقه 34درجه و  48جغرافیایی  عرضدقیقه و  46درجه و  29جغرافیایی  طول، در کرمانشاه –عه منطقه جوانرودمحدوده مورد مطال
در ناحیه اي کوهستانی واقع شده و داراي کوهها و . این منطقه باشدآب سفیدبرگ می –آب لیله کیلومترمربع شامل حوضه آبریز رودخانه 1251مساحت 
متر از  1905میلی لیتراست همچنین ارتفاع متوسط حوضه  1912تا  1850میلی میتر و میزان تبخیر  600میانگین بارش سالیانه . استات متعددي ارتفاع

ر گردد اکثکرمانشاه را از نظر موقعیت جغرافیایی نشان می دهد. همانطور که مشاهده می –محدوده مطالعاتی منطقه جوانرود 1شکل سطح دریا است. 
ت؛ مناطق به جز قسمت هاي جنوبی داراي سازند آهک نازك الیه است و قسمت هاي جنوبی منطقه داراي سازند از نوع الیه هاي تخریبی و توربیدای

نطقه مآبرفت هاي طبقه بندي نشده، دولومیت ذغال دار تیره، سنگ آهک دولومیتی تیره و کنگلومراي دغال دار است. همچنین تعداد محدودي از شمال 
داراي سازند دولومیت ذغال دار،سنگ آهک دولومیتی تیره، کنگلومراي ذغال دار، کنگلومراي ماسه اي همراه با مخلوطی از آهک و رس (سازند 

وجهی تبختیاري) و همچنین داراي سازند سنگ کربناته، سنگ آهک توده اي و الیه اي همراه با الیه هاي سیلیس و رادیوالریت است که قابلیت قابل 
  نقشه زمین شناسی محدوده مطالعاتی منطقه جوانرود کرمانشاه را نشان می دهد. 2همچنین شکل  جهت ذخیره آب خواهد داشت.
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  : موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه، شهرستان جوانرود 1شکل 

  

 

  : نقشه زمین شناسی محدوده مطالعاتی جوانرود کرمانشاه 2شکل 
  
  
  نتایج و بحث  .3
 

  APLIS یابی پتانسیل نقشه تهیه
آوري شده از منابع مختلف در قالب نقشه رستري تهیه و هر نقشه به کالس هاي متفاوت بر اساس رتبه بندي روش در این مرحله با اطالعات جمع

APLIS  روجی پارامترهاي مدل هاي خارائه گردیده است. تمامی نقشه 1تولید گردید. رتبه بندي مربوط به پارامترهاي مختلف در جدول شماره
APLIS  بیشتر است، نفوذ ارتفاع از سطح دریا بیشتر است، ارایه شده است. با توجه به شکل در تهیه نقشه ارتفاع از سطح دریا،  هرچه 3در شکل 

شیب  که مناطقی در طرف دیگر متر است. از 3346متر و حداکثر ارتفاع  464بیشتري دارد و منطقه مورد مطالعه داراي حداقل ارتفاع  اهمیت بنابراین
منطقه مورد  دارد. اهمیت بیشتري است داراي شیب کمتري که مناطقی دارد بنابراین با توجه به نقشه شیب وجود کمتري نفوذ دارد، بیشتري وجود

بیشتر میزان سنگ آهک باشد.  همچنبن با توجه به نقشه سنگ شناسی هرچه می درصد 80مطالعه داراي حداقل شیب صفر درصد و حداکثر شیب 
هاي شمال و جنوب داراي آهک بیشتري است، در نتیجه از رتبه بیشتري شود قسمتمشاهده می باشد، از رتبه بیشتري برخوردار خواهد بود. همانطور که

شود اکثر مشاهده می بود. همانطور که باشد. همچنین با توجه به نقشه نفوذ هرچه میزان نفوذ بیشتر باشد، از رتبه بیشتري برخوردار خواهدبرخوردار می
به نقشه  مناطق به جز نقاطی در شمال و جنوب شرقی منطقه از نفوذ بیشتري برخوردار خواهد بود و در نتیجه از رتبه بیشتري برخوردار است. با توجه
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شود اکثر مناطق به جز مشاهده می انطور کهخاك شناسی هرچه میزان خاك هاي نارس نرم کمتر باشد، از رتبه بیشتري برخوردار خواهد بود. هم
مرحله نهایی  GISالیه در محیط  5هاي شرقی منطقه از نفوذ بیشتري برخوردار است و در نتیجه از رتبه بیشتري برخوردار است. پس از ایجاد قسمت
است که نشان می دهد بیشترین مساحت در این  1ره شما فرمول با استفاده از مؤثر هاي الیه تلفیق است که شامل  APLISاطالعاتی هاي الیه تلفیق

  درصد) است. 60تا  40منطقه متعلق به منطقه اي با تغذیه متوسط(
  

  
 

  و نقشه نهایی تلفیق آنها APLIS: نقشه هاي خروجی پارامترهاي  3شکل 
 
    AHP تکنیک با APLIS اصالح

تغییر می کند و نقشه  APLISوزن هاي روش   AHPز این رو با استفاده از تکنیک ا استفاده می کنیم،  AHP از تکنیک  APLISابتدا براي اصالح 
ها تهیه و بررسی می گردد. در ابتدا با استفاده از داده هاي دریافت شده نقشه مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل و ساخت الیه  GISنهایی پتانسیل در محیط 

وزن هاي بدست آمده   بندي شده تهیه می شود.هاي وزن دهی و طبقهاز روش پرسشنامه الیه  AHPبراي وزن دهی مربوط به روش  سپس و ایجاد شده
الیه (متغیرها) را با هم تلفیق شد. با  AHP  5قابل مشاهده است. سپس براي ایجاد نقشه نهایی با استفاده از تکنیک   2در جدول  AHPتوسط تکنیک 
  درصد) بیشترین مساحت را دربرگرفته است. 60تا  40حیه منطقه با تغذیه متوسط (نشان می دهد که در این نا 4توجه به شکل 

  
  AHPوزن هر متغیر با استفاده از تکنیک 2جدول شماره 

هاالیه  پوشش خاك نفوذ لیتولوژي شیب ارتفاع ازسطح دریا 
AHP 33/0  20/0  15/0  14/0  17/0  
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 AHP : نقشه نهایی بدست آمده از تکنیک 4شکل 

  
    AHP و APLISیسه دو نقشه نهایی مقا

روش  دو، دو مشخصه، موقعیت گسل و چشمه بررسی و نقشه هاي هر یک تهیه شد، سپس هر یک از نقشه هاي نهایی هر نقشه نهایی دوبراي مقایسه 
APLIS  ،AHP  با استفاده از نرم افزارARCGIS  قابل  5گردید که در شکل بر روي هر دو مشخصه منطبق و موقعیت هر یک مورد بررسی واقع

قابل مشاهده است همچنین با توجه به  3روش در جدول  تمام نتایج حاصل از دو APLIS  ،AHPروش وزن دهی  دومشاهده است. حال براي مقایسه 
شد. نتایج حاصل از  روش تهیه دودرصد مساحت هر  ، 4و درصد مساحت مقایسه می شود جدول اینکه هرروش با توجه به  تطبیق آن با چشمه و گسل 

چشمه با دبی  5درصد)  4با نقشه گسل و چشمه در منطقه جوانرود کرمانشاه نشان داد در منطقه با تغذیه زیاد (مساحت  APLISتطبیق مدل وزن دهی 
با نقشه گسل و چشمه در  AHPمتر در این محدوده وجود دارد . همچنین نتایج حاصل از تطبیق نقشه  8869خط گسل به طول  4مترمکعب بر ثانیه و  38

 27203خط گسل به طول  12مترمکعب بر ثانیه و  1565چشمه با دبی  46درصد)  16منطقه جوانرود کرمانشاه نشان داد در منطقه با تغذیه زیاد (مساحت 
  متر است. با توجه به اینکه مساحت کمی را دربرمیگیرد اما تجمع چشمه وگسل در این منطقه دیده می شود. 

  
 AHP و  APLIS: مقایسه نقشه نهایی  5شکل 
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  چشمه با تطبیق نقشه گسل و AHPو   APLISمقایسه نتایج روش :  3جدول شماره 

 AHP APLIS روش
گسلخط  چشمه خط گسل چشمه تغذیه  

  برحسب تعداد
 2 0 9 44 خیلی کم

 8 55 13 109 کم

 21 140 14 45 متوسط

 4 5 12 46 زیاد

  بر حسب واحد*  
 1995 0 39391 485 خیلی کم

 22012 1188 28995 1884 کم

 101423 3413 40540 650 متوسط

 8869 38 27203 1565 زیاد

است.» متر مکعب بر ثانیه«و واحد چشمه » متر«* واحد خط گسل   

    
  AHPو  APLISجدول مقایسه درصد مساحت هاي هر سه روش :  4جدول 

  APLIS AHP  بازه هاي تغذیه

  22  2  کمخیلی 

  30  10  کم

  32  84  متوسط

  16  4  زیاد

  
  
  نتیجه گیري  .4
 

 شناخت مناطق تغذیه کمک می کند که شناخت دقیق تر و بهتري نسبت به مناطق آهکی و کارستی ایجاد شود. همچنین با کمترین هزینه و زمان با
که در این تحقیق مورد  APLISمی آید. رایج ترین مدل وزن دهی  استفاده از روش هاي رتبه دهی، مناطق تغذیه آب بدون احتیاج به اکتشاف بدست

قرار گیرد. استفاده قرار گرفت نیاز به برداشت هاي صحرایی را به حداقل می رساند و می توان در شرایط عدم دسترسی به داده هاي کافی مورد استفاده 
و وزن  AHPباید کالیبره شود بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک اولین بار در اسپانیا انجام شده است  APLISبا توجه به اینکه روش 

با تطبیق نقشه گسل و چشمه نشان داد که روش   AHPو  APLISپارامترهاي مدل کالیبره شد. در نهایت نتایج حاصل از مقایسه سه روش وزن دهی 
APLIS   .تطابق بیشتري با نقشه هاي گسل و چشمه دارد  
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