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چكیده
در سالهاي اخیر با افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنعتي بهرهبرداري از منابع آب زیرزمیني
چندین برابر شده است ،با تداوم این عمل سطح آبهاي زیرزمیني روز به روز افت كرده است.
بنابراین شناسایي این منابع ،استفاده بهینه از آن به معناي برداشت پایدار و همیشگي از این ثروت
خداداي است.هدف ازاین تحقیق ارزیابي و پتانسیلیابي منابع آبهاي زیرزمیني با استفاده از
روشهاي منطق فازي و شبكه عصبي مصنوعي دردشت خرمآباد است .دراین تحقیق ابتدا نقشه
فهرست چاهها تهیه و بعد پارامترهاي موثر درپتانسیلیابي از قبیل :الیه ارتفاع ،شیب ،جهت شیب،
انحناي سطح ،شاخصرطوبت توپوگرافي ،كاربرياراضي ،خاک ،زمینشناسي ،فاصله از رودخانه،
تراكم زهكشي ،فاصله از گسل ،تراكم گسل مشخص و نقشه آنها در محیط نرمافزار Arc GIS
تهیه شد .جهت تهیه نقشه پتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني از دو روش منطق فازي و شبكه عصبي
مصنوعي استفاده شد .در مدل شبكه عصبي مصنوعي الگوریتم پسانتشار خطا و تابع فعالسازي
سیگموئید به كار گرفته شد .ساختار نهایي شبكه داراي 11نرون درالیه ورودي 11 ،نرون درالیهپنهان
و  1نرون درالیه خروجي گردید .در مدل منطق فازي از اپراتورهاي عملگراجتماع فازي ،عملگراشتراک
فازي ،عملگرضرب جبري فازي ،عملگرجمع جبري فازي ،عملگرگاما فازي استفاده شد .سپس نتایج
هر دو مدل مورد ارزیابي قرار گرفت و در نهایت با مقایسه نتایج به دست آمده روش مناسب جهت
پتانسیلیابي منابع آبهاي زیرزمیني به دست آمد و همچنین مهمترین عوامل موثر در پتانسیلیابي
منابع در منطقه مشخص گردید .نتایج ارزیابي شبكه عصبي با چاههایي با دبي باال نشان ميدهد كه
حدود 80درصد ازچاهها درمناطق با پتانسیل متوسط به باال است درحالي كه نقشه منطق فازي حدود
 75درصد چاهها درمناطق با پتانسیل متوسط به باال را نشان ميدهد .نتایج این پژوهش نشان داد
كه روش شبكه عصبي جهت پتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني نسبت به روش منطق فازي مناسب
ترو كاربرديتراست.

واژگان كلیدي :پتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني ،شبكه عصبي مصنوعي ،منطق فازي ،دشت
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مقدمه

آب زیرزمینی بزرگترین منبع آب شیرین روی زمین است (ساگانتی و همکاران )88 ،2013،و به دلیل عواملی مانند دستیابی
زیاد ،کیفیت بسیار عالی و هزینه کم توسعه ( لی و همکاران )1151 ،2012،دمای ثابت ،ضریب آلودگی کمتر ،آسیبپذیری
محدود ،سطح اطمینان بیشتر( مناب و نپاک )2 ،2012،و شیرین بودن ،ترکیبات ثابت شیمیایی یک منبع قابل اتکا به ویژه
در مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشود (یمانی و علیزاده .)132 ،1393،امروزه تأثیر فعالیتهای انسانی و رشد
سریع جمعیت و توسعه اجتماعی در حال رشد منجر به تقاضای بیشتر برای آب شده است و این آبها به طور فزایندهای
در حال افت کردن هستند (دنگ و همکاران .)2 ،2016 ،از این رو مدیریت منابع آب در کشورهای کم آب از جمله ایران
از موارد اجتنابناپذیر است (عزیزی و همکاران .)153 ،1393 ،کشور ایران سرزمینی است خشک و نیمهخشک با نزوالت
جوی بسیار اندک ،به طوری که میانگین بارش سالیانه آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سالیانه جهان است .این
کشور که حدود  65درصد آن از آبها زیرزمینی تأمین میگردد ،با شرایط سخت و بغرنجی در زمینه تأمین آب روبرو است
( علیزاده .)33 ،1389 ،درکشور ما ازآنجا که منابع آب سطحی در بسیاری از مناطق کشور به دلیل بروز خشکسالیهای
اخیر محدود میباشد(یمانی و علیزاده )132 ،1393،درنتیجه بهرهبرداری های بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی درحال
افزایش است ،لذا افت کمی وکیفی این منابع بهعنوان یکی از شاخصههای مهم تخریب اراضی محسوب میشود و یکی از
راهکارهای مؤثر و مفید اجرای پروژههای مختلف آبخیزداری میباشد (کردوانی و همکاران .)1391 ،درچنین شرایطی برآورد
پتانسیل آب زیرزمینی در یک منطقه به مردم کمک خواهد کرد که درک عمومی از منابع آب محلی داشته باشند و میتواند
هنگام تصمیمگیری در مورد انتخاب منطقه ،برنامهریزی شهری ،حفاظت از محیط زیست و غیره ،آنها را راهنمایی کند
(دنگ و همکاران .)4 ،2016 ،این وضعیت خشکسالی و بهرهبرداری شدید آبهای زیرزمینی حاکم برکشور دراستان لرستان
به عنوان دومین حوزه پرآب کشور نیز مشهود است ،به طوری که  70درصد چشمههای استان یعنی  688دهنه چشمه
دائمی و فصلی مورد استفاده کشاورزی و شرب روستا250،حلقه چاه آب شرب و 150رشته قنات خشک شده است.
درسالهای اخیر منابع آب زیرزمینی استان  55درصد کاهش یافته است ،این افت شدید آبهای زیرزمینی باعث ایجاد
فروچالههای متعدد درسطح دشتهای حاصلخیز مانند کوهدشت ،مهاجرت روز افزون روستانشینان به حاشیه شهرهای و
بروز مشکالت اقتصادی و اجتماعی متعدد ،شده است .با توجه به اهمیت منابع آبهای زیرزمینی مطالعات فراوانی در متون
علمی جهان و ایران انجام شده است ازجمله :ساگانتی و همکاران ( )2013این مطالعه جهت پتانسیلیابی آب زیرزمینی
توسط روش سنجش ازدور و  GISو ارتباط آن با سطح آب زیرزمینی در بخش ساحلی حوضه رودخانه آرانی وکرتالی
درمنطقه شمال چنای ،جنوب هند صورت گرفته است و نتایج نشان میدهد که منطقه پتانسیل آب زیرزمینی توسط مشخص
شدن منطقه به  4طبقه بسیار باال ،باال ،متوسط ،کم که به ترتیب  15/01 ، 33/25 ، 43/15 ، 15/70درصد ازکل منطقه را
شامل میشوند شناخته شده است .دنگ و همکاران ( )2016درمطالعه خود به کاربرد  GISدر برآورد پتانسیل آبهای
زیرزمینی در استان لیائونینگ غرب چین با روش  AHPپرداختند .نتایج نشان میدهد که مناطق خیلیخوب  63/5درصد
ازکل مساحت را تشکیل میدهد و بیشتر در دشت آبرفتی یا دره مجاور رودخانه میانه و پائین تراز شاخههای آن واقع شده
است .گیِ میر و همکاران ( )2017به مطالعه نقشه برداری از منطقه پتانسیل چشمههای آبهای زیرزمینی در دامنههای
هیمالیا در مرکز نپال پرداختند و از روش وزن شواهد که یک مدل آماری مبتنی بر  GISاست استفاده کردند و نتیجه نشان
میدهد روش  WOEبرای پیشبینی پتانسیل آبهای زیرزمینی میتواند در یک محیط بیوفیزیکی مشابهی که در آن یک
بررسی هیدروژئولوژیکی یا ژئوفیزیکی آبهای زیرزمینی انجام نشده تکرار شود .قربانی نژاد و همکاران ( )1396به مطالعه
و تحقیق در مورد پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی دشت ازنا _ الیگودرز استان لرستان با استفاده از متغیرهای محیطی و
مدل نسبت فراوانی پرداخت و نتایج نشان داد که نقشه پتانسیل تهیه شده براساس مدل نسبت فراوانی دارای  % 72/1بوده
که بیانگر قابلیت باالی این مدل در پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی است .زرندی و همکاران(  )1396درتحقیق خود از
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الگوریتم حداکثر آنتروپی جهت پتانسیلیابی آب زیرزمینی در دشت همدان بهار استفاده کردند و این مدل بیشترین حساسیت
را نسبت به پارامترهای مؤثر( شیب ،جهت ،فاصله از آبراهه TWI ،و تراکم زهکشی ،ضخامت آبخوان و زمینشناسی) در
شناسایی پتانسیل آب زیرزمینی در منطقه دارد که علت اصلی آن وجود رسوبات درشت دانه آبرفتی و افزایش ضخامت
آبخوان در این ناحیه میباشد .نوحانی و همکاران (  )1397از روش آماری نسبت فراوانی ) )FRبرپایه  GISبرای شناسایی
مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی دشت الشتر در استان لرستان استفاده شد .نتایج نشان داد که حاشیههای شمالی و
غربی دشت دارای پتانسیل باال و مرکز دشت دارای پتانسیل متوسط میباشد و مدل نسبت فراوانی دارای صحت 85
درصدی برای تهیه نقشههای پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی دشت الشتر میباشد.
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این تحقیق حوضه آبریز خرمآباد از زیرحوضههای کرخه است ،دشت خرمآباد در مرکز استان لرستان
بین عرض های جغرافیایی 33درجه و 13دقیقه تا  33درجه و  35درجه شمالی و طول های جغرافیایی  47درجه و 52
دقیقه تا  48درجه و  46دقیقه شرقی واقع گردیده است (شکل  .)1متوسط ارتفاع منطقه  1903متر و مساحت محدوده
مطالعاتی  2517کیلومتر مربع میباشد .متوسط بارش ساالنه محدوده مطالعاتی خرمآباد  509میلی متر و متوسط دمای آن
 17/2درجه سانتیگراد است) آمار  50ساله.)1956 - 2005 ،

شكل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه

دادهها و روششناسي

دراین تحقیق از نقشههای زمینشناسی به مقیاس 1:100000سازمان زمینشناسی ،نقشههای توپوگرافی مقیاس 1:50000
رقومی سازمان جغرافیایی استان ،تصاویر ماهوارهی لندست  8سال  ،2018دادههای اقلیمی منطقه مورد مطالعه ازجمله دما
و بارش(سال  1385تا  )1397که از سازمان هواشناسی استان لرستان و مدل رقومی ارتفاعی  30 ،SRTMمتری منطقه
مورد مطالعه استفاده شده است .از نرمافزار  ArcGISجهت ایجاد پایگاه داده ،تحلیلهای مکانی -فضایی و در نهایت
پیاده کردن مدل و از نرمافزار  ENVIجهت تصحیحات هندسی و رادیومتریک تصاویر ماهوارهای استفاده گردید .در این
پژوهش برای بررسی و پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی 11عامل ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،کاربری اراضی ،سنگ شناسی،
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خاک ،فاصله از گسل ،فاصله از آبراهه ،بارش ،دما ،سطح آب زیرزمینی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت .سپس نقشه این
عوامل با استفاده از نرمافزار  ArcGISتهیه و برای پهنهبندی در مدل منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده
است.
منطق فازی حالت کلی از مجموعه کالسیک را نشان میدهد .عضویت یک شیء در مجموعه کالسیک کامأل روشن و
واضح بوده و یک شیء میتواند به طور صحیح عضو یک مجموعهی خاص باشد یا نباشد ،در حالی که یک زیرمجموعه
فازی مرزهای مشخصی ندارد و توسط تابعی در بازه ی { }1-0تعریف میشود .به هر عضو از یک مجموعهی فازی
درجه عضویتی اختصاص می یابد که صفر بیانکننده عدم عضویت کامل به مجموعه و یک عضویت کامل را توجیه
میکند و اعداد بین صفر تا یک به صورت مجموعه پیوستهای از عضویت به مجموعه فازی را نشان میدهد
(سنگالنی.)48 ،1391،
اپراتورهاي مدل منطق فازي

الف) عملگر اشتراک فازی :1عملگر اشتراک مجموعههاست .بدین صورت که حداقل درجه عضویت اعضا را استخراج و
در نقشه نهایی منظور میکند به همین دلیل این اپراتور دقت باالیی در مکان یابی مناطق مستعد دارد (رابطه )1
]𝐶µ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝐼𝑁 [µ𝐴¸µ𝐵¸ µ
()1
ب) عملگرضرب جبری فازی :2به دلیل ماهیت اعداد بین صفر و یک که همان درجه عضویت اعضا در مجموعه فازی می
باشد این اپراتور باعث می شود تا در نقشه خروجی اعداد به سمت صفر میل کنند(رابطه .)2
𝑖𝑢 𝑢𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∏𝑛𝑖=1
()2
ج) عملگرجمع جبری فازی :3در این اپراتور متمم ضرب متمم مجموعهها محاسبه میشود به همین دلیل در نقشه خروجی
ارزش پیکسلها به سمت یک میل میکنددر نتیجه پیکسل بیشتری در طبقه خیلی مناسب قرار میگیرد .این اپراتور
حساسیت خیلی کمی در مکانیابی دارد(رابطه .)3
()3

)𝜇𝜇 𝜇𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∏𝑛𝑖=1 𝑖(1 −

د) عملگرفازی گاما:4در واقع این اپراتور از تلفیق دو اپراتور جمع فازی و ضرب فازی به دست میآید .جهت تعدیل حساسیت
خیلی باال ضرب فازی و دقت خیلی کم اپراتور جمع فازی ،ویژگی این اپراتوراست(رابطه .)4
𝑦𝜇𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐴 1𝑔 𝑆𝑢𝑚) 0𝑦 ∗ (Fuzzy A lg . Pr μoduct) 01−

()4
که در آن  yپارامتر انتخاب شده در محدوده (1و )0است .وقتی  yبرابر  1باشد ترکیب همان جمع جبری فازی خواهد بود.
ه) عملگراجتماع فازی:5این عملگر به صورت زیر تعریف میشود و در جایی که حضور هرنشانگر مثبت میتواند مفید باشد
به کارمیرود .حاصل ترکیب الیههای فازی مقدار عددی بزرگی خواهد شد ( رابطه) 5
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Fuzzy AND

1

Fuzzy Algebraic Product

2

Fuzzy Algebraic Sum

3

Fuzzy Gamma

4

Fuzzy OR

5
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]𝐶𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝐴𝑋[µ𝐴¸µ𝐵¸ µ

در شبکه عصبی مصنوعی سعی بر آن است که ساختاری مشابه ساختار بیولوژیکی مغز انسان و شبکه اعصاب بدن ساخته
شود تا همانند مغز قدرت یادگیری ،تعمیم دهی و تصمیمگیری داشته باشد (لی و همکاران .) 208 ،2006 ،در مدل شبکه
عصبی جهت آموزش شبکه از الیههای تهیه شده ،همراه با تعدادی از دادههای واقعی چاهها به عنوان ورودی وارد شبکه
شدند و با این روش الگوی بین پارامترهای ورودی) ورودی شبکه ( و مناطقی که پتانسیل آب وجود دارد )خروجی شبکه (
توسط شبکه آموزش داده شد .سپس به ازای پارامترهای ورودی منطقه مورد نظر به شبکه عصبی آموزش دیده ،خروجی
متناظر که همان مناطق پتانسیل آب زیرزمینی است پیشبینی گردید .جهت تشکیل ماتریس هدف) خروجی مطلوب( و
همچنین اعتبارسنجی مدلها ،نیاز به نمونههای واقعی چاهها هست .تعدادی از این نمونهها جهت ارزیابی نتایج حاصل از
پیشبینی مدلها و تعدادی جهت تشکیل ماتریس هدف استفاده گردید .پس از آمادهسازی ماتریس ورودی و ماتریس
هدف ،این اطالعات وارد نرمافزار متلب شدند و شبکه عصبی طراحی و پس از آموزش شبکه ،پیشبینی و شبیهسازی الزم
صورت گرفت .جهت تسهیل در همگرایی شبکه عصبی مصنوعی و عدم کاهش سرعت شبکه ،مقادیر مربوط به نرونهای
ورودی نرمالیزه شدند .برای نرمالیزه کردن دادهها در برنامه نوشته شده از رابطه زیر استفاده شد(.رابطه )6
)𝑛𝑖𝑚(𝑖𝑧𝑧𝑖 −

()6

)𝑛𝑖𝑚(𝑖𝑧𝑧𝑖(𝑚𝑎𝑥) −

= 𝑖𝑥

که در آن  ziبرابر با وزن پیکسل مورد نظر zi(min) ،برابر با کمترین وزن فاکتور مورد نظر zi(max) ،برابر با بیشترین وزن
فاکتور مورد نظر و  xiبرابر با وزن نرمال شده فاکتور مورد نظر است.
معیارهاي ارزیابي عملكرد شبكه

به منظور ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از روشها و مدلهای به کار برده شده در روش شبکه عصبی مصنوعی از معیارهای
جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی ( )R2و متوسط قدر مطلق خطا ( )MAEکه به ترتیب معادله
( )7و( )8و( )9رو شامل میشوند ،استفاده میشود (خوشحال دستجردی و حسینی:)113 ،1389 ،
()7
()8
() 9

(𝑜𝑏𝑠−𝑝𝑟𝑒)²
𝑛

RMSE= √∑𝑛𝑖=1

∑n
)i=1(obs−obs)(pre−pre
2

= R2

√∑n (obs−obs) ∑n (pre−pre)2
i=1
i=1
𝑛∑
|𝑒𝑟𝑝𝑖=1|𝑜𝑏𝑠−
N

= MAE

در روابط فوق  obs ،مقادیر مشاهدهای ،1و  preمقادیر پیشبینی شده 2و  Nتعدادکل داده ها در هر مرحله از آزمونهای
آموزش و آزمایش است.
دراین پژوهش همچنین از  11عامل به عنوان پارامترهای ورودی و یک نرون نیز به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته
شده است (راکعی و همکاران .)61 ،1386،برای ارزیابی نتایج خروجی مدلهای مورد استفاده در برآورد پتانسیل آب زیرزمینی
از  124حلقه چاه موجود در ارزیابی نتایج خروجی مدلهای منطقه مورد مطالعه با دبی باال استفاده شد.
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Observed
Predicted

1

2

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال نهم ،شماره  ،2پاییز 1399

146

الیه هاي اطالعاتي استفاده شده

نقشه ارتفاع منطقه براساس مدل رقومی ارتفاع با دقت  30متر تهیه و در  5کالس طبقهبندی شده است(شکل  )2نقشه
شیب و جهت شیب از مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعه به ترتیب در  5و 9طبقه تهیه شد (شکل3و  .)4نقشه کاربری
اراضی با استفاده ازتصویر ماهوارهای لندست  8تهیه شد (شکل  .)5نقشه خاک محدوده مطالعاتی با توجه به نقشه خاک
استان لرستان در 4کالس( شکل )6و نقشه فاصله از رودخانه بر اساس الیه رقومی شبکه آبراهه در دشت خرمآباد در 6
دسته طبقهبندی شد (شکل .)7نقشه فاصله از گسل براساس نقشهی رقومی گسلهای استان لرستان ( اداره آبخیزداری
استان لرستان )1392 ،در مقیاس  1:250000تهیه شد .ودر 5کالس طبقهبندی گردید(شکل  .)8دادههای بارندگی و دما
سال  1385تا 1397مربوط به ایستگاههای باران سنجی منطقه مورد مطالعه از سازمان هواشناسی استان لرستان تهیه شد
و میانگین بارش و دما ساالنه در محیط  Excel , ArcGISبرای حوضه مورد مطالعه به دستآمد (شکل .)9،10نقشه
سطح آب زیرزمینی :نقشه سطح آب زیرزمینی با استفاده از دادههای چاه منطقه که از سازمان آب منطقهای خرمآباد تهیه
شده ،محیط  ArcGISتهیه شده است و در  5کالس طبقهبندی شد (شکل  .)11نقشه سنگشناسی محدوده مطالعاتی
خرمآباد با استفاده از نقشههای سازمان زمینشناسی کشور در مقیاس  1:100000تهیه گردیده و در  6گروه طبقهبندی
گردید (شکل .)12

شكل :2نقشه ارتفاع منطقه مورد مطالعه

شكل  :4نقشه جهت شیب منطقه مورد مطالعه

شكل :3نقشه شیب منطقه مورد مطالعه

شكل  : 5نقشه كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه
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شكل : 6نقشه خاک منطقه مورد مطالعه

شكل :9نقشه بارش منطقه مورد مطالعه

شكل :10نقشه دما منطقه مورد مطالعه

شكل :7نقشه فاصله ازرودخانه منطقه مورد مطالعه

شكل : 8نقشه فاصله از گسل منطقه
موردمطالعه

شكل :11نقشه سطح آب زیرزمیني منطقه موردمطالعه
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شكل  :12نقشه زمین شناسي منطقه موردمطالعه
گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4

گروه 5
گروه 6

تراس های رودخانه ای و مخروط افکنهی کوهپایهای قدیمی مرتفع وجدبد کم ارتفاع
بنگستان تفکیک نشده (آهک وشیل و ،)..آهک اربیتولین دارتوده ای ضخیم الیه خاکستری  ،آهک مرجانی،
مارنی ،آهک دولومیتی ،دولومیت قهوه ای رنگ
سازند کشکان (کنگلومرای قرمز ،ماسه سنگ  ،سیلیتون) ،سازند بختیاری (کنگلومرای توده ای سیمانی
بادگرسانی شدید ) ،کنگلومرای بختیاری ،مارن
سازند آقاجاری (ماسه سنگ آهک دارقهوه ای مایل به خاکستری) ،گروه فارس ( گچساران ،میشان ) ،سازند
امیران ،سنگ های تفکیک مشده سازندهای شهبازی و آسمانی ،سازند تله زنگ ،برش رادیوالریت  ،آهک
متعفن الیتی توده ای ضخیم الیه خاکستری
سازند گورپی (مارن خاکستری مایل به آبی و شیل حاوی آهک آرژیلی )،سنگ های تفکیک نشده آئوسن
 ،سازند گچساران  ،مارن ،ماسه سنگ ،آهک ،سازند آسماری
سازند نمکی هرمز

بحث و یافتهها

جهت بررسی ارتباط عوامل تأثیرگذار بر پتانسیل منابع آب زیرزمینی بعد از تهیه نقشه نهایی پتانسیل آب زیرزمینی منطقه
پراکندگی مناطق با پتانسیل متفاوت نسبت به  11عامل مؤثر در پتانسیل آب زیرزمینی در محیط نرمافزار  ArcGISمورد
بررسی قرار گرفت (جدول.)1
توپوگرافی و ارتفاع زمین بیانگر میزان آب نفوذی به زمین است ،با افزایش ارتفاع در منطقه شرایط برای نفوذ آب به درون
زمین کم میشود و پتانسیل آب در آن کمتر خواهد شد .بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه ارتفاع نشان
میدهدکه بیشترین درصد ( )%33از منطقه با پتانسیل باال(خیلی خوب وخوب) در ارتفاع 1700-2000مترکه ارتفاع متوسط
منطقه است ،قرار دارد و بیشترین درصد ( 31/17و  )27/96از مناطق با پتانسیل متوسط و ضعیف هم درهمین ارتفاع قرار
دارد .بنابراین میتوان استدالل کرد که عامل ارتفاع به تنهایی عامل مؤثر در پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی نیست .شیب
یکی از عوامل مؤثر در تبدیل بارش به رواناب و همچنین ظرفیت نفوذپذیری خاک میباشد (همتی .)1397،در شیبهای
تند به دلیل این که رواناب سطحی از مقدار نفوذ آب در زمین بیشتر است تغذیه آب زیرزمینی کاهش می یابد (فاشای و
همکاران .)2013 ،نتایج بررسی عامل شیب نشان میدهد که بیشترین درصد(حدود  38/85درصد) مناطق با پتانسیل باالدر
شیب  0 – 10درصد قرار دارد و بیشترین درصد( )39/01مناطق با پتانسیل متوسط در شیب  0 -10و بیشترین درصد

پتانسیلیابي منابع آبهاي زیرزمیني در دشت خرمآباد با استفاده از...

149

مناطق با پتانسیل ضعیف در شیب  60 – 173است .پس میتوان استدالل کرد که عامل شیب یکی از فاکتورهای مؤثر در
پتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی است .بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه جهت شیب نشان میدهد
که این جهات جغرافیایی تأثیر مختلفی برپتانسیل آب زیرزمینی دارد .در نیمکره شمالی ،جهتهای شمالی و شرقی نسبت
به جهتهای جنوبی و غربی دارای پتانسیل بهتری از منابع آب هستند .زیرا در شیبهای شمالی و شرقی میزان دریافت
تشعشعات انرژی خورشیدی کمتر از شیب های جنوبی و غربی می باشد (فالح و همکاران )1396 ،لذا میزان تبخیرکم و
رطوبت خاک بیشتر میباشد .بیشترین درصد (حدود  21/75درصد) از مناطق با پتانسیل باال درجهت شمال شرقی (67/5
 )22/5قرار دارد .و بیشترین درصد( )17 /71در مناطق با پتانسیل متوسط همچنان درجهت شمال شرقی و بیشترین درصد(  )40/ 69در مناطق با پتانسیل ضعیف در جهت جنوبی ( )175 /5- 202 /5قرار دارد .از آنجا که بیشترین درصد از مناطق
با پتانسیل باال و متوسط در جهت شمالشرقی و بیشترین درصد مناطق با پتانسیل ضعیف در جهت جنوبی قرار دارد میتوان
استدالل کرد که عامل جهت شیب نیز یکی از فاکتورهای مؤثر درپتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی است.
نوع سازند و لیتولوژی سازند بر بسیاری از خصوصیات هیدرولوژیکی چون هدایت هیدرولیکی ،قابلیت انتقال ،نفوذپذیری
و تاثیرگذار است و این حاکی از اهمیت الیه زمینشناسی در میزان تغذیه آب زیرزمینی است (رحیمی و سلیمانی .)1395،
بدیهی است که هرچه میزان تخلخل و منافذ بیشتر باشد میزان نفوذ و تغذیه آبهای زیرزمینی بیشتر است (علیزاده.)1391 ،
نتایج بررسی عامل لیتولوژی نشان میدهد که بیشترین درصد (حدود )34 /05از مناطق با پتانسیل باال در گروه  (1تراس
های رودخانه ای و مخروط افکنهی کوهپایه ای قدیمی و جدید) قراردارد و بیشترین درصد ( )33 /87در مناطق با پتانسیل
متوسط نیز در همین گروه  1و بیشترین درصد ( )37 /91در مناطق با پتانسیل ضعیف در کالس  1قرار دارد .ذکر این نکته
حائز اهمیت هست که بخش عمدهای از سنگهای منطقه از نوع گروه ( 1تراس های رودخانه ای و مخروط افکنهی
کوهپایهای قدیمی و جدید) و گروه  ( 2بنگستان تفکیک نشده و آهک اربیتوندار تودهای ) میباشد .بنابراین میتوان
استدالل کرد که این عامل در کناردیگر عوامل تآثیرگذاری بیشتر خواهد داشت.
نفوذ آب در خاک به عواملی مانند بافت و ساختمان خاک ،پوششگیاهی و شیب زمین بستگی دارد .بدیهی است که نوع
بافت خاک تأثیر مهمی در افزایش یا کاهش میزان نفوذ آب دارد (علیزاده ،امین .)1391 ،نفوذپذیری سطحی خاک نفوذپذیری
و عمق زیاد از ویژگیهای خاکهای خوب برای تغذیه است (رحیمی و سلیمانی .)1395 ،بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی
نسبت به نقشه خاک نشان میدهد که بیشترین درصد ( )25 /91از مناطق با پتانسیل باال درگروه بروندهای سنگی /
اینتیسول قراردارد و بیشترین درصد ( )30 /23مناطق با پتانسیل متوسط نیز درگروه بروندهای سنگی  /اینسپتی سول و
بیشترین درصد ( )31 /57مناطق با پتانسیل ضعیف در گروه بروندهای سنگی /اینتیسول قرار دارد .درنتیجه میتوان استدالل
کرد که عامل خاک تنها عامل نیست و در کنار دیگر فاکتورها از عوامل تأثیرگذاردر پتانسیل -یابی منابع آبهای زیرزمینی
است.
بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه فاصله ازرودخانه نشان میدهد که بیشترین درصد (حدود )24 /70
ازمناطق با پتانسیل باال در فاصله  200مترکه نزدیکترین فاصله به رودخانه است ،قراردارد و بیشترین درصد ( )34/58در
مناطق با پتانسیل متوسط نیز در کالس  >1000یعنی در محدودهای که دور از حریم رودخانه است و بیشترین درصد (/56
 )54در مناطق با پتانسیل ضعیف در کالس ( >1000محدودهای که دور از حریم رودخانه است ) قرار دارد.
بنابراین میتوان استدالل کرد که عامل فاصله ازرودخانه از عوامل تأثیرگذار در پتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی است
و البته تنها عامل هم نیست و تأثیرگذاری آن در کناردیگر عوامل بیشتر خواهد بود .گسلها و شکستگیهای موجود در
یک منطقه در جهت تغذیه آبهای زیرزمینی به عنوان نقاط مثبتی در نظر گرفته میشوند ،زیرا این نقاط سبب تسهیل نفوذ
آبهای سطحی و روانابها به نقاط پایین تر درون زمین میگردند (ماه گلی و همکاران .)1388 ،بررسی نقشه پتانسیل آب
زیرزمینی نسبت به نقشه فاصله ازگسل نشان میدهد که بیشترین درصد (حدود  )39/ 87از مناطق با پتانسیل باال در
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کالس ( )0- 0/032که نزدیکترین فاصله به گسل است ،قراردارد و بیشترین درصد ( )28 /09در مناطق با پتانسیل متوسط
نیز درکالس(  ) 0- 0/032و بیشترین درصد ( )27/ 88در مناطق با پتانسیل ضعیف در کالس(  )0/072- 0/115قرار دارد.
چنین میتوان استدالل کرد که عامل فاصله از گسل یکی از عوامل مهم و مؤثر در پتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی
است.
بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه بارش نشان میدهد که بیشترین درصد ( )36 /26از مناطق با پتانسیل
باال در محدوده بارش  756- 844قراردارد و بیشترین درصد ( )31 /33مناطق با پتانسیل متوسط نیز در محدوده بارش
 756- 844و بیشترین درصد ( )28 /12در مناطق با پتانسیل ضعیف نیز درهمین محدوده قرار دارد یعنی بیشترین درصد
از مناطق با پتانسیل باال و متوسط و ضعیف درمحدوده بارش  756 – 844قرار دارد پس این عامل در کنار دیگر فاکتورها
از عوامل تأثیرگذاردر پتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی است .بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه دما
نشان میدهد که بیشترین درصد ( )32 /73از مناطق با پتانسیل باال در محدوده دما  13-15درجه قراردارد و بیشترین
درصد ( )31 /04در مناطق با پتانسیل متوسط نیز در محدوده دما 13-15و بیشترین درصد ( )42 /16در مناطق با پتانسیل
ضعیف نیز درهمین محدوده قرار دارد یعنی بیشترین درصد از مناطق با پتانسیل باال و متوسط و ضعیف درمحدوده دما 15
  13قرار دارد .بنابراین میتوان استدالل کرد که عامل دما در کنار دیگر فاکتورها از عوامل تأثیرگذاردر پتانسیلیابی منابعآبهای زیرزمینی است.
کاربری اراضی نقش مهمی در میزان نفوذ آب دارد .اراضی کشاورزی و اراضی مرتعی دارای نفوذپذیری بیشتری نسبت به
مناطق شهری و مسکونی هستند .مناطق شهری و مسکونی به دلیل سطوح نفوذ ناپذیر متعددی که دارند دارای نفوذپذیری
بسیار کمی هستند (قربانینژاد و همکاران .)1396 ،بررسی نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه کاربری اراضی نشان
میدهد که بیشترین درصد ( )42 /05از مناطق با پتانسیل باال در کاربری مرتع متوسط قراردارد و بیشترین درصد ()34 /66
در مناطق با پتانسیل متوسط نیز در کاربری جنگل و بیشترین درصد ( )42 /13در مناطق با پتانسیل ضعیف نیز درکاربری
مرتع متوسط قرار دارد .بنابراین میتوان استدالل کرد که عامل کاربری اراضی در مناطق مختلف با توجه به شرایط آن
منطقه متغیر میباشد و در کنار دیگر فاکتورها از عوامل تأثیرگذاردر پتانسیلیابی منابع آبهای زیر -زمینی است .بررسی
نقشه پتانسیل آب زیرزمینی نسبت به نقشه سطح آب زیرزمینی نشان میدهد که بیشترین درصد ( )36 /85از مناطق با
پتانسیل باال در کالس  6 /74- 10 /12قراردارد و بیشترین درصد ( )40 /46در مناطق با پتانسیل متوسط نیز در کالس
0 – 6 /74و بیشترین درصد ( )44 /79در مناطق با پتانسیل ضعیف نیز درهمین کالس  0 – 6 /74قرار دارد .بنابراین
میتوان استدالل کرد که عامل نقشه سطح آب زیرزمینی در مناطق مختلف با توجه به شرایط آن منطقه متغیر میباشد و
در کنار دیگر فاکتورها از عوامل تأثیرگذاردر پتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی است.
جدول  :1بررسي عوامل مؤثر درپتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني با نقشه پتانسیل دشت خرمآباد
پارامترهاي مؤثر
ارتفاع

شیب

طبقات نقشهها
913- 1379
1379- 1711
1711- 2033
2033- 2406
2406- 3500
0 – 10
10- 23
23 – 38
38 – 60
60- 173
0 - 22 /5
22 /5 – 67 /5
67 / 5- 112 /5
112 /5 – 157/5

مناطق با پتانسیل باال
16 /69
20/ 22
33 /00
20/ 37
9/ 69
38 / 85
30 / 87
19 / 27
9 / 01
1 / 97
19 / 86
21 / 75
15 / 16
7 / 84

مناطق پتانسیل متوسط
20/ 78
23 /26
31 /17
18 /07
6 /69
39 / 01
30 / 82
18 / 94
9 / 18
2 / 03
6 / 09
17 / 71
7 / 14
12 / 95

مناطق پتانسیل ضعیف
26 /87
27 /33
27 /96
15 /54
3 /28
13 / 56
10 / 25
6 / 75
2 / 97
66 / 47
0/ 8
5 /51
1/ 66
7 / 83

پتانسیلیابي منابع آبهاي زیرزمیني در دشت خرمآباد با استفاده از...

جهت شیب

فاصله از گسل

فاصله از رودخانه

زمینشناسي

خاک

بارش

دما

157 /5 – 202 /5
202 /5- 247 /5
247 /5 – 292 /5
292 /5 – 337 /5
337 /5 – 360
0- 0 / 032
/ 032 – 0 / 072
0 / 072- 0 / 115
0/ 115 – 0 /170
0 / 170- 0/ 26
200
400
600
800
1000
>1000
گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4
گروه 5
گروه 6
اینتیسول/بروندهای سنگی
ایسپتیسول/بروندهای سنگ
ایسپتیسول
ورتیسول/ایسپتیسول
571 - 685
685 - 756
756 - 844
844 - 932
932 - 1200
6 - 11 / 8
11 /8 – 13 /8
13 / 8 – 15 /4
15 / 4 – 17 /2
17 /2 – 19

1 / 31
4 / 33
4 / 33
10 / 56
14 / 81
39 / 87
29 / 52
20 / 36
5 / 69
4 / 53
24 / 70
20/ 45
14 / 99
10 / 89
7/21
21 /74
34 / 05
25 / 95
17 / 16
18 / 98
3 / 84
0
25 / 91
25 / 51
25 / 78
22 / 77
16 / 70
16 / 90
36 / 26
20 /09
10 / 02
8 / 69
19 / 33
32 / 73
21 / 18
17 / 79
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11 / 03
17 / 05
12 / 01
11 / 69
4 / 20
28 / 09
27 / 70
26 / 10
11 / 40
6 / 69
12 / 05
13 / 46
13 / 12
12 / 50
10 / 29
34/58
33 / 87
25 / 58
17 / 13
18 / 23
5 / 17
0
26 / 52
30 / 23
21 / 95
21 / 28
20 / 78
23 / 26
31 / 33
17 / 91
6 / 69
6 / 21
16 / 92
31 / 04
23 / 85
22 / 18

40 / 69
26 / 85
10 / 80
5 / 14
0/ 6
21 / 10
23 / 66
27 / 88
20 / 05
7/2
5 / 35
7 / 14
9 / 32
10 / 88
12 / 73
54 /56
37 / 91
21 / 10
17 / 83
16 / 37
6 / 74
0 / 16
31 / 57
30 / 59
17 / 39
20 / 43
26 / 87
27 / 32
28 / 12
14 / 39
3 / 28
10 / 27
24 / 07
42 / 16
23 / 47
0

پتانسیلیابي منابع آبهاي زیرزمیني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي

در این پژوهش از روش شبکهبندی منظم مربعی استفاده گردید و همه نقشهها با این نوع شبکهبندی تقسیم بندی گردیدند.
پس از استانداردسازی و شبکهبندی الیهها ،جهت ورود اطالعات این الیهها به نرمافزار متلب و انجام تجزیه و تحلیل به
وسیله شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده ،اطالعات مربوط به این الیهها به فایلهای اسکی تبدیل شدند .دراین تحقیق
شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چند الیه به دلیل کارایی بهتر نسبت به دیگر انواع شبکه عصبی مصنوعی و
الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا استفاده شد .به منظور بهترین ساختار برای شبکه عصبی مصنوعی تعداد زیادی شبکه
عصبی ایجاد گردید که در تعداد تکرار ،ضریب یادگیری ،تعداد نرونهای موجود درالیه پنهان متفاوت بودند و در نهایت
ساختار 11-11-1یعنی 11نرون در الیه ورودی 11 ،نرون در الیه پنهان و  1نرون در الیه خروجی مناسب تشخیص داده
شد و براساس این ساختار پهنهبندی نهایی صورت گرفته است .برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در نتایج شبکه
عصبی ،در این تحقیق برای آموزش و آزمایش شبکه به طور تصادفی و مساوی داده آب زیرزمینی آبدار و غیر آبدار انتخاب
و از  80درصد این دادهها برای آموزش و 20درصد برای آزمایش استفاده شد .در این تحقیق از اطالعات  1340نقاط چاه
برای آموزش و آزمایش شبکه به کاربرده شد که از این تعداد  1072چاه برای آموزش و 268چاه برای آزمایش شبکه بکار
رفته است .با بررسی پاسخهای خروجی شبکه عصبی در مرحله آزمایش ،مشخص گردید که شبکه عصبی ایجاد شده قادر
است از میان  98چاه  89مورد را به درستی گزارش دهد که نشان دهنده حساسیت تشخیص معادل  90/8درصد میباشد.
در این تحقیق از  11نرون ورودی استفاده شده است که هر کدام بیانگر یکی از عوامل موثردر پتانسیلیابی منابع آبهای
زیرزمینی است .از روش سعی و خطا برای تعیین تعداد نرون در الیه پنهان استفاده شده است .پس از اینکه ساختار اصلی
شبکه عصبی مشخص شد ،اطالعات مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی طراحی شده فراهم شد و پس از رسیدن به
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خطای قابل قبول شبکه آماده شده است تا تحلیل منطقی در مورد اطالعاتی که قبالً با آنها مواجه نشده است را انجام
دهد و شبیهسازی و پیشبینی و الزم صورت پذیرد .بدینمنظور با استفاده از وزنهای مرحله پایانی مربوط به آموزش شبکه
کل منطقه که شامل  80387پیکسل و هر کدام از پیکسلها دارای 11ویژگی مربوط به 11عامل تاثیرگذاربر منابع آبهای
زیرزمینی بود در اختیار شبکه قرار گرفت .پس از انجام تجزیه وتحلیل بر روی این دادهها توسط شبکه برای هر کدام از
پیکسلها مقداری بین صفر و یک به دست آمد .با دستهبندی مقادیر به دست آمده از شبکه ،مناطق به نواحی متفاوت از
نظر پتانسیلیابی منابع آبهای زیرزمینی تقسیمبندی شد .در نهایت نقشه پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی به  5محدوده
خیلی ضعیف ،ضعیف ،متوسط ،خوب وخیلیخوب تقسیمبندی گردید (شکل .)13

شكل : 13نقشه پتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني در دشت خرمآباد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

جهت پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل منطق فازی دردشت خرمآباد از تمامی اپراتورهای مدل منطق
فازی استفاده شد عملگر اجتماع فازی اجتماع مجموعههاست .نتیجه حاصل از این عملگر حداکثر درجه عضویت اعضاء را
تولید کرد به همین خاطر از دقت باالیی در تعیین پتانسیل منابع آب برخوردار نبود .عملگر اشتراک فازی اشتراک
مجموعههاست .این عملگر حداقل درجه عضویت ها را استخراج کرد .نتایج به دست آمده از این عملگر در طبقههای با
پتانسیل پایین قرارگرفت در نقشه خروجی به دست آمده از عملگر ضرب جبری فازی اعداد کوچکترشده و به سمت صفر
نزدیک می شوند .این عملگر ازحساسیت باالیی در مکان یابی برخوردار است .عملگر جمع جبری فازی مکمل اپراتور ضرب
جبری است .بدین خاطر در نقشه خروجی برخالف اپراتور ضرب جبری فازی ارزش پیکسلها به سمت حداکثر نزدیک
میشوند .درنقشه خروجی حاصل از این عملگر پیکسلها به سمت حداکثر (پتانسیل خیلیزیاد) نزدیک میشوند .در این
پژوهش جهت تعدیل حساسیت خیلی باالی عملگر ضرب جبری فازی و دقت خیلی کم عملگر جمع جبری فازی از عملگر
گاما فازی 0/98استفاده شد .درنهایت نقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی حاصل از عملگر گاما فازی  0/98با اختالف 0/2
به  5پهنه پتانسیل خیلی ضعیف ،ضعیف ،متوسط ،خوب و خیلیخوب تقسیم -بندی شد (شکل.)14
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شكل :14نقشه پتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني در دشت خرمآباد با استفاده ازعملگرگاماي مدل منطق فازي

بررسي چاههاي منطقه با نقشه پتانسیلیابي منابع آبهاي زیرزمیني دشت خرمآباد

بعد از تهیه نقشه نهایی پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت خرمآباد به ارزیابی و بررسی آن براساس  1340حلقه چاه که از
سازمان آب منطقهای همین حوضه تهیه شده پرداخته شد .در این بررسیها تمامی این چاهها با نقشه مورد نظر قطع داده
شد و مشخص شد که تک تک این چاهها درچه مناطقی با چه پتانسیلی قرار گرفته اند .نتایج به دست آمده نشان میدهد
که  10 / 82و  23 / 43و 27 /01و  23 / 65و  15 /07درصد از چاه ها به ترتیب درکالس خیلیضعیف ،ضعیف ،متوسط،
خوب ،خیلیخوب قرار دارند .در نتیجه براین اساس میتوان چاههای را که در مناطق با پتانسیل نامناسب قرار دارند مورد
بررسی و مدیریت قرار گیرند تا از پیامدهای که براثر برداشت ازاین چاهها در سالهای آینده صورت میگیرد جلوگیری به
عمل آید .نقشهی این چاهها در شکل ( )17،18،19 ،16 ،15نشان داده شده است.

شكل  :15نقشه چاههاي موجود در مناطق با پتانسیل

خوب

شكل  :16نقشه چاههاي موجود در مناطق با پتانسیل خیلي

خوب
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شكل  :18نقشه چاههاي موجود در مناطق با پتانسیل ضعیف

شكل  :17نقشه چاههاي موجود در مناطق با پتانسیل خیلي ضعیف

شكل  :19نقشه چاههاي موجود در مناطق با پتانسیل متوسط

بررسی چاههای با دبی باال با نقشه پتانسیلیابی روش شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی جهت ارزیابی و بررسی نقشه
به دست آمده از چاههایی که دارای دبی باالیی بودند استفاده شد .معموال اکثر چاههایی که دارای دبی باال هستند دارای
عمق زیاد نیز هستند و جزء چاههای عمیق محسوب می شوند که با بررسی چاههای مورد نظر مشخص شد که حدود 85
درصد چاههای انتخاب شده دارای عمق  50متر به باال هستند .چاه عمیق با دستگاههاى مکانیکى حفر مى شود .عموم ًا
قسمت آبده آن بیش از پنجاه متر از سطح ایستایى آب پایین مى رود .چاه عمیق ممکن است از چندین الیه آبدار بگذرد؛
به طورى که لولههاى فلزى مشبک منصوب در آن که از الیههاى مختلف مى گذرد مىتواند از همه ذخائر آب الیهها
استفاده کند .بر اثر پایین رفتن سطح آب در اطراف چاه ،جریان طبیعى آب زیرزمینى تغییر کرده و آب اطراف و نقاط
دورتر با سرعتى بیشتر به سمت چاه جریان یافته و یک مخروط افت ایجادمىشود .از آن جا که چاههاى عمیق درعمق
زیاد در سفرههاى آب زیرزمینى حفر مىشوند ،ترسالى و خشکسالى تأثیر فورى بر آبدهى آنها ندارد .اما بهرهبردارى از
تعداد زیادى چاه عمیق در یک دشت با مکش بیش از حدآب از اعماق زیاد مىتواند نهایتاً منجر به افت شدید سطح
عمومى سفره آب در آن دشت شود .از آن جا که در ابتدا حفر چاههاى عمیق بدون توجه به ،بیالن آب سفرههاى زیرزمینى
صورت مىگرفت ،برداشت آب از میزان تغذیه سالیانه آنها بیشتر شده و آب بیش از ظرفیت سفره از آن استخراج مىشد.
این روند باعث افت شدید و گسترده سطح سفره ،کاهش منابع آب زیرزمینى ،کاهش آبدهى و تغییر محل و کف شکنی
مکرر چاهای موجود ،نشست زمین و کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی ،افت کیفی منابع آب و شور شدن آنها و آسیب
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ها و هزینههای فراوان بر سازندها میشود نهایتاً خشک شدن قنوات بسیارى گشت .نتایج نشان میدهد که از  124چاه
با دبی باال  3 /22 ،17 /74 ،16 /93 ،24 /19 ، 37 /90درصد به ترتیب در مناطق با پتانسیل خوب و خیلیخوب ،متوسط،
ضعیف و خیلیضعیف قرار دارند( .شکل )21 ،20نقشه چاههای با دبی باال در مناطق با پتانسیل باال را نشان می دهد.

شكل :20نقشه چاههاي با دبي باال در مناطق با پتانسیل خیلي خوب شكل  :21نقشه چاههاي موجود در مناطق با پتانسیل خوب

جهت ارزیابی و بررسی نقشه به دست آمده از روش منطق فازی از چاههایی که دارای دبی باالیی بودند استفاده شد .معموال
اکثر چاههایی که دارای دبی باال هستند دارای عمق زیاد نیز هستند و جزء چاههای عمیق محسوب می شوند ،که با بررسی
چاههای مورد نظر مشخص شد که حدود  85درصد چاههای انتخاب شده دارای عمق  50متر به باال هستند .نتایج نشان
میدهد که از  124چاه با دبی باال  15 ، 60/75درصد به ترتیب در مناطق با پتانسیل باال ومتوسط قرار دارند( .شکل ) 22
نقشه چاههای با دبی باال در مناطق با پتانسیل باال را نشان می دهد.

شكل :22نقشه چاههاي با دبي باال در مناطق با پتانسیل خیلي خوب

براساس پهنهبندی صورت گرفته دردشت خرمآباد با استفاده از شبکه عصبی و منطق فازی درصد مساحت منطقه در
کالسهای خیلیخوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف ،خیلیضعیف مشخص شد(جدول .)2
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جدول :2درصد مساحت مناطق با پتانسیل متفاوت در روش شبكه عصبي مصنوعي و فازي

روش

پتانسیل متوسط به باال

شبکه عصبی
منطق فازی

79/10
75/01

پتانسیل ضعیف
20/75
24/98

نتیجهگیري

دراین تحقیق برای پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه ابتدا نقشههای متناسب با پارامترهای مؤثر در
پتانسیل منابع آب که شامل الیههای شیب ،جهت شیب ،زمینشناسی (لیتولوژی ) ،کاربریاراضی ،طبقات ارتفاعی ،بارش،
دما ،فاصله ازگسل ،فاصله ازرودخانه ،سطح آب زیرزمینی میباشند تهیه شد .سپس به کمک روش منطق فازی و شبکه
عصبی مصنوعی و با استفاده از این الیهها نقشه نهایی پتانسیل منابع آب استخراج شد .تجزیه و تحلیل نقشه پتانسیل منابع
آب زیرزمینی نشان میدهدکه حدود 13/92، 25/40درصد از منطقه به ترتیب درشرایط خوب و خیلیخوب قراردارد و این
قسمت در نقشه طبقهبندی به رنگ سبز تیره و روشن نمایان شده است و حدود  28/32درصد از منطقه در گروه متوسط
و ،23 /03 ،11 /50درصد از مساحت منطقه به ترتیب در کالس خیلی ضعیف ،ضعیف قرار گرفته است .دراین پژوهش
سهم مناطق با پتانسیل خوب و خیلی خوب  39درصد از سطح کل محدوده مطالعاتی میباشد که درتمامی منطقه گسترده
شده است .نتایج مطالعات عشرت پورو رحیم نژاد ( )1395که با تلفیق شاخصهای طبیعی درفرآیند ارزیابی پتانسیل منابع
آب زیرزمینی در استان لرستان نشان دادکه هریک از شاخصهای طبیعی دارای وزن و اهمیت متفاوت با دیگری میباشند
و  16 /53و  25/1و 22/02و 36/82درصد از استان به ترتیب در مناطق باپتانسیل نامناسب و نسبتأ نامناسب و نسبتأ مناسب
و مناسب قرارداردکه با بررسی نقشهی حاصل بخش بزرگی از شهرستان خرمآباد در منطقه پتانسیل خوب قرارگرفته است.
بعد از تهیه نقشه پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی 1340 ،حلقه چاه براساس آن مورد ارزیابی قرار
گرفت و مشخص شد که تکتک چاهها درچه مناطقی از نظر مستعد بودن منابع آب قرار دارند .نتایج به دست آمده نشان
میدهدکه حدود  40درصد از چاهها در مناطق با پتانسیل خوب و خیلیخوب قراردارند و  30درصد از آنها در مناطق با
پتانسیل متوسط و حدود 30درصد درمناطق با پتانسیل ضعیف قرار دارند .این مسئله حاکی از عدم دقت و شناسایی و
مدیریت صحیح در حفر چاههاست .از آن جا که مناطق با پتانسیل پایین نشاندهندهی عدم شرایط مناسب جهت تغذیه و
ورودی آب به سفرههای زیرزمینی است ،درنتیجه استفاده و برداشت از این چاهها توازن بین ورودی و خروجی سفرههای
آب زیرزمینی را برهم میزند و میزان برداشت بیشتراز میزان ورودی خواهد بود .بنابراین حفر چاه در این مناطق میتواند
صدمات و پیامدهای ناشی از افت سطح آب سفرههای زیرزمینی (ازجمله:کاهش منابع آب زیرزمینى ،کاهش آبدهى و
تغییر محل و کف شکنی مکرر چاهای موجود ،فرو نشست زمین و کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی ،افت کیفی منابع
آب و شور شدن آنها و آسیبها و هزینههای فراوان بر سازندها میشود نهایتاً خشک شدن قنوات) را داشته باشد.
درمدل منطق فازی ازهر چهار عملگر برای نقشه پتانسیلیابی آب زیرزمینی استفاده شد و از عملگرگاما به دلیل تعدیل
حساسیت باالی عملگر ضرب فازی و دقت خیلی کم جمع فازی نقشه نهایی تهیه شد .نتایج به دست آمده نشان میدهد
که  24 ،15 ، 60/75درصد از مساحت منطقه به ترتیب در کالس خیلیخوب و خوب ،متوسط ،ضعیف قرار گرفته است.
داودآبادی فراهانی و آقاجانی( )1392با بررسی عملگر مختلف فازی درتلفیق دادههای سنجش ازدور به منظور پتانسیلیابی
منابع آب زیرزمینی نشان دادندکه میتوان عملگرهای حاصل ضرب و گامای فازی را به عنوان عملگرهای مناسب جهت
تلفیق الیههای اطالعاتی به منظور پتانسیلیابی آب زیرزمینی دراین منطقه معرفی کرد و استفاده ازعدد گامای  0/98نتایج
مطلوبتری نسبت به دیگراعداد ارائه نمود .ارزیابی نتایج به دستآمده از روش منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی با
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استفاده از چاههایی با دبی باال نشان میدهد که در روش شبکه عصبی حدود 80درصد ازاین چاهها در مناطقی با پتانسیل
متوسط به باال قراردارد درحالی که در روش منطق فازی حدود  75درصد این چاه ها با این دبی در مناطق با پتانسیل باال
قراردارد .دراین تحقیق نتایج حاصل از عملگرگاما نسبت به دیگرعملگرها با آن چه درطبیعت وجود دارد شباهت دارد اما
نسبت به نقشه شبکه عصبی دقت کمتری دارد .درنتیجه روش شبکه عصبی از دقت باالتری برخوردار است و به واقعیت
بیشتر نزدیک است و میتواند روش دقیق و مناسبی برای شناسایی مناطق پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی باشد .اکثر
چشمههای دارای دبی زیاد درمناطق با پتاسیل باال وجود دارند ،هرچند برخی از آنها نیز درسایر مناطق هستند که این امر
میتواند به این علت باشد که درآن مناطق شیب باال بوده و ممکن است جهت الیههای خاک درزیرزمین و امتداد گسلها
و شکستگیها به گونه ای بوده باشد که سبب رخنمون آب درآن مناطق شده باشند درحال که منبع تغذیه آنها در مناطق
باالتر و با پتانسیل خیلیخوب باشد.
منابع
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