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 گزارش فنی

تعیین نقاط مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از سامانه اطالعات 
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 چکیده

 ،لذاها مستلزم شناسائي مكان مناسب براي احداث طرح تغذیه است. هاي تغذیه مصنوعي براي آبخوانطرحموفقیت 

یر میقان واقع كو آبخیزه حوز دربا روش پخش سیالب  تعیین مكان مناسب براي تغذیه مصنوعي ،پژوهشهدف از این 

استفاده شده  اطالعات جغرافیایي امانهسبا استفاده از  AHP یابياز روش مكان ،منظوربدین. است در استان مركزي

 عمق آب ،كیفیت آبهاي الزم در انتخاب مكان مناسب تغذیه شامل ، معیارتفاده از نظرات كارشناسانبا اس ،است. ابتدا

 ،سپس. دش تعیینبافت خاک، موقعیت چاه و چشمه و قنات  شناسي، كاربري اراضي،شیب، زمین ،برداريهاي نمونه چاه

زوجي با روش مقایسه  بهها تعیین وزن آنو اقدام به تهیه الیه رستري هر یک از این معیارها  AHPروش  با استفاده از

صحت و نهائي مرحله و در تلفیق  ،با استفاده از روش همپوشاني هانقشه .شده است Choice Expert افزاراستفاده از نرم

نقاط مناسب  ،در نهایت. ندشدتعیین و حذف ها و قنوات ها، چشمهطق نامناسب از نظر نزدیكي به چاهمنا ،واسنجي

نطقه با توجه به عمق آباد، كرهرود و ساروق قرار گرفته است كه از نظر كارشناسان مدر زیرحوزه آبخیز امانتغذیه براي 

 11در كل محدوده مطالعاتي كه شامل  . مساحت این نقاطاستاین نواحي كامال منطقي و درست ها در افكنهمخروط

 است. هكتار 2411 حدودباشد، مي زون

 

 Choice Expert، مكانیابي، مدیریت منابع آب، مراتبي تحلیل سلسله، استان مركزي :كلیدی هایواژه
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ساله  رویه از این منابع هراستفاده بيپوشیده نیست. 

هاي كشور ایستابي در آبخوانح بر وخامت افت سط

نقش تغذیه مصنوعي  ،در این بین ،افزاید. لذامي
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(Eghtesadi 1626، و همكاران.)  مدیریت تغذیه آب
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هاي زیادي در رابطه با یافتن پاسخ مشكالت موفقیت

 خشک شدهیژه در مناطق خشک و نیمهوبهمنابع آب 

عنوان یک استراتژي بهاست. تغذیه مصنوعي آبخوان 

ذخیره آب براي  ،همچنینبراي توسعه منابع آب و 
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منظور حفاظت و توسعه بهمتخلخل مخازن زیرزمیني 

منظور بهي زمینمنابع طبیعي و بهبود منابع آب زیر

منظوره كه توسعه پایدار دستیابي به اهداف چند

شونده را به احیاي منابع طبیعي تجدیداورزي و كش

ها، نامند. مهار سیالب، پخش سیالب ميدنبال دارد

سازي استفاده از ها و بهینهآبخوانتغذیه مصنوعي 

در مناطق منابع طبیعي از مهمترین اقداماتي است كه 

گیرد. نخستین خشک صورت ميخشک و نیمه

ترسیب مواد معلق  ،دستاورد عملیات پخش سیالب

 ،هاي سیالبي است. از این روریزدانه همراه با جریان

هاي مناسب براي اجراي طرح پخش سیالب  مكان

. در هستندستند كه داراي نفوذپذیري زیاد مناطقي ه

پس  ،آب مازاد قابل ذخیره در پروفیل خاک ،این حالت

هاي پخش هگذاري مواد معلق از طریق شبكاز رسوب

پیوندند و تغذیه مصنوعي  زیرزمیني مي هايبه آب

پذیرد ها از طریق پخش سیالب صورت ميوانآبخ

(Eghtesadi  ،1626و همكاران .)در همین خصوص، 

تحقیقات متعددي در سطح جهان صورت پذیرفته 

 ،پژوهشيطي  (1621)و همكاران  Yazdani .است

یابي نقاط مناسب تغذیه مصنوعي را در منطقه مكان

هاي پخش انتخاب بهترین مكان منظوربهدشت كاشان 

هدف از انجام این مورد مطالعه قرار دادند. سیالب 

هاي پخش سیالب در مطالعه نیز انتخاب بهترین مكان

گیري كاشان با استفاده از تكنیک تصمیمدشت 

است. براي  مراتبيل سلسلهیمعیاره و روش تحلچند

منظور بهپارامتر  هشتابتدا  ،انجام این مطالعه

هاي مناسب پخش سیالب انتخاب هصیابي عر مكان

شیب زمین، كاربري اراضي،  . این پارامترها شاملشدند

حجم رواناب، واحدهاي كواترنر، ضخامت ناحیه 

غیراشباع آبرفت، ضریب نفوذپذیري، ضریب ذخیره و 

با  ،. سپسندبود زیرزمینيیمیایي آب كیفیت ش

هاي اطالعات جغرافیایي، نقشه سامانهگیري از  بهره

مربوط به هر كدام از پارامترها تهیه شدند. در مرحله 

، اهمیت عوامل مختلف AHP بعد، با استفاده از روش

نتایج حاصل از  .یابي مورد بررسي قرار گرفتدر مكان

حجم  عاملبررسي وزن نسبي معیارها نشان داد كه 

ترین درصد مهم 91رواناب با دارا بودن وزني معادل 

آید. پارامترهایي چون واحدهاي عامل به شمار مي

كواترنر، شیب، ضخامت غیراشباع الیه آبخوان، 

و كاربري  نفوذپذیري، ضریب ذخیره، كیفیت آب

هاي دوم تا هشتم را  ترتیب اولویتبهاراضي 

 پژوهشيدر  (1629) و همكاران .Keikhosraviددارن

یابي مكان ،با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایي

تغذیه مصنوعي منابع آب  برايمناطق مناسب 

زیرزمیني و مناطق پخش سیالب در شهرستان سبزوار 

هاي شیب، خاک، ابتدا نقشه . ایشانام دادندانجرا 

را كاربري اراضي و خطوط همباران منطقه مورد نظر 

هاي اطالعاتي با با انطباق الیه ،. سپسدكردنتهیه 

هاي مناسب براي تغذیه مصنوعي مكان ،GISكمک 

ي تعیین . برانددشهاي زیرزمیني استخراج آب

نقشه پراكنش هاي مناسب پخش سیالب،  محل

هاي كواترنري در سطح شهرستان در محیط آبرفت

GIS آمده از كل دستهاستخراج شد. بر اساس نتایج ب

 مربع،كیلومتر  16261مساحت شهرستان یعني 

درصد  20حدود  یعني مربع لومتریك 10/9111

هاي تغذیه مصنوعي و حدود مناسب براي طرح

درصد  4/11كیلومتر مربع یعني حدود  10/0621

هاي پخش سطح شهرستان مناسب براي اجراي پروژه

از تلفیق دو نقشه حاصل،  ،. در نهایتهستندسیالب 

هاي مناسب براي تغذیه مصنوعي و پخش مكان

كیلومتر  20/2212سیالب در این شهرستان حدود 

بر روي تعیین  Ghahremani (1624)مربع برآورد شد. 

 برايهاي مناسب استفاده از آب مازاد قنوات مكان

 تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي

(AHP)، در این در استان خراسان رضوي كار كردند .

هاي مربوط به معیارهاي به تعیین وزن الیه ،پژوهش

مختلف با استفاده از آب مازاد قنات پرداخته شده 

است. با توجه به گستردگي منابع موجود )بالغ بر 

گستردگي محدوده مورد  ،منبع( و همچنین 2466

ني معقول تا با بهترین روش در زماد شسعي  ،مطالعه

پیشنهاد  ،به بهترین نتیجه ممكن دست یافت. بنابراین

مراتبي ارائه و مورد  سلسلهاستفاده از دو مرحله تحلیل 

بر اساس خروجي قابل  ،اجرا قرار گرفت. ابتدا

بع غربال استحصال در سه ماه از سال تعدادي از منا

 00تعداد منابع به  ،هاي اولیهبر اساس وزن ،سپس .شد

هر یک از  ،حله بعد. در مرندنقطه كاهش یافت

مانده در پارامترهاي یادشده براي این منابع باقي

بر اساس نظرات  ،هاي تحلیل قرار گرفتهماتریس
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و  نددشكارشناسي و بازدیدهاي میداني امتیازدهي 

ش یافت. در نهایت، با نقطه نهایي كاه 10نقاط به 

زن اكتسابي از شده بر اساس وهاي تهیهتلفیق نقشه

. با شددي بنرده طبقهنقشه نهایي در سه  AHPروش 

صد در 90/6د شمشخص  ،آمده دستهتوجه به نتایج ب

 ي پتانسیلها دارادرصد از چشمه 62/6از قنوات و 

ر . در این پژوهش نیز بهستندپذیري آبخوان تغذیه

 10ها، تعداد اساس همه محاسبات و تحلیل نقشه

هاي بندي شده و اولویتطبقهمنبع نهایي در سه رده 

منابعي  ،. بر این اساسنددشها مشخص استفاده از آن

منابع مناسب  ،اندگرفتهكه در اولویت یک و دو قرار 

شوند. تغذیه مصنوعي آبخوان محسوب مي براي

 ارائهتطابق باالي مدل  ،مهمترین نتیجه این پژوهش

نحوي كه نقاطي  به ،منطقه بودهشده با واقعیت موجود 

كه در بازدیدها مد نظر كارشناسان قرار گرفتند، در 

. این ندمراتبي نیز در اولویت قرار گرفت سلسلهتحلیل 

منابع انتخابي به لحاظ شرایط و حجم آب قابل 

ذیه آبخوان، در بهترین شرایط قرار غت براياستحصال 

  دارند.

در راستاي ترسیم مناطق داراي پتانسیل محققین 

تغذیه مصنوعي در آمباالنتوتا واقع در سریالنكا از 

هاي الیه ،پژوهشاستفاده كردند. در این  GISتكنیک 

شامل میزان بارش،  ،شدهموضوعي موثر شناخته

پوشش ، خطوط توپوگرافیک، شیب، زهكشي، كاربري

ک ژي، ژئومورفولوژي و خصوصیات خالوزمین، لیتو

روش  وسیلهبهشناسایي شدند كه تمام این پارامترها 

 دار، یكپارچه و تلفیق شدندتركیب خطي وزن

(Snanayake 1622 ،و همكاران) نشان  پژوهش،. نتایج

دهد كه مناطق داراي پتانسیل متوسط تا باالي مي

د ناحیه آمباالنتوتا درص 46تغذیه آب زیرزمیني تقریبا 

استفاده از سنجش از  با ،همچنین دهند.را تشكیل مي

قاط به بررسي و شناسایي ن GISهاي دور و تكنیک

مصنوعي در بخش  مناسب و داراي پتانسیل تغذیه

و  (Sathapathyپرداخته شد بوكارو هندوستان 

شناسي یک روش ،پژوهش. در این (1622 ،همكاران

 GISهاي یكپارچه بر مبناي سنجش از دور و تكنیک

براي تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمیني و شناسایي 

نقاط مناسب براي تغذیه مصنوعي در بخش باكارو 

كار گرفته شده است. ناحیه بهجاهارخند هندوستان 

مورد مطالعه به سه بخش جداگانه ضعیف، متوسط و 

بندي شده براي پتانسیل آب زیرزمیني تقسیم خوب

-اي در بخشدهافتا جداهاي كوچک است. تنها قسمت

عنوان مناطق داراي بههاي شرقي و مركزي این ناحیه 

 21/11پتانسیل پایدار براي آب زیرزمیني با مساحت 

درصد  پنجمربع شناسایي شدند كه فقط لیون متریم

دهند. مطالعه را از نظر مساحت تشكیل ميناحیه مورد 

مناطق داراي پتانسیل متوسط مساحتي در حدود 

مربع و مناطق ضعیف هم داراي  متر لیونیم 22/101

مربع شناسایي لیون متریم 92/29مساحتي برابر با 

درصد  12نشان داد كه  پژوهششدند و در كل نتایج 

مساحت ناحیه مورد مطالعه داراي پتانسیل ضعیف تا 

باشد. حساسیت متوسط براي آب زیرزمیني مي

شده با استفاده از وزن هاي انجامها و بررسيتحلیل

موثر و شاخص تنوع نشان داد كه شیب، تراكم 

زهكشي و خاک جز پارامترهاي با تاثیر بسیار زیاد بر 

. هستندروي محاسبه شاخص پتانسیل آب زیرزمیني 

بر روي شناسایي نقاط  ،حاضر همچنین پژوهش

نیک مناسب براي تغذیه مصنوعي تمركز دارد و از تك

كند. براي این منظور استفاده ميمعیاره دتحلیل چن

درصد از مساحت  12/14دهند كه نتایج نشان مي

عالي تا متوسط براي تغذیه بسیارناحیه مورد مطالعه 

براي مدیریت و تهیه نقشه منابع آب  .هستندمصنوعي 

یک زیرزمیني منطقه بالود واقع در هندوستان از تكن

 ،Kumar) معیاره استفاده كرد ایجاد تحلیل چند

1620) . 

حاضر براي بررسي نقاط داراي پتانسیل  پژوهش

هاي منظور تغذیه مصنوعي آببهتغذیه مصنوعي 

زیرزمیني در ناحیه بالود واقع در ایالت چاتیسگاراي 

و  GISهاي سنجش از دور، هندوستان از تكنیک

برده است. در این  معیاره بهرهتحلیل تصمیم چند

ند زهكشي، مختلف مان هاي موضوعيالیه ،پژوهش

شناسي، ژئومورفولوژي، خطوط توپوگرافیک، زمین

بافت خاک، عمق خاک، كاربري زمین، پوشش زمین، 

بارش، عمق آب زیرزمیني و شیب براي شناسایي 

نواحي مناسب براي تغذیه آب زیرزمیني مورد استفاده 

هاي مختلف نیز هاي نسبي الیهاند. وزنقرار گرفته

دست آمدند بهمراتبي  سلسلهتحلیلي ند یافر وسیله به

معیاره هاي ایجاد تحلیل چندكه خود یكي از تكنیک
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بندي براي ناحیه پنج طبقه ،پژوهش. در این است

است كه شامل  مورد مطالعه در نظر گرفته شده

خوب خیليضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلي

، 92ترتیب بهدست آمده به هايپژوهش. طبق است

ترتیب بهد مطالعه درصد ناحیه مور 11و  22، 21، 24

ضعیف، ضعیف، خیليهاي تحت پوشش قسمت

 خوب قرار گرفتند.خیليمتوسط، خوب و 

 

 هامواد و روش

 ،مطالعه مورد محدوده: هامنطقه مطالعاتی و داده

حوزه آبخیز اراک در  در ،میقان كویر آبخیز حوزه

-بهحوزه آبخیز اراک  .باشدمي واقعاستان مركزي 

 كیلومتر مربع 2466 مساحت با ايبسته حوضه صورت

كیلومتر مربع آن را تاالب میقان  226تا  266كه  است

. دندهمي تشكیل اراک دشت و ارتفاعات راو بقیه 

 مركز در و اراک شهر متريكیلو 22تاالب میقان در 

دشت  یزآبخ حوزه. است گرفته قرار اراک یزآبخ حوزه

 كیلومتر 2116 كه است ايبسته حوضه صورتبهاراک 

 كیلومتر 266-226 اراک، دشت را آن وسعت از مربع

 دهدمي تشكیل ارتفاعات را بقیه و قانمی تاالب را مربع

(Amiri، 1661.) يكیتكتون عوامل اثر در قانیم تاالب 

 حوضهبسته  يدر فرورفتگ دیشد ریتبخ طیشرا تحت و

 يكی صورت، دو به آبشده است.  لیتشك اراک

 ریز از آب تراوش يگرید و نهرها و هارودخانه وسیله به

 ،Amiri) كنديم دایپ تجمع چاله نیا داخل در نیزم

 سه شامل میقان كویر یزآبخ حوزه (.2شكل  ؛1661

 24/2116 مساحت به اول آبخوان هاينام به آبخوان

 212 مساحت به آبادعقیل-گوار آبخوان مربع، لومتریك

 0/12 مساحت به تبرته آبخوان و مربع لومتریك

 (.1)شكل  است مربع لومتریك

 

 
 تاالب یيایجغراف تینقشه موقع -1شکل 

 

 
 اراک زیخآبه زحو يهاآبخوان -2شکل 
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یافتن نقاط  ،هدف از این پژوهش: پژوهشروش 

یز هاي حوزه آبختغذیه مصنوعي آبخوان برايناسب م

كویر میقان در استان مركزي متناسب با روش تغذیه 

هاي وسیع( )نیازمند عرصه پخش سیالبمصنوعي 

یابي به روش تحلیل از روش مكان ،منظوربدین. است

 GISافزار با استفاده از نرم (AHP) مراتبيسلسله

 ،پژوهشكردن دنبالاستفاده شده است. براي بهتر 

 (.9آمده است )شكل  زیرفلوچارت آن در شكل 

 

 
 پژوهشفلوچارت  -3شکل 

 

ها یابي باید تمام الیهدر مكان: هاسازی دادهآماده

در میان این باشند.  گون یا پلي ضلعيصورت چند به

شیب،  ،آب چاه كیفیت آب، عمق هايها، الیهالیه

صورت بهشناسي، بافت خاک و كاربري اراضي زمین

اي نقطهصورت بهها گون هستند و بقیه الیهپلي

افزار ها در نرماین الیهدن كرگون منظور پليبه. هستند

GIS دهنده چاه و چشمه و قنات باید نقاط نشان

را  قناتالیه چاه و  ،منظوربدیند. نتبدیل به سطح شو

متر  166نیز به شعاع  چشمهمتر و  266به شعاع 

Buffer واحدهاي . (شودمي)داراي سطح  شودزده مي

پذیري باال دلیل نفوذبه Qt2و  Qt1شامل ترنري اكو

در الیه  (.1621و همكاران،  Yazsani) انتخاب شدند

بهترین  (df) و دیم (ra) هاي مرتعقسمتكاربري نیز 

ها انتخاب شدند. چرا كه در اراضي دولتي و یا زیرالیه

الیه شیب . یستنشخصي امكان تغذیه موجود 

درصد از الیه اصلي جدا  سهصورت شیب صفر الي  به

هاي باال زمین را دچار . چرا كه شیبشده است

 (.1621و همكاران،  Yazsani) كنندمي فرسایش

هاي چاه و چشمه و قنات، معیارهاي حذفي  الیه

طور بهیابي مكانیند افرصورت كه در بدین. هستند

گیرند. بلكه در مرحله مستقیم مورد استفاده قرار نمي

دادن مناطق مضر براي تغذیه نشاننهایي، براي 

نقاط داخل حریم چاه، چشمه و قنات  مصنوعي،

هاي شني عمیق كه بافتعلت اینبهشوند.  استفاده مي

ها داراي عمیق به نسبت بقیه بافتلومي نیمهو شني

هاي ي بودند، از بین بقیه بافتنفوذپذیري بیشتر

مورد استفاده قرار  پژوهشجدا شده و در ه حوض

در این  (.1629و همكاران،  Hasanzadeh) گرفتند

 هاي نشان، الیه كیفیت با استفاده از شاخصپژوهش

هاي برداري از چاهدهنده كیفیت آب كه از نمونه

قرار حوضه ترین نقاط پیزومتریک كه عمدتا در پست

الیه عمق نیز  (.Tdsو  Ecدست آمد )شاخص  هدارند، ب

برداري از سطح اي نمونههچاهآب ق سطح صورت عم به

 باشد.زمین مي

در علم : (AHP)روش تحلیل سلسله مراتبی 

گیري كه در آن انتخاب یک راهكار از بین تصمیم

مطرح  بندي راهكارها راهكارهاي موجود و یا اولویت

گیري با هاي تصمیمچند سالي است كه روش  ،است

جاي خود را باز  MADMگانه چندهاي  شاخص

 مراتبي روش تحلیل سلسله ،ند. از این میانا كرده

AHP مورد  يدر علم منابع آب هابیش از سایر روش

مراتبي  سلسلهاستفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل 

منظوره گیري چندترین فنون تصمیمز معروفیكي ا

آثار است. این تكنیک، مسائل پیچیده را بر اساس 

ها را به دهد و آن ها مورد بررسي قرار ميمتقابل آن

پردازد  به حل آن مي ،شكلي ساده تبدیل كرده

(Ghodsipour، 1662.) مراتبي فرایند تحلیل سلسله 

 رقیب گزینه چند با گیريتصمیم عمل كه هنگامي در

. شوداستفاده  اندتو مي ،روبروست گیريتصمیم معیار و

. اشندب كیفي و كمي تواند مي شدهمطرح معیارهاي

 زوجي مقایسات رب گیريتصمیم روش این اساس

 درخت آوردنفراهمبا  گیرندهتصمیم. است نهفته
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 سلسله درخت. كند مي آغاز تصمیم يمراتب سلسله

هاي رقیب  تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه مراتب

یک  ،دهد. سپس مورد ارزیابي در تصمیم را نشان مي

گیرد. این مقایسات  سري مقایسات زوجي انجام مي

هاي رقیب  در راستاي گزینه را عواملوزن هر یک از 

 ،دهد. در نهایت مورد ارزیابي در تصمیم را نشان مي

 اي گونهبه مراتبيسلسله تحلیل فرایندمنطق 

زوجي را با یكدیگر  هاي هحاصل از مقایس هاي ماتریس

سازد كه تصمیم بهینه حاصل آید  تلفیق مي

(Ghodsipour، 1662.) اعمال از جلوگیري يبرا 

تصادفي از شاخص نرخ  هايقضاوت و سلیقه

 است شاخصي ،ناسازگاري نرخ .شدناسازگاري استفاده 

 و هاارزیابي به خبرگان هايپاسخ سازگاري میزان كه

 عبارت به. كندمي گیرياندازه را زوجي هايایسهمق

 برد يپ توانيم يبا كمک شاخص نرخ ناسازگار ،گرید

 هانامه پرسش در يزوج و دو به دو يهاسهیمقا نیب كه

 .ریخ ای دارد وجود يسازگار

:  (AHP)مراتبی یند سلسلهافریابی به روش مکان

در  مراتبي سلسلهفرایند یابي به روش تحلیلي در مكان

 پخش سیالب به روش تغذیه مصنوعي، GISافزار نرم

سیالب  هاي وسیع براي عمل پخشهكه نیازمند عرص

، مورد بررسي قرار استبا هدف تغذیه مصنوعي 

 گیرد. مي

در این : تغذیه مصنوعی به روش پخش سیالب

گذار در انتخاب مكان معیارهاي الزم و تاثیر ،روش

، عمق بكیفیت آ مناسب تغذیه مصنوعي شامل الیه

شناسي، زمینالیه كاربري اراضي، الیه شیب، الیه  آب،

 و فاصله از چاه و چشمه و قنات تعیین خاک ه بافتالی

دهي ها، نوبت به وزنگوني كردن الیهپس از پلي. ندشد

براي رسد. مي هاهاي مربوط به آنالیهزیرها و الیه

هاي مربوط به روش نامه دهي، ابتدا باید پرسشوزن

AHP تا به داد ها را به كارشناسان تحویل را تهیه و آن

هایي كه داراي وزن بیشتر هستند، الیهزیرو  هاالیه

جلوگیري از اعمال سلیقه و براي امتیاز بیشتري دهند. 

ص نرخ ناسازگاري استفاده هاي تصادفي از شاخقضاوت

محاسبه دودویي و  (.1621و همكاران،  Ghadimi)شد 

ها و ي براي هر یک از معیارها و گزینهنهایتعیین وزن 

 Expertافزار حاسبه نرخ ناسازگاري در محیط نرمم

Choice  .و هاي چاه الیه ،پژوهشدر این انجام گرفت

 .هستندمعیارهاي حذفي  ءچشمه و قنات جز

 

 و بحث نتایج

كارشناسان و افراد وسیله بهها نامه ابتدا پرسش

شركت اداره آبخیزداري و منابع طبیعي و خبره در 

استان مركزي امتیازدهي شده اي سهامي آب منطقه

ها و الیهها و زیردهي الیهنوبت به وزن ،است. سپس

دهي و رسد كه وزنمحاسبه نرخ ناسازگاري مي

 (Inconsistency factor) محاسبه نرخ ناسازگاري

قابل ذكر . شدانجام  Expert Choiceافزار نرم وسیله به

خاک و ت فبا كیفیت آب، ،هاي شیبالیه كه است

باشد. در الیه شیب، شیب الیه نميداراي زیر آب عمق

در الیه بافت سان و درصد داراي ارزش یك سهصفر تا 

هاي انتخابي داراي ارزش یكسان در نظر هم بافت

تا  26صورت اعماق بین به، عمقالیه  گرفته شدند.

اولیه عمق انتخاب شده و در در الیه  متر از الیه 226

و  Tds<400دهنده  نشانهایي كه كیفیت ابتدا قسمت

Ec<1500 صورت جداگانه بهبودند، هر كدام مي

با هم  Ecو  Tdsدهنده نشانهاي انتخاب و سپس الیه

 ها تفكیک شدند.تلفیق شده و نقاط مشترک آن

 

 در انتخاب نقاط مناسب تغذیه مصنوعي هاي اصليوزن الیه -1جدول 

 نام الیه وزن ضریب ناسازگاري

6 

 كاربري اراضي 961/6

 شیب 611/6

 شناسيزمین 224/6

 عمق آب 224/6

 بافت خاک 224/6

 كیفیت آب 224/6
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 مصنوعيدر انتخاب نقاط مناسب تغذیه  شناسيهاي الیه زمینوزن زیرالیه -2جدول 

 الیهنام زیر وزن

2/6 Qt1 

1/6 Qt2 

 

 در انتخاب نقاط مناسب تغذیه مصنوعي هاي الیه كاربري اراضيوزن زیرالیه -3جدول 

 اليهنام زير وزن

111/6 Ra 

222/6 Df 

 

كردن اوزان ها، نوبت به وارددهي الیهپس از وزن

صورت كه در ابتدا بدین. است GISافزار ها در نرمآن

مراتبي  سلسلهفرایند رفته در كار بهالیه  ششباید 

این . نكته قابل توجه در شوند  صورت رستر درآورده به

 output) هاي خروجيقسمت این است كه اندازه سلول

cell size) شده باید با هم برابر  هاي رسترتمام الیه

 در نظر گرفته شد. 126برابر  پژوهشباشند كه در این 

هاي خروجي باید مضربي از مخرج چرا كه اندازه سلول

 126باشند و عدد  ،است 2:12666ها كه نقشهمقیاس 

 پس از رستري ترین عدد بوده است.در اینجا مناسب

هاي اصلي و دهي الیهنوبت به وزن ،هاكردن الیه

وزن شناسي، شود. براي الیه زمینها ميهاي آنالیهزیر

 .شودافزار وارد ميصورت زیر در نرمبهها زیرالیه

 

 
 (Qt2و  Qt1 شامل سازندهاي) شناسيشده زمین يسترالیه ر -4شکل 

 

“ . 1” 0.1 ” . 2” 0.9ConQt ConQt   (2)             

 Qt2و  Qt1شده بر اساس اوزان دهي الیه وزن

 آید.دست ميبه Geologyنام  به

براي الیه كاربري اراضي نیز نتیجه زیر حاصل 

 .شود مي

“ . ” 0.889 ” . ” 0.111Con ra Con df    (1)          

 dfو  raشده بر اساس اوزان دهي الیه كاربري وزن

 آید.دست ميبه Land useنام  به

دست و به AHPها به روش حال نوبت تلفیق الیه

اي اصلي هنهایي كه بر اساس الیهآوردن الیه 

افزار عبارت در نرمباشد. بندي شده است، مي اولویت

 شود.  جبري زیر وارد مي
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0.308 ” ”*0.154 ” ”*0.154

Geology Slope

WaterQuality Landuse

Texture Depth

 



 

 (9  )  

ها شده بر اساس اوزان الیه دهيوزن الیه سپس،

ضعیف،  خیلي طبقهاین الیه به پنج  د.شوتعیین مي

بندي طبقه عیف، متوسط، خوب و خیلي خوبض

تر، یافتن به نتایج مطلوببراي دست .شود مي

ذف كرده، الیه ضعیف و ضعیف را ح هاي خیلي قسمت

سه الیه چاه، چشمه و قنات . آیددست ميجدیدي به

 ،اندهاي مورد نظر بافر زده شدهه شعاعرا كه قبال ب

 شوند.صورت یک الیه درآورده ميده و بهیكپارچه ش

هاي اي كه در اثر حذف قسمتالیه هایي،در مرحله ن

تبدیل به دست آمد را هضعیف و ضعیف ب خیلي

شده چاه، با الیه یكپارچه ،ده و سپسكرگون  پلي

ین تلفیق سري نقاطي را ا ،تلفیق كردهچشمه و قنات 

 ند كه حاصل تالقي این دو الیه هستنددهدست ميبه

شامل یابي مناسب براي مكان كه زون نهایي و مناطق

 شكل) است هكتار 2411ت مجموع زون به مساح 11

26 .)  

 

 
 متر( 226تا  26)اعماق بین  آبشده عمق  يسترالیه ر -5شکل 

 

 
 )شامل اراضي دیم و مرتع( شده كاربري اراضي يسترالیه ر -6شکل 
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 (Tdsو  Ec هاي)شامل تلفیق الیه شده كیفیت آب يسترالیه ر -7شکل 

 

 
 عمیق(نیمهلومي  -هاي شني عمیق و شني)شامل زیرالیه شده بافت خاک يسترالیه ر -8شکل 

 
 

 بر اضافه ،پژوهش نیا در اعتبارسنجی: و  حتص

 ،يمصنوع هیتغذ يبرا مناسب نقاط يابیمكان

 از كه شده انجام زین يواسنج و صحت اتیعمل

 قنوات و هاچشمه ها،چاه به رساندنبیآس

 نقاط افتنی از پس كه يمعننیبد. كنديم يریجلوگ

 يهاروش با هاآبخوان يمصنوع هیتغذ يبرا مناسب

 ها،چاه به رساندنبیآس از يریجلوگ يبرا مذكور،

 گرفته نظر در زین هاآن میحر قنوات، و هاچشمه
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 نوع به توجه با ،است ذكر قابل. است شده

 شتریب مقدار كه قانیم ریكو زیآبخ حوزه يها آبرفت

 حوزه غرب و آبادامان نواحي در هاافكنهمخروط

 تیواقع با منتخب مناسب نقاط. دارد قرار زیآبخ

 .دارد يادیز انطباق مطالعاتي محدوده

 

 
 صفر تا سه درصدشده شیب  يالیه رستر -9شکل 

 

 
    AHP به روش يابیدر مكان يشنهادیپ يهازون -11شکل 
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 ها و قنواتها، چشمههاي پیشنهادي و چاهنقاط تالقي زون -11شکل 

 

 گیرینتیجه

كه تعیین نقاط  پژوهشبا توجه به هدف این 

 وزه آبخیزحتغدیه مصنوعي آبخوان  يمناسب برا

 .دست آمده استهب زیرنتایج  باشد،كویر میقان مي

مربوط به ترتیب بهوزن و كمترین  بیشترین -2

 .حوضه استكاربري اراضي و شیب 

اسب در غرب حوزه آبخیز در نقاط من -1

آباد، كرهرود و ساروق هاي آبخیز امان زیرحوزه

 هكتار 2411 حدودقرار دارد كه مساحت كل آن 

 .است

و ها افكنهمخروطتوجه به عمق نقاط منتخب با  -9

 است.كارشناسان كامال منطقي و درست نظر 
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