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 در فازي ضرب جبري الگوهاي تلفيقا استفاده از آبخوان ب تغذيه ديريتم

  آبخوان دشت نهاوند

  

  ����1اميد بهمني و زادهفرزانه قائمي

 ghaemizadeh_farzaneh@yahoo.com ؛دانشجوي كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، دانشگاه بو علي سينا همدان

  omid_bahmani@yahoo.com؛ لي سينا همدان، گروه مهندسي آبياري، دانشگاه بو عاستاديار

  

  چكيده
 يكم تغييرات آب زيرزميني سبب سطح شديد افت رود،مي بين از آبخوان طبيعي تخليه و تغذيه تعادل كه مناطقي در

 نظر به ضروري مصنوعي به عنوان شيوه مطلوب مديريتي تغذيه هايطرح از گردد، بنابراين استفادهمي آب منابع فييوك

 مطلوبي تواند نتايجمي مساعد تغذيه مصنوعي آبخوان مناطق تعيين منظور به فازي از منطق استفاده ميان اين در. رسدمي

 (GIS) جغرافيايي اطالعات سامانه محيط در ادغام الگوهاي فازي از استفاده با حاضر تحقيق در. باشد داشته همراه به را

 قرار بررسي مورد همدان استان آبخوان در واقع نهاوند دشت آبخوان دودهمح در مصنوعي تغذيه هايطرح اجراي امكان

 آبريز، حوزه عمومي شيب اراضي، كاربري آبخوان، كيفيت آبخوان، ضخامت شامل اطالعاتي اليه 7 از منظور بدين. گرفت

 مجموع در كه داد نشان شده محاسبه هاينقشه بررسي. شد استفاده انتقال قابليت و خالص تغذيه سطحي، نفوذپذيري

 داراي اند،شده گسترده پراكنده صورت به كه) آبخوان مساحت از مربع كيلومتر 12/27 معادل( اراضي درصد 94/5

نقطه در نواحي مذكور به عنوان  17در نهايت . باشندمي آبخوان تغذيه عمليات اجراي نظر از خوب خيلي و خوب رتبه

   .وان تعيين و پيشنهاد گرديدنقاط عملي مورد استفاده در تغذيه آبخ

  

   .، نهاوندمنطق فازي، تغذيه مصنوعي، سطح ايستابي :ي كليديها واژه

  

  مقدمه 
 هر در زيرزميني آب منابع از برداري بهره توسعه       
 ايستابي، سطح دائمي افت مثل عواقبي است ممكن منطقه

 زيرزميني آب كيفيت كاهش و مخزن ذخيره حجم كاهش
 دراز در آبخوان تخليه از حجم ود، چرا كه نرخش منجر را

  .تغذيه آبخوان باشد نرخ حجم با برابر يا كمتر بايد مدت
 مهم فرآيند زيرزميني ميان تغذيه منابع آبدر اين       
 مصنوعي تغذيه. است پايدار زيرزميني آب مديريت براي

 از آب انتقال براي انسان شده طراحي عمليات توانمي را
 فرآيند اين طي. كرد تعريف آبخوان داخل به مينز سطح

    دخالت با حيــسط روانـاب و ارشـبـ از آب حـاصل

    
از جمله ). 1386صداقت، (رسد مي آبخوان به انسان

آبخوان كه در مديريت مطلوب  مصنوعي اهداف تغذيه
 تقاضا اختالف توان به كاهشمي آبخوان مورد نياز است،

 جلوگيري نيز و آبخوان طبيعي يهتغذ و زيرزميني آب بين
  ).1386صداقت، ( زمين اشاره كرد نشست پديده از

) 1986(ي اُهر و همكاران در تحقيقي كه به وسيله       
در اجراي تغذيه  اساسي معيارهايانجام شده است، 

 الزم فضاي مقدارمصنوعي تابع عوامل متعددي از جمله 
 آب اختالط از ناشي تغييرات ،زيرزمين در ذخيره براي

   آبدار سفره) T(و ضريب آبگذري  زيرزميني آب با نفوذي
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ها ها و ويژگيبررسي همزمان اين معيار. شده استعنوان 

-هاي برنامه ريزي و مديريتي چند معيارهنيازمند روش

-يكي از ابزار. هزينه بر و وقت گير هستند اًكه گاه ،است

 اطالعات مانهسا كاربردهاي قدرتمند در اين زمينه 

GIS(ييايجغراف
 مختلف هايداده زمانهم زيآنال. باشدمي) 1

- كه نمي باشديم GISترين قابليت توصيفي، مهم و يمكان

در  ).1996آرانوف، ( ها انجام دادتوان آن را با ساير روش

سنجش  فن آوريكريشنا مارتي و همكاران، از 1996سال 

مستعد تغذيه بندي مناطق براي پهنه GISاز دور و 

با ) 2009(همكاران  و چنيني. مصنوعي استفاده كردند

 شدت بارندگي، هايداده اقدام به تحليل GISاستفاده از 

آبخوان  شرايط و سطحي شناسي زمين حوضه، رواناب

 GIS كه داد نشان نتايج. حوضه ماكناسي تونس نمودند

- ب آبخوان آ مصنوعي تغذيه بندي پهنه توانايي بااليي در

هاي مجموعه مدل .دارد خشك مناطق زيرزميني هاي

حاصل از منطق فازي به دليل ماهيت اين منطق كه در آن 

 كامل طور به است ممكن مجموعه در اعضاء عضويت

 يك تا صفر از عضويت و درجه داراي عضوي هر و نبوده

 هيچ مدل اين در .از اعتبار بيشتري برخوردار هستندباشد، 

 گرفته نظر در مطلق نامناسب و مطلق مناسب واحدي

 حاضر تحقيق در). 1996گريم و بنهام كارتي، ( شودنمي

 تلفيق فازي جبري ضرب اپراتور قالب در پايه هاينقشه

 ضرب هم در اطالعاتي هاياليه تمامي مدل اين در. يافتند

 ماهيت دليل به). 1380زهتابيان و همكاران، ( شوندمي

 در اعضاء عضويت درجه نهما كه يك و صفر بين اعداد

 اپراتور، اين خروجي در نقشه باشد،مي فازي مجموعه

 نتيجه در. كنند ميل صفر سمت وبه شده اعدادكوچكتر

 گيرندمي قرار خوب خيلي طبقه در كمتري تعداد پيكسل

 اپراتور خالف بر همچنين). 1380آل شيخ و همكاران، (

 تلفيق در را هااليه و واحدها تمامي ارزش ،"ANDفازي"

 همين به و )1389مهروز و همكاران، ( دهدمي دخالت

يكي  .دارد يابيمكان در بااليي حساسيت اپراتور اين دليل

ها از مهم ترين عوامل محدود كننده در مديريت آبخوان

                                                 
1 .Geographical information system 

توجه به كاربري اختصاص يافته به اراضي موجود در 

با استفاده از منطق ) 2006(مالزسويسكي . منطقه است

اقدام به تجزيه و تحليل مناسب  GISازي در محيط ف

- كاربري اراضي نواحي از كشور مكزيك نمود و توانايي

گذاري مناسب كاربري اراضي هاي منطق فازي در ارزش

در تحقيق ديگري كاطا و همكاران . اين مناطق را نشان داد

 زيرزميني هايآب پذيري آسيب اقدام به ارزيابي) 2010(

 از استفاده با سوريه ساحلي منطقه از نياسب آبريز حوزه

GIS با استفاده از ) 2011(راج پاتاك و هيراتاساكا . نمودند

GIS  اقدام به تعيين شاخص آسيب پذيري چند معياره

هاي الگواهاي زيرزميني با استفاده از براي مديريت سفره

براي منطقه كاتماندو مناطق نپال  2منطق فازي و درستيك

ايج نشان داد كه منطق فازي بر درستيك نت. كردند

از آنجايي كه در بيشتر نقاط دنيا در زمينه . ارجحيت دارد

هاي زيرزميني، مقررات يكنواختي ي مصنوعي آبتغذيه

وجود ندارد و در هر منطقه با توجه به نوع روش انتخابي، 

شود، هاي الزم در نظر گرفته ميها و استانداردپارامتر

ين مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي از بنابراين تعي

اهميت بسياري برخوردار است و الزم است با دقت كافي 

هدف از تحقيق حاضر ارائه روش مناسب . انجام شود

مديريت آبخوان دشت نهاوند با استفاده ازتلفيق الگوهاي 

هاي تغذيه فازي به منظور تعيين مناطق مساعد طرح

  .مصنوعي است

  ها مواد و روش
  :مورد مطالعهطقهمن

 1902آبريز حوزهدشت نهاوند با وسعت 

علياي رودخانه  حوزههاي  كيلومترمربع يكي از دشت

محدوده مطالعاتي مورد  1شكل  .گردد كرخه محسوب مي

-بررسي را به تفكيك مرز حوضه و مرز آبخوان نشان مي

متر ارتفاع و  3550ترين نقطه حوضه بيش از  مرتفع. دهد

منطبق با ايستگاه هيدرومتري (متر  1425 ترين نقطه پست

شكل ( باشد از سطح دريا مي) دوآب در خروجي حوضه

در اين محدوده مطالعاتي جريان  رودخانه گاماسياب). 2

                                                 
1-Drastic 
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 پس از دريافت ساير جريانات سطحي اين رودخانه ،دارد

  . گردد نام دوآب از منطقه خارج مي در محلي به ديگر

  :هااردآوري اطالعات و استاند جمع

 كيفيت آبخوان-1

ثر از تركيبات تواند متاتركيبات آب زيرزميني مي

هاي زيرزميني در تماس با آب و درجه تشكيل دهنده اليه

حكمت پور و همكاران، ( حرارت اعماق زياد زمين باشد

تعيين كيفيت آب زيرزميني از آن نظر حائز ). 2007

استفاده از اهميت است كه در تغذيه سفره آب زيرزميني با 

هاي نامتعارف، نوع منبع آب انتخابي بايد متناسب با آب

كيفيت آب موجود در آبخوان و به گونه اي باشد كه 

ناصري و همكاران . باعث صدمه ديدن بيشتر آبخوان نشود

 از كمتر آنها در زيرزميني آب EC كه مناطقي) 1387(

 داراي بود را جز مناطق سانتيمتر بر ميكروموس 2000

ارجحيت براي اجراي عمليات تغذيه مصنوعي  يشترينب

  .قرار دادند آبخوان

  

  ضخامت آبخوان -2

يكي از عوامل مهم در در پخش سيالب و 

از نظر . زيرزميني ضخامت آبرفت است مخازنتغذيه 

تئوري هرچه ضخامت آبرفت بيشتر باشد، ميزان ذخيره 

مت براي تعيين ضخا. شودآب زير زميني در آن زيادتر مي

ضخامت (آبرفت از عمق سطح ايستابي نسبت به سطح 

نقشه سطح  4شكل  .شوداستفاده مي) اليه خشك آبرفت

براي دوره آماري  آب زيرزميني نسبت به سطح زمين را

 عمق كه مناطقي. دهددر دشت نهاوند نشان مي 88-1387

 جز مناطق است متر 100 تا 30 بين هاآن در زيرزميني آب

اجراي عمليات تغذيه  از نظرارجحيت  بيشترين داراي

 .)1387ناصري و همكاران، ( قرار دادند مصنوعي آبخوان

ي مطالعاتي، سطح آب زير مشخصات محدوده 1جدول 

ساله را  14زميني و ميزان كسري مخزن طي دوره آماري 

  .)1389نام، بي(دهد نشان مي نهاوند در دشت

  

  

  
  

هاي سطحي بلندي و جريان -وضعيت پستي -2بررسي به تفكيك مرز حوضه و مرز آبخوان       شكل محدوده مطالعاتي مورد  -1شكل 

  منطقه

  

  نهاوند مشخصات سطح آب زير زميني در دشت -1جدول 

نام محدوده 

  مطالعاتي

وسعت محدوده 

مطالعاتي 

  )كيلومترمربع(

  وسعت آبخوان

  )كيلومترمربع(

طول دوره 

  )سال(آماري 

افت در طول 

آماري  دوره

  )متر(

كل كسري مخزن در 

 طول دوره آماري

  )ميليون متر مكعب(

  74/204  96/8  14  457  1902  نهاوند
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  كاربري اراضي-3

از نظر نوع پوشش گياهي، مراتع در سه گروه 

 درصد 100 تا 76 داراى كه مرتعى. شوندبندي ميدسته

 .شودناميده مي يك درجه مرتع ،باشد گياهى پوشش

 باشد درصد 75 تا 51 بين هاآن پوشش درصد كه مراتعى

 تا 26 بين هاآن گياهى پوششدرصد اگر  و 2 درجه مراتع

 كه مراتعي .شوندناميده مي 3 درجه مراتعباشد،  درصد 50

 به آب نفوذ بهتر بر عالوه باشندمي مناسب پوشش داراي

زيرزميني، باعث  آب هاي سفره تغذيه و آبخوان داخل

بلدرايو، (شوند ي از تبخير نيز ميكاهش تلفات ناش

هاي منطقه مورد نظر با اين وجود شرايط و ويژگي). 2001

تعيين  هاي مديريتي از جملهاجراي راهكار اصلي در عامل

انتخاب . باشدمي مناطق مساعد تغذيه مصنوعي آبخوان

اي انتخاب شود كه زمين كافي نواحي مساعد بايد به گونه

هاي مورد نياز وجود داشته سازه براي ساخت تجهيزات و

در تحقيقي كه در ) 1389(مهدوي و همكاران . باشد

تعيين مناطق محدوده دشت شهركرد انجام دادند، در 

مساعد، اولويت را به نواحي دادند كه مورد استفاده انسان 

 و فقير( گيرند و نواحي شامل مرتعو دام قرار نمي

گياهي را به  شپوش فاقد اراضي زار و بيشه ،)متوسط

در تحقيق . عنوان مناطق مساعد تغذيه انتخاب نمودند

باير، به  مناطق ديگري در دشت شميل و آشكارا، تنها

رمضاني و همكاران، (عنوان مناطق مساعد انتخاب شدند 

1389 .( 

  شيب -4

يابي ترين عوامل موثر در مكانيكي از مهم

هاي ي آبهاي مستعد پخش سيالب و تغذيهعرصه

زيرزميني، شيب است كه نقش مهمي در كنترل عواملي 

 تغذيه به منظور بطوريكه. پذيري داردمانند سيل و نفوذ

 بيشترين داراي درصد 2 از شيب كمتر رده مصنوعي،

 كمترين داراي درصد 4 از بيشتر شيب رده و ارجحيت

در تحقيق . )1387ناصري و همكاران، ( باشد مي ارجحيت

 مناسب هايمكان )2010مكاران، چادهاري و ه(ديگري 

 5 كمتراز هاي داراي شيبسيالب، مكان پخش براي

   .در نظر گرفته شد درصد

 نفوذپذيري سطحي -5

تاثير عامل نفوذپذيري سطحي در كاهش تبخير 

شود، به نحوي كه اگر نفوذپذيري پايين و تعرق نمايان مي

مانده  يباق نيسطح زم يكم، آب رو هاي¬بيدر شباشد، 

حكمت ( دگرد¬يامالح خاك م شيآن باعث افزا ريتبخ و

براي  ،هاي نفوذ سطحيسامانه ).2007پور و همكاران، 

لوم (پذير هاي نفوذتغذيه مصنوعي آب زيرزميني، به خاك

هاي اشباع بدون اليه، نواحي غير)اي، ماسه و شنماسه

هاي آزاد با قابليت انتقال كافي براي كننده و آبخوانمحدود

بلدرايو، (ريان جانبي در درون آبخوان نياز دارند ج

2001 .(  

  انتقال قابليت -6

 مقـادير  داراي هـاي آبـدار  اليه در انتقال توانايي

 10 بين آن مقدار معمول به طور ولي است، متفاوتي بسيار

قرمزچشـمه،  ( كنـد مـي  تغييـر  روز مترمربـع در  10000 تا

ــوالً ).1378 ــه  معم ــازندهاي دان ــن( ايس ــگ و ش  و) ري

 و هيــدوليكي هــدايت يــا كارســتي شــكافدار ســازندهاي

ــد  انتقــال بيشــتري قابليــت چادهــاري و همكــاران، (دارن

  :  انتقال به صورت زير است قابليت محاسبه معادله). 2010

)1(  DKT ×=  

آبخوان بر حسـب متـر در    هيدروليكي هدايت K آن در كه

عليزاده، (حسب متر است بر  اليه آبدار ضخامت Dو  روز

1388.(  

  هاي اطالعاتيايجاد اليه

هاي مناسب تغذيه به منظور شناسايي مكان

هايي شامل ويژگي ،مصنوعي محدوده آبخوان مورد مطالعه

ضخامت آبخوان، كيفيت آبخوان، كاربري اراضي، شيب 

پذيري سطحي و قابليت انتقال با آبريز، نفوذ حوزهعمومي 

هاي الزم براي انجام ها و ويژگيدتوجه به استاندار

براي به  .عمليات تغذيه مصنوعي مورد بررسي قرار گرفت

ي اطالعاتي مربوط به كيفيت و ضخامت دست آوردن اليه

بر حسب ) EC(هاي هدايت الكتريكي آبخوان از داده

گيري اندازههاي سطح آب، متر و دادهموس بر سانتيميكرو
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حاصل (اي استان همدان نطقهمشركت آب يبه وسيلهشده 

سال آبي (ساله  9، براي دوره آماري )ايچاه مشاهده 37از 

نقشه شيب  ).4و  3شكل (استفاده شد)  88-87تا  79-80

منطقه با استفاده از نقشه پستي و بلندي منطقه، در محيط 

GIS  نقشه كاربري ). 5شكل ( شدبر حسب درصد رسم

آمده  8و  6اي هاراضي و بافت خاك در غالب شكل

براي به دست آوردن بافت خاك منطقه، اطالعات . است

 70تا  15ها از عمق اين چاه(اي چاه مشاهده 19حاصل از 

اطالعات به . مورد بررسي قرار گرفت) متر متغير بوده

دهد، دشت نهاوند شامل ها نشان ميدست آمده از الگ

شن هايي از رس و سيلت، شن و ماسه، ماسه ريز، اليه

محب زاده ) (7شكل ( دانه درشت، آهك و شيست است

ها در همچنين با توجه به الگ چاه ).1389و همكاران، 

 -هاي رستوان جنس غالب دشت را در اليهمجموع مي

آبخوان مورد نظر از . بندي كردماسه طبقه -سيلت تا شن 

نوع آبخوان بسته بوده و براي تعيين محل سنگ بستر آن 

طبق . استفاده شد )7شكل ( دشت ن شناسياز مقطع زمي

هاي زيرين دشت به طور عمده از جنس اين مقطع اليه

 متري 100باشند كه تقريبا در عمق آهك كريستاليزه مي

پذيري پاييني هستند، به همين قرار گرفته و داراي نفوذ

  .بستر در نظر گرفته شدندها به عنوان سنگدليل اين اليه

ضخامت اليه قابليت انتقال، اليه براي محاسبه 

آبدار آبخوان، با توجه به ارتفاع سنگ بستر از سطح زمين 

. و سطح آب از سطح زمين محاسبه شد) متر  100(

همچنين مقدار هدايت هيدروليكي افقي بر اساس بافت 

 - هاي رسبراي اليه) 8و  7شكل (خاك غالب منطقه 

به MODFLOW ماسه با استفاده از مدل  -سيلت و شن

زاده و محب(متر در روز به دست آمد  52/26و 5ترتيب 

سپس بافت خاك منطقه در دو گروه ). 1389همكاران، 

ماسه طبقه بندي شده و به هريك از -سيلت و شن-رس

ها با توجه به هدايت هيدروليكي آن گروه وزن داده گروه

در نهايت نقشه ضخامت اليه آبدار در نقشه وزن . شد

  ).9شكل (د شده ضرب شداده

 همچنين اليه تغذيه خالص بر اساس روش

زمين، با استفاده از سه اليه شيب) 2001( 1پيسكوپو

بر اساس اين . پذيري سطحي محاسبه شدبارندگي و نفوذ

  :روش مقدار تغذيه يك منطقه به صورت زير است
 تغذيه خالص=  پذيري خاكنفوذ+ بارش ميزان+ درصد شيب ) 2(

بارش از متوسط بارش  ه ميزانبراي محاسبه الي

سنجي موجود در منطقه براي دوره ايستگاه باران 2ساالنه 

. استفاده شد 88-87تا  80- 79ساله از سال آبي  9آماري 

 2هاي مورد استفاده در قالب جدول مشخصات ايستگاه

  .آورده شده است

 كليه مقادير نخست تلفيق الگوهاي فازي براي         

 ترتيب به كه). 3جدول(شد گذاري ارزش 6 تا 1 از هااليه

 مورد ويژگي براي ارزش كمترين و بيشترين دهنده نشان

 در 2فازي عضويت ابزار نوار از استفاده با سپس. است نظر

 هااليه دوباره گذاري ارزش Gis 10 افزاري- نرم محيط

 براي ورودي اليه سه ،10 شكل .گرفت انجام 1 تا 0 بين

نشان  را فازي منطق اساس بر خالص يهتغذ اليه محاسبه

اليه اطالعاتي شامل كاربري  4در نهايت . دهد¬مي

اراضي، قابليت انتقال، ضخامت آبخوان و تغذيه خالص 

 مناطق نقشه. با هم تركيب شدند با استفاده از منطق فازي

 طبقات دادن ازيامت از پس روش نيا از نامساعد اي مساعد

 يي با استفاده از اپراتورايجغراف تاطالعا سامانه در هيال هر

 نهايي شده محاسبه نقشه. فازي محاسبه شد جبري ضرب

  .است آمده 11 شكل غالب در فازي منطق اساس بر

)3 ( 

Fuzzy algebraic product= (Land use Fu) × 

(Transmissivity Fu) × (aquifer depth Fu) × (Net 

Recharge Fu)  
  نتايج و بحث

ي شركت آب شده به وسيله مطالعات انجام

به منظور بررسي وضعيت اي استان همدان منطقه

هاي آبريز واقع در استان خشكسالي و تر سالي حوزه

دهد كه محدوده نشان مي 86- 87همدان در سال آبي 

مجموع (حوضه كرخه از نظر خشكسالي هيدرولوژيكي 

خشكسالي در محدوده ضعيف و از نظر ) رواناب خروجي

                                                 
1  .Piscopo 
1 .FUZZY MEMBERSHIP 
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در محدوده ضعيف ) مجموع بارندگي ساليانه( هواشناسي

 گيري اندازه از حاصل نتايجهمچنين . قرار داردتا متوسط 

و  نهاوند دشت سطح در پيزومتري چاه حلقه 37 از ماهانه

- 1387 آبي هاي سـال براي دشت واحد رسم هيدروگراف

 زيرزميني آب سفره در متر 85/8 افت بروز، )3( 1375

  .دهدتاكنون را نشان مي 75 سال از دشت اين

- اطالعات حاصل از اليه 4همچنين جدول 

بررسي ميانگين . دهدهاي محاسباتي باال را نشان مي

دهد كه ساله، نشان مي 9سطح آب براي دوره آماري 

به طور متوسط تقريبا در نيمي از سطح آبخوان 

 28تا  14، ارتفاع آب در محدوده )درصد 53/58(

  ).4جدول (دارد متري سطح زمين قرار 

  

    

  سطح آب زيرزميني نسبت به سطح زميننقشه  - 4شكل            ECنقشه كيفيت آبخوان دشت نهاوند براي پارامتر - 3شكل 

  

    
  نقشه كاربري اراضي آبخوان دشت نهاوند -6شكل                                      نقشه شيب منطقه         - 5شكل 

  

  

  )شناسي شناسي نهاوند، سازمان زميننقشه زمين( شناسي منطقه مورد مطالعه مقطع زمين - 7شكل 
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 نقشه قابليت انتقال آبخوان نهاوند -9شكل                          نقشه بافت خاك سطحي منطقه مورد مطالعه            - 8كل ش

  

  وندسنجي دشت نهاهاي بارانمشخصات مربوط به ايستگاه- 2جدول

   نام ايستگاه
  مختصات جغرافيايي

  
 دوره آماري

  )سال(
  

متوسط بارندگي 

)mm/year(  Y                 X 

  19/45    9    3773565   260459   وراينه

  4/35    9    3801544   244503   وسج

  

  ها در منطق فازيهاي اوليه انجام شده براي هريك از اليهگذاريارزش- 3جدول

)درصد(شيب    )m(زمين  حسط هب نسبت آب سطح   )mm(بارش  

بنديرده بنديرده  امتيازدهي  بنديرده  امتيازدهي   امتيازدهي 

<30  1  2 -0  1  <44  1 

30-25  2  4 -2  2  44-42  2 

25-20  3  6 -4  3  42-400  3 

20-15  4  8 -6  4  40-38  4 

15-10  5  10-8  5  38-36  5 

10-3/2  6  <10  6  36-35  6 

سطحيبافت خاك  )متردر روز(قابليت انتقال     كاربري اراضي  

بنديرده بنديرده  امتيازدهي  بنديرده  امتيازدهي   امتيازدهي 

لومي -شني  1  <25  1 مرتع درجه يك  1 

20-25  2 لوم  2 مرتع درجه دو  2 

لوم-سيلت  3  20-15  3 كشت ديم  3 

لوم- رس-سيلت  4  15-10  4 كشت آبي  4 

لومي-رسي  5  10-5  5 باغات  5 

0- 5  6 رس  6 مناطق مسكوني  6 

  

  هاي مورد نظراطالعات حاصل از اليه -4جدول 

متوسط سطح آب زيرزميني 

  نسبت

به سطح زمين براي دوره آماري 

  ساله 9

  
كاربري اراضي در محدوده 

  آبخوان نهاوند
  %شيب     بافت خاك  

  
درصد مساحت 

  دربرگيرنده آبخوان
    

درصد مساحت 

  ده آبخواندربرگيرن
    

درصد مساحت 

  دربرگيرنده آبخوان
    

درصد مساحت 

دربرگيرنده 

  آبخوان

)m   (14-2  3/36 %    29/21  0- 2    % 48/33  سيلت - رس    % 65/5  باغات %  

)m (28-14  53/58 %     56/13  2- 4    % 51/66  ماسه -شن    %8/34  1مرتع درجه %  

)m (48-28  14/5 %     25/23  4-10          % 24/10  2مرتع درجه %  
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  % 9/41  10>          % 24/1  نقاط مسكوني      

              %33/36  كشت ديم      

              % 74/11  كشت آبي      

  

 اين دهنده نشان نهاوند دشت زميني زير آب مخزن كسري

 از بيشتر بسيار زميني زير آب برداشت ميزان كه است

است، بنابراين  نموده تغذيه را دشت كه بوده آبي ميزان

هاي سيالبي سفره در اثر بارش و جريان تغذيه طبيعي

 در مخزن حجم كاهش ديگر عبارت به. كافي نبوده است

 مختلف عوامل وسيله به آبي سال هر در برداشت فصل

 كنار در آن علت كه نشده جبران سال همان در تغذيه

 خشكسالي بروز عميق، هاي چاه تعداد شدن زياد به توجه

 ،)1377-80( ساله سه در خصوصاً آن تشديد و

 به كشاورزي عميق هاي چاه از حد از بيش هاي برداشت

 و قنوات و فصلي هاي رودخانه شدن خشك علت

و وقوع خشكسالي متوسط در منطقه حوضه  ها چشمه

جريان آب  جهت 4با توجه به شكل . است كرخه بوده

شرقي به شمال غربي است كه اين زيرزميني از جنوب

  .مطابقت دارد) 2شكل (جريان با شيب غالب منطقه 

 مطالعه مورد منطقه اراضي كاربري منظر از

 كشاورزي آبي، كشاورزي شهري، اراضي شامل باغات،

درصد  4جدول . باشدمي مراتع پست و مرتفع و ديم

نتايج نشان . دهداراضي را به تفكيك نوع كاربري نشان مي

بيشترين ) درصد اراضي 33/36با (دهد كشت ديم مي

ان را به خود اختصاص داده است و پس از آن سطح آبخو

در . مراتع و كشت آبي بيشترين سطح را در اختيار دارند

مجموع با توجه به شرايط و درصد پراكنش عوارض، 

مناطق مساعد براي اجراي تغذيه مصنوعي در آبخوان 

همچنين از نظر نوع . نهاوند، به مراتع اختصاص يافت

هاي داراي بافت خاكبافت خاك، بيشتر سطح دشت را 

جدول (گيرد در بر مي) درصد اراضي 51/66(ماسه  - شن

دهد ، نشان مي)3شكل (بررسي نقشه كيفيت آبخوان ). 4

در كليه مناطق داراي مقاديري  ECتغييرات كه محدوده 

باشد و از اين ميكروموس بر سانتيمتر مي 1000كمتر از 

. ود نداردنظر محدوديتي براي تغذيه مصنوعي آبخوان وج

دهد، از اين پهنه بندي شيب منطقه را نشان مي 5شكل 

باشند درصد مي 10درصد، داراي شيب بيش از  9/41نظر 

جدول (كند كه محدوديت جدي از نظر تغذيه را ايجاد مي

4 .(  

نقشه نهايي محاسبه شده براي تغذيه خالص را  10شكل 

دشت دهد كه بر اساس آن بيشترين تغذيه خالص نشان مي

بررسي نقشه در نهايت . افتددر نواحي جنوبي آن اتفاق مي

نشان داد كه ) 11شكل (حاصل از محاسبات منطق فازي 

كيلومتر مربع از مساحت  9/11معادل (درصد اراضي  61/2

داراي رتبه خيلي خوب از نظر اجراي عمليات ) آبخوان

درصد  33/3همچنين ). 5جدول (باشند تغذيه آبخوان مي

داراي ) كيلومتر مربع از مساحت آبخوان 22/15ل معاد(

. باشندرتبه خوب از نظر اجراي عمليات تغذيه آبخوان مي

با توجه به نقشه كاربري اراضي دشت و توجه به اين 

- مساله كه دشت مذكور يك دشت فعال به لحاظ فعاليت

باشد و شغل اكثريت مردم كشاورزي هاي كشاورزي مي

ي تغذيه مصنوعي ممكن است هاباشد، اجراي طرحمي

از . نقض مالكيت خصوصي افراد را به همراه داشته باشد

اين رو استفاده از منطق فازي با توجه به ماهيت اين منطق 

گذاري انجام شده در آن مطلقا صفر و يا است كه ارزش

گيرد و تمامي نواحي داراي يك مطلقا يك را در بر نمي

بطه با ويژگي مورد نظر حداقلي يا حداكثري در را(ارزش 

تواند است و در نتيجه از دقت باالتري برخوردار است، مي

با توجه به افت سطح ايستابي و نياز  از طرفي. مفيد باشد

در جهت جبران اين كاهش، از مناطق مختلفي كه با رتبه 

بندي خاصي مشخص شده اند در اين مبحث استفاده 

زيادي كاهش  بهينه كرد و محدوديت انتخاب را تا حد

  .داد

  



 

  

  نقشه تغذيه خالص محاسبه شده براساس منطق فازي-10شكل

  

  نقشه استعداد اراضي محاسبه شده نهايي بر اساس منطق ضرب جبري فازي -11 شكل

  

  نتايج حاصل از بررسي نقشه محاسبه شده با منطق فازي -5 جدول

 

 تعيين مكان دقيق تر و كاربردي تردر نهايت به منظور 

وان مورد مطالعه براساس نقاط ارزش نواحي مساعد، آبخ

نواحي (گذاري شده با رتبه خوب و خيلي خوب 

 7به ) 11مشخص شده با رنگ قرمز و نارنجي در شكل 

سپس هر ناحيه به طور ). 12شكل (ناحيه تقسيم شد 

چاه نخليه و (جداگانه از نظر فاصله تقريبي تا منبع آبي 

بررسي شد و مختصات نقاط موجود ) هاي دائميرودخانه

  ). 6جدول (

  

 مساحت معادل درصد در بر گيرنده آبخوان ارزش داده شده در محاسبات رتبه در نظر گرفته شده

0065/0 – 11/0 خيلي بد  09/7  42/32  

11/0 – 23/0 بد  69/81  33/373  

23/0 – 39/0 متوسط  28/5  13/24  

39/0 – 64/0 خوب  33/3  22/15  

64/0 –1 خيلي خوب  61/2  9/11  
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  ناحيه طبقه بندي شده در آبخوان مورد مطالعه 7-12شكل 

  

  گيرينتيجه
نواحي مساعد مشخص شده با استفاده از منطق 

مركزي، جنوبي و هاي فازي، به صورت پراكنده در قسمت

اي اند و عمدتا در نوار حاشيهشدهشمال دشت گسترده 

١ 

٢ 

٣ 

٧ 

� 
� 
� 

١ 

٣ ٢ 

� � 
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تواند ناشي از اين علت اين امر مي. اندآبخوان قرار گرفته

 از مستقيم تغذيه بر عالوه نهاوند دشتآبخوان  باشد كه

 تشكيالت از سطحى، هاى آب منابع و جوى هاى ريزش

- شركت آب(نمايد  مى تغذيه نيز حاشيه شناسى زمين

در مناطق جنوبي دشت ميزان  و) 1391اي همدان، منطقه

گذاري انجام لذا در ارزش(باشد خالص بيشتر ميتغذيه 

تشكيالت زمين شناسي ). شده سهم بيشتري داشته است

 سنگ و شده مرمرى هاى آهك از دشت حاشيه ارتفاعات

 آهك تشكيالت اين بين از. است شده تشكيل آذرين هاى

 هستند اى توده هاى آهك كريستالي كه به صورت هايى

باشند و تغذيه سفره  مى بدارآ سفره تغذيه عامل مهمترين

اين مساله گيرد، به صورت طبيعي در اين نواحي انجام مي

تواند سهولت اجراي طرح از منظر كاربري اراضي را مي

   .نيز به همراه داشته باشد
  هاي تخليهنزديكي به چاه ناحيه مورد مطالعه بر اساسنتايج حاصل از بررسي  -6جدول 

  

  ناحيه

    نام محل    )كيلومتر(منبع آبيفاصله تقريبي تا 
مختصات جغرافيايي 

)utm(  

هاي نسبت به رودخانه

  دائمي
  x y       نسبت به چاه نخليه  

1    

53/1  

24/0  

20/3  

77/0  

  

08/2  

35/2  

  واقع در محل

52/1  

  

  فيروز آباد

  گرديان

  گيوكي

  حسين آباد سركان

  

232898  

228500  

231545  

232784  

3804415  

3802373  

3796653  

3798523  

  3792900  246300    عنبر قنبر    واقع در محل    36/1    2

3    

84/0  

36/0  

54/0  

  

  واقع در محل

  واقع در محل

  واقع در محل

  

  گيان

  سردوران

  حسين آباد كرك

  

244650  

248650  

249600  

3785745  

3788700  

3784440  

4    

18/2  

17/0  

4/1  

  

03/1  

3/2  

5/1  

  

  حاجي آباد

  فهرومند

  گوشه نهاوند

  

254900  

252800  

256000  

3790900  

3789700  

3786350  

  3781500  261000    جهان آباد    واقع در محل    84/0    5

  3779350  258850    تكه    6/0    07/0    6

7    

3/0  

42/0  

13/0  

053/1  

  

75/0  

  واقع در محل

95/0  

48/2  

  

  ميالب

  نثار

  حسين آباد بابا قاسم

  قلعه قباد

  

268800  

267500  

267700  

262890  

3773200  

3773150  

3775000  

3777100  

 اگر دهد كهها نشان ميدر مجموع بررسي جداول و نقشه

 يابد، ادامه منوال همين تغذيه و تخليه آبخوان به وضعيت

هاي استان ساير دشت همانند نيز نهاوند دشت وضعيت

 ناگوار هاي پديده شاهد بايستي نتيجه در و شده بحراني

 كيفيت رفتن تدس از و ها زمين، فروچاله نشست مانند

بخشي  تعادل هاياگرچه طرح. باشيم زيرزميني آب منابع

 هايگروه حفاري، استقرار هايشركت ساماندهي شامل

 يا و مجاز غير هايچاه با مبارزه براي بازرسي و گشت

 باشند، نصب مي برداشت اضافه داراي كه هاييچاه

 بهره به رساني اطالع و برق و آب هوشمند كنتــور

اي ي شركت آب منطقهزميني به وسيله زير آب نبردار

با توجه به موارد گفته اما  باشد در حال اجرا مي نهاوند

هاي مديريتي بيشتري از جمله كارشده نياز به ارائه راه

هاي تغذيه آبخوان در دشت مذكور وجود اجراي طرح

هاي عملي به منظور اجراي طرح كاراز جمله راه. دارد

در مناطق مشخص شده در باال، تبديل  تغذيه مصنوعي

هاي چاه. باشدمي ASRهاي تغذيه يا هاي آبده به چاهچاه

هاي تركيبي از چاه) ASR(ذخيره و برداشت آب آبخوان 

تغذيه و برداشت بوده و معموال براي ذخيره فصلي، 

ها براي چاهاز اين. شوندها طراحي ميدرازمدت، يا فوريت

شود و و يا دراز مدت استفاده مي تغذيه و ذخيره فصلي

). 2001بلدرايو، (شوند در هنگام نياز به آب، پمپاژ مي



  فازي در آبخوان دشت نهاوند ضرب جبريغذيه آبخوان با استفاده از تلفيق الگوهاي ت مديريت/  400

ها در امر تغذيه گونه چاهامروزه توصيه به استفاده از اين

بر اين اساس نقشه نهايي . مصنوعي روبه افزايش است

و در ) 12شكل (ناحيه دسته بندي شد  7محاسبه شده به 

ترين فاصله نقاط بر اساس نزديكهر ناحيه مناسب ترين 

) هاي دائميچاه نخليه و رودخانه(تقريبي تا منبع آبي 

 17مشخص شد، كه در مجموع در كل محدوده آبخوان 

   ).6جدول (نقطه مساعد تعيين شد 
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