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مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده
از روش تحلیل سلسله مراتبی ) ، (AHPو سامانه اطالعات جغرافیایی )(GIS
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چکیده
ایران سرزمینی خشک با نزوالت جوی بسیار کم  ،معادل یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیا است  .که همین
میزان بارش از نظر زمان و مکان توزیع یکسانی ندارد .همچنین امروزه روند آب و هوایی به دالیل مختلف به سمت
بارش های کوتاه مدت با شدت زیاد و تغیر بارش از برف به باران پیش می رود .یکی از راه های سازگاری با کم
آبی استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وری آب است  .باید سعی کرد تا حد ممکن از نزوالت جوی  ،جریان
آب های سطحی به نحو مطلوب و بهینه استفاده شود  .مطالعه عملیات تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد هم در این
راستا و به همین منظور انتخاب شد  .در این مطالعه از فناوری  GISو فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHPوپارامتر
های شیب  ،کاربری اراضی  ،ژئومورفولوژی  ،فاصله از آبراهه ها  ،بافت خاک  ،عمق آب زیر زمینی و لیتولوژی
مورد استفاده قرار گرفت  .در این راستا الیه های اطالعاتی مربوط به هر کدام از معیار ها در محیط GISطبقه بندی
و به روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPوزن دهی شدند و در نهایت با تلفیق و هم پوشانی الیه ها  ،نقشه پهنه های
مناسب جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی حاصل گردید و نقشه نهایی به چهار کالس بسیار مناسب  ،مناسب  ،نسبتا
مناسب و نسبتا نا مناسب طبقه بندی شد .

کلمات کلیدی  :مکان یابی  ،تغذیه مصنوعی  ،سیستم اطالعات جغرافیایی  ،تحلیل سلسله مراتبی

 -1مقدمه
آب های زیر زمینی به عنوان بخش عمده ای از منابع تجدید شونده جهت تامین نیاز های بخش های کشاورزی  ،صنعت و
شرب از اهمیت فراوان برخوردار است  .امروزه با دستیابی به تکنولوزی حفر چاه های عمیق  ،برداشت از منابع آب زیر زمینی
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افزایش یافته است به طوری که سهولت دستیابی به منابع آب زیر زمینی باعث پایین رفتن سطح ایستابی  ،کاهش ذخیره و
کاهش کیفیت یا آلوده شدن آبخوان ها شده است  .از آنجایی که بخش بزرگی از آب های زیر زمینی ایران از منابع آبرفتی
استخراج می گردد  ،روش تغذیه مصنوعی ) )Artificial rechargeاز جمله راهکار های ممکن برای احیای آبخوان ها و
کاهش افت سطح آب زیر زمینی می تواند موثر باشد .تغذیه مصنوعی فرایندی برای ذخیره کردن آب در داخل سازند های
نفوذ پذیر به منظور استفاده مجدد از آن  ،با رژیم یا کیفیتی متفاوت می باشد  .انجام عملیات تغذیه مصنوعی در جهت حفظ و
پایداری آ بخوان ها دارای اهمیت باالیی است  .با انجام عملیات تغذیه مصنوعی می توان آب اضافی را برای مصارف آینده
ذخیره کرد و کیفت آب را بهبود بخشید  .با مکان یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی  ،سرعت و دقت در کار های اجرایی
افزایش یافته و از طرف دیگر نیز از صرف هزینه های اضافی خوداری خواهد شد  .تغذیه مصنوعی در ایران قدمت چندین
هزار ساله دارد  .به عنوان مثال در یزد مردم با ایجاد بند ها و کرت ها در باالدست قنات ها و بستن آب بر آن ها و یا منحرف
کردن سیالب ها در سطح آن ها موجب نفوذ آب به داخل زمین می شدند که به آن ها آب گور می گفتند و به این طریق قنات
ها را تغذیه می کردند  .در خراسان به این اراضی بند سار و در سیستان این عمل را خوشاب می خواندند  .اولین طرح تغذیه
مصنوعی به شکل امروزی درایران سال  1349در دشت ورامین انجام شد  .از دیگر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه مکان
یابی دشت قزوین در سال  1352را می توان نام برد [ . ]1مکان یابی پخش سیالب در حوزه طغرود و قم با به کارگیری پارامتری
شیب  ،ژئومورفولوژی  ،گروه های هیدرولوژیکی خاک و کاربری اراضی ،کارایی مدل های مختلف ( منطق بولین و شاخص
همپوشانی ،منطق فازی ) مورد بررسی قرار گرفت ( زهتابیان و همکاران  . ) 1380پهنه های مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان
دشت سرچاهان استان هرمزگان در سال  1393با استفاده از شش معیار شیب  ،عمق آب زیر زمینی  ،هدایت الکتریکی آب ،
زمین شناسی  ،کاربری اراضی و بافت خاک به روش GISو  AHPمطاله شد [ Azizur Rahman .]2و همکارانش مکان
یابی تغذیه مصنوعی را در سال  2012در جنوب پرتغال ( )Algarveبه روش AHPو سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISانجام
دادند و مکان های مناسب شناسایی شد [Chowdhury .]3و همکارانش با به کار گیری تکنیک سنجش از دور  GIS ،و روش
AHPمناطق مناسب تغذیه مصنوعی را با استفاده از الیه های اطالعاتی ژئومورفولوژی  ،زمین شناسی  ،زهکشی  ،شیب و
قابلیت انتقال در حوضه ای در غرب بنگال شناسایی نمودند [.]4

 -2محدوده مورد مطالعه:
دشت شهرکرد با مساحت  550کیلومتر مربع در طول جغرافیایی  50درجه و  33دقیقه تا  51درجه و  11دقیقه و عرض جغرافیایی
 32درجه و  6دقیقه تا  32درجه و  34دقیقه گسترده شده است .از شمال و شمال غرب به ارتفاعات کاله قاضی  ،قراولخانه و
چهل دختران و از نواحی جنوب به ارتفاعات جهانبین و از شرق به ارتفاعات کوه سینه و برات و از غرب به ارتفاعات قلنگان
و ارتفاعات مشرف به جاده فارسان منتهی می شود مساحت آبخوان واقع در دشت برابر  418کیلومتر مربع با میانگین ضخامت
آبرفت به  54متر و ضریب آبدهی ویژه حدود  4.7درصد و از نوع آبخوان آزاد است  .آبخوان دشت شهرکرد با  497حلقه
چاه عمیق  327 ،چاه نیمه عمیق و  171رشته قنات و  93دهنه چشمه با متوسط تخلیه ساالنه  263.19میلیون متر مکعب تخلیه
می شود در صورتی که میانگین حجم تغذیه ساالنه آبخوان برابر 251/17میلیون متر مکعب است  .متوسط بارش سالیانه منطقه
 320میلیمتر و متوسط پتانسیل تبخیر سالیانه برابر  1708میلیمتر است .و توسط رودخانه جهانبین زهکشی می شود .حوزه آبریز
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دشت شهرکرد در شمال گسل بزرگ زاگرس قرار گرفته و در نتیجه بخشی از زون زمین شناختی سنندج – سیرجان به حساب
می آید  .چینه شناسی دشت شهرکرد رخنمون ژوراسیک به بعد را شامل شده و فعالیت های کوهزایی کاتانگایی و کالدونین
باعث پیدایش رگه های اندزیتی در ماسه سنگ ها و شیست های ژوراسیک گردیده است .قدیمی ترین تشکیالت رسوبی این
دشت شامل کنگلومرا است که به صورت دگر شیب رسوبات پرمین را پوشش می دهد  .پس از کنگلومرا رسوبات ماسه سنگی
همراه با میان الیه های آهک و ولکانیک های آندزیتی قرار می گیرند (عبد الهی و همکاران)

*1.

شکل شماره  : 1جدول رده بندی و وزن الیه های اطالعاتی معیارها
 -3روش تحقیق
روش های مختلفی برای مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی وجود دارد  .استفاده از هر روش مستلزم تلفیق
اطالعات مختلف با هم و تجزیه و تحلیل آن ها می باشد .برای این منظور ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی پارامتر های
موثر بر مکان یابی محل های تغذیه مصنوعی صورت گرفت  .سپس اقدام به جمع آوری داده ها از سازمان های مربوطه
همچون آب منط قه ای شهرکرد و اداره منابع طبیعی و آبخیز داری استان گردید و نهایتا الیه های رقومی تهیه شد  .بعد از
آماده سازی الیه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHPبرای وزن دهی استفاده نموده و در نهایت به کمک روش
همپوشانی شاخص وزنی نقشه های معیار بدست آمد .
 -4نتایج
 1-4تهیه الیه های اطالعاتی با کمک نرم افزار GIS

در این مطالعه بر اساس بررسی در منابع و نیز امکانات موجود معیار های لیتولوژی  ،شیب  ،عمق آب زیرزمینی  ،کاربری
اراضی  ،ژئومورفولوژی  ،بافت خاک و فاصله از آبراهه ها در نظر گرفته شد .الیه های مزبور در محیط نرم افزاری  GISو با
استفاده از نقشه ارتفاعی رقومی ( ) DEMو شیپ فایل های قابلیت اراضی و کاربری اراضی استان و نقشه زمین شناسی شهرکرد
و اطالعات مربوط به پیزومتر های موجود در دشت شهرکرد آماده گردید ( .شکل های شماره  2تا )8

 1گروه مهندسین موج گستر زاگرس و شرکت آب منطقه ای شهرکرد
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شکل شماره  : 3الیه بافت خاک

شکل شماره  : 2الیه شیب

شکل شماره  : 4الیه کاربری اراضی

شکل شماره  : 6الیه لیتولوژی

شکل شماره  : 5الیه فاصله از آبراهه ها

شکل شماره  : 7الیه عمق آب زیر زمینی

شکل شماره  : 8الیه ریخت شناسی
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 – 2-4وزن دهی الیه های اطالعاتی

در این مرحله جهت وزن دهی به الیه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده شده است  .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
روشی است منعطف قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیار های تصمیم گیری متضاد ،انتخاب بین گزینه ها
را با مشکل مواجه می سازند مورد استفاده قرار می گیرند[ .]5با کمک این تکنیک می توان مساله را فرموله کرده و به صورت
سلسله مراتبی آن را حل کرد  .این فرآیند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی
معیار ها را دارد  .اساس تحلیل در این فرآیند استفاده از مقایسه زوجی است که سبب سهولت در قضاوت و محاسبات می شود
 .به طور کلی به کار گیری  AHPدر یک فرآیند تصمیم گیری شامل چهار مرحله ساختن سلسله مراتب تصمیم گیری ،
مقایسات زوجی  ،استخراج وزن ها از ماتریس تصمیم گیری و محاسبه نرخ ناسازگاری است .اولین قدم در فرآیند سلسله
مراتبی  ،ساخت یک نمایش گرافیکی از هدف  ،معیار ها و گزینه ها می باشد  .سطح یک در سلسله مراتب نمایانگر هدف می
باشد که انتخاب بهترین محل است و سطح دوم معیار های مساله می باشد و در سطح آخر گزینه ها قرار می گیرند  .در روش
 AHPمیزان تاثیر گذاری هریک از پارامتر ها در نظر گرفته شده مورد ارزیابی قرار گرفت و وزن نسبی آن ها نسبت به همدیگر
معین شد [. ]6در جدول های  1تا  3و زن دهی به معیار ها و وزن گزینه ها و نحوه طبقه بندی معیار ها آورده شده است .

جدول شماره  : 1ماتریس مقایسه زوجی معیار ها
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جدول شماره  : 2وزن معیارها جهت مکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی
معیار

تشریح کالس بندی

توصیف کالس بندی

وزن گزینه ها

0-5

مناسب

0.427

شیب

5 – 10

نسبتا مناسب

0.287

(درصد)

10 – 15

نسبتا نامناسب

0. 196

>15

نامناسب

0.090

فاصله از آبراهه ها

100 – 500

مناسب

0.427

(متر)

وزن معیار

وزن نرمال

0.1272
0.298

0.0855
0.0584
0.0268
0.0504

500 – 2000

نسبتا مناسب

0.287

2000 - 5000

نسبتا نامناسب

0. 196

>5000

نامناسب

0.090

0.0231

0 – 15

نامناسب

0.090

0.0056

سطح آب زیر زمینی

15 - 30

مناسب

0.427

(متر)

30 - 50

نسبتا مناسب

0.287

> 50

نسبتا نامناسب

0. 196

0.0121

ماسه لوم دار

مناسب

0.427

0.0986

لوم

نسبتا مناسب

0.287

رس لوم دار – سیلت لوم دار

نسبتا نامناسب

0. 196

0.0453

رس  -سیلت

نامناسب

0.090

0.0208

اراضی مرتعی – اراضی فاقد پوشش گیاهی

مناسب

0.413

اراضی آبی – اراضی دیمی

نسبتا مناسب

0.327

رخنمون سنگی – باتالق و مانداب و بیشه زار – محدوده شهری

نامناسب

0.260

مناسب

0.413

بافت خاک

کاربری اراضی

0.118

0.062

0.0339
0.02204

0.0265
0.0178

0.231

0.167

0.0663

0.0690
0.0546
0.0434

مخروطه افکنه ها – دشت های آبرفتی نسبتا مسطح یا به صورت
مقعر شیب تا  1درجه  -رسوبات واریزه ای دامنه ها – آبرفت
ژئومورفولوژی

های باد بزنی شکل
دشت ها – فالت ها و تراس های با پستی و بلندی کم متشکل از

0.043
نسبتا مناسب

0.327

0.0141

کوه – تپه  -مخلوط کوه و تپه

نامناسب

0.260

0.0105

مخروطه افکنه ها – رسوبات سیالبی

مناسب

0.427

0.0350

کنگلومرا با میان الیه آهک – توف – کنگلومراو ماسه سنگ

نسبتا مناسب

0.287

0.0235

آهک خاکستری– دولومیت ماسه هی –آهک اربیتولین دار

نسبتا نامناسب

0. 196

مواد آبرفتی قدیمی

لیتولوژی

0.0178

مارن اربیتولین دارو آهک آمونیت دار – آهک نازک الیه با شیل
و مارن – آهک فسیل دار با میان الیه های شیل و مارن – ماسه و

نامناسب

0.090

0.082

0.0161
0.0074

کنگلومرا همراه با رادیوالریت و چرت و مارن

جدول شماره : 3جدول رده بندی و وزن الیه های اطالعاتی معیارها

 -5تلفیق الیه های اطالعاتی
برای تلفیق الیه ها روش های متفاوتی وجود دارد در این تحقیق از روش هم پوشانی شاخص وزنی استفاده شده است  .این روش به عنوان
یک روش ساده و مناسب در تحلیل های ترکیبی داده های مکانی مطرح می باشد و دارای اننعطاف پذیری باالیی در ترکیب داده ها می
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باشد  ،در این روش برای تعیین اهمیت نسبی هر پارامتر نسبت به سایر پارامتر ها  ،از میزان تاثیر گذاری آن ها در مکان یابی استفاده نموده،
به این صورت که به مهمترین پارامتر بیشترین وزن تعلق می گیرد  .همچنین هریک از پارامتر ها به بازه هایی تقسیم شده و برای هر بازه
نیز امتیازی در نظر گرفته می شود(جدول شماره  . )3و کالس های مختلف موجود در یک نقشه واحد  ،دارای اوزان متفاوتی خواهند بود
 .در نهایت تمامی پارامتر های اصلی با وزن هایی که به کمک روش  AHPبه هریک از آنها تعلق گرفته با کمک رابطه زیر با هم تلفیق

شده و نقشه پهنه بندی به دست می آید در این رابطه  Sوزن هر پیکسل در نقشه خروجی  Wi ،وزن پارامتر  iام و  Sijوزن نرمالیزه
شده کالس پیکسل یعنی کالس  jام نقشه  iام است .
𝑛

𝒏

𝑖𝑊 ∑ 𝑺 = ∑ 𝑾𝒊 × 𝑺𝒊𝒋/
𝑖

𝒊

 -6نتیجه گیری
بعد از آماده سازی و وزن دهی  ،الیه ها به کمک ابزار  Raster calculatorبا هم همپوشانی شدند  .در این مرحله با
ضرب وزن به دست آمده در الیه رستری مربوطه ،الیه ها با یکدیگر تلفیق شدند و نهایتا نقشه پهنه بندی مناطق برای تغذیه
مصنوعی به دست آمد( شکل شماره 13/36 .) 9درصد دشت پهنه های نامناسب 32 /12 ،درصد پهنه های نسبتا نامناسب ،
 41/99درصد پهنه های نسبتا مناسب  12/51 ،درصد پهنه های مناسب را شامل می شود.

شکل شماره  : 9نقشه پهنه بندی دشت شهرکرد جهت تغذیه مصنوعی

پهنه های مناسب برای بررسی بیشتر به صورت الیه ای جداگانه انتخاب شد (شکل شماره  )10سرانجام پهنه های مناسب در
گوگل ارث مورد بررسی قرار گرفت و مکان های مناسب از نظر معیار های کاربری زمین  ،نزدیکی به رودخانه  ،جنس زمین
و معیار اقتصادی انتخاب شدند  .مناطق نهایی همان طور که در نقشه مشخص است شامل  8پهنه به ترتیب  .1سه کیلومتری
جنوب شرقی روستای تومانک  .2یک و نیم کیلومتری شرق شهر وردنجان  .3یک کیلومتری شمال شرق نافچ  .4چهار
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کیلومتری شرق روستای پیربلوط  .5سه کیلومتری غرب شهر چالشتر  .6چهار و نیم کیلومتری غرب شهر هفشجان  .7یک و
نیم کیلومتری غرب شهر طاقانک  .8شش کیلومتری شرق فرخشهر مشخص شد (.شکل شماره ) 11

شکل شماره  : 10مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی

شکل شماره  : 10مناطق مناسب انتخاب شده با نرم افزار گوگل ارث
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