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  چكيده                           

بع آب به شدت افزايش يافته و منا يآب منابع با افزايش جمعيت و توسعه كشاورزي نياز به 
هدف  .گرفته است  قرار بسياري مورد توجهناطق خشك و نيمه خشك زيرزميني به خصوص در م

يافتن  بهترين مكان براي استخراج آب هاي زيرزميني با تلفيق داده هاي استخراج   از اين مطالعه
عوامل ابتدا در اين تحقيق  .م اطالعات جغرافيايي مي باشدستشده از داده هاي سنجش از دور و سي

 پوشش گياهي و خطواره ها توپوگرافي، شيب، سنگ، خاك، ياليه ها موثر بر پتانسيل بابي نظير،
سپس با توجه به اهميت متفاوت هر يك از پارامترها با استفاده از نرم .شناسايي و استخراج گرديد

مپوشاني وزندار وزن هاي متفاوت به هر يك از اين پارامترها اعمال و با استفاده از ه  GIS1افزار 
نتايج كلي نشان مي دهد كه استفاده از   .در نرم افزار مذكور نقشه پتانسيل آبي استخراج گرديد

ابزار قدرتمند براي استخراج آبهاي زيرزميني و طراحي  يك GISدور و  سنجش از تكنيك هاي
  .يك طرح اكتشاف مناسب است

  
 ، كهنوجGISسنجش از دور،  يابي، انسيلپت :هاي كليدي واژه                            

  مقدمه -1
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متوسط  1/3كشور ايران سرزميني است خشك با نزوالت جوي بسيار كم ، بطوري كه بارندگي آن كمتر از       
عالوه بر اين زمان ريزش نزوالت جوي و محل ريزش آنها نيز با نياز بخش كشاورزي . بارندگي در سطح دنياست

ين ميان استان كرمان و شهرستان هاي آن كه شهرستان كهنوج در اين مطالعه بررسي در ا. [3]مطابقت ندارد
شده داراي ميانگين بسيار پاييني نسبت به ساير نقاط كشور مي باشد و بدليل نبود منابع آب هاي سطحي 

  .بيشتر منابع آبي خود را از طريق منابع آب هاي زيرزميني تامين مي كند

ها، در ابتدا الزم است كه از يك روش  د و زمان بر بودن مطالعات ژئوفيزيكي و حفاري چاهبه علت هزينه زيا      
با توجه به كاربرد وسيع سنجش  .[2]جستجوي سريع به منظور تعيين مناطق حاوي پتانسيل باال استفاده گردد

هزينه  زمان و  اهشلف مطالعاتي و نقش مهم آن در كتالعات جغرافيايي در زمينه هاي مخاز دور و سيستم اط
و ايجاد فضايي قابل درك و شماتيك براي بررسي موضوع و تسلط ايجاد شده بر منطقه مورد هاي تحقيقاتي 

زيرزميني در اين منطقه از اين روش استفاده شده  هاي ارزيابي از طريق آن، جهت پتانسيل يابي منابع آب
كه در اين تحقيق از پارامترهاي  واند تاثير گذار باشدفي مي تتعيين پتانسيل آبي پارامترهاي مختلبراي  .است

نتايج كلي نشان مي دهد كه . خاك، سنگ، شيب، توپوگرافي، پوشش گياهي و خطواره  استفاده شده است
براي استخراج  ي راابزار قدرتمند يك سيستم اطالعات جغرافياييدور و  سنجش از استفاده از تكنيك هاي

 .فراهم مي آوردطرح اكتشاف مناسب  يكآبهاي زيرزميني و طراحي 

 منطقه مورد مطالعه-2

از نظر . استان كرمان قرار گرفته است يكه در جنوب شرق باشد يمنطقه مورد مطالعه شهرستان كهنوج م            
فاع قرار دارد و ارت شرقي 57درجه و  27و   شمالي 42درجه و  57در  نمركز اين شهرستا يايي،جغراف يتموقع

به  يشهرستان كهنوج از شمال به بم و جيرفت از خاور و جنوب خاور .متر است 490ن از سطح دريا آ
و ميناب ) استان هرمزگان(، از جنوب به شهرستان جاسك )سيستان و بلوچستان(شهر  شهر و نيك ايران

 يآب و هوا.  ودش يمحدود م) استان هرمزگان(آباد  يرودان و حاج يو از باختر به شهرستان ها) هرمزگان(
 ياصل يها از پيشه يو دام دار يكشاورز. متر است ميلي 180ساالنه  يگرم و خشك و ميزان بارندگ هنوجك

منطقه مذكور در شكل  .شود يفراهم م نيمه ژرف ياز كاريزها، چاه ها يمردم اين شهرستان بوده و آب كشاورز
  .نشان داده شده است 1
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  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه. 1شكل 

 

  اليه هاي ايجاد شده جهت امكان سنجي مناطق داراي پتانسيل آب زير زميني -3
  
  توپوگرافياليه  -3-1
  

توپوگرافي سطح ، جهت رواناب آب  را در سطح زمين تعيين مي كند و شامل پستي ها  و بلندي هاي       
يكي از فاكتور هاي توپوگرافي است كه نقش مهمي در ميزان رواناب و ميزان  نفوذ ارتفاع . زمين مي باشد

به عبارت ديگر در ارتفاعات نفوذ آب به درون زمين كمتر و رواناب بيشتر . پذيري آب در اليه هاي زمين دارد
) DEM2(اعي بنابراين ارتفاع اثر معكوسي بر روي پتانسيل يابي آب زيرزميني دارد مدل رقومي ارتف. است

. بدست آمده است   Enviنشان داده شده است كه از تصاوير استر در محيط  2منطقه مورد مطالعه در شكل 
هر چه بهتر توپوگرافي و به منظور استفاده از آن در مرحله همپوشاني نقشه طبقه بندي  براي تجزيه و تحليل

نقشه  .در جدول يك نشان داده شده است اليه كه وزن هاي هر كالس و هر در چهار كالس تهيه شدتوپوگرافي 
مي باشد كه اين  2592 و  269رنج ارتفاعي بين . نشان داده شده است 3در شكل  طبقه بندي توپوگرافي

تغييرات وسيع ارتفاعي باعث مي شود كه آب از مناطق با ارتفاع بلند به مناطق با ارتفاع پايين سرازير شده و 
  .فراهم آورده استبخصوص در شمال غربي منطقه د آب هاي زيرزميني يك منطقه مناسب براي وجو
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                                    نقشه طبقه بندي شده توپوگرافي شهرستان كهنوج. 3شكل                                         نقشه توپوگرافي شهرستان كهنوج. 2شكل         

 

  

  اليه شيب -3-2
 

در بيشتر مواقع گراديان هيدروليكي آب زيرزميني از شيب       
بنابرين شيب مي تواند فاكتور مهمي . توپوگرافي زمين تبعيت مي كند

اليه شيب به منظور تعيين . نفوذ در نظر گرفته شود رواناب و در جريان
رواناب  .مناطق اكتشاف آبهاي زير زميني مورد استفاده قرار مي گيرد

ر مناطق با شيب ماليم زمان بيشتري براي نفوذ به سطحي معموال د
مناطق با شيب در در مقابل . تغذيه منابع زير زميني دارد زير زمين و

اناب ها به دليل سرعت باالي جاري شدن آب زمان كمتري براي روتند 
  .نفوذ در آبهاي زير زميني دارند

  

  شهرستان كهنوجشيب طبقه بندي شده نقشه . 4شكل 

بنابراين افزايش شيب پارامتري منفي جهت  .حقيقت نفوذ رواناب هاي سطحي با شيب حالت معكوس دارددر       
نرم  3D Analyst Toolsبراي تهيه نقشه شيب از بخش  .پتانسيل يابي آب زيرزميني در نظر گرفته مي شود

 4اصل در شكل نقشه ح .چهار كالس كلي طبقه بندي شده استاستفاده شده است و به  Arc GISافزار 
  .شده است نشان داده شده است و وزن اليه ها و كالس ها در جدول يك آورده
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  اليه خطواره -3-3     
  

شكستگي ها و درزها و گسل ها كه از همه آنها به عنوان خطواره ياد مي شود با عبور دادن آب به اليه             
اي پاييني  يكي از بهترين مكان ها براي شناسايي منابع هاي زيرين و همچنين جلوگيري از فرار آب در اليه ه

وجود خطواره هاي بزرگتر هدف هاي بهتري براي تغذيه آب هاي زيرزميني مي  .آب هاي زيرزميني مي باشد
باشد چرا كه بدليل  دارا بودن عرض و طول بيشتر نسبت به شكستگي هاي ديگر داراي پتانسيل باالتري مي 

  .استفاده شده است  1:500000با مقياس  خطواره هاه از نقشه در اين پروژ .باشند

  شهرستان كهنوج تراكم خطواره هاينقشه  . 6شكل                                          شهرستان كهنوج     خطواره هاي نقشه  .5شكل                 

  

  شاخص پوشش گياهياليه  -3-4          
  

پوشش گياهي در هر منطقه سرعت جريان هاي سطحي را كاهش داده و سبب نفوذ بيشتر آب به  وجود           
داخل خاك مي گردد در نتيجه تاثير قابل مالحظه اي بر كاهش سيالب هاي مخرب خواهد داشت و سبب 

. دارند مناطق جنگلي ميزان نفوذ پذيري زيادي. افزايش ميزان آب هاي زيرزميني و افزايش سطح آنها مي شود
 .يافت بنابراين بارندگي به كاهش سطح رواناب ها منجر خواهد شد و بيشتر آب ها به زير زمين جريان خواهند

در محدوده مرئي استفاده  براي استخراج نقشه پوشش گياهي از تصاوير باندهاي مادون قرمز نزديك و باند قرمز
كنند كه  گيري مي را در دو محدوده ذكر شده اندازه اين دو باند ميزان انعكاس امواج الكترومغناطيس. گرديد

بيشترين انعكاس گياهان مربوط به محدوده طيفي مادون قرمز نزديك و كمترين انعكاس مربوط به محدوده 
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را از تصاوير  )3NDVI(شاخص پوشش گياهيتوان نقشه  مي با استفاده از فرمول ذيل. باشد طيفي قرمز مي
 .استخراج كرد

  
  .باشد تصوير باند قرمز سنجنده موديس مي Rتصوير باند مادون قرمز نزديك و  4NIRدر آنكه       

كرده و نقشه طبقه بندي  ArcGISآن را وارد نرم افزار ) 7شكل (پس از ايجاد نقشه شاخص پوشش گياهي       
  .دهد نشان مي دهي مناطق با پوشش گياهي متفاوت را نحوه وزن 1جدول. تهيه گرديد) 8شكل (پوشش گياهي 

  

    
  شهرستان كهنوج پوشش گياهي طبقه بندي شدهنقشه  . 8شكل                      شهرستان كهنوج           پوشش گياهي نقشه  .7شكل             

  

 

  اليه خاك -3-5
  

هايي را كه هنوز  گخاك مهمترين قسمت پوسته جامد است كه به صورت پوششي سست و كم ضخامت سن
و  به همين دليل  يكي از عوامل موثر در تعيين منابع آب هاي زيرزميني مي  مي پوشاند را تخريب نشده اند

واناب متفاوت ردر اراضي با كاربري مختلف خصوصيات و رفتار خاك در نفوذ دادن آب و قابليت توليد  .باشد
ع پوشش وي، شيب، زبري سطح زمين، درصد و ندگي چون خصوصيات فيزيكي خاك، شدت بارنردكه موا است

اگر دقت كرده باشيد تاثيرات باراندگي در خاك هاي مختلف متفاوت مي باشد و . را مي توان نام برد گياهي
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سريعا ناپديد  شده و در جاهاي ديگر تا چند ساعت و يا حتي چند روز باقي  آب خاك ها ممكن است در بعضي
رفتن دانه ها در گل مانند اندازه، شكل و طرز قرار خط به خواص فيزيكي محيط متخلنفوذپذيري ذاتي فق. بماند

ي معني داري با نفوذ پذيري دارد و با تغيير بافت گبافت خاك وابست .ي دارد گذ به هم بستفكنار هم و اتصال منا
ذيري براي انواع لذا بررسي و تعيين ميزان نفوذ پ .دبه سمت رس و ميلت ميزان نفوذ پذيري كاهش مي ياب

نوع خاك  9نقشه خاك منطقه رانشان مي دهد كه شامل  9شكل . در يك منطقه بسيار مهم مي باشد خاك ها
  .نشان داده شده است 1مختلف مي باشد و وزن اليه و خاك ها در جدول 

  ليتولوژياليه  -3-6
  

وص سنگها نقش مهمي در و درجه خل ، جنس، سنن نظير بافتآنوع سنگ شناسي و خصوصيات وابسته به  
سازندهاي زمين شناسي . اوليه و تمركز جريان آب زيرزميني در داخل سنگها ايفا مي كند تخلخل، نفوذپذيري

نقشه زمين شناسي منطقه  كه در منطقه مورد مطالعه رخنمون دارند با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و
  .كردتهيه  مي توانسايي و به صورت رقومي شنا

بر اساس  ArcGISاين نقشه در محيط . زمين شناسي كرمان استفاده شد 1:500000در اين مقاله از نقشه 
و سپس با توجه به اينكه سن بيشتر ). 10شكل (ناحيه طبقه بندي شده  11ستون سن از جدول خصوصيات به 

به نواحي مختلف صورت  باشد امتياز دهي نشان دهنده تراكم بيشتر و سن كمتر نشان دهنده تراكم كمتر مي
  .)1جدول (گرفت 

  شهرستان كهنوج ليتولوژينقشه  . 10شكل                                                  شهرستان كهنوج           خاك نقشه  .9شكل 
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  تلفيق اليه ها با استفاده از همپوشاني وزن دار. 4
 .تواند براي ايجاد و توسعه صنايع و كشاورزي مورد استفاده قرار گيردبدست آوردن نقشه منابع آب هاي زيرزميني مي 

پوشش گياهي، خاك و ليتولوژي با توجه به وزن هايي كه دارند   توپوگرافي، شيب، هر كدام از اليه هاي توليد شده گسل،
ست آوردن يك نتيجه جامع از مي توانند به عنوان سر نخي از وجود آبهاي زيرزميني مورد استفاده قرار گيرد اما براي بد

شناخته مي  MCE 6با هم تلفيق كنيم كه اين تلفيق به عنوان معيارآب هاي زيرزميني اليه هاي بدست آمده را نقشه 
  .شود

 .به نفوذ پذيري و ذخيره سازي آب رنكي داده مي شود قشه ها بسته به توانايي آنها نسبتدر اين مدل به هر يك از ن
به  .زن هر اليه رنك آن اليه را بر مجموع رنك  اليه ها تقسيم مي كنيم تا وزن هر اليه بدست آيدبراي بدست آوردن و

طور مشابه به دسته هاي موجود در هر اليه نيز اين كار را انجام مي دهيم و كالسي كه تاثير بيشتري در وجود آب هاي 
همه وزن دهي ها  .دارند وزن كمتري را مي گيرند زيرزميني دارند وزن بيشتري گرفته و  كالس هايي كه تاثير كمتري

كه در   ARC GIS پس از وزن دهي نقشه پتانسيل آبي را با استفاده از نرم افزار  .نشان داده شده است 1در جدول 
  :حقيقت از فرمول بندي زير تبعيت مي كندمي توان تهيه كرد

GWP7 = ∑ Wi*CVi 

Wi  :وزن اليه  

CVi  :وزن كالس ها 

 

وزن دهي اليه ها. 1جدول   

 وزن كالس بندي وزن نقشه رنك نوع اليه
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10 – 30 
30 – 50 
50 – 90 

.4 

.3 

.2 

.1 

 
 

 گسل
 

 
 
 

4 
 

 
 
 

4/17 = .23 

0 – 0.054 
.054 - .11 
.11 - .16 
.16 - .22 

.1 

.2 

.3 

.4 

 
يتوپوگراف  

 
 

4 

 
 

4/17 = .23 

269 – 594 
594 – 1118 
1118 – 1811 
1811 - 3804 

.4 

.3 

.2 

.1 
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ياهيپوشش گ  

 
 

2 

 
 

2/17 = .12 

ياهيفاقد پوشش گ  

كم ياهيگ پوشش  

متوسط ياهيگ پوشش  

فراوان ياهيگ پوشش  

.1 

.2 

.3 

.4 

 
 
 
 

 خاك

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1/17 = .06 

Rocky lands 
Playa 
Salt flate 
Bad lands 
Aridisols 
Inceptisols 
Dune lands 
Roc outcrops/Entisols 
Entisols/Inceptisols 

.01 

.03 

.04 

.08 

.15 

.30 

.15 

.15 

 
 
 
 

 
 
 

يتولوژيل  

 
 
 
 
  
 
 

3 

 
 
 
 

 
 
 

3/17 = .18 

Quaternary .19 

Upper Percambrian .01 
Lower Paleozoic .05 

Carbonifer .04 

Jurassic .07 
Tertiary-Paleogene .10 
Cretaceous .09 

Devonian .02 

tertiary-neogene .13 

Low Paleozoic-Devonian .03 

Jurassic-Cretaceous .12 
Tertiary .15 

  

  

كه .نقشه پتانسيل آب هاي زيرزميني به صورت زير تهيه شد ARC GISبعد از انجام عمل همپوشاني در محيط 
اگر چه همه اليه ها  .نشان داده شده است 11تقسيم كرديم كه در شكل آبي دسته از لحاظ پتانسيل  4منطقه را به 

در بدست آوردن آوردن اين نقشه سهم داشتند اما تاثير خطواره ها و توپوگرافي منطقه تاثير بسيار زيادي نسبت به 
بت به ساير همانطور كه از شكل پيداست شمال غربي منطقه داراي پتانسيل بسيار زيادي نس .ساير اليه ها دارند

مناطق مي باشد كه در همين منطقه نيز تراكم خطواره ها بسيار باالست و اطرف منطقه مذكور داراي ارتفاع بااليي 
سهم  1با توجه به نمودار  .نسبت به خود منطقه مي باشند كه باعث سرازير شدن آب به منطقه مذكور مي شود

  .هنده پتانسيل باالي منطقه مي باشددرصد مي باشد كه نشان د 23كالس با پتانسيل باال 
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  سهم هر كالس                                      .1نمودار                               

  
  شهرستان كهنوج پتانسيل آب هاي زيرزمينينقشه  .11شكل                                                                                                                  

  نتيجه گيري .5      
با .بدليل افزايش جمعيت و گسترش كشاورزي و صنعت استفاده از منابع آبي به شدت افزايش يافته است           

از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي اين امكان فراهم آمده است كه بتوان از تلفيق اين  پيشرفت علم سنجش
دو در زمينه هاي نظري و كاربردي بسياري استفاده كرد كه عالوه بر صرفه جويي در زمان و هزينه سرعت و 

سيل موجود در سفره در اين پژوهش به منظور تعيين پتان.دقت  كار را باال برده و باعث بهبود نتايج مي شود
ي استفاده ژگسل، توپوگرافي، شيب، خاك، پوشش گياهي و ليتولو هاي زيرزميني  شهرستان كهنوج شش اليه

. به نقشه پتانسيل آب هاي زيرزميني رسيديم  ARC GISشده است، كه از همپوشاني اين اليه ها در محيط 
نتايج حاصل از اين پژوهش . ورد استفاده قرار گيردحاصله مي تواند براي مطالعات بيشتر و حفر چاه ها م نقشه

  .واقع شده است شمال غربي شهرستان كهنوج بوده و در داراي پتانسيل باالييدرصد منطقه  23 نشان داد كه

  

  پانوشت.6
5. Red 1. Geographic Information System 
6. Multi Criteria Evaluation 2. Digital Elevation Model 
7. Groundwater potential 3. Normalized Difference Vegetation Index 
 4. Near Infrared 
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