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 1 خلاصه

 مخازن در آب سازیذخیره و دارند اساسی نقش مردم یروزمره زندگی و اقتصادی هایفعالیت در زیرزمینی هایبآ

 ایجاد سبب اخیر هایدهه در انسانی و طبیعی هایپدیده. خواهدی میکمتر گذاری سرمایه اقتصادی لحاظ از زیرزمینی

 از یکی زیرزمینی هایعی آبمصنو یتغذیه شرایطی، چنین در. است شده زیرزمینی هایآب میزان کاهش و بحرانی شرایط

 زیرزمینی، آب سفره تقویت ضمن زمین، به منابع مازاد آب شدن وارد با ترتیب ن، به ایاست مدیریت راهکارهای ترینمهم

 مقدار رسید خواهد حداقل به آبخوان ظرفیت کاهش زمین، نشست جمله از افت این از ناشی مشکلات و بالا آمده آب سطح

 نسبت به مناطق مرطوبایران  مانند خشکنیمه و خشک مناطق در آب از پایدار استفاده برای ،هاخوانآبی مصنوعی تغذیه

ی مصنوعی دشت اردبیل برای شناسایی مناطق مناسب تغذیه AHPاز روش فازی در این مطالعه از . باشدمی حیاتی بسیار

آبدهی ویژه،  بافت خاک،اشباع، ی غیرب، ضخامت لایهشناسی، شیپارامترهای زمیناز  انجام تحقیق. برای گردیداستفاده 

دهی وزن AHPی فاز روش به ،پارامترها این به مربوط اطلاعاتی هایلایه سپس. استفاده شد کاربری اراضی و تراکم زهکشی

نواحی  دادان نتایج نش .گردید حاصل مصنوعی تغذیه برای مناسب هایپهنه ینقشه ها،لایه پوشانیهم و تلفیق با و شدند

-، مناسبهستند با عمق زیاد و دشت آبرفتی شیب ملایمکه دارای  و شرقی و بخش کوچکی از نواحی غربی جنوبیی نیمه

 باشند.ی مصنوعی دشت میها برای تغذیهمکانترین 

 

 دشت اردبیل، AHPی فاز ،ی مصنوعیتغذیه کلیدی: کلمات
 

 

 مقدمه .1

شود. این افت، علاوه بر این که تامین حجم آب موورد نیواز عث افت سطح ایستابی مخازن میباهای زیرزمینی آبرویه برداشت بی

هوای جودی از ن ور کیفیوت آب در هور یوک از کند، محودودیتهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت را با مشکل مواجه میبرای بخش

. یکی از راهکارهای جلووگیری ]5[باشد الزامی میاین خصوص  دری راهکارهای مدیریتی های ذکر شده را نیز به همراه دارد و ارایهبخش
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باشد. طی این فرآینود آب حاصول از بوارش و روانواب های آبدار میی مصنوعی سفرهاز کاهش کمی و کیفی مخازن آب زیرزمینی، تغذیه

اک و حرکت به سمت پوایین از طریوق مصنوعی آب زیرزمینی با نفووذ آب در خ یهتغذی .]4[ رسدسطحی با دخالت انسان به آبخوان می

هوای زیرزمینوی ، مصنوعی آب یهتغذیوو برایتعیووین منوواطق مناسووب . ]8[شود میغیراشباع بوه سمت آب زیرزمینی انجام  یهناحی

های ا استفاده از روشمناطق ب شناسایی این. زموان ممکون انجوام شوود ترینکوتاه زم است با دقت کوافی و دره لادارد کو زیادیاهمیوت 

1سیستم اطلاعات جفرافیایی) . از طرفی]6[باشدمی زیادی خطای دارای سنتی و رایج مشکل اسوت و نتوایج حاصول از آن
GIS )بوه قادر 

 سویلپتان محدودیت. باشدمی  مدت زمانی کوتاه دوره یک در و کافی دقت با هاآن تلفیق و های موضوعی متفاوتایجاد اطلاعات در لایه

همچنین عودم  ...، و صنعت شرب، کشاورزی، مصارف روزافزون توسعه و اردبیل دشت آبرفتی آبخوان در زیرزمینی آب

 آبخووان که گردیده وخشک موجب آبیکم هایسال با شدن مواجه دلیل به جوی هایریزش طریق از آن جایگزینی

هوای مناسوب یوابی عرصوهدر این راستا مکوان، شود روهروب حجم مخزن کاهش با نتیجه در و آب سطح افت دشت اردبیل با

ی مصونوعی های مناسب برای تغذیوهی شناسایی مکاندر زمینه یابد.زمینی در این دشت ضرورت مییرزهای ی مصنوعی آببرای تغذیه

ور هنود از تجزیوه و تحلیول در کشو ]11[و همکواران  2جاریوا ای در ایران و جهان انجام شده اسوت.های زیرزمینی مطالعات گستردهآب

شناسی، تراکم زهکشوی، شویب، های اطلاعاتی چون ژئومورفولوژی، زمینسنجش از راه دور و لایه ،GIS های چند معیاره در محیطتصمیم

و نصویری  .هوای زیرزمینوی اسوتفاده کردنودبرای ارزیابی منواطق دارای پتانسویل آبتراز و کاربری اراضی بارش، بافت خاک، خطوط هم

هوای تحقیقی بوا هودف تعیوین مکوان GISکارگیری قابلیت  و با به 4AHPو  3PROMETHEE II هایروشبا استفاده از  ]11[همکاران 

یابی مناطق مناسوب دادند. هدف از این پژوهش مکانانجام  ی گربایگان ایرانحوضهدر های زیرزمینی ی مصنوعی آبمناسب برای تغذیه

-و با به کارگیری هفت پارامتر موورر شوامل زموین AHPهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فازی ی مصنوعی آببرای تغذیه

 .شی و کاربری اراضی می باشدکی غیراشباع، شیب، بافت خاک، آبدهی ویژه، تراکم زهشناسی، ضخامت لایه

 

 

 هامواد و روش .2

 ی مورد مطالعه:منطقه

 11˝توا  38˚ 12ʹ 15˝و عور  شومالی  48˚  33ʹ 31˝توا  48˚ 18ʹ 45˝ی طول شرقی هی آبخیز دشت اردبیل در محدودحوضه

مرکزی آن دشت آبرفتی است. آب و هووای  قرار گرفته است. از ن ر توپوگرافی بخش پیرامونی منطقه، کوهستانی بوده و بخش 38˚  31ʹ

هوای جووی در ایون منطقوه بوه طوور باشد. مقدار ریوزشایم میهای ملهای به نسبت طولانی و تابستاناین منطقه از نوع سرد با زمستان

 .نشان داده شده است 1موقعیت دشت اردبیل در شکل متر در سال است. میلی 315متوسط 

 

                                                           
1- Geographical Information System  
2- Jhariya  
2- Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 

4- Analytic Hierarchy Process  
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 موقعیت دشت اردبیل -1 شکل

 

 

 ی مصنوعی دشت اردبیلیابی تغذیهروش پتانسیل

 است معمولی هایمجموعه ن ریه طبیعی گسترش و تعمیم یک یفاز هایمجموعه ن ریه :(1AHPF)فازی  تحلیل سلسله مراتبی

 قرار )صفر(عضویت  عدم تا )یک(  کامل عضویت از ایبازه در مجموعه این در اعضا عضویت و هاستانسان طبیعی فهم و زبان با موافق که

است، زیرا این تکنیوک  چندگانهبا معیارهای گیری ی طراحی شده برای تصمیمهاستمیس نیترجامعفرآیند تحلیل سلسله مراتبی از . دارد

و همچنین امکان در ن ر گرفتن معیارهای مختلف کموی و کیفوی را  کندیمامکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم 

 اسوت، ساخته معطوف ودخ به را مختلف هایرشته متخصصان ازبسیاری  توجه اخیر هایدهه در فازی، منطق از استفاده .دارد لهامسدر 

در این مطالعوه  .است گرفته صورت مجزا یا توام صورت هب AHPفازی  روش و فازی منطق روش از مختلفی هایپژوهش در کهبه طوری 

 تلفیق شدند. هاروش فازی نقشه شد و با اعمال هانقشهبر روی  Arc GISدر محیط نرم افزار  AHP از روش  آمده دست به هایوزن کلیه

 
 

 نتایج و بحث .3

 های زیرزمینیی مصنوعی آبیابی تغذیههای اولیه برای پتانسیلی نقشهتهیه
-سوازندهای دانوه معمولاً .]3[رود می کار به زیرسطحی هایلایه از آب عبور بررسی امکان برایزمین شناسی لایه  زمین شناسی:

شناسوی بوا مقیوا  ی زمویننقشه .]9[ دارند انتقال بیشتری قابلیت و هیدولیکی هدایت یا کارستی شکافدار سازندهای و ریگ( و ای)شن

و نوواحی  قودیمی، رسوبات آبرفتی جوان، نواحی شمالی، رسووبات آبرفتوی اردبیل نواحی مرکزی و جنوبی دشت .استفاده شد 1: 51111

 .الف( -2)شکل  شوندای انواع سازندهای سنگی را شامل میحاشیه
 در ضوخامت این باشد. زیرامی ی غیراشباع ضروریضخامت لایه اطلاعات مصنوعی، تغذیه برای اجرای ع:اشبای غیرلایه ضخامت 

 باشودموی مورر آب نرخ نفوذ بر تاریر و اشباع منطقه به آب زمان رسیدن بر تاریر غیراشباع، بخش در آب نگهداری نفوذی، آب املاح انتقال

 اردبیل شرقی دشت. نواحی جنوب(ب -2)شکل رسم گردید  و تهیه سال 11هده ای در طول چاه مشا 26 اطلاعات کمکاین لایه به  .]3[

 شود.این لایه کاسته میضخامت از  ینواحی شمالبه سمت  دارای بیشترین ضخامت است و

                                                           
1-Fuzzy analytic hierarchy process  
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ی قشوهی نی مصنوعی است. بورای تهیوهیابی مناطق مناسب برای پخش سیلاب و تغذیهترین عوامل در مکاناز مهمشیب  شیب:

. بور اسوا  تجربیوات محققوان داخلوی و خوارجی ج( -2)شکل  استفاده شد 1:51111با مقیا   (DEM) ی رقوم ارتفاعیشیب از نقشه

کوهسوتانی و  اردبیول ای دشتنواحی حاشیه .]2[ی مصنوعی است درصد دارند بسیار مناسب برای تغذیه 2تا 1هایی که شیب بین مکان

 ایم است.نواحی مرکزی دارای شیب مل

ی زیستی، فیلتر از جمله ظرفیت تولید توده یاست. توابع متعدد زمینی اکوسیستم یک از ناپذیرجدایی بخشی خاک بافت خاک:

 محصولات تولید و زیرزمینی هایی آبتغذیه در اصلی معیارهای .زندتخمین میهای زیرزمینی را های بین اتمسفر و آبو فعالیت

. دشت اردبیل غالباً بافت خاک متوسط ]12[کند های سطحی را کنترل میویژگی یک خاک همواره نفوذ آب .تاس بافت خاک کشاورزی،

  (.الف -3 شکلتا سنگین دارد )

 خارج شده ناشی ازآب  زانیدهد مینشان ماست که  ینیرزمیز یهاآب هیتغذآبدهی ویژه یکی از عواملی مورر  آبدهی ویژه:

نسبت به  یترنییعملکرد پا یدانه دارازیر اترسوبشود. برای برآورد آبدهی ویژه، ناشی میر سفره آزاد از کاهش سطح آب د ،یزهکش

 -ب -3شکل با توجه به  .تهیه شده است سال 11ای در طول چاه مشاهده 26 اطلاعات این لایه به کمک .]14[است  درشت دانه اترسوب

 آبدهی ویژه است. و نواحی مرکزی دارای کمترین مقدار ردبیل دارای بیشتریندشت ا نواحی شمالی و جنوبیتوان نتیجه گرفت می

 
 

   
 در منطقه مورد مطالعه شیب ی غیراشباع  ج(ضخامت لایه شناسی ب(الف( زمین بندیپهنه -2شکل 

 

 

 با مستقیمی رابطه و شودمی نامیده آبراهه تراکم آن، مساحت به آبخیز حوضه یک در هاههاآبر کلیه طول نسبت تراکم زهکشی:

-دهندهنشان نامتراکم زهکشی و سیستم کم نفوذپذیری یدهندهنشان متراکم، و یافتهتکامل زهکشی سیستم، دارد حوضه در حداکثر دبی

 .ج( -3)شکل نواحی مرکزی دشت اردبیل دارای بیشترین مقدار تراکم زهکشی است . ]9[است  بالا ی نفوذپذیری

 مسکونی، مناطق وجودد. باشمی خاصی اهمیت دارای زمین از برداریبهره نوع ی مصنوعیاجرای تغذیه زمینه رد کاربری اراضی:

بندی اراضی، گردد. از ن ر کلاسهمی برنامه اجرای در محدودیت ایجاد باعث قبیل این از مواردی و زارهاباغات، شوره کشاورزی، بخش

 دهد.ی مورد مطالعه را نشان میکاربری اراضی منطقه -الف -4شکل . ]1[دارد  مختلف هایکاربری عانوا میان مراتع بالاترین امتیاز را از

 باشد. ی جنوبی، شمالی و شرقی دشت اردبیل مراتع میحاشیه
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 در منطقه مورد مطالعه آبدهی ویژه  ج( تراکم زهکشیبافت خاک ب( الف( بندی پهنه -3شکل 

 

 

دهی معیارهای مختلف را وزن 1دهی شدند. جدول شماره وزن، AHPها با استفاده از روش لایه: هالایه یقتلفدهی و تلفیق وزن

دست ه ب دشت اردبیلهای زیرزمینی آب ی مصنوعیتغذیه یابیمکان نقشه و شدند تلفیق هالایه منطق فازی از استفاده بادهد. نشان می

 دهد.را نشان میی مصنوعی دشت اردبیل مناطق مناسب تغذیهیابی برای مکان AHP یی حاصل از روش فازنقشه -ب -4شکل  آمد.

 
 

  
 سلسله مراتبی فازیفرآیند به روش  های مناسب تغذیه مصنوعیمکانب(  ی مورد مطالعهمنطقه کاربری اراضیالف(  بندیپهنه -4شکل 
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 AHPدهی معیارهای مختلف  با استفاده از روش وزن -1جدول 

-زمین

 شناسی

بافت  شیب ی غیراشباعضخامت لایه

 خاک

آبدهی 

 ویژه

تراکم 

 زهکشی

کاربری 

 اراضی
Geology Unsaturated Zone 

Thickness 
Slope Soil 

texture 
Specific 

yield 
Drainage 

Density 
Land use 

0.218 0.188 0.156 0.125 0.125 0.094 0.094 

 

 گیرینتیجه .4

 هوای زیرزمینویآب ی مصونوعیبرای شناسایی مناطق مناسب تغذیوه GISو  حلیل سلسله مراتبی فازیت در این پژوهش از روش

-عرصه تعیین برای تاریرگذارترین عوامل از منطقه شرایط محلی و پیشین مطالعات به توجه با من ور برای ایندشت اردبیل استفاده شد. 

 طبقوه 4 به مطالعه مورد یمنطقه ها،مکان بندیاولویت برای نهایی ینقشه شد. در استفاده ی مصنوعی دشت اردبیلتغذیه مناسب های

 منطقوه در ی مصونوعیتغذیه اجرای جهت مکان مناسب عنوان به داشت را وزنی ارزش بیشترین ای کهمنطقه اسا  شد، بر این تقسیم

و بخوش کووچکی از جنووبی، ی نیمهزیرزمینی نواحی  هایی مصنوعی آبها برای تغذیهترین مکانمناسب نتایج نشان داد شناسایی شد.

های آبرفتی جووان را شوامل دشتباشد. این مناطق دارای شیب ملایم و عمق زیاد آبخوان است که می اردبیل دشتو شرقی  نواحی غربی

 استفاده شود. ی مصنوعی همتغذیهیابی های مکانگردد از سایر روشپیشنهاد می شود.می

 
 منابع .5

مصنوعی در  یهای مناسب پخس سیلاب جهت تغذیهیابی عرصه. مکان1391پوردشت بزرگ، ن.، رروتی، م.، ع یمی، ف.، ظاهری عبده وند، ز.، اصغری  .1

 .93 -118. 32ی پژوهشی. سال هشتم. شماره -جغرافیایی سرزمین، علمی نامهشمال اندیمشک. فصل

 و سامانه GIS  به کمک ورامین دشت در مصنوعی یتغذیه برای مناسب مناطق بندیپهنه .1386 ا.،، پورخلیل.، احمدی، ح  .،نیا، فیض م.،پور، حکمت .2
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ABSTRACT 
Groundwater has a fundamental role in economic activities and daily life of people and water storage in aquifer 

requires less investment economically. Natural and anthropogenic phenomena in recent decades have caused 

critical conditions and fall in groundwater table. In such situations artificial groundwater recharge is amongst the 

most important management strategies. Thus, to infiltration of additional water sources in the ground, while 

strengthening the groundwater table, the water level rose and the problems caused by the loss of subsidence, 

reducing the capacity of the aquifer will be minimal. In arid and semi-arid environments such as Iran the amount 

of artificial recharge of aquifers is far more vital to the sustainable use of water than it is in humid regions. In the 

present study, suitable areas artificial for groundwater recharge in Ardabil plain have been identified using Fuzzy 

AHP method. For this aim, the parameters consist of geology, unsaturated thickness zone, slope of land surface, 

soil texture, Drainage density, land use as well as specific yield were used. Then information layers of these 

parameters were weighted using Fuzzy AHP method and with integrated these layers, mapping of suitable areas 

for artificial groundwater recharge in Ardabil plain was drawn. The results shown that the south as well as small 

area of west and east plain which have light slope of land surface and high unsaturated zone are suitable for 

artificial groundwater recharge. 
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