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  چکیده

برداري بهره هاي اخیردچار محدودیت شدید دسترسی به منابع آب سطحی و در نتیجه اعمال فشارطی سال ایرانکشور 

منابع سطحی یا تغذیه مصنوعی بر منابع آب زیرزمینی شده است به همین دلیل تقویت منابع آب زیرزمینی به کمک 

هاي زیرزمینی، برداشت از سفره اًرویه از منابع آبی مخصوصاستفاده بی شود.محسوب می هاي جبران این فشاریکی از راه

که نابودي سفره زیرزمینی به دلیل کاهش کمیت و کیفیت و نشت زمین را  این منابع را در معرض کاهش قرار داده است.

عمیق هاي نیمهپایین رفتن سطح آب زیرزمینی و تخلیه سفره آب زیرزمینی، موجب خشک شدن چاه و نیزبه دنبال دارد 

هاي مخزن به هاي آب شور از حاشیهها در اثر حرکت جبههب چاهآهاي عمیق و شور شدن قنوات،کاهش آبدهی چاه و

خصوص موقعی که سازد، بهدي قادر میجهت استفاده بع هاي سطحی راتغذیه مصنوعی ذخیره آب شود.سمت مرکز می

زمینی یک تکنیک هاي زیرباشد. همچنین تغذیه آبذخایر سطحی ناقص باشد یا گران تمام شوند، این روش مفید می

در این تحقیق . ساحلی در مقابل نفوذ آب شوراقیانوس است هاي آبدارهاي شیرین زیرزمینی درالیهآب مهم براي حفاظت

- همچنین برخی از روش تغذیه مصنوعی، علل گرایش به هاي تغذیه مصنوعی، اهداف تغذیه مصنوعیروش شودتالش می

  ها به اختصار توضیح داده شود.در این روشیابی تغذیه مصنوعی و پارامترهاي مورد استفاده هاي مکان

  

  یابی، مکانآبهاي سطحی، آبهاي زیرزمینی، تغذیه مصنوعی :کلمات کلیدي
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  مقدمه

 سطح کاهش موجب کشور هايآبخوان از بسیاري در ها،آن جایگزینی عدم و زیرزمینی هايآب از رویهبی هايبرداشت         

تقاضاي بشر براي استفاده از آب مورد اطمینان نیز افزایش جمعیت  رشد میزانعالوه بر این با افزایش  .است زیرزمینی شده آب

داشت بسیار مشکل نگه قبول اینکه یک سیستم آب زیرزمینی را بتوان در حال تعادل هاي فوق، با توجه به گفته است.یافته 

همیشه  هاي آب مناطق،هاي مختلف وابسته به سازمانزیرزمینی دشت است. علیرغم سعی و تالش دائمی مدیریت حفاظت آب

وج سیستم از حالت تعادل به سمت کاهش ذخیره ها با برداشت بیش از سهمیه تعیین شده به خربرداران و صاحبان چاهبهره

آب  شود. آب زیر زمینی آن قسمت ازبه روز کمتر می کنند. در این حالت سطح آب زیرزمینی کم شده و روزآبخوان کمک می

طریق طور طبیعی از  گردد، و یا به آوريتواند جمعمی هاي زهکشیها، یا گالريها، قناتزیر سطح زمین است که توسط چاه

ب مهمی آحال منبع هاي گذشته تا بهآب زیرزمینی در طی قرن سطح زمین جریان پیدا کند.ر ها دمنافذ تراوشی یا چشمه

 داد، انجام نیز هاآن جبران منظور به اقداماتی ها، بایدآبخوان از روز افزون استفاده با ایران در ).1374، (هرمان باوئر بوده است

. کرد استفاده بهاري و زمستانی هايسیالب از و مخصوصاً نمود آب منابع از بیشتري برداريبهره اشکال، بدون ایجاد بتوان تا

 در است ممکن الي و گل از هاآن شدن پر و همچنین هنگفت گذاريسرمایه به نیاز علت به سطحی مخازن چون ساختن

نواحی است  بعضی در آب کمبود از قسمتی جبران برايحلی راه مصنوعی تغذیه بردن کار به نباشد، صرفه به بعضی مناطق

 ساالنه در بارندگی کل مترمکعب میلیارد 430 از دهدمی نشان آب منابع برروي اخیر مطالعات). 1387(مروتی و همکاران، 

 شودو دریاها از دسترس خارج می به پالیاها ورود با ناگهانی هايسیالب صورت به آن درصد 20 کشورحدود

)Mohammadnia   و Kowsar،2003 ؛Foltz،2002(. میزان و است آب میناًت منبع ،زیرزمینی آب منابع که مناطقی 

 مصنوعی تغذیه ).2010و همکاران،  Kalantari( تغذیه آنهاست داراي وضعیتی بحرانی هستند از بیش منابع این از برداشت

 هلند به و سوئد آلمان، انگلستان، در بعد و فرانسه و اسکاتلند در ابتدا و معمول بوده اروپا در 19 قرن اوایل از امروزي شکل به

 هايرکشو جمله از دیگر سوي از متحده ایاالت اشغالی و فلسطین اروپا، از خارج در )1369 پازوش، هرمز( است رفته کار

 افت نتیجه در و زمینیزیر هايسفره از حد از بیش برداشت ).1369 حیدرپور، جالل( باشندمی تغذیه مصنوعی امر در پیشگام

 را انسانی هايگاهسکونت و انسان مستقیمغیر و که مستقیم داشت خواهد ناپذیريجبران گاه پیامدهاي، ارزشمند ذخایر این

(ماندل و سینگ،  ازمهمترین راهکارهاي مدیریتی است زیرزمینی هايآب مصنوعی تغذیه مناطقی چنین در د.کر متأثرخواهند

با انجام مطالعات طرح تغذیه مصنوعی  1349ازسال  امروزي متداول شکل به ایران در مصنوعی تغذیه هايطرح اولین). 1383

گرگان و جهرم انجام گرفت. اجراي طرح  تبریز، گرمسار، هاي دشت قزوین،متعاقب آن مطالعات طرح دشت ورامین آغاز شد و

هاي هاي طرح شده احداث گردید. طرحتعدادي از حوضچه 1356و از سال  آغاز گردید 1352سال تغذیه مصنوعی قزوین در 

براي  متعددي هايروش. صورت تکمیلی اجراء شدهب س صورت آزمایشی و سپهدر ابتدا ب 1354ورامین و گرمسار نیز در سال 

 تغذیه سطحی اشاره و زیرسطحی مستقیم تغذیه روش هب میتوان هاروش این ازجمله اندیافته توسعه زیرزمینی هايآب تغذیه

است.  مصنوعی تغذیه هاییتکنیک ترینساده و ترینهزینه کم از یکی سطحی مستقیم تغذیه روش. )Oakford ،1985( نمود

 هاي با نفودپذیريخاك مسطح و وسیع و اراضی به دسترسی با مناطق براي شودمی شامل نیز را سیالب پخش که روش این

 از منابع یکی این آب شدن جایگزین عدم و زمینیرزی هايآب تخلیه امروزه). 1986و همکاران،  O’Hare( باال مفید است

 از زیادي بخش که است شده باعث هاچاه وها اتقن زیادي از تعداد شدن خشک. شودمی محسوب مشکالت بزرگترین

 خارج آب از بخشی تواندمی که هایی استش رو از یکی مصنوعی تغذیه رو این از برود، بین از شده هاي انجاميگذار سرمایه

 از ناشی تغذیۀ طبیعی ) تقویت1براي: ( مصنوعی تغذیه خشک، مناطق در ).1384د (علیزاده، نمای جایگزین را زیرزمین از شده

 ) جلوگیري از4( و پساب وسیلۀ  به آب ذخایر آلودگی ) کنترل3( آب آبخوان، سطح کاهش از ) جلوگیري2( رواناب، و باران

 مصنوعی تغذیۀ طرحهاي موفقیت ).Abu-Taleb ،2003( شود می دریاها انجام سواحل در شیرین آب به شور آب تداخل

 محل شناسایی تغذیه، طرح احداث براي شرط نخستین پیش و است زیادي بسیار اطالعات و هاداده تکمیل و آوريجمع مستلزم



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 در نقش ترینبزرگ داراي و طبیعی علمی هايواقعیت مبناي بر محل انتخاب). 2010و همکاران،  Kalantari( است مناسب

 هايروش شود. انجام کافی دقت است با الزم و باشدمی مربوطه اهداف تحقق راستاي در هااین سیستم کاربري و استحکام جهت

دارد. از جمله: منطق فازي، مدل منطق  مصنوعی وجود تغذیه هايبستر و هاعرصه یابیمکان براي هاي بسیاريپارامتر و مختلف

 گیرد، قرار استفاده مورد که روشی هر توان نام برد.و ... را می AHPمدل  ،TOPSIS بولین، مدل هم پوشانی شاخص وزنی،

 مناسب منطقه و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد کنار هم در و تلفیقی صورت به آن در مختلف مطالعات از اطالعات حاصل باید

 مختلفی مطالعات ). تاکنونBouwer ،2002( آیدبه حساب می مصنوعی تغذیه در مسائل مهمترین از یابیتعیین شود. مکان

   است. شده انجام مصنوعی تغذیه هايمحل یابیجهت مکان

           ) Ramalingam و  Santhakumar ،2002 .(هايروش از استفاده با GIS گرفتن نظر در با دور از سنجش و 

 مناطق بررسی به زیرزمینی هايآب عمق رواناب، شدت کاربري زمین، شیب، خاك، شناسی، زمین ژئومرفولوژي، معیارهاي

 مناطق دادند ) انجا م1386همکارانش( و پور حکمت که تحقیقی  پرداختند. در هند در ایالتی در مصنوعی مناسب تغذیه

 کمک گیري به تصمیم و GIS محیط در ها الیه و تلفیق  بندي طبقه طریق از ورامین دشت در مصنوعی تغذیۀ مستعدمناطق 

 آبهاي مصنوعی تغذیه بندي پهنه در GIS توانایی روشهاي دادن نشان براي . شد انتخاب گیري تصمیم سامانه پشتیبانی

 تجزیه با را مصنوعی تغذیه نیروي بنديپهنه  تونس مرکزي، ماکناسی حوضۀ در انش همکار و چنینی ، خشک مناطق زیرزمینی

و همکاران،  Chenini( دادند انجام آبخوان و شرایط سطحی، شناسی زمین حوضه، رواناب شدت بارندگی، هاي تحلیل داده و

2009 .(   

  تعاریف

 و زیرزمینی آب سفره تغذیه هدف با نفوذپذیر سازند یک به آب کردن وارد از عبارت مصنوعی تغذیه تغذیه مصنوعی:           

 منطقه طبیعی شرایط در تغییراتی یا اضافی تأسیسات ایجاد وسیله به و متفاوت کیفیتی و رژیم با آن از استفاده مجدد منظور به

  ).1369، جالل حیدرپور( است

  

  اهداف تغذیه مصنوعی

 هاي زیر به کاررود.تواند با توجه به هدفاین اهداف می

  تغییر دادن کیفیت آب  -1       

  عنوان منبع اقتصادي داشتن آب زیرزمینی بهاضافه یا ثابت نگه -2

  منظور یکنواخت کردن آب سطحی به –3

  هاي شیرین هاي شور به آببراي جلوگیري از نفوذ آب -4

  دادن یا جلوگیري از نشت زمین در اثر برداشت زیاد آب زیرزمینی براي کاهش -5

  هاي سطحی براي انبار آب زیرزمینی جهت استفاده درمحل یا صادر کردن آن به مناطق دیگر از طریق آب -6

  استخراج انرژي براثر آب گرم  -7

  هاي حفاري شدهتوزیع زیرزمینی آب در یک منطقه براي چاه -8

هاي زیرزمینی را تدارك یزم حفاظت از آبعنوان مکانهاي تغذیه مصنوعی نه تنها بهبنابراین در شرایط مختلف، پروژه        

ها در اثر استخراج بیش از حد سفره  هاي زیرزمینی درعنوان کمک براي حل مسئله و جلوگیري از افت آببینند، بلکه بهمی

  کند.عمل می

  علل گرایش به تغذیه مصنوعی

  هاي سطحی و جلوگیري از نفوذ آنبرداشت و ذخیره سطحی آب -1
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  هاي آبیاري تحت فشار و بارانیآبیاري و روشتغییرالگوي  -2

ها از طریق و کاهش تغذیه دشت هاافکنه هاي نفوذپذیر و مخروطگسترش شهرها به سمت سازندی و توسعه شهر نشین -3

  نفوذ سیالب

  نشست زمین و متراکم شدن آن  -4

  هجوم جبهه شور و آلوده شدن آبخوان شیرین -5

   . )1369، حیدرپور جالل( هاي زیرزمینیجوم به سمت استفاده از منابع آبهآب و  افزایش نیاز آبی و کمبود -6

  تغذیه مصنوعی هايروش

  عبارتند از:  هاروشهاي زیرزمینی ارائه گردیده است که متداولترین هاي مختلفی براي تغذیه مصنوعی آبروش

  ايحوضچه روش - 1

اي را درست حوضچه یا خاکبرداري از منطقه مورد نظر، کردن مرزهاي حوضچه ووسیله خاکریز هاي بدر متد حوضچه           

یلت باشند، زیرا باعث کورشدن فضاهاي سنباید داراي ذراتی در اندازه  هاکنند. که این آبکرده و آب را در داخل آن بخش می

  ).1369(جالل حیدرپور،  شودخالی قابل نفوذ می

  کانالی روش - 2

کانال طبیعی، زمان و منطقه تغذیه را در آن افزایش خواهد داد. این شامل مدیریت رودخانه و  بخشی آب در یکعمل         

تواند مقدار جریان رودخانه را در باشد. وجود منبع آب در قسمت باالیی رودخانه میمی کانال در قسمت باال و پایین تاسیسات

(جالل  هاي پایینی رودخانه بیشتر نباشدمقدار ظرفیت جذب در قسمتطوریکه مقدار آن از هکرده، ب طی زمان، منظم

  ).1369حیدرپور، 

  هاي دیگر تغذیه مصنوعی عبارتند از:روش

 آبراهه و شیاربندي  روش - 1    

  سیالبی  روش -2

  آبیاري  روش -3

  گودالی  روش -4

  ايچاه تغذیه روش -5

  

  یابی تغذیه مصنوعی:هاي تعیین مکانبرخی از روش

 یان و هانگشود. گیري چندمعیاره محسوب میهاي تصمیمیکی از مهمترین روش ):(TOPSISروش تاپسیس  - 1        

TOPSIS توسعه دادند بار اولین براي را )Hwang   و Yoon  ،1981.(  بندي اولویت براي ايگسترده طوربه روش این 

تصمیم اعمال نظر از ناشی دقت کاهش و ذاتی قطعیت عدم مدیریت در ناتوانی دلیل به حال این شود. بامی استفاده هاگزینه

 اعداد قاطع صورت به شخصی هايقضاوت TOPSIS در روش ).Amiri ،2010( است نقد مورد قاطع اعداد صورت به گیر،

گیر تصمیم مطلوب و نبوده دقیق مدل این بندي اولویت عملی نتایج موارد از بسیاري در شودمی باعث این که .شوندمی ارائه

   ).Kumar ،2007 و   Chan( نباشد

 مجموعه این شود. یک اختیار تا صفر از پیوسته طوربه تواندمی که عضویت از درجات است ايمجموعه منطق فازي: -2         

 به تعلق عدم یعنی صفر و عضویت کامل تعلق یعنی مجموعه یک به یک عضویت .شودمشخص می عضویت تابع یک توسط

 هايمدل از یکی برعکس و است نظر مورد مجموعه به بیشتر تعلق نشانه باشد ترنزدیک یک به درجه عضویت چه .هر مجموعه

 1965 سال در نمود. این نظریه اشاره آن به توانمی مصنوعی تغذیه در مبحث که اطالعاتی است هايالیه تلفیق جهت مفید
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 مختلف علوم در مختلفی کاربردهاي و یافته تعمیق زیادي و گسترش تاکنون، زمان آن از نظریه شد. این عسگرزاده عرضه توسط

 ). 1385است (خواجه الدین و همکاران،  کرده شهري پیدا ریزيبرنامه و مدیریت و معدن طبیعی، منابع مانند الکترونیک،

این مدل داراي سطوح سلسله مراتبی است. باالترین سطح بیان کننده هدف تصمیم گیري، سطوح  :AHPروش  - 3          

  ). 1392پور و همکاران، میانی معیار و زیرمعیارهاي تصمیم گیري و سطح آخر گزینه ها هستند (اصغري

  نتایج و بحث

در انتخاب مکان مناسب براي تغذیه مصنوعی وجود گیري براي تصمیم هاي متفاوتیطور که قبالً ذکر شد، روشهمان          

 شکل و پایین شیب ها،خاك ثابت نفوذ باالي نرخ شامل دارد. همچنین این مدل ها براي تعیین مکان مناسب از عوامل مؤثر

 درشت دانه و باال هدایت هیدرولیکی و انتقال قابلیت ذخیره، ضریب زیرزمینی، آب به سطح برخورد باالي عمق مناسب، زمین

 و منطقه هاي زیرزمینیآب و آبخوان خاك، در شوري نبود و مناسب کیفیت نیز آبخوان، و اشباع و غیراشباع منطقه بودن

 به را مختلف هايتوان نقشهمی فازي توابع از استفاده باباشد. می الزم مکانیابی مناسب جهت انسانی غیر اراضی کاربري وجود

 تا صفر بین عضویت یک درجه تأثیرگذاري، میزان اساس بر مجموعه، از کالس هر مبنا به این بر نمود. تفکیک کالس تعدادي

 عملگرهاي و فازي جبري جمعحاصل فازي، جبري ضرب، حاصلADN  ،ORپنج عملکرد فازي  توانمی . شودمی داده یک

 مصنوعی با سنجی تغذیه ) امکان1387(  سازان چیت و زاده عطائی .برد نام فازي توابع عملگر روي عنوان به را گاما فازي

با  GIS محیط در بررسی نمودند. ایشان خوزستان استان در واقع دالون - دشت میداود در راGIS  هاي  تکنیک از استفاده

 غیراشباع،بخش  لیتولوژي ایستابی، سطح تا عمق شیب، گرادیان هیدرولیکی، مانند مختلفی اطالعاتی هاياستفاده از الیه

این  پوشانی هم تلفیق و با سپس و سطحی هاي آب الکتریکی هدایت خاك) و به آب (نفوذ  سطح لیتولوژي آبخوان، محیط

، نقشه مناطق مناسب جهت (Overlay Weighted Index) وزنی شاخص پوشانی هم روش اعمال و شده تهیه هايالیه

) نیز کارایی چند مدل (همپوشانی، فازي و بولین) را در 1381زهتابیان و همکاران (اجراي تغذیه مصنوعی را تهیه نمودند. 

هاي هاي شیب و گروهالیه اطالعاتی ژئومورفولوژي، کالسها سه یابی پخش سیالب مورد بررسی قرار دادند. آنمکان

پوشانی هاي مختلف تلفیق دادند و در نهایت بیان نمودند. که روش منطق فازي بیشترین همهیدرولوژیکی خاك در قالب مدل

  GIS با سازگار مفهومی هايمدل با سایر فازي منطق مدل مقایسه به )1387دهد. دادرسی (هاي کنترل نشان میرا در عرصه

ترین مدل براي ها تالش شده است تا مناسبدر این پژوهش آن. است پرداخته سیالب گسترش مستعد  مناطق یابیمکان در

هاي خراسان رضوي و خراسان شمالی، شناسایی و شهرستان از استان 6تعیین مناطق مستعد گسترش سیالب، در سطح 

-ها، مدلپوشانی شاخص وزنی و مدل منطق فازي، به همراه تعدادي از عملگرهاي آنمعرفی شود. مدل منطق بولین، مدل هم

باشند. نتایج حاصل از بررسی صحت نشان داد که عملگر جمع منطق فازي با بیش از هاي انتخاب شده در این ارزیابی می

هاي مستعد گسترش سیالب، ابی عرصهیها، در مکاندرصد انطباق با واقعیت، از باالترین کارایی نسبت به سایر روش 66/5

 در زیرزمینی هايآب مصنوعی تغذیه مناسب یابی مناطقمکان براي )2007و همکاران،  Ghayoumian( برخوردار است.

فوق  پارامترهاي اند.گرفته بهره آبرفت کیفیت و آبرفت ، ضخامت سطحی نفوذپذیري شیب، فاکتورهاي از گاوبندي حوضه آبخیز

، Shanka و  Mohan( نمودند.  تلفیق و امتیازدهی ، بندي طبقه فازي و بولین هايمدل اعمال با و GIS محیط  را در

 زمین شامل پارامتر سه دسته از هند،  Deccan Volcanicمصنوعی  تغذیه هاي مناسب برايمحل یابیمکان جهت )2005

 را به  کدام هر و تهیه پارامترهاي مذکور به مربوط نقشه هشت مجموع در گرفتند. ایستایی کمک سطح و ژئومرفولوژي شناسی،

 شد، انجام قبلی تحقیقات و اساس مطالعات بر و تجربی صورتبه هابازه انتخاب که است ذکربه درآوردند. الزم بولین فایل صورت

 شده حاصل نتیجه این نهایت در و ایجاد تغییرات مداومی هاه باز کلیه در خطا و سعی شکل به فوق در تحقیق منظور همینبه

کند. مهدوي و نمی چندانی تغییر تغذیه مصنوعی براي شده پیشنهاد هايمحل درصد، ± 12 تغییرات در طیف که است

 ضخامت نفوذپذیري سطحی، شیب، گرفته شده درنظر عوامل وزندهی و بنديجهت کالسه فازي منطق از )1390همکاران (
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حاصلضرب جبري  عملگر با و آبراهه اي شبکه و اراضی کاربري آب زیرزمینی، شیمیایی کیفیت آبرفت، غیراشباع قسمت

(مخروط افکنه) Collovial Fan که  کرد مشخص انجام دادند. نتایج ArcView افزار نرم در را شاخصه ها تلفیق عملیات

و   Riadمیباشد.  شهرکرد آبریز در حوضه مصنوعی تغذیه پروژههاي اجراي جهت زمین شکل واحدهاي مناسبترین لندفرمها

 همپوشانی - وزنی مدل و بولینی روش دو از استفاده و Eastman (2001مدل( از استفاده با پژوهشی در(2011) ھمکاران 

و  دقت از همپوشانی-وزنی مدل و گسترده نواحی براي اولیه جهت تخمین و برزمان غیر بولینی روش که کردند مشخص

 در تحقیقی در  Singh et al (2013)است. مصر برخوردار (Sadat) سادات  شهر صنعتی منطقه در باالتري انعطافپذیري

 انتقال قابلیت خاك، بافت شیب، زهکشی حجم اراضی، کاربري شناسی، زمین ژئومورفولوژي، الیه هشت اساس بر هند پنجاب

 روش اساس بر را وزنهاي نرمال شده و شده وزندهی مصنوعی، تغذیه با آنها ارتباط اساس سهم بر و ویژه آبدهی و آبخوان

 دلیل به ناحیه غرب و مرکز در مکان ترینمناسب و بیان نمودند که  کرده محاسبه Saaty’s AHP مراتبی سلسله تحلیل

اصغري پوردشت بزرگ و  .باشدمی کشاورزي هايو زمین آبرفتی و سیالبی هايدشت از ناشی باال نفوذپذیري نرخ وجود

در منطقه   GISدر محیط  AHPهاي مناسب تغذیه مصنوعی با کاربرد روش ) در پژوهشی به انتخاب عرصه1392همکاران (

سربیشه گتوند پرداختند. بدین منظور ابتدا هفت عامل مؤثر، شیب، نفوذپذیري، کیفیت سیالب، ضخامت آبرفت، قابلیت  - آبید

وزن هر   AHPآماده سازي و سپس با روش   GISکاربري اراضی منطقه مورد مطالعه را در محیط انتقال، تراکم زهکشی و 

هاي تغذیه مصنوعی هاي با تناسب باال جهت اجراي طرحها بیان نمودند که عرصهعامل محاسبه گردید. در ادامه با تلفیق الیه

درصد قرار دارند. نتایج نشان از کارایی  3ب کمتر از به روش پخش سیالب اغلب در واحد ژئومورفولوژي مخروط افکنه و شی

هاي مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیالب داشته است. باقري در مکان یابی سریع عرصه  AHPقابل قبول روش 

براي اجراي طرح تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی در دشت  AHP) از دو روش بولین و 1396دادوکالیی و همکاران (

ده نمودند. بدین منظور از هشت پارامتر مؤثر شامل فاصله از رودخانه، شیب، ضخامت ناحیه غیراشباع، نفوذپذیري گرمساراستفا

هاي اطالعاتی را در محیط سطحی، زمین شناسی، کیفیت آب زیرزمینی، کاربري اراضی و تراکم زهکش استفاده شد و الیه

GIS عنوان نقطه کنترل، در طبقه ه مصنوعی اجرا شده در دشت گرمسار بهتهیه نمودند. نتایج ایشان نشان داد که طرح تغذی

  و روش بولین قرار گرفت.  AHPمناسب روش 

  نتیجه گیري

هاي زیرزمینی به دلیل با توجه به افزایش جمعیت در جهان نیاز به آب سالم و قابل شرب افزایش یافته است؛ و منابع آب    

هاي زیرزمینی، که منابع حیاتی آب سوي منابع آبها بهحال کاهش هستند. همچنین نگاه ها و تغییرات آب و هوایی درآلودگی

ها، ب رودخانهاها و قنات با کاهش روانخشک شدن رودخانه شوند سوق یافته است.خشک محسوب میدر مناطق خشک و نیمه

شدن روستاها، فرو نشستن زمین و بالاستفاده  ها و مخازن آب شرب، متروکهبرداري، شور شدن آب چاههاي بهرهافزایش هزینه

داري که آبخوان گفت توانبا توجه به مباحث گفته شده میهستند. که زمینی هاي زیرها از تبعات افت آبگذاريماندن سرمایه

باید  همچنین براي انجام تغذیه مصنوعیهاي عالج بخش این مشکل است. هاي زیرزمینی یکی از راهو تغذیه مصنوعی آب

علل گرایش به هاي تغذیه مصنوعی، معرفی روشیابی مشخص شود. در تحقیق حاضر، به هاي مکانمکان مناسب از طریق روش

، روش هاي مکان یابی تغذیه مصنوعی و پارامترهاي مورد نیز براي تعیین مکان تغذیه اهداف تغذیه مصنوعی تغذیه مصنوعی،

 بافت، درشت خاکهاي مصنوعی، تغذیه  طرحهاي اجراي براي محل داد که بهترینپرداخته شد نتایج سوابق پیشین نشان 

- می فصلی هايرودخانه و مخروطافکنه شنی بستر با مسیلهاي کارستی، مناطق سنگالخی، ماسه اي، خاکهاي آبرفتهاي ابتداي

-دهی شرکتسامان، منطق فازي و بولین نیز کارایی بیشتري دارند. AHPباشد. همچنین می توان بیان نمود که روش هاي 

کشت، جلوگیري از  ياي، تغییر الگوهاي گلخانههاي آبیاري، توقف توسعه طرح زیرکشت، توسعه کشتهاي حفاري، تغییر روش

که عواملی  مؤثري ستند. هحفر چاه غیرمجاز، اطالع رسانی، فرهنگی سازي و نصب کنتور نیز از سایر پارامترهاي عالج بخش 

  د.ندهمی باشند و آب را براي مصارف آینده در اختیار قراردر کنترل شرایط تخریب سفره می
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 منابع

 با هاي مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیالبانتخاب عرصه ").1392پور، ن. ثروتی، م،ر. کردوانی، پ. شایان، س (اصغري. 1

  کاربرد

  .38 شماره ،10سرزمین، سال فصلنامه جغرافیایی "سربیشه گتوند) -(مطالعه موردي منطقه آبید GISدر محیط  AHPروش    

   روش پخش هاي مناسب تغذیه مصنوعی بهانتخاب عرصه").1392اصغري پوردشت بزرگ، ن.، ثروتی، م، ر.، کردوانی، پ.، شایان، س ( .2

  10سرزمین، سال فصلنامه جغرافیایی "سربیشه گتوند) -(مطالعه موردي منطقه آبید GISدر محیط  AHPسیالب با کاربرد روش     

   ص. 108-93، 38شماره    

  تغذیه مصنوعی هايتعیین بهترین مکان براي اجراي طرح حوضچه"). 1396. باقري دادوکالیی، ا.، محمد ولی سامانی، ج.، سروریان، ج (3

  ص.16-12، 1، شماره2سالفصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت،   "AHPآب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و    

  دانشگاهی،مرکز نشر .تغذیه مصنوعی سفر ه هاي آب زیرزمینی ). 1369( ترجمه جالل حیدرپور ،بیز.ژان، بورگه.لوسین، لوموان.ژاگ. 4

  ص. 225 ،تهران   

  به کمک بندي مناطق مناسب براي تغذیه مصنوعی دشت ورامین). پهنه1386پور، ا (نیا، س.، احمدي، ح.، خلیلپور، م.، فیضحکمت. 5

   GIS  و سامانه تصمیم گیري(DSS) 42، شماره 33مجله محیط شناسی سال  .  

  رویشگاه ). گزارش نهایی پروژه تعیین1385سلطانی (زاده، س و منافی، ع. سفیانیان، ح. کریمخواجه الدین، ج، ر، مهئوي، س. پور. 6

  GIS and RS از اي در استان چهارمحال و بختیاري با استفادههاي چوبی صنعتی و نیمه صنعتی مناطق نیمه خشک مدیترانهگونه   

  هاي علمی کشور، برنامه ملی تحقیقات، پروژه پژوهشی ویژه توسعه کشور.  شوراي پژوهش   

  گسترش در مکانیابی مناطق مستعد GISهاي مفهومی سازگار با مقایسه مدل منطق فازي با سایر مدل ".1387بزوار، ا . دادرسی س7

   برداري کشور،نقشه اردیبهشت ماه، سازمان 23تا  22، 87همایش ژئوماتیک" ETMاي سنجنده سیالب با کاربرد اطالعات ماهواره   

  تهران.   

  دشت هاي زیرزمینی مطالعه مورديرویه از آبوري بیتخریب آبخوان در اثر بهره"). 1381پور، ا.، جعفري، م (. زهتابیان، غ.، خلیل8

  . 99-119، ص 2، شماره7مجله بیابان، جلد "قنوات قم    

  ،87ماتیکژئو همایش GIS"هاي امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از تکنیک ").1387زاده، س. و چیت سازان، م (. عطائی9

  اردیبهشت ماه، سازمان نقشه برداري کشور، تهران. 23تا  22   

، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).18. اصول هیدرولوژي کاربردي، چاپ 1384علیزاده، ا،. . 10  
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Review of artificial recharge methods and locating artificial 
recharge in groundwater 

Abstract  
In recent years, Iran has suffered from severe restrictions on access to surface water and as a 
result of pressure on the use of underground water resources.For this reason,the strengthening 
of groundwater resources by means of surface resources or Artificial Recharge is one way to 
offset this pressure. The use of water resources, especially the harvesting of underground 
aquifers, has put these resources in reduction. Which results in the destruction of the 
underground table due to the decrease in the quantity and quality and the leakage of the earth, 
as well as the lowering of the groundwater level and drainage of the groundwater table, 
causing the drying of the semi-deepened and qanat wells, reducing the discharge of deep wells 
and saltines The water of wells moves from the margins of the reservoir to the center due to 
the movement of saltwater fronts. Artificial Recharge can save surface water for future use, 
especially when surface reserves are incomplete or costly this method is useful. also . 
Recharge groundwater is an important technique for protecting fresh ground water in the juicy 
shores. In contrast to the infiltration of salt water Ocean. In this research, we will try Artificial 
Recharge methods, Artificial Recharge purposes, Causes of trend Artificial Recharge also 
some of the methods Artificial Recharge Location and the parameters used in these methods 
are briefly explained.                                               
key words: Surface water, Groundwater, Artificial recharge, Location 
 


