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 1 خالصه
 هايروش از يكي. است شده كشور زيرزميني هايآب سطح شديد افت باعث اخير هايسال در ،زيرزميني آب هايسفره از رويهبي برداريبهره

براي  GISدر اين مطالعه از فناوري  د.باشمي مصنوعي يروش تغذيه از استفاده است، يافته وسيعي كاربرد اخير هايسال در كه آب منابع مديريت

اشباع، بافت ي غيرناسي، شيب، ضخامت اليهشي مصنوعي دشت اردبيل استفاده شده است. براي اين منظور، پارامترهاي زمينشناسايي مناطق مناسب تغذيه

اي فرآيند تحليل شبكه روش به ،پارامترها اين به مربوط اطالعاتي هاياليه سپسآبدهي ويژه، تراكم زهكشي و كاربري اراضي انتخاب گرديد.  خاک،

(ANP) ينيمه نواحي نتايج نشان داد .گرديد حاصل مصنوعي تغذيه براي مناسب هايپهنه ينقشه ها،اليه پوشانيهم و تلفيق با دهي شدند ووزن 

ي مصنوعي ها براي تغذيهترين مكانمناسب اليم  و دشت آبرفتي با عمق زياد هستند،كه داراي شيب م شمال غربي و شرقيو بخشي از مناطق جنوبي 

 باشند.دشت مي

  ANP ی مصنوعی،، تغذیهGISی: کلید کلمات

 

 مقدمه .1

 بيشرتر  در گسرترش  بره  رو يك بحرران  همانند آب كند. كمبودمي ءتوسعه ايفا و اقتصاد در رشد سازيسرنوشت نقش و است اورزيكش در مهم عاملي آب

شرود.   اتخاذ آن نگهداري و حفظ براي مناسب آبياري هايسياست و آب اهميت بيشتري پيدا كند درست منابع مصرف شده توسعه باعث حال در كشورهاي

 برراي  را الزم سرازوكارهاي  اقتصرادي بايرد   بخرش  مسرووالن  شود،مي كشاورزي هايصرف فعاليت جهان در مصرفي آب درصد 07 حدود به اينكه توجه با

هاي زيرزمينري زيراد اسرت، حقرم قابرل تروجهي از       مناطقي كه نرخ برداشت آب در. ]1[د دهن قرار خود هايتصميم يي آب سرلوحهبهينه و متعادل مصرف

ها، كم شده و عالوه بر كاهش كيفيت آب، ها و درياچهها، رودخانههاي موجود در چاهيابد، به موجب اين امر، سطح آبرزميني كاهش ميهاي زيمخازن آب

 جرايگزين  و گرردد مري  اسرتخرا   آبرفتري  منرابع  از ايران زيرزميني هايازآب بزرگي بخش. ]3و  2[شود هاي پمپاژ ميموجب افزايش نشست زمين و هزينه

 يك داخل به آب كردن مبناي وارد بر يروش توانمي را مصنوعي تغذيه. ]4[است  پذير امكان مصنوعي تغذيه هايروش كاربرد با هاآن از بخشي ردنك

در خراک و   مصرنوعي آب زيرزمينري برا نفرروذ آب     يهتغذي .]5[تعريف نمود  متفاوت كيفيتي يا و رژيم با آن، از مقدد استفاده منظور به نفوذپذير سازند

 مطالعرات  الزم اسرت  ابتردا  مصرنوعي  تغذيه طرح اجراي جهت .]6[شود غيراشباع بره سمت آب زيرزميني انقام مي يهحركت به سمت پايين از طريق ناحي

 مصرنوعي  هتغذير  پرروژه  اجرراي  جهت مناسب مناطق اساسي معيارهاي گرفتن نظر در با سپس و پذيرد صورت منطقه وضعيت پيرامون جامعيو  گسترده

از طرفري  . ]0[ باشدمي زيادي خطاي داراي هاي سنتي و رايج مشكل اسرت و نترايج حاصرل از آنمناطق با استفاده از روش شناسايي اين. ]5[گردند  شناسايي

-مي  مدت زماني كوتاه دوره يك رد و كافي با دقت هاآن تلفيق و هاي موضوعي متفاوتايقاد اطالعات در اليه به ( قادرGIS1سيستم اطالعات جفرافيايي)

 و هراي مناسرب  عرصره  يرابي مكران  فرآينرد  در را مهمري  توانرد نقرش  مي تلفيقي، رويكرد يك معياره باچند گيريتصميم هايسيستمو  GISاز  . استفادهباشد

                                                            
1- Geographical Information System  
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اي در ايرران و  هاي زيرزميني مطالعرات گسرترده  ي آبي مصنوعهاي مناسب براي تغذيهي شناسايي مكاندر زمينه. ]8[نمايد  ايفاء هاي زيرزمينيآب مديريت

هاي اطالعراتي  ، سنقش از راه دور و اليهGIS هاي چند معياره در محيطدر كشور هند از تقزيه و تحليل تصميم ]9[و همكاران  1جاريا .جهان انقام شده است

هراي  تراز و كاربري اراضي براي ارزيابي منراطق داراي پتانسريل آب  همشناسي، تراكم زهكشي، شيب، بارش، بافت خاک، خطوط چون ژئومورفولوژي، زمين

فرآيند  هايتلفيق روش با استفاده از مصنوعي تغذيه براي مناسب هايعرصه هدف تعيين پژوهشي با ]17[سبكبار و همكاران فرجي  زيرزميني استفاده كردند.

هاي موثر در اين تحقيرق شريب، كيفيرت    شت گربايگان فسا، واقع در شيراز انقام دادند كه اليهدر د GISي زوجي در محيط و مقايسه (2ANP)اي تحليل شبكه

 در زيرزمينري  آب پتانسريل  محردوديت  .شناسي، ضخامت آبرفت،كاربري اراضي، قابليت انتقال، ژئومورفولوژي و تراكم زهكشي انتخراب شردند  آب، زمين

 دليرل  به جوي هايريزش طريق از آن همچنين عدم جايگزيني ...، و صنعت شرب، كشاورزي، ارفمص روزافزون توسعه و اردبيل دشت آبرفتي آبخوان

هاي مناسب يابي عرصهدر اين راستا مكان .شود روروبه آب سطح افت دشت اردبيل با آبخوان كه گرديده وخشك موجب آبيكم هايسال با شدن مواجه

هراي  ي مصرنوعي آب يابي منراطق مناسرب برراي تغذيره    هدف از اين پژوهش مكان يابد.دشت ضرورت مي هاي ريرززميني در ايني مصنوعي آببراي تغذيه

ي غيراشباع، شيب، بافرت  شناسي، ضخامت اليه: زميناي با به كارگيري هفت پارامتر موثر، شاملزيرزميني دشت اردبيل با استفاده از روش فرآيند تحليل شبكه

 و كاربري اراضي مي باشد. خاک، آبدهي ويژه، تراكم زهكشي

 هامواد و روش .2

 38˚  31ʹ 77˝تا  38˚ 72ʹ 15˝و عرض شمالي  48˚  30ʹ 37˝تا  48˚ 78ʹ 45˝ي طول شرقي ي آبخيز دشت اردبيل در محدودهحوضه ی مورد مطالعه:منطقه

دشت آبرفتري اسرت. آب و هرواي ايرن منطقره از نروع سررد برا         مركزي آن  قرار گرفته است. از نظر توپوگرافي بخش پيراموني منطقه، كوهستاني بوده و بخش

متر در سال است. در گذشته بيشترين ميلي 375هاي جوي در اين منطقه به طور متوسط باشد. مقدار ريزشهاي ماليم ميهاي به نسبت طوالني و تابستانزمستان

گيرد ها صورت ميبرداري از طريق چاهشد، ولي در حال حاضر بيشترين بهرهها انقام ميها و رودخانهبرداري از منابع آب در دشت اردبيل از طريق چشمهبهره

 .نشان داده شده است 1. موقعيت دشت اردبيل در شكل ]11[

 

 
 دشت اردبیلموقعیت  -1 شکل

هاي ي تحقيق و روشبا توجه به سابقه  ي مصنوعي دشت اردبيل،براي شناسايي مناطق مناسب تغذيه: ی مصنوعی دشت اردبیلیابی تغذیهروش پتانسیل
 استفاده شد. ايشبكهفرآيند تحليل  استفاده شده توسط ساير محققين و مطالعات صورت گرفته از روش

                                                            
1- Jhariya  
2- Analytic Network Process 
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 1277در سال  1ساعتي ه وسيلهب كه است چندمعياره گيريتصميم هايتكنيك جديدترين از يكي ايشبكه تحليل فرايند :(ANP) ایفرآیند تحلیل شبکه

هاي مثبت آن از جمله تمامي ويژگيي آن است و و شكل گسترده (2AHPفرآيند سلسله مراتبي ) اي حالت عموميفرآيند تحليل شبكه .است شده ارائه

اند روابط پيچيده توها را دارا بوده و همچنين ميزمان و قابليت سازگاري در قضاوتطور همهاي كمي و كيفي بهپذيري، به كارگيري معيارسادگي، انعطاف

اي اي، به جاي ساختار سلسله مراتبي، در نظر بگيرد. فرآيند تحليل شبكهكارگيري ساختار شبكه هاي متقابل و بازخورد(، بين و ميان عناصر را با به)وابستگي

اند را، در نظر بگيرد. تمامي عناصر در هايي تقمع يافتهها، كه در خوشهاي از معيارها، زيرمعيارها و گزينهاي را به صورت شبكهتواند هر موضوع و مسالهمي

پذير است. ها امكانتوانند به هر شكل، با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت ديگر در يك شبكه، بازخورد و ارتباط متقابل، بين و ميان خوشهيك شبكه مي

 و عناصر ميان روابط از ايشبكه قسمت دوم زيرمعيارها، و معيارها شبكه براي كنترل مراتب سلسلهاست: قسمت اول  قسمت سهمتشكل از  ANPبنابراين 

 .]12[ است خوشه يك داخل عناصر و مختلف هايخوشه بين بازخورد سوم قسمت و هاخوشه

 

 نتایج و بحث .3

 های زیرزمینیی مصنوعی آبیابی تغذیههای اولیه برای پتانسیلی نقشهتهیه
 برودن  دارا به دليل آهكي و دانه درشت هاي. آبرفت]13[رود مي كار به زيرسطحي هاياليه از آب عبور بررسي امكان براي ناسيشزمين اليه شناسی:زمین

 و رير((  و اي)شرن سرازندهاي دانره   معمروالا  .نمايرد مري  عرضره  هرا تشكيل آبخوان براي مناسبي وضعيت زياد، و ذخيره آبگذري باال خوب، تراوايي ضريب

. نواحي مركزي و تهيه شده است 1:57777شناسي با مقياس ي زميننقشه .]14[ دارند انتقال بيشتري قابليت و هيدوليكي هدايت يا كارستي افدارشك سازندهاي

 -2ل شروند )شرك  اي انواع سازندهاي سنگي را شرامل مري  جنوبي دشت اردبيل، رسوبات آبرفتي جوان، نواحي شمالي، رسوبات آبرفتي قديمي و نواحي حاشيه

 الف(

 نگهداري نفوذي، آب امالح انتقال در اين عمق باشد. زيرامي ايستابي سطح تا عمق مصنوعي، تغذيه براي اجراي موثر عوامل از اشباع:ی غیرالیه ضخامت 

 تبخيرر  بره دليرل   اشباعغير بخش امتضخ بودن كم باشد.مي موثر آب، نرخ نفوذ بر تاثير و اشباع منطقه به آب زمان رسيدن بر تاثير غيراشباع، بخش در آب

 مصنوعي تغذيه براي تزريقي، آب از قابل توجهي مقدار نگهداشت و آب مسير شدن طوالني علت به بودن آن زياد و ماندابي مشكل يا و تزريقي آب شدن

شررقي  (. نرواحي جنروب  ب -2)شركل   اسرت  شده بنديرده سپس و تهيه سال 17چاه مشاهده اي در طول  26 اطالعات اين اليه به  كمك .]5[است  نامناسب

 است.ضخامت  داراي كمتريندشت اردبيل داراي بيشترين ضخامت است و نواحي شمالي 

  

 ی مورد مطالعهمنطقهدر  ی غیراشباعضخامت الیهشناسی ب( الف( زمینبندی پهنه -2شکل 

                                                            
1-Saaty 
2-Analytic Hierarchy Process 
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ي رقوم ارتفاعي ي شيب از نقشهي نقشهي مصنوعي است. براي تهيهسيالب و تغذيه يابي مناطق مناسب براي پخشترين عوامل در مكانشيب از مهم شیب:

(DEM با مقياس )درصد دارند بسيار مناسب  2تا 7هايي كه شيب بين (. بر اساس تقربيات محققان داخلي و خارجي مكانالف -3استفاده شد )شكل  1:57777

 نواحي مركزي داراي شيب ماليم است.شت اردبيل كوهستاني و اي دنواحي حاشيه .]15[ي مصنوعي است براي تغذيه

هاي بين اتمسفر و ي زيستي، فيلتر و فعاليتاست. توابع متعدد از جمله ظرفيت توليد توده زميني اكوسيستم يك از ناپذيرجدايي بخشي خاک بافت خاک:

 محصوالت توليد و زيرزميني هايي آبتغذيه در اصلي معيارهاي كه راچ است، ترحوضه مهم از هاخاک نوع كند.هاي زيرزميني را برآورد ميآب

دشت اردبيل غالباا بافت خاک متوسط تا سنگين دارد . ]16[هاي سطحي را كنترل مي كند ويژگي يك خاک همواره نفوذ آب .است كشاورزي،بافت خاک

 (.ب -3شكل )

  

 مورد مطالعه یبافت خاک در منطقهالف( شیب ب( بندی پهنه -3شکل 

از كاهش سطح  ي كهزهكش خار  شده ناشي ازآب  زانيدهد مينشان ماست كه  ينيرزميز يهاآب هيتغذآبدهي ويژه يكي از عواملي موثر آبدهی ویژه: 

به عبارت  .]10[ تاس انهدرشت د اتنسبت به رسوب يترنييعملكرد پا يدانه دارازير اترسوبشود. براي برآورد آبدهي ويژه، ناشي ميآب در سفره آزاد 

 افزوده آن رهيذخ به اي و شده خار  فريآك واحد سطح هر از واحد كي اندازه به فشار سطح رفتن باال اي نيياثر پا در كه است يآب حقم ديگر آبدهي ويژه

تهيه  سال 17اي در طول چاه مشاهده 26 اطالعات كمك اين اليه به .]5[است  آبخوانشتر يب ايرهيذخ توان معناي به پارامتر نيا بودن اديز نيبنابرا .شوديم

  .و نواحي مركزي داراي كمترين مقدار آبدهي ويژه استدشت اردبيل داراي بيشترين  (. نواحي شمالي و جنوبيالف -4)شكل  شده است

 

 حوضه در حداكثر دبي با رابطه مستقيمي و شودمي ناميده آبراهه تراكم آن، مساحت به آبخيز حوضه يك در هاههاآبر كليه طول نسبت تراکم زهکشی:

 رواناب بيشتر به تمركز كه دهد،مي نفوذ را كمتري رواناب كمتر، نفوذپذيري با سن( يك دارد. معكوس رابطه نفوذپذيري با تراكم زهكشي. ]14[ دارد

 متراكم، و يافتهتكامل زهكشي سيستم عبارتي دهد. بهيش ميافزا را مناسب و يافته تكامل زهكشي سيستم يك ايقاد امكان امر اين شودمي منقر سطحي

 گرنشان غيرمستقيم صورت به تواندمي زهكشي تراكم اين رو از است. باال نفوذپذيري دهندهنشان نامتراكم زهكشي وسيستم كم نفوذپذيري يدهندهنشان

 (.ب -4بيل داراي بيشترين مقدار تراكم زهكشي است )شكل نواحي مركزي دشت ارد .]14[باشد  مصنوعي براي تغذيه منطقه يك شايستگي
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 ی مورد مطالعهتراکم زهکشی در منظقه الف( آبدهی ویژه ب( بندیپهنه -4شکل 

 

 كشاورزي، بخش مسكوني، مناطق وجودد. باشمي خاصي اهميت داراي زمين از برداريبهره نوع ي مصنوعياجراي تغذيه زمينه در کاربری اراضی:

 انواع ميان بندي اراضي، مراتع باالترين امتياز را ازگردد. از نظر كالسهمي برنامه اجراي در محدوديت ايقاد باعث قبيل اين از مواردي و زارهااغات، شورهب

 دهد. ي مورد مطالعه را نشان ميكاربري اراضي منطقه 5ل شك .]4[دارد  مختلف هايكاربري

 

 
 ی مورد مطالعهدر منظقه اراضی کاربری بندیپهنه -5شکل 
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مختلف را نشان  يدهي معيارها و زيرمعيارهاوزن 1دهي شدند. جدول شماره وزن، ANPبا استفاده از روش  ي به دست آمدههااليهها: الیه تلفیق دهی ووزن

ي نقشه 6شكل  هاي زيرزميني دشت اردبيل به دست آمد.وعي آبي مصنتغذيه يابيمكان ينقشه و تلفيق شدند هااليهGIS نرم افزار  از استفاده بادهد. مي

 دهد.ي مصنوعي دشت اردبيل را نشان مييابي مناطق مناسب تغذيهبراي مكان ANP شحاصل از رو

 ANPی مختلف  با استفاده از روش و زیرمعیارها دهی معیارهاوزن -1جدول 
 زیرمعیارهاوزن  عنوان  زیرمعیارها وزن معیارها عنوان معیارها

 
 
 
 
 

 شناسیزمین

(Geology) 

 

 

 

 

 

 

0.218 

 

 

 

 تراورتن
 رسوبات آبرفتي جوان
 رسوبات آبرفتي قديمي

 سن( آتش فشاني آندزيت
 سن( آتش فشاني بازالت

 ايسن( آهك توده
 هاي آذرآواريسن(

 سن( آذرين داسيتيك
 هاي رسوبيسن(

 كنگلومرا و ماسه سن(

0.05 

0.34 

0.21 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.1 

 (mغیراشباع) ضخامت الیه

(Unsaturated Zone 

Thickness) 

 

 

0.188 

 

0-8 

8-15 

15-25 

25-54 

0.08 

0.16 

0.33 

0.43 

 

 شیب )درصد(

(Slop) 

 
0.156 

 

0-1 

1-3 

3-5 

5-8 

8-62 

0.43 

0.33 

0.16 

0.08 
 
 

 بافت خاک

(Soil texture) 

 
 

0.125 

 متوسط تا سنگين
 دارن سن( ريزهمتوسط تا سنگي

 متوسط تا خيلي سنگين آهكي
 سنگين و شور
 هاساير بافت

0.29 

0.38 

0.17 

0.11 

0.05 
 

 آبدهی ویژه )درصد(

(Specific yield) 

 
0.125 

0.013-0.04 

0.04-0.07 

0.07-0.1 

0.1-0.21 

0.07 

0.14 

0.35 

0.44 

 

 (km/km2) تراکم زهکشی

(Drainage Density) 

 
0.094 

0-1 

1-2 

2-3 

3-6 

6-10 

0.35 

0.3 

0.2 

0.1 

0.05 

 
 
 

 کاربری اراضی

(Land use) 

 

 

 

 

0.094 

 

 

 

 جنگل
 درياچه
 زمين باير

 مراتع و كشت ديم
 مراكز جمعيتي و صنعتي

 كشت آبي
 كوه

0.22 

0.2 

0.14 

0.29 

0.02 

0.08 

0.05 
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 ی مورد مطالعهدر منظقه ی مصنوعیهای مناسب تغذیهمکان بندیپهنه -6شکل 

 گیرینتیجه .4
 يهيتغذ عمل. است شده ينيرزميز آب منابع كاهش و يستابيا سطح ديشد افت موجب مناطق يبرخ در آب زيرزميني هايسفره از آب ييهرويب برداشت

 توانديم دارد، آب نابعم از برداريبهره توسعه هايروش ريسا با سهيمقا در كه يكم نسبتاا نهيهز و اديز هايتيقابل به توجه با ،ينيرزميز هايآب يمصنوع

و  ايفرآيند تحليل شبكه در اين پژوهش از روش. ]18[ باشد داشته ما كشور رينظ جهان، خشكمهين و خشك مناطق در آب منابع يهتوسع در موثري نقش

GIS محلي شرايط و پيشين مطالعات به توجه اب منظور اين برايهاي زيرزميني دشت اردبيل استفاده شد. ي مصنوعي آببراي شناسايي مناطق مناسب تغذيه 

 ،هامكان يبندتياولو يبرا يينها ينقشه در. شد استفاده ي مصنوعي دشت اردبيلتغذيه مناسب هايعرصه تعيين براي عوامل ثيرگذارترينتا از منطقه

 ي مصنوعيتغذيه ياجرا جهت بمناس مكان عنوان به داشت را يوزن ارزش نيشتريب كه ايطقهمن اساس نيا برد، ش ميتقس طبقه 4 به مطالعه مورد يمنطقه

 36كيلومترمربع به دست آمده است، حدود  1185مساحت دشت اردبيل كه حدود  كل مقموع از نهايي، بندي زون نقشه پايه بر شناسايي شد. منطقه در

كيلومترمربع  55درصد نامناسب و  0/39معادل  مربعريلومتك 401، ناسبمدرصد  6/52معادل  مربعكيلومتر 623مناسب، كامال درصد  3ع معادل كيلومترمرب

-21/7ي آبدهي ويژه درصد، محدوده 1-3ي شيب محدودهبيشتر مناطق مناسب در ي مصنوعي دشت تعيين شد.درصد كامال نامناسب براي تغذيه 0/4معادل 

 و بخشي از مناطق شرقي و ي جنوبينواحي نيمه ،هاترين مكانداد مناسب نتايج نشان كيلومتر بر كيلومترمربع قرار دارند. 1-3درصد و تراكم زهكشي  74/7

-گردد از ساير روششود. پيشنهاد ميشامل مينيز هاي آبرفتي جوان را اين مناطق داراي عمق زياد آبخوان است كه دشتباشد. دشت اردبيل ميغربي شمال

 .ي مصنوعي هم استفاده شوديابي تغذيههاي مكان

 

 منابع .5
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