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 زيرزميني به روش هاي آب تغذيه مصنوعي برايتعيين مناطق مناسب 
 ١ GISبا استفاده از  هاي تغذيه حوضچه

 
 ٦ سادات فيض نيا              ٥ علي اصغر درويش صفت       ٤ محسن محسني ساروي        ٣جعفر غيوميان     ٢بهزاد نوري

 

 چكيده

تعيين مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي . است زيرزميني هاي آب تغذيه مصنوعي يها روش تغذيه يكي از هاي حوضچهاستفاده از

يابي و نياز  به علت وجود پارامترهاي متعدد مؤثر در مكان.  كه الزم است با دقت كافي انجام شوداستاز اهميت بسياري برخوردار 

كارگيري  ه مديريت و برايآب كاري ابزاراييالعات جغرافيبه بررسي توأم معيارهاي ارزيابي شده و تغييرات مداوم آنها، سامانه اط

 زيرزميني در حوزه آبخيز هاي آبيابي مناطق مناسب تغذيه مصنوعي   مكانق برايدر اين تحقي. است مكاني در اين زمينه هاي داده

هاي  نقشه. ه شده استگاوبندي در جنوب ايران از فاكتورهاي شيب، نفوذپذيري سطحي، ضخامت آبرفت و كيفيت آبرفت استفاد

 كاربري اراضي و هاي نقشههمچنين  . دندشبندي، امتيازدهي و تلفيق   بولين و فازي طبقههاي مدل و با اعمال  GISفوق در محيط

 از عرصه درصد۱۲ كه حدود دهد مينتايج حاصل از اين تحقيق نشان . گرديدند ج استخرااي ماهوارهژئومرفولوژي منطقه از تصاوير 

 تغذيه مصنوعي برايبررسي ارتباط بين واحدهاي ژئومرفولوژي و مناطق مناسب . وبندي براي تغذيه مصنوعي مناسب استدشت گا

 .ها و دشت سر قرار دارند  تغذيه مصنوعي بيشتر در واحدهاي مخروط افكنهبراي كه مناطق مناسب دهد مي نشان

 

 .گاوبندي  فازي،، منطق بولين، منطقGIS تغذيه،هاي حوضچهتغذيه مصنوعي،   زيرزميني،هاي آب: هاي كليدي واژه

                                                            
 ۲۶/۸/۸۲: ، تاريخ پذيرش۲۱/۲/۸۲: تاريخ دريافت‐ ۱
٢
 طبيعي دانشگاه تهران دانشکده منابع  ارشد بيابان زدايييكارشناسالتحصيل  فارغ ‐
  استاديار پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري ‐٣
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 ۱۳۸۳، سال ۳، شماره ۵۷                                                                                                                    مجله منابع طبيعي ايران، جلد ۶۳۶

 

 مقدمه

 جغرافيايي، بخش وسيعي از  وبا توجه به شرايط اقليمي
 كه در است مناطق خشك و نيمه خشك وايران جز

 هاي بخشبسياري از اين مناطق، تامين آب مورد نياز 
. پذير است مختلف تنها از طريق منابع آب زيرزميني امكان

ابع از عوامل توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق لذا اين من
عالوه بر مديريت . شوند ميخشك و نيمه خشك محسوب 

 حفظ و نگهداري خاك و  براي صحيحريزي برنامهمنابع آب، 
استفاده مناسب از پتانسيل آن به عنوان بستر منابع طبيعي 

 .استمطرح 
 در آب ذخيره كردن براي ي فراينديتغذيه مصنوع

دد از آن، با جبه منظور استفاده مندهاي نفوذپذير داخل ساز
 هاي روشيكي از  ).۲(استرژيم و يا كيفيتي متفاوت 

 هاي روش آب زيرزميني، استفاده از هاي سفرهتقويت 
 هاي حوضچهمختلف تغذيه مصنوعي نظير پخش سيالب، 

 تغذيه، تغذيه هاي گودال تغذيه، چاله و هاي چاهتغذيه، 
 ).۹(استميني و غيره واداري، سدهاي زيرز

 هاي سفره تغذيه مصنوعي برايهاي مناسب  تعيين مكان
 زيرزميني با تكيه بر مطالعات صحرايي، با توجه به هاي آب

در قالب ( اطالعاتي و لزوم تلفيق آنها هاي اليهحجم زياد 
 سنتي دشوار بوده هاي روشمبتني بر )  مختلفهاي مدل

 هاي سامانهاستفاده از . دضمن آنكه نياز به زمان طوالني دار
اطالعات جغرافيايي، ضمن آنكه در مطالعات مختلف منابع 

، تهيه گيرد ميطبيعي و با اهداف مختلف مورد استفاده قرار 
 ا دقت و سرعت الزمآب مختلف اطالعاتي رهاي اليهو تلفيق 

هنگام در  ه بهاي دادهاز سويي ديگر نياز به . ممکن مي سازد
 سنجش از دور هاي فنها استفاده از  ريزي برنامهمطالعات و 

 ). ۸(را اجتناب ناپذير كرده است
تغذيه مصنوعي مفهومي جديد است و از زماني كه لزوم 

هاي  اداره كردن مجموعه منابع آب در چهارچوب حوضه
 آمد ولي وجود بهبزرگ طبيعي آشكار شد، اين مفهوم نيز 

 بسيار كهن يها زمانبا اين وجود قدمت تغديه مصنوعي به 
 ).   ۲(رسد مي

 هاي آب تغذيه براييابي مناطق مناسب  مكان   در زمينه
كريش  . صورت گرفته استمختلفي تحقيقات زيرزميني

 و ژئومرفولوژي شناسي زمين، تأثير عوامل )۱۹۹۵ (۱نامورتي
 زيرزميني مورد بررسي قرار داده و نشان هاي آبرا در رفتار 

 براي خاصي هاي ناهمواريداده است كه در هر منطقه 
كريش نامورتي .  زيرزميني مناسب استهاي آبتغذيه 

يابي  براي مكانGIS  و  سنجش از دورفناوري، از )۱۹۹۶(
.  تغذيه مصنوعي استفاده كرده استبرايمناطق مناسب 

 سنجش از دور هاي قابليت، از )۱۹۹۸ (۲ساراف و چادهاري
ي اراضي، پوشش  مختلفي نظير كاربرهاي اليهدر استخراج 

ا نقشه با  و تلفيق آنهشناسي زمينگياهي، ژئومرفولوژي و 
 تغذيه مصنوعي براي مناطق مناسب GIS شيب در محيط

 عبدي و غيوميان .بهره گرفته است زيرزميني هاي آب
 ژئوفيزيكي، توپوگرافي و هاي داده، بر اساس )۱۳۷۹(

، GIS در محيط ها دادهكاربري اراضي و تجزيه و تحليل 
 سطحي و هاي آبسازي  هاي مناسب براي ذخيره محل

قرمز . اند بندي كرده تقويت منابع آب زيرزميني را اولويت
 مناسب پخش هاي عرصه، براي مكان يابي )۱۳۷۹(چشمه 
 عامل شيب، نفوذپذيري سطحي،  پنجبه مطالعه سيالب

قابليت انتقال آبخوان، ضخامت آبرفت و كيفيت آبرفت 
 نشان داده است كه دشت سر ايج کار آنهانت. اند پرداخته

 پخش سيالب در منطقه براي مناطق مناسب واپانداژ جز
ه دليل كوچك بودن با ه مورد مطالعه بوده و مخروط افكنه

 حامد پناه). ۱۵(يستو شيب زياد مناسب پخش سيالب ن
، براي تعيين مناطق مناسب براي پخش سيالب با )۱۳۷۹(

، اي ماهوارهت جغرافيايي و تصاوير استفاده از سيستم اطالعا
هاي هيدرولوژيك   شيب، ژئومرفولوژي، گروهپارامترهاياز 

، )۱۳۸۱( سلطاني. اند کردهخاك و كاربري اراضي استفاده 
 مستعد پخش سيالب در هاي عرصهيابي  به منظور مكان

 اطالعاتي شيب، قابليت اراضي، هاي اليه، از GIS محيط
ي كواترنر، ضخامت آبرفت و نفوذپذيري سطحي، واحدها
 . اند كاربري اراضي استفاده كرده

 مختلف تغذيه هاي روشبا توجه به اينكه هر يك از     
مصنوعي، داراي شرايط منحصر بفردي بوده و از نظر 

ها تفاوت دارند، در اين تحقيق سعي  يابي با ديگر روش مكان

                                                            
- J. Krishnamurthy ١  
- Saraf & Choudhury ۲  
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 ۶۳۷   ... زيرزميني به روشهاي آب تغذيه مصنوعي برايتعيين مناطق مناسب 

 

 هاي آب تغذيه مصنوعي برايشده است كه مناطق مناسب 
 تغذيه مورد بررسي قرار هاي حوضچهزيرزميني به روش 

كنند كه در  ي ميهاي حوضچه در اين روش آب را وارد .گيرد
 هاي حوضچه .شوند ميتشكيالت با نفوذپذيري زياد ايجاد 

ي بيشتر و يتغذيه به دليل عملي بودن، داشتن كارا
ترين روش تغذيه مصنوعي در ايران  نگهداري آسان، مناسب

 زيرزميني مورد هاي آببراي تغذيه مصنوعي  كه است
 .گيرد مياستفاده قرار 

 تغذيه معموال در نقاطي كه قابليت نفوذ هاي حوضچه    
صورت  هها كه ب هآب در زمين زياد است، مانند مخروطه افكن

 هاي حوضچه. شوند ميسنگ و ريگ هستند احداث  قلوه
م نگهداري، تغذيه به علت استفاده بهينه از زمين و هزينه ك

ترين عيب  مهم. باشند ترين روش تغذيه مصنوعي مي مناسب
.  تغذيه، كاهش نفوذپذيري به مرور زمان استهاي حوضچه

 هاي حوضچهبراي رفع اين مشكل معموال آب را وارد 
آرامش كرده و پس از ته نشيني مواد محموله آب، آن را 

 . كنند  نفوذ ميهاي حوضچهوارد 

 

 ها مواد و روش

قه مورد مطالعه حوزة آبخيز گاوبندي در جنوب ايران منط
 طول ۵۳ْ ۲۰/ تا ۵۲ْ ۳۶/، كه در محدودة جغرافيايي است

 عرض شمالي واقع شده است ۲۷ْ ۳۲/ تا ۲۷ْ ۳/شرقي و 
 ) . ۱شكل(

اي   نوار باريك و كشيدهصورت بهحوضه آبخيز گاوبندي 
 كيلومتر و ۷۳ كيلومتر و طول متوسط ۱۱به عرض متوسط 

 كيلومتر مربع در حاشيه خليج فارس قرار ۷/۱۳۴۸ساحت م
 كيلومتر مربع از آن را دشت و ۳/۴۸۸گرفته است كه 

اقليم . مابقي آن را مناطق كوهستاني در برگرفته است
منطقه بر اساس اقليم نماي آمبرژه، بياباني گرم شديد با 

 درجه سانتيگراد و ۵/۲۶ميانگين درجه حرارت ساليانه 
از نظر . است ميليمتر ۲۵۸ندگي ساليانه متوسط بار

 دشت گاوبندي بر روي رسوبات كواترنر واقع شناسي زمين
شده و توسط رشته كوه هاي گاوبندي و تراكمه از شمال و 

 شامل  واحاطه گرديده استشاهين كوه از جنوب 
 ).   ۴(استسازندهاي دوره ژوراسيك،كرتاسه و ترسير 

 هاي آب غذيه مصنوعييابي مناطق مناسب ت  مكانبراي
زيرزميني، پارامترهاي شيب، نفوذپذيري سطحي، ضخامت 

آبرفت، كاربري اراضي و ژئومرفولوژي مورد كيفيت  و
 .استفاده قرار گرفتند

 توپوگرافي رقومي، هاي نقشه تهية نقشه شيب از براي
برداري كشور استفاده شد   سازمان نقشه۱: ۲۵۰۰۰مقياس 

، نقشه شيب DEM(۱( ارتفاعيكه پس از تهيه مدل رقومي
 نقشه شيب بر اساس تحقيق صورت . گرديده استتهيه

و همچنين ) ۱۹۹۸(گرفته شده توسط ساراف و همكاران
الزم به . طبقه بندي شد) ۱۳۷۹(قرمزچشمه و همكاران
ه علت ايجاد فرسايش و بال هاي با ذكر است كه شيب

ه به علت اينك) صفر درصد(همچنين شيب هاي خيلي پايين
مانع از جريان آب مي شود مناسب براي تغذيه مصنوعي 

 براي تهيه نقشه نفوذپذيري ).۱۷(ستي زيرزميني نهاي آب
 ۲۰عمق صفر تا (سطحي نمونه خاك ۳۵تعداد  سطحي 

دشت و در واحدهاي مختلف شكل زمين در ) سانتي متر
 نقطه از دشت ۳همچنين در . برداشت شدگاوبندي 

. دگيري ش  اندازهاستوانهم توسط طور مستقي هنفوذپذيري ب
ر اساس واحدهاي مختلف ا به مبناي انتخاب دبل رينگ

ين ترتيب به ازاي هر واحد شکل ه ا ب.استشکل زمين 
 با توجه به .زده شدنفوذسنج  مضاعفاستوانه زمين يک 

اي به علت بافت درشت و  اينکه در واحد رسوبات رودخانه
سر نيست و همچنين  مي نفوذسنجشني آن امکان استقرار

 هاي آبواحد برونزدگي سنگي از لحاظ تغديه مصنوعي 
استوانه  بدين ترتيب تعداد سه ،زيرزميني اهميتي ندارد

 ، در سه واحد مختلف رسوبات درياييمضاعف نفوذسنج
سپس با  .)۲شکل(  انجام شدها افکنهدشت سر و مخروط 

ن ، ميزا)۱۹۷۹(نفوذپذيري فائو‐استفاده از جدول بافت
 نقشه . گرديدنفوذپذيري با استفاده از بافت برآورد
بندي نفوذپذيري  نفوذپذيري سطحي بر اساس طبقه

 .بندي شد كالسه) ۱۹۷۹(فائو

                                                            
۱ – Digital Elevation Model 
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 +Landsat7 ETM اي ماهواره موقعيت منطقه مورد مطالعه بر روي تصوير ‐۱شكل
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 ۶۳۹   ... زيرزميني به روشهاي آب تغذيه مصنوعي برايتعيين مناطق مناسب 

 

 
 ك پراكنش نقاط نمونه برداري خا‐۲شكل

 
 هاي دادهبراي تهيه نقشة ضخامت اليه خشك آبرفت از 

اي دشت گاوبندي  هاي اكتشافي و مشاهده عمق چاه
 نقشه فوق بر اساس تجربيات حاصل ).۴(ه استاستفاده شد

هاي تغذيه مصنوعي كه در كشور انجام گرفته است  از طرح
  .طبقه بندي شد

 هاي دادهبا توجه به اينكه در منطقه مورد مطالعه 
، مجموع مواد خشك باقي مانده و كلر روند تغييرات شوري

 به عنوان معيار كيفيت شورييكساني داشتند، فاكتور 
 از متوسط شوري تهيه نقشه براي. آبرفت انتخاب شد
 ) چاه۵۸تعداد  (اي  مشاهدههاي چاههدايت الكتريكي 

 نقشه شوري بر . ساله استفاده شد ۱۰منطقه در يك دوره 
) ۱۹۸۷( ها توسط راگنات دي شوري آببن اساس طبقه

  مكاني فوق در محيطهاي داده هر يك از .بندي شد كالسه

GIS و با استفاده از نرم افزار )Idrisi(و  درون يابي 
 . شدندبندي كالسه
 كاربري اراضي و ژئومرفولوژي هاي نقشه تهيه براي

، ماهواره ETM+سنجنده ( منطقه از تصاوير رقومي
 شماره، با ۱۳۷۹ ارديبهشت ۲۷ه تاريخ  مربوط ب۷لندست

عمليات  و اطالعات حاصل از) ۱۶۲‐۴۱( گذر و رديف

هاي خاص منطقه و  به علت ويژگي. ميداني استفاده شد
 فوق به طريق هاي نقشهها،  عدم تمايز بازتاب طيفي پديده

) ش رايانهيتفسير بصري بر روي صفحه نما( تفسير تلفيقي
 پس از انجام تطابق هندسي و ين منظور ا هب. تهيه شدند

. آماده سازي تصاوير، تركيبات باندي مناسب انتخاب شدند
 تهيه نقشة كاربري فعلي اراضي از تركيبات براي
 و براي تهيه نقشه ۵۴۳(RGB) و ۴۳۲(RGB)باندي

، ۵۳۷(RGB)ژئومرفولوژي منطقه از تركيبات باندي
(RGB)۳۵۷، (RGB)۳۲۱و همچنين از باند پانكروماتيك  

به علت قابليت باالي تفكيك اشكال مختلف زمين استفاده 
با استفاده از تركيبات باندي فوق و با استفاده از . شد

 فوق تهيه هاي نقشه Arc/Viewهاي نرم افزار  قابليت
 . شدند

  اطالعاتي هاي اليهعمليات تلفيق 

طور كلي دو منطق  ه اطالعاتي بهاي اليهدر عمليات تلفيق 
كه در آن فقط (Boolean Logic)نطق بولينم. وجود دارد

 در ارتباط با هر ،)صفر و يك(دو حالت مناسب يا نامناسب 
 Fuzzy)منطق فازيو ديگري . جود دارد واي پديده

Logic) كه براي مناسب يا نامناسب بودن يك منطقه در 
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در ) از صفر تا يك(اي درجات مختلفي  مشخصهرابطه با هر 
 ).۷( گيرد مينظر 

 ق بولين منط 

 ترين منطق عمليات در ترين و شناخته اين منطق ساده

GIS باشد را  عملياتي كه بر اين منطق استوار مي. است
وزن دهي به هر واحد در هر ). ۷( نامند  مي۱عمليات بولين

يعني . اليه اطالعاتي در اين مدل بر اساس صفر و يك است
مناسب و  زيرزميني هاي آبهر واحد از نظر تغذيه مصنوعي 

يا نامناسب خواهد بود و حالت بينابيني به لحاظ تناسب 

  وANDمدل بولين داراي دو عملگر . وجود نخواهد داشت
OR ها عملگر   كه بر اساس نظريه مجموعهاستAND 

ها را استخراج   اجتماع مجموعهORاشتراك، و عملگر 
در اين تحقيق با توجه به هدف مطالعه از ). ۷( كند مي

از ديدگاه منطق  .ولين اشتراك استفاده شده استعملگر ب
آمده است ) ۱( پايه به نحوي كه در جدولهاي نقشهبولين، 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 

 

  گستره قابل قبول براي مكان يابي تغذيه مصنوعي‐۱جدول
 محدوده قابل قبول براي مكان يابي  پايههاي نقشه

 ۸ تا ۰۱/۰بين  )درصد(شيب 
 ۲۵بيش از  )ميليمتر در ساعت(فوذپذيري ن

 ۲۰بيش از  )متر(ضخامت اليه خشك آبرفت 
EC) ۲۲۵۰كمتر از  )ميكروموس بر سانتيمتر 

 
 منطق فازي 

بر اساس نظريه فازي، عضويت اعضا در مجموعه ممكن 
طور كامل نبوده و هر عضوي  داراي عضويت از صفر  هاست ب

ن، در منطق فازي هيچ بر خالف منطق بولي. تا يك باشد
راي آبقطعيتي وجود ندارد كه بر اساس آن يك منطقه ر

). ۷(تغذيه مصنوعي كامالً مناسب يا نامناسب دانست 
جمع، ضرب (تحليل منطق فازي داراي حاالت مختلفي 

به علت حساسيت باالي عملگر ضرب ). ۷( است) وگاما
در اين تحقيق از آن ) ۱،۳(يابي جبري فازي در مكان

 اطالعاتي هاي اليهتفاده شده است، در اين عملگر تمامي اس
  . شوند ميدر هم ضرب 

طور كلي منطق فازي بر پايه دو اصل كلي استوار  هب
 پايه را نسبت هاي نقشهنخست آنكه بتوان به طريقي : است

ه هر آببندي كرد، ثاني به هم و بر اساس اهميت موضوع طبقه
راي آباساس اهميت آنه پايه بر هاي نقشهيك از طبقات 

موضوع مورد بررسي امتيازاتي بين صفر و يك نسبت 
 ). ۱۱(داد

 پايه بر اساس هاي نقشهابتدا بر اساس منطق فازي، 
ين  ا هب. بندي شدند  رتبهاهميت آنها در تغذيه مصنوعي
يشترين تاثير در تغذيه آبصورت كه پارامتر نفوذپذيري ب

 ضخامت آبرفت،  و به همين ترتيبAمصنوعي با رتبه 
 مشخص D و B ،Cهاي  شيب و شوري به ترتيب با رتبه

 هاي مربوط به هر پارامتر در مرحله بعد براي كالسه. شدند
با توجه به اهميت هر كالس ) هاي شيب طور مثال كالس هب(

در تغذيه مصنوعي، امتيازاتي بين صفر و يك اختصاص داده 
تحقيقات صورت امتيازدهي در اين مرحله بر مبناي . شد

در .  بوده است كارشناسيات نظر و در موارديگرفته شده
ترتيب  ه بAهاي  اين تحقيق براي اولين و آخرين كالس

همچنين .  در نظر گرفته شده است۰۱/۰ و ۹۵/۰امتيازات 
 ۶۰/۰ترتيب امتيازات  ه بDهاي  براي اولين و آخرين كالس

ت مربوطه در امتيازا.  مد نظر قرار گرفته شده است۰۱/۰و 
 .  شده استهيارا) ۲( جدول

 مناطق GIS  اطالعاتي در محيطهاي اليه با تلفيق 
 زيرزميني به روش هاي آبمناسب براي تغذيه مصنوعي 

براي حذف مناطقي كه .  تغذيه تعيين گرديدهاي حوضچه Boolean Operation-۱

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 تغذيه با نقشه هاي نقشهداراي مشكل كاربري اراضي بودند، 
 در نهايت به منظور بررسي .كاربري اراضي تلفيق شدند

ارتباط بين واحدهاي مختلف شكل زمين و مناطق مناسب 
 زيرزميني، نقشه لندفرم هاي آب تغذيه مصنوعي براي

 .   تغذيه مصنوعي با هم تلفيق شدندهاي نقشهمنطقه و 

 

 نتايج

 اطالعاتي هاي اليه بولين و فازي بر روي هاي مدلبا اعمال 
.  تغذيه مصنوعي حاصل شدرايبپايه، نقشة مناطق مناسب 

، دشت )۲شكل (بر اساس نقشه كاربري اراضي تهيه شده
 آنها مساحت  کهاست نوع كاربري اراضي ۴گاوبندي داراي 

هاي  با توجه به كاربري.  شده استهايار) ۳(در جدول 
 صورت به، تنها اراضي مرتعي  مورد مطالعهدر منطقهموجود 

ين ا هب .صنوعي هستندم قابل استفاده براي تغذيه ميدا
 به دو كالس با GIS ترتيب نقشة كاربري اراضي در محيط

بندي  طبقه) ها ساير كاربري( و صفر) اراضي مرتعي(كد يك 
 فيلتر در نقشه مناطق مناسب براي تغذيه صورت بهشد و 

مصنوعي اعمال شد كه در نهايت نقشه مناطق مناسب براي 
) ۳شكل( دل بولين زيرزميني در مهاي آبتغذيه مصنوعي 
كه مشخصات آنها در . حاصل شد) ۴شكل( و در مدل فازي

 . خالصه شده است)۴(جدول 

 
  پايههاي نقشه امتياز نسبي واحدهاي ‐۲جدول

 امتياز كالسه ها نقشه پايه
۱۵‐۰ ۰۱/۰ 
۲۵‐۱۵ ۳۴/۰ 
۴۵‐۲۵ ۷۴/۰ 

 
 ذپذيريونف

 )ميلي متر در ساعت(

۴۵>  ۹۵/۰ 
۱۰‐۰ ۰۱/۰ 
۲۰‐۱۰ ۵/۰ 
۳۰‐۲۰ ۶۵/۰ 

 
 فتضخامت اليه خشك آبر

 )متر(

۳۰>  ۸/۰ 
۰۱/۰‐۰ ۰۱/۰ 
۲‐۰۱/۰ ۷/۰ 
۴ –۲   ۵/۰ 
۸‐۴  ۳/۰ 

 
 شيب

 )درصد(

۸<  ۰۱/۰ 
۱۰۰۰‐۰ ۶/۰ 
۲۲۵۰‐۱۰۰۰ ۴۵/۰ 
۴۰۰۰‐۲۲۵۰ ۲۵/۰ 

 
EC 

 )ميكروموس بر سانتي متر(

۴۰۰۰>  ۰۱/۰ 

 

 .گاوبنديمساحت كاربري هاي موجود در دشت  ‐ ۳جدول

 )درصد(مساحت )ha(مساحت نوع كاربري
 ۶۴/۸۲ ۴۰۳۴۸ مرتع

 ۴/۱۴ ۷۰۳۹ اراضي كشاورزي
 ۸۵/۲ ۱۳۹۴ اراضي مسكوني
 ۰۹۲/۰ ۴۵ پارك جنگلي
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شكل ( اي ماهوارهنقشه لندفرم استخراج شده از تصاوير 
  مختلف دشت گاوبندي داراي پنج واحدكهدهد مي نشان )۵

 آورده )۵(خصات آنها در جدول كه مشاستژئومرفولوژيكي 
 .شده است

 

 
 . نقشه كاربري اراضي فعلي دشت گاوبندي‐٢شكل

 
 

 
 . تغذيه مصنوعي بر اساس مدل بولينبراي نقشه مناطق مناسب ‐۳شكل
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 ۶۴۳   ... زيرزميني به روشهاي آب تغذيه مصنوعي برايتعيين مناطق مناسب 

 

 
 

 
  تغذيه مصنوعي بر اساس مدل فازيبراي نقشه مناطق مناسب ‐۴شكل

 
 

 
  نقشه لندفرم دشت گاوبندي‐٥ل شك
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  بولين و فازيهاي مدل تغذيه مصنوعي بر اساس هاي نقشهات  مشخص‐۴جدول

  )ضرب(منطق فازي  )اشتراك(منطق بولين
 ميزان تناسب

 دشت  نسبت به كلدرصد )ha(تمساح  نسبت به كل دشتدرصد )ha(مساحت

 ۳۴/۱۲ ۷/۶۰۲۵ ۸۸/۱۱ ۸/۵۸۰۲ مناسب

 ۹۹/۷ ۳۹۰۲ ___ ___ متوسط

 ۳/۶۲ ۴/۳۰۴۲۰ ۷۵/۷۰ ۳/۳۴۵۴۵ نامناسب

 ۳۷/۱۷ ۸۷۷۹ ۳۷/۱۷ ۸۷۷۹ منطقه داراي مشكل كاربري

 
  مساحت هر يك از  واحدهاي ژئومرفولوژيكي دشت گاوبندي‐۵جدول

 )درصد(مساحت )ha(مساحتواحد ژئومرفولوژي
 ۷۶/۳۸ ۱۸۹۲۷ رسوبات دريايي

 ۰۴/۴۴ ۲۱۵۰۳ دشت سر
 ۲۴/۰ ۷۲ برون زدگي سنگي
 ۳۶/۱ ۶۶۳ رسوبات رودخانه اي

 ۷/۱۵ ۷۶۶۱ نه هامخروط افك

 
نتايج حاصل از تلفيق نقشه ژئومرفولوژي منطقه با 

مناطق داراي  بدون حذف( تناسب تغذيه مصنوعيهاي نقشه
 كه مناطق دهد مينشان ) محدوديت از نظر كاربردي

طور  ه زيرزميني بهاي آب تغذيه مصنوعي برايمناسب 

ها و دشت سرفرسايشي واقع  عمده در واحد مخروط افكنه
نتايج حاصل از اين تلفيق بر حسب درصد در . اند دهش

 .  شده است هيارا )۶(جدول

 

  نتايج حاصل از تلفيق نقشه ژئومرفولوژي با نقشه تغذيه مصنوعي‐۶جدول

 واحدهاي ژئومرفولوژيكي

رسوبات  ها مخروط افكنه جمع
 رودخانه اي

برون زدگي 
 سنگي

رسوبات  دشت سر
 دريايي

 
 تناسب اراضي

 
 مدل

 مناسب ۰ ۳۵/۸ ۰ ۸۰/۰ ۵۱/۴ ۶۶/۱۳
 نامناسب ۷۶/۳۸ ۶۹/۳۵ ۱۵/۰ ۵۶/۰ ۱۸/۱۱ ۳۴/۸۶

 
 بولين

 مناسب ۰ ۴۶/۸ ۰ ۸۰/۰ ۹۱/۴ ۱۷/۱۴
 متوسط ۰۲/۰ ۲۰/۸ ۰ ۴۷/۰ ۵۹/۴ ۲۸/۱۳
 نامناسب ۷۴/۳۸ ۳۸/۲۷ ۱۵/۰ ۰۹/۰ ۱۹/۶ ۵۵/۷۲

 
 
 فازي

        

 گيري  بحث و نتيجه

 كه در منطقه دهد ميان نتايج حاصل از اين تحقيق نش
، مشكالت است مناطق ساحلي ومطالعه كه جز مورد
 اجراي طرح تغذيه مصنوعي وجود دارد كه به براياي  عمده

. استعلت وجود عوامل محدود كننده در مناطق ساحلي 
 ضخامت وشوري ترين عوامل محدود كننده در منطقه  مهم

اترنر   درصد از عرصه كو۵۶/۶۰كه  طوري ه، باستآبرفت 
  كهاست دسي زيمنس بر متر ۴۰۰۰ باالي  شوريداراي
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 ۶۴۵   ... زيرزميني به روشهاي آب تغذيه مصنوعي برايتعيين مناطق مناسب 

 

ا مشكل مواجه آبهاي تغذيه مصنوعي ر  اجراي طرح
 درصد از كل عرصه كواترنر داراي ۲/۵۰همچنين .  سازد مي

هاي   كه براي اجراي طرحاست متر ۱۰ضخامت كمتر از 
اين دو عامل محدودكننده . استتغذيه مصنوعي نامناسب 

ه ناشي از نزديك بودن منطقه به منابع آب شور به طور عمد
 آب زيرزميني در مناطق هاي سفرهودن سطح بالساحلي و با

  .استساحلي 
بررسي ارتباط بين واحدهاي ژئومرفولوژي عرصه كواترنر 

 كه دهد ميو مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي نشان 
 زيرزميني هاي آب تغذيه مصنوعي برايمناطق مناسب 

ها و دشت  ده در واحدهاي مخروط افكنهبطور عم
 نتايج حاصل از اين تحقيق در .اند  قرار گرفتهفرسايشيسر

اين زمينه با تحقيق صورت گرفته شده توسط قرمز چشمه 
 در رسوبات دريايي. استدر يك راستا ) ۱۳۷۹( و همكاران

طور كامل براي تغذيه مصنوعي  همنطقه مورد مطالعه ب
ت عوامل محدود كننده ضخامت  كه به علاستنامناسب 

  .است و نفوذپذيري در اين واحد شوريآبرفت، 
ترين واحد ژئومرفولوژي منطقه  افكنه مهم  واحد مخروط

 زيرزميني در منطقه هستند و هاي آباز نظر تغذيه طبيعي 
با اين وجود .  درصد از عرصه كواترنر را شامل مي شود۷/۱۵

 تغذيه برايناسب  درصد از مناطق م۵ تا ۴تنها حدود 
كه به علت  شوند ميل  زيرزميني را شامهاي آبمصنوعي 

در اين زمينه . استو شيب شوري فاكتور محدود كننده 
 بهبود كيفيت منابع آب و جلوگيري از براياقدامات الزم 

 و توصيه است شور ساحلي ضروري هاي آبپيشروي 
شود كه در مناطق ساحلي و از جمله منطقه مورد  مي
لعه تغذيه مصنوعي با هدف بهبود كيفيت منابع آب مطا

 .صورت گيرد
نتايج حاصل از تحقيقات صورت گرفته شده در مناطق 

 كه دهد ميمختلف ايران و از جمله تحقيق حاضر نشان 
 زيرزميني هاي آبمناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي 

اي و دشت سرهاي  افكنه طور عمده در مناطق مخروط هب
  .فته اندبزرگ قرار گر

 
  تقدير و تشکر

هاي  اين تحقيق از طريق طرح ملي تحقيقات بررسي نهشته
كواترنر به منظور حفاظت آب و خاك در حوزه هاي آبخيز 

 و با حمايت شوراي NRCI ۷۹۱كشور به شماره 
هاي علمي كشور در پژوهشكده حفاظت خاك و  پژوهش

 ز فوقاز مراكوسيله  ينه اب. آبخيزداري انجام يافته است
 .آيد عمل مي هتشكر و قدرداني ب
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Abstract 

Use of recharge basins is one of the methods for artificially recharging groundwater. Selection of 
suitable sites for artificial recharge is very important and needs to be carried out accurately. Due to 
presence of various and effective spatial parameters in selection of suitable sites for artificial recharge 
and a need to review the evaluated factors in relation of one to the other, as well as their changes, GIS 
is a useful system to be employed for spatial data management. In this study it is attempted to select 
suitable sites for groundwater recharge through recharge basins in Gavbandi watershed southern Iran, 
using GIS. For site selection, the information items, slope, surface infiltration, alluvial thickness and 
quality of sediments were investigated and integrated in GIS using Boolean and Fuzzy logics. Satellite 
images were used to prepare the geomorphologic and landuse maps. The results indicated that about 
%12 of the area is suitable for artificial recharge with suitable sites being located mainly in the alluvial 
fans and piedmont units.                                    
Keywords: Groundwater, Artificial recharge, Recharge basins, GIS, Boolean Logic, Fuzzy Logic, 
Gavbandi. 
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