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چکیده
- برنامهریزی و مدیریت منابع آب را بیشازپیش ایجاب می، نیازهای انسانی و تغییر الگوهای مصرفی جوامع،در دهههای اخیر افزایش روزافزون جمعیت
 از راهکارهای مدیریتی منابع آب زیرزمینی میتوان به جبران این منابع از طریق تغذیه مصنوعی و بهرهبرداری با توجه به ظرفیت آبخوانها اشاره.کند
 تغذیه مصنوعی و مکانیابی محلهای مناسب جهت اجرای چنین طرحهایی از اهمیت باالیی، با توجه به بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمینی.نمود
 مناسبترین عرصهها برای اجرای عملیاتAHP  ازاینرو در این تحقیق سعی شده تا با تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل.برخوردار است
 هدایت، ضخامت آبرفت، زمینشناسی، شیب-  پارامتر تأثیرگذار11  بدین منظور ابتدا دادههای. شناسایی شوند،روشهای تغذیه مصنوعی در استان یزد
 هدایت هیدرولیکی و الیه فاصله از رودخانه منطقه موردمطالعه، پوشش گیاهی، قابلیت انتقال آبخوان، میزان آب قابلدسترس، کاربری اراضی،الکتریکی
 نتایج. الیه وزن دهی شدند و سپس تلفیق شدند11  (مدل وزنی) تمامیAHP  آمادهسازی گردید و سپس با بهکارگیری مدلGIS در محیط مناطق
9 ) ازلحاظ انجام تغذیه مناسب تشخیص داده شد و حدود3690km2  درصد کل مساحت استان (حدود26/41این پژوهش نشان داد که در حدود
.درصد کل استان جهت انجام تغذیه نامناسب میباشند
کلمات کلیدی
" AHP" مدل," " استان یزد," " تغذیه مصنوعی

Locating suitable lands for artificial nutrition of groundwater aquifers
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Abstract
In recent decades, increasing population, human needs and changing consumption pattern of communities,
planning and management of water resources require more attention than before. Groundwater water resource
management strategies can be compensated for and exploitation of these resources through artificial recharge of
aquifers. According to the overuse of groundwater, artificial recharge and to locate suitable sites for the
performance of such projects is very important Therefore, in this study, we tried to integrate GIS and AHP
model is the most suitable arena for artificial feeding methods operations in Yazd province were identified. First
Data 11 Parameter impressive - slope, geology, thick alluvium, electrical conductivity, land use, water content
accessible, portability groundwater, vegetation, hydraulic conductivity and layer away from the river area of
study in the areas of GIS were prepared and then using the AHP (the weight) were weighed and then every 11
layers were combined. The results of this study showed that about 41/26% of the total area of the province
(around 3690 km2) was diagnosed in terms of carrying out proper nutrition and poor nutrition are about 9
percent for the whole province.
Keywords: “Artificial recharge”, “Yazd province”, “AHP model”
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 -1مقدمه
قسمت عمدهای از کشور ما دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است

بهصورت فردی محاسبهشده باشد و یا تلفیقی از قضاوت
کارشناسان باشد که در حالت دوم نظرات کارشناسان با استفاده از
میانگین هندسی به یک جواب تبدیل میشود .در مقایسات زوجی
درجهبندی اولویتهای نسبی در رابطه با معیارها از یک مقیاس
پایهای که مقادیر آن از  1تا  9است؛ استفاده میشود (حبیبی،
.)1391

بهطوریکه  74درصد از سطح کشور دارای بارندگی کمتر از 250
میلیمتر است؛ بنابراین یکی از راههای مفید در تأمین آب موردنیاز
بخشهای مختلف و مقابله با خشکسالی کمک به افزایش ذخایر
آب زیرزمینی است .با توجه به ارزش و اهمیت آب ،مطالعه و

جدول-1مقایسات زوجی در مدل AHP

بررسی منابع آب زیرزمینی با توجه به مزایا و فواید آبهای
زیرزمینی نسبت به آبهای سطحی و همچنین افت شدید سطح

امتیاز

ارجحیت

ایستابی آبهای زیرزمینی در اکثر دشتهای کشور ،حفظ و

1

اهمیت برابر

2

اهمیت برابر تا اهمیت متوسط

مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی را داشته باشد و آثار نامطلوب

3

اهمیت متوسط

جانبی آن حداقل بوده و یا حتیاالمکان نداشته باشد ،یک ضرورت

4

اهمیت متوسط تا اهمیت قوی

اجتنابناپذیر در مبحث تغذیه مصنوعی آبخوانها است (فرجی و

5

اهمیت قوی

6

اهمیت قوی تا اهمیت خیلی قوی

7

اهمیت خیلی قوی

8

از اهمیت خیلی قوی تا اهمیت فوقالعاده
قوی

9

اهمیت فوقالعاده قوی

نگهداری از آنها در اولویت قرار میگیرد .در این راستا یافتن
عرصههای مناسبی که از هر جنبه شرایط الزم جهت تغذیه

همکاران  .)1390تغذیه مصنوعی آبخوانها یکی از روشهایی
است که میتواند بخشی از آب خارجشده از این منابع را جایگزین
نماید .تغذیه مصنوعی را میتوان عملیات طراحیشده انسان برای
انتقال آب از سطح زمین به داخل الیههای آبدار تعریف کرد
(.)Ghayoumian et al 2007
 -2روش انجام تحقیق
 تحلیل سلسله مراتبی

 منطقه مورد مطالعه
استان یزد در مرکز ایران بین عرضهاى جغرافیایى  29درجه و
 4۸دقیقه تا  33درجه و  30دقیقه شمالى و طول جغرافیایى 52
درجه و  45دقیقه تا  56درجه و  30دقیقه شرقى از نصفالنهار
مبدأ قرارگرفته است .دارای مساحت  12۸757.43کیلومترمربع و
محیط  2205.74کیلومتر باشد.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا  AHPیکی از کارآمدترین تکنیک
های تصمیمگیری است که اولین بار در دهه  1970مطرح شد.
این روش بر اساس تحلیل مغز انسان بهمنظور تجزیه مسائل
پیچیده پیشنهادشده است و تا به امروز کاربردهای فراوانی در حل
مسائل اقتصادی -اجتماعی و مدیریتی داشته است .توماس ال
ساعتی بنیانگذار روش  AHPچهاراصل زیر را بهعنوان اصول
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات ،قوانین
و مقررات را براین اصول بنانهاده است .پس از تحلیل و ایجاد
ساختار سلسله مراتبی ،به ازای هر معیار ،ماتریس مقایسه زوجی
برای گزینههای مسئله تشکیل میگردد .اساس روش فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی بر مقایسات زوجی بنانهاده شده است.
ماتریس مقایسات زوجی ،پیچیدگی مفهوم تصمیم را بهطور
قابلتوجهی کاهش میدهد ،زیرا تنها دو عنصر تصمیمگیری در
یکزمان موردبررسی قرار میگیرند .درایههای این ماتریس حاصل
دانش متخصصان است .متخصصان میزان اهمیت معیارها را با
مقایسه دوبهدوی آنها مشخص میکنند .اهمیت معیارها میتواند
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شکل -2نقشه  DEMمنطقه شکل

شکل  -1نقشه استان و موقعیت منطقه موردمطالعه



پارامترهای مکانیابی

شکل  -3نقشه شیب

در این تحقیق  11پارامتر شیب ،کیفیت ،تراکم زهکشی ،قابلیت
انتقال ،هدایت هیدرولیکی ،ضخامت آبخوان ،فاصله از رودخانه،
کاربری اراضی و پوشش گیاهی از میان عوامل مؤثر در مکانیابی
مناطق مستعد جهت تغذیه آبهای زیرزمینی انتخاب و
موردبررسی قرار گرفتند .تهیه الیههای اطالعاتی در امر
مکانیابی ،اصلیترین قسمت تحقیق است (قیومیان و همکاران
.)1390

ضخامت الیه خشک آبخوان :بخش غیراشباع ،بخشی از زمین
است که از سطح زمین تا سطح فوقانی منطقه اشباع ادامه دارد.
بخش غیراشباع یکی از مهمترین پارامترها در طرحهای تغذیه
مصنوعی است ،که در زمان رسیدن آب به بخش اشباع ،نگهداشت
ویژه و نرخ نفوذ آب تأثیر به سزایی دارد .ضخامت بخش غیراشباع
از پارامترهای مهم در مطالعات هیدروژئولوژیکی طرحهای تغذیه
مصنوعی محسوب میشود (.)Matkan et al. 2008

 شیب

برای تهیه نقشه شیب از مدل رقومی ارتفاع () DEMاستفادهشده
است .مدل رقومی ارتفاع را میتوان یک نقشه رقومی دانست که
حاوی ارتفاع تمامی نقاط منطقه تحت پوشش خود است .الزمه
ایجاد مدل رقومی ارتفاع در اختیار داشتن دادههای اولیه ارتفاعی
است (قیومیان و همکاران .)1390

شکل-4نقشه جهت شیب شکل
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شکل -7نقشه پوشش گیاه

شکل  -5نقشه ضخامت الیه خشک

 -3کیفیت آب آبرفت

-5فاصله از رودخانه

سازمان آب منطقهای یزد هرساله از تعداد  45حلقه چاه مشاهدهای
نمونهبرداری کرده و پارامترهای کیفی را اندازهگیری میکند .با
توجه به اینکه در منطقه موردمطالعه دادههای  ECو  TDSروند
تغییرات یکسانی داشته و با همدیگر تطابق دارند به همین دلیل
 ECبهعنوان مبنایی برای بررسی شاخص کیفیت آب استفاده شد.
بدین ترتیب از متوسط هدایت الکتریکی چاههای مشاهدهای در
یک دوره  20ساله ( )1392-1372برای تهیه نقشه هدایت
الکتریکی منطقه موردمطالعه استفاده شد .سپس متوسط هدایت
الکتریکی هر چاه با مختصات آنها بهصورت یک فایل رقومی
وارد محیط  GISشد و پس از درونیابی ،نقشه هدایت الکتریکی
منطقه تهیه شد.

محاسبه فاصلهها در  Spatial Analystبه دو روش اصلی
اقلیدسی و فاصله هزینهای (وزن دهی شده با هزینه) تعیین
میشود .درروش اقلیدسی طول خط مستقیم بین مرکز هر سلول
الیه رستر تا نزدیکترین سلول معرف عوارض منبع اندازهگیری
میشود .منظور از منبع عوارضی نظیر محل چاهها ،رودخانهها،
جادهها و مدارس و غیره است .روش هزینهای معموالً برای تعیین
کوتاهترین مسیرها یا مسیرهایی که دارای ویژگی کمترین هزینه
میباشند بکار برده میشود و باید پردازشهای دیگری برای پیدا
کردن گزینههای مناسب بر روی نتایج خروجی آنها انجام شود.
تعیین فاصلهها به کمک گزینه  Distenceاز مجموعه Arc
 Toolboxانجام میگیرد (فاضل نیا و همکاران.)1394 ،

 -4پوشش گیاهی

انجام پروژههای آبخوانداری در مراتع و زمینهایی امکانپذیر
است که دارای پوشش گیاهی مناسب باشند .بهعبارتدیگر مرتعی
که دارای پوشش مناسب باشد عالوه بر نفوذ آب به داخل آبخوان
و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی از فرسایش سطحی هم جلوگیری
مینمایند .جهت تهیه نقشه پوشش گیاهی دشت از تصاویر
ماهوارهای منطقه در نرمافزار ERDASاستفاده شد بدین منظور
از شاخص تفاضل نرمال شده  NDVIشاخصی است که به
میزان و وضعیت پوشش گیاهی حساسیت دار (مهدوی و همکاران
.)1393

شکل -۸نقشه هدایت الکتریکی

شکل -9نقشه فاصله از رودخانه

شکل -6نقشه هدایت الکتریکی
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 -6ضریب قابلیت انتقال

-8الیه تراکم زهکشی

ضریب قابلیت انتقال عبارت است از :مقدار آبی که از کل ضخامت
آبخوان تحت شیب هیدرولیکی واحد در واحد زمان بهطور افقی
حرکت میکند .دادههای ضریب قابلیت انتقال در چاههای پمپاژ
موجود بوده و فقط ما در کل منطقه درونیابی کردهایم (ناصری و
همکاران .)1390

برای تعیین الیه شبکه آبراههها ،ابتدا باید جهت جریان را
مشخص کنیم .جهات  ۸گانه جریان در  ARC GISبا کدهای
(1شرق)(2 ،جنوب شرق)(4 ،جنوب)(۸ ،جنوب غربی)(32 ،شمال
غرب)(64 ،شمال) و  12۸نشان داده میشود .نقشه جهت جریان با
استفاده از الیه  DEMبه دست میآید.

شکل -13نقشه جهت جریان تجمعی

شکل  -10نقشه ضریب قابلیت انتقال

شکل  -14نقشه جهت جریان

جهت جریان تجمعی سلولها بر اساس وزن سلولها در الیه
جهت جریان (تعداد سلولهایی که جهت آنها به سمت سلول
مقصد است) .در الیه جهت جریان تجمعی تعداد سلولهای
زهکش شده به هر سلول مشخص میگردد و میتوان سلولهایی
که دارای تجمع زیاد جریان بیش از یک حد آستانه است را
بهعنوان شبکه آبراههها (خط القعر) و سلولهایی که فاقد سلول
زهکش شده به آن باشد را بهعنوان خط الراس در نظر گرفت .
)(Matkan et al. 2008

شکل -11نقشه موقعیت چاههای پمپاژ

 -7ضریب هدایت هیدرولیکی

ضریب هدایت هیدرولیکی ،به توانایی یک محیط متخلخل برای
عبور دادن آب اطالق میشود .بدین معنی که هرچقدر مقدار این
ضریب زیاد باشد آب با سهولت بیشتری در محیط متخلخل جریان
پیدا میکند (ناصری و همکاران .)1390

 -9الیه کاربری اراضی

الیه اطالعاتی دیگری که در این تحقیق موردمطالعه
قرارگرفته ،نقشه کاربری اراضی منطقه است .از منظر
کاربری اراضی منطقه موردمطالعه شامل بستر رودخانه،
اراضی شهری ،کشاورزی آبی ،کشاورزی ،باغ ،دیم و مرتع

شکل -12نقشه هدایت هیدرولیکی

است .اراضی مرتعی جهت اجرای پروژههای آبخوانداری
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اهمیت بسیار باالیی دارند و احداث این پروژهها بیشتر در
این کاربری امکانپذیر است (قدرتی.)1390 ،

شکل -20نقشه بارندگی منطقه
شکل -15نقشه تراکم زهکشی

شکل  -17نقشه خطوط همباران استان یزد
شکل -16نقشه کاربری اراضی

 -10الیه زمین شناسی و بارندگی (میزان آب در
دسترس)
نحوه به دست آوردن الیه به این صورت است که ابتدا دادههای
بارندگی ماهانه ایستگاههای استان رو در مدت  20سال (-1994
 )2014استخراج کرده سپس میانگین ساالنه این ایستگاهها رو به
دست آورده و در آخر میانگین  20ساله همه ایستگاه رو پیدا
میکنیم و بعد در نرمافزار GISاز این دادهها درونیابی کرده تا

شکل  -18موقعیت ایستگاههای سینوپتیک

مقدار بارندگی در کل استان تخمین زده شود (فرجی و همکاران
.)1390

 -11نتایج
-11-1الیههای اطالعاتی بر اساس روش وزن دهی ()AHP
-11-1-1نقشه وزن دهی ( )AHPهدایت الکتریکی

مبنای وزن دهی به این الیه به این صورت است که قسمت
بیابانی استان در کل الیه کیفیت پخششده است پس هرچه
مقدار ECکمتر باشد بهتر است (اولویت با مناطق بیابانی) چون
اگر مقدار ECزیاد باشد نمیتوان آب رو بهجایی که کیفیت
شکل -19نقشه زمینشناسی
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آبخوان آن پایین است وارد کرد یا در صورت واردکردن نتیجه

بیابانی دارای شیب کم هستند به همین دلیل این مناطق جهت

دلخواه را نمیدهد (ناصری و همکاران .)1390

انجام تغذیه مصنوعی مناسباند (.)Samo et al, 2014

-11-2نقشه وزن دهی ( )AHPپوشش گیاهی

در کل استان یزد ،یک استان خشک محسوب میشود که مناطق
بیابانی آن زیاد است شاخص پوشش گیاهی ( ،)NDVIنیز همین
را نشان میدهد چون اعداد منفی این شاخص بیشتر منفیاند
(طبق این شاخص هر چه اعداد منفیتر باشد شاخص پوشش
گیاهی ضعیفتر است).

شکل -23وزن دهی ( )AHPتراکم زهکشی

شکل-21وزن دهی ( )AHPهدایت الکتریکی
شکل -24وزن دهی ( )AHPشیب
-11-5نقشه وزن دهی ( )AHPضخامت الیه خشک آبخوان

درصورتیکه سایر عوامل برای انجام عملیات تغذیه
مصنوعی ،مناسب باشد اما ضخامت بخش غیراشباع آبرفت
اندک باشد .آب بهسرعت به سطح ایستابی و پس از اشباع
آبرفت به نزدیکی سطح زمین خواهد رسید (زهتابیان و
همکاران .)1392

شکل  -22وزن دهی ( )AHPپوشش گیاهی
-11-3نقشه وزن دهی ( )AHPتراکم زهکشی

-11-6نقشه وزن دهی ( )AHPفاصله از رودخانه

مبنای وزن دهی به این صورت است که هرچه عدد تراکم در زیر
حوزههای استان کمتر باشد ارزش آن طبقه بیشتر است چون وقتی
تراکم زهکشی کم باشد
-11-4نقشه وزن دهی ( )AHPشیب

یکی از الیههای ضروری جهت تعیین مناطق مناسب تغذیه
مصنوعی ،شیب است که از نقشه  DEMبه دست میآید مناطقی
شکل -25وزن دهی ( )AHPضخامت غیراشباع

که شیب آنها زیاد است بیشتر کوهستانیاند که انجام پروژههای
تغذیه مصنوعی را با مشکل مواجه میکنند بهاحتمالزیاد مناطق
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شکل  -26وزن دهی ( )AHPفاصله از رودخانه
-11-7نقشه وزن دهی ( )AHPقابلیت انتقال آبخوان

شکل -28وزن دهی ( )AHPقابلیت انتقال

دامنه تغییرات ضریب قابلیت انتقال آبخوان بین  100تا 191
(مترمربع بر روز) است؛ که اگر این الیه به  4طبقه تقسیم شود
مناطق بیابانی هدف ،بیشتر در طبقه  2و سپس طبقه  3قرار می-
گیرد لذا این دوطبقه به ترتیب دارای بیشترین ارزش میشوند.
-11-8نقشه وزن دهی ( )AHPهدایت هیدرولیکی

یکی از عوامل مهم در امر تغذیه مصنوعی ،نفوذپذیری است .تأثیر

شکل  -29وزن دهی ( )AHPکاربری اراضی

این عامل در کاهش تبخیر و تعرق نمایان میشود بهنحویکه اگر
نفوذپذیری پایین باشد ،آب بر روی سطح زمین باقی میماند و
تبخیر آن موجب افزایش امالح خاک میشود و این امالح بهنوبه
خود موجب کاهش نفوذپذیری خاک میگردند میزان نفوذ به
عواملی نظیر خصوصیات خاک ،پوشش گیاهی و شیب وابسته
است (.)Pedrero et al, 2011

شکل  -30وزن دهی ( )AHPزمینشناسی

شکل  -27وزن دهی ( )AHPهدایت هیدرولیکی
شکل  -31وزن دهی ( )AHPبارندگی
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 -12نتیجهگیری

تشکیلشده است که حدود  ۸9درصد مساحت کل استان را مناطق

-13پیشنهادها:
-1باکم و زیاد کردن تعداد الیهها و حتی اوزان تخصیصی به
هر الیه اطالعاتی میتوان نتایج حاصل را با نتایج قبلی
مقایسه و به درجهای از اطمینان در مورد صحت کار
دستیافت (صحت سنجی).
-2بهمنظور مقایسه و غنا بخشیدن به مطالعات کاربردی در
این زمینه پیشنهاد میگردد از روشهای جدید سیستمهای
تصمیمگیری چند معیاره مانند ) (ANPفرایند تحلیل شبکه
و غیره استفاده گردد.

نقشه-32نقشه شهرستانهای استان یزد

نقشه -33خروجی مناطق مستعد با استفاده از روش وزن دهی ()AHP

-12-1تلفیق الیهها با استفاده از روش وزن دهی ()AHP

اقلیم استان یزد ،از سه نوع (خشک ،نیمهخشک و بیابانی)
بیابانی تشکیل میدهد چون در این طرح تمرکز ما بر روی مناطق
بیابانی است (میخواهیم تغذیه رو در مناطق بیابانی امکانسنجی
کنیم) لذا باید بارندگی در مناطق بیابانی وزن (ارزش) بیشتری به
خود بگیرد.

جدول -2مساحت مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی به تفکیک استعداد در استان یزد
استعداد مناطق

مساحت (کیلومترمربع)

درصد از کل استان

خیلی ضعیف

11144/628

8/66

ضعیف

19566/063

15/19

متوسط

27142/731

21/08

خوب

33727/716

26/41

خیلی خوب

36891/657

28/65
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جدول -3اطالعات نقشه خروجی حاصل از مدل وزنی ()AHP
درصد مناطق مناسب

درصد تخصیص مناطق

درصد مساحت مناطق

مساحت مناطق

تخصیصیافتهی هر شهر

مناسب نسبت به هر

خیلی مناسب نسبت به

خیلی مناسب

نسبت بهکل مساحت استان

شهرستان

هر شهرستان ()km2

()km2

مساحت هر شهرستان
()km2

نام شهرستان

0/631

32/8

0/328

813/13

2473/77

یزد

2/10

18

0/180

2712/182

150150/12

بافق

0/252

24/6

0/246

325/252

1318/16

میبد

0/022

55/1

0/551

2948/252

5344/94

ابرکوه

0/920

20/3

0/203

1185/596

5826/47

اشک ذر

4/40

24/6

0/246

5665/68

23099/51

اردکان

1/218

26/9

0/269

1568/554

5817/409

تفت

1/352

3/171

0/03171

1741/672

54913/003

طبس

0/011

21/7

0/217

1468/88

6745/36

مهریز

0/020

32/7

0/3270

2670/214

8165/33

خاتم
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 ،Booleanرساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.

-

تقوایی ،ع؛ و ح .سنگونی .1389 ،بررسی کاربرد تصاویر ماهوارهای در شناسایی مناطق مناسب جهت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی .فصلنامه
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-

حامد پناه ،ع ،س ،ناصری و ی .موالیی ( ،)1391مقایسه روشهای ارزیابی چند معیاره بهمنظور تعیین توان کشاورزی اراضی (مطالعاه ماوردی،
شهرستان سمیرم) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

-
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-
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