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 چکیده

سیلاب در مناطق خشک و  های پخشنظر در سامانه ترین اهداف موردهار سیلاب و تغذیه مصنوعي از مهمدیرباز م از

ساس معیارها و ا سیلاب بر های پخشت اجرای سامانههای مناسب جهتعیین مکان ،لذاخشک بوده است. نیمه

گیری تصمیمهای سامانه، استفاده از هدف این به نیل برای .باشدگوناگون از اهمیت بسیاری برخوردار ميهای شاخص

شیب، نفوذپذیری سطحي، درصد در این تحقیق، هفت عامل چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایي ضروری است. 

عنوان عوامل مؤثر و بهقابلیت انتقال آب در آبرفت، کیفیت آبرفت، کاربری اراضي، حجم رواناب و ضخامت لایه هوادار 

سیلاب و تغذیه مصنوعي در محدوده جنوبي دشت کاشان با استفاده  یابي مناطق مستعد پخشاصلي در مکانمعیارهای 

 ها در محیطاین لایه ،د. سپسش صورت زوجي مقایسه شده و وزن هر کدام محاسبهاز مدل تحلیل سلسله مراتبي به

بندی نشان داد که معیار . نتایج حاصل از اولویتشد تهیه هاآنبندی شده و نقشه طبقه سامانه اطلاعات جفرافیایي

 ،د. همچنینشسیلاب تعیین  پخش های مناسبترین معیار در تعیین مکانمهم عنوانبه 93/1کاربری اراضي با وزن 

 طبقهسیلاب در  محدوده مورد مطالعه از نظر پخشدرصد  11ها نشان داد که دهي نقشهم و وزننتایج حاصل از ادغا

 قرار دارند. مناسب

  

خشک و  هطق، منیابيمکان ،سیستم اطلاعات جغرافیایيتغذیه مصنوعي،  ،گیری چندمعیارهتصمیم کلیدی: هایواژه
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پذیر تخریب و نابودی این منابع در صورتي امکان

ریزی اصولي و صحیح در جهت خواهد بود که برنامه

د. از ها تدوین و اجرا شوگهداری از آنبرداری و نبهره

افزایش  برایهای مناسب عدم اجرای روش ،رف دیگرط

ذخایر آب زیرزمیني سبب افت بیش از حد این منابع 

اساس آمار  در مناطق مختلف کشور شده است. بر

دشت در  531دشت کشور،  113منتشر شده از 

، Taghvaie Abrishami)وضعیت بحراني قرار دارند 

علت کشور به خشکنیمهدر مناطق خشک و . (5111

عدم مدیریت صحیح منابع طبیعي تجدیدشونده، 

برداری بهینه از منابع آبي صورت تنها بهرهنه

صورت یک بهبخش بلکه این عامل حیات ،پذیردنمي

توان با اتخاذ مي کهحالي دربلای طبیعي درآمده است. 

های کمتر و راهبردهای کارآمد و با صرف هزینه

های محیط زیستي، برای دستیابي به کمترین زیان

 کردها استفاده اهداف چندمنظوره از سیلاب

(Dahmardeh Ghaleno ،5109 .) در حال حاضر

های ها یکي از روشعملیات پخش سیلاب بر آبخوان

تغذیه مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و 

های زیرزمیني در مناطق خشک و مصنوعي آب

، Faraji Sabokbarآید )شمار ميخشک بهنیمه

های مناسب با تعیین مکان ،وی دیگراز س(. 5105

های سنتي و متداول بسیار دشوار بوده استفاده از روش

شود. افزایش فرکانس وقوع و باعث بروز خطا مي

های کشور از زا در بیشتر حوضههای خسارتسیلاب

منابع آب در  های توسعهله کاشان و گسترش طرحجم

بیني و کنترل پیشهای سامانهها، ضرورت ایجاد نآ

 یل را بیش از پیش مطرح کرده است.س

منظور دستیابي به نتایج کارآمد و مفید، به

های شناسایي و تعیین عوامل مؤثر برای شناخت مکان

مناسب برای پخش سیلاب و تغذیه مصنوعي، بسیار 

مهم و ضروری است. در زمینه پخش سیلاب و تغذیه 

مصنوعي در ایران و جهان تحقیقات زیادی در منابع 

  از جمله ،ي داخلي و خارجي منتشر شده استعلم

Ghermezcheshmeh( 5111و همکاران،) Dadrasi 

Sabzevar  و Khosroshahi(5111،)  Jamali و

 ( و5101و همکاران )Sargaonkar  ،(5101همکاران )

Moradi Dashtpagerdi ( 5109و همکاران)  که در

 د.شوميطور خلاصه اشاره هها بادامه به برخي از آن

Krishnamurthy و Srinivals (0331)  برای تعیین

ای زیرزمیني در همناطق مناسب برای تغذیه آب

وری سنجش از دور و سامانه جنوب هند، از فنا

در این تحقیق اند. اطلاعات جغرافیایي استفاده نموده

-ها و شکستگيشناسي، توپوگرافي، گسلزمینعوامل 

زهکشي، تراکم آبراهه و های سطحي، شبکه ها، آب

بر  یک از عوامل هر ،شیب مورد بررسي قرار گرفت

و پس از تلفیق عوامل د ش دهياساس اهمیت آن وزن

د. نتایج شبا یکدیگر نقشه تناسب تغذیه مشخص 

حاصل از این تحقیق نشان داد که مناطق مناسب برای 

پخش سیلاب، رسوبات کواترنر و مناطق با شیب کمتر 

به  (5110همکاران ) و AleSheikh .د استاز پنج درص

های مستعد پخش سیلاب با استفاده یابي عرصهمکان

از سامانه اطلاعات جغرافیایي در حوزه آبخیز سمل 

تغذیه پژوهش،  این ازاهرم بوشهر پرداختند. هدف 

های اطلاعات لایه با استفاده ازها مصنوعي آبخوان

محیطي نظیر شیب، بافت خاک، نفوذپذیری، عمق 

-بهآبرفت و غیره در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایي 

منظور مدیریت اراضي و جلوگیری از فرسایش خاک 

ها نشان داد که بوده است. نتایج حاصل از پژوهش آن

بهترین مدل تلفیقي برای تعیین  0مدل ضرب فازی

پخش سیلاب در منطقه مورد  های مناسبمکان

به  Yaghubi (5111) و Amiri باشند.استفاده مي

آباد های پیشنهادی پخش سیلاب در عليارزیابي عرصه

های منظور ارزیابي عرصهبهملایر پرداختند. -دمق

جمله  از يهایلفهوپیشنهادی برای پخش سیلاب، از م

نتقال، هدایت یب توپوگرافي، نفوذپذیری، قابلیت اش

الکتریکي آب و وضعیت لیتولوژی منطقه استفاده و 

علت در دسترس نبودن پارامترهای هیدرودینامیک، به

ها و آزمایش نفوذپذیری به روش به حفاری چاهک

استوانه مضاعف در عرصه و آزمایش پمپاژ در سفره آب 

. نتایج نشان داد که سفره آب کردندزیرزمیني اقدام 

 0010منطقه با داشتن قابلیت انتقال  زیرزمیني این

سازی آب انتقال و ذخیره برایمتر مربع در روز 

های پیشنهادی عرصه ،باشد. همچنینمناسب مي

متر بر سانتي 1/0پخش سیلاب با داشتن نفوذپذیری 

و ضخامت آبرفت درصد  45/5ساعت، شیب توپوگرافي 
                                                           
1Fuzzy product 
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متر دارای شرایط مناسبي برای پخش سیلاب  11-50

است و آب منطقه با داشتن هدایت هیدرولیکي معادل 

متر مشکلي برای پخش میکروموس بر سانتي 811

و همکاران  Zarcheshmآورد. وجود نميسیلاب به

ه تعیین مناطق مناسب عملیات پخش ( ب5100)

استان سیستان و  ماشکیدسیلاب در حوزه آبخیز 

ن پشتیا سامانهبلوچستان با تلفیق سنجش از دور و 

چهار پارامتر  ،گیری پرداختند. در این تحقیقتصمیم

اصلي شامل خصوصیات سیلاب، وضعیت نفوذپذیری، 

کاربرد آب در منطقه و خسارات سیلاب مورد بررسي 

نتیجه شاخص حجم سیلاب از پارامتر  قرار گرفت. در

اصلي خصوصیات سیلاب و نیاز آبي شرب و کشاورزی 

عنوان مهمترین عوامل در به از پارامتر اصلي کاربرد آب

یابي پخش سیلاب در حوضه مورد مطالعه مکان

به  (،5109و همکاران )Karimi  شناخته شد.

های مناسب پخش سیلاب و تغذیه یابي عرصهمکان

مصنوعي در حوزه آبخیز چرداول استان ایلام با 

ها در استفاده از مدل منطق بولین پرداختند. آن

ب، کاربری اراضي، یهای شژوهش خود از شاخصپ

شناسي، بارندگي، شبکه آبراهه و ضخامت آبرفت سنگ

ترین استفاده نمودند. نتایج نشان داد که مناسب

ها برای پخش سیلاب منطبق بر شیب کمتر از عرصه

درصد، دارای رسوبات نفوذپذیر با ضخامت آبرفت  شش

متری از شبکه زهکشي،  01بالا، فاصله کمتر از 

 001کاربری با قابلیت انتقال بالا و بارندگي بیشتر از 

ا ( ب5104و همکاران ) Shereifباشد. متر ميمیلي

پشتیبان  سامانهجغرافیایي و  سامانهاستفاده از 

ترین مناطق تغذیه به تعیین مناسب یگیرتصمیم

پرداختند. سعودی مصنوعي در منطقه جازن عربستان 

های مورد استفاده در این تحقیق شامل نقشه عوامل

بارش مازاد، شیب، ضریب رواناب، پوشش اراضي، 

نهایت اراضي با  کاربری اراضي و ساختار خاک بود. در

شیب چهار تا هشت درصد و خاک شني لومي تا 

متر مناسب میلي 511تا  011سیلتي لومي و بارش 

 .باشدپخش سیلاب مي

 افت و اخیر هایخشکسالي استمرار به توجه با

 افزایش از ناشي کاشان دشت هایآبخوان سطح شدید

 شدیدا   که زراعي اراضي و باغات کشتزیر سطح

 افزایش ،همچنین ،بوده زیرزمیني آب منابع به وابسته

از  يناش يناگهان هایسیلاب وقوع و سطحي هایرواناب

ضرورت  ،منطقه یعيطب یاهيپوشش گ یدشد کاهش

تغذیه منابع آب زیرزمیني با استفاده  تحقیق در زمینه

 در منطقه مطالعاتي دورا  يسطح هایاز کنترل رواناب

در همین راستا، تحقیق حاضر  ،لذا. است نمودهچندان 

بررسي عوامل مؤثر در شناسایي مناطق مستعد  به

ب و تعیین اراضي مناسب با استفاده از پخش سیلا

اطلاعات  سامانهتحلیل سلسله مراتبي در محیط 

جغرافیایي در محدوده جنوبي دشت کاشان پرداخته 

 است.

 

  هامواد و روش

محدوده مورد مطالعه بخشي پژوهش: منطقه مورد 

از دشت کاشان واقع در جنوب دشت کاشان در 

استان اصفهان و محدوده ابوزیدآباد که در شمال 

با غرب استان تهران و در حاشیه دریاچه نمک  جنوب

 هایطول نیب کیلومتر مربع و 0311مساحت 

شرقي  05˚ 18  11تا   00˚ 51  41 یيایجغراف

قرار  عرض شمالي 94˚ 91  08تا   99˚ 91  08و  

درجه  خیزدر حوزه آب يمحدوده مطالعات. گرفته است

درجه دو  خیزدر حوزه آبفلات مرکزی ایران و  کی

نطنز و کوه نمک واقع شده است و از جنوب به  اچهیدر

شرق به بادرود و از  ،قمصر و برزک، از غرب به کرکس

بیدگل و  و کاشان و آرانبه  شمالو از  کوه یخاب

 .شوديمحدود م یمرکز رینمک و کو اچهیدر همحدود

 استخشک توجه به روش دومارتن،  اقلیم منطقه با

(Absaran Consultant Engineers ،5101).  متوسط

بارندگي و متوسط دمای سالانه ایستگاه هواشناسي 

سنجي و تبخیرسنجي وابسته به وزارت نیرو( باران)

-درجه سانتي 08متر و میلي 055ترتیب محمدآباد به

 باشد.گراد مي

 روش تحقیق

های یکي از روش: مراتبیمدل تحلیل سلسله 

گیری چندمتغیره که در تبدیل پارامترهای تصمیم

یند تحلیل سلسله ارود، فرکار ميکیفي به کمي به

ساعتي در  توماس ال وسیلهبهبار که اولینمراتبي است 

این (. اساس Zanjirchi ،5104د )شابداع  0311دهه 

 باشدميمقایسات زوجي مبنای گیری بر تصمیم ،روش

صورت توصیفي و در که این قیاس در مرحله اول به
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ک مقیاس از یک تا نه صورت کمي در یمرحله بعد به

د و در نهایت از این قیاس جفتي، شوانجام مي

واسطه به .(Naderi ،5100آید )دست ميماتریسي به

مقایسه زوجي در روش تحلیل سلسله مراتبي از طریق 

عددی یا حتي صورت شفاهي، هایي که بهقضاوت

ها برای ها یا اولویتگیرد، وزنگرافیکي انجام مي

د شوگیری استخراج ميخیل در تصمیمپارامترهای د

توان مي ،طور کليبه .باشدکه به شکل اعداد نسبي مي

های اصلي روش تحلیل سلسله بیان کرد که گام

پذیرد ميانجام صورت زیر صورت مراتبي به

(Yazdanimoghadam ،5105؛ Zanjirch ،5104 :)0 )

دوی ( مقایسه دوبه5، ایجاد ساختار سلسله مراتبي

های ( محاسبه وزن9، های ساختار سلسله مراتبيالمان

بندی ( رتبه0و  ( آزمایش سازگاری4، نسبي و نهایي

 ها.نهایي گزینه

 

 
 استان و کشورموقعیت محدوده مطالعاتي در  -1 شکل

 

گر نرخ سازگاری بیان: (CR) 1محاسبه نرخ سازگاری

گذاری در مقایسات زوجي درجه صحت و دقت ارزش

 ،باشد 0/1چه نرخ مذکور برابر و کمتر از چنان است،

 در غیر این .گذاری را مناسب دانستتوان ارزشمي

گذاری و مقایسات زوجي باید دوباره ارزش ،صورت

. نرخ ناسازگاری از طریق دشواصلاح  ،گرفته مانجا

مقدار ویژه بیشینه ، (CI) 5شاخص سازگاری محاسبه

نرخ سازگاری ( و ƛmax) در روش میانگین هندسي

(CR)  شوندحاصل مي (9)تا  (0)های رابطهمطابق. 

(0       )                          / 1CI max n n   

(5              )                             . .Aw maxw 

(9             )                               /CR CI RI 

بردار ویژه  wگر تعداد معیارها، بیان n ها،که در آن
                                                           
1 Consistency Rate (CR) 
2 Consistency Index (CI) 

 9شاخص تصادفي RIو  Aیا وزني مربوط به ماتریس 

 ،Ghodsipour؛ 5110و همکاران،  Karamاست )

و  Akbarpoor؛ 5105و همکاران،  Nooramin؛ 5118

 (.5100همکاران، 

یابی پخش پارامترهای مناسب در مکانشناسایی 

ق و مطالعات صورت توجه به سابقه تحقی با: سیلاب

 قین داخلي و خارجي در زمینهمحق وسیلهبهگرفته 

و  Krishriamurthy) سیلاب مناطق مناسب پخش

Srinivals، 0331؛ Alesheikh ؛5110 ،و همکاران 

Dadrasi Sabzevar  وKhosroshahi، 5111؛  

Sargaonkar؛5101 ،و همکاران Chabokbeldaji  و

 Shereif ؛Faraji Sabokbar، 5105 ؛5100 ،همکاران

مؤثر حجم رواناب، شیب،  عوامل، (5104 ،و همکاران

نفوذپذیری سطحي، ضخامت لایه هوادار، قابلیت انتقال 
                                                           
3 Random Index (RI) 
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عنوان بهآب در آبرفت، کیفیت آبرفت، کاربری اراضي 

عوامل و معیارهای اصلي تحقیق مشخص و مورد 

  بررسي قرار گرفت.

منظور محاسبه حجم رواناب از روش به: رواناب حجم

یل استفاده از دلسازمان حفاظت خاک آمریکا که به

تر از رواناب فراهم امکان تخمین واقعي 0شماره منحني

 هایهاساس رابط د. ارتفاع رواناب برششده استفاده 

ارتفاع رواناب  Q ،محاسبه شده که در آن (0و ) (4)

مقدار  Sو  (متر)میلي ارتفاع بارندگي P، (متر)میلي

نمایه  CN ،رابطهدر این  .سطحي خاک است ذخیره

خصوصیات حوضه از نظر نفوذپذیری است 

(Hekmatpour  ،؛5111و همکاران Servati  و

 (.5109 ،همکاران

(4)                          2
0/2 / 0/8Q P P S  

 

(0)                               25400/ 254S CN  

وری از اساس نوع بهره ابتدا بر ،همین منظوربه

اراضي، شماره منحني و سپس میزان ذخیره سطحي 

بارش  بیشینهآب تعیین شد. سپس با استفاده از آمار 

با دوره بازگشت  رودساعته ایستگاه محمدآباد و بن 54

که در محدوده مورد مطالعه قرار دارند، ارتفاع  ساله 01

واناب ضرب ارتفاع رنهایت از حاصل رواناب حاصل و در

در مساحت هر زیرحوضه حجم رواناب کل محدوده 

 دست آمد.به

دست وضعیت رواناب برحسب مقادیر به ،در نهایت

 Ghermezcheshmehسوابق تحقیق اساس  بر و آمده

و  (5109و همکاران ) Servati و (5111) و همکاران

بندی حجم چارکشرایط منطقه با استفاده از روش 

 د.شرواناب به چهار طبقه مطابق جدول زیر تقسیم 

یابي یکي از مهمترین عوامل مؤثر در مکان: شیب

های آب های مستعد پخش سیلاب و تغذیهصهعر

زیرزمیني، شیب است که نقش مهمي در کنترل 

عواملي مانند سیل و نفوذپذیری دارد 

(Krishnamurthy و Srinivals ،0331 ؛Ravi 

Shankar و Mohan ،5110؛  Hekmatpour و

علت ایجاد فرسایش های بالا بهشیب (.5111 همکاران،

علت های خیلي پایین )کمتر از یک درصد( بهو شیب

شوند، برای تغذیه که مانع از جریان آب مياین
                                                           
1 Curve Number (CN) 

مصنوعي و پخش سیلاب مناسب نیستند 

(Yazdanimoghadam ،5105.) اساس تجربیات  بر

ترین شیب برای داخلي و خارجي مناسب محققان

 حد صفر تا دو الي سه درصد است پخش سیلاب در

(Choudhury  وSaraf ،0338 ؛Hekmatpour  و

 اساس مطالعات  . بر(5111همکاران، 

Yazdanimoghadam(5105مي )های توان گفت شیب

بین یک تا پنج درصد برای پخش سیلاب مناسب بوده 

یک درصد رسوبات تجمع  های کمتر ازو در شیب

 ند.شونميخوبي پخش نموده و به

 
 طبقات رواناب و تناسب جهت انجام پخش سیلاب -1جدول 

 ردیف
طبقه حجم رواناب 

 سالانه )مترمکعب(

تناسب جهت عملیات پخش 

 سیلاب

 نامناسب <0151 0

 متوسط 9011-0151 5

 مناسب 4111-9011 9

 بسیار مناسب > 4111 4

 

نقشه  زابرای تهیه نقشه شیب  ،تحقیقدر این 

 0:50111توپوگرافي حوضه مورد مطالعه با مقیاس 

 ArcGIS 9.3در محیط  (برداری کشورسازمان نقشه)

 5مدل رقومي ارتفاعي با تهیه ،سپس .دشاستفاده 

بندی هطبقروی نقشه و  برمنطقه و بستن مرز حوضه 

اساس  نقشه شیب بر د.شآن، نقشه شیب تهیه 

 Choudhury و Saraf وسیلهبهتحقیقات صورت گرفته 

 (5111و همکاران ) Ghermezcheshmeh( و 0338)

 بندی شده است. طبقه 5مطابق جدول 

یکي از عوامل موثر در تغذیه : 3سطحی نفوذپذیری

نفودپذیری سطحي  ،ش سیلابهای زیرزمیني و پخآب

نفوذپذیری ترین پارامتر مؤثر بر سرعت است. مهم

 باشدسطحي اندازه یا جورشدگي ذرات آبرفت مي

(Yazdanimoghadam ،5105.)  تأثیر این عامل در

نحوی که اگر به .شودکاهش تبخیر و تعرق نمایان مي

آب در روی ، های کمنفوذپذیری پایین باشد، در شیب

تبخیر آن باعث افزایش املاح  ،سطح زمین باقي مانده

در این  (.AsghripourDashtbozorg ،5100) شودمي
                                                           
2 Digital Elevation Model (DEM) 
3 Infiltration 
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اساس جداول متداول  ضریب نفوذپذیری بر ،پژوهش

FAO (0313 و رابطه بین بافت خاک و نفوذپذیری )

و  Hekmatpour؛ Mahler ،0313تهیه شده است )

برای بررسي نفوذپذیری  ،نهایت در .(5111همکاران، 

( استفاده 0313) FAOبندی آن از روش خاک و طبقه

ترسیم  ArcGIS 9.3شه مربوطه در محیط ده و نقش

 د.ش

 
 (Choudhury ،0338و Saraf ) پخش سیلابپروژه انجام منظور بهطبقات شیب و تناسب  -2جدول 

 تناسب جهت عملیات پخش سیلاب (درصدطبقه شیب ) ردیف

 مناسب 5-1 0

 بسیارمناسب 0-5 5

 متوسط 8-0 9

 نامناسب >8 4

 
 (FAO ،0313) پخش سیلابپروژه انجام منظور بهطبقات نفوذپذیری و تناسب  -3جدول 

 تناسب جهت عملیات پخش سیلاب (درصد)طبقه نفوذپذیری  ردیف

 نامناسب <00 0

 متوسط 50-00 5

 مناسب 40-50 9

 بسیار مناسب >40 4

 

توانایي انتقال آب در : 1آبرفت در آب انتقال قابلیت

امیکي آبخوان است آبرفت، یکي از ضرایب هیدرودین

حرکت آب در محیط متخلخل است.  دهندهکه نشان

این ضریب با نفوذپذیری، تخلخل، آبدهي سفره، افت 

ویژه، دبي ویژه و ضریب ذخیره آبخوان نسبت مستقیم 

 Consultant؛ Yaghubi ،5111 و Amiri)دارد 

Engineering Abpuyesh Bana ،5105 ؛Faraji 

Sabokbar، 5105).  برای بررسي ضریب انتقال از

برداری که های بهرهاطلاعات قابلیت انتقال چاه

 91ای استان اصفهان در شرکت آب منطقه وسیلهبه

لاگ حفاری  وسیلهمحدوده مورد مطالعه به هچا

د. سپس شاستفاده  ،پیزومترهای حفر شده بود

 4ها استخراج و مطابق جدول اطلاعات این چاه

مدل رقومي  ArcGIS 9.3بندی شده و در محیط طبقه

 د.شآن تهیه 

کي از عوامل تأثیرگذار در ی: ضخامت لایه هوادار

های زیرزمیني، قسمت غیراشباع آبرفت آب تغذیه
                                                           
1 Transmissivity 

است. از نظر تئوری میزان ضخامت لایه هوادار با میزان 

با  ،بنابراین .باشدرای رابطه مستقیم ميذخیره آب دا

افزایش ضخامت این لایه میزان ذخیره آب نیز افزایش 

یابد. برای تهیه نقشه ضخامت لایه هوادار محدوده مي

د در محدوده آبخوان های موجومطالعاتي از آمار چاه

در طي دو فصل تغذیه و برداشت  کاشان و نطنز

کردن  پس از وارد ،د. برای این منظورشاستفاده 

افزار ها به محیط نرمهای مربوط به عمق چاهداده

سامانه اطلاعات جغرافیایي به روش کریجینگ 

یابي و نقشه ضخامت لایه هوادار آبخوان حاصل درون

این نقشه بر اساس مطالعات پیشین در  ،د. در نهایتش

های پخش سیلاب در ایران مطابق یابي عرصهمکان

و  Moradi Dashtpagerdiدند )شبندی طبقه 0جدول 

 (. 5109همکاران، 

برای تعیین کیفیت آبرفت، کیفیت : کیفیت آبرفت

شود. کیفیت آب زیرزمیني آب زیرزمیني بررسي مي

کننده میزان مواد شیمیایي و بیولوژیکي آبرفت تعیین

-بوده و در تشخیص آب برای مصارف معین، اهمیت به
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عوامل مختلفي مورد  ،آبسزایي دارد. در بحث کیفیت 

ها هدایت الکتریکي بررسي قرار گرفته که در بین آن

های کیفي در تحلیل ،طور کلي نقش اساسي داشتهبه

گیرد. اگر آبرفت دارای آب بیشتر مورد استفاده قرار مي

در اثر حرکت آب در این محیط  ،املاح زیاد باشد

 ،های مختلف قرار گرفتهمتخلخل، تحت تأثیر یون

منظور بررسي دقیق یابد. بهکیفیت آب کاهش مي

وضعیت کیفي آب زیرزمیني دشت، نیاز به آماربرداری 

شیمیایي  تحلیلدقیقي از منابع آب موجود در دشت و 

برداری، که نمونهینهای آب است. با توجه به انمونه

با انتخاب  ،باشد، لذازیاد مي دربردارنده زمان و هزینه

توان با تقریب عنوان معرف ميچند منبع آبي به

مناسب به بررسي وضعیت کیفي آبخوان پرداخت 

(Yazdanimoghadam ،5105در این تحقیق .)، به-

چاه موجود در  15منظور ترسیم نقشه کیفیت از آمار 

( 0981-0931ساله ) 01محدوده در یک دوره زماني 

در دو فصل برداشت و تغذیه استفاده شده است. 

اساس هدایت الکتریکي در  نقشه کیفي بر ،سپس

و با توجه به سوابق تحقیق  ArcGIS9.3افزار نرم

و  Ghermezcheshmehموجود در این خصوص )

و  Sadat Noori ؛Nas، 5113؛ 5111همکاران، 

( 5101و همکاران،  Nagalakshmi؛ 5109همکاران، 

د. این نقشه شیابي کریجینگ تهیه به روش درون

 510اساس راهنمای شماره  بر ،1 مطابق جدول

به چهار طبقه موسسه تحقیقات آب و خاک 

 ده است.شبندی تقسیم

 
 (Yaghubi ،5111و  Amiri) پخش سیلابپروژه انجام منظور بهطبقات قابلیت انتقال در واحد عرض و تناسب  -4جدول 

 تناسب جهت عملیات پخش سیلاب )مترمکعب بر ثانیه( طبقه قابلیت انتقال ردیف

 نامناسب <911 0

 متوسط 911 -111 5

 مناسب 311-111 9

 بسیار مناسب >311 4

 
 (5111 و همکاران، Hekmatpour) و تناسب جهت انجام پخش سیلابضخامت ناحیه غیراشباع طبقات  -5جدول 

 
 (Yazdanimoghadam ،5105) پخش سیلابپروژه انجام منظور بهو تناسب هدایت الکتریکي طبقات  -6جدول 

 انجام عملیات پخش سیلاب منظوربهراضي ا طبقه متر(طبقه هدایت الکتریکي )میکروموس بر سانتي ردیف

 نامناسب >4111 0

 متوسط 4111-5111 5

 مناسب 5111-0111 9

 بسیار مناسب 0111-1 4

 

باشد. برداری از زمین دارای اهمیت خاصي ميبهرهمهار و گسترش سیلاب، نوع  در زمینه: اراضی کاربری

 اراضي جهت انجام عملیات پخش سیلاب طبقه ضخامت ناحیه غیراشباع )متر( ردیف

 نامناسب 01-1 0

 متوسط 41-01 5

 مناسب 81-41 9

 بسیار مناسب >81 4
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وجود مناطق مسکوني، بخش کشاورزی، باغات و 

های نمکي و مواردی از این قبیل باعث ایجاد کفه

د. از شودر اجرای برنامه پخش سیلاب ميمحدودیت 

های مختلف تنها مراتع از نظر پخش میان انواع کاربری

هستند سیلاب و تغذیه مصنوعي مناسب 

(Yazdanimoghadam ،5105.) 

بتدا نقشه کاربری اراضي در ا ،در این تحقیق

 های هوایيمطالعه با استفاده از عکسمنطقه مورد 

برداری )سازمان نقشه 41111/0با مقیاس  0910سال 

ر د 5109لندست سال  ایکشور( و تصاویر ماهواره

با کنترل  ،سپس تهیه شد.ارث افزاری گوگلمحیط نرم

با توجه  نقطه 51در  GPSمیداني و استفاده از دستگاه 

ها، روز نمودن کاربریبهو  به انواع پوشش اراضي

اراضي کشاورزی، مناطق مسکوني و  محدوده

 ،1های طبیعي مورد بازنگری قرار گرفت. جدول عرصه

ها برای پخش سیلاب و تناسب آن پوشش اراضيانواع 

 دهد.را نشان مي

 
 (5101 و همکاران، Feyzi) اساس پوشش اراضي بر انجام عملیات پخش سیلاب برای اراضيبندی طبقه -7جدول 

 

 و بحثنتایج 

متخصص  هفت در پي نظرخواهي از ،تحقیق حاضر

یابي بندی عوامل موثر در مکانمنظور اولویتبه

های مناسب پخش سیلاب در جنوب دشت عرصه

کاشان و در نهایت تعیین ضریب ناسازگاری و اهمیت 

 بي صورت گرفت. بریامکانعوامل مختلف در امر 

اساس محاسبات انجام شده، نرخ ناسازگاری 

( 0/1)کمتر از  14/1های مقایسه زوجي برابر ماتریس

های انجام گرفته سازگار بوده دست آمد، لذا قضاوتبه

 یند انتخاب بلامانع است.اها در ادامه فرو استفاده از آن
هفت عامل درصد شیب،  ،در این تحقیق

ی سطحي، ضخامت لایه هوادار، توانایي انتقال نفوذپذیر

اساس  آب در آبرفت، کیفیت آبرفت و کاربری بر

دند. شبندی طبقه ،5مطابق شکل و  1الي  0جداول 

از تشکیل ماتریس مقایسه، وزن نسبي معیارها و پس 

منظور یک در انتخاب مؤثرترین معیار به نیز سهم هر

رشناسان اساس نظرات کا عملیات پخش سیلاب بر

اساس مقایسات زوجي  د. بدین ترتیب، برشمحاسبه 

 8ارها مطابق جدول یک از معی انجام شده، وزن هر

های دار، وزننهای وزمنظور ترسیم نقشهبه .دشتعیین 

 Spatialدست آمده برای هر معیار از ابزار نرمال به

Analyst Tools افزار در نرمArcGis 9.3  به نقشه

نتیجه نقشه  از معیارها اضافه و در کدام رستری هر

پس از ترکیب  در نهایت د وشدار حاصل وزن

استعداد منطقه در چهار طبقه دار های وزننقشه

مطابق مناسب و بسیار مناسب ، متوسط، نامناسب

 . دشبندی طبقه 9شکل 

 
 یابي پخش سیلابمکانوزن نهایي معیارهای انتخابي در  -8 جدول

 ضریب انتقال کاربری کیفیت آبرفت نفوذپذیری عمق لایه هوادار شیب حجم رواناب معیارها

51/1 وزن نرمال  05/1  11/1  01/1  19/1  93/1  14/1  

  

 انجام عملیات پخش سیلاب منظوربهاراضي  طبقه پوشش اراضي ردیف

 مناسب فقیر مراتع 0

 نامناسب خوب و متوسط مراتع 5

 نامناسب هااراضي کشاورزی و باغ 9

 نامناسب جاده و اراضي مسکوني 4

 مناسب اراضي بایر 0
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سامانه  وسیلهبهیابي دست آمده از مکاننتایج به

ترین شیب اطلاعات جغرافیایي نشان داد که مناسب

یعني شیب دو  ،دو طبقه ،عملیات پخش سیلاب برای

که در شیب کمتر از دو  چرا .الي پنج درصد، است

درصد رواناب در سطح تجمع کرده و در نتیجه در اثر 

دنبال خواهد داشت و گیری را بهتبخیر آب، رسوب

در شیب بالاتر از پنج درصد سرعت آب  ،همچنین

زمان کافي برای ایست و  ،لذا یابد.ميتدریج افزایش به

نفوذ نخواهد داشت که با نتایج حاصل از 

؛ Srinivals (0331)و   Krishnamurthyتحقیقات

Saraf  وChoudhury (0338) ؛Ghermezcheshmeh 

( 5109و همکاران ) Karimi؛ (5111)و همکاران 

باید مطابقت داشت. در خصوص معیار حجم رواناب، 

حجم رواناب قابل قبولي در منطقه وجود داشته باشد 

با  ،لذا .صرفه باشدکه عملیات پخش سیلاب مقرون به

های جوی، حجم توجه به شرایط منطقه و ریزش

مترمکعب، حجم مناسب  4111رواناب بیش از 

طبقه  تشخیص داده شد. از نظر پارامتر نفوذپذیری

عنوان درصد به 40چهارم یعني نفوذپذیری بیش از 

د. این موضوع به این شترین طبقه انتخاب مناسب

دلیل است که با افزایش نفوذپذیری ماندگاری آب در 

نتیجه میزان تلفات  سطح سیستم پخش سیلاب و در

یابد که با نتایج حاصل از ناشي از تبخیر کاهش مي

 Fazelpourو  Yazdanimoghadam(5105) پژوهش 

Oghdaii (5101 )ترین نیز مطابقت دارد. مناسب

طبقات از نظر پارامترهای قابلیت انتقال آب و ضخامت 

مترمکعب بر ثانیه و  911-111ترتیب لایه هوادار به

 . متر در نظر گرفته شدند 81بیش از 

 ،هرچه ضخامت آبرفت بیشتر باشد ،از نظر تئوری

 زیرا در .یني در آن بیشتر استمیزان ذخیره آب زیرزم

صورت کم بودن ضخامت آبرفت آب ورودی به سرعت 

به سنگ بستر رسیده و به مرور اشباع شده و مانع 

 که با نتایج حاصل از پژوهش دشومينفوذ آب 

Farazmand (5119و )  Amiriو Yaghubi (5111) 

 ،از نظر پارامتر هدایت هیدرولیکيخواني داشت. هم

میکروموس بر  0111ز یعني کمتر ا ،طبقه اول

د که با شترین طبقه انتخاب عنوان مناسبمتر بهسانتي

Yaghubi (5111 ) و Amiriنتایج حاصل از تحقیقات 

مطابقت دارد. چرا  Yazdanimoghadam (5105)و 

که با افزایش میزان هدایت هیدرولیکي از کیفیت 

آبرفت و آب کاسته شده و استفاده از آب با کیفیت 

بهبود  برایهای بالا کمتر خود نیازمند صرف هزینه

. بهترین گزینه از نظر پارامتر کاربری استکیفیت 

تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب  برایاراضي 

 .مرتع فقیر( و اراضي بایر بود قهطبکاربری مرتعي )

 ،دنتحت مالکیت افراد قرار داشته باش ،چنانچه اراضي

منظور اجرای واگذاری اراضي به برایمشارکت مردمي 

 است.و تقریبا  غیرممکن  کمها بسیار این سامانه

در مناطق خشک و بیاباني مانند محدوده  ،همچنین

مطالعاتي، استقرار پوشش گیاهي و بهبود وضعیت 

ان و هزینه زیادی را مراتع خوب و متوسط، صرف زم

دلیل شرایط سخت محیطي آن را به طلبیده و گاها  

خود پوشش گیاهي  همچنین، .سازدغیرممکن مي

همانند یک سامانه طبیعي در کاهش سرعت رواناب و 

مستثنیات و  ،لذا است.های زمین موثر فوذ آن به لایهن

 طبقهمراتع خوب و متوسط از نظر پخش سیلاب در 

 نامناسب قرار گرفتند که با نتایج حاصل از پژوهش 

Yazdanimoghadam(5105)، Karimi  و همکاران

خواني ( نیز هم5101و همکاران ) Feyzi( و 5109)

 دارد. 

 

 گیرینتیجه

های ها یکي از روشپخش سیلاب بر آبخوان

مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه 

های زیرزمیني در مناطق خشک و مصنوعي آب

منظور به ،در تحقیق حاضرآید. شمار ميخشک بهنیمه

های مناسب پخش سیلاب، عوامل درصد تعیین عرصه

توانایي  شیب، نفوذپذیری سطحي، ضخامت لایه هوادار،

انتقال آب در آبرفت، کیفیت آبرفت و کاربری مورد 

های رقومي هر یک از عوامل بررسي قرار گرفت و لایه

-یند تحلیل سلسله مراتبي وزنابا استفاده از مدل فر

به کمک سامانه اطلاعات  ،نهایت دهي شد. در

بندی مناطق مستعد پخش جغرافیایي، نقشه پهنه

 سیلاب تهیه شد.
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  دهيدهي و ب( پس از وزن، الف( قبل وزننقشه طبقات پخش سیلاب محدوده مطالعاتي -3شکل 

 

از بین عوامل موثر بر پخش سیلاب، معیار کاربری 

عنوان موثرترین لایه در بحث به 93/1اراضي با وزن 

یابي پخش سیلاب شناخته شد. استعداد منطقه مکان

نامناسب، متوسط،  طبقهدر پخش سیلاب در چهار 

بخش عمده  بسیار مناسب تعریف شد که مناسب و

 طبقهسیلاب در  محدوده مورد مطالعه از نظر پخش

 شرق جنوب در يکوچک اریبس بخش و مناسب

 .دارد قرار مناسب اریبس طبقه در يمطالعات محدوده

درصد مساحت منطقه را  11این طبقات که بیش از 

های برای توسعه طرح ،اندبه خود اختصاص داده

داری و پخش سیلاب در اولویت قرار دارند. آبخوان

شرق،  غرب، شمال بخش کوچکي در جنوب ،همچنین

از نظر پخش غرب  مرکز و محدوده وسیعي از شمال

  اند.واقع شده نامناسب طبقهدر سیلاب 
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Abstract 

Historically, flood control and artificial recharge are one of the most important 

objectives in spreading in arid and semi-arid systems. Therefore, determining suitable 

locations for floodwater spreading systems based on different criteria and indicators is 

of great importance. In this study, seven information layers (slope classes, runoff 

volume, transmissibility in alluvium, thickness of unsaturated zone, surface infiltration 

rate, quality of water and land use) were combined in GIS using AHP model and 

weights of each factor were determined based on membership function of each 

responsible factor. Then AHP map of each factor was incorporated to have the flood 

spreading map based on the most susceptible AHP model. The results indicated that 

land use (39%) was the most important criterion in suitable location mapping for 

floodwater spreading and runoff volume, slope classes, surface infiltration rate, 

thickness of unsaturated zone, transmissibility in alluvium and quality of water were in 

second to seventh order. The results of integration of maps showed that 70% of the 

study area is suitable for flood spreading.  

 

Keywords: Arid and semi-arid region, Artificial recharge, Geographic information 

system, Multi-criteria decision, Suitable location mapping 
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