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چکیده
جمعآوری رواناب برای به حداقلرساندن تلفات و تقویت ذخایر آبی در حوضههای آبخیز استفاده میشود .کشورهایی کهه ماننهد
برخی مناطق ایران کمبود آب دارند ،با توزیع نامناسب بارندگی مواجهاند .با گسترش مصرف منابع آبی ،استفادۀ اصولی از روانهاب
بهدستآمده از بارش میتواند در جهت رفع مشکل کمبود آب مؤثر واقع شود .بهمنظهور بهرآورد روانهاب در حوضههههای آبخیهز
روشهای تجربی و مدلهای ریاضی مختلفی وجود دارد .یکی از این مدلها ،مدل شهمارۀ منحنهی ) (NRCS - CNاسهت کهه در
تحقیق حاضر اساس تولید نقشۀ ارتفاع رواناب است .هدف از این تحقیق شناسایی منهاطق دارای تتانسهیل جمهعآوری آب بهاران
(برای تغذیۀ مصنوعی آبخوان بهروش حوضچۀ تغذیه و ذخیرۀ سطحی بهروش بانکهتبنهدی و تهراسبنهدی) در حوضهۀ آبخیهز
سراب صیدعلی بهروش ) (NRCS - CNو  DSSاست .به این صورت که در محیط نرمافزار  GISبعد از تهیۀ نقشهۀ روانهاب ،از 6
الیۀ اطالعاتی دیگر شامل زمینشناسی ،گسل،

تراکم آبراهههها ،کهاربری اراضهی ،بافهت خهاش و شهیب و از  2روش  Ifو WOA

بهمنظور وزندهی ،رتبهدهی و تلفیق  7الیۀ موجود استفاده شد و از بهین نقشههههای نههایی بههدسهتآمهده از دو روش یادشهده،
نقشههای با صحت بیشتر انتخاب و با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی – اجتماعی با  3نقشۀ فاصهله از اراضهی آبهی ،اراضهی دیهم و
مناطق مسکونی در قالب سیستم تشتیبانی تصمیمگیری ) (DSSتلفیق شدند و نقشههای نهایی با عنوان نقشۀ مناطق مسهتعد تغذیهۀ
مصنوعی و نقشۀ مناطق مستعد ذخیرۀ سطحی آب باران بهدست آمد.
کلیدواژگان :استحصال آب باران ،حوضۀ آبخیز سراب صیدعلی.GIS ،(DSS) ،(NRCS- CN) ،
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مقدمه
استفاده و بهرهبرداری از رواناب ناشي از باارا در بساااری از
نقااا جهااا ب ا صااور ساانتي ب ا وی ا ه در منااايقي ك ا
ریزشهای جوّی ب تنهایي برای زراعت كافي ناست متاداول
بوده است .در روشهای سنتي هدف اصايي بهارهبارداری از
روانابها و ساالبها افزایش ريوبت خاك بارای تامما آب
مورد نااز بوده است .در منايق خشک مانند سطح عظاماي
از كشور ما انسا هماش با كمبود آب مواج بوده و اسات.
در ای منايق امکا افزایش آب قابل استفاده بساار محادود
است .از ای رو برای مبارزه با كمباود آ بایاد باا مادیریتي
صحاح ب حفاظت و بهرهبرداری بهانا از آ باشاتر توجا
داشت .جمعآوری آب بارا و رواناب ازجمي اقاداماتي اسات
ك با ویا ه در بهارهبارداری صاحاح از آبهاای موجاود در
منايق خشک ميتواند مؤثر واقاع شاود .درو یاک حوضا
آبخاز رواناب ب دستآمده از رگبارها یک منبع پتانساال آب
است ك در صاور مادیریت درسات مايتواناد با عناوا
مکميي برای رفع ناازهای آبي استفاده شود .با ایا ترتاا
جمعآوری رواناب انتخابي مناس برای جمعآوری و ذخاارۀ
آبهای سطحي برای مصارف است [ .]15جمعآوری روانااب
بست ب نوع تشاکال آ سادهای زراعاي كوچاک مخااز
ذخارۀ آب و یا ساستمهای تغذی آبهای زیرزماناي اناواع
بندهای اصالحي و نوارهای مرزبندیشده (موانعي كا آب را
در مزرع متوقف ميكنند) را شامل ميشاوند [ .]16یکاي از
مراحل مهم و ضروری ب كارگاری ساساتمهاای جماعآوری
آب بارا مکا یاابي و شناساایي محالهاای مناسا بارای
اجرای ای تکنولوژی است .با شناسایي محالهاای مناسا
برای ایا منظاور صارف جاویي فراواناي در زماا و هزینا
صور ميگارد .ازجمي روشهایي ك با فراهمشاد امکاا
دسترسي ب تصااویر مااهوارهای و كااربرد ساامان ايالعاا
جغرافاایي ميتواند در محاسب رواناب ناشاي از یاک باارش
معا ب كار رود مدلهای هادرولوژیک است .ایا مادلهاا
ميتوانند با لحاظ توزیع مکاني خصوصااا باارش و حوضا
آبخاز برآوردهای قابال قباولي فاراهم كنناد [ .]17یکاي از
روشهای موجود در ای زمانا روش  (SCS – CN)1اسات
ك توسط سرویس حفاظت خاك آمریکا ارائا شاده اسات و
امروزه ب سرویس حفاظت مناابع يباعاي (NRCS – CN)2
1. Conservation Service-Curve NumberSoil
2. Natural Resources Conservation Service-Curve Number
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تغاار نام داده است .با استفاده از نرمافازار  GISمايتاوا از
روی نقش های كاربری اراضي پوشش گاااهي و گاروههاای
هادرولوژیکي خاك مقادیر  CNرا برای حوض آبخاز تعااا
كرد .ضرور آگاهي از وضاعات مناابع و نازوت جاوّی در
حوض های آبخاز مختيف برای ایجاد يرحهای آبي از یکسو
و وجودنداشت شبک قابل قبولي از ایستگاههای اندازهگااری
پارامترهااای هواشناسااي و آبشناس اي اهمااات اسااتفاده از
روشهای غارمستقام و تجربي برای محاسب حجام روانااب
در حوض های آبخاز را باش از پاش آشکار ميسازد.
پیشینۀ پژوهش
مطالعا مختيفي در زمان جمعآوری آب بارا صور گرفت
اساات ازجمياا  :ساايوام و همکااارانش [ ]18از كاااربرد  GISو
سنجشازدور و با استفاده از تکناک  IF3با منظاور شناساایي
مکا های دارای پتانساال تغذیا مصانوعي در هناد اساتفاده
كردند .سنانایاك و همکارانش [ ]19بارای مکاا یاابي تغذیا
مصنوعي آب زیرزماناي در ساریالنکا از  GISو سانجشازدور
اسااتفاده كردنااد .كااالاراک و همکااارانش [ ]20بااا اسااتفاده از
شاخص همپوشااني وزناي ) 4(WOAبا ارزیاابي پارامترهاای
محاطي مانند خاك شا كاربری اراضاي تاراكم زهکشاي
زما شناسي و بارندگي ب منظور شناسایي مکا های مناس و
پاشنهاد سازههای مناس ب منظور تغذیا مصانوعي در هناد
پرداختند .پاتال و همکاارانش [ ]21بارای شناساایي مناايق
دارای پتانسال تغذی مصنوعي در یک حوض آبخاز در هند از
 GISو سنجشازدور اساتفاده كردناد .والااماای و همکاارانش
[ ]22ب منظور انتخاب مکا های مناس برای تغذی مصنوعي
در هنااد از ساانجشازدور و  GISاسااتفاده كردنااد .اكبرپااور و
همکارانش [ ]1روشهای مکا یابي منايق مستعد جمعآوری
بارا ب كمک ساستم پشتاباني تصمامگاری ) (DSSمبتناي
بر  GISرا مقایس كردند .نظریا و همکاارانش [ ]2باا كااربرد
ماادل شاامارۀ منحنااي ) (CNباا ارزیااابي مکاااني پتانسااال
جمعآوری آبهای سطحي در ساستم آبخااز آقاماام اساتا
گيستا پرداختند .حسا زاده [ ]3برای برآورد ارتفااع و دباي
اوک رواناب در وقوع فرسایش آبراه ای از روش شمارۀ منحناي
) (CNاستفاده كردند .پنااهي و همکاارانش [ ]4مادل شامارۀ
منحني ) (CNرا در تخما رواناب حوض آبخااز ماادرساو در
3. Influencing Factor
4. weighted overlay analysis
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اسااتا گيسااتا بااا اسااتفاده از  GISبا كااار بردنااد .ثروتااي و
همکارانش [ ]5روش  CNرا در امکا سانجي وقاوع ساال در
حوض آبخاز لاال چای (مراغ ) استفاده كردناد .ویراشاانگ و
همکارانش [ ]23از مدل ( )SCS – CNبرای تشاخاص محال
جمعآوری و ذخاارۀ آب بارای حوضا ای در آلماا اساتفاده
كردند .ابراهاماا و همکارانش [ ]24از روش )(NRCS – CN
برای تخماا روانااب در حوضا آبخااز كوهساتاني اساتفاده
كردند .عشقيزاده و همکارانش [ ]6ب ارزیابي مکااني مناايق
مناس جمعآوری رواناب پتانسال در ساساتم حوضا آبخااز
گناباد با كاربرد نقش رواناب و نقش فاصي از اراضي كشااورزی
و فاصي از قنا پرداختند .رامشت عامری [ ]7برای پهن بندی
حوضا آبخاااز بااضااا با منظااور تغذیا مصاانوعي آبهااای
زیرزماني از روش  AHPو تکناک  GISاستفاده كرد .موساوی
و همکارانش [ ]8پتانسالیاابي مناايق مناسا بارای تغذیا
مصنوعي آبهای زیرزماني در محدودۀ تاقدیس كمستا را با
تيفاااق ساانجشازدور و  GISمطالعاا كردنااد و سااازندهااای
شکست شده آبرفتها و كانالهای رودخان ای را مناسا تاری
مکا برای تغذی مصنوعي معرفي كردند .موسوی و همکارانش
[ ]9با استفاده از روشهاای سانجشازدور و  GISبا مطالعا
منايق مناس برای تغذی آب زیرزماني در جنوب دشت ایذه
واقع در جنوب غرب ایرا پرداختند و نتایج كار آنها نشاا داد
منايق دارای شکستگي در آهکها باشتری پتانسال را دارناد
و سازندها متشکل از مواد دان ریاز هساتند و نفوذپاذیری كام
دارند و ناز منايق فاقاد شکساتگي دارای كمتاری پتانساال
تغذی هستند .راما كریشنا و همکارانش [ ]25از روش (SCS
) – CNباارای پتانساالیااابي منااايق مسااتعد استحصااال آب
استفاده كردند .شبا و همکارانش [ ]29نقش پتانسال منطق
 Occidentalدر لبنا را استخراک كردند و فهمادند ك منايق
سخت دارای شکستگي و آهکهاای كارساتيشاده مناايق
عالي برای تغذی آب زیرزماني هساتند درحااليكا كمتاری
پتانسال تغذیا در مناايق شايو مساکوني و مناايق نسابتا
مسطح پوشادهشده ب وساي مواد نرم دیده ميشود .مهادوی و
همکارانش [ ]10مکا یابي محل مناس برای تغذی مصنوعي
آب زیرزماني را برای تغذی مصنوعي را از يریق  GISو  RSرا
در حوض آبخاز شهرضا بررسي كردند و ابزار یادشاده را بارای
ای مهم كارآمد معرفي كردهاند .نوری و همکاارانش [ ]11با
بررسي منايق مناس برای تغذی مصنوعي آبهای زیرزماني
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ب روش حوضچ های تغذی و تکناک  GISدر حوضا آبخااز
گاوبندی پرداخت اند و بهتری مکا بارای تغذیا مصانوعي را
مخرو افکن ها و دشتسرها معرفي كردهاناد؛ بناابرای هادف
ای تحقاق شناسایي مناايق دارای پتانساال جماعآوری آب
بارا (ب دو صور تغذی مصنوعي با حوضچ تغذی و ذخارۀ
سطحي با استفاده از بانکت و تارا بنادی) در حوضا آبخااز
سراب صادعيي با درنظرگرفت شرایط مکاني هاادرولوژیکي و
اقتصاادی – اجتمااعي بار پایا روشهاای ( )NRCS - CNو
ساستم پشتاباني تصمامگاری ) (DSSاست.
مواد و روشها
حوض آبخاز سراب صادعيي در شاهر الشاتر واقاع در شامال
استا لرستا قرار دارد .مختصا جغرافاایي ایا حوضا 48
درج و  12دقاق يول شرقي و  33درج و  52دقاق عار
شمالي است؛ و ایستگاه سراب صادعيي خروجاي ایا حوضا
محسوب ميشود .در شکل  1موقعات حوض سراب صادعياي
در ایرا استا و شهرستا نشا داده شده است.
دادههااای مااورد نااااز باارای مکااا یااابي منااايق دارای
پتانسال تولاد رواناب و مناس برای جمعآوری روانااب در
نرمافزار  GISپردازش شد .ای دادهها شامل تیا روانااب
زما شناسي شا كاربری اراضي تاراكم آبراها تاراكم
گسل و خاك است .برای تها نقش پتانسال رواناب ابتدا با
استفاده از نقش كاربری اراضي و گروههاای هاادرولوژیکي
خاك ك شامل بافت ماس ماسا لاومي رساي ساايتي و
لاومي رساي ساايتي اسات و در  3گاروه  B Aو  Cجااای
ميگارد نقش شمارۀ منحني ) (CNساخت شد (شاکل )2؛
سپس با استفاده از رابط  1نقش نگا داشات ساطحي )(S
برحس ماييمتر تها شد (شکل  )3و در ادام با استفاده
از رابط  2نقش ارتفااع روانااب باا اساتفاده از نقشا هاای
بارندگي و نگ داشت ) (Sبرحسا مايايمتار سااخت شاد
(شکل  .)4برای تها نقش بارنادگي از مااانگا بارنادگي
 20سال ایساتگاههاای منطقا (ایساتگاه كهماا ساراب
صادعيي وناایي كاكارضاا) اساتفاده و با روش  IDW1در
محاط  GISپهن بندی شد؛ سپس نقش رواناب با هماراه
سایر نقش ها ب  2روش  IFو  WOAوارد مرحي رتب دهاي
و وز دهي شدند و از هریک از روشهای یادشده ب صور
1. Inverse Distance Method
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مجزا نقش مکا یابي تغذی مصنوعي آبخوا و مکاا یاابي
ذخارۀ سطحي آب بارا تها شد .شرایط كيي مکاني برای
احداث حوضچ نفوذ و بانکت و ترا بندی در جدولهاای
 1و  2یاد شده است.

()1
()2

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده
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شکل  .3نقشۀ )( (Sمیلیمتر)

شکل  .2نقشۀ )( (CNمیلیمتر)
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شکل  .4نقشۀ ارتفاع رواناب (میلیمتر)

جدول  .1شرایط مناسب برای احداث حوضچۀ نفوذ برای تغذیۀ مصنوعی آبخوان []19
شیب
()%
<10

نفوذ

نوع خاک

زمینشناسی

توپوگرافی

کاربری (بهترتیب)

بات

آبرفتي شني
ماس ای ماس لومي

سازندهای
آهکي آبرفتي و
نفوذپذیر

دشت هموار با
شا مالیم

مراتع بوت زار اراضي
دیم اراضي آبي
جنگل

تراکم زهکشی
و گسل

منافع
تغذی آبخوا آبااری
محدود حاوانا اهيي
زیستگاههای يباعي

بات

جدول  .2شرایط مناسب برای احداث بانکت و تراسبندی برای ذخیرۀ سطحی آب []12
شیب
()%
>10
>70

تراکم
نفوذ

نوع خاک

زمینشناسی

توپوگرافی

کاربری (بهترتیب)

كم

رسي و مارني
خالص نباشد

سازندهای آهکي
نفوذپذیر و مستعد
فرسایش سطحي

دامن های
شا دار

مراتع ضعاف جنگل
ضعاف باش زار و بوت زار
مراتع متوسط و جنگل
متوسط

زهکشی

منافع

و گسل

روش IF

در روش  IFرتب اختصاص دادهشده ب هر تی با توج با
تمثارا عمده و غارعمدۀ هر تی بر تی های دیگر رقمي از
 1تا  10است (شکل  .)5ب ای صور ك یکتی با ازای

كم

حفظ آب در خاك و حفاظت
آبوخاك كنترل فرسایش و سال
احداث درختا یا كاشت عيوف

هر تمثار عمده بر تی دیگار امتاااز  2و با ازای هار تامثار
غارعمده امتااز  1ميگارد و درنهایت امتاازها با هم جماع
و رتب تی مشخص ميشود (جدول .)3
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شکل  .5تأثیرات متقابل پارامترها بر هم در خصوص استحصال آب باران []17
جدول  .3محاسبۀ رتبه برای پارامترها در روش ]17[ IF

پارامتر تأثیر عمده ) (Aتأثیر غیرعمده ) (Bحاصل جمع رتبۀ اختصاصی
رواناب 69+13+1+21+2+2
تراكم گسل 45+211+2
كاربری اراضي 47+13+1+21+2
زما شناسي 1212+200+2+2+2+2+2
زهکشي 25+13+1+21
شا 88+200+2+2+2
خاك 67+11 2+2+2

پس از تعاا رتب نقش ها در محاط  GISيبق بنادی
شدند و ب هر يبقا متناسا باا ماازا تامثار در تغذیا
آبخوا وزني با  1تا  10اختصاص داده شد؛ و در پنجارۀ
 Raster calculatorدر محاط  GISيبق رابط  3نقشا هاا
()3

همپوشاني شدند و نقش نهایي پتانساال تغذیا مصانوعي
تها شد .سپس هماا مراحال بارای تهاا نقشا نهاایي
ذخارۀ سطحي ناز تکرار شد.

)Final map= (Rw*Rc) + (Dw*Dc) + (Lw*Lc) + (Gw*Gc) + (Liw*Lic) + (SOw*SOc) + (Sw*Sc

ك در آ  Rwنقش وز دهايشادۀ روانااب و  Rcرتبا نقشا
تراكم زهکشي  Dwنقش وز دهيشادۀ تاراكم زهکشاي و Dc
رتب نقش تراكم زهکشي  Lwنقشا وز دهايشادۀ كااربری
اراضي و  Lcرتب نقش كاربری اراضي  Gwنقش وز دهيشدۀ
زم اا شناسااي و  Gcرتب ا نقش ا زم اا شناسااي  Liwنقش ا

تاراكم گسال SOw

وز دهيشدۀ تراكم گسل و  Licرتب نقش
نقش وز دهيشدۀ خاك و  SOcرتب نقش خااك  Swنقشا
وز دهيشدۀ شا و  Scرتب نقش شا است.
درنهایاات نتاجاا روش  IFتولاااد دو نقشاا تغذیاا
مصنوعي آبخوا و نقش ذخارۀ سطحي آب بارا بود.
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جمعآوری آب بارا را دارد .الف) ورود دادهها و پااشپاردازی
آنهااا؛ ب) پااردازش اصاايي دادههااا؛ ک) نمااایش نقااا مسااتعد
جمعآوری آب باارا [ .]26با منظاور دخاالكارد شارایط
اقتصادی و اجتماعي در تصمامگاری فاكتور فاصاي از مناايق
مسکوني و كشاورزی ناز در نظر گرفتا مايشاودك در قالا
نقش های فاصي و ب كمک قابياتهای  GISتهاا مايشاوند.
پس از يي مراحل یادشده مرحي پردازش اصيي آغاز ميشود
ك مهمتری مؤلف  DSSاست [ .]1نقشا تغذیا مصانوعي و
ذخااارۀ سااطحي آب بااارا نهااایي (پااس از صااحتساانجي و
انتخاب روش مناس تر از با دو روش) همراه باا نقشا هاای
فاصي از منايق مسکوني اراضاي دیام و اراضاي آباي پاس از
كال بنادی و دریافات وز باا یکادیگر تركاا مايشاود و
نقش های نهایي منايق مستعد جماعآوری آب باارا (نفاوذ و
ذخارۀ سطحي) ب دست ميآید .رتب هر نقش و وز يبقاا
در جدولهای  5و  6ارائ شده است.

روش WOA

در روش  WOAرتب اختصاص دادهشده ب هر تی با توج ب
مازا تمثار هر تی در استحصال رواناب رقمي با  10تاا 15
است (جدول  .)4پس از تعاا رتب نقش هاا در محااط GIS
يبق بندی شدند و ب هر يبقا متناسا باا ماازا تامثار در
تغذی آبخوا وزناي باا  1تاا  10اختصااص داده شاد؛ و در
پنجاارۀ  Raster calculatorدر محاااط  GISيبااق رابطاا 4
نقشا هااا همپوشااني شاادند و نقشا نهااایي پتانساال تغذیا
مصنوعي تها شد .سپس يبق بندی وز دهاي و همپوشااني
نقش ها دوباره يبق رابطا  4با منظاور تهاا نقشا ذخاارۀ
سطحي آب بارا تکرار شد.
روش DSS

ای الگو برای مدیریت منابع آب ب خصوص در حوض آبریاز و
مدیریت مخاز ذخارۀ آب بساار كارآمد است .تركاا آ باا
 GISدر  3مرحي توانایي تشخاص مکاا هاای مناسا بارای
()4
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)WOA= (Rw*Rc) + (Dw*Dc) + (Lw*Lc) + (Gw*Gc) + (Liw*Lic) + (SOw*SOc) + (Sw*Sc
جدول  .4رتبۀ اختصاص دادهشده به الیهها در روش ]18[ WOA
الیههای استفادهشده

رتبۀ اختصاص دادهشده

رواناب
زما شناسي
بافت خاك
تراكم گسل
شا
كاربری اراضي
تراكم آبراه

15
15
14
13
11
10
10

جدول  .5رتبۀ نقشهها در سیستم پشتیبانی تصمیمگیری []1
فاکتورها

تغذیۀ مصنوعی ،ذخیرۀ سطحی

فاصله از مناطق مسکونی

فاصله از کشت دیم

فاصله از کشت آبی

رتب

4

2

2

2

جدول  .6وزندهی طبقات مختلف در سیستم پشتیبانی تصمیمگیری []1
3

4

نقشۀ وزن

1

2

پتانسیل باال
2000 - 5000

تغذیۀ مصنوعی ،ذخیرۀ سطحی

پتانسیل ضعیف

-

پتانسیل متوسط

فاصي از منايق مسکوني (متر)

0 - 500

500 - 1000

فاصي از كشت دیم (متر)

>5000

2000 - 5000

فاصي از كشت آبي (متر)

>5000

2000 - 5000

1000 - 2000
500 - 1000
1000 - 2000
500 - 1000
1000 - 2000

0 - 500
0 - 500
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یافتهها و نتایج
پس از اختصاص رتب با  7تیا یادشاده و وز با يبقاا
مختيف هر نقش در روشهای  IFو  WOAيبق فرمولهاای
یادشده نقش ها با هم تيفاق شدند و نقش هاای نهاایي تغذیا

شکل  .6نقشۀ مکانیابی تغذیۀ مصنوعی بهروشIF

شکل  .8نقشۀ مکانیابی تغذیۀ مصنوعی بهروش WOA

مصنوعي و ذخارۀ سطحي برای هریک از روشها ب يور مجازا
تها شد ك در شکلهای 6ا  9قابال مشااهده اسات .ساپس
ب منظور انتخاب روش با صحت باشتر از با  2روش یادشده
نقش ها وارد مرحي صحتسنجي شدند.

شکل  .7نقشۀمکانیابی ذخیرۀ سطحی بهروش IF

شکل  .9نقشۀ مکانیابی ذخیرۀ سطحی بهروش WOA

نورمحمدی و همکاران :شناسایی مکانهای دارای پتانسیل استحصال آب باران حوضۀ آبخیز ...
صحتسنجی

بررسي صحت نتایج و انتخاب روش مناسا تار از باا دو
روش یادشده از چند راه ب شرح زیر صور گرفت:
 .1اضاف كرد موقعات چشم های موجاود در منطقا
ب نقش های نهایي (شکل .)10
 .2استفاده از نقش منطق ورودی آب زیرزماني حوض
سراب صادعيي ك با استفاده از اندازهگاری رقوم سطح آب
در فواصل زماني معا در تعداد  22حيق چاه مشااهدهای
در دورههااای ماااكزیمم و مانااامم (سااال 1381ا )1382
توسط مهندسا ادارۀ آب منطق ای تهاا شاده اسات (در
شکل  10نقش منطق ورودی آب زیرزماني ب يور نمونا
ب نقش تغذی مصنوعي روش  IFاضاف شده اسات كا باا
يبق با پتانسال باتی تغذی مصنوعي و پتانساال ضاعاف
ذخارۀ سطحي تطابق دارد).

شکل  .10نقشۀ صحتسنجی با موقعیت چشمهها و منطقۀ
ورودی آب زیرزمینی

موارد  1و  2منايق باا نفاوذ باشاتر و مساتعد تغذیا
مصنوعي را نشا ميدهند كا باا يبقاا دارای پتانساال
باتی تغذی مصنوعي و يبقا با پتانسال ضاعاف ذخاارۀ
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سااطحي رواناااب در نقش ا هااا منطبااق هسااتند و صااحت
نقش های ب دستآمده از  2روش را تمیاد ميكنند.
 .3استفاده از گازارشهاای هاادروژئولوژیکي ادارۀ آب
منطق ای و تطباق آ با نقش های موجود ك ب شرح زیار
است و صحت هر  2روش را تمیاد ميكند.
«بااا اسااتفاده از اناادازهگاااری سااطح آب در چاااههااای
مشاهدهای در دورههای ماكزیمم و مانامم و همچناا باا
استفاده از ارتفاع نقط نشان چاههای مشاهدهای نسبت با
محاسب ارتفاع مطيق ساطح آب در چااههاای مشااهدهای
دشت و با پاادهكرد ای ارقام روی نقش نسبت ب ترسام
منحنيهای تراز آب زیرزماني دشت از يریاق درو یاابي
نقا و مثيثبندی اقدام شده است.
هما يور ك ميدانام نقشا هاای تاراز آب زیرزماناي
حاوی ايالعا هادروژئولوژیکي فراواني باوده اسات كا از
آ جمي خطو جریا آبهای زیرزماني از يریق عماود
بر منحنيهای ایزوپاز ترسامي ب دست ميآیند.
بدیهي است از نقش های یادشده عالوه بر كياا ايالعاا
هادروژئولوژیکي و هادرودیناماکي نظاار تعااا جهاتهاای
جریااا مشااخصشااد منااايق مختيااف تغذیاا و تخيااا
زیرزمانااي تعاااا شااا یااا گرادیااا هااادرولاک آبهااای
زیرزماني استفاده كرد .مثال (در قسمت شمال و شمال شرقي
دشت نزدیکترشد فاصي منحنيها نسبت ب یکدیگر بااانگر
زیادبود شا سطح آب و یا گرادیا هادرولاک است و ایا
امر باانگر آ است ك سازندهای حاشا در ای نقاا آبخاوا
زیرزماني را تغذی مايكناد و با عکاس در قسامت غرباي و
جنوب غربي دشت منحنيها نسبت ب یکدیگر فاصي باشتری
ميگارند ك دلال بار كمتارباود مقادار شاا یاا گرادیاا
هادرولاک در ای قسمتهای دشت اسات) .هماا ياور كا
اشاره شده سازندهای آهکي در شمال و شامال شارقي دشات
ب عيت كارساتيباود در تغذیا آبرفات دشات الشاتر ساهم
باا ساازایي دارنااد و ب ا عکااس حاشااا هااایي ك ا از جاانس
كنگيومرایي هستند نقش كمتاری در تغذیا دشات خواهناد
داشت .شایا یادآوری است ك با توج ب منحنيهاای تاراز و
جهتهای جریا مالحظا مايشاود كا ساازندهای ساخت
مشرف ب دشت ب خصوص در شمال و شمال شارقي و شارق
دشت در تغذی آبرفت مشاركت دارناد و بادی ترتاا رابطا
هادرولاکي با دو آبخوا آبرفتي و آبخوا كارستي (آهکاي)
برقرار و آهکهای ايراف دشت آبرفت را تغذی ميكنند».

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،2تابستان 1395

288

 .4اسااتفاده از نساابت بااا ( ECهاادایت الکتریکااي) و
دبي :از با چشم های موجود در منطق موقعات تعدادی
از آنها ك  ECو دبي ثبتشده دارند با نقشا هاای حاصال
افزوده و مشاهده شد ك هم آنها ب جزچشم های هناام و
چشم برقي (موقعات چشم های یادشده در نقش های دو
روش در شااکل  11نشااا داده شااده اساات) در يبقااا
یکساني هستند .ب باا دیگر هم چشم ها در نقش هاای
تغذی مصنوعي حاصل از دو روش در يبق با پتانسال باات
و در نقش های ذخارۀ سطحي ب دساتآماده از  2روش در
يبق با پتانسال ضعاف قرار دارند ولي چشم های یادشده
در نقش ا هااای  2روش در يبقااا متفاااوتي قاارار دارنااد؛
بنااابرای باارای صااحتساانجي نتااایج از دادههااای هاادایت
الکتریکي ) (ECدر برابر دبي چشم هاای هناام و چشام
برقي در سالهای  1382تا  1391استفاده شد .ازآنجااكا
هدایت الکتریکي در هر سال یک یا دو باار انادازهگااری و
ثبت شده بود در مقابل  ECثباتشاده در هار مااه از هار
سالي دباي ثباتشاده در هماا زماا را نااز اساتخراک و
مقایس ا كااردیم .چشاام چشاام برقااي در محاادودهای از
آبخااوا دشاات الشااتر قاارار دارد ك ا يبااق نتااایج دارای
نفوذپذیری و تغذی بات است و چشم هناام در منطقا باا
پتانسال تغذی كم قرار دارد .هما يورك در شکلهای 12
و  13مشاهده ميشود افزایش دبي در چشم چشم برقي

با كاهش  ECهمراه است ك ای نشا دهندۀ پاسخ ساریع
هااادرودیناماکي چشاام یادشااده ب ا تغذی ا اساات زیاارا
اخااتال آب سااطحي بااا آب زیرزمانااي در فاصااي زماااني
كوتاه سب ميشود مازا هدایت الکتریکي آب زیرزماني
كاهش یابد؛ اما تغاارا دبي در برابر چشم هنام تدریجي
است و هاچ افتوخازخاصي ندارد (شاکل هاای  12و .)13
تحيال ای نتایج و مشاهدۀ موقعات چشم ها در شکل 11
باانگر صحت باشتر روش  IFنسبت ب  WOAاست.
عالوه بر موارد یادشده برای بررسي صاحت نتاایج نقشا
تغذی مصنوعي ب دستآمده از روش  IFمنطق شهری را در
يبق با پتانسال متوسط از نظر تغذیا مصانوعي قارار داده
ولي در روش  WOAمنطق شهری در يبق با پتانسال باات
از نظر تغذی مصنوعي قرار دارد درحاليك شهر از نظر نفاوذ
و تغذی نميتواند پتانسال بات داشت باشد.
پس از انتخاب روش IFبا منزلا روش مناسا تار دو
نقش نهایي تغذی مصانوعي و ذخاارۀ ساطحي ایا روش
وارد ساامان پشااتاباني تصاامامگااری ) (DSSشاادند و بااا
درنظر گرفت مسائل اقتصادی – اجتمااعي باا نقشا هاای
فاصي از منايق مسکوني اراضي دیم و آبي تركا شدند و
نقش های نهایي منايق مستعد جمعآوری آب بارا (نفاوذ
و ذخارۀ سطحي) تها شد (شکلهای  14و .)15

شکل  .11موقعیت چشمههای هنام و چشمه برقی در نقشههای روش  IFو WOA
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چشم ی چشم برقي

چشم ی هنام
600

800
600

400

400
200

200

0

0
89 88 87 86 85 84 83 82
)EC (m/day

91 90

دبی )(m3/day

شکل  .12نمودار نسبت  ECبه دبی در چشمۀ چشمه برقی

شکل  .14نقشۀ پتانسیل تغذیۀمصنوعی بهروش  IFو DSS

بحث و نتیجهگیری
ارائ ايالعا مکاني از منايق تولادكنندۀ رواناب گاامي مهام
در ب كاارگاری ساساتمهاای جماعآوری روانااب درو یاک
حوض آبخاز است .از سوی دیگر برای ارزیاابي مکااني روانااب
ب بررسيهای دقاق محيي با قدر تفکاک بات نااز اسات كا
ای امر برای منايق وساع كاری دشوار و پرهزین خواهد باود.
روش ارائ شده در ای مطالع ساستم ايالعا جغرافااایي را
ب عنوا ابزاری قدرتمند و مفاد برای تركا ذخااره آناالاز و

91 90 89 88 87 86 85 84 83 82
دبی )(m3/day

)EC (m/day

شکل  .13نمودار نسبت  ECبه دبی در چشمۀ هنام

شکل  .15نقشۀ پتانسیل ذخیرۀ سطحی بهروش  IFو DSS

مدیریت دادههای مکاني معرفي مي كند كا مايتواناد در هار
مقاا از سطح حوض آبخاز استفاده شود و ب عناوا روشاي
منطقي برای كمک ب تصامامگااریهاا از يریاق شناساایي
سطح حوض نقش برداری و ارزیابيهای مکااني در مطالعاا
مکا یابي استفاده شود .در ای پ وهش نقش هاای مکاا یاابي
تغذی مصنوعي و ذخارۀ سطحي رواناب با مقایسا روشهاای
 IFو  WOAو با درنظرگرفت مساائل اقتصاادی اجتمااعي در
قال نقش های فاصي از منايق مسکوني اراضي آبي و اراضاي
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دیم تها شد .مساحت يبقا در نقش نهایي تغذی مصنوعي
ب ترتا شامل يبق با پتانسال كم  279/2يبق با پتانساال
متوسط  252/8و يبق با پتانساال باات  242/4كايومترمرباع
است و مساحت يبقا در نقشا نهاایي ذخاارۀ ساطحي آب
ب ترتا شامل يبق با پتانسال كم  300يبقا باا پتانساال
متوسط  333/9و يبق با پتانساال باات  140/5كايومترمرباع
است .با توج ب نتایج تحقاق باشتری پتانسال بارای تغذیا
مصنوعي حوض آبخاز سراب صادعيي در مركز دشت با خاك
ماس ای شا مالیم سازند آبرفتي و كاربری كشااورزی آباي
است و ضعافتری نقا در منايق با ارتفاع زیاد خاك رساي
سايتي سازند آهک مارني و كاربری جنگل با تاک پوشش كام
است .احداث حوضچ نفوذ عالوه بر تغذیا مصانوعي آبخاوا
در بهبود ماکروكياما آباااری محادود بهباود زیساتگاههاای
يباعي مناظر يباعي و منافع دیگر ناز مؤثر است .در احاداث
حوضچ های نفوذ مسائل فني ازجمي حجام ذخااره ارتفااع
سرریز پيریزی و سایر مسائل فني تزم است كا با درساتي
رعایت شود .شناساایي نقاا باا پتانساال بااتی تغذیا از دو
جهت قابل بررسي است :نخست ای نقا ميتوانناد مبناایي
برای مطالعا مختص ب تغذی مصنوعي باشند .دوم با توجا
ب اینک نقا تغذی از نظر آلودگي آساا پاذیرتری مناايق
یک آبخوا هستند و پخاش آتینادههاا در زو هاای تغذیا
ب يور مؤثری سریعتر صاور مايگاارد مايتاوا در بحاث
آسا پذیری آبخوا از آنها كمک گرفت .همچناا باشاتری
پتانسال برای ذخارۀ سطحي رواناب در حوض آبخااز ساراب
صادعيي در ايراف دشت ب سمت ارتفاعا (شاا باا 10
تا  70درصد) خاك رسي سايتي سازند آهکاي ژوراسااکي و
كرتاس و كاربری مرتاع متوساط و فقاار و جنگال متوساط و
فقار است .احداث بانکت و ترا بنادی ساب حفاظات آب و
خاك از يریق حفظ آب در خاك كنترل ساال و فرساایش و
ایجاد محاطي مناس برای كاشت درخت یا عيوفا مايشاود.
پاشانهاد ماايشااود كا بااا در دساات داشات نتااایج گاازارش
مطالعا صور گرفت در حوض آبخاز و مقایس حجم و دباي
ساالبها امکا برآورد حجم مورد نااز ساازههاای استحصاال
آب ب دست آید .ب كارگاری عمياا مکاناکي و باولاوژیکي در
حوض آبخاز باید حاول محاور مساائل اقتصاادی و اجتمااعي
حوض و با در نظر داشت كيا روابط موجود در حوض انجاام
گارد .بر ای اسا توصا ميشود حجم عمياا و گسترۀ آ
متناس با شرایط كيي حوض صور گارد .با توج با نتاایج
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تحقاقا انجامشده در خصوص تمثار مکااني ساطوح ماؤثر در
دبي اوک ساالب و شاخص مکاني آ توسط روغني [ ]13ایا
امکا وجود دارد تاا باا انتخااب مکاا هاای مناسا ماازا
اثربخشي سازههای كنترلي را تا حداكثر ممک ارتقاا بخشااد.
بنابرای توصا ميشود موضوعا منطبق با نتایج ای تحقاق
ب مجموع مطالعا آبخازداری اضاف شود و تکمال مطالعا
در زمان موضاوعاتي نظاار مکاا یاابي مناايق ماؤثر در اوک
ساالب و ب بااني تعاا شاخص مکاني سال حوض در تيفااق
با مطالعا بهان سازی عمياا سازهای ب منظور دسترسي با
اهااداف توسااع در حوض ا هااای آبخاااز و همچنااا كاااهش
هزین های بخش اجرا بساار ضروری است.
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