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که میانگین طوریایران سرزمینی است خشک با نزوالت جوی بسیار کم به

بارش آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در دنیا است. امروزه با افزایش 

برداری از منابع تبع آن افزایش تقاضا برای مواد غذایی، بهرهجمعیت کشور و به

که طوریمنابع آب زیرزمینی بسیار بیشتر از گذشته شده است، بهویژه آب، به

این میزان مصرف بیشتر از میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی است. لذا باید این 

یابی کمبود منابع آب زیرزمینی جبران شود. هدف از این پژوهش مکان

ن های آب زیرزمینی در استان لرستاهای مناسب تغذیه مصنوعی سفرهپهنه

جنس خاک و ، شیبهای مورد نیاز همچون در این تحقیق ابتدا الیهاست. 

های ، میزان بارندگی، پراکنش آبرفتاراضیشناسی، کاربریساختار زمین

 افزارمنطقه موردنظر تهیه شد. سپس در نرم ای درکواترنری و تصاویر ماهواره

GIS و استفاده از منطق های اطالعاتی با انطباق الیهFuzzy های مناسب مکان

های مناسب پخش سیالب محلهای زیرزمینی و برای تغذیه مصنوعی آب

 28294، از کل مساحت استان )دست آمدهاستخراج شد. براساس نتایج به

های ( مناسب برای طرح%5/32کیلومترمربع ) 36/9258کیلومترمربع( حدود 

سطح استان  (%21کیلومترمربع )حدود  36/5926تغذیه مصنوعی و حدود 

در نهایت از تلفیق دو نقشه  های پخش سیالب است.مناسب برای اجرای پروژه

استان مصنوعی و پخش سیالب در این های مناسب برای تغذیهحاصل، مکان

تفاده و . در نتیجه اس( برآورد شد%79/21)مربع کیلومتر 21/7682 حدود

جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل حجم های سیستم اطالعات کارگیری مدلبه

ها در قضاوت گیریبندی تصمیمهای جغرافیایی و ارزیابی و اولویتباالی داده

های تغذیه مصنوعی و پخش یابی محلکارشناسانه، ابزار کارامدی را برای مکان

 کند.سیالب فراهم می

 

های زیرزمینی، مدل فازی، یابی، تغذیه مصنوعی، آبمکان کلمات کلیدی:

 استان لرستان.

 

 

Iran is a dry land with very little rainfall. The average rainfall 

in Iran is less than a third of the global average. Nowadays, 

with the increase in population and the subsequent increase 

in demand for food, the utilization of water resources, and in 

particular groundwater resources, is considerably increased. 

Currently the amount of groundwater resources exploitation 

exceeds its supply and so the lack of groundwater resources 

should be compensated. The purpose of this study was to 

locate zones suitable for the artificial recharge of the aquifers 

with a case study for Lorestan Province. For this purpose, 

AHP was employed as an efficient techniques and 

comprehensive system designed for multiple criteria 

decision-making. Required layers such as the slope, soil and 

geological structure, land use, rainfall, distribution of 

Quaternary alluvial and satellite imagery of the area was 

prepared. Then GIS software was used to overlay the layers 

and information and with use of Fuzzy logic, distinguishing 

suitable sites for artificial recharge of groundwater and the 

flood spreading. Based on the results, form the total area of 

the province (28294 km²), about 9258.36 km² (32.5%) are 

suitable for the design of artificial recharge and 5926.36 km² 

(about 21%) can be considered for flood spreading. Finally, 

the integration of the two resulting maps led to suitable sites 

for artificial recharge and flood spreading as about 7682.21 

km² (21.79%). Therefore, GIS models are a powerful tool to 

locate artificial recharge and flood plain sites, because of 

their ability for analysis of large geographical data and 

prioritization of scientific decisions.  

 

Keywords: Artificial recharge, Fuzzy model, Groundwater, 

Locating, Lorestan province. 
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  مقدمه -1

 

کشور ایران سرزمینی است خشک و نیمه خشک با نزوالت جوی 

که میانگین بارش سالیانه آن کمتر از یک طوریبسیار اندک، به

سوم متوسط بارندگی سالیانه جهان است. این گستره بزرگ 

جغرافیایی با مشخصات هیدرولوژیکی خاص )مانند حجم نزوالت 

 117دسترس و حجم آب قابل 296یر و تعرق ، تبخ413جوی 

مترمکعب،  1900میلیارد مترمکعب، سرانه آب تجدیدشونده 

های آن از آب %65میلیارد مترمکعب که حدود  43مصرف 

اکنون که همویژه این(. به1385شود )علیزاده، زیرزمینی تامین می

دشت آن ازنظر منابع آب زیرزمینی در  220دشت کشور  630از 

(. لزوم شناخت 1385های ممنوعه قرار دارند )کردوانی، ده دشتر

شود جا ناشی میهای زیرزمینی از آنبرداری بهینه از آبو بهره

های شیرین قابل استفاده را تشکیل از کل آب %99که این منابع 

(. مشکالت ناشی از بروز 1383دهند )مهدوی و همکاران، می

های مخرب از سوی دیگر، لزوم سو و سیالبها از یکسالیخشک

سازد. در این رابطه مدیریت صحیح منابع آب را نمایان می

های زیرزمینی و تنظیم های سطحی، تغذیه آبآوری آبجمع

کارهای مدیریت منابع آب ترین راهبرداری صحیح آب، مهمبهره

های (. تغذیه مصنوعی آب1386روند )قهاری و پاکرو، شمار میبه

توان گیرد، ازجمله میهای مختلفی صورت میی به روشزیرزمین

، 2های وسیعغرقاب کردن زمین در کرتاز طریق:  1به پخش آب

های تغذیه و از طریق ، گودال4، ایجاد نهر3تغذیه از طریق رودخانه

 اشاره کرد.  5پخش سیالب

Mahdavi et al. (2004) یابی ای را در مورد مکانمطالعه

رای تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی از های مناسب بمحل

های اطالعات جغرافیایی در یکی طریق سنجش از دور و سیستم

از مناطق جنوبی اصفهان انجام دادند. در این بررسی پس از تهیه 

های شیب، خاک، جهت شیب، شبکه آبراهه، اطالعات نقشه

ق و با های اطالعاتی با هم تلفیاقلیمی و نقشه کاربری اراضی، الیه

های مناسب برای استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، محل

ها آن آمده از پژوهشدستتغذیه مصنوعی استخراج شد. نتایج به

داد که استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات نشان

های تواند ابزار کارآمدی برای مکان یابی محلجغرافیایی می

 (2007)رزمینی باشد. های زیمناسب تغذیه مصنوعی آب

Ghayoumian et al. یابی مناطق تغذیه آب زیرزمینی برای مکان

در حوضه آبخیز گاوبندی از فاکتورهای شیب، نفوذ پذیری 

گرفتند. پارامترهای باال در سطحی، ضخامت و کیفیت آبرفت بهره

های مختلف امتیازدهی و تلفیق و با اعمال روش GISمحیط 

 شدند.

Radhir (2007) Sekar and  در پژوهشی با عنوان ارزیابی

آوری آب باران در سیستم حوضه آبخیز یابی پتانسیل جمعمکان

آوری آب و ارزیابی روش مشخصی از ارزیابی پتانسیل جمع

حداقل رساندن داد که برای بهها را ارائه دادند. نتایج نشانهزینه

آوری آب راتژی جمعتلفات رواناب و ذخیره آن باید متغیرهای است

باران مورد استفاده قرارگیرد. این متغیرها شامل اطالعات مربوط 

های بندی مناطق مستعد تغذیه آبهای اولویتبه تهیه نقشه

زیرزمینی است. اطالعاتی مانند نقشه کاربری اراضی، شیب خاک 

ای در یک محل صورت خوشهآوری که بهو ... است. مناطق جمع

ز نظر مکانی و اقتصادی مورد تایید بوده، ولی در اند اجمع شده

آوری آب متفرق ها که موقعیت مکانی جمعبعضی از زیرحوضه

منظور بوده، باید توسعه اقتصادی با ارزیابی هیدرولوژیکی به

آوری آب مورد تسهیل در مدیریت ذخیره و باالبردن راندمان جمع

 استفاده قرار گیرد.

 Hissen et al. (2008)استفاده از سنجش از دور و  باGIS 

چی پی تایوان  6نقاط مناسب برای تغذیه آب زیرزمینی در حوضه

به  GISبا استفاده از  Mosavi et al. (2008)را بررسی کردند. 

مطالعه مناطق مناسب برای تغذیه آب زیرزمینی در جنوب دشت 

ه ایذه واقع در جنوب غرب ایران پرداختند و نتایج آن نشان داد ک

ها دارای بیشترین پتانسیل و مناطق دارای شکستگی در آهک

های متشکل از مواد ریزدانه و دارای نفوذ پذیری کم و نیز سازنده

 ترین پتانسیل تغذیه هستند.مناطق بدون شکستگی دارای کم

et al. (2009) Chenini   با استفاده ازGIS بندی تغذیه پهنه

های خشک را با تحلیل دادههای زیرزمینی مناطق مصنوعی آب

شناسی سطحی و شرایط بارندگی، شدت رواناب حوضه، زمین

طور موثر توانایی به GISآبخوان انجام دادند. نتایج نشان داد که 

 های زیرزمینی را دارد.بندی تغذیه مصنوعی آبپهنه

(2010) Sargaonkar et al. شناختی آبخیز بر به ارزیابی آب

های مناسب تغذیه مصنوعی با استفاده یین محلبرای تع GISپایه 

حکمت پور و همکاران  از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند.

یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی در دشت ( مکان1386)

را انجام  GISها در محیط بندی و تلفیق الیهورامین از طریق طبقه

های یابی محلن(، به مکا1390رمضانی مهریان و همکاران )دادند. 

های کارگیری روشهای زیرزمینی با بهانجام تغذیه مصنوعی آب

معیاره و سامانه اطالعات جغرافیایی پرداختند. گیری چندتصمیم

نتایج نشان داد که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در کنار فن بردار 

عامری دهد. رامشت و عربویژه نتایج با اعتبار بیشتری را ارایه می

منظور تغذیه مصنوعی بندی حوضه آبخیز بیاضیه به(، پهنه1392)

را بررسی کردند، نتایج  AHPهای زیرزمینی با استفاده از روش آب

 نشان داد که روش وزن دهی از اطمینان باالتری برخوردار است.

(، تحقیقی را با هدف شناسایی 1395افشان و همکاران )بذر

دشت سرخون بندرعباس با های مستعد پخش سیالب در عرصه

پوشانی انجام دادند. برای های بولین، فازی و هماستفاده از روش

زمینی، براساس آماره کاپا  های کنترلمقایسه سه روش از عرصه
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عنوان بهترین روش استفاده شد که در نهایت روش فازی به

( به تعیین بهترین 1396شناخته شد. دادوکالیی و همکاران )

های زیرزمینی گرمسار با استفاده تغذیه مصنوعی آبمکان برای 

دهی پرداختند. نتایج نشان داد که در مجموع های وزناز روش

چهل درصد منطقه برای تغذیه مصنوعی مناسب است. مهدوی و 

های یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب(، مکان1397اخوان )

ند. نتایج نشان زیرزمینی منطقه همدان را با روش فازی انجام داد

منطقه برای تغذیه مصنوعی مناسب تشخیص داده  %26داد که 

 شد. 

های دلیل دارا بودن منابع عظیم آباستان لرستان به

خیز و هموار بودن زمین، از کشاورزی و زیرزمینی، خاک حاصل

علت های اخیر بهباغداری پررونقی برخوردار است. در سال

دا ستابی در این دشت بسیار افت پیرویه، سطح ایبرداری بیبهره

کرده است. از سوی دیگر این منابع تامین کننده آب شرب، 

کشاورزی و صنعت شهرهای استان است. هدف از انجام این 

ه های مناسب تغذییابی سایتتحقیق، ایجاد چارچوبی برای مکان

مصنوعی منابع آب زیرزمینی و مناطق پخش سیالب در استان 

 .فاده از منطق فازی استلرستان با است
 

 منطقه مورد مطالعه -2

 

 50دقیقه تا  51درجه و 46استان لرستان در غرب ایران بین 

درجه  32النهار گرینویچ و دقیقه طول شرقی از نصف 3درجه و 

دقیقه عرض شمالی واقع شده  12درجه و  34دقیقه تا  37و 

خمین و های اراک و است. استان لرستان از شمال به شهرستان

، از شرق به شهرستان نهاوند و مالیر از استان همدان

شهر از استان اصفهان، از های گلپایگاه، فریدن و فریدونشهرستان

های دزفول و اندیمشک و از غرب به جنوب به شهرستان

شهر، اسالم آباد و هرسین محدود است. این های درهشهرستان

عرض تمامی شهرستان است که طول و  11استان شامل 

و جدول  1ها از سطح دریا در شکل همراه ارتفاع آنها بهشهرستان

های مرتفع لرستان یکی از استان نمایش داده شده است. استان 1

های سطحی آن تماما به و کوهستانی و پر آب ایران بوده که آب

های حوزه آبریز دریای عمان و خلیج فارس متعلق است. رودخانه

کیلومترمربع بوده و تقریبا شامل تمامی  31384 وسعت این حوزه

های شود. مناطق کوهستانی لرستان از کانونوسعت استان می

های مهم آبگیری مطمئن و همیشگی ایران بوده و شاخه

ترین این دهد. مهمهای کارون و کرخه را تشکیل میرودخانه

. این های بلند و پرف اشترانکوه و گرین استهای آبگیر کوهکانون

علت ارتفاع زیاد و ذخیره برف کافی در تمام سال ها بهکوهستان

 نماید.رودهای مهم این منطقه را تغذیه می

های گوناگون متحول صورتدر سطح استان نزوالت جوی به

صورت جریان سطحی شود. قسمتی پس از تبخیر بهو مجتمع می

در زمین نفوذ آورد. بخشی نیز وجود میها را بهدرآمده، رودخانه

صورت بدیهی دهد. در اینکرده و مخازن آب زیرزمینی را شکل می

است که برای ارزیابی پتانسیل آبی این استان الزم است که منابع 

 آب سطحی و زیرزمینی در آن بررسی شود.
 

 
 منطقه مورد مطالعه -1شکل 



  

 

 1398، تابستان 2ال چهارم، شماره س                                                     50                              فاضالب      نشریه علوم و مهندسی آب و  

 های مورد مطالعهایستگاهموقعیت  -1 جدول 

 ارتفاع )متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه

  8/1147 33˚         26ʹ 48˚        26ʹ خرم آباد

 1629 33˚        55ʹ 48˚        45ʹ بروجرد

 8/1197 33˚        31ʹ 47˚        39ʹ کوهدشت

 2/1567 33˚        49ʹ 48˚       15ʹ الشتر

 2022 33˚       24ʹ 49˚        42ʹ الیگودرز

 1/1859 34˚       30ʹ 48˚       00ʹ نورآباد

 1870 33˚       46ʹ 49˚       41ʹ ازنا

 25/1522 33˚       82ʹ 49˚       00ʹ درود

 673 33˚       33ʹ 48˚       02ʹ پلدختر

 1234 33˚       38ʹ 47˚       82ʹ چگنی

 1198 33˚       17ʹ 47˚       30ʹ رومشگان

 

 هامواد و روش -3

   

یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی متعدد عوامل موثر در مکان

های موثر در هستند. بدیهی است که استفاده از همه مشخصه

شده با توجه یادرو عوامل یابی میسر نیست. از اینهای مکانمدل

به نکاتی از قبیل هدف، مقیاس کار و دقت قابل انتظار، شرایط 

گذاری هر عامل و کافی بودن و منطقه، میزان تاثیر

منظور شود. در این پژوهش بهبودن اطالعات، تعیین میدسترسدر

های آب زیرزمینی از های تغذیه مصنوعی سفرهیابی محلمکان

، الیه شیب، میزان شناسیزمین های مختلف مانند:الیه

بارش، الیه بافت خاک و الیه نفوذپذیری، الیه ارتفاع، الیه هم

دلیل ناکافی باران بهکاربری اراضی استفاده شد. در تهیه نقشه هم

های هواشناسی مطالعه، از ایستگاهها در منطقه موردبودن ایستگاه

آباد، بروجرد،  سینوپتیک استان لرستان، نورآباد، پلدختر، خرم

الیگودرز، ازنا دورود، رومشکان، چگنی و کوهدشت استفاده شد. 

، ها محاسبهابتدا میزان بارندگی دریافتی در هریک از ایستگاه

های فوق رابطه سپس بین مقدار بارندگی ساالنه و ارتفاع ایستگاه

شد. در مرحله بعدی برای تهیه نقشه شیب،  رگراسیونی برقرار

بررسی قرار متری نقشه توپوگرافی مورد 100طوط تراز اطالعات خ

نود متری منطقه برای DEM گرفت. در مرحله بعد با استفاده از 

 ARCافزارمقدار شیب در نرم 600 × 600هر پیکسل با ابعاد 

GIS  های سبک واستخراج شد. در تهیه نقشه بافت خاک، بافت 
نیز حذف شد. ها نقشه تفکیک شده و بقیه بافتاز  متوسط

چنین در نقشه کاربری اراضی قسمت مرتع برای تغذیه هم

ها حذف شد. مصنوعی مناسب تشخیص داده شده و بقیه کاربری

های پخش سیالب براساس نقشه در مرحله بعد برای تهیه مکان

، مناطق و محل های استان لرستانپراکنش تهیه شده برای آبرفت

اترنری در سطح شهرستان ازنظر های آبرفتی کوهای دارای نهشته

هدف مورد بررسی قرار گرفته شد. سپس از توابعی همچون تابع 

و محاسبات مکانی  (Anaist Analyst( ،)3D Anaiyst)منطقی 

(Cell Statistics)  و(Raster Calculator )منظور ترکیب و به

های منظور نمایش مکانها استفاده شد. درنهایت بههمپوشانی آن

دست آمده ها، نقشه بهتر نقشهب و همچنین مقایسه دقیقمناس

لحاظ قابلیت در سه دسته اهمیت )اولویت اول، دوم، سوم( به

یابی عملیات مکان بندی شدند. برای انجامتغذیه مصنوعی طبقه

های مورد استفاده به طبقات معین اوال الیه fuzzy در روش

استفاده های مورداهمیت الیهبندی و ثانیا براساس اولویت و تقسیم

روش گیری مبادرت شده است. در ایندر منطق فازی به نتیجه

صورت درصدی موجود به DEM نقشه شیب منطقه براساس الیه

درصد تقسیم و بقیه  2و بیشتر از  2قسمت شیب کمتر از  به دو

های مرتبط تهیه و وارد منطق فازی اساس شیب فایلها برالیه

های اطالعاتی و گیری شده است. سپس الیهبرای تصمیم

ها با استفاده از توابع فازی در قالب رستر معیارهای تعیین شده آن

های گرفتند. بدین صورت الیهصورت ارزشی از صفر تا یک قراربه

دار فازی آماده شدند. سپس عملگرهای جمع، ضرب و گامای وزن

یجه حاصل در این های فازی شده صورت گرفت. نتفازی روی الیه

( محل تغذیه مستعد و 1و  0صورت دو قسمت )عملیات به

نامساعد در نقشه نهایی تقسیم شده است. درنهایت نقشه نهایی 

های مناسب تناسب زمین براساس ارزیابی دقت مدل برای عرصه

 .پخش سیالب فراهم شد

توسط عسگرزاده  1965های فازی در سال نظریه مجموعه

زمان تاکنون، گسترش زیادی یافته و نظریه از آنعرضه شد. این 

کاربردهای مختلفی در علوم مختلف نظیر الکترونیک، منابع 

ریزی شهری پیدا کرده است. طبیعی، معدن و مدیریت و برنامه

تواند ای است از درجات عضویت که مییک مجوعه فازی مجموعه

ه توسط یک طور پیوسته از صفر تا یک اختیار شود. این مجموعبه

شود. عضویت یک به یک مجموعه یعنی تابع عضویت مشخص می

تعلق کامل و عضویت صفر یعنی عدم تعلق به مجموعه. هرچه 

تر باشد نشانه تعلق بیشتر به مجموعه درجه عضویت به یک نزدیک

تواند توسط کاربر و موردنظر است و برعکس. درجه عضویت می
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تعیین شود و یا براساس  براساس نظرات کارشناسان و خبرگان

ای، سیگوئیدی ای، زنگولهتوابع تحلیلی مانند تابع مثلثی، ذوزنقه

دست آید. ویژگی دیگر این منطق این است که بتوان و گوسی به

شان در هم، بر اساس اهمیتهای پایه را نسبت بهطریقی نقشهبه

دهی کرد. با استفاده از پنج عملگر بندی و وزنموضوع رتبه

جمع جبری ضرب جبری فازی، حاصلحاصل، AND، ORازیف

ها را با هم ترکیب و تلفیق توان الیهفازی و عملگر فازی گاما می

 روش یک اصل در فازی روش (.Bonham Carter, 1984)نمود 

 روش ترینقبول قابل که است استفاده مورد هایالیه به دهیوزن

 بشری دانش به وابسته فرآیندهای ابهام کردن مدل یابی برایمکان

 بسیار دهینتیجه و پایین پذیریریسک است. این روش، دارای

همکاران،  و احمدپور؛ Lee et al., 2008است ) باالیی و مناسب

 (.1387پزان، ؛ کوره1386

 نتایج و بحث  -4

    

های کوهستانی در غرب ایران است. استان یکی از استان لرستان

های زاگرس پوشانده است. آب و این استان را کوهبیشتر مناطق 

و تنوع آب و هوا در آن از شمال شرق  بودههوای این استان متنوع 

به جنوب غرب کامال مشهود است. میانگین بارش ساالنه استان 

. ابتدا میزان بارندگی دریافتی در استمتر میلی 600تا  550

ار بارندگی ساالنه و سپس بین مقد و ها محاسبههریک از ایستگاه

(. با 2د )شکل ش های فوق رابطه رگراسیونی برقرارارتفاع ایستگاه

نقشه بارندگی ساالنه در  ،توجه به عدد حاصل از این رابطه

 .تهیه شدارتفاعات مختلف منطقه 

 

 

 
 رابطه رگرسیونی بین ارتفاع و بارندگی -2شکل 

 

29.3081622.0صورترابطه رگرسیونی به  xy و
9343.02 R که  استy:  مقدار بارندگی ساالنه در ارتفاعات

توزیع میانگین بارندگی ساالنه  .استارتفاع هر نقطه  :xمختلف و 

 است.نشان داده شده  3در استان لرستان نیز در شکل 

 

 
  توزیع میانگین بارندگی ساالنه در استان لرستان -3شکل 
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بندی شیب در سطح استان با توجه به رابطه طبقه 4شکل 

های زیرزمینی و مناطق میزان شیب و تغذیه مصنوعی سفره آب

در این نقشه چهار طبقه شیب کمتر  .استمساعد پخش سیالب 

درصد به باال تفکیک  5و  5تا  3درصد و  3تا  2درصد و بین  2از 

از استان لرستان  %8/31 ،2شده است. بر اساس این شکل و جدول 

بوده که برای تغذیه مصنوعی سفره  %2دارای شیب کمتر از 

ی و مناطق مساعد پخش سیالب در اولویت اول های زیرزمینآب

 .است
 

 توزیع طبقات شیب استان لرستان در چهار طبقه -2جدول 

 (2mK) مساحت درصد پوشش منطقه شیب درجه قابلیت گروه

 9/9058 8/31 درصد 2کمتر از  اولویت اول 1

 2/914 5/2 درصد 3تا  2بین  اولویت دوم 2

 3/12185 8/51 درصد 5 تا 3بین  اولویت سوم 3

 6/6135 82/13 درصد 5بیش از  اولویت چهارم 4
 

 
 طبقات شیب استان لرستان -4شکل 

 

کنند. طور کلی خاک عاملی است که گیاهان در آن رشد میبه

آورد، تنها مواد الزم برای رشد گیاهان را فراهم میاین عامل نه

بلکه آب مورد نیاز برای تعرق و اکثر شانزده عنصر شیمیایی الزم 

ها با توجه به کند. خاکبرای رشد و نمو گیاه را تامین می

ها )ساختمان، عمق، بافت، محتوی مواد غذایی خصوصیات آن

)کوچکی  ای با یکدیگر دارندقابل مالحظههایی واسیدیته( تفاوت

های سبک و (. در تهیه نقشه بافت خاک، بافت1382 و همکاران،

د. با توجه به شها حذف متوسط از نقشه تفکیک شده و بقیه بافت

( از مساحت %32/40) کیلومتر مربع 28/13352حدود  5شکل 

های های تغذیه مصنوعی سفره آبطرحاستان مناسب برای 

.استرزمینی زی

 

 
 نقشه بافت خاک استان لرستان -5 شکل
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 .دهد، نقشه کاربری اراضی استان لرستان را نشان می6شکل    

 10تا 5گیاهی همانطور که در نقشه نمایان است مرتع با پوشش

درصد، بیشترین وسعت منطقه را در برگرفته است که حدود 

کیلومترمربع با اولویت اول نشان داده شده  32/898(، 8/3%)

است. در این نقشه قسمت مرتع برای تغذیه مصنوعی مناسب 

 د.شها حذف تشخیص داده شده و بقیه کاربری
  

 
 پوشش گیاهی مرتع در استان لرستان -6 شکل

 

بندی منابع در اصل شامل ها و جمعتجزیه و تحلیل داده

ترکیب فهم و سپس های قابلتقسیم عوامل محیطی به پارامتر

منابع که ارزیاب بتواند به توان و یا محدودیت نحوی ها بهآن

ی هاببرد. برای تعیین محلنظر پیسرزمین برای کاربری مورد

های آب زیرزمینی، پس از تهیه مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره

خاک( از اراضی، شیب، بافتهای )همباران، کاربرینقشه

 Anaist)چون تابع منطقی هم (ARC GIS)افزار های نرمقابلیت

Analyst) و(3D Anaiyst) و محاسبات مکانی (Cell Statistics) 

ها ترکیب و همپوشانی نقشهمنظور به (Raster Calculator) و

های مناسب منظور نمایش مکاناستفاده شده است. در نهایت به

دست آمده در سه هها، نقشه بتر نقشهو همچنین مقایسه دقیق

لحاظ قابلیت تغذیه مصنوعی )اولویت اول و دوم( به دسته اهمیت

که مساحت استان با توجه به این (.7بندی شده است )شکل طبقه

 7، با توجه به شکل استکیلومترمربع  28294حدود لرستان 

( از مساحت شهرستان %5/32کیلومترمربع ) 36/9258 مقدار

 مناسب های زیرزمینیهای تغذیه مصنوعی سفره آببرای طرح

 تشخیص داده شده است.

 

 
درصدی برای استان  5/32 پهنهبا روش فازی با  آب زیرزمینی هایهای مناسب تغذیه مصنوعی سفرهمحلدست آمده هنقشه تلفیقی ب -7 شکل

 لرستان
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 های مناسب برای پخش سیالبیابی محلمکان -5

 

 10191های کواترنری استان لرستان با گستردگی بیش از نهشته

مساحت شهرستان را شامل  %7/49که در حدود کیلومترمربع 

های برای اهداف مختلف های متنوع، قابلیتشود، با مشخصهمی

ها در استفاده مورد نیاز زندگی بشری دارند. شناسایی این قابلیت

مطالعات و ها کمک موثری خواهد نمود. با توجه به بهینه از آن

هیه شده برای و براساس نقشه پراکنش ت های انجام شدهبررسی

های های دارای نهشتههای استان لرستان، مناطق و محلآبرفت

آبرفتی کواترنری در سطح استان از نظر هدف مورد بررسی در این 

های های مناسب برای اجرای طرحیابی سایتپژوهش که مکان

از سطح استان قابل بررسی هستند  ایدر نواحی ،آبخوانداری است

و موقعیت آبخوان موجود  8ها در شکل آن گیریکه موقعیت قرار

 نشان داده شده است. 9شکل ها در در آن

 

 
 های کواترنری در سطح استان لرستانموقعیت قرارگیری آبرفت -8 شکل

 

 
 های موجود در سطح استان لرستانموقعیت قرارگیری آبخوان -9 شکل

 
های مناسب برای پخش سیالب برای مشخص کردن محل

های مناسب و موقعیت حداقل به دو الیه اطالعاتی شامل شیب

های موجود در سطح استان نیاز است. الیه موقعیت آبخوان

های انجام گرفته در ها مطابق اطالعات موجود و بررسیآبخوان

شد شناسی این شهرستان تهیهبا کمک نقشه زمینسطح استان 

های شیب مناسب (. همچنین نقشه شیب مطابق با رده9 )شکل

پس از تهیه  (.4مطابق باشکل) برای پخش سیالب تهیه شد

همچون  (ARC GIS) افزارهای نرمقابلیتاز  های مورد نیازنقشه

و محاسبات  (3D Anaiyst) و (Anaist Analyst) تابع منطقی

منظور ترکیب به (Raster Calculator) و (Cell Statistics) مکانی
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های با توجه به الیهها استفاده شده است. پوشانی نقشهو هم

 28294مطالعه از زیرزمینی و درصد شیب منطقه مورد هایآب

ها تعلق گرفته به آبخوان %14سطح استان حدود  از مربعکیلومتر

نظر انجام خواهد مطالعات، در این سطح مورده بیشتر است ک

  گرفت.
های مناسب تغذیه مصنوعی نهایت برای تعیین محلدر 

های های آب زیرزمینی و مناطق پخش سیالب نقشه محلسفره

( با 10و  7های مناسب تغذیه مصنوعی و پخش سیالب )شکل

 10های مناسب مطابق شکل هم تلفیق شده و نقشه محل

شود از کل سطح میچنان که مشاهده هم این شکل، شد. درتهیه

استعداد  %21ها تن مربعکیلومتر 28294 مساحت استان به

خیزی را دارد که برحسب میزان بارندگی و درصد شیب و سیل

شناسی مشخص شده است. در این شکل استعداد مناطق زمین

های اول بندی شده است، که اولویترده اولویت 4خیزی در سیل

خیزی را به ترتیب بیشترین و کمترین استعداد سیلتا چهارم به

  اند.خود نسبت داده
  

 
 های مناسب برای پخش سیالببندی محلنقشه اولویت -10 شکل

 

. استروش فازی به 10شکل های تلفیق نقشه 11شکل 

خیزی در غرب استان سیلترین نیاز به تغذیه مصنوعی و بیش

 4تا  1های لرستان مشاهده شده است. این شکل به اولویت

نیاز تا کمترین  ترتیب از بیشترینبندی شده است که بهتقسیم

، %6/7. اولویت اول حدود دهدرا نشان مینیاز به تغذیه مصنوعی 

 52/1و  32/4و اولویت سوم و چهارم به ترتیب  %35/8اولویت دوم 

   اند.دربرگرفتهدرصد از منطقه مورد مطالعه را 

 

 
 های آب زیرزمینی و پخش سیالبهای مناسب برای تغذیه سفرهبندی محلنقشه اولویت -11 شکل
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 نتیجه گیری -6

 

منابع  نیشدن انیگزیو عدم جا ینیرزمیز هایآب هیمروزه تخلا

با آن روبرو  یاست که جوامع بشر یمشکالت نتریاز بزرگ یکی

 یکشاورز یهانیاستفاده گسترده از زم استان لرستانهستند. در 

 یکارهااز راه یکیشده است.  ینیرزمیباعث افت سطح آب ز

 ینیرزمیز هایآب ینوعمص هیبحران، تغذ نیکاهش ا یمناسب برا

 الب،یقدم در طرح پخش س نتریمنظور مهم نیاست. بد

پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل  یمناطق مستعد برا یابیمکان

های تحقیق با توجه به یافتهاست.  ینیرزمیآب ز هایسفره

ریزی محیطی توان گفت که کاربرد روش منطق فازی در برنامهمی

کند ریزان کمک میسزایی برخوردار است و به برنامههاهمیت باز 

تا با سرعت و دقت کافی به حل مسائل پیچیده طبیعی بپردازند. 

های یابی بهینه و مساعد برای تغذیه آبدر این پژوهش برای مکان

افزار سیستم اطالعات جغرافیایی زیرزمینی از روش فازی در نرم

های یافتن به محلابی و دستییجهاستفاده شده است. برای نت

 DEMهایی مانند )الیه های زیرزمینی از الیهمناسب تغذیه آب

خاک و  شهرستان، شیب منطقه، کاربری اراضی، الیه

ای که بارش و ...( استفاده شده است. نتیجهشناسی، همزمین

 .نشان داده است 11 شکلدر  دهمدست آروش بهدرنهایت از این 

اساس است که بر %79/21 برابر مناطق مستعد در منطقه

های زیرزمینی بآاولویت اول برای تغذیه مصنوعی  ،بندیاولویت

بندی هایی نیز مانند اولویت. در کنار این تحلیل نقشهاست 6/7%

خیزی مشخص شده است. برای تهیه های تغذیه و نیز سیلمحل

ها در این یانگین دبی آنهای پیزومتری و منقشه آبخوان از چاه

 %3/23ده است. اولویت اول برای پخش سیالب شمنطقه استفاده 

از کل مساحت منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شد. همچنین 

توزیع مناطق مساعد تغذیه مصنوعی و پخش اولویت اول برای 

های در قسمت ،انتظارر نتایج موردبناب است که  %6/7 سیالب

گیاهی و بافت ای و مناطق دارای پوششتلماسه ای ورسوبات ماسه

 درصد واقع شده است. 2سبک خاک دارای شیب کمتر از 
 

 هانوشتپی -7

1- Water Spreading 

2- Basin 

3- Steram Channel 

4- Ditch Method 

5- Flooding Method 

6- Basin 

 

 مراجع -8

 

 عدلی، س.، نظری محمدزهرائی، س.، و حبیبی، ک.، ا.، احمدپور،

 برای GIS و فازی هایالگوریتم از استفاده"، (1386)

 زباله دفن محل موردی مطالعه شهری تجهیزات یابیمکان

 .42-31(، 42) 33 ،شناسی محیط ،"بابلسر شهر

باقری دادوکالیی، ا.، محمدولی سامانی، ج.، و سروریان، ج.، 

های تعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچه"(، 1396)

تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و 

AHP" ،نامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساختفصل ،

2(1 ،)12-16  

مقایسه "(، 1395بذرافشان، ا.م.، علیایی، م.، و غالمی، ح .، )

های مناسب پخش های تلفیقی در شناسایی عرصهروش

)مطالعه موردی: های ساحلی جنوب ایران سیالب در دشت

مجله علمی ترویجی ، "دشت سرخون، استان هرمزگان(
 .56-43(، 4)4، های سطوح آبگیر بارانسامانه

تغذیه مصنوعی (، 1369بیز، ژانف، لوسیون، بورگه، و ژاک، لومان، )
مرکز نشر  ،ترجمه جالل حیدرپورهای آب زیرزمینی، سفره

 دانشگاهی، تهران.

، احمدی، ح.، و خلیل پور، ا.،  نیا، س.پور، م.، فیضحکمت

بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی پهنه"(، 1386)

گیری و سامانه پشتیبانی تصمیم GISکمک دشت ورامین به 

DSS" ،8-1، 42، مجله محیط شناسی. 

منافی، س.، سفیانیان، ع.، کریم الدین، ج.، مهدوی، ر.، پورخواجه

گزارش نهایی پروژه تعیین  (،1385)زاده، ح.، و سلطانی، س.،  
صنعتی مناطق های چوبی صنعتی و نیمهرویشگاه گونه

، شورای خشک مدیترانه در استان چهارمحال و بختیارینیمه

های علمی کشور، برنامه ملی تحقیقات، پروژه پژوهش

 پژوهشی ویژه توسعه کشور )توتک(.

دی حوضه بنپهنه"(، 1392عامری، ع.، )رامشت، م.ح.، و عرب

های زیرزمینی با منظور تغذیه مصنوعی آبآبخیز بیاضیه به

نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و ، "AHPاستفاده از روش 
 .96-69، 17( 45، )ریزیبرنامه

رمضانی مهریان، م.، ملک محمدی، ب.، جعفری، ح.ر.، و رفیعی، 

های انجام تغذیه مصنوعی یابی محلمکان"(، 1390ی.، )

گیری های تصمیمکارگیری روشزمینی با بههای زیرآب

مجله علوم و ، "چندمعیاره و سامانه اطالعات جغرافیایی
 .10-1، 14، مهندسی آبخیزداری

های شهری با یابی پارکمکان"(، 1385محمدی، ش .،  )علی

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع ، پایان"GISاستفاده از 

 طبیعی، دانشگاه اصفهان.

، چاپ هجدهم، اصول هیدورلوژی کاربردی(، 1385علیزاده، ا .، )

 دانشگاه امام رضا، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

بررسی تاثیر استحصال و "(، 1386قهاری، غ .، و پاکپرور، م .، )

، "پخش سیالب بر منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان

، 14، انفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایر

368-390. 
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، چاپ هشتم، منابع و مسائل آب ایران(، 1384کردوانی، پ .، )

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 و فازی هایمجموعه تئوری اصول (،1387ا .، ) پزان،کوره
 ، انتشاراتآب مهندسی مسایل سازیمدل در آن کاربردهای

 .261، 2کبیر،  امیر صنعتی واحد دانشگاهی، جهاد

فرشچی، پ.، حسنی، ا.ح.، و روستا، ز.، مروتی، م.، منوری، م .، 

نامه انسان فصل، "هاطرح تغذیه مصنوعی آبخوان"(، 1387)
 .76-68، 18، زیستو محیط

رضایی، م.، و عبدالحسینی، م.، مهدوی، ر.، عابدی کوپاپی، ج.، 

های مناسب تغذیه مصنوعی منابع یابی محلمکان"(، 1383)

دومین کنفرانس ملی منابع آب ، "GISآب زیرزمینی از طریق 
 اردبیهشت.  24تا  23، دانشگاه تبریز، و خاک

بندی یابی و اولویتمکان"(، 1397مهدوی، ع.، و اخوان، س.، )

های زیرزمینی براساس مصنوعی آبمناطق مستعد تغذیه 

(، 12)5، "و منطق فازی پوشانیمنطق بولین، روش هم
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