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 یهتغذ يهاحوضچه بهینه یابیمکان در آبخوان و دشت کیفی و کمی هايشاخص نقش ارزیابی

 )بختیاري چهارمحال استان خانمیرزا، دشت موردي (مطالعه یمصنوع

  

  *1 زادهمهدي سیدسجاد و کبودوند فرشید

  

  )25/4/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 29/1/1399 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

 بـارش  کمبود اما دارد. بسیاري رونق کشاورزي آن در که است کشور حاصلخیز هايدشت از یکی بختیاري و چهارمحال استان در خانمیرزا دشت

 شـده  زمـین  فرونشست پدیده حتی و برداشتی هايچاه در آب سطح کاهش باعث منطقه، در موجود هايچاه از رویهبی برداشت و اخیر سالیان طی

 و امـالح  میـزان  افـزایش  باعث ها،آبخوان در آب حجم کاهش و نیتراته کودهاي خصوصبه شیمیایی کودهاي از زیاد استفاده دیگر ازسوي است.

 آبخـوان  احیاي راهکارهاي از یکی عنوانبه مصنوعی تغذیه هايحوضچه ایجاد اهمیت بنابراین است. شده دشت آن زیرزمینی آب در شیمیایی مواد

 انتخـاب  در گذارتأثیر عامل 12 تغذیه، حوضچه ساخت مناسب هايمکان شناسایی براي مطالعه، این در .شودمی آشکار پیش از بیش دشت این در

 شـده  مشـخص  )AHP( مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با یکدیگر به نسبت آنها وزن و شناسایی مصنوعی تغذیه هايحوضچه احداث محل

 داراولویت و مناسب هايمکان و شده داده قرار هم روي شده تولید هايالیه تمامی )،GIS( جغرافیایی اتاطالع سیستم از استفاده با ادامه در است.

 تحقیـق  این هايیافته با مطابق .است کشاورزي پساب از استفاده راستاي در پژوهش این در شده شناسایی بهینه هايمکان ویژگی اند.شده شناسایی

بـه  موجـود  هايآبراهه به نزدیکی شاخص وجود به توجه با زمین شیب و )درصد 40( وزن بیشترین زیرزمینی آب تراز افت عوامل، تمامی میان از

 غربـی  شمال و شمالی نواحی در واقع مربع کیلومتر 18 حدود وسعت با هاییمکان و داده اختصاص خودبه را وزن کمترین مستقل معیار یک عنوان

  داشت. خواهند قرار تغذیه چهحوض احداث اولویت در خانمیرزا دشت

  

  

  

  GIS تکنیک ،مکانیابی ،AHP روش ،زیرزمینی آب تراز :يدیکل يهاهواژ

  

  

  

  

  
  

  ایران. ،تهران مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه مهندسی، و نیف دانشکده عمران، مهندسی گروه. 1
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  مقدمه

 اسـت  آب تأمین منابع ترینمهم از یکی زیرزمینی آب هايسفره

 تغذیـه  اسـت.  برداشـت  قابـل  چشـمه  و قنـات  چـاه،  توسط که

 نـزوالت  طریـق  از طبیعـی  صـورت بـه  زیرزمینی آب هايسفره

 شـرایطی  در د.شومی انجام هارودخانه بستر از آب نفوذ و جوي

 آن ورودي میـزان  از بیش زیرزمینی آب از برداريبهره میزان که

 ایـن  تـأثیر  اولـین  داد. خواهد رخ زیرزمینی آب تراز افت باشد،

 تـأثیر  اسـت.  بردارانبهره بر آن تأثیر و پمپاژ هزینه افزایش افت،

 هـا، رودخانـه  بـه  زیرزمینـی  آب جریـان  ورود کاهش آن، بعدي

 .اسـت  اکوسیسـتم  بـر  آن منفـی  تـأثیر  و هـا بتـاال  و هـا چشمه

 مقـدار  شـدن  نـامتوازن  سـبب  زیرزمینی، آب تراز افت همچنین

 مجـاورش  هـاي آبخوان با سفره یک در محلول و شیمیایی مواد

 تراز سطح افت هايتأثیر ترینمخرب از یکی ،درنهایت .شودمی

 آن روي گرفتـه  قـرار  هايزمین فرونشست پدیده زیرزمینی، آب

  است. هسفر

 افـزایش  منظـور بـه  مصـنوعی  تغذیه هايحوضچه از استفاده   

 بـراي  هـا روش بهتـرین  و ترینمهم از یکی زیرزمینی آب سطح

 اسـت  آزاد هـاي آبخـوان  در زیرزمینـی  آب سـطح  افت با مقابله

 جوي نزوالت از حاصل آب گودال، حفر با روش این در ).18(

 تزریـق  زیرزمینـی  آب سـفره  داخل به و آوريجمع هارواناب و

 عنـوان به هاحوضچه این در شده ذخیره آب از همچنین .شودمی

 ).12( کـرد  استفاده توانمی نیز کشاورزي بخش در آبیاري منابع

 آبشـخور  تـأمین  بـراي  زیـادي  بسـیار  کمـک  همچنـین  آب این

     کند.می فراهم هادشت در موجود حیوانات

 مطالعـات  خـوان آب بـه  مصـنوعی  تغذیـه  نحـوه  با ارتباط در   

 و نوري مطالعات در مثال طوربه است. پذیرفته صورت مختلفی

 مصـنوعی  تغذیـه  مناسب مناطق یابیمکان براي )،15( همکاران

 شـامل:  فاکتور چهار از ایران جنوب در گاوبندي آبخیز حوزه در

 آبرفـت  کیفیـت  و آبرفـت  ضـخامت  سطحی، نفوذپذیري شیب،

 از اسـتفاده  بـا  مناسـب  مناطق ،تحقیق این در است. شده استفاده

مخـروط  مناطق در عمدهطور به که شد تعیین فازي منطق روش

 درنظرگیـري  بـا  فـازي  منطـق  روش بودنـد.  گرفته قرار ايافکنه

 قسـمت  ضـخامت  سـطحی،  نفوذپـذیري  شیب، شاخص شش

 شبکه و اراضی کاربري آب، شیمیایی کیفیت آبرفت، غیراشباع

 تعیــین بــراي )14( مکــارانه و مهــدوي مطالعــات در آبراهــه

 شـهرکرد  دشت آبریز حوضه در مصنوعی تغذیه هايحوضچه

 بـه  )،5( همکـاران  وی نـ یچن ادامـه  در اسـت.  شده استفاده نیز

 اسـتفاده  با تغذیه مستعد مناطق انتخاب در مؤثر عوامل مطالعه

 بخـش  در ،GIS از اسـتفاده  با و چندمعیاره تحلیل و تجزیه از

 گـرفتن  درنظر با تحقیق، آن در اختند.پرد تونس کشور مرکزي

 آبخـوان،  مـرزي  شـرایط  منطقـه،  توپـوگرافی  شـامل  عامل 11

 از خروجـی  دبـی  زیرزمینـی،  آب جریان سطحی، هیدرولوژي

 خـاك،  مشخصات ها،چاه آب عمق سطح شناسی،زمین ها،چاه

 و دهیوزن روش با آبریز هايحوضه سطح و آبرفت ضخامت

 هـاي مکـان  ،GIS تکنیـک  از اسـتفاده  بـا  هـا الیه گذاريرویهم

بـه  حوضـه  آن در زیرزمینی آب هايسفره تغذیه براي مناسب

 روش از اسـتفاده  کـه  داد نشـان  مطالعـه  آن نتـایج  آمد. دست

 د.کنـ می هئارا تريدقیق نتایج ،GIS بر مبتنی چندمعیاره تحلیل

 کـاربري  عاملهفت  از استفاده با نیز )،16( همکاران و رحمان

 آبرفـت،  ضـخامت  نفوذ، نرخ و خاك نوع توپوگرافی، ،اراضی

 آلـوده  هـاي محـل  از فاصله و آب کیفیت زیرزمینی، آب عمق

 جنــوب در واقــع ،يآلگــراو منطقــه در زیرزمینــی آب کننــده

 روش از اسـتفاده  بـا  مناسـب  هـاي محـل  کردن پیدا به پرتغال،

AHP )Analytic  Hierarchy  Process،(  .نشـان  آنهـا  پرداختنـد 

 و غیراشـباع  ناحیـه  ضـخامت  شده، یاد عامل 7 میان از که ندداد

 بیشـترین  هیدرولیکی) هدایت به (وابسته خاك در آب نفوذ نرخ

 در داشـت.  خواهنـد  را وزن کمترین آب کیفیت تغییرات و تأثیر

 برداشـت  بـراي  مناسـب  مکـان  تعیین به نیز )،2( بیالشب مطالعه

 معیـار  اسـت.  دهشـ  پرداختـه  اردن کشور ،ازراق حوضه در آب

 چگــالی شــیب، بارنــدگی، مطالعــه، آن در دهــیوزن و مقایســه

 اسـت.  بـوده  خاك جنس و شناسیزمین آبراهه، شبکه زهکشی،

 و وزن بیشـترین  داراي بارنـدگی  عامل آمده،دست به نتایج طبق

 و والیـ گر اسـت.  بـوده  وزن کمتـرین  داراي شناسـی زمین عامل

   آب عمــق شــامل: عامــل، 8 از اســتفاده بــا نیــز )،11( همکـاران 
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  موقعیت دشت خانمیرزا ج)موقعیت شهرستان لردگان و  ب)موقعیت استان چهارمحال بختیاري،  الف). 1شکل 

  

ــی، ــزان زیرزمین ــدگی، می ــین بارن ــی، زم ــوع شناس ــاك، ن  خ

 کـاربري  و هیـدرولیکی  هـدایت  آبرفت، ضخامت توپوگرافی،

 نـاگپور  شهر یرزمینیز هايآب پذیريآسیب ارزیابی به اراضی

 روش چنـدین  مقایسـه  با آنها پژوهش، آن در اند.پرداخته هند

 تحلیـل  فراینـد  روش کـه  انـد رسـیده  نتیجـه  ایـن  به دهیوزن

ــبکه ــا ايش  ANP )Analytic ی Network  Process،( ــه  نتیج

 دانشـور  و گنـدمکار  ،درنهایـت  داشـت.  خواهـد  پی در بهتري

 و خـاك  بافت خاك، جنس :شامل عامل، 3 از استفاده با )،10(

 بـراي  اراضـی  تریننفوذپذیر یابیمکان به اقدام گیاهی پوشش

 هـا نقشـه  همپوشانی روش از مصنوعی تغذیه هايطرح توسعه

 شـده  بیـان  مطالعـات  نتایج بر مروري اند.کرده GIS محیط در

 یـابی مکـان  زمینـه  در مدونی مطالعات تاکنون که دهدمی نشان

 در گـذار تأثیر عوامـل  کلیـه  گـرفتن  رنظرد با تغذیه محل بهینه

 نپذیرفتـه  صورت ،AHP روش اهمیت به توجه با کشور داخل

 هـاي شـاخص  قصـد داریـم   پـژوهش  این در رواین از . است

 توسـعه  را مصنوعی تغدیه حوضچه محل انتخاب بر گذارتأثیر

 اولویت با کشاورزي زهاب از استفاده پتانسیل همچنین و داده

  .کنیم ارزیابی را تنیترا ورود کاهش

  هاروش و مواد

    مطالعه مورد منطقه

 بارنـدگی  متوسـط  و متـر  1833 کمینـه  ارتفاع با خانمیرزا دشت

 شهرسـتان  خـانمیرزاي  بخـش  در واقـع  سـال  در متـر میلی 539

 قـرار  بختیـاري و  چهارمحـال  اسـتان  غربی جنوب در و لردگان

 در اخـانمیرز  دشـت  آبخـوان  جغرافیـایی  موقعیـت  نظر از دارد.

ــایی هــايطــول محــدوده  و شــرقی 1151 و 16 51 جغرافی

 قـرار  )،1( شـکل  مطـابق  شمالی 25 31 , 36 31 هايعرض

 در گـراد سـانتی درجـه    8/26 متوسـط  از منطقه این دماي دارد.

 متوسـط  بـا  ماهدي در گرادسانتیدرجه  7/3 متوسط تا ماه مرداد

 دشت این وسعت ست.ا متغیردرجه  2/15 ساالنه دماي میانگین

 اقلیمـی  بنديطبقه براساس و است مربع کیلومتر 130 حدود در

 در گیـرد. مـی  قـرار  سـرد  مرطـوب  تـا  مرطـوب نیمـه  مناطق در

 خـاوري  شـمال  لبه در دشت این ایران، ساختار زمین تقسیمات

 در دنا سنگیپی گسل مجاورت در و خوردهچین زاگرس منطقه

 پوشـش  دارد. قـرار  مرتفـع  زاگـرس  زون باختري جنوب انتهاي

 کشـت  پایه بر کشاورزي هايزمین شامل نیز منطقه غالب گیاهی

   هايسال در عمق کم هايچاه اکثر خانمیرزا دشت در است. آبی

 (ب)

 (ج)

 (الف)
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داث روش ارائه شده در استخراج مکان بهینه اح ب) روند نمايهاي لحاظ شده در این مطالعه و هاي اصلی و شاخصگروه الف). 2شکل 

  هاي تغذیه مصنوعیحوضچه

  

 باعـث  کـه  انـد شـده  آب کـم  یا خشک کشت، فصول در اخیر

 اسـت.  هشد کشاورزي محصوالت به آبرسانی در مشکل ایجاد

 سال چند طی در خانمیرزا دشت هايچاه از شده برداشته آمار

 هـا چـاه  نـوع  و تعـداد  در شـدید  تغییرات دهندهنشان گذشته،

 5 حـدود  در حاضـر  حـال  در هـا چاه تعداد که طوريبه است.

 هـاي چـاه  تعداد همچنین .)6( است مربع کیلومتر هر در حلقه

 شـدید  کـاهش  بیانگر موضوع این که است یافته افزایش عمیق

 مرز به حدي به منطقه این وضعیت است. زیرزمینی آب سطح

 ممنوعـه  دشـت  عنوانبه 1382 سال در که شده نزدیک بحران

  .شد اعالم

 مصـنوعی  تغذیـه  هايحوضچه یابیمکان در ؤثرم عوامل   

 هـاي شـاخص  و حاضـر  پـژوهش  روش نماي خانمیرزا: دشت

 مطـابق  اسـت.  شـده  ارائه )2( شکل در شده لحاظ کیفی و کمی

 در اصـلی  گـروه  سه تحقیق، این اهداف راستاي در و شکل این

 ایـن  انـد. شده تعریف تزریق حوضچه احداث بهینه مکان تعیین

 عوامـل  آن در که زمین مشخصات گروه -1 از رتندعبا گروه سه

 مشخصـات  گـروه  -2 گرفـت،  خواهنـد  قـرار  دشت جغرافیایی

 و داشـته  قرار آبخوان به مربوط فیزیکی عوامل آن در که آبخوان

 مربوط شیمیایی عوامل آن در که زیرزمینی آب کیفیت گروه -3

   دارند. قرار زیرزمینی آب به

  

   زمین مشخصات به مربوط اطالعات

 در را منطقـه  شـیب  توانمی توپوگرافی از استفاده با توپوگرافی:

 تـر مالیـم  منطقـه  شیب چقدر هر .کرد مشخص مختلف نواحی

 هـاي روانـاب  و جـوي  نزوالت از ناشی آب تجمع امکان باشد،

  ).الف -3 (شکل شودمی بیشتر سطحی

 شـدن  جمـع  محـل  هـا مسـیررودخانه  هـا: رودخانه موقعیت   

 طریـق  از رودخانـه  آب از بخشی که آنجایی از است. هارواناب

 بـه  نزدیکـی  بنـابراین  کنـد، مـی  نفوذ زیرزمین به هاکناره و بستر

ــه مســیر ــارودخان ــی ه ــدم ــادي کمــک توان ــه زی ــأمین ب  آب ت

 موقعیت نقشه از منظور بدین .کند مصنوعی تغذیه هايحوضچه

 اسـب من هـاي محـل  تا شد استفاده خانمیرزا دشت هايرودخانه

 -3 (شکل شود شناسایی مصنوعی تغذیه حوضچه احداث براي

  ).ب

 پوشـش  میـزان  چقـدر  هر اراضی: کاربري و گیاهی پوشش   

 ذخیـره  آنجـا  در بیشـتري  آب باشـد  بیشـتر  ايمنطقه در گیاهی

 کـه  شـود مـی  باعـث  گیـاهی  پوشـش  وجـود  همچنین .شودمی

   تهداشـ  را زیـرین  هـاي الیه به نفوذ فرصت شده، حاصل رواناب

 اصلی گروه 3  (ب)

 در هر گروه اصلی هاشاخص

 AHPدهی به معیارها با وزن

 هاي وزن داده شدههمپوشانی الیه

 یابی ج نقشه نهایی مکاناستخرا

 (الف)
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  نقشه نوع پوشش گیاهی و کاربري اراضی دشت خانمیرزا ج)ها و نقشه مسیر رودخانه ب)نقشه توپوگرافی دشت خانمیرزا،  الف).  3شکل

  

 از آنکـه  علـت بـه  کشـاورزي  هايزمین خصوص در البته باشد.

 محـل  نزدیکـی  ،شـود مـی  اسـتفاده  دارنیترات شیمیایی کودهاي

 هـاي سـفره  آلـودگی  باعث و نبوده مناسب قمناط این به احداث

 تنـوع  نقشـه  از منظور بدین شد. خواهد نیترات به زیرزمینی آب

 خـانمیرزا  دشـت  در کشـاورزي  هايزمین و گیاهی هايپوشش

 تغذیـه  حوضـچه  احـداث  براي مناسب هايمحل تا شد استفاده

ــین ).ج -3( (شــکل دشــو شناســایی مصــنوعی  از یکــی همچن

 تغذیـه  هـاي حوضـچه  احـداث  هزینه تعیین در مهم موضوعات

 اسـت.  موضـوع  ایـن  به یافته تخصیص زمین کاربري مصنوعی،

 مناسـبی  محـل  تملک باالي هايهزینه علتبه روستاها و شهرها

 بـدون  موقعیـت  بـا  هاییزمین در ولی .نیستند موضوع این براي

   بود. خواهد کمتر تملک هايهزینه بایر و کاربري
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   آبخوان مشخصات به مربوط اطالعات

 بنـدي دانـه  بـا  هاییخاك در آب نفوذ میزان اصوالً خاك: جنس

 بـراي  اسـت.  ریـز  بنـدي دانـه  بـا  هـایی خـاك  از بیشـتر  درشت،

 هیـدرولیکی  هـدایت  ضـریب  از تـوان مـی  خـاك  نوع شناسایی

)K:L/T،( سـازمان  از دریـافتی  اطالعـات  مطـابق  .کـرد  استفاده 

 میـزان  پمپاژ، آزمایش نتایج به توجه با ایران، آب منابع مدیریت

 نقــاط در )،T2T:L/( پــذیريانتقــال و )،b:L( آبرفــت ضــخامت

 بـر  آنهـا  تقسـیم  بـا  کـه  بـوده  مشخص آبخوان این از مشخصی

 مقادیر تعمیم براي است. شده محاسبه ،K میزان )،T/b( یکدیگر

K، روش از مطالعـه،  مـورد  حوضـه  سـطح  کل به آمدهدست به 

  ).الف -4 (شکل است شده استفاده )،Kriging( کریجینگ

 آبخـوان  بستر از منطقه در موجود رسوبات آبرفت: ضخامت   

 دو بـه  کـه  دهنـد مـی  تشـکیل  را آبرفت ضخامت زمین سطح تا

 نـرخ  ضـخامت،  ایـن  شـود. مـی  تقسیم غیراشباع و اشباع بخش

 در .)1( کنـد مـی  کنتـرل  را آبخوان به تغذیه زمان مدت و تغذیه

 بـه  رسـیدن  از قبـل  تـا  هـا آالینده ضخامت، این غیراشباع بخش

 بـا  کننـد. مـی  پیـدا  شـدگی رقیق یا جذب فرصت ایستایی، سطح

 محـیط،  ایـن  در آلـودگی  انتقال و جریان هايپیچیدگی به توجه

 این در .)3( کرد تعیین درستیبه را محیط این اثر تواننمی عمالً

 روش با مشخص، نقاط در موجود )b( آبرفت ضخامت پژوهش

 -4 (شـکل  اسـت  شده داده تعمیم دشت سطح کل به کریجینگ

  ).ب

 هـاي حوضـچه  از آب نفـوذ  هنگـام  در زیرزمینی: آب عمق   

 فاصـله  چقـدر  هـر  زیرزمینـی،  آب هايسفره به مصنوعی تغذیه

 بـه  آالینـده  مـواد  نفـوذ  امکان باشد ترپایین ایستایی عمق سطح

 آب عمـق  سـطح  تهیـه  براي یابد.می کاهش زیرزمینی آب سفره

 اسـتفاده  منطقـه  هـاي چاه از شده برداشت اطالعات از زیرزمینی

 تعمیم آبخوان کل به اطالعات این کریجینگ روش مطابق و شد

   ).ج -4 (شکل است شده داده

 تعیـین  باعـث  شناسـی زمین سازندهاي مطالعه شناسی:زمین   

 کـه  هشد زمین بستر هايسنگ اولیه نفوذپذیري و تخلخل میزان

 گذارتأثیر زیرزمینی هايآب هیدروشیمیایی و فیزیکی خواص بر

 بیشـتر  در نمکـی  یـا  گچی سازندهاي وجود مثال عنوانبه است.

 آنها شدن دور و زیرزمینی هايآب کیفیت تخریب موجب موارد

بـه  زمـین  جـنس  تعیـین  بنـابراین  شود.می استاندارد وضعیت از

 اهمیت مصنوعی تغذیه هايحوضچه احداث محل تعیین منظور

 در مطالعـه  مـورد  دشـت  شناسـی زمـین  سازند نوع دارد. زیادي

  است. شده داده نشان )،د -4( شکل

  

  زیرزمینی آب کیفیت به مربوط اطالعات

 بـه  معموالً باال )EC( الکتریکی هدایت مقدار الکتریکی: هدایت

 مـرتبط  نمونـه  برداشـت  محـل  هـاي کانی محتواي و باال شوري

 شکل در مطالعاتی دشت در ،EC مقدار توزیع هنتیج ).13( است

 اطالعـات  کلیه که است گفتنی است. شده داده نشان )،الف -5(

 35 موجـود  اطالعـات  از آن تـراز  همراهبه زیرزمینی آب کیفیت

  است. شده استخراج 96-97 آبی سال در چاه حلقه

 ایــن از منظـــور ):TDS( آب در محلــول جامــد مــواد کــل   

 مواد از کمی مقادیر و معدنی هاينمک از ايعــهمجمـو پارامتر

 ،طعـم  همچـون  آشامیدنی آب کیفیت تغییر در TDS است. آلی

 را ،TDS کـه  اصـلی  هـاي یـون  .دارد نقـش  خورندگی و سختی

 سـدیم،  نیتـرات،  سولفات، کلراید، کربنات شامل دهدمی تشکیل

 )،ب -5( شـکل  در آن توزیـع  که است منیزیم و کلسیم پتاسیم،

 پیشـین  هـاي پژوهش از بسیاري بررسی است. شده داده مایشن

 ،TDS و EC بـین  خطـی  و مسـتقیم  همبستگی که دهدمی نشان

 عنـوان بـه  عامـل  دو ایـن  از یکی درنظرگیري تنها و است برقرار

 منظـور  بـه  مـا  پـژوهش  این در کند.می کفایت گذارتأثیر پارامتر

 لحـاظ  دهـی وزن رد مسـتقل  را آنها ،مؤثر عوامل دیگر با مقایسه

 یکـدیگر،  با مقایسه مقام در که است بدیهیاین  وجود با یم.کرد

  داشت. خواهند یکسانی اثردهی

   pH :با که آب در هیدروژن یون غلظت آب pH،  داده نمـایش 

 ایـن  کنـد. می مشخص را آب بودن بازي یا اسیدي میزان شود،می

ـ  اسـتفاده  مورد آب کیفیت بر که است عاملی پارامتر  زیـادي  أثیرت

 بـد  پیامـدهاي  باعـث  آن مقـدار  بودنن مناسب صورت در و دارد

  ).ج - 5 (شکل شودمی آبیاري هايسیستم خورندگی و بهداشتی
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  ) وضعیت عمق آب زیرزمینی و ج) مقدار ضخامت آبرفت، بتوزیع هدایت هیدرولیکی،  الف). 4شکل 

  شناسی دشت خانمیرزازمین د)

  

  



  1399 زمستان/  چهارمشماره /  چهارمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 

  

184 

    

    

  در دشت خانمیرزا SAR) دو  pH) ج، TDS) مقدار ب، ECنقشه توزیع مقدار  الف). 5 شکل

  

 ماننـد  خـاك  فیزیکـی  خصوصـیات  ):SAR( سـدیم  جـذب  نسبت

 خـاك  سطح شده جذب هايکاتیون به خاکدانه پایداري و ساختمان

 و خـاك  سـاختمان  بهبـود  باعث دوظرفیتی هايکاتیون دارد. بستگی

 باعـث  ظرفیتـی  یـک  هـاي کـاتیون  امـا  .شودیم هاخاکدانه پایداري

 اگـر  شـود. می خاك ساختمان رفتن بین از و خاك ذرات پراکندگی

 خـاك  باشـد،  سـدیم  شـده،  جـذب  هـاي کاتیون درصد 10 حداقل

 خـاك  ذرات پراکندگی اثر بر نفوذ و داده دست از را خود ساختمان

 تعیـین  کـردن  مشـخص  فوق توضیحات به توجه با یابد.می کاهش
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 Sodium( سدیم جذب بتنس Absorption  Ratio،( اختصـار  به که 

SAR، ایـن  تعریـف  )،1( رابطـه  اسـت.  مهـم  بسـیار  شـود می گفته 

 بـر  واالناکـی  میلـی  واحد با ،Mg و Na، Ca آن در که است پارامتر

 مطـابق  اسـت،  منیـزیم  و کلسـیم  سـدیم،  یـون  نشانگر ترتیببه لیتر

  ):7( است زیر رابطه

)1  (                
 

 

Na  meq / l
SAR =

Ca + Mg
  meq / l

2

  

 از آمـده دسـت  بـه  اطالعـات  از فـاکتور،  ایـن  استخراج منظوربه

 منیزیم و کلسیم سدیم، مقادیر بودن مشخص با موجود هايچاه

 مطـابق  آن توزیـع  )،1( رابطـه  از استفاده با سپس و شده استفاده

  است. شده داده نشان )،د -5( شکل با

  

  )AHP(ی مراتب سلسله لیلتح روشبه معیارها دهیوزن

 زیـاد  گـذار تأثیر عوامـل  کـه  درصورتی مهندسی لئمسا حل براي

 داشـته  نظـر  مـورد  مسـئله  بـر  مختلفی هايتأثیر داراي یا و باشند

 سـادگی بـه  صـرفه به و صحیح منطقی، تصمیم یک انتخاب باشند،

 از گیـري تصـمیم  مختلـف  هـاي روش بنـابراین  .نیست پذیرامکان

 روش هـا، روش این از یکی است. شده ابداع اکنونت قبل هايدهه

 MCDM: Multiple Criteria Decision( چندمعیاره گیريتصمیم

Making،( .هـم  بـا  گـاه  کـه  معیـار  چندین روش این در است 

 روش شـد.  خواهنـد  دهیوزن یکدیگر کنار در هستند، متضاد

 چندهدفـه  گیـري تصـمیم  هايمدل کلی دسته دو به گفته شده

)MODM:  Multiple  Objective  Decision  Making،( و 

 MADM: Multiple( شاخصـه  چنـد  گیـري تصـمیم  هايمدل

Attribute  Decision  Making،( زیـر  از یکـی  شود.می تقسیم 

 مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  فراینـد  روش ،MADM هايمجموعه

)AHP،( .اســت AHP، بــراي ســاختار یــک آوردن فــراهم بــا 

 ارجحیـت  و متفـاوت  معیارهاي میتاه ارزیابی و دهیسازمان

 آسـان  را گیـري تصـمیم  فرایند گیرندگان،تصمیم براي هاگزینه

 مراتبی، سلسله مدل ساختن مرحله چهار شامل ،AHP کند.می

 دوبـه  دو مقایسـه  مـدل،  بـه  گروهی گیريتصمیم قابلیت دادن

 گیـري تصمیم در آنها اهمیت تعیین براي زیرمعیارها و معیارها

 از هریـک  .اسـت  هـا گزینه بهترین تعیین براي تلفیق و سنتز و

 یـابی مکـان  روي تنهـایی بـه  قبلـی  بخـش  در شده گفته عوامل

 دارنـد.  تـأثیر  خانمیرزا دشت در مصنوعی تغذیه هايحوضچه

 بـا  را عوامـل  همه اثر بایستمی بهینه هايمکان تعیین براي اما

 ار عوامــل ایــن کــه اســت الزم بنــابراین گرفــت. درنظــر هــم

 در .کـرد  بنـدي دسـته  مشـخص  و منطقی رابطه یک صورتبه

ـ ارا با ،AHP روش  آنهـا  از خبـره  افـراد  بـه  اينامـه پرسـش  هئ

 هـر  اولویت و اهمیت دودویی مقایسه به ابتدا که شده خواسته

 هـر  مقایسـه  به ادامه در و دیگر گروه دو به نسبت اصلی گروه

 (شکل بپردازند اصلی گروه سه شاخه زیر عنوانبه عامل چهار

 هــر در شــده خواســته کارشناســان از پرسشــنامه ایــن در ).2

 بـه  9 تـا  1 بین عددي و شده مقایسه دو، به دو عوامل جدول،

  یابد. اختصاص آنها به  ارجح کامالً تا یکسان ترجیح از ترتیب

  

  بحث و نتایج

 با :AHP روش از استفاده با عوامل از یک هر وزن محاسبات

 سایر با معیارها از یک هر اهمیت نسبت ها،شنامهپرس از استفاده

 ارزیـابی  مـورد  گرفته، صورت بنديدسته طبق مرتبط، معیارهاي

 هـاي جدول مطابق ها،پرسشنامه گیريمتوسط نتیجه گرفت. قرار

  است. آمده دستبه )،4( تا )1(

 براي معیارها، به توجه با هافعالیت و عناصر بندياولویت در   

 الزم ناسـازگاري  از خاصـی  درجـه  معتبـر،  نتایج آوردن دستبه

 اعمـال  تصادفی صورتبه هاقضاوت این نشود احساس تا است

 نـرخ  وسـیله بـه  را هـا قضـاوت  کلـی  ناسازگاري ،AHP اند.شده

 Consistency( سازگاري Rate،( سازگاري نرخ کند.می محاسبه 

 10 از نـرخ  ایـن  اگر باشد. کمتر یا درصد 10 باید شده محاسبه

 متضـاد  صـورت بـه  اسـت  ممکن هاقضاوت باشد، بیشتر درصد

 نـرخ  محاسبات انجام نحوه .کرد نظر تجدید آنها در باید و باشد

 )4( زادهرجـب  و آذر جملـه  از مراجع از بسیاري در ناسازگاري

 آن مجـدد  ذکـر  از نویسـی خالصـه  بـراي  اینجـا  در و شده بیان

 مشخصـات  گـروه  يبـرا  نـرخ  ایـن  مقدار است. شده نظرصرف

   و زیرزمینـی  آب کیفیـت  گـروه  آبخوان، مشخصات گروه زمین،
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  . مقایسه معیارهاي سطح یک1 جدول

  کیفیت آب زیرزمینی  مشخصات آبخوان  مشخصات سطح زمین  هاي اصلیگروه

  50/0  143/0  1  مشخصات سطح زمین

  5  7 1  مشخصات آبخوان

  2 20/0 1  کیفیت آب زیرزمینی

  

  )2عوامل در گروه مشخصات سطح زمین (معیار سطح . مقایسه 2جدول 

  پوشش گیاهی  کاربري اراضی  شبکه آبراهه  شیب زمین  مشخصات سطح زمین

  125/0  143/0  25/0  1  شیب زمین

  20/0  333/0  4 1  شبکه آبراهه

  25/0  7 3 1  کاربري اراضی

  8 5 4 1  پوشش گیاهی

  

  )2ار سطح . مقایسه عوامل در گروه مشخصات آبخوان (معی3جدول 

  هدایت هیدرولیکی  ضخامت آبرفت  شناسیزمین  سطح عمق آب زیرزمینی  مشخصات آبخوان

  3  5  7  1  سطح عمق آب زیرزمینی

  143/0  20/0  143/0 1  شناسیزمین

  333/0  20/0 5 1  ضخامت آبرفت

  333/0 7 3 1  هدایت هیدرولیکی

  

  )2سطح . مقایسه عوامل در گروه کیفیت آب زیرزمینی (معیار 4 جدول

  TDS  pH  EC  SAR  کیفیت آب زیرزمینی

TDS 1  6  1  4  

Ph  167/0 1  20/0  50/0  

EC  1 5 1  7  

SAR  25/0 2 143/0 1  
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  گذارتأثیر. ضرایب نهایی هر یک از عوامل 5جدول 

  نام عامل  وزن جز  وزن گروه مربوطه  وزن نهایی

004/0  

094/0  

  شیب زمین  046/0

  شبکه آبراهه  124/0  012/0

  کاربري اراضی  254/0  024/0

  پوشش گیاهی  576/0  054/0

399/0  

738/0  

  عمق آب زیرزمینی  540/0

  شناسیساختار زمین  047/0  035/0

  ضخامت آبرفت  138/0  102/0

  هدایت هیدرولیکی  275/0  203/0

067/0  

168/0  

397/0  TDS 

011/0  066/0  pH 

074/0  439/0  EC 

016/0  097/0  SAR 

  

 و 6/3 ،1/9 ،3/8 بـا  برابـر  ترتیـب  به یک سطح رهايمعیا گروه

 سـازگاري  بـه  توجـه  بـا  بنابراین است. آمده دستبه درصد 4/1

 بـه  مربـوط  گـروه  در عامـل  هـر  نهـایی  ضـریب  ،هاجدول همه

 کلی وزن تا هکرد ضرب را یک سطح معیارهاي وزن در خودش

 تعیـین  وزن مقایسـه  آید.دست به )،5( جدول با مطابق عامل هر

 نشـان  )16و  2( مـرتبط  تحقیقـات  سایر با پژوهش این در شده

 گـذار تأثیر هـاي شـاخص  پیشـین  مطالعـات  چند هر که دهدمی

 ناحیـه  ضـخامت  نیـز  آنهـا  در امـا  انـد هکـرد  بررسـی  را کمتري

ــباع ــق غیراش ــی)، آب (عم ــترین زیرزمین ــه را وزن بیش ــودب  خ

 اکثـر  در کـه  اسـت  ذکـر  قابـل  همچنـین  اسـت.  داده اختصاص

 آمـده  دستبه وزن از زمین شیب شاخص وزن گذشته العاتمط

 لحـاظ  در امـر  ایـن  علت است. شده لحاظ بیشتر تحقیق این در

 یـک  عنـوان بـه  موجـود  هايآبراهه و رودخانه به نزدیکی نکرد

  است. شده دیده مستقل شاخص

 (اولویــت دشـت  در عوامـل  از هریـک  مقـادیر  بنـدي سـطح    

 سطح در عامل 12 از یک هر مکانی اولویت تعیین براي مکانی):

 این تحقیق، این در .شد استفاده )5( تا )3(هاي شکل از آبخوان،

 5 عـدد  که اندشده تقسیم گروه پنج به )6( جدول مطابق عوامل

بـه  و اسـت  نقـاط  سـایر  به نسبت باالتر مکانی اولویت نمایانگر

 از منطقـه  آن اولویـت  میـزان  از گـروه  شـماره  کـاهش  با ترتیب

   شد. خواهد کاسته دشت

 شـیب  چقـدر  هـر  شیب، مقادیر بنديرتبه در و 6 جدول در   

 بـه  نفـوذ  و آب شدن جمع امکان باشد، کمتر دشت از ايمنطقه

 در آبراهـه،  شـبکه  بنديرتبه در است. ترمطلوب زیرین هايالیه

 هـاي آلـودگی  وجـود  علـت  به رودخانه به نزدیک خیلی فواصل

 مناسـبی  محـل  هـا، رودخانـه  طغیـان  از ناشی خطرات و محیطی

 داده تشـخیص  مصنوعی تغذیه مصنوعی حوضچه احداث براي

 درون به رودخانه بستر کناره و زیر از آب نفوذ ولی است، نشده

 گـرفتن  درنظـر  بـا  بنـابراین  شود.می آبخوان تغذیه باعث زمین،

 شناسـایی  قابل مناسب هايمحل رودخانه، بستر از مناسب حریم

 احداث محل تملک هزینه اراضی، کاربري بنديرتبه ايبر است.

   ارتبـاط  اسـتفاده  مـورد  کاربري نوع به مصنوعی تغذیه حوضچه
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 ترین نقطه ایجاد حوضچه تغذیه مصنوعیگذار در انتخاب مناسبتأثیربندي عوامل . دسته6جدول 

  5گروه   4گروه   3گروه   2گروه   1گروه   عنوان عامل  شماره عامل

  0  0-2  2-3  3-5  <5  درصد شیب  1

  100- 250  250- 500  500- 750  750- 1000  1000<یا  >100  فاصله از بستر رودخانه (متر)  2

  زمین بایر  زارگندم  باغ و جالیز  روستا  شهر  کاربري اراضی  3

  زمین بایر  باغی  جالیز  زارگندم  مسکونی  پوشش گیاهی  4

  < 40  30-40  20-30  10-20  0-10  (متر) آب زیرزمینیعمق   5

 Plbk Muplaj K1l PeEsa Qft2  شناسینوع ساختار زمین  6

  45- 65  25- 45  15- 25  50/7- 15  0-50/7  هدایت هیدرولیکی (متر بر روز)  7

  <80  60-80  40-60  21-40  0- 21  ضخامت آبرفت (متر)  8

9  EC (میکرو زیمنس بر ثانیه)  0-375  375- 500  500- 750  750- 1000  <1000  

10  TDS 233- 0  300-233  600- 300  900- 600  <900  گرم بر لیتر)یلی(م  

11  pH 10/8-08/8  08/8-05/8  05/8-8  8-80/7  80/7-0  

12  SAR  7>  7-6  6-3  3-2  2-0  

  

 هزینـه  ایـن  بـایر  هايزمین در که است واضح دارد. مستقیمی

 در اسـت.  بیشـتر  مربوطه هزینه مسکونی، هايزمین در و کمتر

 اسـتفاده  نیترات کود از زارهاگندم در هی،گیا پوشش بنديرتبه

 بـراي  پسـاب  از اسـتفاده  رویکـرد  بـه  توجه با شود.می زیادي

 آلـودگی  خطـر  و سـو یـک  از مصـنوعی  هـاي حوضـچه  تغذیه

 دیگر، سویی از نیترات حاوي پساب ورود از ناشی هاحوضچه

 بـراي  و تـر پـایین  رتبـه  زارهـا گنـدم  و مسـکونی  مناطق براي

 بـراي  اسـت.  شـده  داده تخصـیص  باالتري رتبه بایر هايزمین

 احداث مهم هاياولویت از یکی زیرزمینی، آب عمق بنديرتبه

 است آبخوان از هاییبخش به کمک مصنوعی، تغذیه حوضچه

 همچنـین  است. آمده پایین محسوسی طوربه آنها آب سطح که

 طـی  در پـایین  بـه  نفـوذ  زمان در هاآلودگی زیاد، عمق علتبه

 روایـن  از شـود. نمـی  آبخـوان  وارد و شـده  خاك جذب مسیر

 قـرار  آنهـا  در تـري پایین عمق با هاییچاه که دشت از مناطقی

   گرفت. خواهند باالتري رتبه اند،گرفته

 کـه  هاییآبخوان شناسی،زمین ساختار بنديرتبه در همچنین   

 هسـتند.  بهتري کیفیت داراي هستند قدیمی هايآبرفت محل در

 ایــن روي بــر اگــر مصــنوعی تغذیــه حوضــچه محــل نبنــابرای

 موجود آب همچنین داشت. خواهد باالتري رتبه باشد هاآبخوان

 زیـرین  هايالیه به نفوذ از پس مصنوعی تغذیه هايحوضچه در

 و رسـیده  اسـت،  ناپذیري نفوذ سنگی بستر داراي که آبخوان به

 بـر  بسـتر  ایـن  شـیمیایی  خصوصـیات  درنتیجه .شودمی متوقف

 در دارد. تـأثیر  بـرداري بهره هايچاه از استفاده مورد آب کیفیت

 از شناسـی زمـین  ساختارهاي از هریک معرفی بابت )،6( جدول

 یـک  ،Plbk اختصار طوربه است.شده استفاده اختصاري حروف

 شـامل،  آن لیتولـوژي  سـاختار  کـه  اسـت  بختیاري نوع از سازند

 میـزان  و دهبـو  شـده  سـخت  متنـاوب  سـنگ  ماسـه  و کنگلومرا

 آغاجـاري  نـوع  از سـازند  یک ،Muplaj .است کم آن هوازدگی

 سیلتسـتون  و مـارن  گـچ،  با همراه سنگماسه از ترکیبی که است

 است تیزکوه نوع از سازند یک ،K1l است. خاکستري تا ايقهوه

 ايماسـه  آهـک  سـنگ  و سـنگ  ماسـه  کنگلـومرا،  از ترکیبی که

ــایین در زردرنــگ ــل رنــگ،نروشــ هــايآهــک ســنگ و پ  مای

 یـک  ،PeEsa اسـت.  باال در سازصخره و الیه ضخیم ی،صورتبه

 شـامل  عمـده  طـور به سازند این که است ساچون نوع از سازند
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 نهایـت، در اسـت.  مـارن  و سـیلتی  هايآهک دولومیت، ژییپس،

Qft2، ــک ــازند ی ــی س ــوبات از ترکیب ــی رس ــته آبرفت  و اينهش

 دوران بـه  مربـوط  تارساخ این است. مسطح ايآبراهه هايتراس

  است. آمده وجودهب کواترنر دوره در و است یکئسنوزو

 ایـن  به هیدرولیکی، هدایت بنديرتبه براي )،6( جدول در   

 مصنوعی تغذیه حوضچه در شده جمع آب که شده توجه نکته

ـ  عبـور  خـاك  از بایستمی آبخوان به نفوذ براي  بنـابراین  د.کن

 سـرعت  باشـد،  تـر دانهدرشت دشت از مناطقی خاك هرچقدر

 ضـخامت  بنـدي رتبه در همچنین شد. خواهد بیشتر آب انتقال

 ضـخامت  افـزایش  با که است شده لحاظ موضوع این آبرفت،

 خـاك  توسـط  شیمیایی مواد و هاآلودگی جذب امکان آبرفت،

 بنابراین .شودمی منتقل آبخوان به کمتري آلودگی و شده بیشتر

 خواهد تعلق آن به باالتري تبهر باشد بیشتر ضخامت هرچقدر

 در ،EC مجـاز  میزان الکتریکی، هدایت بنديرتبه براي گرفت.

 شـرب  مصـرف  براي ایران هايآب کیفیت استاندارد طبق آب

 صـــنعتی و )3000 (حــداکثر  کشـــاورزي )،1000 (حــداکثر 

 اسـت  شـده  تعیین )مترسانتی بر میکروزیمنس 2000 (حداکثر

 و رجـایی  مطالعـه  نتـایج  از نـدي برتبـه  ایـن  در همچنین .)8(

 میـزان  ،TDS بنـدي رتبه در ).17( است شده استفاده همکاران

 ایـران  اسـتاندارد  طبـق  آشـامیدنی  آب در محلـول  جامـد  مواد

 مجـاز  حـداکثر  تـا  لیتـر  در گـرم  میلـی  1000 مطلوب حداکثر

 کمتـر  مقـادیر  همچنـین  .)9( اسـت  لیتـر  در گـرم  میلی 1500

TDS، بنـدي رتبه براي شود.می آب کیفیت افزایش باعث pH، 

 بـین  کشـاورزي  مصـرف  براي استاندارد طبق آب در آن میزان

 در ،pH مقـدار  اساس، این بر است. شده تعیین 40/8 تا 50/6

رتبـه  بـراي  درنهایـت  اسـت.  مجاز حد در خانمیرزا دشت کل

 سـبب  خاك در ،SAR مقدار کاهش سدیم، جذب نسبت بندي

 مناسـب  خـاك  زیـرا  شـد،  هـد خوا آب آلـودگی  میزان کاهش

  دارد. زیادي آلودگی جذب قدرت

  

 بـا  :مصـنوعی  تغذیـه  حوضچه احداث بهینه هايمکان تعیین

 کلیـه  اثـر  محاسبه تنهایی،به عوامل از یک هر اثر شدن مشخص

 بهینـه  هـاي مکان کردن پیدا براي همزمان طوربه و هم با عوامل

 نجــاما بــراي شــد. انجــام مصــنوعی تغذیــه حوضــچه احــداث

 هــاينقشــه کلیــه ابتــدا ،GIS تکنیــک از اســتفاده بــا محاســبات

 در .شـد  فراخـوان  افـزار نرم در )،6( شکل مطابق شده بنديرتبه

 یـک  هـر  )،Raster Calculator( مرتبط دستور از استفاده با ادامه

 )،6( جـدول  مطـابق  خـود  بـه  متعلق وزنی ضریب در عوامل از

 هـاي مکـان  تنهایـ و در انـد شده جمع یکدیگر با نتایج و ضرب

 نتیجـه  اسـت.  شده تعیین آمدهدست به هايجمع اساس بر بهینه

    است. شده داده نمایش )،7( شکل در موضوع این

     

 بیشـترین  داراي تـر، تیره رنگ با هاییمکان )،7( شکل مطابق

 تغذیـه  حوضـچه  احـداث  هايمکان بهترین درنتیجه و امتیاز

 و کشــاورزي پســاب از اســتفاده رویکــرد بــا مصــنوعی

 اسـت.  خـانمیرزا  دشت در گذارتأثیر عوامل کلیه درنظرگیري

 امتیـاز  داراي منـاطق  ،شودمی مشاهده شکل در که طورهمان

 اسـت.  گرفتـه  قـرار  خانمیرزا، دشت شمالی قسمت در باالتر

 دلیـل بـه  شـده  ذکر نواحی در بهینه هايمکان قرارگیري دلیل

 شمالی هايقسمت در که است عواملی باالتر اهمیت ضریب

 مشـخص  )،6( جـدول  مطـابق  دارنـد.  را تأثیر بیشترین نقشه

 و هیـدرولیکی  هـدایت  زیرزمینـی،  آب تـراز  افـت  کـه  است

 مکـان  تعیـین  بـا  ارتباط در را تأثیر بیشترین آبرفت ضخامت

 نزدیکـی  گرفتن درنظر به توجه با زمین شیب و داشته تغذیه

 کمتـرین  مسـتقل،  صشـاخ  یـک  عنـوان بـه  هـا مسیل بستر به

ـ ارا ضـمن  )،7( جـدول  در دارد. را تـأثیر  ضریب  خالصـه  هئ

ــراي کیفــی گــروه هــر مســاحت مجمــوع نتــایج،  احــداث ب

 بـراین  است. هشد مشخص نیز مصنوعی تغذیه هايحوضچه

 کمتــرین و 2 گــروه در دشــت از مســاحت بیشــترین اســاس

   است. گرفته قرار 1 گروه در نیز دشت مساحت

  

  گیرينتیجه

 احـداث  بـراي  نقطه بهترین تعیین پژوهش، این در اصلی هدف

   و گـذار تأثیر عوامل کلیه تجمیع با مصنوعی تغذیه هايحوضچه
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) ساختار و) عمق آب زیرزمینی، ه) پوشش گیاهی، د) کاربري اراضی، ج) حریم رودخانه، ب) درصد شیب، : الفبندينقشه رتبه .6ل شک

در  SAR) مقدار لو   pH) مقدار ك، TDS) مقدار ي، EC) مقدار ط) ضخامت آبرفت، ح) ضریب هدایت هیدرولیکی، زشناسی، نزمی

  دشت خانمیرزا
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  هاي احداث حوضچه تغذیه مصنوعی دشت خانمیرزابندي مکان. نقشه نهایی رتبه7شکل 

  

 هاي تغذیه مصنوعیاحداث حوضچه براي. خالصه نتایج ارزیابی دشت خانمیرزا 7جدول 

  5  4  3  2  1  شماره گروه

  78/3 - 25/4  40/3 - 77/3  05/3 - 39/3  71/2 -04/3  7/2 - 14/2  بازه اعداد

  خیلی مناسب  مناسب  متوسط  نامناسب  خیلی نامناسب  توصیف کیفی

  2Km(  003/0  263/45  235/35  826/33  278/18مساحت هر رده (

  8/13  5/25  6/26  1/34  002/0  درصد مساحت

  

 در خـانمیرزا  دشت .است کشاورزي پساب از استفاده رویکرد با

 در است. شده انتخاب منظور بدین بختیاريو  چهارمحال استان

 شـده  حاصل آب بیشترین از استفاده امکان ،مؤثر عوامل انتخاب

ــاب از ــاروان ــر ه ــت ب ــورد اســتخراجی آب کیفی  در مصــرف م

 اسـت.  شـده  دیـده  بهداشـتی  استانداردهاي اساس بر کشاورزي

 و پـایین  هـاي الیـه  بـه  نفوذ فرایند در شده آوريجمع آب زیرا
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 قـرار  مختلـف  شـیمیایی  عوامـل  تـأثیر  تحت آبخوان، به رسیدن

 تعیـین  بـراي  )،AHP( مراتبـی  سلسـله  تحلیل روش از گیرد.می

 ادامه در است. شده استفاده عوامل دیگر به نسبت عامل هر وزن

 از یـک  هـر  بـراي  مکـانی  ویـت اول ،GIS تکنیـک  از اسـتفاده  با

 جـام نا هـاي دهـی وزن با آنها تلفیق با درنهایت و تعیین پارامترها

 هشـد  مشـخص  حوضـچه  احداث براي نقاط ترینمناسب شده،

 آب عمــق عامـل  دو کـه  داد نشـان  پــژوهش ایـن  نتـایج  اسـت. 

 20 و 40 بـا  ترتیـب بـه  خـاك  هیـدرولیکی  هدایت و زیرزمینی

 عامـل  و داد خواهنـد  اختصـاص  دخوبه را وزن بیشترین درصد

 هـا آبراهه به نزدیکی عامل از آن تفکیک صورت در زمین شیب

 خصوصـیات  نقـش  روایـن  از گرفـت.  خواهد قرار آخر رتبه در

 مشخصات یعنی اصلی دیگر گروه دو از ترپررنگ بسیار آبخوان

 ایــن در .اســت زیرزمینــیآب شــیمیایی کیفیــت و زمــین ســطح

 از درصــد 8/13 کــه اســت شــده دهدا نشــان همچنــان پـژوهش 

شـمال  و شـمالی  نـواحی  در بیشـتر  که خانمیرزا دشت مساحت

 هـاي جوضـچه  ایجـاد  بـراي  مناسـب  بسیار اند،گرفته قرار غربی

 آب حجـم  بـرآورد  بـه  پـژوهش  این در .هستند مصنوعی تغذیه

 تعـادل  حالت به آبخوان برگشت منظوربه تزریق براي نیاز مورد

 و قبـل  آبخوان وضعیت ریاضی سازيشبیه .است نشده پرداخته

 کمـک  پـژوهش  ایـن  تکمیـل  بـه  مصـنوعی  تغذیه انجام از پس

   پذیرد. صورت آینده در بایستی و کندمی زیادي
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Abstract 

The Khanmirza plain is one of Iran’s fertile plains that is located in Chaharmahal Bakhtiari province. Agriculture in the 
area is very prosperous, but the lack of rain and over-harvesting from consumption wells has led to a reduction in 
groundwater levels, even causing land subsidence. Moreover, the high usage of chemical manures, especially nitrate 
manures, has increased the number of solutes and chemical materials in the groundwater. Thus, for this plain, making 
artificial ponds is important to modify the storage of the aquifer. In this study, to define the optimum locations of the 
artificial ponds, the effect of 12 factors was considered. The analytic hierarchy process (AHP) method was used to 
introduce the weight of each parameter in comparison to other factors. Afterward, the spatial priority of all factors was 
derived using the Geographic Information System (GIS) technique. The produced GIS layers were laid on each other 
and the optimum locations were obtained. Agricultural drainage was an effective index for recharge purposes. The 
results of the study demonstrated that groundwater level decline got the maximum weight (40%), while the land slope 
had the minimum weight, since the vicinity to available floodways was considered as an independent criterion. The 
results also showed that regions with a total area of 18 km2 in north and north-west of the Khanmirza plain could be the 
optimum and most suitable places for artificial ponds construction. 
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