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چکیده
پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارشها ،سبب ایجاد سیالب و روانابهای سطحی میشود .تغدیه مصنوعی با استفاده از این آبها راه حلی جهت
افزایش ذخایر زیرزمینی است .بهمنظور مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی در آبخوان دشت همدان -بهار از شش عامل م وثر ش یب ،نفوذپ ذیری
سطحی ،ضخامت غیراشباع آبرفت ،توانایی انتقال آب در آبرفت ،کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی و کاربری اراضی استفاده گردید .در روش اول هر یک
از نقشهها بر اساس منطق بولین طبقهبندی و با عملگر  ANDتلفیق شدند 26 .درصد از منطق ه مناس ب تغذی ه مص نوعی آبه ای زیرزمین ی دش ت
همدان -بهار تشخیص داده شد .سپس با استفاده از روش همپوشانی ،مناطق مناسب به دست آمده از منطق ب ولین ،ب ه س ه زی ر گ روه تقس یم ش دند.
0/53درصد مناسب و  21درصد متوسط ،ولی هیچ منطقهای با تناسب خیلی مناسب حاصل نشد .در روش سوم الیهها بر مبنای منطق فازی امتیازدهی و
با حاصلضرب فازی ترکیب شدند که  2/25درصد خیلی مناسب 7/71 ،درصد مناسب و  16/76درصد متوسط تشخیص داده شد .نتایج آنالیز حساس یت
منطق بولین نشان داد که افزایش  50درصدی ارقام بازههای مناسب در الیههای ورودی ،سبب 1/5درصد افزایش و همین مقدار کاهش در بازهها ،باعث
 0/5درصد کاهش در تناسب اراضی شد.
واژههای کلیدی :تغذیه مصنوعی ،دشت همدان -بهار ،روش همپوشانی ،منطق فازی ،منطق بولین
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لزوم شناخت و بهره برداری بهینه از آب ه ای زیرزمین ی از آنج ا
ناشی میگردد ،که این منابع  99درصد از کل آبه ای ش یرین قاب ل
استفاده را تشکیل میدهند .مشکالت ناشی از بروز خشکس الیه ا از
یک سو و سیالب های مخرب از سوی دیگر ،ل زوم م دیریت ص حی
منابع آب را ،به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک ،نمایان میس ازد.
در این رابطه ،جمعآوری آب های سطحی ،تغذیه آبهای زیرزمین ی و
تنظیم بهرهبرداری صحی آب ،مهمترین راهکاره ای م دیریت من ابع
آب به شمار می روند (قهاری و پاکپرور .)1386 ،با توج ه ب ه ای نک ه
منابع آب زیرزمینی ایران حدود  77/8درصد مصارف شرب ،ص نعت و
کشاورزی را تامین میکند ،برنامهریزی و ارایه طرحهایی ک ه موج ب
استفاده بهینه از منابع آبهای زیرزمینی موج ود و تغذی ه آبخ وانه ا
گردد ،دارای ضرورتی اساسی و اولویتی انکارناپذیر میباشد .با وج ود
اینکه ای ران دارای آب و ه وای نیم هخش ک اس ت ،حج م آبه ای
 -1دانشآموخته دکتری آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
 -2استادیار گروه مهندسی آبیاری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
)Email: s.akhavan@basu.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:

سطحی در آن زیاد بوده و مشکل کمبود آب ،بیشتر به ع دم کنت رل
مطلوب این آبها بر میگردد .بنابراین میت وان از ط رحه ای تغذی ه
مصنوعی به عنوان راهحلی بهینه برای مقابله با بحران آب ،بهره جست
(مروتی و همکاران.)1387 ،
اصوال سفره آب زیرزمینی را میتوان بهعنوان یک مخزن طبیعی
جهت ذخیره آب های سطحی مورد استفاده قرار داد .بهاین صورتک ه
آبهای جاری سطحی در دورههای مرطوب را با استفاده از روشهای
مختلف وارد آبخوان نموده و در دورههای خشک که نیاز آبی اف زایش
مییابد ،مورد بهرهبرداری ق رار داد .تغذی ه مص نوعی عب ارت از وارد
کردن آب به یک سازند نفوذپذیر با هدف تغذیه سفره آب زیرزمینی و
به منظور استفاده مجدد از آن با رژیم و کیفیتی متف اوت و ب ه وس یله
ایجاد تاسیسات اضافی ی ا تغییرات ی در ش رایط طبیع ی منطق ه اس ت
(جمالی و همکاران .)1389 ،برای شناخت مک انه ای مناس ب ب رای
تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی الزم است عوامل موثر را شناس ایی
و از آنها به صورت شاخصه ایی ب رای تعی ین مح له ای مس تعد
استفاده کرد .مکانیابی سیستمهای تغذیه مصنوعی از اص ول اساس ی
ایجاد این سیستمها میباشد .انتخاب محل ب ر مبن ای واقعی ته ای
علمی و طبیعی دارای بزرگترین نقش در جهت استحکام و ک اربری
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این سیستمها در راستای تحقق اه داف مربوط ه م یباش د ،بن ابراین
ضروری است این کار با دقت کافی انجام شود (مه دوی و همک اران،
 .)1390از طرفی به علت وجود مشخصه های متعدد در مک انی ابی و
تغییرات مداوم آنها و همچنین نیاز به بررسی توام معیارهای ارزی ابی
شده ،نیاز به سامانه های اطالعات جغرافیایی )GIS( 1به عنوان ابزاری
کارآمد برای مدیریت و استفاده از دادههای مکانی در این زمینه اس ت.
کاربرد  GISدر ذخیره ،تجزیه و تحلیل و مدیریت حجم عظیم و متنوع
اطالعات مکانی ،امری ض روری و اجتن ابناپ ذیر ب ه نظ ر م یرس د
(معروفی و همکاران .)1390 ،سیستمه ای اطالع ات جغرافی ایی ب ه
همراه ابزار و تکنیکه ا توان ایی آن را دارد ک ه ب ا تلفی ق الی هه ای
اطالعاتی در قالب مدلهای مختلف در ح داقل زم ان در مک انی ابی
عرصههای مستعد تغذیه مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.
در زمین ه پهن هبن دی من اطق مناس ب ب رای تغذی ه مص نوعی
سفرههای زیرزمینی با اس تفاده از  GISدر ای ران و جه ان تحقیق اتی
انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به مطالعات کرش نامورتی و
همکاران ،ساراف و چادهاری ،زهتابیان و همکاران ،سلطانی ( )1381و
مه رورز و کالنت ری اش اره ک رد ( ;Krishnomurthy et al., 1996
;Saraf and Chounhary., 1998; Zehtabian et al., 1998
 .)Mehrvarz and Kalantari., 2007موهان و راویشانکار جه ت

مک انی ابی مح له ای مناس ب ب رای تغذی ه مص نوعی
 Volcanicهند ،از سه دسته پارامتر شامل زمینشناسی ،ژئومرفولوژی
و سط ایستایی کمک گرفتند .در مجم وع هش ت نقش ه مرب و ب ه
پارامترهای مذکور تهیه و هر کدام به صورت فای ل ب ولین درآم د و در
محیط  GISبا یکدیگر تلفیق و در نهایت مکان های مناسب پیش نهاد
شد .سپس آنالیز حساسیت بر روی داده ها انجام و مشخص شد که در
طیف تغییرات  ±12درص د ،مح له ای پیش نهاد ش ده ب رای تغذی ه
مصنوعی تغییر چن دانی نم یکن د ( Mohan and Ravi Shankar.,
.)2005
غیومیان و همکاران جهت تعیین مناطق مناسب برای انجام طرح
تغذیه مصنوعی به روش پخش سیالب در منطق ه میم ه اص فهان ،از
س امانه پش تیبانی تص میمگی ری )DSS( 2اس تفاده کردن د .آنه ا
پارامتر های شیب ،نفوذپذیری ،قابلیت انتقال آبخوان ،ضخامت آبرفت
و هدایت الکتریکی )EC( 3را در نظر گرفتند .نقشههای مربو به ه ر
عامل تهیه و در محیط  GISبا اس تفاده از روش ه مپوش انی ،تلفی ق
شدند .سپس شش ایستگاه مختلف در ای ران ک ه ق بال جه ت انج ام
تغذیه مصنوعی به درستی تعیین و هماکنون پروژههای پخش سیالب
در آنها اجرا شدهاند را ،انتخ اب و ب ه ارزی ابی ای ن روش و بررس ی
صحت و درستی جوابها پرداختند (.)Ghayoumian et al., 2005
Deccan

1- Geographic Information System
2- Decision Support System
3- Electrical Conductivity

حکمتپور و همک اران ( )1386پ روژهای ب ا عن وان پهن هبن دی
مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی در دشت ورامین بهانجام رساندند.
در این تحقیق پنج عامل مقدار شیب ،نفوذپذیری س طحی ،ض خامت
آبرفت ،توانایی انتقال آب در آبرفت و کیفی ت آبرف ت ب ه عن وان
عوامل موثر در مکان یابی مناطق مستعد تغذی ه مص نوعی در منطق ه
مذکور مشخص شد .پس از تهیه و وزندهی الیهه ای م وردنظر ،ب ه
کمک روش همپوشانی با یک دیگر قط ع داده ش دند و نت ایج آن ب ه
صورت جدول به دست آمد .سپس بر اساس روش حداکثر محدودیت،
برای حاالت مختلف به دست آمده تصمیمگیری ش د و نقش ه نه ایی
حاوی نواحی مستعد تغذیه مصنوعی ارایه گردید .آلش ی و همک اران
تحقیقی را با عنوان تعیین مناطق مستعد پخش سیالب ب ا اس تفاده از
 GISدر حوضه آبخیز سمل بوشهر انج ام دادن د .آنه ا پ ارامتره ای
شیب ،قابلیت اراض ی ،نفوذپ ذیری س طحی ،س ازنده ای ک واترنر و
ضخامت آبرفت را به عنوان عوامل موثر بررسی و نقشه مربو به ه ر
ک دام تهی ه و س پس ب ر اس اس س ه روش منط ق ب ولین ،ف ازی و
همپوشانی شاخص ،اقدام به تلفیق نقشهها نمودن د .در نهای ت اع الم
کردند که مدل فازی مناسبت رین راهک ار ب رای تعی ین مک انه ای
مناسب پخش س یالب ب ا ه دف تغذی ه مص نوعی آبخ وانه ا اس ت
(.)Alesheikh et al., 2008
معروفی و همک اران ( )1390در مقال های ب ه مقایس ه س ه م دل
منطق فازی ،بولین و همپوشانی شاخص در مکانیابی مناطق مس تعد
گسترش سیالب پرداخت .شیب ،کاربری اراضی ،نفوذپذیری س طحی،
واحدهای کوارترنر و ضخامت آبرف ت ب ه عن وان متغی ره ای م وثر
انتخاب و هر ک دام تب دیل ب ه ی ک الی ه اطالع اتی ش دند .س پس
پهنه بندی بر مبنای مدلها و عملگرهای مختل ف آنه ا انج ام ش د.
نتایج حاصل از بررسی صحت با استفاده از نقا کنترل ،نشان داد ک ه
مدل همپوشانی ش اخص ب ا زیرم دل Multi Class Mapsو منط ق
فازی با عملگر  ANDدارای بیشترین درصد انطب ا در مک انی ابی
عرصه های مستعد گس ترش س یالب ،بودن د .بذرافش ان و همک اران

( )1395تحقیقی را با هدف شناسایی عرصههای مستعد پخش سیالب
در دشت سرخون بندرعباس با اس تفاده از روشه ای منط ق ب ولین،
منط ق ف ازی و ش اخص و ه مپوش ان انج ام دادن د .ب دین منظ ور
پارامترهای نفوذپذیری س طحی ،ش یب ،ض خامت آبرف ت ،توان ایی
انتقال آب در آبرفت ،شوری آب و کاربری اراضی ،به عن وان عوام ل
موثر انتخاب شدند .جهت مقایس ه س ه روش از عرص هه ای کنت رل
زمینی ،بر اساس آماره کاپا استفاده شد که در نهای ت روش ف ازی ب ه
عنوان بهترین روش شناخته شد.
دشت همدان -بهار به دلیل دارا بودن منابع عظیم آب زیرزمین ی،
خاک حاصلخیز و هموار بودن زمین ،از کشاورزی و باغداری پررونقی
برخوردار است .در سالهای اخیر به علت بهرهبرداری بیروی ه ،س ط
ایستابی در این دشت بسیار افت پیدا کرده است .از س وی دیگ ر ای ن

مكانیابي و اولویتبندي مناطق مستعد تغذیه مصنوعي آبهاي زیرزميني بر اساس...

منابع تامینکننده آب شرب ،کشاورزی و صنعت ش هره ای هم دان و
بهار می باشد که از این می ان  70درص د آب ش رب ش هر هم دان را
تامین مینماید ( .)Akhavan et al., 2011هدف از انجام این تحقیق
مکانیابی عرصههای مناسب برای تغذیه مصنوعی در دشت هم دان
بهار با استفاده از سه روش ،منطق بولین ،روش همپوش انی و منط ق
فازی می باشد .در روش اول ،ابتدا مناطق مناس ب ب ر اس اس منط ق
بولین انتخاب می شوند ،در روش دوم مناطق بهدست آم ده از منط ق
بولین با استفاده از همپوشانی الیهها ،اولویتبندی میشوند و در روش
سوم مستقیما مناطق اولویت بندی شده بر پای ه منط ق ف ازی تعی ین
میشوند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز دشت همدان -بهار که ب ه س یمینهرود نی ز موس وم
است ،با وسعت  2459کیلومترمربع از زیرحوض هه ای مه م رودخان ه
قرهچای و دریاچه نمک محسوب میگردد و در دامنه شمالی ارتفاعات
الوند واقع ش ده اس ت .وس عت دش ت  880کیل ومترمرب ع و وس عت
ارتفاعات  1579کیلومترمربع میباشد (مه دوی و زارع ابیان ه.)1395 ،
منطقه مورد مطالعه ،مح دوده آبخ وان اص لی دش ت هم دان -به ار
میباشد که در شمالغربی شهر همدان و بین طولهای جغرافیایی 48
درجه و  17دقیق ه ت ا  48درج ه و  33دقیق ه ش رقی و ع ر ه ای
جغرافیایی  34درجه و  49دقیقه تا  35درجه و  2دقیق ه ش مالی واق ع
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شده است (شکل  .)1مساحت کل این آبخوان حدود  480کیلومترمربع
و از نوع آبخوان آزاد میباشد.
این آبخوان از لحاظ زمینشناسی بر روی زون سنندج -س یرجان
قرار گرفته و سنگ کف عمدتا از ج نس س نگ آه ک ،ش یل و م واد
گرانیتی می باشد .بررسی های زم ینشناس ی نش ان م یده د بخ ش
عمده ای از منطق ه م ورد مطالع ه توس ط رس وبات ک واترنری ش امل
رسوبات آبرفتی و کنگلومرایی مربو به نهش تهه ای عص ر حاض ر،
پوشیده شده است که اکثرا در نواحی پست گسترش یافته و زمینهای
مستعد کشاورزی دشت بر روی آنها قرار گرفته اس ت .ب ا توج ه ب ه
جنس ارتفاعات محصور کننده دشت ،جنس دانههای آبرفتها اغل ب
از گرانیت و هورنفلس بوده و در حاشیه شرقی و شمالشر بیشتر از
جنس شیست و آهک میباشند (مهدوی و زارع ابیانه .)1395 ،با توجه
به مطالعات ژئوفیزیکی انج ام ش ده ،ض خامت رس وبات آبرفت ی در
دشت همدان -بهار کمتر از  25متر در حواشی دش ت ت ا ح داکثر 75
متر در مرکز دشت تغییر میکن د .ض ریب ذخی ره آبخ وان نی ز  5ت ا
10درص د اس ت .ک مت رین عم ق س ط آب زیرزمین ی در جن وب و
حاشیههای غربی و شمالشرقی دشت بین  3تا 10مت ر و ب یشت رین
عمق مربو به نواحی مرکزی دشت است ک ه ب یش از 30مت ر و ت ا
عمق  40متر در جنوب هارونآباد میرسد .همچنین این منطقه دارای
آب و هوای نیمه خشک سرد با متوسط بارندگی ساالنه  325میلیمت ر
و می انگین درج ه ح رارت س االنه  11درج ه سلس یوس م یباش د
(.)Akhavan et al., 2011

شکل  -1نقشه استان همدان و موقعیت دشت همدان -بهار

عوامل موثر در انتخاب مکانهای مناسب برای تغذیه مصنوعی

عوامل موثر در مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی متعددند،

بدیهی است که استفاده از هم ه مشخص هه ای م وثر در م دله ای
مکان یابی میسر نیست .از این رو عوامل یاد شده با توجه به نک اتی از
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قبیل هدف ،مقیاس کار و دقت قابل انتظ ار ،ش رایط منطق ه ،می زان
تأثیرگذاری هر عامل و کافی ب ودن و در دس ترس ب ودن اطالع ات،
تعیین میشوند .در این پژوهش از شاخصهای ضخامت الیه خش ک
آبرف ت ،مق دار ش یب ،نفوذپ ذیری س طحی ،کیفی ت ش یمیایی آب
زیرزمینی ،توانایی آبخوان در انتقال آب و کاربری اراضی مورد مطالعه
قرار میگیرد.
 ضخامت غیراشباع آبرفت :از عوامل مهم در پخش س یالب وتغذیه آبهای زیرزمینی ضخامت آبرفت است .از نظر تئوری ه ر چ ه
ضخامت آبرفت بیشت ر باش د ،می زان ذخی ره آب زیرزمین ی در آن
زیادتر خواهد بود .به عبارت دیگر یعنی مخزن طبیعی زیرزمینی جهت
ذخیره کردن آب ،بزرگتر میباشد در نتیج ه عم ل تغذی ه ب ا درص د
موفقیت باالتری انجام می گیرد .تغذیه در مناطقی ک ه س فره آزاد آب
آن ها نزدیک به سط زمین است ،باعث باال آم دن س فره و مان دابی
شدن اراضی مزبور میشود ( .)Ghayoumian et al., 2007با داشتن
عم ق س ط آب در  28حلق ه چ اه پیزومت ری موج ود در آبخ وان
همدانبهار ،در محیط  Arc GIS 9.3با انجام عملیات میانیابی ،نقشه
ضخامت غیر اشباع آبرفت (شکل  )2تهیه شد.
 شیب :از مهمترین عوامل موثر در مکانیابی عرصههای مستعدتغذیه مصنوعی است که نقش بسیار مهمی در کنترل پدیدههایی مانند
روانآب ،فرسایش ،حمل مواد و نفوذپذیری دارد .ش یبه ای ب اال ب ه
علت ایجاد فرسایش مناسب نیستند و شیبه ای خیل یپ ایین (ص فر
درصد) به علت اینکه مانع از جریان آب میشود ،مناسب برای تغذی ه
مصنوعی نخواهند بود ( .)Mahdavi et al., 2013پس از تهیه م دل
رقومی ارتفاعی ،)DEM( 1نقشه شیب (شکل  )3تولید شد.
 نفوذپدیری سطحی:از عوامل مه م در ام ر تغذی ه ،نفوذپ ذیریسطحی است .ت اثیر ای ن عام ل در ک اهش تبخی ر و تع ر نمای ان
میشود ،به نحویکه اگر نفوذپذیری پایین باشد ،در شیبهای کم ،آب
در روی سط زمین باقیمانده و تبخیر آن باعث افزایش امالح خ اک
می شود .میزان نفوذ به عواملی نظیر خصوصیات خاک ،پوشش گیاهی
و شیب وابسته است (حکمتپور و همکاران .)1386 ،جهت تهیه الی ه
مربو به این پارامتر ،با توجه به نقش ه باف ت خ اک (ش کل  )4و ب ر
اساس جدول ارایه شده توسط  ،)1986( FAOبازه نفوذپذیری در ه ر
نقطه مشخص شد.
 کیفیت شیمیایی آب زیرزمین ی :منب ع و منش ا اص لی آبه ایزیرزمینی ،آب حاصل از بارش برف و باران بوده ،که به داخل آبرفت
نفوذ کرده است و بر اثر تماس با ذرات آبرفت و انحالل مواد مختلف،
دچار تغییر کیفیت میشود .در بح ث کیفی ت آب عوام ل مختلف ی از
قبیل کلرورها ،سولفات ها ،سختی آب ،کربنات و بیکربنات ،باقیمانده
خشک و هدایت الکتریکی مدنظر هستند .در بین عوامل فو ه دایت
1- Digital Elevation Model

الکتریکی به طور کلی نقش اساسی داشته و در تحلیلهای کیف ی آب
بیشتر مورد اس تفاده ق رار م یگی رد (مه دوی و همک اران.)1390 ،
بهمنظور تولید نقشه مذکور (شکل  )5از میانگین آمار حدودا شش ساله
مقدار شوری ( )1385-1391در  33نقطه در سرتاس ر حوض ه ،ش امل
24حلقه چاه عمیق 5 ،حلقه چاه نیمهعمیق 2 ،دهنه چش مه و 2رش ته
قنات استفاده شد.
 توان ایی انتق ال آب در آبخ وان :ای ن مشخص ه از ض رایبهیدرودینامیکی است که نشان دهنده حرکت آب در محیط متخلخ ل
است .با توجه به شکل  6بهطور کلی قابلیت انتقال تقریبا 100مترمربع
در روز در مناطق حاشیهای تا حدود  1500مترمربع در روز در من اطق
مرکزی دشت متغیر است .نکته قابل ذکر اینک ه ،کلی ه ای ن داده ه ا
مربو به شرکت آب منطقهای استان همدان میباشد.
 کاربری اراضی :بر اساس شکل  7در محدوده مطالعاتی آبخواندشت همدان -بهار ،پنج واحد کاربری دیده م یش ود ک ه عبارتن د از:
اراضی بدون پوشش ،مراتع ،اراضی کش اورزی تح ت کش ت ،اراض ی
کشاورزی خش ک ش ده و من اطق ش هری .قس مت عم ده مح دوده
مطالعاتی را اراضی کشاورزی تحت کش ت در ب ر م یگی رد .از می ان
کاربری های مذکور ،اراضی تحت کشت و مناطق شهری برای تغذی ه
مصنوعی نامناسب و سایر واحدهای کاریری اراضی ،مناس ب در نظ ر
گرفته می شوند .الزم به ذکر است که این الیه به ص ورت جداگان ه و
در آخرین مرحله ،تلفیق میشود.
مدلهای مورد استفاده ،امتیازدهی ،وزندهی و تلفیق نقشهها

 منطق بولین :منطق ریاضی بولین (دوت ایی) ،ب رای اول ین ب ارتوسط جرج بول 2مطرح گردید .در بیان ای ن منط ق فق ط و فق ط دو
حالت یا دو سط طبقه بندی شده وجود دارد ،یکی با ارزش صحی  3و
دیگری با ارزش غلط .4در روش بولین به معیاره ای نامناس ب ارزش
صفر و به معیارهای مناسب ارزش یک داده م یش ود .در ای ن روش،
مناطقی که دارای محدودیت است ،ق درت تص میمگی ری را ک اهش
میدهد ،که بایستی با تغییر در محدوده الیهه ا ،در تص میمگی ریه ا
اعمال نظر نمود .در ضمن در این منطق اهمی ت الی هه ای مختل ف
یکسان در نظر گرفته می شود .در نرمافزارهای  GISپ س از تش کیل
الی هه ای اس تاندارد ش ده براس اس ب ولین ،الی هه ا ب ا اس تفاده از
عملگرهای مختلف با یکدیگر ترکیب میشوند و نقشه نهایی دارای دو
کالس صفر و یک است .در منطق بولین عمگرهای مختلف ی ش امل
 NOT, XOR, OR, ANDاعمال میگردد (.)Kaye., 1968

2- George Boole
3- True
4- False
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شکل  -2نقشه ضخامت غیراشباع آبرفت

شکل  -3نقشه شیب

شکل  -4نقشه بافت خاک

شکل  -5نقشه شوری آب زیرزمینی

پس از تشکیل نقشه های مربو به هر یک از فاکتورها ،هر نقشه
بر اساس جدول  1ب ه دو ک الس مناس ب و نامناس ب رتب هده ی ی ا
امتیازدهی شد .الزم به ذکر است که بازه مرب و ب ه ه ر ک الس ،ب ا
توجه به نظرات و تجربیات کارشناسی و تحقیقات قبلی صورت گرفته،
مشخص شد .پس از امتیازدهی ،الی ه ه ای ب ولینی ب ر پای ه عملگ ر
 ANDب ا یک دیگر تلفی ق ش دند .ای ن عملگ ر ب ر اس اس نظری ه
مجموعهها ،اشتراک مجموعهها را استخراج م یکن د ،ک ه ب ر هم ین
اساس حساس ترین عملگر در بین سایر عملگرهای منطق بولین است
و با توجه به هدفی که در این تحقیق دنبال میش ود ،از ای ن عملگ ر
جهت ترکیب نقشههای ورودی بهره گرفته شد.
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 روش همپوشانیدر این روش نقشه های تولید شده برای ه ر ش اخص ،ب ه چه ار
کالس خیلیمناسب ،مناسب ،متوسط و نامناسب ،بر اساس ب ازهه ایی
که در جدول  2مشخص شده ،تقسیم شدند و به هر کالس امتیاز  1تا
 4تعلق گرفت .در واقع بازه های تعریف شده مربو به کالس مناسب
برای هر معیار در روش بولین ،در اینجا به س ه ب ازه خیل ی مناس ب،
مناسب و متوسط تقسیم میشوند .سپس الیههای رتبهبندی ش ده ،در
محیط  GISبا هم تلفیق و ارزشها در نقشه نه ایی ب ر مبن ای روش
حداکثر کالس یا بیشترین محدودیت ،تعیین شدند.
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شکل  -7نقشه کاربری اراضی

شکل  -6نقشه قابلیت انتقال آبخوان

جدول  -1گستره قابلقبول برای عوامل مؤثر در منطق بولین ( ; Alesheikh et al., 2008; Mohan and Ravi Shankar., 2005بذرافشان و
همکاران)1395 ،
پارامتر
شیب (درصد)
نفوذپذیری سطحی (میلیمتر در ساعت)
ضخامت الیه خشک آبرفت (متر)
کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی (دسیزیمنس بر متر)
قابلیت انتقال آب (مترمربع بر روز)

 منطق فازی :نظریه مجموعههای فازی در س ال  1965توس طعسگرزاده عرضه شد .ای ن نظری ه از آن زم ان ت اکنون ،گس ترش و
تعمیق زیادی یافته و ک اربرده ای مختلف ی در عل وم مختل ف نظی ر
الکترونیک ،منابع طبیعی ،معدن و مدیریت و برنامهریزی شهری پی دا
کرده است .یک مجموعه فازی ،مجموعهای است از درجات عض ویت
که می تواند به طور پیوسته از صفر تا یک اختیار شود .ای ن مجموع ه
توسط یک تابع عضویت مشخص می ش ود .عض ویت ی ک ب ه ی ک
مجموعه یعنی تعل ق کام ل و عض ویت ص فر یعن ی ع دم تعل ق ب ه
مجموعه .هر چه درجه عضویت به یک نزدیک تر باش د نش انه تعل ق
بیشتر به مجموعه م وردنظر م یباش د و ب رعکس .درج ه عض ویت
می تواند توسط کاربر و بر اساس نظرات کارشناسان و خبرگان تعی ین

بازه
 0تا 8
بیش از 8
بیش از 15
 0تا 15
بیش از 10
 0تا 10
 0تا 4
بیش از 4
بیش از 300
 0تا 300

تناسب
مناسب
نامناسب
مناسب
نامناسب
مناسب
نامناسب
مناسب
نامناسب
مناسب
نامناسب

امتیاز
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

مساحت (درصد)
99/7
0/3
71/6
28/3
88/3
11/6
100
0
40/7
59/2

شود و ی ا ب ر اس اس تواب ع تحلیل ی مانن د ت ابع مثلث ی ،ذوزنق های،
زنگوله ای ،سیگموئیدی و گوسی به دست آید .ویژگی دیگر این منطق
این است که بتوان به طریقی نقشههای پای ه را نس بت ب ه ه م ،ب ر
اساس اهمیتشان در موض وع رتب هبن دی و وزنده ی ک رد .پ س از
تشکیل الیهها با رتبهبندی ف ازی ،ب ا اس تفاده از پ نج عملگ ر ف ازی
 ،OR ،ANDحاصلضرب جبری فازی ،حاصلجم ع جب ری ف ازی و
عملگر فازی گاما می توان الیه ه ا را ب ا ه م ترکی ب و تلقی ق نم ود
(.)Bonham-Carter., 1994
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جدول  -2گستره قابلقبول برای عوامل موثر در منطق فازی و روش همپوشان (حکمتپور و همکاران1386 ،؛ Mehrvarz and Kalantari., 2007

;);Ghayoumian et al., 2007 Ghayoumian et al., 2005
پارامتر
نفوذپذیری سطحی
(میلیمتر در ساعت)

ضخامت الیه خشک آبرفت
(متر)

شیب زمین
(درصد)

قابلیت انتقال آب
(مترمربع بر روز)

شوری آب زیرزمینی
(دسیزیمنس بر متر)

بازه

تناسب

مساحت (درصد)

امتیاز روش همپوشان

بیش از 45
 25تا 45
 15تا 25
 0تا 15
بیش از 30
 20تا 30
 10تا 20
 0تا 10
 0تا 2
 2تا 5
 5تا 8
بیش از 8
بیش از 900
 600تا 900
 300تا 600
 0تا 300
 0تا 1
 1تا 2/25
 2/25تا 4
بیش از 4

خیلیمناسب
مناسب
متوسط
نامناسب
خیلیمناسب
مناسب
متوسط
نامناسب
خیلیمناسب
مناسب
متوسط
نامناسب
خیلیمناسب
مناسب
متوسط
نامناسب
خیلیمناسب
مناسب
متوسط
نامناسب

7/46
14/4
49/7
28/3
17/5
31/2
39/5
11/6
70/4
28/4
0/9
0/3
6/2
5/9
28/5
59/2
48/9
51
0/1
0

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

بر مبنای منطق فازی ،ابتدا نقش ه ه ای پای ه ب ر اس اس ت اثیر و
اهمیت شان در مبحث تغذیه مصنوعی نسبت به یکدیگر رتب هبن دی و
وزندهی شدند .بهاینصورت که پارامتر نفوذپذیری با بیشترین ت اثیر
در تغذیه مصنوعی با رتبه یک ،ضخامت خشک آبرف ت ب ا رتب ه دو،
شیب با مرتبه سه ،ضریب انتقال آبخوان در رتب ه چه ار و ش وری در
رتب ه پ نج مش خص ش دند (; Zehtabian et al., 2001جم الی و
همکاران1389 ،؛ مهدوی و همکاران1390 ،؛ بذرافش ان و همک اران،
.)1395در مرحله بعد جهت فازی سازی دادهها ،از درج ات عض ویت
تعی ین ش ده توس ط ک اربر اس تفاده ش د (Mahdavi et al., 2013؛
معروف ی و همک اران1390 ،؛ Mehrvarz and Kalantari., 2007؛
بذرافشان و همکاران )1395 ،بدین منظور هر کدام از الیههای مذکور
به چهار کالس نامناسب ،متوسط ،مناسب و خیلیمناسب ،طبقهبن دی
شدند و بر حسب میزان تاثیرگذاریشان بر هدف مورد مطالعه و ه م-
چنین بر اساس درجه اهمیت پارامتر ه ا نس بت ب ه یک دیگر ،ب ه ه ر
کالس امتیازی داده شد .بازه های تعریف شده و امتیازهای اختص ا
داده شده در جدول  2ذکر شده است .از بین پنج عملگر فازی ،بهترین
نتیجه را حالت ضرب جبری فازی خواهد داد .دلیل این ام ر آن اس ت
که کلیه الیه های اطالعاتی با هر درجه عضویتی ک ه باش ند ،در ه م

امتیاز منطق
فازی
0/95
0/74
0/34
0/01
0/8
0/65
0/5
0/01
0/7
0/5
0/3
0/01
0/6
0/45
0/25
0/01
0/5
0/4
0/2
0/01

ضرب خواهند شد و ضرب چند عدد کوچکتر از یک ،سبب تولید یک
عدد کوچکتر خواهد شد .پس این عملگ ر در ب ین دیگ ر ح االت از
حساسیت بیشتری برخوردار است که در مکانیابی از آن استفاده شد.

نتایج و بحث
ارزیابی نقشههای مناطق مستعد تغذیه مصنوعی

بعد از تهیه نقشه های ورودی ،عملیات رتبه دهی و وزن دهی آن ها
انجام گرفت که نتایج مربو به آن به همراه مساحت بازه ها در جدول
 1و  2ذکر شده اند .با توجه به این جداول مهم ترین عامل مح دودیت
در اراضی ،قابلیت انتقال آب در آبخوان میباشد .این پارامتر در ح دود
 60درصد از اراضی دشت همدان -بهار در بازه نامناسبی برای تغذی ه
مصنوعی قرار گرفته است و تنها  40درصد منطقه از این نظر مناس ب
می باشد .دومین عامل محدودیت ،نفوذپذیری سطحی خاک است ک ه
حدود  70درص د منطق ه م ورد مطالع ه جه ت اج رای ط رح تغذی ه
مصنوعی مناسب میباشد .الزم به ذک ر اس ت ک ه ک ل دش ت م ورد
بررسی از لحاظ مقدار شوری آب زیرزمینی در بازه مناسب ق رار دارد و
هیچگونه محدودیتی از این لحاظ ایجاد نکرده است.
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بعد از تلفیق نقشههای ورودی ب ر اس اس عملگ ر  ANDمنط ق
بولین ،نقشه مناطق مناسب جهت انجام تغذیه مص نوعی س فره ه ای
زیرزمینی حاصل شد که در شکل  8نمایش داده ش ده اس ت و نقش ه

شکل  -8مناطق مناسب تغذیه مصنوعی بر اساس منطق بولین

نتایج جدول  3نشان میدهد که مق دار اراض ی مناس ب در روش
بولین  26/77درصد و باقی اراضی یعنی  73/23درصد ،نامناسب جهت
اجرای طرح تغذیه مصنوعی تشخیص داده شد .مناطق محاسبه ش ده
در کالس مناسب با استفاده از منطق بولین ( 26/77درص د) ،در روش
همپوشانی به سه زیر گروه تقسیم شدند که از این مقدار با توج ه ب ه
جدول  0/53 ،3درصد مناسب و  21درصد ب ا درج ه تناس ب متوس ط
برای هدف مورد مطالعه م یباش د ،ول ی ه یچ منطق های ب ا تناس ب
خیلیمناسب مشخص نشد.
نقشه حاوی تناسب اراضی بهدس ت آم ده ب ا اس تفاده از عملگ ر
حاصل ضرب فازی در منطق ف ازی ،در ش کل  10نم ایش داده ش د.
مساحت و درصد هر یک از کالسها در جدول  3محاسبه شد .با توجه
به این جدول 2/25درصد از کل منطق ه دارای درج ه خیل یمناس ب،
 7/71درصد ب ا درج ه مناس ب 16/76 ،درص د ب ا تناس ب متوس ط و
 73/26درصد هم نامناسب تشخیص داده ش د .نکت ه قاب ل توج ه در
شکل  8و  10اینکه درصد نواحی نامناسب به دست آم ده در ه ر دو
منطق فازی و بولین مساوی هستند .با توجه به اینکه در منطق بولین
درصد اطمینان جواب ها باالست ،پس میتوان نتیجه گرفت که منطق
فازی توانسته مکانیابی را با درصد اطمینان باالیی محاسبه کند.
همچنین با مقایسه شکل  9و  10میتوان به این نکته پی برد که
نقا مناسب در روش همپوشانی دقیقا بر روی نواحی خیلیمناسب در
منطق فازی ،قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه در منطق ب ولین ن واحی

نهایی تولید شده با استفاده از روش همپوشانی در شکل  9نش ان داده
شده است .مساحت هر یک از کالسهای تناس ب ب هدس ت آم ده در
شکلهای  8و  ،9در جدول  3مشخص شده است.

شکل  -9مناطق مناسب تغذیه مصنوعی بر اساس روش همپوشانی

صرفا مناسب را به ما میدهد ،برای اولویتبندی این مناطق ،بایس تی
از روش همپوشان استفاده و تصمیمگیری نمود .در حالیکه در منط ق
فازی بهجای انجام این دو مرحله ،به طور مستقیم اولویتبن دی نق ا
موردنظر انجام خواهد ش د .در روش ه مپوش انی نق اطی ب ا تناس ب
خیلیمناسب تعیین نشد ،ولی در منط ق ف ازی نق اطی ب ا ه ر چه ار
کالس تناسب مشخص گردید .بنابراین منطق فازی در اولوی تبن دی
مناطق نهایی دارای انعطاف بیشت ری نس بت ب ه روش ه مپوش انی
میباشد .با توجه به نکات فو میتوان نتیجهگیری کرد ک ه ب هط ور
کلی برای انجام این تحقیق و تحقیقات مشابه ،استفاده از منطق فازی
آسانتر و سودمند تر خواهد بود .این نتیجه در راستای نتایج تحقیق ات
دیگ ر مانن د مه رورز و کالنت ری  ،آلش ی و همک اران ،غیومی ان و
همکاران ،معروفی و همکاران ( )1391و جم الی و همک اران ()1389
می باشد ( Mehrvarz and Kalantari., 2007; Alesheikh et al.,
.)2008; Ghayoumian et al., 2007
در هر سه روش ،نواحی مناسب به دست آمده به صورت دو خ ط
که از شمال شرقی دشت شروع و به سمت مرکز آن کشیده میش وند.
برای مشخصتر نمودن مکانهای مناسب برای تغذیه مصنوعی ،نقشه
تناسب اراضی به دست آم ده از روش ف ازی ب ر روی نقش ه ک اربری
اراضی آبخوان دشت همدان -بهار قرار داده شد و نقا نه ایی ک ه از
لحاظ کاربری نیز تناسب دارند ،انتخاب شدند .این نقشه در ش کل 11
نشان داده شده است.
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شکل  -10مناطق مناسب تغذیه مصنوعی بر اساس منطق فازی
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شکل  -11نقشه نهایی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی

جدول  -3مساحت هر یک از کالسهای تناسب اراضی در دشت همدان -بهار
روش تلفیق
تناسب

منطق بولین

منطق فازی

روش همپوشانی

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

()Km

()%

()Km

()%

()Km

()%

---

---

0

0

11

2/25

مناسب

130/31

26/77

2/64

0/54

37/54

7/71

متوسط

---

---

127/71

26/24

81/59

16/76

نامناسب

356/38

73/23

356/38

73/23

356/60

73/26

خیلیمناسب

آنالیز حساسیت

بهدلیل اینکه بازه های انتخاب شده برای منطق ب ولین و ف ازی،
بر اساس نظرات و تجربیات افراد خبره و تحقیقات قبلی انج ام ش ده،
می باشد ،با انجام آنالیز حساسیت میت وان می زان تاثیرپ ذیری نقش ه
نهایی به دست آمده را نسبت به تغییر این بازه ها ،مش خص نم ود .ب ا
افزایش و کاهش بازه های کالس مناسب در هر پارامتر ،مقدار افزایش
و یا کاهش درصد مناطق مناسب نهایی محاسبه گردید که نم ودار آن
در شکل  12نشان داده شده است.
با دقت در این شکل مشخص می شود که با افزایش مقدار عددی
بازههای مناسب در همه پارامترها ،میزان درصد مناطق مناسب نه ایی
برای مبحث تغذیه مصنوعی نیز افزایش م ییاب د .ه مچن ین درص د
تغییرات اراضی مناسب در حالتی که بازهه ای مناس ب عوام ل م وثر،
افزایش مییابند ،بیش از زمانی اس ت ک ه ای ن ب ازهه ا ک اهش داده

میشوند .به طوریکه با افزایش  50درص دی ارق ام ب ازهه ا ،اراض ی
مناسب نهایی دارای 1/5درصد تغییر است .این در حالی اس ت ک ه ب ا
کاهش  50درصدی بازهها ،می زان اراض ی مناس ب 0/5درص د تغیی ر
میکند .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که کاهش بازهها ت ا می زان
 10درصد ،تاثیر ناچیزی بر روی درصد اراضی مناسب نهایی دارد .ام ا
اف زایش  5درص دی ب ازهه ا ،موج ب اف زایش  0/6درص دی نتیج ه
میگردد ،که غیرقابلقبول است.
بهطور کلی می توان نتیجه گرفت که جهت افزایش محدودیته ا
و یا کاهش بازه ه ای مناس ب در پ ارامتره ای ورودی م دل ،نتیج ه
خروجی با شیب کمتری تغییر میکند ولی جه ت اف زایش ب ازهه ای
مناسب و یا کاهش محدودیتها بایستی با حساسیت و دقت بیشتری
انجام شود.

1262

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،5جلد  ،12آذر  -دي 1397

50
30
20
10
0
10203040-

درصد تغییرات بازه های مناسب عوامل موثر

40

501.5

1.0

0.0

0.5

0.5-

درصد تغییرات اراضی مناسب
شکل  -12نمودار آنالیز حساسیت تعیین عرصههای مستعد تغذیه مصنوعی به روش منطق بولین

نتیجهگیری
در این تحقیق مکانی ابی من اطق مناس ب ب رای مبح ث تغذی ه
مصنوعی آب های زیرزمینی دشت همدان -به ار م ورد مطالع ه ق رار
گرفت .بدین منظور پنج عامل شیب ،نفوذپ ذیری س طحی ،ض خامت
الیه خشک آبرفت ،توانایی انتقال آب در آبرفت و کیفیت ش یمیایی
آب زیرزمینی بررسی و الیه های مربو به هر یک ایج اد ش دند .ب ر
اساس نتایج ،در درجه اول پارامتر قابلیت انتقال آب در آبخوان و بعد از
آن عامل نفوذپذیری س طحی ،ب یشت رین مح دودیت را در انتخ اب
مناطق مناسب به منظور انجام تغذیه مصنوعی ،در دشت همدان -بهار
ایجاد کردند.
از سادهترین و رایجترین مدلها جهت تلفیق الیههای اطالع اتی،
منطق بولین اس ت .در ای ن منط ق ب ا توج ه ب ه ای نک ه بهت رین و
ایدهآلت رین ش رایط انتخ اب م یش ود ،نت ایج حاص له دارای درص د
اطمینان زی ادی هس تند .در ای ن روش تم امی معی اره ا ب هص ورت
محدودیت عمل میکنند و از لحاظ قطعیت ،مبتنی بر قطعیت میباشد.
از معایب این منطق این است ک ه در ج واب ه ای حاص له دو حال ت
بیشتر وجود ندارد ،یا ب رای ه دف م وردنظر مناس ب تش خیص داده
میشوند و یا نامناسب .در واقع تصمیمگیری در ای ن حال ت س خت و
دشوار خواهد بود .بههمین منظور میتوان از روش ه مپوش انی ب رای
رفع این مشکل استفاده کرد.
نکته قابل مالحظه اینکه در ه ر دو روش ب ولین و ه مپوش ان،
میزان تاثیر و درج ه اهمی ت عوام ل م وثر ،یکس ان در نظ ر گرفت ه
میشود .همین موضوع میتواند منجر به کاهش دقت در نت ایج ش ود.

برای رفع این مشکل می توان از منطق فازی استفاده نمود ک ه در آن
نقشه های مختلف ب ه تع دادی ک الس تفکی ک و ب ر اس اس می زان
تاثیرگذاری ،رتبهبندی میشوند .همین سبب میشود که در این روش
عالوه بر تشخیص نقا مناسب ،نقا بینابینی (با احتمال بین ص فر و
یک) نیز مشخص گردد .از طرفی طبق درجه تاثیر و اهمی ت ،ب ه ه ر
یک از پارامترهای موثر وزنی تعلق میگیرد که بهبود و افزایش دق ت
در نتایج نهایی را به همراه خواهد داشت.
از لحاظ تناسب اراضی برای تغذیه مصنوعی ،نقشهه ا ب ر مبن ای
روش بولین طبقهبندی و امتیازدهی شدند .بر اساس عملگر  ANDدر
مدل بولین نقشه ها با یکدیگر تلفیق و نقشه نهایی عرصههای مناسب
جهت انجام تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمین ی ک ه دارای دو ک الس
مناسب و نامناسب است ،تولید شد .س پس ب ه منظ ور اولوی تبن دی
مناطق به دست آمده برای اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در مرحله
قبل ،هر پنج الیه ورودی بر اساس روش همپوشان طبقهبن دی و ب ر
اساس روش حداکثر کالس در این روش ،نقشهها با هم ترکیب شدند.
در روش دیگر الیه های ورودی بر اساس منطق فازی ،امتیازدهی و با
استفاده از عملگر حاصلضرب فازی با یکدیگر ترکیب شدند.
مقایسه نتایج حاصل از دو روش نشان م یده د ک ه درص د ک ل
اراضی مناسب با استفاده از دو منطق بولین و فازی یکسان است ،ولی
اولویتبندی مناطق مناسب در منط ق ف ازی و روش ه مپوش انی ب ا
یکدیگر فر دارند و به نظر م یرس د ک ه منط ق ف ازی توانس ته ب ا
انعطاف بیشتری این درجه بندی را انجام دهد .بهطور کلی م یت وان
نتیجهگیری کرد که برای انجام این تحقیق و تحقیقات مشابه ،استفاده

مكانیابي و اولویتبندي مناطق مستعد تغذیه مصنوعي آبهاي زیرزميني بر اساس...

از منطق فازی نسبت به روش تلفیقی منطق بولین با روش همپوشان،
آسانتر و سودمند تر خواهد بود .در نهایت نقشه تناسب اراض ی تولی د
شده به روش منطق فازی با الیه کاربری اراضی قطع داده شد و نقشه
نهایی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی در آبخوان دشت هم دان -به ار
ارایه شد.
با انجام آنالیز حساسیت مشخص شد ک ه ب ا اف زایش ب ازه ه ای
مناسب در نقشههای ورودی به مدل بولین ،درصد تناسب اراض ی نی ز
افزایش مییابد و به عکس .همچنین نتایج آنالیز حساسیت نش ان داد
که با کاهش بازههای مناسب در همه الیهه ا ،ش یب تغیی رات ب رای
درصد اراضی مناسب ،خیلی کمتر خواهد ب ود نس بت ب ه زم انی ک ه
بازههای مناسب پارامترها ،افزایش مییابند.
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Abstract
The spatial and temporal distribution of precipitation result in surface runoff and flood. Using this water in
artificial recharge is a solution to increase groundwater recharge. Because the groundwater is considered as the
major source of 99% of all retrievable fresh water, optimization of its usage would be very crucial. Groundwater
artificial recharge using surface water is the recommended solution because that increases the aquifer storage. To
identify the suitable sites for groundwater artificial recharge in the aquifer of Hamedan- Bahar plain, the six
effective parameters including the ground slope, surface infiltration rate, vadoze zone thickness, electrical
conductivity of the groundwater, land-use, were used. In the first method, each maps were classified based on the
Boolean logic and then integrated via the AND operator. The results showed that 26% of study area was suitable
for ground water recharge. Then, suitable areas were divided to three subsets using overlay method. The 0.53%
was suitable, 21% was moderate and no area with very suitable appropriateness. In the third method, layers were
rated based on the Fuzzy logic and integrated with the Fuzzy algebraic product operator. The 2.25, 7.71 and
16.76% of the study area were identified very suitable, suitable and assigned moderate, respectively. The result
of Boolean logic sensitivity analysis showed that suitable zones increase 1.5% while suitable ranges in all
parameters increase 50% against 0.5% reduction of suitable points at 50% reduction of suitable ranges of all
parameters.
Keywords: Artificial Recharge, Boolean Logic, Hamedan-Bahar plain, Fuzzy, Logic and overlay method
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