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مقدمه
توسعه پايدار نيازمند بهرهبرداري مناسب از منابع هيدرولوژيکي
است و مديريت صحيح آن ارتباط نزديک و مستقيم با حوزه اقتصادي
اجتماعي دارد که در اين راستا تکنيکهاي مختلفي براي مديريت
آب و خاک توسعه يافته است [ .]7امروزه به سبب برداشت اضافي و
نبود بهرهبرداري پايدار از منابع آبي ،در  163دشت كشور سطح آب
زيرزميني افت پيدا كرده است و کشاورزي و توسعه اقتصادي پايدار
را دچار چالش نموده است [ .]12لذا ذخيرهسازي و حفظ منابع آب
براي تداوم بهرهبرداري از اين ذخاير در مواقع مصرف اجتنابناپذير
است .يكي از راههاي ذخيرهسازي جريان استفاده از مخازن زيرزميني
است كه به واسطه دارا بودن ظرفيت ذخيرهسازي باال ،کم بودن تبخير
و تلفات آب ،عدم نياز به زمين وسيع و سرمايهگذاري اندک نسبت
به راه حل هاي ديگر داراي برتري ميباشد.
پاليوال [ ،]9ارزيابي جامع منابع آب زيرزميني را با هدف تشريح
نقشه هيدروژئومورفولوژيکي براي تعيين مناطق داراي پتانسيل
تغذيه در منطقه کالداس داکاواکا 5به انجام رساند .نتايج اين پژوهش
اهميت ترسيم نقشههاي هيدروژئولوژيکي و آبهاي زيرزميني را با
استفاده از  GISجهت حمايت از ذخائر آبي و همچنین تصميمگيري
در برنامهريزيهاي مديريتي مرتبط با منابع آب و خاک را بيان
ميکند .اسريدهارگاناپورام و همکاران [ ]10با استفاده از  GISدر
کشور هندوستان ،حمادي و همکاران [ ]4در شمال شرق تونس با
استفاده از  GISو MCDM6؛ قيوميان و همکاران [ ]2با تلفيق GIS
و  DSS7در حوزه آبخيز ميمه استان اصفهان در زمينه مکانيابي
محل پخش سيالب و تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني به تحقيق
پرداختهاند .بوور [ ،]1تعيين شدت نفوذپذيري خاک ،بررسي مناطق
آلوده و آالينده ،توجه به مسائل کيفيت آب و انجام تحقيقات ميداني
گسترده جهت آگاهي از شرايط مذکور را جهت طراحي پروژههاي
تغذيه مصنوعي ضروري دانسته است .قيوميان و همکاران [ ،]3نيز
فاکتورهايي مانند شيب ،سرعت نفوذ ،عمق آب زيرزميني ،کيفيت
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تاريخ پذيرش1392/11/02 :

چکيده
آبهاي زيرزميني در فعاليتهاي اقتصادي و زندگي روزمره
مردم نقشي اساسي دارند و ذخيرهسازي آب در مخازن زيرزميني
از لحاظ اقتصادی سرمايهگذاري کمتری را ميطلبد .در اين
پژوهش ،اولويتبندي کانالهاي زهکشي بهمنظور تغذيه مصنوعي
آبهاي زيرزميني دشت سرابنيلوفر بهعنوان هدف اصلي مدنظر
قرار گرفت و  13اليه مختلف اطالعاتي مستخرج از گزارش هاي
فيزيوگرافي ،هواشناسي ،زمينشناسي ،خاکشناسي ،هيدرولوژي،
آبهاي زيرزميني ،نفوذپذيري ،زيستمحيطي و فرسايش و
رسوب تهيه و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ()AHP
نسبت به اولويتبندي کانالها اقدام گرديد.
معيارهاي نفوذپذيري ،بافت و ضخامت اليه بحراني باالترين
ضرايب اهميت را به خود اختصاص دادهاند .کانالها بر اساس
ارزش اختصاص يافته به آنها ،در هفت گروه تقسيمبندي شدند.
چهار اولويت اول داراي اهميت تغذيهاي هستند و سه اولويت
پاياني به دليل دارا بودن محدوديتهاي تغذيه قابل استفاده نيستند.
نتايج نشان داد که  65/45درصد از کانالهاي زهکشي موجود در
منطقه قابل تغذيه ميباشد .بر اساس تحليلها و محاسبات بيالن
آبخوان آزاد دشت سرابنيلوفر ،ميزان تغذيه ساالنه در دشت
سرابنيلوفر در مجموع  37/41ميليون مترمکعب و مجموع تخليه
 66/38ميليون مترمکعب برآورد گرديده است که بر اين اساس
تغييرات حجم مخزن منفي و برابر  -28/97ميليون مترمکعب
ميباشد .بنابراين تنها  30/1درصد از اضافه برداشت از آبخوان
آزاد اين دشت قابل جبران است و تغييرات مخزن منفي و به
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رسوبات و کاربري اراضي را در محيط  GISبا استفاده از منطق بولين
و فازي طبقهبندي ،وزندهي و مورد استفاده قرار دادهاند.
توو و همکاران ] [11در دشت پينگ تونگ 1تايوان ،نبود مديريت
مناسب و بهرهبرداري پايدار را موجب افت شديد و فرونشست
جدي زمين دانستهاند و در تغذيه مصنوعي سفرههاي آب زيرزميني با
استفاده از حوزههاي آبخيز با نفوذپذيري باال ،حجم نفوذ حوضههاي
بزرگ را  6/8برابر حوضههاي کوچک دانسته و بيان داشتهاند که شن
و ماسه باعث کاهش سرعت نفوذ به ميزان حداقل  5/3متر در روز
شده است .بهعالوه با گسترش زمان تغذيه ،سرعت نفوذ بهتدريج
کاهش يافته است .لشكري پور و همکاران ] ،[8در پژوهشي در
دشت مشهد نشان داده است که نشست سطح زمين ناشي از افت
سطح آبهاي زيرزميني بوده و در بخشهايي از شمال غرب دشت،
شكافها و تركهايي را در سطح زمين و ساختمانها ايجاد كرده
است .که رشد سريع جمعيت ،برداشت بي رويه و فشار بر منابع آبي
دشت و تغذيه کم آن را از جمله داليل افت سطح آب در دهه اخير
در اين دشت عنوان نموده است.
منطقه مطالعاتي دشت سرابنيلوفر قبل از دهه  ،70زهدار بوده
و بهمنظور مديريت آن ،بيش از  90کيلومتر کانال زهکش سطحي
احداث گرديد .طي دو دهه اخير به دليل افزايش بهرهبرداري از منابع
آب زيرزميني ،سطح ايستابي بهشدت کاهش يافته است .تخليهي
آبخوان و افت سطح سفره آب زيرزميني سبب گرديده تا توجه
به استفاده از زهکشهاي بدون استفاده موجود اين بار براي تغذيه
مصنوعي معطوف گردد ،بنابراين پتانسيل وجود کانالها بهعنوان
بستر نفوذ و چشمه نيلوفر در باالدست آنها با آبدهي متوسط 972
ليتر بر ثانيه (دوره آماري  30ساله) بهعنوان منبع تغذيه ،سبب انجام
پژوهش حاضر گرديد که شناخت مناطق قابل تغذيه و اولويتبندي
کانالهاي زهکشي سطحي جهت تغذيه ،بهعنوان هدف اصلي ،مدنظر
قرار گرفت تا راهکار استفاده از حجم آب خروجي چشمه نيلوفر در
طي چهار ماه فصل غيرآبياري جهت کاهش روند افت سطح سفره
مورد ارزيابي قرار گيرد .بدين منظور با استفاده از  13 ،AHPفاکتور
تأثيرگذار در اولويتبندي کانالها جهت تغذيه ارزشگذاري گرديد
که جزئيات و نتايج حاصل از اين پژوهش در ادامه بيان خواهد
شد.

درجه حرارت ساالنه  13/3درجه سانتیگراد و حداکثر ،متوسط و
حداقل رطوبت ساالنه بهترتيب  46/3 ،66/6و  26/3درصد ميباشد.
بر اساس نظريه اشتوكلين -روتنر در تقسيمبندي زمينشناسي
ساختماني ايران ،چشمه نيلوفر دقيق ًا در محل برخورد زون زاگرس
مرتفع در شمال شرق و زون زاگرس چينخورده در جنوب غرب
ميباشد ،اين چشمه در باالدست دشت و در دامنه کوههاي کماجار
قرار گرفته است .به دليل باال بودن سطح آب زيرزميني قبل از دهه
 ،70در محدوده اين دشت بيش از  90کيلومتر کانال زهکش سطحي
احداث شده است که در حال حاضر به دليل افت سطح سفرههاي آب
زيرزميني ،اين زهکشها بدون استفاده بوده و در واقع بهعنوان يک
پتانسيل جهت تغذيه مصنوعي آب زيرزميني منطقه در اين پژوهش-
که در سال  1390انجام پذيرفت -مورد توجه قرار گرفته است .شکل
 1موقعيت جغرافيايي منطقه و پراکنش کانالهاي زهکش را در دشت
سرابنيلوفر نشان ميدهد.
بهمنظور تهيه اليههاي اطالعاتي مورد استفاده در اين پژوهش،
مطالعات فيزيوگرافي ،هواشناسي ،زمينشناسي ،خاکشناسي،
هيدرولوژي ،فرسايش و رسوب ،آبهاي زيرزميني ،نفوذپذيري
و زيستمحيطي در منطقه مطالعاتي سرابنيلوفر انجام شد .نقشه
پراکنش کانالها استخراج و موقعيت مکاني آنها طي عمليات
صحرايي با استفاده از  GPSنهايي و به چند شاخه اصلي که با حروف
بزرگ انگليسي از  Kتا  Sنامگذاري شدهاند مشخص گرديد.
پس از نمونهبرداري از منابع آب سطحي و زيرزميني منطقه ،آناليز
شيميايي صورت گرفته و اليههاي رقومي کيفيت شيميايي نيز تهيه
شد که با استفاده از آن مناطقي که به لحاظ کيفيت مناسب نبوده
و در صورت انجام تغذيه در کانالها ،سبب آلودگي آب آبخوان
ميگردند تعيين و از اولويت تغذيه مصنوعي حذف گرديدند .پس از
تهيه اليههاي اطالعاتي مختلف که در اين بخش ليست شده است با
استفاده از روش  AHPنسبت به اولويتبندي کانالها اقدام گرديد.
نفوذپذيري سطحي که در واحدهاي همگن اجزاء واحد اراضي
و در يک شبکهبندي منظم  2×2کيلومتري در دشت مورد مطالعه
با استفاده از استوانه مضاعف بررسي گرديد و بر اساس معادله
فيليپ ضريب نفوذ  (IF)2بهدست آمد و نيز بافت خاک و ضخامت
اليه بحراني نفوذ بهعنوان پارامترهاي خاک تحليل و ارزشگذاري
گرديدند .تراکم چاه ،دبي برداشت از محدوده (پليگون چاه
مشاهدهاي) ،عمق و افت آبهاي زيرزميني در طول دوره ،دبي
برداشت ويژه ،فاصله کانال از چاههاي کشاورزي ،شيب کانال
تغذيه ،سطح مقطع و پيرامون مرطوب کانال ،فاصله از زهکش اصلي
منطقه ،دوري و نزديکي به روستا و کانال مسير آبراهه اصلي بهعنوان
پارامترهاي تأثيرگذار در اولويتبندي کانالهاي زهکشي بررسي و
ارزشگذاري گرديدند.
بر اساس ويژگيها و پارامترهاي مختلف تأثيرگذار در منطقه،
نقشههاي مختلف مورد نياز تهيه گرديد .سپس کليه اطالعات توصيفي

1- Ping Tung

2- Infiltration Impact

مواد و روشها
منطقه مطالعاتي سرابنيلوفر ،به مساحت  274/5کيلومترمربع و
ارتفاع متوسط  1394/8متر از سطح دريا ،بخشي از حوضه قرهسو
است که در بين طولهاي ً  46 ْ 45 َ 49تا ً  47 ْ 01 َ 13و عرضهاي
ً 34ْ 18َ 15تا ً 34ْ 29َ 37شمالي و در فاصله  15كيلومتري
غرب شهر كرمانشاه واقع شده است .رودخانه قرهسو در شمال
منطقه و پاييندست دشت قرار گرفته است .فصل زمستان با 181/8
ميليمتر( 43/6درصد) داراي بیشترين مقدار ريزش است .متوسط
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شکل  -1موقعيت جغرافيايي منطقه و پراکنش کانالهاي زهکشي در دشت سرابنيلوفر
خصوصيات هر کانال و نيز ارزش کسب شده توسط هر شاخص؛
کانالهاي مختلف داراي ارزش گرديدند .مجموع ارزشهاي کسب
شده توسط هر کانال ،اساس اولويتبندي قرار گرفت و کانالهايي
که ارزش باالتري را به خود اختصاص داده بودند در رأس قرار
گرفته و بقيه بر حسب ميزان ارزش کسب شده مرتب شدند .سپس
حداقل و حداکثر امتيازات را در نظر گرفته و کانالها در  7گروه در
اولويتبندي تغذيه مصنوعي قرار گرفتند.

اليهها ،به تک تک کانالهاي موجود در منطقه افزوده شد لذا هر اليه
کانال شامل مجموعهاي از اطالعات توصيفي است که در مدل ارزش
قرار گرفته است .در اين تحقيق اليههاي اطالعاتي بهعنوان معيار و
زيرمجموعه هر معيار ،که شاخصها را تشکيل ميدهند نيز به روش
 AHPارزشگذاري شدند .جدول ضرايب اهميت نسبي معيارها بر
اساس روش ساعتي 1و به صورت ماتريس مقايسات زوجي تکميل
و ضرايب ارزش معيارها ،بهروش بردار ويژه( 2)EMمحاسبه شد.
همچنین براي شاخصهاي هر معيار نيز جداول ضرايب وزني
تکميل و پس از آناليز ،ضرايب ارزش مربوط به آنها بهدست آمد.
پس از محاسبه ضريب نرمال شاخصهاي هر معيار -که نسبت تعداد
شاخصهاي معيار به تعداد کل شاخصها ميباشد -اين ضريب،
در مقدار ارزش شاخصها ضرب گرديد .بنابراين ارزش نرمال کل
شاخص ،از حاصل ضرب ارزش معيار در ارزش شاخصهاي آن در
ضريب نرمال شاخص به دست ميآيد .براي ممانعت از گرد شدن
دادههاي اعشاري و افزايش دقت محاسبات در نرمافزار ArcGIS
 9.2عدد بهدست آمده نهايي را در عدد  1000ضرب نموده که
بتوان از ارقام بیشتري در محاسبات استفاده نمود [ .]5با توجه به

نتايج
نتايج مربوط به پارامترهاي مدل جهت ارزشگذاري
منطقهي مطالعاتي دشت سرابنيلوفر به زيرحوضههاي اصلي ،A
 E ،D ،C ،Bو  Fو يک ناحيه داخلي تفکيک و مورد تحليل سيالبي
قرار گرفت .بیشترين دبي متوسط ساالنه  50مترمکعب بر ثانيه و
مربوط به زير حوزه  Dاست که نسبت به ساير زيرحوزهها از احتمال
دو برابري براي وقوع سيالب برخوردار است .بررسيهاي ميداني
اثرات سيالبهاي گذشته در دهانه پلها و ديوار ساختمانها و نتايج
حاصل از مصاحبه با ساکنين روستا در مورد سيالبهاي بهوقوع
پيوسته در منطقه نشان داد كه سيالبهاي داراي دبي بيش از 15
مترمكب بر ثانيه هر چند سال يكبار در خروجي زير حوضه D

1- Saaty
2- Eigenvector Method
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جاري و خسارتهايي را در روستاي داييچي در نزديكي خروجي
اين زير حوضه ،برجاي گذاشتهاند.
نتايج حاصل از برداشتها و نمونه برداريهاي صحرايي،
پرسشنامهها و بازديدها و عكسهاي تهيه شده بخصوص وضعيت
كف بستر كانالهاي مورد نظر براي پروژه تغذيه مصنوعي دشت
سرابنيلوفر مشخص نمود كه به لحاظ مسئله رسوب معلق و
تهنشست آن زيرحوضههاي  Dو  Fمشکلساز بوده که نتايج مطالعات
فرسايش و رسوب بهمنظور کنترل رسوبات معلق ،احداث سدهاي
تاخيري بهعنوان يک گزينه مناسب پيشنهاد نموده است که عالوهبر
کنترل سيالب زيرحوضه ،زمينه ترسيب رسوبات معلق را نيز فراهم
نموده و در نتيجه آب حاصل از سيالب با رسوب کمتری به شبكه
تغذيه مصنوعي وارد شود.
بهمنظور اندازهگيري نفوذپذيري سطحي ،اليه تيپ خاکهاي
منطقه بهعنوان منطقه همگن خاکشناسي با اليه پراکنش کانالهاي
زهکشي در منطقه تلفيق و مکانهاي مناسب بر روي کانالها تعيين
گرديد .با استفاده از استوانه مضاعف ،مقادير نفوذ در فرم نفوذپذيري
ثبت گرديده با استفاده از مناسبترين معادالت نفوذ ،نفوذپذيري هر
کانال تعيين و ضريب نفوذ نهايي) (IFمطابق معادله فيليپ محاسبه
و در ارزشگذاري مورد استفاده قرار گرفت .عمق اليه نفوذ ناپذير
يا ضخامت اليه بحراني با استفاده از لوگ زمينشناسي چاههاي
مشاهدهاي و بهرهبرداري منطقه بهدست آمد.
بر اساس آمار و اطالعات آبهاي زيرزميني و به کمک نرمافزار
 Land–Developmentنقشه همسطح منطقه تهيه گرديد .بر اين
اساس جهت جريان آبهاي زيرزميني از قسمت جنوبي به سمت
مرکز و شمال دشت و از غرب به سمت ناحيه مرکز دشت ميباشد.
بر اساس منحنيهاي تراز آب زيرزميني تهيه شده ،شيب هيدروليكي
در آبخوان در قسمتهاي جنوبي و غربي دشت بیشتر بوده و در
قسمتهاي شمالي كمتر ميگردد و از  0/07تا  0/54درصد در نقاط
مختلف آبخوان متغير است .ضريب قابليت انتقال در اكثر نواحي اين
محدوده نسبت ًا باال بوده و بههمين لحاظ آبدهي چاهها نسبت ًا خوب
است .مقدار ضريب قابليت انتقال اليه آبدار در دشت از 182/92
مترمربع در روز در منطقه و حاشيه دشت تا  506/47مترمربع در روز
در نواحي مركز دشت متغير مي باشد.
با استفاده از پيمايش صحرايي اطالعات دقيق بهرهبرداري و
برداشت آب زيرزميني تعداد  276حلق ه چاه نيمه عميق و  282حلقه
چاه عميق دشت ثبت گرديد .بر اين اساس ساالنه متجاوز از 65
ميليون مترمكعب آب از سفره برداشت و به مصرف ميرسد .اما
مقدار بهرهبرداري ساالنه افزون برمقادير تغذيه آبخوانها بوده و در
اثر آن سطح آب زيرزميني با افت مداوم مواجه ميباشد .براساس
اندازهگيري هاي  15سال قبل تا سال پايه  ،1386مقدار افت سطح
آبهاي زيرزميني در اين دشت بهطور متوسط در سال پايه برابر
 -1/70متر بوده است .سطح برخورد به آب در حاشيههاي جنوبي
دشت  11/2متر و در نواحي مركزي دشت  10/04متر است.
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بنابراين بهرهبرداري پايدار از منابع آب زيرزميني زماني ممکن
ميگردد که حداکثر بهرهبرداري برابر ميزان تغذيه ( 37/4ميليون متر
مكعب در سال) باشد .اين در حالي است که در حال حاضر مصارف
كشاورزي از اين منابع در سرابنيلوفر ساالنه متجاوز از  66ميليون
متر مكعب است .براي تداوم آبدهي و حفظ آبخوان منطقه ،يكي از
راههاي مفيد ،تغذيه مصنوعي آبخوانها ميباشد که اين مهم ميتواند
با استفاده از کانالهاي زهکشي پاييندست چشمه و استفاده از آب
چشمه نيلوفر که فاقد هرگونه رسوب معلق است بهدست آيد.
ارزشگذاري معيارها و شاخصهاي مورد نظر در مدل
اليههاي اطالعاتي(معيارها) و شاخصها به روش تحليل سلسله
مراتبي ) (AHPارزشگذاري شدند .جداول ضرايب اهميت نسبي
آنها بر اساس روش ساعتي تکميل و ضرايب ارزش ،به روش بردار
ويژه محاسبه شد .همچنین جداول ضرايب وزني شاخصهاي هر
معيار آناليز و ضرايب ارزش مربوط به آنها نيز بهدست آمد .اين
نتايج در جدول  1ارائه شده است.
بر اساس ضرايب اهميت ارائه شده در جدول  ،1کانالها بر اساس
ويژگيهاي خود ارزشهاي متفاوتي کسب نمودند .دامنه امتيازات
از  4/7تا  23/4متغير و در  7گروه دستهبندي شدند .کانالهايي که
دامنه امتيازي آنها بیشتر از  18بود بهعنوان اولويت اول تغذيه و
دامنه امتيازي  14-16 ،16-18و  12-14بهعنوان اولويتهاي بعدي
تغذيه تفکيک گرديدند .کانالهايي که در دامنه امتيازي کمتر از 12
قرار گرفتند بهعنوان مناطق داراي محدوديت تغذيه مصنوعي معرفي
شدند .سپس در هر اولويت با توجه به طول ،سطح مقطع و پيرامون
مرطوب ،حجم تغذيه کانالها محاسبه شد .نمونهاي از نتايج در
جدول  2ارائه شده است.
از مجموع  1684486/9مترمکعب حجم کانالهاي زهکشي
موجود در منطقه  1102449/2مترمکعب معادل  65/45درصد از
حجم کل کانالها قابل تغذيه ميباشد .از اين ميزان بهترتيب ،8/5
 27/4 ،7/0و  57/1درصد مربوط به اولويتهاي تغذيه اول تا چهارم
در کانالهاي زهکشي ميباشد .با احتساب متوسط دراز مدت آبدهي
چشمه سرابنيلوفر( 962ليتر در ثانيه) و در طول  105روز  -از 15
آذر ماه تا پايان اسفند ماه که فصل بدون آبياري در منطقه به حساب
ميآيد از طريق رودخانه قرهسو به خارج از منطقه هدايت ميشود،
حجم آب مازاد بالغ بر  8727264مترمکعب خواهد شد که قابليت
 8بار تأمين آب کانالهاي قابل تغذيه منطقه را دارا است .به عبارت
ديگر با اين قابليت حتي اگر  13/26روز آب در کانالهاي زهکشي
قابل تغذيه باقي بماند باز هم اين پتانسيل وجود دارد که کليه آب
خروجي از سرابنيلوفر را مهار کرده و در سفرههاي آب زيرزميني
تزريق نمايد.
بر اساس تحليلها و محاسبات بيالن آبخوان آزاد دشت
سرابنيلوفر ،ميزان تغذيه ساالنه در دشت سرابنيلوفر حاصل از
تغذيه ناشي از بارش ،نفوذ جريانات سطحي ،آب برگشتي کشاورزي
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کيلومتر مربع)
0/1125

تراکم دبي برداشت

در واحد سطح (ليتر
در کيلومتر مربع)
0/0735
دبي برداشت از

محدوده پليگون
چاه مشاهدهاي
(ليتر در

کيلومتر مربع)

0/0677
افت آب زيرزميني

در طول دوره (متر)
0/0474

0/0794

ضريب نرمال
0/0635

(ليتر در

0/0952

تراکم چاهها

0/0635

0/1495

0/0794

بحراني (متر)

0/0794

ضخامت اليه

0/0476

0/2003

سطح مقطع

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-2

0/0331
0/063
0/1288
0/2614
0/5137
0/0653

زهکشهاي

2-4
4-6
6-8

0/1467
0/2386
0/5494

شاخص

زيرزميني(متر)
0/0434

فاصله کانال
از چاههاي

کشاورزي (متر)
0/0327

شيب کانال
تغذيه

(متر /متر)
0/0217

پيرامون مرطوب
(متر)

0/0181

0/15668
0/2631
0/4829
0/9439
1/7054
2/8956
0/16522
0/3530
0/7882
1/703

کانال

(متر مربع)
0/0161

فاصله از

خروجي منطقه
(کيلومتر)

ارزش کل با

اعمال ضريب
شاخص

0/11401
0/217
0/4436
0/9004
1/7694
1/49548
0/81096
0/338
0/22018
0/14637
0/103
0/97588
0/56379
0/3166
0/1385
0/0719
0/045853
0/083088
0/159797
0/253055
0/43669
0/7452
0/04229
0/0805
0/16458
0/334
0/65639
0/0514
0/1155
0/18785
0/43254

0/0124

(چشمه و قنات) ،تغذيه جانبي ورودي و تغذيه از حاشيه دشت و
رودخانه قرهسو در مجموع  37/41ميليون مترمکعب مي باشد .از
طرف ديگر مجموع تخليه که در واقع حاصل جمع تخليه چاههاي
کشاورزي و شرب ،تخليه خروجي جانبي و تبخير از سطح آب
زيرزميني ميباشد  66/38ميليون مترمکعب برآورد گرديده است
که بر اين اساس تغييرات حجم مخزن منفي بوده و برابر -28/97
ميليون مترمکعب ميباشد [ .]6با توجه به بيالن منفي آبخوان،
امكان هر گونه توسعه و افزايش بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

0/0794

بافت خاک

0/5377
1/0235
2/0925
4/2467
8/3456
0/914
2/3778
6/2465
6/0951
3/1015
1/5282
0/7475
0/3927
0/2955
0/5625
1/15
2/3339
4/5866
0/2277
0/4625
1/2959
2/6805

عمق آب

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
0-50
50-100
100-150
150-200
200-250
250-300
0/0001-0/0005
0/0005-0/001
0/001-0/002
0/002-0/01
0/01-0/02
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60

0/0331
0/063
0/1288
0/2614
0/5137
0/4802
0/2604
0/1086
0/0707
0/047
0/0331
0/4722
0/2728
0/1532
0/067
0/0348
0/0266
0/0482
0/0927
0/1468
0/2535
0/4323

0/0952

0-5
5 -10
10-15
15-20

0/0549
0/1173
0/2619
0/5649

0/2047

اعمال ضريب

ارزش آن

شاخص

شاخص

0/0952

300-450
450-600
600-750
750-900
900-1050
1050-1200

0/0243
0/0408
0/0749
0/1464
0/2645
0/4491

() in/hr

ارزش کل با

0/0952

نفوذپذيري

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
سنگين
نيمه سنگين
متوسط
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
30-40
40-50
50-60
60-70

0/0331
0/063
0/1288
0/2614
0/5137
0/0958
0/2493
0/6549
0/5137
0/2614
0/1288
0/063
0/0331
0/0331
0/063
0/1288
0/2614
0/5137
0/0488
0/0991
0/2777
0/5744

شاخص

شاخص

معيار و

0/0794

معيار و
ارزش آن

محدوده

ضريب

محدوده

ضريب

ضريب نرمال

جدول  -1تعيين ضرايب اهميت معيارها و شاخصهاي مربوط به آنها

(بيش از  37ميليون متر مكعب در سال) كه در حال حاضر مورد
بهرهبرداري قرار دارند ،وجود ندارد .نتيجت ًا در اين دشت چون مقدار
بهرهبرداري ساالنه افزون برمقادير تغذيه آبخوانها مي باشد در سطح
آب زيرزميني اين دشتها افت ايجاد گرديده ،بهطوري كه بر اساس
اندازهگيريهاي  15سال قبل تاكنون مقدار اين افت سطح آبهاي
زيرزميني در سرابنيلوفر بهطور متوسط در سال پايه برابر -1/70
متر بوده است [.]6
بنابراين در فصول غيرزراعي که قابليت استفاده از آب چشمهنيلوفر
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نام کانال

جدول  -2ويژگيهاي مختلف کانال هاي داراي اولويت اول تغذيه
پيرامون مرطوب
سطح مقطع کانال
طول کانال
امتيازبندي و
کانال (متر)
(متر مربع)
(متر)
ارزش نهايي

حجم کانال
(مترمکعب)

M3

18/1

309/7

16/5

13/0

5110/0

M1

18/1

590/9

4/6

6/4

2694/6

18/1

730/2

13/1

14/4

9541/5

18/3

307/3

8/3

9/3

2556/2

18/3

716/5

8/3

9/3

5960/8

18/3

584/0

14/8

12/2

8633/7

18/3

114/0

14/8

12/2

1686/1

18/4

111/3

3/2

5/2

358/3

19/0

2106/7

14/8

12/2

31146/5

19/2

107/1

8/4

13/7

897/7

19/2

618/0

8/4

13/7

5179/0

19/4

403/1

4/9

6/4

1956/4

19/4

682/3

3/2

5/2

2197/1

19/5

1658/8

6/2

7/1

10266/2

20/8

1150/3

3/2

5/2

3704/0

20/8

148/2

3/2

5/2

477/2

23/4

44/2

6/2

7/1

273/5

S5
M2
S6
S6
S1
S1
R6
S3
Q8
Q8
R5
R7
S5
R6
R6
S5

18/1

55/7

7/1

6/2

جمع کل
جهت نفوذ در کانالهاي موجود در اين دشت وجود دارد در مجموع
ميتوان حجم آبي برابر  8/73ميليون مترمکعب آب را در سفره اين
دشت نفوذ داد .با انجام اين عمليات و روند تغذيهاي که در طول
 105روز از سال صورت خواهد گرفت تنها  30/1درصد از اضافه
برداشت از آبخوان آزاد اين دشت قابل جبران است و همچنان ميزان
تغييرات مخزن منفي باقي خواهد ماند اما به عددي برابر-20/24
ميليون مترمکعب کاهش پيدا خواهد نمود.

92983/7

ارزش اختصاص يافته به هر کانال ،کانال هاي داراي اولويت معين
گرديدند.
با توجه به جدول  ،1معيارهاي نفوذپذيري ،بافت ،ضخامت اليه
بحراني و پارامترهاي مربوط به دبي برداشت و ميزان افت سطح
سفره آب زيرزميني باالترين ضرائب اهميت را به خود اختصاص
داده اند .لذا نتايج پاليوال [ ]9را در اهميت و ضرورت نقشههاي
هيدروژئولوژيکي و آبهاي زيرزميني جهت حمايت از ذخائر آبي
و تصميمگيريهاي مديريتي تأييد مينمايد.
همچنین توو و همکاران [ ]11در کشور تايوان نبود مديريت
مناسب و بهرهبرداري پايدار را دليل افت شديد سفره در دشت
پينگ تونگ دانستهاند .لشکري پور و همکاران [ ،]8افت سطح
آب زيرزمينى و نشست زمين در دشت مشهد را بهدليل برداشت
بيرويه و فشار بر منابع آبي ذکر نموهاند .افزايش تعداد چاههاي
بهرهبرداري از دهه هفتاد تاکنون در دشت سرابنيلوفر و افت بيش
از  35متري سطح آبخوان در طي  20سال نيز بيانکننده مديريت

بحث
اولويتبندي کانالهاي زهکشي بهمنظور تغذيه مصنوعي
سفرههاي آب زيرزميني دشت سرابنيلوفر بهعنوان هدف اصلي
اين پژوهش مورد نظر قرار گرفت .پس از تهيه اليههاي مختلف
اطالعاتي ،کليه اطالعات توصيفي اين اليهها بهبه تکتک کانالهاي
موجود در منطقه افزوده شد .بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي
ارزشگذاري اليههاي مختلف اطالعاتي انجام شد و بر حسب ميزان
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

345/0

34

سال هشتم -شماره  -24بهار 1393

شکل  -2موقعيت زيرحوضهها و اولويتبندي کانالها بر اساس ارزشگذاري صورت گرفته به روش AHP
و بهرهبرداري از آبخوان دشت سرابنيلوفر بوده و برنامهريزيهاي
صحيح مديريتي در راستاي استفاده بهينه از منابع محدود و در حال
کاهش آب زيرزميني از مهمترين اولويتهاي سازمانهاي مرتبط با
منابع آب سطحي و زيرزميني استان و کشور خواهد بود .در اين
راستا شرکت آب منطقهاي استان و امور آب شهرستان کرمانشاه
بايد با نظارت دقيق و برنامهريزي اصولي و تصميمگيري مناسب
در تخصيص آب و صدور مجوزهاي بهرهبرداري گامي استوار در
مديريت پايدار دشت سرابنيلوفر که در واقع نمونهاي کوچک از
دشتهاي گسترده و حاصلخيز استان است ،بردارند و از طرف ديگر
سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه با ترويج و آموزش اصول
و شيوههاي صحيح آبياري و برنامهريزي اصولي بهمنظور استقرار
الگوي کشت مناسب با شرايط موجود در منطقه و افزايش بهرهوري
تالش نمايند تا وضعيت آبخوان از اين حد بحرانيتر نگردد .اين امر
جز با جديت و تالش دلسوزانه روز افزون مديران و تصميمگيران
بخش آب و کشاورزي در استان ميسر نخواهد شد که اگر در اين
باره اقدام مؤثر و تأثيرگذاري صورت نپذيرد نه تنها هدررفت غير
قابل بازگشت منابع آب را نظارهگر خواهيم بود بلکه کاهش توليدات

ناپايدار بهرهبرداري از منابع آب زيرزميني در اين دشت بوده و نتايج
ارائه شده توسط توو و همکاران [ ]11و لشکري پور و همکاران []8
را تأييد مينمايد.
اين پژوهش همچنین نتايج پژوهش بوور ] [1را مبني بر ضرورت
تعيين شدت نفوذپذيري خاک ،بررسي مناطق آلوده و آالينده ،توجه
به مسائل کيفيت آب و انجام تحقيقات ميداني گسترده جهت آگاهي
از شرايط مذکور جهت طراحي پروژه هاي تغذيه مصنوعي و نيز
قيوميان و همکاران ] [3در استفاده از فاکتورهاي شيب ،سرعت
نفوذ ،عمق آب زيرزميني ،کيفيت رسوبات و کاربري اراضي جهت
وزندهي با منطق بولين و فازي در تعيين مناطق مناسب جهت تغذيه
مصنوعي را تأييد مينمايد زيرا همانطور که در بخش روش پژوهش
تبيين گرديد اين پژوهش پارامترهاي مورد نظر کليه تحقيقات پيش
گفته را در نظر گرفته و اين فاکتورهاي تأثيرگذار با عمليات گسترده
ميداني به دست آمده و تحليل گرديده است.
نتيجهگيري
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کشاورزي را نيز در بر خواهد داشت که تأثيرات اقتصادي و اجتماعي
 به. بحران مهار ناشدني فقر را در پي دارد،و فرهنگي ناشي از آن
 توليد،اين اميد که برنامهريزي صحيح در مديريت بهينه منابع آب
پايدار بخش کشاورزي و رفاه و آسايش اجتماعي را به کشاورزان و
.بهرهبرداران اهدا نمايد
:منابع

1- Bouwer, H. 2002. Artificial Recharge of
Groundwater,
Hydrology
and
Engineering.
Hydrogeology Journal10:121-142.
2- Ghayoumian, J. Ghermez Cheshmeh, B. Feiznia,
S. and Noroozi, A. A. 2004. Integrating GIS and
DSS for Identification of Suitable Areas for Artificial
Recharge, Case Study: Meimeh Basin, Isfahan, Iran,
Environmental Geolog 47:493-500.
3- Ghyoumian, J. mohseni saravi, M. Feiznia, S.
Nouri, B. and Malekian, A. 2007. Application of GIS
Techniques to Determine Areas Most Suitable for
Artificial Groundwater Recharge in a Coastal Aquifer
in Southern Iran, Journal of Asian Earth Science
30(2):364-374.
4- Hamadi, K. Makram, A. Jallali, S. and Tarhouni,
J. 2007. GIS based Multi Criteria Analysis for Potential
Waste Water Aquifer Recharge Sites. Desalination
215(1-3):111-119.
5- Jalili, J. Jalili, Kh. and Hesadi H. 2011. Appropriate
Method for Revising of Subcriterias Error in Valuation
using AHP, Proceeding of 4th Iranian Water Resources
Management Conference, 10pp. (In Persian)
6- Jalili, J. Jalili, Kh. and Yousefvand, F. 2011. Study
of Groundwater and Water Balance of Sarab-Niloufar
Plain Aquifer, Final Research Report of Feasibility of
Artificial Recharge of Groundwater in Sarab-Nilufar
Aquifer, Jahade-Daneshgahi, Kermanshah Province,

36

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 پژوهشی-نشریه علمی
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
Iran-Watershed Management
Science & Engineering
1393  بهار-24  شماره-سال هشتم

Vol. 8, No. 24, Spring 2014

Abstract

Artificial Recharge of Groundwater Aquifers by Surface Drainage
Canals Using AHP Method
J. Jalili1, Kh. Jalili2, H. Hesadi3 and M. Hadidi4
Received: 2012. 08. 25 Accepted: 2014. 01. 22
Groundwater has a fundamental role in economic activities and daily life of people and water storage in
aquifer (underground reservoirs) requires less investment economically. The main purpose of research is
prioritizing of canals in order to artificially recharge groundwater in Sarab Niloufar area in the Kermanshah
Province. Therefore, various studies were conducted such as physiography, meteorology, geology,
pedology, hydrology, groundwater, permeability, environmental condition, and erosion and sedimentation
in the region. Canals have been prioritized by analyzing of 13 information layers. Permeability, texture and
thickness of critical layer had the highest values. Different canals were divided into seven groups based on
the value assigned to them. The first four priorities are important for recharge and the others due to their
recharge restrictions are not applicable. Results showed that 65.45% of the total volume of existing drainage
canals in the plain can be rechargeable. Based on analysis and water balance of aquifer in Sarab Niloufar
plain; total annual recharge and discharge of Sarab Niloufar plain were estimated.37.41 Mm3 and 66.38
Mm3, respectively. So the reservoir volume change is negative (equal to -28.97 Mm3) and only 30.1% of
overdraft of the plain aquifer is compensated and the variation of the reservoir will remain negative, but it
will be reduced equal to -20.24 Mm3 numerically.
Keywords: Analytical Hierarchy Process, Artificial recharge, Groundwater aquifer, Drainage canal,
Sarab Niloufar.
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