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 چکيده

 ياد از جنبهيل تخلخل زيدله که ب است يها از عوارض متنوع ژئومورفولوژيکمخروط افکنه

ها و و گسترش تمدن دارند يت فراوانيهاي آب زيرزميني اهمسفره يعيطب يهيل و تغذيتشک

حفر قنات و  يلهيوسه ب ين منابع آبياز ا يبردارخود با بهره يهيرا در حاش يمناطق مسکون

هاي آب زيرزميني، باعث ن سفرهيرويه از اگر برداشت بييد يچاه به دنبال داشته است. از سو

ها به روش پخش سيالب مصنوعي آبخوان ياست. تغذيهافت شديد سطح آب زيرزميني شده 

آب زيرزميني را افزايش و روند افت سطح آن را  يستابيتوان سطح اراهکاري است که با آن مي

ترين ، مناسبيدر اين پژوهش با تلفيق سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل فاز کاهش داد.

ناسايي و ميزان انطباق آنها با مخروطهمصنوعي در دشت سبزاب و گتوند ش يتغذيه يهاعرصه

 يمصنوع يثر در تغذيهؤعوامل م يگرفت. بدين منظور، ابتدا نقشه قرار يها مورد بررسافکنه

در  -، ضخامت آبرفت، قابليت انتقال، تراکم زهکشي يکيت الکتريشيب، نفوذپذيري، هدا -شامل

 يشده و با استفاده از عملگرها يفاز يت خطيسازي و با استفاده از تابع عضوآماده GISمحيط 

ه گرديد. نتايج اين تحقيق يته يينها ياشتراک، جمع، ضرب و گاما با همديگر تلفيق و نقشه
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به  يمصنوع يهيچهار طبقه تناسب باال تا نامناسب از جهت تغذ منطقه در ينشان داد، اراض

 يشناسنيدست سازند زمنييالب هستند و مناطق با تناسب باال غالباً در پايروش پخش س

در  يدرصد 89انطباق متوسط  يافکنه دارابوده و سطح مخروط ياريبخت يکنگلومرا

 يدهندهنشان که باشديم مصنوعي يتغذيه جهت باال تناسب طبقات با يفاز مختلف يعملگرها

 باشد.يم ينيرزميآب ز يسفره يمصنوع يهياز جهت تغذ ين لندفرم ژئومورفولوژيت اياهم

 .يمصنوعي، دشت گتوند و سبزاب، مدل فاز يافکنه، تغذيهمخروط کلمات کليدي:

 

 مقدمه 

با اشکال  يابانيک جهان، مناطق خشک و بيماتيمورفوکل يهان مجموعهيتراز بزرگ يکي

 يران در کمربند نواحي(. کشور ا7: 7931، ي)مقصود ندمتفاوت يو عوارض ژئومورفولوژيک

ن قلمرو واقع شده است يدرصد وسعت آن در ا 1/54ا قرار گرفته و يدن يابانيخشک و ب

 يعيطب يهاستميل حساس بودن اکوسيدله (. ب79: 7981 ي)وزارت جهاد کشاورز

ا انسان با کاهش يعت ياز عملکرد طب يرات ناشييخشک ممکن است در برابر تغ ينواح

، ين نواحيا يژئومورفولوژيک يهايژگيرو شناخت و نيا ن همراه باشند. ازيزم يهاتيقابل

در  ياديها گسترش زسازد. مخروط افکنهيآگاه م يهاطين محيما را در برخورد با چن

 دارند ياديو تکامل تنوع ز يريگ شکل يداشته و از نظر شکل، نحوه ين نواحيا

ان رودخانه در يک مخروط افکنه به هنگام کاهش سرعت جري(. 4: 7931، ي)مقصود

دهد  ين مينشته يمخروط يهاکوهستان به دشت، رسوبات را به شکل پشتهورود از 

ب، يک سطح هموار با شيل ين رسوبات و تشکياد اي(. تخلخل ز998: 7331، 7ي)راچوک

و  ينيرزميآب ز يهاجاد سفرهيسنگ بستر موجب ا يمناسب بر رو يبندهيضخامت و ال

را در  يها و مناطق مسکونگردد که گسترش تمدن يم يمناسب جهت کشاورز ياراض

 حفر قنات و چاه به دنبال داشته يلهيوسه ب ين منابع آبياز ا يبرداره خود با بهرهيحاش

                                                           
1- Rachocki, A. 
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ميليارد مترمکعب کل  491دهد که از  روي منابع آب کشور نشان مي است. مطالعات بر

ت يهاي ناگهاني قابلدرصد آن به صورت سيالب 11شور حدود ـک يبارندگي ساالنه

توان قبل ي( و م711: 1119ا و کوثر، ي(، )محمدن951: 1111، 7)فولتز دارند يبرداربهره

 هاآبخوان يمصنوع يهيمنظور تغذه از آنها ب يهاي مخرب از بخشل شدن به سيالبياز تبد

 نيچن يخشک استان خوزستان دارامهين ياستفاده نمود. دشت گتوند در منطقه

ن رو حفظ يباشد. از ايم ينيرزميبه منابع آب ز يآن متک يبوده و کشاورز ييهايژگيو

ها يک آن ضرورت دارد. پخش سيالب بر روي آبخوان ينيرزميآب ز يتعادل سفره

1رود ) ها و مديريت منابع آب به شمار مياستراتژي مناسب براي مهار سيالب
ASCE ،

از  .اندتوسعه يافتههاي زيرزميني آب يهاي متعددي براي تغذيه(. روش95: 1117

سطحي اشاره  يمستقيم زيرسطحي و تغذيه يتوان به روش تغذيهها ميجمله اين روش

-سطحي از کم هزينه ي(. روش تغذيه198: 7386، 9آکفورد، 7987، يرتياحيکنمود )

مصنوعي بوده و روش پخش سيالب که در  يتغذيه يهاترين تکنيکترين و ساده

)اوهار  شودهاي نفوذپذير قابل اجرا است، را نيز شامل مياراضي مسطح و وسيع با خاک

-بوده و پهنه يژگين ويا يدارا (. سطوح مخروط افکنه غالبا786ً: 7385، 4و همکاران

ت يتواند اهميم يژئومورفولوژيک يهالندفرم ييهمراه با شناسا يمصنوع يهيتغذ يبند

 ان کند. يشتر نماين عوارض را بيا

هاي مناسب مکان RSو  GIS( با استفاده از 1571: 7338) 6يصراف و چودهار

هاي کاربري اراضي، پوشش گياهي، ژئومرفولوژي،  مصنوعي را با کاربرد نقشه يتغذيه

هاي فوق نشان دادند  تعيين و با تلفيق اليه يزمين ساختي، توپوگرافي و ژئومورفولوژ

هاي آب يهاي مناسب تغذيه با عرصه يشتريدشت سيالبي و دشت سرها انطباق ب

                                                           
1- Foltz 

2- American Society of Civil Engineers 

3- Oakford 

4- OHare et al., 

5- Saraf, A.K. & Choudhury, R 
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و  GIS( در تحقيقي با به کارگيري 958: 1111ان و همکاران )يوميزيرزميني دارد. غ

ضي بر معيارهاي شيب، نفوذپذيري، ارتفاع سطح ايستابي، کيفيت رسوبات و کاربري ارا

مصنوعي آبخوان  يپايه منطق بولين و فازي در منطقه گاوبندي، مناطق مناسب تغذيه

 يهاخوب با سطوح مخروط افکنه يليساحلي را شناسايي نمودند که نشان از انطباق خ

ن يب يرابطه ياريز شهريآبخ ي( در حوضه761: 7983و همکاران ) يمنطقه دارد. مراد

جه يکرده و نت يالب را بررسيپخش س يبرا يبا تناسب اراض يژئومورفولوژ ينقشه

و  يها دارد. چودهار ن مکانيرا با ا ين همپوشانيگرفتند که واحد مخروط افکنه باالتر

و معيارهاي  MCDM، روش RSو  GIS( استفاده از فناوري 959: 1171) 7همکاران

 يبراي براي تغذيه شناسي مناطق مناسبشيب، قابليت انتقال، ضريب زهکشي و زمين

ن روش يهاي زيرزميني را در منطقه مديناپورغربي تعيين نمودند و نتايج امصنوعي آب

( 71: 7936همکاران ) و يان داشتند. صفاريب  GISکارايي مناسب در تلفيق با يرا دارا

، يکيت الکتريب، هدايش يهاق نقشهيتلف و FUZZY/AHPمدل  يقيبا کاربرد تلف

مناسب  يهات انتقال، ارتفاع و ضخامت آبرفت مکاني، قابليتراکم زهکش، يشناسنيزم

 3/1 يجه گرفتند عملگر گامايالب را در دشت بوشکان بوشهر انجام داده و نتيپخش س

توسط زهتابيان و همکاران  يقاتين تحقيرا انجام داده است. همچن يبندن پهنهيبهتر

، مورگاه و 134: 1179و همکاران، ي، منجز7931سبکبار،  ي، فرج96: 7981

 7936زاده و همکاران بي، و حب913: 1179 و همکاران، ي، مراد416: 1179دکاترامن،

 يمصنوع يهين مناطق مناسب تغذييمربوطه در تع يهاو مدل GISدر خصوص کاربرد 

آن در  يتوانمند يو بررس ين پژوهش با هدف کاربرد مدل فازيصورت گرفته است. ا

 يالب بر رويبه روش پخش س يمصنوع يهيو انطباق سطوح مناسب تغذ يندبپهنه

 دشت سبزاب و گتوند انجام گرفت.  يها در منطقهمخروط افکنه

 

                                                           
1- Chowdhury et  al., 
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 مواد و روش ها

 مورد مطالعه يمنطقه

مورد مطالعه بخشي از شهرستان گتوند و دزفول در شمال استان خوزستان  يمنطقه

 71´طول شرقي و   61º48´تا  99º48´باشد. اين منطقه داراي مختصات جغرافيائي مي

º91  17´تاº91  کيلومترمربع بوده ميانگين  994عرض شمالي با مساحتي معادل

گراد در تير و دي درجه سانتي -7و  61، حداکثر و حداقل مطلق دما 8/16دما  يساالنه

ترين فصل متر و پربارشميلي 1/415. ميانگين بارش ساالنه در ايستگاه گتوند استماه 

هاي کم مذکور داراي کوه يباشد. منطقهمتر ميميلي 4/116سال زمستان با متوسط 

منطقه  يشناسنيباشد. سازندهاي زمهاي تند ميا شيبمرتفع، همراه ب ارتفاع تا نسبتاً

(، گچساران Lbm(، بخش لهبري )AJ(، آغاجاري )BKشامل کنگلومراي بختياري )

(GS( ميشان ،)Mn( و رسوبات کواترنري )Qمي )( 7باشند. شکل.) 

 
 دشت سبزاب و گتوند يموقعيت منطقه ي( نقشه1شکل )
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ر عوامل يثأالب تحت تيبه روش پخش س يمصنوع يهيسطوح مناسب تغذ يبندپهنه

 يگرفته در قالب مدل منطق فازصورت يبندن پژوهش پهنهيباشد. در ايم يمختلف

 يتوپوگراف يهااز منابع و نقشه ياطالعات يهاهيال يهياست. در ته دهيانجام گرد

منطقه دزفول،  7:711111 يشناسنيزم يشه و نقشهيمناطق گتوند و سرب 7:16111

گتوند و دزفول،  يسنجباران يهاستگاهيساله ا 96 يآمار يبارش دوره يهاداده

 يکيت الکتريهدا يريگخاک به روش استوانه مضاعف، اندازه يريشات نفوذپذيآزما

، همراه با استفاده HANA HI98192متر پرتابل مدل   ECمنطقه با دستگاه يهاالبيس

است. بعد از  استفاده شده 1171مربوط به سال  +ETMلندست  ياماهوارهر ياز تصاو

اول  يشامل: مرحله سه مرحله يق طيمراحل تحق يهيه منابع و اطالعات الزم، کليته

گانه شش يهاهيمربوط به ال ييفضا يهاداده ن مرحلهياطالعات، که در ا يسامانده

 يهاهيشامل ال يفاز د استفاده در مدلمنطقه( مور يکواترنر يهانهشته ي)محدوده

، ضخامت آبرفت، قابليت انتقال، تراکم زهکشي و يکيت الکتريشيب، نفوذپذيري، هدا

ستم يدر س يو بردار يرستر يهاکه در قالب فرمت يارض يکاربر ين نقشهيهمچن

دوم  يشدند. مرحله يساماندهARC GIS10.3  افزارو محيط نرم يياياطالعات جغراف

ه همراه با ب يآنها توسط مدل فاز يثر و همپوشانؤعوامل م ياطالعات يهاهيال يسازيفاز

ز يسوم ن يو در مرحله Gamma و Sum ،And ،OR ، Product يعملگرها يريکارگ

 رفت.يافکنه منطقه صورت پذ يهابا سطوح مخروط يمصنوع يهيتغذ يبندانطباق پهنه

مجموعه کالسيک عضويت به صورت  يدر نظريهآن:  يو عملگرها ي( مدل منطق فاز1

حالي که عضويت در مجموعه فازي به صورت صفر  شود. دردرست يا غلط تعريف مي

(. در 7984پزان دزفولي، )کوره شودکامل( بيان مي )عدم عضويت کامل( تا يک )عضويت

ضويت فازي فازي با توجه به تابع ع روش فازي احتمال عضويت يک پيکسل به مجموعه

ن عملگرها ي(. ا771: 7335 ،7وهال گردد )ونگيمارزيابي  يفاز يو با کاربرد عملگرها

                                                           
1- Wang and Hall. 1996. 
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کنند، که شامل: عملگر دن به مجموعه دلخواه ترکيب مييمجموعه فازي را با هدف رس

عملگر متمم ضرب متمم  ،Or هاعملگر اجتماع مجموعه ،And هااشتراک مجموعه

، که جهت (Gamma) عملگر گاما و Product هامجموعه عمگر ضرب ،Sumها مجموعه

جمع  يکم عملگر فاز يليو دقت خ يعملگر ضرب فاز يباال يليت خيل حساسيتعد

 (. 176: 7،7337)بونهام کارتر شده است يمعرف

ن يبا توجه به سوابق موجود در امصنوعي:  ي( معيارهاي پخش سيالب با هدف تغذيه2

و  ي)دادرس GISها، متخصصان ها، ژئومورفولوژيستهيدروژئولوژيستزمينه از نظر 

شده، پارامترهاي ضخامت آبرفت،  يو شرايط محلي بررس (111: 7981 ،يخسروشاه

، کيفيت سيالب، شيب، قابليت انتقال و تراکم زهکشي انتخاب شدند. سپس يرينفوذپذ

 ينقشه ArcGIS10.3 افزارنرمط يدر مح ييصحرا يبا استفاده از اطالعات موجود و کارها

مورد مطالعه، به شرح زير تهيه و  يمنطقه يکواترنر يهانهشته يهر عامل در محدوده

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

آب زيرزميني در آن  يشتر، ميزان ذخيرهيهرچه ضخامت آبرفت ب ضخامت آبرفت: -

 يهايابي نتايج آزمايشدرون ن نقشه ازي(. ا1118، 1)چو و همکاران شود زيادتر مي

 (81: 7983ها تهيه گرديد )سازمان آب و برق خوزستان، ژئوالکتريک و الگ چاه

يالب ـراي پخش سـهاي خوب بهاي خاکيـذيري باال از ويژگـپ نفوذ نفوذپذيري: ـ

ش يمورد آزما 77ج ينتا يياب(، از درون1پذيري منطقه شکل ) نفوذ يباشد. نقشهمي

)جهاد کشاورزي،  دست آمده ( به روش استوانه مضاعف ب7پذيري خاک جدول ) نفوذ

 (.18: 7986خوزستان،  يعيو منابع طب يقات کشاورزي( و )مرکز تحق86: 7916

)قرمز  باشديمصارف مختلف آب م يکنندهنييکيفيت سيالب تع کيفيت سيالب: -

 يآبراهه  5 الب دريس يواقعه 9(. در اين پژوهش از 41: 7913چشمه و همکاران، 

                                                           
1- Bonham Carter 

2- Cho et al., 



 
 7931، زمستان 71ي هيدروژئومورفولوژي، شماره 17

 

 7931بهشت ماه يتا ارد7937نمونه در فصل بارش از آبان و آذر  78و جمعاً  ياصل

 8611و حداکثر  981ها البي( در سEC) گيري شد، که حداقل هدايت الکتريکينمونه

 ن مبنا تهيه گرديد. يکيفيت سيالب بر ا يشد و نقشه يريگکروموس اندازهيم

 گيري شده بروش استوانه مضاعفمقادير نفوذ متوسط اندازه (1جدول )

 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره آزمايش

 نفوذپذيري

 متر برساعتميلي
9/71 1/69 4/41 5/74 6/11 4/98 1/99 41 8/61 8/14 5/59 

 

 
 خاک بروش استوانه مضاعف يرينفوذپذ يهاشيت آزمايموقع ينقشه( 2شکل )

و نفوذپذيري دارد.  يخيزبسيار مهمي در کنترل عواملي مانند سيلشيب نقش  شيب: -

برداري و تبديل سازمان نقشه 7:16111رقومي  يهاي توپوگرافب از نقشهيش ينقشه

 آنها به مدل رقومي ارتفاع استفاده شده است.
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 استحرکت آب در محيط متخلخل  يدهندهاين ضريب نشان ضريب قابليت انتقال: -

ش يمورد آزما 8ج ينتا ييابقابليت انتقال از درون ي(. نقشه46: 7913 )قرمزچشمه،

 (.7983برق خوزستان،  )سازمان آب و پمپاژ به دست آمده است

آبخيز به مساحت آن،  يها در يک حوضهآبراهه ينسبت طول کليه تراکم زهکشي: -

و  ير در حوضه دارد )چودهارمستقيمي با دبي حداکث يباشد و رابطه تراکم آبراهه مي

رقومي  يها در نقشهتراکم زهکشي از اليه آبراهه ي(. نقشه911: 1171همکاران، 

 ه گرديد.يته 7:16111

ETMبا تفسير تصاوير سنجنده  :يژئومورفولوژ ينقشه -
 1171ماهواره لندست سال  +

انطباق  يتهيه و به منظور بررس يژئومورفولوژ يواحدها يصحرايي، نقشه يهاو بازديد

مخروط افکنه  يبا واحد ژئومورفولوژ يمصنوع يتغذيه يبرا يطبقات مختلف اراض

 استفاده گرديد. 

از منظر کاربري اراضي منطقه شامل: بستر رودخانه، اراضي شهري،  کاربري اراضي: -

هاي روژهباشد. اراضي مرتعي جهت اجراي پکشاورزي آبي، کشاورزي ديم و مرتع مي

آبخوانداري اهميت بسيار باالي دارند و احداث اين پروژها بيشتر در اين نوع کاربري 

اين نقشه از تفسير تصاوير چند  ي(. براي تهيه7914) کوثر، آهنگ پذير استامکان

ETMطيفي سنجنده 
 د.شاستفاده  1171ماهواره لندست سال  +

 جيبحث و نتا

به روش پخش  يمصنوع يهيمناطق مناسب تغذ يابيعوامل موثر در مکان ي( نقشه1

 يهيمناطق مناسب تغذ يابيمکان يبرا يسازثر در مدلؤبا توجه به عوامل مالب: يس

افزار ط نرميه در محيه هر اليالب، ابتدا اطالعات اوليبه روش پخش س يمصنوع

ARCGIS10.3  د يل گرديز مورد نظر تبديکسل سايبا پ يرستر يبه نقشه يابيبا درون

 (.9) شکل
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 البيبه روش پخش س يمصنوع يهيتغذ يابيثر بر مکانؤعوامل م ي( نقشه3شکل )

 يهيبعد از ته يبه روش فاز يريگميجهت انجام تصم ها:ق اليهيو تلف يساز يفاز( 2

ثر، شامل: شيب، نفوذپذيري، کيفيت سيالب، ضخامت آبرفت، قابليت ؤعوامل م ينقشه

 يشيبا توجه به رفتار هرعامل به صورت افزا يت خطيزهکشي، تابع عضو انتقال و تراکم

 FUZZY و با دستور  ARC GIS10.3 افزارط نرميانتخاب شد و در مح يا کاهشي

MEMBERSHIP د شکل يه گرديته يفاز يوزن يها اعمال و نقشههيند بر الين فرايا

شامل اجتماع،  يفاز يشده با عملگرها يفاز يهاهيکردن ال يدر ادامه با همپوشان (.4)

 ARCافزاردر نرم 3/1تا  7/1 ريگاما شامل مقاد ياشتراک، ضرب، جمع و عملگر فاز

GIS10.3  د. يه گردييابي در چهار طبقه )تناسب باال تا نامناسب( ته اوليه مکان ينقشه

را مواجه اج يکاربري اراضي برا  هاي پخش سيالب با محدوديتاز آن جايي که پروژه

 يتهيه و از نقشه يمسکوني و اراضي کشاورز ياراض يکاربر يهستند، بنابراين نقشه

 دهد. يمنطقه را نشان م  ياراض يکاربر ي( نقشه6يابي اوليه کسرگرديد. شکل ) مکان
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 يدر مدل فاز يمصنوع يهيتغذ يابيشده عوامل موثر بر مکان يفاز يها( نقشه4شکل )

ه ثر با بؤعوامل م يپس از تلفيق نقشه :يمصنوع يتغذيه يمناسب برا( مناطق 3

در چهار طبقه  يمصنوع يمناطق مناسب تغذيه ي، نقشهيفاز يعملگرها يريکارک

 دست آمده در جدوله د که مساحت طبقات مختلف بش)تناسب باال تا نامناسب( تهيه 

 ( آمده است. 5آنها در شکل ) ي( و محدوده1)

 
  مورد مطالعه يکاربري اراضي منطقه (5)شکل 
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 تيمحدود يشده با اعمال مناطق دارا يابيمختلف مکان يهامساحت کالس (2جدول )

 )هکتار( 4 کالس )هکتار( 3کالس  )هکتار( 2کالس  )هکتار( 1کالس  روش

Sum 76 718 575 4319 

And 1917 7955 7464 631 

OR 18 764 7157 4993 

product 9156 481 518 318 

Gamma0.9 7437 7468 876 1178 

Gamma0.8 1193 7931 511 7166 

Gamma0.7 1411 7798 514 7547 

Gamma0.6 1654 7161 517 7658 

Gamma0.5 9939 665 663 7116 

Gamma0.4 9441 614 661 7113 

Gamma0.3 9665 661 613 7135 

Gamma0.2 9517 696 684 7159 

Gamma0.1 9563 671 638 7113 

 
 يفاز يالب با عملگرهايبه روش پخش س يمصنوع يهيتغذ يابيمکان يهانقشه (6شکل )
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 کيژئوالکتر يت سونداژهايو موقع يشناسنيزم يسازندها ي( نقشه7شکل )

 مصنوعي: يذيهـهاي مناسب تغ شناسي با مکان( تبيين ارتباط سازندهاي زمين4

باط باالي مناطق با تناسب باال با سازندهاي ـنشان از ارت يابي يايي مکانـجغرافتوزيع 

داراي فرسايش فيزيکي، بار بستر و مواد آبرفتي دارد. بدين صورت که در  شناسيزمين

هاي داراي تناسب باال بيشترين ( پهنهBK) پايين دست سازند کنگلومراي بختياري

با عمق زياد مواد آبرفتي و ها مساحت را داشته که حکايت از ارتباط زياد اين مکان

 ي. در مقابل مناطق با تناسب پايين و نامناسب جهت تغذيهستنفوذپذيري باالي آنها

مصنوعي پراکنش بيشتري در پايين دست سازندهاي با فرسايش غالب شيمايي و بار 
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(، ميشان GS(، گچساران )AJتوان به سازندهاي آغاجاري )رسوبي ريزدانه دارند که مي

(Mnا )دليل داشتن ليتولوژي غالب مارني بار ه ود. سازند آغاجاري و ميشان بـشاره نم

اي رسوبي با  هـرسوبي ريزدانه زيادي دارند و مانع از تشکيل آبخانه و همچنين ايجاد الي

د گچساران با داشتن ليتولوژي ـگردند، از طرف ديگر سازنيـنفوذپذيري بسيار پايين م

شدت پايين آورده و باعث باال رفتن ه هاي فصلي را بسيالبو نمکي غالب، کيفيت  گچي

 يها قابليت استفاده جهت تغذيهگردد که در نهايت اين سيالبها ميبشوري سيال

مصنوعي را از دست داده و در صورت نفوذ دادن چنين سيالبي کيفيت آب زيرزميني 

شناسي و دشت آبرفتي را ( موقعيت سازندهاي زمين1افتد. شکل ) نيز به مخاطره مي

 دهد. نشان مي

در  :يمصنوع يهـمناسب تغذي يها ( تبيين ارتباط لندفرم مخروط افکنه با مکان5

با روش جداول  يابيمکان ي(، و نقشه8ژئومورفولوژي شکل ) يواحدها يادامه نقشه

انطباق دست آمد. ه مذکور ب يبا واحدها يزان همپوشانيانطباق داده شد و م يتقاطع

سطح لندفرم مخروط افکنه با طبقات مناسب و تناسب باال نشان از وجود  يار بااليبس

مناسب داشته که حاصل از فرسايش سازند  يبندبا دانه يو سيلت يگراول يآبرفترسوبات 

( و کيفيت خوب رسوبات از جهت انحالل کم در سيالب و BK) بختياري کنگلومراي

زان سطح انطباق با طبقات چهارگانه يدارد. م يژئومورفولوژ زياد اين لندفرم ينفوذپذير

( 3( و شکل )9( در جدول )4و9)طبقات  و درصد انطباق با طبقات مناسب و تناسب باال

ات ي( مخروط افکنه دشت گتوند و سبزاب و عمل71و77نشان داده شده است و اشکال )

 دهد.يآن را نشان م يرو بر يمصنوع يهيتغذ
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 ژئومورفولوژي دشت گتوند و سبزاب يواحدها ينقشه (8شکل )

 
 شده يابيمکان 4و3نمودار انطباق سطح مخروط افکنه با طبقات  (9شکل )
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 مخروط افکنه يبررو يمصنوع يهيات تغذي( عمل11سبزاب   شکل ) يمنطقه ي( مخروط افکنه11شکل )

 يمدل فاز يدر عملگرها يبندطبقات پهنه( انطباق سطوح مخروطه افکنه با 3جدول )

نوع عملگر 

 يفاز

 يهيتغذ يبندانطباق سطح مخروطه افکنه با طبقات پهنه

 )هکتار( يمصنوع
درصد انطباق با 

 4و3طبقات 
 1طبقه 2طبقه 3طبقه 4طبقه

Sum 7174 1 1 1 711 

And 198 819 711 1 31 

OR 7531 19 1 1 711 

product 679 631 637 76 56 

Gamma0.9 7538 76 1 1 711 

Gamma0.8 7413 196 1 1 711 

Gamma0.7 7157 461 7 1 711 
Gamma0.6 181 179 178 1 81 
Gamma0.5 841 145 711 1 39 
Gamma0.4 181 179 178 1 81 
Gamma0.3 518 543 986 1 11 
Gamma0.2 593 595 497 1 14 
Gamma0.1 611 518 433 3 11 

 89 4و 9انطباق با طبقات  درصد متوسط
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 گيرينتيجه

، Sumصورت گرفته، در سه عملگر  يابيافکنه دشت گتوند و سبزاب در مکانمخروطه

OR  وGmma0.7  تاGmma0.9 درصد( را با طبقات مناسب و 711) ن انطباقيباالتر

جه يتوان نتين رو ميالب دارد. از ايبه روش پخش س يمصنوع يهيتناسب باال جهت تغذ

( که موجب BK) يش سازند گنگلومرايحاصل از فرسا ياد و مواد آبرفتيگرفت تخلل ز

ن لند فرم را يا يذات يهايژگيو يريکارگه ل مخروطه افکنه منطقه شده، امکان بيتشک

 ينيرزميآب ز يمصنوع يهيعنوان مناطق مستعد تغذه ع و آسان بيسر ييدر شناسا

، (7983و همکاران ) يمراد(، 1111ان و همکاران )يوميج غيد. نتاينمايفراهم م

شتر سطوح يق بيو تطب يه ژئومورفولوژيال يريگکاره ( در ب1171) و همکاران يچودهار

جه يتوان نتين رو ميد دارد. از ايکأن موضوع تيز بر ايها ندشت سر و مخروط افکنه

 يعيوس يهاا که عرصههو مخروط افکنه يا ش آبراههيفرسا يهاگرفت، توجه به رخساره

آب  يهاسفره يهيدهند، از جهت تغذ يل ميکشور را تشک يابانياز مناطق خشک و ب

تر جهت عيسر يعنوان راهه ن اشکال بيت فراوان دارد و لزوم توجه به اياهم ينيرزميز

 ير کاربرييها را نشان داده و ما را در استفاده و تغن لندفرمياز ا يبردارت و بهرهيريمد

 يهاگردد، با انجام پروژهيشنهاد مين رو پيد. از اينمايتر من اشکال ژئومورفولوژي آگاهيا

 يهاها و استفاده از سيالبر مخروط افکنهيسطوح نفوذپذ يبر رو يمصنوع يهيتغذ

 م.ييرا تقويت نما ينيرزميعالوه بر جلوگيري از آثار تخريبي آنها، منابع آب ز يفصل
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 منابع

مصنوعي آب  يهاي مناسب تغذيهتعيين مکان(، 7931صغري پوردشت بزرگ، نظام ) ـ

 ينامهپايان ، AHPو Fuzzyهاي کارگيري مدله زيرزميني به روش پخش سيالب با ب

 .766 ص ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران،يدکتري رشته ژئومورفولوژ

مدل  يارائه(، 7936)نديري عطاءاله  و کجو، محمدرضاي، شهرام؛ نييزاده، احد؛ روستابيحب ـ

،  GMSه با استفاده ازياروم ياچهيکواترنر شمال در يهانهشته يانهيچ-يمفهوم

 .7-11، صص 35، تابستان 77 ي، شمارهيدروژئومورفولوژيه يو پژوهش يعلم يهينشر

گسترش  يمستعد براشناخت مناطق (، 7918)خسروشاهي  محمد و ، ابولقاسميدادرس ـ

 يفصلنامه ،(ييزداابانيب يبرا ي)راهکار يمفهوم يهاالب به روش کاربرد مدليس

 .111-147، صص1ي ، شماره76 جلد ران،يابان ايقات بيتحق

هاي بررسي کآرايي مدل(، 7987)حامدپناه ن يرام و دکاظميپناه، سزهتابيان، غالمرضا؛ علويـ 

، 1بيابان، جلد  يماهنامه ،طغرود قم يدرحوضه يابي پخش سيالبمختلف درمکان

 .91-49، صص 7 يشماره

 يقيکاربرد مدل تلف(، 7936) يشواز يتيرع منيره و مي، مرياحمدر؛ جاني، اميصفار ـ

AHP/FUZZY يمصنوع يهيالب جهت تغذيمناسب پخش س يهاعرصه يابيدر مکان 

 يو پژوهش يعلم يمجله، استان بوشهر(-: دشت بوشکانيمورد ي)مطالعه

 . 87-31، صص9 ي، شمارهيدروژومورفولوژيه

 يعلو سيدکاظم و ان، آرشي؛ ملکي، عليزيروس؛ عزيپور، س؛ حسنيسبکبار، حسنعل يفرجـ 

پخش  يابيمان  يبرا GCAو  FAHP يهاروش ييسه کارايومقا يبررس(، 7931پناه )

 يهاپژوهش، گان(يبايگر زيآبر ي: حوضهيمورد ي)مطالعه GISط يالب در محيس

 .66-15، صص1ي ، شماره46ب ، سايعيطب يايجغراف

هاي مورد  ين شاخصيتع(، 7913ن )يقرمزچشمه، باقر؛ غيوميان، جعفر؛ مهديان، محمدحسـ 

دومين همايش آبخوانداري، ، دشت ميمه اصفهان يابي پخش سيالب در نياز در مکان

 .93-61اسفندماه، صص  79-74 آبخيزداري کشور،تهران، مرکز تحقيقات حفاظت خاک و 
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 يل مهندسيمسا يسازو کاربرد آن در مدل يمنطق فاز(، 7984ن )ي، اميپزان دزفولکورهـ 

 .157 صر، چاپ اول، يرکبيام يواحد صنعت ي، انتشارات جهاد دانشگاهآب

در  الب موغار اردستانيپخش س يهاعملکرد شبکه يبررس(، 7987، جواد )يرتياحيکـ 

 يشماره ،66جلد  ،رانيا يعيمنابع طب ي، مجلهينيرزميآب ز يهاسفره يمصنوع يهيتغذ

 .763-717 صص ،1

(، 7983فرد )يغالمعلمهدي  و ان، داووديرمسعود؛ قاسميرخواه، ميدرضا: خي، حميمرادـ 

ز يآبخ يالب در حوضهيپخش س يابيدر مکان يژئومورفولوژ يهانقشه ييکارآ يابيارز

 3و  8ت مدرس، ي، دانشگاه تربيزداريآبخ يعلوم مهندس يش ملين هماي، ششمياريشهر

 .764-751بهشت، صص يارد

، چاپ اول، هامخروط افکنه يژئومورفولوژ(، 7931محمدنژاد )وحيد ، مهران و يمقصودـ 

 .111 ص انتشارات دانشگاه تهران،

 .771 ، ص1414انداز ابان در چشميب يگزارش برنامه راهبرد(، 7981وزارت جهاد کشاورزي )ـ 
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