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 چکیده

شرق اصفهان یکی از مناطق خشک استان می باشد که طی سالهای اخیر به دلیل استتفاد  ی اتامتزازن از       

زایند  رود در باالدست با بحران کم  بی مزاجه شد  است، از سزی دیگر حفر و بهر  برداری بتی رویته هتا   تا     

کیفیت     بخزان  ا و خشک شتدن بیتیاری از انتاا  تا دردیتد ، بته        باعث افت سطح    زیر زمینی، افت

طزری که در برخی مناطق حفر و بهر  برداری ها   ا ممنزع اعالم شد  است. سفر   ای    زیر زمینی را متی  

تزان به عنزان مخازن طبیعی برای ذخیر  ی     ای سطحی اترار داد و در دور   تای خشتک کته ایتاز  بتی       

ابد مزرد استفاد  ارار داد.  مچنین اجرای طرح  تای تذییته موتنزعی متی تزااتد بتا استتفاد  از         افزایش می ی

فوزل غیرزراعی ایمتی از افت ستطح ایاتاد شتد  در  ابهتای زیرزمینتی را       د درمازا ذخیر  ی سیالبها و  بهای

ه دلیل وجزد پارامتر تای  جبران کند. تعیین مناطق مناسب برای اجرای طرح از ا میت باالیی برخزردار است، ب

متعدد مزثر در مکاایابی و ایاز به بررسی تزام معیار ا، سامااه ی اطالعاا جذرافیایی ابزاری کارا برای مدیریت و 

به کاردیری داد   ای مکاای در این زمینه است. در این مطالعه خوزصیاا زمین شناسی،  یدرولزژی و  یدرو 

ق اصفهان به عنزان عزامل مزثر در تذییه موتنزعی معرفتی و وارد اترم    شیمی در منطقه ی فشارک وااع درشر

دردید. معیار  ای در اظر درفته شد  جهت تعیین مناطق میتعد برای تذییه مونزعی عبارتنتد   Arc GISافزار

از: شیب، کیفیت   ، زمین شناسی، کاربری اراضی، ضخامت  برفت خشک، افزذ پییری. باوارد کردن الیه  ای 

و  االیز مکاای  اها تزسط منطق استداللی جمع وزای  Arc GISعاتی وابیته به معیار  ای فزق به ارم افزاراطال

 .ارم افزار، مناطقی که برای اجرای طرح مناسب بزداد، تعیین دردید
 

 تذییه مونزعی، سییتم اطالعاا جذرافیایی،  االیز مکاای، فشارک، افت سطح اییتابی: کلیدیکلماا 



 

 

 مقدمه

باتزجه به شرایط االیمی و جذرافیایی، بخش وسیعی از ایران جزو مناطق خشک و ایمه خشک است کته در بیتیاری از   

این مناطق، تامین    مزرد ایاز بخش  ای مختلف تنها از طریق منابع  بهای زیرزمینی امکان پییر استت. بنتابراین متی تتزان     

خشک محیز  می شزاد، لیا مدیریت صحیح برای حفظ و اگهداری  اها  دفت این منابع از عزامل حیاتی مناطق خشک و ایمه

 الزامی است.

به دلیل افزایش روز افزون جمعیت، ابزل اینکه یک سییتم    زیرزمینی را می تزان در حالت تعادل اگه داشت بییار 

ی مختلتف وابیتته بته    مشکل و عمال ااممکن است، هرا که علیرغم کزشش دائمی مدیریت حفاظتت    زیرزمینتی دشتت  تا    

شرکت    مناطق،  میشه بهر  برداران و صاحبان ها   ا، با برداشت بیش از سهمیه ی تعیتین شتد  و تخطتی از میتزان ایتد      

خروج سییتم از حالت تعادل و حرکت  ن به سمت بحران و کتا ش ذخیتر  ی  بختزان     ،باعثشد  در پروااه  ای بهر  برداری

زیرزمینی و تخلیه ی سفر   ای    مزجب: خشک شتدن هتا   تای عمیتق و ایمته عمیتق،       می شزاد. پایین رفتن سطح    

مت مرکتز،  کا ش  بد ی ها   ای عمیق، شزر شدن    ها  ا در اثر حرکت جبهه ی    شزر از حاشتیه  تای مختزن بته ست     

ز پتایین افتتادن ستطح     سیب  ای جدی دیگری می دردد. یکی از را   ای کنترل و جلزدیری ااشیت اراضی اطراف ها   ا و 

   دشتها، تذییه مونزعی است. تذییه مونزعی فر یند وارد کردن    به داخل ستازاد ای افزذپتییر بته منظتزر استتفاد  ی      

 .]10،2،5[است و تذییه ی سفر   ای زیر زمینی مادد از  ن
م تلفیق  اها به صتزرا ستنتی   تعیین مکان مناسب برای تذییه مونزعی با تزجه به حام زیاد الیه  ای اطالعاتی و لزو

دشزار بزد  و ایازمند وات و اارژی زیادی است. سامااه ی اطالعاا جذرافیایی، تهیه و تلفیق الیه  تای اطالعتاتی را بتا داتت و     

 .]5[سرعت کافی ممکن می سازد
تی در زمینتته ی مکتتان یتتابی بتترای تذییتته ی     تتای زیرزمینتتی تحقیقتتاا مختلفتتی اااتتام شتتد  است.کریشتتنامزر 

(،تاثیر عزامل زمین شناسی و ژئزمرفزلزژی را در رفتار ای     ای زیر زمینی مزرد مطالعه ارار داد  و اشان داد  استت  1995)

(، از 1991که در  ر منطقه روش خاصی مرتبط با ویژدی  ای  ن منطقه برای تذییه موتنزعی مناستب استت. کرشتنامزرتی )    

اایابی مناطق مناسب برای تذییه مونزعی استتفاد  کترد  استت. عبتدی و غیزمیتان      برای مک GISفناوری سناش از را  دور و 

، محتل  تای   GIS(، بر اساس داد   ای ژئزفیزیکی،  تزپزدرافی و کاربری اراضی و تازیه و تحلیتل داد   تا در محتیط    1739)

کترد  ااتد. طبتری و  مکتاران      مناسب برای برای ذخیر  سازی     ای سطحی و تقزیت منابع    زیرزمینی را اولزیت بنتدی 

بته صتزرا متزردی بترای دشتت       GIS(، با استفاد  از خوزصیاا  یدرولزژیکی و  یدروشیمیایی و تزپزدرافی از طریق 1733)

 .مکاایابی اااام داد  ااد ]5[ شتگرد

یته  تای   خاک شناسی و اقشه ی کتاربری اراضتی و ااطبتاق ال   (،با استفاد  از اقشه ی شیب، 1737مهدوی و  مکاران )

 مکان یابی اااام داد  ااد. ]4[، به صزرا مزردی برای شهرستان شهرضا، وااع در استان اصفهانGISاطالعاتی و استفاد  از 

 دف از تحقیق حاضر مطالعه ی شرایط زمین شناستی، یدرولزژی و  یدروشتیمی منطقته ی فشتارک وااتع در شترق       

 طرح تذییه مونزعی می باشد. اصفهان ، جهت مکان یابی مناطق میتعد برای اجرای

دایقه  50 درجه و 72 مختواا جذرافیاییمنطقه ای که به منظزر مطالعه در اظر درفته شد  است، منطقه ی فشارک وااع در 

کیلزمتری شرق اصفهان  15، حدود  ای مرکزی ایران )کرکس( دامنه جنزبی رشته کز  دایقه شرای در 21و درجه 52 ،شمالی

ه ی غربی  ن بیشتر از تشکیالا کزارترار شامل دشتهای سیالبی و تراس  ای رودخااه ای تشکیل شد  است. ارار دارد. دامن



 

 

متری از سطح دریا، به دلیل ارار درفتن  2190 این منطقه با ارتفاع  خاک  ای این منطقه عمدتا دچی و   کی می باشند.

بارش ساالاه در این منطقه طبق  مار اییتگا   زاشناسی  د. محیز  می شزمابین کز یتان و بیابان، جزو مناطق ایمه خشک 

 .درجه ی سااتی دراد بزد  است37/15میلی متر و متزسط دمای ساالاه  25/15برابر  1790-1739شرق اصفهان سال 

 ،  شتت الیته ی اطالعتاتی شتامل شتیب،     یه موتنزعی ارزیابی مناطق دارای پتااییل تذیبرای  GISاستفاد  ازبه منظزر

بافت سطحی خاک، افزذپییری عمقی، عمق الیه  ا، ضخامت  برفتت خشتک، کتاربری اراضتی متزرد      ی، ایبت جی  سدیم، شزر

این الیه با استفاد  از رازمی کردن اقشته   :الیه ی شیب -1بررسی ارار درفتند.  ر یک از این الیه  ا به روش زیر تهیه شداد: 

: این دو الیه با اااام پهنه بنتدی  شزری -7 و ایبت جی  سدیم  -2(. 1شمار  ی منطقه ساخته شد  است )شکل  1:25000ی 

ساله ی  االیز کیفی ها   ای منطقه ی شرق اصفهان، تهیه شد  از سازمان    منطقه ای  15بر روی داد   ای  IDWبه روش 

 .و فاکتزر ارائه می شزد( برای طبقه بندی این د1یجدول شمار  ) FAOاصفهان به دست  مد  است. طبق دزارشاا 

  منطقته  1:50000از روی اقشه ی خاک شناسی   عمق الیه  ا: -1افزذپییری عمقی خاک  -5 بافت سطحی خاک، -4

ضخامت  برفت خشک: ایتن   -3به دست  مد  است.  ]7[و بررسی اتیاه ی مطالعاا خاکشناسی سازمان تحقیقاا خاک و   

ساله ی عمق    زیرزمینی در ها   ای منطقته ی شترق اصتفهان بته      10داد   ای بر روی  IDWالیه با پهنه بندی به روش 

الیه با اام  ای مناطق میکزای، را ، اهر و کااال، اناا، کشتاورزی و   3کاربری اراضی: این الیه خزد شامل  -3دست  مد  است. 

اشتد، کته بتا استتفاد  از اقشته ی کتاربری       باغاا و همنزار  ا، مییل، اقاط خاص مااند فروددتا  و امتاکن متی بی و ...، متی ب    

  منطقه به دست  مد  است. 1:25000اراضی

عارضته   برای الیه  ای مربزط به کاربری اراضی باید حریمی تعریف می شد تا فاصله ی مااز برای تذییه مونزعی از  ر

 .ه مونزعی تعیین شد(، حریم الزم برای تعیین مناطق مناسب برای تذیی2یجدول شمار  )تعیین شزد، لیا طبق 

( بتا  Weighted Sum( ارزش د ی شد  و با استفاد  از ابزار جمع وزای ارم افتزار) 7یجدول شمار  )تمام الیه  ا طبق 

  م جمع بیته شداد.

 مبنای امتیاز د ی باالترین امر  به بهترین شرایط و کمترین امر  به بدترین شرایط می باشد.

تذییه مونزعی،خاک  ای درشتت بافت،ابتتدای  برفتت  تای ماسته ای، خاکهتای        بهترین محل برای اجرای طرح  ای

 ]7،4،9،3،3[می باشد سنگالخی ،مناطق کارستی و مخروط افکنه رودخااه  ای فولی

بنابراین مناطقی که بیشترین امتیاز را بگیراد مناسب ترین مناطق برای مکان یابی خزا ند بزد، اقشه ی طبقته بنتدی    

 .( اشان داد  شد  است7 شمار  ی شکل ) اولزیت درمناطق بر حیب 



 

 

 یرید اتیاه

اعمال محاسباا به وسیله ی تابع جمع وزای  تعیین حریم عزارض و رتبه بندی فاکتزر  ای مزثر در مکاایابی اجرای طرح وپس از          

دست  مد. این طبقه بندی با رتبه  ای صفر تا ، اقشه ی اولزیت مکاای برای اجرای طرح تذییه مونزعی به (weighted sum)ارم افزار

 ر امایش داد  شد  است، که به ترتیب اهه

 : بییار بد0، : بد1، : متزسط 2،: خز 7، : عالی4

 تفییر می شزاد.

 15ه و دایق 13درجه و  52طزل: ) یافت شد  است، که در بهترین اقطه از لحاظ رعایت حریم، محزطه ای به مراکز 4دو محدود  با امتیاز 

( و ثاایه 41دایقه و  45درجه و  72ثاایه، عرض:  45دایقه و  13درجه و  52طزل: ( و )ثاایه 17دایقه و  49درجه و  72ثاایه ، عرض: 

 متری برای اجرای طرح پیشنهاد می شزد. 300شعاع 

 
 

 براي شوري و نسبت جذبي سديم FAOطبقه بندي :  1 شماره ي جدول

 محدودیت رو به افزایش یت متزسطمحدود بدون محدودیت عامل

 0222< 0777 057 شوری)میکروموس بر سانتی متر(

 9< 9 3 نسبت جذب سدیم

 
 

 حريم الزم براي عوارض:  2 شماره ي جدول

 ابزل رد کاربری اراضی

 077 057 مسکونی

 577 377 نقاط خاص

 0777 0777 راه

 077 077 نهر و کانال

 077 57 مسیل

 077 57 )کاربری( ت و چمنزارکشاورزی و باغا

 

 

 ارزش گذاري اليه ها براي جمع وزني: 3شماره ي جدول 

 0 1 2 7 4 وزن فاکتزر

 شن لومی 5 نفوذپذیری عمقی
-لوم شنی
 شن

 لوم رسی سیلتی لوم لوم شنی-لوم

 - - - لوم شن لومی 5 بافت سطحی

 کم عمق سیارب-عمقکم  کم عمق-نسبتا عمیق - عمیق بسیارعمیق-عمیق 0 عمق الیه ها

 - - متر01-07 - متر07-70775 5 ضخامت آبرفت خشک



 

 

 0222< - 3777 - 0777 0 شوری

 - - 105 - 3 0 نسبت جذب سدیم

 - %8< %1-%5 %5-%3 %3-7 0 شیب

 رد - - - قبول 0 مسکونی

 رد - - - قبول 0 نقاط خاص

 رد - - - قبول 5 راه

 رد - - - قبول 0 نهر و کانال

 رد - - - قبول 3 مسیل

 رد - - - قبول 0 کشاورزی، باغ و چمنزار

 

 
 ارتفاعي آنDEM موقعيت جغرافيايي فشارک و :  1شماره ي  شکل



 

 

 
 تعيين حريم الزم براي هريک از عوارض:  2شماره ي شکل



 

 

 طبقه بندي مناطق جهت اجراي طرح تغذيه مصنوعي:  3شماره ي شکل
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