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چکیده:
پخش سیالب در مناطق نفوذپذیر یک استراتژی مناسب برای مهار سیالب و بهرهوری از آن است .تعیین مکان مناسب
برای پخش سیالب ،خود یکی از مهمترین مراحل انجام این گونه پروژهها میباشد .در این مقاله مناطق مستعد پخش
سیالب در دشت شبستر بر اساس چهار عامل شیب ،نفوذپذیری ،ضریب قابلیت انتقال و ضخامت آبرفت خشک
(غیراشباع) مکانیابی شد .بدین منظور ،با استفاده از دادههای الگهای حفاری و اطالعات چاههای پیزومتری ،اکتشافی و
بهرهبرداری موجود در منطقه ،الیههای اطالعاتی پارامترها در سیستم اطالعات جغرافیایی (نرمافزار  )Arc GIS10تهیه و
سپس این نقشه ها با هم تلفیق شد .بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده میشود که بیشترین مساحت از کل محدوده
آبخوان برابر با  192/794کیلومترمربع ( 40/153درصد) ،دارای استعداد پخش سیالب مناسب و کمترین وسعت معادل
 61/046کیلومتر مربع ( 12/714درصد) از مساحت آبخوان در محدوده خیلی مناسب قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :آبخوان ،پخش سیالب ،چاههای پیزومتری ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،ضریب قابلیت انتقال
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Abstract:

Water spreading on the permeable areas is an appropriate strategy for flood control and efficiency.
Determination of appropriate site for water spreading is one of the most important stages of such projects. In
this paper, suitable areas for water spreading in Shabestar plain were determined based on four parameters including
slope, permeability, transmissivity and unsaturated alluvium thickness. For this purpose, by using data of drilling
logs from exploration and piezometric wells in the area, layer parameters information was prepared in geographical
information system (Arc GIS 10 software) and then maps were combined together. The results showed that the
maximum area of the aquifer with 192.794 square kilometers (40.1 percent), had suitable condition for water

spreading and 146.512 square kilometers (30.5 %) of the aquifer, had moderate condition. As well as 79.786
square kilometers (16.6 percent), had unsuitable condition for water spreading and 61.046 square kilometers
(12.7%) of the aquifer had quite suitable condition.

Keywords: Aquifer, Geographical information system, Piezometric wells, Transmisivity, Water spreading

باشند که توسعه آن در قالب رسوبات کواترنر شکل

:مقدمه

- درصد سطح کشور را نهشته50  بیش از.گرفته است

در پنج دهه گذشته روند افزایش سیل در ایران

 ولی تمامی این نهشتهها،های کواترنر پوشانده است

 نسبت به80 نشان میدهد که تعداد وقوع سیل در دهه

 انتخاب محلهای،برای پخش سیالب مناسب نمیباشند

900  برابر شده است و بهعبارتی10  کمابیش40 دههی

پخش سیالب اگر بدون مطالعه صورت گیرد نه تنها

 شناخت و.)1385 درصد افزایش یافته است (عبدی

سیالب را کنترل نمیکند بلکه باعث تشدید فرسایش و

بررسی دوره کواترنر و نهشتههای آن بسیار ضروری

خسارات در اراضی پاییندست میشود (قرمزچشمه و

و حتی الزامی است زیرا بستر زیستی ما را تشکیل داده

 تعیین مکانهای مناسب برای تغذیه.)1380 همکاران

،و بیشتر فعالیتهای حیاتی نظیر منابع طبیعی

مصنوعی آبهای زیرزمینی با تکیه بر مطالعات

 در روی سازندهای این...  شهرسازی و،کشاورزی

صحرایی با توجه به حجم الیههای اطالعاتی و لزوم

 هر چند.)1378 دوره بنا شده است (احمدی و فیض نیا

تلفیق آنها بر اساس روشهای سنتی دشوار بوده و

که منابع آب در سازندهای مختلفی بطور طبیعی قابل

 ضمن آنکه تجزیه و،ممکن است موجب بروز خطا گردد

 ولی برای مهار و ذخیره مصنوعی آب،ذخیره میباشد

.تحلیل این حجم داده نیاز به زمانی طوالنی دارد

- سازندهای کواترنر (آبرفتها) می،مناسبترین سازند
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استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی1و ابزارها و فن-

پراکنش آبرفتهای کواترنری در سطح شهرستان در

های آن ضمن آنکه در مطالعات مختلف منابع طبیعی و

محیط  GISاستخراج شد .بر اساس نتایج بدست آمده

با اهداف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ،توانایی آن

از این روش ،از کل مساحت شهرستان  20502کیلومتر

را دارد که تهیه و تلفیق الیههای مختلف اطالعاتی را با

مربع ،حدود  3279/96کیلومتر مربع معادل  16درصد،

سرعت بسیار انجام دهد ( ابراهیمی .)1385

مناسب برای طرحهای تغذیه مصنوعی و حدود

دهقانی ( )1392طی بررسی که در حوضه آبخیز

 6017/76کیلومتر مربع یعنی حدود  29/4درصد سطح

کاکارضا لرستان برای مکانیابی عرصهی مناسب

شهرستان مناسب برای اجرای پروژههای پخش سیالب

پخش سیالب بعمل آورد از سامانه تصمیمگیری چند

میباشد .در نهایت از تلفیق دو نقشه حاصل ،مکانهای

معیاره 2استفاده نمود .در این پژوهش  6پارامتر شیب،

مناسب برای تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در این

کاربری اراضی ،زمینشناسی ،قابلیت انتقال ،ضخامت

شهرستان حدود  1591/56کیلومتر مربع برابر با 7/76

سفره و هدایت هیدرولیکی بهصورت زوجی در مدل

درصد برآورد شد .خیرخواه زرکش و زرچشم ()1394

تحلیل سلسله مراتبی 3بررسی شد .کردپور و همکاران

در مقالهای برای شناسایی مناطق مناسب عملیات پخش

( )1392طی مطالعهای با هدف مکانیابی عرصههای

سیالب در حوضه آبخیز ماشکید استان سیستان و
تصمیمگیری6

پخش سیالب در حوضهی آبخیز دشت ذهاب از

بلوچستان ،از  GISو سامانه پشتیبان

سامانهی اطالعات جغرافیایی ( ،)GISمدلهای همپوشانی

استفاده نمودند .چهار معیار اصلی که در این مطالعه

شاخصها ، 4شواهد دودویی 5و فرایندتحلیل سلسل

مورد بررسی قرار گرفت شامل خصوصیات سیالب،

استفاده نمودند .در این پژوهش از  6الیه

وضعیت نفوذپذیری ،کاربرد آب در منطقه و خسارات

اطالعاتی مؤثر در فرایند پخش سیالب شامل

سیالب می باشند .بهمنظور تعیین اهمیت عوامل مؤثر در

ژئومورفولوژی ،ارتفاع از سطح دریا ،شیب ،زمین-

امر مکانیابی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم

شناسی ،نفوذپذیری و کاربری اراضی استفاده گردید.

اطالعات مکانی جهت انجام تحلیل های مربوطه استفاده

GIS

شد .برای هریک از شاخصها و زیر شاخصهای مورد

تهیه و کالسهبندی شد .بعد از آن به روش وزندهی

نظر کالسهای ارزشی تعیین شده و اهمیتهای نسبی

مقایس زوجی ،به هریک از الیههای اطالعاتی ،وزنی

آنها تعیین شد .با استفاده از نقشههای پایه منطقه ،یک

اختصاص یافت .در نهایت الیههای اطالعاتی با استفاده

نقشه شایستگی از شاخصهای اصلی در محیط

از دو مدل یاد شده تلفیق و مناطق مناسب جهت اجرای

تهیه شده و نقشههای شایستگی برای هر زیر معیار

عملیات پخش سیالب مشخص گردید .کیخسروی و

ایجاد شدند .اهمیت شاخصهای اصلی گوناگون با

یارمرادی ( )1393طی مطالعهای در شهرستان سبزوار

استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (مقایسه جفتی

با استفاده از نقشههای شیب ،خاک ،کاربری اراضی و

شاخصها) تعیین گردید .نقشههای مختلف برای زیر

همباران منطقه مورد نظر ،و با انطباق الیههای اطالعاتی

معیارها به صورت یک نقشه شایستگی از معیارهای

با کمک  ،GISمکانهای مناسب برای تغذیه مصنوعی

اصلی روی یکدیگر قرار گرفتند .ارزش زیر معیارهای

آبهای زیرزمینی را استخراج نمودند .سپس برای

مختلف نیز با استفاده از مقایسه جفتی مدل تحلیل

تعیین محلهای مناسب پخش سیالب با استفاده از نقشه

سلسله مراتبی ،تعیین شده و سپس نقشه وزندهی شده

زمینشناسی شهرستان و تصاویر ماهوارهای ،نقشه

و ترکیبی حاصل ،با استفاده از مدول  SMCE-GISدر

مراتبی

سپس الیههای اطالعاتی عوامل ذکر شده در محیط

GIS

محیط  GISتهیه گردید .در نهایت شایستگی کلی مناطق
)-Geographic information system (GIS
-Multi-criteria evaluation technique
)-Analytical hierarchy process (AHP
-Index overlay model
-Binary evidence

1
2
3
4
5

مختلف با استفاده از ترکیب وزنی شایستگیهای نسبی
)6 -Decision support system (DSS
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تخمین زده میشود .بر اساس نظر تصمیمگیرندگان،

موثری به استفاده از سیستم آبهای زیرزمینی میکند.

کارشناسان و ذی نفعان ،ارزش نسبی برای چهار معیار

دیپا و همکاران ( )2016طی بررسی که در مورد مناطق

اصلی بهدست آمد و در نهایت پنج سناریو تهیه و

مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی در منطقه تامیل نادو در

ارزیابی گردید و بر این اساس میانگین و مجموع

هند انجام دادند ،با استفاده از سنجش از دور1و ،GIS

مطلوبیت زیرحوضه ها بررسی و تعیین گردید .نتایج

نقشههای عوامل موثر شامل توپوگرافی ،زمینشناسی،

نشان داد شاخص حجم سیالب از معیار اصلی

طرحواره ،الگوی زهکشی ،کاربری و پوشش اراضی،

خصوصیات سیالب و شاخص نفوذ و یا هدایت

شیب و خاک را تهیه و همپوشانی نموده و نقشه نهایی

هیدرولیکی از معیار اصلی نفوذپذیری به عنوان مهم-

مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی را تهیه نمودند.

ترین عوامل در مکانیابی پخش سیالب در حوضه

این نقشه ،منطقه مطالعاتی را از نظر تناسب به پنج طبقه

مطالعاتی ماشکید شناخته شدند.

تقسیمبندی کرد 12/4 .کیلومترمربع از مساحت منطقه

پاالکا و سانکار ( )2015تحقیقی بهمنظور شناسایی

دارای شرایط بسیار مناسب و  115/74کیلومترمربع

مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی در منطقه

وضعیت مناسب دارند 161/15 .کیلومتر مربع از این

کاسیگی ماندال در هند انجام دادند .با توجه به مناسب

نظر ،شرایط متوسط و  125/28کیلومتر مربع دارای

بودن سطح زمین ،خاک و عمق آن ،نقشههای

وضعیت ضعیف و  82/61کیلومتر مربع شرایط بسیار

ژئومورفولوژی ،تراکم زهکشی ،تراکم طرح واره و

ضعیف دارند.

کاربری و پوشش اراضی در  GISتهیه و باهم
همپوشانی گردید و توسط روش  AHPوزندهی شدند.
نتایج نشان داد که بهترتیب ،117/02 ،227/91 ،34/76
 36/37و  5/20کیلومترمربع از مساحت کل منطقه دارای
وضعیت ضعیف ،متوسط ،خوب ،خیلیخوب و عالی
هستند .یه و همکاران ( )2016در منطقه هوالیان در
تایوان طی تحقیقی بهمنظور اطالع از منابع آب حوضه،
مشخصات اساسی و پایهای و تغذیه آبهای زیرزمینی
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .در این مطالعه
عوامل مختلف موثر بر تغذیه آبهای زیرزمینی بر
اساس مشخصات منطقه ،وزندهی و امتیازدهی
گردیدند .پنج عامل موثر شامل سنگشناسی ،پوشش
زمین ،کاربری اراضی ،طرحبندی ،زهکشی و شیب با
استفاده از  GISبا هم ادغام شدند .نتایج نشان دادند که
 1/2درصد از مساحت کل منطقه مطالعاتی ،دارای
پتانسیل عالی بهمنظور تغذیه آبهای زیرزمینی می-
باشد .بهترتیب  11/7 ،11/6و  29/9درصد از منطقه
دارای وضعیت خوب ،متوسط و کم میباشند45/6 .
درصد از محدوده ،وضعیت ضعیفی برای تغذیه دارند.
بررسیها مشخص نمودند که بهترین منطقه برای

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی دشت شبستر

با وسعت

1290/134کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیائی "42
'º45, 26,

تا"46º, 05 ,' 22

شرقی وعرضهای

جغرافیائی' º 38, 04تا " 38,º23,'13شمالی در 35
کیلومتری مرکز استان آذربایجانشرقی قرار گرفته
است .عرصه مطالعاتی از شمال به ارتفاعات میشوداغ،
از شرق به کوه مورو ،از غرب به دشت تسوج و از
جنوب به حاشیهی دریاچهی ارومیه محدود میگردد.
این منطقه شامل  10زیرحوضه بوده که مشرف به
شهرهای صوفیان ،سیس ،شبستر ،خامنه ،شرفخانه ،و
روستاهای نعمت اهلل ،سفیدکمر ،گل آباد ،نوجه ده،
دریان ،کوزه کنان ،مشنق ،هریس میباشد ،که از این
زیر حوضهها  4حوضهی آبخیز شامل صوفیانچای،
علی چای سیس و دریان چای نقش موثری در تغییرات
ژئومورفولوژی منطقه دارد .حداکثر ارتفاع منطقه 3140
متر در قله کوه علمدار و حداقل آن  1280متر از سطح
دریا در ناحیه دشت میباشد( .شکل )1

عملیات تغذیه آبهای زیرزمینی ،دره هائوتانگ است که
در این منطقه ،قشر گراولی و زهکشی متمرکز ،کمک

1 -Remote sensing
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شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی.

روش اجرای تحقیق

در پایان الیههای اطالعاتی ،با استفاده از روش

Union

در این تحقیق از دادهها و اطالعات حفاری چاه-

تلفیق شدند .الزم به ذکر است محدودهی آبخوان از کل

های پیزومتری ،اکتشافی و دادههای پمپاژ سازمان آب

منطقه مورد مطالعه جدا شد و نقشهها برای این محدوده

منطقهای استان آذربایجان شرقی استفاده گردید.

که دارای مساحت  480/14کیلومتر مربع میباشد ،تهیه

همچنین از دادههای الگهای حفاری و زمین شناسی 40

شدند.

چاه پیزومتری موجود استفاده شد که موقعیت آنها در
منطقه و دو نمونه از الگهای آن در شکلهای  2تا 4
ارائه شده است .شاخصهای مورد ارزیابی در این
مطالعه شامل چهار عامل شیب ،ضریب قابلیت انتقال،
نفوذپذیری و ضخامت آبرفت غیراشباع است .برای هر
یک از عوامل ،الیههای اطالعاتی در محیط  GISتهیه شد.
دادههای موجود برای تهیه نقشههای مورد نیاز به غیر
از عامل شیب ،بهصورت نقطهای میباشند که برای تهیه
نقشههای مورد نظر باید این دادهها به سطح تعمیم
یابند .به این منظور از روشهای درونیابی استفاده شد.

احمدزاده ،جعفری ...
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شکل  -2الگ حفاری چاه نظرلو.
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شکل  -3الگ حفاری چاه آقکهریز.

شکل  -4موقعیت چاههای پیزومتری دشت شبستر.

نتایج و بحث

نشان میدهد بیشترین بخش حوضه را سازندهای

مطالعات زمینشناسی منطقه

دوره کواترنر تشکیل میدهد که مساحت در برگیرنده

برای تهیهی نقشهی سازندهای زمینشناسی از
سه نقشهی زمینشناسی مرند ،تبریز و تسوج با مقیاس
 1 :100/000سازمان زمینشناسی کشور استفاده شد.
مطالعهی سازندهای زمینشناسی موجود در منطقه

آن برابر  870/79کیلومتر مربع (67/49درصد) است.
شکل  5نقشه تهیه شده را نشان میدهد.
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شکل -5نقشه زمینشناسی دشت شبستر.

جدول  -1طبقهبندی شیب بر اساس استعداد پخش سیالب (قرمزچشمه و همکاران.)1380
کالس شیب

محدوده کالس ()%

تناسب برای پخش سیالب

I

0-2

خیلیمناسب

II

2-3

مناسب

III

3-4

تاحدودی مناسب

IV

< 4

نامناسب

تهیه نقشههای موثر بر انتخاب مناطق مستعد

اندازه پیکسل  55متر استفاده شد .در این تحقیق ،شیب

نقشه شیب

دشت شبستر بر حسب درصد به چهار طبقه تقسیم

یکی از مسائل مهم جهت پخش سیالب ،عوارض

شده که در جدول  1ارائه شده است.

زمین و نهایتاً شیب است .برای این منظور ،دشتهای

با توجه به نقشهی تهیه شده در شکل  6مشاهده

پهناور ،مسطح ،دارای شیب مالیم و بدون پستی و

میشود که بیشترین مساحت آبخوان برابر با 331/95

بلندی و آبراهه ،بهترین محل است .بهطور کلی پخش

کیلومتر مربع ( 69/13درصد) را شیبهای بین  0تا 2

سیالب در شیبهای خیلیکم انجام میشود که مقدار

درصد تشکیل میدهند که در طبقهبندی برای استعداد

مناسب آن در منابع مختلف بسته به اهداف مختلف،

پخش سیالب در گروه خیلیمناسب قرار دارند .کمترین

متفاوت بیان شده است ولی بیشترین شیب اعالم شده

مساحت مربوط به شیب باالی  4درصد با وسعتی برابر

بین  5تا  6درصد است (اسمعلی و عبداللهی .)1390

 26 /25کیلومتر مربع ( 5/46درصد) میباشد (جدول )2

برای تهیه نقشه شیب منطقه از نقشه رقومی ارتفاع1با
1- Digital elevation model
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شکل  -6طبقهبندی نقشه شیب دشت شبستر بر اساس استعداد پخش سیالب.
جدول  -2مساحت طبقات شیب آبخوان شبستر.
ردیف

طبقات شیب ()%

مساحت

(𝑘𝑚)2

درصد

1

2-0

331/95

69/13

2

3-2

81/04

16/87

3

4-3

40/89

8/51

4

< 4

26/25

5/46

480/14

100

کل

نقشه نفوذپذیری
مطالعات الگهای زمینشناسی و حفاری بخش
غرب حوضه نشان میدهد که نفوذپذیری سازند
کواترنر (آبرفتی) در بخش غربی حوضه و سمت باال-
دست دشت بسیار باال بوده در صورتی که هر چقدر
بهسمت دریاچهی ارومیه حرکت میکنیم ،سازند ریزدانه
شده و نفوذپذیری آن بر اساس جدول طبقهبندی
توصیفی نفوذپذیری خاکها بر اساس گروههای خاک
یونیفاید (برگرفته از  ،)U.S.B.R-1974متوسط میباشد.
همچنین بر اساس این مطالعات ،میتوان گفت که در

بخش شرقی حوضه از سمت باالدست دشت به سمت
مرکز دشت نفوذپذیری سطحی سازند کواترنر از نفوذ-
پذیری خوب به نفوذپذیری متوسط تا پایین تقلیل پیدا
میکند .بر همین اساس بخش مرکزی حوضه به طور
کلی از نفوذپذیری متوسطی برخوردار است.
محدوده نفوذپذیری (هدایت هیدرولیکی) دشت
شبستر که بر اساس دادههای حاصل از نتایج آزمایش
پمپاژ چاههای اکتشافی ،از  1/5تا  9متر بر روز می
باشد و از نظر تناسب نفوذپذیری برای پخش سیالب به
پنج طبقه تقسیم شده که در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  -3طبقهبندی نفوذپذیری دشت شبستر بر اساس استعداد پخش سیالب (قرمزچشمه و همکاران .)1380
کالس نفوذپذیری

نامناسب

ضعیف

متوسط

مناسب

خیلی مناسب

شدت نفوذپذیری ()m day −1

> 2

2-3/5

3/5-5

5-6/5

< /65

شکل  7نقشهی هممیزان نفوذپذیری (هدایت

کاهش مییابد .علت این امر کاهش قطر رسوبات از

هیدرولیکی) دشت شبستر را نشان میدهد .با توجه به

سمت ارتفاعات به سمت بخشهای پایینی منطقه و

نقشهی هم میزان ،Kمشاهده میشود مقدار این پارامتر

دریاچهی ارومیه است .هرچه رسوبات ریزدانهتر باشند،

از سمت باالدست آبخوان بهسمت پاییندست دشت

مقدار  Kو نفوذپذیری کاهش مییابد.

شکل  -7نقشهی هممیزان نفوذپذیری (هدایت هیدرولیکی) دشت شبستر ( بینام).

جدول  -4مساحت محدوده نفوذپذیری دشت شبستر.
ردیف

محدودهی نفوذپذیری (هدایت هیدرولیکی)

مساحت

(𝑘𝑚)2

درصد

()m day −1
1

>2

2/571

0/535

2

2-3/5

44/806

9/331

3

3/5-5

279/121

58/133

4

6-5/5

127/596

26/574

5

< 6/5

26/045

5/424

480/14

100

کل
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شکل  -8نقشه هدایت هیدرولیکی (نفوذپذیری) دشت شبستر.

با توجه به نقشه تهیه شده در شکل  8مشاهده می-

دارد که  127/596کیلومتر مربع ( 26/574درصد) از

شود که بیشترین سطح آبخوان را خاکهای با هدایت

آبخوان را شامل میشود .کمترین مساحت برابر با

هیدرولیکی بین  3/5-5متر بر روز تشکیل میدهند که

 2/571کیلومتر مربع به محدوده هدایت هیدرولیکی کمتر

 279/121کیلومتر مربع از سطح آبخوان برابر با

از  2متر بر روز اختصاص دارد که  0/535درصد از

 58/133درصد را شامل میشوند که از نظر مستعد

آبخوان را پوشش میدهد و طبقه نامناسب را شامل

بودن از نظر پخش سیالب در طبقه متوسط قرار می

میشود (جدول .)4

گیرند .بعد از آن بیشترین مساحت به طبقه مناسب تعلق
 نقشهی ضخامت بخش غیراشباع آبرفتضخامت آبرفت ،یکی دیگر از عوامل تعیینکننده
در انتخاب محل اجرای پروژه پخش سیالب میباشد،
برای تهیه نقشه ضخامت بخش غیر اشباع آبرفت از
عمق آب زیرزمینی در چاههای پیزومتری استفاده
گردید .برای این منظور در این پژوهش از آمار سال
آبی  1390-91چاههای موجود استفاده شد .با توجه به

سال آبی ،میانگین سطح آب در این چاهها برای یک سال
محاسبه شد .برای تهیهی نقشهی ضخامت آبرفت
غیراشباع از سطح آب ماه مهر استفاده شد .منطقه از
نظر تناسب ضخامت آبرفت غیراشباع برای پخش
سیالب به چهار طبقه تقسیم شده که در جدول  5ارائه
شده است.

جدول  -5طبقه بندی ضخامت آبرفت غیر اشباع از دیدگاه پخش سیالب (حکمتپور و همکاران  ،1386قرمزچشمه و همکاران .)1380
عمق آبخوان)(m

قابلیت ذخیره آبهای زیرزمینی

> 10

نامناسب

10-40

متوسط

40-80

مناسب

< 80

خیلی مناسب
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با توجه به نقشهی تهیه شده در شکل  9بیشترین

دارد .محدوده کمتر از  10متر دارای کمترین مساحت

مساحت منطقه با وسعتی برابر  268/42کیلومتر مربع

برابر با  1/884کیلومتر مربع ( 0/39درصد) در کل

( 55/9درصد) دارای ضخامت آبرفت  10-40متری است

منطقه است که از نظر استعداد پخش سیالب در طبقه

و از نظر استعداد پخش سیالب در طبقه متوسط قرار

نامناسب قرار دارد (جدول .)6

شکل  -9نقشهی ضخامت آبرفت غیر اشباع دشت شبستر.
جدول  -6مساحت طبقات ضخامت آبرفت غیر اشباع در دشت شبستر .
مساحت (𝑘𝑚)2

درصد

1

> 10

1/884

0/39

2

10-40

268/42

55/9

3

40-80

193/55

40/31

4

< 80

16/27

3/39

480/14

100

ردیف

ضخامت

آبرفت)(m

کل

نقشه قابلیت انتقال
یکی از عوامل مهم در تعیین عرصههای مستعد
پخش سیالب ،قابلیت انتقال سفره میباشد .قابلیت انتقال
پارامتری است که تناسب الیه آبدار را در انتقال آب
مشخص مینماید .رسوبات عمقی آبرفت در مناطق
مختلف دارای قابلیت انتقال متفاوتی هستند .آبخوانها با

توجه به دانهبندی ،میزان سیمانی شدن و عمق آنها در
واحد زمان مقدار مشخصی آب را از خود عبور میدهند
(قرمزچشمه و همکاران  .)1380هر چه ضخامت الیه و
قابلیت نفوذ آن بیشتر باشد آب را راحتتر از سطح
مقطع خود عبور میدهد (معماریان  .)1392با توجه به
مطالعات انجام شده و وضعیت منطقه قابلیت انتقال
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دشت شبستر از  30تا  1400متر مربع بر روز می
باشد .از نظر تناسب قابلیت انتقال برای پخش سیالب به

چهار طبقه تقسیم شده که در جدول  7ارائه شده است.

جدول  -7طبقهبندی قابلیت انتقال از دیدگاه پخش سیالب (قرمزچشمه و همکاران .)1380
مقدار

کالس

) ) m2 Tday −1

نامناسب

> 150

متوسط

150-350

مناسب

350-500

خیلی مناسب

< 500

با توجه به نقشه تهیه شده در شکل  10مشاهده
میشود که بیشترین سطح عرصه با مساحتی برابر با
 418/84کیلومتر مربع ( 87/233درصد) دارای محدوده
ضریب قابلیت انتقال  150-350متر مربع بر روز می-
باشد ،که از نظر مستعد بودن برای پخش سیالب در
طبقهی متوسط قرار میگیرد .بعد از آن محدوده ضریب

قابلیت انتقال بین  350-500متر مربع بر روز دارای
بیشترین مساحت برابر با  37/29کیلومتر مربع (7/766
درصد) است که در طبقهی مناسب قرار میگیرد.
کمترین مساحت به طبقهی خیلی مناسب با وسعت برابر
 8/79کیلومتر مربع ( 1/832درصد) اختصاص دارد
(جدول .)8

جدول  -8مساحت محدودهی قابلیت انتقال در دشت شبستر.
ردیف

محدوده قابلیت انتقال

) ) m2 day −1

مساحت

(𝑘𝑚)2

درصد

1

> 150

15/20

3/167

2

150-350

418/84

87/233

3

350-500

37/29

7/766

4

< 500

8/79

1/832

480/14

100

کل

الیه اطالعاتی ستونی به نام  GRIDCODEایجاد می

 تلفیق الیههای اطالعاتیدر این مرحله ،پس از تهیه نقشههای مورد نیاز،

شود .هر ستون شامل کدهای نسبت داده شده به

باید این الیههای اطالعاتی بهمنظور ایجاد نقشه نهایی

وضعیت های مختلف از نظر تناسب برای پخش سیالب

تناسب پخش سیالب ،با هم تلفیق شوند .به این منظور،

است ،در مجموع  1691کد منطقه شناسایی شد که باید

پس از تهیه نقشه پلیگونی هر یک از عوامل در نرم

با توجه به کدهای هر چهار ستون در هر ردیف ،یک

افزار  GISاز گزینه  Unionاستفاده شده است .پس از

وضعیت (نامناسب ،متوسط ،مناسب و خیلی مناسب) به

تهیه نقشه نهایی ،برای مشاهده جدول خروجی بدست

ردیف مورد نظر اختصاص داده شود .سپس مساحت

آمده از عملیات  Unionباید به قسمت

Open Attribute

 Tableنقشه مراجعه نمود .در جدول خروجی برای هر

متعلق به هر کالس محاسبه گردید.

213

ارزیابی نهشتههای کواترنر جهت مکان یابی مناطق مستعد پخش سیالب ...

شکل -10نقشهی ضریب قابلیت انتقال دشت شبستر.

با توجه به نقشه تهیه شده در شکل  11مشاهده

بودن برای عملیات پخش سیالب نامناسب بوده و

میشود که بیشترین مساحت از کل محدوده آبخوان

 61/046کیلومتر مربع ( 12/714درصد) از مساحت

برابر با  192/794کیلومتر مربع ( 40/153درصد) ،دارای

آبخوان در محدوده خیلیمناسب قرار میگیرد (جدول

استعداد پخش سیالب مناسب و 146/512کیلومتر مربع

.)9

از کل محدوده آبخوان ( 30/514درصد) ،دارای استعداد
متوسط میباشد .همچنین  79/786کیلومتر مربع
( 16/617درصد) ،از محدوده آبخوان از نظر مستعد
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شکل  -11نقشه نهایی مناطق مستعد دشت شبستر برای پخش سیالب.
جدول -9مساحت مربوط به مناطق مختلف آبخوان شبستر از نظر استعداد پخش سیالب.
ردیف

وضعیت از نظر استعداد پخش سیالب

مساحت (𝑘𝑚)2

درصد

1

نامناسب

79/786

16/617

2

متوسط

146/512

30/514

3

مناسب

192/794

40/153

4

خیلیمناسب

61/046

12/714

480/14

100

کل

پارسا مهر و همکاران ( )1390برای مکانیابی

پیزومتری و بهرهبرداری و نقشههای بدست آمده از

مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی

طریق  GISمناطق مناسب برای پهنهبندی مناطق مستعد

حوضهی آبخیز علمدار ،واقع در شهرستان بهبهان با

پخش سیالب در دشت شبستر تعیین گردید .برای

بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی ،الیههای

انتخاب این مناطق عوامل موثر بر آن تعیین و مورد

اطالعاتی شیب ،کاربری اراضی ،خاکشناسی ،اقلیم و

بررسی قرار گرفتند .این عوامل شامل شیب ،نفوذپذیری،

شبکهی آبراههها با یکدیگر تلفیق نمودند .نتایج حاصل

ضریب قابلیت انتقال و ضخامت آبرفت غیراشباع می-

از تلفیق الیهها نشان میدهد که مناطق مستعد پخش

باشند .با در نظر گرفتن تمامی موارد میتوان گفت که

سیالب در اراضی مخروطهافکنه قرار گرفته است .این

بیشترین مساحت از کل محدوده آبخوان برابر با

گونه مکانها به دلیل دانهدرشت بودن بافت خاک خود و

 192/794کیلومتر مربع ( 40/153درصد) ،دارای

همچنین شیب مناسب (کمتر از  5درصد) جزء مناسب-

استعداد پخش سیالب مناسب و 146/512کیلومتر مربع

ترین مکانها به شمار میآیند .پاتیل و مهیت ( )2014در

از کل محدوده آبخوان ( 30/514درصد) ،دارای استعداد

تحقیقی مناطق مستعد تغذیهی مصنوعی را به منظور

متوسط میباشد .این مناطق بهصورت پراکنده عموما

توسعه و بهبود منابع آب زیرزمینی مورد شناسایی

در بخشهای فوقانی آبخوان و اطراف روستاهای

قرار دادند .الیههای اطالعاتی در نظر گرفته شده در این

شندآباد ،ساربانقلی و نظرلو واقع هستند .همچنین

مطالعه عبارتند از ژئومورفولوژی ،خاک ،کاربری

 79/786کیلومتر مربع ( 16/617درصد) ،از محدوده

اراضی و پوشش اراضی ،شیب ،تراکم زهکشی و گسل

آبخوان از نظر مستعد بودن برای عملیات پخش سیالب

که با استفاده از تصاویر ماهوارهای و سایر دادههای

نامناسب بوده و شامل بخش کوچکی از اطراف

معمول تهیه شدند .الیهها رقومی گردید و از اطالعات

روستای قمتپه و دریان میباشد 61/046 .کیلومتر مربع

جانبی دیگر از جمله نقشهی توپوگرافی و مطالعات

( 12/714درصد) از مساحت آبخوان در محدودهی

میدانی استفاده شد .در نهایت همهی الیههای اطالعاتی

خیلیمناسب قرار میگیرد که مناطق اطراف روستاهای

با استفاده از نرم افزار  GISبا هم تلفیق شدند وپس از

خامنه و علیبیگلو در قسمت غربی ،وایقان در قسمت

تهیه نقشه نهایی ،مناطق مستعد تغذیهی مصنوعی آب-

میانی ،علیشاه و آقکهریز در قسمت شرقی را شامل

های زیرزمینی به سه گروه ضعیف ،متوسط و مناسب

میشوند.

طبقهبندی شدند.

پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی الیه های دیگری نیز

نتیجهگیری کلی:

از جمله کاربری اراضی ،پوشش گیاهی ،تراکم زهکشی

در این مطالعه ،با توجه به جداول استفاده شده و
نتایج مطالعات الگهای زمینشناسی و حفاری چاههای

و کیفیت آب آبرفت ،مورد بررسی قرار گیرند.
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