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چکيده
آب هاي زیرزمیني در فعالیت هاي اقتصادي و زندگي روزمره 
مردم نقشي اساسي دارند و ذخیره سازي آب در مخازن زیرزمیني 
این  در  مي طلبد.  را  كم تری  سرمایه گذاري  اقتصادی  لحاظ  از 
پژوهش، اولویت بندي كانال هاي زهكشي به منظور تغذیه مصنوعي 
آب هاي زیرزمیني دشت سراب نیلوفر به عنوان هدف اصلي مدنظر 
قرار گرفت و 13 الیه مختلف اطالعاتي مستخرج از گزارش هاي 
فیزیوگرافي، هواشناسي، زمین شناسي، خاک شناسي، هیدرولوژي، 
و  فرسایش  و  زیست محیطي  نفوذپذیري،  زیرزمیني،  آب هاي 
 )AHP(  رسوب تهیه و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي

نسبت به اولویت بندي كانال ها اقدام گردید. 
معیارهاي نفوذپذیري، بافت و ضخامت الیه بحراني باالترین 
ضرایب اهمیت را به خود اختصاص داده اند. كانال ها بر اساس 
ارزش اختصاص یافته به آن ها، در هفت گروه تقسیم بندي شدند. 
چهار اولویت اول داراي اهمیت تغذیه اي هستند و سه اولویت 
پایاني به دلیل دارا بودن محدودیت هاي تغذیه قابل استفاده نیستند. 
نتایج نشان داد كه 65/45 درصد از كانال هاي زهكشي موجود در 
منطقه قابل تغذیه مي باشد. بر اساس تحلیل ها و محاسبات بیالن 
دشت  در  ساالنه  تغذیه  میزان  سراب  نیلوفر،  دشت  آزاد  آبخوان 
سراب نیلوفر در مجموع 37/41 میلیون مترمكعب و مجموع تخلیه 
66/38 میلیون مترمكعب برآورد گردیده است كه بر این اساس 
مترمكعب  میلیون   -28/97 برابر  و  منفي  مخزن  حجم  تغییرات 
مي باشد. بنابراین تنها 30/1 درصد از اضافه برداشت از آبخوان 
به  و  منفي  مخزن  تغییرات  و  است  جبران  قابل  دشت  این  آزاد 
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مقدمه
توسعه  پایدار نیازمند بهره برداري مناسب از منابع هیدرولوژیکي 
است و مدیریت صحیح آن ارتباط نزدیک و مستقیم با حوزه اقتصادي 
براي مدیریت  این راستا تکنیک هاي مختلفي  اجتماعي دارد که در 
آب و خاک توسعه یافته است ]7[. امروزه به سبب برداشت اضافي و 
نبود بهره برداري پایدار از منابع آبي، در 163 دشت کشور سطح آب 
زیرزمیني افت پیدا کرده است و کشاورزي و توسعه اقتصادي پایدار 
را دچار چالش نموده است ]12[. لذا ذخیره سازي و حفظ منابع آب 
براي تداوم بهره برداري از این ذخایر در مواقع مصرف اجتناب ناپذیر 
است. یکي از راه هاي ذخیره سازي جریان استفاده از مخازن زیرزمیني 
است که به واسطه دارا بودن ظرفیت ذخیره سازي باال، کم بودن تبخیر 
و تلفات آب، عدم نیاز به زمین وسیع و سرمایه گذاري اندک نسبت 

به راه حل هاي دیگر داراي برتري مي باشد. 
پالیوال ]9[، ارزیابي جامع منابع آب زیرزمیني را با هدف تشریح 
پتانسیل  داراي  مناطق  تعیین  براي  هیدروژئومورفولوژیکي  نقشه 
تغذیه در منطقه کالداس داکاواکا5 به انجام رساند. نتایج این پژوهش 
اهمیت ترسیم نقشه هاي هیدروژئولوژیکي و آب هاي زیرزمیني را با 
استفاده از GIS جهت حمایت از ذخائر آبي و هم چنین تصمیم گیري 
بیان  را  خاک  و  آب  منابع  با  مرتبط  مدیریتي  برنامه ریزي هاي  در 
در   GIS از  استفاده  با   ]10[ همکاران  و  اسریدهارگاناپورام  مي کند. 
کشور هندوستان، حمادي و همکاران ]4[ در شمال شرق تونس با 
 GIS ؛ قیومیان و همکاران ]2[ با تلفیقMCDM6 و GIS استفاده از
مکان یابي  زمینه  در  اصفهان  استان  میمه  آبخیز  حوزه  در   DSS7 و 
محل پخش سیالب و تغذیه مصنوعي آب هاي زیرزمیني به تحقیق 
پرداخته اند. بوور ]1[، تعیین شدت نفوذپذیري خاک، بررسي مناطق 
آلوده و آالینده، توجه به مسائل کیفیت آب و انجام تحقیقات میداني 
گسترده جهت آگاهي از شرایط مذکور را جهت طراحي پروژه هاي 
تغذیه مصنوعي ضروري دانسته است. قیومیان و همکاران ]3[، نیز 
کیفیت  زیرزمیني،  نفوذ، عمق آب  مانند شیب، سرعت  فاکتورهایي 

5- Caldas da Cavaca
6- Multiple Criteria Decision Analysis 
7- Decision Support System
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رسوبات و کاربري اراضي را در محیط GIS با استفاده از منطق بولین 
و فازي طبقه بندي، وزن دهي و مورد استفاده قرار داده اند.

توو و همکاران ]11[ در دشت پینگ تونگ1 تایوان، نبود مدیریت 
فرونشست  و  شدید  افت  موجب  را  پایدار  بهره برداري  و  مناسب 
جدي زمین دانسته اند و در تغذیه مصنوعي سفره هاي آب زیرزمیني با 
استفاده از حوزه هاي آبخیز با نفوذپذیري باال، حجم نفوذ حوضه هاي 
بزرگ را 6/8 برابر حوضه هاي کوچک دانسته و بیان داشته اند که شن 
و ماسه باعث کاهش سرعت نفوذ به میزان حداقل 5/3 متر در روز 
به تدریج  با گسترش زمان تغذیه، سرعت نفوذ  شده است. به عالوه 
در  پژوهشي  در   ،]8[ همکاران  و  پور  لشکري  است.  یافته  کاهش 
دشت مشهد نشان داده است که نشست سطح زمین ناشي از افت 
سطح آب هاي زیرزمیني بوده و در بخش هایي از شمال غرب دشت، 
ایجاد کرده  شکاف ها و ترک هایي را در سطح زمین و ساختمان ها 
است. که رشد سریع جمعیت، برداشت بي رویه و فشار بر منابع آبي 
دشت و تغذیه کم آن را از جمله دالیل افت سطح آب در دهه اخیر 

در این دشت عنوان نموده است.
بوده  زه دار   ،70 دهه  از  قبل  مطالعاتي دشت سراب نیلوفر  منطقه 
زه کش سطحي  کانال  کیلومتر   90 از  بیش  آن،  مدیریت  به منظور  و 
احداث گردید. طي دو دهه اخیر به دلیل افزایش بهره برداري از منابع 
تخلیه ي  است.  یافته  کاهش  به شدت  ایستابي  سطح  زیرزمیني،  آب 
توجه  تا  گردیده  سبب  زیرزمیني  آب  سفره  سطح  افت  و  آبخوان 
به استفاده از زهکش هاي بدون استفاده موجود این بار براي تغذیه 
به عنوان  کانال ها  وجود  پتانسیل  بنابراین  گردد،  معطوف  مصنوعي 
بستر نفوذ و چشمه نیلوفر در باالدست آن ها با آبدهي متوسط 972 
لیتر بر ثانیه )دوره آماري 30 ساله( به عنوان منبع تغذیه، سبب انجام 
پژوهش حاضر گردید که شناخت مناطق قابل تغذیه و اولویت بندي 
کانال هاي زهکشي سطحي جهت تغذیه، به عنوان هدف اصلي، مدنظر 
قرار گرفت تا راهکار استفاده از حجم آب خروجي چشمه نیلوفر در 
طي چهار ماه فصل غیرآبیاري جهت کاهش روند افت سطح سفره 
مورد ارزیابي قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از AHP، 13 فاکتور 
تأثیرگذار در اولویت بندي کانال ها جهت تغذیه ارزش گذاري گردید 
خواهد  بیان  ادامه  در  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  و  جزئیات  که 

شد.

مواد و روش ها
منطقه مطالعاتي سراب نیلوفر، به مساحت 274/5 کیلومترمربع و 
ارتفاع متوسط 1394/8 متر از سطح دریا، بخشي از حوضه قره سو 
است که در بین طول هاي ً 49 َ 45 ْ 46  تا  ً 13 َ 01 ْ 47 و عرض هاي 
کیلومتري   15 فاصله  در  و  شمالي   34ْ  29َ  37ً تا     34ْ   18َ   15ً
شمال  در  قره سو   رودخانه  است.  شده  واقع  کرمانشاه  شهر  غرب 
منطقه و پایین دست دشت قرار گرفته است. فصل زمستان با 181/8 
میلي متر)43/6 درصد( داراي بیش ترین مقدار ریزش است. متوسط 

1- Ping Tung              

درجه حرارت ساالنه 13/3 درجه سانتی گراد و حداکثر، متوسط و 
حداقل رطوبت ساالنه به ترتیب 66/6، 46/3 و 26/3 درصد مي باشد. 
زمین شناسي  تقسیم بندي  در  روتنر  اشتوکلین-  نظریه  اساس  بر 
ساختماني ایران، چشمه نیلوفر دقیقًا در محل برخورد زون زاگرس 
مرتفع در شمال شرق و زون زاگرس چین خورده در جنوب غرب 
مي باشد، این چشمه در باالدست دشت و در دامنه کوه هاي کماجار 
قرار گرفته است. به دلیل باال بودن سطح آب زیرزمیني قبل از دهه 
70، در محدوده این دشت بیش از 90 کیلومتر کانال زهکش سطحي 
احداث شده است که در حال حاضر به دلیل افت سطح سفره هاي آب 
زیرزمیني، این زهکش ها بدون استفاده بوده و در واقع به عنوان یک 
پتانسیل جهت تغذیه مصنوعي آب زیرزمیني منطقه در این پژوهش- 
که در سال 1390 انجام پذیرفت- مورد توجه قرار گرفته است. شکل 
1 موقعیت جغرافیایي منطقه و پراکنش کانال هاي زهکش را در دشت 

سراب نیلوفر نشان مي دهد.
پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  اطالعاتي  الیه هاي  تهیه  به منظور 
خاک شناسي،  زمین شناسي،  هواشناسي،  فیزیوگرافي،  مطالعات 
نفوذپذیري  زیرزمیني،  آب هاي  رسوب،  و  فرسایش   هیدرولوژي، 
نقشه  شد.  انجام  سراب نیلوفر  مطالعاتي  منطقه  در  زیست محیطي  و 
عملیات  طي  آن ها  مکاني  موقعیت  و  استخراج  کانال ها  پراکنش 
صحرایي با استفاده از GPS نهایي و به چند شاخه اصلي که با حروف 

بزرگ انگلیسي از K تا S نام گذاري شده اند مشخص گردید. 
پس از نمونه برداري از منابع آب سطحي و زیرزمیني منطقه، آنالیز 
شیمیایي صورت گرفته و الیه هاي رقومي کیفیت شیمیایي نیز تهیه 
نبوده  مناسب  کیفیت  لحاظ  به  که  مناطقي  آن  از  استفاده  با  که  شد 
آبخوان  آب  آلودگي  سبب  کانال ها،  در  تغذیه  انجام  در صورت  و 
مي گردند تعیین و از اولویت تغذیه مصنوعي حذف گردیدند. پس از 
تهیه الیه هاي اطالعاتي مختلف که در این بخش لیست شده است با 
استفاده از روش AHP نسبت به اولویت بندي کانال ها اقدام گردید. 

نفوذپذیري سطحي که در واحدهاي همگن اجزاء واحد اراضي 
مطالعه  مورد  در دشت  کیلومتري  منظم 2×2  در یک شبکه بندي  و 
معادله  اساس  بر  و  گردید  بررسي  مضاعف  استوانه  از  استفاده  با 
فیلیپ ضریب نفوذ 2(IF) به دست آمد و نیز بافت خاک و ضخامت 
پارامترهاي خاک تحلیل و ارزش گذاري  الیه بحراني نفوذ به عنوان 
چاه  )پلي گون  محدوده  از  برداشت  دبي  چاه،  تراکم  گردیدند. 
دبي  دوره،  طول  در  زیرزمیني  آب هاي  افت  و  عمق  مشاهده اي(، 
کانال  شیب  کشاورزي،  چاه هاي  از  کانال  فاصله  ویژه،  برداشت 
تغذیه، سطح مقطع و پیرامون مرطوب کانال، فاصله از زهکش اصلي 
منطقه، دوري و نزدیکي به روستا و کانال مسیر آبراهه اصلي به عنوان 
پارامترهاي تأثیرگذار در اولویت بندي کانال هاي زهکشي بررسي و 

ارزش گذاري گردیدند. 
منطقه،  در  تأثیرگذار  مختلف  پارامترهاي  و  ویژگي ها  اساس  بر 
نقشه هاي مختلف مورد نیاز تهیه گردید. سپس کلیه اطالعات توصیفي 

2- Infiltration Impact
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الیه ها، به تک تک کانال هاي موجود در منطقه افزوده شد لذا هر الیه 
کانال شامل مجموعه اي از اطالعات توصیفي است که در مدل ارزش 
قرار گرفته است. در این تحقیق الیه هاي اطالعاتي به عنوان معیار و 
زیرمجموعه هر معیار، که شاخص ها را تشکیل مي دهند نیز به روش
 AHP ارزش گذاري شدند. جدول ضرایب اهمیت نسبي معیارها بر 
اساس روش ساعتي1 و به صورت ماتریس مقایسات زوجي تکمیل 
شد.  محاسبه   2(EM)ویژه بردار  به روش  معیارها،  ارزش  ضرایب  و 
وزني  ضرایب  جداول  نیز  معیار  هر  شاخص هاي  براي  هم چنین 
تکمیل و پس از  آنالیز، ضرایب ارزش مربوط به آن ها به  دست آمد. 
پس از محاسبه ضریب نرمال شاخص هاي هر معیار- که نسبت تعداد 
این ضریب،  مي باشد-  کل شاخص ها  تعداد  به  معیار  شاخص هاي 
در مقدار ارزش شاخص ها ضرب گردید. بنابراین ارزش نرمال کل 
شاخص، از حاصل ضرب ارزش معیار در ارزش شاخص هاي آن در 
ضریب نرمال شاخص به دست مي آید. براي ممانعت از گرد شدن 
 ArcGIS نرم افزار  در  محاسبات  دقت  افزایش  و  اعشاري  داده هاي 
که  نموده  1000 ضرب  عدد  در  را  نهایي  آمده  به دست  عدد   9.2 
بتوان از ارقام بیش تري در محاسبات استفاده نمود ]5[. با توجه به 

1- Saaty 
2- Eigenvector Method 

خصوصیات هر کانال و نیز ارزش کسب شده توسط هر شاخص ؛ 
کانال هاي مختلف داراي ارزش گردیدند. مجموع ارزش هاي کسب 
شده توسط هر کانال، اساس اولویت بندي قرار گرفت و کانال هایي 
قرار  رأس  در  بودند  داده  اختصاص  خود  به  را  باالتري  ارزش  که 
گرفته و بقیه بر حسب میزان ارزش کسب شده مرتب شدند. سپس 
حداقل و حداکثر امتیازات را در نظر گرفته و کانال ها در 7 گروه در 

اولویت بندي تغذیه مصنوعي قرار گرفتند.

نتایج
نتایج مربوط به پارامترهاي مدل جهت ارزش گذاري

 ،A منطقه ي مطالعاتي دشت سراب نیلوفر به زیرحوضه هاي اصلي
E ،D ،C ،B و F و یک  ناحیه داخلي تفکیک و مورد تحلیل سیالبي 
قرار گرفت. بیش ترین دبي متوسط ساالنه 50 مترمکعب بر ثانیه و 
مربوط به زیر حوزه D است که نسبت به سایر زیرحوزه ها از احتمال 
برابري براي وقوع سیالب برخوردار است. بررسي هاي میداني  دو 
اثرات سیالب هاي گذشته در دهانه پل ها و دیوار ساختمان ها و نتایج 
به وقوع  سیالب هاي  مورد  در  روستا  ساکنین  با  مصاحبه  از  حاصل 
از 15  بیش  دبي  داراي  داد که سیالب هاي  نشان  منطقه  در  پیوسته 
 D حوضه  زیر  خروجي  در  یکبار  سال  چند  هر  ثانیه  بر  مترمکب 

شكل 1- موقعیت جغرافیایي منطقه و پراكنش كانال هاي زهكشي در دشت سراب نیلوفر
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جاري و خسارت هایي را در روستاي دایي چي در نزدیکي خروجي 
این زیر حوضه، برجاي گذاشته اند.

صحرایي،  برداري هاي  نمونه  و  برداشت ها  از  حاصل  نتایج 
پرسش نامه ها و بازدیدها و عکس هاي تهیه شده بخصوص وضعیت 
دشت  مصنوعي  تغذیه  پروژه  براي  نظر  مورد  کانال هاي  بستر  کف 
و  معلق  رسوب  مسئله  لحاظ  به  که  نمود  مشخص  سراب نیلوفر 
ته نشست آن زیرحوضه هاي D و F مشکل ساز بوده که نتایج مطالعات 
فرسایش و رسوب به منظور کنترل رسوبات معلق، احداث  سدهاي 
تاخیري به عنوان یک گزینه مناسب پیشنهاد نموده است که عالوه بر 
کنترل سیالب زیرحوضه، زمینه ترسیب رسوبات معلق را نیز فراهم 
نموده و در نتیجه آب حاصل از سیالب با رسوب کم تری به شبکه 

تغذیه مصنوعي وارد شود. 
خاک هاي  تیپ  الیه  سطحي،  نفوذپذیري  اندازه گیري  به منظور 
منطقه به عنوان منطقه همگن خاک شناسي با الیه پراکنش کانال هاي 
زهکشي در منطقه تلفیق و مکان هاي مناسب بر روي کانال ها تعیین 
گردید. با استفاده از استوانه مضاعف، مقادیر نفوذ در فرم نفوذپذیري 
ثبت گردیده با استفاده از مناسب ترین معادالت نفوذ، نفوذپذیري هر 
کانال تعیین و ضریب نفوذ نهایي(IF)  مطابق معادله فیلیپ محاسبه 
و در ارزش گذاري مورد استفاده قرار گرفت. عمق الیه نفوذ ناپذیر 
چاه هاي  زمین شناسي  لوگ  از  استفاده  با  بحراني  الیه  ضخامت  یا 

مشاهده اي و بهره برداري منطقه به دست آمد.
بر اساس آمار و اطالعات آب هاي زیرزمیني و به کمک نرم افزار 
این  بر  گردید.  تهیه  منطقه  هم سطح  نقشه   Land–Development
اساس جهت جریان آب هاي زیرزمیني از قسمت جنوبي به سمت 
مرکز و شمال دشت و از غرب به سمت ناحیه مرکز دشت مي باشد. 
بر اساس منحني هاي تراز آب زیرزمیني تهیه شده، شیب هیدرولیکي 
در آبخوان در قسمت هاي جنوبي و غربي دشت بیش تر بوده و در  
قسمت هاي شمالي کم تر مي گردد و از 0/07 تا 0/54 درصد در نقاط 
مختلف آبخوان متغیر است. ضریب قابلیت انتقال در اکثر نواحي این 
محدوده نسبتًا باال بوده و به همین لحاظ آبدهي چاه ها نسبتًا خوب 
از 182/92  آبدار در دشت  انتقال الیه  قابلیت  است. مقدار ضریب 
مترمربع در روز در منطقه و حاشیه دشت تا 506/47 مترمربع در روز 

در نواحي مرکز دشت متغیر مي باشد.
و  بهره برداري  دقیق  اطالعات  صحرایي  پیمایش  از  استفاده  با 
برداشت آب زیرزمیني تعداد 276 حلقه  چاه نیمه عمیق و 282 حلقه 
 65 از  متجاوز  ساالنه  اساس  این  بر  گردید.  ثبت  عمیق دشت  چاه 
اما  مي رسد.  مصرف  به  و  برداشت  سفره  از  آب  مترمکعب  میلیون 
مقدار بهره برداري ساالنه افزون برمقادیر تغذیه آبخوان ها بوده و در 
براساس  افت مداوم مواجه مي باشد.  با  اثر آن سطح آب زیرزمیني 
اندازه گیري هاي 15 سال قبل تا سال پایه 1386، مقدار افت سطح 
آب هاي  زیرزمیني در این دشت به طور متوسط در سال پایه برابر 
1/70-  متر بوده است. سطح برخورد به آب در حاشیه هاي جنوبي 

دشت 11/2 متر و در نواحي مرکزي دشت 10/04 متر است.

ممکن  زماني  زیرزمیني  آب  منابع  از  پایدار  بهره برداري  بنابراین 
مي گردد که حداکثر بهره برداري برابر میزان تغذیه )37/4 میلیون متر 
مکعب در سال( باشد. این در حالي است که در حال حاضر مصارف 
کشاورزي از این منابع در سراب نیلوفر ساالنه متجاوز از 66 میلیون 
متر مکعب است. براي تداوم آبدهي و حفظ آبخوان منطقه، یکي از 
راه هاي مفید، تغذیه مصنوعي آبخوان ها مي باشد که این مهم مي تواند 
با استفاده از کانال هاي زهکشي پایین دست چشمه و استفاده از آب 

چشمه نیلوفر که فاقد هرگونه رسوب معلق است به دست آید.

ارزش گذاري معیارها و شاخص هاي مورد نظر در مدل
الیه هاي اطالعاتي)معیارها( و شاخص ها به روش تحلیل سلسله 
نسبي  اهمیت  ارزش گذاري شدند. جداول ضرایب   (AHP) مراتبي 
آن ها بر اساس روش ساعتي تکمیل و ضرایب ارزش، به روش بردار 
ویژه محاسبه شد. هم چنین جداول ضرایب وزني شاخص هاي هر 
این  آمد.  به دست  نیز  به آن ها  ارزش مربوط  آنالیز و ضرایب  معیار 

نتایج در جدول 1 ارائه شده است.
بر اساس ضرایب اهمیت ارائه شده در جدول 1، کانال ها بر اساس 
امتیازات  ویژگي هاي خود ارزش هاي متفاوتي کسب نمودند. دامنه 
از 4/7 تا 23/4 متغیر و در 7 گروه دسته بندي شدند. کانال هایي که 
دامنه امتیازي آن ها بیش تر از 18 بود به عنوان اولویت اول تغذیه و 
دامنه امتیازي 18-16، 16-14 و 14-12 به عنوان اولویت هاي بعدي 
تغذیه تفکیک گردیدند. کانال هایي که در دامنه امتیازي کم تر از 12 
قرار گرفتند به عنوان مناطق داراي محدودیت تغذیه مصنوعي معرفي 
شدند. سپس در هر اولویت با توجه به طول، سطح مقطع و پیرامون 
در  نتایج  از  نمونه اي  شد.  محاسبه  کانال ها  تغذیه  حجم  مرطوب، 

جدول 2 ارائه شده است.
زهکشي  کانال هاي  حجم  مترمکعب   1684486/9 مجموع  از 
از  درصد   65/45 معادل  مترمکعب   1102449/2 منطقه  در  موجود 
حجم کل کانال ها قابل تغذیه مي باشد. از این میزان به ترتیب 8/5، 
7/0، 27/4 و 57/1 درصد مربوط به اولویت هاي تغذیه اول تا چهارم 
در کانال هاي زهکشي مي باشد. با احتساب متوسط دراز مدت آبدهي 
چشمه سراب نیلوفر)962 لیتر در ثانیه( و در طول 105 روز - از 15 
آذر ماه تا پایان اسفند ماه که فصل بدون آبیاري در منطقه به حساب 
مي آید از طریق رودخانه قره سو به خارج از منطقه هدایت  مي شود، 
حجم آب مازاد بالغ بر 8727264 مترمکعب خواهد شد که قابلیت 
8 بار تأمین آب کانال هاي قابل تغذیه منطقه را دارا است. به عبارت 
دیگر با این قابلیت حتي اگر 13/26 روز آب در کانال هاي زهکشي 
قابل تغذیه باقي بماند باز هم این پتانسیل وجود دارد که کلیه آب 
خروجي از سراب نیلوفر را مهار کرده و در سفره هاي آب زیرزمیني 

تزریق نماید.
دشت  آزاد  آبخوان  بیالن  محاسبات  و  تحلیل ها  اساس  بر 
از  در دشت سراب نیلوفر حاصل  تغذیه ساالنه  میزان  سراب نیلوفر، 
تغذیه ناشي از بارش، نفوذ جریانات سطحي، آب برگشتي کشاورزي 
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)چشمه و قنات(، تغذیه جانبي ورودي و تغذیه از حاشیه دشت و 
از  باشد.  مي  مترمکعب  میلیون  در مجموع 37/41  قره سو  رودخانه 
طرف دیگر مجموع تخلیه که در واقع حاصل جمع تخلیه چاه هاي 
آب  سطح  از  تبخیر  و  جانبي  خروجي  تخلیه  شرب،  و  کشاورزي 
است  گردیده  برآورد  مترمکعب  میلیون   66/38 مي باشد  زیرزمیني 
که بر این اساس تغییرات حجم مخزن منفي بوده و برابر 28/97- 
آبخوان،  منفي  بیالن  به  توجه  با   .]6[ مي باشد  مترمکعب  میلیون 
از آب هاي زیرزمیني  بهره برداري  افزایش  امکان هر گونه توسعه و 

متر مکعب در سال( که در حال حاضر مورد  میلیون  از 37  )بیش 
بهره برداري قرار دارند، وجود ندارد. نتیجتًا در این دشت چون مقدار 
بهره برداري ساالنه افزون برمقادیر تغذیه آبخوان ها مي باشد در سطح 
آب زیرزمیني این دشت ها افت ایجاد گردیده، به طوري که بر اساس 
اندازه گیري هاي 15 سال قبل تاکنون مقدار این افت سطح آب هاي  
زیرزمیني در سراب نیلوفر به طور متوسط در سال پایه برابر 1/70- 

متر بوده است ]6[.
بنابراین در فصول غیرزراعي که قابلیت استفاده از آب چشمه نیلوفر 

معیار و
ارزش آن

محدوده
شاخص

ضریب
شاخص

ب نرمال
ضری

ارزش كل با 
اعمال ضریب 

شاخص

معیار و
ارزش آن

محدوده
شاخص

ضریب
شاخص

ب نرمال
ضری

ارزش كل با 
اعمال ضریب 

شاخص
نفوذپذیري
) in/hr(
0/2047

 0-10/0331

0/0794

عمق آب 0/5377
زیرزمیني)متر(

0/0434

0-50/0331

0/0794

0/11401
1-20/0631/02355-100/0630/217
2-30/12882/092510-150/12880/4436
3-40/26144/246715-200/26140/9004
4-50/51378/345620-250/51371/7694

بافت خاک
0/2003

0/09580/0476سنگین

فاصله كانال0/914
از چاه هاي 

كشاورزي )متر(
0/0327

0-500/4802

0/0952

1/49548
1000/26040/81096-0/24932/377850نیمه سنگین

1500/10860/338-0/65496/2465100متوسط
ضخامت الیه 
بحراني )متر(

0/1495

0-100/5137
0/0794

6/0951150-2000/07070/22018
10-200/26143/1015200-2500/0470/14637
20-300/12881/5282250-3000/03310/103
شیب كانال 30-400/0630/7475

تغذیه
)متر/ متر(
0/0217

0/0001-0/00050/4722

0/0952

0/97588
40-500/03310/39270/0005-0/0010/27280/56379

تراكم چاه ها
)لیتر در 

كیلومتر مربع(
0/1125

1-20/0331

0/0794

0/29550/001-0/0020/15320/3166
2-30/0630/56250/002-0/010/0670/1385
3-40/12881/150/01-0/020/03480/0719
پیرامون مرطوب4-50/26142/3339

)متر(
0/0181

0-100/0266

0/0952

0/045853
5-60/51374/586610-200/04820/083088

تراكم دبي برداشت 
در واحد سطح )لیتر 

در كیلومتر مربع(    
0/0735

30-400/0488

0/0635

0/227720-300/09270/159797
40-500/09910/462530-400/14680/253055
50-600/27771/295940-500/25350/43669
60-700/57442/680550-600/43230/7452

دبي برداشت از 
محدوده پلیگون
چاه مشاهده اي

)لیتر در 
كیلومتر مربع(

0/0677

300-4500/0243

0/0952

سطح مقطع 0/15668
كانال

)متر مربع(
0/0161

0-200/0331

0/0794

0/04229
450-6000/04080/263120-400/0630/0805
600-7500/07490/482940-600/12880/16458
750-9000/14640/943960-800/26140/334
900-10500/26451/705480-1000/51370/65639
فاصله از    1050-12000/44912/8956

زهكش هاي 
خروجي منطقه 

)كیلومتر(
0/0124

0-20/06530/0514

افت آب زیرزمیني 
در طول دوره )متر(

0/0474

0-50/0549

0/0635

0/165222-40/14670/1155
5 -100/11730/35304-60/23860/18785
10-150/26190/78826-80/54940/43254
15-200/56491/703

جدول 1- تعیین ضرایب اهمیت معیارها و شاخص هاي مربوط به آن ها
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جهت نفوذ در کانال هاي موجود در این دشت وجود دارد در مجموع 
مي توان حجم آبي برابر 8/73 میلیون مترمکعب آب را در سفره این 
دشت نفوذ داد. با انجام این عملیات و روند تغذیه اي که در طول 
105 روز از سال صورت خواهد گرفت تنها 30/1 درصد از اضافه 
برداشت از آبخوان آزاد این دشت قابل جبران است و همچنان میزان 
برابر       20/24-  عددي  به  اما  ماند  خواهد  باقي  منفي  مخزن  تغییرات 

میلیون مترمکعب کاهش پیدا خواهد نمود.

بحث
مصنوعي   تغذیه  به منظور  زهکشي  کانال هاي  اولویت بندي 
اصلي  هدف  به عنوان  سراب نیلوفر  دشت  زیرزمیني  آب   سفره هاي 
مختلف  الیه هاي  تهیه  از  پس  گرفت.  قرار  نظر  مورد  پژوهش  این 
اطالعاتي، کلیه اطالعات توصیفي این الیه ها به به تک  تک کانال هاي 
موجود در منطقه افزوده شد. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبي 
ارزش گذاري الیه هاي مختلف اطالعاتي انجام شد و بر حسب میزان 

ارزش اختصاص یافته به هر کانال، کانال هاي داراي اولویت معین 
گردیدند.

با توجه به جدول 1، معیارهاي نفوذپذیري، بافت، ضخامت الیه 
سطح  افت  میزان  و  برداشت  دبي  به  مربوط  پارامترهاي  و  بحراني 
باالترین ضرائب اهمیت را به خود اختصاص  سفره آب زیرزمیني 
نقشه هاي  اهمیت و ضرورت  در  را   ]9[ پالیوال  نتایج  لذا  اند.  داده 
هیدروژئولوژیکي و آب هاي  زیرزمیني جهت حمایت از ذخائر آبي 

و تصمیم گیري هاي مدیریتي تأیید مي نماید.
مدیریت  نبود  تایوان  کشور  در   ]11[ همکاران  و  توو  هم چنین 
دشت  در  سفره  شدید  افت  دلیل  را  پایدار  بهره برداري  و  مناسب 
سطح  افت    ،]8[ همکاران  و  پور  لشکري  دانسته اند.  تونگ  پینگ 
برداشت  به دلیل  را  مشهد  در دشت  زمین  نشست  و  زیر زمینی  آب 
چاه هاي  تعداد  افزایش  نموه اند.  ذکر  آبي  منابع  بر  فشار  و  بي رویه 
بهره برداري از دهه هفتاد تاکنون در دشت سراب نیلوفر و افت بیش 
مدیریت  بیان کننده  نیز  آبخوان در طي 20 سال  متري سطح  از 35 

جدول 2- ویژگي هاي مختلف كانال هاي داراي اولویت اول تغذیه
امتیازبندي ونام کانال

ارزش نهایي
طول کانال

)متر(
سطح مقطع کانال

)متر مربع(
پیرامون مرطوب

کانال )متر(
حجم کانال
)مترمکعب(

M318/1309/716/513/05110/0
S518/155/76/27/1345/0
M118/1590/94/66/42694/6
M218/1730/213/114/49541/5
S618/3307/38/39/32556/2
S618/3716/58/39/35960/8
S118/3584/014/812/28633/7
S118/3114/014/812/21686/1
R618/4111/33/25/2358/3
S319/02106/714/812/231146/5
Q819/2107/18/413/7897/7
Q819/2618/08/413/75179/0
R519/4403/14/96/41956/4
R719/4682/33/25/22197/1
S519/51658/86/27/110266/2
R620/81150/33/25/23704/0
R620/8148/23/25/2477/2
S523/444/26/27/1273/5

92983/7جمع کل
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ناپایدار بهره برداري از منابع آب زیرزمیني در این دشت بوده و نتایج 
ارائه شده توسط توو و همکاران ]11[ و لشکري پور و همکاران ]8[

را تأیید مي نماید.
این پژوهش هم چنین نتایج پژوهش بوور ]1[ را مبني بر ضرورت 
تعیین شدت نفوذپذیري خاک، بررسي مناطق آلوده و آالینده، توجه 
به مسائل کیفیت آب و انجام تحقیقات میداني گسترده جهت آگاهي 
نیز  و  تغذیه مصنوعي  پروژه هاي  از شرایط مذکور جهت طراحي 
سرعت  شیب،  فاکتورهاي  از  استفاده  در   ]3[ همکاران  و  قیومیان 
نفوذ، عمق آب زیرزمیني، کیفیت رسوبات و کاربري اراضي جهت 
وزن دهي با منطق بولین و فازي در تعیین مناطق مناسب جهت تغذیه 
مصنوعي را تأیید مي نماید زیرا همان طور که در بخش روش پژوهش 
تبیین گردید این پژوهش پارامترهاي مورد نظر کلیه تحقیقات پیش 
گفته را در نظر گرفته و این فاکتورهاي تأثیرگذار با عملیات گسترده 

میداني به دست آمده و تحلیل گردیده است. 

نتيجه گيري
مقایسه ساده این اعداد و ارقام نشان دهنده مدیریت نامناسب توزیع 

و بهره برداري از آبخوان دشت سراب نیلوفر بوده و برنامه ریزي هاي 
صحیح مدیریتي در راستاي استفاده بهینه از منابع محدود و در حال 
کاهش آب زیرزمیني از مهم ترین اولویت هاي سازمان هاي مرتبط با 
این  در  بود.  و کشور خواهد  استان  زیرزمیني  و  منابع آب سطحي 
کرمانشاه  شهرستان  آب  امور  و  استان  منطقه اي  آب  شرکت  راستا 
مناسب  تصمیم گیري  و  اصولي  برنامه ریزي  و  دقیق  نظارت  با  باید 
در تخصیص آب و صدور مجوزهاي بهره برداري گامي استوار در 
مدیریت پایدار دشت سراب نیلوفر که در واقع نمونه اي کوچک از 
دشت هاي گسترده و حاصلخیز استان است، بردارند و از طرف دیگر 
سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه با ترویج و آموزش اصول 
استقرار  به منظور  اصولي  برنامه ریزي  و  آبیاري  شیوه هاي صحیح  و 
الگوي کشت مناسب با شرایط موجود در منطقه و افزایش بهره وري 
تالش نمایند تا وضعیت آبخوان از این حد بحراني تر نگردد. این امر 
جز با جدیت و تالش دلسوزانه روز افزون مدیران و تصمیم گیران 
بخش آب و کشاورزي در استان میسر نخواهد شد که اگر در این 
باره اقدام مؤثر و تأثیر گذاري صورت نپذیرد نه تنها هدررفت غیر 
قابل بازگشت منابع آب را نظاره گر خواهیم بود بلکه کاهش تولیدات 

AHP شكل 2- موقعیت زیرحوضه ها و اولویت بندي كانال ها بر اساس ارزش گذاري صورت گرفته به روش
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کشاورزي را نیز در بر خواهد داشت که تأثیرات اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي ناشي از آن، بحران مهار ناشدني فقر را در پي دارد. به 
این امید که برنامه ریزي صحیح در مدیریت بهینه منابع آب، تولید 
پایدار بخش کشاورزي و رفاه و آسایش اجتماعي را به کشاورزان و 

بهره برداران اهدا نماید.
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Abstract

Artificial Recharge of Groundwater Aquifers by Surface Drainage
Canals Using AHP Method
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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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