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چکيده
مخروط افکنهها از عوارض متنوع ژئومورفولوژيکي است که به دليل تخلخل زياد از جنبهي
تشکيل و تغذيهي طبيعي سفرههاي آب زيرزميني اهميت فراواني دارند و گسترش تمدنها و
مناطق مسکوني را در حاشيهي خود با بهرهبرداري از اين منابع آبي به وسيلهي حفر قنات و
چاه به دنبال داشته است .از سوي ديگر برداشت بيرويه از اين سفرههاي آب زيرزميني ،باعث
افت شديد سطح آب زيرزميني شده است .تغذيهي مصنوعي آبخوانها به روش پخش سيالب
راهکاري است که با آن ميتوان سطح ايستابي آب زيرزميني را افزايش و روند افت سطح آن را
کاهش داد .در اين پژوهش با تلفيق سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل فازي ،مناسبترين
عرصههاي تغذيهي مصنوعي در دشت سبزاب و گتوند شناسايي و ميزان انطباق آنها با مخروطه
افکنهها مورد بررسي قرار گرفت .بدين منظور ،ابتدا نقشهي عوامل مؤثر در تغذيهي مصنوعي
شامل -شيب ،نفوذپذيري ،هدايت الکتريکي ،ضخامت آبرفت ،قابليت انتقال ،تراکم زهکشي  -در
محيط  GISآمادهسازي و با استفاده از تابع عضويت خطي فازي شده و با استفاده از عملگرهاي
اشتراک ،جمع ،ضرب و گاما با همديگر تلفيق و نقشهي نهايي تهيه گرديد .نتايج اين تحقيق
 7ـ دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات گروه جغرافياي طبيعي ،تهران ،ايران.
E-mail:nasgharipour@gmail.com
1ـ استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران (نويسندهي مسئول).
9ـ استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات.
4ـ استاديار دانشگاه تربيت مدرس.
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نشان داد ،اراضي منطقه در چهار طبقه تناسب باال تا نامناسب از جهت تغذيهي مصنوعي به
روش پخش سيالب هستند و مناطق با تناسب باال غالباً در پاييندست سازند زمينشناسي
کنگلومراي بختياري بوده و سطح مخروطافکنه داراي انطباق متوسط  89درصدي در
عملگرهاي مختلف فازي با طبقات تناسب باال جهت تغذيهي مصنوعي ميباشد که نشاندهندهي
اهميت اين لندفرم ژئومورفولوژي از جهت تغذيهي مصنوعي سفرهي آب زيرزميني ميباشد.
کلمات کليدي :مخروطافکنه ،تغذيهي مصنوعي ،دشت گتوند و سبزاب ،مدل فازي.

مقدمه
يکي از بزرگترين مجموعههاي مورفوکليماتيک جهان ،مناطق خشک و بياباني با اشکال
و عوارض ژئومورفولوژيکي متفاوتند (مقصودي .)7 :7931 ،کشور ايران در کمربند نواحي
خشک و بياباني دنيا قرار گرفته و  54/1درصد وسعت آن در اين قلمرو واقع شده است
(وزارت جهاد کشاورزي  .)79 :7981به دليل حساس بودن اکوسيستمهاي طبيعي
نواحي خشک ممکن است در برابر تغييرات ناشي از عملکرد طبيعت يا انسان با کاهش
قابليتهاي زمين همراه باشند .از اين رو شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژيکي اين نواحي،
ما را در برخورد با چنين محيطهاي آگاه ميسازد .مخروط افکنهها گسترش زيادي در
اين نواحي داشته و از نظر شکل ،نحوهي شکلگيري و تکامل تنوع زيادي دارند
(مقصودي .)4 :7931 ،يک مخروط افکنه به هنگام کاهش سرعت جريان رودخانه در
ورود از کوهستان به دشت ،رسوبات را به شکل پشتههاي مخروطي تهنشين ميدهد
(راچوکي .)998 :7331 ،7تخلخل زياد اين رسوبات و تشکيل يک سطح هموار با شيب،
ضخامت و اليهبندي مناسب بر روي سنگ بستر موجب ايجاد سفرههاي آب زيرزميني و
اراضي مناسب جهت کشاورزي ميگردد که گسترش تمدنها و مناطق مسکوني را در
حاشيه خود با بهرهبرداري از اين منابع آبي به وسيلهي حفر قنات و چاه به دنبال داشته
1- Rachocki, A.
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است .مطالعات بر روي منابع آب کشور نشان ميدهد که از  491ميليارد مترمکعب کل
بارندگي ساالنهي کـشور حدود  11درصد آن به صورت سيالبهاي ناگهاني قابليت
بهرهبرداري دارند (فولتز( ،)951 :1111 ،7محمدنيا و کوثر )711 :1119 ،و ميتوان قبل
از تبديل شدن به سيالبهاي مخرب از بخشي از آنها به منظور تغذيهي مصنوعي آبخوانها
استفاده نمود .دشت گتوند در منطقهي نيمهخشک استان خوزستان داراي چنين
ويژگيهايي بوده و کشاورزي آن متکي به منابع آب زيرزميني ميباشد .از اين رو حفظ
تعادل سفرهي آب زيرزميني آن ضرورت دارد .پخش سيالب بر روي آبخوانها يک
استراتژي مناسب براي مهار سيالبها و مديريت منابع آب به شمار ميرود (،ASCE1
 .)95 :1117روشهاي متعددي براي تغذيهي آبهاي زيرزميني توسعه يافتهاند .از
جمله اين روشها ميتوان به روش تغذيهي مستقيم زيرسطحي و تغذيهي سطحي اشاره
نمود (کياحيرتي ،7987 ،آکفورد .)198 :7386 ،9روش تغذيهي سطحي از کم هزينه-
ترين و سادهترين تکنيکهاي تغذيهي مصنوعي بوده و روش پخش سيالب که در
اراضي مسطح و وسيع با خاکهاي نفوذپذير قابل اجرا است ،را نيز شامل ميشود (اوهار
و همکاران .)786 :7385 ،4سطوح مخروط افکنه غالباً داراي اين ويژگي بوده و پهنه-
بندي تغذيهي مصنوعي همراه با شناسايي لندفرمهاي ژئومورفولوژيکي ميتواند اهميت
اين عوارض را بيشتر نمايان کند.
صراف و چودهاري )1571 :7338( 6با استفاده از  GISو  RSمکانهاي مناسب
تغذيهي مصنوعي را با کاربرد نقشههاي کاربري اراضي ،پوشش گياهي ،ژئومرفولوژي،
زمين ساختي ،توپوگرافي و ژئومورفولوژي تعيين و با تلفيق اليههاي فوق نشان دادند
دشت سيالبي و دشت سرها انطباق بيشتري با عرصههاي مناسب تغذيهي آبهاي
1- Foltz
2- American Society of Civil Engineers
3- Oakford
4- OHare et al.,
5- Saraf, A.K. & Choudhury, R
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زيرزميني دارد .غيوميان و همکاران ( )958 :1111در تحقيقي با به کارگيري  GISو
معيارهاي شيب ،نفوذپذيري ،ارتفاع سطح ايستابي ،کيفيت رسوبات و کاربري اراضي بر
پايه منطق بولين و فازي در منطقه گاوبندي ،مناطق مناسب تغذيهي مصنوعي آبخوان
ساحلي را شناسايي نمودند که نشان از انطباق خيلي خوب با سطوح مخروط افکنههاي
منطقه دارد .مرادي و همکاران ( )761 :7983در حوضهي آبخيز شهرياري رابطهي بين
نقشهي ژئومورفولوژي با تناسب اراضي براي پخش سيالب را بررسي کرده و نتيجه
گرفتند که واحد مخروط افکنه باالترين همپوشاني را با اين مکانها دارد .چودهاري و
همکاران )959 :1171( 7استفاده از فناوري  GISو  ،RSروش  MCDMو معيارهاي
شيب ،قابليت انتقال ،ضريب زهکشي و زمينشناسي مناطق مناسب براي براي تغذيهي
مصنوعي آبهاي زيرزميني را در منطقه مديناپورغربي تعيين نمودند و نتايج اين روش
را داراي کارايي مناسب در تلفيق با  GISبيان داشتند .صفاري و همکاران ()71 :7936
با کاربرد تلفيقي مدل  FUZZY/AHPو تلفيق نقشههاي شيب ،هدايت الکتريکي،
زمينشناسي ،تراکم زهکشي ،قابليت انتقال ،ارتفاع و ضخامت آبرفت مکانهاي مناسب
پخش سيالب را در دشت بوشکان بوشهر انجام داده و نتيجه گرفتند عملگر گاماي 1/3
بهترين پهنهبندي را انجام داده است .همچنين تحقيقاتي توسط زهتابيان و همکاران
 ،96 :7981فرجي سبکبار ،7931 ،منجزي و همکاران ،134 :1179،مورگاه و
دکاترامن ،416 :1179،مرادي و همکاران ،913 :1179 ،و حبيبزاده و همکاران 7936
در خصوص کاربرد  GISو مدلهاي مربوطه در تعيين مناطق مناسب تغذيهي مصنوعي
صورت گرفته است .اين پژوهش با هدف کاربرد مدل فازي و بررسي توانمندي آن در
پهنهبندي و انطباق سطوح مناسب تغذيهي مصنوعي به روش پخش سيالب بر روي
مخروط افکنهها در منطقهي دشت سبزاب و گتوند انجام گرفت.

1- Chowdhury et al.,

پهنهبندي سطوح مناسب تغذيهي مصنوعي آبخوانهاي دشت سبزاب و گتوند...

63

مواد و روش ها
منطقهي مورد مطالعه

منطقهي مورد مطالعه بخشي از شهرستان گتوند و دزفول در شمال استان خوزستان
ميباشد .اين منطقه داراي مختصات جغرافيائي´ 48º99تا ´ 48º61طول شرقي و ´71
 91ºتا ´ 91º17عرض شمالي با مساحتي معادل  994کيلومترمربع بوده ميانگين
ساالنهي دما  ،16/8حداکثر و حداقل مطلق دما  61و  -7درجه سانتيگراد در تير و دي
ماه است .ميانگين بارش ساالنه در ايستگاه گتوند  415/1ميليمتر و پربارشترين فصل
سال زمستان با متوسط  116/4ميليمتر ميباشد .منطقهي مذکور داراي کوههاي کم
ارتفاع تا نسبتاً مرتفع ،همراه با شيبهاي تند ميباشد .سازندهاي زمينشناسي منطقه
شامل کنگلومراي بختياري ( ،)BKآغاجاري ( ،)AJبخش لهبري ( ،)Lbmگچساران
( ،)GSميشان ( )Mnو رسوبات کواترنري ( )Qميباشند .شکل (.)7

شکل ( )1نقشهي موقعيت منطقهي دشت سبزاب و گتوند
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پهنهبندي سطوح مناسب تغذيهي مصنوعي به روش پخش سيالب تحت تأثير عوامل
مختلفي ميباشد .در اين پژوهش پهنهبندي صورتگرفته در قالب مدل منطق فازي
انجام گرديده است .در تهيهي اليههاي اطالعاتي از منابع و نقشههاي توپوگرافي
 7:16111مناطق گتوند و سربيشه و نقشهي زمينشناسي  7:711111منطقه دزفول،
دادههاي بارش دورهي آماري  96ساله ايستگاههاي بارانسنجي گتوند و دزفول،
آزمايشات نفوذپذيري خاک به روش استوانه مضاعف ،اندازهگيري هدايت الکتريکي
سيالبهاي منطقه با دستگاه  ECمتر پرتابل مدل  ،HANA HI98192همراه با استفاده
از تصاوير ماهوارهاي لندست  ETM+مربوط به سال  1171استفاده شده است .بعد از
تهيه منابع و اطالعات الزم ،کليهي مراحل تحقيق طي سه مرحله شامل :مرحلهي اول
ساماندهي اطالعات ،که در اين مرحله دادههاي فضايي مربوط به اليههاي ششگانه
(محدودهي نهشتههاي کواترنري منطقه) مورد استفاده در مدل فازي شامل اليههاي
شيب ،نفوذپذيري ،هدايت الکتريکي ،ضخامت آبرفت ،قابليت انتقال ،تراکم زهکشي و
همچنين نقشهي کاربري ارضي که در قالب فرمتهاي رستري و برداري در سيستم
اطالعات جغرافيايي و محيط نرمافزار  ARC GIS10.3ساماندهي شدند .مرحلهي دوم
فازيسازي اليههاي اطالعاتي عوامل مؤثر و همپوشاني آنها توسط مدل فازي همراه با به
کارگيري عملگرهاي  Product ،OR ،And ،Sumو  Gammaو در مرحلهي سوم نيز
انطباق پهنهبندي تغذيهي مصنوعي با سطوح مخروطهاي افکنه منطقه صورت پذيرفت.
 )1مدل منطق فازي و عملگرهاي آن :در نظريهي مجموعه کالسيک عضويت به صورت
درست يا غلط تعريف ميشود .در حالي که عضويت در مجموعه فازي به صورت صفر
(عدم عضويت کامل) تا يک (عضويتکامل) بيان ميشود (کورهپزان دزفولي .)7984 ،در
روش فازي احتمال عضويت يک پيکسل به مجموعه فازي با توجه به تابع عضويت فازي
و با کاربرد عملگرهاي فازي ارزيابي ميگردد (ونگوهال .)771 :7335 ،7اين عملگرها
1- Wang and Hall. 1996.
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مجموعه فازي را با هدف رسيدن به مجموعه دلخواه ترکيب ميکنند ،که شامل :عملگر
اشتراک مجموعهها  ،Andعملگر اجتماع مجموعهها  ،Orعملگر متمم ضرب متمم
مجموعهها  ،Sumعمگر ضرب مجموعهها  Productو عملگر گاما ( ،)Gammaکه جهت
تعديل حساسيت خيلي باالي عملگر ضرب فازي و دقت خيلي کم عملگر فازي جمع
معرفي شده است (بونهام کارتر.)176 :7337،7
 )2معيارهاي پخش سيالب با هدف تغذيهي مصنوعي :با توجه به سوابق موجود در اين
زمينه از نظر هيدروژئولوژيستها ،ژئومورفولوژيستها ،متخصصان ( GISدادرسي و
خسروشاهي )111 :7981 ،و شرايط محلي بررسي شده ،پارامترهاي ضخامت آبرفت،
نفوذپذيري  ،کيفيت سيالب ،شيب ،قابليت انتقال و تراکم زهکشي انتخاب شدند .سپس
با استفاده از اطالعات موجود و کارهاي صحرايي در محيط نرمافزار  ArcGIS10.3نقشهي
هر عامل در محدودهي نهشتههاي کواترنري منطقهي مورد مطالعه ،به شرح زير تهيه و
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 ضخامت آبرفت :هرچه ضخامت آبرفت بيشتر ،ميزان ذخيرهي آب زيرزميني در آنزيادتر ميشود (چو و همکاران .)1118 ،1اين نقشه از درونيابي نتايج آزمايشهاي
ژئوالکتريک و الگ چاهها تهيه گرديد (سازمان آب و برق خوزستان)81 :7983 ،
ـ نفوذپذيري :نفوذپـذيري باال از ويژگـيهاي خاکهاي خوب بـراي پخش سـيالب
ميباشد .نقشهي نفوذپذيري منطقه شکل ( ،)1از درونيابي نتايج  77مورد آزمايش
نفوذپذيري خاک جدول ( )7به روش استوانه مضاعف به دست آمد (جهاد کشاورزي،
 )86 :7916و (مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.)18 :7986 ،
 کيفيت سيالب :کيفيت سيالب تعيينکنندهي مصارف مختلف آب ميباشد (قرمزچشمه و همکاران .)41 :7913 ،در اين پژوهش از  9واقعهي سيالب در  5آبراههي
1- Bonham Carter
2- Cho et al.,
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اصلي و جمعاً  78نمونه در فصل بارش از آبان و آذر 7937تا ارديبهشت ماه 7931
نمونهگيري شد ،که حداقل هدايت الکتريکي ( )ECدر سيالبها  981و حداکثر 8611
ميکروموس اندازهگيري شد و نقشهي کيفيت سيالب بر اين مبنا تهيه گرديد.
جدول ( )1مقادير نفوذ متوسط اندازهگيري شده بروش استوانه مضاعف
شماره آزمايش

نفوذپذيري
ميليمتر برساعت

1

2

3
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8

9

11

11

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

شکل ( )2نقشهي موقعيت آزمايشهاي نفوذپذيري خاک بروش استوانه مضاعف

 شيب :شيب نقش بسيار مهمي در کنترل عواملي مانند سيلخيزي و نفوذپذيري دارد.نقشهي شيب از نقشههاي توپوگرافي رقومي  7:16111سازمان نقشهبرداري و تبديل
آنها به مدل رقومي ارتفاع استفاده شده است.
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 ضريب قابليت انتقال :اين ضريب نشاندهندهي حرکت آب در محيط متخلخل است(قرمزچشمه .)46 :7913 ،نقشهي قابليت انتقال از درونيابي نتايج  8مورد آزمايش
پمپاژ به دست آمده است (سازمان آب و برق خوزستان.)7983 ،
 تراکم زهکشي :نسبت طول کليهي آبراههها در يک حوضهي آبخيز به مساحت آن،تراکم آبراهه ميباشد و رابطهي مستقيمي با دبي حداکثر در حوضه دارد (چودهاري و
همکاران .)911 :1171 ،نقشهي تراکم زهکشي از اليه آبراههها در نقشهي رقومي
 7:16111تهيه گرديد.
 نقشهي ژئومورفولوژي :با تفسير تصاوير سنجنده  ETM+ماهواره لندست سال 1171و بازديدهاي صحرايي ،نقشهي واحدهاي ژئومورفولوژي تهيه و به منظور بررسي انطباق
طبقات مختلف اراضي براي تغذيهي مصنوعي با واحد ژئومورفولوژي مخروط افکنه
استفاده گرديد.
 کاربري اراضي :از منظر کاربري اراضي منطقه شامل :بستر رودخانه ،اراضي شهري،کشاورزي آبي ،کشاورزي ديم و مرتع ميباشد .اراضي مرتعي جهت اجراي پروژههاي
آبخوانداري اهميت بسيار باالي دارند و احداث اين پروژها بيشتر در اين نوع کاربري
امکانپذير است کوثر ،آهنگ ( .)7914براي تهيهي اين نقشه از تفسير تصاوير چند
طيفي سنجنده  ETM+ماهواره لندست سال  1171استفاده شد.
بحث و نتايج
 )1نقشهي عوامل موثر در مکانيابي مناطق مناسب تغذيهي مصنوعي به روش پخش

سيالب :با توجه به عوامل مؤثر در مدلسازي براي مکانيابي مناطق مناسب تغذيهي
مصنوعي به روش پخش سيالب ،ابتدا اطالعات اوليه هر اليه در محيط نرمافزار
 ARCGIS10.3با درون يابي به نقشهي رستري با پيکسل سايز مورد نظر تبديل گرديد
شکل (.)9
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شکل ( )3نقشهي عوامل مؤثر بر مکانيابي تغذيهي مصنوعي به روش پخش سيالب

 )2فازي سازي و تلفيق اليهها :جهت انجام تصميمگيري به روش فازي بعد از تهيهي
نقشهي عوامل مؤ ثر ،شامل :شيب ،نفوذپذيري ،کيفيت سيالب ،ضخامت آبرفت ،قابليت
انتقال و تراکم زهکشي ،تابع عضويت خطي با توجه به رفتار هرعامل به صورت افزايشي
يا کاهشي انتخاب شد و در محيط نرمافزار  ARC GIS10.3و با دستور FUZZY
 MEMBERSHIPاين فرايند بر اليهها اعمال و نقشهي وزني فازي تهيه گرديد شکل
( .)4در ادامه با همپوشاني کردن اليههاي فازي شده با عملگرهاي فازي شامل اجتماع،
اشتراک ،ضرب ،جمع و عملگر فازي گاما شامل مقادير  1/7تا  1/3در نرمافزار ARC
 GIS10.3نقشهي اوليه مکانيابي در چهار طبقه (تناسب باال تا نامناسب) تهيه گرديد.
از آن جايي که پروژههاي پخش سيالب با محدوديت کاربري اراضي براي اجرا مواجه
هستند ،بنابراين نقشهي کاربري اراضي مسکوني و اراضي کشاورزي تهيه و از نقشهي
مکانيابي اوليه کسرگرديد .شکل ( )6نقشهي کاربري اراضي منطقه را نشان ميدهد.
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شکل ( )4نقشههاي فازي شده عوامل موثر بر مکانيابي تغذيهي مصنوعي در مدل فازي

 )3مناطق مناسب براي تغذيهي مصنوعي :پس از تلفيق نقشهي عوامل مؤثر با به
کارکيري عملگرهاي فازي ،نقشهي مناطق مناسب تغذيهي مصنوعي در چهار طبقه
(تناسب باال تا نامناسب) تهيه شد که مساحت طبقات مختلف به دست آمده در جدول
( )1و محدودهي آنها در شکل ( )5آمده است.

شکل ( )5کاربري اراضي منطقهي مورد مطالعه
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جدول ( )2مساحت کالسهاي مختلف مکانيابي شده با اعمال مناطق داراي محدوديت
روش

کالس ( 1هکتار)

کالس ( 2هکتار)

کالس ( 3هکتار)

کالس ( 4هکتار)

Sum

76
1917
18
9156
7437
1193
1411
1654
9939
9441
9665
9517
9563

718
7955
764
481
7468
7931
7798
7161
665
614
661
696
671

575
7464
7157
518
876
511
514
517
663
661
613
684
638

4319
631
4993
318
1178
7166
7547
7658
7116
7113
7135
7159
7113

And
OR
product
Gamma0.9
Gamma0.8
Gamma0.7
Gamma0.6
Gamma0.5
Gamma0.4
Gamma0.3
Gamma0.2
Gamma0.1

شکل ( )6نقشههاي مکانيابي تغذيهي مصنوعي به روش پخش سيالب با عملگرهاي فازي
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شکل ( )7نقشهي سازندهاي زمينشناسي و موقعيت سونداژهاي ژئوالکتريک

 )4تبيين ارتباط سازندهاي زمينشناسي با مکانهاي مناسب تغـذيهي مصنوعي:

توزيع جغرافـيايي مکانيابي نشان از ارتـباط باالي مناطق با تناسب باال با سازندهاي
زمينشناسي داراي فرسايش فيزيکي ،بار بستر و مواد آبرفتي دارد .بدين صورت که در
پايين دست سازند کنگلومراي بختياري ( )BKپهنههاي داراي تناسب باال بيشترين
مساحت را داشته که حکايت از ارتباط زياد اين مکانها با عمق زياد مواد آبرفتي و
نفوذپذيري باالي آنهاست .در مقابل مناطق با تناسب پايين و نامناسب جهت تغذيهي
مصنوعي پراکنش بيشتري در پايين دست سازندهاي با فرسايش غالب شيمايي و بار
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رسوبي ريزدانه دارند که ميتوان به سازندهاي آغاجاري ( ،)AJگچساران ( ،)GSميشان
( )Mnاشاره نمـود .سازند آغاجاري و ميشان به دليل داشتن ليتولوژي غالب مارني بار
رسوبي ريزدانه زيادي دارند و مانع از تشکيل آبخانه و همچنين ايجاد اليـهاي رسوبي با
نفوذپذيري بسيار پايين مـيگردند ،از طرف ديگر سازنـد گچساران با داشتن ليتولوژي
گچي و نمکي غالب ،کيفيت سيالبهاي فصلي را به شدت پايين آورده و باعث باال رفتن
شوري سيالبها ميگردد که در نهايت اين سيالبها قابليت استفاده جهت تغذيهي
مصنوعي را از دست داده و در صورت نفوذ دادن چنين سيالبي کيفيت آب زيرزميني
نيز به مخاطره ميافتد .شکل ( )1موقعيت سازندهاي زمينشناسي و دشت آبرفتي را
نشان ميدهد.
 )5تبيين ارتباط لندفرم مخروط افکنه با مکانهاي مناسب تغذيـهي مصنوعي :در
ادامه نقشهي واحدهاي ژئومورفولوژي شکل ( ،)8و نقشهي مکانيابي با روش جداول
تقاطعي انطباق داده شد و ميزان همپوشاني با واحدهاي مذکور به دست آمد .انطباق
بسيار باالي سطح لندفرم مخروط افکنه با طبقات مناسب و تناسب باال نشان از وجود
رسوبات آبرفتي گراولي و سيلتي با دانهبندي مناسب داشته که حاصل از فرسايش سازند
کنگلومراي بختياري ( )BKو کيفيت خوب رسوبات از جهت انحالل کم در سيالب و
نفوذپذيري زياد اين لندفرم ژئومورفولوژي دارد .ميزان سطح انطباق با طبقات چهارگانه
و درصد انطباق با طبقات مناسب و تناسب باال (طبقات 9و )4در جدول ( )9و شکل ()3
نشان داده شده است و اشکال (77و )71مخروط افکنه دشت گتوند و سبزاب و عمليات
تغذيهي مصنوعي بر روي آن را نشان ميدهد.
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شکل ( )8نقشهي واحدهاي ژئومورفولوژي دشت گتوند و سبزاب

شکل ( )9نمودار انطباق سطح مخروط افکنه با طبقات 3و 4مکانيابي شده
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شکل ( )11مخروط افکنهي منطقهي سبزاب شکل ( )11عمليات تغذيهي مصنوعي برروي مخروط افکنه
جدول ( )3انطباق سطوح مخروطه افکنه با طبقات پهنهبندي در عملگرهاي مدل فازي
نوع عملگر
فازي
Sum
And
OR
product
Gamma0.9
Gamma0.8
Gamma0.7
Gamma0.6
Gamma0.5
Gamma0.4
Gamma0.3
Gamma0.2
Gamma0.1

انطباق سطح مخروطه افکنه با طبقات پهنهبندي تغذيهي
مصنوعي (هکتار)
طبقه4

طبقه3

طبقه2

1
1
7174
711
819
198
1
19
7531
637
631
679
1
76
7538
1
196
7413
7
461
7157
178
179
181
711
145
841
178
179
181
986
543
518
497
595
593
433
518
611
درصد متوسط انطباق با طبقات  9و4

طبقه1

1
1
1
76
1
1
1
1
1
1
1
1
3

درصد انطباق با
طبقات 3و4

711
31
711
56
711
711
711
81
39
81
11
14
11
89
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نتيجهگيري
مخروطهافکنه دشت گتوند و سبزاب در مکانيابي صورت گرفته ،در سه عملگر ،Sum
 ORو  Gmma0.7تا  Gmma0.9باالترين انطباق (711درصد) را با طبقات مناسب و
تناسب باال جهت تغذيهي مصنوعي به روش پخش سيالب دارد .از اين رو ميتوان نتيجه
گرفت تخلل زياد و مواد آبرفتي حاصل از فرسايش سازند گنگلومراي ( )BKکه موجب
تشکيل مخروطه افکنه منطقه شده ،امکان به کارگيري ويژگيهاي ذاتي اين لند فرم را
در شناسايي سريع و آسان به عنوان مناطق مستعد تغذيهي مصنوعي آب زيرزميني
فراهم مينمايد .نتايج غيوميان و همکاران ( ،)1111مرادي و همکاران (،)7983
چودهاري و همکاران ( )1171در به کارگيري اليه ژئومورفولوژي و تطبيق بيشتر سطوح
دشت سر و مخروط افکنهها نيز بر اين موضوع تأکيد دارد .از اين رو ميتوان نتيجه
گرفت ،توجه به رخسارههاي فرسايش آبراههاي و مخروط افکنهها که عرصههاي وسيعي
از مناطق خشک و بياباني کشور را تشکيل ميدهند ،از جهت تغذيهي سفرههاي آب
زيرزميني اهميت فراوان دارد و لزوم توجه به اين اشکال به عنوان راهي سريعتر جهت
مديريت و بهرهبرداري از اين لندفرمها را نشان داده و ما را در استفاده و تغيير کاربري
اين اشکال ژئومورفولوژي آگاهتر مينمايد .از اين رو پيشنهاد ميگردد ،با انجام پروژههاي
تغذيهي مصنوعي بر روي سطوح نفوذپذير مخروط افکنهها و استفاده از سيالبهاي
فصلي عالوه بر جلوگيري از آثار تخريبي آنها ،منابع آب زيرزميني را تقويت نماييم.
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