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 چکیده

می متوسط بارندگی کره زمین را دریافـت مـی   11//33با توجه به اینکه ایران در روي کمربند خشک کره زمین واقع شده است و کمتر از با توجه به اینکه ایران در روي کمربند خشک کره زمین واقع شده است و کمتر از  فت  متوسط بارندگی کره زمین را دریا
حدود کشوري که حـدود کند استفاده از سیستمهاي سطوح آبگیرجهت استحصال و مدیریت بارندگیها در کند استفاده از سیستمهاي سطوح آبگیرجهت استحصال و مدیریت بارندگیها در  سمانی در آن از از نـزوالت آسـمانی در آن از   %%8080کشوري که  نزوالت آ از 

هاي دسترس خارج می شود بسیار حائز اهمیت است. بطوري که با بهره گیري از روشهاي مختلف استحصال آب باران وبهینه سـازي آبهـاي  سازي آب دسترس خارج می شود بسیار حائز اهمیت است. بطوري که با بهره گیري از روشهاي مختلف استحصال آب باران وبهینه 
ین مواستحصالی می توان تا حد قابل قبولی کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک را جبران نمود.نقش و اهمیت ایـن مو کی از ضـوع، یکـی از استحصالی می توان تا حد قابل قبولی کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک را جبران نمود.نقش و اهمیت ا ضوع، ی

سامانهاساسی ترین نکات به ویژه با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه مشخص کردن نقاط مناسب براي احـداث سـامانه حداث  یر ي سـطوح آبگیـر هاهااساسی ترین نکات به ویژه با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه مشخص کردن نقاط مناسب براي ا سطوح آبگ ي 
شد.ي اطالعات جغرافیـایی میسـر میباشـد.هاهاي سامانهي سامانههاهااست که امروزه امکان آن با استفاده از ابزارها و تکنیکاست که امروزه امکان آن با استفاده از ابزارها و تکنیک سر میبا یایی می سب تعیین مکانهـاي مناسـب ي اطالعات جغراف هاي منا و و تعیین مکان

  ،،(GIS)شود. سیستم اطالعات جغرافیایی شود. سیستم اطالعات جغرافیایی میمی  خطاخطاستفاده از روشهاي سنتی و متداول بسیار دشوار بوده و اکثراً باعث بروز ستفاده از روشهاي سنتی و متداول بسیار دشوار بوده و اکثراً باعث بروز با ابا اپهنه بندي پهنه بندي 
حداقل در حـداقل   با حداکثر دقت وبا حداکثر دقت وهاي مختلف اطالعاتی در قالب مدلهاي مختلف هاي مختلف اطالعاتی در قالب مدلهاي مختلف ي آن توانایی آن را دارد که با تلفیق الیهي آن توانایی آن را دارد که با تلفیق الیههاهاابزارها و تکنیکابزارها و تکنیک در 

 مورد استفاده قرار گیرد. مورد استفاده قرار گیرد.   این مناطقاین مناطق  یابییابیدر مکاندر مکان  ممکنممکن  زمانزمان
ین این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث سطوح آبگیر باران در حوزه آبخیز کن می باشد.جهت رسیدن بـه ایـن  به ا این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین مکان جهت احداث سطوح آبگیر باران در حوزه آبخیز کن می باشد.جهت رسیدن 

یاهی،پوشـش گیـاهی،، ، بارش، پوشش گیاهی مرتعیبارش، پوشش گیاهی مرتعیاراضی، اراضی، واحد واحد شیب، شیب، ي اطالعاتی ي اطالعاتی هاهاهدف از الیههدف از الیه شش گ مین ي هیـدرولوژیکی خـاك، زمـین هاهـاگروهگروه  پو خاك، ز یدرولوژیکی  ي ه
تور سی، هوا و اقلیم و کاربري استفاده و مدلسـازي بـا اسـتفاده از روش شـاخص همپوشـانی بـا دو اپراتـور شناشنا با دو اپرا شانی  شاخص همپو ستفاده از روش  با ا سازي  و و   maps  Binary evidenceسی، هوا و اقلیم و کاربري استفاده و مدل

Multiclass maps  .هد نتیجه تحقیق نشـان مـی دهـد انجام شده است.انجام شده است می د شان  شانی، داراي دو اپراتـور مـورد اسـتفاده از روش شـاخص همپوشـانی، داراي  کهکـهنتیجه تحقیق ن شاخص همپو ستفاده از روش  مورد ا تور  دو اپرا
 ي کنترل دارند.ي کنترل دارند.هاها) با عرصه) با عرصه703,65703,65و و   701,85701,85مساحت(مساحت(همپوشانی تقریبا یکسانی به لحاظ همپوشانی تقریبا یکسانی به لحاظ 

  ، حوزه آبخیز کنمدلهاي تلفیق ، یابیسیستم اطالعات جغرافیایی، مکان  هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه:
شامل:)، عوامـل یـاد شـده شـامل:13881388کند (روغنی، کند (روغنی، هاي آبخیز نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی ایفا میهاي آبخیز نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی ایفا میپنج عامل عمده در حوضهپنج عامل عمده در حوضه شده  یاد  مل   )، عوا

شیب). مفهوم مولفه جریان در سطوح شـیبShaxson, and Barber ، ،20032003 استحصال آب باران، نفوذ روانآب در خاك (استحصال آب باران، نفوذ روانآب در خاك ( صطفی زاده و دار (مصـطفی زاده و ). مفهوم مولفه جریان در سطوح  دار (م
شدکاهش تبخیر از سطح خاك مـی باشـدو )، بکارگیري روشهاي ذخیره رطوبت )، بکارگیري روشهاي ذخیره رطوبت 13871387همکاران، همکاران،  می با ستردهامـروزه تحقیقـات گسـترده .کاهش تبخیر از سطح خاك  قات گ مروزه تحقی ثر اي در اکثـر ا اي در اک

برداري رواناب استحصال شده برداري رواناب استحصال شده سطوح عایق و نیمه عایق انجام گرفته است که تفاوت آنها در نوع بهرهسطوح عایق و نیمه عایق انجام گرفته است که تفاوت آنها در نوع بهرهمناطق دنیا در خصوص استفاده از مناطق دنیا در خصوص استفاده از 
له هایی نظیر جمع آوري سنگریزه و پوشش گیاهی سطح خاك از این جملـه هاي عایق مانند قیر، پارافین، نایلون و روشهاي عایق مانند قیر، پارافین، نایلون و روشباشد. پوششباشد. پوششمیمی هایی نظیر جمع آوري سنگریزه و پوشش گیاهی سطح خاك از این جم

 ).  ).  Lalljee, and Facknath ، ،19991999اند (متناسب با شرائط منطقه و اهداف طرح)(اند (متناسب با شرائط منطقه و اهداف طرح)(
ناب حداقل بارش براي تولید روانـاب  تحقیقات انجام شده تر متـر میلیمیلی  88//55  در سـطوح طبیعـی را حـدودحداقل بارش براي تولید روا ، ، Li and Gong((دهـد نشـان میم

متر (متناسب با نوع سطح عایق) کاهش خواهد یافت. یعنی متر (متناسب با نوع سطح عایق) کاهش خواهد یافت. یعنی میلیمیلی  11//55). این درحالی است که تولید رواناب در سطوح عایق تا حد ). این درحالی است که تولید رواناب در سطوح عایق تا حد 20022002
 آوري آب باران وجود خواهد داشت.    آوري آب باران وجود خواهد داشت.    اي حداقل نیز امکان جمعاي حداقل نیز امکان جمعههدر بارشدر بارش

یرد. گیـرد. ، آب در محل توزیع ریشه، با حداکثر صرفه جوئی در اختیار گیاه قرار می، آب در محل توزیع ریشه، با حداکثر صرفه جوئی در اختیار گیاه قرار میآبیاري زیرزمینیاستفاده از روش استفاده از روش نظر به اینکه در    گ
فا میك نقـش مهمـی ایفـا میهاي آبرسان، در نفوذ سریع رواناب به عمق خاهاي آبرسان، در نفوذ سریع رواناب به عمق خابکارگیري فیلترهاي شنی و یا لولهبکارگیري فیلترهاي شنی و یا لولهلذا  می ای قش مه ید (نمایـد (ك ن ، ، .Hudson, N.Wنما

ین روش در زمین). تحقیقات انجام شده توسط مرکز توسعه کشاورزي ایالت تگزاس نشان داد که اسـتفاده از ایـن روش در زمین19871987 ستفاده از ا شش هـایی بـا پوشـش ). تحقیقات انجام شده توسط مرکز توسعه کشاورزي ایالت تگزاس نشان داد که ا با پو هایی 
 ).  ).  Texas Water Development Board ، ،20042004عایق موجب تولید بیشتر و باردهی سریعتر گیاهان جالیزي گردیده است (عایق موجب تولید بیشتر و باردهی سریعتر گیاهان جالیزي گردیده است (

یق در این تحقیـق پس از ارزیابی گزارشات، امکان دسترسی به اطالعات، و اولویت بندي شاخصها پس از ارزیابی گزارشات، امکان دسترسی به اطالعات، و اولویت بندي شاخصها    شیب، عامـل شـیب، 99در این تحق مل  حدهايواحـدهايعا ضی، اراضـی،   وا ارا
خابانتخـاب  ي هیدرولوژیک خاك، هوا و اقلیم، کاربري اراضی و بارشي هیدرولوژیک خاك، هوا و اقلیم، کاربري اراضی و بارشهاها، پوشش گیاهی مرتعی، پوشش گیاهی، گروه، پوشش گیاهی مرتعی، پوشش گیاهی، گروهزمین شناسیزمین شناسی مورد ومـورد  انت و
ابتدا و با ابتدا و با  باشد. از اینروباشد. از اینرومیسر نمیمیسر نمی  گیريگیريو تصمیمو تصمیم  تلفیقتلفیق  ها در مدلها در مدلشاخصشاخص  کلیهکلیه  و بکارگیريو بکارگیري  استفادهاستفاده  کهکه  استاست  . بدیهی. بدیهیگرفتگرفتبررسی قرار بررسی قرار 

قدامها)، اقـدامالیهالیهها (وزنها (وزناز شاخصاز شاخص  هر یکهر یک  تأثیرگذاريتأثیرگذاري  و میزانو میزان  ، شرایط منطقه، شرایط منطقهمورد نظر، هدفمورد نظر، هدف  کار و دقتکار و دقت  مقیاسمقیاس  مثلمثل  نکاتینکاتی  بهبه  توجهتوجه   بهبـه  ها)، ا
 شد.  شد.    گرفتهگرفته بهرهبهره  تلفیقتلفیق  مناسبمناسب  از آنها در مدلهاياز آنها در مدلهاي شد و سپسشد و سپس  ببمناسمناس  هايهايشاخصشاخص  انتخابانتخاب

 
 مشخصات عمومی منطقه مورد مطالعه

عرضحوزه آبخیز کن در شمال تهران و بین عـرض     5151°2222́´2929˝تا تـا     5151°  0909́´    5353˝ي ي هاهـاو طولو طول    3535°  5757 َ  َ 1111˝تا تـا   3535°  4545́´  4949˝هاي  هـاي  حوزه آبخیز کن در شمال تهران و بین 
جاجرود در هـاي حصـارك در غـرب، جـاجرود در ). این حوزه با حوزه). این حوزه با حوزه11بر می گیرد (شکل بر می گیرد (شکل کیلومتر مربع را در کیلومتر مربع را در   197197واقع است که مساحتی حدود واقع است که مساحتی حدود  غرب،  صارك در  هاي ح

 شمال و شمال شرقی، سد کرج در شمال و شمال غرب، حوزه وردیج در شرق و شهر تهران درجنوب هم مرز می باشد.شمال و شمال شرقی، سد کرج در شمال و شمال غرب، حوزه وردیج در شرق و شهر تهران درجنوب هم مرز می باشد.
 

 فیزیوگرافی: 
نطقه را می پوشاند. اختالف ارتفاع بین نطقه را می پوشاند. اختالف ارتفاع بین مم  %%7575ي با شیب تند بیش از ي با شیب تند بیش از هاهاحوزه آبخیز کن در یک منطقه کوهستانی قرارگرفته که کوهحوزه آبخیز کن در یک منطقه کوهستانی قرارگرفته که کوه

ضه و پست ترین نقطه در خروجی حوضـه   34003400متر می باشد، بطوریکه بلند ترین نقطه حدود متر می باشد، بطوریکه بلند ترین نقطه حدود   20002000بلندترین و پست ترین نقطه حوضه بلندترین و پست ترین نقطه حوضه  و پست ترین نقطه در خروجی حو
ي ي هاهایجاد جریانیجاد جریانباعث اباعث ا  هاهاي تند و شیب رودخانهي تند و شیب رودخانههاهامتر از سطح دریا می باشند. در این منطقه، اختالف ارتفاع، شیبمتر از سطح دریا می باشند. در این منطقه، اختالف ارتفاع، شیب  14001400داراي ارتفاع داراي ارتفاع 

 خیلی سریع شده است.خیلی سریع شده است.
 

 خالصه خصوصیات فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه
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 هاي اصلی آنها                                                     مدل رقومی ارتفاعیها و رود خانهموقعیت زیر حوزه    

 
 فلور حوضه:  پوشش گیاهی :
هاي هـاي و گونهو گونه  Achillea , Anthemisي دارویی از جنسي دارویی از جنسهاهاهمچنین گونههمچنین گونه ي پراکنده اي از ارس،ي پراکنده اي از ارس،هاهاي بادام وحشی، گونهي بادام وحشی، گونههاهادرختچه زاردرختچه زار

 ارزش و اهمیت هستند.ارزش و اهمیت هستند.   در این حوضه دارايدر این حوضه داراي Ferula ovina چتریان مانندچتریان مانند
 

 کاربري اراضی :
شتر، و توپوگرافی شدید و بعضا داشتن اراضـی مسـطح در وسـعت کـم، بیشـتر، حوزه آبخیز کن به لحاظ داشتن آب و هواي کوهستانی حوزه آبخیز کن به لحاظ داشتن آب و هواي کوهستانی  کم، بی سعت  سطح در و ضی م و توپوگرافی شدید و بعضا داشتن ارا

سترس، یی از قبیل شیب زیاد، خـاك کـم عمـق و آب خـارج از دسـترس، هاهاي مرتعی، تفریحی و باغداري می باشد. محدودیتي مرتعی، تفریحی و باغداري می باشد. محدودیتهاهاداراي کاربريداراي کاربري خارج از د مق و آب  کم ع خاك  یی از قبیل شیب زیاد، 
هجوم اهالی خوش نشین تهران به اراضی هجوم اهالی خوش نشین تهران به اراضی   اهالی را از داشتن حداقل استفاده از امکانات طبیعی با مشکل مواجه نموده است. امروزه سیلاهالی را از داشتن حداقل استفاده از امکانات طبیعی با مشکل مواجه نموده است. امروزه سیل

 کوهپایه اي موجبات افزایش ارزش اراضی حوضه گردیده است.کوهپایه اي موجبات افزایش ارزش اراضی حوضه گردیده است.
 

 انواع کاربري فعلی حوزه

 
 

 :هواشناسی و هیدرولوژي
 متوسـطرژیم بارندگی منطقه مدیترانه اي بوده و فصل مرطوب بر دوره سرد سال و فصل خشک بر دوره گرم سال متمرکز اسـت.   

و گرادیان بارندگی از معادلـه ذیـل پیـروي مـی  است) میلیمتر 250تهران داخل بارندگی متوسط( میلیمتر 625 حوضه ساالنه بارندگی
 کند

20332.03.153 ±+−= HP    R=0/974  
 
 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

829 
 

 منابع آبی حوضه :
در پایین دست حوضه (قبل در پایین دست حوضه (قبل که کشار و سنگان تشکیل شده کشار و سنگان تشکیل شده   -تالون تالون   -رندان رندان   -امام زاده داود امام زاده داود  ييهاهااین حوضه از پنج رودخانه به ناماین حوضه از پنج رودخانه به نام 

ندان، آبشار دره حیدر واقع در شمال ده رنـدان،    غیر از شش رودخانه نام بردهغیر از شش رودخانه نام برده د.د.نکن و سولقان را تشکیل می دهکن و سولقان را تشکیل می ده   از ورود به دشت) رودخانهاز ورود به دشت) رودخانه آبشار دره حیدر واقع در شمال ده ر
بهود و چشمه محمود در شمال ده کشار سفلی از منابع مهم آبـی و از جاذبـهاچشمه گوزن در امام زاده دچشمه گوزن در امام زاده د بی و از جاذ ضه ي طبیعـی ایـن حوضـه هاهاود و چشمه محمود در شمال ده کشار سفلی از منابع مهم آ ین حو عی ا می مـی ي طبی

یزمتر مکعـب در ثانیـه و حجـم آب سـاالنه آن نیـز  22//22باشند. دبی متوسط رود خانه کن بالغ بر باشند. دبی متوسط رود خانه کن بالغ بر  ساالنه آن ن جم آب  یه و ح عب در ثان می میلیـون متـر مکعـب مـی   7070حدود حـدود    متر مک عب  تر مک یون م میل
 ..)1385(مدیریت آبخیزداري جهاد سازندگی تهران، باشدباشد

 ي هیدرومتري:ي هیدرومتري:هاایستگاهایستگاه
صورت ي صـورت هاهاا، کشار، رندان و سولقان. بعد از بررسیا، کشار، رندان و سولقان. بعد از بررسیدر منطقه مورد مطالعه چهار ایستگاه هیدرومتري وجود دارد که عبارتند از کیگدر منطقه مورد مطالعه چهار ایستگاه هیدرومتري وجود دارد که عبارتند از کیگ ي 

ستگاهتنها ایستگاه سولقان داراي آمار مناسب و قابـل اعتمـادي مـی باشـد. دیگـر ایسـتگاه  هاهاگرفته مشخص گردید که از بین این ایستگاهگرفته مشخص گردید که از بین این ایستگاه گر ای شد. دی می با مادي  بل اعت   هاهاتنها ایستگاه سولقان داراي آمار مناسب و قا
 بدلیل جدید التاسیس بوده و جریانی را ثبت ننموده اند.   بدلیل جدید التاسیس بوده و جریانی را ثبت ننموده اند.   

 خیز کن:خیز کن:ي هیدرولوژیکی خاك در حوزه آبي هیدرولوژیکی خاك در حوزه آبهاگروهگروه
ستان شناسی تهیه شده در دفتـر مطالعـات منـابع طبیعـی اسـتان هاي خاكهاي خاكهاي هیدرولوژیکی منطقه از نقشههاي هیدرولوژیکی منطقه از نقشهگروهگروه  به منظور تهیه نقشهبه منظور تهیه نقشه عی ا نابع طبی عات م تر مطال شناسی تهیه شده در دف

ساختمان شناسی بسیاري از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك شامل بافـت خـاك، سـاختمان هاي خاكهاي خاكتهران استفاده گردیده است. در نقشهتهران استفاده گردیده است. در نقشه خاك،  فت  شناسی بسیاري از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك شامل با
با تر، سرعت نفوذپذیري خاك تحتانی و پوشش گیاهی در هـر واحـد تعیـین شـده اسـت. بـا ریزه خاك، عمق، نوع سنگ بسریزه خاك، عمق، نوع سنگ بسخاك، سنگخاك، سنگ ست.  شده ا یین  حد تع هر وا تر، سرعت نفوذپذیري خاك تحتانی و پوشش گیاهی در 

هاي هیدرولوژیک خاك به هاي هیدرولوژیک خاك به استفاده از این خصوصیات و عمدتا با تکیه بر بافت خاك، عمق و سرعت نفوذپذیري خاك تحتانی نقشه گروهاستفاده از این خصوصیات و عمدتا با تکیه بر بافت خاك، عمق و سرعت نفوذپذیري خاك تحتانی نقشه گروه
 تهیه شد. تهیه شد.   SCSتوسط توسط   هاي خاك ارائه شدههاي خاك ارائه شدهو  با توجه به استاندارد گروهو  با توجه به استاندارد گروه  Arc GISکمک نرم افزار کمک نرم افزار 

 
 روش مطالعه

به هاي مستعد با توجه بـه عرصهعرصهو پهنه بندي و پهنه بندي یابی یابی ي مورد ارزیابی در مکاني مورد ارزیابی در مکانهاهاابتدا منطقه مورد مطالعه مشخص شده و سپس شاخصابتدا منطقه مورد مطالعه مشخص شده و سپس شاخص هاي مستعد با توجه 
که شده انـد کـه میزان اهمیت هر یک در منطقه مورد مطالعه و امکان دسترسی به آمار و اطالعات انتخاب میزان اهمیت هر یک در منطقه مورد مطالعه و امکان دسترسی به آمار و اطالعات انتخاب  ند  عد در مرحلـه بعـد شده ا له ب ستفاده از بـا اسـتفاده از در مرح با ا

ArcGis  ي موضوعی و وزنی و تلفیق آنها با کمک مدلهاي مختلف اقدام گردیدهانسبت به تهیه نقشه.. 
 

    GISهاي اطالعاتی مورد نیاز و وارد کردن آنها به محیطتهیه الیه
 مل شده است :هاي اطالعاتی ذکر شده با توجه به منابع اطالعاتی موجود به سه طریق متفاوت عبراي تهیه الیه

شناسی، پوشش زمین ،اراضیواحدهاي هاي اطالعاتی شامل شیب، از سیستم اطالعات جغرافیایی براي تهیه الیه گیريبهره )الف 
 هاي پایه موجود با استفاده از نقشهگیاهی 

 و بارش هوا و اقلیمهاي اطالعاتی شامل براي تهیه الیه GISمدلهاي زمین آمار در محیط گیري از ب) بهره
 براي تهیه الیه اطالعاتی کاربري اراضی. و تفسیر تصاویر ماهواره اي گیري از سنجش از دور ج) بهره

 
 اراضی 

الیه اطالعاتی دیگر و مشخص  8شود ولی پس از بدست آمدن نتایج حاصل از تلفیق هاي تلفیق دخالت داده نمیاین نقشه در مدل
هاي مستعد پخش سیالب در آن مدل، نقشه بدست یابی عرصهو مکان شدن بهترین مدل با استفاده از درصد همپوشانی با نقاط کنترل 

براي . هاي مستعد بدست آمده جدا شوندشود تا اراضی کشاورزي از نقشه عرصهداده می)  Cross( تداخل  آمده با نقشه کاربري اراضی
استفاده  40-163با گذر  1991مربوط به سال  TMسنجندهبا  Landsatنقشه کاربري اراضی محدوده از تصویر ماهواره اي تهیه 

 گردید.
با انجام عملیات کنترل  .از بین روشهاي مختلف این روش انتخاب شد(با نظارت) بیشترین احتمال  طبقه بندي  روشبدلیل مزایاي 
  .اقدام گردید هانقطه کنترل زمینی نسبت به اصالح وبروز نمودن کاربري 30دستی و انتخاب  GPSده از صحرایی و با استفا
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 تهیه نقشه کاربري
 یابی و تعیین وزن واحدها در هر الیه اطالعاتی: معیارهاي مکان

ي هیدرولوژیک خاك، ها، پوشش گیاهی مرتعی، پوشش گیاهی، گروهاراضی، زمین شناسی واحدهايمعیار شیب،  9در این تحقیق 
هاي تلفیق وارد نشده و فقط جهت مورد بررسی قرار گرفتند که البته معیار کاربري اراضی در مدل هوا و اقلیم، کاربري اراضی و بارش

یابی در هر الیه اطالعاتی با استناد به منابع مختلف در مکان هاجداسازي اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است. وزن واحد
و اعمال نظر کارشناسی  (Krishnamurthy,_1996) و GIS )(Saraf& choudhury, 1998 و RS مناطق مستعد با استفاده از 

   .دست آمدب
 

 :احداث سامانه مناسب مناطق در تعیین اطالعاتی هايالیه مدلهاي تلفیق
 در ارائه بیشتري عوامل هر چهمعموال کند. می ارائه عامل از چندین با استفاده واقعی را در دنیاي پدیده ، رفتار یکمدل بطور کلی 
 را مدل همچنینو  داده را افزایش مدل ارائه ها هزینهو داده عوامل افزایش باالتر خواهد بود و از طرفی مدل شود دقت انتخابمدل یک

 سیالب پخش یابینماید. در مکان را ارائه نتیجه ، بهترینتعداد عامل با کمترین که است ، مدلیمدل کند. بهترینتر میپیچیده
 یابیمکان براي مدل یک هتأثیر گذارند. اما در ارائ یابیدر مکان متفاوت اهمیت با درجه هر کدامشود، که باید در نظرگرفته زیاديعوامل
 نمود.  وارد مدل توانرا نمی اطالعاتی هايالیه تمامی سیالب پخش

 
  (Index Overlay Maps) هاشاخص همپوشانی نقشه مدل
 وزن خود در مکانیابی ارزش بر اساس (نقشه)اطالعاتی هر الیهبه اطالعاتی در هر الیه واحدها به دهی بر وزن مدل عالوه ر ایند
 :دارند مدل دو حالت شود. اینمی داده
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 بهاپراتور  این بر اساس باشد کهمیIndex Overlay مدل نوع ترینساده Binary Evidence Mapsاپراتور الف
  .شودمی دهدا خاصی وزن یابیدر مکان اهمیتشان بر اساسBoolean از مدلحاصلهاينقشه

 اطالعاتی در هر الیه هاي موجود، واحداطالعاتی هايالیه به دهی بر وزن عالوه مدل در این  Multi-Class Mapsاپراتور ب
  خواهد داشت خاصی خود وزن پتانسیلنیز بر اساس

           
     

 Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران کالس کاربري اراضی براي نقشه                  Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران شیب براي نقشه            

         
 Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران کالسهاي هیدولوژیکی خاك براي نقشه                                  Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران پوشش گیاهی براي نقشه

                                   
 

 Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران کالسهاي فیزیوگرافی براي نقشه                   Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران کالسهاي هوا و اقلیم براي قشهن           
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 Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران کالسهاي زمین شناسی براي نقشه       Index overlay در مدل  سطوح آبگیر باران گیاهی برايکالسهاي پوشش  نقشه

 
 شاخص همپوشانیدر مدل ي تاثیرگذار هانقشه در وزن هر واحد

INDEX 
OVERLAY 

(multi – class) 
 )10تا  0(

 کالسهاي 
 (%)شیب 

2 2-0 
4 5-2 
5 8-5 
7 10-8 
9 15-10 
8 20-15 
3 20> 

 
INDEX 

OVERLAY 
 (multi – class) 

  )10تا  0(

 کالسهاي 
 زمین شناسی

5 Ea.bv 
5 Eav 
6 Eavt 
6 Ek 
2 Ek.a 
2 Eksh 
7 PlQc 
9 Qft2 

 
INDEX OVERLAY 

(multi – class) 
  )10تا  0(

 کالسهاي 
 فیزیوگرافی

 ن1,1 3
 م2,1 8
1 Urban 
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INDEX OVERLAY 
 (multi – class) 

  )10تا  0(
 هوا و اقلیمکالسهاي 

 خشک بیابانی معتدل 2
 خیلی مرطوب الف فراسرد 3
 مدیترانه اي سرد 7
 مدیترانه اي معتدل 8
 مرطوب سرد 6

 مرطوب معتدل 5

 نیمه خشک سرد 7
 نیمه خشک معتدل 6
 نیمه مرطوب سرد 7
 مرطوب معتدلنیمه  6

 
INDEX OVERLAY 

 (multi – class) 
  )10تا  0(

 پوشش گیاهیکالسهاي 

1 O.L.(مسکونی) 
6 ParkVardavard 
 باغات 8
 ورك_ـ_استیپا_تیپ 3
 میرحسن_کاله _گون_ـ_اي_بوته_اسپرس_تیپ 5
 علفزار_ـ_میرحسن_کاله_ـ_کوهی_بادام_تیپ 3
 گون_ـ_کوهی_درمنه_ـ_دشتی_درمنه_تیپ 7
 کوهی_درمنه_تیپ 6
 نووآ_ـ_کوهی_درمنه_تیپ 3
 کن_چاق_گاو_ـ_کهورك_تیپ 6
 علفزار_ـ_بادام_ـ_گون_تیپ 4
 دیانته_ـ_کوهی_بادام_ـ_گون_تیپ 2
 علفزار_ـ_بومادران_ـ_گون_تیپ 4
 علفزار_-_درمنه_ـ_گون_تیپ 5
 سنتوره_ـ_گون_تیپ 5
 میرحسن_کاله_ـ_گون_تیپ 3
 نووآ_ـ_گون_تیپ 6
 صخره 1
 آگروپیرون_ـ_گون_تیپ 4

 
INDEX OVERLAY 

 (multi – class) 
  )10تا  0(

 هیدرولوژي کالسهاي
 ( بارش)

3 150-120  
8 250-150 
7 350-250 
2 350> 

 
INDEX OVERLAY 

 (multi – class) 
  )10تا  0(

گروه کالسهاي 
 هیدرولوژیکی خاك

2 A 
8 B 
7 C 
3 D 
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INDEX 
OVERLAY 

 (multi – class) 
  )10تا  0(

 پوشش گیاهی مرتعیکالسهاي 

3 Agropyrum – Leucopoa 
50-75% 

5 Artemisia sieberi – Stipa 
25-50% 

7 Astragalus – Stipa 
10-25% 

5 Prennial grasses – Thymus 
25-50% 

7 NON RANGE 

 
 :سیالب در هر مدلي مناسب پخش هاهاي اطالعاتی و تعیین مکانتلفیق الیه 

یهیابی نمی تواند ارزش واقعی الیـههاي اطالعاتی بدون در نظر گرفتن اهمیت هر الیه در مکانهاي اطالعاتی بدون در نظر گرفتن اهمیت هر الیه در مکانتلفیق الیهتلفیق الیه یق هاي اطالعـاتی را در تلفیـق یابی نمی تواند ارزش واقعی ال عاتی را در تلف هاي اطال
یق گیرند. بطور مثال در تعیـین مکـان مناسـب پخـش سـیالب از طریـق دخالت دهد و واحدهاي با ارزش متفاوت در یک کالس قرار میدخالت دهد و واحدهاي با ارزش متفاوت در یک کالس قرار می سیالب از طر خش  سب پ کان منا یین م گیرند. بطور مثال در تع

تري در مکانها، الیه اطالعاتی که اهمیت کمتـري در مکاناشتراك مکانهاي مناسب در کلیه نقشهاشتراك مکانهاي مناسب در کلیه نقشهاستخراج استخراج  حدود یـابی نسـبت بـه بقیـه دارد در محـدود ها، الیه اطالعاتی که اهمیت کم یه دارد در م به بق سبت  یابی ن
نامطلوب ها دخالت خواهد کرد و شانس انتخاب را از مناطقی که از نظر آن الیه اطالعاتی کـم ارزش، نـامطلوب نمودن مناطق به اندازه سایر الیهنمودن مناطق به اندازه سایر الیه کم ارزش،  ها دخالت خواهد کرد و شانس انتخاب را از مناطقی که از نظر آن الیه اطالعاتی 

   گیرد.گیرد.میمی  ددباشنباشنمیمی
 

 مدل ارزیابی
ست. هاي کنترل استفاده شده اسـت. عرصهعرصه  توسط وزارت جهاد کشاورزي بعنوانتوسط وزارت جهاد کشاورزي بعنوان  سطوح آبگیرسطوح آبگیرهاي اجرا شده هاي اجرا شده جهت ارزیابی مدل از عرصهجهت ارزیابی مدل از عرصه هاي کنترل استفاده شده ا

ترل هاي کنتـرل نقشه عرصهنقشه عرصه  در هر مدل بادر هر مدل با  احداث سامانهاحداث سامانهبه این منظور نقشه مکانهاي مناسب به این منظور نقشه مکانهاي مناسب  سلهاي تعـداد پیکسـلهاي   مقایسـه شـده و فراوانـیهاي کن عداد پیک ت
خوب و به تعداد کل پیکسـلهاي مناسـب (کالسـهاي خیلـی خـوب و نسبت هاي کنترل هاي کنترل عرصهعرصه  واقع درخوب) خوب) مناسب (کالسهاي خیلی خوب و مناسب (کالسهاي خیلی خوب و  لی  سهاي خی سب (کال سلهاي منا به تعداد کل پیک

 ..هاي مناسب در نظر گرفته شدهاي مناسب در نظر گرفته شدیابی عرصهیابی عرصه، معیار ارزیابی مدل مربوطه در مکان، معیار ارزیابی مدل مربوطه در مکانمحاسبه شد و به عنوان خوب ) در هر مدلخوب ) در هر مدل
 

 هاي کنترل در هر مدلعرصههاي آن و میزان همپوشانی با هاي پیشنهادي و تعداد پیکسلمساحت عرصه
درصد ھمپوشاني 

ي ھاعرصھ
پیشنھادي 

ي ھاباعرصھ
 كنترل   

 100*(B1/A1)یا

مساحت داراي 
 پوشاني با مھ

ي كنترل  ھاعرصھ
(ha) 

)1B( 

مساحت 
 ي ھاعرصھ

 (ha)پیشنھادي 
(A1) 

در ھر  نقشھ مكانھاي مناسب
 اپراتور از 
 Indexمدل شاخص ھمپوشاني(

Overlay( 

9,46 701,85 7415,36 Binary evidence 
8,91 703,65 7890,37 Multiclass maps 

 
 حاصل از ارزیابی مدل:نتیجه 

دو اپراتور مورد استفاده از روش شاخص همپوشانی، داراي همپوشانی تقریبا یکسانی به  ،مشاهده می شود باالهمانگونه که درجدول  -
 کنترل دارند.ي ها) با عرصه703,65و  701,85لحاظ مساحت(

 
 : هاپیشنهاد

ي موجود و شرایط منطقه اي جهت انتخاب عرصه تحقیق و انتخاب مقیاس مناسب با توجه به هابررسی آمار و اطالعات و نقشه -
 وسعت تحقیق و ویژگیهاي منطقه امري بسیار ضروري در ابتداي تحقیق می باشد که الزم است با دقت نظر خاصی انجام گیرد. 

ي اطالعاتی مورد بررسی در مکان یابی باید میزان تأثیرگذاري هر یک در مکان یابی و امکان هاو الیه هاشاخصدر انتخاب  -
 ي اطالعاتی مورد نظر توجه قرار گیرد. های به الیهسسترد
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بردن آنها نه تنها ، حذف اراضی کشاورزي روستائیان بسیارحائز اهمیت است زیرا از بین سطوح آبگیر باراني هادر مکان یابی عرصه -
 ي اجتماعی در منطقه خواهد شد. هان به صرفه نمی باشد بلکه سبب بوجود آمدن تنشرومق

و اپراتورهاي  هاي اطالعاتی و وارد کردن آنها به مدل سبب افزایش دقت در مکان یابی می شود و تفاوت مدلهاافزایش تعداد الیه -
ي اطالعاتی به گونه اي باید عمل شود که دقت تحقیق حفظ شده و در هاتخاب تعداد الیهآنها را نیز بهتر نمایان می سازد ولی در ان

 زمان و هزینه هم صرفه جویی گردد. 
از اهمیت ویژه اي در مدلهاي معرفی شده برخوردارند و در  هاي اطالعاتی و هر یک از واحدهابا توجه به اینکه وزن دهی به الیه -

أثیر مستقیم و بسزایی می گذارند ، لذا ضروري است در راستاي افزایش توان و منابع علمی، ي مناسب تهامکان یابی عرصه
 ي متفاوت انجام شود. هاي مختلف و براي عرصههاي تحقیقاتی بیشتري جهت تعیین وزنهاي مناسب در الیههاپروژه

ک و با توجه به شرایط اقلیمی مختلف موجود در ي کوچهادستیابی به دستورالعمل جامع ، نیاز به تکرار تحقیق مشابه در مقیاس -
 ي بکار گرفته قابل واسنجی و تعیین حدود اعتماد خواهد بود. هاکشور میباشد و تکرار روش
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