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 چكيده

 اين در بشر فعاليتهاي محدودكننده عامل يك عنوان به آب و شود مي محسوب خشك نيمه و خشك مناطق جزء ايران كشور از عمده اي بخش
 استراتژي يك سيالب پخش ميكند. ايجاب را مهارسيالب ها لزوم مناطق، اين در آب كمبود و مخرب هاي سيالب وجود آيد. مي شمار به مناطق
 از يكي نفوذپذير، سازند يك به آب كردن وارد و سيالب پخش براي مناسب تعيين عرصه هاي است. آن از وري بهره و سيالب مهار براي مناسب

طالعات ). از اين رو در اين تحقيق سعي شده تا با تلفيق سيستم ا2است( سيالب پخش هاي طرح كننده موفقيت تعيين عوامل مهمترين
جغرافيايي و مدل رياضي بولين مناسب ترين عرصه ها براي اجراي عمليات پخش سيالب در حوزه اي آبخيز، در نزديكي دشت ابراهيم آباد 

 شيب، زمين شناسي، ضخامت آبرفت، ژئومورفولوژي، كاربري -پارامتر تاثير گذار  7شهرستان مهريز، شناسايي شوند. بدين منظور ابتدا  داده هاي 
) مناطق ANDو سپس با بكارگيري مدل بولين (اپراتور  آماده سازي گرديد GISمنطقه مورد مطالعه، در محيط   -اراضي، خاك، طبقات ارتفاعي

. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مناسب و نامناسب پخش سيالب در هر اليه تعيين و با رويهم اندازي، نقشه نهايي مكان هاي مناسب ترسيم گرديد
 3و واحدهاي ژئومورفولوژيكي پديمنتي با شيب كمتر از Qt2,Qt3 اطق كامال مناسب براي تغذيه آبخوان ها، اغلب در نهشته هاي كواترنريمن

 درصد واقع شده اند.

 پخش سيالب، منطق بولين، مكانيابي :كلمات كليدي

 

 مقدمه

 240نيمه خشك به شمار مي رود. متوسط بارندگي در ايران حدود  با توجه به شرايط اقليمي، بخش مهمي از كشور ايران جزو مناطق خشك و
ريزش مي ميليمتر در سال است كه اين مقدار كمتر از يك سوم ميانگين بارندگي جهان است. بارندگي در ايران عمدتا از اواخر پاييز تا اوايل بهار 

         ).7، بقيه نقاط در فصول كشاورزي از بارندگي برخوردار نيستند (كند و به جز بخشي از مناطق كشور كه در فصل تابستان هم بارندگي دارند
روند افزايش جمعيت، گسترش صنايع و نياز بشر به آب براي تأمين غذاي بشر، سبب شده است كه آب هاي زيرزميني بيش از پيش مورد          

آب اين منابع، يكي از بزرگترين مشكالت محسوب مي شود. خشك شدن توجه قرار گيرد. امروزه تخليه آب هاي زيرزميني و عدم جايگزين شدن 
ب تعداد زيادي از قنات ها و چاه ها باعث شده است كه بخش زيادي از سرمايه گذاري هاي انجام شده از بين برود. سيالب هاي مخرب و كمبود آ

                                                                                   .)8(يجاب مي كنددر مناطق خشك، مهار سيالب ها و بهره وري بهينه از آنها را در اين مناطق ا

چند دهه اجراي پژوهشي طرح هاي پخش سيالب بر عرصه آبخوان در ايران نشان مي دهد كه مناطق دشتي ما پتانسيل بااليي در سابقه          
 سارات جبران ناپذير سيل و بيابان زايي دارد. اين ثروت يقينا به عنوان يك پتانسيل متاثر از شرايط وجهت تامين منابع آب و جلوگيري از خ

از  تغييرات اقليمي هميشه در يك حد ثابت و قابل بهره برداري نخواهد ماند. به اين ترتيب دقت و سرعت عمل و اعمال مديريت صحيح در استفاده
داخل سازندهاي نفوذپذير به منظور استفاده  مي يابد. تغذيه مصنوعي فرايندي براي ذخيره كردن آب در آن موضوعي است كه اهميتي دو چندان

ر مجدد از آن، بارژيم و يا كيفيتي متفاوت است. يكي از روشهاي تقويت سفره هاي آب زيرزميني، استفاده از روشهاي مختلف تغذيه مصنوعي نظي
 ).4تغذيه، چاله و گودالهاي تغذيه، سدهاي زيرزميني و غيره است(پخش سيالب، حوضچه هاي تغذيه، چاه هاي 

مهمترين و اولين قدم در انجام پروژه هاي پخش سيالب مكان يابي مناطق مستعد براي پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل سفره هاي آب         
مطالعات  دقيق وعدم بررسي هاي درست سازندها و نفوذپذيري  و از آنجايي كه بسياري از پروژه هاي انجام شده به دليل عدم  زير زميني است.

نامناسب بودن شيب  بارش منطقه با شكست مواجه شده است و كارايي خود را به داليل متعددي چون تجمع رسوبات دانه ريزي مانند رسها،
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ن مكان هاي مناسب مورد نياز براي اين امر از اهميت منطقه، بارش كم و نامناسب براي اين پروژه ازدست داده اند،كامالً آشكار است كه تعيي
هاي زيادي در تعيين پهنه هاي مناسب دخيل هستند از گرديد. با توجه به اينكه پارامتربسياري برخوردار بوده، اين اهميت روز به روز بيشتر خواهد

از پر كاربردترين يكي GISنرم افزار  .رصد خطا نيز كاهش مي يابداين رو ميتوان از نرم افزارها و مدلهاي متعددي استفاده نمود كه در اين صورت د
 ).1نرم افزارها در اين تحقيق هاست(

مدل هاي مختلفي كه  .و رياضي امكان پذير نمي باشد استفاده از سامانه هاي اطالعات مكاني پخش سيالب بدون استفاده از مدلهاي مفهومي       
.. در اين پروژه از مدل .. عبارتند از : مدل منطق بولين، مدل هاي منطق فازي، شاخص همپوشاني نقشه ها و استفاده كرد در اين زمينه مي توان

  بولين به منظور تعيين مكان مناسب پخش سيالب در منطقه مربوطه استفاده گرديده است. 

يوگرافي حوضه و داده هاي موثر در مكان يابي بايستي جهت تعيين عرصه هاي مناسب براي پخش سيالب موثرترين پارامترهاي محيطي و فيز       
معموال هر چه عوامل بيشتري در ارائه يك مدل انتخاب شود دقت مدل و در پي مورد بررسي قرار گيرد و با مدلهاي مفهومي و رياضي برازش گردد. 

شيب، خاك، زمين شناسي، طبقات  دسته تقسيم كرد( 7 را مي توان به پارامتر هاي موثر در هر منطقهان ميزان هزينه ها باالتر خواهد رفت. 
مي توان مكان مناسب  ارتفاعي، ضخامت ابرفت،كاربري اراضي، ژئومورفولوژي) با دخالت دادن مدلهاي رياضي و روي هم انداختن اليه هاي مختلف

 ).5(را مشخص كرد

 سابقه تحقيق 

وسط كارشناسان سازمانها و محققيني در سطح جهاني و داخلي انجام شده است كه تحقيقات در زمينه پخش سيالب با روشها و متد هاي مختلف ت
 مي توان به محققين زير اشاره كرد: 

Krishnamurthy  1996)(  و براي تعيين مناطق مناسب براي پخش سيالب در جنوب هند، از فن سنجش از دورGIS .انها  استفاده كردند
شبكه زهكشي، تراكم ابراهه و شيب را مطالعه كرده و هر يك از عوامل را بر  و شكستگي ها، ابهاي سطحي،توپوگرافي،گسلها  عوامل زمين شناسي،

در   )Choudhuy & Saraf 1998( اساس اهميت ان وزن داده و پس از تلفيق عوامل با يكديگر نقشه تناسب تغذيه را به دست اورده اند.
ز فنون ميليمتر در سال كه مكان مناسبي براي تغذيه مصنوعي ابخوان ها مي باشد، ا 1040 ناحيه ماديا در نواحي مركزي هند با بارش حدود

ژئومورفولوژي و زمين شناسي و تلفيق انها با ساير اليه هاي  پوشش گياهي، در استخراج برخي از نقشه ها مانند كاربري اراضي، سنجش از دور
را ه كردند و در نهايت عرصه هاي مناسب براي تغذيه مصنوعي ابخوان ها و ابهاي زيرزميني براي مكان يابي استفاد اطالعاتي از قبيل نقشه شيب،

و استفاده از اليه هاي اطالعات شيب، GISبا به كارگيري تكنيك هاي سنجش از دور و  )Mohan &Ravy shancar)2005.به دست اوردند
شناسايي كردند و با برازش  اراضي مكان مناسبي را براي پخش سيالب پوشش گياهي، زمين شناسي، ژئومورفولوژي، تراكم زهكشي و كاربري

با استفاده از تكنيك هاي تجزيه و  ) 1380نيك انديش(  مدلهاي رياضي به اين نتيجه رسيدند كه مدل منطق فازي بهترين نتيجه را مي دهد.
به ) 1382مهرورز( جنوب شرقي شيراز را تعيين كرد. تحليل سري هاي زماني، محل هاي مناسب تغذيه مصنوعي در دشت سروستان واقع در

كيلو متري شهر تبريز، عواملي مثل  110منظور تعيين مناطق مناسب براي پخش سيالب در دشت حاوي رسوبات دوران چهارم تسوج واقع در 
ت نقشه هاي رقومي از نظر پخش سيالب به مورد مطالعه قرار داد. در نهاي ILWISو نرم افزار  GISشيب، نفوذپذيري و وضع رسوبات را در محيط 

وزني دريافت كرد. نهايتا با تركيب  طبقه خيلي مناسب تا نامناسب طبقه بندي شدند. سپس هر اليه بر اساس اهميتش در انتخاب مكان مناسب، 4
توسط مركز تحقيقات اذربايجان شرقي  و مدلهاي منطق فازي و مقايسه با مناطق مديريت شده پخش سيالب كه اليه ها و استفاده از منطق بولين

) براي تعيين مناطق 1384زهتابيان و همكاران(را تهيه نمودند. براي پخش سيالب در منطقه ايجاد شده بود، نقشه مكان مناسب براي هر مدل 
 ان قم از نقشه هاي شيب،مناسب براي پخش سيالب با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي در حوضه طغرود است

استفاده كردند تا و فازي بولين جهت تلفيق اين نقشه ها از مدل منطق  هاي هيدرولوژيك خاك و كاربري اراضي استفاده نمود. ژئومورفولوژي،گروه
 بتوانند مناطق مناسب را براي پخش سيالب به دست اورند. 

 

 مواد و روش ها

به جمع آوري و مطالعه منابع علمي و كاربردي موجود در اين زمينه، گرديد. نقشه  هاي توپوگرافي، زمين براي انجام اين مطالعه، ابتدا اقدام 
محدوده منطقه مورد مطالعه تهيه شد. از نقشه توپوگرافي براي بستن مرز حوزه به شكل دستي استفاده DEM شناسي، خاك، كاربري اراضي و 
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گرديد و سپس با بكارگيري مدل  Arc GIS ه تهيه نقشه هاي مورد نياز از منطقه  در محيط نرم افزارشد و با استفاده از ساير نقشه ها اقدام ب
 .) مناطق مناسب و نامناسب پخش سيالب تعيين و با رويهم اندازي، نقشه نهايي مكان هاي مناسب ترسيم گرديدANDبولين (اپراتور 

 مدل منطق بولين معرفي 

ي پايه هر واحد از نظر پخش سيالب يعني در نقشه هااطالعاتي در اين مدل بر اساس منطق صفر و يك مي باشد.  وزن دهي به واحدها در هر اليه
دل يا مناسب اند يا نامناسب و حد وسطي وجود ندارد در نقشه هاي نهايي و تلفيق يافته ها نيز هر پيكسل يا مناسب است و يا نامناسب. اين م

اجتماع مجموعه ها را استخراج مي كند يعني  ORاشتراك و  ANDبر اساس نظريه مجموعه ها  است. OR و NOT، ANDداراي اپراتورهاي 
نقشه نهايي ارزش يك خواهد داشت و جزو مناطق مناسب دسته  فقط پيكسلي كه در تمامي نقشه هاي پايه ارزش يك دارد در ANDدر اپراتور 

نظر يك نقشه پايه مناسب بوده و ارزش يك دارد و از لحاظ ساير اليه هاي اطالعاتي داراي پيكسلي كه فقط از   ORبندي مي شود اما در اپراتور 
 .)9ارزش صفر باشد در نقشه خروجي و تلفيق يافته ارزش يك داشته و مناسب تشخيص داده مي شود (

 معرفي منطقه مورد مطالعه 

تا  1534و ارتفاع  31°   40΄تا   31°  36΄و عرض هاي شمالي    54°  24΄تا  54°  21΄حوزه آبخيز مورد مطالعه  بين طول هاي شرقي
ضمن در پايين دست حوزه تعداد زيادي قنات قرار گرفته  در  در نزديكي  شهر مهريز  قرار گرفته است.در استان يزد و  ،متري از سطح دريا 2540

 كه بر روي تصاوير گوگل ارث و نقشه توپوگرافي منطقه مشهود است.

 

 ) موقعيت حوزه آبخيز مورد مطالعه1(شكل

 

 روش تحقيق

 پارامتر و معيارهاي موثر، منطقه مناسب براي پخش سيالب انتخاب گرديده است. 7در اين مطالعه بر اساس 

ه نقشه : يكي از مهم ترين عوامل موثر  در انتخاب عرصه هاي مناسب جهت پخش سيالب و تغذيه آبخوان ها، شيب مي باشد. براي تهي ) شيب1
 طبقه شيب كالسه بندي شده است. 9منطقه استفاده گرديده است. سپس منطقه به   1:50000شيب از مدل رقومي ارتفاعي 

: در مكانيابي عرصه هاي مناسب براي پخش سيالب، زمين شناسي و نوع سازندها محدوده مورد مطالعه داراي اهميت بسيار مي )زمين شناسي2
تهيه اين اليه اطالعاتي از  آبرفت هاي جوان به عنوان مناطق مناسب جهت پخش سيالب محسوب مي شوند. برايباشند. همچنين مناطق با 
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سازمان زمين شناسي استفاده گرديده است. پس از زمين مرجع نمودن نقشه مربوطه و جداسازي حوزه مورد مطالعه از نقشه  1:100000نقشه 
 نموديم.Arc GIS  محيط نرم افزار اقدام به تفكيك سازندهاي منطقه در، مذكور

منطقه استفاده گرديده است. سپس با توجه به حداقل و  1:50000)طبقات ارتفاعي: براي تهيه نقشه طبقات ارتفاعي از مدل رقومي ارتفاعي 3
 طبقه ارتفاعي تعريف شده است. 11حداكثر ارتفاع منطقه  

به نقشه ژئومرفولوژي ، انجام گرفته، به اين ترتيب كه براي مناطق كوهستاني ضخامت )ضخامت آبرفت: جداسازي واحدهاي اين نقشه با توجه 4
 آبرفت صفر، دشت سر پوشيده زياد، دشت سر اپانداژ متوسط و دشت سر لخت كم در نظر گرفته شده است. 

هاي ايران با جداسازي حوزه مورد مطالعه از  كاربري اراضي ايران، هم چنين نقشه روستا 1:50000)كاربري اراضي: نقشه كاربري اراضي از نقشه 5
 نقشه هاي مذكور تهيه شده است. عالوه بر آن از تصاوير گوگل ارث نيز استفاده گرديده است.

، دشت سرها هستند. به لحاظ وسعت، ناهمواري و موقعيت)ژئومورفولوژي: بهترين واحدهاي ژئومورفولوژيك براي اجراي طرح هاي آبخوان داري 6
 اين نقشه با استفاده از تصاوير گوگل ارث و نقشه زمين شناسي منطقه انجام گرفته است.تهيه 

  خاك ايران، با جداسازي حوزه مورد مطالعه از نقشه مذكور تهيه شده است. 1:50000) نقشه خاك: نقشه خاك از نقشه 7

 Arc GISتهيه نقشه هاي پايه حوزه آبخيز در محيط 

كانيابي پروژه پخش سيالب  در منطقه با بهره گيري از اطالعات و نقشه هاي پايه غير رقومي شده و اطالعات بدست مهم ترين عوامل موثر در م
 تهيه گرديد.  Arc GISآمده از تصاوير گوگل ارث، در قالب نقشه هايي رقومي  در محيط 

 

 

 ) نقشه پايه طبقات ارتفاعي2شكل(

 

                  ) نقشه پايه كاربري اراضي        3شكل(
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                                                 )نقشه پايه شيب4شكل(              

           

 

 

 )نقشه پايه خاك5شكل(

 

 )نقشه پايه ژئومورفولوژي6شكل(                     
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 ) نقشه پايه ضخامت آبرفت8شكل(                                                      زمين شناسي) نقشه پايه 7شكل(

 وزن دهي به واحدها در هر اليه اطالعاتي

وزن دهي به واحدها در هر اليه اطالعاتي بر اساس منطق صفر و يك مي باشد. حذف عوامل كم اهميت تر هنگام ارائه  بولين در مدل
شود. اما از طرفي با استفاده از مدل مي توان با وزن دهي به اليه هاي اطالعاتي، ارزش هر اليه  مدل، ممكن است منجر به كاهش دقت كار

 و هر واحد را در هر اليه اطالعاتي در مكانيابي دخالت داد. 

 بوليننقشه هاي حاصل از وزن دهي به واحدها در هر اليه اطالعاتي در مدل 

. در )9(وزن دهي به واحدها در هر اليه اطالعاتي  بر اساس منطق صفر و يك مي باشدبر اساس  بولينخروجي نقشه هاي حاصل از مدل 
 .اين مرحله اقدام به اجراي منطق صفر و يك بر اليه ها نموديم

 بولين ) وزن هاي موثر پارامترهاي مكانيابي در هر اليه اطالعاتي در اجراي مدل1جدول(

 كالسارزش  كالس يا طبقات موثر اليه پارامتر موثر
 ، 1534 -1600 ارتفاع 

1700- 1600 
1 

 1 2 - 5،     0 - 2 شيب
 1 مخروط افكنه ، دشت سر ژئومورفولوژي
 1 مراتع كم تراكم و ضعيف كاربري اراضي

 1 ضخامت متوسط و زياد آبرفت ضخامت آبرفت

 زمين شناسي
 

Qt1,Qt2,Qt3 1 

 Aridisols 1 خاك
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 BOOL) نقشه خاك 9شكل(

 

 

 

 BOOL)نقشه زمين شناسي 10(شكل

 

 

 BOOL)نقشه ژئومورفولوژي 12شكل(        
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                          BOOL ) نقشه كاربري اراضي  14شكل( 

                         

 
 BOOL)نقشه طبقات ارتفاعي 15شكل(           
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 BOOL_ANDتهيه نقشه نهايي بر اساس مدل 
AND  دارد، در نقشه نهايي ارزش يك خواهد  1ك مجموعه هاست . يعني فقط پيكسلي كه در تمام نقشه هاي پايه ارزش به معناي اشترا

اقدام به رويهم  همپوشاني داشت و جزو مناطق مستعد و مناسب (جهت پخش سيالب ) قرار مي گيرد. به اين منظور با بكارگيري دستور
 .ب جهت پخش سيالب را تعيين نموديماندازي اليه هاي مربوطه كرديم و منطقه مناس

 

  BOOL) نقشه نهايي مكانيابي پخش سيالب بر اساس مدل16شكل(

 نتايج

و سپس به  GIS در اين پروژه با تهيه اليه هاي اطالعاتي مورد نياز در تعيين مكان مناسب براي اجراي پخش سيالب در محيط نرم افزار
ق مناسب و نامناسب را تعيين و  با رو يهم اندازي نهايي به اين نتيجه رسيديم كه، مناطقي كار گيري منطق صفر و يك، در هر اليه مناط

درصد  3با شيب كمتر از را در برميگيرد و پديمنت هاي Qt2,Qt3 نهشته هاي كواترنرياز پايين دست حوزه كه  به لحاظ زمين شناسي 
تغذيه قنوات اين نواحي مي توان به اين بنابراين با اجراي آن در ، را شامل مي شود مناسب جهت اجراي پروژه پخش سيالب مي باشند

 ).  16(شكلمحدوده كمك نمود

 

 يبحث ونتيجه گير

در بسياري ازنقاط كشور از اواسط بهار آب هاي جاري رودخانه ها به سرعت كاهش يافته و به دليل فقدان منابع آب سطحي به ناچار بايد 
ميليارد متر مكعب برآورد  3/7داري شود، از اين رو بر اساس آمار وزارت نيرو كسري بيالن اين منابع حدود از منابع آب زيرزميني بهره بر

مي شود. تغذيه مصنوعي آب هاي زير زميني يكي از راهكارهاي اساسي ذخيره سازي آب با توجه به خصوصيات بارندگي و جاري شدن 
خسارات جاني و مالي زيادي مي شوند. از اين رو مي  هر ساله سيالب ها سبب بروزرواناب هاي سطحي در كشور مي باشد. از سوي ديگر 

توان ادعا نمود كه در صورت مهار سيالب ها و تغذيه مصنوعي آب هاي زير زميني عالوه بر جلوگيري از خسارات ناشي از سيالب ها مي 
 توان اقدام به استفاده مفيد و به موقع از سيالب ها نمود.
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ضر پخش سيالب بر آبخوان ها يكي از روش هاي مناسب براي مهار و استفاده بهينه از سيالب و تغذيه مصنوعي آب هاي زير در حال حا
زميني در مناطق خشك و نيمه خشك به شمار مي رود و تعيين مكان هاي مناسب با دقت و سرعت مورد نياز جهت پخش سيالب از 

 .)6(اهميت بسياري برخوردار است

در ذخيره اطالعات كه وابستگي مكاني دارند، تجزيه و تحليل آنها ، انجام محاسبات مورد نياز و نمايش آن ها به صورت  ) GISتوانايي(
 نقشه هاي دقيق، جداول و نمودارها در مدت زمان كوتاه آن را در جايگاه ويژه اي قرار داده است. 

مي باشد. (GIS)ابزارها استفاده از مدل هاي تصميم گيري در محيط  براي مكانيابي مناطق مناسب پخش سيالب يكي از مناسب ترين
با انتخاب و مدلسازي داده ها به تصميم گيري در خصوص وزن دار كردن اليه ها و اين كه چه مناطقي براي  (GIS)اين مدلها در محيط 

را در اختيار كاربران قرار مي دهد  تا بتوانند ارزش هدف مطالعه بيرون كشيده شوند كمك مي كنند. به عالوه استفاده از مدل اين قابليت 
 . )1(يك مدل انتخاب شوند دقت مدل باالتر خواهد بودهر اليه را در تلفيق و مكانيابي دخالت دهد. هر چه عوامل مرتبط بيشتري در 
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