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 چكيده

 مدت در بارش زياد شدت و كم بارش مناطق اين مهم مشخصه. است خشك نيمه و خشك مناطق جزو ايران از بزرگي بخش اقليمي، شرايط بعلت
 براي مناسب روشهاي از يكي زميني زير آب هاي سفره بر سيالب پخش حاضر حال در. شود مي مخرب و گبزر سيالبهاي وقوع باعث كه است كم

) سايت انتخاب( مناسب مناطق تعيين. است خشك نيمه و خشك مناطق در زميني زير آبهاي تغذيه و ها سيالب از استفاده سازي بهينه و كنترل
 منطقه در حاضر تحقيق. است ضروري امري كواترنر رسوبات تشخيص بنابراين كند مي يباز سيالب پخش هاي طرح موفقيت در را مهمي نقش

 عامل شش سيالب پخش مناسب مناطق تعيين جهت. است شده انجام سنندج شرق كيلومتري 47 در مربع كيلومتر 5/726 مساحت با دهگالن
 از پس. شد بررسي) آب الكتريكي هدايت قابليت( آبرفت كيفيت و خشك رسوبات ضخامت انتقال، قابليت سطحي، نفوذپذيري شيب، شناسي، زمين
 رقومي نقشه Autodesk Map 2004) و  (Arc GIS 9.3 افزارهاي نرم از استفاده با GIS محيط در مطالعه مورد عوامل اطالعاتي هاي اليه تهيه

 محل انتخاب در شان اهميت اساس بر سپس شد بندي طبقه نامناسب بسيار تا مناسب بسيار از طبقه 5 به سيالب پخش نظر نقطه از منطقه
 و  Boolean Logic،Index overlay  هاي مدل از استفاده با ها اليه تركيب با انتها در. شد داده خاصي امتياز اليه هر به سيالب پخش مناسب

Fuzzy Logic  مدل داد نشان نتايج. گرديد مشخص مدل هر توسط مناسب هاي محل Fuzzy Logic عملگر اب gamma=0.5  را انطباق بيشترين 
 .دارد منطقه در سيالب پخش مناسب مناطق تعيين جهت

 

 واژه هاي كليدي

 دشت دهگالن سيستمهاي اطالعات جغرافيايي،رسوبات كواترنر، پخش سيالب، 

 

 مقدمه

. از طرفي استفاده نعت و كشاورزي مي باشندون شرب، صآبهاي زير زميني از مهمترين منابع آب شيرين مورد استفاده در مصارف مختلفي همچ
 "باشند كه با به خطر افتادن اين منابع طبعاهاي طوالني از مهمترين عوامل به خطر افتادن ذخاير آب زيرزميني ميمفرط از اين منابع و خشكسالي

  منابع نيز زير سوال خواهد رفت. ضرب آهنگ توسعه شهرها و صنايع وابسته به اين

كيلومتري  47در فاصله  ن و در مسير جاده سنندج به قروه ن يكي از بزرگترين دشتهاي استان كردستان است كه در بخش دهگالدشت دهگال
شناسي و آب و هوايي، از اهميت شرق سنندج واقع شده است. اين دشت به جهت وسعت و پتانسيل باالي آب و خاك و شرايط مناسب زمين

شناسي و ميزان تغذيه كافي ناشي از نزوالت جوي سبب تشكيل منابع آب هاي زمينت جنس مناسب سازندخاصي برخوردار است. در اين دش
هاي كمي و كيفي مناسب از لحاظ شرب و كشاورزي شده است. منبع اصلي تامين آبهاي جاري و زيرزميني هاي آزاد) با ويژگيزيرزميني (سفره

گيرد و به صورت آبهاي سطحي (رود تلوار) و يا آب بارش برف و باران بر روي آنها صورت ميپردشت، ارتفاعات اطراف آن مي باشد كه در فصول 
ن آبهاي زيرزميني وارد دشت دهگالن مي شوند. با گذشت زمان و به واسطه توسعه بهره برداري از منابع آب زيرزميني، سطح آب زيرزميني در اي

انگر كاهش ميزان كمي آبهاي زيرزميني در اين محدوده است. در نتيجه الزم است اراضي دشت افت كرده است. هيدروگراف واحد دشت نيز بي
 مستعد تغذيه مصنوعي آبخوان، جهت تقويت آبخوانهاي موجود شناسايي شوند. 
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العاتي در قالب الگوهاي هاي مختلف اطهاي آن توانايي آن را دارد كه با تلفيق اليهدر حال حاضر سيستم اطالعات جغرافيايي و ابزارها و تكنيك
د مختلف تلفيق در حداقل زمان در مكان يابي عرصه هاي مناسب پخش سيالب مورد استفاده قرار گيرد. از اين رو به منظور شناسايي مناطق مستع

سيستم  دشت جهت تعيين مناطق مستعد پخش سيالب به كمك فن سنجش از دور واين هاي كواترنر نهشتهپخش سيالب در دشت دهگالن، 
 شد.   بررسياطالعات جغرافيايي 

 مواد و روشها

 منطقه مورد مطالعه

 قرار غربي جنوب غربي، شمال گسترش با دهگالن شهر اطراف در و استان اين شرق در كه است كردستان استان دشتهاي از يكي دهگالن دشت
 تا دقيقه 5 و درجه 35 جغرافيايي عرض و شرقي دقيقه 45 و جهدر 47 تا دقيقه 10 و درجه 47 جغرافيايي  طول بين دهگالن دشت. است گرفته

 اين واقع شده است. مساحت Y: 3920000 تا 3880000Mnو  X: 747000تا  695000Me (U.T.M) مختصات و شمالي دقيقه 35 و درجه 35
 اين. است متر 1876 دريا سطح از دشت متوسط ارتفاع و مربع كيلومتر 2550 آن آبريز حوضه مساحت مربع، كيلومتر 5/726 حدود دشت

 . است برخوردار خاصي اهميت از خاك و آب مناسب پتانسيل دليل به و بوده سفيدرود حوضه سرشاخه از قسمتي مطالعاتي محدوده
 و خشك آبرفت ضخامت انتقال، قابليت سطحي، نفوذپذيري شيب، شناسي، زمين عامل شش شامل تحقيق اين در ارزيابي مورد هاي شاخص

 افزارهاي نرم از استفاده با( GIS محيط در اطالعاتي هاي اليه عوامل از يك هر براي. است) زيرزميني آبهاي الكتريكي هدايت( آبرفت كيفيت
Autodesk Map 2004 و ArcGIS 9.3  (مقايسه مورد و شده تلفيق مختلف هاي روش از استفاده با اطالعاتي، هاي اليه پايان در و گرديد تهيه 

 :است شده عمل زير طريق به موجود اطالعاتي مختلف منابع به توجه با شده ذكر اطالعاتي هاي اليه تهيه براي تحقيق اين در. گرفتند رقرا

 قرار كشور شناسي زمين سازمان شناسي زمين اي نقشه) 5560( قروه و)  5460( سنندج شيت دو در مطالعه مورد منطقه: زمين شناسي نقشه
 آن روي بر حوضه مرز دادن قرار و شيت دو سازي يكپارچه و نمودن ژئورفرنس از پس دهگالن دشت شناسي زمين نقشه تهيه يبرا. است گرفته
 .دهد مي نشان را دهگالن دشت شناسي زمين نقشه 1 شكل. نموديم منطقه مختلف سازندهاي كردن ديجيت به اقدام

 آبخيزداري و خاك حفاظت تحقيقات مركز توسط شده تهيه متر DEM 50×50 نقشه از مطالعه مورد محدوده شيب نقشه تهيه براي :شيب نقشه

 آن داخل شيب دشت، مرز از استفاده با و شد رستر به تبديل سپس. گرديد رقومي Vector صورت به دشت مرز بعد مرحله در. شد استفاده كشور
 .دهد مي نشان را دهگالن دشت شيب نقشه 2 شكل. گرديد جدا ها كناره از

 ارتباط وجود كند، مي نفوذ سطحي پخش طريق از آب كه سيالب پخش مانند مصنوعي تغذيه طرحهاي در :سطحي نفوذپذيري نقشه

 آبخوان به آب رسيدن مانع كه كم نفوذپذيري با ريزدانه سطحي هاي اليه وجود. است ضروري آبخوان و سطحي آب منبع بين مستقيم هيدروليكي
 حاصل اطمينان تغذيه محدوده در هايي اليه چنين وجود عدم نظر از كه است الزم ابتدا در بنابراين. نمايد مي ايفا ار نقش مهمترين گردد، مي

 مي استفاده سطحي تزريق هاي چاله و مضاعف استوانه روش به سطحي پذيري نفوذ آزمايشات از زمينه اين در دقيق اطالعات كسب جهت. گردد
 .شود

 مطالعات خاك، موجود اطالعات تنها و است نگرفته صورت خاك شناسي جامع مطالعات هكتار، 72650 حدود مساحت با دهگالن دشت در
 بافت بين رابطه طبق] 3[ فائو جداول از نفوذپذيري فوق، مشكالت دليل به لذا مي باشد ]2[دهگالن -قروه و ]1[ ليالخ مناطق خاك نيمه تفضيلي

 آزمايشگاه توسط گرفته انجام خاك آزمايشات نتايج همچنين و مطالعات اين در موجود خاك بافت تاطالعا كمك به. آمد بدست نفوذپذيريو 
 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،9 نقاط( تحقيق منطقه در ]4[كردستان  استان كشاورزي و فني خدمات تعاوني شركت گياه و آب خاك، تجزيه

 كيفيت پايش طرح همچنين و) 29 و 28 ،27 ،23 ،17 نقاط( ]6و  5[دانشجويي  نامه هايپايان  توسط شده برداشت داده هاي و) 28 و 26 ،25
  تخمين دهگالن دشت كل پذيرينفوذ  فائو جدول طبق نقاط از تعدادي در نفوذپذيري مستقيم اندازه گيري با و) 8 تا 1 نقاط( ]7[استان  خاكهاي

 زمين را 7 و 5 ، 1 باندهاي ابتدا منظور بدين. گرديد استفاده ETM لندست اي ماهواره رتصاوي از خاك برداري نمونه محلهاي تعيين براي. گرديد
 كواترنر هاي نهشته تفكيك براي باند بهترين 7 و 5 ،1 باندهاي تركيب گرديد، تهيه 7 و 5 ، 1 باندهاي تركيب با FCC  نقشه بعد و نموده مرجع

 در سپس. گرديد جدا سنگي واحدهاي و كواترنر بين مرز و انداخته تصوير روي بر را شناسي نزمي نقشه فوق باندهاي تركيب از پس. ]8[ باشد مي
 انتخاب برداري نمونه براي نقطه يك واحد هر در. شد گذاري شماره و گرديده مشخص داشتند، يكساني رنگهاي و تن كه محلهايي كواترنر، واحد
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 ،24 ،23 ،21 ،20 ،16 ،14 ،13 ،10( نقطه 12 در شده، انتخاب محلهاي از. گرديد تقلمن پايه نقشه روي بر و مشخص ها نمونه محل و گرديد
25،  

 و نفوذپذيري و بافت نتايج 4 جدول در. گرديد تعيين نيز خاك بافت و شده گيري اندازه مضاعف استوانه روش به نفوذپذيري) 28 و 27 ،26
 نقشه بندي طبقه و نقاط يابي ميان از پس. است شده آورده دهگالن دشت در رفتهگ انجام مطالعات و برداري نمونه نقاط موقعيت 3 شكل در

 4 شكل . آمد بدست دهگالن دشت سطحي نفوذپذيري ، رستري

. 

          

 الن: نقشه طبقات شيب دشت دهگ 2شكل                                             دهگالن دشت) سازندها( شناسي زمين نقشه:  1 شكل 
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 : نقشه طبقات نفوذپذيري دشت دهگالن 4شكل         : موقعيت نقاط نمونه برداري و مطالعات خاكشناسي دشت دهگالن 3شكل 

 

 برداري شده: نتايج بافت و نفوذپذيري نقاط نمونه 4جدول 

نفوذ 
mm/hr 

نفوذ  نقاط Y X بافت خاك
mm/hr 

 نقاط Y X بافت خاك

17 loam 35.15 47.61 16 18 loam 35.35 47.35 1 
26.5 loam sand loam 35.24 47.36 17 10 clay loam 35.35 47.44 2 
20.6 loam 35.24 47.48 18 16 loam 35.28 47.43 3 
17 loam 35.07 47.47 19 16 clay loam 35.30 47.51 4 
12 clay loam 35.30 47.36 20 11.5 clay loam 35.29 47.30 5 

12.9 clay loam 35.25 47.30 21 16.4 loam 35.34 47.20 6 
18.3 loam 35.34 47.26 22 18 loam 35.23 47.27 7 
29.9 loam sand loam 35.25 47.42 23 7.2 clay 35.16 47.36 8 
12.9 clay loam 35.19 47.41 24 20 loam 35.18 47.70 9 
29.4 loam sand loam 35.20 47.53 25 10 clay loam 35.40 47.26 10 
26.8 loam sand loam 35.26 47.54 26 32 loam sand loam 35.22 47.59 11 
12 clay loam 35.38 47.27 27 26 loam sand loam 35.17 47.48 12 

26.9 loam sand loam 35.15 47.53 28 11 clay loam 35.40 47.40 13 
28.5 loam sand loam 35.23 47.38 29 20 loam 35.28 47.65 14 

     12 clay loam 35.10 47.66 15 

 

 تغذيه آب آن، ميزان بودن كم صورت در كه باشد مي آب جانبي انتقال جهت آبخوان توانايي معرف انتقال قابليت ضريب :انتقال قابليت نقشه
 نقشه تهيه جهت. باشد مي پمپاژ آزمون انجام آن، محاسبه جهت روش ترين مناسب. گردد نمي پخش و يافته تجمع تغذيه محل زير در شده

 چاههاي پمپاژ آزمون از حاصل هاي داده از استفاده با كه ]9[ اي منطقه آب سازمان دهگالن دشت) T( انتقال قابليت هم نقشه از لانتقا قابليت
 انتقال قابليت نقشه شده، خطي يابي درون بعد رقومي انتقال قابليت نقشه ابتدا منظور اين براي.  شد استفاده بود، شده تهيه منطقه اكتشافي

 ). 5 شكل(گرديد بندي طبقه و آمد بدست
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 اين در. باشد مي آبخوان در تغذيه قابل فضاي وجود مصنوعي تغذيه طرحهاي اجراي براي الزم پارامترهاي از يكي :خشك آبرفت ضخامت نقشه
 قابل آب حجم و بوده خوانآب موثر تخلخل با برابر تغذيه قابل فضاي) دارد ادامه ايستابي سطح تا و شده شروع متري 5 تا 3 عمق از كه( محدوده

 مهرماه در منطقه هاي چاه زميني زير آب سطح هاي داده از خشك آبرفت ضخامت نقشه تهيه براي .باشد مي آبخوان ويژه آبدهي با برابر استحصال
 تهيه ]10[ منطقه اي آب سازمان توسط توپوگرافي و تراز هاي نقشه انطباق و پيزومتري چاههاي در زميني زير آب عمق از استفاده با كه 1388

 خشك آبرفت ضخامت نقشه تهيه براي. دهد مي نشان را ها چاه اين آب سطح و تراز هاي داده و مشخصات 5 جدول .گرديد استفاده بود، شده
 بدست كخش آبرفت ضخامت نقشه يابي، درون از پس و ترسيم) Point Map( نقطه اي نقشه صورت به ها چاه آب سطح هاي داده ابتدا منطقه

 بندي طبقه كارشناسي نظر اعمال و ]14[نوري  ،]13[سلطاني  ،]12و  11[ چشمه قرمز تحقيقات و مختلف منابع به استناد با حاصل نقشه. آمد
  ).6شكل( گرديد

) 1388 -1367( مدت بلند داده هاي شد استفاده دهگالن دشت الكتريكي هدايت نقشه از آبرفت كيفيت محاسبه براي :آبرفت كيفيت نقشه
 تطابق نشانگر است، موجود 6 جدول در آنها مشخصات كه كردستان منطقه اي آب سهامي شركت توسط شده نمونه برداري چاه 35 آب كيفيت

 كيفيت معيار عنوان به EC نقشه از دليل همين به است) TDS( خشك باقيمانده و) CL( كلر ،) EC( الكتريكي هدايت مولفه هاي تغييرات روند
 . شد استفاده تآبرف

 به بودند آب كيفيت اطالعات داراي كه تحقيق منطقه چاه هاي كليه 1388 خرداد الكتريكي هدايت داده هاي ابتدا آبرفت كيفيت نقشه تهيه براي
 اعمال و طقهمن شرايط به توجه با و تهيه الكتريكي هدايت نقشه ميان يابي، از پس و ترسيم GIS محيط در) Point Map( نقطه اي فايل صورت

 نواحي در زير زميني آب الكتريكي هدايت كه گردد مي مالحظه الكتريكي هدايت نقشه به توجه با). 7 شكل( گرديد بندي طبقه كارشناسي نظر
 ايشافز غرب شمال و مركز در زير زميني آب الكتريكي هدايت ميزان. مي باشد سانتيمتر بر ميكروموس 420 از كمتر شرقي جنوب و غربي شمال
 باالي كيفيت از نشان خود كه رسد نمي سانتيمتر بر ميكروموس  610 از بيش به گاه هيچ اما رسد مي سانتيمتر بر ميكروموس 480 به و يافته

 سيالب پخش براي مناسب را سانتيمتر بر ميكروموس 1000 از كمتر الكتريكي هدايت كه مختلف، منابع به توجه با لذا است منطقه زيرزميني آب
 .مي شود داده تشخيص مناسب زيرزميني آب كيفيت نظر از دشت كل اند كرده معرفي

 

 

  : نقشه طبقات ضخامت آبرفت خشك دشت دهگالن 6شكل                                           : نقشه طبقات قابليت انتقال دشت دهگالن 5شكل                   
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 هاي مورد استفاده در تهيه نقشه آبرفت خشك دشت دهگالناه: مشخصات چ 5جدول 

 فاده در تهيه نقشه كيفيت آبرفت دشت دهگالنهاي مورد است: مشخصات چاه 6جدول 

EC 
µmohs/cm UTM Y UTM X رديف نام محل EC 

µmohs/cm UTM Y UTM X رديف نام محل 

 1 جوانمرد آباد 720654 3899355 370 19 شهابيه 740181 3902398 360
 2 چراغ آباد 713780 3903247 446 20 آونگان 743930 3900860 770
 3 2چراغ آباد  710563 3901021 454 21 كامشگران 734305 3901535 463
 4 سرنجيانه 713482 3898011 448 22 خليل آباد 738956 3895488 358
 5 زاغه 708389 3908621 386 23 كنگره 738650 3894605 440
 6 2مبارك آباد 715693 3900914 422 24 گنجي 737126 3900330 332
 7 مبارك آباد 718439 3900281 872 25 سراب قحط 733070 3895843 362
 8 3مبارك آباد 717877 3902553 396 26 كروندان 714782 3908807 383
 9 احمد آباد پنجه 725459 3890074 469 27 دهگالن 719385 3906305 390
 10 عالي آباد 725157 3900679 417 28 حاجي پموق 714535 3913957 434
 11 كبود خاني 723050 3894485 455 29 تلوار 721270 3914600 438
 12 توبره ريز 725720 3901389 482 30 قوريچاي 709040 3916303 522
 13 آب باريك 723735 3907090 388 31 2قوريچاي  708178 3914615 384
 14 سلسله 723430 3891200 440 32 حسيني 720222 3908902 416
 15 عباسجوب 728977 3906429 478 33 سعيد آباد 720505 3903721 386
 16 قاملو 727551 3895375 319 34 هليز آباد 700753 3911774 384
 17 شانوره 744750 3896455 342 35 چرخه بيان 702540 3916700 368

 18 شجاع آباد 733535 3905420 578     

 (متر) تراز (متر)سطح آب UTM X UTM Y نام محل (متر) تراز (متر)سطح آب UTM X UTM Y نام محل
 1787.4 24.1 3907448 724557 آب باريك 1936.1 6.7 3917247 702077 چرخه بيان

 1883.8 11.5 3890246 723681 هسلسل 1981.2 22.4 3912235 700100 25كيلومتر 
 1933.4 37.9 3889070 725335 احمدآباد پنجه 1887.7 14.4 3916919 706095 تازه آباد قروچاي

 1879.6 35.3 3892549 726710 جنوب قاملو 1879.4 31.2 3912472 708075 قروچاي مجاور جاده
 1814.0 13.4 3892987 731372 كنگره 1867.0 16.3 3915720 708874 قروچاي

 1863.8 39.5 3896237 728337 شمال قاملو 1913.8 48.8 3912522 706064 پايگاه نظام زاده
 1813.8 27.5 3899212 724063 عالي آباد 1860.3 19.7 3911441 710441 سراب

 1791.3 14.7 3903064 726302 طهماسب قلي 1882.7 57.3 3908074 708134 جاده قديم
 1843.5 64.8 3900645 729145 كاظم آباد -علي آباد  1921.0 35.0 3904416 708035 زاغه

 1819.2 47.5 3901854 732620 كاظم آباد 1821.9 40.6 3906419 714255 جنوب كروندان
 1861.0 66.4 3897970 731003 جنوب كاظم آباد 1877.3 36.6 3901338 709889 چراغ آباد

 1843.4 23.1 3900940 735779 كامشگران 1877.9 52.4 3904007 713676 تازه آبادچراغ آباد
 1862.9 40.2 3900858 738229 چمقلو 1835.5 50.4 3903591 716240 كريم آباد

 1880.7 41.3 3901586 743392 آونگان 1842.8 24.1 3910459 712582 غرب كروندان
 1892.2 39.0 3898285 741444 75كيلومتر  1820.5 40.1 3908971 715994 شرق كروندان

 1910.2 49.3 3896229 745867 شانوره 1825.3 5.6 3913427 714587 شمال غربي حاجي پموق
 1923.0 33.2 3893507 738833 پير باباعلي -خليل آباد 1811.7 6.5 3917067 714230 شعباني

 1878.8 46.5 3897709 738243 خليل آباد  -تازه آباد  1791.4 20.6 3913450 718480 شمال شرقي حاجي پموق
 1908.7 49.9 3894386 737759 بالوانه معتمدي 1773.3 16.1 3915304 722059 تلوار

 1865.3 25.1 3896106 733308 تازه آباد سراب قحط 1784.9 21.5 3910903 721001 حسيني
 1795.2 25.0 3905546 729624 عباسجوب 1820.7 25.8 3907950 718954 دهگالن

 1812.0 36.5 3904539 737059 گنجي 1788.5 18.1 3912832 719237 يده رش
 1852.1 27.1 3901995 739809 شهابيه 1801.7 28.0 3904636 722701 حسن آباد
 1872.2 19.1 3918250 708978 شمال غربي قروچاي 1833.1 60.2 3901501 718530 مجيد آباد
 1894.3 17.3 3919024 706760 ارشيتات 1868.3 24.7 3899653 717432 مبارك آباد
 1912.9 13.7 3898477 706580 سيس 1903.5 16.2 3897730 714306 سرنجيانه

 1905.7 24.8 3888024 722662 الله اي 1831.3 50.3 3901275 721670 جوانمرد آباد
      1849.9 19.9 3893975 723593 كبودخاني عليا
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 : نقشه طبقات هدايت الكتريكي آب زيرزميني دشت دهگالن 7شكل 

  

 : اطالعاتي هاي اليه تلفيق

 سطحي، نفوذپذيري شيب، شناسي، زمين اطالعاتي اليه شش از موجود اطالعات آمار و مطالعه مورد منطقه موقعيت به توجه با تحقيق اين در
 با اطالعاتي اليه هر در واحدها وزن. است شده استفاده) الكتريكي هدايت قابليت( زيرزميني آبهاي كيفيت و انتقال قابليت خشك، آبرفت ضخامت

 شده داده 12 تا 7 جداول شرح به كارشناسي نظر اعمال و ]16[ همكاران و سراف و ]15[ كومار و كريشنامورتي تحقيق و مختلف منابع به استناد
 هر زير در الگو، هر در اليه هر از شده توليد هاي نقشه براي نامهايي مختلف، الگوهاي در تلفيق هاي فرمول نوشتن در سهولت براي ضمن در. است

 .شد تعيين الگو هر در مناسب مكانهاي و تلفيق اطالعاتي هاي اليه متفاوت، الگوهاي و وزنها اين اساس بر. است شده آورده ستون

 در الگوهاي مختلف: وزن هر واحد نقشه شيب  8جدول                                     شناسي در الگوهاي مختلف: وزن هر واحد نقشه زمين 7جدول 

 

 

 

 

 

طبقات 
 شيب

% 

Boolean 
logic 
(0,1) 

Index 
Overlay 
(multi 
class) 
(0,10) 

Fuzzy Logic 
(0-1) 

2-0 1 10 99/0 
4-2 1 8 8/0 
6-4 0 6 6/0 
10-6 0 4 3/0 
20-10 0 1 1/0 

20 > 0 0 01/0 
 Slope Bo Slope IO Slope Fu 

 سازندها
Boolean 

logic 
(0,1) 

Index 
Overlay 

(multi class) 
(0,10) 

Fuzzy 
Logic 
(0-1) 

 99/0 10 1 آبرفت
ساير 

 08/0 0 0 سازندها

 Geo Bo Geo IO Geo Fu 
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: وزن هر واحد نقشه ضخامت آبرفت خشك در الگوهاي  10جدول                      : وزن هر واحد نقشه نفوذپذيري سطحي در الگوهاي مختلف 9جدول  
 مختلف

 

 

 

 

 

 ي مختلف: وزن هر واحد نقشه هدايت الكتريكي در الگوها 12جدول                            : وزن هر واحد نقشه قابليت انتقال در الگوهاي مختلف 11جدول  

 

 

 

 

 

 

  نتايج

 هاي نقشه در يعني باشد مي يك و صفر نطقم اساس بر اطالعاتي اليه هر در واحدها به دهي وزن الگو اين در) : Boolean Logic( بولين الگوي
 يافته تلفيق و نهايي هاي نقشه در. ندارد وجود بودن مناسب لحاظ از وسطي حد و نامناسب يا و است مناسب يا سيالب پخش نظر از واحد هر پايه
 نظريه اساس بر كه است شده استفاده BooleanAND اپراتور از تحقيق اين در. شود مي داده تشخيص نامناسب يا و مناسب يا پيكسل هر نيز

 پايه هاي نقشه تمام در كه پيكسلهايي فقط AND اپراتور در ديگر عبارت به. كند مي استخراج را ها مجموعه اشتراك ،AND اپراتور ها مجموعه
 مكانهاي نقشه و تلفيق زير فرمول اساس بر Boolean AND اپراتور در پايه هاي نقشه. گيرند مي قرار مناسب مناطق جز داشت، خواهند يك ارزش

 ). 8 شكل( آمد بدست الگو اين در سيالب پخش مناسب

 Suit BO = (Geo BO) AND (slope BO) AND (Inf BO) AND (Abroft BO) AND (Trans BO) AND (EcBO)                        :1 معادله

Suit Bo  =الگوي اساس بر سيالب پخش براي اراضي استعداد Boolean¬AND و Geo¬Bo، Slope¬Bo، Inf¬Bo، Abroft¬Bo، Trans¬Bo و 
Ec¬Bo  انتقال قابليت خشك، آبرفت ضخامت سطحي، نفوذپذيري شيب، شناسي، زمين هاي نقشه در سيالب پخش براي اراضي استعداد ترتيب به 

 .باشند مي Boolean الگوي اساس بر الكتريكي هدايت و

 هر به يابي مكان در آن اهميت اساس بر) نقشه( اطالعاتي اليه هر در واحدها به دهي وزن بر عالوه الگوها اين در:  Index overlay maps الگوهاي
 .هستند حالت دو داراي الگوها اين. شود مي داده وزن عوامل از يك

 به توجه با Boolean الگوي از هايي نقشه به آن اساس بر كه باشند مي Index overlay الگوهاي ترين ساده Binay evidence maps الگوي
 0 دهي وزن محدوده اين در و دارد بستگي محقق نظر به دهي وزن محدوده الگوها اين در. شود مي داده خاصي وزن يابي مكان در يك هر اهميت

ت طبقا
نفوذپذيري 

 سطحي
mm/hr 

Boolean 
 logic 
(0,1) 

Index 
 Overlay 

(multi class) 
 (0,10) 

Fuzzy 
 Logic 
(0-1) 

15 < 0 3 26/0 
15-25 1 8 64/0 

25 > 1 10 85/0 
 Inf Bo Inf IO Inf Fu 

 طبقات
 ضخامت

 آبرفت خشك
m 

Boolean 
 logic 
(0,1) 

Index 
 Overlay 

(multi class) 
 (0,10) 

Fuzzy 
 Logic 
(0-1) 

15   < 0 2 14/0 
30-15 0 4 30/0 
45-30 1 6 55/0 

45 > 1 10 75/0 
 Abroft Bo Abroft IO Abroft Fu 

 طبقات
 قابليت
 انتقال

m2/day 

Boolean 
logic 
(0,1) 

Index 
Overlay 

(multi class) 
(0,10) 

Fuzzy 
Logic 
(0-1) 

370 < 0 0 01/0 
680-370 0 3 3/0 
1050-680 1 8 55/0 

1050 > 1 10 75/0 
 Trans Bo Trans IO Trans Fu 

 طبقات
 هدايت 
 الكتريكي 

µmohs/cm 

Boolean 
 logic 
(0,1) 

Index  
Overlay 

(multi class) 
 (0,10) 

Fuzzy 
 Logic 
(0-1) 

420-0 1 10 65/0 
480-420 1 10 65/0 
610-480 1 10 65/0 

610 > 1 10 65/0 
 Ec Bo Ec IO Ec Fu 
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 شيب، شناسي، زمين هاي هنقش براي يابي مكان در) ها نقشه( اطالعاتي هاي اليه از يك هر اهميت به توجه با و است شده انتخاب 10 تا
 اساس بر و شده گرفته نظر در 5 و 6 ،8 ،8 ،10 ،10وزنهاي ترتيب به الكتريكي هدايت و انتقال قابليت خشك، آبرفت ضخامت سطحي، نفوذپذيري

 .باشد مي الگو اين از حاصل نقشه دهنده نشان 9 شكل. يافتند تلفيق الگو اين در زير فرمول

 Suit BO BEM = (10.Geo BO) + (10.slope BO) + (8.Inf BO) + (8.Abroft BO) + (6.Trans BO) + (5.EcBO)/47      :2 معادله

Suit Bo¬ BEM الگوي اساس بر سيالب پخش براي مستعد اراضي نقشه Binary Evidence Maps  فرمول، اين از حاصل نقشه در. مي باشد 
 نقشه رو اين از. است مناسب تر سيالب پخش براي باشد نزديك تر يك به عدد چه هر كه باشد مي يك و صفر بين ارزشي داراي پيكسل هر

 پنج به نهايي نقشه هاي كليه فراواني منحني منظور همين به. مي شود) Slicing( بندي طبقه سيالب پخش استعداد اساس بر حاصل رستري
 . مي دهد نشان را Binary evidence maps الگو در بسيال پخش براي اراضي استعداد نقشه 9 شكل. شده اند تقسيم مساوي طبقه

 وزن اهميت، اساس بر نيز اطالعاتي اليه هر در واحد هر به اطالعاتي، اليه هاي به وزن دهي بر عالوه Multi class maps يعني دوم الگوي در
 نظر در 10 تا 0 بين وزن دهي محدوده تحقيق اين رد كه دارد محقق نظر به بستگي اليه ها و واحدها به وزن دهي محدوده. شود مي داده خاصي
 .شدند تلفيق هم با الگو اين در پايه نقشه هاي زير فرمول طبق. است شده گرفته

 Suit IO = (10.Geo IO) + (10.slope IO) + (8.Inf IO) + (8.Abroft IO) + (6.Trans IO) + (5.Ec IO)/47                     : 3 معادله

Suit IO الگوي اساس بر سيالب پخش مستعد اراضي قشهن Multi Class Maps  10شكل(مي باشد.( 

Geo IN، Slope IN، Inf IN، Abroft IN، Trans IN و Ec IN شيب، زمين شناسي، نقشه در سيالب پخش براي اراضي استعداد ترتيب به 
 و انتقال قابليت خشك، آبرفت آبرفت ضخامت سطحي، نفوذپذيري

Index Overlay الگوي اساس بر ريكيالكت هدايت .مي باشند 
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 اعضا عضويت فازي هاي مجموعه نظريه اساس بر. باشد مي يك و صفر بين واحدها دهي وزن روش اين در): Fuzzy Logic( فازي منطق الگوي

 آن اعضاي كه شد گرفته نظر در اي مجموعه تحقيق اين در اساس ينا بر. باشد مي عضويت درجه داراي عضوي هر و نبوده قطعي و كامل طور به

 در. باشد مي يك و صفر بين عضويت درجه و سيالب پخش براي بودن مناسب مجموعه در عضويت معيار و پايه هاي نقشه از كدام هر واحدهاي

 بين بلكه يك، نه و است صفر نه شده داده هاي وزن ليلد همين به. شود نمي گرفته نظر در مطلق نامناسب و مطلق مناسب واحدي هيچ الگو اين

 . اند شده داده توضيح زير در اختصار به كه شدند تلفيق مختلف اپراتورهاي قالب در پايه هاي نقشه الگو اين در. است متغير يك و صفر

 اليه كليه بين در يعني. كند مي ستخراجا را اعضا عضويت درجه حداقل كه صورت بدين. هاست مجموعه اشتراك عملگر Fuzzy AND اپراتور

 مكان در بااليي دقت اپراتور اين دليلي همين به. كند مي منظور نهايي نقشه در و كرده استخراج را پيكسل هر) وزن( ارزش حداقل اطالعاتي هاي

 . آيد مي بدست زير فرمول طبق اپراتور اين براساس اراضي استعداد نقشه. دارد مستعد مناطق يابي

 Suit FA = Min (Min (Geo Fu, Slope Fu, Inf Fu), Min (Min (Abroft Fu, Trans Fu, Ec Fu)                                 :4 معادله

Suit FA الگوي اساس بر سيالب پخش مستعد اراضي نقشه Fuzzy Logic 11 شكل( باشد مي.( 

Geo Fu، Slope Fu، Inf Fu، Abroft Fu، Trans Fu و Ec Fu شيب، شناسي، زمين نقشه در سيالب پخش براي اراضي استعداد ترتيب به 

 .باشند مي Fuzzy Logic الگوي اساس بر الكتريكي هدايت و انتقال قابليت خشك، آبرفت ضخامت سطحي، نفوذپذيري

 ماهيت دليل به. شوند مي ضرب هم رد اطالعاتي هاي اليه تمامي اپراتور اين در ):Fuzzy algebraic product( فازي جبري ضرب اپراتور
 و شده كوچكتر اعداد خروجي نقشه در تا شود مي باعث اپراتور اين باشد، مي فازي مجموعه در اعضا عضويت درجه همان كه يك و صفر بين اعداد

: نقشه اراضي مستعد براي پخش سيالب بر اساس الگوي  10شكل 
Multi Class Maps 
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 در بااليي حساسيت و دقت پراتورا اين دليل همين به. گيرد مي قرار كمتري پيكسل تعداد خوب خيلي طبقه در نتيجه در. كنند ميل صفر سمت به
 ).12 شكل( شود مي استخراج اپراتور اين در اراضي استعداد نقشه 5 معادله اساس بر. كند مي اعمال يابي مكان

 Suit FP=Geo Fu × Slope Fu × Inf Fu × Abroft Fu × Trans Fu × Ec Fu                                                         :5 معادله

Suit FP اپراتور اساس بر سيالب پخش مستعد اراضي Fuzzy Algebraic Product است. 

شود. و به همين دليل در نقشه خروجي بر ها محاسبه ميدر اين اپراتور متمم مجموعه ):Fuzzy algebraic sum( اپراتور جمع جبري فازي
گيرد. كند. در نتيجه تعداد پيكسل بيشتري در طبقه خيلي خوب قرار ميل ميها به سمت يك ميخالف اپراتور ضرب جبري فازي ارزش پيكسل

 ). 13شود (شكليابي دارد. طبق فرمول زير نقشه استعداد اراضي در اين اپراتور استخراج مياين اپراتور حساسيت خيلي كمي در مكان

 Suit FS=1-((1-Geo Fu) (1-Slope Fu) (1-Inf Fu) (1- Abroft Fu) (1- Trans Fu) (1- Ec Fu))                                  :6معادله 

Suit FS  اراضي مستعد براي پخش سيالب بر اساس اپراتورFuzzy algebraic sum .است 

ديگري  جهت تعديل حساسيت خيلي باالي اپراتور فازي ضرب و دقت خيلي كم اپراتور فازي جمع، اپراتور ):Fuzzy Gammaاپراتور فازي گاما (
 باشد. كند و فرمول آن به صورت زير مي) معرفي شده است كه حد فاصل اپراتور فازي ضرب و فازي جمع عمل ميFuzzy gammaبنام (

Suit FG= (جمع جبري فازي) y× (ضرب جبري فازي) 1-y : 7معادله   

همان نقشه حاصل  خواهد بود و اگر  Fuzzy Sumل از باشد نقشه خروجي همان نقشه حاص همان طور كه از فرمول پيداست اگر 
تا  هاي مناسب پخش سيالب از باشد. در اين طرح نقشهبين صفر و يك مي خواهد بود. بنابر اين محدوده تغيرات  Fuzzy productاز 

 
استخرا

ج شده 
است 

كه به 
عنوان 
نمونه 
 نقشه

حاصل 
از 

اپراتور 

در  
شكل 

و  14
بقيه 
در 

بخش 
 پيوست آورده شده اند. 
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  بحث

 200 ميزان از آبدار اليه ضخامت و جنس تغيير بعلت تلوار مسيل و دهگالن سمت به دشت غربي حواشي از انتقال قابليت مقدار 5شكل اساس بر
 به دشت شرقي جنوب نواحي در و متغير روز در مربع متر 1050 تا 370 از) T( مقدار دشت مركز در. رسد مي روز در مربع رمت 700 حدود به

 صورت به متر 45 از بيش خشك آبرفت عمق حداكثر 6 شكل به توجههمچنين با  .رسد مي روز در مربع متر 1050 از بيش يعني مقدار بيشترين

 : نقشه اراضي مستعد براي پخش سيالب بر اساس الگوي  11كل ش
Fuzzy AND 

           12شكل 
   

: نقشه اراضي مستعد براي پخش سيالب بر اساس الگوي  14شكل 
0.5=Fuzzy gamma 

 

الگوي : نقشه اراضي مستعد براي پخش سيالب بر اساس  13شكل 
Fuzzy algebraic sum 
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 شمال نواحي در. باشد مي متر 45 تا 15 بين خشك آبرفت عمق داراي دشت از بزرگي سطح. شود مي مشاهده تدش شرق و مركز در هايي لكه
 آبخوان ساالنه تخليه و تغذيه مقادير دهگالن دشت مطالعاتي محدوه در. است متر 15 از كمتر خشك آبرفت عمق هايي لكه صورت به غربي

 تمامي افت بيانگر كلي روند متاسفانه اما دارد مطالعاتي منطقه زميني زير آب سطح ساالنه نوسانات نميزا بر بسزايي تاثير امر اين كه است متفاوت
 بيانگر بخوبي 2 نمودار در 75 كيلومتر چاه زيرزميني آب سطح ساالنه تغييرات مثال عنوان به كه است 1388 تا 1366 سال از منطقه هاي چاه
 .است مسئله اين
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 (دشت دهگالن) 75ييرات ساالنه سطح آب چاه كيلومتر : نمودار تغ 2نمودار 

 در سيالب پخش مستعد هاي عرصه يابي مكان در اطالعاتي هاي اليه تلفيق براي الگو بهترين ضرب فازي اپراتور شده، ارزيابي الگوهاي ميان از
 جبري ضرب اپراتور شود مي اعداد از يك هر از كوچكتر عددي يك و صفر بين اعداد حاصلضرب اينكه دليل به. باشد مي مطالعه مورد محدوده

 به اي عرصه فقط مطالعه مورد محدوده كل از كه طوري به. دهد مي نشان يابي مكان در بااليي حساسيت و دقت) Fuzzy product( فازي
 . است داده تشخيص مناسب را) محدوده كل% 27/6 حدود( هكتار 32/4548 مساحت

 ذكر اپراتور دو بين نيز آنها دقت است بديهي كند مي عمل جمع فازي و ضرب فازي اپراتور دو فاصل حد  Fuzzy logic الگوي از گاما اپراتور چون
 . است كمتر گاما اپراتورهاي از جمع فازي اپراتور دقت و بيشتر گاما اپراتورهاي از ضرب فازي اپراتور دقت كه بطوري يابند، مي تغيير شده

 كه طوري به است برخوردار كمي بسيار دقت از يك و صفر بين اعداد ماهيت و خود ماهيت دليل به) Fuzzy sum( فازي جبري جمع اپراتور
 . است داده تشخيص مناسب را) محدوده كل% 86 از بيش( مطالعه مورد محدوده كل از هكتار 62279

 و دارد يابي مكان در را خوبي نسبتا دقت و حساسيت كند، يم استخراج را مجموعه اشتراك اينكه دليل به Fuzzy logic الگوي در AND اپراتور
 . است داده تشخيص مناسب را محدوده% 7/16 حدود

 هر به دهي وزن آن علت كه باشد، مي Binary evidence maps الگوي از بيشتر Multi class maps الگوي دقت Index overly الگوهاي در
 . باشد مي Multi class Maps الگوي در ها اليه خود به دهي وزن بر عالوه) Binary صورت به نه البته( اليه هر در موجود واحدهاي از يك

 وزن يابي مكان در اطالعاتي اليه هر به اينكه دليل به باشد، مي Boolean logic الگوي از بيشتر يابي مكان در Index overly الگوهاي دقت
 . شود مي داده خاصي

 جبهه و شرقي شمال و شمالي مناطق آن زيرزميني آب خروجي جريان جبهه كه است هيدروژئولوژيكي واحد يك بصورت دهگالن دشت آبخوان
 مناطق تناسب و تحقيق اين نتايج به توجه با لذا باشد مي شرقي جنوب و جنوبي غربي، جنوب غربي، نيز دشت به زيرزميني آب ورودي جريان
 آب انحراف جهت الزم تاسيسات ساخت و طراحي منطقه، عمومي شيب به توجه با و يالبس پخش طريق از مصنوعي تغذيه جهت دشت شرقي

 .بود خواهد پذير امكان منطقه هيدرولوژي تر دقيق مطالعات انجام با شده بيني پيش مستعد مناطق در آن پخش و تلوار رودخانه

 

 منابع مورد استفاده



14 
 

 ."مطالعات خاكشناسي نيمه تفضيلي منطقه ليالخ"، 1364ه تحقيقات خاك و آب. سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، موسس ]1[ 

 -مطالعات خاكشناسي نيمه تفضيلي منطقه قروه"، 1361سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي، موسسه تحقيقات خاك و آب. ] 2[
 ."دهگالن

[3] FAO. Soil Bulletin. 1979. "Soil survey investigations for irrigation", No. 42. 

 . گياه و آب خاك، تجزيه آزمايشگاه كردستان، استان كشاورزي و فني خدمات تعاوني شركت ]4[

، پايان نامه كارشناسي ارشد، "هاي آبياري باراني كالسيك ثابت اجرا شده در دشت دهگالنبررسي و ارزيابي سيستم"، 1388. رسالنفاريابي، ا ]5[
 .20-34دانشگاه كردستان، 

، پايان نامه كارشناسي ارشد، "هاي آبياري باراني چرخدار اجرا شده در دشت دهگالنارزيابي فني سيستم "،1388. ورانيمين مشرفي، گ] 6[
 .20-34دانشگاه كردستان، 

 ."تانكردس استان خاكهاي كيفيت پايش طرح" ،1389. آب و خاك تحقيقات موسسه طبيعي، منابع و كشاورزي تحقيقات سازمان] 7[

، پايان نامه كارشناسي "دشت تسوج -بررسي نهشته هاي كواترنر جهت تعيين اراضي مناسب پخش سيالب"، 1382. ريممهرورز مغانلو، ك] 8[
 .63-85ارشد، دانشگاه تهران، 

 ."طرح مطالعه پتانسيل آبهاي زيرزميني و تغذيه مصنوعي دشت دهگالن"، 1382اي كردستان. شركت آب منطقه] 9[

 ."داده هاي پيزومتري دشت دهگالن"، 1388اي كردستان. شركت آب منطقه] 10[

مطالعه موردي  -يابي پخش سيالبتعيين شاخصهاي مورد نياز در مكان "،1379. حمد حسينو مهديان، م عفر.، غيوميان، جاقرقرمزچشمه، ب ]11[
 .54-93داري، آبخوان ، مجموعه مقاالت دومين همايش سراسري دستاوردهاي طرح"دشت ميمه اصفهان

[12] Ghayoumian J., Ghermezcheshme B., Feiznia S. and Noroozi A.A 2004. "Integrating GIS and DSS for 
identification of suitable areas for artificial recharge, case study Meimeh Basin, Isfahan, Iran", Journal of 
Environmental Geology 47(4): 493-500. 

، پايان "GISهاي مستعد اجراي عمليات پخش سيالب در محيط يابي عرصهارزيابي اراضي به منظور مكان"، 1381. عفرج سلطاني، محمد ]13[
 .68-84نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، 

، "هاي سنجش دور و سيستم اطالعات جغرافياييزميني با استفاده از دادهتعيين مناطق مناسب جهت تغذيه آبهاي زير"، 1382. هزادنوري، ب ]14[
 .54-73پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 

[15] Krishnamurthy J, and Khumar V. 1996. "An approach to demarcate groundwater potential zones through remote 
sensing and geographical information system". J Remote Sensing 17(10):1867–1884. 

[16] Saraf AK, Choudhury PR. 1998. "Integrated remote sensing and GIS for ground water exploration and 
identification of artificial recharge sites". Int J Remote Sensing 19(10):2595–2616. 


