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 سيالب با گسترش مستعدهاي  عرصهيابي  مكانهاي مفهومي در ارزيابي مدل

 مكانياطالعات امانه هاي سنجش از دور و س داده استفاده از
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 هچكيد

منابع آبي شدیدا در رنج است، ضرورتي اجتناب ناپذیر به وقوع پیوسته در کشور که از کمبود های بهوری از سیالب بهره

مناطق . شودميوری محسوب  های ساده و قابل اعتماد بهرهپخش سیالب در مناطق مستعد یکي از روش ،شمار آمده

شکل  که شناسایي این نقاط به هستندبرداری و پخش سیالب دارای خصوصیات منحصر به فردی  مساعد برای بهره

یابي به این سرعت و دقت دست ،GISای و تکنیك  گیر و پرهزینه است. استفاده از اطالعات ماهوارهوقتسنتي بسیار 

های سبزوار، است که شهرستانبخشي از دو استان خراسان رضوی و شمالي کند. منطقه تحقیق،  زیادتر ميرا مناطق 

های  اطالعاتي، شامل واحد  الیه هفت. در این تحقیق شودمل ميآباد را شا اسفراین، جاجرم، کاشمر، بردسکن و خلیل

مورد تجزیه و  و ضریب ذخیره انتخاب و باروانکاربری، شیب، نفوذپذیری، ضخامت آبرفت، های محدودیت کواترنری،

تهیه و شناسي  زمین 3:353333 های قه مورد بررسي از نقشههای کواترنری در منطنهشته هنقش .ندتحلیل قرار گرفت

. انتخاب شد کاری  واحد مطالعه یا عرصه 41نهایتا اطالعاتي  الیهاین در د. ش کنترلهای هوایي، ها از روی عکسمرز آن

با استفاده تصاویر ماهواره، استفاده شد.  چشمي کاربری، از روش بررسي صحرایي و تفسیرهای بررسي محدودیت برای

-بهرهو مورد تهیه  GISمتری، نقشه شیب در  13های ری و با انتخاب سلولمت 333های میزان منحنياز فایل رقومي 

-کاوش ، از روشضخامت آبرفت برای تعیینو های مضاعف  برای بررسي نفوذپذیری، از روش استوانهبرداری قرار گرفت. 

متر و انجام  یكبرداری خاك تا عمق  ضریب ذخیره، با روش نمونه همطالع ،. همچنیناستفاده شد، های ژئوفیزیك

ررسي هیدرولوژی و بروش جاستین، ه از جداول رایج موجود، انجام شد و باالخره بهبا استفاد و بندی آزمایشات دانه

منطق بولین، شاخص  سه مدل آماریدهي و کاربرد  صورت پذیرفت. با روش وزن ها، ساالنه عرصه برواناتعیین حجم 

. شد، اولویت مناطق مستعد برای پخش سیالب، تعیین هااز عملگرهای آن همراه تعدادی به ی،پوشاني و منطق فاز هم

تفکیك و شناسایي  جهت هاروشباالتری نسبت به سایر یي اکارجمع از  عملگرنتایج نشان داد که مدل فازی با 

تصویر  که ضمن آن های کنترلي دارد، پوشاني را با عرصهبوده و بیشتریت هم برخوردار ،های مناسب پخش سیالب نهشته

فاده همراه است به تفسیر چشمي آن این منظور است کهی برای نوارترین ترکیب سه بهترین و مناسب RGB742مجازی 

  .ها انجامدبندی آن تواند به شناسایي مناطق مستعد پخش سیالب و اولویتمي ،مکانياطالعات امانه از س

 

 پوشاني، فازی ، شاخص همخراسان، تغذیه مصنوعي ،ای تصاویر ماهوارهبولین، : هاي كليدي واژه
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 مقدمه

هوا روشوي سواده و قابول     پخش سیالب بر آبخووان 

از طور  دیگور،    .استوری از سیالب  اعتماد برای بهره

بورداری   خشك ایران، ضرورت بهوره  اقلیم خشك و نیمه

سوازد و بوه هموین    موي بهتر از نزوالت جوی را تشدید 

عنوان یکي ههمچنان بدلیل مهار و استفاده از سیالب، 

های استفاده بهینه از منابع آبوي، موورد توجوه    از روش

. تغذیوه مصونوعي   استگذشتگان و حال این سرزمین 

هوای بسویار   ، مفهوم جدیدی نیست و از زماننیز سفره

ی انسوان  که ضرورت اداره نمودن منوابع آب بورا   کهن

وجوود آمود. تقاضوای    مشخص شد، این بحو  نیوز بوه   

هوای پخوش سویالب،    رای افوزایش ایسوتگاه  روزافزون ب

یوابي منواطق مسوتعد جدیود را تشودید       ضرورت مکان

روش  سازد. گرچه شناسایي منواطقي در کشوور بوه    مي

سوونتي، کووه از شوورایب الزم بوورای گسووترش سوویالب  

برخوردارند، معموالً منجر به تشخیص منواطق مسوتعد   

-وقوت بسیار  غالباًها ، لکن استفاده از این روششودمي

 گیر و پرهزینه است. 

ای و مواهواره با اسوتفاده از تصواویر    پژوهشدر این 

آوری برخووي از پارامترهووای فیزیکووي، طبیعووي،  جمووع

محیطي و اقلیمي در منطقه و تلفیق این اطالعوات در  

بوا کموك تعودادی از    ، سعي شده است توا  GISمحیب 

ای کمتر به  با سرعت و صر  هزینههای مفهومي،  مدل

های مستعد پخوش سویالب اقودام و بوا      محلشناسایي 

نقشوه مربوطوه بورای     ،بندی مناطق دهي و اولویتوزن

. شوود انودرکاران اجرایوي کشوور فوراهم     دستاستفاده 

توورین روش یووا دسووتورالعمل بوورای  معرفووي مناسووب

 و ارائوه سویالب   هوای مناسوب پخوش    شناسایي عرصه

تور و کوم    شناسوایي سوریع   بورای اجرایي  يدستورالعمل

شومار   از دیگر اهدا  این بررسوي بوه  ها، عرصه ترههزین

 آید. مي

وری از سویالب و پخوش    به تناسب رونقي که بهره

آن بر روی آبخوان برای تغذیه سوفره، تقویوت پوشوش    

پیودا نمووده    غیره گیاهي، جلوگیری از تخریب سیل و

متعددی نیز در همین راستا صورت  هایپژوهشاست، 

انجوام گرفتوه    هوای پژوهشگرفته است. بررسي سوابق 

در خصوص پخش سیالب حاوی گزارشات ارزشومندی  

هوای مناسوب بورای     در ارتباط با چگونگي تعیین محل

در مطالعوات   RSو  GISگسترش سیالب و استفاده از 

(، در تحقیقوي کوه در   3333) Jafari باشود. مرتبب مي

عواموول مووورر در   ،اسووتان بوشووهر انجووام داده اسووت  

یابي مناطق مستعد عملیات گسوترش سویالب را    مکان

در پژوهش خود  ودر این استان مورد ارزیابي قرار داده 

و ه ضو یشینه وقوع سیل، هیدروژئولوژی حوسه عامل پ

تورین عوامول    عنوان مهم، بهرا شناسي کواترنرهارسوب

موورد   ،وری از سویالب یابي با هد  بهوره مورر در مکان

نتیجه گرفته است که  محقق اینتوجه قرار داده است. 

خیزی باال ه استان، مستعد سیلضحو 13ه از ضحو 35

هوووا در بررسوووي موووورد آن هفوووتکوووه تنهوووا  بووووده

 .  اند  بوده هیدروژئولوژی مستعد آبگیری

Soltani (3333    در تحقیقي که در حووزه آبخیوز ،)

ه آبخیز بزرگ اهرم در اسوتان بوشوهر بوه    زسمل از حو

هوای شویب،    اسوتفاده از نقشوه   انجام رسانده اسوت، بوا  

واحدهای کوواترنر،   ،قابلیت اراضي، نفوذپذیری سطحي

مناطق مستعد اجرای  ،ضخامت آبرفت و کاربری اراضي

 و GISعملیات پخش سیالب را شناسایي و در محویب  

های فوق را تلفیوق نمووده    الیه ،های آماری کمك مدل

بنودی منواطق    است. او نتیجه گرفته است کوه اولویوت  

پوشواني را بوا    مدل فازی بیشترین هوم  وسیلهبهستعد م

(، در 3333) Jalaliهوای کنترلوي داشوته اسوت.      عرصه

هوای مخوروط   گزارشي که تحت عنوان تعیوین ویژگوي  

عنووان نقواط مسوتعد بورای     های غیر مزروعي بوه  افکنه

ای  سیالب با استفاده از تفسویر تصواویر مواهواره    پخش

 3533را بورای بویش از   پوارامتر   33ارائه نموده است، 

های غیر مزروعي کشور به ربوت   مورد از مخروط افکنه

رکوورد ایون پایگواه مربووط بوه       هفترسانده است که 

ای  دست آمده از تفسیر تصواویر مواهواره  ههای ب ویژگي

بوده است. او نتیجه گرفته اسوت کوه تفسویر چشومي     

ای روشوي مناسوب بورای تهیوه نقشوه       تصاویر مواهواره 

باشود و اسوتفاده از    ای غیر مزروعي ميه نهمخروط افک

تواند بوه شناسوایي منواطق     مي مکانياطالعات امانه س

 انجامد.ها  بندی آن مستعد پخش سیالب و اولویت

Broshkeh  وNajafi (3331 بوووا روش بررسوووي ،)

ای و کنتوورل صووحرایي اطالعووات، محوودود    کتابخانووه

 بووا اسووتفاده از دو نقشووه هووای کووواترنری را   نهشووته

شناسووي و ارزیووابي اراضووي و تلفیووق اطالعووات   زمووین

در محدوده استان آذربایجان غربوي شناسوایي    ،حاصله

هکتار کوه در   43154کردند. نتایج نشان داد که نهایتاً 
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-اند، مساعد پخش سیالب مي مکان پراکنش یافته 35

(، تحقیقووي را  3334) Mehrvarz Moghanloباشووند. 

پخش سیالب در دشوت  های مستعد برای تعیین مکان

کیلومتری شمال غرب شهرستان تبریز  333 در تسوج

انجام داده است. پنج عامل شیب، نفوذپذیری سوطحي،  

کیفیت آبرفوت   قابلیت انتقال، ضخامت آبرفت خشك و

های زیرزمیني( انتخواب و موورد   )هدایت الکتریکي آب

اند. نتیجوه ایون تحقیوق نشوان داده      بررسي قرار گرفته

 Fuzzy Logic از مودل  =5/3gamma راتوور است که اپ

 پوشوواني را بوا عرصووه کنترلووي داشووته و  بیشوترین هووم 

هوای مناسوب   بهترین مدل تلفیق بورای تعیوین مکوان   

 باشد. سیالب در منطقه مورد مطالعه مي پخش

Ghermezcheshmeh ( 3336و همکوواران ،) رابطووه

واحودهای ژئومورفولووژی دشوت میموه و منواطق       بین

. بودین  انود  کورده بررسي را سیالب  پخشمناسب برای 

از تفسیر  منظور نقشه ژئومورفولوژی منطقه، با استفاده

ای و  پووردازش تصوواویر موواهواره  ،هووای هوووایي عکووس

این نقشه بوا نقشوه    و سپسهای توپوگرافي تهیه  نقشه

سیالب موورد مقایسوه قورار     پخش تناسب اراضي برای

کوه  ه اسوت  نشوان داد پوژوهش  این . نتایج ه استگرفت

درصد( بوا   35پوشاني خوبي )  اپانداژ هم سر واحد دشت

بوا توجوه    شته وپخش سیالب دا مناطق بسیار مناسب

های ژئومورفولووژی در منواطقي    به سهولت تهیه نقشه

هوا   ، ایون نقشوه  هسوت  که فاقد اطالعات زیور سوطحي  

عنوان معیاری مناسب برای تعیوین منواطق   تواند به مي

یك در  ورد استفاده قرار گیرد.م ،مناسب پخش سیالب

در منطقوه مادیواپردیش از کشوور هنود،     واقوع  بررسي 

منظوور اسوتخراج سویمای     بوه  LISS II-IRSهوای  داده

هیوودروژئومورفولوژی در منطقووه، مووورد اسووتفاده قوورار 

هوای اسوتخراج    دادهوسویله   بوه ها گرفته است. این داده

 هوای  منطقه، شبکه هیودروگرافي و داده  DEMشده از 

مورد تجزیوه   GISزیرزمیني پشتیباني و در محیب   آب

دهود کوه    و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان مي

توانود در طراحوي یوك منطقوه      موي  GISو  RSتلفیق 

مناسب پخوش سویالب در منواطق کوهسوتاني کموك      

   (.Srinivas، 3335 و Kishnamurty)نماید 

منظور بررسوي منواطق دارای   بهدیگر، پژوهشي در 

از  Marudaiyarپتانسیل تغذیه سفره در حووزه آبخیوز   

کشور هند، چندین نقشه موضوعي از قبیل لیتولووژی،  

، سطوح آبگیر، شبکه هیودروگرافي، خواك،   شکل زمین

های سونجش از دور موورد اسوتفاده قورار      شیب و داده

-فون خوبي توانایي کاربرد   هگرفتند. نتایج این بررسي ب

، در مشخص کردن مناطق GISسنجش از دور و  آوری

و  Kishnamurty)دهود   مساعد تغذیه سفره را نشان مي

هایي از کارناتاکوا  در بخش ،همچنین (.3336 ،همکاران

صوورت  از کشور هند، سه عرصه آزمایشوي مختلوف بوه   

شناسوي   شرایب زموین  هدهندنشانهای زهکشي ضهحو

ارزیابي و مقایسه چندین عامل موورر   منظور، بهمختلف

ارزیابي قابلیوت   ،های زیرزمیني و همچنینبر وجود آب

ای هنوود  هووای گیرنووده امووواج موواهواره اسووتفاده از داده

(IRSدر مطالعات آب )   .های زیر زمیني، انتخاب شودند

های گیرنوده  دادهاستفاده از امکان دست آمده، هنتایج ب

(IRSبرای ارزیابي آب )را موورد تاییود   زیرزمینوي   های

   .(Choudhurg، 3333و  Sarat) قرار داده است

تقریبوا  دهد کوه   تحقیق نشان مي سابقهبندی جمع

طوور  هور کودام از مووارد بوه     ،در تمام تحقیقوات فووق  

و در  انوودشوودهگیووری  مسووتقل بررسووي شووده و نتیجووه

و ضریب ذخیره ها، به کاربری اراضي انبوهي از پژوهش

عمول آموده    کدام از تحقیقات بوه در هیچو  توجه نشده

تعداد پارامترهای منتخب از پونج عامول تجواوز نکورده     

عنوووان هحاضوور هفووت پووارامتر بوو  پووژوهش. در اسووت

کوه دو   ،یوابي انتخواب   پارامترهای مهم و مورر در مکان

-، بوه کاربریهای محدودیتپارامتر شناسایي کواترنر و 

تفسیر چشمي تصاویر ماهواره، پارامتر شویب بوا    وسیله

و چهار پارامتر دیگور   مکانياطالعات  انهمااستفاده از س

ای حاصول   هوای صوحرایي و کتابخانوه    با انجام بررسوي 

 GISعالوه از چندین مدل آماری سازگار بوا  هاند. ب شده

بندی، ارائه شوده اسوت.    استفاده و بهترین مدل اولویت

در پژوهش حاضور کوه مبتنوي بور     بخشي از روش کار 

موورد   ،اسوت ای  استخراج اطالعات از تصواویر مواهواره  

هوای گذشوته قورار نگرفتوه      توجه چنداني در پوژوهش 

 .است

 

 مواد و روش تحقيق

استان این بررسي در بخشي از  :منطقه مورد پژوهش

شوش شهرسوتان سوبزوار،    سوط   کوه   خراسان پهناور

آبوواد را خلیوولاسووفراین، جوواجرم، کاشوومر، بردسووکن و 

اسوا  تقسویمات    . بور انجام شده است ،شودشامل مي
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جدید کشوری در حال حاضر این منطقه در دو اسوتان  

خراسان رضوی و خراسوان شومالي واقوع شوده اسوت.      

 توا  33 53منطقه مورد پژوهش در طول جغرافیوایي 

13 53  و عرض جغرافیایي15  تا13    واقوع شوده

منطقه قله شاه جهوان در محودوده     بلندترین نقطه که

تورین   متور و پسوت   1313شهرستان اسفراین با ارتفاع 

متر در محل حاشیه کوویر    333نقطه منطقه با ارتفاع 

است. اقلیم منطقه متنووع  ده ششهرستان سبزوار واقع 

طووور کلووي از نوووع خشووك و کووویری محسوووب و هو بوو

متور  میلوي  333متوسب ساالنه بارندگي در آن حودود  

 ،مودت دموا  د. بر پایوه مشواهده آموار دراز   شو برآورد مي

گراد و حداقل  + درجه سانتي45حداکثر مطلق حرارت 

گراد به ربت رسیده اسوت.   درجه سانتي -33مطلق آن 

کیلومترمربع  1/46636مساحت منطقه مورد پژوهش، 

 .دشبرآورد 

عواموول متعووددی در  :مطالعااهمااورد  پارامترهاااي

پخوش سویالب، بوا     بورای یابي به مناطق مستعد  دست

وری هرچه بیشوتر از سویالب    هد  تغذیه سفره و بهره

دخالت دارند که تموام ایون عوامول بورای انجوام یوك       

تحقیق قابل انتخاب نیستند. در این بررسي با توجه به 

تجربیووات موجووود در  کارهووای انجووام شووده قبلووي و 

تور   لکشور و با هود  تکمیو   خصوص پخش سیالب در

 ،رواحد کوواترن  عاملهفت ، گذشتههای  نمودن پژوهش

کواربری اراضوي، شویب، نفوذپوذیری،     هوای   محدودیت

مورد  ضخامت آبرفت، رواناب و ضریب ذخیره انتخاب و

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

مخوروط   334 ابتودا  ر،رسوبات کواترن  برای مطالعه

هوای   افکنه در محدوده منطقه مورد پوژوهش از نقشوه  

ها از روی  و مرز آن شناسایي شناسي زمین 3:353333

حاصله رقوومي    های هوایي کنترل و سپس نقشه عکس

با توجه به توصیه . دشوارد  مکانياطالعات  امانهو به س

Kosar (3335 مبني بر ایون ،)  در انتخواب محول   "کوه

گسترش سویالب هویچ اقودامي جوایگزین بازدیودهای      

و اطالعات قابل اطمینوان   آوری آمار دقیق محلي، جمع

، بووا انجووام "دشووو و مشووورت بووا افووراد مجوورب نمووي 

 353، های صوحرایي و کسوب اطالعوات محلوي     بررسي

دشوواری  دالیول:   یکوي از  از یوا بیشوتر   منطقه به یوك 

بردار بورای   عدم وجود بهره، دسترسي به مخروط افکنه

شووری اراضوي،   ، انتفاع از نتایج عملیات پخش سیالب

کووچکي و  نهایتا  پر معارض بودن اراضي وشوری آب، 

در و  حوووذ ، هوووای مجووواور لوووزوم ادغوووام در واحووود

عنووان واحودهای   عرصوه بوه   41گیوری نهوایي    تصمیم

   .ندانتخاب شد مطالعه

 مطالعوه،  واحد 41مشخص نمودن دقیق مرز  برای

، 3333مربوط به سوال   TM ای لندست تصاویر ماهواره

3فراوانوي   تعوداد انتخاب و 
FCC   کوه   شود  ایجواد از آن

عنووان بهتورین   بوه   FCC742ی نووار ترکیب سه نهایتا 

 نوواری بوا وضووح و تفکیوك بهتور اطالعوات و      ترکیب 

کواربری تووام بوا    هوای  محدودیتبررسي  برایمناسب 

-عنووان تصوویر پوس   بهتائید و  ،سازی کواترنرها آشکار

برداری قورار   بهره ، موردزمینه از جریان تفسیر چشمي

الگو و شکل ، دو معیار جریان تفسیر چشمي در گرفت.

محووودوده اراضوووي کشووواورزی، منووواطق مسوووکوني و 

امکوان   و های منابع طبیعي، در نظر گرفتوه شود   عرصه

های مجاور  سمت نهشتهتوسعه عرصه پخش سیالب به

بررسي تا در صورت وجوود آب موازاد، امکوان یوا عودم      

  امکان توسعه مورد ارزیابي قرار گیرد.

هوای مشوخص    عرصوه  بندی اولویتبرای  ،همچنین

واحودهای تفکیوك    نیا بریده بریده بوود  مسط  ،شده

. بوود شده طي مرحله تفسیر چشمي نیوز موورد توجوه    

کواربری اراضوي منواطق     ،طي دوره عملیوات صوحرایي  

صوورت نیواز اصوالح شود.      تفکیك شوده کنتورل و در  

دهووي و اولویووت کوواربری اراضووي    ، امتیوواز3جوودول 

   دهد. پژوهش را نمایش ميهای مورد  عرصه

هوای آبرفوت گسوترده در     منظور شناخت ویژگيبه

بیني کیفیت رسووب و آب    های مورد نظر و پیش عرصه

تفسیر  ازاستفاده  ،ها و همچنین ه به آنضورودی از حو

روی  ها بور  موقعیت آن، های ژئوالکتریكنتایج برداشت

 وشناسي مختلف غرب خراسان تعیین  های زمین نقشه

های گسوترده   و سازندهای سنگي  سپس رسوبات، واحد

نوام و   .تعیوین شود  نیز های مربوطه  هضدر عرصه و حو

 4توا   3منطقه در جوداول   41موقعیت هر کدام از این 

 آورده شده است. 

                                                 
1
 False Color Composite  
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 کاربری اراضي در هر کدام از موارد بررسي در واحدهای مطالعههای  تیمحدودامتیاز  -1 جدول

 جمع امتیاز *طبقه
 معارض محدودیت گسترش بریدگي عرصه

 نام عرصه کد
 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

M 3 *   *  * s1 داورزن 

T 3  * *  *  s2 ریوند 

M 3 *   *  * s3 کهنه-شطه 

T 3 *   * *  s4 شهرستانك 

T 3 *   * *  s5 یام 

T 3 *   * *  s6 اندوقان-واژه شاه 

K 1  *  *  * s7 دهانه سنگ کلیدر 

T 3 *  *   * s8 ه شهریضحو 

K 1  *  *  * s9 بفره 

K 1  *  *  * s10 مهر 

M 3 *   *  * s11 صدخرو 

M 3  * *   * s12 کالته سادات 

M 3 *   *  * s13 نهاردان 

T 3 *   * *  s14 زرقان 

M 3  *  * *  s15 ارگ 

T 3  * *  *  e1 دهانه اجاق 

T 3  * *  *  e2 آباد خالد 

M 3  *  * *  e3 چهار برج 

M 3  *  * *  e4 ایزی 

T 3  * *  *  e5 بابا قدرت 

K 1  *  *  * k1 بهاریه 

M 3  * *   * k2.1 )شمال کاشمر)سمت چپ 

T 3 *  *   * k2.2 )شمال کاشمر)سمت راست 

M 3  *  * *  k3 کالته امیری 

K 1  *  *  * k4 سرحوضك 

T 3  * *  *  k5 شش تراز 

K 1  *  *  * k6 رحیم آباد 

N 3 *  *  *  k7 چلپو 

T 3  * *  *  k8 سنگ رفت 

M 3  *  * *  j1 اندوقان-سنخواست 

M 3  *  * *  j2 آبخوان جاجرم 

K 1  *  *  * j3 جربت-خراشا 

K 1  *  *  * j4 آبادکریم 

K 1  *  *  * j5 گریکال 

M 3  * *   * b1 دهان قلعه 

M 3 *   *  * b2 تیجو-بیرگ 

T 3 *   * *  b3 ه شهری بردسکنضحو 

M 3  *  * *  b4 دهانه فرح 

K 1  *  *  * b5 سنگ حاجي 

M 1  * *   * b6 دهانه قلي کور 

K 1       b7 )کالته جمعه )انابد 

M 3  * *   * b8 خریگوره-گرزیا 

T 3  * *  *  b9 دهانه رسن 
 .   دندار کاربریتوسعه به لحاظ را  متوسب حالت M و باالترین امتیاز K ،زترین امتیاپایین Tباشد، ارزشي هر عرصه، به لحاظ کاربری مي  منظور از طبقه، رتبه *
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شیب متوسب در هور کودام از   برای انجام پژوهش، 

نقشوه رقوومي   نمودن منظور  باواحدهای تفکیك شده 

 و خراسوان هوای   متری اسوتان  333های میزان  منحني

عملیووات  روشبووا و متووری  13هووای انتخوواب سوولول

د. بورای  شو فوراهم   ،GISدادن دو نقشه در محیب  قطع

این منظور نقشه رستری واحودهای کوواترنر بوا نقشوه     

توك   شیب قطع و مقادیر عمودی یوا رتبوه شویب توك    

هوای هوم   هوای کوواترنر از پیکسول    های واحود پیکسل

انگین د. میو شو موقعیت خود در نقشه شیب اسوتخراج  

عنوان شویب عرصوه موورد    وزني شیب در هر عرصه به

 یبورا  نشان داده شده است. 3جدول  در کهنظر نهایي 

نخستین فرآیند مهوم آب   که یتعیین میزان نفوذپذیر

 ،Munnsو  Singer) شووود  موويدر خوواك محسوووب  

و پووس از از روش اسووتوانه مضوواعف اسووتفاده ، (3336

 یپوذیر  سرعت نفوذ، كخا معادله نفوذ آب در محاسبه

 د.  شدر آن نقطه تعیین 

خروط افکنه، سوه  م در هر عرصه و تقریبا در وسب

ای که نقاط انتخابي معور    گونه شکل مثل  به نمونه به

انتخاب و آزمایش نفوذپذیری  ،تمام سط  آبرفت باشند

عنووان  وق انجام شد. متوسب سرعت نفوذ بوه روش فبه

در  ، کوه عرصوه موورد نظور منظوور     یمیزان نفوذپوذیر 

  آورده شده است. 3جدول 
 

 های مورد مطالعه پذیری هر کدام از عرصه شیب متوسب وزني و میزان نفوذ -2 دولج

 نام عرصه ردیف
متوسب شیب 

)%( 
نفوذپذیری 
(cmh

-1
) 

 نام عرصه ردیف
متوسب شیب 

)%( 
نفوذپذیری 
(cmh

-1
) 

 31 16 1/1 داورزن 3
 کاشمر شمال

 )راست(
5/1 3 

 3/3 1/3 کالته امیری 34 31/35 3/3 ریوند 3

 3/3 3/5 سرحوضك 35 3/33 5/1 کهنه-شطه 1

 3/3 3/3 شش تراز 36 5/36 3/1 شهرستانك 4

 3 3/3 آباد رحیم 33 3/33 3 یام 5

 3/5 6/3 چلپو 33 46/36 3/3 اندوقان -شاه واژه 6

3 
دهانه سنگ 

 کلیدر
 4 3/1 سنگ رفت 33 3/13 3/3

 36/35 5/3 اندوقان-سنخواست 13 3/16 4/1 ه شهریضحو 3

 36/33 3/43 آبخوان جاجرم 13 33 3/1 بفره 3

 33 5/35 جربت-اخراش 13 33 3/1 مهر 33

 33 3/13 کریم آباد 11 13 3/1 صدخرو 33

 33 4/33 کال گری 14 33 1/3 کالته سادات 33

 5/33 5/3 دهان قلعه 15 33 5/4 نهاردان 31

 33 1/1 تیجو -بیرگ 16 34 3/3 زرقان 34

 13 33 3/3 ارگ 35
ه شهری ضحو

 بردسکن
3/3 4/3 

 3/33 3 دهانه فرح 13 3/33 3 دهانه اجاق 36

 3 5/3 سنگ حاجي 13 6 3/4 آباد خالد 33

 3/4 6/3 کوردهانه قلي 43 14 3/4 چهار برج 33

 13 3/1 کالته جمعه )انابد( 43 3/33 6/4 ایزی 33

 3 4/3 خری گوره-گرزیا 43 3/33 3 بابا قدرت 33

 3 1/4 دهانه رسن 41 3/1-6/3 3/1 بهاریه 33

33 
 شمال کاشمر

 )چپ(
4/1 3     

 

منظوور تعیوین ضوخامت    مطالعات ژئوالکتریوك بوه  

 های شناسایي شده، آبرفت و عمق سنگ کف در عرصه

 انجام شود.  عملیات صحرایي هفت روزه دو مرحله طي

ها از دستگاه ژئوالکتریك ساخت در تمامي این برداشت
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. شود اسوتفاده   SAS300سوئد از نوع  ABEMکارخانه 

ها، آرایه الکتورودی شولومبرژه متقوارن    این برداشتدر 

پوردازش   شود. های صحرایي  استفاده گیری برای اندازه

انجام و برای تعبیر و  IP2WINافزار نرم وسیلهبهها  داده

هوا از اطالعوات صوحرایي شوامل موقعیوت       تفسیر داده

ها  ها در پیرامون عرصه ها و شیب و امتداد الیهرخنمون

هوای  طالعوات محلوي شوامل عموق چواه     ا ،همچنین و

 د.  شها استفاده  موجود در اطرا  عرصه

 وهای ژئوالکتریك و محاسبه عمق آبرفوت  برداشت

در  ده اسوت. ش، ارائه 1سط  آب زیرزمیني، در جدول 

گیوری   دیگور معیوار تصومیم   تعیوین  این بررسي، برای 

-از حاصل استفاده شد و  روش جاستین یعني رواناب،

حجوم   ،هضو حوهور   روانواب در مسواحت  ضرب ارتفواع  

 .شدخالصه  4در جدول  وتعیین ه ضحودر آن رواناب 

و  هوا  آبرفوت بافوت   آزمایشوگاهي  بررسوي  بوا همچنین، 

  ضووریب ذخیووره، Shafer (3336)جوودول اسووتفاده از 

نشوان داده شوده    4جودول  که در  شد تعیین ها عرصه

 است.

 
 های ژئوالکتریكها بر مبنای نتایج برداشت متوسب و بخش خشك آبرفت عرصهضخامت  -3جدول 

 نام عرصه ردیف

ضخامت 

 آبرفت

(m) 

عمق سط  

 ایستابي 

(m) 

عمق بخش 

خشك آبرفت 

(m) 

 نام عرصه ردیف

ضخامت 

 آبرفت

(m) 

عمق سط  

 ایستابي 

(m) 

عمق بخش 

خشك آبرفت 

(m) 

 31 33 33 333 داورزن 3
 شمال کاشمر

 )راست(
5/33 3 5/1 

 3 13 45 کالته امیری 34 33 63 33 ریوند 3

 3 13 45 سرحوضك 35 6 33 14 کهنه-شطه 1

 3 53 65 ترازشش 36 3 63 35 شهرستانك 4

 5-3 بدون آب 5 -3 آباد رحیم 33 5-33 43 45 -53 یام 5

6 
-شاه واژه

 اندوقان
 33-33 بدون آب 33-33 چلپو 33 33 33 335

3 
دهانه سنگ 

 کلیدر
 5 بدون آب 5 رفت سنگ 33 333-333 آببدون  333-333

 13 33 333 333 ه شهریضحو 3
-سنخواست

 اندوقان
63 13 33 

 33 55 65 آبخوان جاجرم 13 33 35 333 بفره 3

 33 43 33 جربت-خراشا 13 35-33 35 333-334 مهر 33

 33 43 33 آباد کریم 11 33 33 333 صدخرو 33

 33 43 33 گریکال 14 33-35 35 35-333 ساداتکالته  33

 46 بدون آب 46 دهان قلعه 15 33 35 35 نهاردان 31

 43 بدون آب 43 تیجو-بیرگ 16 3-33 13 45-53 زرقان 34

 13 3-33 13 45-53 ارگ 35
ه شهری ضحو

 بردسکن
 16 بدون آب 16

 15 بدون آب 15 دهانه فرح 13 43 بدون آب 43 دهانه اجاق 36

 46 بدون آب 46 سنگ حاجي 13 6 63 63 آباد خالد 33

 6-33 بدون آب 6-33 کوردهانه قلي 43 1-31 53 63 -33 چهار برج 33

 43 33 بدون آب 33 ایزی 33
کالته جمعه 

 )انابد(
 33 بدون آب 33

 46 بدون آب 46 خریگوره-گرزیا 43 43 بدون آب 43 بابا قدرت 33

 43-45 بدون آب 43-45 دهانه رسن 41 33 343 353 بهاریه 33

33 
 شمال کاشمر

 )چپ(
33 33 3      
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هااي   دهاي معياار   و امتيااز  هااي مفهاومي  مدل

هوای  های مکاني، مدلدادهتحلیل  برایگيري:  تصميم

است که از آن میوان مودل    شدهمفهومي مختلفي ارائه 

مودل منطوق    پوشواني،  منطق بولین، مدل شاخص هوم 

Shafer و مودل  Beezمدل احتموال   ی،فاز
از دیگوران   

کدام  هر (.Bonham-Carter ،3334هستند ) ترمعرو 

تواننود از چنودین عملگور برخووردار      ها مياز این مدل

باشند. در این بررسوي باتوجوه بوه ماهیوت جغرافیوایي      

ها کوه  ها، سه مدل اول و برخي از عملگرهای آنتحلیل

 ،خوود اختصواص داده بودنود    کاربردها را  بوه بیشترین 

بوه  پوس از امتیواز دادن    هوای مورتبب   انتخاب و نقشوه 

با استفاده از روابب ریاضوي   ي وطبقات هر الیه اطالعات

   .نددش تهیه مکانياطالعات  انهمسادر مربوطه، 

تعیوین مسواعدترین    هوا و  دهوي بوه الیوه   برای وزن

سویالب،   مناطق شناسایي شده برای عملیات گسترش

هوم موورد    هوای اطالعوات نسوبت بوه     ابتدا اولویت الیه

بوورای هوور کوودام از رفووت و در ادامووه گووزینش قوورار گ

  معیوار  شوش  واحودهای مطالعوه )واحودهای کوواترنر(،    

محودودیت  شیب، رواناب، نفوذپوذیری، عموق آبرفوت،    

از میوان  بررسوي شود.   کاربری اراضي و ضریب ذخیره، 

، چوه  اولویت اول به آب داده شد ،پارامتر انتخابي شش

 ،برای گزینش مناطق مناسوب بورای تغذیوه مصونوعي    

کیفیتوي   فرض بر این است که آبوي بوا حجوم کوافي و    

 ،Kosar)هوا وجوود دارد   خوب برای انباشتن در آبخوان

ها به راحتي قابل انتخواب   اولویت سایر پارامتر. (3335

از  ،رامترپا برای هراولویت  این پر واض  استو نیستند 

تواند متفواوت باشود، اموا    ای به منطقه دیگر مي منطقه

تواند مبتنوي   بندی مي اولویتکه این ،آنچه قطعي است

گروه اطالعات زمین )بر داده و یا مبتني بر دانش باشد 

   .(3333 ،مرجع

هود  تغذیوه مصونوعي    بوا  کوه  حاضر در پژوهش 

از عمول آموده   هوای بوه   بنودی  تکیه بر جمعآبخوان و با 

کسوتان های حضوری با پیشهای قبلي، صحبت پژوهش

هوای کارشناسوي و نیوز تجوارب      پخش سیالب، نظریوه 

های بعد  ، اولویتگان صورت گرفته است نگارند گذشته

 .اختصاص یافت 5های جدول ترتیب ردیفاز رواناب به

ر هموین اسوا    نیوز بو   پونج توا   33از ها  دهي الیه وزن

  .گرفت صورت

هوا،   هوای هور کودام از الیوه    اولویوت تعیوین   پس از

بندی دیگری داخل طبقات هور الیوه، بسوته بوه      امتیاز

کدام از  تعریف شده، صورت پذیرفت. هر طبقاتتعداد 

سووه روش آموواری منتخووب، دارای روش امتیازبنوودی  

باشوند کوه حسوب روش انتخوابي،      فردی مي منحصر به

آن روش انجوام   بندی داخل هر الیه متناسوب بوا   امتیاز

هووای مووورد بررسووي در   کوودام از الیووه وزن هوور شوود.

نشان داده شوده   33تا  6جداول  در ،های مختلف روش

بنودی   اولویوت  های ، نقشهها بندی داده رده است. پس از

لحواظ   مناطق یا اولویت واحودهای شناسوایي شوده بوه    

تهیوه  با استفاده از روابوب پویش گفتوه     ،پخش سیالب

 .  شد

های ارائوه  روش مطالعه دقتمنظور به :بررسي صحت

هوای   یوك بررسوي صوحت بور روی تموام نقشوه       ،شده

 نقشوه تولیدی صورت گرفت. بورای ایون منظوور ابتودا     

هوای   بوا تفکیوك ایسوتگاه   واحود مطالعوه،    41ای  نقطه

هوای موفوق، تهیوه و     سیالب ناموفق از ایسوتگاه پخش 

شود.   3سطر و ستوني در سامانه اطالعات مکاني،سپس 

هوای   حاصوله بوا نقشوه    ع نمودن نقشوه مرج پس از هم

بنودی شوده    طبقوه مقوادیر عموودی یوا رتبوه     تولیدی، 

هوم  های  آن با سطر و ستون های سطر و ستونتك  تك

کارگیری  حاصل از به های تولیدی موقعیت آن در نقشه

 دادن دو نقشه در محیب قطعبا روش  ،های آماریمدل

GIS  رفوت مقایسه و نتایج حاصله مورد تحلیل قورار گ .

هوا، شورایب پوروژه در     های ناموفق بودن پوروژه  شاخص

لحاظ فعال بودن یا فعال نبودن  ، بهزمان اجرای تحقیق

 کنترل و گسترش سیالب بود.  از نظر

دلیول عودم   هوایي کوه بوه    تمام پروژه به این ترتیب

مورور سواختمان    برداری از سیالب، رها شوده و بوه   بهره

و هوای نواموفق    پوروژه پروژه تخریب شده بود، در گروه 

بنودی   دسوته هوای موفوق،    پروژه عنوانبهها  سایر پروژه

دلیول   د کهشهای ناموفق دقت  در انتخاب پروژهشدند. 

رها شدن پروژه، کمبود اعتبار و یا مشکالت اجتمواعي  

-نقطه بوه  33ای تهیه شده،  نقطه  بر روی نقشه نباشد.

هوای   روهعنوان پنقطه به 13های ناموفق و  ن پروژهعنوا

 موفق، مشخص شدند.

                                                 
 
1
 Raster 
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 های شناسایي شده در هر کدام از عرصه و ضریب ذخیره حجم رواناب -4جدول 

 حجم رواناب نام عرصه ردیف
(MCM)

 

 ضریب ذخیره

 حجم رواناب نام عرصه ردیف )%( 
(MCM)

 
 ضریب ذخیره )%(

 5/33 35/1 )راست( شمال کاشمر 31 35/34 31/33 داورزن 3

 33 15/3 کالته امیری 34 5/36 33/33 ریوند 3

 33 3/3 سرحوضك 35 5/35 35/3 کهنه-شطه 1

 35 135/1 ترازشش 36 35/34 63/3 شهرستانك 4

 35 55/3 آباد رحیم 33 34 3 یام 5

 5/31 3/3 چلپو 33 5/36 3/3 اندوقان-واژهشاه 6

 5/31 1/3 رفت سنگ 33 35 51/3 دهانه سنگ کلیدر 3

 5/33 6/33 اندوقان-سنخواست 13 35/34 33/4 ه شهریضحو 3

 35/33 363/1 آبخوان جاجرم 13 35 33/3 بفره 3

 33 36/3 جربت-خراشا 13 35/35 36/33 مهر 33

 33 33/3 آباد کریم 11 35/34 4/5 صدخرو 33

 33 63/1 کال گری 14 35 36/36 کالته سادات 33

 5/36 1/11 دهان قلعه 15 35 1/33 نهاردان 31

 35 31/4 تیجو-بیرگ 16 5/34 55/1 زرقان 34

 5/31 53/41 ه شهری بردسکنضحو 13 34 33/3 ارگ 35

 35 5/3 دهانه فرح 13 31 33/3 دهانه اجاق 36

 36 33/3 سنگ حاجي 13 5/31 3/3 آباد خالد 33

 5/34 33/3 کور دهانه قلي 43 5/33 35/3 چهار برج 33

 31 33/1 کالته جمعه )انابد( 43 5/31 1/3 ایزی 33

 36 6/3 خریگوره-گرزیا 43 31 13/3 بابا قدرت 33

 36 33/3 دهانه رسن 41 5/3 33/4 بهاریه 33

     31 64/3 )چپ( شمال کاشمر 33

 
 های اطالعات نسبت به هم بندی الیه رده -5 جدول

 وزن الیه اطالعاتهای  الیه ردیف وزن الیه های اطالعات الیه ردیف

 3 عمق آبرفت 4 33 حجم رواناب 3

 6 شیب 5 3 نفوذپذیری 3

 5 عرصهکاربری های  محدودیت 6 3 ضریب ذخیره 1

 
 روشهر حجم رواناب در  های طبقهوزن  -6جدول 

 فازی

 (3تا  3)

 پوشاني شاخص هم

 (33 تا 3)

 بولین

 (3 و 3)
 رواناب  روش

(MCM) 

33/3 3 3 3> 

5/3 5 3 33-3 

3/3 3 3 33-33 

3/3 3 3 34-33 

3/3 3 3 36-34 

33/3 33 3 36< 
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 روشهر نفوذپذیری در  های طبقهوزن  -7جدول 

 فازی

 (3تا  3)

 پوشاني شاخص هم

 (33 تا 3)

 بولین

 (3 و 3)
 نفوذ  روش

(mm/h) 

33/3 3 3 3/3> 

1/3 1 3 3/3-3 

5/3 5 3 3-1/6 

3/3 3 3 1/6-3/33 

3/3 3 3 3/33-4/35 

33/3 33 3 4/35< 

 
 روش وضریب ذخیره  های طبقهوزن  -8جدول 

 فازی

 (3تا  3)

 پوشاني شاخص هم

 (33 تا 3)

 بولین

 (3 و 3)
 ضریب ذخیره روش

(%) 

33/3 3 3 3> 

5/3 5 3 33-3 

3/3 3 3 33-33 

3/3 3 3 34-33 

3/3 3 3 36-34 

33/3 33 3 36< 

 
 روشهر عمق آبرفت در  های طبقهوزن  -9جدول 

 فازی

 (3تا  3)

 پوشاني شاخص هم

 (33 تا 3)

 بولین

 (3 و 3)
  W.Tروی  عمق بر روش

(m) 

33/3 3 3 3> 

1/3 1 3 33-3 

5/3 5 3 33-33 

3/3 3 3 13-33 

3/3 3 3 43-13 

33/3 33 3 43< 

 
 روشهر در  شیب های طبقهوزن  -11جدول 

 فازی

 (3تا  3)

 پوشاني شاخص هم

 (33 تا 3)

 بولین

 (3 و 3)
 شیب
(%) 

33/3 33 3 3> 

3/3 3 3 3-5 

3/3 3 3 5-3 

3/3 3 3 3-33 

1/3 1 3 33-33 

33/3 3 3 33< 
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 روشمحدودیت کاربری در هر  های طبقهوزن  -11جدول 

 فازی

 (3تا  3)

شاخص 

 پوشاني هم

 (33 تا 3)

 بولین

 (3 و 3)
 محدودیت کاربری عرصه طبقه

 معارض، بدون بریدگي محدودکننده در عرصه و دارای امکان گسترشعرصه منابع طبیعي بدون  3 33 33/3

3/3 3 3 
های معارض، بریدگي محدودکننده در عرصه و امکان  منابع طبیعي که یکي از محدودیت  عرصه

 .گسترش را دارد

3/3 3 3 
های معارض، بریدگي محدودکننده در عرصه و  منابع طبیعي که دو مورد از محدودیت  عرصه

 .گسترش را دارد امکان

 امکان گسترش ریدگي محدودکننده در عرصه و عدمعرصه منابع طبیعي همراه با معارض، ب 3 3 33/3

 

 و بحث نتايج

، 3توا   3 هوای شوکل  :هاكاربرد مدلنتايج حاصل از 

لحاظ گسترش  بندی مناطق شناسایي شده را به اولویت

هووای انتخووابي نمووایش   سوویالب بووا اسووتفاده از روش 

مطالعه شوده،   عرصه 41 دهند. روش بولین از میان مي

 و عرصه را مسوتعد پخوش سویالب دانسوته     ششتنها 

(. 3سایر مناطق را نامساعد تشخیص داده است )شکل 

پوشاني  که حاصل استفاده از روش شاخص هم 3شکل 

عرصه را بسویار مناسوب و    33دودویي است، سامانهبه 

اسوت. بقیوه    زیابي کردهرانامناسب  عرصه را نسبتا سه

انود.   های متوسب و مناسب قرار گرفته ها در رتبهعرصه

پوشواني بوه    این تعداد عرصه بورای روش شواخص هوم   

 (.1)شوکل   است سه و 34 ترتیببه طبقهچند  سامانه

-اولویت مناطق مستعد پخوش سویالب را بوه    4شکل 

روش فازی این اولویت را به 6 روش فازی جمع و شکل

 دهند.   ضرب نمایش مي

بر اسا  نتایج حاصله از کاربرد روش فوازی جموع   

کوه  نامناسوب و یوك نقطوه     طه که نسوبتا جز سه نق به

موارد در طبقه  سایرمتوسب تشخیص داده شده است، 

هوا نیوز در    اند. یکي از عرصوه  بسیار مناسب جای گرفته

نامناسب قرار گرفته اسوت. ایون تعوداد در روش     هطبق

 شوش  نامناسوب و  برای نسبتا 36فازی ضرب به تعداد 

برای بسیار مناسب است. با اعمال ضورایب گاموا نتوایج    

 3، شوکل  3/3بورای گاموای    3در شوکل   ،تعدیل یافته

نشان داده  5/3برای گامای  3و شکل  3/3ی برای گاما

عرصوه را   شش تعداد 3/3اند. روش فازی با گامای  شده

عرصه را  33مناسب،  عرصه را نسبتا 34بسیار مناسب، 

در  .عرصووه را مناسووب دانسووته اسووت   31متوسووب و 

، هفوت ، 33ترتیب به 3/3در گامای  که این تعداد حالي

، 33، 33ترتیب به 5/3و برای روش گامای  پنجو  چهار

جوزو   5/3ها در گامای . یکي از عرصههستند 36و  پنج

کوه در  طبقات نامناسب قرار گرفته است. توضوی  ایون  

 پوژوهش سط  محدوده مورد  الذکر های فوقتمام روش

در طبقووات  ،هوای شناسووایي شوده   عرصووه یاسوتثنا  بوه 

 .ستنامناسب جای داده شده ا

های تحت پوشش هر  مقایسه تعداد عرصهمنظور به

اسووتعداد گسووترش سوویالب در   هووای طبقووهکوودام از 

ئوه  اار ،5 شوکل و  33 های مورد استفاده، جودول  روش

و  3استفاده از اطالعوات جودول    ،همچنین است.ده ش

 سازد تا با توجه به نتوایج   ، خواننده را قادر مي33شکل 

کوار   بوه  هوای  ، متوجه شود که با هر کودام از مودل  فوق

موورد بررسوي    منطقوه  41فته شده، کدام عرصوه از  گر

مناسوب بوورای انجوام عملیووات گسووترش   نامناسوب یووا  

و یووا کوودامیك، از شوورایب متوسووطي  اسووت سوویالب 

 برخوردار است.

دست آموده نشوان   هنتایج ب :بررسي صحتنتايج 

عرصه  ششدهند که در مدل منطق بولین در تمام  مي

پارامتر مورد بررسي  ششمستعد تفکیك شده، مقادیر 

مورد در حد باال و خووبي قورار دارنود     چهاردر حداقل 

موورد  چهوار  هوا از   چه مقادیر پوارامتر که چنانطوریهب

مورد برسود، عرصوه موورد نظور در      سهو به  شودکمتر 

گیرد. این مدل قوادر   مستعد جای ميگروه غیریا  طبقه

شد، با به تفکیك مناطق مستعد در درجات مختلف نمي

که ممکن است با اضافه شدن تنها یوك موورد   طوریهب

به پارامترهای نوامطلوب، عرصوه موورد نظور در گوروه      

   نامستعد جای گیرد. 
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 های هر طبقه های استفاده شده و تعداد عرصه مدل -12جدول 

 بندی روش طبقه

 طبقه و تعداد
 پوشاني دودویي هم طبقه پوشاني چند هم فازی جمع فازی ضرب 3/3گاما  3/3گاما  5/3گاما 

 33 34 13 6 6 33 33 بسیار مناسب

 3 36 3 3 31 5 36 مناسب

 33 3 3 34 33 4 5 متوسب

 1 1 1 36 34 3 33 نسبتا نامناسب

 3 3 3 3 3 3 3 نامناسب

 

کوم و بویش   نتایج حاصول از بررسوي صوحت نیوز     

که بر اسا  بررسوي  طوریحاوی همین نتیجه است به

درصد از مناطق شناسایي شده  6/36عمل آمده تنها  هب

هوای موفوق و نواموفق در نظور گرفتوه شوده        با عرصوه 

خواني دارند. بررسي صحت در نقشه تعیین اولویوت   هم

پوشاني در سیستم دودویي  مناطق با روش شاخص هم

درصودی نتوایج ایون نقشوه بوا       1/11حاکي از انطباق 

در حالي که این صحت در روش شاخص  ،واقعیت است

درصود اسوت.    6/36 طبقوه، چنود   سامانهپوشاني با  هم

 نسوبتا  طبقوه انطباق فوق بوا در نظور گورفتن تنهوا دو     

 . نامناسب و بسیار مناسب صورت گرفته است

و منظوور  مناسب و بسیار مناسب  طبقهدو با ادغام 

نطباق جای آن در این بررسي، ا سب بهنمودن طبقه منا

 6/66درصود و در حالوت دوم بوه     53در حالت اول به 

نتایج حاصل از بررسي مودل فوازی    درصد ارتقاء یافت.

که در مدل جمع فازی با در نظور گورفتن دو    دادنشان 

درصود   6/66بسیار مناسب، نتایج در  نامناسب و طبقه

کوه بورای    يدر حوال  است،از مناطق منطبق بر واقعیت 

است. برای هر  درصد 6/36مدل فازی ضرب این مقدار 

مناسب نیز در محاسوبات   طبقهچه دو روش فوق چنان

، تغییری در انطباق نقشه تولیودی و واقعیوت   شودوارد 

   رخ نخواهد داد.

 5/3و  3/3، 3/3برای مدل فازی گاما که از اپراتوور  

واقعیوت  است، مقایسه نتایج حاصله با  شدهآن استفاده 

بواالترین و   دهد کوه بورای حالوت    عملي شده نشان مي

 6/36مقودار انطبواق    3/3در اپراتوور   ،طبقهترین  پایین

در  درصود و  53مقودار انطبواق    3/3اپراتوور  درصد، در

چه با اضافه درصد است. چنان 6/36انطباق  5/3اپراتور 

 سوه بررسوي را بوه    طبقوات مناسب تعداد  طبقهکردن 

، 3/3ی هوا این انطبواق بورای گاما   ،یمافزایش ده طبقه

درصد خواهود   1/53و  53، 1/11ترتیب به 5/3، و 3/3

 شد.

 

 
      

 
  

روش نقشه اولویت مناطق مستعد پخش سیالب به -2شكل 

 دودویي(پوشاني )سیستم شاخص هم

روش نقشه اولویت مناطق مستعد پخش سیالب به -1شكل 

 (AND)بولین 
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 ادغامهای در روش طبقاتهای هر کدام از عرصه شمار -5شكل 
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نامناسب

روش نقشه اولویت مناطق مستعد پخش سیالب به -4شكل 

 فازی )جمع(

روش نقشه اولویت مناطق مستعد پخش سیالب به -3شكل 

 پوشاني )چند کالسه(شاخص هم

روش نقشه اولویت مناطق مستعدِ پخش سیالب به -6شكل 

 فازی )ضرب(

 

 

-نقشه اولویت مناطق مستعدِ پخش سیالب به -7شكل 

 (3/3روش فازی )گاما 
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 پژوهش  مورد بررسي در منطقه  عرصه 41موقعیت هر کدام از  -11شكل 

 

این پژوهش امکوان اسوتفاده    از نکات قابل اعتنا در

در  مکووانياطالعووات  سووامانهای و  هووای موواهوارهدادهاز 

هووای مسووتعد پخووش  بنوودی عرصووه شناسووایي و طبقووه

ویژه بورای  های ماهواره بهداده. استفاده از استسیالب 

بسیار مفیود  ها  در عرصهکاربری های محدودیتبررسي 

هوا در   کوه کواربرد ایون داده   ضومن آن  ،نمود مي آکارو 

تفکیك و تدقیق مرز واحدهای کواترنر مناسب و دقیق 

گرفتوه شوده در ایون     هوای آمواری بوه کوار     مدل است.

روش نقشه اولویت مناطق مستعد پخش سیالب به -8شكل 

(3/3)گاما فازی   

 

روش نقشه اولویت مناطق مستعد پخش سیالب به -9شكل 

(5/3فازی )گاما   
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 مکواني اطالعوات   مانهسوا پژوهش تنها در تلفیق با یك 

ایون بررسوي    توانند به کارایي نهایي خود نائل آیند. مي

نشان داد که مدل منطق بولین کارایي و دقوت الزم را  

بندی مناطق پخش سویالب نودارد.    در تعیین و اولویت

بوور پایووه نتووایج حاصووله روش شوواخص     ،همچنووین

بنودی منواطق    پوشاني از دقت چنداني برای اولویت هم

چوه  ولي چنوان  ،پخش سیالب برخوردار نیستمستعد 

مناطق مناسب و  طبقهو دو  یافتهکاهش  طبقاتدامنه 

ایون   چنود طبقوه   ، سیسوتم  دشوو ادغام  بسیار مناسب

خووردار اسوت.    درصودی بور   66روش، از کارایي بواالی  

دهوي   دهي بوه معیارهوای انتخوابي عوالوه بور وزن      وزن

شومار   از نکوات مثبوت ایون روش بوه     ،طبقات هر الیوه 

ی انتخابي به نسبت سهم  ها آید، چه هر کدام از الیه مي

 شووند.  بنودی موي   خود در بهبود گسترش سویالب رده 

-هخووبي را بو   ع فازی نتایج نسبتااستفاده از روش جم

کوه ضورب ایون روش نتوایج قابول      در حالي ،دست داد

قبولي را نداشت. نتایج حاصل از کواربرد روش گاموا بوا    

نسبت به سوایر اپراتورهوا نتوایج بهتوری را      3/3اپراتور 

چه دو طبقه مناسب و نامناسب را لکن چنان ،دادنشان 

را کاهش دهویم، اسوتفاده    طبقاتدر هم ادغام و تعداد 

بوواالترین دقووت  از 5/3از روش فووازی گامووا بووا اپراتووور 

 برخوردار است.

چه بوا روش انجوام   چنان ،که گیری نهایي این نتیجه

بندی مناطق مستعد پخش  گرفته در این تحقیق، طبقه

نامناسب تا بسیار مناسب صورت  طبقه پنجسیالب در 

پذیرد، روش استفاده از مدل مفهومي فازی بوا اپراتوور   

 هووا جمووع از کووارایي بوواالتری نسووبت بووه سووایر روش 

مناسب و بسیار  طبقهچه دو برخوردار است، لکن چنان

اسوتعداد پخوش    طبقوات مناسب در هم ادغام و تعداد 

سیالب به چهار تقلیل یابد، روش فازی گاما بوا اپراتوور   

بنودی   تواند در طبقه عالوه بر روش فازی جمع مي 5/3

 مناطق مستعد پخش سیالب مورد استفاده قرار گیرد.  

دسوتورالعمل  ه عمول آموده،   بر پایوه مشواهدات بو   

هووای مناسووب بوورای پخووش  اجرایووي شناسووایي عرصووه

سوووویالب در یووووك محوووودوده جغرافیووووایي و روش 

 :دشو شکل زیر پیشنهاد مي بهها  بندی عرصه اولویت

 آوری آمار و اطالعوات   بازدیدهای دقیق محلي، جمع

عنووان  قابل اطمینوان و مشوورت بوا افوراد مجورب بوه      

 محل گسترش سیالبنخستین گام در انتخاب 

  بررسووي شوویب، روانوواب، ضووریب ذخیووره، ضووخامت

آبرفووت، عمووق سووط  ایسووتابي )عمووق بخووش خشووك 

آبرفت( و نفوذپذیری در هر کدام از منواطق شناسوایي   

دهووي در مرحلووه  شووده در مرحلووه اول، بوورای امتیوواز 

 بندی مناطق اولویت

  سه نواریتهیه ترکیب FCC742 های رقومي  هاز داد

ETMترجیحوا سونجنده    ماهواره لندست
عنووان  بوه  ،+

زمینه در جریان تفسویر چشومي و مرحلوه    تصویر پس

 بندی طبقه

 محوودوده اراضووي کشوواورزی، منوواطق     اسووتخراج

 نوواری از ترکیوب   های منابع طبیعوي  مسکوني و عرصه

ایجاد شوده در مرحلوه قبول و بررسوي امکوان توسوعه       

 های مجاور سمت نهشتهعرصه پخش سیالب به

  مناطق تفکیك شوده   درصورت نیاز اصالحکنترل و

 عملیات صحرایي  قبل، طي انجام در مرحله

 بندی مناطق با توجه بوه نتوایج بوه    تعیین و اولویت-

با استفاده از روش آماری  گذشتهدست آمده از مراحل 

 3/3فازی گاما 

بوودن   رغوم مناسوب و کوارا    که، علوي و باالخره این

معیارهای انتخابي )واحدهای کوواترنر، شویب، روانواب،    

 وکواربری  هوای   محودودیت ضریب ذخیره، نفوذپذیری، 

بوورای ضووخامت آبرفووت( در بررسووي منوواطق مسووتعد  

شود که تمایل مردم بورای   گسترش سیالب، توصیه مي

عنووان  پخش سویالب، بوه   در اجرای عملیات مشارکت

 ه قرار گیرد.های بعدی مورد توجدر طرح ،ی مهم معیار
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Abstract 
Productivity of the floods in the country which suffering from a severe shortage of 

water resources, is inevitable and flood spreading in areas prone water is one of the 

simplest methods for efficiency of flood. Identification of suitable areas for flood 

spreading by traditional methods usually is very expensive and takes up time. Using 

GIS and RS can reduce such costs and increase the speed and accuracy. The study area 

is part of the provinces of Khorasan Razavi and north Khorasan which included the 

cities of Sabzevar, Esferayen, Jagarm, Kashmar, Bardeskan and Khalilabad. In this 

study, seven layers, including units of the quaternary deposits, limitation of land use, 

slope, infiltration rate, runoff, storage coefficient and bed rock depth were selected and 

analyzed. Map of quaternary deposits was prepared from geological map at scale of 

1:250000 and controlled by photo-interpretation. 43 sites were selected by field survey. 

A Land use restriction was prepared by field Investigation and visual interpretation of 

satellite images. The slope map was obtained by GIS method, using digital topographic 

map of the area with 100m interval and 30m Pixel size. Infiltration rate in each area was 

calculated by double ring test and geoelectric study was used for bed rock depth 

estimation. Also storage coefficient for each site was calculated by typical table related 

on soil texture using soil sampling to a depth of one meter. And finally volumes of 

overland flow were calculated for all sites by Jasten method. Booleain logic, index 

overlay and fuzzy logic were selected and tested in those areas to mapping suitable 

areas for flood spreading, using the weighting method. The results show that the fuzzy 

sum is the best and visual interpretation of RGB742 Integrating GIS, is more suitable to 

identify and prioritize areas prone to spreading.  
 

Key words: Artificial feeding, Boolean Logic, Fuzzy Logic, Index Overlay, Khorasan, 

Satellite imagery 
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