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يابي پخش سيالب در بررسي و مقايسه كارايي مدلهاي مفهومي در مكان

   يگاناگربحوضه آبخيز : مطالعه موردي)  (GISمحيط
  
  

  حسن علي فرجي سبكباردكتر 

  استادياردانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران

  سيروس حسن پور

  دانشجوي كارشناسي ارشد سنجش از دور، دانشگاه تهران

  دكتر آرش ملكيان

  استايار دانشكده منابع طبيعي،گروه آبخيزداري، دانشگاه تهران

  مطيعي لنگروديدكتر سيد حسن 

  راناستاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه ته
  

  

  چكيده

مهمترين و اولين قدم در انجام پروژه طرح پخش سيالب 

يابي مناطق مستعد براي پخش آب و نفوذ دادن آن به مكان

از اين جهت استفاده از . هاي زيرزميني استداخل سفره

، براي تعيين مناطق مستعد )GIS(هاي اطالعات مكاني سامانه

هاي  و سيستم هاي مفهوميپخش سيالب بدون استفاده مدل

. باشد امكان پذير نمي) MCDM(گيري چند معياره تصميم

هاي  گيري در مورد، تعيين عرصه اين تحقيق با هدف تصميم

مناسب جهت پخش سيالب براساس انتخاب موثرترين 

هاي موثر در  پارامترهاي محيطي و فيزوگرافي حوضه و داده

ي همزمان در اين تحقيق به بررس. يابي بررسي شده استمكان

 Logicهاي مفهومي و رياضي، مدل)عملگر(اپراتورهاي 

Boolean, Multi class maps ,Binary Evidence  بكار

هدف تحقيق در واقع بررسي ميزان دقت و . گرفته شده است

هاي ها و كالسهكيفيت بكارگيري همزمان عملگرهاي مدل

ندر مكا) GIS(طبقاتي بدست آمده از پارامترها در محيط 

در اين . باشد تواند موثريابي پخش سيالب تا چه حد مي

اليه  9پارامتر مهم محيطي و فيزيكي جهت تهيه  9تحقيق 

 .در نظر گرفته شده است) GIS(اطالعاتي در محيط نرم افزار 

يابي مكان: نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه

يعني روي هم ) GIS(هاي پخش سيالب به روش  عرصه

هاي مناسب در  ها و در نظرگرفتن اشتراك مكاناليهانداختن 

هاي مستعد، ارزش واقعي هاي مختلف به عنوان عرصهنقشه

ها  همچنين بررسي دقت مدل. دهد نمي نشان ها اطالعاتي را اليه

بيش از  Multi – class mapsنشان داده است كه دقت مدل 

 Binary مدلاست و دقت Binary – Evidence مدل

Evidence  بيشتر از مدلBoolتشخيص وكالسه بندي  ، در

  .هاي مناسب پخش سيالب در منطقه مي باشديابي عرصهمكان
  

هـاي مفهـومي، سـامانه    پخش سيالب، مدل :كلمات كليدي

  .، حوضه آبخيز گربايگان)GIS(اطالعات جغرافيايي
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  مقدمه - 1

هاي مناسب جهت پخش سيالب از اهميت بسياري تعيين مكان

ــزا در ــت آن داردمي ــانلو،  .(ن موفقي ــروز مغ ــريم مه ، 1386ك

برداري از سـيالبها بـا    ها بهره يكي از اين روش). 467-437ص

مهــدوي، . (اسـتفاده از روش پخــش سـيالب بــر آبخوانهاسـت   

خيـز و پخـش سـيالب     با شناسايي مناطق سيل). 23، ص 1383

در اراضي مستعد باال دست ضمن كمك بـه تغذيـه مصـنوعي    

از سـوي ديگـر افـزايش كيفيـت     . شود وضه ميهاي ح آبخوان

كوثر، سيد اهنـگ،  (گيرد  خيزي خاك هم صورت مي حاصل

  ).512، ص 1374

 

    
  اي از سيستم پخش سيالب نمونه): 1(شكل 

  

ترين ابزارها،  يابي مناطق مورد نظر يكي از مناسب براي مكان

. دباش مي  (GIS)محيط در اي رايانه مفهومي هاي مدل از استفاده

براي تعيين مناطق ) GIS(هاي اطالعات مكانياستفاده از سامانه

هاي كارشناسي مستعد پخش سيالب بدون استفاده از مدل

) 10، ص1380ابوالقاسم دادرسي سبزاوري، . (باشد مقدور نمي

ها  سازي داده انتخاب و مدل با )GIS( محيط يك در ها مدل اين

ها و اينكه چه اليهگيري در خصوص وزن دار كردن به تصميم

. كنند مطالعه بيرون كشيده شوند كمك مي هدف براي مناطقي

طراحي ) GIS(كاربردهاي تمام براي مختلفي مفهومي هاي مدل

 بايستي بر مي استفاده قرارگيرد، روشي كه مورد هر. استشده

پايه اطالعات حاصل از مطالعات مختلف در آن به صورت 

منطقه  جزيه و تحليل قرارگرفته ودر كنار هم مورد ت تلفيقي و

در ذخيره اطالعات كه ) GIS(توانايي. مناسب تعيين گردد

وابستگي مكاني دارند، تجزيه و تحليل آنها، انجام محاسبات 

هاي دقيق، جداول و  مورد نياز و نمايش آنها به صورت نقشه

. اي قرار داده است نمودارها در مدت زمان كوتاه جايگاه ويژه

هاي اطالعات  استفاده از سامانه). 313، 1375استن، آرنوف، (

براي تعيين مناطق مستعد گسترش سيالب بدون ) GIS(مكاني

گيرنده چند  هاي تصميم هاي مفهومي و سيستم استفاده از مدل

اما انجام اين كار . باشد پذير نمي امكان) MCDM(معياره 

بي، نيز يا تبيين مدل مكان. يابي است مستلزم تبيين مدل مكان

ها، تجزيه و تحليل آنها نيازمند بررسي وقايع و اطالعات و داده

هاي كاربردي با جامعيت نسبي به منظور تعيين و ساخت مدل

هرچه عوامل . هاي مختلف مانند سيل گردد الزم درباره پديده

مرتبط بيشتري در يك مدل انتخاب شوند، دقت مدل باالتر 

ها، هزينه مدل را  مل دادهاز طرفي افزايش عوا. خواهد بود

كيفيت مدل به . كند تر مي دهد و مدل را پيچيدهافزايش مي

هاي انتخاب شده و چگونگي سازماندهي آنها وابسته  داده

در اين تحقيق و پژوهش ). 1387،400اصغرپور، .(باشد مي

هاي  ، مدل شاخص BOOLمنطق چون استفاده از مدل مفهومي

و عملگرهاي آن ) Index overly maps(ها هميوشاني نقشه

  .صورت گرفته است

  

  فرضيات تحقيق - 2

بندي مهمترين عوامل، موثر جهت پخش  و اولويت شناسايي. 1

هاي مفهومي  و مدل) GIS(سيالب در منطقه با استفاده از 
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)Boolean (همپوشاني صورت  هاي عملگرهاي مدل شاخص و

  . گرفته است

ها، براي مدل سازي دادههاي مفهومي، رسد مدلمي به نظر. 2

 .باشنديابي پخش سيالب مناسب ميدر مكان

سازي منطق عملگرهاي  رسد نتايج حاصل از پياده به نظر مي. 3

مناسب پخش  هاي يابي عرصه در مكان نقشه همپوشاني شاخص

  .است )Boolean(تر از نتايج مدل  تر و دقيق سيالب، كامل
  

  پيشينه تحقيق  - 3

ر زمينه پخش سيالب توسط محققيني با بررسي تحقيقاتي د

و  روشها و متدهاي مختلف توسط كارشناسان سازمانها

از جمله . محققيني درسطح جهاني وداخلي انجام شده است

  :مي توان به محققين زير اشاره داشت 

يابي مناطق مكان) 39- 50، ص1381(قرمز چشمه و غيوميان 

كاربري اراضي، هاي مستعد پخش سيالب با استفاده از نقشه

نقشه شيب، نفوذپذيري سطحي، قابليت انتقال، واحدهاي 

و سيستم هاي ) GIS(كواترنري و سامانه اطالعات جغرافيايي

 .تصميم گيرنده چند معياره در منطقه ميمه انجام داده است

، 1386(محمد خسروشاهي و ابوالقاسم دادرسي سبزوار 

ب به روش ، شناخت مناطق مستعد براي گسترش سيال)10ص

هاي مفهومي با استفاده از مدل منطق بولين، مدل كاربرد مدل

شهرستان از استان  6سطح  مدل فازي در شاخص همپوشاني و

پخش  و خراسان رضوي با تاكيد بر بررسي استعداد مهار

صورت گرفته  زايي اين مناطق به منظور كنترل بيابان در سيالب

، )23-38.، ص1380(اصغرآل شيخ و همكاران  علي. است

هاي مستعد اجراي پخش سيالب با استفاده از يابي عرصهمكان

در حوضه آبخيز سمل از ) GIS(سامانه اطالعات جغرافيايي

بزرگ حوضه آبخيز اهرم بوشهر با هدف تغذيه مصنوعي 

هاي اطالعات محيطي نظير شيب،  ها با بكار بردن اليه آبخوان

) GIS( ره در محيطبافت خاك، نفوذپذير، عمق آبرفت و غي

   .به منظور مديريت اراضي و فرسايش خاك استفاده كردند

Zehtabian براي تعيين مناطق مناسب ) 2001( همكاران  و

براي پخش سيالب با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي 

)GIS (اي در حوضه آبخيز طغرود استان قم،  تصاوير ماهوره و

خاك  هيدروژيك هاي گروه ،ژئومرفولوژي شيب، هاي نقشه از

ها از مدل  جهت تلفيق اين نقشه. وكاربري اراضي استفاده نمود

اند  استفاده كرده Boolean ،Index overlay  ،Fuzzyمنطق 

 . تا بتوانند مناطق مناسب را براي پخش سيالب معين نمايند

Choudhuy & Saraf، )1998( در ناحيه ماديا پراوش در ،

ميليمتر در سال  1040با بارش حدود  نواحي مركزي هند و

باشد،كه مكانهاي مناسب براي تغذيه مصنوعي آبخوانها مي

در ) RS(از فنون سنجش از دور . اندبوده را تعيين نموده

ها مانند كاربري اراضي، پوشش استخراج برخي از نقشه

گياهي، ژئومروفولوژي و زمين شناسي و تلفيق آنها با ساير 

يابي استفاده اتي از قبيل نقشه شيب، براي مكانهاي اطالعاليه

هاي مناسب براي تغذيه مصنوعي  و در نهايت عرصه. كردند

 .آبخوانها و آبهاي زيرزميني را بدست آوردند

Krishnamurthy ،)1996( براي تعيين مناطق مناسب براي ،

آوري سنجش از  تغذيه آبهاي زيرزميني در جنوب هند، از فن

زمين شناسي،  عوامل آنها.اند كرده استفاده )GIS( و )RS( دور

ها، آبهاي سطحي، شبكه  ها و شكستگي توپوگرافي، گسل

زهكشي، تراكم آبراهه و شيب را مطالعه كرده و هر يك از 

پس از تلفيق عوامل  عوامل را براساس اهميت آن وزن داده و

 . بدست آوردند با يكديگر نقشه تناسب تغذيه را

Ghsyoumian با استفاده از سامانه )2005(كاران و هم ،

گيري  و سامانه پشتيبان تصميم )GIS( اطالعات جغرافيايي

)DSS ( مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي در منطقه ميمه

هاي اطالعاتي آنها از اليه.استان اصفهان را مشخص كردند

درصد شيب، نفوذپذيري سطحي، ضخامت آبرفت، كيفيت 

نتايج اين تحقيق نشان . اده كردندآب و ضريب آبخوان استف

هاي كواترنري براي طرح در صد از نهشته 70داد كه تقريبا 

 .باشند پخش سيالب مناسب مي
  

  روش تحقيق  - 4

آوري و مطالعه منابع  براي انجام اين مطالعه، ابتدا اقدام به جمع

مانند، اطالعاتي  علمي و كاربردي موجود در اين زمينه
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هاي شيب و  سي، توپوگرافي و تهيه نقشههاي زمين شنا نقشه

)DEM (هاي زمين  با استفاده از نقشه. منطقه صورت گرفت

اي  ماهواره تصاوير توپوگرافي، هاي نقشه شناسي،

هاي آماري اقدام به تهيه و داده) 2009(سال   +ETMلندست

در اين . گرديد GIS Arcهاي منطقه در محيط نرم افزار نقشه

با  ارهاي مورد استفاده جهت انجام تحقيقافز تحقيق از نرم

 Arc Hyideroافزار ها و نيازهاي موجود، از نرم توجه به قابليت

  .استفاده شده است   ENVA  4.7 و Arc GIG  9.3.3 و  
  

  معرفي منطقه  1- 4

 53° 57'تا  53° 53'هاي شرقي منطقه گربايگان فسا بين طول

تا  1120و ارتفاع   28° 41'تا   28 °35'هاي شمالي و عرض

كيلومتري جنوب شرقي شيراز  190متر از سطح دريا در  1160

اي كم عمق تا به نسبت عميق بوجود  افكنه بر روي مخروط

منطقه گربايگان ) 1386سازمان آمار ايران، (.ستآمده ا

اي زاگرس چين خورده در جنوب غربي ايران بخشي از ناحيه

وب شرق به صورت يك جن- كه با روند شمال غرب. باشد مي

در اين منطقه آثاري از . كمربند چين خورده كشيده شده است

شناسي دوران اول و دوم ديده نشده و تنها  سازندهاي زمين

شناسي در منطقه  سازندهاي دوران سوم و چهارم زمين

  ) 236، ص 1381عاليي طالقاني، م،.(گسترش دارند

  

  

  
  .دهدموقعيت دشت گربايگان را در ايران و  استان فارس نشان مي ):2(شكل 

  

موقعيت منطقه مورد مطالعه در روي تصوير   2- 4

  ايماهواره

 ماهواره +ETMتصاوير مورد نياز اين منطقه از سنجنده 

Landsat  از اين تصاوير . تهيه شده است 44- 174به شماره

نيستند،  موجود كه زينيا مورد هاي نقشه استخراج براي توان مي

) DEM(همچنين براي تهيه مدل رقومي ارتفاع. استفاده كرد

هاي  داده. موردنياز در اين تحقيق از تصاوير استفاده شده است

اي بسته به قدرت تفكيك و تعداد باندها، امكان  ماهواره

تصوير . سازد مي فراهم را مختلف موضوعي هاي نقشه استخراج

آن در اين تحقيق استفاده  كه از 2009 سال +ETMاي ماهواره

قدرت تفكيك زميني اين (باند است  9كه داراي . شده است

، آن را براي 7، 6، 2،3،4،5، 1كه باندهاي ).متر است 30باندها 

سپس به كمك . اند باندي بكار رفته تهيه تصوير رنگي شش

اين تصوير رنگي  )(High Resulotionبه عنوان باند( 8باند 

Spatial Enhansment  شده تبديل شده است. 

  

  هاي بكار گرفته شده در تحقيقمواد و روش  3- 4
و معيارهاي موثر، منطقه  پارامتر 9در اين مطالعه براساس 

كه در . مناسب براي پخش سيالب انتخاب گرديده است

  .دياگرام زير آمده است
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 فارس  - )حوضه آبريز گربايگان(از منطقه مورد مطالعه  ETM+ اي  تصوير ماهواره): 3(شكل 

  

  يابي پخش سيالبنمايش دياگرام پارامترها و معيارهاي مورد مطالعه در مكان - ) 4( شكل شماره 

  

 -Aيكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در انتخاب : شيب

ها، هاي مناسب جهت پخش سيالب و تغذيه آبخوانعرصه

رقومي ارتفاع براي تهيه نقشه شيب از مدل . باشدشيب مي

برداري، سازمان نقشه 1:25000مستخرج از نقشه توپوگرافي 

 استفاده گرديد

B- چاه  20تعداد  براي محاسبه كيفيت آب، از: كيفيت آب

ها برداري شده و نمونهساله نمونه 10اي طي يك دوره مشاهده

را تجزيه شيميايي نموده، سپس ميانگين آنها گرفته شده و از 

) EC(هاي كيفيت آب يعنياز مهمترين مولفه اين طريق يكي

از طريق ) EC(آناليز شده، سپس نقشه هدايت الكتريكي 

  . درونيابي استخراج گرديد

C  - هاي مناسب براي پخش يابي عرصهدر مكان: شناسيزمين

شناسي و نوع سازندها محدوده مورد مطالعه سيالب، زمين

هاي ق با آبرفتهمچنين مناط. باشدمي داراي اهميت بسيار

جوان به عنوان مناطق مناسب جهت پخش سيالب محسوب 

 1:100000براي تهيه اين اليه اطالعاتي از نقشه . شوندمي

 .شناسي استفاده گرديدسازمان زمين

D  - براي ايجاد نقشه طبقات ارتفاعي، ابتدا : طبقات ارتفاعي

كه  1: 25000نقشه توپوگرافي حوضه مورد تحقيق با مقياس 

 Arcاز سازمان نقشه برداري كشور تهيه شده بود در محيط 

GIS9.3.3 روي آن  و خطوط ارتفاعي بر. زمين مرجع شد

منطقه و بستن مرز ) DEM(سپس با تهيه  .رقومي گرديد

در روي نقشه و  Arc Hyidroرافزا حوضه با استفاده از نرم

نقشه . بندي آن، نقشه طبقاتي ارتفاعي حاصل شد كالسه

 كالسه طبقه بندي گرديد 5در  طبقاتي

-E خشك آبرفت ضخامت نقشه تهيه براي: ضخامت آبرفت 

 آب از عمق استفاده با كه زيرزميني آب عمقهم نقشه از

 و تراز هاينقشه انطباق و پيزومتري چاههاي در زيرزميني

  گرديد  استفاده بود، تهيه شده توپوگرافي
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٨٨ 

P- ي اراضي منطقه نقشه كاربر براي تهيه: كاربري اراضي

ماهواره  ETMسنجنده  2009مورد مطالعه از تصوير سال 

 Decisionبندي بدين منظور از طبقه. لندست استفاده گرديد

Tree افزار در نرمENVI 4.7  براي شناسايي و تعيين انواع

ها استفاده شد و بدين صورت نقشه كاربري اراضي كاربري

  . منطقه مورد مطالعه استخراج شد

F - قابليت انتقال يا ضريب آبگذري قابليت : قابليت انتقال

در . دهدعبور آب را در تمام ضخامت اليه آبدار نشان مي

پژوهش حاضر، هدايت هيدروليكي آبخوان در منطقه مورد 

   .مطالعه ازطريق آزمايش پمپاژ بدست آمد

G - براي ژئومرفولوژيك واحدهاي بهترين: ژئومورفولوژي 

 و ناهمواري وسعت، لحاظ به خوانداريآب هاي طرح اجراي

ژئومورفولوژيكي منطقه  منظر از .باشند مي سرها دشت موقعيت،

) 3(ها  مخروط افكنه) 2(دشت سيالبي ) 1(مورد مطالعه شامل 

   .باشد ها مي پديمنت) 5(رخنمون سنگي ) 4(ماهور  تپه

K- ها در يك حوضه  نسبت طول كليه آبراهه: تراكم زهكشي

شود  ساحت آن، تراكم آبراهه ناميده ميآبخيز به م

)km/km2 ( و نسبت مستقيمي با دبي حداكثر در حوضه دارد

 :و برابر است با
A

L i∑
=µ  

  

هاي پايه رقـومي پارامترهـا و   تهيه نقشه 4-4

 معيارهاي حوضـه آبخيـز گربايگـان در    زير

 )GIS(محيط

با  منطقه مهمترين عوامل موثر جهت پخش سيالب در

هاي پايه غير رقومي شده و  گيري از اطالعات و نقشه بهره

DATA هاي آماري  بدست آمده از تصاوير ماهوره و داده

سپس براي هر . آوري گرديد سازمانهاي مسئول و مربوطه جمع

هاي مورد نظر،كالسهاي ارزشي يك از پارامترها و شاخص

  . تعيين شده و اهميت نسبي آنها تعيين گرديد

 

          
  نقشه پايه شيب): 6(شكل                     نقشه پايه كاربري اراضي): 5(شكل 
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٨٩ 

                 
  نقشه پايه ژئومرفولوژي): 9(نقشه پايه شبكه تراكم زهكشي                                               شكل ): 8(شكل 

 

               
  نقشه پايه زمين شناسي): 11(ابرفت                                                   شكل نقشه پايه ضخامت ): 10(شكل 
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٩٠ 

                
  طبقات ارتفاعي): 13(شكل       نقشه پايه هدايت الكتريكي                ): 12(شكل 

   

 
  نقشه پايه  قابليت انتقال): 14(شكل 

 

 روش شناسي -5

  )  (BOOLمباني نظري مدلبررسي  5-1-1

دهي به واحدها در هر اليه اطالعاتي در اين مدل بر اساس  وزن

 ,NOTاين مدل داراي اپراتورهـاي .باشدمنطق صفر و يك مي

AND, OR ، XOR  هـا   براسـاس نظريـه مجموعـه   . باشـد  مـي

هـا را   اجتمـاع مجموعـه   ORاشتراك و اپراتور AND اپراتور 

 ترتيـب بـه نـام   OR و AND عملگرهـاي   .كنـد  استخراج مي

 .شوند متحدكننده نيز خوانده مي و عملگرهاي متقاطع
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٩١ 

وزن دهي بـه واحـدها در هـر     : Bool  ANDمدل  5-1-2

و يـك   براساس منطق صـفر   Boolهاياليه اطالعاتي در مدل

يعني . هاست، عملگر اشتراك مجموعهANDاپراتور . باشدمي

هـايي كـه پايـه    نقشـه پيكسلي كه در تمام  در اين اپراتور فقط 

ارزش يك دارنـد، در نقشـه نهـايي ارزش يـك دارد انتخـاب      

هاي اطالعاتي در قالب اساس فرمول ذيل، اليه بر .شد خواهند

 (GIS)محيط سيستم اطالعات جغرافيايي درBool AND  مدل

هاي مختلـف  پس از تلفيق اليه AND عملگر .شوندتلفيق مي 

شـود، كـه   يه به كار برده مـي هايي از اين البراي انتخاب مكان

واحدهاي همگن  يك از حاوي تمامي شرايط پرسش شده هر

اكولوژيك باشد، بنابراين يك عملگر محدودكننده بوده و بـه  

از نظـر  . (هـاي كمتـري خواهـد داشـت     طور معمـول خروجـي  

اساس فرمول ذيل،  بر). ها مفهوم جبري يعني اشتراك بين اليه

 در محـيط  Bool   ANDمـدل   هاي اطالعـاتي در قالـب  اليه

GIS تلفيق شدند. 

Suit BO=(map A) AND (map B) AND (map C) 

AND…. (map N)………                            )1(  

  

اليه اطالعـاتي   هر وزن دهي به واحدها در 5-1-3

اليه اطالعـاتي   هر وزن دهي به واحدها در : Boolمدل در

حـذف  . باشـد مـي يـك   و براساس منطق صـفر  Boolدرمدل 

تر هنگام ارائه مدل، ممكـن اسـت منجـر بـه     عوامل كم اهميت

تـوان  اما از طرفي با استفاده از مدل مي. كاهش دقت كار شود

اليه و هر واحد را  هاي اطالعاتي، ارزش هردهي به اليهبا وزن

 . يابي دخالت داردمكان هاي اطالعاتي را دردر هر اليه

  

ز وزن دهي به واحدها هاي حاصل انقشه  1-4- 5

   BOOL AND مدل در هر اليه اطالعاتي در

بر اساس وزن دهي  BOOLهاي حاصل از مدل خروجي نقشه

براساس  BOOLهاي به واحدها در هر اليه اطالعاتي در مدل

،عملگر اشتراك   Andاپراتور .باشدمنطق صفر و يك مي

در تمام يعني در اين اپراتور فقط پيكسلي كه . هاست مجموعه

هاي پايه ارزش يك دارد، در نقشه نهايي ارزش يك  نقشه

جهت پخش (خواهد داشت و جزء مناطق مستعد و مناسب 

  .قرار ميگيرد )سيالب

  

  

  

  
   BOOL  AND مدل وزنهاي موثر پارامترهاي مكانيابي در هر اليه اطالعاتي در اجراي): 1(جدول 

 كيفيت كالس ارزش كالس طالعاتيكالس يا طبقات موثر اليه ا پارامتر موثر

1120- 1350 ارتفاع  كامال مطلوب 1 

4 - 6  شيب  ، 4 - 2  ، 2 -  0  كامال مطلوب 1 

/75-25/1 تراكم زهكشي     .،  75 /0- 25/0  ، 25 . /- 0  كامال مطلوب 1 

400 - 600   قابليت انتقال   ، 400 - 200  كامال مطلوب 1 

EC 6000 -4500  ، 4500 - 3000  ، 3000 - 0  كامال مطلوب 1 

 كامال مطلوب 1 مخروط افكنه ، دشت سر ، دشت سيالبي ژئومرفولوژي

 كامال مطلوب 1 زراعت ديم   -2مراتع كم تراكم ،    -1 كاربري اراضي

>  60  ضخامت آبرفت  ، 60 - 50  كامال مطلوب 1 

 كامال مطلوب QgQscg, Qgsc, PLQb, Mm1 ,Qc2,Qb 1, زمين شناسي
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  BOOLنقشه تراكم زهكشي):17(شكل   BOOLنقشه قابليت انتقال ): 16(شكل   BOOLنقشه ارتفاع ):15(شكل           

    
 BOOLنقشه ضخامت آبرفت ):20(شكل   BOOLنقشه ژئومرفولوژي ):19(شكل   BOOLنقشه زمين شناسي ):18(شكل         

  
  BOOLنقشه كاربري اراضي ): 23(شكل        BOOLنقشه هدايت الكتريكي ): 22(شكل                                   BOOLنقشه شيب ):21(شكل 
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 - BOOLتهيه نقشـه نهـايي براسـاس مـدل     5- 1 -5

AND  
 Andهـا بـا عملگـر    براساس تحقيق، تركيب يا اشـتراك نقشـه  

BOOL   هاي مناسب به صورت زير محاسـبه  يابي عرصهمكان

  ).2،  3رابطه شماره . (شود مي

)2( 

Suit Bo=نقشه شيب ∩ نقشه كاربري اراضي ∩ نقشه هدايت 

الكتريكي نقشه ژئولوژي∩  نقشه∩

)3(  

Suit Bo= هـاي   هـاي مناسـب تغذيـه سـفره     مكان يابي عرصه

 زيرزميني و پخش سيالب

ــاربري اراضـــي( and )نقشـــه شـــيب( ــه ( and) نقشـــه كـ نقشـ

ــوژي ــوژي( and) ژئومرفول ــه ژئول ــه ( and ) نقش ــدايت نقش ه

 )نقشـه ارتفـاع  (  and)آبرفـت نقشـه ضـخامت  ( ) آبالكتريكي

and )نقشه شبكه زهكشي (and  

هـاي پايـه ارزش    در اين اپراتور فقط پيكسلي كه در تمام نقشه

داشـت و جـزء   يك دارد، در نقشه نهايي ارزش يـك خواهـد   

 بر .گيرد قرار مي )جهت پخش سيالب(مناسب  و مستعد مناطق

 Bool هـاي اطالعـاتي در قالـب مـدل     اساس فرمول ذيل، اليه

AND اطالعات جغرافيايي محيط سيستم در(GIS)   تلفيق مـي

  .شوند
  

  
    BOOLنقشه نهايي مكان يابي پخش سيالب بر اساس مدل ): 24(شكل 

، عملگـر اجتمـاع    ORپراتـور ا:   Bool ORمـدل  5-2-1

واحـدهاي همگنـي را كـه حتـي      ORعملگـر  . هاستمجموعه

داراي يكي از شـرايط در خواسـت شـده را داشـته باشـد، نيـز       

هاي بيشتري است اين انتخاب كرده و در نتيجه داراي خروجي

  )4رابطه .(عملگر در مكان يابي مورد استفاده قرارنگرفت

)4( 

Suit Bo=(map slope) OR (map geology) OR (map 
EC) OR…. (map N)………..             

يا اجتماع نقـاط تمـام     -OR BOOLيا به عبارتي ديگرعملگر 

  ):5رابطه (ها نقشه

)5(  
 Suit Bo= (map slope) ∪  (map geology) ∪  (map 
EC) ∪  ….(map)…………………       . 

ها مورد اسـتفاده   در تلفيق اليه ORدر اين تحقيق از اپراتور (*

  ).قرار نگرفت

  

پوشاني بررسي مباني نظري مدل شاخص هم 5-3-1

  (Inedex overly map) نقشه
 مـدل  انجـام . باشد مدل شاخص همپوشاني شامل دو روش مي

در هـر دو   .پـذير اسـت   امكـان  دو روش به همپوشاني شاخص

 نسبي اهميت مؤثر، بر اساس فاكتورهاي تمامي ابتدا به روش

 داده اختصـاص  كارشناسـي، وزنـي   نظـرات  بـه  و بـا توجـه  

يـا اعـداد    مثبـت  اعـداد صـحيح   وزنهـا بصـورت   اين .شود مي

 شوند مي تعيين مشخص، بازه يك در حقيقي

هـاي ورودي  نقشـه  ):Binary  evidence(مـدل    5-3-2

  روش بـولين بـه صـورت بـاينري      فاكتورها و پارامترها، همانند

در اين روش هر نقشه فاكتور، وزنـي جداگانـه   . هستند) 1و 0(

هاي ديگر، فقـط در عامـل وزنـي    و براي تركيب با نقشه. دارد

هـاي  در ايـن روش اهميـت كـالس   . شـود خودش ضـرب مـي  

يكسـان در نظـر گرفتـه     مختلف موجود در يك نقشـه فـاكتور  

نقشـه خروجـي از رابطـه     ارزش واحدهاي مكـاني در . شودمي

  .شودزير محاسبه مي

تعــداد  nامــين نقشــه،   iوزن  Wi    -) 6(دررابطــه شــماره  

  .باشدفاكتورهاي، مي
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٩٤ 

)6                                               (
∑

∑
=

n

1 i

n

1 i

W

)imap(ClassW
S   

بسته به تعداد پيكسل در نقشه ورودي )  class map i(تعداد 

جايي كه همه معيارها  در. ند يك يا صفر باشدتوامورد نظر مي

خروجي برابر با يك است . كندها يا شرايط صدق ميو مالك

در جايي كه هيچ كدام از عوامل و شرايط صدق نكند،  و

 توانبه عبارتي ديگر مي. خروجي برابر صفر خواهد بود

فاكتورها، همانند  ورودي هاي نقشه اول گفت، در روش

 هر نقشه روش در اين. هستند ت باينريبصور بولين روش

 با تركيب منفرد دارد و براي وزني عامل فاكتور يك

 .شود مي ضرب خودش وزني در عامل ديگر، فقط هاي نقشه

فاكتور، در  نقشه يك مختلف موجود در هاي كالس اهميت

  .شود مي درنظرگرفته يكسان اول روش

  

 Overlapping index of multiple class(مدل  5-3-2

 maps (  

در . دارد اول روش به نسبت بيشتري پذيري انعطاف اين روش،

 وزني ورودي هاي از نقشه هر يك بر اينكه به عالوه روش اين

 ها و واحدهاي مكاني از كالس هر يك يابد، به مي اختصاص

 و نظرات نسبي اهميت فاكتور نيز، براساس موجود در هر نقشه

 مختلف هاي كالس بعبارتي .شود مي منتسب وزني كارشناسي

  .هستند وزنهاي متفاوت واحد، داراي نقشه موجود بر يك

)7                                                    (
∑
∑

n

1 i

n

1 iij

W

WS
Suit M = 

)8(  
Suit M= [M(Map A)+N(Map B)+Q(Map 
N)+X(Ma…]/(m+n+q+x…) 

 :S   ،ارزش هر پيكسل در نقشـه نهـاييSij : وزن واحـدj  ام از

 ام iوزن نقشه :  Wiام، iنقشه 

  Multi- classهاي مناسب پخش سيالب بر اساس مدل عرصه

      Siut  M: نقشه

هـاي داده شـده بـه هـر      مجمـوع وزن ) …m,n,q: (مخرج كسر

  هاي اطالعاتييك از اليه

MapA:  نقشه حاصل از وزن دهي به كالسA ) هـاي  كـالس

  Multi-classدر قالب مدل ) نقشه شيب

MapB: دهي به كـالس   نقشه حاصل از وزنB ) هـاي   كـالس

  Multi-classقالب مدل  در) نقشه قابليت انتقال

MaPX  : نقشه حاصل از وزن دهي به كالسX )هـاي  كالس

 Multi-classدر قالب مدل )  .……Xنقشه 

ــه اطالعــاتي در مــدل  ــه واحــدها در هــر الي هــاي وزن دهــي ب

 :يهاي همپوشانشاخص نقشه

ــف ــر  ) ال ــه عملگ ــي ب ــدل )Multi class maps(وزن ده ، م

ــه    ــد كالس ــي و چن ــتم دو دوي شــاخص همپوشــاني از دو سيس

در هــر دوي ايــن دو حالــت امتيــاز دادن بــه . برخـوردار اســت 

 ).است) 10تا  0(طبقات هر اليه اطالعات بين 

  Multi class mapsهاي اطالعاتي براساس نظركارشناسان جهت مدل وزن دهي به اليه): 2(جدول 

  

  .به صورت زير صورت گرفته است  Arc GISمحاسبه رابطه رياضي باال در محيط نرم افزار  
(([rclass128_Eleav]) + ([Reclass of geology23] * 10) + ( [Reclass of Geomorpholo22] * 5) + ([Reclass of 
Land_Cover20] * 3) + ([Reclass of Reclass of DrainDensity_km_in_km2] * 6) + ([Reclass of Reclass of  
ec_rec] * 4) + ([Reclass of Reclass of Reclass of AlluvDepth_m] * 5) + ([Reclass of Reclass of Slope of  
Slope_Percent] * 8) + ([Reclass of Transmissivity_m2_in_day] * 6)) / 48  

زمين 

 شناسي

هدايت  شيب ژئومرفولوژي

 الكتريكي

قابليت 

 انتقال

ضخامت 

 آبرفت

كاربري 

 اراضي

تراكم 

 زهكشي

 ارتفاع

10 5 8 4 7 5 3 6 1 
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) 1تا  0(ارزشي بين  داراي پيكسل هر در نقشه حاصل،: ، از مدل شاخص همپوشاني نقشهBinary Evidenceدهي به عملگر  وزن) ب

از اين رو نقشه دسترسي حاصل براساس استعداد پخش سيالب . تر است سبكه هرچه به يك نزديكتر باشد، براي پخش سيالب منا.باشد مي

  .شودطبقه بندي مي
  Binary  Evidenceهاي اطالعاتي بر اساس نظر كارشناسان  جهت  مدل  وزن دهي به اليه): 3(جدول 

هدايت  شيب مرفولوژي زمين شناسي

 الكتريكي

قابليت 

 انتقال

ضخامت 

 ابرفت

كاربري 

 اراضي

تراكم 

 كشيزه

 ارتفاع

9/0 6/0 8/0 4/0 7/0 6/0 5/0 6/0 1/0 

  .به صورت زير صورت گرفته است  Arc GISمحاسبه رابطه رياضي باال در محيط نرم افزار  
]))rclass128_Resample] * 0/1) + ([Reclass of geology23] * 0/9) + ( [Reclass of Geomorpholo22] * 0/5) + 

([Reclass of Land_Cover20] * 0/4) + ([Reclass of Reclass of DrainDensity_km_in_km2] * 0/6) + ([Reclass 
of Reclass of ec_rec] * 0/4) + ([Reclass of Reclass of Reclass of AlluvDepth_m] * 0/6) + ([Reclass of 
Reclass of Slope of Slope_Percent] * 0/8) + ([Reclass of Transmissivity_m2_in_day] * 0/7)) / 5/2 

 

   
  BOOLنقشه نهايي مكانهاي مستعد براساس مدل ): 24(شكل       هاي مستعد براساس مدل باينرينقشه نهايي مكان): 23(شكل 
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٩٦ 

                                                              
  Multi class mapsنقشه نهايي مكانهاي مستعد براساس مدل): 25(شكل 

  

  نتايج - 6

  ,  BOOL  , Multi class mapsمقايسه مدلهاي  1- 6

Binary  Evidence  
يعني   GISهاي پخش سيالب به روش يابي عرصهمكان- 1

ها و در نظرگرفتن اشتراك  تنها با روي هم انداختن اليه

هاي هاي مختلف به عنوان عرصه مكانهاي مناسب در نقشه

  .اطالعاتي را نشان نميدهدها  مستعد، ارزش واقعي اليه

تر  هاي اطالعاتي مهمهاي با اهميت كمتر به اندازه اليهاليه - 2

  .هاي نقش خواهند داشتدر محدود كردن عرصه

ها اين نقص سيستم اطالعات  استفاده از مدل يا مدل- 3

كند، يعني  در گزينه اول را بر طرف مي) GIS(جغرافيايي 

ستفاده از مدل، اين قابليت را هاي مستعد با ا يابي عرصه مكان

در اختيار كاربران قرار دهد تا بتواند ارزش هر اليه را در تلفيق 

  .و مكان يابي دخالت داده شود

هاي اطالعاتي در داخل مدل افزايش  هر قدر تعداد اليه- 4

  .يابد، دقت مدل بيشتر خواهد شد

 – Binary بيش از مدل Multi – class maps دقت مدل- 5

Evidence است و دقت مدل  Binary  Evidence  بيشتر از

ها، واحدهاي  زيرا عالوه بر خود اليه. باشد مي Boolمدل 

با مشاهده . موجود در اليه نيز ارزش و وزن خواهند داشت

توان دريافت، كه اين دقت به صورت كاهش هاي زير مينقشه

مساحت مناطق مستعد پخش سيالب در دو مدل شاخص  در

  .شود ديده مي BOOLنسبت به مدل  همپوشاني

هاي اطالعاتي وكالس نتايج حاصل از وزندهي به اليه - 6

طبقاتي اطالعات نشان دهنده ميزان اختالف بين مكانهاي 

  .باشندانتخابي در هر مدل مي

  

  منابع

انتشارات دانشگاه . هيدرولوژي كاربردي.1382 محمد مهدوي، -1

  1، 2تهران،جلد، 

هاي مـورد نيـاز در    تعيين شاخص. 1379.مكارانقرمزچشمه، و ه -2

 دشـت ميمـه اصـفهان،    مطالعـه مـوردي،  -يابي پخـش سـيالب   مكان

ــين همــايش سراســري دســتاوردهاي طــرح    مجموعــه مقــاالت دوم

  39-50آبخوان داري ،ص
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 GIS)(،كاربرد 1381، .ح.، هاللي.ج.، سلطاني، م.ا.آل شيخ، ع -3

امه تحقيقات در مكان يابي عرصه هاي پخش سيالب، فصلن

  23-38ص  ). 4( 17جغرافيايي، 

، .ك. علوي پنـاه، س . ، مهدوي، م.ر. ، زهتابيان، غ.حامد پناه، ر -4

ــاري،ع ــتفاده از   : 1379،.ر.غف ــا اس ــش ســيالب ب بررســي مكــان پخ

اي وسيستم اطالعـات جغرافيـايي، چكيـده     پردازش تصاويرماهواره

ات جغرافيايي مقاالت همايش كاربرد سنجش از دور وسامانه اطالع

  .7در مطالعه مناطق بياباني، ص

مقايســه مــدل منطــق فــازي بــا ســاير :1387، .دادرســي ســبزوار، ا-5

ــا  مــدل در مكانيــابي منــاطق مســتعد )GIS(هــاي مفهــومي ســازگار ب

، ETMاي سـنجنده   گسترش سـيالب بـا كـاربرد اطالعـات مـاهوره     

 سـازي  وچهارمين همايش يكسـان  87همايش ونمايشگاه ژئوماتيك 

بـرداري   ، سازمان نقشـه 1387ارديبهشت  23-22هاي جغرافيايي،  نام

  10ص 

سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي، ترجمـه      ).1375(آرنـوف، اسـتن    -6

  313برداري، ص  برداري كشور، چاپخانه سازمان نقشه سازمان نقشه

ــان،ج.،فـــــيض نيـــــا،س.مهـــــرورز مغـــــانلو،ك  -7 ، .،غيمميـــ

ترنري جهت تعيين منـاطق  هاي كوا بررسي نهشته: 1384،.احمدي،ح

وسيسـتم   RSمستعد پخش سـيالب بـه كمـك فـن سـنجش از دور     

، فصـل  )دشت تسوج:مطالعه موردي (و ) GIS(اطالعات جغرافيايي

  467-437ص). 4( 12نامه پژوهشي تحقيقات مرتع وبيابان ايران، 

ــايي كانــادا      -8 ــامانه اطالعــات جغرافي ــوزش س ــايت آم  .GISس

www.aegis.com.  

مقدمه اي برمهـار سـيالبها وبهـره وري    . 1374.كوثر، سيدآهنگ -9

  512ص.ازآنها، موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع،چاپ اول 

تصميم گيري چند معياره، نشر دانشگاه : 1387، .ج.اصغرپور، م -10

 .400ص.تهران، موسسه انتشارات چاپ

،سالنامه آماري استان )  1375(،) 1386(مركز آمار ايران . 2 -11

  فارس

 و 1330 شماره-ژئومرفولوژي ايران.1381عاليي طالقاني، م،  -12

  نشرقومس چاپ اول. 1337
13- Alesheikh, AA.and H. Helali, 2002, WEB GIS 
DEVELOPMANT STRATEGY ,GIM international, 
Nov.2002 ,Vol.16 ,Noll ,pp 12-25 
14- Saraf, A. K., Choudhury, P.R., 1998: Integrated 
remote sensing and GIS for ground water 
exploration and identification of artificial recharge 
sites, International Journal of Remote Sensing, 19 
(10): 1825-1841. 
15- Krishnamurthy, J., Srinivals , G., 1996: An 
approach to demarcate groundwater potential zones 
through Remote Sensing and Geographical 
Information System, International Journal of 
Remote Sensing, 17 (10): 1867-1884. 
16- Zehtabian, Gh., Alavi Panah. S.K., 
Hamedpanah. R., 2001: Determination of an 
Appropriate Area for Flood Water Spreading by 
Remote Sensed Data and GIS in the Tagharood 
Catchment (Iran), International Feredation of 
Surveyors, Seoul, Korea, May 2001: 1-6. 
17- Ghayoumian, J. Ghermezcheshme, B. Feiznia, 
S., Noroozi, A.A, 2005: Integrating GIS and DSS for 
identification of suitable areas for artificial recharge, 
case study Meimeh Basin, Isfahan, Iran, Environ–
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