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 ٥٥٧        ۵۶۷  تا۵۵۷، از صفحه ١٣٨٥، مهر ماه ٣، شماره ٥٩نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد 

 
 

مناطق مستعد  يابي مكان در ژئومورفولوژي هاي هبررسي قابليت استفاده از نقش
 ميمه در منطقه پخش سيالب

 
  ۴ غالمرضا زهتابيانو ۳جعفر غيوميان ،۲نيا سادات فيض ،۱*باقر قرمزچشمه

 ، ايرانمركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري پژوهشگر ۱  
 ، ايران دانشگاه تهراندانشكده منابع طبيعياني،  مناطق خشک و کوهستءاحياگروه   استاد۲

 ، ايرانمركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري ميت علاعضو هي ۳
 ، ايران دانشگاه تهران دانشكده منابع طبيعي مناطق خشک و کوهستاني،احياءگروه   استاد۴

 )۲۶/۱۱/۸۳ :، تاريخ تصويب۱۷/۴/۸۳ :تاريخ دريافت(

 

 چكيده

 عامل محدودكننده ،آب. است جزء مناطق خشك جهان ،هوايي يل موقعيت خاص جغرافيايي، توپوگرافي و آب ودله كشور ايران ب

  كشاورزي، صنعت،تجديدشونده از قبيل توسعه منابع طبيعي بخش عمده عرصه فعاليت بشر .آيد  به شمار ميفعاليت انسان در اين مناطق

 توسعه منابع به منظورها   امكان استفاده بهينه از اين نهشته, فصليهاي ببا پخش سيآل .دنمتمركز كواترنر هاي هر روي نهشتبشهرسازي و 

 موجب ، فرسايش خسارت سيل وبر جلوگيري ازعالوه پخش سيالب . ردوجود دا طبيعي، كشاورزي، توسعه مناطق شهري و روستايي

 شناخت کامل از خصوصيات محل پخش مانند به تعيين محل مناسب براي پخش سيالب .دشو  مي نيز اين مناطقرونق اقتصادي

 همچنين ارد، وجود ندها دشت براي اغلب مذکوردر ايران اطالعات . استنيازمند ضريب آبگذري , ضخامت آبرفت, شيب, نفوذپذيري

 رابطه بين قيق در اين تح.نياز دارد هزينه و زمان زيادي بههاي ذکر شده به منظور تعيين مناطق مناسب پخش سيالب  شاخصاستخراج 

 منطقه، با استفاده ژئومورفولوژيبدين منظور نقشه  .شدبررسي  دشت ميمه و مناطق مناسب براي پخش سيالب ژئومورفولوژيواحدهاي 

سپس اين نقشه با نقشه تناسب اراضي براي . دش توپوگرافي تهيه هاي ه و نقشاي هپردازش تصاوير ماهوار,  هواييهاي عکساز تفسير 

با مناطق بسيار مناسب )  درصد۷۵(  همپوشاني خوبيسراپانداژ دشت نتايج نشان داد که واحد . مورد مقايسه قرار گرفتپخش سيالب

 ژئومرقولوژي هاي هنفش, دان زير سطحياطالعات فاقد  قي که در مناطژئومورفولوژيي ها  تهيه نقشه سهولتبا توجه به. پخش سيالب دارد

  .اطالعات مورد استفاده قرار گيردنواحي فاقد در ب براي تعيين مناطق مناسب پخش سيالب به عنوان معياري مناستواند  مي
 

  .GIS ،يابي مکان, سراپانداژ دشت, ژئومورفولوژي, پخش سيالب : کليديهاي هواژ
 
 Email: Ghermez_b@scwmri.ac.ir :فاکس :تلفن : نويسنده مسئول*
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 ...هاي ژئومرفولوژي در  بررسي قابليت استفاده از نقشه                                             ۵۸۵
 مقدمه

 كواترنر هاي هشت نه توسطدرصد از سطح كشور ۵۰حدود 
 مي، ولي تما)۱۳۸۳،ان و همکارانيوميغ( استيده شده پوش

 در حال .نيستند مناسب توسعه منابع آب  برايها هاين نهشت 
 مناسب كنترل و هاي راهحاضر پخش سيالب يكي از 

  براي.استاستفاده بهينه از سيالب در مناطق خشك 
 ،ناسيش زمين هاي ويژگيتعيين به  ,تعيين مناطق مستعد

نياز  آب زيرزميني و سفره شناسي خاک ،ژئومورفولوژي
با  مناطق كشور بسياري از براياين اطالعات . استس

از . ندا  يا فاقد اطالعات کافيردوجود ندامقياس مناسب 
  وشناسي زمين اطالعات ،مذکور هاي هكليه داد

و  جودو مهاي هتوان با استفاده از نقش مي  راژئومورفولوژي
براي . دکرتهيه  اي ه هوايي و تصاوير ماهوارهاي عکستفسير 

منظور ه  پخش سيالب بيبرا مناسب هاي مكانشناخت 
  بايد عوامل موثر را شناسايي و, زيرزمينيهاي آبتغذيه 

.  بردكار به مناسب هاي محل شاخص براي تعيين صورت به
 مناسب پخش سيالب هاي محلتاكنون در مورد انتخاب 

 از آنها اشاره اي ه كه به پارشده انجام اي هتحقيقات پراكند
 .شود مي

 را بر اساس عوامل مختلف سرها دشت) ١٣٧٨(احمدي
مقاومت عناصر سازنده : عبارتند ازد که کر بندي طبقه
، عوامل توپوگرافي، نوع سازند، ضخامت رسوبات و سر دشت

، مذکوربر اساس هر يك از عوامل . ها ناهمواريشكل 
يك   و هرشوند  ميبندي طبقه دستهد سرها به چن دشت
 براساس ضخامت بندي طبقه وي .نددار ي خاصهاي ويژگي

 را نسبت به عوامل ديگر ها ناهمواريرسوبات و شكل 
 به سه سرها دشت روشدر اين . داند مي تر اساسي و تر دقيق
 پوشيدهسر دشتاپانداژ و سر دشت لخت، سر دشت واحد
اژ محل پخش آب و اپاندسر دشت  شده کهبندي طبقه
 و در نتيجه  بوده شدن آبراهه و كاهش سرعت آباي هشبك
  .شناخته شده است  مناسب پخش سيالببراي

 يها روش )۱۹۹۷(و همکاران   مي و رمزا)۱۹۷۹(وود 
ات را ين عملي اي برايابي مکان يارهاي و معيه مصنوعيتغذ

 و همكاران ١كريش نامورتي .ندا کردهان يل بيبه تفص
 در ژئومورفولوژي و شناسي زمينمعتقدند عوامل ) ١٩٩٥(

 زيرزميني هاي آبدر رفتار  مي نقش مه،سطوح مختلف
 هاي خاص دهد كه لندفرم مي نشان مذکورتحقيق . دندار

 . ندا  براي تغذيه مصنوعي مناسبکواترنر
 تعيين مناطق براي) ١٩٩٦ (كوماركريش نامورتي و 
 ،در جنوب هند زيرزميني هاي آبمناسب براي تغذيه 

 ،ها ناپيوستگي و ها گسل، شكل زمين، شناسي زمينعوامل 
 زهكشي، تراكم آبراهه و شيب را مطالعه كرده ،آب سطحي
 هاي آبدر تغذيه اساس اهميت   را برعواملاين و هر يك از 

 متوسط و ،زيرزميني به طبقات عالي، خيلي خوب، خوب
 ٢ روش گام به گامبه در نهايت . تقسيم بندي كردندضعيف
 تناسب تغذيه مناطق داراي  با يكديگر تلفيق و نقشهها هنقش

 كه مناطق دهد نشان مينتايج تحقيق آنها . را ارائه دادند
  محدوده كواترنر و شيب كمتر از ،مناسب براي اين منظور

 يها  استفاده از کاوش۱۹۹  و همکاران٣ونگي .استدرصد ٥
ه يالب را توصي پخش سيياب مکان به منظور يکيزيژئوف
 RS و GISبا استفاده از ) ١٩٩٨( چادریو  ٤سارف. دندکر

آنها  .کردند مناسب براي تغذيه مصنوعي را تعيين هاي مكان
 ،ژئومورفولوژي ، پوشش گياهي، كاربري اراضيهاي هاز نقش
.  استفاده نمودنديابي مكان و توپوگرافي براي شناسي زمين

 مناسب براي هاي مکانب در انتخا) ۱۳۷۹(قرمزچشمه 
قابليت , نفوذپذيري سطحي, پخش سيالب از عوامل شيب

آبرفت )  زيرزمينيهاي آبشوري (عمق و کيفيت , انتقال
 هاي هاز الي) ۱۳۸۰(عبدي و همکاران . داستفاده کر

سطح , کاربري فعلي اراضي, شيب, شناسي زميناطالعاتي 

                                                 
 ‐١  Krishnamurthy & Kumar 

 ‐۲ stepwise 

‐۳  Young 

‐۴  Saraf & Choudhury 
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 ۵۵۹        ۵۶۷  تا۵۵۷از صفحه ، ١٣٨٥، مهر ماه ٣، شماره ٥٩ه دانشکده منابع طبيعي، جلد نشري
ا در محيط آب زيرزميني و نتايج ژئوالکتريک و تلفيق آنه

GIS براي تعيين مناطق مستعد پخش سيالب استفاده 
 هاي مدلكارايي ) ١٣٨٠( زهتابيان و همكاران .نمودند

يابي پخش سيالب در حوزه طغرود قم را  مختلف در مكان
ي گاما را براي اين منظور بررسي و استفاده از اپراتور فاز

 .دکنن ميتوصيه 
 هاي ه تهيه اليبراي کافي هاي هدر بسياري از مناطق داد

 مستعد هاي مکاناطالعاتي و تلفيق آنها به منظور تعيين 
 هاي ه تهيه الي،از طرف ديگر. پخش سيالب وجود ندارد

 هاي مکان براي تعيين .استگير  اطالعاتي متعدد وقت
 هاي هي که با داديها روشمناسب در زمان کوتاه استفاده از 
.  ضروري است،ندنک ميمحدود امکان ارزيابي را فراهم 

 امکان استفاده از نقشه يهدف اين تحقيق بررس
ن مناطق مناسب براي پخش سيالب يي درتعژئومورفولوژي

 .استبه منظور تغذيه مصنوعي 
 

 ها روشمواد و 

   مورد مطالعهمنطقه

حوزه آبخيز ميمه با مشخصات منطقه مورد مطالعه،  
 طول شرقي ۵۱° ،۳۴× تا ۵۰° ،۴۵×جغرافيايي 

 اين حوزه .است  عرض شمالي۳۳°, ۴۲× تا۳۳°,۱۰×و
بخشي از شمال حوزه آبخيز باتالق گاوخوني راتشکيل 

.  استرود زاينده حوزه يها زيرحوزهيكي از  و دهد مي
 كيلومتر مربع و مساحت ۲۰۸۵مساحت حوزه آبخيز 

حوزه از نظر .  مربع استر كيلومت۶۳۵قسمت دشتي حوزه 
 که استان و دشت توپوگرافي شامل دو بخش كوهست

 شمال شرق و ، در نواحي شمالاغلب كوهستاني هاي قسمت
به  غرب نيز ارتفاعات هاي قسمتدر . اند شرق حوزه پراكنده

ارتفاعات كوه كاله برفي . خورد مي بلندي به چشم نسبت
 ۳۰۵۸(و كوه چال )  متر۳۵۸۸(كوه كرگز , ) متر۳۱۵۵(

تفاعات موجود در  ارترين مهمدر شرق و شمال حوزه از ) متر
در مركز و جنوب حوزه قرار اغلب نواحي دشتي . دان حوزه

). ۱شکل (دهند  مي كه دشت ميمه و وزوان را تشكيل رنددا
الگوي توزيع ساالنه بارندگي منطقه مانند نواحي خشك و 

 و بيشترين بارندگي در زمستان با است ايران خشك نيمه
 ۴/۲۴هار با  درصد و ب۹/۲۷يز ي درصد كل بارش، پا۴۶

 ).۱۳۷۸ پارس آب،( دهد ميدرصد بارش ساالنه رخ 
هاي گرم با   تابستان شاملرژيم حرارتي حوزه آبخيز ميمه

 دماي متوسط كه طوري به ست،تغييرات دمايي ساالنه باال
 و دماي گراد سانتي درجه ۵/۲۲) تير(گرمترين ماه سال 

  محاسبهگراد سانتي درجه ‐۲ متوسط سردترين ماه سال
 ۶/۱۰ دماي متوسط حوزه). ۱۳۷۸ ،پارس آب(ده است ش

اقليم منطقه براساس  . محاسبه شده استگراد سانتيدرجه 
 سرد بوده كه خشك نيمهروش دومارتن اصالح شده از نوع 

 دماي متوسط متر و ميلي ۲۶۵بارش متوسط ساالنه آن 
پوشش گياهي حوزه  .است گراد سانتيدرجه  ۶/۱۰ساالنه 

, شترر خا, ر درمنهي گياهان چند ساله نظضعيف و بيشتر
 .باشند جارو و اسپند مي, شور علف

در محدوده حوزه آبخيز ميمه به دليل شرايط 
 به صورت سيالبي و ها رودخانه مي تما،هيدرولوژيكي آن

 فقط. باشند ميبدون دبي پايه و فاقد ايستگاه هيدرومتري 
انه رودخ) جوشقان(در نواحي شمال و شمال شرق حوزه 

ا آبدهي خيلي كم وجود دارد كه آب آن به مصارف بفصلي 
رسد و در فصول غيرزراعي آب در نواحي  ميكشاورزي 

 زيرزميني هاي آب به ،کند ميدشتي در زمين نفوذ 
  .پيوندد مي

حوزه آبخيز ميمه از نظر وضعيت جغرافيايي و شكل حوزه 
يگر دکي دشت به  درها ه آبراههاي هشبك .استتقريباً گرد 

 نحوي است كه در مواقع سيالبي ه شرايط ب وپيوندند مي
 موجب بروز , شدههمزمان وارد دشت ها سيالب بيشتر

  آننمونه بارز. شوند ميخسارات مالي و جاني در دشت 
خسارات مالي زيادي در دشت  كه است ١٣٧٤سيل سال 

 ). ١٣٧٨ ،پارس آب (وجود آورد بهميمه 
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 ...هاي ژئومورفولوژي در                                             بررسي قابليت استفاده از نقشه  ۶۰۵

 حلقه ١٤١ موجود در محدوده مطالعاتي هاي چاهتعداد 
 حلقه چاه ٦٥ حلقه چاه عميق و ٧٦ كه از اين تعداد است

 رشته و تعداد ٧٦تعداد قنوات داير . نيمه عميق است
). ١٣٧٨،پارس آب(ش شده است ر دهنه گزا٣٥ ها هچشم

بيشترين تراكم قنوات در اطراف شهرستان ميمه و وزوان 
 بزرگ هاي مسيللي پراكنش قنوات در كنار  كطور به .است

 .شوند ميو از محدوده جوشقان تا خروجي حوزه ديده است 
مت كوهستاني س، در قاست منطقه متنوع شناسي زمين
معادن سنگ  كه رد رخنمون دا كرتاسههاي آهکبيشتر 

چشم  هآهك زيادي در قسمت شمال تا شرق حوزه ب
كواترنر هاي  نهشته  در مناطق دشتي بيشتر.خورد مي
  ).١٣٧٨،پارس آب( مون دارندنخر

 
 ها روش 

 منطقه با ژئومورفولوژي ابتدا نقشه در اين تحقيق  
يه  از تههدف .تهيه شد) ۱۳۷۸(استفاده از روش احمدي 

 ژئومورفولوژي تفكيك دشت به انواع واحدهاي ,ن نقشهاي 
  پوشيده وسر دشت, سراپانداژ دشت, لختسر دشتشامل 
 . نه بوده استافك مخروط

تصاوير براي تهيه نقشه واحدهاي ژئومورفولوژي دشت از 
سازمان  ١:٥٠٠٠٠  توپوگرافيهاي ه نقش،TM اي رهماهوا

 سازمان ١:٤٠٠٠٠  هواييهاي عکسجغرافيايي ارتش و 
بدين منظور ابتدا . دشستفاده ا)  قطعه٢٠٠ ( نقشه برداري
 ،وگرافي توپهاي ه به کمک نقش۵ لندست اي هتصاوير ماهوا

 .شد  آن تهيه۷۴۱سپس ترکيب رنگي , زمين مرجع
 تن و ، با توجه به رنگژئومورفولوژي هاي تشخيص واحد

 مرز واحدها به صورت تفسير اي هر ماهواريبافت تصو
 هاي هاين نقشه با استفاده از نقش. صورت گرفت ميچش

 هاي پيمايش  هوايي وهاي عکس, شناسي زمين, توپوگرافي
 و گذاري نام ي کاريدر ادامه واحدها. دشي نهاي, ميداني

به منظور ارزيابي . دشمساحت هر يک از واحدها استخراج 
اين نقشه با نقشه اراضي مستعد پخش , ژئومورفولوژينقشه 

مورد مقايسه قرار  )۱۳۸۱ ،قرمزچشمه و همکاران(سيالب 
 براي پخش ژئومورفولوژي يگرفت و استعداد واحدهاي کار

 . دندسيالب تعيين ش
 

  نتايج
 .ارائه شده است) ۲(شکل  منطقه در ژئومورفولوژيشه قن

را نشان  ژئومورفولوژي يمساحت واحدها) ۱( جدول 
 ژئومورفولوژي در منطقه مورد مطالعه واحدهاي. دهد مي

 هاي تيپدر واحد دشت، .  شدندتفكيك دشت و كوهستان
تفکيک افكنه   لخت و مخروطسر دشت ،سراپانداژ دشت
 ۵٠حدود (متر مربع و كيل٣١٦ لخت با سر دشت. شدند

 كيلومتر ٣/١٦ با افكنه مخروط و ,شترينيب) درصد مساحت
كمترين مساحت را به خود )  درصد مساحت٦/٢(مربع 

 .داده استاختصاص 

 

  دشت ميمهژئومورفولوژيمساحت واحدهاي : ۱جدول 

 مساحت  نام واحد
 )کيلو مترمربع(

مساحت 
 )درصد (

 ۹/۴۹ ۹/۳۱۵ ت لخسر دشت
 ۵/۴۷ ۳/۳۰۰ اپانداژسر دشت

 ۶/۲ ۳/۱۶ مخروطه افکنه
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 ۵۶۱        ۵۶۷  تا۵۵۷از صفحه ، ١٣٨٥، مهر ماه ٣، شماره ٥٩ع طبيعي، جلد نشريه دانشکده مناب

 در تعيين ژئومورفولوژيبه منظور بررسي دقت نقشه 
 با نقشه ژئومورفولوژينقشه , مناطق مستعد پخش سيالب
نقشه اراضي . شدمقايسه  اراضي مستعد پخش سيالب

 ،بي شهاي يهق اليمستعد پخش سيالب براساس تلف
ضخامت رسوبات و , ت انتقاليقابل, ي سطحيرينفوذپذ

 شده ي تهDSS  با استفاده از ينيرزميت آب زيفيک
 براي اين منظور )۳شکل () ۱۳۸۱قرمزچشمه وهمكاران، (

دند كه نتايج آن ش تلفيق GIS  در محيطمذکوردو نقشه 
 .ارائه شده است )۴( درشکل

 دشت و ژئومورفولوژيمساحت واحدهاي ) ٢(جدول 
در شكل . دهد مي نشان  راا براي پخش سيالبتناسب آنه

  سيالبواحدهاي ژئومورفولوژي و اراضي مستعد پخش) ۴(
 , که در نقشه مشخص استطور همان. اند شدهمشخص 

 سر دشت و ژاپانداسر دشت مناسب در واحدهاي اريبسكالس 
 درصد اين كالس در ٧٥ كه طوري به ،لخت قرار دارند

 . لخت قرار داردسر دشتن در  درصد آ٢٥اپانداژ و سر دشت
 لخت سر دشتاپانداژ و انتهاي سر دشتاين اراضي در ابتداي 

 استو بيشترين پراكنش آنها در شمال ميمه  واقع شده
 ).۳شكل (

در واحدهاي ژئومورفولوژي ) كالس مناسب(اراضي مستعد 
كه   واقع شدهافكنه مخروط و سراپانداژ دشت ،لختسر دشت
 درصد ٤٢/٦٠ ، لختسر دشت در  درصد اين كالس٨/٣٧

 افكنه مخروطدرصد آن در   ٨/١فقط اپانداژ و سر دشتآن در 
در واحدهاي ) مستعد ميكالس ك(اراضي متوسط . قرار دارد
از .  قرار دارندافكنه مخروطا پانداژ و سر دشت ،لختسر دشت

 درصد در ١٧ ،لختسر دشت درصد در ٩/٧٦ ,كل اين كالس
 واقع شده افكنه مخروطرصد در  د١/٦اپانداژ و سر دشت
 .است
 ٥٨/١٠و است س اراضي نامناسب در اين عرصه كم  كال

 درصد اين كالس ٩٢ .شوند ميدرصد كل عرصه را شامل 
.  درصد در بقيه واحدها قرار دارد٨ فقطلخت و سر دشتدر 

لخت و مرز  كوهستان سر دشتاين اراضي بيشتر در ابتداي 
 .واقع شده است

 درصد اراضي خيلي مناسب ٧٥ترتيب ه اژ باپاندسر دشت 
 درصد اراضي متوسط ١/٦ درصد اراضي مناسب و ٤٢/٦٠و 
و درصد خيلي ناچيزي از اراضي نامناسب ) مستعد ميك(

دهد  مي نشان مذکورآمار . شود ميبراي پخش را شامل 
ن واحد براي پخش سيالب مناسب بوده و از اهميت اي هك

درصد تناسب اراضي . ار استخاصي براي اين منظور برخورد
ارائه ) ٥( پخش سيالب در شكل براي سراپانداژ دشتواحد 

اين واحد را براي پخش ) ١٣٧٨(احمدي . شده است
 واحد پخش آب نام نهاده آن راسيالب مناسب دانسته و 

تاييد طقه ميمه ن را در مه وي نيز نظرياين تحقيق. است
 .کند مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...مرفولوژي در هاي ژئو بررسي قابليت استفاده از نقشه                                             ۵۶۲
 

  و اراضي پخش سيالبژئومورفولوژيمساحت واحدهاي  ‐۲ جدول

(km2) مساحت (%) مساحت  سيالبپخش ژئومورفولوژي واحد
 )فرسايشي ( لختسر دشت ٤٥/٢ ٥٣/١٥
 سراپانداژ دشت ٣٢/٧ ٣٧/٤٦

  مناسببسيار

 )فرسايشي ( لختسر دشت ٨/٢٢ ٥١/١٤٤
 سراپانداژ دشت ٤٤/٣٦ ٩٦/٢٣٠
 افكنه مخروط ٠٧/١ ٦/٨۰

 مناسب

 )فرسايشي ( لختسر دشت ٨٥/١٤ ١١/٩٤
 سراپانداژ دشت ٢٩/٣ ٨٥/٢٠
 افكنه مخروط ١٦/١ ٣٤/٧

 متوسط

 )فرسايشي ( لختسر دشت ٧٤/٩ ٧٧/٦١
 كوهستان ١٦/٠ ٠٤/١
 سراپانداژ دشت ٣٤/٠ ١٤/٢
 افكنه مخروط ٣٤/٠ ١٥/٢

  مناسبنا

 جمع  ١٠٠ ٨٨/٦٣٣
 
 

 درصد ٨/٣٧ ،راضي خيلي مناسب درصد ا٢٥لخت سر دشت
و ) مستعد ميك( درصد اراضي متوسط ٩/٧٦ ،اراضي مناسب

هر .  درصد اراضي نامناسب را به خود اختصاص داده است٩٢
 درصد ،شود ميچه از استعداد اراضي براي پخش سيالب كم 

دهنده عدم امكان پخش  ن نشاناي  هيابد ك مياين واحد افزايش 
 ،ن اراضياي  ه عامل محدودكنندترين ممه .در اين اراضي است

 در تحقيق قرمزچشمه و  درصد٤ شيب بيشتر از .استشيب 
 اين واحد رو ازاين،  استدهشنامناسب فرض ) ١٣٨۱ (همکاران

 محدودكننده ملعا. رسد مي نظر بهبه عنوان واحد نامناسب 
 لخت عرصه مورد مطالعه شيب و در بعضي مناطق سر دشت

 از واحدهاي هايي مساحتدرصد  .استضخامت رسوبات 
آمده ) ۶(در شکل , اند شدهتناسب اراضي که در اين واحد واقع 

 .است
 

 
درصد تناسب اراضي پخش سيالب در واحد : ۵شكل

 سراپانداژ دشت
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 ۵۶۳        ۵۶۷  تا۵۵۷، از صفحه ١٣٨٥، مهر ماه ٣، شماره ٥٩نشريه دانشکده منابع طبيعي، جلد 
 

 
 

  لختسر دشت درصد تناسب اراضي پخش سيالب در واحد ‐۶شكل 

 

به خود  درصد خيلي ناچيزي از عرصه را افكنه مخروطواحد 
ه  و برد اين واحد در منطقه گسترش ندا.استاختصاص داده 

صورت واحدهاي خيلي كوچكي در قسمت غرب حوزه ديده 
 شدت هاي بناشي از سيآل اين واحدهاي كوچك. شود مي
 . كوچك باالدست استهاي هحوز
دليل داشتن ه  بزرگ بهاي افكنه مخروط طوركلي به

 خاص كه مشخصات يبند دانهخصوصيات مورفولوژي و نوع 
 هاي مکان ،دکن مياپانداژ نزديك سر دشت هاي ويژگيبه  آنها را

 كه طوري به. دنشو ميمناسبي براي پخش سيالب محسوب 
و   پخش سيالب چمرود كاشان، گريبايگان فساهاي ايستگاه 

که توسط مرکز تحقيقات حفاظت خاک و آب باريك بم 
دهاي در واح, دهش احداث )١٣٧٥‐٧٧(آبخيزداري 

 كوچك به هاي افكنه مخروط. اند شده واقع اي افكنه مخروط
 كوچك بودن حوزه باالدست و ، فعال بودن،زياددليل شيب 

مناسب براي پخش سيالب , آبرفتعدم آبگيري، عمق كم 
در عرصه نيز به همين دليل مناطق مستعد در واحد . نيست
 .خورد ميچشم ن هب افكنه مخروط
خيلي مناسب در ابتداي  هاي هعرص) ٤( شکل در
 مناسب در هاي ه عرص،لختسر دشتاپانداژ و انتهاي سر دشت
 سر دشت انتهايي هاي قسمت واحد اپانداژ و هاي قسمتكليه 

) متوسط( با استعداد كم هاي هعرص. خورد ميلخت به چشم 
 سر دشت و ابتداي سراپانداژ دشتي در داخل هاي ه لكصورت به

كوچك در داخل  هاي ضلعياين چند. شود ميلخت ديده 
 .ستها ه ناشي از شيب كناره آبراهسراپانداژ، دشت

 
  نتيجه گيريبحث و 

 در ژئومورفولوژي هاي هدر اين تحقيق قابليت نقش
به . شدمكانيابي مناطق مستعد پخش سيالب، ارزيابي 

 هاي مکانمنظور بررسي قابليت اين نقشه در تعيين 
شه مناطق مستعد اين نقشه با نق, مستعد پخش سيالب

پخش سيالب که بر مبناي تلفيق تعداد زيادي اليه 
دهد  مينتايج نشان . قطع داده شد, اطالعاتي تهيه شده بود

اپانداژ سر دشتواحد , ژئومورفولوژياز ميان واحدهاي  که
 درصد همخواني با واحد بسيار مناسب قابليت ٧٥با 

ه به لخت با توجسر دشت. دارد پخش سيالب برايمناسبي 
محدوديت شيب کمترين تناسب را براي اين منظور 

 در مدت زمان كم و با هزينه ژئومورفولوژينقشه . داراست
 يابي مکانتوان در  ميدر نتيجه . استناچيز قابل تهيه 

مناطق مستعد پخش سيالب بخصوص در نواحي فاقد 
 پخش سيالب يابي مکان به منظور ها هاز اين نقش, اطالعات
 . دکراستفاده 

 يدرصد همخوان۷۵اپانداژ با سر دشتواحد  در دشت ميمه
منابع . ش سيالب مناسب تشخيص داده شدخبراي پ
الب ي را محلي براي پخش سافکنه مخروط, مختلف

 مساحت افکنه مخروط در دشت ميمه واحد ي ول،دانند مي
 از نوع ها هفکنا شود و اين مخروط ميخيلي ناچيز را شامل 

 در رو ازاين. باشند زياد ميشيب نسبتا  و ، فعالکوهرفتي
لحاظ  جزء واحدهاي نامناسب افکنه مخروطاين تحقيق 

 .شد
 

 هاشنهاديپ

براي اولين بار ارائه ها  هنكه استفاده از اين نقشاي هنظر ب
 محدود يمه واحدهاين در منطقه مي همچن،شده

 براي استاندارد كردن و رو ازاين , وجود داشتژئومورفولوژي
 .است  نياز عوامل به تحقيق بيشتريترين مهمب انتخا
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  نقشه ژئومرفولوژي دشت ميمه‐۲شکل

 

 عيت حوزه و دشت ميمه در کشور موق‐۱شکل
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 )قر مزچشمه و همکاران (نقشه استعداد اراضي براي پخش سيالب :۳ شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  و استعداد اراضي براي پخش سيالبژئومورفولوژي نقشه تلفيق واحدهاي ‐٤ شکل

۱۳
۸۱

( 
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Abstract 
Iran is located in one of the dry land regions of the word, where water is a limiting factor for lasting 

life. A major part of human activities, such as development of renewable natural resources, agriculture, 
and industry, as well as urban development is concentrated on quaternary deposits. Flood spreading 
can be considered as ideal for optimal use and utilization of quaternary deposits. It causes economic 
development through flood mitigation and erosion control. Factor, such as slope, geology, 
geomorphology, hydrology, infiltration rate, cover as well as environmental impacts of the projects  
should be considered in the process of selecting appropriate areas for artificial recharge through flood 
spreading. Such data are not available for most plains of Iran and their preparation is time consuming 
and expensive. In this research relationship between geomorphology and suitability of an area for 
flood spreading has been investigated. For this propose, geomorphology map of the study area in 
Meymeh plain was prepared through aerial photo interpretation satellite image processing, and 
topography maps using Ahmadi method (1378). To ascertain the capability of the geomorphology 
maps in site selection for flood spreading، the produced maps were compared with the appropriation 
maps of the area for flood spreading. These are map that have been prepared by investigating several 
thematic layers using DSS and GIS. The results indicate that Epandage plain geomorphological unit is 
highly in match with appropriate sites for flood spreading. The research emphasizes the capability of 
geomorphological maps to be used in site selection for flood spreading. Due to simple icily of the 
method for producing such maps, the method can be used widely in areas with insufficient available 
data. 

 
Keywords: Flood spreading, Epandage plain, Geomorphology, Site selection, GIS 
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