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چکیذه

دس دِّّای اخیش افضایؾ تلفات هٌاتغ آب ٍ خان حَصُّای آتخیض ،اّویت الذاهات آتخیضداسی سا تیؾ اص پیؾ ًوایاى وشدُ
اػت .یىی اص الذاهات هَسد اػتفادُ دس فؼالیتّای آتخیضداسی ،ػذّای اكالحی هیتاؿذ .ػذّای اكالحی ،ػاصُّای
وَتاّی ّؼتٌذ وِ دس هؼیش رشیاى آتشاِّّا تِ هٌظَس واّؾ ؿیة آتشاِّّا ،واّؾ ػشػت رشیاى ،هْاس وشدى سػَب ،ایزاد
ؿشایظ هٌاػة تشای سػَتگزاسی ٍ تخثیت تؼتش اػتفادُ هیؿًَذ .یىی اص هؼائل هْن دس صهیٌِ احذاث ػذّای اكالحی ،تحج
هىاىیاتی كحیح ایي ػاصُّا تش سٍی آتشاِّ اػت .دس تیـتش هَاسد هىاىیاتی ػاصُّا تا ًظش واسؿٌاػی ٍ اص عشیك تاصدیذ
هیذاًی كَست هیگیشد .تٌاتشایي ّذف اص ایي تحمیك اسائِ سٍؿی رْت هىاىیاتی اٍلیِ ػذّای اكالحی آتخیضداسی اػت .دس
ایي تحمیك اص ػیؼتن اعالػات رغشافیایی ٍ تلفیك ًمـِّای هشتَط تِ طئَهَسفَلَطی ،ؿیة آتشاِّ ،ستثِتٌذی آتشاِّ،
فشػایؾ ،حشین رادُ ٍ سٍػتا ،هٌاتغ آب تشای تؼییي هىاى هٌاػة احذاث ػاصُّای اكالحی حذاوخش  4هتش دس تخـی اص حَصُ
آتخیض اسدان اػتفادُ ؿذُ اػتً .تایذ ًـاىدٌّذُ ایٌؼت وِ ػاهاًِ اعالػات رغشافیایی تِ هٌظَس تشسػی هؼیاسّا تِ عَس
راهغ ٍ دس تؼاهل تا یىذیگش رْت دػتیاتی تِ ّذف هَضَع تحمیك حاضش ،تا دلت صیاد اهىاى پزیش تَدُ ٍ ػالٍُ تش ایي تاػج
افضایؾ ػشػت اًزام واس ٍ دلت ًتایذ هیگشدد.
کلمات کلیذی  :سذَای اصالحی ،مکانیابی ،ساماوٍ اطالعات جغرافیایی ،حًزٌ آبخیس ارداک

 -1مقذمه و هذف

دس دِّّای اخیش افضایؾ تلفات هٌاتغ آب ٍ خان حَصُّای آتخیض ،اّویت الذاهات آتخیضداسی سا تیؾ اص پیؾ ًوایاى وشدُ
اػت .دس ایشاى تِ هٌظَس رلَگیشی اص تخشیة خان ٍ واّؾ ؿذت آى ٍ هواًؼت اص ّذس سفت آب فؼالیتّای آتخیضداسی اص
ػال  1327آغاص ؿذُ ٍ تاوٌَى اداهِ داسد  .7ػذّای اكالحی یىی اص اتضاسّای هَسد اػتفادُ دس فؼالیتّای آتخیضداسی
هیتاؿذ وِ تِ هٌظَس اكالح آتشاِّّا ٍ آتىٌذّا ،هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ  .9تٌا تِ تؼشیف ،ػذّای اكالحی ػاصُّای
وَتاّی ّؼتٌذ وِ دس هؼیش رشیاى آتشاِّّا تِ هٌظَس واّؾ ؿیة آتشاِّّا ،واّؾ ػشػت رشیاى ،هْاس وشدى سػَب ،ایزاد
ؿشایظ هٌاػة تشای سػَتگزاسی ٍ تخثیت تؼتش اػتفادُ هیؿَد  .5تِعَس هؼوَل هىاى ػذّای اكالحی دس تاصدیذ هیذاًی
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ٍ تا كشف ٍلت صیاد ٍ دس ًظش گشفتي یىؼشی پاساهتش تَػظ واسؿٌاع هشتَعِ تؼییي هیگشدد ٍ هتذلَطی خاكی تشای تؼییي
آى ٍرَد ًذاسد .تٌاتشایي تا تَرِ تِ اّویت تؼییي هىاى هٌاػة احذاث ػذّای اكالحی ایي تحمیك تِ هٌظَس تؼییي ساّىاسی
رْت تؼییي هىاى ػاصُّای اكالحی وَتاُ اص ًَع گاتیَى ٍ خـىِچیي اًزام گشفتِ اػت .دس ایي تحمیك اص ػاهاًِ اعالػات
رغشافیایی ٍ هغالؼات وتاتخاًِای تِ هٌظَس تؼییي اٍلیِ هىاى ػذّای اكالحی اػتفادُ ؿذُ ٍ دس ًْایت تا تَرِ تِ حَصُ
تاالدػت ّش ػاصُ ،ػشم وف آتشاِّ ٍ استفاع آب سٍی ػشسیضًَ ،ع ّش ػاصُ تؼییي گشدیذُ اػت.
 -2تئوری و پیشینه تحقیق
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دس ػالّای اخیش تالؽّایی دس رْت هىاىیاتی ػاصُ تا اػتفادُ اص ػاهاًِ اعالػات رغشافیایی ٍ سٍؽّای تلوینگیشی
چٌذهؼیاسُ 2اًزام گشفتِ اػت .روالی ٍ ّوىاساى ( )1390اص عشیك ٍصىدّی تِ ػَاهل هىاًی عثیؼی اص رولِ ؿیة ،ستثِ
آتشاِّ ،سػَتذّی ،طئَهَسفَلَطی ،هذل سلَهی استفاع ٍ حشین رادُ ٍ سٍػتا ٍ تلفیك آًْا تا  ٍ GISتا اػتفادُ اص تشًاهًَِیؼی
ٍیظٍال ،دس هحیظ اسصیاتی چٌذهؼیاسُ هىاًی ( 3)SMCEدس ًشمافضاس  ILWISتِ تْیِ ًمـِ اٍلَیتتٌذی هىاى ػذّای
اكالحی تَسیؼٌگی دس حَصُ آتخیض حثلِسٍد پشداختِ اػت .4تلذاری ٍ ّوىاساى ( )1390تِ هٌظَس هىاىیاتی احذاث
ػذّای خاوی دس هٌاعك خـه ٍ ًیوِخـه تا اػتفادُ اص تشویة ًمـِّای سػتشی هشتَط تِ هحذٍدیت هىاًی حشین
سٍدخاًِ ،ػَاهل هىاًی عثیؼی اص رولِ دسكذ ؿیة ،حشین اص سٍدخاًٍِ ،احذّای طئَهَسفَلَطی ٍ ٍیظگیّای صهیيؿٌاػی ٍ
ػَاهل التلادی ًظیش هٌاتغ لشضِ ،حشین اص ساُ ،حشین اص لٌات ،حشین اص هٌاعك هؼىًَی ،اص ًشمافضاس  ILWISاػتفادُ وشدُ-
اًذ .2ػَسی ٍ ّوىاساى ( )1391تا ٍصىدّی تِ ػَاهل هىاًی ٍ التلادی -ارتواػی اص رولِ ؿیة ،ستثِتٌذی آتشاِّ ،صهیي
ؿٌاػی ،خانؿٌاػی ،ضشیة رشیاى ػیالتی ،فشػایؾ ٍ سػَب ،واستشی اساضیً ،مـِ حشین رادُ ٍ سٍػتا ٍ هیضاى هـاسوت
هشدهی تا سٍؽ  ٍ AHPتْیِ ًمـِ پٌِْتٌذی تَػیلِ ًشمافضاس  +GSتِ هىاىیاتی ارشای پشٍطُّای تٌذ ػٌگ-ػیواى ٍ تٌذ
گاتیًَی دس حَصُ آتخیض هیخَساى پشداختِ اػت .6
 -3مواد و روشهب

 -1 -3هَلؼیت هٌغمِ هَسد هغالؼِ
حَصُ آتخیض گاؽ ٍالغ دس ؿوال غشتی حَصُ اسدان چٌاساى ،تا هؼاحتی دس حذٍد  26/5ویلَهتشهشتغ دس حَصُ آتخیض وـف سٍد
ٍ اص ًظش ػیاػی دس هحذٍدُ دٍ ؿْشػتاى هـْذ ٍ چٌاساى دس تخؾ هشوضی ٍالغ ؿذُ اػت (ؿىل  .)1ایي حَصُ تیي عَل-
ّای رغشافیایی" 59°12´53تا " 59°21´28ؿشلی ٍ تیي ػشمّای رغشافیایی " 36°58´51تا " 36°48´03ؿوالی ٍالغ
ؿذُ اػت .هتَػظ تاسًذگی ػاالًِ حَصُ  400هیلیوتش اػت ٍ اللین هٌغمِ دس سٍؽ آهثشطُ اللین استفاػات ٍ دس سٍؽ دٍهاستي
هذیتشاًِای هیتاؿذ.

ضکل -1مًقعیت جغرافیایی حًزٌ آبخیس گاش
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 -2-3هىاىیاتی اٍلیِ ػذّای اكالحی
تِ هٌظَس تؼییي اٍلیِ هىاى ػذّای اكالحی ،اعالػات پایِ اص رولِ اعالػات َّاؿٌاػی ،طئَهَسفَلَطی ،تَپَگشافی،
فیضیَگشافی ،هٌاتغ آتی ٍ  ...اص گضاسؽّای هغالؼاتی هٌاتغ عثیؼی اػتخشاد گشدیذ .تؼذ اص آى الیِّای اعالػاتی هَسد ًیاص اص
رولِ ًمـِ ستثِتٌذی آتشاِّّاً ،مـِ ؿیة آتشاًِّ ،مـِ طئَهَسفَلَطیً ،مـِ فشػایؾً ،مـِ حشین رادُ ٍ سٍػتا ٍ هٌاتغ آتی
چـوِ تْیِ گشدیذ .رْت تْیِ ًمـِ ؿیة آتشاِّ ،تا اػتفادُ اص ًمـِ تَپَگشافی سلَهی ؿذُ ،هذل سلَهی استفاػی DEM
ػاختِ ؿذ ٍ تا اػتفادُ اص آى ًمـِ ؿیة تْیِ گشدیذ ،دس اداهِ ًمـِ ؿیة تا ًمـِ آتشاِّ تشویة گشدیذ ٍ ًمـِ ؿیة آتشاِّ
تْیِ ؿذّ .وچٌیي ًمـِ ستثِتٌذی آتشاِّ تشاػاع سٍؽ اػتشاّلش تْیِ گشدیذً .مـِ فشػایؾ دس چْاس والع خیلی ؿذیذ،
ؿذیذ ،هتَػظ ٍ ون عثمِ تٌذی گشدیذً .مـِ حشین رادُ ٍ سٍػتا ًیض تا حشین  1000هتش تْیِ گشدیذ .ایٌىِ چِ اًذاصُ ؿیة یا
چِ همذاس فاكلِ اص رادُ یا سٍػتا یا دیگش هَاسد دس تلوینگیشی لحاػ ؿَد تیـتش تِ ّذف واس ٍ ٍضؼیت هٌغمِ هشتَط هی-
گشدد ٍ ػذد خاف ٍ هـخلی تشای آى ٍرَد ًذاسد  .4دس اداهِ اص آًزاییىِ فاوتَسّای هَحش دس هىاىیاتی ّنرٌغ ًثَدُ ٍ
تشخی ووی ٍ تشخی ویفی هیتاؿذ ،تِ هٌظَس یىؼاى وشدى اسصؽ فاوتَسّا ،توام خلَكیات ًمـِّا تیي همادیش  1-0اسصؽ-
گزاسی ؿذ تِ ایٌلَست وِ تشای هىاىّای هٌاػة اسصؽ  ٍ 1هىاىّای ًاهٌاػة اسصؽ كفش دس ًظش گشفتِ ؿذ .ػپغ
الیِّای اعالػاتی تْیِ ؿذُ سٍی ّناًذاصی ؿذ ٍ هىاىّایی وِ اسصؽ یه داؿتِ ٍ دس حشین رادُ لشاس هیگیشد ٍ دس حشین
سٍػتا ًیؼت ،تِ ػٌَاى هىاىّای هٌاػة تشای احذاث ػذّای اكالحی تؼییي ؿذ .دس اداهِ تِ هٌظَس هحذٍد وشدى هىاى-
ّای هزوَس اص دٍ پاساهتش اػتفادُ ؿذ .پاساهتش اٍل ٍرَد هٌاتغ آتی چـوِ دس پاییيدػت هىاى اًتخاتی اػت صیشا هىاىّای وِ
دس تاالدػت چـوِّا لشاس تگیشد تذلیل ایٌىِ تش سٍی آتذّی چـوِّا هَحش هیتاؿذ ،اسرحیت داسد .پاساهتش دٍم فاكلِ هزاص
تیي دٍ ػذ هتَالی اػت وِ تِ ؿیة آتشاِّ ،ؿیة حذ (ؿیة سػَتگزاسی دس تاالدػت ػاصُّا) ٍ استفاع هَحش ػاصُّا تؼتگی
داسد  ،8وِ تلَست ریل هحاػثِ هیگشدد:
)(1

وِ دس آى  :Lفاكلِ تیي دٍ ػذ هتَالی :h ،استفاع هَحش ػاصُ :p ،ؿیة عثیؼی آتشاِّ ٍ´ :pؿیة حذ هیتاؿذ.
ّوچٌیي رْت تؼییي ؿیة حذ اص ساتغِای وِ تَػظ ػثاػی اسائِ ؿذُ اػت ،8اػتفادُ گشدیذ.
)(2
Se = 0.455 S0 + 0.009

وِ دس ایي ساتغِ  Seؿیة حذ دس تاالدػت تٌذ اكالحی ٍ  S0ؿیة اٍلیِ آّتشاِّ هیتاؿذ.
دس اداهِ تِ هٌظَس تؼییي ًَع ٍ استفاع ػاصُّا ،دتی عشاحی تشای ػاصُ هزوَس تِ سٍؽ  SCSتؼییي گشدیذ:
)(3

Qp = 2.08 A r/tp

وِ دس آى  Aهؼاحت حَصُ تشحؼة ویلَهتش هشتغ Qp ،دتی پیه تشحؼة هتشهىؼة دس حاًیِ r ،استفاع سٍاًاب تشحؼة
ػاًتیهتش ٍ  tpصهاى سػیذى تِ پیه تشحؼة ػاػت هیتاؿذ .الصم تِ روش اػت وِ تا تَرِ تِ ایٌىِ دس ایي هغالؼِ ػاصُّای
صیش چْاس هتش هذ ًظش هیتاؿذ ،دتی عشاحی ػاصُّا  25ػال دس ًظش گشفتِ ؿذ.
ػپغ ػشم وف ػاصُّای هىاىیاتی ؿذُ تٍِػیلِ ًشم افضاس  Google Earthتؼییي گشدیذ ٍ دس ًْایت استفاع آب سٍی
ػشسیض تٌذ تا اػتفادُ اص ساتغِ ریل تؼییي گشدیذ:
)(4

3/2

qw = C h1

6

وِ دس آى  qwدتی ٍاحذ ػشم ػشسیض تشحؼة هتشهىؼة دس حاًیِ C ،ضشیة ػشسیض وِ تشاتش تا  1/804اػت ٍ  h1استفاع آب
سٍی ػشسیض تٌذ تش حؼة هتش هیتاؿذ.
دس اداهِ تا تَرِ تِ ػشم وف ٍ استفاع آب سٍی ػشسیضًَ ،ع ػاصُ تؼییي گشدیذ .دس ایي هشحلِ دس حالتی وِ ػشم وف
حذاوخش  5هتش ٍ استفاع آب سٍی ػشسیض حذاوخش  40ػاًتیهتش تاؿذ ،تٌذ خـىِچیي ٍ دس حالتی وِ ػشم وف تیؾ اص  5هتش ٍ
استفاع آب سٍی ػشسیض تیي  40تا  100ػاًتی هتش تاؿذ ،تٌذ گاتیَى پیـٌْاد گشدیذ.
 -4نتبیج و بحث

دس ایي هغالؼِ تا تَرِ تِ ّذف تحمیك ٍ پاساهتشّای دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای اهش هىاىیاتی وِ ؿاهل پاساهتش ّیذسٍلَطی
(دسرِ آتشاِّ) ،فیضیَگشافی (ؿیة آتشاِّ) ،خان (ؿذت فشػایؾ) ،التلادی -ارتواػی (حشین رادُ ،سٍػتا) ٍ طئَهَسفَلَطی
(اػتحىام وٌاسُّا) اػت ،هذل ؿاخِ دسختی تْیِ ؿذ ،وِ دس ؿىل  2اسائِ ؿذُ اػت .دس ایي هغالؼِ تا تَرِ تِ ّذف تحمیك
وِ هىاىیاتی ػاصُّای خـىِچیي ٍ گاتیَى هیتاؿذ ،هىاىّای فالذ پتاًؼیل صهیي لغضؽٍ ،اسیضُ تلَویٍ ،اسیضُ دسؿت
فؼال ،فشػایؾ ؿذیذ ٍ خیلی ؿذیذ ٍ تا آتشاِّ دسرِ  ٍ 2 ٍ 1دس حشین رادُ ٍ خاسد اص حشین سٍػتا ٍ تا ؿیة ون آتشاِّ (ووتش
اص  5دسكذ) تِ ػٌَاى ؿاخق تلوینگیشی اًتخاب گشدیذً .مـِّای هَسد اػتفادُ دس هىاىیاتی دس ؿىل  3اسائِ ؿذُ اػت .تا
دس ًظش گشفتي ؿاخق حضَس چـوِ ٍ سػایت هتَػظ فاكلِ تیي دٍ ػاصُ هتَالی وِ  90هتش هحاػثِ گشدیذ 113 ،هىاى ػاصُ
تؼییي گشدیذ .وِ ًمـِ راًوایی ایي ًماط دس ؿىل  4اسائِ ؿذُ اػت .دس اداهِ تا تَرِ تِ دتی عشاحی ٍ هؼاحت تاالدػت ّش
ػاصُ ٍ ػشم وف ،استفاع آب سٍی ػشسیض تؼییي گشدیذ .وِ دس حالتی وِ استفاع آب سٍی ػشسیض حذاوخش  40ػاًتیهتش ٍ
ػشم وف حذاوخش  5هتش تاؿذ ،ػاصُ اص ًَع خـىِچیي ٍ دس حالتی وِ استفاع آب سٍی ػشسیض تیي  40تا  100ػاًتی هتش ٍ
ػشم وف تیؾ اص  5هتش تاؿذ ،ػاصُ اص ًَع گاتیَى تؼییي گشدیذ .هـخلات ػاصُّای هزوَس دس رذٍل  1اسائِ ؿذُ اػت.
الصم تِ روش اػت تا تَرِ تِ ایٌىِ دس تحمیك حاضش ّذف هىاىیاتی ػاصُّای حذاوخش  4هتشی هیتاؿذ ،هَاسدی وِ دس آى
استفاع آب سٍی ػشسیض تیؾ اص  1هتش هیتاؿذ ،حزف گشدیذُ اػت.

ضکل  -2مذل ضاخٍ درختی برای تعییه مکان سازٌ
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وقطٍ حریم ريستا

وقطٍ فرسایص

وقطٍ حریم جادٌ

وقطٍ مىابع آبی چطمٍ

وقطٍ ضیب آبراٍَ

وقطٍ رتبٍبىذی آبراٍَ

وقطٍ شئًمًرفًلًشی

ضکل  -3وقطٍَای استفادٌ ضذٌ برای مکانیابی سذَای اصالحی

5

ضکل -4جاومایی ايلیٍ سذَای اصالحی پیطىُاد ضذٌ
جذيل  -1مطخصات ي وًع سازٌَای پیطىُادی
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ًتایذ ًـاى دٌّذُ ایي اػت وِ اص تیي  113هىاى پیـٌْادی 90 ،هَسد تٌذ گاتیًَی 17 ،هَسد تٌذ خـىِچیي پیـٌْاد گشدیذ.
ّوچٌیي تا تَرِ تِ استفاع صیاد آب سٍی ػشسیض  6هَسد حزف گشدیذ .الصم تِ روش اػت وِ دس تحمیك حاضش فمظ هىاىیاتی
اٍلیِ تشای ػذّای اكالحی اًزام گشفتِ اػت ،تٌاتشایي تایذ تا حضَس دس هٌغمِ ٍ تشسػی ًماط پیـٌْادی ،هىاىّای هٌاػة
تشای احذاث ػاصُ سا اص تیي هَاسد پیـٌْادی گضیٌؾ وشدً .تایذ تیاًگش ایي اػت وِ اػتفادُ اص ػاهاًِ اعالػات رغشافیایی تِ
هٌظَس تشسػی هؼیاسّا تِ عَس راهغ ٍ دس تؼاهل تا یىذیگش رْت دػتیاتی تِ ّذف هَضَع تحمیك حاضش ،تا دلت صیاد اهىاى
پزیش تَدُ ٍ ػالٍُ تش ایي تاػج افضایؾ ػشػت اًزام واس ٍ دلت ًتایذ هیگشدد .تا تشسػی هغالؼات هـاتِ اًزام گشفتِ دس ایي
صهیٌِ ،هیتَاى ًتیزِ گشفت وِ چاسچَب خاكی تشای اًتخاب ؿاخقّای تلوینگیشی ٍرَد ًذاسد ٍ گضیٌؾ ؿاخقّا ٍ
حذٍد ّش یه تِ ؿشایظ هٌغمِ هَسد هغالؼِّ ،ذف تحمیك ٍ ًظش واسؿٌاع ٍاتؼتِ هیتاؿذ .الصم تِ روش اػت وِ دس اغلة
هغالؼات اًزام گشفتِ ّوچَى روالی ٍ ّوىاساى ( ،)1390تلذاری ٍ ّوىاساى ( ٍ )1390ػَسی ٍ ّوىاساى ( )1391ؿاخق-
ّای ؿیة ،طئَهَسفَلَطی ،ستثِتٌذی آتشاِّ ٍ حشین رادُ ٍ سٍػتا هـتشن تَدُ اػت وِ ًـاىدٌّذُ اّویت صیاد ایي
پاساهتشّا دس هىاىیاتی هیتاؿذ .تا تَرِ تِ ًتایذ ایي تحمیك ًمـِ ؿیة آتشاِّ هیتَاًذ رایگضیي تْتشی تشای ًمـِ ؿیة
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هٌغمِ تاؿذ .همایؼِ الیِّای اعالػاتی هَسد اػتفادُ دس تلوینگیشیً ،ـاىدٌّذُ ایي اػت وِ هَحشتشیي الیِّا دس تلوین-
گیشی ًمـِ ستثِتٌذی ٍ ؿیة آتشاِّ هی تاؿذ .الیِ اعالػاتی ّوچَى حشین رادُ ٍ سٍػتا ًیض تؼتِ تِ پشاوٌؾ دس هٌاعك
هختلف هی تَاًذ هَحش یا غیش هَحش تاؿذ .دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ ًمـِ حشین سٍػتا تا تَرِ تِ حضَس فمظ یه سٍػتا دس خشٍری
حَصُ ووتشیي تاحیش سا دس تلوین گیشی داسدّ .وچٌیي ًمـِ حشین رادُ تا تَرِ تِ پشاوٌؾ هٌاػة دس هٌغمِ هحذٍدیت صیادی
دس تلوینگیشی ایزاد ًویوٌذّ .وچٌیي اص تیي دٍ الیِ طئَهَسفَلَطی ٍ فشػایؾ ،تا تَرِ تِ ّنپَؿاًی دٍ الیِ ٍ واهلتش ٍ
هَحشتش تَدى الیِ فشػایؾ دس اهش هىاىیاتی ،هیتَاى تٌْا اص ایي الیِ اػتفادُ وشد .الصم تِ روش اػت وِ دس كَستیوِ دس
هٌغمِای تؼذاد ػاصُّایی وِ دس حالت اٍلیِ هـخق ؿذًذ ،ووتش یا تیـتش اص حذ ًیاص تاؿٌذ هیتَاى تا تؼذیل تشخی اص
هحذٍدیتّا اص رولِ ؿیة آتشاِّ تِ تؼذاد ػاصُ اٍلیِ دلخَاُ دػت یافت.
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