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  چکيده
  

 در البيس پخش يهاسامانه ياجرا در نظر مورد اهداف ترين مهم از ينيرزميز آب يهاسفره مصنوعي هيتغذ و هاالبيس مهار
 و ارهايمع اساس بر البيس پخش يهاسامانه ياجرا يبرا مناسب يهامکان نييتع يطرف از است. خشکمهين و خشک مناطق
 ب،يش درصد ،يکواترنر يواحدها شامل عامل پنج ق،يتحق نيا در باشد.مي برخوردار ياريبس تياهم از گوناگون يهاشاخص
 يهادشت در مصنوعي هيتغذ و البيس پخش مستعد مناطق ابييمکان در اراضي يکاربر و ياراض تيقابل آبرفت، ضخامت
 ييايجفراف اطالعات سامانه طيمح در هاهيال نيا سپس شد. محاسبه Multi Class Map مدل از استفاده با الميا استان جنوبي
 از حاصل جينتا د.يگرد يبند تياولو البيس پخش مستعد مناطق نييتع در عامل هر ريتأث نظر از و شده يبندطبقه
 در البيس پخش مناسب يهامکان نييتع در اريمع ترين مهم عنوانبه ٥/٥٢ وزن با بيش اريمع که داد نشان يبند تياولو

 مورد محدوده درصد ٥/٤ که داد نشان هانقشه دهي وزن و بيترک از حاصل جينتا ن،يهمچن شد. نييتع مطالعه مورد مناطق
 و مناسب يحدود تا طبقه در درصد ٣/١٩ مناسب، طبقه در درصد ٣/١٠ مناسب، يليخ طبقه در البيس پخش نظر از مطالعه

  .گرفت قرار نامناسب طبقه در درصد ٩/٦٥
  

 .Multi Class Map الب،يس پخش خشک، مهين و خشک منطقه ،يابيمکان ،يمصنوع هيتغذ :كليدي يها واژه
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   مقدمه
ي هاچالش ترين مهم ازي کي آب منابع بهي دسترس امروزه
 و تيجمع شيافزا با که چرا است، هاملت و هادولت
 رخواهي(خ شوديم ادتريز زين آب مصرف هاانسان تيفعال

 ازي کي حاضر  حال در ).۱۳۹۰ همکاران، و زرکش
  مصنوعي  تغذيه و باليس وقوع خطرات کاهشي ها روش
 ،خشك نيمه و  خشك  مناطق در ژهيوبه زيرزميني هايآب

  ستا حالي در  اين است. البيس پخش سامانه از استفاده
  پخش  هايطرح  اجراي  جهت  مناسب  هايمكان  تعيين  كه

 و  بوده دشوار بسيار  سنتي  هايروش از  استفاده با  سيالب
  زمينه  اين در  اي پيچيده  مشكالت و  مسائل بروز  باعث اًاكثر
 و جغرافيايي  اطالعات  سيستمي طرف از شود. مي

  هاي اليه  تلفيق با  كه دارد را  آن  توانايي  آن  هاي تكنيك
  حداقل در و  مختلف  هايمدل  قالب در  اطالعاتي  مختلف

  براي  مناسب  هاي عرصه  يابي مكان در  كافي  دقت با و  زمان
   گيرد. قرار  استفاده مورد  سيالب  پخش

 انجامي مختلف قاتيتحق تاکنون قاتيتحق خصوص نيا در
 شود. يم اشاره هاآن ازي برخ به ادامه در که است شده

 تعيين مورد در را تحقيقي )،١٣٧٩( همکاران و عبدي
 زنجان دشت در سيالب پخش براي مناسب هاي محل
 سفره، گسترش و نوع ذخيره، ضريب هاآن دادند. انجام

 رارق بررسي مورد را رسوبات ضخامت و بافتي هاي مشخصه
 ،GIS محيط در ها داده تحليل و تجزيه با و دادند
 و سطحي هايآب سازي ذخيره براي مناسب هاي محل
 و خيشآل د.نكرد بندي اولويت را زيرزميني آب منابع هيتغذ

 ياجرا مستعد هايعرصه يابيمکان به ،)١٣٨٠( همکاران
 در ييايجغراف اطالعات سامانه از استفاده با البيس پخش
 يمصنوع هيتغذ هدف با بوشهر اهرم زيآبخ حوضه
 يطيمح اطالعات هايهالي از هاآن .پرداختند ها آبخوان

 رهيغ و آبرفت عمق ،يرينفوذپذ خاک، بافت ب،يش رينظ
 هايعرصه با سهيمقا و هاهيال قيتلف با و GIS طيمح در

 استفاده خاک شيفرسا و ياراض تيريمد منظوربه يکنترل
 نييتع جهت )١٣٨٣( همکاران و قرمزچشمه کردند.
 ،ياراض يکاربر هاينقشه از البيس پخش مستعد مناطق

 يواحدها انتقال، تيقابل ،يسطح يرينفوذپذ ب،شي
 کردند. استفاده ييايجغراف اطالعات سامانه و يکواترنر

 پانداژآ سردشت واحد که داد نشان قيتحق نيا جينتا
 يبرا مناسب اريبس مناطق با درصد) ٧٥( يخوب يهمپوشان

   .دارد البيس پخش

 مستعد مناطق شناخت جهت )١٣٨٧( سبزوار يدادرس
 ستميس و يمفهوم يهامدل از البيس پخش يبرا

 خراسان استان شهرستان ٦ سطح در ييايرافغج اطالعات
 ،يکواترنر يواحدها عوامل شانيا کرد. استفاده يرضو
 يدهوزن را رهيذخ بيضر آبرفت، ضخامت ب،يش ،يکاربر
 با را يبندپهنه ،ياطالعات هايهيال قيتلف با سپس و کرده
 و انيمهر يرمضان داد. انجام شده انتخاب هايمدل

 هيتغد هايمحل يابيمکان جهت ،)١٣٩٠( همکاران
 هرمزگان استان در آشکارا و ليشم دشت در آب يمصنوع

 اطالعات سامانه و ارهيچندمع يريگميتصم هايروش از
 در را نظرمد يهاهيال هاآن کردند. استفاده ييايجغراف

 و کرده قيتلف سپس و دهيوزن و يبندبقهط GIS طيمح
 را مناسب و متوسط نامناسب، نامناسب، کامالً طبقه چهار
  ند.گرفت نظر در يابيارز جهت
 يمصنوع هيتغذ يراستا در )١٣٩٥( همکاران و يمهدو

 ،ياريبختو  چهارمحال استان در کرد شهر دشت آبخوان
 از استفاده با البيس پخش استعداد نظر از را منطقه ابتداء
 جينتا دادند. قرار يبررس مورد يفاز و نيبول منطق

 مناطق از درصد ۲۵/۴ باًيتقر که داد نشان شانيا قاتيتحق
   است. البيس پخش مناسب GAR بر اساس دشت

 هيتغذ روش ترين مهم )١٣٩٤( همکاران و زرکش رخواهيخ
 و دانندي م البيس پخش اتيعمل راي نيرزميز آب منابع
يي شناسا به منوط را البيس پخش سامانه تيموفق
  دارند.يم انيب البيس پخش مناسبي ها مکان

 مختلفي هاروش از استفاده امکان نکهيا به توجه با
 مورد مناطقي البيسي هادشت باالدست دري زداريآبخ

 و هاالبيس کنترل روش نيبهتر ندارد، وجود مطالعه
 پخشي هاپروژه انجام ،يسطحي هاانيجر ازي بردار بهره

 در مؤثر عوامل بررسي به حاضر قيتحق لذا است. البيس
 Multi مدل از استفاده با پخش مستعد مناطق يابيمکان

Class Map در ييايجغراف اطالعات سامانه طيمح در 
  است. پرداخته الميا استان جنوبي مهيني هادشت

 
  ها روش و مواد

  پژوهش منطقه
 در هکتار، ١٢٨٠٧٦٢ مساحت با مطالعه مورد منطقه
ي نواح و گرفته بر در را الميا استان درصد ٦٥ حدود
 ۳۲ °۰۲ ۵۲  نيبي ايجغراف مختصات با استان نياي جنوب

 ۰۲  تا ۴۶ °۰۳ ۰۱ نيب و شمالي عرض  ۳۳° ۳۸ ۴۰  تا
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 به 

چشمه 
 در چهار کالس مطابق جدول

اي، 
منطقه 
ه بود، 
استناد به منابع مختلف و 
 مطابق

نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان با مقياس 
استانداردهاي 
يابي مناطق 

                               ١٦٧

 منجر كه است
  ).١ شكل

چشمه  قرمز تحقيقات
در چهار کالس مطابق جدول

  يابي پخش سيالب تهيه گرديد.

اي، هاي مشاهده
منطقه  هاي حفاري

ه بود، اي استان ايالم تهيه شد
استناد به منابع مختلف و 

مطابق )١٣٨١

نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان با مقياس 
استانداردهاي طبق 
يابي مناطق پخش سيالب در چهار کالس از نظر مکان
  

                                                     

است كوتاه هاي
شكل( )١٣٩٧

  

تحقيقات و مختلف
در چهار کالس مطابق جدول

يابي پخش سيالب تهيه گرديد.

  تهيه نقشه ضخامت آبرفت
هاي مشاهدهگزارش مشخصات فني چاه

هاي حفاري، مطالعات ژئوالکتريک و لوگ
اي استان ايالم تهيه شد

استناد به منابع مختلف و 
١٣٨١سلطاني ( 

نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان با مقياس 
طبق مؤسسه تحقيقات خاك و آب 

پخش سيالب در چهار کالس از نظر مکان
  توليد شد. ٤

                             

هايزمان در
١٣٩٧ ،ي(جعفر

 کشور نقشه

  باليه اطالعاتي شي
مختلف منابع
در چهار کالس مطابق جدول )١٣٨١

يابي پخش سيالب تهيه گرديد.

تهيه نقشه ضخامت آبرفت
گزارش مشخصات فني چاه

، مطالعات ژئوالکتريک و لوگ
اي استان ايالم تهيه شدشرکت آب منطقه

استناد به منابع مختلف و  استفاده گرديد. نقشه حاصله با
 و )١٣٧٩چشمه (

  .بندي گرديد

  تهيه نقشه قابليت اراضي
نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان با مقياس 

مؤسسه تحقيقات خاك و آب 
پخش سيالب در چهار کالس از نظر مکان

٤جدول مستعد پخش سيالب طبق 

                                              

در و زياد  نسبتاً
(جعفر شودمي سيالب

نقشه و الميا استان

اليه اطالعاتي شي
منابع به استناد

١٣٨١سلطاني (
يابي پخش سيالب تهيه گرديد.جهت مکان

تهيه نقشه ضخامت آبرفت
گزارش مشخصات فني چاه

، مطالعات ژئوالکتريک و لوگ
شرکت آب منطقه

استفاده گرديد. نقشه حاصله با
چشمه ( قرمز
بندي گرديدطبقه

تهيه نقشه قابليت اراضي
نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان با مقياس 

مؤسسه تحقيقات خاك و آب  
پخش سيالب در چهار کالس از نظر مکان

مستعد پخش سيالب طبق 

                                    

نسبتاً شدت با
سيالب وقوع

استان در مطالعه

اليه اطالعاتي شي •
استناد اين اليه با

سلطاني ( و )١٣٧٩(
جهت مکان ۲
  

تهيه نقشه ضخامت آبرفت •
گزارش مشخصات فني چاه بر اساس
، مطالعات ژئوالکتريک و لوگاكتشافي

شرکت آب منطقهكه توسط 
استفاده گرديد. نقشه حاصله با

قرمز تحقيقات
طبقه ٣جدول 

  
تهيه نقشه قابليت اراضي •

نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان با مقياس  بر اساس
١:٣٠٠٠٠٠ 

پخش سيالب در چهار کالس از نظر مکان
مستعد پخش سيالب طبق 
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 واقع
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مطالعه مورد منطقه
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1

اين اليه با
)
۲
  

بر اساس
اكتشافي

كه توسط 
استفاده گرديد. نقشه حاصله با

تحقيقات
جدول 

  

بر اساس
٠٠٠٠

پخش سيالب در چهار کالس از نظر مکان
مستعد پخش سيالب طبق 

  
 

١٣٩٩ بهار/ ٣٦

واقع در منطقه
مناطق، اين
هابارش نزول

منطقه جغرافيايي

  )يکواترنر
البيس پخش

مقياس با شناسي
كه ترتيببدين

شناسيزمين
در موجود 
بنديطبقه 
واحدهاي نقشه
بر اساس آبخوان
  د.

  مورد نياز شامل:
هاي هاي اطالعاتي شبکه هيدروگرافي و راه

هاي ، نقشه جريان
هاي هاي دايمي و فصلي و جاده

                                        
1- Georeference

٣٦/ پياپي ١/ شماره 

منطقه نيا شود.
اين هايويژگي

نزول ساليانه، بارندگي

جغرافيايي موقعيت 

کواترنري (واحدها
پخش مستعد و

شناسيزمين
بدين شد. استفاده

زميني هابرگه 
 شناسيزمين

 و شناسايي
نقشه سپس

آبخوان هيتغذ
د.يگرد ديتول

مورد نياز شامل:
هاي اطالعاتي شبکه هيدروگرافي و راه

، نقشه جريان١:٥٠٠٠٠
هاي دايمي و فصلي و جاده

                                        
Georeference 

/ شماره ١٤ايران/ جلد 

شود.يم شامل
ويژگي از است. 

بارندگي مقدار

 -۱ شکل

 د:يگرد اجرا
(واحدها شناسي

و مناسب واحدهاي
زمين نقشه از 
استفاده نفتي 

 ١کردن مرجع
زمين واحدهاي
شناسايي به نسبت

سپس شد. اقدام
تغذ و البيس
تول ۱ جدول 

مورد نياز شامل:هاي اطالعاتي 
هاي اطالعاتي شبکه هيدروگرافي و راه

١:٥٠٠٠٠با استفاده از نقشه توپوگرافي 
هاي دايمي و فصلي و جاده

  اصلي و فرعي تهيه گرديد.

                                                          

ايران/ جلد  آب

شامل راي شرقطول
 استاني ها
مقدار بودن ناچيز

  ق
اجرا فاز دو در

شناسيزمين نقشه
واحدهاي نقشه
 مطالعه مورد

ي مل شرکت
مرجعزمين و 

واحدهاي ديجيت
نسبت مطالعه، مورد

اقدام كواترنري
يس پخش شبکه

 طبقي کواترنر

هاي اطالعاتي تهيه اليه
هاي اطالعاتي شبکه هيدروگرافي و راه

  ارتباطي
با استفاده از نقشه توپوگرافي 

هاي دايمي و فصلي و جادهسطحي اعم از رودخانه
اصلي و فرعي تهيه گرديد.

                   

آب پژوهش مجله

طول °۴۸ ۰۱
هادشت شامل
ناچيز بر عالوه

قيتحق روش
در قيتحق ن
نقشه تهيه - I فاز

نقشه تهيه براي
مورد منطقه 

شرکت ١:١٠٠٠٠٠
 اسکن از پس
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کاربري تهيه نقشه اي و بندي تصاوير ماهوارهطبقه •
  اراضي

سال  OLIسنجنده  ٨تصاوير ماهواره لندست بر اساس 
هاي توپوگرافي ، نقشهشده به روش نظارت ۱۳۹۲

  و عمليات مياني اقدام شد.  ۱:۵۰۰۰۰
بندي مناطق منظور اولويتدهي عوامل مؤثر بهوزن •

  الباز نظر استعداد اراضي براي پخش سي
هاي اطالعايي در شناسايي بر اساس ميزان تأثير اليه

مناطق مستعد پخش سيالب، به هر اليه وزن داده شد. در 
بر اساس اطالعاتي  هاياليه يهاوزن واحداين راستا 

  هاي تعريف به استناد وزن Multi-Class Mapمدل

دهي وزن مدلاين ه شد. طبق داد ٤تا  ١شده در جداول 
در نظر گرفته و ميزان تأثير واحدهاي هر اليه  ١٠تا  ٠بين 

  . شده است
 هايمكان تعيين و اطالعاتي هاياليه تلفيق •

  سيالب پخش مناسب
 Rasterاز طريق تابع  تهيه شده اطالعاتي هاياليه

Calculator  با يکديگر تلفيق و منطقه مورد مطالعه از نظر
شکل  گرديد.بندي مناطق مستعد پخش سيالب پهنه

روند کلي، تعيين مناطق مستعد پخش سيالب در منطقه ٢
  دهد. مورد مطالعه را نشان مي
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 مطالعه مورد منطقه )۹ (شکليي نها نقشه دري کل طوربه
 عوامل است. شده کيتفک نامناسب و مناسب منطقه دو به

 وجود شامل البيس پخشي برا منطقه بودن نامناسب
 ،يجنگل ،يزراعي اراض ليقب از کننده محدودي هايکاربر
 از مناسبي عيطب طيشرا جهت به مناسب منطقه و روستا
 با است.ي شناس نيزمي سازندها نفوذ، تيقابل ب،يش نظر
 مؤثر عواملي اطالعاتي هاهيال هيته و قيتحق نياي اجرا
ي دهوزن الب،يس پخش شبکه احداث مناطقي ابيمکان در
ي بندپهنهيي نها نقشه هيته و شده هيتهي هاهيال قيتلف و

 نيچني اجرا داد نشان الب،يس پخش مستعد مناطق
 ممکنيي ايجغرف اطالعاتي هاسامانه طيمح دريي هاطرح
 هستند. برخورداريي باال دقت از آمده دستبه جينتا و بوده

 نيا در شده استفادهي اطالعاتي هاهيال تياهمي طرف از
  باشد:يم ليذ شرح به روش
نقش بسيار مهمي در كنترل عواملي چون سيل،  :شيب

نفوذ آب، استقرار پوشش گياهي داشته و در تعيين 
در اين تحقيق نيز هاي مناسب پخش سيالب  محل
  .باشدعامل مي ترين مهم

 ٣٣ حداقل ساده بررسي يك اساس بر :كواترنر واحدهاي
 هكتار ميليون ١١ و مساعد كامالً آبرفت هكتار ميليون
 برداري بهره قابل هانهشته اين در متوسط كيفيت با آبرفت

  .)١٣٧٨ مهديان،( باشندمي
 يا آبرفت عمق هرچه تئوري نظر از آبرفت: ضخامت
 آن در زيرزميني آب ذخيره ميزان باشد، بيشتر رسوبات
 در قيتحق مورد محدوده در شود.مي زيادتر نيز آبرفت
 رسد.يم متر ٢٥٠ تا آبرفت ضخامت ان،يموس دشت حوضه
 ٥٠٠٠ از شيب مساحت با الميا استان البيس پخش پروژه

   است. شده اجرا دشت نيا در مربع لومتريک
 پخشي برا عامل نيا تياهم اراضي: قابليت و منابع

 و سبك بافت با فعال هايافكنه مخروط به مربوط  البيس
 چنانکه .)١٣٧٤ (كوثر، باشند مي درصد ٢ تا ١ ماليم شيب

ي ها افتهي با جينتاي برخ ،است مشخص قيتحق جينتا از
 اند داده انجامي مطالعات رابطه نيا در که نيمحقق ريسا

 همکاران و عبديي هاافتهي جمله، از دارد مطابقت
 مناسبي ابيمکان عوامل از را آبرفت ضخامت که )،١٣٧٩(

 همکاران و خيشآل است. کردهي معرف البيس پخش
 اطالعات هايهالي از حاضر قيتحق روش طبق ،)١٣٨٠(

 در رهيغ و آبرفت عمق خاک، بافت ب،يش رينظ يطيمح
 هايعرصه با سهيمقا و هاهيال قيتلف با و GIS طيمح

 )١٣٨٣( همکاران و قرمزچشمه  کردند. استفاده يکنترل
 هاينقشه از البيس پخش مستعد مناطق نييتع جهت زين

 و يکواترنر يواحدها انتقال، تيقابل ب،شي ،ياراض يکاربر
 نيا جينتا کردند. استفاده ييايجغراف اطالعات سامانه

 يهمپوشان پانداژآ سردشت واحد که داد نشان زين قيتحق
 .دارد البيس پخش يبرا مناسب اريبس مناطق با يخوب

 ،يکاربر ،يکواترنر يواحدها ،)١٣٨٧( سبزوار يدادرس
 مستعد مناطق عوامل ترين مهم را آبرفت ضخامت ب،يش

 همکاران و انيمهر يرمضان دانند. يم البيس پخش
 پخش مناسب مناطقي بند تياولو نظر از ،)١٣٩٠(
 کامالً طبقه چهار به را خود قيتحق مورد منطقه الب،يس

   گرفتند. نظر در مناسب و متوسط نامناسب، نامناسب،
 منابع هيتغذ روش ترين مهم ،)١٣٩٤( همکاران و زرچشم

 تيموفق و دانند يم البيس پخش اتيعمل راي نيرزميز آب
ي ها مکانيي شناسا به منوط را البيس پخش سامانه
 انجام قاتيتحقي برخ دارند.يم انيب البيس پخش مناسب

 همكاران و نامورتي كريش قاتيتحق مانند زين شده
 تعيين براي )،٢٠٠٢( همكاران و رامالينگام )،١٩٩٦(

 جنوب در زيرزميني هايآب تغذيه براي مناسب مناطق
 عوامل ها آن اند. كرده استفاده GIS و RS تكنولوژي از هند،
 هايآب ها،شكستگي و هاگسل توپوگرافي، شناسي، زمين

 و ندكرد مطالعه را شيب و آبراهه تراكم زهكشي، سطحي،
 هاي آب اهميت اساس بر را فوق هاي نقشه از يك هر
 و متوسط خوب، خوب، خيلي عالي، طبقات به زمينيرزي

 آن بيانگر هاآن تحقيق نتايج ند.كرد بندي تقسيم فقير
 كواترنر محدودة منظور، اين براي مناسب مناطق كه است

  است. درصد ٥ از كمتر هاي شيب و شده) هوازده (گسل
 ماديا ناحيه در )،٢٠١٠( همکاران و يچاودار ساراف
 ١٠٤٠ حدود بارش با هند مركزي نواحي در پرادش
 مصنوعي تغذيه براي مناسب هايمكان سال، در متر ميلي

 از بعضي استخراج در RS از هاآن اند. نموده تعيين را
 رفولوژيوژئوم گياهي، پوشش اراضي، كاربري مانند ها نقشه

 از اطالعاتي هاي اليه ساير با هاآن تلفيق و شناسي زمين و
 در و اند كرده استفاده يابي مكان براي شيب، نقشه قبيل
 سفره مصنوعي تغذيهي برا مناسب هاي عرصه نهايت

 همکاران و داريسر آوردند. دستهب را زيرزميني هاي آب
 هيتغذ يابيمکان به RS و GIS از استفاده با ،)٢٠٠٩(

 هاآن پرداختند. هند در زيآبخ ضهحو کي در يمصنوع
 ،ياراض يکاربر ب،يش ،يزهکش ،يشناس نيزم عوامل
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 کردند. مطالعه را ينيرزميز يهاآب و يرفولوژودروژئوميه
 هايآب تياهم اساس بر را عوامل نيا از دامک هر
 ريفق و متوسط خوب، خوب، يليخ طبقات به ينيرزميز

 ،GIS طيمح در هاهيال قيتلف با تينها در و يبندميتقس
 در آوردند. دستهب را يمصنوع هيتغذ مستعد ياراض نقشه
 ازين مورد يارهايمع و ضوابط عموماً يبررس مورد قاتيتحق
 يهاهيال از استفاده با کواترنر يهانهشته يبندطبقه يبرا

 صورت مختلف يهاروش يريکارگ هب با ياطالعات مختلف
  است. گرفته

  
  گيرينتيجه

 نظر از که داد نشان قيتحق نيا از آمده دستبه جينتا
 مستعد مناطقي ابيمکان در مؤثر عواملي بندتياولو

ي واحدهاي وزن نيانگيم با بيش عوامل الب،يس پخش
 آبرفت ضخامت )،۵/۴۲( کواترنري واحدها )،۵/۵۲( مربوطه

 قرار تياهم بيترتبه ۲۷ ازيامت باي اراض تيقابل و )۵/۳۸(
 هر تياهم اساس بر آمده دستبه جينتاي کل طوربه دارند.

 مورد منطقه در البيس پخش سامانهي اجرا در هيال
  است: ليذ شرح مطالعه

 در مناسبي ليخي اراض وسعت ب،يش نقشه اساس بر -
 مناسبي اراض وسعت هکتار، ٤٨٩٣٩٣ حدود

 مناسبي حدود تاي اراض وسعت هکتار، ٢٤٢٧٠٥
 ٥٣٥٢٧١ نامناسبي اراض وسعت و هکتار ۱۵۳۹۳

  د.يگرد برآورد هکتار
ي اراض وسعت ،يکواترنري واحدها نقشه اساس بر -

 ٣٢٤٦٨٠ حدود قيتحق مورد منطقه در مناسبي ليخ
 وسعت هکتار، ٨٤٨٢٥ مناسبي اراض وسعت هکتار،

 وسعت هکتار ۳۲۲۴۱۸  مناسبي حدود تاي اراض
   د.يگرد برآورد هکتار ٥٤٨٨٣٩ نامناسبي اراض

 مناسب يليخ ياراض وسعت آبرفت ضخامت هيال طبق -
 هکتار، ٨٤٨٢٥ مناسب هکتار، ٣٢٤٦٨٠ حدود در

 و هکتار ٣٢٢٤١٨ مناسب يحدود تا ياراض وسعت
 يسازندها محدوده در که آبرفت فاقد ينواح ريسا

 و گرفته قرار نامناسب کالس در دارند قرار ريناپذ نفوذ
  باشد.يم هکتار ٥٤٨٨٣٩ حدود آن مساحت

ي اراض وسعتي اراض منابع و تيقابل نقشه اساس بر -
 وسعت و هکتار ١٢٢٧٣٥ حدود در مناسبي ليخ

 تاي اراض وسعت هکتار، ١٢٣٤٣٢ مناسبي اراض

ي اراض وسعت و هکتار ۷۰۳۷۵ مناسبي حدود
  د.يگرد برآورد هکتار ۹۶۴۲۲۰ نامناسب
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