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 یزًَزچا سیحَضِ آبر یىیهخاطرات شئَهَرفَلَش یابیارز

 1 یٌیػابذ یهَس

 2زاد  یفتحؼل َنیب

 3یهؼصَهِ رجب

 چىیذُ

      ٗٞضز اضظيبثي هطاض  -ٝاهغ زض ق٘بّ ق٢طؾتبٙ ٗطٛس اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي -زض پػ١ٝف حبيط ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي
١بي تٌتٞٛيٌي ٛؿجي ثٜسي كؼبٓيتٓـعـ نٞضت ُطكت. پ٠ٜ٢ثٜسي ٛئٞتٌتٞٛيي، ؾيالة ٝ ظٗي١ٚبي پ٠ٜ٢اظ َطين ت٢ي٠ ٛوك٠پػ١ٝف  ُيطز. ايٚٗي

(Iatٚاظ َطين ٗيبِٛي )١بي غئٞٗٞضكيي ُطازيبٙ َٞٓي آثطا٠١، اٛتِطاّ ١يپؿٞٗتطيي، قٌْ حٞي٠ ظ١ٌكي، ؾيٜٞظيت٠ رج٠٢ ُيطي ٝ تطًيت قبذم
ٓـعـ ٛيع اظ َطين ثٜسي ٗربَطات ؾيالة ٝ ظٗيٚپ١٠ٜ٢بي قٞز. ٛوك١ًٞ٠ؿتبٙ، ٛؿجت پ٢ٜبي ًق زضٟ ث٠ ػ٘ن زضٟ ٝ كبًتٞض ػسٕ توبضٙ حبنْ ٗي

١بي ثبضـ، ( زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت رـطاكيبيي ت٢ي٠ قسٛس. زازANPُٟيطي اظ ٗسّ كطايٜس تحٔيْ قج٠ٌ )١بي ٗٞيٞػي ثب ث٢طٟتطًيت الي٠
     ١بي ٗٞضز اؾتلبزٟ زض تحوين حبيط تطيٚ زاز٢ٟٖٗ Sentinelاي قٜبؾي ٝ تهبٝيط ٗب١ٞاض١ٟبي ظٗيٚ(، ٛوكDEM٠تهبٝيط ٗسّ ضهٞٗي اضتلبع )

قٜبؾي ١ب اظ اذتالكبت ؾ١َٜبي ايٚ قبذم١بي غئٞٗٞضكيي ثيبِٛط ايٚ اؾت ٠ً ثرف هبثْ تٞر٢ي اظ آٛٞٗبٓيثبقٜس. ٛتبيذ حبنْ اظ قبذمٗي
١بي ُٜٗو٠ ٝ ؿٔج٠ ي ٝ رٜجف ُؿْثٜسي تٌتٞٛيي كؼبّ ُٜٗو٠ ٛيع حبًي اظ يؼق ٛؿجي كطايٜس١بي ٛئٞتٌتٞٛيٌُيطٛس. پ٠ٜ٢حٞي٠ ٛكبت ٗي

ٛكبٙ زاز ٠ً ٗتـيط١بي قيت، كبن٠ٔ اظ ضٝزذب٠ٛ ٝ تحسة ؾُح ظٗيٚ  ANPثبقس. زض ضاث٠ُ ثب ذُط ٝهٞع ؾيالة ٛتبيذ ٗسّ كطايٜس١بي كطؾبيكي ٗي
ض ًالؼ ذُط ثؿيبض ظيبز ٝ زضنس اظ ؾُح حٞي٠ ظٛٞظچبي ز 4ا١٘يت ثبالتطي زض پرف ؾيالة ثطػ٢سٟ زاضٛس. اظ ٛظط ذُط ٝهٞع ؾيالة، زضحسٝز 

١بيي ثبقٜس ٝ زضٛتيز٠، ثرف١بي زٝ آثطا٠١ انٔي حٞي٠ ٗي١بي ذُطٛبى ُٜٗجن ثط ثؿتط زضٟزضنس زض ًالؼ ذُط ظيبز ٝاهغ قسٟ اؾت. پ٠ٜ٢ 4/7
تـيط قيت، ٓيتٞٓٞغي ٝ ؾ٠ ٗ ١ANPبي ٗرطة هطاض زاضٛس. زض٢ٛبيت، ثطاؾبؼ ٛتبيذ ٗسّ ١ب زض ٗؼطو ؾيالة١بي ٗٞرٞز زض ايٚ زضٟاظ ؾٌٞٛتِبٟ

زضنس آٙ زض ًالؼ  7زضنس حٞي٠ ظٛٞظچبي زض ًالؼ ذُط ظيبز ٝ  ١16بي ُٜٗو٠ زاضٛس. زضحسٝز ٓـعـثبضـ ا١٘يت ثبالتطي زض احت٘بّ ٝهٞع ظٗيٚ
س حًٞض قيت ٝ ؾبظٛس١بي اي اظ قطايٍ، ٗب١ٜٛبي ٗيبٛي حٞي٠ ث٠ زٓيْ ٗز٘ٞػ٠ٓـعـ زض هؿ٘تاٛس. ٝهٞع ظٗيٚٓـعـ ٝاهغ قسٟذُط ثؿيبض ظيبز ظٗيٚ

 قٜبؾي ٗؿتؼس، اظ احت٘بّ ثبالتطي ثطذٞضزاض اؾت. ظٗيٚ
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 همذهِ

، 4)١يسٗٚ ٝ ١يسٗٚ ٛبٜٗسي١ِٜبٗي ٠ً يي كطايٜس َجيؼي ت٢سيسي ضا ٗتٞر٠ ربٙ يب ٗبّ اٛؿبٙ ًٜس آٙ ضا يي ٗربَطٟ َجيؼي ٗ
اؿٔت ٠ً  ثبقٜس ياٛؿبٛ ي١بيتثب كؼبٓ اٛساظ زض تًبزچكٖزض حبّ تٞؾؼ٠  يٜس١بي٠ً كطا قٞٛسايزبز ٗي بٛيظٗٗربَطات ، . ثٜبثطايٚ(3: 2009
، 5ايبال ٝ ُٞزي -تبضا)آٌبٛ ثبػج تٔلبت ربٛي ٝ ٗبٓي قٞٛستٞاٜٛس يٗ ييغئٞٗٞضك ثبض ١٘طاٟ ١ؿتٜس. ثسيٚ تطتيت، حٞازثكبرؼ٠ يذثب ٛتب

                                                      
  )ٛٞيؿٜسٟ ٗؿئّٞ( طاٙيا ْ،ياضزث ،ئي(، زاٛكِبٟ ٗحون اضزثي)غئٞٗٞضكٞٓٞغ يؼيَج يبياؾتبز ُطٟٝ رـطاك .1

Email: abedini@uma.ac.ir– Tel: 09143555226 
 طاٙيا ْ،ياضزث ،ئيحون اضزث(، زاٛكِبٟ ٗي)غئٞٗٞضكٞٓٞغ يؼيَج يبيُطٟٝ رـطاك يزًتط يزاٛكزٞ .2

 طاٙيا ع،يتجط ع،ي(، زاٛكِبٟ تجطي)غئٞٗٞضكٞٓٞغ يؼيَج يبياؾتبز ُطٟٝ رـطاك . 3
4 - Hyndman and Hyndman 
5 - Alcántara-Ayala and Goudie 
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قٞز ٠ً زض َي زٝ ز٠١ ُصقت٠، ثاليبي َجيؼي ٗؿئّٞ ٗطٍ حسٝز ؾ٠ ٗئيٞٙ ٛلط ٝ آؾيت زيسٙ زض ايٚ ضاث٠ُ، تر٘يٚ ظزٟ ٗي(. 1: 2010
 30-50اٛس. ثطاؾبؼ تر٘يٚ زكتط ١٘ب١َٜ ًٜٜسٟ اٗسازضؾبٛي ؾبظٗبٙ ْٗٔ، ثاليبي َجيؼي ؾبال٠ٛ ثبٓؾ ثط ٗئيٞٙ ٛلط زيِط ُطزيسٟ 800

 . آٗبض١بي ٗطثٌٞ ث٠ ثاليب حبًي اظ ايٚ اؾت ٠ً(5: 2010، 1)ؾبٛسضظ ٝ ًالضى آٝضٛساهتهبزي ضا زض ؾطاؾط زٛيب ث٠ ثبض ٗي ٗئيبضز زالض ظيبٙ
 ُيطٛسٛكبت ٗي ضذساز١بي حسي غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌياظ  ايٚ ثاليباظ  يبضيثؿ ثبقس.احطات ثاليب زض ٗويبؼ ر٢بٛي ث٠ قست زض حبّ اكعايف ٗي

اظ آ٢ٛب اؾبؾبً  يبضيثٞزٟ ٝ ثؿ ير٢بٛ بؼيزض ٗو ػ٘سٟ يِٛطاٛيي  يؼيَج يبيثالزض ٝاهغ، (. 221: 2010ايبال ٝ ُٞزي،  -آٌبٛتبضا)
(. 1: 2010، 2)التطٝثؽ زاضٛسهطاض  ثاليب ٚيا طيتحت تأحػ٘يوب زض حبّ تٞؾؼ٠  يًكٞض١بزض ايٚ ضاث٠ُ، ٗرهٞنب ١ؿتٜس.  يٌيغئٞٗٞضكٞٓٞغ

ثبيؿت يي ك٢طؾت ٗٔي ٜٗبؾجي اظ ٜٗبثغ ز١س ٠ً ت٘بٗي ًكٞض١ب ٗيؿت ٝ يٌ٘يٚ زؾتٞضًبض ؾبظٗبٙ ْٗٔ پيك٢ٜبز ٗيث٠ ١٘يٚ زٓيْ، ثي
ثٜسي ٛ٘ٞزٟ ٝ تطيٚ اؾتلبزٟ، َجو٠اضايي ذٞز ضا ت٢ي٠ ٛ٘ٞزٟ، يي ٛٞع ؾيؿتٖ اَالػبت اضايي ايزبز ًطزٟ ٝ ٜٗبثغ ظٗيٚ ضا ثطاؾبؼ ٜٗبؾت

: 2010)ؾبٛسضظ ٝ ًالضى،  ب ٛٞاحي ٗؿتؼس ثاليب ضا ث٠ ٜٗظٞض اهساٗبت حلبظتي ذبل قٜبؾبيي ًٜٜسٛٞاحي قٌٜٜسٟ اظ ٓحبِ ٗحيٍ ظيؿت ي
5). 

 ي١بتيزض كؼبٓ رسي٠ً زض ؾطاؾط ر٢بٙ ثبػج اذتالّ  ضٝٛسث٠ ق٘بض ٗي يُيٗح يٜس١بيكطآ يزض ظٗطٟ يٌيغئٞٗٞضكٞٓٞغ ٗربَطات
 ٍيقٞز ٠ً ثب ٗحٗي قيتٞن ٜٓسكطٗياقبضٟ ًطز ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ  «4ٜٓسكطٕ ٛبپبيساض» ( ث٠ ٗل1996ٕٞ٢) 3عايپبٛ زض ايٚ ضاث٠ُ، س.ٛقٞيٗ ياٛؿبٛ

تٞاٛس يًٜس ٠ً ٗ ايزبز ٗربَطٌٟٗ٘ٚ اؾت تـييطاتي  ٚي. چٜزؾت يبثسذٞز ث٠ تؼبزّ  تـييطثب  ضززا ْيت٘ب ٚيٝ ثٜبثطا ؿتيزض تؼبزّ ٛ يؼيَج
١ب ٝ ثيٜي ٛيؿتٜس، زٝٓتاظ آٛزب ٠ً ثاليبي َجيؼي ث٠ ضاحتي هبثْ پيف. (73: 2020ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  5)ٝيئيطا ٛ٘بيس سي١ب ضا ت٢سيياكطاز ٝ زاضا

ث٠ آٗبزُي زض ثطاثط  6ثبيؿت ٗيعاٙ ضيؿي ضا اضظيبثي ٛ٘ٞزٟ ٝ ثطاي ًب١ف احطات آٙ اظ آٗبزُي الظٕ ثطذٞضزاض ثبقٜس. ًب١ف احطاكطاز ٗي
-١بي ٢ٜٗسؾي )ٗبٜٛس احساث ذبًطيع١ب( ٝ ١٘چٜيٚ ؾيبؾتْ پطٝغٟتٞاٛس قبُٗطزز. ًب١ف احط ٗيثاليب ٝ ًب١ف ذؿبضات آٙ اَالم ٗي

١بي ًب١ف ذؿبضات ٛبقي اظ ثاليبي َجيؼي قٜبؾبيي ٜٗبَن ٗؿتؼس ثطٝظ ثاليب ٝ ١بي زٝٓت ٝ آٗٞظـ ػ٘ٞٗي ثبقس. يٌي اظ ضاُٟصاضي
١بي ثبيؿت اظ تٞؾؼ٠ زض ٗزبٝضت ُؿْآّ، ٗيٟضيعي ًبضثطي اضايي اؾت. زض حبٓت ايسٗ٘بٛؼت اظ تٞؾؼ٠ زض آٙ ٜٗبَن ثب اؾتلبزٟ اظ ثطٛب٠ٗ

١بي َجيؼي ارتٜبة ًطز. ١٘چٜيٚ تٞؾؼ٠ ٗؿٌٞٛي ٝ نٜؼتي ثبيس ثط ضٝي ١ب ٝ ػطن٠كؼبّ انٔي اظ َطين اذتهبل آٙ اضايي ثطاي پبضى
١ب ٝ ًب١ف كطؾبيف ب١ٙب، ٝ زض اٗتساز ؾٞاحْ ث٠ ٜٗظٞض ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ ١ٞضي١ٌبي ؾيالثي ث٠ ٜٗظٞض ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ ؾيالةزقت

تٞاٛس ًٜٜسٟ آ٢ٛب ٗياي ظ١ٌكي١بي ضٝزذب١٠ٛبي آتكلكبٛي كؼبّ ٝ زضٟؾبحٔي ٗحسٝز قٞٛس. ٗحسٝزيت ؾبذت ٝ ؾبظ زض ٛعزيٌي ًٟٞ
 ٗربَطٟ يوبتزض تحو ١بيؿتغئٞٗٞضكٞٓٞغزض ايٚ ضاث٠ُ، (. 7: 2009)١يسٗٚ ٝ ١يسٗٚ،  ١ب ضا ث٠ حساهْ ثطؾبٛسٗربَطات ٗطتجٍ ثب كٞضاٙ

 يدتبضٗكرم ٛ٘ٞزٙ ؛ (2001، 7)ُطيليتؽ آٗيعٛٞاحي ٗربَطٟ ت٢ي٠ ٛوك٠ تٞاٙ ث٠تطيٚ آ٢ٛب ٗي٢ٖٗ. اظ ١بي ظيبزي ضا ثطػ٢سٟ زاضٛسٛوف
 ييطاتتـپبيف  يٜسٟ؛آتؼييٚ ٗحْ ضذساز١بي ٝهٞع ٝ  يٜيثيفآ٢ٛب؛ پ يٝ ثعضُ يكطاٝاٛ ييٚٝهٞع حٞازث ذُطٛبى ُصقت٠؛ تؼ

يٌي اقبضٟ غئٞٗٞضكٞٓٞغ يٜس١بيكطا زيٜبٗيي قٜبذتاظ  ؾتلبزٟثب ا احط ٜٗبؾت ًب١ف ١بياؾتطاتػيزض ٗٞضز ٝ ٗكبٝضٟ  يٌي؛غئٞٗٞضكٞٓٞغ
حْ ٗؿبئْ  يثطا يغئٞٗٞضكٞٓٞغًبضثؿت ٝ  يبكت٠ يف١ب اكعاٛوف يٚا ثطاي ايلبي١ب يؿتغئٞٗٞضكٞٓٞغ ي١بيتهبثٔ يطاذ يزض ؾبّ ١بٛ٘ٞز. 

ذُطٛبى  ضذساز١بياظ  يٛبق تٔلبت ٝ ذؿبضات ٗٞضز اٛتظبض يبثياضظ(. 2-1: 2010ٝ ُٞزي،  ايبال -)آٌبٛتبضا اؾت يبكت٠تٞؾؼ٠  يُيٗح
 ضيؿيٝ  يطيپصيتذُط، آؾ يبثياضظ يٚ. ثٜبثطاٗتـيطٛسكًب ٝ ظٗبٙ  زض يؿيض يبثياضظ١بي ٗٞٓل٠ يت٘بٗ يطاظ ثبقسٗؿتٔعٕ تحٔيْ كًبيي ٗي

-يؿتٖؾاظ هجيْ  ييكًب ػبتاَال ثب٠ً  اثعاض١بيي ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُيطٛس٠ً  زٝ ًبضآٗس نٞضت پصيطتٞاٛس ث٠ نٞضت ٗٞحط يٗ يت٢ٜب ظٗبٛ

تطيٚ ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي زض پػ١ٝف حبيط ٢ٖٗ(. 221: 2010ايبال ٝ ُٞزي،  -)آٌبٛتبضا يبيي ؾط ٝ ًبض زاضٛساَالػبت رـطاك ي١ب

                                                      
1 - Sanders and Clark 
2 - Latrubesse 
3 - Panizza 
4 - unstable landform 
5 - Vieira 
6 - Mitigation 
7 - Griffiths 
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     ُيطز. ايٚ ٗربَطات قبْٗ ؾيالة،ٗٞضز اضظيبثي هطاض ٗي -ٝاهغ زض ق٢طؾتبٙ ٗطٛس اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي -حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي
ثبقٜس. ُٗبٓؼبت زض ظٗي٠ٜ ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ثب تبًيس ثط يي ٗربَطٟ ذبل ٝ يب ث٠ نٞضت تطًيجي ٓـعـ ٝ ٛئٞتٌتٞٛيي ٗيظٗيٚ

١بي ٗٞيٞػي زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت الي٠ ( ثب اؾتلبزٟ اظ اٛٞاع2009)چٜسذُطٟ( نٞضت ُطكت٠ اؾت. زض ايٚ ضاث٠ُ، يٞؾق ٝ ١ٌ٘بضاٙ )
اي( زض ثركي اظ اٗتساز ؾبحْ زضيبي ؾطخ ضا ٗٞضز ١بي زا٠ٜٗ( ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي )ثب تبًيس ثط ؾيالة ٝ ٛبپبيساضيGISرـطاكيبيي )

قبذم ث٠ اضظيبثي  11ٟ اظ ٝ اؾتلبز (MCDM) 2ُيطي چٜسٗؼيبضٟته٘يٖ ( ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ تطًيجي2012) 1ثطضؾي هطاض زازٛس. پَٜ
پصيطي ث٠ زض اضظيبثي آؾيت MCDMز١س ٠ً ث٠ ًبضُيطي ُٜٗو٠ زض ًكٞض چيٚ پطزاذت. ٛتبيذ ث٠ زؾت آٗسٟ ٛكبٙ ٗي 31پصيطي آؾيت

 ٝ ١ٌ٘بضاٙ 3ؾٞضيبٛٞ -ُبضؾيب پصيطي زض ُٜٗو٠ ث٠ زؾت ز١س.تٞاٛس اضظيبثي ربٗؼي اظ آؾيتؾبظي ٗؼيبض١بي ٗتٜبهى ٗيزٓيْ يٌپبضچ٠
١بي ( ث٠ اضظيبثي ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي زض ٛٞاحي ٗتطاًٖ ق٢طي )ٌٗعيٌٞؾيتي( پطزاذتٜس. آ٢ٛب ثب ًبضثؿت ٛوك2020٠)

ثٜسي ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ؾيالة، كطٝٛكؿت، قٌؿتِي ظٗيٚ ١بي پ١٠ٜ٢بي ُٜٗو٠ اهسإ ث٠ ت٢ي٠ ٛوك٠غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ٝ ٜٓسكطٕ
پطزاذتٜس. زض ضاث٠ُ ثب  ق٢ط ظاثْ يؼيَج يٍٗربَطات ٗح ؾٜزييتٝ اٝٓٞ يثطضؾ( ث٠ 1391ٝ ١ٌ٘بضاٙ )١ب ٛ٘ٞزٛس. ًيبٛي ٝ ؾوٌٞ ؾَٜ

(، ثّٞ ٝ ٗي 1994) ١4بي ًّ٘ي غئٞٗٞضكيي، تحويوبت نٞضت ُطكت٠ تٞؾٍ ٝئ٘يٚ ٝ ٛيٞپلط١بي ٛئٞتٌتٞٛيي اظ َطين قبذماضظيبثي
ٝ  6ثبقٜس. ١٘چٜيٚ اّ ١٘سٝٛيتطيٚ تحويوبت نٞضت ُطكت٠ ٗيثٜيبزي تطيٚ ٝ( رعٝ 2009ٖ٢ٗ( ٝ ثّٞ )2007(، ثّٞ )1977) 5كبزٙ

تحويوبت ربٓت ( 1397ٝ ٛيطي ٝ ؾبالضي )( 2012ٝ ١ٌ٘بضاٙ ) 9ُيبًٞٛيب، (2010) 8(، كيِبضٝ ٝ ٛبت2009) 7(، پطظ پٜب١2008ٌ٘بضاٙ )
يبض ُؿتطزٟ تٞؾٍ ٗحووبٙ ٗرتٔق زاذٔي ٝ ذبضري ٓـعـ زض ٗويبؾي ثؿثٜسي ٗربَطٟ ظٗيٚاٛس. پ٠ٜ٢تٞر٢ي ضا زض ايٚ ذهٞل اٛزبٕ زازٟ

-١بي ته٘يٖٓـعـ ثب ًبضثؿت ٗس١ّبي ٗٞيٞػي ٗٞحط ثط ظٗيٚنٞضت ُطكت٠ اؾت. تحويوبت زض ايٚ ظٗي٠ٜ ػ٘ستب اظ َطين تطًيت الي٠

اٗيطاح٘سي ٝ  ؛2017ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  12؛ ١٘ع2014ٟٝ ١ٌ٘بضاٙ،  11؛  ًٞٛلٞضتي2011ٝ ١ٌ٘بضاٙ؛  10ُيطي چٜسٗؼيبضٟ )اظهجيْ ُ٘يتعي
١بي آٗبضي )اظهجيْ ( ٝ يب ضٝـ1398ٛٞرٞاٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ؛ 1398ضٝؾتبيي ٝ ربٛب٠ٛ، ؛ 1395؛ ٜٗهٞضي ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ١1394ٌ٘بضاٙ، 
؛ اؾلٜسيبضي ٝ 1394پٞض ٝ ٗتٞٓي، ؛ ُيالٛي2009، 16؛ يئ٘بظ2012ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  15؛ چٞئي2005، 14؛ ايبٓٞ ٝ يبٗبُيكي2011، 13از١يٌبضي

ُيطي اٛس. ضٝيٌطز ٗجتٜي ثط ته٘يٖ( زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت رـطاكيبيي نٞضت ُطكت1394٠؛ ضؾبيي ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ١1397ٌ٘بضاٙ، 
 17تٞاٙ ث٠ كطٛبٛسظ ٝ ٓٞتعاي ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اؾت ٠ً ٗيثٜسي ذُط ٝهٞع ؾيالة ٛيع ث٠ نٞضت ُؿتطزٟچٜسٗؼيبضٟ ثطاي پ٠ٜ٢

(، ٗسزي ٝ 1395(، ٗٞؾٞي ٝ ١ٌ٘بضاٙ )1395(، ػبثسيٜي ٝ ث٢كتي ربٝيس )2018ٝ ١ٌ٘بضاٙ ) 19ٗب(، قبض2011ٝ ١ٌ٘بضاٙ ) 18(، هي2010ٚ)
 ( اقبضٟ ٛ٘ٞز. 1396ٛػاز ٝ ١ٌ٘بضاٙ )( ٝ حبت٘ي١1395ٌ٘بضاٙ )
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 هٌطمِ هَرد هطالؼِ

زهيو٠ تب  40ضر٠ ٝ ز 45زهيو٠ ػطو ق٘بٓي ٝ  46زضر٠ ٝ  38زهيو٠ تب  32زضر٠ ٝ  38ٗرتهبت رـطاكيبيي حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ثب 
زض ًئٞٗتطٗطثغ  323ايٚ حٞي٠ ثب ٗؿبحتي زض حسٝز زض اؾتبٙ آشضثبيزبٙ قطهي ٝاهغ قسٟ اؾت. زهيو٠ َّٞ قطهي  59زضر٠ ٝ  45

ٗتط ٝ  2712زاؽ  ثب اضتلبع حٞي٠ ُٗبٓؼبتي اظ ق٘بّ ث٠ اضتلبػبت هعّ(. 1هطاض ُطكت٠ اؾت )قٌْ  ازاضي ق٢طؾتبٙ ٗطٛس -ٗحسٝزٟ ؾيبؾي
زاؽ ٗحسٝز ُطزيسٟ اؾت. زض ٗتط ٝ ًٟٞ آم 2424ٗتط ٝ اظ رٜٞة ث٠ ًٟٞ اٝزاؿي ثب اضتلبع  3182م ث٠ اضتلبػبت زضثٜس زاؿي ثب اضتلبع اظ قط

اٛس ٠ً زض ايٚ ٗيبٙ ق٢ط ظٛٞظ اظ ا١٘يت ثيكتطي ثطذٞضزاض اؾت. ١٘چٜيٚ ُعيٜي قسٟٗحسٝزٟ حٞي٠ ظٛٞظچبي ٗطاًع ٗؿٌٞٛي ٢ٗ٘ي ٌٗبٙ
ضٝ تٞر٠ اظ ايٚ ًٜس.اضٜٗؿتبٙ اظ رٜٞة ُٜٗو٠ ُٗبٓؼبتي ػجٞض ٗي -آشضثبيزبٙ -رٔلب ٝ ضاٟ آ١ٚ ؾطاؾطي ايطاٙ -ٗطٛس -يعربزٟ تطاٛعيتي تجط

ضٝز. ايٚ ضٝزذب٠ٛ ث٠ ١ِٜبٕ ظٛٞظچبي آثطا٠١ انٔي حٞي٠ ُٗبٓؼبتي ث٠ ق٘بض ٗيًٜس. ث٠ ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ُٜٗو٠ يطٝضت پيسا ٗي
ًٜس. ايٚ ضٝزذب٠ٛ پؽ اظ ػجٞض اظ ق٢ط اك٠ٌٜ ٛؿجتب ٝؾيؼي ضا ايزبز ٗيضٝز ث٠ زقت اٛجبقتي ٗطٛس ٗرطٌٝذطٝد اظ ٝاحس ١ًٞؿتبٙ ٝ ٝ

قٞز. ذٞز ضٝزذب٠ٛ ظئجطچبي پؽ اظ َي زقت ٗطٛس ٝاضز هُٞضچبي قسٟ ٝ اظ ايٚ َطين ث٠ ضٝزذب٠ٛ يبٗچي ٝاضز ضٝزذب٠ٛ ظئجطچبي ٗي
 قٞز. اضؼ ٝ زض ٢ٛبيت زضيبي ذعض ٜٗت٢ي ٗي

 
 هَلؼیت حَضِ آبریس زًَزچای در شوال غرب وشَر (.1)ل شى

 ّاهَاد ٍ رٍش

ثٜسي ذُط ؾيالة، ١بي پ١٠ٜ٢سف پػ١ٝف حبيط اضظيبثي ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي اظ َطين ت٢ي٠ ٛوك٠
ٗتـيط ٝ پبضاٗتط ٗٞحط  10ع ظٛٞظچبي، ٓـعـ زض ؾُح حٞي٠ آثطيثبقس. ر٢ت ت٢ي٠ ٛوك٠ ذُط ؾيالة ٝ ظٗيٚٓـعـ ٝ ٛئٞتٌتٞٛيي ٗيظٗيٚ

ثٜسي ذُط ٝهٞع ؾيالة قبْٗ ُيطي ٝ پرف ؾيالة زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت رـطاكيبيي تطًيت قسٛس. ايٚ ٗتـيط١ب ثطاي پ٠ٜ٢ثط ؾيْ
ٛبة، ًبضثطي ١بي انٔي، اضتلبع ضٝاقٜبذتي، تطاًٖ ظ١ٌكي، كبن٠ٔ اظ آثطا٠١اضتلبع، قيت، تحسة ؾُح ظٗيٚ، ػ٘ن زضٟ، ٝاحس١بي ؾَٜ

ٓـعـ ٛيع ٗتـيط١بي ٗصًٞض )ث٠ اؾتخٜبي اضتلبع ضٝاٛبة، تطاًٖ ظ١ٌكي ثٜسي ذُط ٝهٞع ظٗيٚثبقٜس. ثطاي پ٠ٜ٢اضايي ٝ پٞقف ُيب١ي ٗي
-ٝ ػ٘ن زضٟ( ١٘طاٟ ثب ؾ٠ ٗتـيط كبن٠ٔ اظ ُؿْ، ر٢ت قيت ٝ ثبضـ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكتٜس. تٞظيغ اضتلبػبت، قيت، ر٢ت قيت، قج٠ٌ

ٗتط )ٗطثٌٞ ث٠  5/12ُٜٗو٠ ثب هسضت تلٌيي  ١DEMبي انٔي، تحسة ؾُح ظٗيٚ ٝ ػ٘ن زضٟ اظ ضٝي تهٞيط ظ١ٌكي ٝ آثطا١٠١بي 
اي ُُْٞ اضث اؾترطاد قس. ٛوك٠ پٞقف ( اؾترطاد ُطزيسٛس. ًبضثطي اضايي ُٜٗو٠ اظ ضٝي تهبٝيط ٗب١ٞاضALOS-PALSARٟٗب١ٞاضٟ 
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( ت٢ي٠ ُطزيس. الي٠ 1399)اٝايْ تبثؿتبٙ  Sentinel-2اي ٝ اظ ضٝي تهبٝيط ٗب١ٞاضٟ NDVIُيب١ي حٞي٠ ُٗبٓؼبتي ثط اؾبؼ قبذم 
قٜبؾي ًكٞض( ت٢ي٠ ُطزيس. زض٢ٛبيت ثط٠ُ رٔلب )ؾبظٗبٙ ظٗيٚ 1:100000قٜبؾي ٗويبؼ ٛوك٠ ظٗي١ٚبي حٞي٠ اظ ضٝي ٓيتٞٓٞغي ٝ ُؿْ

ث٢طٟ ُطكت٠ قس. ث٠ ٜٗظٞض تطًيت ٗتـيط١بي ٗٞحط ثط ذُط )ؾبظٗبٙ حلبظت ذبى آٗطيٌب(  SCSثطاي ٗحبؾج٠ اضتلبع ضٝاٛبة اظ ضٝـ 
( ث٠ GIS( زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت رـطاكيبيي )ANPٓـعـ زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي، ٗسّ كطايٜس تحٔيْ قج٠ٌ )ؾيالة ٝ ظٗيٚ

ٞييحبت ٗسّ ٗصًٞض ارتٜبة نٞضت ُطكت٠ اؾت ٝ زضٛتيز٠ اظ ت ANPًبض ثؿت٠ قس. ًبض١بي تحويوي ثؿيبض ٗتٜٞػي ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ 
 قٞز. ٗي

١بي ٛؿجي ثٜسي كؼبٓيت(، پ2008٠ٜ٢ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  ١1٘سٝٛيزض پػ١ٝف حبيط ثب اؾتلبزٟ اظ قبذم كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي ٛؿجي )اّ
ؾت. ١ب تٞؾؼ٠ يبكت٠ ااظ تطًيت ؾبيط قبذم (Iatٛئٞتٌتٞٛيٌي ثطاي ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ نٞضت ُطكت. قبذم كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي ٛؿجي )

١بي قيت َٞٓي آثطا٠١ زض ايٚ ضٝـ اثتسا قبذمًٜس. ثٜسي ٗياٛساظ١ب ضا ث٠ چ٢بض ًالؼ كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي ٛؿجي َجو٠ايٚ قبذم چكٖ
(SL( اٛتِطاّ ١يپؿٞٗتطيي ،)Hi( قٌْ حٞي٠ ظ١ٌكي ،)Bs( ٙؾيٜٞظيت٠ رج٠٢ ١ًٞؿتب ،)Smf ٟٛؿجت پ٢ٜبي ًق زضٟ ث٠ ػ٘ن زض ،)
(Vf ٙكبًتٞض ػسٕ توبض ٝ )(Af ٚث٠ ؾ٠ ًالؼ تحت ػٜٞاٙ ًالؼ يي كؼبٓيت ثبال، ًالؼ زٝ كؼبٓيت ٗتٞؾٍ ٝ ًالؼ ؾ٠ كؼبٓيت پبيي )

 قٞٛس:١ب ثطاؾبؼ ضٝاثٍ ظيط ٗحبؾج٠ ٗيُطزز. ايٚ قبذمثٜسي ٗيتوؿيٖ

 قيت َٞٓي آثطا٠١
 

 اٛتِطاّ ١يپؿٞٗتطي
 

 قبذم قٌْ حٞي٠ ظ١ٌكي
 

 Af = 100 (Ar/At) ػسٕ توبضٙ حٞي٠ ظ١ٌكي

 قبذم ؾيٜٞظيت٠ رج٠٢ ١ًٞؿتبٙ
 

 ٛؿجت پ٢ٜبي ًق زضٟ ث٠ اضتلبع زضٟ

 

َّٞ  Lَّٞ آثطا٠١ زض ٗوُغ ٗٞضز ٛظط،  ΔLزؾت ٗوُغ رسا قسٟ اظ آثطا٠١، اذتالف اضتلبع ثبالزؾت ٝ پبييٚ ΔHزض ضٝاثٍ ثبال: 
َّٞ  Blحساهْ اضتلبع حٞي٠،  Eminاضتلبع، حساًخط  Emaxٗيبِٛيٚ اضتلبع حٞي٠،  Emeanآثطا٠١ انٔي اظ ؾطچك٠٘ تب ٗطًع ٗوُغ، 

ٗؿبحت هؿ٘ت ضاؾت حٞي٠ ٛؿجت ث٠ ضٝزذب٠ٛ انٔي  Arتطيٚ هؿ٘ت حٞي٠، ػطو حٞي٠ زض پ٢ٚ Bwحٞي٠ اظ ؾطچك٠٘ تب ذطٝري، 
 َّٞ رج٠٢ ١ًٞؿتبٙ زض اٗتساز Lsَّٞ رج٠٢ ١ًٞؿتبٙ زض اٗتساز پبيٌٟٞ،  Lmfٗؿبحت ًْ حٞي٠ آثطيع،  Atزؾت(، )زض ر٢ت پبييٚ

اضتلبع  Escزؾت( ٝ اضتلبع ذٍ توؿيٖ زض زؾت چپ ٝ ضاؾت زضٟ )ِٛبٟ زضر٢ت پبييٚ Eld  ٝErdپ٢ٜبي ًق زضٟ،  Vfwيي ذٍ ٗؿتويٖ، 
 ثبقس. ًق زضٟ ٗي

 قٞز:ثٜسي ٗي( ٗحبؾج٠ قسٟ ٝ ث٠ چ٢بض ًالؼ َجو١S/n٠بي غئٞٗٞضكيي )١بي ٗرتٔق قبذماظ َطين ٗتٞؾٍ ًالؼ Iatؾپؽ 

 ؛S/n < 1.5 > 1تٞٛيٌي ثؿيبض ثبال ثب ٗوبزيط : كؼبٓيت ت1ًٌالؼ 

 ؛ S/n < 2 > 1.5: كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي ثبال ثب ٗوبزيط 2ًالؼ  

 ؛ S/n < 2.5 > 2: كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي ٗتٞؾٍ ثب ٗوبزيط 3ًالؼ 

 .S/n > 2.5: كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي پبييٚ ثب ٗوبزيط 4ًالؼ 

                                                      
1 - El Hamdouni 
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ث٠ ١٘طاٟ آحبهي  Global Mapper  ٝArcGISاكعاض١بي كيي اظ ٛط١ٕبي ًّ٘ي غئٞٗٞضؾبظي ٝ اؾترطاد قبذمث٠ ٜٗظٞض آٗبزٟ
ArcHydro ٟثبقٜس؛ ثٜبثطايٚ، ًْ ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ اي ٗياي ٝ آثطا١٠١ب ٗؿتٔعٕ ٗحبؾجبت حٞي٠اي اظ قبذماؾتلبزٟ قس. ثرف ػ٘س

 ُطزيس.١بي ًّ٘ي غئٞٗٞضكيي ٗحبؾج٠ ثٜسي قس ٝ ثطاي ١ط ظيطحٞي٠ قبذمظيطحٞي٠ توؿيٖ 32ث٠ 

 ّای تحمیكیافتِ

 بٌذی فؼالیت تىتًَیىی ًسبیپٌِْ

١بي ًّ٘ي غئٞٗٞضكيي اؾتلبزٟ قس ١بي حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي اظ قبذم١ب ٝ آثطا١٠١بي ٗٞرٞز زض ظيطحٞي٠ث٠ ٜٗظٞض اضظيبثي آٛٞٗبٓي
( 1ؼبتي اهسإ ُطزيس. زض رسّٝ )١بي ٛئٞتٌتٞٛيي ٛؿجي زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓثٜسي كؼبٓيت١ب ٛؿجت ث٠ پ٠ٜ٢ٝ ثط اؾبؼ ايٚ قبذم

١بي ظٛٞظچبي اضائ٠ قسٟ اؾت. زض ازا٠ٗ ١بي ٗطث٠َٞ زض ؾُح ظيطحٞي١٠بي ًّ٘ي غئٞٗٞضكيي ث٠ ١٘طاٟ ًالؼٗيبِٛيٚ قبذم
 ُيطز.١ب زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓؼبتي ث٠ اذتهبض ٗٞضز ثطضؾي هطاض ٗيتـييطپصيطي كًبيي ايٚ قبذم

 ّای زًَزچاییه ٍ والض فؼالیت تىتًَیه ًسبی در زیرحَضِّای شئَهَرفهمادیر شاخص (.1)جذٍل 

 ظيطحٞي٠
SL Hi Af Bs Vf Smf 

Iat ًالؼ ٗوساض ًالؼ ٗوساض ًالؼ ٗوساض ًالؼ ٗوساض ًالؼ ٗوساض ًالؼ ٗوساض 

Sub1 8/437 1 40/0 2 1/81 1 8/2 3 43/0 1 29/1 1 1 
Sub2 2/405 1 31/0 3 5/35 2 1/3 2 45/0 1 59/1 2 2 
Sub3 8/398 1 34/0 3 1/37 2 2/3 2 50/ 1 43/1 1 2 
Sub4 8/118 3 44/0 2 5/42 2 4/2 3 57/0 2 04/2 2 3 
Sub5 1/218 2 35/0 3 1/43 3 9/3 2 59/0 2 56/2 2 3 
Sub6 9/172 2 40/0 2 9/55 3 5/3 2 72/0 2 02/3 3 3 
Sub7 6/234 2 38/0 3 9/53 3 3/5 1 99/0 2 91/2 2 3 
Sub8 5/252 2 35/0 3 7/61 2 8/3 2 69/0 2 51/3 3 3 
Sub9 0/375 2 38/0 3 7/54 3 5/2 3 97/0 2 94/3 3 4 
Sub10 9/357 2 34/0 3 0/47 3 6/7 1 78/0 2 36/3 3 3 
Sub11 9/390 1 34/0 3 5/44 3 5/6 1 47/0 1 98/2 2 2 
Sub12 4/333 2 38/0 3 7/25 1 9/3 2 49/0 1 33/1 1 2 
Sub13 5/398 1 48/0 2 5/55 3 2/2 3 55/0 2 68/3 3 3 
Sub14 6/429 1 53/0 1 4/65 1 6/4 1 39/0 1 22/1 1 1 
Sub15 8/414 1 51/0 1 0/27 1 4/2 3 44/0 1 14/1 1 1 
Sub16 1/388 1 39/0 3 9/41 2 0/2 3 63/0 2 07/3 3 3 
Sub17 1/230 2 44/0 2 3/79 1 4/2 3 50/0 1 98/1 2 2 
Sub18 2/223 2 44/0 2 1/31 1 2/2 3 48/0 1 11/2 2 2 
Sub19 3/260 2 38/0 3 1/51 3 0/3 2 95/0 2 99/2 2 3 
Sub20 9/302 2 39/0 3 9/45 3 4/4 2 97/0 2 96/4 3 3 
Sub21 3/99 3 49/0 2 7/27 1 4/2 3 09/2 3 00/3 2 3 
Sub22 7/139 3 39/0 3 6/43 3 0/3 2 84/2 3 86/4 3 4 
Sub23 3/69 3 40/0 2 7/50 3 6/2 3 89/0 2 32/5 3 4 
Sub24 4/195 2 35/0 3 1/72 1 7/3 2 50/0 1 00/3 2 2 
Sub25 3/92 3 43/0 2 8/27 1 2/5 1 50/0 1 46/1 1 1 
Sub26 5/125 3 42/0 2 6/50 3 0/7 1 61/0 2 10/3 3 3 
Sub27 9/95 3 45/0 2 1/60 2 8/2 3 74/0 2 26/3 3 3 
Sub28 0/89 3 38/0 3 1/62 2 8/3 2 91/0 2 59/4 3 3 
Sub29 3/157 2 39/0 3 6/44 3 9/2 3 46/2 3 96/4 3 4 
Sub30 0/60 3 32/0 3 7/58 2 5/2 3 01/3 3 34/5 3 4 
Sub31 8/95 3 39/0 3 3/70 1 5/2 3 98/0 2 79/4 3 3 
Sub32 0/17 3 27/0 3 1/44 3 6/0 3 63/8 3 41/6 3 4 

١بي حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ٗٞضز ٗحبؾج٠ هطاض ٗوُغ ثط ضٝي آثطا٠١ 133( زض SLزض پػ١ٝف حبيط قبذم ُطازيبٙ َٞٓي ضٝزذب٠ٛ )
تب  5/832اي ٠ً اظ حساًخط ز١س؛ ث٠ ٠ُُٛٞطكت. ٗوبزيط ايٚ قبذم زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓؼبتي تـييطپصيطي كًبيي ثباليي ضا ٛكبٙ ٗي

زض ق٘بّ  2/405ثب ٗوساض  2ٝ ق٘بضٟ  8/437ثب ٗوساض  ١1بي ق٘بضٟ زض ظيطحٞي٠ SLط ٗيبِٛيٚ قبذم ثبقس. حساًخٗتـيط ٗي 17حساهْ 
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تطيٚ ٗوبزيط ايٚ قبذم ٛيع ثب ً٘تط قٞز. پبييٚٗكب١سٟ ٗي 8/414ثب ٗوساض  15ٝ ق٘بضٟ  6/429ثب ٗوساض  ١14بي ق٘بضٟ حٞي٠ ٝ ظيطحٞي٠
-١بي ثبالزؾت )ؾطچك٠٘قٞز. زض حبٓت ًٔي، ٗوبزيط ثبالتط ايٚ قبذم زض ظيطحٞي٠زيسٟ ٗي 32ٝ  30، 23، ١28بي زض ظيطحٞي٠ 89اظ 

اٛس. زضذهٞل تلٌيي تبحيط تـييطات زؾت تٞظيغ قس١ٟبي پبيي١ٚبي ٗيبٛي ٝ ٗوبزيط ًٖ زض ظيطحٞي١٠ب(، ٗوبزيط ٗتٞؾٍ زض ظيطحٞي٠
١بي ثعضٍ زض بض ٛظط ٛ٘ٞز؛ اٗب ثب تٞر٠ ث٠ ٗحسٝز ثٞزٙ ُؿْتٞاٙ اظ١٢ب ثط ٗوبزيط ايٚ قبذم ث٠ َٞض هُغ ٛ٘يٓيتٞٓٞغي ٝ رٜجف ُؿْ

تٞاٙ ثيبٙ زاقت ٠ً ٗي( 2)قٌْ قٜبؾي ؾُح حٞي٠ آثطيع ُٗبٓؼبتي ٝ زض ٗٞاضزي اُٛجبم ذٌُٞ قٌؿتِي ًٞچي ثب اذتالكبت ؾَٜ
ٗوبزيط ثبالتط ايٚ قبذم زض  ثبقس.قٜبؾي زض ؾُح حٞي٠ ٗيٗطثٌٞ ث٠ اذتالكبت ؾَٜ ١SLبي ٗطتجٍ ثب تٞر٢ي اظ آٛٞٗبٓيثرف هبثْ

قٜبؾي، ٗرهٞنب تجبيٚ ثيٚ ؾبظٛس١بي آشضيٚ ٝ ١بي ثبالزؾت حٞي٠ آثطيع ُٗبٓؼبتي زض اًخط ٗٞاضز ُٜٗجن ثط اذتالكبت ؾَٜهؿ٘ت
ث٠  تٞا١ٙبي ٗيبٛي حٞي٠ ضا ٗي١طظٛس زض هؿ٘ت -١بي ٗٞرٞز زض اٗتساز ُؿْ ظٛٞظثبقس. ثب ايٚ حبّ، آٛٞٗبٓيضؾٞثبت ٛٞع كٔيف، ٗي

قٜبؾي زؾت حٞي٠ ث٠ زٓيْ ػسٕ ٝرٞز ذٌُٞ قٌؿتِي ٝ كوساٙ اذتالف ؾ١َٜبي پبيي١ٚبي ايٚ ُؿْ ٛؿجت زاز. زض هؿ٘ترٜجف
قٜبذتي ١ِٜ٘ي ١ب ٠ً اظ قطايٍ ؾ١َٜبي ٗٞرٞز زض ٗوبَؼي اظ آثطا٠١ز١س. زض حبٓت ًٔي، آٛٞٗبٓيٗوبزيط پبييٜي ضا ٛكبٙ ٗي SLقبذم 

 ١بي حٞي٠ ٛؿجت زاز. تٞاٙ ث٠ رٜجف ُؿ٠ٔثبقٜس ضا ٗيثطذٞضزاض ٗي

 

 جلفا( 1:111111شٌاسی همیاض شٌاسی حَضِ آبریس زًَزچای )هٌبغ: ًمشِ زهیيًمشِ زهیي (.2)شىل 

اكعاض ثب اؾتلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ٛطٕٗوُغ  150( زض Vfپ٢ٜبي ًق زضٟ ث٠ اضتلبع زضٟ ) زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓؼبتي قبذم ٛؿجت
GlobalMapper ( ٗيبِٛيٚ ايٚ قبذم زض ؾُح ١ط يي اظ ٠ً1 زض رسّٝ ) (3)ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ؛ قٌْ  بؾج٠ هطاض ُطكتٗٞضز ٗح

 زيسٟ  15ٝ  14، 2، ١1بي ق٘بضٟ ( زض ؾُح ظيطحٞي١45/0٠ب اضائ٠ قسٟ اؾت. ً٘تطيٚ ٗوساض ايٚ قبذم )ثب ٗوبزيط ً٘تط اظ ظيطحٞي٠
١ب زض ١بي ايٚ ظيطحٞي٠ضٝٛس. زض ٝاهغ، زضٟق٘بض ٗي١بي ظٛٞظچبي ث٠ظيطحٞي٠تطيٚ ١ب رعٝ ٛب١٘ٞاضتطيٚ ٝ پطقيتقٞز. ايٚ ظيطحٞي٠ٗي

ز١ٜسٟ ايٚ اؾت ٠ً ١ب ٛكبٙثبقٜس. ٗوبزيط پبييٚ اٛحطاف ٗؼيبض زض ايٚ ظيطحٞي٠ػطو ٗيتٞر٢ي ١ًٖبي هبثْزؾت تب هؿ٘تر٢ت پبييٚ
-١بي ثبالزؾت ٛساقت٠ ٝ ٗٞضكٞٓٞغي ػطيي ايٚ زضٟهؿ٘تزؾت، اكعايف ٗحؿٞؾي ٛؿجت ث٠ ١بي ٗيبٛي ٝ پبيي١ٚب زض هؿ٘تػطو زضٟ

١بي ثبالزؾت حٞي٠ ُٗبٓؼبتي ضا ثبقٜس. ٗوبزيط پبييٚ ٛؿجت ػطو ث٠ ػ٘ن زض هؿ٘تقٌْ ٗي ١Vب ١ٜٞظ ١ٖ ٛؿجتب پطقيت، تَٜ ٝ 
١ب اظ تٞاٛبيي طاي ضٝزذب١٠ٛب، ٗزپصيطي اٛسى ايٚ ؾَٜتٞاٙ تب حس ظيبزي ث٠ ػبْٗ ٓيتٞٓٞغي ٛؿجت زاز. زضٝاهغ، ث٠ زٓيْ كطؾبيفٗي

ثبقٜس. ث٠ ١٘يٚ زٓيْ، اٛطغي ضٝزذب٠ٛ ٗتٞر٠ ثؿتط ٗزطا ُطزيسٟ ٝ ١٘يٚ اٗط اٛسًي ر٢ت كطؾبيف ًٜبضٟ ٝ اكعايف ػطو زضٟ ثطذٞضزاض ٗي
 Vfزؾت ٝ ذطٝري حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ثط ٗوساض قبذم ثبقس. زض ر٢ت پبييٚٗي Vfتطيٚ زاليْ ًب١ف ٛؿجت قبذم يٌي اظ ٢ٖٗ

١بؾت. ايٚ اٗط ث٠ زٓيْ زضيبكت اٛكبثبت ثيكتط، كؼبٓيت يؼيق تب ٛؿجتب يؼيق قٞز ٠ً حبًي اظ اكعايف ػطو يب پ٢ٜبي زضٟاكعٝزٟ ٗي
 ثبقس. ٛئٞتٌتٞٛيي ٝ ؿٔج٠ كطايٜس١بي كطؾبيكي ٗي
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 GlobalMapper افساردر ًرم 14ای از هماطغ درُ زیرحَضِ شوارُ ًوًَِ (.3)شىل 

١بي ثبالي ز١ٜسٟ كؼبٓيتٛكبٙ Af < 35يب  Af ≥ ١65بي ثب ٗوبزيط ذم ػسٕ توبضٙ حٞي٠ ظ١ٌكي، حٞي٠زض ضاث٠ُ ثب قب
ز١ٜسٟ ٜٗبَن ثب كؼبٓيت ٗتٞؾٍ ٛئٞتٌتٞٛيٌي )ًالؼ ٛكبٙ  Af ≥ 57 < 65يب  Af < 43 ≥ 35(. ٗوبزيط 1ثبقٜس )ًالؼ ٛئٞتٌتٞٛيٌي ٗي

(. 2008ثبقٜس )اّ ١٘سٝٛي ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ( ٗي١3بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي اٛسى )ًالؼ ؼبٓيتز١ٜسٟ ٜٗبَن ثب كٛكبٙ Af < 57 ≥ 43( ٝ ٗوبزيط 2
١ب ٝ قٜبؾي ٝ پطاًٜسُي كًبيي ُؿ١ْبي ًّ٘ي غئٞٗٞضكيي، ٓيتٞٓٞغي، ؾبذت٘بٙ ظٗيٚٛتبيذ ايٚ قبذم ثبيس زض ضاث٠ُ ثب ؾبيط قبذم

اي ث٠ ١٘طاٟ زاقت٠ تٞاٛس ٛتبيذ ُ٘طاٟ ًٜٜسٟط ٗتـيط١ب ٗي١بي ُٜٗو٠ تلؿيط قٞز. زضٝاهغ، ايٚ قبذم ثسٝٙ زضٛظط ُطكتٚ ؾبيقٌؿتِي
ٗوبزيط ايٚ  25ٝ  21، 18، 15، ١12بي ق٘بضٟ ٝ زض ظيطحٞي٠ 65ثبالتط اظ  Afٗوبزيط  31ٝ  24، 17، 14، ١1بي ق٘بضٟ ثبقس. زض ظيطحٞي٠

١بي ٗصًٞض زض َجو٠ سي ايٚ قبذم، ظيطحٞي٠ثٜاؾت. ثٜبثطايٚ زاضاي ػسٕ توبضٙ قسيسي ١ؿتٜس. ثب تٞر٠ ث٠ ًالؾ٠ 35قبذم ً٘تط اظ 
، 32ٝ  29، 26، 23، 22، 20، 19، 13، 11، 10، 9، 7، 6، ١5بي ق٘بضٟ ، يؼٜي ظيطحٞي٠ظيطحٞي٠ 14اٛس. زض ػسٕ توبضٙ قسيس هطاض ُطكت٠

ز١ٜسٟ توبضٙ ( ٠ً ٛكب3ٙقٜس )ًالؼ ثبهطاض زاضٛس ٝ زضٛتيز٠ اظ توبضٙ ٛؿجتب ثباليي ثطذٞضزاض ٗي 57ٝ  43ٗوبزيط ايٚ قبذم زض زا٠ٜٗ ثيٚ 
 ُيطٛس. ربي ٗي ١2بيي ٛيع ٠ً ٗٞضز اقبضٟ هطاض ِٛطكتٜس زض ًالؼ ١بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي يؼيق اؾت. ظيطحٞي٠ثبال ٝ كؼبٓيت

 ١بي ظ١ٌكي ٛؿجتبً رٞاٙ زض ٛٞاحي تٌتٞٛيٌي كؼبّ، ُطايف ث٠ ًكيسُي زاضٛس. ثب تسإٝ تحّٞ ٝ يب ًب١ف كؼبٓيت كطآيٜس١بيحٞي٠
تٞاٛس اظ َطين قبذم ًكيسُي تهٞيط اكوي قٌِْ حٞي٠ ٗي ًٜس.اي ت٘بيْ پيسا ٗيتٌتٞٛيٌي، قٌْ ًكيسٟ حٞي٠ ث٠ يي قٌْ زايطٟ

(Bs ،ٙزض حبٓت تُجيوي، ضٝٛس ٗكرهي زض ٗوبزيط ايٚ قبذم زض ظيطحٞي2008٠( تٞنيق قٞز )اّ ١٘سٝٛي ٝ ١ٌ٘بضا .) ١بي ُٜٗو٠
ثبقٜس ٝ زضٛتيز٠ ١بي ثؿيبض ًكيسٟ ٗيرعٝ ظيطحٞي٠ 26ٝ  25، 14، 11، 10، ١7بي ق٘بضٟ ظيطحٞي٠ (.1قٞز )رسّٝ ُٗبٓؼبتي زيسٟ ٛ٘ي

١بي حٞي٠ ُٗبٓؼبتي پطااًٜسٟ ُيطٛس ٠ً زض ت٘بٗي هؿ٘تربي ٗي 2ٝ  ١1بي ١ب زض ًالؼُيطٛس. ؾبيط ظيطحٞي٠هطاض ٗي 1زض ًالؼ 
قٞز ٠ً قسُي ٝ ًب١ف ٗوبزيط ايٚ قبذم زيسٟ ٗيت٘بئي ث٠ ؾ٘ت پ٢ٚزؾت ١بي ٗيبٛي ٝ پبيي١ٚبي هؿ٘تاٛس. زض ظيطحٞي٠قسٟ

 ثبقس.١بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي ٝ حبً٘يت كطايٜس١بي كطؾبيكي ٗيٛكبٙ اظ يؼيق ثٞزٙ كؼبٓيت

ًٜٜسٟ حز٘ي اظ يي قٞز ٝ اظ ايٜطٝ ثيبٙاٛتِطاّ ١يپؿٞٗتطي قبذهي اؾت ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ٗؿبحت ظيط ٜٗحٜي ١يپؿٞٗتطيي تؼطيق ٗي
ثبقس ٠ً ٠ً كطؾبيف ٛيبكت٠ اؾت. ثبيس تٞر٠ زاقت ٠ً اٛتِطاّ ١يپؿٞٗتطي ث٠ َٞض ٗؿتويٖ ٝاثؿت٠ ث٠ تٌتٞٛيي كؼبّ ٛؿجي ٗيحٞي٠ 

تبحيط هطاض ز١س. ٗوبزيط ثبالي ايٚ تحت SLتٞاٛس ٗوبزيط ايٚ قبذم ضا ١٘بٜٛس قبذم ١ب ٝ ؾبيط كبًتٞض١ب ٗيٛيؿت. زضٝاهغ، ٗوبٝٗت ؾَٜ
-ثبقٜس ٠ً ثيكتط كطؾبيف يبكت٠اٛساظ١بي هسي٘ي ٗيتٌتٞٛيي كؼبّ رٞاٙ ١ؿتٜس ٝ ٗوبزيط پبييٚ ٗطثٌٞ ث٠ چكٖ قبذم احت٘بال ٗطثٌٞ ث٠

اٛس. ث٠ َٞض ًٔي، ٗوبزيط ثبالي اٛتِطاّ ١يپؿٞٗتطي ٗحسة ثٞزٟ ٝ ٗؼ٘ٞال اٛس ٝ تٞؾٍ تٌتٞٛيي كؼبّ رسيس ً٘تط تحت تبحيط هطاض ُطكت٠
ثبقٜس. ؾطاٛزبٕ، ٗي 5/0ٝ  4/0وبزيط ٗتٞؾٍ ٗت٘بيْ ث٠ ٗؿتويٖ ١ؿتٜس ٝ ٗؼ٘ٞال زاضاي ٗوبزيط ثيٚ ثبقٜس. ٗ( ٗيHi > 0.5زاضاي ٗوبزيط )

(. زض حٞي٠ ظٛٞظچبي ت٢ٜب زض 2008ت٘بيْ زاضٛس تب قٌْ ٗوؼطي زاقت٠ ثبقٜس )اّ ١٘سٝٛي ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  (Hi < 0.4تط )ٗوبزيط پبييٚ
 ١5/0ب ٗوبزيط ايٚ قبذم ً٘تط اظ ثبقس. زض ؾبيط ظيطحٞي٠ٗي 51/0ٝ  53/0ت ٗوبزيط ايٚ قبذم ث٠ تطتي 15ٝ  ١14بي ق٘بضٟ ظيطحٞي٠

ثبقس ٝ ٗي 49/0تب  40/0ٗوبزيط ايٚ قبذم زض زا٠ٜٗ ثيٚ  27ٝ  26، 25، 23، 21، 18، 17، 13، 6، 4، ١1بي ق٘بضٟ ثبقس. زض ظيطحٞي٠ٗي
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اٛس ٠ً اظ زضر٠ ٛب١٘ٞاضي ثباليي ٛيع ثطذٞضزاض ظٛٞظچبي ٝاهغ قسٟ ١ب زض قطم حٞي٠قٞٛس. اًخط ايٚ ظيطحٞي٠ٝاهغ ٗي 2زضٛتيز٠ زض ًالؼ 
ُيطٛس. ثطاؾبؼ ربي ٗي 3ثبقس ٝ زضٛتيز٠ زض ًالؼ ٗي 39/0ظيطحٞي٠( ٗوبزيط ايٚ قبذم ً٘تط اظ  ١19ب )ثبقٜس. زض ؾبيط ظيطحٞي٠ٗي

ؾبذتي ١بي ظٗيٚكطايٜس١بي كطؾبيكي ثط كؼبٓيت تٞاٙ ٛتيز٠ ُطكت ٠ً زض ًِْ ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ت٘بئي زض ر٢ت ؿٔج٠ايٚ قبذم ٗي
 ثبقس.  تط ٗيزؾت حٞي٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ٗحؿٞؼ١بي ٗيبٛي ٝ پبييٚقٞز ٠ً ايٚ ضٝٛس زض هؿ٘تزيسٟ ٗي

ٛظط اظ ٝاثؿتِي آ٢ٛب ث٠ ١بي ١ًٞؿتبٙ )نطف١بي تٌتٞٛيٌي زض اٗتساز رج٠٢قبذم زيِطي ٠ً ث٠ َٞض ٗؼّ٘ٞ ثطاي اضظيبثي كؼبٓيت
ثبقس. ٗوساض ايٚ قبذم ثطاي ٜٗبَن ثؿيبض كؼبّ تٌتٞٛيٌي ( ٗيSmfقٞز، ؾيٜٞظيت٠ رج٠٢ ١ًٞؿتبٙ )ٝ ٓيتٞٓٞغي( ث٠ ًبض ُطكت٠ ٗياهٔيٖ 

: 2007ثبقس )ثّٞ، ٗي 10تب ثيف اظ  3ٝ ثطاي ٜٗبَن ؿيط كؼبّ اظ  3تب  5/1، ثطاي ٜٗبَن ثب كؼبٓيت ٗتٞؾٍ ثيٚ 5/1تب  1ٗؼ٘ٞال ثيٚ 
ُيطي قس. ٗوبزيط ًٔي ايٚ قبذم زض ايٚ قبذم زض ٗوبَغ ٗرتٔلي زض َّٞ رج٠٢ ١ًٞؿتبٙ اٛساظٟضز ُٗبٓؼ٠، ثطاي ُٜٗو٠ ٗٞ(. 124

 6(؛ ت٢ٜب زض 1ثبقس )رسّٝ ز١ٜسٟ ٗتٞؾٍ ٝ يؼيق ثٞزٙ تٌتٞٛيي كؼبّ زض ًْ حٞي٠ آثطيع ُٗبٓؼبتي ٗي١بي ٗرتٔق ُٜٗو٠ ٛكبٙهؿ٘ت
١بي ٗتكٌْ اظ ثبقس ٠ً ػ٘ٞٗب ُٜٗجن ثط رج٠٢ ١ًٞؿتبٙٗي 5/1يٚ قبذم ً٘تط اظ ٗوبزيط ا 25ٝ  15، 14، 12، 3، 1ظيطحٞي٠ ق٘بضٟ 

 16( زض تؼساز 1ثبقٜس ٠ً اظ ٗوبٝٗت ثباليي زض ثطاثط كطايٜس١بي كطؾبيكي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس. ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبيذ رسّٝ )١بي آشضيٚ ٗيؾَٜ
زؾت حٞي٠ ١ب ٗيبٛي ٝ پبيي١ٚب ٗرهٞنب زض هؿ٘تاؾت. ايٚ ظيطحٞي٠ ٠3 ٗوبزيط قبذم ؾيٜٞؾيت٠ رج٠٢ ١ًٞؿتبٙ ثيكتط اظ ظيطحٞي

١ب ثيبِٛط حبً٘يت كطايٜس١بي كطؾبيكي ٝ يؼق كطايٜس١بي اٛس. ٗوبزيط ثبالتط ايٚ قبذم زض ايٚ ظيطحٞي٠آثطيع ظٛٞظچبي ٝاهغ قسٟ
 اؾت.  ٛئٞتٌتٞٛيٌي زض ايٚ هؿ٘ت اظ حٞي٠

١بي ٛؿجي تٌتٞٛيٌي ثٜسي كؼبٓيتپ٠ٜ٢ Iatآصًط ثطاي حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ثطاؾبؼ قبذم ١بي كٞمزض ٢ٛبيت ثب تٞر٠ ث٠ قبذم
ثبقس ٝ ٗوبزيط پبييٚ آٙ زض ٠٘١ ١بي ٛؿجي تٌتٞٛيي كؼبّ ٗيز١ٜسٟ كؼبٓيتنٞضت ُطكت. شًط ايٚ ٌٛت٠ ٢ٖٗ اؾت ٠ً ايٚ قبذم ٛكبٙ

( ٗكرم اؾت ٠ً زض ًْ، 4ثٜسي )قٌْ ١بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي قسيس زض يي ُٜٗو٠ ٛيؿت. ثطاؾبؼ ٛتبيذ ايٚ پ٠ٜ٢ٓيتٗٞاضز زالٓت ثط كؼب
ز١ٜسٟ حبً٘يت ثبقس. قٞا١س ٗيساٛي ٛيع ٛكب١ٙبي ٛئٞتٌتٞٛيٌي زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ٗتٞؾٍ تب ٛؿجتب يؼيق ٗيكؼبٓيت

-چٜساٙ ظيبز ٜٓسكطٕثبقس. كوساٙ ٝ يب پطاًٜسُي ٠ٛٗوبٕٝ( زض ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ ٗيضؿٖ ٝرٞز ثطذي ؾبظٛس١بي كطايٜس١بي كطؾبيكي )ػٔي

١ب اظ ر٠ٔ٘ زالئي اؾت ٠ً يؼيق يب ٛؿجتب يؼيق قسُي زض١ٟبي ١ًٞؿتبٙ ٝ ػطيىٛكيٜي ٝ ترطيت رج١٠٢بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي، ػوت
١بي ٗٞضكٞتٌتٞٛيٌي حٞي٠ زض اٗتساز ُؿْ اي اظ ٜٓسكطٕٟؾبظز. ثرف ػ٘سثٞزٙ تٌتٞٛيي كؼبّ زض حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ضا ٛ٘بيبٙ ٗي

هطاض ُطكت٠ اؾت ٠ً ٛكبِٛط ٗتٞؾٍ تب يؼيق ثٞزٙ  4ٝ  3زض ًالؼ  ١Iatب، ٗوبزيط اٛس. ثطاي ثؿيبضي اظ ظيطحٞي١٠طظٛس ٝاهغ قسٟ -ظٛٞظ
تٞاٙ ث٠ پبييٚ ثٞزٙ ايٚ قبذم ضا ٗي 2ٝ  ١1بي ٝاهغ زض ًالؼ ثبقس. زض ثطذي اظ ظيطحٞي١٠ب ٗيتٌتٞٛيي كؼبّ ٛؿجي زض ايٚ حٞي٠

تٞاٙ ث٠ ١بي ثبالزؾت ضا ثب احت٘بّ ثباليي ٗيٗكبضًت ػٞاٗٔي ؿيطتٌتٞٛيٌي ٛيع ٛؿجت زاز. ٗوبزيط ٛؿجتب پبييٚ ايٚ قبذم زض ظيطحٞي٠
ؿ٠ غئٞكيعيي ًكٞض، ؿطة ًكٞض )ٗٞؾ١بي تبضيري ٝ زؾتِب١ي ق٘بّٓطظٟػٞاْٗ ٓيتٞٓٞغيٌي ٝ ١يسضٝٓٞغيٌي ٛؿجت زاز. اَالػبت ظٗيٚ

         ٓطظٟ هبثْ تٞر٢ي زض ُٜٗو٠ ٗٞضز ُٗبٓؼ٠ اتلبم ٛيلتبزٟ اؾت. ثٜبثطايٚ،ز١س ٠ً ظٗيٚؾبّ ٛيع ٛكبٙ ٗي 115( ثب ٗويبؼ ظٗبٛي 1393
ز ٗربَطاتي اظ ١بي ُٜٗو٠ ضا زض ايزبثبقس. ثب ٝرٞز ايٚ، ذُطات رٜجف ُؿ٠ٔاي ث٠ ذٞثي تبييس ًٜٜسٟ ٛتبيذ ايٚ پػ١ٝف ٗي١بي ٓطظٟزازٟ

١طظٛس، قٞا١سي اظ تحطى ٝ  -١بي ُٜٗو٠، ٗرهٞنب ُؿْ ظٛٞظاي ٛجبيس ٛبزيسٟ ُطكت؛ ً٘ب اي٠ٌٜ زض اٗتساز ُؿ١ْبي زا٠ٜٗهجيْ ٛبپبيساضي
 (. 5قٞز )قٌْ رٜجف زيسٟ ٗي
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 ّای تىتًَیىی ًسبی در سطح حَضِ آبریس زًَزچایبٌذی فؼالیتپٌِْ (.4 )شىل

 
شرلی زًَز ظَْر پیذا وردُ است؛ ب( افتادگی ٍ ًشست زًَزچای در هسیر گسل ِ آّه ساز وِ در هسیر گسل در شوالالف( چشو(. 5 )شىل 

ّای آًذزیت در هسیر گسل ّای سٌگزًَز ٍ شرلی ٍ  غربی شذى آى؛ ج( بْن خَردى ًظن طبمات لیتَلَشی در اثر گسل؛ د( گسیختگی -ّرزًذ

 زًَز ٍ افتادگی آًْا -ّرزًذ

 ذی خطر ٍلَع سیالببٌپٌِْ

ٗتـيط ٢ٖٗ  10ثٜسي ذُط ٝهٞع ؾيالة زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي اضائ٠ قسٟ اؾت. ايٚ ٛوك٠ ثط اؾبؼ تطًيت ( پ7٠ٜ٢زض قٌْ )
 ١ANPبي آثطيع ت٢ي٠ قسٟ اؾت. ثطاي ٗحبؾج٠ ٗيعاٙ ا١٘يت ١ط يي اظ ٗتـيط١ب اظ ٗسّ ٝ تبحيطُصاض ثط پرف ؾيالة زض ؾُح حٞي٠
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١بي ١بي ٢ٛبيي حبنْ اظ ايٚ ٗسّ اًتلب قس ٝ اظ اضائ٠ ؾٞپطٗبتطيؽ(. زض پػ١ٝف حبيط ت٢ٜب ث٠ اضائ٠ ٝظ6ْٙ٘ آٗس )قٌْ اؾتلبزٟ ث٠ ػ
زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت  ١ANPبي ٗٞيٞػي ثؼس اظ ٛطٗبٓيعٟ قسٙ ثب اؾتلبزٟ اظ يطايت حبنْ اظ ٗسّ ٗسّ ارتٜبة ث٠ ػْ٘ آٗس. الي٠

 .ط()ضاث٠ُ ظي رـطاكيبيي تطًيت قسٛس

الي٠ اضتلبع  × 130/0الي٠ تحسة( + ) × 160/0الي٠ كبن٠ٔ اظ ضٝز( + ) × 186/0الي٠ قيت( + ) × 227/0ثٜسي ذُط ؾيالة ; )الي٠ پ٠ٜ٢
 × 024/0الي٠ ًبضثطي اضايي( + ) × 033/0الي٠ تطاًٖ ظ١ٌكي( + ) × 053/0الي٠ ػ٘ن زضٟ( + ) × 078/0الي٠ اضتلبع( + ) × 094/0ضٝاٛبة( + )

 الي٠ ٓيتٞٓٞغي(. × 016/0پٞقف ُيب١ي( + ) الي٠

اظ  16/0ٝ  19/0، 23/0زض ثيٚ ٗتـيط١بي ٗٞضز اؾتلبزٟ، ٗتـيط١بي قيت، كبن٠ٔ اظ ضٝزذب٠ٛ ٝ تحسة ؾُح ظٗيٚ ث٠ تطتيت ثب يطايت 
ًٜٜس. ؾبيط ايلب ٗي اي زض پرف ؾيالةثبقٜس. زض ٝاهغ، ٗتـيط١ب ٗصًٞض ٛوف هبَغ ٝ تؼييٚ ًٜٜسٟثيكتطيٚ ٗيعاٙ ا١٘يت ثطذٞضزاض ٗي

 ٗتـيط١ب ػ٘ستب ٛوف ثبضظي زض تٞٓيس ضٝاٛبة زاضٛس.  

 

 ٍزى ّر یه از هؼیارّای هَثر بر خطر ٍلَع سیالب در حَضِ آبریس زًَزچای (.6)شىل 

بًي اظ ايٚ ثٜسي ُطزيس. ٛتبيذ ححٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ثطاؾبؼ ذُط ٝهٞع ؾيالة ث٠ پٜذ ًالؼ ذُط )اظ ثؿيبض ًٖ تب ثؿيبض ظيبز( َجو٠
زضنس زض  3/8زضنس زض ًالؼ ذُط ظيبز،  4/7زضنس اظ ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي زض ًالؼ ثب ذُط ثؿيبض ظيبز،  4اؾت ٠ً ثبٓؾ ثط 

زضنس زض ًالؼ ذُط ثؿيبض ًٖ ٝاهغ قسٟ اؾت. تٞظيغ كًبيي ايٚ  6/58زضنس زض ًالؼ ذُط ثؿيبض ًٖ ٝ  7/21ًالؼ ذُط ٗتٞؾٍ، 
١بي ذُط ًٖ ٝ ثؿيبض ًٖ ١بي ثبالزؾت حٞي٠ آثطيع ُٗبٓؼبتي زض ًالؼثبقس. توطيجب ت٘بٗي ثرفي ثطذٞضزاض ٗي١ب اظ ا١٘يت ظيبزپ٠ٜ٢

١ب اظ ٛظط تٞٓيس ثبقس. ١ط چٜس ايٚ پ٠ٜ٢اٛس. ايٚ اٗط ٗرهٞنب ث٠ زٓيْ اضتلبع ٝ زضر٠ ٛب١٘ٞاضي ثبال، قيت ظيبز ٝ تحسة ثبال ٗيهطاض ُطكت٠
١بي ٗيبٛي ٝ پبييٚ ١ب ث٠ زٓيْ قيت تٜس ث٠ ؾطػت ث٠ َطف هؿ٘تض زاضٛس اٗب ضٝاٛبة تٞٓيس قسٟ زض ايٚ هؿ٘تضٝاٛبة زض اٝٓٞيت ثباليي هطا

٠ُٛٞ ؾٌٞٛتِبٟ اٛؿبٛي ١ب ث٠ زٓيْ ذكٞٛت ػٜبنط اهٔي٘ي ٝ غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ١يچقٞٛس. اظ َطف زيِط، زض ايٚ پ٠ٜ٢زؾت حٞي٠ ٜٗوْ ٗي
-١بي حٞي٠ اظ ٗٞيٞػيت چٜساٛي ثطذٞضزاض ٛيؿت. ١طچٜس ايٚ هؿ٘تٗربَطٟ زض ايٚ هؿ٘تُعيٜي ٛكسٟ اؾت. ثسيٚ تطتيت ٗل٢ٕٞ ٌٗبٙ

١بي آثريعزاضي هطاض ُيطٛس. زض ثبيؿت رعٝ ثطٛب١٠ٗبي حلبظت اظ ٜٗبثغ آة ٝ ذبى ٝ ٗسيطيت ؾيالة ٗي١بي حٞي٠ زض چبضچٞة ثطٛب٠ٗ
١ب زض ٗوبَغ ٗرتٔق ثبقس. پ٢ٜبي ايٚ زضٟٝ زضٟ انٔي حٞي٠ ٗيُيط ػ٘ستب ٗؼُٞف ث٠ ز١بي ؾي١ْبي ٗيبٛي حٞي٠ ُٗبٓؼبتي پ٠ٜ٢هؿ٘ت

-١بي ؾيالثي حبنٔريع ٜٗزط ث٠ قٌْاٛس. ٝرٞز زقت١ب قٌْ ُطكت١٠بي ؾيالثي زض ثؿتط ايٚ زضٟاكعايف پيسا ًطزٟ ٝ زضٛتيز٠ زقت

١ب ١بي ًكبٝضظي رٞاٗغ ؾبًٚ زضٟيت١بي ؾيالثي ثؿتط كؼب١ٓب قسٟ اؾت. ١٘چٜيٚ، ايٚ زقتُيطي چٜسيٚ ؾٌٞٛتِبٟ زض ثُٚ ايٚ زضٟ
١بي ؾيالثي ٗصًٞض ث٠ زٓيْ ٝرٞز قطايٍ ٗؿبػس، اظهجيْ قيت ٗاليٖ ٝ ٗزبٝضت ثب ثؿتط ضٝزذب٠ٛ، ١٘يك٠ ثبقس. ثب ايٚ حبّ، زقتٗي

ايٚ ٗٞهؼيت  ١بيي اظ ضٝؾتب١بي ٗيبة ٝ ١طظٛس رسيس زضثبقٜس. ثرفٗي -١بي ثب زٝضٟ ثبظُكت ثبالٗرهٞنب ؾيالة -١بزضٗؼطو ؾيالة
ضيعي ًبضثطي اي )اظهجيْ ثطٛب٠ٗثٜس( ٝ ؿيطؾبظٟاي )اظ هجيْ احساث ؾيْاٛس ٝ زضٛتيز٠ اهساٗبت ٢ٜٗسؾي يب ؾبظٟغئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ٝاهغ قسٟ
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زؾت حٞي٠، ػطو زضٟ ظٛٞظچبي اكعايف ١بي پبييٚضؾس. زض هؿ٘ت١ب الظٕ ٝ يطٝضي ث٠ ٛظط ٗياضايي( ثطاي ٢ٗبض ؾيالة زض ايٚ زضٟ
قيت ٠ً پرف قٞٛس. ٝرٞز اضايي ًًٖٜس ٝ ١٘چٜيٚ زٝ آثطا٠١ انٔي حٞي٠ آثطيع ُٗبٓؼبتي ث٠ يٌسيِط ٗٔحن ٗيهبثْ تٞر٢ي پيسا ٗي

-١بي انٔي، ث٠ ١ٖثبقٜس، ٗزبٝضت ثب ضٝزذب١٠ٛبي ثبالزؾت ٗيًٜٜس، اضتلبع ٛؿجي پبييٚ ٠ً ٗحْ ١سايت ضٝاٛبةؾيالة ضا ٗؿبػست ٗي

زؾت حٞي٠ آثطيع ُٗبٓؼبتي، ٗوبزيط پبييٚ قبذم تحسة ٝ ث٠ ػجبضت زيِط ٗوؼط ثٞزٙ ؾُح حٞي٠ زض پبييٚ پيٞؾتٚ زٝ آثطا٠١ انٔي
-١بي ُٜٗو٠ ٝ ضاؼ ٗرطٌٝؾبظز، ٗوبزيط ثبالي تطاًٖ ظ١ٌكي ٠ً زض ٝاهغ ٗحْ پيٞؾتٚ آثطا٠١ُطكتِي ضا ٢ٗيب ٗيظٗيٚ ٠ً اٌٗبٙ ؾيْ

تطيٚ ػٞاْٗ ٗٞحط ثط ذُطٛبى ثٞزٙ ايٚ ثرف اظ حٞي٠ اظ ٛظط ٝهٞع ؾيالة اظ ٢ٖٗثبقس ٝ ٗوبزيط ثبالي ػ٘ن زضٟ اك٠ٌٜ ظٛٞظچبي ٗي
ثبقس. ١ط چٜس ثب تٞر٠ ث٠ ًبضثطي اضايي، پٞقف ُيب١ي ٝ حًٞض ؾبظٛس١بي ٛلٞشپصيط قطايٍ ٗؿبػسي اظ ٛظط ٝهٞع ؾيالة ثطهطاض ٗي

 ٛس.اٛيؿت اٗب تبحيط ايٚ ٗتـيط١ب زض ٗوبيؿ٠ ثب ؾبيط ٗتـيط١بي ٗٞحط ذٜخي قسٟ

 

 ANPبٌذی خطر ٍلَع سیالب در حَضِ آبریس زًَزچای با استفادُ از هذل پٌِْ (.7 )شىل

 لغسشبٌذی خطر زهیيپٌِْ

زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت رـطاكيبيي  ANPٓـعـ اظ ٗسّ ٗكبث٠ ٗٞضز ؾيالة، ث٠ ٜٗظٞض تطًيت ٗتـيط١بي ٗٞحط ثط ذُط ٝهٞع ظٗيٚ
(GISث٢طٟ ُطكت٠ قس. ثطاؾبؼ ٛتبيذ ٗس ) ّANP  تبحيط  16/0ٝ ثبضـ ثب يطيت  22/0، ٓيتٞٓٞغي ثب يطيت 24/0ؾ٠ ٗتـيط قيت ثب يطيت

١ب ٠ٛ ت٢ٜب زض حٞي٠ آثطيع ٓـعـ١بي انٔي ظٗيًٜٜٚس١ٟبي حٞي٠ ُٗبٓؼبتي زاضٛس. ايٚ ٗتـيط١ب ًٜتطّٓـعـاي ثط ٝهٞع ظٗيٚػ٘سٟ
ٝرٞز  -ايث٠ ػٜٞاٙ يي حطًت تٞزٟ -ٓـعـض ٝاهغ، ثطاي ضذساز ظٗيٚقٞٛس. ز١بي زيِط ٗحؿٞة ٗيظٛٞظچبي ث٠ٌٔ زض ثؿيبضي اظ حٞي٠
-آّ(، ٗٞاز ٗؿتؼس ٝ حًٞض آة الظٕ ٝ يطٝضي ٗي١بي ايسٟزضنس ث٠ ػٜٞاٙ قيت 40تب  ١10بي ثيٚ قيت ٜٗبؾت )زض ايٚ تحوين قيت

 ثبقس. 
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 ًَزچایلغسش در حَضِ آبریس زٍزى ّر یه از هؼیارّای هَثر بر خطر ٍلَع زهیي(.8)شىل 

ثٜسي ( تطًيت قسٛس ٝ ٛوك٠ پ8٠ٜ٢ٓـعـ ثؼس اظ ٛطٗبٓيعٟ قسٙ ثب تٞر٠ ث٠ يطايت ٗحبؾجبتي )قٌْ ٗتـيط١بي ٗٞحط ثط ضذساز ظٗيٚ
 ١ب اظ ضاث٠ُ ظيط اؾتلبزٟ ث٠ ػْ٘ آٗس:ثطاي تطًيت الي٠(. 9ٓـعـ زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي حبنْ ُطزيس )قٌْ ذُط ٝهٞع ظٗيٚ

كبن٠ٔ اظ ُؿْ(  × 115/0الي٠ ثبضـ( + ) × 164/0الي٠ ٓيتٞٓٞغي( + ) × 219/0الي٠ قيت( + ) × 237/0ٓـعـ ; )ط ظٗيٚثٜسي ذُالي٠ پ٠ٜ٢
الي٠ پٞقف  × 023/0الي٠ ر٢ت قيت( + ) × 031/0الي٠ كبن٠ٔ اظ ضٝز( + ) × 044/0الي٠ اضتلبع( + ) × 063/0الي٠ تحسة( + ) × 088/0+ )

 ي اضايي(.الي٠ ًبضثط × 017/0ُيب١ي( + )

زضنس ٗؿبحت  6/16ثٜسي قس. ثط ايٚ اؾبؼ، زضحسٝز ٓـعـ ث٠ پٜذ ًالؼ ذُط َجو٠حٞي٠ ُٗبٓؼبتي اظ ٛظط احت٘بّ ٝهٞع ظٗيٚ
زضنس زض  8/15زضنس زض ًالؼ ذُط ٗتٞؾٍ،  23زضنس زض ًالؼ ذُط ًٖ، زضحسٝز  1/38حٞي٠ زض ًالؼ ذُط ثؿيبض ًٖ، زض حسٝز 

زؾت ٝ ٛٞاض رٜٞثي اظ پبييٚ ايزضنس زض ًالؼ ذُط ثؿيبض ظيبز ٝاهغ قسٟ اؾت. ثرف ػ٘سٟ 5/6ز ًالؼ ذُط ظيبز ٝ زض٢ٛبيت زضحسٝ
-اٛس. تٞظيغ كًبيي ًالؼٓـعـ ثؿيبض ًٖ ٝ ًٖ ٝاهغ قس١ٟبيي اظ ثبالزؾت ٝ ق٘بّ حٞي٠ زض ًالؼ ذُط ظٗيٚحٞي٠ ٝ ١٘چٜيٚ ثرف

تٞاٙ ثبقس. ايٚ اٗط ضا ث٠ ػٞاْٗ ٗتؼسزي ٗي١بي ٗيبٛي حٞي٠ ٗيهؿ٘ت١بي ذُط ظيبز ٝ ثؿيبض ظيبز زض ١بي ذُط حبًي اظ ت٘طًع ًالؼ
١بي ٜٗبؾت ثطاي ضذساز ايٚ كطايٜس ٓـعـ ٝ قيتقٜبؾي ٗؿتؼس ظٗيٚتطيٚ زٓيْ ٗطثٌٞ ث٠ ٝرٞز ؾبظٛس١بي ظٗيٚٛؿجت زاز. قبيس ٢ٖٗ

ٓـعـ كطا١ٖ قطايٍ ٗؿتؼسي ضا ثطاي ضذساز ظٗيٚ زضنس 40تب  ١10بي ٗيبٛي ؿٔج٠ َجوبت قيت غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ثبقس. زضٝاهغ، زض هؿ٘ت
١بي ثؿيبض تٜس ٝ ١بي ثبالزؾت ؿٔج٠ قيت١بي ٗاليٖ ٝ زض هؿ٘ت١بي پبييٚ زؾت ؿٔج٠ قيتٛ٘ٞزٟ اؾت. ايٚ زضحبٓي اؾت ٠ً زض هؿ٘ت

ي ثؿيبض تٜس كطايٜس ١بز١س. ثب ايٚ تٞييح ٠ً زض پػ١ٝف حبيط كطو قس ٠ً زض قيتپطتِب١ي احت٘بّ ٝهٞع ايٚ ضذساز ضا ًب١ف ٗي
١بي آثطكتي ١بي ٗيبٛي حٞي٠، پبزُب٠ٛقٞز. زض هؿ٘ت١ب ٝ ٝاغُٞٛي ٗيٓـعـ تجسيْ ث٠ كطايٜس١بيي اظهجيْ ؾوٌٞ ؾَٜاي ظٗيٚتٞزٟ

قطايٍ  ١بي ٗبضٛي ٝ پطاًٜسُي ضؾٞثبت تيپ كٔيفالي١٠ب ٝ ؾبظٛس ًِٜٔٞٗطا ثب ٗيب١ٙب( ٝ ١٘چٜيٚ ضذٜ٘ٞٙ ٗبضٙٗطتلغ )ٝاهغ ثط ضٝي زا٠ٜٗ
١بي ٗتط ثبضـ ثيكتطي ضا ٛؿجت ث٠ هؿ٘تٗئي 380ٓـعـ كطا١ٖ ٛ٘ٞزٟ اؾت. ايٚ هؿ٘ت اظ حٞي٠ ثب توطيجب ٛؿجتب ٗؿبػسي ضا ثطاي ظٗيٚ

١ب ١٘طاٟ قسٟ ٝ آة الظٕ ٝ يطٝضي ثطاي ١بي ١٘طكتي ثب شٝة ثطف زا٠ًٜٜٗس. زض اٝاذط ظٗؿتبٙ ٝ اٝايْ ث٢بض ثبضـزؾت زضيبكت ٗيپبييٚ
آصًط ثطهطاض ثٞزٟ ٝ ؾبيط ٗتـيط١ب ٛيع ٗؿبػست ًٜٜس قٞز. زض ؾُٞحي ٠ً قطايٍ كٞمٓـعـ ٢ٗيب ٗياي ظٗيٚسٙ كطايٜس١بي زا٠ٜٗكؼبّ ق

١ب ٓـعـ١بي ُٜٗو٠ زض اضايي ١٘ٞاض ثبػج قسٟ اؾت ٠ً ظٗيًٜٚس. اؾتوطاض اؿٔت ؾٌٞٛتِبٟٓـعـ اكعايف پيسا ٗياحت٘بّ ٝهٞع ظٗيٚ
ٓـعـ ر٠ رٞاٗغ ضٝؾتبيي ٝ ق٢طي ٗؿتوط زض ٗحسٝزٟ حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ٜٛ٘بيٜس. ثٜبثطايٚ ٗربَطات ظٗيٚٗربَطات ٗؿتوي٘ي ضا ٗتٞ

 ١ب ٝ ؾبيط تبؾيؿبت ظيطثٜبيي ٝ ٗٞاضزي ٗبٜٛس كطؾبيف ٗٞضز تٞر٠ هطاض ُيطز. تٞاٛس اظ ٜٗظط تح٘يْ ذؿبضت ث٠ ربزٟٗي
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 ANPزًَزچای با استفادُ از هذل لغسش در حَضِ آبریس بٌذی خطر ٍلَع زهیيپٌِْ (.9)شىل

 گیری  ًتیجِ

ٓـعـ( زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ٗٞضز ثطضؾي هطاض زض پػ١ٝف حبيط ٗربَطات غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي )ٛئٞتٌتٞٛيي، ؾيالة ٝ ظٗيٚ
( ث٢طٟ Iatؿجي )١بي ًّ٘ي غئٞٗٞضكيي ٝ تطًيت آ٢ٛب ثب ًبضثؿت قبذم كؼبٓيت تٌتٞٛيٌي ُٛطكت. ثطاي اضظيبثي ٛئٞتٌتٞٛيي اظ قبذم

ٓـعـ ٛيع ٗتـيط١بي ٗٞحط ثط ضذساز ايٚ ٗربَطات ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ كطايٜس تحٔيْ ُطكت٠ قس. ث٠ ٜٗظٞض اضظيبثي ذُط ٝهٞع ؾيالة ٝ ظٗيٚ
 ( تطًيت قسٛس. GIS( زض ثؿتط ؾيؿتٖ اَالػبت رـطاكيبيي )ANPقج٠ٌ )

ثب ايٚ حبّ،  ز١ٜسٟ ٛئٞتٌتٞٛيي ٗتٞؾٍ زض ؾُح ُٜٗو٠ اؾت.ثبقس ٠ً ٛكبٙٗي 2/2ثطاي حٞي٠ ُٗبٓؼبتي  Iatٗيبِٛيٚ قبذم 
١بي ز١ٜسٟ تجبيٚ كًبيي اظ ٛظط قبذمٗتـيط اؾت ٠ً ٛكبٙ 8/2تب حساًخط  3/1ٗوبزيط ايٚ قبذم زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓؼبتي اظ حساهْ 

١ب ٝ ذٌُٞ ٗٞضكيي ٝ پطاًٜسُي ُؿ١٠ٔبي ًّ٘ي غئٞثطضؾي تٞظيغ كًبيي ٗوبزيط قبذمثبقس. ٗٞضز اؾتلبزٟ زض حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ٗي
-١بي غئٞٗٞضكيي اظ اذتالكبت ؾ١َٜبي قبذماي اظ آٛٞٗبٓيز١س ٠ً ثرف ػ٘سٟقٌؿتِي ٗٞرٞز زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓؼبتي ٛكبٙ ٗي

اضهبٕ قٞٛس ٠ً ١بي ُٜٗو٠ زيسٟ ٗي١بيي زض اَطاف ُؿ٠ُٔيطٛس. زض ٗٞاضزي ٛيع آٛٞٗبٓيقٜبؾي ٝ كطايٜس١بي ١يسضٝٓٞغيٌي ٛكبت ٗي
١طظٛس( ث٠  -١بي ٗٞرٞز زض ؾُح حٞي٠ ظٛٞظچبي )ث٠ اؾتخٜبي ُؿْ ظٛٞظز١ٜس. زض ٝاهغ، اؿٔت ُؿْٗحؿٞؼ ٝ هبثْ تٞر٢ي ضا ٛكبٙ ٛ٘ي

١بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي ٝ ػسٕ اٛساظ١بي ُٜٗو٠ ٛيؿتٜس. ٗحسٝز ثٞزٙ ٜٓسكط١ٕبي ٗحؿٞؼ زض چكٖزٓيْ َّٞ اٛسى هبزض ث٠ تح٘يْ ٛب١ٜزبضي
ًٜس. ٛتيز٠ اي٠ٌٜ زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي ١بي تحوين ضا تبييس ٗي١بي قسيس زض ؾُح حٞي٠ ُٗبٓؼبتي يبكت٠ٓطظٟضذساز ظٗيٚ

ثٜسي ذُط ٝهٞع ؾيالة زض ؾُح حٞي٠ ظٛٞظچبي قٞز. پ١٠ٜ٢بي ٛئٞتٌتٞٛيٌي زيسٟ ٗيحبً٘يت ٝ ؿٔج٠ كطايٜس١بي كطؾبيكي ثط كؼبٓيت
١بي ١بي ذُط ظيبز ٝ ثؿيبض ظيبز هطاض ُطكت٠ اؾت. تٞظيغ كًبيي ًالؼٞي٠ زض ًالؼزضنس اظ ؾُح ح 11ز١س ٠ً زض حسٝز ٛكبٙ ٗي

اي هطاض زاضٛس. ايٚ اٗط ١بي ضٝزذب١٠ٛبي انٔي ُٜٗو٠ زض ٗؼطو ؾيالةذُط ثيبِٛط ايٚ اؾت ٠ً ثرف هبثْ تٞر٢ي اظ ثؿتط زضٟ
تٞاٛس ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗربَطٟ ٝ ت٢سيس رسي ثطاي ٠ً ٗي قٞززؾت حٞي٠ زيسٟ ٗي١بي ٗيبٛي ٝ پبيي١ٚبي هؿ٘تٗرهٞنب زض اٗتساز زضٟ

اي )ٗرهٞنب زض ٗزبٝضت زٝ آثطا٠١ انٔي حٞي٠( ٝ ١ب ث٠ ق٘بض آيس. ايٚ اٗط اتربش اهساٗبت ؾبظ١ٟبي ٗؿتوط زض ايٚ زضٟؾٌٞٛتِبٟ
زضنس اظ ؾُح  ٠22 زضحسٝز تٞاٙ ثيبٙ زاقت ًٓـعـ ٗيثٜسي ذُط ٝهٞع ظٗيٚؾبظز. ثط اؾبؼ ٛوك٠ پ٠ٜ٢اي ضا يطٝضي ٗيؿيطؾبظٟ
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اٛس. زض ١بي ٗيبٛي حٞي٠ ٝاهغ قس١ٟب ػ٘ستب زض هؿ٘تٓـعـ اظ احت٘بّ ٝهٞع ثباليي ثطذٞضزاض اؾت. ايٚ پ٠ٜ٢حٞي٠ ظٛٞظچبي كطايٜس ظٗيٚ
، ٝرٞز ٓـعـ، حًٞض آة ث٠ زٓيْ ثبضـ ٝ شٝة ثطفقٜبؾي ٗؿتؼس ظٗي١ٚبي ٜٗبؾت، پطاًٜسُي ؾبظٛس١بي ظٗي١ٚب ٝرٞز قيتايٚ هؿ٘ت

ٗطاتغ ثب پٞقف ُيب١ي يؼيق تب ٗتٞؾٍ، ؿٔج٠ ؾُٞح ٗحسة ٝ ٝرٞز چٜسيٚ ذٍ قٌؿتِي ثبػج قسٟ اؾت ٠ً قطايٍ ٗؿبػس ثطاي 
ٓـعـ ضا ًب١ف زازٟ اؾت. زض حبٓت ١ب ٝرٞز ٗٞاٛغ ٝ ػٞاْٗ ٗحسٝزًٜٜسٟ احت٘بّ ٝهٞع ظٗيٚٓـعـ ٢ٗيب قٞز. زض ؾبيط هؿ٘تضذساز ظٗيٚ
 ًٜٜس. ١بي ُٜٗو٠ ايزبز ٛ٘يچٜساٛي ثطاي ؾٌٞٛتِبٟ ١ب ت٢سيسٓـعـًٔي، ظٗيٚ

ٓـعـ( زض ؾُح حٞي٠ آثطيع ظٛٞظچبي اظ قست اي )ظٗي١ٚبي ٛئٞتٌتٞٛيٌي ٝ زا٠ٜٗزض حبٓت ًٔي، پػ١ٝف حبيط ٛكبٙ زاز ٠ً كؼبٓيت
انٔي حٞي٠ قٞز. زض پبيبٙ ذبَط ١بي تٞاٛس ثبػج ٗربَطاتي زض زضٟاي ٗيػْ٘ ظيبزي ثطذٞضزاض ٛيؿتٜس. ثطػٌؽ، كطايٜس ؾيالة ضٝزذب٠ٛ

١بي ذُطٛبى زاضاي ا١٘يت ذُط اظ ٛظط كطايٜس١بي غئٞٗٞضكٞٓٞغي ث٠ اٛساظٟ قٜبؾبيي پ١٠ٜ٢بي پبيساض ٝ ًٖقٞز ٠ً قٜبؾبيي پ٠ٜ٢ٛكبٙ ٗي
 ثبقس. ٗي
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GIS 78-57، نم 19، ق٘بضٟ پيبپي 2، ق٘بضٟ 6، زٝضٟ كهٜٔب٠ٗ اًٞؾيؿتٖ ١بي َجيؼي ايطاٙ ،(ُٜٔسضٝز يع: حٞي٠ آثري)ُٗبٓؼ٠ ٗٞضز. 

 ْاللاى چای، طرح پصٍّشیضِ آبخیس آقبٌذی ٍ خطر سیالب در حَپٌِْ (،1395، )پطؾتبض، ؾ٘ي٠ ٝ پيطٝظي، آٜبظ ،ٗسزي، ػوي ،
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