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  چکیده

وقـوع  . ار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد          کنسیل همه ساله در گوشه و                  
که به آن توجه  حال آن؛ اخیر روند افزایشی داشته استهای   طی سالایرانسیل و خسارات ناشی از آن در 

های ژئومرفولوژیـک در سـیل خیـزی از طریـق            تاثیر ویژگی  ات شده   در این مقاله سعی   . زیادی نشده است  
  ومورد بررسـی   در استان قزوین در دو حوضه فشند و بهجت آبادمیزان تاثیرگذاری متغیرهای مؤثرمقایسه  
 Arcview  در قالب نرم افزارهای سیستم اطالعات جغرافیایی را  اصلی تحقیق هایابزار.  قرار گیردمقایسه

, Arcinfoنرم افزار  وAutocad روش تحقیق بر پایه روش تحلیلی استوار بوده است  . تشکیل داده است
 ، نوع خاک  ، شیب ،پوشش گیاهی (و تکنیک کار،  کمیت پذیری  هر یک از متغیرهای مؤثر در سیل خیزی                  

 و  در قالب الیه های اطالعاتی وارد سیستم شدهمتغیر هااین  . استبوده ) رتبه بندی آبراهه ها ، شناسیسنگ
 دو  نقشه نهایی پهنـه بنـدی خطـر وقـوع سـیل             تجزیه و تحلیل آنها،    و مذکوردر نهایت با تلفیق الیه های       

 روش تحلیلی و اخـتالف      جهت مقایسه سیل دو حوضه از     .  با پهنه های متفاوت تهیه گردیده است       حوضه  
با بررسی شرایط طبیعی و پهنه بندی خطر وقـوع   . ژئومرفولوژیکی موجود بهره گرفته شده است متغیرهای

با این . سیل در دو حوضه مالحظه می شود که زمینه های طبیعی بسیار مساعدی برای وقوع سیل وجود دارد
 نیـروی برشـی آب       یر متغیر های مورد بررسـی،     وجود در حوضه فشند به دلیل شیب زیادتر و نیز غلبه سا           

از اینرو سیل خیزی در ایـن حوضـه بـه           افزایش می یابد و      زیادتر شده و در نتیجه قدرت فرسایشی جریان       
بهجت آباد    نتایج بدست آمده نشان می دهد که حوضه آبخیز         . آباد می باشد   مراتب بیشتر از حوضه بهجت      

همچنـین  .  اسـت  مراحل تکاملی بیشتری را طی نمـوده         فشند آبخیز    حوضه نسبت به مرفولوژی  ژئواز نظر   
این حوضه  بدیهی است  ومی باشدتر  نزدیک دایره به شکل  یک مرفومترهای    از نظر ویژگی   حوضه فشند 

حوضـه   ماننـد     ای   حوضه هـای کـشیده    در صورتی که    ؛  برخوردار است نیز   خیزی بیشتری     سیل از قابلیت 
ضریب سیل خیزی کمتری  خیر باالتری برخوردار بوده وأبات متراکم تر از زمان تانشعابهجت آباد با نسبت 
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 های انسانی، ضریب سیل خیزی حوضه ها تغییـر نمـوده و عمـدتاً              البته امروزه به دلیل دخالت     .جاری شدن سیالب نام برد    
کـه  های گوناگونی احتمال وقوع سیل را افـزایش داده           الیت بشر به شکل   فع. موجب کاهش دوره بازگشت آن شده است      

از جمله ساختمان سازی در بستر سیالبی رود و تجاوز به حریم رود خانه موجب کاهش ظرفیـت طبیعـی رود شـده اسـت                         
ه تر مـی    به این ترتیب محدوده ای از دشت سیالبی که در زمان طغیان زیر آب می رود، گسترد                ). 45 ص ،1968 1توماس(

حجـم زیـاد روانـاب از    . شهر سازی و حذف گیاهان باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش رواناب سطحی می شـود   . گردد
یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرف دیگر موجب افزایش نقـل و انتقـال رسـوباتی مـی شـود کـه بـا برجـای                              

  .گذاشته شدن آنها ظرفیت بستر اصلی رودخانه کاهش می یابد
ایـن دو حوضـه بـه     ).1شکل شماره( می باشندفشند و بهجت آباد  های  حوضه، بررسی در این تحقیق  موردحوضه های   

 و  23عـرض شـمالی و َ      36 و ْ  25 تـا َ   36 و ْ  3 َ  کیلومتر مربع و موقعیت جغرافیایی بین      64/61 و   4/35ترتیب  با مساحتی برابر      
 و بهجت    فشند  های حوضه. دن قرار دار   و قزوین   تهران های  در استان  جدا از هم  ۀ   دو محدود   طول شرقی در   50 و 48 تا َ  50

 32/6 حوضـه    دو طـول آبراهـه هـای اصـلی در           .دن متـر مـی باشـ      2026و   2534 ارتفاع متوسطی برابر     آباد به ترتیب دارای   
  مـی  84/1و52/0 حوضـه    دوزمان تمرکز در    و   80/1 و 62/1 دو حوضه به ترتیب    کیلومتر و تراکم شبکه آبراهه ای     27/17و

 فـشند و بهجـت      آبخیزثیر اختالفات ژئومرفولوژیک در اختالف سیل خیزی حوضه های          أت). روش کرپیچ بر اساس   ( باشد
  .آباد فرضیه این تحقیق را تشکیل داده اند

   مورد مطالعه  موقعیت جغرافیایی حوضه های -1 شکل

  
 

تـاکنون مطالعـات    . رات محیطی بشمار می رفته اسـت      ترین بالیا و مخاط    سیل خیزی همواره شاید به عنوان یکی از مهم        
از جمله، توماس و بنسون با      . زیادی چه در داخل و چه در خارج کشور در خصوص موضوع سیل خیزی انجام شده است                

ترین عوامـل فیزیکـی و اقلیمـی          مشخصه حوضه های آبخیز به بررسی مهم       31 پارامتر جریان رودخانه ای و       70استفاده از   
آنها نتیجه گرفتند که سطح حوضه، شاخص های ذخیره، مقدار نـزوالت            . های منطقه ای سیالب پرداخته اند      مدلثر در   ؤم

                                                           
١ - W.O. Thomas & M. A. Benson  1968 
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ترین مشخصه های یک حوضه آبخیز می باشـند کـه مـی              جوی و شدت و تواتر آنها، تبخیر و تعرق و درجه حرارت مهم            
 مـدلی را بـرای      1کانتی و موسلو  ). 1968و بنسون   توماس  ( توانند در تدوین معادالت تناوب سیل حوضه نقش داشته باشند         

 آنهـا از    .تخمین دبی های حداکثر لحظه ای بـا احتمـال وقـوع مختلـف بـرای برخـی از حوضـه هـای ایتالیـا ارائـه کردنـد                            
 جهت مدل منطقه ای سیالب       ها خصوصیات فیزیکی دبی های متوسط روزانه و دبی های حداکثر لحظه ای سالیانه حوضه             

هـای طبیعـی حوضـه آبخیـز فـشند و همچنـین اسـتان قـزوین                  در مـورد ویژگـی     ).1987کانتی و موسلو    . (دننموداستفاده  
های متعـددی در      سازمان ، به جز این دو حوضه     .هران انجام پذیرفته است   تمطالعاتی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان       

 .ات از سـوی وزارت نیـرو انجـام پذیرفتـه اسـت      در این میان بیشترین مطالعـ      که   مورد سیل خیزی حوضه ها کار نموده اند       
  .شده استتهیه  مسئله سیالب خصوصبه صورت موردی در  های متعددی پایان نامههمچنین 

  
  ها  مواد و روش

ثر در وقوع سیالب در دو حوضه فشند و بهجت آباد به عنوان ؤاز آنجا که هدف اصلی تحقیق مقایسه تحلیلی عوامل م
ها و ابزار های تحقیق به شرح زیر انتخاب گردیده  ها، تکنیک  اینرو عوامل مورد بررسی، روشاز، مطالعه موردی بوده

  : است
  :متغیرهای مؤثر بر سیالب) الف 

آنها یکسان  ثیرگذاریأت میزان  اما ،باشند  میبسیار متنوعمتغیرهای مؤثر بر سیالب با استناد به مبانی نظری تحقیق، 
از طرفی انطباق با ثیر بیشتر بر سیالب و أ پنج متغیر به دلیل اهمیت و ت،متغیرهای مؤثر میان از این بررسی در .نیست

شیب حوضه، زمین شناسی، خاک، پوشش گیاهی و رتبه :  عبارتند ازاین عوامل .  انتخاب شده استتکنیک تحقیق
  .آبراهه ها

 ،آب و جریان سطحی و نیز رطوبت خاک دارد با مقدار نفوذ  که پیچیده ای رابطه مستقیم و نسبتاً به دلیلشیب حوضه
از شیب  از این نظر درصد تشکیل داده و 30بیشتر مساحت حوضه آبخیز فشند را شیب های  باالی . انتخاب شده است

 همین عامل به عنوان یکی از فرضیات تحقیق می تواند از علل اصلی در .بیشتری نسبت به بهجت آباد برخوردار است
  .ضه محسوب شودخیزی این حو سیل

عوامل اصلی زمین شناسی که رواناب سطحی را تحت تاثیر قرار می دهد به دو گروه سنگ شناسی و ساختار زمین 
در صورتی که . ها است  بافت و الیه بندی سنگ،ثیرات سنگ شناسی در ارتباط با ترکیبأ ت.شناسی طبقه بندی شده اند

سنگ . )1375رفاهی ( می باشد خوردگی ها چیننیز ها و  ی مثل گسلساختار زمین شناسی در ارتباط با عدم پیوستگ
 بوده و رواناب را تحت پذیریشناسی منطقه و خاک حاصل از آن تا حدود زیادی تعیین کننده شدت و ظرفیت نفوذ

هه ای ها قابلیت نفوذ کمی داشته باشند به طور مستقیم باعث گسترش سیستم آبرا هنگامی که سنگ. ثیر قرار می دهدأت
به طور غیر مستقیم  بر روی ویژگی های سنگ شناسی . دند و مقدار زیادی جریان سطحی ایجاد می کننمی شو

و بهجت  حوضه نشان می دهد که حوضه های آبخیز فشند دو  در مطالعه زمین شناسی.استثیرگذار أ تمشخصات حوضه
  .ن نظر توان بالقوه باالیی در ایجاد سیل دارندهای با نفوذ پذیری کم تشکیل شده و از ای  از زمینآباد نسبتاً

                                                           
١ - P. Caunti & U. Moisello 1987 
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افـزایش تـراکم پوشـش      . نفوذ پذیری و قابلیت جذب آب توسط خاک نقش اساسی در تبدیل بـاران بـه روانـاب دارد                  
از اینرو وضعیت خاک ). 1374احمدی (  می کاهد،های سطحی که منجر به ایجاد سیل می شوند گیاهی از شدت رواناب
 و توسـعه    ءبـدیهی اسـت بـرای احیـا       . ه نیز به عنوان متغیر های اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته انـد            و پوشش گیاهی حوض   

  . مراتع و رعایت اصول مرتعداری، حفظ خاک و تقویت پوشش گیاهی ضروری می باشد
 هـا در    نحوه اسـتقرار ایـن شـبکه      . دهنده چگونگی تخلیه رواناب از حوضه می باشد        بکه آبراهه های حوضه نشان    ش     

از آنجـا کـه تـراکم    . )85، ص1377 علیـزاده ( توجیه شود...  نفوذ پذیری و      سطح حوضه می تواند در ارتباط با لیتولوژی،       
در ایـن   . ثیرگذار منظـور شـده اسـت      أبنابراین جزء متغیر های ت    ،  زهکشی نقش اساسی در زمان تمرکز و اوج سیالب دارد         

  . ابات زهکشی باالتری نسبت به حوضه فشند برخوردار استاز نسبت انشع حوضه آبخیز بهجت آباد راستا
  

  : پارامترهای مؤثر تجزیه و تحلیل) ب 
  در محـیط نـرم افـزاری     هـر متغیـر   اقـدام بـه تهیـه نقـشه هـای     ،  متغیر هـای مـؤثر بـر سـیالب    نمودن مشخص پس از     

Autocadو Arcinfoو Arcview از دهـی، متغیرهـا بـه چهـار پـارامتر       امتی استفاده از تکنیک  سپس با.گردیده است
 .داده شـده اسـت   ) 10 (تا )1(هر متغیر امتیازاتی از     به   ،رهامتغیده و بر اساس درجه اهمیت هر یک از          گردیمشخص تقسیم   

در .  و بـالعکس تعلـق گرفتـه اسـت   امتیاز بیـشتری  ، داشته که نقش بیشتری در وقوع سیالب   متغیری به هر    در این خصوص  
اقـدام بـه تلفیـق نقـشه         Arcviewستفاده از حاصل جمع این متغیرها و امتیازات آنها در محیط نرم افـزاری               مرحله بعد با ا   

، متوسـط، نـسبتاً زیـاد و زیـاد     )کم(دو حوضه به چهار پهنه احتمال وقوع ضعیف     هر  ابتدا  . های مورد مطالعه گردیده است    
 سیل در طول آبراهـه       و رویکرد  که میزان   ها ، با توجه به این       سپس با دخالت متغیر رتبه بندی آبراهه       .نده ا تقسیم بندی شد  

 در هر الیه اطالعـاتی  با توجه به حداقل و حداکثر امتیاز موجود  ، بنابر این   است از دامنه و فراوانی بیشتری برخوردار     اصلی  
  . است بندی سیل به تفکیک در هر دو حوضه گردیدهنقشه پهنهو در نهایت  اقدام به طبقه بندی 

 
  پهنه بندی خطر وقوع سیل   

 نوع ، پوشش گیاهی، شیب،سنگ شناسی( از لحاظ پارامترهای مورد بررسی و بهجت آباد د آبخیز فشنهای هحوض     
 احتمال ، احتمال وقوع متوسط، زیاد احتمال وقوع نسبتاً،به پهنه هایی با احتمال وقوع زیاد)  رتبه بندی آبراهه ها،خاک

   .وقوع ضعیف و احتمال وقوع خیلی ضعیف تقسیم شده است
 این پهنه هـا عمومـاً     .  درصد را  در دو حوضه شامل می گردد         30 شیب های باالی     پهنه های با احتمال وقوع زیاد عموماً       

. دهـد  ی سطوح عاری از پوشش گیاهی و سطوح فاقد پوشش خاکی راتشکیل م            ،های با نفوذ پذیری کم     پوشیده از سنگ  
 30 درصد از حوضه آبخیـز فـشند را شـیب بـاالی      7/93نشان می دهد که     را  درصد پهنه بندی دو حوضه      ) 3(ۀ  شکل شمار 

 درصد حوضه آبخیز بهجت آباد را تحت 50این در حالی است که سطوح دارای همین شیب تنها    . درصد تشکیل می دهد   
های با نفوذ پذیری خیلی کم تـشکیل داده           آباد را زمین    درصد از مساحت حوضه آبخیز بهجت      98همچنین  . پوشش دارد 

اسـت،   دیده می شود،  ابتدا پهنـه هـایی کـه احتمـال وقـوع سـیل در آنهـا زیـاد         )2(گونه که در شکل شماره    همان. است  
، سـنگ شناسـی   (در الیه تلفیق شده محدوده هایی وجود دارد که هـر چهـار پـارامتر                . تفکیک و با یکدیگر تلفیق شده اند      
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پایین ترین امتیاز مربوط به مناطقی است که تنها یکـی از پارامترهـا         . در آن حضور دارد   ) شیب، پوشش گیاهی، نوع خاک    
  . در آن الیه وجود دارد

  پهنه های با احتمال وقوع سیل خیزی باال -2شکل 

  
  در دو حوضه  با احتمال  و قوع زیادسیل خیزپهنه های توزیع  – 3شکل 

  
  

 مراتع بـا  ، نفوذ پذیرتر واحد سنگ شناسی نسبتاً، درصد20-30 پهنه هایی با شیب بین     ، زیاد بتاًبا احتمال وقوع نس   پهنه های   
 الیـه هـایی کـه دارای امتیـاز          )4(با توجه به شکل شماره       .های کم عمق را شامل می شود       پوشش گیاهی ضعیف و خاک    

باالترین امتیاز در این الیه مربوط به محدوده هایی         .   برخوردارند  زیاد از لحاظ وقوع سیل می باشند از وسعت زیادی          نسبتاً
پایین ترین امتیاز مربوط به الیه ای می باشد که تنهـا در آن یـک                .  است که هر چهار الیه بر روی یکدیگر قرار گرفته اند          
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یـن شـکل  پهنـه هـای بـا           در ا . را نشان مـی دهـد          درصد پهنه بندی دو حوضه      )5(شکل شماره   . متغیر اهمیت داشته است   
 .احتمال وقوع نسبتاً زیاد در حوضه آبخیز فشند نسبت به حوضه آبخیز بهجت آباد بیشتر است 

   زیاد تلفیق الیه پهنه بندی احتمال وقوع نسبتاً  -4شکل 

  
  زیاد در حو ضه های فشند و بهجت آباد نمودار درصد پهنه های با احتمال وقوع نسبتاً -5شکل 

 

  
  

 واحد سنگ شناسـی بـا نفـوذ پـذیری           ، درصد دارند  10-20ی با احتمال وقوع متوسط شامل پهنه هایی که شیب           پهنه ها 
بـا توجـه بـه      . خوب و پوشش گیاهی متوسط را شامل می شود          سطوح با پوشش خاک آبرفتی با نفوذ پذیری نسبتاً         ،متوسط

ی امتیاز متوسط می باشند در این نقـشه مـشخص            مشاهده می شود الیه هایی که از لحاظ وقوع سیل  دارا            )6(شکل شماره   
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باال ترین امتیاز در این الیه از نقشه مربوط به محدوده هایی است کـه    . شده و الیه نهایی از تلفیق الیه ها بوجود آمده است          
 کـه شـیب     با توجه به کوهستانی بودن حوضه آبخیز فشند و با توجه بـه ایـن              . هر چهار الیه بر روی یکدیگر قرار گرفته اند        

از .  وجود ندارد، بنابر این عامل مذکور در این حوضه در نظر گرفته نشده اسـت  درصد در این حوضه تقریباً   20 تا   10های  
هـای بـا نفـوذ پـذیری          غیر قابل نفوذ هـستند و سـنگ        های حوضه آبخیز بهجت آباد تقریباً      طرفی با توجه به این که سنگ      

های تعیین شده وجود ندارد، بنابر این  عوامل فوق  نیز در این حوضـه در الیـه                    صمتوسط در این حوضه  با استناد به شاخ        
بر این اساس الیه های پهنه بندی با احتمال وقوع متوسط در حوضه آبخیـز فـشند، تنهـا                   . بندی ها در نظر گرفته نشده است      

اد نیز صرفا الیه های خاک و       شامل الیه های مقاومت لیتولوژیک، پوشش گیاهی و خاک می باشد و در حوضه بهجت آب               
  .شیب لحاظ شده اند

  احتمال وقوع متوسط سیل خیزی باتلفیق الیه پهنه بندی -6شکل 

  
  با احتمال وقوع متوسط در حوضه های تحت بررسی سیل خیز  پهنه های  -7شکل 

  
  
 درصـد بـوده و      10ر از    پهنه هـایی را شـامل مـی گردندکـه شـیب آنهـا کمتـ                ،)ضعیف(پهنه های با احتمال وقوع کم          

واحدهای سنگ شناسی با نفوذ پذیری خوب و نیز پوشش گیاهی به صورت چمن و باغ و دامنه های پوشیده از سـنگریزه                       
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 درصـد بـه دلیـل کوهـستانی         10در حوضه آبخیز فشند همان طور که اشاره گردید، شیب های کمتر از              . را شامل می شود   
همین طور در حوضـه     . لحاظ این پارامتر در این پهنه بندی در نظر گرفته نشده است           بدین  . بودن حوضه تقریبا وجود ندارد    

 بنابر این در پهنه بندی این حوضه نیز         ، نفوذ ناپذیر تشکیل شده است     که از سازند های تقریباً     آبخیز بهجت آباد به دلیل آن     
  . از سه الیه استفاده گردیده است

  
  احتمال وقوع کمزی با سیل خیتلفیق الیه پهنه بندی -8شکل 

  
   با احتمال وقوع ضعیف  در حوضه های مورد مطالعه سیل خیزپهنه های -9شکل 
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الیـه نهـایی از     . که از لحاظ وقوع سیل دارای احتمال وقوع کـم مـی باشـند             است    نشان دهنده پهنه هایی       )8(شکل شماره   
 بـا احتمـال   )9شکل شماره (نمودار درصد پهنه بندی   . است   تلفیق الیه هایی که دارای احتمال پایین می باشند بوجود آمده          

نشان می دهد که پهنه های با احتمال وقوع کم در حوضه فشند به مراتـب بیـشتر از حوضـه بهجـت                         وقوع کم دو حوضه     
  . استآباد 

  
 نتیجه گیری

 سـر انجـام نقـشه    انطباق داده شده و  گر    با یکدی   تلفیق مجدداً مورد    چهار الیه پهنه بندی       برای دستیابی به نتیجه نهایی،         
 با توجه به این که رویکرد سیل در طول آبراهه اصلی از دامنه               ).10شکل شماره ( های نهایی پهنه بندی بدست آمده است      

و فراوانی بیششتری برخوردار است، بنابر این با دخالت متغیر رتبه بندی آبرا هه ها اقدام به طبقـه بنـدی و تهیـه نقـشه پهنـه                           
 در این نقشه محدوده هایی تفکیک شده انـد کـه هـر یـک                .بندی سیل به تفکیک در هر یک از دو حوضه گردیده است           

پهنه های تفکیک شده شامل پنج پهنه خطر وقوع سیل، یعنی  پهنه های با احتمال وقـوع                   .رتبه های معینی کسب نموده اند     
با توجه به این که شیب و همچنین  ساختمان و سـازند هـای   . تآمده اس  زیاد، متوسط، کم و خیلی کم  بدست        زیاد، نسبتاً 

که   بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد ثیر بسزایی در افزایش میزان  سیل خیزی حوضه ها دارند،          أزمین شناسی حوضه ها ت    
 بـه   ایش آب  نیروی برشی آب زیادتر شده و در نتیجه قدرت فرسـ            این حوضه    در حوضه آبخیز فشند به دلیل شیب زیادتر       

الزم به یـاد آ  . استاز اینرو سیل خیزی در این حوضه به مراتب بیشتر از حوضه بهجت آباد .  زیادتر می گردد  همان نسبت 
بـا   در طول آبراهه اصلی و در پایین دست حوضه از فراوانی بیشتری بـر خـوردار اسـت و           خیزی وری است که میزان سیل    

بـه   شکل حوضه فشند ه شود ک یادآوری می.حوضه فشند منطقی بنظر می رسداین روند در  ،  های حوضه  توجه به ویژگی  
نیـز   خیـزی بیـشتری       سـیل  ایـن حوضـه از قابلیـت         و طبیعتـاً   تـر   نزدیـک   دایـره    به شکل    یک  مرفومتر ویژگی   عنوان یک 

خیر أمـان تـ  انـشعابات متـراکم تـر از ز    مانند بهجت آباد بـا نـسبت    ای حوضه های کشیده   در صورتی که     ؛برخوردار است 
 ؛یابـد  تمامی حوضه تعمیم مـی    در  از آنجا که این خصوصیت      . ندباالتری برخوردار بوده وضریب سیل خیزی کمتری دار       
  . ها لحاظ نشده است بنابر این علیرغم اهمیت آن از این دیدگاه، در پهنه بندی

ال عاتی کـه اهمیـت کمتـری در         الزم به ذکر است که اشتراک پهنه های سیل خیز در کلیه نقشه های الیه بندی اط                
با توجه به این عامل پهنه     . در محدود کردن مناطق به اندازه سایر الیه ها دخالت خواهد کرد            پهنه بندی نسبت به بقیه دارد،     

طور در حوضه آبخیـز بهجـت    همین. های مذکور را می توان در شمالغربی و شمالشرقی حوضه آبخیز فشند مشاهده نمود   
امتیـاز بنـدی الیـه     نقـاط ضـعف موجـود،   به بنابراین با توجه . خیزی در باال دست آبراهه اصلی بیشتر است   آباد میزان سیل    

های اطالعاتی در پهنه بندی خطر و قوع سیل، این قابلیت را در اختیار می گذارد که ارزش هر واحد و هر الیـه در تلفیـق               
اما در تمامی  مـوارد نمـی توانـد بـه     . ای مختلف انجام پذیرددخالت داده شود و تلفیق الیه های اطالعاتی در قالب مدل ه       

 .طور کامل  با واقعیت منطبق باشد
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 پهنه بندی وقوع سیل در حوضه های فشند و بهجت آباد -10شکل 
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