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Abstract
The topic of climate change and the dangers that lie ahead is part of the debate in land management. The
dynamics of global change and the sovereign approach of global governments have opened new
perspectives on land management issues. One of the hidden challenges in this regard is the increasing risk
of the occurrence of floods. The purpose of this study was to undertake metric or measurement model as a
spatial basis unit to predict flood occurrence. In the present article, in line with using MikeUrban 2019
software, a wide range of tools and quantitative processing steps were used in accordance with the research
objectives. In order to predict floods, the past incident factors were studied, namely a review of the
principles and operational indicators related to each parcel using the OLI sensor images of Landsat 8
satellite in the year 2020 through the integrated interpretation method and an examination of the basic map
of Ilam city in wet seasons (autumn, winter, and spring). Then, the city coverage map was prepared in two
uses, i.e., False Color (Urban) and Land / Water. Next, Google Earth images were used to determine the
accuracy and precision of the coverage maps. By combining four selected measures with the highest spatial
correlation in 50 random points of the city, hexagonal measures with optimal areas were selected and spatial
patterns were analyzed. According to the results, in the actual event (1), eight spatial measures with an area
of 68 hectares and coverage of 1.5% of the entire city are at risk of flood. In events 0.8 and 0.9, 19 measures
with an area of 170 hectares, 3.6% of the land use coverage of the area, are at potential risk. While there is a
high correlation between flood event and type of measure, amount and direction of slope, as well as density
and width of road network on one side and drainage network on the other side, in high events (1-8), 28
measures in the residential uses in the detailed design scale with an area of 76.5 hectares, barren and
enclosed uses with an area of 70.55 hectares, roads network with an area of 29.75 hectares, and parks and
green spaces with 17 hectares were identified as the uses targeted by the flood danger. Among all risky user
groups, 29.5% were identified in the newly built group, 44.5% in the maintainable group, and 18% in the
decayed urban environment group.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی،
اردبیل ،ایران
 .2دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/05/27 :ـ تاریخ پذیرش)1399/08/03 :

چکیده
گفتمان تغییر اقلیم و مخاطرات پیش رو بخشی از مباحثی است که آمایش سرزمین به آن ورود کرده است .پویـایی تغییـرات انـاوی و روی ـرد
حاکمیتی دولتهای انانشمول چشماودازهای ادیدی را به روی مباحث آمایش سرزمین گشوده است .ی ی از مـواردی کـه از آن بـه انـوان
چالش پننان یاد میشود پیشامد سیالب به منزلة یک مخاطرة روزافزون است .هدف این پژوهش مدلسازی متریک یا سنجه به منزلة واحد پایة
فضایی انت پیشبینی رخداد سیالب است .در مقالة حاضر ،ضمن بهکارگیری ورمافزار  ،MikeUrban 2019متناسب با اهـداف پـژوهش ،از
طیف وسیعی از ابزارها و مراحل پردازش کمی استفاده شد .به منظور پیشبینی سیالب ،اوامل رخدادی گذشته شـامل مـرور مبـاوی و مطالعـة
شاخصهای املیاتی به صورت پارسل ،با استفاده از تصاویر سنجندة  OLIماهوارة لندست  8مرتبط با سال  2020با روش تفسیر تلفیقی ،وقشـة
پایة شنر ایالم در فصول ترسالی سال (پاییز و زمستان و بنار) تحلیل و ساخت وقشة پوشش شـنر در دو کـاربری ) False Color (Urbanو
 Land/Waterتنیه و اوجام و در ادامه به منظور تعیین صحت و دقت وقشههای پوششی از تصاویر  Google Earthاستفاده شد .بـا ترکیـب
چنار سنجة منتخب با بیشترین همبستگی فضایی در  50وقطة تصادفی شنر ،سنجههای ششضلعی با مساحتهای بنینه اوتخـاب و الگوهـای
فضایی تحلیل شدود .مطابق وتایج ،در پیشامد بالفعل  1تعداد  8سنجة فضایی با مساحتی معادل  68ه تار و پوشش  1/5درصدی از کل محدودة
شنر در معرض خطر سیالب قرار دارود .در پیشامدهای  0/8و  0/9تعداد  19سنجه با مساحت  170ه تار 3/6 ،درصد از پوشـش کـاربریهـای
محدوده در معرض خطر بالقوه قرار دارود .ضمن این ه بین پیشامد سیالب با ووع سنجه و میزان و انت شیب و همچنین تراکم و ارض شـب ة
معابر از یک طرف و شب ة زه شی همبستگی باالیی واود دارد ،در پیشامدهای زیاد (  1ـ  )0/8تعداد  28سنجه در گروه کاربریهای مس ووی
در مقیاس طرح تفصیلی با مساحت  76/5ه تار ،بایر و محصورشده با  ،70/55شـب ة معـابر بـا  ،29/75و پـار و فضـای سـبز بـا  17ه تـار
خطرپذیرترین کاربریها تشخیص داده شدود .از میان همة گروههای کاربری خطرپذیر 29/5 ،درصد در گروه ووساز 44/5 ،درصد در گـروه قابـل
وگنداری ،و  18درصد در گروه بافت فرسوده تشخص داده شدود.

کلیدواژگان
آمایش سرزمین ،ایالم ،تحلیل فضایی ،کاربری اراضی ،مخاطرة سیل.

 رایانامة نویسندة مسئولa.mohammadi@uma.ac.ir :
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بیان مسئله
در دهه های گذشته ،مصون ماندن از پیامدهای سیی ری اسیا

اقیداما

فنی  ،ماننید ایجیاد

ر ای اطمینان از استانداردهای ایمن راال در

مدی یت مسی ها

سدها موانع طوفان ،ط اح

ر ار این مخاط ا

نگهداری ساخته م شد ( .)Meng et al 2020:7را این حال ،ایین اقیداما

فن ر ای محافظت در ر ار آب دیگ راهح کاف ر ای مواجهه را تغیی اقلیم نیست
 .)2020:11اتخاذ ر یک دی یکپارچه در مورد ایمنی آب می توانید نقی

( Gralepois

جدییدی در آمیای

سی زمین داشیته راشید ( .)Meng et al 2019: 97ازیینر پیونید دامنی میدی یت آب ریا حیوز
ر نامهریزی مکان را هدف کاررست در پیشگی ی از سی
()Mustafa et al 2018: 194؛ ردین صور
را آب را از یک سیاست مبتن ر
مبتن ر سازگاری ر ای پی

اکن

کاه

که پی رین های اقلیم
از اقداما

پیامدهای آن دنبال می شیود
آب هوای شیو ر خیورد

ایمن در ر ار فاجعه ره سمت یک ر یک د

رین آنچه ممکن اسیت پیی

آیید تغییی داده اسیت

(Francesch-

 .)Huidobro et al 2017: 7این ر یک د جدید در مورد پیشیامد آب حیوزههیای میدی یت آب
آمای

س زمین را ره چال

کشیده است ( .)Ran & Nedovic–Budic 2018: 53نیهتنهیا سیسیتم

آب در این ر یک د جدید مدی یت گنجانده شده است ،رلکه اقداما
اراض

اکن

الزم ر ای استفاد پایدار از

در ر ار رالیا را نیز شام م شود .ایین امی مسیتلزم ادغیام یکپارچی آمیای

س زمین تضمین ایمن در ر ار پیامدهای آب اسیت ( .)Ran & Nedovic–Budic 2016: 70در
عم  ،یکپارچگ اغلب ره ر ش ر ای تقویت ارتباط رین مکان ها ،همکاری ریین رخی
ارتباطا

هیا ،ییا

متقار میان سیاستها اشاره دارد ( .)Thaler et al 2020: 170ر یک د یکپارچه در مورد

مدی یت مخاط

سیالب م تواند نق

آب را حوز ر نامهریزی فضای

آمای

جدیدی در آمای

س زمین راشد .پیوند دامنی میدی یت

س زمین نتیج پیشگی ی از سی

کاه

جاه طلب د لتهاست .زی ا خواستار همکاری رسیاری از رازیگ ان در سطح محل

پیچیدگ هیا
منطقه ای

در تالش ری ای دسیتیار ریه گفتمیان قیوی تفیاهم اقلیمی از سیوی د لیت هیا مشیاغ
سازمانهای جامعی میدن اسیت ( .)Löschner & Nordbeck 2020: 17اخیی ا احید کمیسییون
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ر نامه ریزی فضای ار پا 1ره اتخاذ یک ر یک د جدید در ر ار سی تأکید م کند .ر این اسیا
مدی یت سی در حال تد ین اسیت .طبی رخشینام پیشینهادی،

رخشنامه ای در مورد ارزیار

کشورهای عضو ر ای شناسای مناط رالقو طغیان سییالب  ،ماننید حوضیه هیای ر دخانیه ای
مناط ساحل

سای مناط سی خیز ،همکاری خواهند کی د .هی منطقی سیی خییز در میورد

ظ فیت رخداد خسار

رالقو سی تجزیه تحلی خواهد شد .نتیج این تجزیه تحلی

رالفع

تهی «نقشه های خط سی » است که از تولید ر نامه هیای اقیدام محلی تیا منطقیه ای ری اسیا
پیشگی ی حفاظت آمادگ پشتیبان خواهد ک د .شواهد موجود نشان م دهد سیالب ره یک
مشک جد ّی در س تاس جهان تبدی شده موجب خسارا
اسیت (

جیان

اقتصیادی فی ا ان شیده

Gao et al 2019; Kundzewicz et al 2014 & 2013; Svetlana et al 2015; Flores et al

 .)2020: 1درک پویای تغیی ا
ض ری است .نوسانا

عوام اقلیم

ساخت فضای جغ افیای ر ای تعیین خط سی

رارش طبیع ممکن است ر رژیم هیدر لوژیک تأثی رگیذارد منجی

ره جاری شدن سی یا طغیان آب شود که تهدیدی جد ّی ر ای سکونتگاههای شه ی ر ستای
است ( .)Anni et al 2020: 2در مناط شه ی پی اشه ی پیامدهای سی ممکن است در زمانها
مکان های مختلف رخ دهد از نظ شد

مد

محد د فضای متفا

راشید .رنیار این

پدیدههای پیچیده ای را تشکی م دهید کیه از پیونید ریین گسیت ش شیه ی پوییای سیسیتم
هیدر لوژیک حاص م شود (

Gonzalez 2006; Lindon 1989; Minciardi et al 2006; Pascale

مدی یت خط سی ره یک ر ش قوی ر ای تعیین ماهیت

 .)et al 2009ره همین دلی  ،ارزیار

میزان فاجعه را تجزیه تحلی حوادث احتمال سی
( . )UNIDSR 2016تحلی ش ایط رالفع
مدل سازی کم

آنالیز ش ایط مواجه موجود نییاز دارد

رالقو رخداد سی ریه کمیک سیامانه هیای اقلیمی

رص ی ره سیل ن م افزارهای جدید ر ش کاراست که مسیتلزم تلفیی دقیی

سنجههای فضای در مطالعا

آمای

شه ی س زمین است .ر اسیا

آمارهیای منتش شیده،

ای ان ره لحاظ حوادث غی مت قبه جزء دَه کشور رالخیز جهان است ( .)Shi et al., 277شه ایالم
را داشتن موقعیت میانکوه  ،شیب

توپوگ اف میانحوضهای ،آسیب پذی ی رافیت ،مسیاکن

1. Space Program of the Union and the European Union Agency for the Space Program and
Repealing Regulations
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زی ساخت ها277 ،عدم توجه ره موضوع میدی یت در ر اری سیوانح طبیعی  ،تصی ف رسیت های
ر دخانهای ،احداث سازههای نامناسب رافت ف سوده ،عدم توجه ره اصول فنی

مهندسی

استفاده از مصالح ساختمان ضعیف نامقا م در رارطه را مخاط سیی مواجیه اسیت .ری ایین
حاض مدلسازی کمّ

اسا  ،هدف پژ ه

آمای

شه ی مدی یت مخاط سی را اسیتفاده

از سنجههای فضای است .ر ای دستیار ره این هدف ،راید ره یک پ س
 .1در صور رخداد سیالب کدام مناط

پاسخ داد:

کارر یهای شه ایالم خسار ریشت ی خواهند دید؟

پیشینة نظری پژوهش
1

سی در مناط شه ی ره منزل یک «چال
رالیا ،سی حد د  32درصد از خسارا

پنهان» در حال ظهور گست ش اسیت .مییان همی
حداکث  2۶درصد از تلفا

را در سطح جهان ایجاد

م کند ( .)Ke et al 2020: 148در سالهای اخی  ،جاری شدن سی در شیه ها ریه دلیی تشیدید
ش ایط جو ّی ،شه نشین س یع ،تغیی ا
س تاسی جهییان افییزای

آب هوای هم از نظ شید

هیم از نظی تعیداد در

یافتییه اسییت مخییاط ات را ری ای زنییدگ انسییان ،سییالمت  ،منییارع،

زی ساختها ،محیط زیست افزای

داده است (

Mahmoud & Gan 2018: 154; Galloway et

 .)al 2018: 203شه نشین س یع همچنین را رشد جمعیت ،فق  ،عدم آمادگ
ضعیف از امکانا

تدارک ،نگهداری

موجود ،ر نامه ریزی ناکاف م تبط است .چون گست ش شیه ی جیایگزین

پوش

گیاه م شود نفوذپذی ی ت اکم خاک را تحت تأثی ق ار م دهد .رنیار این نفیوذ را

کاه

می دهید (

حجم سی عت ر انیاب را افیزای

Kundzewicz 2001: 12; Vogel et al

 .)2011: 466اگ چه سیالبها پدیدههای مک ر هستند ،ره دلی عوام مختلف ،تغیی ا
را از خود ر ز م دهند .این عوام یا عوام آب هوای
غی قار پی رین (ر نظم) هستند که تغیی ا

هییدر لوژیک قاری پیی رینی ییا

آنها معموال را استفاده از مدل های تبدی ریارانیی

ر اناب تجزیه تحلی م شود که م تواند را هیدر گ اف مشاهدهشده یا لیمونوگ اف
راشد

د رهای

2

در تضیاد

( ;Perrin et al 2003: 277; Beven 2012: 41; Crooks et al 2014: 68; Elga et al 2015: 69
1. Hidden Challenge

 .2ارزاری که ر ای اندازهگی ی سطح آب دریاچه استفاده م شود.
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 .)Coron et al 2017: 167; Douben 2006: 11این نوع سیالب معموال زمیان رخ می دهید کیه
رارندگ شدید ری
مقاما

از ظ فیت سیستم زهکش شه ی راشد .حوادث شدید رارش اخی آگیاه
مدی یت سیالب ناش از رارش افیزای

شه ندان را در زمین چال های پی رین

حمی

داده است .در ژ ئی  ،2019راران شدید راعث حداق  18کشته ری ز اخیتالال

نقی

گست ده در رمبئ هند شد .در همان حال ،پس از راران های سنگین ،خییزش سییالب فیوری در
جنوب غ ر ای ان در ر دی شه شی از حداق  23کشته  110مج ح ری جیای گذاشیت
( .)BBC 2019استفاده از آستان رارندگ ر اسا

مدلهای دادهمحور م تواند یک راهح آسان

رص ی را ارائه دهد .را مقایس میزان رارندگ فعل ی پی

رین شده را آستانه ،م توان ریه طیور

مستقیم احتمال طغیان شه را تخمین زد .آثاری که سیالب شه ی ر اف اد جوامیع می توانید
داشته راشد رسیار زیاد است؛ ره یژه هنگام در نظ گ فتن پیامدهای اقتصادی مانند ض ر اموال
دارای  ،از دست دادن دستمزد ساعت ر ای کسان که نم توانند ره مح کار خود ر سند ،ساعت
ازدسترفته در تغیی مسی ت افیک چال
منطقه ای مل  ،تعطیل مدار

های ت افیک ،اختالال

را تأثی نتیجیه ری

در زنجی ه های تأمین محلی

الیدین ،قطیع ناگهیان ری

 ،اخیتالل در

سیستم های ارتباط  ،آلودگ منارع آب ،گست ش ریماری های م تبط را آب تهدیدهای سیالمت
انسیان

( Weber 2019: 10; EPA 2019: 408; Walsh et al 2016: 407; Hoang & Fenner 2016:

 .)744مطالعا

موجود نشان م دهد ر یک د مطالعات آمای

در حال تحول دگ گون است (ق ران

س زمین در کشورهای توسعهیافته

همکاران  .)480 :1399اینکه آمای

سی زمین نیوع

از ر نامهریزی است که ره تنسی فضای کالبدی هدایت فعالیتهای آینده در تناسب را پایداری
مناسب رودن آنها م پ دازد اصل پذی فتیهشیده اسیت (

Kidd & Shaw 2007: 15; Larsson

 .)2006: 108ر نامه ریزان در این سطح ر توزیع فضای انواع کارر ی زمینی ماننید حمی

نقی ،

مسکون  ،سازمان  ،تجاری ،صنعت ی تم کز م کنند .رنار این ،معموال از آمای

س زمین ره عنوان

ر نامهریزی کارر ی زمین یا ر نامهریزی شه یی منطقیهای ییاد می شیود (

Davidoff & Reiner

 .)1962: 107انتظار م ر د ،در مناط مستعد سی  ،آمای

س زمین ره کاه

سی

مخیاط ا

م ریوط ریه آن نییز کمیک کنید ()Howe & White 2004: 419; White & Richards 2007: 518؛
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عمدتا ره این دلی که م تواند را تنظیم مکان فعالیت ها انواع کیارر ی هیای زمیین ،مقییا هیای
توسعه ،ط ح های سازه های فیزیک ر ر ز سیالب آسیب هیای ناشی از آن تیأثی رگیذارد
( .)Neuvel & Van Der Knaap 2010: 291; White & Richards 2007: 515میثال ،ر یکی د
اعمالشده در آلمان «ایجاد اتاقک ر دخانه» 1را هدف مدی یت آب در سطوح ریاالت ر دخانیه
کاه

سطح دشت سیالر  ،ایجاد میانگی  2آب ،جارهجای سطح آب ،افزای

عمی کانیال هیای

جانب  ،ساخت کنارگذر سی است در هلند از ط ی تنظیم کارر ی زمیین ری جلیوگی ی از
ر ز سی

جلوگی ی از طغیان آب در منیاط نگیه دارنید دشیت سییالر تأکیید شیده اسیت

( .)Krieger 2013: 239; Van Heezik 2008در مقار  ،پ ژ «ساخت فضیای نگهیداری آب» در
انگلیس ر پیامدهای معادل خط
ر نامه ریزی آمای

عیدم امکیان پیشیگی ی کامی از سیی تأکیید دارد .سیسیتم

ف انسه از نظ اهداف (مثال ،کاه

ق ار گ فتن در مع ض ره جای جلوگی ی

از احتمال) مانند مدل انگلیس است؛ اما از نظ کارآی از تأثی نسیبتا کمتی ی ر خیوردار اسیت
(.)Beucher 2009: 104; Pottier et al 2005: 5
پیشینة تجربی پژوهش
در ارتباط را مدی یت یکپارچ مخاط سی مبتن ر ر یک د آمای
ره اقداما

مدی یت در سطوح مختلف در ارتباط را پای

س زمین رسییاری از کشیورها

تهی زی ساختهای اطالعیات مطیار

جد ل  1اقدام ک دهاند.

1. Room for the River Programme
2. Buffer
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جدول  .۱تعدادی از پروژههای زیرساخت اطالعاتی آمایش سرزمین در ارتباط با مدیریت مسائل سیالب

()Nedovic-Budic 2016: 73; Morelli et al 2012: 208
نام مجموعه
(سامانه)

محدودة
سرزمینی

م کز جهان دادههای
1
ر اناب

جهان

زی ساخت اطالعا
فضای جامع ار پا
()INSPIRE
پورتال سی ار پا

2

3

ار پا
ار پا

اهداف
تسهی تبادل داده را هدف پشتیبان اطالعا از دانشمندان
علوم زمین ر ای تجزیه تحلی کالن ر ندهای جهان
آب هوا ارزیار تأثی ا ی مخاط ا زیستمحیط
امکان اشت اک اطالعا فضای زیستمحیط رین
سازمانهای رخ د لت تسهی دست س عموم ره
اطالعا مکان در ار پا
گ دآ ری اطالعا حاص از تحقیقا فعال در مورد
سیالب ر دخانهای مخاط سی در ار پا

م کز دادههای آب
آژانس محیط زیست
4
ار پا

ار پا

ف اهم ک دن نقط ر د ره ار پا ر ای دادههای م روط ره
آب ره عنوان رخش از سیستم اطالعا آب ار پا

Myplan Viewer

ای لند

ایجاد «سامان احد» اطالعا دررار ر نامهها؛ دادههای
م روط ره تصمیمگی ی در ر نامهریزی

۶

ای لند

حمایت از ر نامههای مدی یت حوض ر دخانه

پهنهرندی مخاط
7
سی

ای لند

ارائ اطالعا در ارتباط را مکانهای را ریشت ین ف ا ان
قوع سی در ای لند

سیستم اطالعا
8
س زمین

ایتالیا

ارائ اطالعا پایهای مفید جهت تخمین کاف
آسیبپذی ی هیدر لیک حسا ره سی

نقش میزان ریم
9
سی

ام یکا

ارائ اطالعا عموم دررار خط های پی رین شد سی
در مناط مسکون جوامع محل

پورتال مل اطالعا
10
مخاط ه سی

است الیا

5

5

نقشههای آب ای لند

امکان در دست

ق ار دادن دادههای خط سی نسبت ره
یک مکان م کزی

نوع داده و اطالعات
آرشیو م زهای حوض آرخیز تخلی ر دخانهای
تا د یست سال قب
پیوست دادههای م تبط را سه موضوع مناط را
ریسک سی خیزی ،مناط ناپایدار ،مناط را
مخاط ا طبیع
خط سی  ،جاری شدن سی  ،پی رین سی ،
تأثی تغیی ا آب هوای
طیف گست دهای از دادهها دررار آب ،آلودگ ،
سی  ،زیستشناس  ،غی ه در قالبهای
مختلف؛ مثال متن ،جد ل ،تصوی  ،نقشه
مناط ر نامهریزی ،س شماری ،می اث ف هنگ ،
الگوهای توسع مسکن نقشههای سی
ضعیت کمّیّت کیفیت آب ،مخاط ا ،
اهداف اقداما
مکانهای قایع تاریخ سی گزارشها،
عکسها مقاال مطبوعات م تبط را سی
ساختمانها ،امالک مستغال  ،پ ها ،عملیا
هیدر لیک  ،آر اههها ،مح های تخلی زهکش ،
آر یزها ،حاشی ر دخانهها ،آسیبهای
ساختاری ،میلههای ر دخانهها ،مناط در
مع ض ف سای
نقشههای مقدمات میزان ریم سی  ،گزارشهای
مطالع ریم سی پایگاه داد ریم حوادث
سی
محد د قوع سی  ،عم آب ،سای مطالعا
سی

1. http://www.bafg.de/GRDC/EN/Home/homepage_node.html
2. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/48
3. https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/floods
4. http://www.eea.europa.eu/themes/water/dc
5. http://www.myplan.ie
6. http://watermaps.wfdireland.ie/NsShare_Web/Viewer.aspx?Site=NsShare&ReloadKey=True
7. http://www.floodmaps.ie/
8. http://sitweb.provincia.fi.it/website/plantario/viewer.htm
9. http://hazards.fema.gov/femaportal/prelimdownload/
10. http://www.ga.gov.au/flood-study-search/
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ر خط 1ره پای

همچنین رسیاری از سامانه های جهان ره صور

ارائ شاخص های آن

سی

م پ دازند که کارر ان را دست س آسان ره این سامانهها م توانند ره تجزیه تحلی های آماری ،اخذ
نقش س یهای زمان  ،دریافت دادههای مورد نیاز سی اقدام کنند.

شکل  .۱چهار سامانة برخط پیشبینی و مدلسازی کمّی و کیفی رخداد سیالب ()PUFFIN, USGS, Surging Seas, FEMA

در منارع داخل در ارتباط را ادغام مدی یت یکپارچی مخیاط سیی
صور

آمیای

محد د ره این موضوع پ داخته شده است .عبیدالزاده همکیاران

سی زمین ریه

( ،)1395ریا تحلیی

گزارش فن  ،محید دیت توسیع کیارر ی سیکونتگاه ناشی از سییالب ضی یب ر انیاب در
چارچوب آمای

س زمین در حوز آرخییز زییار

ارزیار اث سناریوی کارر ی آمایش در خط

گ گیان پ یسیای همکیاران

خسار

( )139۶ریا

سی حوض آرخیز سد روستان را اسیتفاده

از ر شهای کمّ ریه نتیایا ارزشیمندی دسیت یافتیهانید .امیا ،حجیم رسییار زییای از مطالعیا
ر ششناس

شاخصهای مورد استفاده ره گزارشها مقاال

در این ارتباط منگ
ر ار سی

2

همکاران

منارع خارج اختصیا

دارد.

( )2020در مطالعهای تحت عنوان «تقوییت انعطیافپیذی ی در

سازگاری را اقلیم ،ضعیت هن

مسی های جدید در آمای

سی زمین» ،ریا اشیاره ریه
1. Online
2. Meng
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اینکه نیاز ره پاسخگوی ره افزای
شیوههای ارتکاری آمای

خط سی  ،تغیی ا

اقلیم توسع س یع شه ی سیاسیت هیا

س زمین را در دهههای اخی در رسیاری از کشورها شک داده اسیت ،ریه

مثار یک مداخل ارزاریی فن ر نامه ریزی عمدتا ر ای رهبود محییط فیزیکی میورد اسیتفاده قی ار
م گی د .را این حال ،اج ای مداخال

فیزیک پیشنهادی اغلب چال ر انگییز اسیت کمیک ریه

ر ش های مانند ارزیار اقلیم ،مطالعیا

سیاسی  ،جوامیع میدن  ،منیارع اقتصیادی را ضی ری

م سازد .ر ز دیدگاههای گست ده موجب شک گی ی رسیاری از حیوزههیای تحقیقیات جدیید در
حوز آمای

س زمین در ارعاد زیست محیط  ،مدی یت رالیا ،اقتصادیی اجتمیاع  ،نهیادی شیده

است .گ یلپوا )2020( 1در مقالهای رنیادی از ارزار ر نامهرییزی (آمیای ) ری ای پیشیگی ی از سیی
مبتن ر چال های حکم ان در ار پا یاد م کند .ی را ریان اینکه انتخاب ارزارهای ر نامیهرییزی
در پیشگی ی از سی م تواند ر ای دستیار ره شناخت رهت از حاکمیت حیات راشد اعالم م کنید
این انتخاب در مباحث مدی یت سی دستکم گ فته شده است .در این پژ ه  ،را ر رسی منطی
انتخاب ارزار ،خأل دان

در حاکمیت مدی یت سی پ م شود .در ادامیه ری اسیا

ییک مطالعی

مقایسه ای ارزار ر نامه ریزی در پیشگی ی از سی در سه کشور ار پای انگلییس ف انسیه هلنید
ر رس م شود .پیشگی ی از سی از ط ی آمای
دستورالعم سی نق
دلی تن

س زمین یک مثیال خیا

اسیت .زیی ا اجی ای

آمایش را در مناط مختلف شه ی فعال ک ده است .ایین میدل ریشیت ریه

رین ارجحیت انتخاب ارزار حقوق یا فنی ییا علمی

تفیا

ر نامهریزی پیشگی ی پیچیده شده است 2.منارع م تبط را اهداف پژ ه

ف هنیگ ح فیهای ریین
نشان م دهد مطالعیا

رسیاری در رارطه را رخداد سیالب همچنین طیف گست دهای از شاخصها مورد استفاده تحلی
ق ار گ فتهاند .اما منارع که مشخصا در ارتباط را سی

در حوز آمای

شه ی س زمین میورد

استفاده ق ار گ فتهاند محد دند؛ که ره طور خالصه ره مهمت ین آنها در جد ل  2اشاره م شود.

1. Gralepois

 .2در این میان ر خ کارشناسان نقض قوانین آمای
عم انیی

س زمین را عمده ت ین عام

قوع سی در کشور خسیارا

ریاالی

شیییه ی میی داننییید (دکتیی مجیییید مخییید م در گفیییت گیییو ریییا ای انیییا 29 ،فیی ردین .)1398

www.irna.ir/news/83283414/
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جدول  .۲فهرست مهمترین شاخصهای مستخرج از مبانی نظری در مطالعات مربوط به سیل

شاخص یا ابزار تحلیل

محقق (محققان)

مساحت شبک زهکش (کیلومت م رع)

Shi et al 2017
3

UNISDR 2016

ماژ ل ج یان ) ،(m /sمیانگین رارندگ سالیانه (میل مت ) ،جهت شیب ،شاخص توان
ر دخانه ()SPI

Meng et al 2019

فاصله از راه اصل  ،شیب

Mustafa et al 2018

یژگ های زمینشناس

Gao et al 2019

ت اکم شبک آر اهه ،فضای راز

Angel et al 2005

مساحت حوضه ،جهت شیب ،ماژ ل ج یان

Taubenbock et al 2012

رافت ف سوده ،ت اکم جمعیت ،فاصله از پ  ،شیب ره درجه

Benza et al 2016

جهت میزان شیب ،ت اکم شبک هیدر گ اف

Kantakumar et al 2016

قدمت رنا ،کیفیت رنا ،ت اکم ساختمان
فاصله از مسی  ،شد

Shahtahmassebi et al 2016

ج یان ،پوش

گیاه

ض یب ر اناب سالیانه ،عم ج یان ،تصا ی ماهوارهای چندطیف ثارت

MacLachlan et al 2017

تجزیه تحلی تغیی ا

عبدالزاده همکاران 1395

در الگوهای استفاده از زمین در مناط شه ی حومهای،
الگوی رشد شه ی ،کارر ی اراض

پ یسای همکاران 1395

میزان جهت شیب ،کارر ی اراض

کاردان همکاران 139۶

توپوگ اف  ،جهت ج یان ،مساحت حوض آرخیز

عفیف 1398

میانگین شیب توپوگ اف (مت ر کیلومت ) ،طبقا

ارتفاع  ،پوش

گیاه ()NDVI

محدوده و قلمرو مورد مطالعه
شه ایالم در موقعیت جغ افیای  4۶درجه  2۶دقیق طول ش ق
شمال

 32درجیه  38دقیقی عی ض

اقع شده است .موقعیت جغ افیای شه ره گونهای است که داخ یک دشت میانکوه  ،کیه

از اط اف ره سیل ارتفاعا

محصور شده ،اقع شده اسیت (انصیاریالری همکیاران .)14 :1390

ر ار را آمار ،ایالم در سال  1315شه شده است .این شیه ریین  25شیه اسیتان در سیال  1395ریا
 193093نف جمعیت در رتب ا ل قی ار داشیته اسیت .اطالعیا

موجیود نشیان می دهید در ا لیین

س شماری قار استناد در سال  1335ایالم از  834۶نف جمعیت ط یک د ر شصتساله حد د 23
ر ار شده است که رشدی ر ار  5/4درصد را نشان می دهید .مقایسی رشید سیالیان شیه اییالم ریا
جمعیت شه ی کشور ط این د ره نشان م دهد در ک د ر رشد ،جمعیت ری

از متوسط شیه ی
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کشور داشته است (م کز آمار ای ان  .)1395ر اسا

مطالعا

کالبدی ط ح جیامع سیعت شیه ریا

محد د تع یفشد حد د  1800هکتار ره چهار منطقه تقسیم شده است .شه ایالم را ق ارگیی ی ری
دشت ایالم احاطه شدن رین کوهها تپههای اط اف را سازندهای سستی شام آهک ،گی ،،میارن،
شی ی دارای موقعیت خاصی اسیت ارتفیاع متوسیط آن از سیطح درییا حید د  1440متی اسیت
(مهماند سیت

همکیاران  .)84 :1398اییالم از نظی تقسییما

چینخورده یا در رخ
زاگ

خارج حوز زاگ

زمیینشناسی در رخی

زاگی

ق ار گ فته امتداد ناهمواریها ره تبعییت از سیسیتم

شمال غ ر ی جنوب ش ق است .ایالم رخش از حوض آر ییز اصیل ناحیی می زی غی ب

کشور زی حوض ایالم است که ر اسا

دادههای س ساله ثبتشد در ایستگاه سینوپتیک متوسیط

رارندگى سالیان این ایستگاه  ۶1۶میلىمت است .ره طور کل  ،رژیم حوضه ره گونهاى است که حد د
 50درصد رارندگى در فص زمستان 20 ،درصد در فص رهار 29 ،درصد در فص پیاییز 1 ،درصید
در فص تارستان ریزش مىکند (خداقل

صبوح .)294 :1392

شکل  .۲موقعیت محدودة مورد مطالعه
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رارندگى سالیان ف ا ان از یک سو نق
از سوى دیگ موجب پیدای

زاگ

آبهیاى سیطحى سلسیلهجبیال

استان ره منزل زهک

شبکههای هیدر گ اف فعال شده است که شه را در مواجهیه

را خط سیالب ف اگی تحت تأثی ق ار داده است .ر ار را آمار موجود ،اییالم در  8آریان  1394دچیار
سیی شید کیه موجیب خسیارا

میال

هشیت نفی شید .از عوامی تشیدید ایین مشیک

می

ساخت سازهای غی مجاز در ح یم ر دخانه مسی ها ریختن نخالیههیای سیاختمان در رسیت
کنار ر دخانه ها رود که موجب تخ یب ریزش پ ها شد .ایین سییالب ریه ریی
مسکون

از  20000احید

تجاری ر ار را  40درصد از مکان های عموم شه  250000نف ی ایالم آسیب های شدید

ارد ک د .هزینه های این سی  ۶000میلیارد ریال تخمین زده شد .رارش حد د  324میل مت ی ریاران
در سه ر ز یک هفته ،که راعث سی شد ،ر سارقه ت ین رارندگ تاریخ ایالم تا زمان حاض

ر ار ریا

رارش های یک سال زراع شمال ته ان روده است .ع صه هیای زیسیت محیطی  ،از جملیه زیسیتگاه
گوزن ای ان  ،در این سی آسیب جدی دیدند .این در حال اسیت کیه در  12فی ردین  1398ریه
دنبال قوع سیالب س اس ی این شه نیز ،عال ه ر زیاندییدگ میادی ،شیاهد جی ح مفقیودی
تعدادی از هموطنان روده است (خب گزاری مه 1394؛ خب گزاری جمهوری اسالم .)1398

فو

روش و ابزار تحقیق
ره منظور پی رین رخداد سیالب در پهن شه ارتدا ره ر رس

تجزیه تحلی سی های ثبتشیده

تحقیقا

منارع آب ای ان پ داخته شد 1.چیون

ر اسا

آمار اندازهگی یهای معتب

زار

نی

ه گونه پی رین منوط ره صحت قایع سیالر گذشته شک حساسیت قوع سی دارد .در این
پژ ه

را هدف مدلسازی مدی یت مخاط سی از منارع اطالعات چندگانه استفاده شد .ره این

منظور ،اطالعا

م تبط را ضعیت رارش حوضه ،تجزیه تحلی آمار م تبط را حوز آرخییز ناحییه،

مقدار رارش ،شبک هیدر گ اف ی زهکش ،
از آنجا که سنجههای س زمین در مطالعا
 .1مطار آمار دفت مهندس

اطالعا

ضعیت شیب منطقه شه استخ اج مطالعه شید.
ساختار فضای آرای

مکان

سازمان جنگ ها ،م اتع ،آرخیزداری زار

جهاد کشا رزی در سیال 85 ،1398

مورد سیالب در د ر آماری  1330تا  1393در استان گزارش ثبت شده است که ری
آرخیز شه ایالم ره قوع پیوسته است.

الگوهای فضیای را ریه

از نیم از آنهیا در حوضی
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صور

مجموعههای احد ،دارای هویت معین ره صور

کمّ  ،ریان م کنند الزم چنین کیاری

در اختیار داشتن نقش صحیح سنجههای فضای اییالم اسیت کیه ریا توجیه ریه محید دیت منیارع
اطالعات

ره دلی نبودِ چنین سنجههای از منطقه راید دادههای م تبط را ساختار فضای شیه ریا

گونهای از دادههای ماهوارهای تهیه م شد که اطمینان راالی از دقت صحت آنها حاص شود.

شکل  .3پیشپردازش شاخصهای منتخب و نحوة برداشت میدانی نقاط تصادفی با محتملترین رخداد

ر این مبنا را استفاده از تصا ی سنجند  OLI1ماهوار لندسیت  8م ریوط ریه سیال  21399ریه
ر ش تفسی تلفیق مطار جد ل  ،1تفسی چشم ر ر ی صفح نمای  ،3ارتیدا نقشی محید د
مادرشه ایالم را ر رس تصا ی فصول ت سال  4سال (پاییز زمستان رهار) تحلی
پوش

سپس نقش

شه در د کارر ی ) Land/Water False Color (Urbanتهیه شد (شک .)۶ 5

1. Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1/ID: LC08_L1TP_167037_20201010_20201016_01_T1
Acquisition Date: 2020-10-10 Path: 167 Row: 37
 .2قار دریافت از سایتhttps://earthexplorer.usgs.gov/ :
3. On-Screen Digitizing

 .4را پوش

ار کمت از  10درصد/
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شکل  .4استخراج و تعیین مهمترین پارامترهای طبیعی شهر ایالم

شکل  .5کاربری اراضی ( )Landcoverبرداشتی

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیالب در شهر ایالم

شکل  .6کاربری اراضی ( )Landuseتفصیلی

شکل  .7فرایند پژوهش (بهکارگیری ابزار و پردازش دادهها)
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ره منظور تعیین صحت دقت نقشههای پوشش از تصا ی  Google Earthاسیتفاده شید در
ادامه ر ای این منظور نقاط تصادف ر ی نقش پوش

س زمین انتخاب شد را ر ی هیم گیذاری

1

مت یکهای منتخب ر تصا ی  Google Earthنوع سنج م روط ره ه نقط ر داشیت ریا اطالعیا
متناظ آن در محیط  Google Earthمقایسه شد .سنجههای منتخب پس از تعیین احد پای تحلی
تعیین همبستگ فضای  ،ره دلی دقت راال ،ره صور
محاسبا

ش 2ضلع  3ر ای پهن شه ت سیم پس از

سه متغی طول تعداد شبک زهکش  ،میزان شیب ،کیارر ی اراضی

ارتباط را پی رین

شیبک معیار در

قوع سیالب در نظ گ فته شدند .گفتن است ری ای تلفیی منیارع ،ر داشیت

مشاهد میدان  ،تجزیه تحلی دادهها

اقعیتهای موجود از ن مافزارهای ،Frastats 4.2

Google

 ،Arc GIS 10.4 ،ENVI 5.3،Earthافز ن  MikeUrban2019استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها
از آنجا که داده های  GISدر ارتباط را زی ساخت هیای سیی در اکثی کشیورهای در حیال توسیعه
رهراحت در دست

نیستند ،الیههیای هییدر گ اف

خصوصییا

ارتفیاع را می تیوان از ر ی

نقشه های زمین شناس استنباط ک د یا را تجزیه تحلی سنج

از د ر ریه دسیت آ رد .ریه منظیور

ساختارهای مورد مطالعه شیام

Land Water

کم سازی الگوهای مکان

)False color (Urban

را مدلسازی سنجههای فضای شه ایالم ،سیمای شه ره شیبکهای از پهنیههیای دقیی ریا سینج
مشخص تقسیم شد محاسبا

الزم ر آنها صور

گ فت .در رخ

ر دی ،نخست از افز نی

 Mike Urbanر ای تعیین انداز مناسب ه سنج فضای را ر شهای منتخب شام چهیار سینج
 LPI ،PD ،Division ،NPکه ریشت ین همبستگ فضیای را ریا هیم داشیته راشیند مشخصیا
متفا ت از سیمای سی ارائیه دهنید ت کییب شیدند .در پنجیاه نقطی تصیادف شیه سینجههیای
ش ضلع را مساحتهای  5 3 1هکتار در محیط  Arc GISره صیور

توأمیان در هی پهنیه

انتخاب الگوهای فضای تحلی شدند .پس از تحلی های فضای م تبط ،را رسم منحن نتایا ه
1. Overlay

 .2ر ای محاسب انداز ش ضلع ها از تقسیم مساحت پوشش محد ده ر تعداد مت یکها استفاده شده است.
3. Hexagon
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سنجه در پهنههای مورد ر رس

تحلی  ،دقی ت ین ارزار سینجه تعییین شید؛ ریدین صیور

پهنههای که مساحت آن در منحن ه سنجه راالت ین همبستگ را داشیت ریه صیور

کیه

ریشیت ین

خط پذی ی تعیین شدند.
جدول  .3مشخصات سنجههای فضایی مورد تحلیل ( http://www.umass.edu/و نرمافزار )Fragstats

ویژگی

Level

Density

واحد تحلیل

حروف
اختصاري

تعداد مت یک

NP

ت اکم مت یک

PD

رابطه

واحد

دامنه

-

NP > 0

تعداد در
صد

PD > 0

مساحتمت یک

AREA_MN

هکتار

AREA ≥ 0

درصد مت یک

PLAND

درصد

0≤ PLAD
≤100

MESH

مت م رع

مساحت
Margin

شاخص ازهمگسستگ

Shape

Contiguity
proximity

مت یک

≤ MESH

مساحت پهنه
DIVISION

میانگین شاخص شک

چشمانداز ≥

SHAPE_MN

≤0
DIVISION< 1

نسب
رد ن

SHAPE ≥1

احد

میانگین فاصل
اقلیدس نزدیکت ین

ENN_MN

مت یک

ENN > 0

همسایه

( :niتعداد مت یک ر اسا

نوع؛  :Aمساحت مت یک؛  :aijمساحت مت یک منحص رهف د؛  :pijمحیط مت ییک؛  :hijفاصیله ریا

نزدیکت ین مت یک؛  :cijrارزش مجا ر ؛  :Vمجموع ارزشها در ه مت یک)

را تعیین اندازه سنجههای رهینه ر ای پهن شه ایالم ،ه چهار سنج مورد نظ  ،که در جد ل
 1مع ف شدند ،در نهایت در هفت پهنه (تصادف ) ایجاد شدند پس از تحلی های فضای م تبط
در سطح کال

مقادی خ ج ره صور

ف مت  xsl txtذخی ه ره منزل

ر دی م اح رعدی
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ارد ن مافزار شدند .از آنجا که هی،یک از سنجههای فضای رهتنهای نمی تواننید ریه طیور کامی
ریانگ

ضیعیت همبسیتگ

تغییی ا

میورد نظی راشیند ،رایید هماننید ییک رارطی چنیدمتغی ه

مجموعهای از مت یکها را ا زان (ض ایب) متناسب را هم ت کیب شوند.

شکل .۸فرآیند تعیین ،تشخیص و محاسبه سلولهای مرتبط با هر سنجه

ر ای این کار را اج ای تحلی شاخصها یا ارزارهای اصل ( )PCAمطار جید ل  2ری نتیایا
سنجهها استفاده از مقادی

یژه ( )Eigen valueرار عیامل ( )Loadingحاصی از آن ،ضی ایب
است ،ری ای ر د

مدل انجام م شود .از آنجا که دامن تغیی ا

مقادی ه یک از مت یکها متفا

ره تحلی  PCAرا توجه ره اهمیت تغیی ا

داده در اط اف میانگین ،ارتدا مقادی سنجهها ره ر ش

انحی اف معیییار استانداردسییازی سییپس ارد تحلیی  PCAشییدند .در نهایییت ،ری پای ی نتییایا
تجزیه تحلی های اصل  ،سنجههای تأثی گذار در احتمال پیشامد یا رخداد سیالب ر اسا

مقادی

یژ ه یک گ هرندی شدند را استفاده از رار عامل آنها ،ره منزل ض یب ه سینجه در میدل،
مدل پیشامد سیالب ر پای د شاخص ا ل (کارر ی اراض
 1ف م کل مدل پی رین سیالب ر اسا
()1

ارزارهای پژ ه

مسی ) در پهن شه تهیه شد .رارط
را نشان م دهد:

× OI= N1 × (Li × Mi + …+ Ln × Mn) + E2 × (Li × Mi + …+ Ln × Mn) +…+ En (Li
)Mi +…+ Ln × Mn

 :OIشاخص پیشامد یا رخداد ()Occurrence Index
 :Nتعداد سنجهها ()No. of each metric
 :Eمقدار یژ مؤلفه یا معیار ()Component’s Eigen Value
 :Liرار عامل ه مت یک در مؤلفه ()Loading of each metric in the component
 :Miمقدار استانداردشد سنجهها ()Standardized value of metric
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جدول  .4نتایج پردازش سنجههای فضایی در ارتباط با واحدهای تحلیل ()PCA

واحد (ابزار) تحلیل

ترکیب باندي
Natural
Color

2،3،4

False Color
)(Urban

4،۶،7

Land Water

4،۶،5

کارر ی
اراض

مسی ها

شبکه معار
سلسلهم اتب
دست س
مساحت
تعداد قطعا
نوع کارر ی
فاصله از شبک
هیدر گ اف
ک انه
میزان جهت
شیب
شبک زهکش
طول
پ اکن
مسی

a1

a2

a3

a4

r2

Prob.1

St.d

1.032

0.497

0.0325

-0.204

0.301

0.001

2.011

1.524

0.3۶9

0.0441

0.031

0.258

0.003

2.3۶0

2.034

0.559

0.0147

-0.0214

-0.03۶

0.000

2.331

3.011

0.۶30

0.3۶1

0.235

0.۶10

0.000

1.021

5.3۶0

0.521

0.321

0.004

0.802

0.000

1.00۶

4.792

0.497

0.227

0.001

0.771

0.000

0.914

3.974

0.551

0.324

0.021

0.509

0.000

0.۶07

**a1/NP; a2/ Division/ a3/PD;a4/LPI.

شکل  .9پردازش شاخصهای منتخب با میزان محتملترین رخداد در هر متریک فضایی

 .1از آنجا که ره دلی مقادی را احتماال
محاسبه شده است:

مختلف متغی  xiدارای احتمال قوع  piاسیت ،انحی اف معییار ریه صیور

زیی
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مدل حاص در هم پنجاه نقط تصادف

هفت نقط ر داشت پهنه ره طور جداگانه اجی ا شید

شاخص پیشامد در پهن ه سنجه محاسبه از مجموع آنها شاخص یا میزان پیشامد نهای تهیه
شد .از مجموع پهنههای که سنج ( NPتعداد لکه) در آنها کمتی از مقیدار میورد انتظیار ریود در
محیط  ArcGISیک محد ده ره منزل پهنههای رد ن رخداد تهیه در نقشی پیی رینی حاصی از
مدل اعمال شد.

شکل  .۱0نتایج اعتباریابی پردازش ( )PCAمقادیر شاخصهای انتخابی در سنجههای نمونه با مساحتهای تعیینشده و میزان
همبستگی با محتملترین رخداد در هر سنجة فضایی

یافتههای پژوهش
مطار شک هیای  ،10 9نمیودار نتیایا اعتبارییار پی دازش مقیادی شیاخصهیای انتخیار در
سنجههای نمونه را مساحت های تعیینشده میزان همبستگ را محتم ت ین رخداد در هی سینج
فضای در نقاط تصادف در پهنههای را مساحتهای مختلف ،ر اسیا

تفاسیی رصی ی مییزان
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همبستگ  ،م توان پهنههای  10/32هکتاری ( )LPIرا ره مثار پهنههای را سطح رهینه ر ای محاسب
سنجهها تقسیم منیاط ریه ایین پهنیههیا انتخیاب کی د .مطیار نتیایا تحلیی  PCAری مقیادی
استانداردشد سنجهها چهار معیار د م (میزان جهت شیب ،فاصله از شبک هییدر گ اف ک انیه،
طول مسی ) خ ج تحلی  ۶8/78درصد از اریانس پ اکن

شبک زهکش  ،پ اکن

دادههای

چهار سنج مورد استفاده را شام م شوند.
جدول  .5نتایج خروجی تحلیل واریانس ابعاد و معیارهای سنجههای فضایی
n

Mean

Var.

Min

Max

Var.Per

4

0.1478

-0.00254

0.00217

4.112

15.2

PCI

wij

4

0.1302

0.3۶50

0.07420

3.2745

8.8

نوع کارر ی

4

0.23۶4

0.0201

0.00032

1.9487

7.22

فاصله از شبک هیدر گ اف ک انه

4

0.1723

-0.1204

0.03741

3.2301

14.3۶

میزان جهتشیب

4

0.13002

0.3211

0.01130

0.19807

29.01

شبک زهکش

4

0.3214

0.193۶

0.03۶00

0.17480

13.09

4

0.23۶5

0.0021

0.3004

1.3۶50

12.32

شبک معار

کارر ی

سلسلهم اتب دست س

مساحت تعداد قطعا

اراض

مسی

پ اکن

طول مسی

مطار نتایا جد ل  ،5ره ت تیب میزان جهت شیب ،شبک معار
فاصله از شبک هیدر گ اف ک انه ،شبک زهکش  ،پی اکن
قطعا

سلسیلهم اتیب دست سی ،

طیول مسیی

مسیاحت ،تعیداد

ریشت ین اریانس دادهای را شام م شوند .را توجه ره این نتایا ،مدل نهای پی رینی ریا

تلفی مقادی

یژ هم معیارها ،مقادی رار عامل سنجهها ره منزل ض ایب مقادی ت کیب رانیدی،

ره نحوی که در رارط  2نشان داده شده است ،ر ای محد د شه محاسبه تشکی شد:
()2

× DI = ((False Color (Urban( Land Water)) N1 × (L1 × NPi × L2 × PDi + L3
× SHAPEMNI + L4 × FRACMNI + L1 × CONTIGMNI + L2 × ENNMNI + L3
× DIVISIONi +E1 × (L4 × PLANDi + L2 × LPIi + L3 × AREA_MNIi + L1
)MESHi) + E2 × (L1 × SPLITi

مطار نتایا را اجزای مدل پی رین در رارط  2شک  11در هم  557سنج ایجادشده 204
پهنه را توجه ره هیستوگ ام دامن پ اکن

پیشامد سیالب که  0تا  1روده اسیت در  10کیال

دامن پیشامد کم ( )0تا زیاد ( )1تعیین نقش طبقا

ره صور

یکپارچه تهیه شد.

ریا
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شکل  .۱۱نتایج نهایی تلفیق سنجهها به منزلة ضرایب و مقادیر ترکیب باندی
جدول  .6میزان پیشامد سیالب بر اساس نوع سنجه و مساحت

نوع سنجه

میزان پیشامد

تعداد سنجه

مساحت (هکتار)

درصد از مساحت

NP

1ی0

347

2949.5

۶3.0

LPI

0.2

41

348.5

7.4

NP

0.3

53

450.5

9.۶

LPI

0.4

21

178.5

3.8

Division

0.5

19

1۶1.5

3.4

LPI

0.۶

25

212.5

4.5

Division

0.7

17

144.5

3.1

LPI

0.8

9

7۶.5

1.۶

Division

0.9

11

93.5

2.0

NP

1

8

۶8

551

4۶83.5

جمع

1.5
1

100.0

 .1گفتن است مساحت محد د تعیینشده متناسب را هدف تحقی حاض است .رنار این ،مسیاحت خیالص کیارر یهیای
شه ی در مطالعا

ط ح تفصیل (موجود)  1800هکتار ر آ رد شده است.
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ر ار را تحلی های انجامگ فته در پیشامد رالفع ( ،)1تعداد هشت سینج فضیای ریا مسیاحت
معادل  ۶8هکتار پوش

 1/5درصدی از ک محد د شه در مع ض خط سیالب قی ار دارنید.

همچنین در پیشامدهای  0/9 0/8تعداد  19سنجه را مسیاحت  170هکتیار ،یعنی  3/۶درصید از
پوش

کارر یهای محد ده ،در مع ض خط رالقوه ق ار دارند .در پیشیامدهای  0/7 0/۶تعیداد
کیارر یهیای محید ده ،در پیشیامد 0/4

 44سنجه را مساحت  357هکتار 7/۶ ،درصد از پوش

 0/5تعداد  40سنجه ریا مسیاحت  340هکتیار 7/2 ،درصید از پوشی

کیارر یهیای محید ده،

همچنین در پیشیامدهای  0/3 0/2تعیداد  94سینجه ریا مسیاحت  799هکتیار 17 ،درصید در
کمت ین پیشامد تعداد  347سنجه را مساحت  2949/5هکتار ۶3 ،درصد از پوش
شه را پوش

کارر ی محد د

دادهاند .نتایا نشان م دهد رین میزان پیشیامد سییالب ریا نیوع مت ییک مییزان

جهت شیب همچنین ت اکم ع ض شبک معار را شبک زهکش همبستگ راالی
ازینر  ،راالت ین احتمال پیشامد سیالب در مناطق

جود دارد که شیب عموم ری

است شبک معار در جهت ج یان مواف را شبک زهکش است عم

جیود دارد.
از  15درصد

ع ض معار کم است.

جدول  .7میزان رخداد سیالب در پیشامد زیاد ( ۱ـ  )0/۸به تفکیک گروه کاربری عمدة شهری

کاربري

تعداد متریک (تجمیعی)

مساحت (هکتار)

درصد از مساحت

شبک معار

3.5

29.75

12.50

مسکون

9

7۶.5

32.14

1.5

12.75

5.3۶

2

17

7.14

2

17

7.14

مذهب

1.2

10.2

4.29

اداری انتطام

0.50

4.25

1.79

محصورشده

8.3

70.55

29.۶4

جمع

28

238

100

تجاری
تأسیسا

تجهیزا

شه ی

پارک فضای سبز
ف هنگ
رای

در م حل نهای  ،ره منظور ارزیار دقت کارای ر ش مورد استفاده ر ای میدلسیازی خطی
سیالب ،از منحن  ROCسطح زی منحن  AUCتعدادی نقاط نمونه م روط ره پیشامد قیوع
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عدم قوع سیالب استفاده شد .ردین منظور نقاط ر داشتشده مقادی عددی متناظ ریا آنهیا در
نقش نهای پیشامد سیالب ره صور

 Ascii.txt xlsارد محیط ن مافیزار  SPSSشید منحنی

 ROCسطح زی آن  AUCمحاسبه شد .ر این اسا  ،سطح زی منحن ر ار را  89درصید اسیت
که عملک د رضایترخ

ر ش کارای آن جهت پیشامد مخاط سیالب را نشان م دهد.

شکل  .۱۲نتایج اعتبارسنجی مدل

همچنین در رارطه را میزان پوش

کارر ی اراض توسیط سییالب در پیشیامدهای زییاد ( 1ی )0/8

تعداد  28سنجه در گ ه کارر یهای عمده استخ اج شد .مطار نتایا جد ل  ،7ره ت تیب گی ههیای
کارر ی مسکون را مساحت  7۶/5هکتار ،ریای

محصورشیده ریا مسیاحت  ،70/55شیبک معیار ریا

مساحت  ،29/75پارک فضای سبز را مساحت  17هکتار خط پذی ت ین کارر یهای تشیخیص داده
شدند .همچنین ،در ارتباط را تحلی تفصیل ت یافتهها ،از میان هم گ ههای کیارر ی خط پیذی 29/5
درصد در گ ه نوساز 44/5 ،درصد در گ ه قاری نگهیداری 18 ،درصید در گی ه رافیت ف سیوده
تشخص داده شدند .تحقیقا متعدد رسیاری در ارتباط را خط پذی ی سیالب انجیام شیده کیه اکثی ا
جنب خاص از مسائ

معضال

شه ی را مورد توجه ق ار دادهاند ریا شیاخصهیای مسیتخ ج از

پیشین خط پذی ی ره ارزیار پ داختهاند .شواهد موجود نشان می دهید ایین تحقیقیا از جنبی کلی
ر خوردارند که پیوند آنها را اقعیتهای عین سخت تا حد دی ناممکن اسیت .امی زه مشیکال
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موجود در حوز توسع شه ی لز م توجه ری
مخاط ا

از پی

ره مطالعا

رالقوه را م طلبد .ازینر  ،جنب نوآ ری این پژ ه

پژ ه های می تبط ریا مبحیث
یژه ره الگوی توسعه را هیدف

نگاه

کاررست مت یکهای فضای در تعیین احتمال پیشامد سییالب در هلی د م ریا تأکیید ری ر یکی د
سنجههای سیمای س زمین نوع ر ش پژ ه

تجزیه تحلی اطالعیا اسیت .نتیایا ایین پیژ ه

ضمن صحهگذاری تأیید نتایا پژ ه های عبدالزاده همکاران
( ،)1395کاردان همکاران

( ،)1395پ یسای همکیاران

( ،)139۶عفیف ( )1398نشان م دهد مطار را تحلی های انجامگ فته

دقت احتمال قوع سیالب را توجه ره ر ش مورد ر رس راالت از میانگین متوسط است.
عمد جمعیت شدهاند؛ طوری که ق یب  ۶0درصید

ام زه شه ها مکان اصل کار زندگ رخ

از جمعیت جهان در مناط شه ی زندگ م کننید .ازیینر  ،توجیه ریه ضیعیت مخیاط ا

طبیعی

مسئلهای حیات است .نظ ره مشکال متعدد شه ایالم در ارتباط را مسائل همچون ف سودگ رافت،
تزاید حاشیهنشین  ،افزای

ناپایداری محیط  ،رشد پ اکنده تم کزگ ای منارع امکانا

در محورها

یا ر خ مناط شه  ،ر یک دهای مختلف ر ای ارتقا رهبود ش ایط زندگ در آنها پیشنهاد مطی ح
م شود .ره نظ م رسد تحلی

ارزیار مخاط ا شه ی ره منزلی ییک اصی راهنمیا در چیارچوب

گفتمان پایداری در سیاستگذاریها ر نامهریزی شه م تواند عوام متعددی که اث منف ر پایداری
مکانهای شه ی دارند ره ارائ راهب دها تقویت ایمن

امنیت ،کیارای

نگهیداری محییط زیسیت

رپ دازد .رنار این ایمن رودن یک شه یا فضاهای شه ی در ر ار رح انها از اهمیت ییژهای ر خیوردار
است .یک از راههای شناخت مخاط ا شه ها فضاهای شه اسیتفاده از منیارع ارزارهیای ریهر ز
است .را توجه ره اینکه مدلهای مختلف ر ای سنج
شده است ،م توان ره طیف متنوع از مدلهای کمّ

اندازهگی ی ضعیت ر ز سیالب شه ها ارائه
کیف

اخی ا شاخصها یا سنجههای فضیای

اشاره ک د .نکتهای که راید در مورد استفاده از این مدلها ارزارها مورد توجه ق ار گی د این است کیه
رهت ین شک استفاده از این مدلها این است که ضمن مقایس مناط شه ره صور فضیای  ،قارلییت
نمای

ف م ،الگو زمین خط پذی ی منیاط

نیواح را در مقایسیه ریا ییکدیگی داراسیت .اخیی ا

ر ش های کمّ ره منزل ر ش ر ای طبقهرندی سیستماتیک تحلی مباحث مخاط سییالب شیه ی
ض ری شده است .را این حال ،کارر د این ر شها تنها ره مطالعا موردی یا زمینههای مل ره یژه در
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کشورهای توسعهیافته محد د شده است .یک از ر شها مدلهای جدید ارائهشیده در ایین زمینیه،
سنجهها یا مت یکهای فضای هستند که خصوصیت شکل  ،هندس  ،ماهیت پ اکن

توزیع اجزای

ساختاری شام لکهها یا قطعا را در رست سنجههای فضای قاری تع ییف ضیمن مقایسی کمّی ،
تفا

ها را را عدد رقم ریان م کنند؛ ه چند از این ر ش عمدتا ر ای ر رسی فی مهیای کالبیدییی

فیزیک شه های کشورهای توسعهیافته استفاده شده قارلیت توانای راالی خیود را در تشیخیص
اندازهگی ی اشکال شه ی ره اثبا رسانده است.
جدول  .۸مقایسة نتایج پژوهش با پژوهشهای انجامشده

پژوهشهاي انجامشده
نویسنده(گان)
UNISDR 2016

Mustafa et al
2018

Shahtahmassebi
et al 2016

عبداهللزاده و
همکاران ۱۳۹۵
پریسای و همکاران
۱۳۹۵
کاردان و همکاران
۱۳۹6

عفیفی ۱۳۹8

روش مورد بررسی
کارر دی :توصیف ی
تحلیل رنیادی مبتن ر
ر ش کیف ف اتحلی
کارر دی :توصیف ی
تحلیل مبتن ر ر ش
آمیخته
رنیادی :توصیف ی تحلیل
مبتن ر ر ش تحلی
رنیادی
کارر دی :توصیف ی
تحلیل مبتن ر ر ش
کمّ
کارر دی :توصیف ی
تحلیل مبتن ر ر ش
مدلسازی
کارر دی :توصیف ی
تحلیل
کارر دی رنیادی:
توصیف ی تحلیل مبتن
ر ر ش آمیخته

پژوهش حاضر
نتایج

را توجه ره اینکه در ارتبیاط ریا مفهیوم
مخاط سیالب در مطالعا داخل
رییینالمللیی مقییاال زیییادی قاریی
ارجاعاند ،شواهد نتایا موجود نشان
م دهد این مقاال از حییث هیدف،
موضوع ،گسیت جغ افییای  ،ر ش
مورد ر رس رسیار متنوعاند .ر داشیت
از مفهوم خط پذی ی سییالب رنیا ری
درک نویسندگان گاه دچار تقلی گ ای
شده ر شهای موجود مورد ر رس
جز در موارد اندک هی،گونه نیوآ ری
را نشان نمی دهید؛ ه چنید ریه دلیی
اشت اک زیاد را مفاهیم دیگ گاه خلیط
مباحث در نوشتار آنها دیده م شیود.
تعییین
از ط ف ر شهای سینج
مخییاط سیییالب رییه دلییی فقییدان
اطالعا مورد نیاز تک اری رودنشان
درک یکسان از موضوع ریه مخاطیب
(خواننده) القا م کنند.

مقایسه و نتایج (تمایز)
در این پژ ه نگارندگان را اسیتعانت از منیارع پیشیین
تج ر موجود در خصو م ر مبان نظ ی ،مفیاهیم،
مطالعا ر ششناس موضوع ضمن صحهگذاری ر نتایا
ه یک ری آنانید کیه ضیعف عمیده در ر رسی مفهیوم
خط پذی ی پیشیامد سییالب ریه مطالعیا ر ششناسی
ر م گ دد .چون استفاده از ر شهای گاه یکسان مبتن ری
ارزار دادههای غی قار اتکا عموما محق ساحته منجی
ره شتابزدگ تقلی گ ایی درک نادرسیت از مفهیوم
خط پذی ی شده است .در این پژ ه نگارنیدگان ری ای
نخستین رار ضمن استفاده از دادههای کم مبتن ری آمیار
م جع استفاده از احدهای پایی فضیای (ریه مثاری حلقی
اسط ر نامهریزی مبتن ری مطالعیا فضیای شیه ی) را
پیشنهاد م کنند .ه چنید کیارر د احیدهای پایی فضیای
(سنجه یا مت یک) متناسب را سه اصی سیعت محید ده،
موضوع هدف پژ ه  ،دادههای مورد تحلی متفا
است ،کارر د این ر ش رنا ره سه دلی دقت (،)Accuracy
قارلیت پیوند ( ،)Linkاشت اکگذاری ( )Sharingپیشنهاد
م شود .چون را الصا ( )Joinاطالعا میورد تحلیی در
سطوح فضای اضافه ک دن آنها از مقادی رسیار کوچک
(پارس رلوک) تا شیتهای رزر ت (کیارر ی اراضی )
م توان ضعیت ایمن در ر ار سیالب مناط را ره احید
مسکون  ،محله ،ناحیه ،مناط شه ی م تبط ک د.
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نتیجه و پیشنهاد
س زمین در رسیاری از کشورهای توسعهیافته ره دلی ماهیت تغیی ا

ر یک د آمای

حکم ای از یک ط ف طیف رسیار سیع موضوعا
ازینر ر یک د ادغام یکپارچ آمای
سیاستگذاری اجتماع
رسیار مهم در این زمینه چال

کارر دی در حیال پوسیتانیدازی اسیت.

س زمین را محوریت موضیوعا

فضای رهشد

جهان  ،سیاس ،

سیالمت ،تغییی اقلییم ،آب،

توسط د لتهای ار پای دنبال می شیود 1.یکی از ارعیاد

تغیی اقلیم پیامدهای م تبط را آن شیام انیواع مخیاط ا

مدی یت منارع آب است .در این رارطه سیالب ره دلی ف ا ان

کیفییت

قوع ری ز خسیار هیای جیان

مال در مناط شه ی ره یک معض جهان تبدی شده است .ره دنبال ر ز گست د چنیین مسیئلهای
رسیاری از کشورها اقدام ره پای

پی رینی ایین مخیاط ه ریه کمیک طییف سییع از ارزارهیای

کارر دی ک دهاند .در این پژ ه

نگارندگان را ط ح عنوان سنجه یا مت یک فضای ریه منزلی اریزاری

دقی

کارر دی در پهنهرندی شناسای مخاط سیالب پی رین ر ز آن ره کمک شاخصهیای

مبنا ض ر

توسع این ارزار را جهت پای

مخاط سییالب در ر یکی د داخلی میدی یت آمیای

شه ی س زمین مط ح ک دهاند؛ ر پای این اص که سنجههای پوشش نبایید تحیت تیأثی خطیای
نقش

ر دی ق ار گی ند .از ط ف دیگ ر ای ریان انداز دقیت ف اینید تهیی سینجه نییاز ریه ارزییار

صحت داده رود .ره منظور تعیین صحت این نقشه کیه دارای د طبقی کلی
 Land Waterاست از شبکههای ش ضلع نقاط تصادف

)False Color (Urban

ر یهمگذاری اطالعا

نقاط ر داشیت

ر تصا ی  Google Earthاستفاده شد .نتایا ارزیار صحت کارر یهای م روط ره شبکه نقاط رییانگ
صحت  93/۶8درصدی مت یکهای پوشش را ر ش تفسی تلفیق انجام شده است .شبکههای سنج
 LPI ،PD ،Division ،NPضمن تناسب را سعت شیه  ،ریشیت ین همبسیتگ فضیای ریا مییانگین
مساحت چگونگ پ اکن

آنها را نشان م دهند .ه چند شیو مورد اسیتفاده ری ای تعییین سیطح

مناسب سنجه در این تحقی متناسب را اهداف پژ ه

2

در سطح فضای پوشش شه روده است ری

1. Strydom, W., Puren, K., & Drewes, E. (2018). “Exploring theoretical trends in placemaking:
towards new perspectives in spatial planning”, Journal of Place Management and Development.

 .2در مطالعا

آمای

س زمین ه چند متناسب را سیطح اهیداف طی ح مت ییکهیای مطالعیات متفیا

احدهای پای فضای عمدتا کوچکمقیا

است.

اسیت ،تعییین
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نتایا این پژ ه

ره نظ م رسد سطوح شبکه را تفا

پی رین گذاشتهاند ضمن شناسای

تلفی اطالعا

زیاد تأثی معناداری ری سینج نهیای

قارلیت تدقی را اقعیتهای زمینی ریشیت ی

دارند .مطار نتایا پژ ه  ،اعتباریار پ دازش مقادی شاخص های انتخار در سنجههیای نمونیه ریا
مساحتهای تعیینشده میزان همبستگ را محتمی تی ین رخیداد در هی سینج فضیای در نقیاط
تفاسی رص ی میزان همبستگ  ،سینجههیای

تصادف در پهنههای را مساحتهای مختلف ر اسا

 10/32هکتاری ( )LPIره عنوان سطح رهینه ر ای محاسب

تقسیم مناط انتخاب شدند .مطار نتیایا

تحلی  PCAر مقادی استانداردشد سینجه ،چهیار معییار مییزان جهیت شییب ،فاصیله از شیبک
هیدر گ اف ک انه ،شیبک زهکشی  ،پی اکن
اریانس پ اکن
مقادی

طیول مسیی خ جی تحلیی  ۶8/78درصید از

دادههای چهار سنج مورد استفاده را شام شدهاند .مدل نهای پی رینی ریا تلفیی

یژ هم معیارها شام مقادی رار عامل سنجههای ضی ایب مقیادی ت کییب رانیدی ری ای

محد د شه محاسبه تشکی شد .در ارتباط را اهداف سؤاال

مط حشد پژ ه

را تحلی هیای

انجامگ فته در پیشامد رالفع  1تعداد هشت سنج فضای را مساحت معادل  ۶8هکتار پوشی

1/5

درصدی از ک محد د شه در مع ض خط سیالب ق ار دارند .همچنین در پیشیامدهای 0/9 0/8
تعداد  19سنجه را مساحت  170هکتار ،یعن  3/۶درصد از پوش

کارر یهای محد ده ،در معی ض

خط رالقوه ق ار دارند .نتایا نشان م دهد رین میزان پیشامد سیالب ریا نیوع سینجه ،مییزان جهیت
شیب ،همچنین ت اکم ع ض شبک معار را شبک زهکش همبستگ راالی
راالت ین احتمال پیشامد سیالب در مناطق

جود دارد که شیب عمیوم ریی

معار در جهت ج یان مواف را شبک زهکش  ،عم
میزان پوش

جود دارد .ازیینر
از  15درصید ،شیبک

ع ض معار کم است .همچین در رارطیه ریا

کارر ی اراض توسط سیالب در پیشامدهای زیاد ( 1ی  )0/8تعداد  28سینجه در گی ه

کارر یهای عمده استخ اج شد .مطار نتایا جد ل  ،7ره ت تییب گی ههیای کیارر ی مسیکون ریا
مساحت  7۶/5هکتار ،رای

محصورشده را  70/55هکتار ،شبک معار ریا  29/75هکتیار ،پیارک

فضای سبز را  17هکتار خط پذی ت ین کارر یها تشخیص داده شدند .همچنین در ارتبیاط ریا تحلیی
تفصیل ت یافتهها از میان هم گ ههای کارر ی خط پذی  29/5درصد در گ ه نوساز 44/5 ،درصید
در گ ه قار نگهداری 18 ،درصد در گ ه رافت ف سوده تشخص داده شدند .نتایا پیشامد طیفی
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( 1ی  )0نشان م دهد در دامن راال گسستگ منافذ ،ساخت ساز کم ،پ اکن
مع ض آسیباند .در پیشامد راال ( 1ی  )0/8را پوش

غی متم کیز پهنیههیا در

 1/5درصید پهنیههیا ریا لکیههیای مسیکون

تجاری زیادی دیده م شوند که ریشت در حاشی مسی های عبوری شبک زهکش

شبک معار ریا

ع ض کم ق ار دارند .پهنههای مسکون در این طبقه نشاندهند ضیعیت نیامطلوب ایین نیواح از
شه از نظ پیشامد است .زی ا مساحت کارر یهیا کوچیک فاصیل آنهیا از هیم کیم اسیت در
مجموع مساحت زیادی را اشغال م کنند .توسعه ایجاد شبک معار ش یان
مواف را شیب عموم شه (غ ر ی ش ق

درجی د در جهیت

شمال ی جنور ) ره یژه مواف را شبک زهکش

مسی

اصل شه پیشامد سیالب را رالفع ک ده است .ر ز چنین پدیدهای ضمن تشدید ح کت سییالب
افزای

حجم ر اناب در منته الیه ش ق شه  ،جای که شیب عمیوم شیه تیا  40درجیه افیزای

م یارد ،لز م توجه ره مدی یت آب در حوضههای ف ادست شه را ض ری ساخته است .ازینر در
ارتباط را یافتههای پژ ه

پیشنهادهای زی مط ح م شود:

 استفاده از ارزارهای رهر ز کارآمد شناسای پیشامد رالقو سیالب را مقد ر ساخته اسیت.
توسع فنا ریهای سنج
جهت پای

از د ر ،سامانههای پی رین آب هوای  ،سای ارزارهای دقی

تغیی اقلیم پی رین انواع مخاط ا

توسط رسیاری از کشورهای توسعهیافته

هماکنون انجام م شود .توسعه راهاندازی احد زی ساخت دادههای مکان

1

تلفی نتایا

تحلی فضای در شه داریها از یک ط ف ادغام یکپارچ نقشههای خطی در مطالعیا
آمای

شه ی س زمین ضمن شناسای سیناریوهای آتی می توانید ر یکی دی اث گیذار

جهت آمادگ را پیشامدهای غی مت قبه راشد.
 در شه ایالم آنچه ری

از ه چیز دیگی ی مخیاط ا

ناشی از پیشیامد سییالب را تشیدید

م کند توسعه شک گی ی شبک معار در جهت ج یان موافی ریا مسیی هیا شیبکههیای
زهکش است .این در حال است که استخوانرندی عم

ع ض شیبک معیار غیی از سیه

محور ش یان (رلوار امام خمین  ،رلوار شیهید رهشیت  ،رلیوار شیهید میدر یی دانشیجو) ریا
نفوذپذی ی کم ت اکم زیاد هم اه است؛ یعن جای کیه دقیقیا هسیت ا لیی شیه ریا رافیت
1. Spatial Data Infrastructure
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ف سوده دانهرندی ریز ریسکپذی ی را افزای
ر آ رد میزان مخاط ه م توان اقداما

داده است .ازینر  ،را تهی نقشیههیای دقیی

پیشگی انه ک د ره تد ین دستورالعم هیای راهنمیا

ر نامههای مقا مسازی پ داخت.
 ریا توجیه ریه موقعیییت محید دیت توسیع فیزیکی شییه  ،افیزای

تی اکم مسییکون

رلندم تبهسازی متناسب را اهداف اصول شه فش ده ام ی اجتنابناپذی اسیت .پیشینهاد
م شود در محورهای رالقو ر ز سیالب رهخصو
توسط زار
صور

در ح یمهای تعیینشده از مسیی هیا

نی  ،ش کت آب فاضالب ،جهاد کشا رزی حت االمکان ساخت سازی

نگی د کارر یهای موجود مقا مسازی سامانده شوند.

 م توان را ره هگی ی از جهیت شییب عمیوم شیه  ،الیر ری
زهکش  ،هدایت ج یان سیالب از ط ی ایجاد کانالهای ف ع

تجدیید سیاختار شیبک
متعاقبا کیاه

حجیم

ر اناب از آبگ فت معار پی گی ی ک د.
 تحلی کمیت کارر یهای شه ی نشان م دهد یک از مسائ رسیار مهم شه ایالم کمبیود
س ان فضای سبز نق
خاک کاه

رسیار مهم آن در کاه

مخاط سییالب از ط یی حفیا رافیت

س عت سیالب است .توسع فضای سبز از ط ی غ

اساس جهت مقارله را شد

درختیان راهکیاری

ج یان است.

 توسعه استفاده از تکنولوژیهای مهار ،افزای

ض یب اصطکاک تثبیت رسیت  ،1تید ین

قوانین عدم ر داشت از حجم رست مسی ها ،مقا مسازی جداره متناسب را اصول ط اح
شه ی گام مؤث جهت کاه
 تد ین سند رازآف ین

مخاط ا

ناش از سیالب است.

احیای مسیی هیا متناسیب ریا اهیداف گ دشیگ ی کشیا رزی

عملک دهای پشتیبان شه ی را رعایت هم دستورالعم ها م تواند اقیدام اساسی جهیت
سامانده مسی ر دخانه کنت ل حجم ر اناب راشد.
 توسع عملیا آرخیزداری در حوضههای آرخیز اصل

ف ع  ،جلوگی ی از قطع درختان سای

گیاهان ،نگهداشت دامن پی امون شه اقدام مؤث جهت کاه

س عت تخ یب ر اناب است.

1. https://www.earthmagazine.org/article/dutch-masters-netherlands-exports-flood-control-expertise
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