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 3هحسي بزسکار

  چکیدُ

ظيط  زض ؾيل ذيعي اٍلَيت ثٌسي اظ ّسف. زاضز آثطيع هسيطيت حَضِ زض هْوي تأثيط ؾيل ذيعي پتبًؿيل ًظط اظ ّبظيط حَضِ اٍلَيت ثٌسي
 حَضِ اظ ذطٍخي ؾيالة ّيسضٍگطاف اٍج زثي زض ّبظيط حَضِ اظ ًقف ّط يک ٍ اضظيبثي ؾيل ذططات کبّف ٍ کٌتطل ثطاي الگَيي اضائِ ّبحَضِ

 ّبيظيط حَضِ اٍلَيت ثٌسيگبًِ هَضفَهتطي ،  12ّبي ضٍزذبًِ ظاة ثط اؾبؼ پبضاهتطّبي پتبًؿيل ؾيل ذيعي ظيط حَضِ پػٍّف ايي زض .ثبقسهي

 هحبؾجِ( Cv) قبذم ٍ هَضفَهتطي پبضاهتط 12 . زض اثتسا هقبزيطقس اًدبم آهبضي ّوجؿتگي ٍ هَضفَهتطيک آًبليع تطکيجي ظاة ثط اؾبؼ ضٍـ آثطيع
 ثب آًْب اظ يک ّط تأثيط ٍظى تؼييي ٍ هَضفَهتطيک پبضاهتطّبي ثيي اضتجبطقسًس. ؾپؽ  پٌِْ ثٌسي ؾيل ذيعي پتبًؿيل ًظط اظ ّبحَضِ ظيط قسُ ٍ

ّبي آثطيع اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ( تحليل قس. زض ًْبيت قبذم WSA) ّوجؿتگي تبي کٌسال ٍ آًبليع هدوَع ٍظًي ّبيضٍـ اظ اؾتفبزُ
(SWPI( ثط اؾبؼ ضٍـ تطکيت ذطي ٍظًي )WLSِثطاي ّط يک اظ ظيط حَض )ُّبي هَقؼيت ّب هحبؾجِ قس. ثِ هٌظَض اػتجبض ؾٌدي ًتبيح اظ زاز

پبضاهتط هَضفَهتطي  12بؼ اؾ ثط کِ پتبًؿيل ؾيل ذيعي زض ضٍـّبي هرطة گصقتِ زض حَضِ آثطيع ظاة اؾتفبزُ گطزيس. ًتبيح ًكبى زاز کِ ؾيل
ّبي ، ظيط حَضِ ظاة کَچک زاضاي پتبًؿيل هتَؾط ٍ ظيط حَضِذيعي ؾيل ظيبززاضاي پتبًؿيل ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى قسُ ظيط حَضِ هحبؾجِ

% زاضاي 28/14يبز، زاضاي پتبًؿيل ذطط ظ% هؿبحت حَضِ ظاة 83/33 زض ٍاقغ .ثبقٌسکَپط ٍ الٍيي چبي زاضاي پتبًؿيل کوي ثطاي ؾيل ذيعي هي
آهبضي ًكبى زاز ثِ تطتيت ظيط  ّوجؿتگي ٍ هَضفَهتطي ًتبيح حبنل اظ پبضاهتطّبي .ثبقسيذطط کن ه زاضاي پتبًؿيل% 88/51 پتبًؿيل ذطط هتَؾط ٍ

 يط هَضفَهتطيثب قطا ضٍـ زٍ يحًتب يؿِهقبّب قٌبؾبيي قسًس. زاضتطيي ظيط حَضِ اٍلَيت 46/23ٍ  67/24ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى ثب هقبزيط حَضِ
غئَهَضفيک  يطاؾت تطجيق ثيكتطي ثب قطا قسُ پبضاهتط هَضفَهتطي حبنل 12کِ ثب تکيِ ثط يدي ًتب زّسيًكبى هّب حَضِ ظيطٍ غئَهَضفَلَغي 

 زاضز. حَضِ

 

 ضٍزذبًِ ظاة هَضفَهتطي، ّوجؿتگي ، ؾيل ذيعي، :ٍاصگاى کلیدی

  

 هقدهِ

 زض(. 3: 1964، 4اؾتطالط) اؾت اضاضي فطم ٍ اثؼبز قکل، ؾطح ظهيي، ػسزي تحليل ٍ اًساظُ گيطي زض ثطگيطًسُ هَضفَهتطي هفَْم
ٍ  الگَ کِ اؾت حَضِ فيعيکي ذهَنيبت کٌٌسُ ٍ تَنيف کوي ّبيقبذم زض ثطگيطًسُ حَضِ هَضفَهتطي ثب ؾيل ذيعي، ضاثطِ

                                                      
 هؿئَل(  ؿٌسُي)ًَعيزاًكگبُ تجط ،ياؾتبز گطٍُ غئَهَضفَلَغ .1

 Email : Mrajabi@tabrizu.ac.ir –Tel : 09143134731 
 عيزاًكگبُ تجط ،يطيٍ ػلَم هح يعيثطًبهِ ض ،زاًكکسُياؾتبز گطٍُ غئَهَضفَلَغ .2

 عيزاًكگبُ تجط ،يطيٍ ػلَم هح يعيزاًكکسُ ثطًبهِ ض ،يغئَهَضفَلَغ يترهه يزکتط ياًكدَز . 3
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 قْطّب ثِ ٍاؾطِ ًبهتؼبضف تَؾؼِ. کٌسهي کٌتطل ضا خطيبى افٍ ّيسضٍگط تأذيط ظهبى ٍقَع، ظهبى هقساض، هبًٌس ؾيل کوي ّبيٍيػگي
اؾت.  قسُ ّبذيعي حَضِ ؾيل افعايف ٍ ّيسضٍلَغيکي تؼبزل ذَضزى ثْن ثِ اضاضي هٌدط کبضثطي تغييط آى زًجبل ثِ ٍ خوؼيت افعايف

فبٍت ّؿتٌس ٍ ثِ تجغ آى ّسض ضفت ّبي ؾطحي هتّبي آثطيع اظ لحبظ پتبًؿيل فطؾبيف ذبک، تَليس ضؾَة ٍ تكکيل خطيبىظيط حَضِ
(. ثِ طَض کلي زض ؾطح حَضِ آثطيع هؿبئل ٍ هكکالت هتؼسزي 5: 2013، 1چبٍزضي) هٌبثغ آة ٍ ذبک زض آًْب ًيع هتفبٍت ذَاّس ثَز

ي ططاحي ّبي هرتلفّب ٍ ضٍـٍخَز زاضز کِ ثب فطؾبيف ذبک ٍ ٍقَع ؾيالة اضتجبط زاضًس ٍ ثطاي هْبض ّط يک اظ ذططّبي هعثَض، هسل
ّب ّبي اخطايي زض توبم ظيط حَضِّبي هطثَط ثِ هسيطيت هٌبثغ طجيؼي هَخت اخطا ًكسى پطٍغُقسُ اؾت. اظ ططف زيگط هحسٍزيت ثَزخِ

(. 6: 1390هحوسي ٍ ّوکبضاى، ) يبثسّبي آثطيع ضطٍضت هيّب ثِ هٌظَض ثْجَز هسيطيت حَضِثٌبثطايي اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ قَز؛هي
ّبي اقتهبزي ٍ اخطايي احيبي توبم ظيط ّبي آثطيع ٍ هحسٍزيت( ثيبى کطزًس کِ ثِ زليل ٍؾؼت ظيبز حَض1388ِ) ٍ ّوکبضاىظّتبثيبى 

ّب يک حَضِ زض يک پطٍغُ ّن ظهبى ًِ تٌْب ػولي ًيؿت ثلکِ هوکي اؾت اثطّبي هؼکَؼ زاقتِ ثبقس. ثط ايي اؾبؼ اٍلَيت حَضِ
ّبي آثطيع کكَض ذَاّس زاقت. ضٍـ آًبليع هَضفَهتطيک ي زض هسيطيت ضاّجطزي ٍ ّوِ خبًجِ حَضِّبي آثطيع تأثيط اؾبؾثٌسي ظيط حَضِ

( ٍ AHPّبي فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتجي )ّبي آثطيع هبًٌس ضٍـّبي هطؾَم اٍلَيت ثٌسي حَضٍِ ّوجؿتگي آهبضي ًؿجت ثِ ضٍـ
ّب ّيچ ِ ذطبي ًبقي اظ ًظط کبضقٌبؾي زض فطآيٌس تؼييي اٍلَيت( زاضاي ايي هعيت اؾت کFAHPفطآيٌس تحليل ؾلؿلِ هطاتت فبظي )

ّبي ظٍخي اًدبم گطفتِ تَؾط کبضقٌبؾبى ثِ زليل کبهل ًجَزى تحقيقبت زض ثط پبيِ هقبيؿِ AHP  ٍFAHPّبي تأثيطي ًساضز. ضٍـ
هتطيک ٍ ّوجؿتگي آهبضي، اٍلَيت ثٌسي ظهيٌِ اّويت ػَاهل هؤثط فبقس هؿتٌسات ػلوي اؾت. ايي زض حبلي اؾت کِ زض ضٍـ آًبليع هَضفَ

ّبي آثطيع ٍ ايدبز ضاثطِ ّوجؿتگي ثيي پبضاهتطّب اًدبم هي ّبي ضقَهي ػَاهل تأثيط گصاض حَضِثط اؾبؼ اطالػبت ثِ زؾت آهسُ اظ اليِ
 زض ثب آثطيع حَضِ تقطيجي ضفتبض زضؾت پيف ثيٌي خْت نحيح ّيسضٍلَغيکي اٍليِ ثطآٍضز ثِ هَضفَهتطيک اضظيبثي(. 5: 2014، 2اّيط) قَز

 ذهَنيبت ثب ضٍزذبًِ ّيسضٍلَغيکي حَضِ (. پبؾد6، 2008، 3آًگيليطي) کٌسهي کوک ظهيي قٌبؾي ٍ غئَهَضفَلَغي قطايط گطفتي ًظط

 کبض گيطي (. ث7ِ: 2015، 4کَهبض) زاضز اضتجبط ّبخطيبى طَل ظّکكي ٍ تطاکن قيت، قکل، اًساظُ، هبًٌس حَضِ ظّکكي، فيعيَگطافي

 هسيطيت ّعيٌِ زض کن ٍ کبضآهس هفيس، ضٍـ يک آى اظ ثب اؾتفبزُ پٌِْ ثٌسي ًقكِ تْيِ ٍ ؾيل هربططُ زض هطبلؼبت هَضفَهتطي پبضاهتطّبي

قًَس هي ؾيل ظيبى ثبض اثطات کبّف اؾتفبزُ ثَزُ ثبػث قبثل ضاحتي ثِ ؾيل کِ ّبي پٌِْ ثٌسي ذططًقكِ ظيطا اؾت آثريع ّبيحَضِ
 گطفتِ نَضت ؾيل ذيعي ثب آى اضتجبط ٍ هَضفَهتطيک حَضِ ذهَنيبت قٌبذت ظهيٌِ زض ظيبزي هطبلؼبت .(6: 2005 5ضاىثبپبلَ ٍ ّوکب)

تقؿين  ظيبز ٍ هتَؾط کن، ذطط ثب پٌِْ 3 ثِ ضا ػطثؿتبى ال ليتِ حَضِ هَضفَهتطي، پبضاهتط 25 اضظيبثي ثب (2014) 6ّوکبضاى ٍ ثبخبثب. اؾت
 تْيِ ضا ًيدطيِ اٍٍ حَضِ زض ذطط ؾيل پٌِْ ثٌسي ًقكِ هَضفَهتطيک اظ پبضاهتطّبي اؾتفبزُ ( ثب2016) 7ىٍ ّوکبضا ثٌسي کطزًس. ؾوؿَى

 پبضاهتطّبي هَضفَهتطي اظ اؾتفبزُ ثب (2018)8هٌهَض ٍ ظيس زاضًس. اثَ ذطط قطاض ظيبز پتبًؿيل ثب پٌِْ زض حَضِ ثيكتط هؿبحت ٍ کطزُ تْيِ

اًس. ثَزُ ًفَش ًبپصيط ليتَلَغي ٍ ًبّوَاض زاضاي تَپَگطافي پط ذطط هٌبطق ٍ کطزُ تقؿين ؾيل طذط ايپٌِْ پٌچ ثِ ضا ههط زض زاّبة حَضِ
آهبضي  ٍ ّوجؿتگي هَضفَهتطيک آًبليع ثط اؾبؼ گلؿتبى اؾتبى آثطيع ّبيظيط حَضِ ذيعي ؾيل ثٌسي ( اٍلَيت1394) ضحوتي ٍ ّوکبضاى

ّب ًجَز اهب تَاًؿت َيي اٍلَيت ثٌسي قبزض ثِ تؼييي اٍلَيت تطتيجي توبم ظيط حَضِضا هَضز پػٍّف قطاض زازًس. ًتبيح ًكبى زاز کِ ضٍـ ً
ّب ثطاي اخطاي اقساهبت آثطيع ضا اٍلَيت زاضتطيي ظيط حَضِ 9ٍ  16، 3ّبي قوبضُ ّبي ثب ثيكتطيي اٍلَيت، يؼٌي ظيط حَضِظيط حَضِ

                                                      
1- Chowdary    
2-  Aher    
3- Angillieri    
4 - Kumar  
5 - Bapalu and Sinha  
6 - Bajabaa et al  
7 - Samson et al  
8 - Abuzied and Mansour  



  129 …يٍ آظهَى ّوجؿتگ يهَضفَهتط پبضاهتطّبي اؾبؼ ثط ّبحَضِ طيظ يعيذ ليؾ لپتبًؿي ؾٌدف

 

 

 کطزُ زؾتِ تقؿين زٍ ثِ هَضفَهتطيک پبضاهتطّبي اؾبؼ ضا ثط ؾتبىکطز اؾتبى ؾطح ( حَض1395ِّوکبضاى ) ٍ زاضي قٌبؾبيي کٌس. ًيطي
-هي اؾتبى غطة پط ثبضـ ّبيحَضِ اظ تط گيبّي ؾيل ذيع پَقف ٍ ليتَلَغي تَپَگطافي، ػلت قطايط ثِ اؾتبى قطقي ّبيحَضِ کِ

 ًَيي تطکيجي هسل ٍ تطّبي هَضفَهتطيکپبضاه اظ اؾتفبزُ ثب ظّطُ خطاحي حَضِ ؾيل ذيعي ( پٌِْ ثٌسي1396) ثبقٌس. قيطاًي ٍ چبٍقي
 تطکيجي هسل غئَهَضفَهتطيک ضا هطبلؼِ کطزًس. ًتبيح ًكبى زاز کِ کوي ّبيتحليل ثط ذطي ثب تأکيس هتغيطُ چٌس ضگطؾيَى -تبپؿيؽ

 خؼفط ظازُ اهبم نيسٍى، ّبي حَضِ ظيط زض کِ ثِ طَضي اؾت، ثبال ؾيل ذيعي پتبًؿيل ثب ّبي حَضِ ظيط قٌبؾبيي زض زقت ثباليي زاضاي
 هَضفَهتطيک ٍضؼيت ظيبز تأثيط ّوچٌيي ٍ هسل ثبالي کبضايي ثيبًگط هَضَع ايي کِ اؾت زازُ ضخ ؾيالة تؼساز زضاظ ثيكتطيي ترت ٍ

تحليل  اظ اؾتفبزُ ثب ؾطپل شّبة حَضِ ؾيل ذيعي پتبًؿيل ( اضظيبثي1398) پطٍيي .اؾت آًْب ؾيل ذيعي ضٍي پتبًؿيل ّب حَضِ ظيط
 ؾيل ذيعي ذطط زضخِ ؾيل، ثط تأثيط گصاض هَضفَهتطي پبضاهتط 9 اظ اؾتفبزُ ثب اٍل ضٍـ زض هَضفَهتطيک ضا ثطضؾي ًوَزًس. ّبيپبضاهتط
 ٍ قسُ هحبؾجِ Cvقبذم  ٍ هَضفَهتطي پبضاهتط 12 هقبزيط زٍم ضٍـ زض. گطزيس آى هحبؾجِ ّبيظيط حَضِ ٍ ؾطپل شّبة حَضِ ثطاي

کبض  ثِ ثِ ػلت زٍم ضٍـ زاز کِ ًكبى ًتبيح .گطزيس پٌِْ ثٌسي ؾيل ذيعي پتبًؿيل ًظط اظ آى بيّحَضِ ظيط ٍ ؾط پل شّبة حَضِ
 اٍل ضٍـ ثِ ًؿجت تطيکبضايي هطلَة اظ حَضِ قکل ثب هطتجط پبضاهتطّبي ثط تأکيس ٍ هَضفَهتطي پبضاهتطّبي ثيكتط تؼساز گيطي

 ضٍزذبًِ انلي ظاة اظ ػجَض ٍ ؾيالةپتبًؿيل غئَهَضفَلَغيکي زاضاي  ايطاظ لحبظ قط حَضِ ظاةثب تَخِ ثِ ايي کِ  .ثبقسهي ثطذَضزاض

 پٌِْ ثٌسي ضٍزذبًِ اٍلَيت ثٌسي ٍ ايي حَاقي زض اًؿبًي تأؾيؿبت ٍ کكبٍضظي ّبيظهيي ٍ ضٍؾتبّب قطاضگيطي ٍ ؾتبى پيطاًكْطکٌبض قْط

ي ضٍزذبًِ ظاة ثط اؾبؼ ضٍـ ًَيي تطکيجي آًبليع ّبپػٍّف اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ ايي ّسف. اؾت ضطٍضي حَضِ ايي زض ؾيل ذطط
 ثبقس.هَضفَهتطي هي اظ پبضاهتطّبي اؾتفبزُ ثب ّبي ظاةظيط حَضِ ؾيل ذيعي پتبًؿيل پٌِْ ثٌسي هَضفَهتطي ٍ ّوجؿتگي آهبضي ٍ

 هطالؼِ هَردهَقؼیت هٌطقِ 

هتط(  3578 اضتفبع ثب کَُ ؾيبُ) پيطاًكْط طةغ قوبل ّبيکَُ اظ ( قطاضگطفتِ ظاگطؼ) کكَض غطثي قوبل زض کِاة ظ ضٍزذبًِ 
چن »، «ٍييچن ال»ّبيي هبًٌس ّوچٌيي آة قؼجِ قَز. گيطز، زاضاي خطيبى آة زائوي اؾت ٍ زض ؾطتبؾط ؾبل ذكک ًويؾطچكوِ هي

ضٍزذبًِ ظاة اظ  هحسٍزُ هَضز هطبلؼِ زض ايي پػٍّف ثركي اظ حَضِ آثطيع. ضيعز يٍ خبًساضاى زض تٌگِ گطغال ثِ ضٍزذبًِ ه« ثبزيي
زضخِ ٍ  36ثبًيِ ٍ  25زقيقِ ٍ  8زضخِ ٍ  36 يبييخغطافهَقؼيت ٍ خبيگبُ، ثيي ػطو  لحبظ اظقْطؾتبى پيطاًكْط تب قْط هيطآثبز ثَزُ کِ 

 .اؾتثبًيِ قطقي ٍاقغ  44زقيقِ ٍ  40زضخِ ٍ  45ٍ ثبًيِ  24زقيق ٍ  21زضخِ ٍ  45ثبًيِ قوبلي ٍ طَل خغطافيبيي  28زقيقِ ٍ  26
 (. 1)قکل  کيلَهتط ثطآٍضز گطزيسُ اؾت 325يلَهتط ٍ هحيط آى حسٍز ک 1972هؿبحت هحسٍزُ هَضز هطبلؼِ  حسٍز 

 

 : هَقؼیت جغزافیایی هٌطقِ هَرد هطالؼ1ِضکل 
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 ّاهَاد ٍ رٍش

 ثب اثتسا لصا زض ّؿتٌس يؾيل ذيع ًقكِ اٍلَيت ثٌسي ثطاي پبضاهتطّبي هَضفَهتطيک ثطضؾي هجٌبي ّيسضٍلَغيک يٍاحسّب کِ آًدبيي اظ

 هطظ تسقيق ثِ اضتفبػي اقسام ضقَهي ّبيزازُ ٍ 1:50000 في تَپَگطا ّبياضتفبع، ًقكِ تطاظ ّبيهٌحٌي ٍ ايآثطاِّ قجکِ اظ اؾتفبزُ

 قس. ؾپؽ چَى پبضاهتطّبي هَضفَلَغيکي حَضِ آثطيع زض فطآيٌسّبي فطؾبيف ذبک ٍ تكکيل ضٍاًبة تأثيط ّيسضٍلَغيک ٍاحسّبي
ّب ثب ضٍقي ًَيي ٍ ثط اؾبؼ تفبٍت اّويت پبضاهتطّبي هَضفَلَغيکي ٍ آًبليع ّوجؿتگي آهبضي ثيي هتفبٍتي زاضًس، اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ

هحبؾجِ گطزيس. ؾپؽ ّوجؿتگي آهبضي  GISّب زض ًطم افعاض آًْب اًدبم قس. هقساض پبضاهتطّبي هَضفَهتطيک ثطاي توبهي ظيط حَضِ
اًدبم گطفت. ثط اؾبؼ هبتطيؽ ّوجؿتگي ثِ زؾت  spssٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  1هتطي ثط اؾبؼ ضٍـ تبي کٌسالپبضاهتطّبي هَضفَ

تَاى اضتجبط ثيي پبضاهتطّب ضا تحليل کطز ٍ ثطاي ّط يک اظ پبضاهتطّب، ٍظى ًؿجي ثسٍى زذبلت تهوين گيطًسگبى )هسيطاى( تؼطيف آهسُ هي
( تؼييي قس. ثط WSA) 2تگي ٍظى ّط يک اظ پبضاهتطّبي هَضفَهتطي ثب ضٍـ آًبليع هدوَع ٍظًيًوَز. ثط اؾبؼ ضطايت هبتطيؽ ّوجؿ

( يک پبضاهتط ػجبضت اؾت اظ ًؿجت هدوَع ضطايت ّوجؿتگي آى پبضاهتط ٍ هدوَع کل ضطايت هبتطيؽ Wi) يطتأثٍظى  1اؾبؼ ضاثطِ 
 زيس. ( ثطاي توبم پبضاهتطّب هحبؾجِ گطWّوجؿتگي. ثٌبثطايي ٍظى تأثيط )

 :1ضاثطِ

تؼييي  هٌظَضٍ هدوَع کل ضطايت هبتطيؽ ّوجؿتگي اؾت. ثِ  ام iثِ تطتيت هدوَع ضطايت ّوجؿتگي پبضاهتط  ∑Ci∑  ٍTکِ زض آى 
ّبي ثِ زؾت آهسُ ثطاي پبضاهتطّبي ( اؾتفبزُ قس. ٍظىWLC) يٍظً( اظ ضٍـ تطکيت ذطي SPWIّب )قبذم اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ

ثطاي ّط يک اظ  GISزض ًطم افعاض  SPWIيطّبي ٍضٍزي قبذم اٍلَيت ثٌسي اؾتفبزُ قس ٍ زض ًْبيت قبذم هتغى هَضفَهتطي ثِ ػٌَا
 هحبؾجِ گطزيس. 2ّب ثط اؾبؼ ضاثطِ ظيط حَضِ

 :2ضاثطِ 

SPWI: W1RR + W2F+ W3F+ W4D+ W5Re+ W6Rn+ W7Rb+ W8Dt+ W9C+ W10RC+ W11K+ W12Rf 

تطاکن  Dفطاٍاًي خطيبى،  Fًؿجت ًبّوَاضي،  RRأثيط حبنل ّط يک اظ پبضاهتطّبي هَضفَهتطيک، ٍظى ت W12تب  W1کِ زض آى پبضاهتط 
ًؿجت  RCفبکتَض قکل،  Fقبذم فكطزگي،  Cثبفت ظّکكي،  Dtًؿجت کكيسگي،  Reًؿجت اًكؼبة، Rbػسز ًبّوَاضي،  Rnظّکكي، 

ذم زض يک ظيط حَضِ ثيكتط ثبقس آى ظيط حَضِ اٍلَيت ثبقس. ّط چِ هقساض ايي قبًبّوَاضي هي Rfقيت هتَؾط ٍ  Smاي، زايطُ
ّب زٍاظزُ پبضاهتط ًؿجت زض ازاهِ خْت پتبًؿيل ؾيل ذيعي ظيط حَضِ (.1خسٍل زاقت )ّبي هسيطيتي ذَاّس ثيكتطي ثطاي اخطاي ططح

، قيت هتَؾط کكيسگي، تًؿج اي،ًؿجت زايطُ قکل، فبکتَض فكطزگي، قبذم ثبفت ظّکكي، ظّکكي، تطاکن آثطاِّ، فطٍاًي اًكؼبة،
گطزيس. ثطاي  هحبؾجِ حَضِ يطظ پٌح ثطاي ضٍاًبة ّؿتٌس ثب هؿتقيوي ًؿجت زاضاي کِ ًؿجت ًبّوَاضي ٍ ًبّوَاضي ػسز حَضِ، ًبّوَاضي

 ّبظيط حَضِ کل تؼساز ثط اؾبؼ تؼييي قسُ اهتيبظ گطزيس. تؼييي اهتيبظ  حَضِ يطظ زض ّط زٍاظزُ گبًِ پبضاهتطّبي اظ ّط يک اظ حبنل هقبزيط

 زاضاي ثبال کِ هقبزيط .زاز اذتهبل ذَز ثِ ضا 5 تب 1 ثيي اهتيبظ زاقت ّط پبضاهتط ٍخَز هطبلؼِ ايي زض ظيط حَضِ 5 کِ تؼساز آًدب اظ ٍ ثَزُ

: 2014ّوکبضاى، )التبف ٍ  زٌّس يه اذتهبل ذَز ثِ ضا کوتطيي اهتيبظ ًيع کوتط هقبزيط ٍ اهتيبظ ثيكتطيي ؾيل ذيعي ثَزُ زض ثيكتطي يطتأث

                                                      
1- Kendall’s tau 
2- Weighted Sum Analysis: WSA 
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 ثب ّبيّب ثِ پٌِْ حَضِ يطآى ظ يحاؾبؼ ًتب ثط پبضاهتط هَضفَهتطي اؾت، هحبؾجِ قسُ ٍ 12 ( کِ حبنل هيبًگييCvزض ازاهِ قبذم )(. 6
 .گطزًسيه زؾتِ ثٌسي ذيعي کن ؾيليبز تب ذطط ظ پتبًؿيل

 بزرسی هَرد هَرفَهتزیک : پاراهتزّای1جدٍل 

 هٌجغ فطهَل پبضاهتط

 (1956قَم ) Rr=(Rf/LB) 100 (Relief ratio)ًبّوَاضي ًؿجت 

 (1932َّضتي ) F=Nu /A (Stream frequency) فطاٍاًي خطيبى

 (1932َّضتي ) D=Lu/A (Drainage density)تطاکن ظّکكي 

 (1957هيلتَى ) Rn = Rf*D (Ruggedness number)ػسز ًبّوَاضي 

 (1945َّضتي ) Rb=Nu/Nu+1 (Bifurcation ratioًؿجت اًكؼبة )

 (1945َّضتي ) Dt = Nu /P (Drainage textureثبفت ظّکكي )

 (1914گطاٍيليَؼ ) c = P/2vpA (Compactness indexقبذم فكطزگي )

 (1932َّضتي ) F = A/L2 (Form factorفبکتَض قکل )

 (1953هيلط ) Rc = 4A/P2 (Circularity ratioًؿجت زايطُ اي )

 (1956قَم ) Re=1.128(NA / Lb) (Elongation ratioًؿجت کكيسگي )

 (1989) چبًگ Sm=∆H/A (Medium slope) قيت هتَؾط

 (1957اؾتطالط ) Rf= Hmox - Hmin (Reliefًبّوَاضي )

 ّابحث ٍ یافتِ

ّکا  ِبزای بزرسی پتاًسیل سیل خیشی حَضِ آبزیش ساب تقسین بٌدی ٍ تفکیکک آى بکِ سیزحَضک    گاماٍلیي ّاتفکیک سیزحَضِ

ِ  اٍلَیکت بٌکدی   بزای پاراهتزّای هَرفَهتزیک بزرسی هبٌای ّیدرٍلَصیک یٍاحدّا کِ آًجایی اس است. بِ ّویي هٌظَر  ًقطک

-دادُ ٍ 1:51111 فکی  تَپَگزا ّایارتفاع، ًقطِ تزاس ّایهٌحٌی ٍ ایآبزاِّ ضبکِ اس استفادُ با ابتدا لذا در ّستٌد سیل خیشی

ّا ػبارتٌکد اس: ساب کَچکک،   ضد. ایي سیزحَضِ ّاّیدرٍلَصیک ٍ سیزحَضِ ٍاحدّای هزس تفکیکبِ  ارتفاػی اقدام رقَهی ّای

 (.2ضکل(صَفیاى، ضیي آباد، الٍیي چای ٍ کَپز

 

 
 ّای رٍدخاًِ ساب در هٌطقِ هطالؼاتی: سیز حَض2ِضکل
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 آهاری ّوبستگی ٍ آًالیش هَرفَهتزیک تزکیبی رٍش بز اساس ّا سیز حَضِ اٍلَیت بٌدی

ظّكکي،  ظّکكي، ثبفت خطيبى، تطاکن اي، ًؿجت اًكؼبة، فطاٍاًيزايطُ کكيسگي ًؿجت ًؿجت توبهي هتغيطّبي زٍاظزُ گبًِ قبهل 
 2ّب زض خسٍل ًبّوَاضي ثطاي توبهي ظيط حَضِ ًبّوَاضي، ًبّوَاضي ٍ ػسز قکل، قيت هتَؾط، ًؿجت فكطزگي، فبکتَض قبذم

پبضاهتطّبي هَضفَهتطي اظ ضٍـ ّوجؿتگي تبي کٌسال اؾتفبزُ قس. ًتبيح ايي ّوجؿتگي آهبضي  ٍ خْت اؾتفبزُ اظ ضاثطِ ثيي هحبؾجِ قس
( ّط يک اظ پبضاهتطّب ثط اؾبؼ ضٍـ آًبليع هدوَع ٍظًي ثِ زؾت آهس. ثط اؾبؼ Wi) ًكبى زازُ قسُ اؾت ٍ ؾپؽ ٍظى تأثيط 3زض خسٍل 

 ثيبى قسُ اؾت. 4کِ آًبليع ٍظًي ؾبيط پبضاهتطّب زض خسٍل  سثبقهي 13/0ٍ تطاکن ظّکكي  23/0قبذم ػسز ًبّوَاضي  4خسٍل 

 ّاسیز حَضِ هَرفَهتزی آًالیش هحاسبات : ًتایج2جدٍل 

 قيي آثبز الٍيي چبي کَپط ظاة کَچک نَفيبى پبضاهتط

 92/0 57/0 53/0 71/0 86/0 ًؿجت کكيسگي

 35/0 17/0 19/0 27/0 31/0 ايًؿجت زايطُ

 19/6 93/2 5/0 34/2 08/2 ًؿجت اًكؼبة

 24/2 94/0 98/0 54/2 73/2 يلَهتط هطثغ()ک يبىخطفطاٍاًي 

 51/1 09/1 77/0 16/1 49/1 )کيلَهتط هطثغ/تطاکن ظّکكي)کيلَهتط

 1/4 96/2 62/1 17/2 68/2 ثبفت ظّكکي

 82/1 98/1 37/2 31/2 04/2 قبذم فكطزگي

 29/0 27/0 67/0 64/0 61/0 فبکتَض قکل

 35/5 17/4 09/11 29/3 32/5 قيت هتَؾط

 17/5 81/3 14/2 96/4 26/4 ًؿجت ًبّوَاضي

 2100 1200 2500 2400 1500 ًبّوَاضي)هتط(

 62/3 30/1 61/1 74/1 57/3 ػسز ًبّوَاضي

 جدٍل 3: هاتزیس ّوبستگی خصَصیات هَرفَهتزی سیز حَضِّا

ػسز 
 ًبّوَاضي

ًؿجت  ًبّوَاضي
 ًبّوَاضي

قيت 
 هتَؾط

فبکتَض 
 قکل

قبذم 
 فكطزگي

ثبفت 
 ظّکكي

تطاکن 
 ظّکكي

فطاٍاًي 
 خطيبى

ًؿجت 
 اًكؼبة

ًؿجت 
-زايطُ

 اي

ًؿجت 
 کكيسگي

 

 ًؿجت کكيسگي 1 -4/0 -2/0 -8/0 -8/0 -8/0 4/0 2/0 -2/0 0 2/0 -4/0

 ايًؿجت زايطُ -4/0 1 8/0 6/0 2/0 6/0 -6/0 0 0 -2/0 0 6/0

 جت اًكؼبةًؿ -2/0 8/0 1 4/0 4/0 4/0 -4/0 2/0 -2/0 0 -2/0 8/0

 فطاٍاًي خطيبى  -8/0 6/0 4/0 1 6/0 1 -2/0 -4/0 0 2/0 0 6/0

 تطاکن ظّکكي -8/0 2/0 4/0 6/0 1 6/0 -2/0 0 0 2/0 -4/0 6/0

 ثبفت ظّكکي -8/0 6/0 4/0 1 6/0 1 -2/0 -4/0 0 2/0 0 6/0

 قبذم فكطزگي 4/0 -6/0 -4/0 -2/0 -2/0 -2/0 1 -4/0 -4/0 6/0 4/0 -2/0

 فبکتَض قکل 2/0 0 2/0 -4/0 0 -4/0 -4/0 1 -2/0 0 -6/0 0

 قيت هتَؾط -2/0 0 -2/0 0 0 0 -4/0 -2/0 1 -8/0 -2/0 -4/0

 ًؿجت ًبّوَاضي 0 -2/0 0 2/0 2/0 2/0 6/0 0 -8/0 1 0 2/0

 ًبّوَاضي 2/0 0 -2/0 0 -4/0 0 4/0 -6/0 -2/0 0 1 0

 ز ًبّوَاضيػس 4/0 6/0 8/0 6/0 6/0 6/0 -2/0 0 -4/0 2/0 0 1

 ّبهدوَع ّوجؿتگي -1/1 6/2 6/3 2/3 2/2 3 -4/0 -6/0 -4/1 4/1 02/0 2/3

 هدوَع کل 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15
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 هَرفَهتزی پاراهتزّای توام بزای آهدُ دست ( بJWِ) : ٍسى تأثیز4جدٍل 

ػسز  پبضاهتط
 ًبّوَاضي

ًؿجت  ًبّوَاضي
 ًبّوَاضي

قيت 
 هتَؾط

فبکتَض 
 قکل

قبذم 
 فكطزگي

ثبفت 
 ظّکكي

تطاکن 
 ظّکكي

فطاٍاًي 
 خطيبى

ًؿجت 
 اًكؼبة

ًؿجت 
 ايزايطُ

ًؿجت 
 کكيسگي

 طيتأثٍظى 

(WJ) 

23/0 03/0 06/0 29/0 04/0- 02/0- 16/0 13/0 19/0 27/0 21/0 09/0- 

 

 تؼييي گطزيس. 3( هطبثق ضاثطِ WLC) ٍظًي( ثط اؾبؼ ضٍـ تطکيت ذطي SWPIّب )قبذم اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ

 :3ضاثطِ 

SWPI: 08/0 Rr +  20/0 Rn+ 20/0 F+ 13/0 D+   03/0 Sm+ 22/0 Rb - 07/0  Rc -  18/0 Dt -  02/0 C+ 16/0 RC  08/0- 
0K+ 01/0 R 

اًدبم قس کِ ّبي آثطيع ظاة زض ًْبيت هقساض قبذم هعثَض ثطاي ّط ظيط حَضِ هحبؾجِ ٍ ثط اؾبؼ آى اٍلَيت ثٌسي ًْبيي ظيط حَضِ
يجي آًبليع هَضفَهتطيک ٍ ّوجؿتگي آهبضي زض اٍلَيت ثٌسي ظيط تطکثيبى قسُ اؾت. ثِ هٌظَض تؼييي زقت ضٍـ  5ًتبيح آى زض خسٍل 

ّبي گصقتِ کِ زض حَضِ ظاة ضخ زازُ، اؾتفبزُ قس. زض ايي ثرف هدوَع تؼساز ًقبط ؾيل ثطاي ّط ّبي هَقؼيت ؾيلّب اظ زازُحَضِ
 اضائِ قسُ اؾت. 6ّب ثِ تفکيک هحبؾجِ قسُ ٍ ًتبيح آى زض خسٍل َضِيک اظ ظيط ح

ذَة  ًؿجتبًّب ًتبيح اػتجبض ؾٌدي ًكبى زاز کِ ضٍـ ًَيي آًبليع هَضفَهتطيک ٍ ّوجؿتگي آهبضي زض اٍلَيت ثٌسي توبم ظيط حَضِ
-طايط( زقت هٌبؾجي زاضز. زليل ايي اهط ضا هيحبزتطيي ق) يتاٍلَّبي زاضاي ثيكتطيي ػول ًکطزُ ٍلي ايي ضٍـ زض قٌبؾبيي ظيط حَضِ

ّبي آثطيع کن قيت ػٌَاى کطز. ّوچٌيي زليل زقيق ثطآٍضز ًکطزى ّب زض حَضِتَاى کبضايي کوتط آًبليع هَضفَهتطيک ٍ هكرهبت آثطاِّ
يط ظيبزي زض فطآيٌسّبي ّبي آثطيع اؾت کِ تأثّب، زض ًظط ًگطفتي ػَاهل اًؿبًي ٍ اختوبػي ظيط حَضِاٍلَيت ثطذي اظ ظيط حَضِ

ثبقٌس کِ ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى زاضاي ثيكتطيي اٍلَيت هيّيسضٍلَغيکي حَضِ آثطيع زاضز. ثط اؾبؼ ًتبيح اػتجبض ؾٌدي، ظيط حَضِ
 ضٍـ ًَيي آًبليع هَضفَهتطيک ٍ ّوجؿتگي آهبضي آًْب ضا زض ثبال تطيي اٍلَيت ثطاي تَخِ ثيكتط هسيطاى لحبظ کطزُ اؾت.

 ّاسیز حَضِ ًْایی اٍلَیت بٌدی ( SWPIٍهقدار ضاخص ) :5جدٍل 

 اٍلَيت SWPI ظيط حَضِ

 3 16/21 ظاة کَچک

 2 46/23 نَفيبى

 1 67/24 قيي آثبز

 4 13/20 الٍيي چبي

 5 37/17 کَپط

 آبزیش ساب ّایسیز حَضِ بشرگ بزای ًسبتاً ثبت ضدُ ّایسیل ٍقایغ : تؼداد6جدٍل 

 ٍقَع ؾيلتؼساز  ظيط حَضِ

 6 ظاة کَچک

 8 نَفيبى

 9 قيي آثبز

 4 الٍيي چبي

 3 کَپط
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 هَرفَهتزیک تحلیل پاراهتزّای اس استفادُ با ّاسیل خیشی سیز حَضِ پتاًسیل

ثاطاي   0تاب   يطُّبي زاحَضِ ثطاي 1کوک کطزُ ٍ هقساض آى ثيي  يظّکك يکي حَضِّيسضٍلَغ ّبييػگيثِ زضک ٍ يکكيسگ ًؿجت
ذياعي ثابال اؾات     ؾايل  پتبًؿايل  پيک ثبال ٍ يحَضِ، زثيطُ قکل زا زٌّسُ ثبالي آى ًكبى يطزض ًَؾبى ثَزُ ٍ هقبز كيسُک ّبيحَضِ

 ذياعي زض آًْاب اؾات.    پتبًؿيل ثبالي ؾيل ي اظٍ حبکثَزُ  5/0ّب ثيف اظ ي زض توبهي ظيط حَضًِؿجت کكيسگ يطهقبز(. 9: 1997 1ؾيي)
 قاکل  زٌّاسُ  هتط ًكابى اپابض  ياي ثبالي ا يط. هقبززاًسهي ثطاي تدؿن قکل حَضِ يگيطي کو ًساظُا يک ضا يطًُؿجت زا (1964اؾتطالط )

 ثيبًگط ًيع يييپب يط. هقبزگطززيزض ظهبى کوتط ه ي پيکزث يدبزکن زض حَضِ ثَزُ کِ ثبػث ا ًفَش پصيطي ًبّوَاضي ثبال تب هتَؾط ٍ يطُ،زا
ِ  ياطُ هيعاى ًؿاجت زا . ذيعي کوتط اؾت تط ٍ پتبًؿيل ؾيلپيک کو زثي ٍ يقکل کكيسُ حَضِ، ظهبى توطکع طَالً ّابي  اي ظياط حَضا

 اظ هٌظاط اياي پابضاهتط    آًْب زضکن ذيعي ًؿجتبً  ًكبى زٌّسُ پتبًؿيل ؾيلثبقس کِ هي 27/0ٍ ظاة کَچک  19/0، کَپط 17/0الٍيي چبي 
ّاب اظ  ثابالتط آى ذيعي  اظ پتبًؿيل ؾيل يکِ حبکاؾت  31/0ٍ ظيط حَضِ نَفيبى  35/0زض ظيط حَضِ قيي آثبز  پبضاهتط ييهيعاى ا اؾت.

 آى ثابالي  اؾت کِ هقبزيطضٍاًبة  ّيسضٍگطاف پيک يثيطگصاض ثط زثأپبضاهتط هْن ت يک ًؿجت اًكؼبة .(7خسٍل ثبقس )يه ًظط ايي پبضاهتط

ًؿاجت   قايت زاضاي  ٍ پط يکَّؿتبً يًَاحکِ  هؼتقس اؾت (1964) 3اؾتطالط(. 5: 1990، 2ّبٍاضزاؾت )ضذساز ؾيل  ٍ ثبال آًي زثي اظ حبکي
  19/6کِ ايي ًؿجت ػسز  ثِ خع ظيط حَضِ قيي آثبز ذيعي ؾيل کناظ پتبًؿيل  يحبکًؿجت اًكؼبة  ثبقٌس. هقبزيطيه 4تب  3اًكؼبة ثيي 
 (.7خسٍل ) زّس ٍ ايي ًؿجت حکبيت اظ پتبًؿيل ؾيل ذيعي ثبال زاضزضا ًكبى هي

 يطيًبپص اظ ًفَش حبکي ثبالي آى يطٍ هقبز ثَزُ ضٍاًبة زض اضتجبط يدبزًفَش، ًبّوَاضي ٍ ا يطي، ظطفيتًفَشپص ّب ثبآثطاِّ يپبضاهتط فطٍاً 
ِ   آثطاِّ زض يپبضاهتط فطٍاً يطهقبز(. 8: 1976، 4پبتَى ٍ ثيکطثبال ٍ کن ثَزى ظطفيت ًفَش اؾت ) ًبّوَاضي يط ؾطحي،هَاز ظ ّاب  ظياط حَضا

ؾايل   ياؾت کِ ثط هياعاى زثا   ؾطحي ػبهل هْن کٌتطل ضٍاًبة يک يتطاکن ظّکك .ثبقسيآًْب ه اظ پتبًؿيل هتَؾط ؾيل ذيعي يحبک
 ثابال  پابضاهتط  ايي هقبزيط گيبّي کن پَقف ٍ ظيبز ًبّوَاضي کن، ثب ًفَش پصيطي هٌبطق (. زض5: 2009، 5پبالضز ٍ ّوکبضاىاؾت ) گصاضيط تأث

ِ  ياط ظ ؾبيط ثبقس ٍَهتط/ کيلَهتط هطثغ هيکيل 77/0ظيط حَضِ کَپط  زض تطاکن ظّکكي اؾت. هقبزيط  ّؿاتٌس. ثبفات   1اظ  ثيكاتط  ّاب  حَضا

ضاي ٍ اؾات )  تَپَگطافي حَضِ ٍ ًبّوَاضي ًفَش، ظطفيت قطايط ليتَلَغيکي، زٌّسُ ثبظتبة کِ اؾت هفَْم غئَهَضفَلَغيکي يک ظّکكي
ِ  ثبقاٌس هاي  زضقات  ظّکكي ثبفت زاضاي ًيع ّبِظّکكي ظيط حَض ثبفت (1958) 7طجقِ ثٌسي اؾويع (. ثط اؾبؼ6: 2018، 6ّوکبضاى  کا

 اظ قکل حَضِ اًحطاف زضخِ اظ ػسزي فكطزگي قبذم .اؾت ضٍاًبة ايدبز ٍ ثبضـ ثِ زيطتط ظهبى ٍاکٌف ٍ هٌبؾت ًفَش پصيطي اظ حبکي

ِ (. 5: 2000، 8ًٍعاؾت ) اقليوي حَضِ ضغين ٍ گيبّي پَقف ليتَلَغيکي، اظ قطايط هتأثط ٍ ثَزُ اؾتبًساضز زايطُ يک  1)ياطُ  ّابي زا حَضا
C=) ُيطُّبي غيط زاثَزُ ٍ زض حَضِ خطيبى ظهبى توطکع قجل اظ پيک ييتط زاضاي کَتب (1C>) 2013، 9التبف ٍ ّوکبضاى)اؾت  ثط ػکؽ :

يت ، ضطتطًفَش کن يتزاضاي ضطّبي کَپط ٍ الٍيي چبي ًؿجت ثِ ظيط حَضِ ّبي قيي آثبز، نَفيبى ٍ ظاة کَچکيط حَضِظ .(7: 2013
حَضاِ ٍ ًؿاجت ثايي     يططح کل يبقکل  فبکتَض قکل ضا ًكبى زٌّسُ (1945) 10ذيعي ّؿتٌس. َّضتَى ثبال ٍ پتبًؿيل ذطط ؾيل ضٍاًبة

ثابال زض ظهابى کَتابُ     پيک ثب ّبييبىخط يدبزپتبًؿيل ثبال ثطاي ا زٌّسُ فبکتَض قکل ًكبى يثبال يط. هقبززاًسيحَضِ ه طَل هؿبحت ٍ

                                                      
1- Singh and Singh 
2- Howard  
3- straler  
4- Patton and Baker  
5- Pallard et al   
6- Rai et al 
7-Smith 
8-Wentz 
9- Altaf et al 
10- Horton 
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، 2چبًاگ قاَز ) ياؾاتفبزُ ها   يقيت حَضِ ظّکك(. قيت هتَؾط ثطاي 8: 2004، 1ضزي ٍ ّوکبضاىثبقس )هي ؽػک کن ثط يطثَزُ ٍ هقبز
ٍ  يچَضل) ّؿتٌس ذيعي ثبال پيک ثبال ٍ پتبًؿيل ؾيل يزث کن، زاضاي ظهبى توطکع قيت هتَؾطکن  يطّبي زاضاي هقبزحَضِ(. 11: 1989

 ًؿجت ًابّوَاضي ثابال   .ثبقسيآى ه ّبيي ظيط حَضِزض توبه ثبالي ؾيل ذيعيتبًؿيل اظ پ يحبک يي پبضاهتطا يطهقبز .(9: 1957ّوکبضاى، 
ِ  12: 2014، 3احوس ٍ ثْبت)پيک ثبال اؾت  يثبال، زث يبىؾطػت خط يط کن،زٌّسُ ظهبى تأذ ًكبى يّبي ظّکكحَضِ   زض  -(. ظياط حَضا

ثبقاس  يذيعي ثابالي آًْاب ها    پتبًؿيل ؾيل کِ ًكبى زٌّسُثَزُ  4ًبّوَاضي ثبالي  ًؿجتّبي قيي آثبز، نَفيبى ٍ ظاة کَچک زاضاي 
. زض ثبقاٌس يضٍاًابة ها   ثاط  ّبي هْان هاؤثط  حَضِ ثَزُ ٍ اظ قبذم يتَپَگطاف قبذم ػسز ًبّوَاضي هٌؼکؽ کٌٌسُ قيت ٍ(. 7خسٍل )

ِ  يسضٍگطافّ ٍ ظهبى ضؾيسى ثِ پيک تطيغؾط ؾطحي ثيكتط، ضٍاًبة يبىزاض، ؾطػت خط قيت ّبييّبي زاضاي زاهٌِحَضِ  کوتط ثَزُ ٍ ثا
ِ   زض ًيع ًبّوَاضي هيعاى پبضاهتط ػسز .(12: 1988پبتَى، ) يبثسيه افعايف پيک يزث يًبّوَاضي ٍ تطاکن ظّکك يفافعا زليل -ظياط حَضا

ِ ذيعي ا اظ پتبًؿيل هتَؾط ؾيل يثَزُ کِ حبک 3ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى ثيكتط اظ  ي زاضا يگاط حَضاِ ز  ياط ظؾاِ  ثاَزُ ٍ   ّاب يي حَضا
ّب، تَؾؼِ قجکِ فطم لٌس آثريع، حَضِ يانل ّبييػگيهْن ثطاي زضک ٍ يک ػبهلپبضاهتط ًبّوَاضي  .ثبقٌسيکوتط ه ؾيل ذيعي پتبًؿيل

 يتکان، ضاط   ًفاَش  پابضاهتط ثبػاث   ييثبالي ا يطهقبز(. 2: 1988پبتَى، ّب اؾت )ًبّوَاضي يففطؾب يطضٍاًبة ٍ قطا ّبييػگيٍ ي،ظّکك
پابضاهتط   هيعاى(. 6: 2009، 4اظزهيط ٍ ّوکبضاىثبقس )يه ثبال ذيعي ثِ ضذساز ثبضـ ٍ پتبًؿيل ؾيل يغ ّيسضٍلَغيکيد ؾطضٍاًبة ثبال ٍ پبؾ

 (.7خسٍل ؾيل ذيعي اؾت ) ًكبى زٌّسُ پتبًؿيل ثبالي ّب  حَضِ يطظزض اکثط ًبّوَاضي زض حَضِ 

 ّاسیز حَضِ در دٍاسدُ گاًِ هَرفَهتزی پاراهتزّای : هیشاى7جدٍل 

 قيي آثبز الٍيي چبي کَپط ظاة کَچک نَفيبى پبضاهتط

 92/0 57/0 53/0 71/0 86/0 ًؿجت کكيسگي

 35/0 17/0 19/0 27/0 31/0 ايًؿجت زايطُ

 19/6 93/2 5/0 34/2 08/2 ًؿجت اًكؼبة

 24/2 94/0 98/0 54/2 73/2 يلَهتط هطثغ()ک يبىخطفطاٍاًي 

 51/1 09/1 77/0 16/1 49/1 تطاکن ظّکكي)کيلَهتط / کيلَهتط هطثغ

 1/4 96/2 62/1 17/2 68/2 ثبفت ظّكکي

 82/1 98/1 37/2 31/2 04/2 قبذم فكطزگي

 29/0 27/0 67/0 64/0 61/0 فبکتَض قکل

 35/5 17/4 09/11 29/3 32/5 قيت هتَؾط

 17/5 81/3 14/2 96/4 26/4 ًؿجت ًبّوَاضي

 2100 1200 2500 2400 1500 ًبّوَاضي)هتط(

 62/3 30/1 61/1 74/1 57/3 ًبّوَاضي ػسز

 

 :(Cv)ّا با استفادُ اس ضاخص  حَضِ زیس یل خیشیس یلپتاًس یابیارس

ثبالي پبضاهتطّب ثب تَخِ ثِ  يطهقبز ثٌبثطايي ذيعي زاضًس. ثب ضٍاًبة ٍ پتبًؿيل ؾيل هؿتقيوي ايضاثطِ يگبًِ اًتربث بضاهتطّبي زٍاظزُپ
ثبالي پبضاهتطّب ثب  يطهقبز ييثٌبثطا ذيعي زاضًس. ثب ضٍاًبة ٍ پتبًؿيل ؾيل هؿتقيوي ضاثطِ يگبًِ اًتربث زُزض پبضاهتطّبي زٍاظ يط ثيكتطتأث

-يضا ثِ ذَز اذتهبل ه (1اهتيبظ )اهتيبظ  تطيي ييي کوتط، پب يطٍ هقبز (5اهتيبظ ) اهتيبظ ييذيعي ثيكتط زض پتبًؿيل ؾيل يط ثيكتطتَخِ ثِ تأث
اظ  يط حَضِثطاي ّط ظ (Cv) قبذم يط. هقبززّسيًكبى ه يط حَضِظ ثِ ّط پبضاهتط ضا زض ّط يبفتِبظ اذتهبل اهتييط هقبز 8خسٍل زٌّس. 

                                                      
1-Reddy et al 
2- Chang  
3- Bhatt and Ahmed 
4- Ozdemir et al 



136  79ضيعي، قوبضُ ػلوي خغطافيب ٍ ثطًبهِ ًِكطي 

 

 

، ذيعي ؾيل ظيبززاضاي پتبًؿيل ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى ظيط حَضِ اؾبؼ ييگبًِ ثِ زؾت آهسُ ٍ ثط ا 12 ّبيگيطي اظ قبذم هيبًگيي
ّؿتٌس ّبي کَپط ٍ الٍيي چبي زاضاي پتبًؿيل کوي ثطاي ؾيل ذيعي زاضا ظيط حَضِ ظيط حَضِ ظاة کَچک زاضاي پتبًؿيل هتَؾط ٍ

 .(3قکل )

 
 گاًِ 12بز اساس پاراهتزّای  رٍدخاًِ سابای ّحَضِسیز خیشی  بٌدی پتاًسیل سیل: ًقطِ پٌِْ 3ضکل 

 ّاحَضِ یزگاًِ در س هیشاى پاراهتزّای هَرفَهتزی دٍاسدُ: 8جدٍل 

 قيي آثبز الٍيي چبي کَپط کَچک ظاة نَفيبى پبضاهتط

 5 2 1 3 4 ًؿجت کكيسگي

 5 1 2 3 4 ايًؿجت زايطُ

 5 4 1 2 2 ًؿجت اًكؼبة

 3 1 2 4 5 يلَهتط هطثغ(کفطاٍاًي خطيبى)

 5 2 1 3 4 تطاکن ظّکكي)کيلَهتط / کيلَهتط هطثغ

 5 4 1 2 3 ثبفت ظّكکي

 1 2 5 4 3 قبذم فكطزگي

 2 1 5 4 3 فبکتَض قکل

 4 2 5 1 3 ت هتَؾطقي

 5 2 1 4 3 ًؿجت ًبّوَاضي

 3 1 5 4 2 ًبّوَاضي)هتط(

 5 1 2 3 4 ػسز ًبّوَاضي

 Cv 33/3 08/3 58/2 91/1 4قبذم 

 ظيبز کن کن هتَؾط ظيبز پتبًؿيل ذطط
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 ًتیجِ گیزی

تاَاى  ٍ ضفتبض ّيسضٍلَغيکي زاضز هي ّبي آثطيع تأثيط ظيبزي زض ؾيل ذيعياظ آًدب کِ ذهَنيبت فيعيَگطافي ٍ هَضفَهتطي ظيط حَضِ
ّب پطزاذت. زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض پتبًؿيل ؾيل ذياعي زض اثتاسا ثاِ    ثط اؾبؼ آى ثِ ثطضؾي ٍضؼيت ٍ پتبًؿيل ؾيل ذيعي ظيط حَضِ

ٍ   اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ  ـ ًتابيح ّبي ظاة ثط اؾبؼ ضٍـ ًَيي آًبليع هَضفَهتطيک ٍ ّوجؿتگي آهبضي پطزاذتِ قس. ثاط اؾابؼ اياي ض
ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى ثطاي اخطاي اقساهبت هسيطيتي زض ثيكتطيي اٍلَيت قطاض زاضًس کِ ثاِ هٌظاَض اطويٌابى اظ    ًكبى زاز کِ ظيط حَضِ 

ِ   ّبي ٍقَع ؾيلًتبيح ايي ضٍـ، زازُ ّابي  ّبي گصقتِ حَضِ ظاة ثطاي اػتجبض ؾٌدي اؾتفبزُ قس. ثط اؾبؼ ًتبيح ثِ تطتيات ظياط حَضا
ّب قٌبؾبيي قسًس. اظ هعايبي هْن ايي ضٍـ ًَيي هطاطح قاسُ   زاضتطيي ظيط حَضِ اٍلَيت 46/23ٍ  67/24ٍ نَفيبى ثب هقبزيط  قيي آثبز

ّب ثط اؾبؼ ضاثطِ آهبضي ٍ ٍاقؼي ثيي پبضاهتطّبي هَضفَهتطيک نَضت گطفتِ کِ ثِ تجغ آى ذطبي ًبقاي اظ  ايي اؾت کِ تدعيِ ٍ تحليل
تاط  ّب حصف قسُ اؾت کِ ايي ًَع اٍلَيت ثٌسي ثب زقت ثيكتط ٍ ثِ ٍقابيغ ًعزياک  اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضِ ّبي ًظطي هسيطاى زضهقبيؿِ

ّب ثط اؾبؼ زذبلت هؿاتقين  ( اٍلَيت ثٌسي ظيط حَضAHPِ) يهطاتجّبيي ّوچَى فطآيٌس تحليل ؾلؿلِ ذَاّس قس. زض حبلي کِ زض ضٍـ
 ثبقس.ّب هياضاي ذطبي ظيبزي زض تؼييي اٍلَيت ظيط حَضِهقبيؿِ ظٍخي پبضاهتطّب( اؾت کِ ز) يطًسگبىگتهوين 

زاضاي پتبًؿيل ّبي قيي آثبز ٍ نَفيبى قسُ ًيع ظيط حَضِ پبضاهتط هَضفَهتطي هحبؾجِ 12اؾبؼ  ثط کِ پتبًؿيل ؾيل ذيعي زض ضٍـ
ضاي پتبًؿايل کواي ثاطاي ؾايل     ّبي کَپط ٍ الٍيي چبي زا، ظيط حَضِ ظاة کَچک زاضاي پتبًؿيل هتَؾط ٍ ظيط حَضِذيعي ؾيل ظيبز

ٍ % زاضاي 28/14يبز، زاضاي پتبًؿيل ذطط ظ% هؿبحت حَضِ ظاة 83/33 زض ٍاقغ .ثبقٌسذيعي هي زاضاي % 88/51 پتبًؿيل ذطط هتَؾاط 
 اي،ياطُ ًؿاجت زا  ي،فكاطزگ  قابذم )پبضاهتطّبي هطتجط ثب قکل حَضاِ   ثيكتطي ثط ضٍي يسضٍـ تأکايي زض  .ثبقسيذطط کن ه پتبًؿيل

زض اياي  زاضًاس.   يطضٍاًبة تاأث  ضطيت ثط ظهبى توطکع، هيعاى ًفَش ٍ يقکل پبضاهتطّبي نَضت گطفتِ اؾت.( ٍ فبکتَض قکل کكيسگي تًؿج
 اًس.قطاض گطفتِ يسًيع هَضز تأک يٍ ذط ًبّوَاضي پبضاهتطّبيضٍـ 

پبضاهتط هَضفَهتطي  12کِ ثب تکيِ ثط يدي بًت زّسيًكبى هّب حَضِ ظيطٍ غئَهَضفَلَغي  يط هَضفَهتطيثب قطا زٍ ضٍـ يحًتب يؿِهقب
ٍ زض  ي ثاَزُ کاِ زاضاي قايت کان تَپاَگطاف    الٍيي چبي  يط حَضِزاضز. ظ غئَهَضفيک حَضِ يطاؾت تطجيق ثيكتطي ثب قطا قسُ حبنل
ثبقاٌس. زض  هاي  ذطط کوتاط  زاضاي پتبًؿيلثبقس اي کكيسُ هيٍ ظيط حَضِ کَپط چَى حَضِ قطاض زاضًساي هرطٍط افکٌِ ضؾَثبت ُهحسٍز

ّبي ًفَش ًبپصيط اظ قجيل هبؾِ ؾٌگ، ٍ قطاض گطفتي زض ًْكتِ يبزظ ًبّوَاضي ثِ ػلتّبي ظاة کَچک ٍ نَفيبى چبي يط حَضِظحبلي کِ 
لحبظ قکل ثِ ٍيػُ ظيط حَضِ قيي آثبز ثب تَخِ ثاِ ًعزيکاي    ٍ اظ زاض ثَزُ ّبي قيتزاضاي زاهٌِ ّبي زگطگًَي هٌطقِ،کٌگلَهطا ٍ ؾٌگ

 .ّؿتٌس يبزذطط ظ پتبًؿيل زاضاي يطُزا ثِ قکل
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