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 دهيچک

شرا يالب و عدم آگاهيخطر س شهريآبر يهاحوضه يکيو مورفولوژ يوگرافيزيط فياز  سکونتگاه يز  شده تا   يهاموجب 

سان ش يو مال يد جانيمختلف، همواره مورد تهد يزمان يهادر دوره يان س ياثرات نا سيل قرار گياز  شيل اخيرند.   رازير 

ط حوضه، يق در رابطه با شرايدق يو عدم آگاه يبود که مداخالت انسان ياز موارد يکيرخ داد 1321ن ماه يکه در فرورد

شااابه، م ياز وقوع رخدادها يريشااگيآمده و پشيط پيد. با توجه به شاارايگرد ير جانيناپذجبران يهامنجر به خسااارت

ن يرتن منظور مهميباشد. به ايراز ميز شهر شيآبخ يالب در حوضهيمناطق مستعد وقوع س ييشناسا ن مطالعهيهدف ا

، يب، طبقات ارتفاعيب، جهت شيل، مقدار شيبارش، فاصله از مس ياطالعات يهاهيالب شامل اليجاد سيعوامل مؤثر در ا

شش زم ض ين، کاربريپو ساختمانيارا س يهابافت، ي، تراکم  سوده،  سازندها يهاالبيفر شته،  سنيزم يگذ و  يشنا

ستفاده از يمنحن ي-شماره سپس ي( تهRSسنجش از دور ) ي( و فناورGIS) ييايمانه اطالعات جغرافسا، با ا شدند  ه 

ساز ستاندارد ساس توابع هيال يا ستفاده از روش مقا ArcMap 10.3ط يدر مح طيخها بر ا  يدهوزن يسات زوجيبا ا

شه TOPSIS از مدل يريگت با بهرهيشدند و در نها شان ميد. نتايه گرديته يبندپهنه يينها ينق دهد که مناطق يج ن

راز در يشااهر شاا يهکتار از محدوده 2374ن يالب دارند. همچنيرا در برابر ساا يريپذبين آساايشااتريب 2و  3،11،3، 2

سط،  13329اد، يخطر ز هکتار در پهنه با 6936اد، يز يليطبقه با خطر خ هکتار در  13411هکتار در پهنه با خطر متو

 ارکم قرار دارد.يهکتار در پهنه با خطر بس 6671کم و  يپهنه

 رازي، شTOPSIS-GISل، ي، خسارات سيالب شهريس :يديکلمات کل
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  مقدمه-1

رات ييباعث شده تا تغ يشهر يساخت و سازها يو توسعه ينيع، گسترش شهرنشيت، گسترش صنايش جمعيافزا

ها، ليها و مسم رودخانهين، تجاوز به حريح زمين تسطيد. همچنيد آيز پديآبر يهاحوضه يدر مورفولوژ يديشد

آهنگر، انيان در سطح شهرها شده است )سپهر و کاويشدن جر يو جار يعيطب يزهکش ير الگوييباعث تغ

ش حجم رواناب و ير، افزايش سطوح نفوذناپذيز، سبب افزايآبر يهاشهرها در حوضه يشروي(. پ126: 1323

شده است  يشهر يهاالبيت رخداد سيفير کييو تغ يااوج لحظه يش دبيالب، کاهش زمان تمرکز، افزايس

الب را در يها، سرساختيو توسعه ز يع شهرسازين رو رشد سرياز ا. (22: 1327و همکاران،  يتال ي)قهرود

د خطر يده، تشدين پديا يهاامدياز پ يکي (2: 2919، 1ايدتر کرده است )باتاچاريشتر و شديب يشهر ينواح

 يو مال يجان يشهرها شده و خسارات احتمال ينگهدار يهانهيش هزيها و افزاگذرگاه يو آبگرفتگ يزيخليس

تند  يهااز بارش يش از آن که ناشيالب بياز شهرها موجب شده است. در کشور ما وقوع س يرا در برخ ياديز

دوار و يباشد )اميها محوضه يوگرافيزيو ف يکيط مورفولوژيشراو  يعيباشد در رابطه با برهم خوردن تعادل طب

 يعيان رودخانه از آن حالت طبيشوند جريعت هستند که باعث ميدر طب ي(. مجموعه عوامل22: 1312همکاران، 

ب پوشش ي، تخريل اراضين آنها تبديترل شود. از مهميک عامل مخرب تبديو تعادل خود خارج شده و به 

د باشيحوضه م يريب و نفوذپذي، شيها، شدت بارندگم رودخانهياشباع شدن خاک، تجاوز به حر ، درجهياهيگ

 افتهيتوسعه  يدر حال توسعه بلکه در کشورها يها نه تنها در کشورهاالبي(. س43: 1314و همکاران،  يماني)

ستند. ه ين حوادثيبه رشد چن روند رو يايز گويشده و آمارها ن يو جان يجاد خسارات ماليز باعث ايشرفته نيو پ

 و يش حجم، دفعات وقوع و خسارات ماليجاد و افزايز باعث ايح نيصح يزيرو عدم برنامه يانسان يهاتيفعال

 ياراض ياربرر کييها و تغه سکونتگاهيروين الزم است قبل از گسترش بيالب شده است. بنابراياز س يناش يجان

گر يد ي( به عبارت127: 1337و همکاران،  يبهبهان يانجام شود )طاهرل يدر حوضه، مطالعات مخاطرات س

برنامه عمران سازمان ملل در مورد  يشناخته شده است که طبق گزارش جهان يعيالب از جمله مخاطرات طبيس

اشته به همراه د يو جان ين رتبه را از لحاظ خسارت ماليباالتر يالب، زلزله و خشکسالي، سيعيطب يايخطر بال

 ن مناطقيب يکيل اختالف ارتفاع توپوگرافيداد سيل روياز دال يکي .(29: 1311راد و همکاران، يست )بهشتا

د. شويت مين زمان به مناطق پست هدايمختلف کشور است که به موجب آن، رواناب از مناطق مرتفع در کمتر

                                                           
1- Bhattacharya 



 
 GIS-TOPSIS خيز شهر شيراز با استفاده ازشناسايي مناطق سيل

 991  و همکاران  يميعبدالعظ يهاد

 

 

 ياديز يهان رابطه پژوهشيکه در االب دوچندان شده است يس يبندنه پهنهيقات در زميت تحقين رو اهمياز ا

بارش،  ياطالعات يهاهي( با در نظر گرفتن ال1327و همکاران ) يا انجام شده است. موسويدر نقاط مختلف دن

 يبندو پهنه يابيبه ارز ياراض ي، فاصله از آبراهه و کاربريشناسنيزم يب و جهت آن، سازندهايارتفاع، مقدار ش

پرداختند.  GISط يدر مح TOPSIS يلک استان خوزستان با استفاده از منطق فازدر شهر باغم يزيخليخطر س

ل در يسن پتانيشتريب يدارا يشرق ياز نواح يو بخش يغرب، جنوبي، جنوبيغرب يج آنها نشان داد که نواحينتا

و بارش  رودخانه ابوالعباس يفصل يهاانيشتر، طغيل آن داشتن ارتفاع بين دليترل هستند که مهميبرابر خطر س

مناطق تحت خطر  يبندو رتبه يي( اقدام به شناسا1323و همکاران ) يليبوده است. اسماع ين نواحيشتر در ايب

 ييل نهايکردند. آنها تحل TOPSISذه در استان خوزستان با استفاده از روش يشمال ا يهال در مخروط افکنهيس

فعال،  يهامستقر در مخروط افکنه يفعال، مساحت روستاها يافکنه ر مساحت مخروطيرا بر اساس چهار متغ

ر مساحت ينست که دو متغيانگر ايج آنها بيالب انجام دادند. نتاياوج س يدن به دبيل و مدت زمان رسياوج س يدب

الب يخطر س يبندرا در رتبه يرگذاريدرصد وزن تأث 33واقع بر آنها  يمخروط افکنه و مساحت روستاها

 نقشه هيبه ته GIS و سامانه يند سلسله مراتبيل فرآي( با استفاده از روش تحل2914) 1يشياند. اوما و تاتداشته

 يه نمودند آنها برايته ياس شهريپرداختند و نقشه مربوطه را در مق يزيخليمناطق مستعد س يريپذبيآس

 ي، نوع خاک، پوشش اراضيزهکش ب، تراکم و شبکهيع بارش، ارتفاع، شيتوز ياطالعات يهاهين کار از اليانجام ا

به منظور  يفاز يارهيچندمع يريگميستم تصمي( از س2917نژاد )يبهره گرفتند. رادمهر و عراق يو نوع کاربر

له ل سلسين پژوهشگران از روش تحليشهر تهران استفاده نمودند. ا يهارحوضهيز يزيخليس ينقشه يهيته

تفاده کردند. ها اسرحوضهيز يبندرتبه يس برايو از روش تاپس يريگند تصمصميساختار فرآن ييتع يبرا يمراتب

 آن يبندالب و پهنهيخطر س يابيدجان به منظور ارزيعب که در منطقه يا( در مطالعه2916) 2دانوما و همکاران

مورد مطالعه در معرض  يدهدرصد از محدو 34دند که يجه رسين نتيپرداختند به ا يل سلسله مراتبيبا روش تحل

 يت، کاربريت، تراکم جمعيزوهاي، نوع خاک، ايتراکم زهکش ياطالعات يهاهيالب هستند. آنها از اليخطر س

ز يخليس يها(، محدوده2912) 3و همکاران يخود استفاده نمودند. فلون ستم فاضالب در مطالعهيو س ياراض

شنهاد يرا پ ينمودند. آنها چارچوب ييشناسا GISدر  يل سلسله مراتبيتحلونان را با استفاده از يکا در يآت يمنطقه

ن دست در مطالعات مدنظر قرار ياز ا ين و مواردي، پوشش زمير توپوگرافينظ ييهادادند که در آن عمدتاً داده

                                                           
1- Ouma and Tateishi 

2- Danumah et al. 

3- Feloni et al. 
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و  مختلف يريگميتصم يهاا از روشيدهد که پژوهشگران در مناطق مختلف دنيمنابع نشان م يرد. بررسيگ

GIS ث درخور توجه خاص ين حيدر امان نمانده و از ا يشهر يهاالبيز از سيراز نياند. کالنشهر شاستفاده کرده

 بر دانش يها و مناطق خطر، اقدامات مبتنگلوگاه ييشناسا يرود در راستاياز مبرم مين نيباشد. بنابرايم

راز رخ يدر محل دروازه قرآن شهر ش 1321ن ماه يروردر که در فيل اخيسفانه سأرد. متيصورت پذ يريگميتصم

 يهاط حوضه، منجر به خسارتيق در رابطه با شرايدق يو عدم آگاه يبود که مداخالت انسان ياز موارد يکيداد 

داشت.  ينفر مصدوم در پ 299نفر و  12ل منجر به کشته شدن ين سيد. ايگرد ياديز يو مال ير جانيناپذجبران

 يابرآنست تا در راست يمشابه، در پژوهش حاضر سع ياز وقوع رخدادها يريشگيآمده و پشيط پيبا توجه به شرا

و  TOPSISراز با استفاده از روش يشهر شز کالنيخليس يها، کانونيريشگيژه در فاز پيوت بحران بهيريمد

 رد.يقرار گ يابيزو ار ييمورد شناسا (،GIS) ييايسامانه اطالعات جغراف

 هامواد و روش-2

 مورد مطالعه  يمنطقه-2-1

ش ستان فارس بر رويشهر  ن يلومتر قرار دارد. ايک 17لومتر و عرض يک 129به طول  يليجلگه طو يراز، مرکز ا

صات يب ييايت جغرافيشهر از نظر موقع شمال ⁰22 41' 43''تا  ⁰22 22' 73''ن مخت تا  ⁰72 26' 36''و  يعرض 
شرق ⁰72 33' 92'' سطح در يطول  شرقيال يمتر در منته 1411ا يقرار دارد که ارتفاع آن از  شهر و حدود  يه 

اچه مهارلو( با ارتفاع يآن )در يراز در جنوب شرقين نقطه جلگه شيترر است. پستيمتر در غرب آن متغ 1399

سطح در يمتر 1799 ش يا مياز  شد.  شته کوهيبا شمال به ر شت يهاراز از   يمله، چهل مقام و باباکوه بمو، پ

شااود. در يابد محدود مييامتداد م يدراک که تا شاامال غرب يهاز به رشااته کوهيباشااد و در غرب نيم يمنته

ش سيجنوب  شان ) سبزپو سپقره ياح( در امتداد رودخانهيراز ارتفاعات  شکل گرفته و به ارتفاعات  ار ديآغاج 

مهارلو و  ياچهيباشااد. ارتفاعات مهارلو در جنوب دريدراک م ن آنيترشااود که معروفيم يدار( منتهي)سااف

ن و يشتريگردد. متوسط ساالنه، بيج به ارتفاعات شمال خفر متصل ميده شده و به تدريراز کشيجنوب شرق ش

 يزان بارندگيگراد بوده است. ميدرجه سانت -14و  2/43، 3/13ب يراز به ترتين درجه حرارت در شهر شيکمتر

آب  يراز دارايشهر ش يطور کلباشد. بهيروز م 74خبندان ي يمتر بوده و تعداد روزهايليم 393ش از يبساالنه 

م يتقس يشهر يمنطقه 11شهر کشورمان به ن کالنيراز به عنوان پنجميمه خشک است. شيگرم و ن يو هوا

 (.1شود )شکل يم
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 مورد مطالعه ي(: منطقه1شکل )

Fig (1): The study area 

 مورد استفاده يهاداده-2-2

ساين تحقيهدف ا شنا س ييق  شيمناطق در معرض خطر  شهر  ستفاده از روشيالب در  س راز با ا س در يتاپ

ر بهره يالب به شرح زيپارامتر مؤثر در وقوع س 13ن منظور از يباشد. به ايم ييايط سامانه اطالعات جغرافيمح

 گرفته شد.

 يکيبه سمت مناطق پست دارد و  يت رواناب سطحيدر هدا ين نقش مهميب زميب: شيمقدار و جهت ش

س شمار مياز عوامل مهم در وقوع  شيرود. جهت توليالب به  شه  ارتفاع  يه مدل رقوميب و جهت آن از اليد نق

(DEMدر مح )ط يArcGIS 10.3 د.ياستفاده گرد 

ات ه طبقيشود. اليالب محسوب مياز عوامل مهم در وقوع س يو توپوگراف ي: اختالف ارتفاعيطبقات ارتفاع

ساس ال يارتفاع شه يه مدل رقوميبر ا ستفاده از ابزار 1:79999اس يبه مق يتوپوگراف يارتفاع و نق  Spatialبا ا

Analyst افزار در نرمArcGIS 10.3 .بدست آمد 
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س يع مکانيتوز شنا ستان فارس ته يبارش: اطالعات مربوط به بارش از اداره کل هوا  يدهه و با روش وزنيا

 شد. يابياني( مIDWبر فاصله ) يمعکوس مبتن

س صله از م سيه اليل: جهت تهيفا صله از م س يهاه آبراههيل ابتدا اليه فا ستفاده از  يهاليو م موجود با ا

د. ياستفاده گرد  ArcGIS 10.3افزار ط نرميدر مح يدسيه شدند سپس از دستور فاصله اقليته ينقشه توپوگراف

 الب کمتر خواهد شد.يها خطر سليبا فاصله گرفتن از مس

ش شيتراکم زهک ش ي: تراکم زهک ستفاده اليشهر  زار افدر نرم يهاه آبراههيارتفاع و ال يه مدل رقوميراز با ا

ArcGIS 10.3 ياصل يهاب با مشخص کردن آبراههين ترتيبدست آمد. بد يدرولوژيه يهاو با استفاده از ابزار 

ها، ليمساا يهيال يد سااپس بر روين ابزار با اسااتفاده از روش اسااترالر انجام گرديآنها در ا يبند، رتبهيو فرع

 د.ياعمال گرد يکرنل خط

صله از بافت سوده يهافا سوده يهابافت يهي: اليشهر يفر ش يفر سازمان فاوايشهر   يشهردار يراز از 

 د.يراز اخد گرديش

ساختمان ساختمان: يتراکم  شد ييگر از پارامترهايد يکيز ين يتراکم  ست که در ت سيا سيد   ييزال نقش ب

 د.ياستفاده گرد ين رو از تابع کرنل به منظور برآورد تراکم ساختمانيدارد از ا

راز به يشهر ش يشناسنيزم ياز نقشه يشناسنيزم يسازندها هيه الي: به منظور تهيشناسنيزم يهاسازند

 د.ياستفاده گرد ArcGIS 10.3ط يدر مح 1:199999اس يمق

 OLI يسنجنده 1لندست  ير ماهوارهيراز با استفاده از تصاويشهر ش ياراض ي: نقشه کاربرياراض يکاربر

 بدست آمد. ENVI 5.3افزار ط نرميدر مح

 که عمدتاً راز يدر سااطح شااهر شاا ينيرزميبرداشاات از آب ز يها: با توجه به وجود چاهينيرزميعمق آب ز

استان فارس  ياها از شرکت آب منطقهشود، آمار و اطالعات تراز آب چاهيانجام م يسبز شهردار يتوسط فضا

اطالعات تراز آب  ي( بر روIDWبر فاصااله ) يمعکوس مبتن يدهد سااپس با اسااتفاده از روش وزنياخذ گرد

 د.يمحاسبه گرد ينيرزميه عمق آب زيموجود در شهر ال يهاچاه

سيتار ساس بازديخچه  سيدانيم يدهايالب: بر ا شنا ستندات، نظرات کار س ي، م شته  يهاالبيو آثار  گذ

موجود  يهاليرگذرها، کنارگذرها و مسي( در زيدر دروازه قرآن و شهرک سعد 1321الب سال يس )مخصوصاً

 د.يه گرديمورد نظر ته يمورد مطالعه و برداشت نقاط نقشه يدر منطقه
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 يهاو گروه ياراض يکاربر يهاابتدا نقشه يمنحن يشماره يهيال يهي(: به منظور تهCN) يمنحن يشماره

ق شدند سپس با استفاده يتلف Intersectبا استفاده از ابزار  ArcGIS 10.8افزار ط نرميک خاک در محيدرولوژيه

ض يخاک و نوع کاربر يکيدرولوژيه يهااز اطالعات گروه سازمان حفاظت خاک آمر يارا کا يمندرج در جدول 

(SCSشماره )د.يمحاسبه گرد يينها يمنحن ي 

 روش پژوهش-2-3

صميدر ا س يسازمين پژوهش از روش ت شباهت به حل ايتاپ شد. ادهيس ) ستفاده  ن روش از دو مفهوم يآل( ا

ن باشااد که ياساات که از هر جهت بهتر يآل حلدهيرد. مفهوم حل ايگيآل بهره مدهيآل و حل ضاادادهيحل ا

نه به حل يک گزيم. به منظور شااباهت يک شااويبرآنساات که به آن نزد يعموماً در عمل وجود نداشااته و سااع

ها نهيشااود. سااپس گزيم يريگآل، اندازهدهيآل و ضااد ادهينه از حل ايآن گز يآل، فاصاالهدهيآل و ضااد ادهيا

ضد ا صله از حل  سبت فا ساس ن صله از حل ادهيبرا ضد ادهيآل به مجموع فا  يبندو رتبه يابيآل، ارزدهيآل و 

 ل است:يس به شرح ذيشوند. مراحل روش تاپسيم

 م يس تصميل ماتريالف( تشک

(1)                                                                                                        𝑋 = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋯ ⋯
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] 

 است. j (j=1,2,3…., n) اريدر رابطه با مع i (i=1,2,3….,m) نهيعملکرد گز 𝑥𝑖𝑗 آنکه در 

ه با ابعاد مختلف ب يارهايد معيم بايس تصااميماتر يبعدساااز يب يم: برايس تصاامياس کردن ماتريمقيب( ب

 شود.يف ميتعر 2 يبه شکل رابطه R سيل شوند و ماتريبدون بعد تبد يارهايمع

(2)                                                                                                         𝑅 = [

𝑟11 ⋯ 𝑟1𝑛

⋮ ⋯ ⋯
𝑟𝑚1 ⋯ 𝑟𝑚𝑛

] 

صله ب يدر صورت مثبت  يارهاياس کردن معيمقيب يتوان براياد نباشد، ميشده ز يرير اندازه گين مقاديکه فا

 .استفاده کرد 4و  3 يهااز رابطه بيبه ترت يو منف

(3)                                                                                                         𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −𝑚𝑖𝑛{𝑥𝑖𝑗}

𝑚𝑎𝑥{𝑥𝑖𝑗}−𝑚𝑖𝑛{𝑥𝑖𝑗}
 

(4)                                                                                                         𝑟𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥{𝑥𝑖𝑗}−𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥{𝑥𝑖𝑗}−𝑚𝑖𝑛{𝑥𝑖𝑗}
 

 شود.يف مير تعريارها به صورت زيارها: بردار وزن معين بردار وزن معييج( تع

(7)                                                                                                   𝑊 = [𝑤1 . 𝑤2. 𝑤3. ⋯ . 𝑤𝑛] 
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 .مربوطه است يارهايت معيب اهميضر W بردار يهاهيدرا

 داروزن ياس شدهيمقيم بيس تصمين ماترييد( تع

 د:يآيارها به دست مياس شده در بردار وزن معيمقيس بيضرب ماتردار از اس شده وزنيمقيم بيس تصميماتر

(6)                                                                                                                      𝑖 = 1.2 … . 𝑚 

(3)                                                                                                                    𝑗 = 1.2.3 … . 𝑛 

(1)                                                                                                                        𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝐽𝑟𝑖𝑗 

نشان داده شود،   −𝐴آل بادهينشان داده شود و ضد ا  +Aآل بادهيآل: اگر پاسخ ادهيآل و ضد ادهيافتن حل ايه( 

 م:يدار

(2)                                                                                               𝐴+ = {𝑣1
+. 𝑣2

+ … . 𝑣𝑗
+ … . 𝑣𝑛

+} 

(19)                                                                                             𝐴− = {𝑣1
−. 𝑣2

− … . 𝑣𝑗
− … . 𝑣𝑛

−} 

𝑣𝑗که در آن
𝑣𝑗 ها نهين تمام گزياز ب j ارين مقدار معيبهتر +

ها قرار نهين تمام گزياز ب j ارين مقدار معيبدتر−

 کامال خوب و کامال بد يهانهيگز يهب نشان دهنديرند به ترتيگيقرار م −𝐴و +𝐴که در ييهانهيرند، گزيگيم

 .هستند

ه آل و فاصلدهيفاصله از پاسخ ا ينهيهر گز ين مرحله برايآل: در ادهيآل و ضد ادهيفاصله از حل ا يو( محاسبه

 شود.ياستفاده م 12و  11 يهاب از رابطهيآل به ترتدهياز پاسخ ضد ا

(11)                                                                                                      𝑑𝑖
+ = √∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑗

 

+)2𝑛
1 

(12)                                                                                                      𝑑𝑖
− = √∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑗

 

−)2𝑛
1 

 نه مورد نظر است.يمعرف گز i سيار مورد نظر و انديمعرف مع j سيها اندن رابطهيکه در ا

 محاسبه شد. 13 ين مرحله، شاخص شباهت از رابطهيشاخص شباهت: در آخر يز( محاسبه

(13)                                                                                                                      𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

++𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
−  

ر باشد تهيآل شبدهينه مورد نظر به پاسخ ايکند. هرچه گزير مييک تغين صفر و يمقدار شاخص شباهت ب

 ين برايتر خواهد بود، بنابراکيک نزديآل دورتر باشااد(، مقدار شاااخص شااباهت آن، به دهي)از پاسااخ ضااد ا

ن شاخص شباهت را دارد، در رتبه اول يشتريکه ب يانهيها بر اساس مقدار شاخص شباهت، گزنهيگز يبندرتبه

ست، در رتبهيکمتر يکه دارا يانهيو گز شباهت ا شاخص  شباهت،  شاخصرد. در واقع يگيآخر قرار م ين 
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ست که هر چه به يا يخروج سکونتگاه بکيک نزدين گام ا شد محل  سيتر با ه و الب بوديشتر در معرض خطر 

صفر نزد شد منطقهکيهر چه به  مام ت ياطالعات يهاهيال يهيگردد. بعد از تهيمحسوب م يکم خطرتر يتر با

بر نظر ده کارشناس  يمبتن يمحاسبه شده يها، نرمال شدند، سپس وزنيخط يسازاسيمقيها با روش بهيال

اس شده ضرب شدند. يمقيب يهاهيدر ال يشناسنيو زم ي، خاکشناسيآب، شهرساز يمهندس يهاحوضهدر 

شهيپس از ا ساس رابطهيد گرديتول يآل مثبت و منفدهيا يهان مرحله نق شاخص13 يد و بر ا شباهت  يها، 

در معرض خطر  يهامحدوده يمکان يهاتيو موقع ان نقشااهيدر پاه شااد. يراز تهيشااهر شاا يکل پهنه يبرا

 د. ين مساحت آنها برآورد گرديو همچن يزيخليس

 ارهايمع يدهوزن-2-4

ست يبرا صص  19ارها، از يازات معيبه امت يابيد ضهنفر متخ سازيزداريآبخ يهاحو شهر ت بحران و يري، مدي، 

ود ب به خين وزن را مقدار شيشتريند. بيل نمايمربوط را تکم يهاسنجش از دور درخواست شد تا پرسشنامه

ست سازگاريهمچن (.2)شکل  اختصاص داده ا شد يم1/9ارها کمتر از يمع يسات زوجيس مقايماتر ين نرخ  با

به  GIS ارها، ازيت معيها است. پس از محاسبه و برآورد درجات اهميريگميتصم يانگر سازگاري( که ب936/9)

 د.ياستفاده گرد يم به منظور محاسبات بعديبان تصميستم پشتيک سيعنوان 

 
 يار مورد بررسيمع 13 يدهت و وزني(: اولو2شکل )

Fig (2): Prioritization and weighting of 13 criteria 
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 ها و بحثافتهي-3

سيترمهم ستعد خطر  ساين عامل در مطالعات مناطق م شنا شهر،  مؤثر در  يارهايمع يبندتيو اولو ييالب در 

سيا ست که هر کدام با درجهيآبخ يهاحوضه يالب و بررسيجاد  شهر ا ت متفاوت هستند. ياهم يدارا ياز در 

ضر در ارتباط با پهنه س يبنددر پژوهش حا د و يم گردياز تنظيمورد ن يهااريس مربوط به معيالب، ماتريخطر 

الب در شهر يمناطق با خطر باال تا خطرکم س ييسادر شنا TOPSISق، از روش يهدف تحق يسپس در راستا

ه ار ارتفاع از جمليان اساات، معير قابل بيب زيالب به ترتيج عوامل مؤثر در وقوع ساايراز اسااتفاده شااد. نتايشاا

متر  1442راز از يارتفاع شهر ش باشد.يرابطه عکس م يالب دارايس يريگش و شکليداياست که با پ يموارد

شهر يمتر متغ 2214تا  ست. نق شدهيتول يا شکل  يد  شان م 3ارتفاع ) از ارتفاع  يدهد که مناطق جنوبيچ( ن

زان ي، ميمقدار و نوع بارندگ ير رويعامل ارتفاع با تأث ل هستند.يس يبرخودارند لذا مستعد مخاطره يترنييپا

ضعيتبخ شش گير و تعرق و و ست )نديرواناب تأث يز بر روين ياهيت پو و  يدي(. حم312: 1321، يريرگذار ا

ان ياساات جر يهياند. بدالب اشاااره داشااتهين پارامتر در کنترل ساايت و نقش ايز به اهمي( ن1327همکاران )

 ت کمتري نساابت بهيشااتر حساااساايباشااد و مناطق با ارتفاع بيحرکت آب به ساامت مناطق با ارتفاع کمتر م

ننده د کياز عوامل تشد يکين يالب دارد و همچنيجاد سيدر ا يز نقش اساسيب نيش پارامتر ري دارند.يگليس

ش يشهر يهارواناب ست.  سيا شيار زيب ب شرق  شمال  سمت چوگ يورديراز )منطقه ابياد در قسمت  ا اه تيبه 

شهر در دشت و نقاط ارتفاعيدروازه قرآن( مشاهده م اند. اوما و افتهيدست توسعه نييپا يشود و بخش اعظم 

شتند که يز بي( ن2914) 1يشيتات شود و ياد هستند، اجازه نميب زيش يکه دارا يمناطقان دا دهند آب جمع 

س يجه منجر به جاريدر نت ش يبارندگ يز خطر باالين( 2916) 2دانوما و همکارانشوند. يل ميشدن  ب را يو 

به ها ت و پخش روانابيب در هدايمختلف شااا يهاجهتاند. کرده يل معرفيجاد وقوع ساااين عوامل ايمهمتر

را  يباالتر يهاازيب، امتيش يناگهان يهابزرگتر و شکست يايدارند. زوا ي، نقش مهميمختلف شهر يهابخش

صاص داده شه به خود اخت شيشترياند. بدر نق شين جهات  شهر  شرق يراز مربوط به دامنهيب در   يارتفاعات 

راز ي، برزگراه شاايغرب و شاامال يب شااماليان، هفت تنان جهت شاايدانشااگاه ي، کويسااعد 3شااهر )منطقه 

 يوردياب ي، کوهسار مهديجمهور 1)منطقه  (يو شمال غرب يب غربيبا شهر جهت شيمرودشت، دورازه قرآن ز

ارتفاعات دراک  يدامنه يو غرب يه منصور آباد شماليمحمود 6)منطقه  (ياه شماليو چوگ يو شمال غرب يغرب

                                                           
1- Ouma and Tateishi 2- Danumah et al. 
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و  يشهرک نصر غرب 3 ي) منطقه (يشمال ياستير شهيقناعت پ 11)منطقه  (يو شمال غرب يب شماليجهت ش

شماليبزرگراه طالئ ياوران غربي 2)منطقه  (يشمال غرب شهرک انجيشهرک آر 19( )منطقه يه  ره دامنه ين 

هاي باشااد. در مطالعات آبخيزداري از نظر تأثيري که جهت دامنهي( ميو شاامال غرب يارتفاعات دراک شاامال

ي جهت شيب نيز تهيه شود )عليزاده، حوضه بر نوع فرسايش و همچنين ميزان سيالب دارد الزم است، نقشه

هاي شمالي، شمال غربي و غربي به دليل دريافت بارش زياد، ماندگاري طوالني مدت برف (. دامنه713: 1329

شتن  سکانرود و همکاران، و دا سرا شتر، ارزش باال دارند ) س يماني(. 231: 1324رطوبت بي ( در 1322) يو عبا

شااتر و رواناب يان بيساارعت جر يدار، دارابيشاا يهاداراي دامنه يهاان داشااتند که حوضااهيق خود بيتحق

ستند و در اعيسر يسطح ضهن يتر ه سحو ست. به يک هيدن به پيها زمان ر ش يل افزايدلدروگراف کمتر ا

نقش  ليس يريگدر شکل يفصل يهاخانهها و رودليابد. مسييش ميک افزايپ ي، دبيناهمواري و تراکم زهکش

ها شامل نهر اعظم و راز )سرشاخهيراز شامل رودخانه خشک که سرتاسر شهر شيکنند. شهر شيفا ميرا ا يمهم

م و فاصله يپ حر 3راز است. در شکل يغرب شهر شده شده است و رودخانه چنار راهدار در يآباد( کش يمعال

که به  ي)معابر و کنار گذرها( و مسکون يراز مشخص شده است. مناطق شهريموجود تا مرز شهر ش يهاليمس

سيحر صله نزدليم م س يترکيها تجاوز کرده اند و فا سبت به م شه دارالين  يرشتياز بيامت يها دارند در نق

ستند. ش ه ش يتراکم زهک ستفاده از ابزار هيشهر  شه يبر رو يدرولوژيراز با ا ستور کار قرار   DEM ينق در د

ساس آن آبراهه شد که بر رو يتجمع يهاانيها و جرگرفت که بر ا ستخراج   ها دستور کرنل آبراهه ينقشه يا

(line densityشد. مناطق شه از امتيب يشهر يهاکه تراکم راه آب ي( اعمال  ست، در نق  ياز باالتريشتر بوده ا

  يو عباساا يمانيباشااد. يراز ميشااهر شاا 6و  1مربوط به مناطق  ين تراکم زهکشاايشااتريبرخوردار هسااتند. ب

ش1322) شدين ي( تراکم زهک سيز در ت  يهاکه تراکم راه آب ييهان رو در محدودهيدارد. از ا يل نقش مهميد 

شه امتيب يشهر ست، در نق خط القعر رودخانه به علت دارا بودن مقدار  ان ويدارند. جر ياز باالتريشتر بوده ا

سطح  هايها، بخششتري هستند و هرچه به سمت دامنهيالب بيد سيل توليباالتر، داراي پتانس يان تجمعيجر

الب يد ساايل توليو متعاقب آن پتانساا يان تجمعيان جريم از مقدار جرياالرض و مرزهاي حوضااه حرکت کن

 ژه رودخانهيوها )بهان رودخانهير جريکه در مس ييهاحات مذکور، سلوليتوضکاسته خواهد شد. لذا با توجه به 

 رند.يگياد قرار ميز يلياد و خيزي در طبقه زيخليت سيو بزرگ( قرار دارند از نظر وضع ياصل
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 پ ب الف

   
 ج ث ت

و  يمنحن ي، شمارهيل، تراکم زهکشياز مسب، فاصله يب، جهت شيش يارهايدار معوزن ياس شدهيمقيب ي(: نقشه3شکل )

 بارش
Fig (3): Weighted unscaled map of slope, aspect, distance to the canal, drainage density, curve number and 

precipitation 
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 خ ح چ

   
 ر ذ د

، عمق آب ي، سازند، تراکم ساختمانياراض يارتفاع، کاربر يارهايدار معوزن ياس شدهيمقيب ي(: نقشه3شکل ) يادامه

 فرسودهخچه و بافت ي، تارينيرزميز
Continue-Fig (3): Weightless unscaled map of elevation, land use, formation, building density, groundwater Depth, 

history and worn texture criteria 
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 ز

، عمق آب ي، سازند، تراکم ساختمانياراض يارتفاع، کاربر يارهايدار معوزن ياس شدهيمقيب ي(: نقشه3شکل ) يادامه

 فرسودهخچه و بافت ي، تارينيرزميز
Continue-Fig (3): Weightless unscaled map of elevation, land use, formation, building density, groundwater Depth, 

history and worn texture criteria 

ه يتم حداکثر احتمال مشابهت تهيآن با الگور ين بود که نقشهي، پوشش زميمورد بررس يارهايگر از معيد يکي

 ر ويبا يهانيو باغات(، زم يکشاورز ي)اراض يسبز شهر يهاراز شامل پوششيشهر ش يد. پوشش اراضيگرد

 يالتراز بايامت يريل نفوذناپذيبه دل يشهر يشده، اراضجهينت ينقشه باشد که دريم يشهر يو سازها ساخت

 جهينتن ي( در پژوهش خود به ا2914) 1يشيبه خود اختصاص دادند. اوما و تات يريگليرا در رابطه با خطر س

 درفوذ ن بودن نييتوان به پاين را ميهستند. ا يريگليدر شهر الدورت مستعد س يدند که مناطق مسکونيرس

 يشهر يررسميغ يهاژه در شهرکيوبه يزهکش يهال عدم مناسب بودن شبکهين به دلين مناطق و همچنيا

 يريپذبيشتر آب در خاک، از آسيل نفوذ بيبه دل يکشاورز يگر، اراضينسبت داد. از طرف د يزيرو ضعف برنامه

 بحران رندگان به منظور اقداماتيگميتصم ييتواند جهت راهنماين نقشه مين، ايبرخوردارند. بنابرا يار کمتريبس

ار يبس از موارد يکيز ين ياراض ين، کاربريزم يرد. عالوه بر پوشش کلي، مورد استفاده قرار گيريشگيدر فاز پ

 تواند با استفادهيم يگردد. شماره منحن يالب تلقيجه خطر سيو در نت يشهر يهارواناب يريگمهم در شکل

                                                           
1- Ouma and Tateishi 
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منتج از  يمنحن يشماره يث، نقشه 3خاک، برآورد شود. در شکل  يکيدرولوژيه يهاو گروه ياز عامل کاربر

 شود بخش ساخت وين شکل مشاهده ميکا، ارائه شده است. همانطور که در ايروش سازمان حفاظت خاک آمر

ستند نسبت به راز( هيشهر ش يها )مناطق مرکزادروها، پشت بام و ساختمانيکه شامل معابر، پ يشهر يسازها

متفاوت، چمنزارها و مراتع در نقشه رواناب  ياهيپوشش گ يدارا ي، اراضيها، کشاورزهمچون باغ يگر اراضيد

 يعمدهاست.  يشناسنيزم يز متأثر از سازندهايخاک ن يکيدرولوژيه يهابرخوردارند. گروه ير باالترياز مقاد

اسه هاي مت، آهک با ميان اليهين، دولومييسطح باال و پاراز دشت با رسوبات يشهر ش يشناسنيزم يسازندها

از ين سازندها کمتر باشند در نقشه از امتيا يريزان نفوذپذيباشد که هر چه ميو مارل م يسنگي يا مارني، آهک

ن، ارتفاعات بابا ييراز دشت با رسوبات سطح باال و پايشهر ش يخ(. سازندها 3برخوردار هستند )شکل  يباالتر

 يه دامنهيمحمود يورديت، ابيو نصر سازند جهرم از جنس دولوم يارتفاعات سعد يدر امتداد دامنه يکوه

 يارتفاعات دراک اراض يدامنه ين الهاشمياز جنس سنگ آهک، شهرک رکن آباد، حس يدارک سازند آسمار

کلستان و دامنه ، يسازند رازک از جنس مارن و آهک سنگ دراک يغربک دامنه ارتفاعات يع الکترونيصنا

 يدراک سازند آغاجار يآباد و بخش از دامنهاز جنس ماسه سنگ و سلطان ياريبخت سازند دراک يارتفاعات غرب

الب دارد که با کاهش يس يريگدر شکل يادير زيباشند. نوع سازند و جنس خاک، تأثيم ياز جنس مارل و آهک

( در 1321) يري. ند(1717: 2914، يشياوما و تاتابد )ييش ميالب افزايت نفوذ آب، احتمال خطر سيظرف

 يهاا جذب آبيت يا نبودنشان در هداير بودن يبا توجه به نفوذپذ يشناسنيزم يپژوهش خود به نقش سازندها

 يهاعرصه يزيخليزان سياست که در م ييارهايگر از معيد يکيز ين ينيرزميعمق آب زاشاره کرد.  يسطح

 يراز مربوط به مناطق جنوبيدر شهر ش ينيرزميزان عمق آب زين ميدارد. کمتر يير بسزايتأث يو فراشهر يشهر

که سطح  ي. در مناطق(13: 1327و همکاران،  يدي)حم است يستابيت نفوذ متأثر از سطح ايظرف شهر است.

تر عيرحرکت سن بارش اشباع شده و باعث ين خاک به سرعت با اوليريز يهيباال است ال ينيرزميآب ز يستابيا

، تراکم سطوح ينيرزميآب ز يعالوه بر عمق سفره (.121: 1321و همکاران،  يگردد )قنواتيم يرواناب سطح

شهر  يد کنند. نقشه تراکم ساختمانيالب را تشديتواند سيز مين ير تراکم ساختمانينظ يرقابل نفوذ شهريغ

، 19 يه، گلستان در منطق1واقع در منطقه يوردي، اب3واقع در منطقه  يدهد که مناطق سعديراز نشان ميش

، به 7 يه، پانصد دستگاه ارتش واقع در منطق3، شهرک مهرگان و کوشکک در منطقه 2 يوالفجر در منطقه

 يابيز با ارزي( ن1327اند. صداقت و همکاران )را به خود اختصاص داده ياز باالتريشتر امتيزان تراکم بيلحاظ م

 يريفوذپذل کاهش نيدند که در نقاط پرتراکم شهر به دليجه رسين نتيالب در شهر آمل به اياز س يت ناشيحساس

در همه کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي در  .الب باالستيت به سير حساسيش سطوح نفوذناپذيو افزا
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رعت ه سر( بيش سطوح نفوذناپذي)افزا يشهر يشهرنشيني و روند ساخت و سازها يهحال توسعه، روند فزايند

اران، و همک ييباشد )تقوايل ميادامه دارد و اين خود به عنوان پتانسيلي براي وارد آمدن خسارت، هنگام وقوع س

ه يراز تهيمختلف در شهر ش يزمان يهاالب در بازهيس يهخچه با توجه به وقوع مخاطريه تاري(. ال76: 1317

 يتراز باالياند از امتب و خسارت قرار گرفتهيالب مورد آسيکه در اثر وقوع س ييهاه، پهنهين اليشده است. در ا

 1321و  1319و  1367 يهاراز مربوط به ساليش يهالين سيبرخوردارند. آخر يشهر يگر اراضينسبت به د

بازگشت  يل با دورهيک سيکه  1367ل سال يخچه سي( در ارتباط با تار1324و همکاران ) يباشد که جماليم

الب تا يرون زد و سيبلوار چمران ب يالب از مقاطع تنگ حوالياند که سن مورد پرداختهيست به اصد ساله بوده ا

 ين دست رودخانه خشک حواليياحاطه کرد. در پا را کامالً ين فعليدان دانشجو از بلوار گذشت و پمپ بنزيم

امکان تردد گروه نجات فراهم گشت نفربر  ق ويکه تنها  با قا يالب جاده را فرا گرفت به صورتيجاده کفترک، س

 يل بارندگيبه دل 1319ماه سال  يالب فرو رفتند. در دير سين جاده به زيدست انييپا يروستاها يو تمام

ه اچيراز به طرف دريالب از باال دست شهر شيل دفع سيک مسير رود خانه خشک )که خود يد آب از مسيشد

خسارت عمده وارد  يتجار يهاد و به منازل و مکانيگرد يا جارهابانيمهارلو است( خارج شد و در معابر خ

د، تداوم بارش، .... به يشد يز بر اثر بارندگين 1321(. در سال 79: 1312ساخت )مهندسان مشاور شهر و خانه، 

ن يشتريج ب( 3)با توجه شکل  وارد شد. ياعمده يهاخسارت يسعد يدروازه قرآن و محله يهامحدوده

 يهادر قسمت يد و تداوم بارندگيباشد که در صورت بارش شديم 19راز مربوط به منطقه يشهر ش يهابارش

 يار بارش داراير خواهند بود. معيپذبيالب آسيجاد مخاطره سيار بارش و ايراز از نظر معيشهر ش يشمال غرب

م. يباشيم يزان بارندگيش ميافزاش ارتفاع شاهد يکه با افزا يباشد به صورتيار ارتفاع ميم با معيارتباط مستق

ه شده يبارش تهساله( و خطوط هم 39ها )ن بارشيانگي، ميزان بارش بر اساس اطالعات هواشناسيم يهيال

ه ک ين مطالعه، مشاهده شد که در حاليل است. در ايل بروز سين دالياز مهمتر يکيد باران يبارش شداست. 

ر ل و خطيدر حوضه باالدست به خطر س يزان بارندگيها وجود دارد، مالبيبروز س يبرا يمحل يزان بارندگيم

د ل محدويو باالدست به دل يمحل ين هر دو بارندگيکند. بنابرايها کمک مان رودخانهياز باال آمدن جر يناش

ن يياپت يفيبه جهت ک يفرسوده شهر يهااند. بافتکپارچه شدهيل يه و تحليبودن مناطق مورد مطالعه در تجز

ند. قرار دار يشهر يگر اراضينسبت به د ياز باالتريها از امتالبيو عدم مقاومت در برابر س يمصالح ساختمان

بيشترين خسارات مربوط به مناطقي است که از بافات فرسوده، مصالح غيراستاندارد و نامقااوم برخوردارناد، 

شود. اين منااطق که مقر اوليه شهر محسوب ميشوند اين مناطق بيشتر در بافت قديمي شاهر مشااهده ماي

گرچه از تراکم مساکوني کماي برخوردارناد و رشاد عمودي چنداني ندارند اماا تاراکم جمعيات در آنهاا بيشتر 
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 يسطح يهامناسب، دفع نامناسب رواناب يل عدم وجود فاضالب شهرين بدلياز مناطق نوساز شهر است. همچن

و  يراحمديبرخوردارند )ام يياز باالين مناطق از امتيالب در ايز خطر سيه صفر نک بيب نامناسب نزديو ش

، هفت يسعد يهاند از محلز( عبارت 3راز )شکل ير شهر شيپذبيفرسوده آس يها(. بافت192: 1329همکاران، 

 يوردياب يه(، محل1 يهاز محالت درب شازده )واقع در منطق ييها، بخشيموري(، ت3 يهتنان )واقع در منطق

آباد و نيآباد، حس، سهلي(، پودنک، مولو11 يه)واقع در منطق ياستي(، محله ر1 يه)واقع در منطق يکوهو بابا

 (.3 يهار )واقع درمنطقيقصر شهر يهمحل

آل دهيا ينت مثبت و عکس آن برايآل پودهيا يها داراهيتر شاادن اعداد در التوان به بزرگيج فوق مياز نتا

ز نشااان يخليساا يهن فاصااله را از منطقين و بهتريکه در واقع بدتر(7و  4)شااکل اشاااره نمود  ينت منفيپو

از  يآل منفدهينقشاه ا يهيته يو برا 11 ينت مثبت اساتفاده از رابطهيآل پودهيا يه نقشاهيته يدهد. برايم

ستفاده م 12 يرابطه شيا س يينها يهگردد. نق شز يخليمناطق  س 7راز در يشهر  ار کم ،کم، يکالس خطر ب

 (1و  3، 6 يها)شکل ديگرد يبنداد طبقهيار زياد و بسيمتوسط، ز

  
 يآل منفدهيا ي(: نقشه4شکل )

Fig. (4): Positive ideal map 
آل مثبتدهيا ي(: نقشه5شکل )  

Fig. (5): Positive ideal map 
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 رازيز شهر شيخليمناطق س يينها ي(: نقشه6شکل )

Fig (6): Final map of flood-prone areas of Shiraz 
 ريخليخطر مناطق س يبندطبقه ي(: نقشه7شکل )

Fig (7): Risk classification map of flood-prone areas 
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 ر گوگل ارثيتصاو يراز بر رويز شهر شيخليس يها(: پهنه8شکل )

magesiarth eity on Google cones of Shiraz zFlood  Fig (8): 

 

 

 يريگجهينت-4

د. سپس با استفاده يالب استفاده گرديپارامتر مؤثر در وقوع س 13راز از يز شهر شيخليس يهاکانون ييجهت شناسا

بر اساس استخراج  TOPSIS يقيقرار گرفتند. مدل تلف يگانه مورد بررس 19مناطق  TOPSIS-GISافت يب رهيترک
از نظر  ياننه مکين گزين بهترييارها به منظور تعيک از معيهر  ين فاصلهييو تع يمثبت و منف يهانتيآل پودهيا

 ArcMap 10.3 افزارو نرم(GIS)  ييايل قابل کاربرد است. با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيمخاطرات س

ن يد. چندين گردييل تعياز نظر مخاطرات س يمکان يهانهين گزيبهتر TOPSISها انجام و از مدل هيال يسازآماده
ها و و رودخانه يشهر يهات انتقال محدود کانالينقش دارند، از جمله ظرف يشهر يده معمواًل در آبگرفتگيپد
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مستعد  مناطق يزهکش يهارساختيز يبدون بروزرسان يها سال توسعه شهرها و دهها و فاضالبين زهکشيهمچن
راز مرودشت، يش يراز: دروازه قرآن، جادهيشهر ش 3اند از: منطقه ک مناطق عبارتيراز به تفکيشهر ش يزيخليس

ب، تونل غر يان، سعديدانشجو ي، کويتنان، شهرک سعدمقام، بلوار هفتتنان، بلوار چهل، هفتياهلل ربانتيبلوار آ
ب اليس ي)عوامل اصل يرودخانه خشک و ساحل ير، کنار گذرهايانج ير گذرها(، محلهيلت، بلوار دلگشا )زيفض

(، ير و تراکم ساختمانيش سطوح نفوذناپذيم رودخانه، افزايش ساخت و سازها در حريب، افزايب، جهت شيش
هرک ه، شيبويد، شهرک سيجمش اعظم، بلوار تختلت، شهرک پرواز، بلوار رسوليراز: تونل فضيشهر ش 11 منطقه

الب يس يارتفاعات )عوامل اصل يواقع در دامنه يها، شهرک طالب، ساختمانيدبهشتي، شهرک شهيانتظاميروين
دفع  يهاستميم رودخانه، و عدم مناسب بودن سي، ساخت و سازها در حرينيرزمين بودن عمق آب زييب، پايش

رک مهرگان، محله ن، شهيفاضل، شهرک امام حس يمترستيآباد، بف آباد، سهلي: شر3(، منطقه يفاضالب شهر

و عدم مناسب بودن  ينيرزمين بودن عمق آب زييالب پايس يکوشکک، محله نصرآباد و ابونصر )عوامل اصل
ابان يابان کشاورز، خي، خيابان تختيراز: دروازه اصفهان، خيشهر ش 1(، منطقه يدفع فاضالب شهر يهاستميس
 يهاستميب و عدم مناسب بودن سيالب جهت شيس يحمزه )عوامل اصلبن ي)ع(، پل عل ي، پل امام عليموريت

، سلطان آباد، شهرک رضوان ي، مدرس، مهديحجت آباد، برق، دارات يها: شهرک2(، منطقه يدفع فاضالب شهر
، يوردي: محله اب1دار(، منطقه ل چنار راهيمسم يش ساخت و سازها در حريالب افزايس يو فجرنگار )عوامل اصل

ن ايالب طغيب و سيالب شيس ي)عوامل اصل امدادگر، فجر، بهمن، خبرنگار يشهدا يها، کنار گذريکوهسار مهد
، و ينيرزمين بودن عمق آب زييالب پايس ي)عوامل اصل يد نواب صفويها و شه: شهرک گل7رودخانه(، منطقه 

زهرا،  يکو، ي)ابوذر(، دباغ يگر، کوزهيگرشهي: ش2( منطقه يدفع فاضالب شهر يهاستميعدم مناسب بودن س
، و ينيرزمين بودن عمق آب زييالب پايس يه )عوامل اصليبويعصر و بلوار س يکتا(، ول يآباد، شهرک بهار )پافضل

 .(يدفع فاضالب شهر يهاستميعدم مناسب بودن س
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