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شبیٍسازی خطر سیالب با استفادٌ از مذل اتًمات سلًلی بر پایٍ  GISي RS

(مطالعٍ مًردی :حًضٍ آبخیس اليیجريد)
حسه شعباویویا  ، 1صذرالذیه متًلی* ،2غالمرضا جاوباز قبادی ،3شُریار خالذی
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-1داىكسَي دکحؼي اقليمقياؿی ،گؼوه زغؼافيا ،داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ ىَر
-2داىكيار ،گؼوه زغؼافيا ،داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ ىَر
-3اؿحادیار ،گؼوه زغؼافيا ،داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ ىَر
-4اؿحاد ،داىكکغه علَم زنيو ،داىكگاه قٍيغ ةٍكحی
پػیؼش نقالً1397/12/14 :
جأیيغ ىٍایی نقالً1398/2/16 :
چكیذٌ
پيف ةييی و جعييو نيؽان کهی فؼآیيغٌاي جَليغ رواىاب و اىحقال آن ةً ىقطً ظؼوزی صَضهً آةعيهؽ از اٌهيهث ظامهی
ةؼظَردار اؿث .ةؼآورد پحاىـيل جَليغ رواىاب در یک صَضهً زٍهث ةؼىانهًریهؽي در صفاتهث ظهاك و فؼؿهایف و ىيهؽ
نغیؼیث صَضًٌا از لضاظ جَليغ رواىاب و رؿَب ةـيار صائؽ اٌهيهث اؿهث .صَضهً آةعيهؽ ویهررود عههغجا ةهً دليهل
وضعيث جَپَگؼافی و فيؽیَگؼافی ،نَقعيث اقليهی ،عغم رعایث نكعنات فيی در اصغاث راه و اةييهً فيهی و جسهاوز ةهً
صؼیم رودظاىً ،زنيوقياؿی و دیگؼ عَانل ن ؤدؼ در ایساد رواىاب ،داراي پحاىـيل جَليغ ؿهيل در ةؼظهی از نَاقها ؿهال
نیةاقغ .در ایو پژوٌف کارایی نغل اجَنات ؿلَلی ةً نيؽلً روقی ىَیو و انکان جلفيه آن ةها ةؼىانهًٌهاي  GISةهؼاي
قتيًؿازي ظطؼ ؿيالب و ٌيغروگؼاف زؼیان ةهؼاي ویهررود نطالعهً قهغ .از دادهٌهاي کهارةؼي اراضهی ،گهؼوهٌهاي
ٌيغرولَژیک ظاك ،DEM ،دادهٌاي ةارش و ضؼیب زةؼي اؿحفاده قغ کً ٌهً یًٌا در قالب رؿحؼٌاي ةا اىغازه ؿهلَل
 30×30جٍيً قغىغ .ةؼاؿاس روش  ،SCSارجفاع رواىاب و ظطؼ ؿيالب در صَضً ةً دؿث آنغٌ .هچييو ،ةؼاؿاس نهغل
نَج ؿييهاجيک ،عه زؼیان و ةؼ طت نعادلً ناىييگ ،ؿؼعث زؼیان در ؿلَلٌا نضاؿتً قغ و از روي ؿؼعث زؼیهان
زنان پيهایف ةً دؿث آنغ .ةؼاؿاس ایو دادهٌاي ورودي ،گؼاف ؿؼي زناىی دةی ؿيالب ةؼاي  35رظغاد صغاکذؼ ةارش
 24ؿاعحً طی ؿالٌاي  1362جا  1396جؼؿيم قغ .ةيو نقادیؼ نكاٌغهاي و ةؼآوردي دةی نيهاىگيو در یهک ؿهاعث و
دةی صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً ةً جؼجيب  0/95و  0/98درمغ ٌهتـحگی در ایـهحگاه آوهَزکحی نكهاٌغه گؼدیهغ کهً
نتيو آن اؿث کً رویکؼد  CAعليؼوم ؿادگیاش نیجَاىغ ىحایر واقاگؼایاىًاي ةؼاي یک رویغاد طتيعی پيچيهغه ناىيهغ
رواىاب فؼاٌم ىهایغٌ .هچييو درمغ ظطاي نقادیؼ نكاٌغاجی و ةؼآوردي نياىگيو دةی در یهک ؿهاعث و دةهی صهغاکذؼ
ةارىغگی  24ؿاعحً ٌم ةً جؼجيب  14و  8/3اؿث کً دقث نياؿب نغل را ىكان نیدٌغ.

ياشٌَای كلیذی :اجَنات ؿلَلی ،ظطؼ ؿيالب GIS ،و صَضً آةعيؽ ویررود.

* -ىَیـيغه نـئَل09111212312 :

Email: s_motevalli@iaunour.ac.ir
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ىهههایف ارجتههاط ةههيو یههک ؿههلَل و ٌهـههایگاىف
جعؼیب نیقَد (ظالقی و نلکاىی .)1395 ،از زهلً
ویژگیٌاي اجَنات ؿهلَلی ایهو اؿهث کهً ف ها و
زنان ةً مَرت گــهحً پهيف نهیروىهغ .اجَنهات
ٌهگو اؿث و عهل ةً روزرؿاىی ةً مَرت ٌهگهام
اىسام نیقَد .قَاىيو ةؼاؿهاس ٌهـهایًٌهاي ٌهؼ
ؿلَل جعؼیب نیقَىغ و نهیجَاىيهغ فهؼم قطعهی و
اصحهالی داقهحً ةاقهيغ (وان و ٌهکهاران.)2007 ،
فٍيههیفههؼ و ٌهکههاران ( )1385ةيهان کؼدىههغ کههً
نؽایههاي اجَنههات ؿههلَلی قههانل ؿههؼعث ،ف ههاي
گــحً ،نضلی ةَدن و نَازي ةَدن اؿث .از نٍم-
جؼیو کارٌاي پژوٌكی و کارةؼدي در زنييً قتيً-
ؿازي ؿيالب ةا اؿهحفاده از نهغل اجَنهات ؿهلَلی
نیجَان ةهً کهار دهاىیظهاىی و ٌهکهاران در ؿهال
 1391ةا عيهَان قهتيًؿهازي رواىهاب و فؼؿهایف
ظاك ةا اؿحفاده از روش اجَناجاي ؿلَلی ،اعلههی و
ٌهکاران در ؿال  1394ةا عيَان نغلؿازي ةارش
 رواىاب ةا اؿحفاده از نغل اجَناي ؿلَلی و ظالقیو ٌهکاران در ؿال  1395ةها عيهَان قهتيًؿهازي
ظطؼ ؿيالب ةا اؿحفاده از نغل اجَنات ؿهلَلی ةهؼ
پایً  GISاقاره ىهَد کً در ةعف پيكييً پژوٌف،
روشقياؿی و یافحهًٌهاي ایهو پهژوٌفٌها ارائهً
ظَاٌغ قغ .وقَع ؿيالب در صَضً آةعيهؽ ویهر-
رود ،ةاعخ آؿيب رؿاىغن ةً قتکً آةؼؿاىی ،پلٌها
و آب ةيغانٌا ،اراضی و ىٍؼٌاي کكاورزي و ةهاوی،
قکـحً قغن جيؼٌاي ةؼق ،ریؽش ؿهيگ و راىهف
زنيو ،آةگؼفحگی نعاةؼ ،نيازل و نغازهٌا در نياط
قههٍؼي و روؿههحایی ،جعؼیههب راهٌههاي ارجتههاطی و
آؿيبٌاي زاىی نهیقهَد .ةهؼ ادهؼ ةارىهغگیٌهاي
قههغیغ و نههغاوم و زههاري قههغن ؿههيل در صَضههً
ویررود طی ؿالٌهاي  1394و  ،1398ةؼظهی از
نعههاةؼ و راهٌههاي ارجتههاطی ،دیههَارهٌههاي رودظاىههً،
زنيوٌاي کكهاورزي و واصهغٌاي نـهکَىی دچهار

مقذمٍ
ةهها وزههَد جضقيقههات فههؼاوان و ةههًروههم روشٌههاي
نعحلههب ةؼرؿههی روىههغ گـههحؼش ؿههيالب ،ایسههاد
روشٌایی ةا مؼفًزَیی در زنهان و ٌؽیيهً ةهؼاي
ازؼاي ایو نـألً نٍم ٌيَز ضؼوري ةً ىظهؼ نهی-
رؿغ .در ایو زنييً ةا نضلهی کهؼدن نيهاطقی کهً
پحاىـيل فؼاواىی در وقا ؿيالب دارىهغ ،نضهغوده-
ٌایی کً ظطؼپػیؼي ةهيفجهؼي دارىهغ ،نكهعل
نیقَىغ و انکان نهغیؼیث ةٍييهً ؿهيالب فهؼاٌم
نیقَد .گام ىعـث در نغیؼیث ؿيالب و دقهث-
ٌاي ؿهيالةی ،کهارةؼد روشٌهاي گَىهاگَن ةهؼاي
قتيًؿازي ظطؼ ؿيالب اؿث؛ یکی از زغیهغجؼیو
ایو روشٌا اؿحفاده از ؿيـحم اطالعات زغؼافيایی
و ؿيسف از دور اؿث کً در ةـهياري از نطالعهات
ةههً کههار رفحههً اؿههث؛ از زهلههً دوان و ٌهکههاران
( ،)2007اةَالهسههغ و ٌهکههاران (ٌ ،)2010ههک و
ٌهکهههاران ( ،)2012کَنهههار و نٌَهههان (،)2014
العؼاچی ( )2015و لكهکؼي و ٌهکهاران (.)1392
ةا جَزً ةهً فقهغان ایـهحگاهٌهاي ٌيهغرونحؼي در
ةيفجؼ صَضًٌاي آةعيؽ ،جَؿعً روشٌاي جعهيو
رواىاب ةؼاي ایو صَضًٌا ضؼوري اؿث (ظهالقی و
نلکاىی .)1395 ،روشٌاي گَىاگَىی ةؼاي جعههيو
رواىاب در صَضًٌاي فاقغ آنار وزَد دارد؛ یکهی از
روشٌاي ىَیو اجَنات ؿلَلی اؿث؛ ایهو روش در
جضقيقات نؼةهَط ةهً آب و نضهيی زیـهث جلفيه
ظههَةی ةهها  GISپيههغا کههؼده اؿههث (ژان و ٌَاىههگ،
2004؛ کههاو و ىههَنو .)2008 ،اجَنههات ؿههلَلی
روقی ؿاده ةؼاي ةؼرؿی ؿيـهحمٌهاي دیيهانيکی
اؿث و نیجَاىغ ویژگیٌاي طتيعهی ؿيـهحم را در
ؿطَح نعحلب جَمهيب کيهغ .ةهً عتهارجی دیگهؼ،
رویکؼد اجَنات ؿلَلی روقی قَي ةهؼاي جَمهيب،
فٍم و قتيًؿازي رفحار ؿيـحمٌاي پيچيغه اؿث.
در اجَنات ؿلَلی دؿهحًاي از قهَاىيو ویهژه ةهؼاي
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جعؼیب قغهاىغ .عالوه ةؼ آدهار نلههَس و نـهحقيم
ؿيالب در ؿطش صَضً نَرد ةؼرؿیٌ ،ؼ ؿالً ةً-
واؿطً وقَع ؿيالبٌاي ةؽرگ ،فؼؿایف کيهارهاي
قاةل نالصظًاي در رودظاىً ویر اجفهاق نهیافحهغ
کً ظَد نیجَاىغ ةاعهخ از دؿهحؼس ظهارج قهغن
ةعف قاةل جَزٍی از ظاك صاملعيؽ ؿطش صَضً
قَد .ةا جَزً ةا نَارد ذکؼ قغه ،قتيًؿازي ظطهؼ
ؿيالب ایو صَضً ةًنيظَر کاٌف ظـارات ىاقهی
از وقَع ؿيالب ضؼوري نیىهایهغ و نهغل اجَنهات
ؿههلَلی روقههی نياؿههب ةههؼاي جعهههيو رواىههاب و
ؿيالب اؿث .ةا جَزً ةهً قاةليهث رویکهؼد اجَنهات
ؿلَلی ،نیجَان ةا دادهٌاي ورودي ؿهاده ٌهاىيهغ
نغل ارجفاعی رقَنی و دةی رظغاد ؿيالب و نيؽان
گـحؼش آن را جعهيو زد و نيؽان ارجفاع آب ىاقی
از ؿيالب را ارائً داد .آگاٌی از ایو نـألً نیجَاىغ
در کاٌف ادؼات ؿيل و نغیؼیث ةٍييً ایو پغیهغه
نعهؼب نهؤدؼ واقها قهَد .ةيهاةؼایوٌ ،هغف امههلی
پژوٌف صاضؼ قتيًؿازي ظطؼ ؿيالب ةا اؿحفاده
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از نغل اجَنات ؿلَلی ةؼ پایً  GISو  RSدر صَضً
آةعيؽ ویررود اؿهث جها نكهعل قهَد کهً چهً
ةعفٌایی از ؿطش صَضً ظطؼ ؿيالب ةيفجهؼي
داقحً و از ظـارتٌاي زاىی و نالی ىاقی از ؿيل
جا صغ انکان کاؿهحً قهَد .ةها ازهؼاي ایهو نهغل،
نياط پؼ ظطؼ ةً لضاظ ؿهيل در گـهحؼه صَضهً
آةعيؽ ویررود نكعل قغه و نقغار دةی ؿيالةی
رودظاىهً در ةهازهٌههاي نعحلهب آن در طهی زنههان
نضاؿتً ظَاٌغ قغ.
محذيدٌ مًرد مطالعٍ
صَضً آةعيؽ ویررود ةيو عؼضٌاي زغؼافيایی
´ 36˚ 16جا ´´ 36˚ 27´ 30قهالی و طَل
زغؼافيایی ´ 51˚ 58جا ´ 52˚ 5قؼقی واقا قغه
اؿث .ایو صَضً ةا نـاصحی نعادل  116کيلَنحؼ
نؼةا از وؼب ةً صَضً گليغرود و از قؼق ةً
صَضً واز نيحٍی نیقَد (قکل .)1

قکل  :1نَقعيث زغؼافيایی صَضً آةعيؽ ویررود

 300نيلینحؼ کاٌف نییاةغ (اؿهاعيلی و
صـيوزاده .)1389 ،طَل آةؼاًٌ املی ویر از
نؼجفاجؼیو ىقطً (ارجفاع  3400نحؼ) جا ظؼوزی
رود از کٌَـحان (ارجفاع  200نحؼ) صغود 25

ةارش نحَؿی صَضً ةً روش نياىگيو 617
نيلینحؼ در ؿال نضاؿتً گؼدیغه اؿث کً ایو
نقغار ةً ؿهث ظؼوزی صَضً جا صغود 800
نيلینحؼ افؽایف داقحً و ةً ؿهث ةا دؿث آن جا
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دارا ةَده و ةً ىـتث ؿيگيو جا ةـيار ؿيگيو نی-
ةاقغٌ .هيو عانل نیجَاىغ جأديؼ قاةل جَزٍی را در
ٌيغروگؼاف ؿيل داقحً ةاقغ.

کيلَنحؼ نیةاقغ .از ىظؼ جَپَگؼافی نضغوده نَرد
نطالعً از ؿً واصغ کٌَـحان ،کٌَپایً و دقث
جكکيل قغه اؿث .در ةازه زيَةی ،رودظاىً از یک
طؼف در نساورت صاقيً دره قؼار داقحً و از
طؼف دیگؼ داراي دقث ؿيالةی نیةاقغ .در
ةعفٌاي نياىی ،رودظاىً در ةـحؼي کانال آةؼفحی
قؼار داقحً و ةًمَرت عهَدي دقث ؿيالةی ظَد
را صفؼ ىهَده و ؿً ؿطش پادگاىً آةؼفحی را در
صاقيً رود ةً وزَد آورده اؿث .از ایيؼو کاىال ةً-
مَرت ىـتحا نضغودي ةا پادگاىًٌاي آةؼفحی
نساور در جهاس اؿث (نحَلی و ٌهکاران.)1392 ،
رؿَةات ةـحؼ قانل ریگ ،قلَه ؿيگ و قطعً
ؿيگ و واریؽهٌاي ةؽرگ نیةاقغ .در ةعفٌایی
از نـيؼ رودظاىً ىيؽ ةً علث وزَد رؿَةات
نيفنل ،کؼاىً کاىال نحنل ةً دقث ؿيالةی
ىـتث ةً زیؼةؼي و فؼؿایف صـاس ةَده و ةاعخ
پٍوقغگی و زاةسایی کاىال نیگؼدد کً ایو
پٍوقغگی ىيؽ ةا نَاىا رؿَةی و ؿکٌَاي آةؼفحی
نيطقً نیةاقغ (نحَلی و ٌهکاران .)1392 ،ةياةؼ
گؽارقات ؿازنان آب نيطقًاي اؿحان نازىغران،
جعغاد ؿيلٌاي دتث در اؿحان از ؿال  1335جا
 1398ةً ةيف از  190نَرد نیرؿغ کً صَضً
ویررود ٌم از ایو ؿيالبٌا ةیةٍؼه ىتَده اؿث.
ایو صَضً عهغجا ةً دليل وضعيث جَپَگؼافی و
فيؽیَگؼافی ،نَقعيث اقليهی ،عغم رعایث
نكعنات فيی در اصغاث راه و اةييً فيی و جساوز
ةً صؼیم رودظاىً ،زنيوقياؿی و دیگؼ عَانل نؤدؼ
در ایساد رواىاب ،داراي پحاىـيل جَليغ ؿيالب در
ةؼظی از نَاقا ؿال نیةاقغ .ةا جَزً ةً وزَد
ظاكٌاي قٍَهاي ةا اف رؿی در ؿطش صَضً،
ىفَذپػیؼي ةارش ىـتحا کم ةَده و جَليغ رواىاب
زیاد اؿث .ایو ظاكٌا در اف ٌاي ةا ةافث
نحَؿی جا کهی ؿيگيو و در اف  Bرس زیادجؼي

مًاد ي ريشَا
قتيًؿهازي ؿهيالب ةها اؿهحفاده از نهغل اجَنهات
ؿلَلی ىياز ةً دادهٌاي کارةؼي اراضی ،گهؼوهٌهاي
ٌيههغرولَژیک ظههاك ،DEM ،دادهٌههاي ةههارش و
ضؼیب زةؼي صَضً داقث کً ٌهً ایو یًٌها در
قالب رؿحؼ و ةها اىهغازه ؿهلَل  30×30نحهؼ جٍيهً
قغىغ .ةؼاؿاس روش  ،SCSارجفاع رواىهاب و ظطهؼ
ؿيالب در صَضً آةؼیؽ ةهً دؿهث آنهغ .ذکهؼ ایهو
ىکحً ضؼوري اؿث کً ةؼاي ةؼآورد ارجفهاع رواىهاب
در نههغل  SCSاز دادهٌههاي صههغاکذؼ ةارىههغگی 24
ؿاعحً نيطقً نَرد نطالعهً طهی دوره آنهاري 35
ؿالً ( )1396-1362و ٌهچييو اطالعات کهارةؼي
اراضههی اؿههحعؼاج قههغه از جنههاویؼ نههاٌَارهاي
 Landsatؿهههالٌهههاي  1367و  1385در کيهههار
اطالعههات نؼةههَط ةههً ةافههث ظههاك و گههؼوهٌههاي
ٌيهغرولَژیک آن ،گههؼوه رطههَةحی ظههاك ،قههيب و
پَقف اراضی اؿحفاده قغ .ةها جَزهً ةهً جغييهؼات
کارةؼي اراضی اجفاق افحاده در ؿهطش صَضهً و در
ىحيسً جغييهؼ نقهادیؼ  CNکهً ةهً جتها آن نقهایؼ
رواىاب ةؼآوردي طی زنانٌاي نعحلب جغييهؼ پيهغا
نیکيغ ،یً کارةؼي نـحعؼج از جنَیؼ ناٌَارهاي
ؿال  1367ةًعيَان الگهَي کهارةؼي اراضهی دوره
اول نطالعاجی ( 1362جا  )1375و از یهً کهارةؼي
اؿحعؼاج قغه از جنَیؼ ناٌَارهاي ؿال  1385ةً-
عيَان الگَي کهارةؼي اراضهی دوره دوم نطالعهاجی
( 1376جا  )1396نتيا قؼار گؼفحيغ .در ىٍایهث ،ةهؼ
اؿاس نغل نَج ؿهييهاجيک ،عهه زؼیهان و ةهؼ
طت نعادلهً ناىييهگ و عهه زؼیهان رواىهاب در
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اطالعاجی زم ىيؽ قانل کارةؼي اراضی ،گؼوهٌهاي
ٌيغرولَژیک ظاك ،نغل رقَنی ارجفاع ،آةؼاًٌٌاي
صَضً ،دادهٌاي ةارش و دةی نيطقً اؿهث کهً در
ادانً روش آنادهؿازي ٌؼ کهغام از آنٌها جكهؼیش
نیقَد .ةا جَزً ةً ایيکً ؿاظحار اجَنات ؿلَلی ةؼ
چٍار امل قتکً ؿلَلی ،صالث ؿهلَلٌ ،هـهایگی
ؿلَلٌا و قَاىيو اىحقال و زنان اؿحَار اؿهث ،ایهو
نغل ةؼاي قتيًؿازي ؿيالب صَضً آةعيؽ ویهر
قانل نؼاصل زیؼ اؿث.

طراحی مذل گسترش سیالب با استفادٌ از مدذل
اتًمات سلًلی

اجَنات ؿهلَلی ( )CAرا نهیجهَان در پغیهغهٌهاي
فيؽیکی کً رفحار پغیهغه ةها نعهاد ت دیفؼاىـهيلی
صاکم ةؼ آن جكؼیش نیقَد ،ةً کار ةؼد .نغلٌهاي
اجَنههات ؿههلَلی ؿيـههحمٌههاي ؿههاده گــههحًاي
ٌـحيغ کً ةها قهَاىيو ؿهاده و نضلهی نهیجَاىيهغ
نضاؿههتات و رفحارٌههاي پيچيههغهاي از ظههَد ةههؼوز
دٌيغ .نضلی ةَدن ةً ایو نعيا اؿث کً در جعيهيو
نقههغار زغیههغ ٌههؼ ؿههلَل ،ؿههلَلٌههایی کههً در
ٌهـایگی ظَد ٌـحيغ ،جأديؼگػار ةهَده و ؿهلَل-
ٌاي دورجؼ جأديؼي ىغارىغٌ .هؼ ؿهلَل ةهؼاي ظهَد
نسهَعًاي از صا ت را دارد کً وضعيث یها صالهث
ظَد را در گامٌاي زناىی گــحً داةث ،نطهاة ةها
قاىَن نضلی جغييؼ نیدٌغ .قَاىيو صالث در طهَل
کار داةث ٌـهحيغ و جغييهؼ ىههیکييهغ .اؿهحفاده از
فؼنَلٌاي ؿاده و قياظحً قغه ةهًعيهَان قهَاىيو
اىحقال از نؽایاي ایو نغل نیةاقغ .در ایو پژوٌف
از نههغل اجَنههات ؿههلَلی و از  Model Builderدر
نضيی  ArcGISةً نيظَر قتيًؿهازي ؿهيالب در
صَضً آةعيؽ ویررود اؿحفاده قهغه کهً نؼاصهل
نعحلب آن در قکل  2آورده قغه اؿث .یهًٌهاي

شبكٍ سلًلی

در اجَنات ؿلَلی ف ا ةً مَرت یک قتکً جعؼیهب
نیگؼدد کً ةً ٌؼ ظاىً آن ،یک ؿلَل گفحً نهی-
قَد .قتکً ؿلَلٌا نیجَاىغ اةعاد نحفاوجی داقهحً
و یک ،دو و یا ؿً ةعغي ةاقهغٌ .هچيهيو اقهکال
نعحلفی از قتکً وزَد دارد کً ةً طتيعث پغیهغه
فيؽیکی واةـحً اؿث؛ قتکً نؼةعهی رایهرجهؼ از دو
ىَع دیگؼ نذلذی و قف گَقهً نهیةاقهغ .در ایهو
پژوٌف ،نهغل رقهَنی ارجفهاع نيطقهً ( )DEMو
یًٌاي رؿحؼي صامل از ٌهً پارانحؼٌهاي نهؤدؼ
ةهً مههَرت یههک قههتکًةيهغي دو ةعههغي ةهها اةعههاد
نكعل  30×30نحؼ ،جكکيل دٌيغه ف اي ؿلَلی
نغل اجَنات ؿلَلی پيكيٍادي اؿث (قکل .)2

قکل  :2فلَچارت نغلؿازي و قتيًؿازي ؿيالب ةا اجَنات ؿلَلی در صَضً آةعيؽ ویررود
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ةؼىانًىَیـی آؿانجؼ ،ةيفجؼ نغلٌاي  CAدر یک
قتکً دو ةعغي جكکيل نیقَىغ .در ایهو جضقيه
ىيؽ از یک اجَنات ؿلَلی دو ةعغي نؼةعی قکل ةها
قعاع ٌهـایگی یهک و قهکل ٌهـهایگی نهَر یها
ٌكثجایی اؿحفاده نیقَد (قکل  3ب) .ةا در ىظؼ
گؼفحو اصحهال پعف و اىحقال آب در ٌهً زٍهات
(ٌؼ ٌكث ؿلَل کيهاري) ،قهکل ٌهـهایگی نهَر
اىحعاب نیگؼدد.

َمسایگی سلًلَا

در  CAنههیجههَان از ؿههاظحارٌاي نعحلفههی ةههؼاي
ٌهـایگی اؿحفاده ىهَد .ىهَع ٌهـهایگی اٌهيهث
ةا یی در ةؼوز ىهَدن صالث یک ؿهلَل دارد؛ زیهؼا
جعييو کييغه جعغاد ٌهـهایگان قهؼکث کييهغه در
قاىَن اىحقال نضلی ةهَده و ةهؼ روي قهتکً اىحقهال
ناةيو ؿلَلٌا جأديؼگػار اؿث .نعهَلجهؼیو آنٌها
ٌهـایگی ون ىيَنو ،نَر ،اؿهيث و کَل نیةاقغ
(قکل  3الب) .ةا جَزً ةً طتيعهث پيکـهلی داده-
ٌاي ؿهيسف از دور و دیگهؼ نيهاةا و ٌهمچيهيو

قکل  :3الب) اىَاع ٌهـایگی در نغل اجَنات ؿلَلی (اعلهی و ٌهکاران)1394 ،؛ ب) ٌهـایگی نَر در نغل اجَنات
ؿلَلی (ظالقی و نکاىی)1395 ،

پيكؼوي زؼیان اقغام کؼد .والتا عؼمًٌاي پعهف
فاقغ قيب زاىتی اؿث و فقی داراي قهيب طهَلی
اؿث .ةياةؼایو ،نیجَان زؼیان یک ةعهغي و در دو
زٍث قيب طَلی زنيو فؼض کهؼد .زؼیهان یهک
ةعغي ةا ؿطش آزاد از نعاد ت  St. Venantپيؼوي
نیکيغ و قانل دو نعادلهً ةقهاي زهؼم و نهَنيحم
اؿث .یکی از قيَهٌاي صل ایهو نعهاد ت فهؼض
نَج ؿيهاىحيک یها زؼیهان ىؼنهال اؿهث .در ایهو
روش فؼض نیقَد کً زهالت قهحاب و گؼادیهان
عه زؼیان در نعادلً کلی نَنيحم در نقاةل ؿایؼ
ازؽاي نعادلً قاةل چكهمپَقهی ٌـهحيغ؛ ةهغیو-
جؼجيب نیجَان زؼیهان را یکيَاظهث فهؼض ىههَد.

حالت سلًل

جؼاز آب در ؿلَلٌا ( )Hةًعيَان صالهث ؿهلَل در
ىظؼ گؼفحً قغه و از طؼی راةطً  1نضاؿهتً نهی-
قَد .در ایو راةطً  Zارجفاع ؿهلَل نؼکهؽي اؿهث
کً ةا جَزً ةً  DEMصَضً نكعل نیقَدHp ،
ارجفاع ىاقی از ةارش ةاران در ؿهلَل و  Hnارجفهاع
آب دریافحی از ؿلَلٌاي ٌهـایً اؿث (ظهالقی و
نلکاىی.)1395 ،
H = Z + Hp + Hn
راةطً )1
ةغیونيظَر ،ةؼاي نضاؿتً رواىهاب ىاقهی از ةهارش
در ؿلَلٌا از نغل نَج ؿييهاجيک اؿهحفاده نهی-
قَد؛ ةا اؿحفاده از ایو نغل نیجَان ةً قتيًؿازي
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عه زؼیان را نیجهَان از راةطهًاي کهً اورجهَن و
نيغوز ارائً کؼدهاىغ ،ةًدؿث آورد (راةطً .)2
y = (niex/S00.5)0.6
راةطً )2
در ایو راةطً  yعه زؼیان رواىاب ةؼ صـب نحهؼ،
 ieقغت ةارش اضافی ةؼ صـهب نحهؼ ةهؼ داىيهًn ،
ضؼیب زةؼي ناىييگ x ،فاملً ٌؼ ؿهلَل در طهَل
نـيؼ زؼیان از ظؼوزی ةؼ صـب نحؼ و  S0قهيب
ةغون ةعغ اؿث .ةٍحؼیو روش ةؼاي نضاؿتً ةهارش
اضافی ؿلَل اؿحفاده از راةطهً  SCSاؿهث ،چهَن
قاةليههث اجنههال ایههو روش ةهها ؿيـههحم اطالعههات
زغؼافيایی ( ،)GISاؿحفاده از آن را ةيفجؼ کؼده و
پيفةييی اجَناجيک رواىاب را ةً مهَرت رضهایث-
ةعف فؼاٌم ىهَده اؿث .ةياةؼایو ،در ایو پهژوٌف
از روش  SCSاؿحفاده نیقَد؛ ةهغیو نيظهَر زم
اؿث ىقكً  CNةً دؿهث آیهغ .ؿهازنان صفاتهث
ظاك آنؼیکا ( )SCSدر ؿال  1972ةؼاي جعههيو
رواىاب از روي رگتارٌها ،ویژگهیٌهاي ىفَذپهػیؼي
ظاك ،پَقف گياٌی و نغیؼیث کكث صَضًٌهاي
آةعيؽ روقی ارئً کؼده اؿث .ایو ؿهازنان ،پهؾ از
نطالعات فؼاوان روي رگتارٌا ( )Pو زؼیان ؿطضی
ىاقی از آنٌها ( ،)Qراةطهً ةهيو ایهو دو را جقؼیتها
ظطی فؼض کؼد و ةً قکل راةطً  3ارائً ىهَد.

ةغیو نيظَر ،ىعـهث ةها اؿهحفاده از ىقكهً ةافهث
ظاك اداره نياةا طتيعهی اؿهحان نازىهغران و ىيهؽ
ةازدیغٌاي نيغاىی ةا ةٍؼهگيؼي از زهغول ؿهازنان
صفاتهههث ظهههاك آنؼیکههها ،ىقكهههً گهههؼوهٌهههاي
ٌيهههغرولَژیکی ظهههاك ( Hydrographic Soil
 )Groupsصَضً آةعيؽ ویر جعييو قغٌ .هچييو
ىقكً کارةؼي اراضی صَضً آةعيؽ ویر ةا اؿحفاده
از جناویؼ ناٌَارهاي  Landsatو ىيؽ از اداره نيهاةا
طتيعی اؿحان نازىغران جٍيً قغ .ؿهپؾ ةؼاؿهاس
جلفي یهً گهؼوه ٌيهغرولَژیک ظهاك ( )HSGو
کارةؼي اراضهی در نضهيی  ،GISىقكهً  CNةهؼاي
قؼایی ىؼنال (ظاك داراي رطَةث نحَؿی ةاقهغ و
قههيب ةههيفجههؼ از  5درمههغ ىتاقههغ) جٍيههً قههغ و
ةؼاؿاس روش قهؼودر و رؿهو ( ،)1990پهؾ از
ةؼرؿی فؼاواىی وقهَع ٌAMSها (رطَةهث پيكهيو
ظاك ،)1وضعيث ناهٌاي ؿال ةؼاؿاس ىهَع AMC
ظكک قياظحً نیقهَد و ةها جَزهً ةهً قهيبدار
ةَدن اراضی صَضً آةعيؽ ویر و ةً دليهل ةؼقهؼار
ىتَدن قؼایی ىؼنهال ،جنهضيضات ةهؼ روي  CNةها
ةٍؼهگيؼي از رواةی رایر اىسام نیگيؼد .ةياةؼایو ،از
راةطً  5ةؼاي جتهغیل  CNىؼنهال ةهً  CNظكهک
( )CNIاؿحفاده نیقَد (ظالقی و نلکاىی.)1395 ،

راةطً )3

راةطً )5

در ایو راةطً Q ،ارجفهاع رواىهاب ةهً نيلهینحهؼP ،

ٌهچيههيو ،از آىسهها کههً قههيب زنههيو ىيههؽ عانههل
جأديؼگػار دیگؼي در نيؽان قهاره نيضيهی رواىهاب
اؿث ،ةا افؽایف قيب جَان صفه رطهَةحی ظهاك
کههاٌف و وراىههاب افههؽایف نههییاةههغ .نقههادیؼ CN
نيغرج در زغول  SCSةؼاي زنيوٌهایی ةها قهيب
کمجؼ از  5درمغ مضيش اؿث و ةهؼاي قهيبٌهاي
ةيفجؼ از آن ،ةایغ امالح قَد کً از راةطًٌاي  6و
 7نههیجههَان اؿههحفاده ىهههَد (ظههالقی و نلکههاىی،
.)1395

صغاکذؼ ةارش  24ؿاعحً ةهً نيلهینحهؼ و  Sعانهل
نؼةَط ةً ىگٍغاقث آب در ظاك ةؼ صـب نيلهی-
نحؼ اؿهث کهً از روي نكعنهات ظهاك ،پَقهف
گياٌی ،قيب و قؼایی رطَةث پيكيو ظاك عهغد
ةیةعغي ةً ىام قهاره نيضيی ( )CNجعيهيو نهی-
ةاقغ کً ةا اؿحفاده از آن و ةً کهک راةطً  4نهی-
جَان  Sرا ةً دؿث آورد.
راةطً )4

راةطً )6
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اؿث کً ةؼاي نغلؿازي رواىاب ةًنيظهَر جسهيها
ةارش نازاد از ؿهطش صَضهً از روش  D8اؿهحفاده
نیقَد .یعيی ةارش نازاد در زٍث قيب صؼکهث
نیکيغ و جسهيها نهیقهَد .روش جعؼیهب قهتکً
زٌکكی روش  SFD82ىانيغه نهیقهَد .الگهَریحم
 D8نحغاولجؼیو روش ةؼاي جعييو زٍهث زؼیهان
اؿث کً در ایو پژوٌف از افؽوىً  ،ArcHydroکهً
از الگههَریحم  D8اؿههحفاده نههیکيههغ ،در نضههيی
 ArcMapةً نيظَر جعييو زٍث زؼیان در ؿهطش
صَضً آةعيؽ ویر اؿحفاده نیقَد.

راةطً )7
در ایيسا  CNIIقهاره نيضيی ةؼاي قؼایی رطَةحی
نحَؿی CNI ،قهاره نيضيی ةؼاي قؼایی رطهَةحی
ظكک و  aقيب زنيو ةهؼ صـهب درمهغ (> 1/4
 )0/14اؿث کً  0/14یا ٌههان  14درمهغ اؿهث.
ةؼاي ةً دؿث آوردن ىقكهً رؿهحؼي ةهارش ( )Pاز
روش درویههاةی  IDWدر نضههيی  GISو صههغاکذؼ
ةارش  24ؿاعحً ایـحگاه ٌَاقياؿی و ٌيغرونحؼي
ةٍؼه گؼفحً نیقهَد .در ایهو روش ،پيکـهلٌهاي
نسٍَل از طؼی نياىگيوگيؼي از ىقهاط نعلهَم در
ىؽدیکههی ٌههؼ پيکـههل جعهههيو زده نههیقههَد و
نقادیؼي کهً ةهً نؼکهؽ پيکـهل ىؽدیهکجؼىهغ ،در
جعهيو نقغار نسٍهَل وزن ةهيفجهؼي دارىهغ .در
ىٍایث ،ةا نضاؿهتً  CNI ،Pو  Sنيهؽان  Qجعههيو
زده نیقَد .ؿپؾ قغت ةهارش اضهافی ةهؼاي ةهً
کارگيؼي در نغل نَج ؿهييهاجيک نضاؿهتً نهی-
قَد.

زمان

در ٌؼ گام زناىی و ةعغ از جعييو صالهثٌها ،جَزیها
زؼیان ةؼاؿاس قاىَن اىحقال (در زٍث ةيفجهؼیو
قههيب) مههَرت نههیگيههؼد .در ایههو نؼصلههً ةههؼاي
نضاؿتً زنان پيهایف ةً عؼض ؿلَلٌا و ؿهؼعث
ىياز اؿث .زنان پيهایف زناىی اؿث کً طَل نی-
کكغ آب یک ىقطً صَضً ةً ىقطهً دیگهؼ را طهی
کيغ .در واقا ،زنان پيهایف زؽئی از زنان جهؼکهؽ
اؿث .زنهان پيههایف از ىـهتث طهَل زؼیهان ةهً
ؿؼعث زؼیان ةً دؿث نهیآیهغ .ةها نعلهَم قهغن
عه زؼیان در نؼصلً قتهل ،ةها اؿهحفاده از راةطهً
ناىييگ ،ؿؼعث زؼیان طته راةطهً  8ةهً دؿهث
نیآیغ .در ایهو راةطهً  nضهؼیب ناىييهگ اؿهث و
ةؼاؿهاس زهغول  1نكهعل نهیقهَد (ظهالقی و
نلکاىی.)1395 ،
راةطً )8

قًاویه اوتقال

قَاىيو اىحقال در واقا ىضَه گـحؼش پارانحؼ نهَرد
ةؼرؿی را ىكان نیدٌغ .قَاىيو اىحقهال یها جعيهيو
زٍث زؼیان ةؼاؿهاس فؼضهيً اىحقهال آب از یهک
ؿلَل ةا ةار پحاىـيل ةؽرگجؼ ةً ؿلَل نساور داراي
ةار پحاىـيل کَچکجؼ اىسام نهیگيهؼد .در مهَرجی
کً چيغیو ؿلَل ٌهـایً داراي ةار پحاىـيل کمجؼ
ىـتث ةً ؿلَل نؼکؽي ةاقغ ،آب ةهً ؿهلَلی کهً
اظحالف ةار ةيفجؼي ةا ؿلَل نؼکؽي دارد ،زؼیان
نییاةغ .ةؼاي ؿلَلٌاي ٌهـایً قطهؼي ،اظهحالف
ارجفاع پؾ از جقـيم ةؼ زػر  2ةا ؿلَلٌاي دیگهؼ
نقایـً نیقَد .در ایيسا قهَاىيو اجَنهات ؿهلَلی
ٌهان قَاىيو فيؽیکی قياظحً قغه در ٌيهغرولَژي

=v
1/nR2.3S01.2=1/ny2.3S01.2=1/n(niex/S00.5)0.4
S01.2=(iex)0.4S00.3(0.6)/n
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زغول  :1نقادیؼ ضؼیب زةؼي ناىييگ ةؼاؿاس کارةؼي اراضی و ىَع پَقف گياٌی در آةعيؽ ویررود

ىهَد (عتاؿی .)1393 ،ایو نؽیث کهارةؼد و کههک
فؼاواىی ةً کارةؼ نیىهایغ؛ ةًگَىًاي کً نیجهَان از
اةؽارٌاي  GISةًؿادگی در ةؼىانً اؿحفاده ىههَد و
ىيازي ةً ىَقحو نسغد آنٌها وزهَد ىهغارد .نهغل
اجَنات ؿلَلی ةا ٌغف قتيًؿازي ؿيالب صَضهً
آةعيؽ ویررود قانل نؼاصل زیؼ نیةاقغ.
ةؼىانً نضاؿتً ارجفاع رواىهاب ىاقهی از ةهارش درؿلَلٌا؛
ةؼىانً جعييو جؼاز آب ؿلَلٌا ،در واقا ةها ازهؼايآن وضعيث و صالث ٌؼ ؿلَل جعييو نیقهَدٌ .هؼ
ؿلَل صهاوي اطالعهات ارجفهاع از  DEMو ارجفهاع
رواىاب ار نؼصلً اول نیةاقغ کً نسهَعا نكهعل
کييغه جؼاز آب ظَاٌغ ةَد؛
3
ةؼىانً جعييو زٍث زؼیهان و گـهحؼش ؿهيالبکههً ةههؼاي جعيههيو زٍههث زؼیههان از الگههَریحم D8
اؿحفاده نیقَد .در ایو روش ،زٍثٌا ةهيو  1جها
 128کغگػاري نیقَىغ و ارزش عغدي ٌؼ ؿهلَل
نـيؼ صؼکث آب را از درون پيکـل ةً ظارج از آن
ةيان نیىهایغ؛
ورود ىقكً ةارش زغیهغ و جکهؼار نؼاصهل اول جهاؿههَم ةههًنيظههَر جَليههغ ىقكههً رواىههاب در جهههانی
رظغادٌاي دوره آناري

شبیٍسازی سیالب

ؿؼاىسام ،ةؼاي قتيًؿازي گـحؼش ؿيالب از زةان
ةؼىانًىَیـی پایحَن اؿحفاده قغ .ةا اؿحفاده از ایهو
زةان نیجَان قَاىيو ؿهاده ریاضهی ةها ىهام قهَاىيو
اىحقال نغل اجَنات ؿلَلی را ىَقث و ازؼا کؼد .در
صقيقث ،از ةؼىانً پهایحَن ةهؼاي اىحقهال رواىهاب از
ةا دؿث ةً پهایيودؿهث اؿهحفاده نهیقهَد .ایهو
ةعف قتيً ةً روش نهغت  -نـهاصث در جعيهيو
رواىاب اؿث .جعغاد زیادي از ةؼىانًىَیـهان پهایحَن
را ةً دليل ؿادگی ،ؿٍَلث ظَاىغن ،اىعطافپػیؼي
و انکاىههات فههؼاوان ةههًعيههَان زةههان ةؼىانههًىَیـههی
ةؼگؽیغهاىغ .پایحَن یهک زةهان ؿهطش ةها ةهَده و
انؼوزه کارةؼٌاي ةـيار قهَي از آن اؿهحفاده نهی-
ىهایيغ .پایحَن زةان ةؼىانًٌاي کارةؼدي  GISنهی-
ةاقغ و ةؼىانهً ىَقهحً قهغه ةها پهایحَن نهیجَاىهغ
ٌهههاٌيگی کههانلی ةهها نضههيی  GISو اةؽارٌههاي آن
داقحً ةاقغ؛ درصالیکً زةانٌاي رایر دیگهؼ ىظيهؼ
زاوا ایو قاةليث را ىغارىغ .ةياةؼایو ،در ایو پژوٌف
از زةههان ةؼىانههًىَیـههی پههایحَن ةههؼاي نههغل CA
اؿحفاده قهغه اؿهث .نؽیهث عههغه زةهان پهایحَن
قیءگؼا ةَدن آن اؿث؛ یعيی نهیجهَان از ةؼىانهً-
ٌاي ىَقحً قغه جَؿی ؿایؼ ةؼىانًىَیـان اؿحفاده
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 )1391نيان  11ایـحگاه نَرد اؿحفاده قياؿهایی
قغىغ .در ادانهً ،زٍهث جٍيهً یهًٌهاي صهغاکذؼ
ةارىغگی  24ؿاعحً ةؼاي ٌهؼ ؿهال از دوره آنهاري
 30ؿالً در ؿطش نيطقً نهَرد نطالعهً ،از روش-
4
ٌاي زنهيوآنهار درونیهاةی در نضهيی ArcMap
اؿحفاده قغ .نقایـً نقادیؼ  RMSEةً دؿث آنغه
از ؿههً روش درونیههاةی  RBF ،IDWو Kriging
(دایؼهاي ،5کؼوي 6و گَؿيو ،)7ىكان نیدٌهغ کهً
روش کؼیسييگ ةها جهاةا دایهؼهاي داراي کهحهؼیو
ظطا و ةهيفجهؼیو دقهث در درونیهاةی دادهٌهاي
صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً در ایو پهژوٌف اؿهث
(زغول  .)2ذکؼ ایو ىکحً ضهؼوري نهیىهایهغ کهً
دليل اؿحفاده از آنار  30ؿالً صغاکذؼ ةارىغگی 24
ؿاعحً  11ایـحگاه ىانتؼده در زغول  3ایهو اؿهث
کً دادهٌاي ةارىغگی از پؼاکيف نکاىی نياؿهب در
ؿطش نيطقً نَرد نطالعً ةؼظَردار ةهَده و جهأديؼ
قؼایی جَپَگؼافی را ةؼ روي نيؽان ةارش دریهافحی
در ةعههفٌههاي نعحلههب صَضههً آةعيههؽ ویههر (از
نياط نؼجفا و کٌَـحاىی گؼفحً جا نياط دقحی
و زلگًاي) ةً ظَةی نيعکؾ ؿازد.

ارزیابی مذل

دةی اوج و زنان وقَع آن از نٍمجؼیو نكعنًٌاي
ٌههؼ ٌيههغروگؼاف اؿههث .ةههؼاي ارزیههاةی و ةؼرؿههی
عهلکؼد نغل در اؿحعؼاج ٌيغروگؼاف نضاؿهتاجی،
عالوه ةؼ نعيار نؼؿَم ضؼیب ٌهتـحگی ،نعهَ از
نعيارٌایی (راةطًٌاي  9و  )10ىيؽ اؿهحفاده نهی-
قَد (ظالقی و نلکاىی.)1395 ،
راةطً )9
راةطً )10
کً  EQpدرمغ ظطاي دةی اوج اؿهث و  ETpدرمهغ
ظطاي رؿيغن ةهً دةهی اوج ) Qp(obsو ) Qp(comةهً
جؼجيههب دةههیٌههاي اوج نكههاٌغاجی و نضاؿههتاجی
ٌـحيغ و ) Tp(obsو ) Tp(comزنانٌهاي رؿهيغن ةهً
ایو دةیٌا ٌـحيغ .نقغار کهمجهؼ ظطاٌها عهلکهؼد
ةٍحؼ نغل را ىكان نیدٌغ .نقغار  EQpىكهان نهی-
دٌههغ کههً نقههغار دةههی اوج نضاؿههتاجی کههمجههؼ از
نكاٌغاجی اؿث .نقغار نيفهی  ETpىيهؽ ةيهاىگؼ آن
اؿث کً نغل زنان رؿيغن ةً دةی اوج را زودجؼ از
زنان نكاٌغاجی پيفةييی کؼده اؿث.

گريٌ َیذريلًشیک خاک

نٍمجؼیو پارانحؼ نَرد ىيهاز زٍهث ةهؼآورد ارجفهاع
رواىاب ةا اؿحفاده از نهغل  SCSو در ادانهً قهتيً-
ؿازي ؿيالب در صَضً آةعيؽ نَرد ةؼرؿی ،گهؼوه
ٌيغرولَژیک ظاك نیةاقغ .ةًنيظَر جعييو گهؼوه
ٌيهغرولَژیک ظهاك در صَضههً آةعيهؽ ویههررود،
ىقكً ةافهث ظهاك از اداره نيهاةا طتيعهی اؿهحان
نازىههغران اظههػ قههغ .ةؼاؿههاس ةافههث ظههاك ،و دو
9
پهههارانحؼ ىفَذپهههػیؼي( 8زهههغول  )4و آةگهههػري
(زغولٌاي  5و  ،)6ویژگیٌاي ظهاك نكهعل و
گههؼوه ٌيههغرولَژیک آن جعيههيو گؼدیههغ .در واقهها
نيؽان ىفَذپػیؼي ،از طؼی عه ظاك نيطقهً در
ةعفٌاي نعحلب (گؽارش نياةا ظهاك و قاةليهث
اراضههی اؿههحان نازىههغران ،نيههاةا طتيعههی اؿههحان

آمادٌسازی دادٌای مذل CA

شبكٍ بارش

ةًنيظَر قهتيًؿهازي ؿهيالب در صَضهً آةعيهؽ
ویررود ،دادهٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً 11
ایـحگاه ةارانؿيسی ٌهسهَار ةها نَقعيهث صَضهً
نَرد نطالعً از اةحغاي دتهث آنهار آنٌها جها ؿهال
 1391از قههؼکث آب نيطقههًاي اؿههحان نازىههغران
زهاآوري قغهاىغ .قکل  4نَقعيث ایو ایـحگاهٌا
را ىـتث ةً ویررود ىكان نیدٌغ .پؾ از ةؼرؿی
ایو دادهٌا ،رظغادٌاي صهغاکذؼ ةهارش  24ؿهاعحً
طههی دوره آنههاري نكههحؼك  30ؿههالً ( 1362جهها
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نازىغران) و ضؼیب ىفَذپػیؼي نضاؿتً نهیقهَد.
آةگػري ىيؽ ةا جَزً ةً قؼایی زغول  6و ىَع ةافث
ظاك جعييو نیگؼدد .ؿپؾ ةؼ پایً زغول  7و ةها
جَزً ةً دو پارانحؼ کالس آةگهػري و عهه ظهاك
ىهَىًةؼداري قغه ،نقادیؼ نَرد ىياز ةؼاي نضاؿهتً
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گؼوه ٌيغرولَژیک ظهاك ةؼاؿهاس راةطهً  11ةهً
دؿث نیآیغ (ىنؼجی.)1393 ،
راةطً )11
ىفَذپػیؼي  +آةگػري ; گؼوه ٌيهغرولَژیک ظهاك
()HSG

قکل  :4نَقعيث ایـحگاهٌاي ةارانؿيسی اطؼاف صَضً آةعيؽ ویررود کً دادهٌهاي نؼةهَط ةهً رظهغادٌاي صهغاکذؼ
ةارىغگی  24ؿاعحً آنٌا طی دوره آناري  30ؿالً ( 1362جا  )1391ةا اؿحفاده از روش درونیهاةی کؼیسييهگ ةها جهاةا
دایؼهاي ةؼاي قتيًؿازي ؿيالب در ایو صَضً اؿحفاده قغه اؿث.
زغول  :2نعيارٌاي آناري ةؼرؿی عهلکؼد و دقث روشٌاي زنيوآنار در درونیاةی نقادیؼ صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً

کار گؼفحً قهغىغ جها از طؼیه روش طتقهًةيهغي
ىظارت قغه ،یً کارةؼي اراضی ةؼاي ایو دو دوره
اؿحعؼاج قغه و قؼایی جا صغ زیهادي ىؽدیهک ةهً
واقعيث پَقف اراضی ةهؼاي ٌهؼ دٌهً وارد نهغل-
ؿازي ؿيالب ةهًویهژه در ةعهف جٍيهً یهً CN
صَضً آةعيؽ گؼدد.

كاربری اراضی

ةا جَزً ةً ایيکً در پهژوٌف صاضهؼ ةهؼاي قهتيً-
ؿههازي ؿههيالب در صَضههً آةعيههؽ ویههررود از
رظغادٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿهاعحً طهی یهک
دوره آناري  30ؿالً اؿحفاده قغه اؿث و طتيعحها
طی ایو ةازه زناىی کارةؼي اراضی در ؿطش صَضً
دچار جغييؼات قغه اؿث ،ةياةؼایو جناویؼ ناٌَاره-
اي  Landsatدو دوره ؿالٌاي  1366و  1385ةهً
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زغول  :3رظغادٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً در ایـحگاهٌاي ةارانؿيسی نَرد ةؼرؿهی طهی دوره آنهاري  30ؿهالً
( 1362جا )1391؛ جاریط ایو رظغادٌا و نيؽان ةارىغگی ةً نيلینحؼ آورده قغه اؿث.

زغول  :4ىفَذ زؼیان آب در عه ظاك ةؼاؿاس ةافث ظاك (پارانحؼ ىفَذپػیؼي) (صـيوزاده و ٌهکاران)1397 ،
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زغول  :5جعييو اف ؿطضی آةگػري ةا جَزً ةً ىَع ةافث ظاك (پارانحؼ آةگػري) (صـيوزاده و ٌهکاران)1397 ،

زغول  :6جعييو کالس آةگػري ظاك (صـيوزاده و ٌهکاران)1397 ،

زغول  :7جعييو گؼوه ٌيغرولَژیک ظاك ةؼاؿاس ةافث ظاك (ىفَذپػیؼي و آةگػري) (صـيوزاده و ٌهکاران)1397 ،
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ایيکههً نحَؿههی صههغاکذؼ ةارىههغگی  24ؿههاعحً
ایـحگاهٌاي نساور نيطقً ةيفجؼ از  28نيلینحهؼ
در فنل ظَاب نیةاقغ) قؼار گؼفث کً ىكان نی-
دٌغ نقغار رطَةث ظهاك زیهاد اؿهث (زهغول .)9
ٌهچييو ةا جَزً ةً قيبدار ةَدن اراضهی صَضهً
ویررود و ةًدليهل عهغم ةؼقهؼاري قهؼایی ىؼنهال
جنههضيضات زوم ةههؼ روي  CNةهها ةٍههؼهگيههؼي از
رواةی رایر اىسام گؼفث (پَىؾ و ٌهاوکييؽ1996 ،؛
ٌَاىگ و ٌهکهاران2006 ،؛ ٌهاوکييؽ و ٌهکهاران،
 )2009کً ىهَىًاي از اعغاد جنهضيش قهغه ةهؼاي
کههارةؼيٌههاي نعحلههب در زههغول  10آورده قههغه
اؿث.

شمارٌ مىحىی ()CN

ةؼاي جٍيً یً قههاره نيضيهی ىيهاز ةهً دادهٌهاي
گؼوه ٌيهغرولَژیک ظهاك ،اىهَاع پَقهف اراضهی،
کارةؼي اراضی و قهؼایی رطهَةحی اوليهً ظهاك در
ؿطش صَضً آةعيؽ وزَد دارد .در اةحغا ،ىقكً CN
ةؼاي قؼایی ىؼنال (ظاك داراي رطَةهث نحَؿهی
ةَده و قيب ةيفجؼ از  5درمغ ىتاقهغ) ،از جلفيه
ىقكههًٌههاي گههؼوه ٌيههغرولَژیک ظههاك ( )HSGو
کارةؼي اراضی و ةً کهک زغولٌاي ( SCSزغول
 )8جٍيههً گؼدیههغ (ٌيلهفلههغ و نَکههَس.)2004 ،
نطاة ةا روش قؼودر و رؿهو ( ،)1990پهؾ از
ةؼرؿی فؼاواىی وقهَع ٌAMCها ،وضهعيث رطَةهث
پيكيو ظاك نيطقً در گؼوه ؿهَم (ةها جَزهً ةهً

زغول  :8نقادیؼ قهاره نيضيی گؼوهٌاي ٌيغرولَژیک ظاك ةؼاؿاس ویژگیٌاي پَقف اراضی

ةا یی دارد .ةا اىطتاق ىقكًٌاي گؼوه ٌيغرولَژیک
ظاك و زنيوقياؿی صَضً نیجَان ةيان ىهَد کً
یًٌاي نارن و آٌکٌاي جَدهاي ضهعيم یهً در
گؼوه ٌيغرولَژیک  ،Dیًٌاي قيل ،رسؿهيگ و
ؿيگ آٌکٌاي دولهَنيحی ضهعيم یهً در گهؼوه
ٌيغرولَژیک  ،Cناؿًؿيگ ،کيگلَنؼا و قيلٌهاي
کؼةودار در گؼوه ٌيغرولَژیک  Bو ةعهفٌهایی از
یًٌاي ناؿً  -ؿيگی در گهؼوه ٌيهغرولَژیک A

پؾ از جٍيً یً کارةؼي اراضی ،ىقكهً گهؼوهٌهاي
ٌيههغرولَژیک ظههاك صَضههً ٌ هم ةؼاؿههاس یههً
ظنَمههيات ةافههث و عه ه ظههاك (ىفَذپههػیؼي و
آةگػري) آنهاده قهغ کهً در قهکل  5آورده قهغه
اؿههث .صَضههً نههَرد ةؼرؿههی داراي چٍههار گههؼوه
ٌيغرولَژیکی ظاك قانل  C ،B ،Aو  Dنیةاقهغ
کههً از ىظههؼ وؿههعث و گـههحؼدگی ،گههؼوه  Cداراي
ةيفجؼیو نـاصث اؿث کً پحاىـيل جَليغ رواىهاب
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زاي دارىغ .در ادانً ،ةؼاؿهاس جلفيه ىقكهًٌهاي
 HSGو کارةؼي اراضی و ةهً کههک زهغاول ،SCS
ىعـث ىقكً  CNةؼاي قؼایی ىؼنال جٍيً قهغ .ةها
جَزً ةً قيبدار ةَدن صَضهً آةعيهؽ ویهررود و
ةًدليل ةؼقهؼار ىتهَدن قهؼایی ىؼنهال ،ىعـهث ةها

61

دظالث دادن قيب ،قهاره نيضيهی جعهغیل قهغ و
ؿههؼاىسام قهههاره نيضيههی ةههؼاي قههؼایی رطَةههث
نحَؿی ظاك جٍيً گؼدیغ .قهکل  6ىقكهً قههاره
نيضيی جعغیل قغه ةؼاي صَضهً نهَرد ةؼرؿهی را
ىكان نیدٌغ.

زغول  :9امالح نقادیؼ قهاره نيضيی از وضعيث گؼوه رطَةحی  IIةً وضعيث گؼوه رطَةحی III

اؿث ،ىگًداقث ؿطضی ظاك پهایيو و در ىحيسهً
نيؽان رواىاب ةا ؿث .التحً ىکحً نٍم دیگهؼي کهً
در ارجتاط ةا پحاىـيل جَليغ رواىاب در ؿطش صَضً
وزَد دارد ،ایو اؿث کً در طی یک رظغاد ةهارش
نعههيو ،نيههؽان ةههارش دریههافحی در قـهههثٌههاي
نعحلب صَضً نحفاوت اؿث .ایو جفاوت ةًمهَرجی
اؿههث کههً نهکههو اؿههث در یههک رظههغاد ةارقههی،
قـهثٌاي زيَةی صَضً نقغار ةارش ةهيفجهؼي
ىـتث ةً قـهثٌاي قهالی آن دریافث کييغ و یها
ةالعکؾ .ةيهاةؼایو ،اگهؼ ةهً ىقكهًٌهاي درونیهاةی
رظغادٌاي صغاکذؼ  24ؿاعحً جَزً قَد ،نیجهَان
ایو جفاوت را در نقایـً ةيو رظهغادٌاي ةارىهغگی
صهغاکذؼ  24ؿههاعحً در جهاریطٌههاي ةؼرؿهی قههغه
نكاٌغه ىهَد .ةً جتعيهث از ایهو جفهاوت ،صهغاکذؼ
رواىاب ٌم نیجَاىغ در ؿطش صَضً نحغيؼ ةاقغ.

ٌهچييو ،ىقكً ىگًداقهث ؿهطضی ظهاك از روي
ىقكً قهاره نيضيی ةؼاي قؼایی رطَةهث پيكهيو
ظاك گؼوه نؼطَب نضاؿهتً قهغه اؿهث .ؿهپؾ،
ةؼاؿاس ىقكً ىگًداقث ؿطضی ظاك و ىقكًٌاي
رؿحؼي رظهغادٌاي صهغاکذؼ ةارىهغگی  24ؿهاعحً
ایـحگاهٌاي نيطقً نطالعاجی ،نيؽان ارجفاع رواىاب
ةًدؿث آنغ .ىقكًٌاي رؿحؼي (درونیاةی قغه ةها
اؿههحفاده از روش زنههيوآنههار کؼیسييههگ و جههاةا
کؼوي) رظغادٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿهاعحً در
قکل  7و ىهَىًٌایی از ىقكًٌاي رواىاب ةً دؿهث
آنغه (ةها اؿهحفاده از نهغل ةهؼآورد ارجفهاع رواىهاب
 )SCSدر قههکل  8آورده قههغه اؿههث .اىطتههاق و
ٌهپَقههاىی یههًٌههاي رؿههحؼي ةارىههغگی ،قهههاره
نيضيی ،ىگًداقث ؿطضی و رواىاب صَضهً ىكهان
نیدٌغ در زاٌایی کً نقغار قهاره نيضيهی زیهاد
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قتيًؿازي ظطؼ ؿيالب ةا اؿحفاده از نغل اجَنات ؿلَلی
زغول  :10جعييو ضؼیب رواىاب صَضً آةعيؽ ةؼاؿاس ىَع پَقف ؿطضی صَضً و قيب اراضی آن

قکل  :5گؼوهٌاي ٌيغرولَژیک ظاك

قکل  :6قهاره نيضيی

جعغیل قغه ةؼاؿاس قيب اراضی و گؼوه رطَةحی III
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قکل  :7ىهَىًاي از ىقكًٌاي درونیاةی رظغادٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً صَضً آةعيؽ ویررود

قکل  :8ىهَىًاي از ىقكًٌاي پحاىـيل جَليغ رواىاب در صَضً آةعيؽ ویررود

اؿث و ارجفاع رواىاب ىاقی از ةارش در ؿلَلٌها را
ىكان نیدٌغ (قکل ٌ .)9هچيهيو ،ةهؼاي قهتيً-
ؿازي ؿيالب و جؼؿيم ٌيهغروگؼاف آن ةهً زنهان
پيهایف صَضً ىياز اؿهث .زنهان پيههایف زنهاىی
اؿث کً طَل نیکكغ آب از یک ىقطهً جها ىقطهً
دیگؼي از صَضهً را طهی کيهغ .زنهان پيههایف از
ىـتث طَل زؼیان ةً ؿؼعث زؼیان ةًدؿث نهی-
آیغ (راةطً  .)11ةغیونيظَر ،از روي نغل ارجفهاعی
رقَنی طَل زؼیان آةؼاًٌٌا ةًدؿث آنغ و ؿؼعث
زؼیان ىيؽ ةها اؿهحفاده از ضهؼیب زةهؼي ناىييهگ،

وتایج
پؾ از آناده قغن یًٌاي رواىاب ةؼاي  35رظغاد
صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً طی ؿالٌاي  1362جا
 1396در صَضههً آةعيههؽ ویههررود ،قههتيًؿههازي
ؿيالب ایهو صَضهً ةها اؿهحفاده از نهغل اجَنهات
ؿلَلی ىياز ةً یًٌاي عه زؼیان ،ؿؼعث زؼیان
و زنان پيهایف داقث .از روي قغت ةارش اضافی
در ؿلَلٌا (ارجفاع رواىاب) ،قهيب ،ضهؼیب زةهؼي
ناىييگ و طَل زؼیان ،یً عهه زؼیهان رواىهاب
ةًدؿث آنغ کً ةؼاؿهاس نهغل نهَج ؿهييهاجيک
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قتيًؿازي ظطؼ ؿيالب ةا اؿحفاده از نغل اجَنات ؿلَلی
قههيب و عههه زؼیههان در نضههيی ىههؼمافههؽاري
 ArcMapو ةهها جَزههً ةههً راةطههً  8نضاؿههتً قههغ.
ؿههپؾ ىقكههً رؿههحؼي زنههان پيهههایف ةههؼاي 35
رظغاد صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿهاعحً نهَرد نطالعهً
جؼؿيم قغ کً ىقكً آنٌا ةا کالسةيغي  5دقيقهً
فَامل زناىی در قکل  10آورده قغه اؿث.
Travel time = L/3600V
راةطً )11
کً در ایو راةطً Travel Time ،زنان پيهایف ةهً
دقيقً L ،یً طَل زؼیان اؿحعؼاج قهغه از نهغل
رقَنی ارجفاع و  Vؿؼعث زؼیان ةؼ صـب نحؼ ةهؼ
داىيً اؿث (ظهالقی و نلکهاىی .)1395 ،ةها ازهؼاي
نغل اجَنات ؿهلَلی ،دةهی نحيهاتؼ ةها ٌؼکهغام از
رظغادٌاي صهغاکذؼ ةهارش  24ؿهاعحً ةهًمهَرت
ؿههؼي زنههاىی ةههؼاي ؿههالٌههاي  1362جهها 1396
اؿحعؼاج قغه اؿث .ةؼاي رؿيغن ةً ایهو نؼصلهً،
جعهغاد  35ىقكهً زٍهث زؼیهان و ىقكهً رؿهحؼي
رواىاب جَليغ گؼدیغ .در ىقكً زٍث زؼیان جسهعی
ٌؼ ؿلَل ةياىگؼ نـيؼ زؼیان اؿث کً ةًروش D8
جعيههيو گؼدیههغ کههً ىهَىههًاي از آن ةههؼاي اطههؼاف
ایـهههحگاه آوهههَزکحی -جيگهههً ویهههر (ایـهههحگاه
ٌيغرونحؼي واقا در ظؼوزی صَضً آةعيؽ ویهر-
رود) در قههکل  11آورده قههغه اؿههث .قههکل 12

64
نقههغار دةههی ؿههيالةی نضاؿههتً قههغه در نضههغوده
اطؼاف ایـهحگاه آوهَزکحی را ةهؼاي رظهغاد ةهارش
صغاکذؼ  24ؿاعحً جاریط  1381/06/16ىكان نی-
دٌغ .ةا دقث در نقادیؼ ایو ىقكً ،نكاٌغه نیقَد
کً ؿلَلٌایی کً در نـيؼ آةؼاًٌ قؼار ىگؼفحهًاىهغ
رواىاب ةـهيار ىهاچيؽي دارىهغ؛ درصهالیکهً ةهؼاي
ؿلَلٌاي واقا در آةؼاًٌ ،رواىاب قاةل نالصظهًاي
دیهغه نهیقهَد .نطهاة ایهو قهکل ،نقهغار دةههی
ؿههيالةی ةههؼاي ایههو رظههغاد ةارىههغگی در ایـههحگاه
آوَزکحی  3/42نحؼنکعب ةؼ داىيً اؿث .ةا جَزً ةً
ایيکً نقغار رواىهاب نضاؿهتً قهغه جَؿهی راةطهً
 SCSرواىاب ىاقی از ةارش ةَده و نقغار دةی پایهً
در ىظؼ گؼفحً ىكغه اؿث ،ةيهاةؼایو ةهؼاي ارزیهاةی
دقث ىحایر ةا دادهٌهاي نكهاٌغاجی زم اؿهث کهً
نقغار دةهی پایهً ایـهحگاه آوهَزکحی جعيهيو و ةهً
نقادیؼ دةی ؿيالةی اضافً گؼدد .در ایو نطالعهً از
روش صغاقل نضلی 10کً یک روش ؿهاده و داراي
دقث قاةل قتَل اؿهث ،ةهؼاي نضاؿهتً دةهی پایهً
اؿحفاده قغ .نكعنات آناري دةیٌاي نؼةَط ةهً
 35رظغاد صغاکذؼ ةارش  24ؿاعحً ةً کار گؼفحهً
قغه در ایهو پهژوٌف در زهغول  11آورده قهغه
اؿث.

قکل  :9ىهَىًاي از ىقكًٌاي عه رواىاب در صَضً آةعيؽ ویررود
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قکل  :10ىهَىًاي از ىقكًٌاي زنان پيهایف صَضً آةعيؽ ویررود
زغول  :11نكعنات دةیٌاي نضاؿتاجی ةا اجَنات ؿلَلی در نضل ایـحگاه آوَزکحی ویر

اجَنات ؿلَلی ٌم ةؼاي وضعيث نيهاىگيو دةهی در
یههک ؿههاعث و ٌههم ةههؼاي نسهههَع دةههی ؿههيالةی
صغاکذؼ ةارش  24ؿاعحً نطاةقهث زیهادي ةها ٌهم
دارىغ .زٍث ارزیاةی دقث ىحایر نغل ،از نعيارٌهاي
کارایی ضؼیب ٌهتـحگی ( )R2و نسهػور نيهاىگيو
نؼةعههات ( )RMSEاؿههحفاده قههغه اؿههث .ىحههایر
ارزیاةی (زغول  )12ىكان نیدٌهغ نقهغار ضهؼیب
ٌهتـههحگی گَیههاي دقههث نياؿههب نههغل اؿههث و
درمغٌاي کم ظطا ىيؽ ىكاندٌيهغه کهارایی زیهاد
نغل اجَنات ؿلَلی در پيفةييی دةهی ؿهيالةی و
زنان وقَع آن اؿث.

ؿههؼاىسام ،ةؼاؿههاس ىقكههً عه ه زؼیههان و زنههان
پيهایف صَضً ،در نضهيی پهایحَن ؿهؼي زنهاىی
رظغادٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً ةهؼاي دوره
آنههاري  1362جهها  1396جؼؿههيم قههغ .ةهها ةؼرؿههی
آنارٌاي رگتار و ؿيالب اظهػ قهغه از قهؼکث آب
نيطقًاي اؿهحان نازىهغران ،اطالعهات رویهغادٌاي
ٌهؽنان دتث قغه ةا ایو دادهٌا اؿهحعؼاج قهغىغ.
نقایـً دةیٌاي ؿيالةی نكهاٌغاجی و نضاؿهتاجی
ةههًمههَرت نيههاىگيو دةههی در یههک ؿههاعث و دةههی
صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿهاعحً اىسهام گؼفهث کهً در
قکلٌاي  13و  14ىكان داده قهغه اؿهث .طته
ایو قکلٌا ،دةی ؿيالةی نضاؿهتً قهغه ةها نهغل

زغول  :12ىحایر ارزیاةی نغل اجَنات ؿلَلی در قتيًؿازي ؿيالب صَضً آةعيؽ ویررود
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قتيًؿازي ظطؼ ؿيالب ةا اؿحفاده از نغل اجَنات ؿلَلی

قکل  :11ىهایف زٍث زؼیان جسهعی صَضً ویررود و نضغوده اطؼاف ایـحگاه ٌيغرونحؼي آوَزکحی

قکل  :12نقغار دةی ؿيالةی نضاؿتً قغه ةؼاي جاریط  1381/06/16در نضغوده اطؼاف ایـحگاه آوَزکحی
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قکل  :13ؿؼي زناىی دةی نضاؿتاجی و نكاٌغاجی (نياىگيو دةهی در یهک ؿهاعث) صَضهً آةعيهؽ ویهررود در نضهل
ایـحگاه ٌيغرونحؼي آوَزکحی؛ ایو ؿؼي زناىی و ٌهچييو ٌایحَگؼاف قاةل نكاٌغه در ةا ي عکؾ ،ةؼاؿهاس دادهٌهاي
صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً طی ؿالٌاي  1362جا  1396جؼؿيم قغه اؿث .نقایـً دةهیٌهاي نضاؿهتً قهغه از نهغل
اجَنات ؿلَلی ةا دةیٌاي نكاٌغاجی و ٌهچييو ةا جغييؼات زناىی نقغار ةارىغگی (کً ةؼ روي نقغار رواىهاب و در ىحيسهً
دةی ؿيالةی جأديؼگػار اؿث) ،ىكان نیدٌغ کً نغل اجَنات ؿلَلی ةًظَةی جَاىـهحً اؿهث کهً ؿهيالبٌهاي ىاقهی از
ةارشٌاي صغاکذؼ  24ؿاعحً را در صَضً آةعيؽ ویررود قتيًؿازي کيغ.

قکل  :14ؿؼي زناىی دةی نضاؿتاجی و نكاٌغاجی (دةی صغاکذؼ ةارش  24ؿاعحً یا دةی کل) صَضهً آةعيهؽ ویهررود
در نضل ایـحگاه ٌيغرونحؼي آوَزکحی؛ ایو ؿؼي زناىی و ٌهچييو ٌایحَگؼاف قاةل نكاٌغه در ةا ي عکهؾ ،ةؼاؿهاس
دادهٌاي صغاکذؼ ةارىغگی  24ؿاعحً طی ؿالٌاي  1381جا  1396جؼؿيم قغه اؿث .نقایـً دةیٌاي نضاؿتً قهغه از
نغل اجَنات ؿلَلی ةا دةی ٌاي نكاٌغاجی و ٌهچييو ةا جغييؼات زناىی نقغار ةارىغگی (کً ةهؼ روي نقهغار رواىهاب و در
ىحيسً دةی ؿيالةی جأديؼگػار اؿث) ،ىكان نیدٌغ کً نغل اجَنات ؿلَلی ةًظَةی جَاىـحً اؿث کً دةی ؿيالةی ىاقهی
از ةارشٌاي صغاکذؼ  24ؿاعحً را در صَضً آةعيؽ ویررود قتيًؿازي کيغ.
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ةارقی ،زیؼصَضهًٌهایی کهً در ىيههً قههالی یها
ىؽدیک ةً ظؼوزی صَضهً قهؼار گؼفحهًاىهغ ،زنهان
پيهههایف کهحههؼي دارىههغ جهها زؼیههان جسهعههی ةههً
ظؼوزی صَضً ةؼؿغ .ن اف ةهؼ ایهو انهؼ ،زٍهث
زؼیان جسهعی ىيؽ ؿتب نیقهَد جها رواىهابٌهاي
جَليغ قغه در ةعهفٌهاي زيهَةیجهؼ و ةا دؿهث
صَضً ةً ؿهث پایيودؿث ؿؼازیؼ قهغه و جسهها
زؼیان در ةعفٌاي ىؽدیهک ةهً ظؼوزهی صَضهً
ةاقغ .ةا جَزً ةً ایو نَارد ،زیؼصَضًٌایی کهً در
پایيودؿث زؼیان صَضهً آةعيهؽ ویهررود قهؼار
دارىغ ،پحاىـيل ؿيلظيؽي ةهيفجهؼي ىـهتث ةهً
صَضًٌاي ةا دؿث دارىغ .عالوه ةؼ ایو ،ةًنيظهَر
ادتات فؼضيً ذکؼ قغه ،قکل  14ىيهؽ ارائهً قهغه
اؿث .ةا جَزً ةً ایو قکل ،نكاٌغه نهیقهَد کهً
ٌم ةًلضاظ زنان پيهایف و ٌهم ةهًلضهاظ زٍهث
زؼیان جسهعی ،ةعهفٌهاي پهایيودؿهث صَضهً
ىـتث ةً ؿایؼ قـهثٌاي آن پحاىـيل ؿيلظيؽي
ةيفجؼي دارىغ .ةؼاؿاس نطالهب فهَقالهػکؼ ،ایهو
فؼضيً جأیيغ نیقَدٌ .هچييو ،ظطهؼ ؿهيالب در
نـيؼ رودظاىً ویر و در اراضی اطؼاف آن ةًویهژه
در پههایيودؿههث زؼیههان ةهها اؿههث .قههتيًؿههازي
ؿيالب در صَضً ویررود ىكان داد کً عالوه ةهؼ
کارةؼي اراضی ،ظاك ،ىفَذپػیؼي و قيب ،پؼاکيف
نکاىی نقغار ةارش عانل نٍهی در جسهها رواىهاب
ةً یک ؿهث از زؼیان پایيودؿث صَضً و جَليهغ
ؿيالب اؿث .از ایيؼو ،ازؼاي کارٌاي نهغیؼیحی در
آةؼاًٌٌاي پایيودؿث و ىَاصی نساور آن ضهؼوري
ةههًىظههؼ نههیرؿههغ .ىحههایر ایههو پههژوٌف ةهها ىحههایر
پژوٌكههگؼاىی چههَن اةَداگهها ( ،)2005ریيالههغي و
ٌهکاران ( ،)2012ؿؼةاس و پَدٌهَراىی (،)2013
اعلهههی و ٌهکههاران ( )1394و ظههالقی و نلکههاىی
( )1395اىطتاق دارد کً ةيان نیکيغ نغل اجَنات
ؿلَلی ىـتث ةهً روشٌها نعههَل کهً از نضهيی

وتیجٍگیری ي بحث
صَضً ویررود جضث جأديؼ قؼایی ظهاص زنهيو-
قياؿی ،آب و ٌَاییٌ ،يغرولَژیک ،پَقف گياٌی
و ژئَنَرفَلَژیک ةًمهَرت یهک ؿيـهحم درآنهغه
اؿث .پایيو ةَدن نعغل صغاقل دنا در فنَل ؿؼد
ؿال ةاعخ یعتيهغان و ةها ي مهفؼ ةهَدن نعهغل
صغاکذؼ دنا در ٌهيو فنَل ةاعخ ذوب یهط نهی-
قَد .در ىحيسً ایو اىقتاض و اىتـاط ،ظاکغاىهًٌها
جعؼیب قغه و جَؿی آبٌاي زهاري صههل نهی-
قَىغ و در دوره گؼم ؿال ٌم ةارشٌهاي رگتهاري
ةؼ روي قيب زیاد دانيًٌاي صَضهً ةاعهخ ایسهاد
ؿيالب نیقَىغ (اؿهاعيلی و ٌهکاران .)1389 ،ةا
جَزً ةً ؿيلظيؽ ةَدن صَضً ویهر ،ةهًویهژه در
طی ةارشٌاي رگتاريٌ ،غف املی از ایو نطالعً،
ىكان دادن انکان اؿحفاده از اجَنات ؿهلَلی ةهؼاي
قتيًؿازي ؿيالبٌاي ىاقی از ةارشٌاي صغاکذؼ
 24ؿاعحً طی ؿالٌاي  1362و  1396در ؿهطش
صَضً ةَده اؿث .در ایهو پهژوٌف کهارایی نهغل
اجَنات ؿلَلی ةً نيؽلً روقی ىَیو و انکان جلفي
آن ةا اپليکيكوٌاي  GISةؼاي قهتيًؿهازي ظطهؼ
ؿيالب و ٌيغروگؼاف زؼیان ةهؼاي صَضهً آةعيهؽ
ویررود نطالعً قغ .ةعف زیادي از صَضً آةعيؽ
ویررود داراي گهؼوه ٌيهغرولَژیکی  Cو  Dاؿهث
کً ىفَذپػیؼي کم و ظيلی کم دارىغ؛ ةهغیونعيهی
کً صسم زیادي از ةارش در ایو قـهثٌا نیجَاىغ
جتغیل ةً رواىاب قَد؛ اگؼچً پَقف زيگلی ؿطش
صَضً ایو ضؼیب جتغیل را ةً نيؽان قاةل جهَزٍی
کاٌف داده اؿث .ةا جَزهً ةهً ىقكهًٌهاي ارجفهاع
رواىاب ایو دوره  35ؿهالً ،ىيههً قههالی ةهًویهژه
قهال وؼةی صَضً ،ةًدليل قاةليث ىفَذ کم و ىيهؽ
ىؽدیکی ةً ظؼوزی صَضهً ،داراي ارجفهاع و عهه
رواىاب ةـيار زیادي اؿث .ةؼرؿی ىقكًٌاي زنهان
پيهایف ىكان نهیدٌهغ کهً در اکذهؼ رظهغادٌاي
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پژوٌكٍاي داىف زنيو ،ؿال دٌم ،قهاره  ،38جاةـحان  ،1398مفضات 71-47
 ArcGISاؿحفاده نیکييغ ،از دقهث ةـهيار زیهادي
ةؼظَردار اؿث و ایو نغل ةً ظَةی قادر ةً جؼؿيم
ىهَداري ؿؼي زناىی و یا ٌيغروگؼاف ؿيل اؿهث.
ةياةؼایو ،نیجَان از اجَنات ؿلَلی ةؼاي پيفةييهی
رواىاب در صَضًٌاي فاقهغ آنهار اؿهحفاده ىههَد و

69

ىحایر قاةل اعحههادي ٌهم ةهًدؿهث آورد .از ىقكهً
ظطؼ ؿيالب ةًدؿث آنغه ىيؽ نیجهَان ةهًعيهَان
یکی از اطالعات پایً و نٍم در نطالعات طؼحٌهاي
عهؼاىی اؿحفاده کؼد.

قکل  :15ىقكً زنان پيهایف (راؿث) و زٍث زؼیان جسهعی (چپ) صَضً آةعيؽ ویررود

پاوًشت
1-Antecedent Moisture Condition
2-Single Flow Direction chosen from 8
possibilities
3-Flow Direction
4-Geostatistical methods
5-Circular

6-Spherical
7-Gaussian
8-Permeability
9-Water flow/ Drainage
10-Local Minimum
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