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 رشته ای گزارش دومین همایش بین المللی علم اطالعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین

ای به مناسبت رشته بین کاربردهای و (: بنیادهاGIScienceجغرافیایی ) اطالعات علم المللی بین همایش دومین

 شرق ، برای ششمین بار در(GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم جهانی جهانی هفته آگاهی جغرافیایی و روز بزرگداشت

 سیستم و دور از سنجش الیل برگزاری این همایش تاسیس رشتهبه صورت حضوری و مجازی برگزار شد. یکی از د کشور

 پس مهم است که این مشهد فردوسی دانشگاه جغرافیای گروه در ارشد کارشناسی مقطع در( GIS) جغرافیایی اطالعات

 گردیده محقق 1372 سال در مدرس تربیت دانشگاه در GIS و دور از سنجش دانشجویان پذیرش اولین از سال 28 از

 .تاس

با  جامعه در آن از استفاده و GIS و دور از سنجش علم مزایای درک و کشف برای فرصتی ایجاد منظور این همایش به 

ایران، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و بسیاری از  GISهمکاری دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن سنجش از دور و 

 گردید:  ذیل برگزار جنبی اهداف با لیدانشگاه ها و مراکز پژوهشی و اجرایی ملی و بین المل

 مقاالت قالب در مرتبط های زمینه در علمی و فنی جدید دستاوردهای ها، ایده آخرین ارائه. 

 در ضعف و قدرت نقاط شناسایی GIS&RS کشور در فعال های مجموعه 

 زمینه  در مختلف های بخش در نیازها شناسایی GIS&RS 

 وضعیت از...  و نهادها /سازمانها /ادارات آتی ایه برنامه و اقدامات گزارش ارائه GIS&RS مربوطه مجموعه در 

 زمینه در برتر مجموعه از تقدیر و شناسایی GIS&RS جاری سال در کشور و استان در 

 دانشگاهی جامعه و متخصصین ،دولتی و خصوصی ها مجموعه مابین فی دستاوردها و اطالعات تبادل. 

 و کارها و کسب اندازی به توجه به فرصت های داخل کشور و راه دانشگاهی صیالنالتح فارغ و جوانان تشویق 

 مکانی های داده مبنای بر هایاستارتاپ

فنی سخنرانانی از ایران و از کشورهای خارجی شامل -در این دوره برای اولین بار به منظور تبادل نظرات و تجربیات علمی

دانشمندان بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برای مثال پروفسور دوکر دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و 

( و فعالیت های آن پرداخت تا این IGUاتحادیه بین المللی جغرافیا ) GIScienceاز کشور ترکیه به معرفی کمسیون 

یا نیز طی سخنرانی خود به پروفسور فرناندز از اسپانکمسیون و فعالیت های آن برای جامعه علمی بیشتر معرفی شود. 

هستند  GISهواشناسی و خدمات اقلیمی مرتبط با بهداشت و سالمت که مبتنی بر -معرفی زیرساختهای داده زیست

پرداخت. به منظور آشنایی و معرفی فعالیت های مرتبط در کشور استرالیا، ارتباط خوبی با محققین و دانشمندان فعال در 

ار گردید و سرکار خانم دکتر شارن کاظمی و جناب آقای دکتر علی فرقانی در قالب پنل این زمینه در آن کشور برقر

در مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه آبریز ، به ارائه  GISتخصصی آب و کاربردهای سنجش از دور و 

ند. این پنل با همراهی و سخنرانی دستاوردهای کشور استرالیا در بهره برداری از این علم نافع در مدیریت منابع آب پرداخت

جناب آقای دکتر گل محمدی رئیس گروه نوآوری، مدلسازی و تحلیل داده های آب کشور، جناب آقای محمود ارجمند 

شریف مدیر محترم مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، جناب آقای دکتر بختیار فیضی زاده 
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جناب آقای دکتر امیر سعید همایی نژآد فعالیت های یز و محقق دانشگاه هامبولت برلین بود. عضو هیئت علمی دانشگاه تبر

( در استرالیا را گزارش نمودند و جناب آقای دکتر محمدرضا ملک GISهای مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی )پروژه

( Noosphereانی در مسیر خردکره )عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب آینده اطالعات مک

 یسند راهبرد نیتدو "همچنین با سخنرانی جناب آقای دکتر یاسر ابراهیمیان تحت عنوان سخنرانی جالبی را ارائه نمودند . 

زمینه برای معرفی فرآیندها و  "ییایبر اطالعات جغراف یمبتن تحول جادیبر ا یسرآغاز ک،یژئومات یها یتوسعه فناور یمل

ت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  برای متخصصین فعال، شرکت های دانش بنیان و فعالین بخش فعالی

 خصوصی فراهم گردید. 

در این همایش تالش شد تا ضمن ارائه دستاوردهای نوین علمی، مقاالت و پژوهش های مرتبط با موضوعات روز کشور  

به موضوعات مختلف جغرافیایی و بین رشته ای همچون پایش و مدیریت  نیز پوشش داده شود که از جمله آنها می توان

بهینه منابع آب، بخش های منابع طبیعی و کشاورزی و خاک، تغییرات کاربری اراضی و بیابان زایی، بهداشت و سالمت، 

ی فعالیت در کشور که پاندمی کرونا، مسائل شهری و روستایی و پهپادها و کاربردهای آنها و به صورت کلی تمام زمینه ها

 می توانند حامی تصمیم گیری های درست باشند اشاره شد. GISسنجش از دور و 

ایران همایش امسال در  GISباتوجه به سابقه چندین ساله این همایش و برگزاری مشترک آن با انجمن سنجش از دور و 

مقاله  110ناشی از پاندمی کرونا، بیش از مسیر پیشرفت نسبت به سال های گذشته بود. خوشبختانه علی رغم شرایط 

توسط بخش های مختلف جامعه علمی کشور برای این همایش یک روزه ارسال گردید. که از بین مقاالت ارسال شده 

درصد مقاالت برای ارائه شفاهی در دوسالن آنالین همایش انتخاب  40خوشبختانه تعداد مقاالت ضعیف بسیار اندک بود و 

 ی به صورت پوستر ارائه شدند. گردید و مابق

 GISاز مساعدت، همکاری و حمایت های بی دریغ ریاست محترم انجمن سنجش از دور و در این جا الزم است از 

ایران جناب آقای دکتر علی اکبر متکان، هیئت رئیسه محترم دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه جناب آقای دکتر محمد 

اری، جناب آقای دکتر احسان قبول، مجموعه مدیریت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، کافی، جناب آقای دکتر حسین انص

اعضای محترم دوسی مشهد،جناب آقای دکتر حسین عقیقی دبیر اجرایی همایش، اساتید گروه جغرافیا و بیابان دانشگاه فر

جویی جغرافیای دانشگاه فردوسی کمیته علمی و داوران، دانشجویان گرامی و پرتالش گروه جغرافیا و انجمن علمی دانش

مشهد، حامیان گرامی برگزاری همایش از جمله: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته ریاست جمهوری، شهرداری و شورای شهر مشهد مقدس، سازمان 

شک بدون حمایت های آنها برگزاری ز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و ... که بیجغرافیایی نیروهای مسلح، مرک

اند و مجال تشکر از یکایک آنها در این این همایش ممکن نبود و همه بزرگوارانی که ما را در برگزاری همایش یاری نموده

فزون ایشان در عرصه های علمی و اجرایی کشور مختصر فراهم نیست، صمیمانه سپاسگزاریم و از خداوند منان توفیق روز ا

 عزیزمان ایران را آرزومندیم.

 دبیر علمی همایش

 دکتر مسعود مینایی
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 یروهای مانگرو با استفاده از شاخصمانگرو  یهابلندمدت مساحت جنگل راتییتغ

 لندست در جاسک استان هرمزگانسری زمانی تصاویر 
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 چکیده

تواند به مدیریت پایدار و حفاظت مؤثر آنها کمک کند. در بخش اول مطالعه حاضر با میمانگرو  یهاجنگلپایش تغییرات مساحت 
یاهی و چهار شاخص مانگرو، شاخص بهینه برای شناسایی مانگروها انتخاب شد. سپس با گمقایسه چهار شاخص پرکاربرد پوشش
های مانگرو در سه رویشگاه بندر جاسک، خور سورگلم و خور گابریک در منطقه جاسک در استفاده از آن، تغییرات مساحت جنگل

نتایج نشان واره لندست مورد بررسی قرار گرفت. ( روی تصاویر ماه2020، 2010، 2000، 1990های یک دوره زمانی بلندمدت )سال
گیاهی از کارایی بیشتری برخوردار بودند. های پوششهای مانگرو در مقایسه با شاخصهای مورد بررسی، شاخصداد از میان شاخص
. با در شناسایی مانگروها بهترین عملکرد را داشت SMRI (Submerged Mangrove Recognition Index)همچنین شاخص 

در  98/0و  93/0های مانگرو در هر سه رویشگاه و در چهار سال با حداقل و حداکثر صحت استفاده از شاخص مذکور، نقشه جنگل
هکتار(،  1/551) 2000هکتار( تا سال  7/541) 1990از سال های مانگرو در منطقه جاسک طبقه مانگرو تهیه شد. مساحت جنگل

 2010و بعد  2000به  1990از سال  یشیروند افزا نیاند. اداشته شیهکتار( افزا 1/1117) 2020هکتار( و سال  3/667) 2010سال 
 به خود گرفته است. یعتریمساحت روند سر شیافزا 2020تا  2010 یهادر فاصله سال یکند بوده ول نسبتاً
  

 .SMRI، SVM، شاخص مانگرو، منحنی مشخصه نسبی عملکرد، سطح زیر منحنی :کلیدی گانواژ
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Abstract 

Monitoring the area of mangrove forest area is essential in their sustainable management and efficient 

conservation. In the first part of present study, the most effective index for mangrove identification was 

selected after comparing four commonly used vegetation indices and four mangrove-specific indices. In the 

next step, mangrove area changes were assessed in three sites in Jask (i.e., Jask Harbour, Sourgalm Creek, 

Gabrik Creek) in a long-term period (1990-2020) on Landsat imagery. The results show that the mangrove-

specific indices were more effective than the vegetation indices and SMRI (Submerged Mangrove 

Recognition Index) was the most powerful index in mangrove mapping. The maps of mangrove forests 

within three sites in four years (1990, 2000, 2010, 2020) were obtained with minimum and maximum 

accuracy of 0.93 and 0.98, respectively. The area of mangrove forests in Jask was increased from 1990 

(541.7 ha) to 2000 (551.1 ha), 2010 (667.3 ha) and 2020 (1117.1 ha). A slowly increasing trend was 

observed from 1990 to 2010, however the trend became fast-rising from 2010 to 2020. 
 
Keywords: Mangrove index, receiver operating characteristic curve, area under curve, SMRI, SVM.         

 

 مقدمه - 1
ی منحصر به فرد بوده که از نظر هاسازگانبومکشور دنیا، یکی از  123میلیون هکتار در  15ی مانگرو با مساحتی بالغ بر هاجنگل

(. ایران نیز با دارا بودن حدود 2021، ایمائور ؛1395گنه اسدی و همکاران، هستند )زناجتماعی حائز اهمیت  –ی و اقتصادی شناختبوم
 1977ی مانگرو در ایران از سال هاجنگل. کل شودیمدنیا محسوب  هاجنگلی این هاستگاهیزهزار هکتار جنگل مانگرو، یکی از  10
ها ( اگرچه این روند افزایشی در همه رویشگاه2018، نکلیفو   یماکوفسکروند افزایشی داشته و تقریباً دو برابر شده است ) 2017تا 

؛ پرهیزکار و همکاران، 1398؛ یعقوب زاده و همکاران، 1391کار و همکاران، مشاهده نشده و گاهی اوقات ادامه پیدا نکرده است )دانه
ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج  ها مانندو همچنین روند افزایشی آنها در برخی رویشگاه هاجنگل(. علیرغم اهمیت این 1399

ی اخیر رو به کاهش است به نحوی که در برخی مناطق، سرعت کاهش هادههدر دنیا در  هاجنگلفارس و دریای عمان، سطح این 
و همکاران  یبالولو. (2014، وبو  سیفر؛ 1398)یعقوب زاده و همکاران،  ی گرمسیری بیشتر استهاجنگلمساحت مانگروها از 

از آنجایی که این سال اخیر از بین رفتند.  50ی مانگرو در دنیا در هاجنگلدرصد از  33( اشاره کردند که به طور کلی حدود 2020)
اند؛ عالوه بر عوامل انسانی مانند افزایش جمعیت و توسعه صنایع، عوامل طبیعی مانند در مناطق ساحلی در دنیا مستقر شده هاجنگل

ی برای حفاظت و زیربرنامه(. بنابراین، 2020ی و همکاران، غالم یماف) کنندیمی و طوفان نیز آنها را تهدید سونامتغییرات اقلیم، 
. الزمه هر گونه رسدیمارزشمند برای جلوگیری یا کاهش سرعت روند از بین رفتن آن ضروری به نظر  سازگانبوماحیای این 

و روند تغییرات کمی و کیفی آنها  هاجنگلمنطقه، آگاهی از وضعیت گذشته و حال ی مانگرو در هر هاجنگلی برای آینده زیربرنامه
)خورانی و همکاران،  کندیم ی در مورد اقدامات حفاظتی و احیایی را تسهیلریگمیتصماست. دسترسی به چنین اطالعاتی امکان 

 (.1398؛ طباطبایی و امیری، 1395؛ جعفرنیا و همکاران، 1394
و این موضوع، مساحی و آماربرداری  کنندیمهای جرز و مدی سواحل اقیانوسی مستقر شده و توسعه پیدا و در بخشی مانگرهاجنگل

ی مانگرو هاجنگلی زیادی رو به رو کرده است. از سوی دیگر، مساحت به عنوان یک معیار کارآمد در مطالعه هایدشوارمیدانی را با 
در اثر عوامل انسانی و طبیعی در تغییرات مساحت  هاآنو هم آسیب به  هاجنگلاین  شناخته شده است زیرا هم توسعه و تکامل
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ی دورسنجی که در اوایل دهه هفتاد با پرتاب ماهواره لندست فراهم شد، کاربرد سنجش هاداده. با آغاز دسترسی به کندیمنمود پیدا 
ی کمی و کیفی آنها به سرعت توسعه پیدا کرد و کارایی هایژگیوی مانگرو و برآورد برخی هاجنگلاز دور در پایش تغییرات مساحت 
ی هاشگاهیروی مساحت همه اجتماعات کوچک و بزرگ مانگروها را در ریگاندازهی امکان اماهوارهآن مورد تأیید قرار گرفت. تصاویر 
ی مانگرو هاجنگل. پیشینه پژوهش روی (2020ی و همکاران، بالولو؛ 2018، نکلیفو   یماکوفسکمتراکم و تنک فراهم آورده است )

و  ایج( و همچنین در دنیا )1398؛ طباطبایی و امیری، 1394؛ خورانی و همکاران، 1389در جنوب ایران )امیری و همکاران، 
ر برآورد مساحت د هادادهاز این  توانیمی تأیید نموده که اماهواره( با استفاده از تصاویر 2021و همکاران،  ایمائور؛ 2019همکاران، 

ی هاجنگلی از بردارنقشهی در اماهوارهی مکانی و زمانی مختلف استفاده نمود. همچنین استفاده از تصاویر ریپذکیتفکمانگروها در 
اخص ( چهار ش2018و همکاران ) گوپتای پوشش گیاهی را تأیید کرده است. به عنوان مثال، هاشاخصمانگرو، کارایی انواع مختلفی از 

SR (Simple Ratio ،)NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ،)SAVI (Soil Adjusted Vegetation 

Index و )NDWI (Normalized Difference Water Index)  ی مانگرو در هند مورد مقایسه هاجنگلی از بردارنقشهرا برای
 NDVI ،LSWI (Land Surface Water Index ،)MNDWI ( نیز چهار شاخص2019و همکاران )قرار دادند. همچنین جیا 

(Modified Normalized Difference Water Index و )FAI (Floating Algae Index را در )ی مانگرو ارزیابی هاجنگل
لف ی پوشش گیاهی در مناطق مختهاشاخصی قبلی نشان داد که عملکرد هاپژوهشکردند. نتایج دو مطالعه اشاره شده و سایر 

ی مانگرو برای همه رویشگاههای هاجنگلی بندطبقهیک یا ترکیبی از چند شاخص پوشش گیاهی را برای  توانینممتفاوت است و 
 مانگرو توصیه نمود. 

 روزشبانهیی از هابخشو این موضوع باعث شده است که در  اندشدهی مانگرو از نظر جغرافیایی در سواحل جزر و مدی مستقر هاجنگل
زیر آب بروند. این مشخصه، برآورد مساحت مانگروها را در مناطقی که ارتفاع درختان کمتر بوده و اختالف ارتفاع جزر و مد بیشتر  به

ی مانگرو باید در شرایط جزر در هر هاجنگلی دقیق از بردارنقشهی مناسب برای اماهواره. تصاویر دینمایماست را با مشکل مواجه 
یی همیشه ممکن نیست زیرا ممکن است زمان گذر ماهواره از یک هادادهشند. روشن است که دسترسی به چنین منطقه تهیه شده با

(. این موضوع باعث شد تا پژوهشگران 2017و همکاران،  راجرزمنطقه با شرایط متغیر جزر و مد در آن منطقه مطابقت نداشته باشد )
ی هاشاخصی مانگرو اقدام کنند و در دهه اخیر انواع مختلفی از هاشاخصه ارائه رفتار طیفی مانگروها نسبت ب ترقیدقبا مطالعه 

 CMRI (Combined Mangrove Recognitionمانگرو ارائه شده و کارایی آنها تأیید شده است. به عنوان مثال، دو شاخص 

Index( )Gupta et al., 2018 و )MVI (Mangrove Vegetation Index( )2020ران، ی و همکابالولو )ًبرای شناسایی  صرفا
ی پوشش گیاهی عمومی داشتند. اگرچه همچنان این مسئله به قوت هاشاخصمانگروها طراحی شده که عملکرد بهتری نسبت به 

ی هاشاخصها توصیه نمود. همچنین کارایی یک شاخص مانگرو معین برای استفاده در همه رویشگاه توانینمخود باقی است که 
 ی مورد مطالعه یکسان نیست.هاشگاهیرور همه مانگرو د

ی هاستگاهیزنیز یکی از  دهندیمو دریای عمان که سواحل جنوبی ایران را شکیل  فارسجیخلی شمالی هابخشچنانچه اشاره شد، 
رویشگاه  21ایران در ی مانگرو هاجنگل( 1391و همکاران ) کاردانه. با توجه به مطالعه شوندیمی مانگرو در ایران محسوب هاجنگل

. بیشترین مساحت مربوط به مانگروهای اندشدهشهرستان که در سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مستقر  10در 
هکتار( است. یکی از  2/2هکتار( و کمترین مساحت مربوط به رویشگاه خور بردستان در دیر ) 5/3425ی خورخوران )المللنیبتاالب 

گابریک توزیع  شدهحفاظتدر شهرستان جاسک قرار دارد که در سه بخش بندر جاسک، خور سورگلم و منطقه  هاگاهشیرواین 
( و 1396. با وجود اهمیت مانگروها در اطراف جاسک، مطالعات محدودی در این زمینه انجام شده )مافی غالمی و همکاران، اندشده

 شدهحفاظتاز جمله منطقه  هاشگاهیرواین موضوع در سایر  که یحالفته است، در تغییرات مساحت آنها کمتر مورد توجه قرار گر
ی اطالعات موجود در مورد مساحت مانگروها در این رویشگاه با استفاده روزرسانبهحرا در قشم بیشتر مورد توجه بوده است. بنابراین 

 .رسدیمی ضروری به نظر بندطبقهی نوین هاروشاز 

های مهم در مدیریت پایدار ی مانگرو و توسعه آنها در جنوب ایران، پایش مداوم تغییر مساحت در رویشگاههاجنگلت با توجه به اهمی
ی مانگرو جاسک در سال هاجنگل. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین مساحت رسدیمو حفاظت از آنها ضروری به نظر 

ی مانگرو جاسک در هاجنگلی برآورد شده هامساحتاز  توانیمه است. اگرچه بود 1990و بررسی روند تغییرات آن از سال  2020
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در مطالعه  NDVI)مانند شاخص پیشینه پژوهش برای ارزیابی بهره برد، ولی به نظر رسید با توجه به تفاوت در روش مورد استفاده 
با استفاده از یک چارچوب  لذا در پژوهش حاضر( ممکن است ارزیابی تغییرات با خطا همراه شود. 2020و همکاران،  مافی غالمی

شد. این موضوع  2020و  2010، 2000، 1990ی هاسالثابت اقدام به برآورد مساحت مانگرو در جاسک روی تصاویر لندست در 
وشش گیاهی و ی پهاشاخص. عالوه بر این، آگاهی از نحوه عملکرد انواع آوردیمها در شرایط یکسان را فراهم امکان مقایسه مساحت

در تحقیقات قبلی یکسان  رفته کار بهی هاشاخصزیرا کارایی  رسدیمی مانگرو در مانگروهای جنوب ایران ضروری به نظر هاشاخص
ی مانگرو هاشاخصی مانگرو و همچنین هاجنگلی بندطبقهی پرکاربرد پوشش گیاهی در هاشاخصنبوده است. بنابراین مقایسه 

ی مانگرو در جاسک، هاجنگلی مساحت روزرسانبهر در نظر گرفته شد. دستاوردهای این مطالعه عالوه بر هدف فرعی پژوهش حاض
ی پوشش گیاهی پرکاربرد هاشاخص. همچنین کارایی آوردیمساله فراهم  30امکان ارزیابی روند تغییرات آن را در یک دوره زمانی 

ی آتی روی رویشگاه های مانگرو هاپژوهشدر  تواندیمکه نتایج آن  رندیگیمی مهم مانگرو مورد بررسی و مقایسه قرار هاشاخصو 
 در جاسک مورد استفاده قرار گیرد.

 

 روش تحقیق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه
 25° 41' 34''و  شرقی طول 57° 48' 35'')مختصات رویشگاه بندر جاسک در سه ی مانگرو جاسک در استان هرمزگان هاجنگل
 21' 39'')مختصات و خور گابریک  (شمالی عرض 25° 37' 3''و  شرقی طول 58° 2' 16'')مختصات ، خور سورگلم (مالیش عرض
 انهیسال یمتوسط دمادرصد،  35رطوبت نسبی  یمنطقه دارا نیاند. اپراکنده شده (شمالی عرض 25° 36' 17''و  شرقی طول °58
کار و همکاران (. با توجه به مطالعه دانه2020مافی غالمی و همکاران، است ) متریلیم 90 یو متوسط بارندگ گرادیسانت 2/27
هکتار  1/219در خور گابریک هکتار و  5/332 سورگلمدر خور ، هکتار 6/54بندر جاسک مانگرو در  یها(، مساحت جنگل1391)

( مساحت مانگروهای 2020و همکاران ) میمافی غالهمچنین است.  هکتار رسیده 2/606به  هالجنگ بوده که در مجموع مساحت این
ML (Maximum Likelihood )ی بندطبقهروی تصاویر لندست و استفاده از الگوریتم  NDVIخور گابریک را با تعیین شاخص 

لعه در مطاهکتار برآورد کردند و دو منطقه دیگر یعنی بندر جاسک و خور سورگلم در محدوده مطالعاتی آنها نبوده است.  364حدود 
قرار گرفته  یمورد بررسذکر شده و همچنین تغییرات مساحت آنها  یهاشگاهیروبرآورد مساحت مانگروها در هر یک از  زیحاضر ن

 .است

 لندستماهواره  ریتصاو
آرشیو تصاویر  نیتربلندمدتدسترسی به امکان از کره زمین در حال تصویربرداری است و  تاکنون 1972سال لندست از  پروژه

، MSS ،TM یهاسنجندهمجهز به  8تا  1لندست  یهاماهواره، تاکنون را فراهم کرده است. در قالب پروژه مذکور نیاز زم یاوارهماه
ETM+  وOLI لندست مورد  ریواتص تاریخاستفاده شده است.  8 و 7، 5 لندست ریحاضر، از تصاو طالعهبه فضا پرتاب شده که در م

در هر سال  ریتصاو ،ی متعددهاخیتارو جستجو در  قیدق هاییاشاره شده است. پس از بررس 1ول استفاده در پژوهش حاضر در جد
جزر و هم مد  ریبه تصاو ازیمانگرو که هم ن یها(. در شاخص1جزر و مد ثبت شده باشند )جدول  طیانتخاب شدند که در شرا یطور

جزر به کار رفت.  طیدر شرا ریبود، تصو ازین ریتصو کیکه فقط به  ییهادر هر منطقه استفاده شد و در شاخص ریوبوده از هر دو تص
بر اساس سامانه  ریتصاو یسازمرجع  نیزم نیشدند. همچن یاتمسفر حی( تصح FLAASHفلش ) تمیبا استفاده از الگور ریهمه تصاو
 انجام شد. کسلیپ کیکمتر از  ی( با مقدار خطا40)زون  WGS-1984مرجع  یضویو ب UTMمختصات 
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 یکاذب از باندها یرنگ بی)ترک رانی( در استان هرمزگان در جنوب اور گابریک: خ3 خور سورگلم،: 2 ،بندر جاسک: 1مورد مطالعه ) همنطق تیموقع -1 شکل

 شدند( هیهر منطقه ته 2020سال  8 لندست ریتصاو 3و  4، 5

 
 تاریخ دقیق تصاویر لندست مورد استفاده در پژوهش حاضر -1جدول 

 نام
 منطقه

 Path Row تاریخ تصویر در شرایط مد تاریخ تصویر در شرایط جزر

 جاسک

16/04/1990 15/03/1990 158 42 

10/03/2000 09/02/2001 158 42 

14/03/2011 30/03/2010 158 42 

01/03/2020 17/03/2020 158 42 

 

 ی پوشش گیاهی و مانگروهاشاخص
و از انواع  اندپرداختهی مانگرو، تاکنون مطالعات زیادی به این موضوع هاجنگلی در تهیه نقشه اماهوارهبا توجه به کارایی تصاویر 

ی هاشاخصی پوشش گیاهی برای این منظور استفاده کردند. بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که از میان انواع هاشاخصمختلفی از 
ی هاجنگلبندی بیشترین کاربرد را در طبقه NDWIو  EVI (Enhanced Vegetation Index ،)NDVI ،SAVIگیاهی؛ پوشش 

جعفرنیا و ؛ 1389( از جمله ایران )امیری و همکاران، 2019؛ جیا و همکاران، 2018مانگرو در نقاط مختلف دنیا )گوپتا و همکاران، 
العه حاضر نیز این چهار شاخص در مط .اندداشته( 2020مافی غالمی و همکاران، ؛ 1399؛ پرهیزکار و همکاران، 1395همکاران، 

ی مذکور عملکرد مناسبی در هاشاخص(. 2ی شوند )جدول بردارنقشهمورد استفاده قرار گرفتند تا مانگروها در سه رویشگاه جاسک 
ول ی مانگرو داشتند. به همین دلیل در مطالعه حاضر از تصاویر لندست مربوط به شرایط جزر که در جدهاجنگلتحلیل یک تصویر از 

 ی پوشش گیاهی مذکور استفاده شد.هاشاخصاشاره شد، برای تعیین  1
ی اماهوارهی پوشش گیاهی همواره از کارایی الزم برای شناسایی مانگروها روی تصاویر هاشاخصقبلی نشان دادند که  مطالعات

ی پوشش گیاهی هاشاخصکه با  ندیآیم ی مانگرو تنها در شرایط جزر کامل از آب بیرونهاجنگلبرخوردار نیستند زیرا بخشی از 
ی در دسترس از شرایط جزر در منطقه مطالعاتی نباشد اماهوارهی نیستند. از طرف دیگر، ممکن است تصویر بندطبقهمتداول قابل 

احی . با توجه به این موضوع، پژوهشگران اقدام به طرگذاردیمی پوشش گیاهی تأثیر هاشاخصکه این موضوع نیز بر کارایی 
MI (Mangrove Index )ی مانگرو، هاشاخصیی کردند که رفتار طیفی مانگروها در آنها لحاظ شده است. یکی از نخستین هاشاخص

( و NIR( ارائه شد. محاسبه شاخص مذکور نیاز به محدوده طیفی مادون قرمز نزدیک )2014و همکاران ) نارسویواست که توسط 
( و 2018و همکاران،  ایش) SMRIی مانگرو با عنوان هاجنگلد. عالوه بر این، دو شاخص ویژه ( دارSWIRمادون قرمز بردکوتاه )
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CMRI  ،( پیشنهاد شد که هر دو از کارایی قابل قبولی برخوردار بودند. برای تعیین 2018)گوپتا و همکارانSMRI  نیاز بهNIR  و
NDVI ( در شرایط جزرL( و مد )H است که از تصاویر )از آنجایی که ممکن است در همه دیآیمی جزر و مد به دست اماهواره .

 NDVIرا پیشنهاد کردند که در واقع تفاضل  CMRI( شاخص 2018این تصاویر در دسترس نباشند، گوپتا و همکاران ) هاشگاهیرو
ت که از باندهای سبز، ( پیشنهاد شده اس2020ی و همکاران )بالولوتوسط  MVIاست. اخیراً یک شاخص جدید با عنوان  NDWIو 

NIR  وSWIR  (.2)جدول  کندیماستفاده 

 یبندطبقه
. در تحقیقات رسدیمی مذکور ضروری به نظر هاشاخصی بندطبقهی مانگرو، هاشاخصی پوشش گیاهی و هاشاخصپس از تعیین 

 یرویبه پ ازیعدم ن لیبه دل یمتراناپار یهاتمیاستفاده شده است، هرچند الگور یمتراو ناپار یپارامترمختلف  یهاتمیاز الگورقبلی 
ی اماهوارهی از مانگروها با تصاویر بردارنقشهی متعددی که در زمینه هاپژوهشنتایج بهتری داشتند. با توجه به ها نرمال داده عیاز توز

تند. با توجه به اهداف اصلی )بررسی ی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفبندطبقهی هاتمیالگورانجام شده است، دامنه وسیعی از انواع 
ی پرکاربرد پوشش گیاهی و مانگرو( پژوهش حاضر، هاشاخصی مانگرو در جاسک( و فرعی )مقایسه کارایی هاجنگلتغییرات مساحت 
، از 2جدول ی مورد بررسی در هاشاخصی مد نظر نبود. لذا به منظور ارزیابی عملکرد انواع بندطبقهی هاتمیالگورارزیابی و مقایسه 

استفاده شد تا ارزیابی در شرایط یکسان انجام گیرد. با توجه به پیشینه پژوهش و  هاشاخصثابت برای همه  یبندطبقهیک الگوریتم 
ی )بالولو ه استبه کار رفتنیز مانگروها  رویمطالعات گذشته بسیار از که در استفاده شد  SVM، از الگوریتم هاتمیالگورمقایسه انواع 

با  زین مهیپارامتر جرو استفاده شد  RBFکرنل  از. برای استفاده از الگوریتم مذکور، (2021و همکاران،  ایمائور؛ 2020همکاران، و 
با  همچنین. بودطبقات جنگل مانگرو، خاک و آب  ی، شناساییبندطبقههدف از  .شد میتنظ 100عدد  یروتوجه به مطالعات قبلی 

به عنوان نمونه  کسلیپ 52000تعداد  ریتصوهر  یرو ،گوگل ارث های مختلف درسال در ادیز یمکان کیبا تفک ریاستفاده از تصاو
 22000طبقه خاک  کسل،یپ 12000و طبقه مورد نظر )طبقه جنگل مانگرو  ریمناسب در تمام محدوده هر تصو عیبا توز یمیتعل

صحت  یابیارز یبرا ماندهیدرصد باق 20و از  یبندطبقه برایها درصد نمونه 80از . ( انتخاب شدکسلیپ 18000طبقه آب  کسل،یپ
 استفاده شد. جینتا

 ی مانگرو مورد استفاده در پژوهش حاضرهاشاخصی پوشش گیاهی و هاشاخص -2جدول 

 منبع رابطه شاخص

ص
اخ

ش
ی

اه
گی

ش 
وش

ی پ
ها

 

NDVI 
(Normalized Difference 
Vegetation Index) 

(NIR-Red)/(NIR+Red) 
Rouse et 
al. (1973) 

SAVI 
(Soil Adjusted Vegetation 

Index) 

(NIR − Red) (1 + L)

NIR + Red + L
 

Huete 
(1988) 

NDWI 
(Normalized Difference 

Water Index) 
(Green-NIR)/(Green+NIR) Gao 

(1996) 
EVI 

(Enhanced Vegetation Index) 
 

2.5 × (
NIR − Red

NIR + 6 × Red − 7.5 × Blue + 1
) Huete et 

al. (2002) 

ص
اخ

ش
رو

انگ
ی م

ها
 

MI 
(Mangrove Index) 

(NIR−SWIR/NIR×SWIR)×10000 Winarso 
et al. (2014) 

SMRI 
(Submerged Mangrove 
Recognition Index) 

(NDVIL − NDVIH) ×
NIRL − NIRH

NIRH

 Xia et al. 
(2018) 

CMRI 
(Combined Mangrove 
Recognition Index) 

NDVI–NDWI Gupta et 
al. (2018) 

MVI 
(Mangrove Vegetation 

Index) 
NIR−Green/SWIR1+Green 

Baloloy 
et al. (2020) 
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 سنجیصحت
ی مانگرو در هر هاجنگلی مورد استفاده و همچنین آگاهی از صحت مساحت برآورد شده برای هاشاخصبه منظور مقایسه نتایج 

ی مختلف، هاشاخص( استفاده شد. همچنین در ارزیابی عملکرد K( و ضریب کاپا )OA) معیارهای متداول صحت کلیرویشگاه، از 
مشخصه ( طبقه مانگرو مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گرفت. عالوه بر این، از منحنی UA( و صحت کاربر )PAصحت تولیدکننده )

 یفضا کیدر  ROCمنحنی استفاده شد.  ی از مانگروها توسط هر شاخصبردارنقشهی صحت سنجی برا( ROC) نسبی عملکرد
ی شده در طبقه بنددرست طبقه یهاکسلیپ .شودیمترسیم  (2)رابطه  «تیحساس»( و 1)رابطه « یژگیو»و با دو مشخصه  یدوبعد

 (FPی نشده در طبقات دیگر )بنددرست طبقهی هاکسلیپ ،(TNی شده در طبقات دیگر )بنددرست طبقهی هاکسلیپ ،(TPهدف )
 یمنحن ری. هرچه سطح زروندیم( در تعیین ویژگی و حساسیت به کار FNهدف )به طبقه ی نشده بندطبقه درست یهاکسلیو پ

(AUC)  در منحنیROC (.  2011و همکاران،  )آالتوره دارد یشتریباشد، طبقه مورد نظر صحت ب ترکینزد کیک طبقه به ی 
 

 نتایج و بحث -3
 مانگرو یهاجنگل یبندطبقههار شاخص پوشش گیاهی پرکاربرد و چهار شاخص مانگرو برای متشکل از چشاخص هشت مجموع  در

ی مذکور در هاشاخصدر سه رویشگاه بندر جاسک، خور سورگلم و خور گابریک مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی صحت نتایج 
های و سال هاشگاهیرودر  هاشاخصنمود، هر کدام از  در صحت سنجی نتایج مالحظه توانیمارائه شده است. چنانچه  3و  2ی هاشکل

از نتایج  SMRIمشخص شد که به طور کلی، شاخص  Kو  PA ،UA ،OAمختلف نتایج متفاوتی داشتند. با مقایسه چهار معیار 
سنجی ی دیگر برخوردار بوده است. اگرچه انتخاب یک شاخص معین بر اساس این چهار معیار صحت هاشاخصبهتری نسبت به 

و  NDVIممکن نشد زیرا در نتایج صحت سنجی نوسان وجود داشت. به عنوان مثال در رویشگاه سورگلم، مقایسه دو شاخص 
NDWI  مقدار  1990نشان داد که در سالPA  درصد بوده است. در  2/64و  8/88طبقه مانگرو در دو شاخص مذکور به ترتیب

درصد بوده است. اگرچه همین دو  8/95و  6/75به ترتیب  2010ص در سال طبقه مانگرو همان دو شاخ PAصورتی که مقدار 
 هاشاخصی مختلف در خور گابریک در صحت تفکیک طبقه مانگرو نتایج بسیار مشابه داشتند. این تفاوت در بقیه هاسالشاخص در 

 ی مختلف و در معیارهای صحت سنجی محاسبه شده نیز مشاهده شد. هاسالو در 
طبقه مانگرو تمرکز شد چون با توجه به اهداف، در پژوهش حاضر  UAو   PAنتخاب شاخص بهینه در گام اول صرفاً روی به منظور ا

طبقه  UAو  PAاین اهمیت داشت که طبقه مانگرو با باالترین صحت ممکن شناسایی شود. با وجود تفاوتها در نتایج، مقدار دو معیار 
اهها در همه سالها حداکثر بود. الزم به ذکر است که نتایج مشابه در برخی شاخص های در همه رویشگ SMRIمانگرو برای شاخص 

، SMRI ،CMRIدر شاخص های  2010طبقه مانگرو در رویشگاه جاسک در سال  UAدیگر نیز مشاهده شد. به عنوان مثال، مقدار 
MVI  وNDVI ( ولی مقدار  100یکسان بود )درصدPA خص ها، در شاخص طبقه مانگرو از بین همه شاSMRI ( 1/98حداکثر 

در مطالعه حاضر بین همه شاخص های مورد بررسی برای شناسایی طبقه مانگرو در منطقه مورد  SMRIدرصد( بود. لذا شاخص 
مورد توجه بیشتر  Kو  OAمطالعه به عنوان شاخص مناسب انتخاب شد. هرچند اگر هدف تفکیک طبقات مختلف باشد، باید مقدار 

برای طبقه بندی آب، خاک و جنگلهای مانگرو مناسب  SMRIیرد و از این نظر، در برخی رویشگاهها و سالهای متفاوت شاخص قرار گ
بود در  89/0درصد و  5/93برابر  SMRIبا استفاده از شاخص  Kو  OAمقدار  1990نبود. به عنوان مثال، در بندر جاسک در سال 

 به دست آمد. 95/0و  8/96رابر ب NDVIحالی که همین نتایج برای شاخص 
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: صحت کلی( نتایج طبقه بندی تصاویر لندست در چهار OA: صحت کاربر مانگرو، UA: صحت تولیدکننده مانگرو، PAصحت سنجی ) -2شکل

 هرمزگان در استاندوره زمانی در سه رویشگاه بندر جاسک، خور سورگلم و خور گابریک 
 

 
( نتایج طبقه بندی تصاویر لندست در چهار دوره زمانی در سه ROC: سطح زیر منحنی AUC، : ضریب کاپاKصحت سنجی ) -3 شکل

 هرمزگان در استانرویشگاه بندر جاسک، خور سورگلم و خور گابریک 

1990 -جاسک  2000 -جاسک   2010 -جاسک   2020 -جاسک    

1990 -سورگلم  2000 -سورگلم   2010 -سورگلم   2020 -سورگلم    

2020 -گابریک  2010 -گابریک   2000 -گابریک   1990 -گابریک    

های پوشش گیاهی و مانگروشاخص  

د(
رص

)د
ی 

نج
 س

ت
صح
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در چهار دوره زمانی در سه رویشگاه  SMRI( نتایج طبقه بندی تصاویر لندست با شاخص ROC) مشخصه نسبی عملکردمنحنی  -4شکل

 هرمزگان در استاندر جاسک، خور سورگلم و خور گابریک بن
 

 
در چهار دوره زمانی در سه رویشگاه بندر جاسک، خور سورگلم و خور گابریک  SMRIنتایج طبقه بندی تصاویر لندست با شاخص  -5شکل

 هرمزگان در استان
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شناسایی سه طبقه برخوردار نبوده است. یکی از دالیل از نتایج مطلوبی در  MIبا توجه به نتایج ارزیابی شاخص های مانگرو، شاخص 
امکان تفکیک سبزینگی و رطوبت مانگروها از سایر  SWIRو  NIRاین موضوع ممکن است این باشد که تفاضل و ضرب باندهای 

خوبی انجام داده  این تفکیک را به MVIدر  Greenطبقات را فراهم نیاورده است در حالی که تفاضل و جمع دو باند مذکور با باند 
عالوه بر معیار متداول صحت سنجی، در پژوهش حاضر ( نیز مطابقت دارد. 2020است. این نتایج با دستاوردهای بالولوی و همکاران )

نشان داد  ROCها فراهم گردد. به طور کلی نتایج منحنی استفاده شد تا امکان مقایسه مؤثر شاخص AUCو  ROCاز منحنی 
های پوشش گیاهی مورد مطالعه ( بیشتر از شاخصMI ،SMRI ،CMRI ،MVIهای مانگرو )ه مانگرو در شاخصطبق AUCمیانگین 

(NDVI ،SAVI ،NDWI ،EVI بوده است. چنانچه در شکل )مشخص است، نتیجه دیگری که از بررسی منحنی  3ROC  حاصل
طبقه  AUCبود در صورتی که مقدار  Kداقل مقدار دارای ح MIشد این بود که در دو رویشگاه بندر جاسک و خور گابریک شاخص 

ها بیشتر بود که نشان دهنده عملکرد مطلوب این شاخص در مانگرو شاخص مذکرو به عنوان یک شاخص مانگرو از برخی شاخص
ه مانگرو طبق AUCو  Kمقدار  2020شناسایی مانگروها در منطقه مطالعاتی بوده است. به عنوان مثال، در رویشگاه جاسک در سال 

به دست آمد. این  94/0و  58/0برابر  MIبوده است در حالی که همین نتایج برای شاخص  88/0و  85/0برابر  EVIدر شاخص 
طبقه مانگرو در  AUCبوده است ولی مقدار  EVIتر از شاخص بسیار پایین MIدر شاخص  Kمقایسه نشان داد با وجود اینکه مقدار 

طبقه مانگرو  AUC( مقدار 94/0) MIطبقه مانگرو در شاخص  AUCبوده است. همچنین مقدار  EVIبیشتر از شاخص  MIشاخص 
توان ( نیز بیشتر بوده است. بنابراین می86/0) NDWI( و 85/0) NDVI (89/0 ،)SAVIهای دیگر پوشش گیاهی یعنی در شاخص

ررسی بهترین عملکرد را در شناسایی طبقه های مورد ببین شاخص SMRIطبقه مانگرو نیز شاخص  AUCگفت بر اساس مقدار 
های تر از شاخصهای مانگرو مناسببندی مانگروها در این پژوهش شاخصمانگرو در منطقه مطالعاتی داشته است. همچنین در طبقه

 اند.پوشش گیاهی مورد بررسی بوده
به عنوان شاخص بهینه  SMRIمربوط به شاخص  ROCتنها منحنی  4از آنجایی که امکان ارائه همه نتایج وجود نداشت، در شکل 

توان مشاهده نمود، مساحت زیر نیز می 4در سه رویشگاه مورد بررسی در چهار سال مطالعه شده ارائه شد. همانطور که در شکل 
خص مذکور نمودار طبقه مانگرو در مقایسه با دو طبقه دیگر یعنی آب و خاک بسیار بیشتر بود که نشان دهنده علمکرد مناسب شا

ها طبقه آب با صحت بیشتری نسبت به طبقه خاک در تفکیک طبقه مانگرو بوده است. همچنین در هر سه رویشگاه در همه سال
بندی آب در دو منطقه سورگلم و گابریک صحت طبقه 2010بیشتری است. در سال  AUCشناسایی شده است زیرا دارای 

(73/0AUC=( و خاک )71/0AUC=تقریباً مشا )2000های به بود هرچند در بندر جاسک در سال (60/0AUC= و )2020 
(59/0AUC=مقدار )AUC  ها حداقل بود.ها و همه رویشگاهطبقه خاک در مقایسه با همه سال 

و الگوریتم  SMRIهای مختلف در سه رویشگاه مورد بررسی را با استفاده از شاخص بندی تصویر لندست در سالنقشه طبقه 5شکل 
 2020توان به این نتیجه رسید که در سال های مانگرو میهای جنگلدهد. با تفسیر بصری و مقایسه لکهنشان می SVMبندی بقهط

توان آنها را مشاهده کرد. به عنوان مثال، مانگروهای بخش غربی خور گابریک در سال نمی 1990هایی وجود دارند که در سال لکه
ها خیلی بزرگ شدند و افزایش مساحت پیدا کردند. به طور کلی، مجموع این لکه 2020در سال بسیار کوچک هستند ولی  1990

 2010هکتار در سال  3/667، 2000هکتار در سال  1/551به  1990هکتار در سال  7/541های مانگرو در جاسک از مساحت جنگل
نسبتاً کند بوده ولی در فاصله  2010و بعد  2000به  1990 اند. روند افزایشی از سالافزایش داشته 2020هکتار در سال  1/1117و 

 افزایش مساحت روند سریعتری به خود گرفته است.  2020تا  2010های سال
توان مالحظه کرد، در هر سه رویشگاه نیز روند افزایش مساحت مانگروها قابل مالحظه است. البته در رویشگاه می 6چنانچه در شکل 
 2010هکتار( کاهش مساحت مانگروها مشاهده شد ولی پس از آن در سال  8/52) 2000هکتار( تا  2/63) 1990جاسک از سال 

اندکی افزایش مساحت مانگروها  2020هکتار رسید. پس از آن نیز تا سال  0/64بازگشت و به  1990مساحت به همان مقدار سال 
هکتار رسید که نشان  9/303هکتار به  2/310مساحت مانگروها از  2000تا سال  1990اتفاق افتاد. در رویشگاه سورگلم نیز از سال 
رسید. بنابراین  2020هکتار در سال  2/423هکتار و سپس به  9/346مساحت به  2010دهنده کاهش اندک مساحت است. در سال 

خالف دو رویشگاه جاسک و مالحظه شد. بر  2020تا  2000، روند افزایشی از سال 2000تا  1990پس از یک روند کاهشی از سال 
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مساحت مانگروها  2020تا سال  1990سورگلم، در رویشگاه گابریک هیچ روند کاهشی در هیچ دوره زمانی مشاهده نشد و از سال 
 2010های های مختلف در این رویشگاه در فاصله سالها و سالروند افزایشی داشته و بیشترین افزایش مساحت بین همه رویشگاه

 برابر شده است.  4/2رخ داده و مساحت تقریباً  2020تا 
 

 
روی تصاویر لندست در چهار دوره زمانی در سه رویشگاه بندر جاسک، خور  SMRIتغییرات مساحت جنگلهای مانگرو با شاخص  -6شکل

 هرمزگان در استانسورگلم و خور گابریک 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه -4
هایی از طول شبانه روز اند که در بخشها مستقر شدهایران و دنیا در سواحل جزر و مدی اقیانوسهای مانگرو در های جنگلرویشگاه

آوری اطالعات کمی و کیفی از مانگروها آیند. این موضوع جمعروند و مجدد در زمان جزر از آب بیرون میدر زمان مد به زیر آب می
ها به سرعت توسعه پیدا کرد به نحوی ای سنجش از دور در مطالعه این جنگلهکند. لذا دادهبه روش میدانی را با مشل مواجه می

ها در های ویژه طراحی و ارائه شده است. اگرچه هر کدام از این شاخصای شاخصبندی مانگروها روی تصاویر ماهوارهکه برای طبقه
ها با هم به طور محدود مقایسه شدند ی از این شاخصای که ابداع شدند، نتایج بسیار خوبی داشتند. از سوی دیگر، برخهمان منطقه

های مانگرو در ایران انجام گیرد. همچنین منطقه جاسک ولی ضرورت داشت که یک مقایسه کامل بین نحوه عملکرد آنها در جنگل
د آن مطالعه شده هایی چون منطقه حفاظت شده حرا در قشم کمتر در مورهای مانگرو است که بر خالف رویشگاهیکی از رویشگاه

های مانگرو به منظور انتخاب شاخص های پرکاربرد پوشش گیاهی و شاخصاست. بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا کارایی شاخص
های مانگرو در سه بندی مانگروها روی تصاویر لندست مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از شاخص بهینه جنگلبهینه طبقه

 بندی شده و روند تغییرات مساحت آنها بررسی شد.ه جاسک طبقهرویشگاه منطق
های مذکور در بسیاری انتخاب شدند. شاخص EVIو  NDVI ،SAVI ،NDWIدر این مطالعه چهار شاخص پرکاربرد پوشش گیاهی 

؛ پرهیزکار و همکاران، 1395 اند )زنگنه اسدی و همکاران،از تحقیقات قبلی روی مانگروها با استفاده از تصاویر لندست به کار رفته
( سه شاخص پرکاربرد 2018و همکاران )گوپتا به عنوان مثال،  (.2021و همکاران،  ایمائور؛ 2020؛ بالولوی و همکاران، 1399

NDVI ، SAVI  وNDWI قرار  سهیمورد مقارا  8روی تصاویر لندست مختلف مانگرو در هند  شگاهیاز سه رو یبرداررا در نقشه
های مذکور برای تفکیک چهار طبقه آب، خاک، پوشش گیاهی غیرمانگرو مانگرو استفاده ایشان در پژوهش خود از شاخص. دادند

 یچندان مناسب جیدرصد بوده که نتا 0/45و  0/34، 3/56 بیسه شاخص مذکور به ترت OAکه متوسط نشان داد  جاینتسپس  کردند.
و  0/86، 0/91آنها به ترتیب  OAحاضر نتایج بهتری داشتند و مقدار متوسط در صورتی که سه شاخص مذکور در مطالعه  .ستین

های بین پوشش گیاهی به دست آمد. یکی از دالیل این تفاوت در نتایج ممکن است به این مربوط باشد که به دلیل شباهت 2/90
در مطالعه گوپتا  OAن موضوع بر کاهش های پوشش گیاهی ممکن نشده و ایمانگرو غیرمانگرو امکان تفکیک صحیح آنها با شاخص

بین سه  NDVI( تأثیر داشته است. اگرچه این شباهت بین نتایج مشاهده شد که در هر دو مطالعه شاخص 2018و همکاران )

 

ر(
کتا

)ه
ت 

اح
مس

 

 سال



 

490 
 

در این  CMRIو همکاران اقدام به معرفی شاخص  بندی کلی تصویر داشته است. البته گوپتاشاخص مذکور عملکرد بهتری در طبقه
برابر  OAبهتر بوده و دارای متوسط  (NDVI، SAVI، NDWIلعه کردند که نتایج آن در مقایسه با سه شاخص پوشش گیاهی )مطا
نتایج بهتری از سه شاخص  CMRIها شاخص ها و در برخی سالدرصد بوده است. در مطالعه حاضر نیز در برخی رویشگاه 4/73با 

درصد  1/97برابر با  CMRIدر شاخص  OAمقدار  1990رویشگاه جاسک در سال  پوشش گیاهی داشته است. به عنوان مثال، در
 95و  93، 96به ترتیب برابر با  OAاندکی کمتر ) NDWI و NDVI، SAVIبوده در حالی که برای سه شاخص پوشش گیاهی 

 درصد( بوده است.  
طبقه مانگرو  AUCو  PA ،UAبه هدف مورد نظر، مقدار ها در مطالعه حاضر با توجه الزم به ذکر است مبنای ارزیابی کارایی شاخص

در هر شاخص بوده است تا بتوان شاخصی را انتخاب کرد که بیشترین کارایی را در شناسایی طبقه مانگرو داشته باشد. از این نظر با 
مورد بررسی در مطالعه دارای بهترین عملکرد در میان هشت شاخص  SMRI، شاخص 3و  2های توجه به نتایج ارائه شده در شکل

( مطابقت دارد زیرا ایشان 2020حاضر روی تصاویر لندست در منطقه جاسک بوده است. نتایج این پژوهش با مطالعه شیا و همکاران )
بندی مانگروها روی تصاویر لندست در چین به این نتیجه رسیدند برای طبقه SMRIو  NDVI ،SAVI ،EVIهای با مقایسه شاخص

گیرند، داشته است. های پوشش گیاهی قرار میهای دیگر که در دسته شاخصعملکرد بهتری از شاخص SMRIانگرو که شاخص م
ممکن است مربوط به این باشد که شاخص مذکور از دو تصویر جزر و مد در هر  SMRIیکی از دالیل این عملکرد بهتر شاخص 

کارایی شاخص مذکور در مقایسه با سه شاخص مانگروی دیگر مؤثر بوده است. کند و احتماالً این موضوع بر بهبود منطقه استفاده می
هایی که به مقایسه عملکرد آنها با یکدیگر و با های اخیر معرفی شدند، تعداد پژوهشهای مانگرو در سالاز آنجایی که شاخص

(. لذا امکان مقایسه بیشتر نتایج 2020ن، ؛ شیا و همکارا2018های پوشش گیاهی پرداختند محدود است )گوپتا و همکاران، شاخص
 مطالعه حاضر با تحقیقات قبلی از این نظر محدودیت داشت.

های مانگرو مورد بررسی از عملکرد بهتری نسبت یکی دیگر از نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر این بود که به طور کلی، شاخص
ای جزر و مد در یک منطقه فراهم تی که امکان دسترسی به تصاویر ماهوارههای پوشش گیاهی برخوردار بودند. لذا در صوربه شاخص

استفاده  MVIو  CMRIهای مانگرو روی تصاویر لندست در منطقه مطالعاتی از دو شاخص شود برای شناسایی جنگلنشد، توصیه می
 CMRIنیز اشاره کردند که شاخص ( 2018از نتایج بهتری برخوردار بودند. گوپتا و همکاران ) SMRIشود که پس از شاخص 

ای جزر و مدی ندارد. اگرچه توصیه این راهکار برای سایر است زیرا نیاز به تصاویر ماهواره SMRIجایگزین مناسبی برای شاخص 
 های مانگرو در جنوب ایران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.رویشگاه

که هدف مطالعه در انتخاب شاخص مورد استفاده از اهمیت زیادی برخوردار  توان اشاره کردبا توجه به دستاوردهای این تحقیق، می
است. از آنجایی که هدف این تحقیق شناسایی مانگروها در هر رویشگاه در هر سال و بررسی تغییرات مساحت آنها بود، شاخص بهینه 

ها بر اساس معیارهای همین خاطر، مقایسهشاخصی است که در تفکیک مانگروها از سایر طبقات کارایی بیشتری داشته است. به 
PA ،UA  وAUC ای و شناسایی همه بندی تصویرماهوارهطبقه مانگرو انجام شد. در صورتی که اگر در یک پژوهش هدف طبقه

ن حداکثر برخوردار نباشند. در چنی Kو  OAهای مانگرو در برخی موارد از طبقات موجود در منطقه مطالعاتی باشد، شاید شاخص
بین هشت شاخص مورد بررسی روی تصاویر  NDVI( کاربرد شاخص 3و  2های مواردی با توجه به نتایج به دست آمده )شکل
 لندست در منطقه مطالعاتی قابل توصیه است. 

رای تواند به انتخاب شاخص بهینه کمک کند زیرا در برخی موارد دانمی UAو  PAهمچنین مشاهده شد که تنها مقایسه دو معیار 
 NDVIاز شاخص  1990در سورگلم در سال  UAو  PAبر اساس دو معیار  MIنتایج متناقض است. به عنوان مثال، شاخص مانگرو 

 8/88برابر  NDVIدرصد بوده در حالی که برای شاخص  8/92و  5/76برابر  MIبرای شاخص  UAو  PAتر بوده است زیرا ضعیف
بیشتر شده  PAمقدار  NDVIتر را انتخاب کرد زیرا در شاخص توان شاخص مناسبنمیدرصد به دست آمد. بر این اساس  7/90و 

 MIدر همان رویشگاه و همان سال نشان داد شاخص  AUCبیشتر بوده است. در حالی که مقایسه  UAمقدار  MIولی در شاخص 
 Omissionرآیند دو خطای حذف )ب ROCبوده است. از آنجایی که منحنی  =68/0AUCبا  NDVIبهتر از شاخص  =91/0AUCبا 

error( و خطای اضافه )Commission error است، دو معیار )PA  وUA کند و نتایج آن در انتخاب را به طور همزمان لحاظ می
بندی عالوه بر معیارهای متداول، از منحنی شود در ارزیابی نتایج طبقهشاخص مناسب تر قابل استفاده است. بنابراین توصیه می
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ROC  وAUC  .بندی تصاویر لندست در ( نیز توصیه کردند برای ارزیابی نتایج طبقه2011و همکاران ) آالتورهنیز استفاده شود
استفاده شود. در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد معیارهای متداول در مثال اشاره شده کارایی الزم  ROCهای مانگرو از تفکیک جنگل

ای مشاهده شد و این موضوع طبقه مانگرو در دو شاخص تفاوت قابل مالحظه AUCر حالیکه بین را برای مقایسه مؤثر نداشت د
 های مختلف در شناسایی طبقه مانگرو بوده است.در انجام مقایسه شاخص AUCو  ROCنشان دهنده کارایی منحنی 

های است. نتایج نشان داد مساحت جنگلهای مانگرو در منطقه جاسک بوده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تغییرات مساحت جنگل
 1/1117) 2020هکتار( و سال  3/667) 2010هکتار(، سال  1/551) 2000هکتار( تا سال  7/541) 1990مانگرو در جاسک از سال 

ز سال ا SMRIاند. این روند افزایشی به دست آمده از تحلیل تصاویر جزر و مدی لندست با استفاده از شاخص هکتار( افزایش داشته
افزایش مساحت روند سریعتری به خود گرفته  2020تا  2010های نسبتاً کند بوده ولی در فاصله سال 2010و بعد  2000به  1990

( 1396؛ مافی غالمی و همکاران، 1395است. نتایج پژوهش حاضر در راستای دستاوردهای تحقیقات قبلی )بذرافشان و همکاران، 
در رویشگاه گابریک به این نتیجه  NDVI( با تحلیل تصاویر لندست با استفاده از شاخص 1395ان )بوده است. بذرافشان و همکار

هکتار(  5/164) 2008هکتار( و  5/147) 2000هکتار( تا سال  130) 1993رسیدند که روند تغییرات مساحت مانگروها از سال 
مشاهده  NDVIبندی تصاویر لندست با استفاده از شاخص ( با طبقه1396افزایشی بوده است. همچنین مافی غالمی و همکاران )

( هکتار روند 4/561) 2016( و سال 7/525) 2000هکتار( تا سال  5/303) 1986های مانگرو در جاسک از سال کردند که جنگل
. اگرچه در مقدار افزایشی داشته است. بنابراین در هر سه پژوهش روند افزایش مساحت مانگروها در منطقه جاسک تأیید شده است

( و همچنین SMRIو شاخص  NDVIشود که این موضوع به نوع شاخص مورد استفاده )شاخص ها تفاوت اندکی مشاهده میمساحت
( نیز مجموع مساحت مانگروها در سه رویشگاه جاسک، 1391محدوده مطالعاتی ممکن است مربوط باشد. دانه کار و همکاران )

هکتار( برآورد  1/219خور گابریک  ،هکتار 5/332 سورگلمخور ، هکتار 6/54)بندر جاسک  هکتار 2/606سورگلم و گابریک را حدود 
 سورگلمخور ، هکتار 64در مطالعه حاضر )بندر جاسک  2010در سال  SMRIهای برآورد شده با شاخص کردند. این نتایج با مساحت

( مساحت مانگروهای 2020و همکاران )همچنین مافی غالمی  رد.هکتار( تا حدودی شباهت دا 4/256خور گابریک  ،هکتار 9/346
هکتار برآورد کردند که مقدار آن در سال  364حدود  2017روی تصاویر لندست در سال  NDVIخور گابریک را با تعیین شاخص 

ها ممکن مساحتهای مشاهده شده بین اعداد تفاوت هکتار برآورد شد. 3/607در مطالعه حاضر حدود  SMRIبا شاخص  2020
 ( مربوط باشد. SVMو  MLبندی )های به کار رفته و همچنین الگوریتم طبقهاست به شاخص

های مانگرو در سه رویشگاه بندر جاسک، خورهای سورگلم و گابریک به طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مساحت جنگل
یشی داشته است. این روند افزایشی در ابتدا کند بوده ولی با نزدیک شدن به طور کلی روند افزا 2020تا  1990های در فاصله سال

سرعت بیشتری پیدا کرد. یکی از دالیل احتمالی این روند افزایشی ممکن است توجه بیشتر نهادهای مسئول )مانند  2020به سال 
های کاری با حمایت سازمانلب جنگلادارات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست( و همچنین حفظ و توسعه آنها در قا

های مانگرو نشان داد های پوشش گیاهی و شاخصهای اخیر بوده است. همچنین مقایسه انواع شاخصمسئول و مردم محلی در سال
ی هاهای مانگرو در تفکیک مانگروها از سایر طبقات روی تصاویر لندست کارایی بیشتری داشتند. همچنین از بین همه شاخصشاخص

در منطقه مطالعاتی از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. اگرچه تأیید نتایج پژوهش حاضر نیازمند  SMRIمورد بررسی، شاخص 
 های مانگرو در جنوب ایران است.مطالعات بیشتر در سایر رویشگاه

 

 تشکر و قدردانی  -5

با استفاده از فنون سنجش از دور  رانیمانگرو ا یجنگلها یکم یابیطرح تحقیقاتی با عنوان ارز یاز دستاوردها یمقاله بخش نیا
است که با حمایت آن صندوق اجرا شده  98025568با کد  1399از پژوهشگران و فناوران کشور در سال  تیمصوب صندوق حما

 است. 
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 :ه چکید

حوضههه آبخیز برزندچای در غرب شهههرسههتان مغان گرمی واقع شههده اسههت. رود خانه برزند چای یکی از شههعبه های رودخانه ی    

ضه را وارد رودخانه ی بلغارچای می کند. هدف از انجام این پژوهش      شد. که آب های حو سا   بلغارچای می با عوامل موثر در  ییشنا

ست،  برزنده ض رسوب حو  یدخاک و تول یشفرسا  ساسی جهت کنترل و       چای ا شناخت میزان فرسایش و ارائه راهکارهایی ا بنابراین 

شد.  کاهش میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز رودخانه برزندچای امری ضروری می      دراین تحقیق با تفکیک حوضه به پنج  با

صیرلو ، بیگ باغ ، دیزج ، محمدتقی کندی ،       ساری ن ضه کوچکتر به نامهای  سوب با     برزند چایزیر حو سایش و تولید ر ، میزان فر

مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه  با بررسی عوامل نه گانه ی موثر در فرسایش خاک، کل M PSIACو PSIACاستفاده از روش 

ضه های     ضه آبخیز و زیر حو صیرلو ، بیگ باغ ، دیزج ، محمدتقی کندی ، برزند چای   حو سوبدهی در    ساری ن شدت ر مدل   از نظر 

PSIAC         سط سوب دهی  متو شدت ر ضر می توان این گونه نتیجه گیری  در کالس یا  در مجموع با عنایت به یافته ها تحقیق حا

متر مکعب در کیلو متر مربع در سههال و زیر 08/573،در زیر حوضههه بیگ باغی PSIAC Mنمود که میزان فرسههایش براسههاس مدل 

متر  44/264و در زیر حوضه محمد تقی کندی 45/307و زیر حوضه ساری نصیرلو    81/366و زیر حوضه دیزج  84/367حوضه برزند  

های برزند، دیزج، سههاری نصههیرلو و چای و زیرحوضهههی آبخیز برزندمکعب در کیلو متر مربع در سههال برآورد گردیده اسههت. حوضههه

سوب دهی  سط می     قرا میIIIمحمدتقی کندی در کالس ر سوب دهی در آن متو شدت ر ست که زیر    گیرند که  شد.این در حالی ا با

 گیرد.وشدت رسوب دهی زیاد قرار میIVی بیگ باغی در کالس رسوب دهی حوضه
 

 فرسایش خاک، رودخانه ی برزند چای، مدل ام پسیاک()های کلیدی: واژه
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Abstract 

Barzandchai watershed is located in the west of Moghan Garmi city. Barzand Chay River is one of the 

tributaries of the Bulgarian River. Which diverts the waters of the basin into the Bulgarian River. The 

purpose of this study is to identify the factors affecting soil erosion and sediment production in Barzand 

Chay basin, so it is necessary to identify the rate of erosion and provide basic solutions to control and reduce 

erosion and sediment in the watershed of Barzand Chay River. In this study, by dividing the basin into five 

smaller sub-basins named Sari Nasirloo, Big Bagh, Dizaj, Mohammad Taghi Kennedy, Barzand Chai, the 

rate of erosion and sediment production was investigated using PSIAC and M PSIAC methods. In this 

regard, by examining the nine effective factors in soil erosion, the whole watershed and sub-basins of Sari 

Nasirloo, Big Bagh, Dizaj, Mohammad Taghi Kennedy, Barzand Chai in terms of sedimentation intensity 

in PSIAC model in class or average sedimentation intensity in total Considering the findings of the present 

study, it can be concluded that the rate of erosion according to PSIAC M model, under the Big Baghi basin, 

573.08 cubic meters per square kilometer per year and under the Barzand basin, 367.84 and under the Dizaj 

basin, 366.81 and Sub-basin of Sari Nasirloo is 307.45 and sub-basin of Mohammad Taghi Kennedy is 

estimated 264.44 cubic meters per square kilometer per year. Barzandchai watershed and Barzand, Dizaj, 

Sari Nasirloo and Mohammad Taghi Kennedy watersheds are in sedimentation class III with moderate 

sedimentation intensity, while Big Baghi watershed is in sedimentation class IV and sedimentation intensity 

is high. 
Keywords: (Soil Erosion, Barzand Chay River, Model M. Psiac,) 
 

 مقدمه - 1

از آنجا که فرسایش خاک یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه منابع کشاورزی و منابع طبیعی است ، به منظور برنامه ریزی 

آگاهی از فرسایش خاک و  .برای احیای زمین ، توسعه و مدیریت پایدار ، به ویژه در قالب پروژه های حفاظت از خاک و آبخیزداری

 .های آبخیز یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری برای برنامه ریزی حوضه های آبخیز است تولید رسوب در حوزه

اصول و نحوه استفاده از خاک در واقع  خاک به عنوان بستر تولید و یکی از مهمترین عوامل زیربنایی اقتصاد در هر کشورمی باشد.

 .یش خاک تهدیدی برای رفاه و زندگی انسان تلقی می شودامروزه فرسا .مسیر توسعه و سطح توسعه هر جامعه را تعیین می کند

فرسایش نه تنها باعث ضعف خاک و مزارع متروکه می شود ، بلکه با رسوب مواد در آبراه ها ، مخازن سدها و کاهش ظرفیت آبگیری 

 .آنها خسارات زیادی به بار می آورد

وب در بسیاری از حوزه های آبخیز کشور ، نیاز به استفاده از روش عدم وجود یا کمبود اطالعات در هنگام فرسایش خاک و تولید رس

ساالنه مقدار قابل توجهی رسوب وارد سدهای کشور می شود که  .های آزمایشی و مناسب برای تخمین فرسایش و رسوب خاک دارد

ده و روشهای کنترل یا کاهش با برآورد میزان رسوب ، عوامل مهمی در رسوبگذاری حوضه شناسایی ش .از عمر مفید سد می کاهد

 .در برآورد فرسایش و رسوب ارزیابی می شود MPSIAC در این روش ، کاربرد مدل .میزان رسوبات پیشنهاد می شود

توسط کمیته آب آمریکا برای محاسبه شدت فرسایش خاک و تولید رسوب در مناطق خشک و نیمه  1968در سال  PSIAC روش

توسط دانشمندان آمریکایی تجدید نظر شد و یکی از نه عامل  1982این مدل در سال  .معرفی شد خشک غرب ایاالت متحده آمریکا

( در مطالعات خود این مدل را با 1994جانسون و گامبارت ) .نامگذاری شد MPSIAC ضریب در نظر گرفته شد و به عنوان مدل

 .کارایی باال معرفی کرده اند



 

496 
 

استفاده کرد و به دلیل معایبی که هنگام کار با این روش به وجود آمد  PSIAC ا نوادا از روشبه منظور پیش بینی میزان رسوب ، یوت

استفاده شد در  MPSIAC ، تغییرات اندکی برای سازگاری فضایی آن ایجاد شد و سرانجام از روش تجدید نظر شده به نام مدل

 .در این تحقیق استفاده شده است MPSIAC با توجه به دقت باالی این مدل ، از روش .2003معرفی شده در سال 

 M PSIAC هدف از این مطالعه بررسی عوامل و میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبریز برزند چای با استفاده از مدل

ث افزایش همچنین ، وضعیت زمین شناسی ، آب و هوایی ، خاک ، کاربری زمین و ژئوموفولوژی حوضه را مطالعه کنید ، که باع .بود

 آگاهی از وضعیت فرسایش حوضه می شود تا برنامه ریزان بتوانند بر اساس آن برنامه های خود را انجام دهند
 

 روش تحقیق داده ها و -2

حوضه به  قیدق یاست . به منظور بررس یدانیم دیروش مشاهده و بازد یدر مطالعات ژئومورفولوژ قیروش تحق نیترمتداول

در تحقیقات .دیگرد یساکن در حوضه جمع آور یاز اهال یو اطالعاتشده است ها پرداخته دهیض و پدعوار میمشاهده مستق

تواند محقق را در شناخت، بررسی و تجزیه و شود و میای محسوب میژئومورفولوژی، مطالعات میدانی مکمل مطالعات کتابخانه

 PSIAC های تجربی نظیربرآورد میزان رسوب با استفاده از مدل ایبردراین تحقیق  ها یاری رساند.تحلیل مکانیسم پیدایش پدیده

جداول،  ترسیم و تهیه منظور به گرافیکی و آماری افزارهاینرم از حاضر تحقیق مختلف مراحل در استفاده شده است. MPSIACو

 کاری واحدهای شناسایی حاضر، پژوهش جنبه ترینبنیادی .است گردیده استفاده هاداده تحلیل و تجزیه و هانقشه نمودارها،

 اطالعات کردن رقومی به اقدام  Arc Map افزار نرم از استفاده با ابتدا منظوراست. بدین مطالعه بوده مورد حوضه ژئومورفولوژی

 رافی،لیتولوژی، هیدروگ تکتونیک، های نقشه تهیه به اقدام بعد مرحله گردید. در توپوگرافی و شناسی زمین های در نقشه موجود

الیه ادغام کار، دقت بردن باال منظور و به اطالعات زیاد حجم به توجه شد. با  ArcGISافزار نرم از استفاده با دامنه شیب و جهت

 .است گرفته صورت Arc Map افزارنرم از استفاده با کاری واحدهای شناسایی جهت اطالعاتی های

 

 انه برزندچایی آبخیز رودخموقعیت و مشخصات جغرافیایی حوضه

ضه رودخانه بلقارچای در            ضه های فرعی حو ستان گرمی یکی از حو شهر ستان اردبیل و  شمال ا ضه رودخانه برزندچای واقع در  حو

ست    ضه درمحدوده جغرافیایی  .شمال غرب ایران ا شرقی و  48˚,59́,تا 47˚,48 ́,که این حو شمالی    39˚,9́تا  38˚,49́́,طول  عرض 

شکل      ست ) شده ا سطوح ارتفاعی پولیگونی      (.1-4واقع  ضه با طبقه بندی  ساحت حو تعیین  GIS کیلومتر مربع در محیط 838م

ست    ضه مذکور به   .شده ا صیرلو ، بیگ باغ ، دیزج ، محمدتقی کندی ، برزند      5همچنین حو ساری ن ضه کوچکتر به نامهای  زیر حو

 (.1)شکل چای تقسیم می شود

ضه آبخیز رودخانه برزندچا   سط ارتفاع حو ست   1071ی متو سطح دریا ا سمت جنوبی با      .متر از  ضه کوههای ق سمت حو بلندترین ق

سمت آن   2064ارتفاع  ست    294متر و پایین ترین ق ضه ا ست که       .متر ارتفاع در دهانه حو ضه رود برزند ا شی حو مهمترین زهک

صلی           شکیل رودخانه ا شمه گرفته و پس از ت سرچ ضه  سمتهای جنوبی حو ضه     ورودی های اولیه آن از ق شمال حو سمت  برزند به 

 .جاری می شود

ضه که      صلی رودخانه ای حو سیر ا ضه های بیگ باغی و برزند می گذرد  59در واقع م سیر چند   .کیلومتر طول دارد از زیر حو این م

ضه برزند( جریان دارد             شمال )زیر حو سرانجام به  ضه و  شمال حو ضه به  ست که ابتدا از جنوب حو ان پایه رود برزند هم .جهته ا

 .رودخانه بلقارچای است
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 : نقشه موقعیت جغرافیایی  حوضه آبخیز رودخانه برزندچای.1شکل

 نتایج و بحث    3

 چایدمدلدر حوضه آبخیز  MPSIACمدل  یتشریح اجزا

 عامل زمین شناسی سطحی

سایی ویژگی      شنا سایش  ضه     های زمیندر مطالعات فر سی حو سوب اهمیت ویژه های آبخیز از نظر توانایی تولید شنا ای دارد ر

سوب کم بوده، در حالی     سنگ  سیل تولید ر سخت و مقاوم دارای پتان سنگ های با جنس  سهم بیش     که  ست  س تری در تولید های 

 رسوب بر عهده دارند.

شده از رابطه زیر جهت برآورد امتیاز عامل زمین      صالح  سیاک ا ستفاده می         در مدل پ سوب ا سطحی در تولید ر سی  گردد  شنا

 .(1377،حمدی)ا

    11 XY  
 که در آن

1Yامتیاز عامل زمین شناسی سطحی در تولید رسوب = 

1X
سایش زمین   = سایش             شاخص فر سنگ در برابر فر سنگ و میزان مقاومت  ساس، نوع، جنس  ست که بر ا سطحی ا سی  شنا
صفر تا  گردد. دامنه امتیاتعیین می سنگ از مقاومت بیش    10ز این عامل بین  ست. بدین معنی که هر چه  سایش   ا تری در برابر فر

شناسی سطحی در تولید رسوب در روش نحوه برآورد امتیاز عامل زمین گیرد و برعکس.تری به آن تعلق میبرخوردار باشد امتیاز کم
شغال هر سنگ و امتیاز مربوطه استوار است. بدین مفهوم که در هر     واحدهای هیدرولوژی بر محاسبه میانگین وزنی مساحت تحت ا  

ستفاده           سنگ و امتیاز آن را با ا شغال هر  ساحت تحت ا صد م سبه نموده و میانگین وزنی امتیاز  مترپالنیواحد هیدرولوژی در محا
 شود.  میشناسی برای آن واحد هیدرولوژی در نظر گرفته دست آمده را به عنوان امتیاز عامل زمینهب
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 واحدهای سنگ شناسیبرآورد امتیاز عامل زمین شناسی  -1جدول

 

 

 

 

 

 

حساسیت به  عالمت امتیاز

 فرسایش پذیری

 نوع سنگ

9 QT1 پادگانه هاآبرفتی قدیم بیشتر سیلت رسی و الیه ها سفید توف سست 

4 KLR سنگ آهک ریفی دو بلورین نسبتا فرسایش پذیر 

2 PES اندزیت کنار دریا گدازه های پروکسین و مقاوم 

2 PEV  گدازه های زیر دریایی مقاوم 

2 V گداره های بازیک زیر دریایی مقاوم 

2 MT گریواک، فیلیت، میکاشیست مقاوم 

7 PEP پلیت و سنگ ماسه فرسایش پذیر 

7 OMZ1 تناوبی از سیلت رس های رنگارنگ با الیه های نازک سنگ فرسایش پذیر 

9 E3 کنگلومرا سست 

2 E3B بازالت اولین دار -التیت  مقاوم 

2 P گدازه های پروکسین و اندزیت مقاوم  

9 QT2 پادگانه های آبرفتی جدید سست 

7 OS تناوبی از سیلت رس مارن وسنگ توفی فرسایش پذیر 

9 QC کنگلومرا و رس سست 

9 OMC1 کنگلومرای خاکستری و سنگ ماسه دارای آثار گیاهی سست 

4 M1 سنگ آهک خاکستری سفید رنگ ایش پذیرنسبتا فرس 

7 OMZ2 سنگ های سیلتی رنگارنگ با الیه های نازک ماسه سنگی فرسایش پذیر 

 بازالتی مقاوم E4 2ا

4 OMZ3 سنگ ماسه توفی ضخیم الیه با درون الیه هایی از شیل نسبتا فرسایش پذیر 

9 QA1 آبرفتهای سخت نشده بستر رودخانه ای سست 

7 OMZ5 تناوبی از ماسه سنگ، سیلستون دارای آثارگیاهی و رس یش پذیرفرسا 

7 OMZ4 تناوبی از  سنگ ماسه با سیلت رس فرسایش پذیر 

7 E2 تناوبی از سنگ ماسه توفی، رس، سیلت و ماسه توفی فرسایش پذیر 

7 OMZS تناوبی از ماسه سنگ سیلستون دارای آثار گیاهی و رس فرسایش پذیر 

7 M3 سیلت رسی گچداررنگا رنگ وسنگ ماسه با الیه های کنگلومرایی یریفرسایش پذ 

9 QBA سیلت رسی وماسه توفی با آهک آب شیرین)سازنده باکو( سست 

4 M4 سیلت رسی دار،سنگ ماسه با کنگلومرا مقاوم 

7 OMC2 کنگلومرا با درون الیه های سنگ ماسه ای فرسایش پذیر 

7 M5 اسه سنگ وسیلت رسیکنگلومراریال م فرسایش پذیر 
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ی کهن و  مخروط آبرفتهای پادگانهسازند توف و  (2شکل)شناسی مطابق  گذاری سازندهای زمین بر اساس نتایج حاصل از ارزش  

سازند            افکنه ست و  سی ا شنا سازند زمین  سایش پذیرترین  سازندها فر صاص دادند، این  شترین  امتیاز  را به خود اخت ،   آندزیت ها بی

سازند زمین کم فرسایش که  سازند می  شناسی   پذیرترین  ست و کمترین امتیاز مربوط به این  برای نیل به اهداف، حوزه مورد  .باشد ا

ست،  که از بین این زیر حوزه     شده ا سیم  سایش      مطالعه به پنج زیر حوزه تق صیرلو فر ساری ن ضه  ضه از  ها، زیر حو پذیرترین زیرحو

ترین امتیاز، کم  رین امتیاز را از این لحاظ به خود اختصههاص داده و زیر حوضههه برزند با کمشههناسههی که بیشههت لحاظ سههازند زمین

 شناسی است.پذیرترین زیر حوضه از لحاظ سازند زمینفرسایش

روش زیر در مطالعه فرسایش استوار است، با عنایت به اینکه هر واحد ژئومورفولوژی از یک جنس سنگ  ا توجه بهتحقیق حاضر ب

شناسی نبوده است. بر این اساس جهت برآورد امتیاز گیری جهت تعیین عامل زمینشکیل یافته است، نیازی به عمل میانگینخاص ت

 ت.استفاده گردیده اس (2)چای از جدول برزند حوضه آبخیزاسی شنعامل زمین

 امتیاز عامل سنگ شناسی در زیرحوضه ها -2جدول

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 چای برزند امتیاز عامل زمین شناسی در حوضه آبریز نقشه-2شکل

 امتیاز زیرحوضه ها ردیف

 1/7 ساری نصیرلو 1

 7 دیزج 2

 1/6 برزند 3

 5/6 یمحمدتقی کند 4

 6/6 بیگ باغی 5
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 عامل خاک

های درصد و خاک  5تا  2ای با شیب مالیم و پستی و بلندی کم تا متوسط است شیب عمومی این اراضی       های دامنهین واحد شامل دشت  ا

ها باشد.و در حال حاضر اکثراً زیر کشت نباتات آبی و در بعضی قسمت     عمیق تا عمیق با بافت سنگین و عمدتاً دارای تکامل پروفیلی می آن نیمه

شد. دیم می ساحت     با ضی با م شت  203این واحد ارا شامل می های دامنههکتار  از تیپ د ست و  شود.  ای را  خاک از منابع طبیعی مهمی ا

پذیر جدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد. در این پژوهش به   ایش آن عالوه بر ایجاد مخاطرات محیطی، آسیب فرس 

امتیاز عامل خاک برای زیر حوضهههه آبخیز برزندچای و از  پرداخته شهههد Kمقدار  منظور امتیازبندی عامل خاک ابتدا به محاسهههبه  

سبه  ست که ز  گردید. محا ضه الزم به ذکر ا شده      یر حو شکیل  سی ت شنا از طریق میانگین   Kاند، مقدار هایی که از چند واحد خاک 

واحدهای ژئومورفولوژی ( 3)وزنی با لحاظ کردن درصد مساحت تحت اشغال هر کدام از واحدهای خاک صورت گرفته است. جدول      

 دهد.ا نشان میها رو واحدهای خاک منطبق بر آنها، میزان رسوب و امتیاز هر یک از زیر حوضه

ها و  های کم ارتفاع، فالتباشهههند که عبارتند از: مناطق مرتفع، تپهحوضهههه آبخیز برزندچای دارای چهار نوع واحد اراضهههی می

 (.4ها جدول )های فوقانی و دشتتراس

 واحدهای خاک منطبق بر آنها -3جدول

 امتیاز ضریب رسوب دهی واحدهای خاک ردیف

 66/3 22/0 خاک مناطق مرتفع 1

 6/9 58/0 خاک تپه های کم ارتفاع 2

3 
های ها و تراسخاک فالت

 فوقانی
36/0 6 

 4 24/0 خاک دشت ها 4

 چای برزند در حوضه آبریز ضریب رسوب دهی واحدهای خاک  -4جدول

 

 

 
 

 

 امتیاز ضریب رسوب دهی واحدهای خاک ردیف

 3/6 38/0 ساری نصیرلو 1

 2/6 37/0 دیزج 2

 6 36/0 برزند 3

 6 36/0 محمدتقی کندی 4

 2/6 37/0 بیگ باغی 
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 ایچبرزند  در حوضه آبریز واحدهای خاک امتیاز  نقشه -3شکل

 

ضه آبخیز، تپه های کم ارتفاع       (3شکل ) طبق  سی حو شنا ضعیت خاک  سایش با بیش2/2از لحاظ و پذیرترین واحد  ترین امتیاز ، فر

است کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. بر   واحد اراضی  کم فرسایش پذیرترین  که واحد اراضی مناطق مرتفع  اراضی است و    

پذیرترین  ترین امتیاز فرسایشبا بیش ساری نصیرلو های مورد مطالعه، زیر حوضه  اساس نتایج حاصل از نقشه خاک، از بین زیر حوزه   

 پذیرترین زیر حوضه است.امتیاز ، کم فرسایشترین زیر حوضه است. همچنین زیر حوضه برزند و محمد تقی کندی با کم

 آب و هوا

یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فرسایش و تولید رسوب ناشی از آن، عامل آب و هوا است. این عامل عالوه بر تأثیر مستقیم خود بر  

نماید. از بین یز اعمال میفرسهههایش از طریق بارش و دما، با کنترل میزان پوشهههش گیاهی هر منطقه نقش غیر مسهههتقیم خود را ن

 توان به مقدار و شدت بارندگی اشاره کرد.عناصر آب و هوایی مؤثر در فرسایش خاک می

بر همین اساس بین شدت بارندگی هر ناحیه با میزان فرسایش رابطه وجود دارد این رابطه در مدل پسیاک اصالح شده بصورت        
 زیر ارائه گردیده است.

   23 2.0 PX  
 = امتیاز عامل آب و هوا3Xکه در آن: 

2P= باشد.ساله بر حسب میلیمتر می 2ساعته با دوره بازگشت  6مقدار بارندگی 
سههاعته برای زیر حوضههه محاسههبه  24ش سههاعته، مقادیر حداکثر بار 24بر همین اسههاس، با اسههتفاده از گرادیان حداکثر بارش 

شدت بارش      سبه  ست. مرحله بعدی، محا سط        6گردیده ا ست که برای این منظور از فرمولی که تو ساله ا شت دو   ساعته با دور برگ
  .( ارائه گردیده، استفاده شده است1376وزیری، )

      PDMAX(PDMAX)P(10Y. 1H)=(1/3352-0/1964 LN  
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P(2Y. 6H) = {(O/4847 + 0/2251 LN (TR- 0/4112)} {-0/0158 + 1/019 T
)3753.0(

}  
{P(10 Y. 1H} 

 روابط در اين 

P (10Y. 1H)  ساله 10ساعته با دوره بازگشت  1= بارندگی 

PDMAX متوسط حداکثر بارندگی روزانه در یک دوره مشاهدات = 

LN لگاریتم طبیعی =  

P (2Y. 6H)  ساله 2دوره بازگشت  ساعته با 6= بارندگی 

TR دوره برگشت و =Tباشد.= مدت بارندگی می 

ستفاده از روابط مذکور مقدار بارش   سبه و با قرار  برزند ساله هریک از زیر حوضه آبخیز    2ساعته با دور بازگشت    6با ا چای محا

 دهد.ج این محاسبات را نشان می( نتای5دادن نتایج حاصل از محاسبه امتیاز عامل آب و هوا برآورد گردیده است. جدول )
 

 محاسبات مربوط به تعیین امتیاز عامل آب و هوا - 5جدول 

 ارتفاع متوسط ردیف
ساعته بادوره  6حداکثربارندگی

 سله به میلیمتر2برگشت 
 امتیاز

1 1374 5/28 7/5 

2 1974 7/30 1/6 

3 2100 33 5/6 

4 2251 1/35 7 
 

 زیر حوضه هاامتیاز عامل آب و هوا در  -6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 زیر حوضه برزند ردیف
ساله به 2ساعته بادوره برگشت  6حداکثربارندگی

 میلیمتر

امتی

 از

 5/6 4/32 ساری نصیرلو 1

 7 4/35 دیزج 2

 7 4/35 برزند 3

 9/6 8/34 محمدتقی کندی 4

 4/6 1/32 بیگ باغی 5
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 چایلدمددر حوضه آبریز آب و هوا امتیاز  نقشه-4شکل

پذیرترین زیر حوضه از لحاظ  ترین امتیاز فرسایش های دیزج و برزند با بیشزیر حوضه (، نتایج نشان داد که  4شکل)  بر اساس 

اسههت و آب و هوپذیرترین زیر حوضههه از لحاظ آب و هوا اسههت و زیرحوضههه بیگ باغی به دلیل ارتفاع کمتر که دارد ، کم فرسههایش

 .رسایش به خود اختصاص داده استترین امتیاز را از لحاظ فکم

 عامل رواناب

ست از        شده عبارت ا صالح  سیاک ا ستم آبخیز که از    »عامل رواناب به عنوان چهارمین پارامتر مندرج در مدل پ سی بازده یک 

 (1379،گردد. )رفاهیهای آن )نزوالت جوی( پدیدار مینتیجه عملکرد ساختمان آبخیز بر روی داده

 گردد:بطه زیر محاسبه میاین عامل از طریق را
QPRDQPRDX 10006/0)5003/0(2/04  

 که در آن:

4Xامتیاز عامل رواناب در مدل پسیاک اصالح شده = 

R ارتفاع رواناب ساالنه بر حسب میلیمتر = 

QPباشد.= دبی ویژه پیک بر حسب متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع می 

ل رواناب باید بدان توجه گردد، این اسههت که با توجه به اینکه ارتفاع رواناب تولید شههده در  نکته مهمی که در محاسههبه عام

توان ارتفاع رواناب محاسبه شده در نقطه نیست، نمی های پایین دست )نقطه خروجی( یکسانهای باالدست حوضه با قسمت  قسمت 
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ضه تعمیم داد. به عبارت دیگر با توجه     ضه را برای کل حو ضه،    خروجی حو شده در نقطه خروجی حو به اینکه ارتفاع رواناب برآورد 

شارکت رواناب تمامی آبراهه    صل م ست آمده نمی    حا ست. عدد بد ضه ا سمت های حو ضه  تواند نماینده واقعی رواناب کلیه ق های حو

در بخش هیدرولوژی محاسبه  باشد. بدین منظور برای حل این مسئله، ابتدا ضریب رواناب حوضه با استفاده از معادالت هیدرولوژی،      

 (1390، و ارتفاع رواناب هر یک از زیر از طریق رابطه زیر محاسبه گردیده است: )علیزاده
        R = C.P  

 که در آن:

R )ارتفاع رواناب ساالنه )بر حسب میلیمتر = 

C ضریب رواناب = 

P .ارتفاع بارندگی )بر حسب میلیمتر( است = 

 (168صفحه  ،1381،یژه از رابطه دیکن استفاده شده است: )مهدویبرای محاسبه حداکثر دبی و

         
75/0.ACQ  

        A

Q
QP  

 = دبی اوج )به متر مکعب در ثانیه( Qدر این روابط    

C  ضریب رواناب = 

A )مساحت حوضه )به کیلومتر مربع = 

PQ
 اوج )به متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع(= دبی ویژه  

ضه آبخیز       می سالیانه هر یک از زیر حو سبه دبی ویژه اوج و ارتفاع رواناب  شد. با محا چای، امتیاز عامل رواناب هر یک  برزندبا

   دهد.نتایج این محاسبات را نشان می7از زیر حوضه مذکور محاسبه شده است. جدول 

 

 های الزم جهت برآورد امتیاز عامل روانابداده-7جدول 

امتیاز 

عامل 

 رواناب

ی ویژه اوج )متر مکعب در دب

 ثانیه در کیلومترمربع(

 دبی اوج

)متر 

مکعب در 

 ثانیه(

ارتفاع 

 رواناب

)میلیم

 تر(

میانگین 

بارندگی 

 )میلیمتر(

 مساحت

)کیلومتر 

 مربع(

حوضه  ریز

 یچابرزند

3 19/0 9/14 68/18

4 

 ساری نصیرلو 78 324

 دیزج 3/128 34 7/201 7/21 17/0 9/2

 برزند 5/247 354 7/194 34 13/0 4/2

محمدتقی  164 348 4/191 2/25 15/0 7/2

 کندی

 بیگ باغی 3/223 321 5/176 31 14/0 5/2
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 چایبرزندیاز عامل رواناب در حوضه آبریز تام نقشه -5شکل

 ی و بلندیتسپعامل 

ید رسوب هر حوضه آبخیز، عامل پستی و بلندی است که با شاخص شیب مورد محاسبه   یکی از عوامل مؤثر در فرسایش و تول 

صوالً بر میزان فرسایش در شیب زیاد با توجه به افزایش سرعت آب و تمرکز جریانهای آبی و همچنین افزایش نقش      قرار می گیرد. ا

سایش  سوب بر عهده        گردد.با توجه به اهمیتی که عاملافزوده می قطرات باران در ایجاد فر سایش و تولید ر شیب در بروز پدیده فر

صفر تا    سیاک دامنه امتیاز این عامل بین  صفر برای مناطق با شیب کم        20دارد در مدل پ ست. که در آن عدد  در نظر گرفته شده ا

ا شیب زیاد )بیش  مناطق کوهستانی ب  برای 20درصد و عدد   3( و به طور کلی برای مناطق با شیب کمتر از  …)دشتهای آبرفتی و 

چای نقشه شیب تهیه و با استفاده     برزندشود. برای محاسبه عامل پستی و بلندی در حوضه آبخیز     درصد( تخصیص داده می   30از 

SOX     (8.جدول)از رابطه زیر امتیاز مربوطه محاسبه گردیده است 33.5  

 در این رابطه:

5X= هی درجه رسوبد 

S باشد.= شیب متوسط بر حسب درصد می 
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 چایبرزند حوضه آبخیز امتیاز عامل شیب در -8جدول 

 امتیاز شیب متوسط بر حسب درصد زیر حوضه برزند چای ردیف

 6/3 11 ساری نصیرلو 1

 7/5 3/17 دیزج 2

 6/4 9/13 برزند 3

 9/3 12 محمدتقی کندی 4

 8/5 5/17 بیگ باغی 5

 

 
 چای برزندشیب در حوضه آبریز نقشه -6شکل

شکل)  ضه بیک باغی با بیش 5با توجه به  ضه      ( زیر حو ست و همچنین زیرحو ستی و بلندی ا ترین امتیاز از لحاظ عامل پ

 باشد .ترین امتیاز از لحاظ عامل پستی و بلندی میساری نصیرلو با کم

 عامل پوشش زمین

ش      صالح  سیاک ا ضربه        منظور از عبارت پوشش زمین در مدل پ ساینده از قبیل  ست که خاک را در برابر عوامل فر شی ا ده، پوش

 تواند شامل پوشش گیاهی، سنگی و الشبرگ باشد.قطرات باران، باد، رواناب محافظت کند و این پوشش می

سیاک بین   سان می  10تا  -10دامنه امتیاز این عامل در مدل پ شد عدد  در نو شش گیاهی   -10با خوب، برای مناطق دارای پو
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صاص داده می        سب اخت سنگی منا شش  شبرگ و پو شش    ال سب کاهش میزان این پو ها در هر منطقه، با توجه به افزایش شود به تنا

ستعداد تولید رسوب آن، بر میزان امتیاز افزوده می   گردد.در مدل پسیاک اصالح شده از رابطه زیر برای تعیین امتیاز پوشش زمین      ا

   گردد.استفاده می

  PBX 2/06  
 که در آن:

6X  امتیاز عامل پوشش زمین و = Pb    در تحقیق حاضر، به منظور تعیین عامل فوق،    باشد. درصد اراضی لخت و فاقد پوشش می

افزار اسههتفاده از نرماقدام به تهیه نقشههه پوشههش گیاهی گردید سههپس با  TMای لندسههت از نوع ابتدا با اسههتفاده از تصههویر ماهواره

Arcview     نسههبت به همپوشههانی نقشههه پوشههش گیاهی با نقشههه زیر اقدام و سههپس درصههد اراضههی لخت و فاقد پوشههش هر واحد

قرار داده و امتیاز عامل پوشش زمین برآورد شده است جدول     ژئومورفولوژی محاسبه شد. و در نهایت عدد بدست آمده را در رابطه   

(9.) 

 چای برزندحوضه آبخیز و امتیاز عامل پوشش زمین ش اراضی لختدرصد پوش-9جدول 

 عامل پوشش زمین امتیاز درصد اراضی لخت عالمت نوع پوشش

 F1 3 6/0 جنگل انبوه

 F2 5 1 جنگل نیمه انبوه

 F3 6 2/1 جنگل تنک

 R1 3 6/0 مراتع متراکم

 R2 8 6/1 مراتع نیمه متراکم

اراضی کشاورزی 

 وباغات
Df,If 11 2/2 

 امتیاز عامل پوشش زمین در زیر حوضه ها -10جدول 

درصد اراضی  زیر حوضه برزند چای ردیف

 لخت

عامل پوشش  امتیاز

 زمین

 9/1 7/9 ساری نصیرلو 1

 6/1 2/8 دیزج 2

 8/1 3/9 برزند 3

 7/1 7/8 محمدتقی کندی 4

 9/1 8/9 بیگ باغی 5
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 چای برزند در حوضه آبریز امتیازعامل پوشش زمین  -7شکل 

 

شماره   شاورزی ، باغات ومراتع نیمه متراکم      7شکل  و  10با توجه  به جدول  ضی ک شش ارا شترین امتیازات مربوط به  نوع پو بی

اسههت یعنی میزان فرسههایش پذیری در نوع پوشههش زیاد اسههت و کمترین امتیاز مربوط به جنگل انبوه و مراتع متراکم اسههت یعنی  

شد.   میزان فرسایش پذیری در نوع  صیرلو و      یعنی بیش پوشش کمتر می با ساری ن ترین میزان فرسایش پذیری در زیرحوضه های 

 بیگ باغی و کمترین آن در زیر حوضه دیزج دیده می شود.

 عامل نحوه استفاده از اراضی

از این عامل در مدل شود. دامنه امتینحوه استفاده از اراضی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در فرسایش و تولید رسوب محسوب می

سیاک بین   ضی         تغییر می 10تا  -10پ ستفاده از ارا شده از رابطه زیر جهت تعیین امتیاز عامل نحوه ا صالح  سیاک ا یابد. در مدل پ

 گردد:  استفاده می

  PCX 2/0207  
7Xامتیاز درجه رسوبدهی عامل نحوه استفاده از اراضی = 

PC =    باشد. در تحقیق حاضر، به منظور تعیین امتیاز عامل نحوه استفاده از اراضی، ابتدا     مقدار تاج پوشش برحسب درصد می

صویر ماهواره        ستفاده از ت ضه آبخیز مورد مطالعه با ا شش گیاهی حو شه پو ست از نوع  اقدام به تهیه نق سپس با    TMای لند گردید. 

( امتیاز 11با نقشه زیر، درصد تاج پوشش گیاهی هر واحد محاسبه و با استفاده از رابطه )      استفاده از روش همپوشانی نقشه مذکور    

 گردد.عامل مربوطه تعیین می
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 امتیاز عامل کاربری اراضی - 11جدول 

زیر حوضه برزند  ردیف

 چای

 عامل نحوه استفاده از زمین امتیاز درصد تاج پوششی

 2/4 79 ساری نصیرلو 1

 4/7 63 دیزج 2

 9 55 برزند 3

 6/4 77 محمدتقی کندی 4

 2/11 55 بیگ باغی 5

 

 
 چایبرزنددر حوضه آبریز  ی استفاده از زمینامتیاز  نحوه- 8شکل 

 

به دلیل پوشش بیشتری که دارد، نسبت به  زیر حوضه بیگ باغی   ساری نصیرلو در زیر حوضه   8و شکل  11 با توجه به جدول

 .باشدرند دارای امتیاز استفاده از زمین کمتری میکه درصد تاج پوشش کمتری دا

 در سطح حوضه آبخیز عامل وضعیت فرسایش 

 گردد.برای تعیین امتیاز عامل فوق در مدل پسیاک اصالح شده از رابطه زیر استفاده می

   FSSX ..25/08  
8X  امتیاز عامل وضعیت فعلی فرسایش = 

S.S.Fمل سطحی خاک= عا 

 شود.  برای بدست آوردن عامل سطحی خاک از روشی که توسط اداره مدیریت اراضی آمریکا ارائه گردیده، استفاده می
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 (1379باشند: )رفاهی،گردد. این عوامل به شرح زیر میعامل استفاده می 7برای تعیین وضعیت فرسایش از  BLMدر روش 
 خاک تعیین امتیاز عامل حرکت توده-12جدول 

 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح

حرکت 

 توده خاک

 شودای دیده نمیحرکت قابل مشاهده 3-0

 حرکت مختصر ذرات خاک 5-4

 سانیمتر 5/2حرکت متوسط و تازه ذرات خاک قابل مشاهده است. تراسهای کم با ارتفاع کمتر از  8-6

 افتد.که با هر رواناب، این عمل اتفاق میآثار تجمع خاک و ذرات مختلف در مقابل موانع کوچک  11-9

14-12 
های شنی و شود تپهاالرض در بیشتر مناطق ظاهر گشته و به وضوح دیده میخاک تحت

 شود.فرسایش بادی هم دیده می

 تعیین امتیاز عامل پوشش الشبرگ -13جدول 

 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح

 پوشش الشبرگ

 یک نقطه تجمع بقایای گیاهی در 3-0

 باشدبقایای گیاهی دارای حرکت کمی می 6-4

 حرکت متوسط الشبرگ آشکار است و در مقابل موانع رسوب کرده است 8-7

 حرکت زیاد الشبرگ آشکار است و مقادیر زیاد و بزرگ در مقابل موانع رسوب کرده است 11-9

 الشبرگ سطحی خیلی کم است 14-12

 مل پوشش سنگی سطح زمینعیین امتیاز عات-14جدول 
 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح

پوشش سنگی سطح 

 زمین

 بخوبی توسعه یافته و به صورت یکسان پراکنده است 2-0

 پراکنده -ایبه صورت لکله لکه 5-3

 مقدار سنگهای کوچک و بزرگ با پراکنش خیلی ضعیف 8-6

 دهندمیبه صورت سطوح منفرد بوده و حرکت کمی را نشان  11-9

 شوندها از هم جدا میبه میزان زیاد وجود داشته اما به وسیله شیارها و گالی 14-12

 عیین امتیاز عامل قطعات سنگی تحکیم یافتهت-15جدول 

 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح

 قطعات سنگی تحکیم یافته

 شودای دیده نمیشواهد قابل مالحظه 3-0

 یزان کم وجود دارددر مسیرهای جریان به م 6-4

 وجود سنگهای کوچک و گیاهان در شبکه جریان 9-7

12-10 
سنگهای کوچک و گیاهان به صورت برجستگیها درآمده و عموماً ریشه 

 شود.گیاهان دیده می

 گسترش خیلی زیاد سنگها و گیاهان به صورت تحکیم یافته 14-13

تعیین امتیاز عامل توسعه فرسایش خندقی-16جدول   

 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح      

شیارهای 

 سطحی

 شود.شیارها در سطح زمین بر اثر فرسایش آبی دیده نمی 3-0

6-4 
سانتیمتر و فواصل بین  5/1شیارهایی در سطح زمین مشهود است ولی این شیارها عمقی کمتر از 

 متر است. 3آنها حدود 

9-7 
متر از یکدیگر دیده  3در سطح خاک به فواصل حدود سانتیمتر  15تا  5/1شیارهایی با عمق 

 شود.می
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12-10 
 3شود که فواصل بین آنها حدود سانتیمتر در سطح خاک دیده می 15تا  5/1شیارهایی با عمق 

 متر است.

 شود.متر در سطح خاک دیده می 5/1سانتیمتر با فاصله کمتر از  15الی  5/7شیارهایی با عمق  14-13

 هاتعیین امتیاز عامل فرم آبراهه  17جدول 

 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح

 فرم آبراهه

 شودای در سطح زمین دیده میکمتر آبراهه 3-0

 باشندمواد برجای مانده در کف آبراهه تا حدودی مشهود می 6-4

 اندنشین شدهها به ترتیب اندازه تهذرات موجود در کف آبراهه 9-7

 شودبراهه ذرات سیلت، شن ومواد کوهرفتی دیده میدر کف آ 12-10

15-13 
نشست مواد یزرع در محل تهتراکم آبراهه در سطح زمین زیاد است و اراضی لم

 خورد.کوهرفتی به چشم می

 تعیین امتیاز عامل توسعه فرسایش خندقی-18جدول 

 وضعیت ظاهری حدود امتیاز شرح

 توسعه

فرسایش 

 خندقی

3-0 
های جانبی مستقر ر شرایط پایداری باشند و پوشش گیاهی در کف آبراهه و شیبممکن است د

 باشند

6-4 
ها وجود تعدادی خندق با فرسایش بستر و شیب کناری کم، مقداری پوشش گیاهی روی شیب

 دارد.

 درصد طول آن 15ها کامالً توسعه یافته دارای فرسایش فعال در طول کمتر از تعدادی از خندق 9-7

 درصد فعالیت فرسایش دارند. 10-55ها به تعداد زیاد خندق 12-10

 باشند.پوشانند و از نظر فرسایشی فعال میدرصد منطقه را می 50های فعال که بیشتر از خندق 15-13

عامل وضعیت فعلی چای و تعیین امتیاز  برزنددر زیر حوضه آبخیز  BLM( به روش S. S. Fتعیین امتیاز عامل سطحی خاک )-19جدول 

 فرسایش

 

 

 

 

 

 

ش پذیری مربوط به زیر بیشههترین امتیاز از لحاظ فرسههای  ،(S. S. Fتعیین امتیاز عامل سههطحی خاک ) 19با توجه به جدول

حوضه بیگ باغی  به علت  سازند زمین شناسی سست و کمترین امتیاز فرسایشی مربوط به زیر حوضه محمدتقی کندی، آن هم به          

 واسطه ی پوشش جنگلی خوب می باشد.

 امتیاز S. S. F چای برزندزیر حوضه  ردیف

 57/12 51 ساری نصیرلو 1

 57/12 51 دیزج 2

 57/14 59 برزند 3

 5/10 42 محمدتقی کندی 4

 75/15 63 بیگ باغی 
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 .آبخیز برزند چای ی حوضه( امتیاز عامل وضعیت فرسایش در سطح  زیر BLMامتیاز عامل سطحی) -9شکل

 ای و انتقال رسوبمل فرسایش رودخانهعا 

سایش رودخانه     سوب، فر سایش خاک و تولید ر سوب می آخرین عامل مؤثر در فر سایش رودخانه   ای و انتقال ر شد.فر ای نتیجه با

شو، زیربری و تخریب دیواره آبراهه توسط جریان آب می      سیالبی با توجه به باال رفتن میزان مواد درشت    شست شد و در مواقع  دانه با

شدت آن افزوده می  سایش رودخانه جریان آب بر  سط        ای میگردد. از عوامل مؤثر در فر شیب متو ستر رود،  سنگ ب توان به جنس 

شاره کرد که می    سیالبی جریان آب ا شتری تولید و در اختیار جریان آب       آبراهه و ویژگی  سوب بی ساعد، میزان ر شرایط م تواند در 

 شود:بوده و در مدل پسیاک اصالح شده از طریق رابطه زیر محاسبه می 25از این عامل بین صفر تا رودخانه قرار دهد. دامنه امتی

     gSSFX .67.19  
9Xای = امتیاز عامل فرسایش رودخانه 

SSF.g نمره نهایی فرسایش خندقی در روش =BLM 

 آمده است. 18چای محاسبه و در جدول  برزندضه آبخیز امتیاز این عامل نیز در هر یک از زیر حو

 
 آبخیز دمدل چای ی حوضه( امتیاز عامل وضعیت فرسایش در سطح  زیر S. S. Fامتیاز عامل سطحی)-20جدول

 امتیاز S. S. F زیر حوضه برزندچای ردیف

 13/36 8 ساری نصیرلو 1

 13/36 8 دیزج 2

 12/24 9 برزند 3

 69/11 7 محمدتقی کندی 4

 20 12 بیگ باغی 5
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 چای برزندآبخیز ی حوضه( امتیاز عامل وضعیت فرسایش در سطح  زیر S. S. Fامتیاز عامل سطحی) -10شکل

شکل 19با توجه به جدول شترین   10و   ضعیت  عامل امتیاز بی سایش  و ضه  زیر  سطح  در فر  زیر  به مربوط چای برزند آبخیز یحو

 .است داده اختصاص خود به را ای¬رودخانه فرسایش امتیاز کمترین کندی تقی محمد حوزه زیر  و باشدمی باغی بیگ حوضه

 حوضه هاتعیین درجه رسوبدهی زیر 

شده، به منظور تعیین        صالح  سیاک ا پس از تعیین میزان امتیاز هر یک از عوامل نه گانه مؤثر در فرسایش و تولید رسوب به روش پ

یی تأثیر گذارترین عامل در تولید رسوب و نیز تشخیص واحدهای بحرانی از نظر تولید رسوب،    میزان فرسایش هر یک از زیر، شناسا   

دهی هر یک از این واحدها ضروری است. برای این منظور مجموع امتیاز عوامل نه گانه در هر واحد محاسبه و    محاسبه درجه رسوب  

 گردد.دهی آن واحد مشخص میدرجه رسوب

صورت با اعمال طب  سوب   جهت طبقه19بندی مربوط به جدولقهدر این  شدت ر ضه آبخیز برزند چای  که  دهیبندی   در حو

شد؛  صیرلو و محمدتقی کندی     توان گفت که زیر می انجام  ساری ن ضه بیگ باغی، برزند، دیزج،  سوب به ترتیب با درجه  حو دهی ر

دن میزان رسههوب این واحدها در درجه اول تشههکیل  عامل اصههلی باال بوقرار دارند.  264/44و 307/45، 366/81، 367/84، 08/573

که در برابر  )ولکانو سدیمانتر( است  هایی از الهار و خاکستر آتشفشانی   شدن سنگ بستر این واحدها از سازند کنگلومرا با میان الیه     

ساس    سایش ح ستند فر سایش رودخانه  ه ست     و در درجه دوم برتری فر شیاری و خندقی ا سایش  سترش فر  20جدول . ای در اثر گ

      دهد.نتایج این محاسبات را نشان می
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 MPSIACرآورد رسوب کل و رسوب ویژه زیر بر مبنای مدل ب

دهی هر واحد، به و محاسههبه درجه رسههوب MPSIACل مؤثر در فرسههایش خاک و تولید رسههوب در روش عام 9پس از تعیین امتیاز 

برای برآورد میزان تولید رسههوب از رابطه زیر اسههتفاده  یابییابی و برونمنظور اعمال دقت بیشههتر و پرهیز از اشههتباه در عمل درون

 گرددمی
R

S eQ 0353.077.38 

SQ= دهی ساالنه بر حسب متر مکعب در کیلومتر مربع میزان رسوب 

Rدهی یعنی مجموع امتیازات عوامل نه گانه مدل = درجه رسوبMPSIAC 

e  = 718281828/2نپرین عدد    

 
 دهی زیر حوضه آبخیز برزند چایداده های الزم جهت محاسبه درجه رسوب -21جدول  

 چایبرزندحوضه آبخیز ایش درزیرکالس فرسرسوب و تعیین میزان -22جدول

 کل حوضه بیگ باغی محمدتقی کندی برزند دیزج ساری نصیرلو عنوان

 841 3/223 164 5/247 3/128 78 مساحت)کیلومتر مربع(

 درجه رسوب دهی

PSIAC 
66/58 66/63 63/74 54/49 3/76 85/316 

میزان تولید رسوب )متر 

 مکعب در کیلومتر مربع(

PSIAC 

307/45 366/81 367/84 44/264 08/573 6/1879 

میزان تولید رسوب )متر 

 مکعب در کیلومتر مربع(

MPSIAC 

68/153 99/183 5/184 132/26 290/18 7/944 

شدت رسوب دهی در 

 PSIAC مدل
 متوسط زیاد متوسط متوسط متوسط متوسط

 شدت رسوب دهی در مدل

MPSIAC 
 کم متوسط کم کم کم کم

 لکالس رسوب دهی در مد
PSIAC 

III III III III IV III 

 کالس رسوب دهی در مدل

MPSIAC 
II II II II 

III 

 II 

 

ی حوضه و در سطح کلیه زیاداراضی با فرسایش  (، نتایج به دست آمده از نقشه میزان فرسایش نشان داد که10شکل )با توجه به 

گیرد. و اراضی با فرسایش کم در قسمت شمال و جنوب و ر میی زیادی از سطح حوضه را دربشود، که پهنههای دیده میزیر حوضه

 زیر حوضه
زمین 

 شناسی
 توپوگرافی رواناب آب و هوا خاک

پوشش 

 زمین

استفاده از 

 زمین

وضعیت 

فعلی 

 فرسایش

فرسایش 

 رودخانه ای

درجه  

 رسوبدهی
R 

ساری 

 نصیرلو
1/7  3/6  5/6  3 6/3  9/1  2/4  57/12  13/35 66/58 

2/6 7 دیزج  7 9/2  7/5  6/1  4/7  57/12  13/36 66/63 

1/6 برزند  6 7 4/2  6/4  8/1  9 57 /14  5/24  63/74 
محمدتقی 

 کندی
5/6  6 9/6  7/2  9/3  74/1  6/4  5/10  5/17  54/49 

6/6 بیگ باغی  2/6  4/6  5/2  8/5  9/1  2/11  75/15  26 3/ 76 
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 شود. شرق حوضه بصورت پراکنده در سطح حوضه دیده می

 

 نقشه میزان فرسایش در زیرحوضه های برزندچای 11شکل 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

در ،PSIAC Mکه میزان فرسایش براساس مدل در مجموع با عنایت به یافته ها تحقیق حاضر می توان این گونه نتیجه گیری نمود 

و زیر 81/366و زیر حوضه دیزج 84/367متر مکعب در کیلو متر مربع در سال و زیر حوضه برزند 08/573زیر حوضه بیگ باغی 

متر مکعب در کیلو متر مربع در سال برآورد گردیده است.  44/264و در زیر حوضه محمد تقی کندی45/307حوضه ساری نصیرلو 

های برزند، دیزج، ساری نصیرلو و محمدتقی کندی در کالس رسوب چای و زیرحوضهی آبخیز برزندحوضه 15-4راساس جدولب

ی بیگ باغی در کالس رسوب باشد.این در حالی است که زیر حوضهگیرند که شدت رسوب دهی در آن متوسط میقرا میIIIدهی

 گیرد.وشدت رسوب دهی زیاد قرار میIVدهی 

چای که به ترتیب های برزند دهی ساالنه در زیر حوضهمیزان رسوب دهد کهنشان می MPSIAC دست آمده ازمدلن نتایج بههمچنی

و زیر حوضه 99/183و زیر حوضه دیزج5/184متر مکعب در کیلو متر مربع در سال و زیر حوضه برزند  08/290زیر حوضه بیگ باغی

متر مکعب در کیلو متر مربع در سال برآورد شده است.  26/132محمدتقی کندی  و در زیر حوضه 68/153چای ساری نصیرلو

های برزند، دیزج، ساری نصیرلو و محمدتقی کندی در کالس چای و زیر حوضهبراساس  رابط اخیر در حوضه ی آبخیز برزند 

دهی ی بیگ باغی در کالس رسوبحوضه است که زیرباشد.این در حالیدهی در آن کم میگیرند که شدت رسوبقرا میIIدهیرسوب

IIIگیرد. دهی متوسط قرار میوشدت رسوب 

 

 پیشنهادات: -5

 زراعت و اراضی صحیح مدیریت به جهت رسیدن و تخریب مرحله در برزند چای آبخیز یحوضه در فرسایش روند کاهش جهت
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 :شودمی پیشنهاد بشرح ذیل مواردی
تواند ها میکاری )ترجیحاً درختان سازگار با منطقه( و استفاده از اراضی بر حسب استعداد آنلتغییر کاربری اراضی پر شیب به جنگ-1

 از فرسایش این زیر حوضه بکاهد.

 جنگلی و زیبای بکر نگهداری طبیعت و حفظ به تواندمی کشاورزی اراضی به هاآن تبدیل و هاجنگل تخریب روند از جلوگیری -2
 .نماید شایانی کمک منطقه رویهبی یشفرسا از جلوگیری و منطقه

 

 : منابع

 616، 1(، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات  دانشگاه تهران،جلدیآب شی)فرسا یکاربرد ی، ژئومورفولوژ(1377. )ح ،یاحمد -

 صفحه.          

 .633ران، صفحه و کنترل آن، چاپ ششم، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه ته یآب شی، فرسا(1379. )ح ،یرفاه -

 ی.، آستان قدس رضو بیست ویکم چاپ ،یکاربرد یدرولوژیاصول ه (،1390ا. )،  زادهیعل  -

 (، هیدرولوژی کاربردی در ایران ، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1376وزیری، ف. ) -

 

 - Johnson, C. W., Gebhardt, K. A., 1 (994)- Predicting sediment yields from saga brush 

rangeland in, Proceedings of the workshop on estimating erosion and sediment yield on 

rangeland. Tucson Aritong. 
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 تنکابن و تاثیر آن در کارآفرینی پدیده های زمین شناختی
 

 2ساره فرحی ،1 فرزانه فرحی

 
  gmail.com93farzaneh.farahi@، تنکابن،دبیر دبیرستان سما 1

 Sarehfarahi@gmail.دبیر  دبیرستان فروغ دانش، تنکابن، 2

 

 چکیده

در هر  گریاز موارد د یاریو بس یکشاورز ع،یاقتصاد، صنا رایمورد توجه است ز اریبس ایمختلف دن یدر کشورها یشناس نیمز

است. کشور ایران دارای طبیعتی زیبا و اقلیم متنوع و داشتن مناطقی سرشار از پدیده  یشناسان متک نیکار زم جیبه نتا ،یورکش

ها برای شناخت بیشتر آن ها ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق باشد که بررسی این جاذبههای منحصر به فرد علوم زمین می

 مورد بررسی قرار گرفته تا به این وسیله راهی برای حفظ چشم ن شناسی تنکابن و کارآفرینیارتباط بین پدیدههای مختلف زمی

اندازهای طبیعی و در نتیجه  اندازها و ذخایر طبیعی مهیا گردد و با گسترش ژئوتوریسم، امکانات ایجاد کاربری اقتصادی برای چشم

 اجتماعی، اقتصادی، سطوح در پایدار توسعه اصلی عوامل از گریگردش تامین اعتبارات الزم را در جهت حفظ آن ها فراهم شود.

 است و کار آفرینی در این راستا مستلزم آموزش، تحقیق و سرمایه گذاری است. محیطی زیست و فرهنگی

 کارآفرینی، زمین شناسی، تنکابن، ایران.های کلیدی: واژه

 
 

Tonekabon geological phenomena and its impact on entrepreneurship 
2 Sareh farahie, 1 Farzaneh farahie 

 
1 Secretary of Sama High School, Tonekabon 

Forough Danesh High School, Tonekabon 2 
Abstract 

Geology is very important in different countries of the world because the economy, industry, agriculture 

and many other things in each country depend on the results of the work of geologists. Iran has a beautiful 

nature and diverse climate and has areas full of unique phenomena of earth sciences that the study of these 

attractions is necessary to know more about them. In this research, the relationship between different 

geological phenomena of Tonekabon and entrepreneurship has been studied in order to provide a way to 

preserve landscapes and natural reserves. To be provided in order to preserve them. Tourism is one of the 

main factors of sustainable development at the economic, social, cultural and environmental levels, and 

entrepreneurship in this regard requires education, research and investment. 
Keywords: Entrepreneurship, Geology, Tonekabon, Iran. 
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 مقدمه - 1

کشورها  شتریشده است و اقتصاد ب یکرده است و کامالً تخصص داپی ها،رشته نیرا در ب یا ژهیو گاهیدر حال حاضر جا یشناس نیزم

به معنی زمین GEOمی باشد که از دو واژه  "ژئوتوریسم"از انواع توریسم که به تازگی مطرح شده یکیدارد.  یبستگ یشناس نیبه زم

(.که نیازمند بهره گیری از علوم زمین، به ویژه جغرافیای  116، ص  1386گردشگری تشکیل شده است)کرمی،  یبه معن Torisamو  

 طبیعی، زمین شناسی، ژئوفیزیک و سایر علوم طبیعی است.

وان نیروی پذیری، برخی به عنآفرینی وجود دارد. بعضی آن را به معنای نوآوری، بعضی معادل مخاطرهبسیار مختلفی از کار تعاریف

وکار بر مبنای یک  وکار جدید )یا ایجاد یک کسب کننده بازار، و تعدادی نیز آن را مترادف با ایجاد یک کسبدهنده و متعادلثبات

 گردد. میالدی برمی 1709ی کارآفرین به سال دانند. قدمت واژهوکار موجود می ایده جدید( یا توسعه کسب

کشد و تر بیرون میوری پایینای با بهرهمنابع اقتصادی را از حوزه”ارآفرین را فردی تعریف کرد که سِی، اقتصاددان قرن هجدهم، ک

رشد و توسعه  یدیبه عنوان عامل کل ینیکارآفر (.Drucker, 1985)“کندوری و سود بیشتر منتقل میای با بهرهها را به حوزهآن

اند، پرداخته ینیبه توسعه کارآفر یجد یطورها بهله گذشته، دولتچند سا یدر عصر مدرن شناخته شده است و ط یاقتصاد

 ،یتکنولوژ ،هیسرما یدارا دیکنند، با وعشر را یکه مردم بتوانند کار. قبل از آنشودیمردم و کشور م یمندموجب بهره ینیراکارآفریز

باشند.  ینیدر کارآفر تیموفق یمتعادل برا یروان طیمناسب و شرا هیروح یدارا نیهمچن و را داشته کاال دیتول یالزم برا التیتسه

دو  نیشههده و  به همراه ا هعدو شهرسههتان چههالوس و رامسههر واقه نیشهرسهتان تنکابن در غهرب اسهتان مازنهدران و  مههاب

  شود.  یمحسهوب م هرانیقطهبههای گردشگری در استان مازندران و کشور ا نیشهرسهتان از بهزرگتهر

و  انوسیها و اقکوهها ، دشت ن،یدهنده زم لیساختمان و مواد تشک الت،یتشک ن،یزم شیدایاست که درباره پ یعلم یشناس نیزم

بحث  ردیگیصورت گرفته و م نیکه در زم یو باالخره تحوالت نیدر زم یکیزیف عیجانداران و تسلسل وقا شیدایپ خیتار نیهمچن

غارها و ... را مورد مطالعه و  ،ینمک یگنبدها لیهمچون فوران آتشفشانها، نحوه تشک یلفمخت یدههایعلم پد نیا نیهمچن دینمایم

 یشناس نیمختلف زم یدههایاز پد دیاز مردم جهان عالقمند به دانستن و بازد یری. امروزه تعداد کثدهدیقرار م یبررس

 دیبازد یمناسب برا طیو فراهم نمودن شرا دههایپد نیاز کشورها با شناخت ا یاری. بس(Yazdi and sahahosinie, 2015)هستند

 ینکارآفری. انداقتصاد کشورشان شده ییباعث رشد و شکوفا نهیزم نیدر ا ینیعالقمندان عالوه بر کارآفر یبرا دههایپد نیو مطالعه ا

 د،یجد یسازمانده هایحوهن د،یارائه کاالها و خدمات جد یاز فرصت ها برا یو بهره بردار یابیاست که شامل کشف، ارز یتیفعال

و انتخاب فرصتهای درست  ییکه قبال وجود نداشته اند. شناسا ییتالش ها یسامانده قیاز طر دیها ، و مواد خام جد ندیفرا ازارها،ب

دهد  یم لیفرصت را تشک کیآنچه که  دنیفهم نیموفق است و همچن نیکارآفر کی ییتوانا نیمهمتر دیکسب و کار جد جادیبرای ا

 «ند؟یآیوچگونه فرصتها برای خلق کاالها و خدمات بوجود م یچرا ،چه زمان». اگر چه سوالباشدیم اردر دوره کسب و ک دییکل یملعا

 نیکه مورد قبول تمام صاحبنظران باشد در ا یقاتیشناخته شده است اما کمتر تحق ینیپرسش در حوزه کارآفر نیتریبه عنوان اصل

است چراکه  ینیکارآفر نهیاز موضوعات مهم در زم یکی یبیترک کردیرو بارو دو مفهوم شناخت و فرصت  نیمورد انجام شده است. از ا

 .(shahosinie et al., 2016باشد)یموفق م نانهیکارآفر ندیای برای فرآ هیدرست فرصتهای کسب وکار، پا ییشناسا

در  کیتوسط آدام سدو هیدر جهان به صورت اول یشناس نیمختلف زم یدههایاز پد دیبازد گریبه عبارت د ای یگردشگر نیزم

 یعلم یها دیظهور بازد 19مثال درقرن  یگردد برا یانگلستان بازم 18و  17به قرن  هیاقدامات اول نیا خیانگلستان آغاز شد و تار

 یدر جهان امروز کیم(  و به صورت آکادHose,2012انجام شد ) ییصحرا دیبازد یراهنما یها هو متعاقباً چاپ کتابچ یشناس نیزم

گردد. در  یدرجهان توسط توماس هوز از انگلستان بازم یگردشگر نیزم فیتعر نیارائه نخست خیتار یعنی یالدیم 1995به سال 

 نیخود از زم یعلم فیتعر نیاز انگلستان نخست سم،یژئوتور( معروف به تام هوز، پدر 1995توماس آلفرد هوز) یامروز نیجهان نو

 ارائه کرد: لیصورت ذرا ب یگردشگر

 نیو زم یشناس نیبه منظور قادر ساختن گردشگران به کسب دانش و درک زم یریو تفس یارائه امکانات خدمات یگردشگر نیزم» 

 نیا«. مکان است کیمحض  یها ییبای(، فراتر از درک صرفاً زنیعلوم زم ی( با مشارکت آنها در توسعه ی)ژئومورفولوژیشکل شناس
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 نیزم تیعمده در ماه رییتغ»: سدینو یم (Hose,2012در جهان قلمداد کرد. ) نینو یگردشگر نیمتوان نقطه آغاز ز یرا م خیتار

و  یسیانگل انینیشیپ دیتاک 19خود است. در قرن  یخیتار انینیشیبا پ سهیدر نوع لذت از چشم اندازها در مقا نیگردشگران نو

و توجه  دیتاک یو تالشها و اثرات فکر یمعنو یها یبر آگاه یروزگردشگران ام نیزم یو لذت و اوقات فراغت بود ول یبرخوش ییاروپا

 «دارند

 ییاروپا یگردشگاهها نیشبکه زم جادی( و در ابتدا با ا2000گردشگاهها( در جهان) نیبا بحث گسترش ژئوپارکها)زم یگردشگر نیزم 

به خود گرفت و روز به روز در حال  ریو فراگ یاتیجهه عملو ونسکو،ینظر سازمان  ریز یجهان یگردشگاهها نیو سپس شبکه زم

 یتهای(، ژئوساDowling et al.,2006واقع در شهر پورتو کشور پرتغال) یمنطقه ساحل کی ثلکشورها م یگسترش است و دربرخ

 است. شیجهان رو به افزاشده است و تعداد آنها در نقاط مختلف  جادیا یگردشگر نیتوسعه زم یبرا زیمستقل از ژئوپارکها ن یمنفرد

آنها فقط صحبت و  یریگردشگاهها و بکارگ نیاست که زم عتقدم سیدر انگل یشناس نیزم یگردشگاهها نیاز ا یکی ریاستوارت مد

گردشگاهها قادر ساختن همه مردم به لذت بردن  نیبا مردم دارد و هدف زم میبلکه ارتباط مستق ستیحفاظت از سنگها و صخره ها ن

از  یاست و هدف بهره بردار یگردشگر نیآن توسعه صنعت زم جادیمختلف است و هدف از ا ینواح یساخت نیزم یه هااز جاذب

 شان است. یمحل یچشم اندازها یرتکاملیدرک تحول و س یمناطق مختلف و کمک به مردم برا یاقتصاد محل

 روش تحقیق-3

 کاربردی است. بینی شده، از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقاتاین پژوهش بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش 

مشاهده  و میدانی متعدد مطالعات ای،ماهواره تصاویر تحلیل و تجزیه و تفسیر اسنادی، –ایبراین اساس از انواع مطالعات کتابخانه

 .است شده استفاده هامستقیم پدیده

 معرفی منطقه-4

واقع  یشمال قهیدق 70درجهه و  36و  یشرق قهیدق 10درجه و  51 ییایدران و در مختصهات جغرافتنکهابن در اسهتان مازنه شهر

 لهومتریک 10،1بالغ بهر  یو از مساحت باشهدینفر م 45338شهر برابر با  نیا تیجمع90. بر اساس سرشماری سهال  (1)شکلاست

گردشگری از شمال  رناپذی وصف هایبا جاذبه یستیشههر تور هنیاواقهع اسهت.  زنهدراناستان ما یمربهع برخهوردار و در قسمت غرب

 هنی. اشهودیمه یخهزر، از شهرق بهه نشهتارود و از جنهوب بهه سلسهله جبهال البهرز و از غهرب بهه شهرسهتان رامسهر منته اییبه در

خزر  ایدری ساحل کنار در ای، جلگه ایههاسههتان مازنههدران اسههت کههه در منطقه یسههتیو تور بهایاز شههرهای ز یکهیشههر 

آن نشان داده شده  های زیرحوضه دوهزار و و هزار سه های رودخانه آبخیز حوضۀ جغرافیایی موقعیت 2. در شکل واقهع شهده اسهت

 است.
 

 زمین شناسی منطقه -5

نتایج  (.1391)ساسانی، ات قفقاز استاین منطقه بین صفحه عربستان و صفحه اورازیا واقع شده است که مشتمل بر تمام ارتفاع

مطالعات زمین شناسی نشان دهنده رخنمون های از سنگ آهک انکولیتی متعلق به کربونیفر زیرین ، سنگ آهک ، آهک مارنی و 

ه ماسه ای و شیل خاکستری تیره تا سیاه )سازند مبارک( متعلق به اردویسین و بطور کل رخنمون هایی از رسوبات دوره کواترنر ک

متشکل از رسوبات ساحلی ،آبرفت های دریایی، آبرفت ها، نهشته های دلتایی و دشت های سیالبی رودخانه ها در منطقه مطالعاتی 

می باشد. منطقه سه هزار که در جنوب غربی شهرستان تنکابن واقع گردیده است از پوشش گیاهی انبوهی برخوردار می باشد. 

مل : رودخانه های دو هزار و سه هزار که از ارتفاعات سیاالن و تخت سلیمان از رشته کوه های رودخانه های اصلی این شهرستان شا

البرز شمالی سرچشمه می گیرند. رودخانه های مذکور بعد از پیوستن به یکدیگر به رودخانه چشمه کیله و سپس به دریای خزر 

  (.1391)ساسانی، منتهی می گردد
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 ابنهای زمین شناسی تنک پدیده -6

های آبگرم، دشتها و.... اشاره کرد. از از پدیدههای زمین شناسی شهر تنکابن میتوان به غارهای مختلف، آبشارهای طبیعی، چشمه

سرباالن  :غار یاغی اسکول -ب   کالردشت :غار برار -الف و ب(: الف-3توان به موارد زیر اشاره کرد)شکلغارهای شهرستان تنکابن می

غار سیاه بیشه:  -و در دل جنگل دهچال عباس آباد قرار گرفته است. :غار دهچال -د غار رودخانه ای فعال:دانیال غار -ج   سه هزار

 (.Farahie et al., 2021سیاه دشت.   غار کبود آبی: سه هزار، روستای لیره سر و غار خوریت)-دو هزار

 

 
 موقعیت شهر تنکابن در نقشه ایران.  -1شکل

 

لتاک و  یآباد و دو راهآغاز و با عبور از شهر خرم لهیآباد و قبل از پل چشمه کخرم یآسفالته دو هزار از سه راه هجاد: اسریدر دشت

 ریساعت در مس 5/1در حدود  ادهینقطه در شرق جاده با صورت پ نیاز ا رسدیم شمیبه کل لومتریک 40مسافت  یپارک چالدره با ط

 1800صحرا  نیمتر مربع مساحت دارد، ارتفاع دشت از ا 200000منطقه  نیسر وجود دارد. ا ایدر یبایدشت ز االنیصعود به قله س

کل و  اهیهر تنگ الت خان بن، س یبایز یاست. وجود کوها یمطبوع اریبس یآب و هوا یخاطر در تابستان دارا نیمتر بوده و به ا

 یفرد کشور معرفمنحصربه یهااز جاذبه یکیرا به عنوان  اسریپرآب در یها و رودهاچشمه اهان،یپوشده از گ یهاکل تال، کوه

 ج(. -4)شکلکندیم
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 الف

 ب
نقشه های زیر معیار لندفرم -آن. ب های زیرحوضه دوهزار و و هزار سه های رودخانه آبخیز حوضۀ جغرافیایی موقعیت -الف -2شکل 

 (.1399ژئومورفولوژیکی)کیا و همکاران، 

آباد در کنار جاده واقع و قبل از عباس د(-4)شکلمحور تنکابن به چالوس به بعد از نشتارود 30 لومتریک در: خشکه داران یعیطب اثر

 یهابازمانده نیو بکر و از آخر یامنطقه حفاظت شده به عنوان تنها جنگل جلگه نیفاصله دارد. ا ایمتر با در 120شده و تنها 

 یها. انواع مختلف گونهرودیشمار م مترمربع مساحت به 2600000 یبیت تقربا مساح رانیشمال ا یاجلگه یجنگل یهاستمیاکوس

 ،یکرات خرمند ای یلکیانار، ممرز، بلوط، ل ،یلیرو به انقراض است سه قلو انج رانیمانند توسکا از نوع کرک که در ا یاهیو گ یجانور

در آن  میدر قد میاز قد زین یو فراوان جانور عمتنو یاهگونه .باشدیم یوحش اسیو  یجنگل لیلرگ، ملج، انواع مهم شمشاد، ازگ

 ،یخاکستر لیمثل حواص یو پرندگان یشغال، گرگ، خوک، گربه وحش رینظ یوحش واناتیح ستگاهیو در حال حاضر ز ستندیزیم

 . ب(-4شکل باشدیدارغاز باکالن، اگوت بزرگ و کوچک م ها،یقره، غاز، مرغاب

آباد در داخل شهر تنکابن و قبل از خرم یآن از سه راه ریسر قرار دارد، مس ریمکان بکر در ل نیا :سر رهیفلک ده ل یآب گرم معدن
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 هیمحل پس از عبور از پل به فاصله اندک دو را نیاز ا رسد،یلتاک م یآباد به دو راهآغاز و پس از عبور از شهر خرم لهیپل چشمه ک

 33فلکده  یسنت یکل فاصله تنکابن تا روستا کندیم دایادامه پ یه به صورت خاکمحل جاد نیسر وجود دارد که از ا ریسه هزار و ل

 یهاانبوه و کوه یهاچشمه آب سرد به همراه جنگل کیو  رسریاست. آب گرم با درجه حرارت متوسط در کنار رودخانه ل لومتریک

 .الف(-4شکل)جالب است اریبس یستیمختلف تور یهاتور و گروه یاجرا یاز درخت برا دهیپوش

در دره سه هزار تنکابن و  بایز یانرگس است. منطقه ای مانیگرم سه هزار معروف به آبگرم حضرت سل آب: سه هزار یگرم معدن آب

را شکل  یمتر مربع 5حدود  یعطبیحوضچه  کیاز آهک،  ایتوده دل در آنکه دهانه  ستیآب گرم چشمه ا مان،یدر جوار تخت سل

 یسرشار ریذخا یآب دارا نیبه سمت شمال دارد. ا یمتر 5تا  4 دوریکر کیاست. حوضچه  یاتا قهوه یریداده که رنگ سقف آن ش

 .است …گوگرد، آهن و ک،یکربن دیاس لیاز قب یطب یاز داروها

 Phشلف قرار دارد که  یرود در غرب رودخانه پرور آب معدن انیم یشمال شرق روستا یلومتریدر دو ک: شلف یچشمه آب معدن

شده و  لیتشک کیسولفور دیو اس میزینکلر، سود، کربنات، م ن،یپتاس، آلوم س،یلیآهن، س دیفسفر، اکس ،یآهک ،ینمک ،ییایواد قلم

و درد  یسوء هاضمه و نقرس، امراض جلد یویامراض کل ریمختلف، نظ یهایماریدرمان ب یفراوان برا یبا دارا بودن خواص طب

 نی. اباشدیگردان م عتیاطراف مورد عالقه ورزشکاران و طب یعیطب یبایبه همراه مناظر ز یآب معدن نیاست ا دیمف سمیرومات

های ی و ابشار کوهسر واقع در اطراف تنکابن نیز از جاذبهفرهاد جو آبشار آب گازدار در جهان است. یهااز محدود چشمه یکیچشمه 

 د(.-3خورد)شکلهزار نیز به چشم میهای زیبا سه هزار و دو گردشگری منطقه هستند. در منطقه جنگل
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 د

 نمایی از جنگل سه هزار-نمایی از جنگل دانیال. د -نمایی از داخل غار دانیال. ج -الف و ب -3شکل
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 ب الف

 د ج
 مرداب نشتارود.-دشت دریا سر د-منطقه خشکه داران. ج -ب. سر  رهیفلک ده ل یآب گرم معدن -الف -4 شکل

 

 گیری نتیجه -7
 سازماندهی گردشگری از طریق تاسیس تورهای گردشگری مخصوص این مناطق. -1
 مختلف. هایرسانه قیاز طرپدیدههای زمین شناسی  یگردشگر هایجاذبه یمعرف -2
 جهانگردان.ها و مراکز راهنمایی ها و رستوراناستفاده از نیروی انسانی آشنا به فن گردشگری و پذیرایی از توریستها در هتل -3
 حضور گردشگران. یمناسب همچون راه مناسب و ... برا یساختها ریز جادیا -4
 آموزش و فرهنگ سازی مناسب برای ساکنان این مناطق و مشارکت مردم -5
 .تهایقابل نیمنطقه و حفاظت از ا هایتیشناساندن قابل یمختلف برا یو  تورها نارهایسم شها،یهما یبرگزار -6
 تبار در جهت توسعه منابع، زیرساخت ها و امکانات موجود.تخصیص اع -7
 ارتقا و بهبود فعالیت های تبلیغاتی. -8
 .گردشگران برای مناسب ظاهر و قیمت با راحت نقل و حمل سرویسهای اختصاص -9
 .گردشگری متفاوت بخشهای در آموزش طریق از متعهد انسانی منابع توسعه -10 

لذا تالش در . دنوجود دار تنکابندر های آب گرم و غارها( )رودخانه، جنگل، چشمه یادیز ریر و کم نظناد یشناس نیزم یها دهیپد 

است. استفاده مؤثر از  یضرورامری مهم و  دههایپد نیاز ا یگهدارمحافظت و ن نیمختلف آنها، همچن یلهایپتانس یجهت معرف

و اقدامات  یزیبرنامه ر ازمندین ،ینیو کارآفر یهت رونق امر گردشگردر ج یو خداداد یعیمواهب طب نیا یباال اریبس یهاتیقابل

تداوم حفظ  یبرا ندهیآ یو تعهدات نسل حاضر به نسلها داریاست تا بر اساس اصول توسعه پا یالملل نیو ب ای، ملیمنطقه یاساس

 نانیمخصوصاٌ کارآفر نانیشود. کارافربرداشته  رانیا زمانیکشور عز یاقتصاد شرفتیدر جهت پ یاقدام و گام یجهان راثیم نیا

الزم همچون احداث هتل،  هایو برنامه یدههایو دادن ا یشناس نیزم هایدهیپد، معرفی با شناختو زمین شناسان توسعه  شیگرا

 بردارند. منطقه نیاو کارآفرینی  سمیتوسعه ژئوتور یبرا یموثر یمختلف گامها یهاتور یحمام، برگزار ،یمراکز درمان
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 شهری سبزوار با تاکید بر مخاطرات طبیعی)سیل( ژئومورفولوژی
 

 مسعود مینائی، سید رضا حسین زاده ،مینا منصوری فر

 
  .gmail.com73m.mansourifar@ دانشگاه فردوسی مشهد، ،یارشد ژئومورفولوژدانشجوی کارشناسی 1

 srhosseinzadeh@um.ac.ir،شهدفردوسی م ،عضو هیئت علمی2
 m.minaei@um.ac.irعضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد،3

 

 چکیده 

اسههتقرار و ایجههاد یههک شهههر معمههوی تههابع شههرایط محیطههی و موقعیههت جغرافیههایی اسههت، چراکههه پدیههده هههای طبیعههی   

ههای ژئومورفولهوژی باتوجهه بهه     دهگیهری حوضهه نفهوذ، توسهعه فیزیکهی و مورفولهوژی شههر دارنهد. پدیه         نقش اساسهی در شهکل  

کننهد. ایهن پهژوهش بها ههدف بررسهی نقهش عهوارض         نحوه عملکردشان در شهر گهاه بهه سهود و گاههأ بهه ضهرر شههر عمهل مهی         

ژئومورفولههوژیکی در توسههعه شهههر بههه ارزیههابی ژئومورفولههوژی شهههری سههبزوار بهها تآکیههد بههر حههل مشههکالت محیطههی پرداختههه   

ههای  طبیعهی تأثیرگهذار مهورد ارزیهابی قهرار داده اسهت. در راسهتای تحقهق ایهن مههم از نقشهه           است و سیالب را به عنوان عامهل  

توپوگرافی، زمهین شناسهی، خهاک، فرسهایش، کهاربری اراضهی، نقشهه شهبکه آبراههه، حوضهه ههای آبریهز منطقهه و همچنهین از               

تهها  2دوره بازگشههت هههای  گسههتره سههیالب بهها داههها اسههتفاده شههد. کههه ابتههجهههت تلفیههق الیههه (WMS) هیههدرولوژیکی مههدل 

افههزایش دقههت و اطمینههان بیشههتر و شناسههایی پهنههه هههای مسههتعد تولیههد  و همچنههین بههه منظههورسههال محاسههبه گردیههد. 1000

عهدم پوشهش   بهدلیل  کهه در انتهها بهه ایهن نتیجهه رسهیدیم، شهمال شهرقی محهدوده           شهد. تفاده نیز اسه   (SCS) روشرواناب از 

 باشند.   ، بیشتر در معرض خطر سیالب میوضه باال دست خودحکاهش شیب و کاهش زمان تمرکزگیاهی، 

 (WMS) مدل هیدرولوژیکی ژئومورفولوژی شهری، سیالب،های کلیدی: واژه

 

 
 

Sabzevar urban geomorphology with emphasis on natural hazards 

(floods( 
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Abstract 

The establishment and creation of a city is usually a function of environmental conditions and geographical 

location, because natural phenomena play a key role in the formation of the basin of influence, physical 

development and morphology of the city. . Geomorphological phenomena, depending on how they function 

in the city, sometimes work for the benefit of the city and sometimes to the detriment of the city. In this 
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study, with the aim of investigating the role of geomorphological features in urban development, Sabzevar 

urban geomorphology has been evaluated with emphasis on solving environmental problems and has 

evaluated floods as an effective natural factor. In this research, topographic, geological, soil, erosion, land 

use, water network and catchment maps of the region were used. Also in this research, the hydrological 

model (WMS) has been used. First, the flood range was calculated with a return period of 2 to 1000 years. 

SCS method was used to increase accuracy and reliability and identify areas prone to runoff production. 

The results of the research show that the northeastern part of the city is more at risk of flooding due to the 

lack of vegetation, reduced slope and reduced concentration time of their upstream basin. 

 
Keywords: (Urban Geomorphology, Flood, Hydrological Model (WMS)) 

 

 مقدمه -
تأثیر  طبیعیبنابراین هم از سیستم  ،یابندهای طبیعی گسترش میهای انسانی هستند که در قلمرو سیستمشهرها سیستم

تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است چراکه استقرار و ایجاد یک شهر بیش از هر چیز  گذارند.می پذیرند و هم برآن اثر می

ها و مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند. فرم ،توسعه فیزیکی ،گیری پراکندگی حوضه نفوذهای طبیعی در شکلو پدیده عوارض

 ،اشنوییو  گذارند)خسرویاثر می ،گیری شهرتاسیسات شهری و شکل ،ئومورفولوژیکی بسیار متنوعی بر نواحی مسکونیژفرایندهای 

 ،کنند)ثروتی و همکارانهای ژئومورفولوژی گاه به صورت عامل مثبت و گاه به صورت عاملی بازدارنده عمل میهمچنین پدیده (.1378

د های ژئومورفولوژیکی درطی زمان متناسب با نیاز بشر همواره متفاوت است،  به عنوان مثال وجو(. ارزش و اهمیت پدیده27:1388

گردد. اگر همین شود و بروز این عامل باعث توسعه شهر و افزایش جمعیت آن میگسل در یک شهر سبب پیدایش یک چشمه می

 ،عنوان عاملی منفی شناخته خواهد شد)مستوفی الممالکی گسل سبب حرکات تکتونیکی شود توقف توسعه شهر را به همراه دارد و به

1380 .) 

درصد از سطح زمین ساخته شده  2اگرچه ممکن است تنها  ،ر سراسر جهان تسریع شده استامروزه نیز نرخ رشد شهری د

رفاه اجتماعی و  ،های تجاریساختمان ،باشد اما بیش از نیمی از جمعیت جهان به علل گوناگون چون سرمایه انباشته شده درشهر

ه یکی از چالش برانگیزترین مسائل زیست محیطی در مسکن مناسب در آن مستقراند. بنابراین توسعه سریع مناطق شهری تبدیل ب

درصد از جمعیت ایران در شهرها  70قرن حاضر در جهان شده است. و شهرهای ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حدود 

توجه نظور عدمبرابری در پراکندگی جمعیت روستا و شهر باعث بروز فشارهای سنگین بر شهرها شده است و به ممستقراند این نا

 گزینی جامع و کاملی برخوردار نیستند. همه جانبه به مسائل محیطی و ژئومورفولوژیکی شهرها از مکان

هزار  306310هزار سال، قدمت دارد. این شهر با جمعیت  12شهر سبزوار نیز با پیشینه و تمدن انسانی تاریخی بیش از 

مشهد از گذشته تا  -مجاورت با جاده ابریشم و قرار گرفتن در مسیر تهران ( به واسطه1395نفر)براساس سرشماری عمومی سال 

های گذشته سبب خسارات محیطی فراوان شده است. کنون بسیار حائز اهمیت بوده است. لیکن عدم توجه اصولی به این شهر در دهه

زهکشی طبیعی گذاشته است، چنانکه این  های شهری در سبزوار تأثیرات نامطلوبی بر شبکهو عدم رعایت حریم مسیل رشد جمعیت

 . گرددامر هر ساله سبب بروز سیالب می

با رویکرد ژئومورفولوژی کاربردی  ،سیالب شهری سبزوار به بررسی میزان تأثیر ژئومورفولوژیمطالعه حاضر به علت اهمیت 

 پرداخته است.

 توان به برخی از موارد زیر اشاره نمود:میدراین راستا پژوهش های داخلی و خارجی بسیاری صورت گرفته است که 

شرق تهران را بدلیل تأثیر هایی از شمال و شمالای با عنوان کاربرد مدل یکپارچه سیالب شهری، بخشقهرودی در مقاله

های باشد. با استفاده از تکنیکهای درکه، دربند و جاجرود می حوضهخیزی انتخاب نمود که شامل های باالدست در سیلحوضه

را  1،3،4هایی از مناطق ق، بخشی فوحوضه 3موجود در سیستم اطّالعات جغرافیایی، ساختار داده مکانی آن تولید شد که عالوه بر 
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گرفت. منطقه مورد نظر به عنوان یک واحد مطالعه و مدیّریت سیالب در نظر گرفته و به زیر واحدهای مدیّریتی تقسیم شد. در بر

ی های شهری به استثنای حوضهکز واحدهای بدست آمده حاکی از آن بود که بدلیل آشفتگی فضایی إلمانی خطوط تمرمقایسه

ها های فعلی وجود ندارد. از طرف دیگر نتایج مقایسه با شبکه اتوباندرکه، انطباق مناسبی بین خطوط زهکشی طبیعی و شبکه مسیل

کنند. ای در هدایت و گسترش سیالب ها به سایر مناطق شهری ایفا مییژهها نقش وهای شهری بیان نمود که این شبکهو خیابان

 (.1388 ،)قهرودی

در رودخانه ی کارون مورد بررسی قرار  را HEC-RASقمی و همکاران شبیه سازی پهنه بندی سیل با استفاده از مدل 

با استفاده از روش های هیدروگراف  نظرورد های موجود در مسیر مدادند. هیدروگراف سیل خروجی در باالدست حوضه و زیرحوضه

واحد و شاخص سیالب به علت اطّالع از بزرگی سیل و رفتار جریان سیالبی در مسیر و دشت سیالبی تعیین شد و حداکثر رقوم تراز 

ه از مدل کیلومتر از مسیر رودخانه کارون بدست آمد. در ادامه با استفاد 43مقطع عرضی مشخص در طول حدود  44سطح آب در 

، 10، 5ارتفاعی رقومی تولید شده از بستر و حریم رودخانه و حداکثر رقوم تراز سطح آب در مقاطع معیّن برای دوره بازگشت های 

های خطر سیل برآورد گردید و محدوده و میزان اراضی کشاورزی پهنه HEC-RASساله با استفاده از قابلیّت نرم افزار 100، 25، 20

که در صورت وقوع سیالب به مخاطره خواهند افتاد برای سیالب هایی با دوره بازگشت های مذکور مشخّص شد.  و مناطق مسکونی

 (.1389، )قمی و همکاران

سیالب با ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب به مطالعه حوضه آبخیز چالوس  برآورد در پژوهشی  به نیموری و همکاران 

  SCSش تخمین دبی حدّاکثر لحظه ای با توجّه به شرایط رطوبتی خاک و شماره منحنی به روش . هدف از انجام این پژوهپرداختند

فاکتورهای تأثیرگذار بر  ( ازCN. نتایج نشان داد که رطوبت پیشین خاک و )انجام پذیرفت WMSبا مدل هیدرولوژیکی  ، کهبود

یوی تدوین شده به این نتیجه رسیدند که اگر پوشش به میزان روی دبی اوج سیالب در این حوضه می باشند و همچنین با ارائه سنار

، بنابراین پوشش گیاهی به تنهایی نقش درصد کاهش می یابد 10در صد در منطقه افزایش یابد دبی سیالب به میزانی حدود  2

 بیولوژیکی( -یبی)سازهمحدودی در کنترل سیالب های مخرب با دوره بازگشت طوالنی را دارد که بایستی روش های مدیریتی ترکی

 (1391،)نیموری و همکاران اعمال گردد. 

حسین زاده و همکاران در مقاله ای با عنوان پهنه بندی خطر سیالب های شهری با استفاده از داده های هیدرولوژی 

به برآورد دبی سیالب  سیالب -پالئوسیالب )مطالعه ی موردی: شهر کالت نادری، خراسان رضوی(، با استفاده از هیدرولوژی پالئو

های بزرگ رودخانه مورد نظر پرداخته و از این طریق مناطق تحت خطر سیالب را مبتنی بر داده های واقعی و قابل اطمینان که 

گیری از روش و نتایج پالئوسیالب در مناطقی با توان با بهرهی خود طبیعت ثبت گردیده تعیین نمودند. با توجّه به نتایج میبوسیله

ها اقدام نمود. )حسین زاده و های سیالبی و مناطق ساحل نشین رودخانهها و دشتشرایط یکسان نسبت به خطر سیالب در مسیل

 (.1393 ،همکاران

هدف هر پژوهش علمی حل مسههائل و مشههکالت آن علم اسههت. هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز کشههف حقایق و حل    

به محیط طبیعی و افزایش  نه اطالعات در ژئومورفولوژی می    ایمنی مشهههکالت مربوط  و  باشهههد )مقیمی  محیط و گسهههترش دام

 (.1383،محمودی

 باشد:نگارنده از تحقیق در این زمینه به شرح ذیل میهدف 

 اکولوژیکی  -های ژئومورفولوژیکشهری و اثرات آن بر سیستمارزیابی نقش بافت  -1

 های بدلندی)سازندهای حساس( بین مرکز شهر و حومهاتصال بافت شهری جنوب و شمال در محدوده تپه –2

 حل وشناخت رفتار متقابل شهر و عوارض ژئومورفولوژی در جهت به حداقل رساندن خسارت به زمین و انسان-3

بهترین راه کاهش اثرات زیانبار مخاطرات ژئومورفولوژیکی بر شهرها شناخت صحیح مکانیزم و علت وقوع آنها، و تحلیل و تبیین 

باشد. در همین راستا شناخت و استفاده بهینه از عوارض ژئومورفولوژی برای های کمی جهت بررسی رفتار این مخاطرات میمدل

رگباری و  کم و بارندگی ،خشککند. شهر سبزوار به علت اقلیم خشک و نیمهضرورت انجام تحقیق را دو چندان می ،توسعه شهر
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ای بزرگ بین کارشناسان و مدیران شهری رود این عوامل به صورت دغدغهه شمار میگیاهی ضعیف جز مناطق حساس بپوشش

 بروز این دغدغه ما را برای کمک به حل این مشکل واداشت. ،درآمده است و به دنبال راه کارهایی برای حل این مشکل هستند

 

 ها و روش تحقیقداده -2

 معرفی محدوده مطالعاتی -1 -2

تقسیمات سیاسی شهرستان سبزوار  لحاظاز  است. قرار گرفتهکیلومتری تهران  644کیلومتری مشهد و  226 فاصلۀسبزوار در 

از شمال به شهرستان اسفراین، واقع شده است. شهر مذکور غربی آن باشد و در شمالهای استان خراسان رضوی مییکی از شهرستان

از نظر . گرددنوب و جنوب شرق به کاشمر و از شرق به نیشابور منتهی میغرب به بجنورد)جاجرم(، از غرب به شاهرود، از جاز شمال

. منابع می باشدسبزوار -شامل واحد هیدرولوژیک داورزن است و واقع شدهشناسی در شمال شرق حوضه آبریز کویر بزرگ ایران آب

به عنوان زهکش اصلی حوضه آبخیز مهمترین رود منطقه کالشور است که  .های سطحی و زیرزمینی استشامل آباین واحد آب 

از لحاظ موقعیت  است که  محدوده مورد مطالعه شامل بستر شهر سبزوار و حریم طبیعی مشرف به آن شود.کالشور محسوب می

037357جغرافیایی بین طول های    تا   و عرض   تا   قرار گرفته است )شکل

(. محدوده مذکور از شمال به کوه های جغتای از جنوب به کالشور از شرق به مسیل عیدگاه و از غرب به مسیل باقر آباد محدود 1

 می گردد.

 
 ، نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل 

از  یمتر 960 با ارتفاع شناسیآبرفتی دوران چهارم زمین دشتی نسبتاً مسطح و برروی رسوبات در محدوده مورد مطالعه 

 5/37با مساحت  درصد است. سبزوار 0-3شیب عمومی بستر طبیعی شهر از شمال به جنوب و بین  ،قرار گرفته است سطح دریا

 (.1395)سرشماری عمومی نفوس و مسکن،است  نفر را در خود جای داده 306310کیلومتر مربع حدود 

 

 ش تحقیقرو -2 -2

 1:50000توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. داده های بکار رفته عبارتنداز: نقشه توپوگرافی  -این پژوهش با روش تاریخی

نقشه  ،سبزوار چاپ سازمان زمین شناسی کشور 100000/1نقشه زمین شناسی   ،تهیه شده از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

الیه کاربری اراضی برگرفته از سازمان آب منطقه ای خراسان  ،های آبریز منطقهای و حوضهآبراهه ینقشه شبکه  ،خاک و فرسایش

( هیدرولوژیکی)دبی( و اقلیم)بارش و دما( محدوده 2010-1981دوره آماریساله) 30آمار ،منطقه مورد مطالعه DEMالیه  ،رضوی

 رضوی تهیه شد.اشناسی خراسانمطالعاتی نیز از سازمان آب استان خراسان رضوی و سازمان هو
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های مورد نظر هر کدام به طور جداگانه تهیّه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت الیه ArcGisدر این قسمت با کمک نرم افزار 

 Sیرینفوذپذ و Qکه شامل رواناب  SCSها با هم تلفیق و خروجی مانند الیه های کاربری اراضی، شیب، خاک و.... در نهایت الیه

 .است بدست آمد
 2کردیم درنتیجه بارش با دوره بازگشت  از  EASY FIT( منطقه را وارد نرم افزار 2018-1991ساله بارش ) 30های ابتدا داده

 ، Qهای روانابنقشه SCS با مدل  ArcGisها حاصل گشت. در ادامه در نرم افزار توزیع متناسب با داده 5سال با  1000سال تا

 ساله منطقه را بدست آوردیم.  50و  25و همچنین دبی پیک با دوره  CNشماره منحنی  ،Sذپذیری میزان نفو

ساله و  30های منطقه طی یک بازه زمانی آمار بدست آمده از رگبار ،در مرحله بعد جهت بدست آوردن هیدروگراف سیل

جهت بستن حوضه هیدروگراف سیل را ترسیم کردیم.   Hec1 کرده و با مدل  WMSمتوسّط بارندگی و دبی پیک را وارد نرم افزار 

 5کرده در نهایت پارامترهای مربوط به فیزیوگرافی برای هر   WMSرا  وارد محیط محدوده   DEMالیه   و تعیین زیر حوضه ها،

 حوضه با معرّفی نقطه خروجی حوضه و دادن نقشه های مربوط انجام گرفت.

 معرفی مدل -3 -2
1WMS و با آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه برینگهام ر جامع جهت انجام آنالیزهای هیدرولوژیکی است که توسّط یک نرم افزا

پارامتر  25فیزیوگرافی حوضه را که شامل  اطالعات. نرم افزار فوق قادر است پیدا کرده استمهندسین ارتش آمریکا توسعه  مشارکت

 محاسبهاستفاده از نقشه های رقومی محاسبه کند. خصوصیّات فیزیوگرافی قابل تاثیرگذار بر روی رواناب و سیالب می باشد را با 

 ( نشان داده شده است. 2توسط این مدل در )شکل 

 
 WMS، خصوصیات فیزیوگرافی قابل محاسبه توسط 2شکل 

. که در این های مختلف را در خود جا داده استای از مدلجهت انجام محاسبات هیدرولوژیکی، مجموعهWMS نرم افزار 

عدد  ،های رگبار روزانههای ورودی شامل دادهبا کمک داده استفاده شد. در این مدل 21HECپژوهش برحسب هدف تحقیق از مدل 

 متوسط بارندگی و دبی پیک هیدروگراف سیل ترسیم شد.
 

  SCSمعرفی روش 1-  -3 -2

( یک روش شناخته شده بین CNاز شماره منحنی ) محاسبه و بررسی حجم رواناب حاصل از بارندگی رگباری با استفاده

داد که مدل قادر است بر روی هر  نشان( پیشنهاد گردید. نتایج SCSتوسّط سازمان حفاظت خاک ) 1954المللی است که در سال 

که دارای هایی ی آبخیز شهری، طبیعی و مختلط )ترکیبی از شهری و طبیعی( به کار رود. روش فوق همچنین در حوضهنوع حوضه

                                                                    
1 Watershed Modeling System 
2 HEC-RAS 
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 آمار بارندگی و دبی نیز هستند قابلیت استفاده دارد. 

 

 ( البیدوره بازگشت س ی) محاسبه  یآمار عیتابع توز نیبهتر نییتع-2-4

و سازه  شهرهابررسی سیالب به منظور شناخت رفتار موج سیل در طول رودخانه بخصوص در مناطق آسیب پذیر و حساس نظیر 

ی بازگشت در نظر گرفته شد. با توجّه بدین جهت با توجه به هدف مورد نظر، یک دوره  رای اهمیت است.های آبی اطراف رودخانه دا

به توزیع آماری که برای هر کمیّت هیدرولوژیکی مناسب تشخیص داده می شود، برای هر دوره ی بازگشت مقدار دبی یا حجم آبدهی 

 آماری بدست آمد. توزیعبر اساس این 

جهت تعیین دقیق مشخّصات آماری و توزیع مناسب یک رودخانه نمی توان برآورد قابل قبول و نزدیک به واقعیّت در طی این روند 

(. که بدین جهت در این پژوهش، برای تعیین دوره های بازگشت 1399 ،نظر بدست آورد )صفاری و همکاران مورداز دبی برای اهداف 

ساله ایستگاه سینوپتیک حارث آباد که در خروجی حوضه آبریز  30داده های بارش با کمک استفاده شد.   Easy Fitنرم افزار از 

جهت محاسبه و برآورد دوره بازگشت و انتخاب بهترین توزیعی که می توان از  Easy Fitواقع گردیده، به عنوان ورودی به نرم افزار 

زیادی از انواع توزیع های احتماالتی را ارائه می دهد. اما در اطالعات آن استفاده کرد، بدست آمد. نرم افزار ایزی فیت تعداد بسیار 

نوع توزیع احتماالتی بهترین نوع توزیع برازش شده تلقی گشت  5های ما که همان بارش ایستگاه سینوپتیک بود این خصوص ورودی

 که در نهایت احتمال بارش با دوره بازگشت های مختلف بدست آمد. 

 
 WMSها و سطح زیرحوضه ها در  ، نقشه شکل آبراهه3شکل
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 با دوره های بازگشت( )بارش ، توزیع احتماالتی1جدول

 بارش) برحسب میلی متر(

 توزیع 
pearson 6 

(4p) 

 توزیع 
Log-

Logistic 

 توزیع 
Gumbel 

max 

 توزیع 
Frechet 

(3p) 

 توزیع 
Inv.Gussian 

(3p) 

 احتمال دوره بازگشت

97/176 22/175 76/179 3/178 72/174 2 5/0 
85/225 5/229 72/225 42/225 09/226 5 8/0 
78/260 73/277 15/256 59/257 01/263 10 9/0 
11/308 44/360 6/294 36/299 54/311 25 96/0 
85/345 8/443 13/323 2/331 43/348 50 98/0 
83/385 89/551 44/351 52/363 61/385 100 99/0 
47/428 69/692 65/379 45/396 09/423 200 995/0 

54/489 92/946 87/416 06/441 12/473 500 998/0 
76/539 8/1208 445 66/475 3/511 1000 999/0 

 

 

 
 6 پیت رسونیلوگ پ ستوگرامیه ،2 الجستیک                                  نمودارلوگ  ستوگرامیه ،1نمودار                  

 
 Gumbel Maxهیستوگرام ، 4نمودار                                Frechet(3P)هیستوگرام  ،3نمودار             

 
 Inv. Gaussian ستوگرامیه ، 5نمودار                                                                   
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رسم و بر روی یکدیگر قرار گرفتند. بر این اساس و با توجه به  مقایسه ی صورت گرفته بهترین  Excelنوع توزیع در نرم افزار  5و هر 

( به 1دست آمده به نظر می رسد توزیع لوگ الجستیک)نموداری بی بازگشت انتخاب گشت. با توجّه به نتیجهتوزیع جهت دوره

 بیانگر دبی متر مکعب بر ثانیه می باشند. ،برخوردار است. اعداد قسمت ستون ،تر است و از بیشترین دبی و احتمالواقعیّت نزدیک
 

 
 بدوره بازگشت جهت انتخا یها عیتوز شینما،  6نمودار

 

 

 
 Johnson SB عیبا توز QQ PLOT،8نمودار           Power Function عیبا توز QQ PLOT ،7نمودار

 
 Reciprocal عیبا توز QQ PLOT ،9نمودار

 
های ، وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه و بارندگیساله ایستگاه سینوپتیک سبزوار 30طبق بارندگی   QQ PLOTنمودار 

والنی یک روند مثبت بر روی خط برازش را نشان نمی دهد چراکه در این اندک و گاهأ شدید در بعضی از سال ها با دوره بازگشت ط

میلیمتر بارندگی و طی یک دوره  50ساله هستیم. به عنوان مثال در یک سال  30منطقه شاهد نوسانات شدید بارندگی طی یک بازه

 متر هستیم. میلی 200میلیمتر و به یکباره بعد از چندسال شاهد بارندگی باالی  50چندساله کمتر از
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 1(CNنفوذ پذیری )-2-5

بررسی خسارت های ساالنه ناشی از وقوع سیالب حاکی از گستردگی صدمات ناشی از وقوع سیالب بر منابع طبیعی و انسانی 

است. درنتیجه با هدف کنترل و مهار سیالب نیازمند شناسایی منطقه در ایجاد رواناب و وقوع سیالب می باشیم. از جمله این روش 

و کاربرد سامانه اطّالعات جغرافیایی در  ایها مدل هیدرولوژیک می باشد که با فراهم شدن امکان دسترسی به تصاویر ماهواره 

محاسبه رواناب ناشی از یک بارش معیّن بکار می رود. این مدل ها قادرند به لحاظ توزیع مکانی خصوصیّات بارش و حوضه ی آبخیز، 

است که توسّط سازمان  SCS. از روش های موجود در این زمینه روش 2(2000راهم کنند )دوونک، برآوردهای قابل قبولی را ف

 SCSحفاظت خاک آمریکا ارائه شده است. در روش مذکور با استفاده از ویژگی های محیطی میزان رواناب محاسبه می گردد. روش 

، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و شرایط رطوبت قبلی خاک ( دارد که از روی ویژگی های خاکCNنیاز به برآورد شماره منحنی )

 (.1386محاسبه می شود )مهدوی، 

 
 خاک  یکیدرولوژیه یگروه ها، 2جدول

 گروه هیدرولوژیکی نوع خاک

Aridisols C 

Rock Outcrops/Inceptisols D 

Entisols/Aridisols C 

Salt Flats D 

Urban D 

 

متعدد در حوضه های معرّف و در اقلیم مختلف آمریکا بنا شده است، ارتفاع رواناب ناشی  مشاهدات اساسدر این روش که بر 

بدست می آید که در مورد بارش های به صورت برف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و آب پایه را نیز در بر  1از باران از رابطه ی 

 نمی گیرد و در آن:

Q =
(P−0/2S)

P+0/8S

2

             P> 0/2S                        

                             

=Q  روانابارتفاع 

=P  ساعته  24ارتفاع بارندگی 

=S و نفوذ در خاک و ذخیره ی سطحی است. مقدار  3حدّاکثر توان نگهداری مربوط به انترسپشنS  در رابطه با نوع پوشش

می باشد. بارندگی های متوالی،  4از نظر نفوذ پذیری و داخل خاک از نظر انتقال و نحوه بهره برداری از اراضی و وضعیّت سطح خاک

یک مقدار  Sرا کاهش داده و فرصتی به خاک برای هوا خوردن و زهکشی و تبخیر و تعرّق نمی دهند و در نتیجه برای  Sمقدار 

 حدّاقل و یک مقدار حدّاکثر وجود داشته که بستگی به رطوبت قبلی خاک دارد. 

 ( 3و  2ارتباط می یابد. )رابطه  CN 2به نام  1توسط رابطه ای با یک عامل بدون بعد Sمقدار تلفات کل یا 

S =
2540

CN
 -25/4 

 

S =
25400

CN
 -254 

 

                                                                    
1 . Curve Number 
2 . Dunk 
3 Interception 
4 Transmission 
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بین  CNارتفاع رواناب محاسبه می شود. مقدار  بارندگیمشخّص شده و با در نظر گرفتن  Sمقدار  CNپس از تعیین مقدار 

تمامی بارش در سطح زمین جریان  100برابر  CNبرابر صفر، روانابی از بارندگی حاصل نیامده و در  CNغیر است. در مت 100صفر تا 

نباید مورد استفاده قرار گیرد.  40کمتر از  CNیافته و ارتفاع رواناب برابر ارتفاع بارندگی خواهد بود. برای احتیاط این روش برای 

 یاد خواهد بود. چون در این حالت خطای محاسبه ز

نوع خاک  5ی خاک، گروه های هیدرولوژیک خاک تعیین شد. منطقه مورد مطالعه از در این تحقیق ابتدا از طریق نقشه

قرار گرفته  به خاک هایی تعلق دارد که توانایی تولید رواناب در آن ها نسبتا زیاد است و طبق نقشه خاک  Cکه در گروه  1اریدیسولز

قرار گرفته و به خاک  Dدر گروه هیدرولوژیکی  2حوضه آبریز قرار گرفته است. خاک اینسپتی سولز یا راک کراپس در محدوده میانی

هایی تعلّق دارد که از نفوذ پذیری کمتری برخوردار است و تولید رواناب و جریان در آن زیاد است، و این نوع خاک  در محدوده ی 

قرار دارد. و این خاک بلحاظ نفوذ پذیری از  Cکه در گروه هیدرولوژیکی  3انتی سولز پایینی حوضه آبریز قرار گرفته است. خاک

به علت تبخیر باال و باال بودن سطح آب های زیرزمینی  4برخوردار است. خاک های زمین های نمکی Dوضعیت بهتری نسبت به گروه 

ر گرفته و به خاک هایی تعلّق دارد که بدلیل آسفالته بودن قرا Dکه در گروه هیدرولوژیکی  5و خاک شهریقرار می گیرد.  Dدر گروه 

 از نفوذ پذیری کمتری برخوردار و تولید رواناب و جریان در آن زیاد است.

در این روش، الیه کاربری اراضی و الیه ی خاک از اهمیّت باالیی برخوردار هستند. بعد از اینکه گروه های هیدرولوژیکی 

ری بررسی شد. بجهت کاربری محدوده مطالعاتی به الیه کاربری اراضی بدون پوشش، مراتع نیمه متراکم، خاک تعیین شد، الیه کارب

باشد. و در نهایت زراعت آبی و باغی، مراتع کم تراکم، زراعت دیم، مراکز جمعیتی، جنگل های دست کاش، بیشه زار قابل تقسیم می

خاک یا  CNالت رستری تبدیل کرده و از تلفیق این دو الیه با یکدیگر نقشه ی هردو الیه خاک و کاربری را به ح GISدر نرم افزار 

 میزان نفوذ پذیری تهیه شد.

شماره منحنی در قسمت های پایین دست حوضه، که به رنگ های آبی و سبز و در بازه  (،CNبر اساس نقشه شماره منحنی)

واقع شده است و همچنین کاربری آن از نوع بیشه زار، جنگل  C( می باشد، بدلیل نوع خاک در گروه های هیدرولوژیکی 79-70)

در قسمت  CNهای دست کاشت، زراعت آبی و باغی می باشد بنابراین از میزان نفوذ پذیری بهتری برخوردار است. اما طبق تقشه 

وع کاربری آن هم شامل اراضی می باشد و ن Dهای باالدست و میانی حوضه به علت اینکه خاک آن بیشتر از گروه های هیدرولوژیکی 

( می باشد. و به این معناست 83-92بدون پوشش، مراتع نیمه متراکم، مراتع کم تراکم است بنابراین شماره منحنی آن در بازه )

دی چنانچه در منطقه با یک دوره بازگشت طوالنی شاهد بارندگی شدیدی باشیم، بنابراین میزان نفوذپذیری بسیار پایین  و درصد زیا

 از بارندگی ها تبدیل به جریان می شوند. 
 یرینفوذ پذ زانیم CNجدول ، 3جدول شماره

 گروه های هیدرولوژیکی خاک

D        C        B              A 

 نرخ بهره برداری از زمین عملیات زراعی و یا کارهای اصالحی وضعیت هیدرولوژیکی

 آیش   77    86     91       94

91        88    81            72 

89        85    81            72 
89        85    78            67 

88        84    79            70 

86        83    75            65 
82        80    74            66 

 

81       78     70            59 

 فقیر

 خوب 

 فقیر

 خوب 

 فقیر

 

 خوب
 

 ت خطی مستقیمکش

 کشت خطی مستقیم

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 در داخل تراس ها

 کشت روی خطوط تراز

 در داخل تراس ها

 

 
 

 زراعت خطی

                                                                    
1 . Aridisols 
2 . Rock out crops 
3 Entisoles 
4 Salt Flat 
5 . Urban soil 
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88       84     76            65 

87       83     75            64 

85       84     74            63 

84       81     73            61 
82       79     72            61 

 

81       78     70            59 

 فقیر

 خوب

 فقیر

 خوب

 فقیر

 

 خوب

 کشت ردیفی

 کشت ردیفی

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 در داخل تراس ها

 کشت روی خطوط تراز

 در داخل تراس ها

 غالت

89       85     77            66 

85       81     72            58 

85       83     75            64 
83       78     69            55 

84       80      73          63 

 
80       76      67      51 

 فقیر

 خوب

 فقیر

 خوب

 فقیر

 

 خوب

 کشت خطی مستقیم

 کشت خطی مستقیم

 رازکشت روی خطوط ت

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 در داخل تراس ها

 کشت روی خطوط تراز

 در داخل تراس ها

بغوالت انبوه یا تناوب کشت 

 علوفه

89       86       79          68 

84       79       69          49 
80       74        61         39 

88       81        67         47 

83       75        59         25 
79       70        35          6 

 فقیر

 متوسط

 خوب

 فقیر

 متوسط

 خوب

 

 

 

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 کشت روی خطوط تراز

 مرتع طبیعی یا کشت شده

 چمن زار  خوب 30         58        71       78

83       77        66         45 
79       73        60         36 

86       84        74         59 

89      87         84         72 
92      90         84         74 

 فقیر

 متوسط

 بیشه زار و جنگل 

 بیشه زار و جنگل

 مزارع شخصی

 جاده خاکی

 جاده شوسه

 

 
 ( منطقه سبزوارCN، نقشه شماره منحنی)4شکل
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S 3و در این مرحله از تحقیق از طریق رابطه ی (CNتهیّه ی نقشه )پس از  =
25400

CN
− و اعداد تعیین شده برای    254 

CN مقدار ،S  .یا همان حداکثر توان نگهداری مربوط به نفوذ در خاک و ذخیره سطحی محاسبه شده، و نقشه میزان نفوذ تهیّه شد

( 70-108( در قسمت های پایین دست حوضه که در بازه )Sان نگهداشت آب )همان طور که در این شکل مشاهده می شود میز

مقدار کمتری را نشان می دهد و به  Sمیلی متر می باشد نفوذپذیری بیشتری دارد اما در قسمت های میانی و باالدست حوضه عدد 

 سطح بیشتر می باشد. این معناست که در این مناطق نفوذپذیری کمتر و در نتیجه میزان نگهداشت آب بر روی 

 
 ( منطقه سبزوارS،  نقشه نفوذپذیری )5شکل

برای محاسبه حجم رواناب تولید شده در منطقه نیاز به تعیین عدد متوسّط بارندگی   حوضه،  (Sو )( CNپس از تهیّه ی نقشه ی )

قسمت های مختلف حوضه مورد  حجم رواناب تولیدی در GISدر یک سال می باشد تا بتوان بر اساس روابط موجود در  منطقه

میزان رواناب بدست آمد. با در نظر گرفتن اینکه  4نمایش می دهند.  با استفاده از رابطه ی  Qبررسی قرار گیرد. میزان رواناب را با 

 EASY FITمنطقه ما فاقد ایستگاه هیدرومتری و عدد دبی پیک می باشد، بنابراین پس از بدست آوردن دوره بازگشت در نرم افزار 

وارد کرده و پس از بدست آوردن نقشه رواناب به محاسبه حداکثر دبی  10ساله را در فرمول شماره  50و  25دوره بازگشت های 

 پرداخته شد. 6و  5ساله با کمک فرمول  50و  25احظه ای 

 

Q =
(P−0/2S)

P+0/8

2

  

         =Pمیلی متر( 360.44ساله ) 25بارندگی با دوره بازگشت  

  =Pمیلی متر( 443.8ساله ) 50بارندگی با دوره بازگشت  

 فرمول زمان تمرکز به روش کرپیچ:

     

TC=0.949^3 0.385^(اختالف ارتفاع/طول رودخانه اصلی 
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A مساحت حوضه به هکتار ،R ارتفاع رواناب به میلی متر ،TC ،زمان تمرکز به ساعت QP  متر مکعب بر ثانیهبه دبی اوج رواناب 

ساله مشاهده می گردد، در قسمت های پایین دست حوضه که به رنگ قهوه ای نشان داده می  25نطور که در نقشه رواناب هما

شود بدلیل نوع کاربری و خاک منطقه تولید رواناب سطحی کمتر اما در باالست حوضه و در قسمت های میانی تولید رواناب بیشتر 

 می باشد.

ه در قسمت های پایین دست که به رنگ های روشن تری دیده می شوند میزان تولید رواناب سال 50همچنین در نقشه رواناب 

کمتر و در مناطقی که به رنگ های تیره تری دیده می شوند میزان تولید رواناب بیشتر، که این مساله به نوع خاک و کاربری اراضی 

 مربوط می باشد.

به جای گذاشتن عدد متوسط   ArcGISدر نرم افزار  SCSه به روش سال 50ساله و 25به منظور به دست اوردن دبی پیک

ساله را قرار دادیم تا با کمک این روش بتوانیم از طریق  50ساله و بار دیگر 25بارندگی داخل فرمول یک مرتبه عدد دوره بازگشت 

Zonal Statistics   درArcGIS  ساله 25عدد پیک با دوره بازگشت  ، و همچنین پیاده سازی فرمولهای دبی پیک و زمان تمرکز

ساله را بدست آوریم. چون منطقه مورد مطالعه فاقد ایستگاه هیدرومتری بود درنتیجه فاقد عدد پیک خواهد بود بنابراین ما از 50و

 45/94ساله عدد  25ساله را بدست آوردیم. دوره بازگشت دبی پیک50ساله و  25طریق فرمول دبی پیک ، دبی پیک با دوره بازگشت

 میلی متر است. 33/187ساله عدد50میلی متر و دوره بازگشت با دبی پیک 

 

 
 ( منطقهQساله ) 50،  نقشه رواناب با دوره بازگشت 6شکل
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 ( منطقهQساله ) 25،  نقشه رواناب با دوره بازگشت 7شکل

 
 هیدروگراف سیل-2-6

با کمک  در ادامهاسههتفاده شههد.   WMSدر نرم افزار  Hec1 در این تحقیق برای شبیه سههازی هیدروگراف سیالب از مدل 

 که از سازمان مدیریت منابع آب تهیه گردید، به ترسیم هیدروگراف سیل پرداخته شد.  91آمار و اطالعات رگباری سال 

 
  SCS ، هیدروگراف واحد8شکل
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ان در یک محل مشخص از مسیر رود نشان می دهد. نموداری است که تغییرات دبی رواناب را نسبت به زم ،هیدروگراف یا آبنمود

چگونگی تخلیه آب ذخیره شده و زمان پایه هیدروگراف یا همان زمان  ،میزان ذخیره حوضه ،بررسی آبنمود مطالعه ی دبی حداکثر

 ،پوگرافیتو ،تداوم سیل و زمان تمرکز را ممکن می سازد. هیدرو گراف به طور مشخص به جزئیات حوضه از قبیل زمین شناسی

وضعیت پوشش گیاهی و عوامل جوی خصوصأ شدت و مدت پراکنش بارش  ،شکل و ابعاد حوضه آبریز ،بزرگی و کوچکی حوضه آبریز

شیب کمتر و شکل  ،خاک نفوذپذیرتر ،(. و این بدین معناست که هر چه پوشش گیاهی متراکم تر7:1392 ،بستگی دارد) معصومی

زمان رسیدن حوضه به حداکثر دبی در حوضه طوالنی تر خواهد شد و همچنین شکل هیدروگراف  حوضه کشیده تر باشد زمان تمرکز و

 که بستگی به شکل حوضه دارد کشیده و پخ تر خواهد بود.

باتوجه به مباحث بیان گشته در محدوده مطالعاتی نیز به جهت کشیده بودن شکل حوضه آبریز شکل هیدروگراف نیز کشیده 

حجم سیالب زیر  ،102دبی پیک در دقیقه  ،ساعت طول کشیده است 67/1ساعت و زمان تأخیر  2.13ر آن زمان تمرکز د ،و پخ

 رخ داده است. 300و دبی پایه در دقیقه  ،مترمکعب 33/24399منحنی 

 

 نتایج و بحث -3

عدم پوشش گیاهی در تولید رواناب به علت  ،ساله در قسمت باالی محدوده شهر و لکه شهری 50و 25طبق نقشه دوره بازگشت 

زیاد و در قسمت پایین دست)زیر لکه شهری( رواناب سطحی کم است. وجود سطوح غیر قابل  ،باالدست و آسفالت بودن معابر شهری

نزدیکی منازل مسکونی به حریم رودخانه و مناطق مسکونی قدیمی که از  ،عدم زهکشی مناسب شهری ،ذ )آسفالت خیابان ها(نفو

 صالح غیر استاندارد برخوردارند جز مناطق مورد تهدید سیالب به حساب می آیند. بافت فرسوده و م

 

 راه کارهای پیشنهادی -1 -3
 

)تپههه هههای تبههدیل ارضههی حسههاسو کاشههت پوشههش گیههاهی و  دسههت محههدوده شهههریداری در بههاالآبخیههزانجههام عملیههات  -

 حدوده شهری و کاهش بار رسوبی سیالب.جهت جلوگیری از ایجاد سیل و فرسایش خاک در م نئوژن( به ژئوپارک

هها در جههت کهاهش خطهر سهیل و وقهوع سهیالب بهه         دهانهه پهل   و ههای سهیالب  کانهال  ،مسهیر رودخانهه  پاکسازی و الیروبی  -

 طور مستمر.

 ها جهت ساخت جاده و مسکن.رعایت حریم مسیل های موجود درشهر و عدم تصرف آن -

 ا تصرف شده.بازگشایی و احیای مجدد کانال های مسدود ی -

ههایی جههت تهاخیر در جریهان سهیل بهه منظهور جلهوگیری از فرسهایش بهیش از حهد خهاک ماننهد ایجهاد               به کارگیری روش -

 سد های تاخیری در مسیر جریان و احداث حوضچه های ذخیره موقت در کنار مسیل ها.  

 مقاوم سازی سازه های سطح شهر -
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 منابع 
 

و  WMS یکیدرولوژیبا استفاده از مدل ه البیبرآورد س(: 1391نژاد، م.، و کاویان، ع.ا.، و شاهدی،ک.، )اسحق نیموری، م.ع.، و حبیب  -

 یعیطب یها ستمیاکوس یپژوهش -یفصل نامه علمچالوس(،  زی: حوضه آبخیمناسب با آن )مطالعه مورد یتیریمد یارائه راهکارها
 .2شماره ران،یا

شماره )طبیعی،  های جغرافیایپژوهشبررسی تنگناهای توسعه فیزیکی شهر سنندج، (: 1388، ت.، )ثروتی، م.ر.، و خضری، س.، و رحمانی -
 .27( ص67

 یدرولوژیه یبا استفاده از داده ها یشهر یها البیخطر س یپهنه بند(: 1393حسین زاده، س.ر.، و خانه باد، م.، و خسروی، ع.، )  -

 .1 یسال سوّم، شماره ،یکمّ یژئومورفولوژ پژوهش های، (یخراسان رضو ،ی: شهر کالت نادریمورد ی)مطالعه  البیپالئوس
مجموع مقاالت اولین  ،گیری و تکامل شهرها در شکلهای ژئومورفولوژیکی و تاثیر آنپدیده(: 1387خسروی، ی.، و اشنویی، ا.، )  -

، گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم همایش ملی، جایگاه مطالعات ژئومورفولوژیکی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
 .انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

  سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان سبزوار.(: 1395.، )سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی  -
-HECبا استفاده از مدل  لیس یو پهنه بند یساز هیشب(: 1389قمی اویلی، ف.، و صادقیان، م.ص.، و جاوید، ا.ح.، و میرباقری، س.ا.، )  -

RAS 1شماره ،یعیفصل نامه علوم و فنون منابع طب ،تا اهواز( ری: رودخانه کارون حد فاصل بند قی)مطالعه مورد 

 ی.امنطقه یزیامه رو برن ایمجله جغراف: شمال شرق تهران(، ی)مطالعه مورد یشهر کپارچهیکاربرد مدل (: 1388قهرودی تالی، م.، )  -
  . دانشگاه آزاد انتشارات، رانیا یایدر بستر جغراف ینیشهر و شهرنش(: 1380، ر.، ) یالممالک یمستوف  -
 .انتشارات قومس ،ژئومورفولوژی (روش تحقیق در جغرافیای طبیعی )(: 1383مقیمی، ا.، و محمودی، ف.، )  -
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به منظورکاهش آسیب پذیری ناشی از سیل در شهرستان نکا، پهنه بندی و برنامه ریزی 

 استان مازندران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سوات.

 
 2و مریم افضلیان*1 1کیمیا قربانی
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 چکیده 

سیل یکی از شایع ترین رخداد های طبیعی است که همه ساله موجب خسارات جانی و مالی بسیار می شود اما با برنامه ریزی صحیح 
سایی حوزه های مستعد آسیب پذیر می توان گامی بلند در جهت کاهش خسارات منطقه برداشت. در این مطالعه سعی بر آن و شنا

است که با شناسایی مناطق آسیب پذیر در مقابل سیالب و ارائه راهبردها در جهت کاهش این آسیب، در صورت بروز سیالب گامی 
 موثر برداشته شود.

اده از نقشه های به دست آمده از سیستم اطالعات جغرافیایی، مناطق آسیب پذیر که مستعد رخداد حادثه و در همین راستا با استف
در نهایت بحران می باشند، شناسایی شده اند، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با استفاده از جدول سوات تدوین گردیده اند 

 هش آسیب پذیری منطقه در مقابل سیالب ارائه شده است.و بر آن اساس راهبرد ها و سیاست هایی در جهت کا
در شهرستان نکا که برگرفته از تحلیل های انجام شده با استفاده از سیستم اطالعات  سیلاز  یناش یریپذ بیآس ی نهایی نقشه

در جهت کاهش آسیب در شهر نکا واقع شده است لذا باید سیاست هایی  ،بخش نیرتریپذ بیدهد که آس ی، نشان مجغرافیایی است
 پذیری اتخاذ و اعمال گردد.

 سیل، شهرستان نکا، کاهش آسیب پذیری ، سیستم اطالعات جغرافیایی، سوات.های کلیدی: واژه
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Abstract 

Flood is one of the most common natural events that causes many human and financial losses every year, 

but with proper planning and identification of vulnerable areas can take a big step to reduce damage in the 

region and increase People's preparation and awareness. In this regard, in this study, it is tried to take an 

effective measure in case of floods by identifying vulnerable areas to floods and presenting strategies to 

reduce such damages. 
In this study, using maps obtained from the GIS, vulnerable areas that are prone to disasters and ultimately 

crises have been identified, strengths, weaknesses, opportunities and threats have been compiled using the 

SWOT table. Based on that, strategies and policies have been proposed to reduce the vulnerability of the 

region to floods . The flood vulnerability maps show that the most vulnerable parts are focused in the Neka 

city, Therefore, policies should be adopted and applied to reduce vulnerability. 
Keywords: Flood, Neka city, Vulnerability reduction, GIS, SWAT. 

 

 مقدمه - 1

و هم از نظر خسارات  یدر عمل هم از نظر تلفات جان البیس یشناخته شده است ول یعیطب یبال کیبه عنوان  البیدون شک سب

 اردهایلیو م رندیگ یهزاران نفر را م یها زندگ البی(. س1390 ،یشود )اسد یدر جهان محسوب م یعیطب یبال نیتر بیمه یمال

درصد از  33و  رهایدرصد از مرگ و م 20حدود  ،یعیطب یایبال ریبا سا سهی. در مقاندنک یتومان خسارت به اموال انسان وارد م

(. رشد روز افزون 1398 ،یساردو و ملک محمد یعادل ،یشود است )درفش یمخاطره سبب م نیرا ا یاقتصاد جهان یخسارت ها

 دهیها و رودخانه ها گرد لیمس میحر هبدون توجه ب یمناطق مسکون هیرو یسبب گسترش ب ییو روستا یدر مناطق شهر تیجمع

داده است. تشدید سیر صعودی خهسارات  شیافزا یرا به طور قابل مالحظه ا لیاز بروز س یناش یریپذ بیامر آس نیاست و هم

سهیل در دو دهه گذشته سبب شده که آرزوی دیرینه درباره حل قطعی مسئله سیل و رواناب ها جای خود را به واقع گرایی و درک 

این واقعیت دهد که همیشه نمی توان در مهار سیالب هها موفهق بود بلکه باید کوشید تا پیامدهای زیان بار و مخرب آن را کاهش 

 (.1390وند،  یساسان پور و موس ،یداد )صفار

که منجر  ییو هوااب  راتییتغ لی. اول به دلابدی شیو شدت آن به مرور زمان افزا لیشود که تعداد دفعات رخداد س یم ینیب شیپ

 شیو به دنبال آن افزا نیرشد جمع نیرشد اقتصاد و همچن لیشده است. دوم به دل دیشد یها یخشکسال نیو همچن لیبه رخداد س

 البیاز س یناش یریپذ بی( . الزم به ذکر است که آس2013ر،یمیاست )ق شیرو به افزا لیرخداد س عتیانسان در طب یدخالت ها

قرار گرفتن  بیدر معرض آس زانیشده، تمرکز آن و م جادیمانند بارش، رواناب ا ییها دهیبه پد البیس سکی. راست دهیچیو پ ریمتغ

است که علت آن  ریمتغ گرید ی هیبه ناح یا هیاز ناح وزمان  یط البیس یریپذ بیدارد. آس یبستگ البیدست س نییپا ینواح

 (.1398و همکاران،  یدر معرض خسارت است )درفش ینزد جامعه  و فرهنگ مخاطره یانسان یها تیفعال ،یعیخاص طب طیشرا

که رخ داد متحمل خسارات  یلیبر اثر س 1378منطقه در سال  نیمورد مطالعه در پژوهش حاضر شهرستان نکا است. ا ی منطقه
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حتمال وجود دارد که در ا نیاتفاق افتاد، ا رانیا یدر مناطق شمال 1398گسترده که در سال  یها لیشد و با توجه به س یاریبس

پس ضرورت  رد؛یقرار گ بیمنطقه در معرض تخر نیا یو انسان یعیطب یها هیها و سرما رساختیدوباره روستاها، ز یآت یسال ها

گردد. در سال  یمحرز م یعیطب یایدر برابر بال یریپذ بیو کاهش آس یتاب آور یارتقا یمختلف در راستا یمطالعات از جنبه ها

. بارندگی شدید منجر به باال رفتن سطح آب پیوستدر پی بارندگی هایی که از روز پیش آغاز شده بود به وقوع  یالبیس 1378

رودخانه نکارود و در نهایت طغیان رودخانه مذبور که از میانه شهر عبور می کند، گردید. سانحه، تخریبی گسترده در پی داشت )ستاد 

از روستا ها،  یزیاد تعدادروستایی،  یقوع این سانحه پل اصلی شهر، خط راه آهن، راه ها( در اثر و1378شهرستان نکا،  یبازساز

آموزش و پرورش و کمیته امداد و عالوه بر آن تاسیسات  ،ینظیر شهردار یادار یاز ساختمان ها یو تعداد زیاد یکشاورز یزمین ها

ها و  هیتجمع سرما ت،ی(. رشد جمع1384متحمل شدند )راهب، و تجهیزات زیرزمینی نظیر آب، برق، گاز و تلفن نیز خساراتی را 

گردد.  یباال در برابر سوانح م یریپذ بیبا آس یآمدن جامعه شهر دیمستعد خطر، منجر به پد یدر مکان ها ینیشهرنش رشگست

گوناگون  لیو دال ستانداردرایغ یاز حد دام و کشاورز شیب یرودخانه ها در ساخت و ساز و توسعه، چرا میبشر با در نظر نگرفتن حر

از  یدر بعض یبحران طیو شرا یانسان یاثر سوء داشته و موجب به خطر افتادن سکونتگاه ها میرمستقیو غ میبه صورت مستق گرید

 یباشد )مطوف، مهد یم عتیاز دخالت انسان در طب یناش لیکند س یم دیکه شهرها را تهد ییاز بحران ها یکیمناطق گشته است. 

شهری از درجه ریسک زیادی برای سیل خیزی و  آبخیز(. از این رو رودخانه ها و مسیل های حوضه های 1394 ،یاصالنپور و 

خسارات ناشی از آن برخوردارند و دستیابی به توسعه پایدار شهری نیازمند طراحی مدل های مناسب مدیریت و حفاظت رودخانه ها 

 ریپذ بیآس صرعنا ییشناسا یمطالعه، هدف اصل نی(. در ا1390و همکاران، یارو مسیل ها در حوضه های آبخیز شهری است )صف

 نییبوده است که تع یریبا درجات مختلف خطر پذ ییمشخص شدن حوزه ها یمربوطه برا ینقشه ها هیو ته البیدر مقابل س

رخداد  ی جهیدر نت یریپذ بیو کاهش آس تیریمشخص و اتخاذ شود. مد زیهدف بزرگ ن نیدر جهت عمل به ا ییها استیس

 ییایاطالعات جغراف ستمیاز س یریاست که بهره گ البیبا س ییارویدغدغه ها در ارتباط با شهرستان نکا در رو نیاز مهمتر الب،یس

 جامع منجر شود. یتیریتواند به مد یمنطقه م کیاستراتژ لیو تحل

 

 روش تحقیق داده ها و -2

همچون  ریپذ بیآس یبر اساس فاکتور ها ییمنطقه، نقشه ها نیدر ا البیکننده س ادجیعوامل ا ییپژوهش پس از شناسا نیدر ا

اطالعات  ستمیبا استفاده از س شتیو مع یرساختیز یشبکه ها ژه،یو یها یکاربر ،یاراض یکاربر ،یاهیپوشش گ ،یتیمراکز جمع

 شیو نما یبررس ره،یذخ ،یآورجمع یبرا یوتریکامپ ستمیس کی( GIS) ییایجغراف اتاطالع ستمیشده است. س هیته ییایجغراف

تواند به افراد و سازمان  یم ستمیس نیبه ظاهر نامرتبط، ا یاست. با ارتباط داده ها نیسطح زم یرو یهاتیمربوط به موقع یهاداده

نرم افزار  نیستفاده از اتوان با ا یاز انواع مختلف اطالعات را م یاریرا بهتر درک کنند. بس ییها کمک کند تا الگوها و روابط فضا

)مانند  یعیطب طی( ، محالتیسطح تحص ایدرآمد  ت،یدرباره افراد )مانند جمع ییهاشامل داده تواندیم ستمیس نیکرد. ا سهیمقا

کارخانه ها، مزارع، و مدارس،،  مکاندر مورد  یشامل اطالعات ایو انواع مختلف خاک( و  ،یاهیمحل نهرها، انواع مختلف پوشش گ

 ابندیکنند تا در سهیمدنظرشان را با هم مقا یتوانند مکان فاکتور ها ی، افراد م یفناور نیده ها، و خطوط برق باشد. با استفاده از اجا

 ییهاشامل مکان تواندیم واحدنقشه  کی ،ییایاطالعات جغراف ستمیمثال، با استفاده از س یارتباط دارند. برا گریکدیکه چگونه آنها با 

 نیها. چنها و رودخانهحساس هستند، مانند تاالب یکه به آلودگ ییهاها، و مکانمانند کارخانه  کنند،یم دیتول یآلودگ باشد که

 ( .ینشنال جئوگراف تیدر معرض خطر هستند ) سا شتریکنند منابع آب در کجا ب نییکند تا تع یبه مردم کمک م ینقشه ا

بالقوه به دست می آید که  ینقشه آسیب پذیر ،ییایاطالعات جغراف ستمیحاصله از س یهاهم انداختن نقشه  یمطالعه با رو نیا در

دارند در مرحله  یکم تر یبه طور کلی نشان می دهد کدام مناطق در برابر سیل آسیب پذیرتر هستند و کدام مناطق آسیب پذیر

بالقوه با هم  یریپذ بیآس ی( و نقشه هاالبیکننده س جادیعوامل ا ییحاصله از شناسا یها قشهمخاطره )ن یبعد اطالعات نقشه ها

گردد.  یشوند و نقشه بحران حاصل م یباهم ادغام م سکیر ینقشه ها تیشود. در نها یحاصل م سکیر یادغام شده و نقشه ها
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 مناطق مختلف در برابر سیل است. یاین نقشه نشان دهنده میزان خطرپذیر

 یمدل تفکر برا کیسوات  لیو تحل هیبدست آمده استفاده شده است. در واقع تجز اطالعات لیتحل یاز جدول سوات برا سپس

شرکت و توسعه برنامه  یرقابت تیموقع یابیارز یاست و برا لیو تحل هیتجز کیو تکن کردیرو کیبه عنوان  یسازمان یها تیریمد

 یم یابیرا ارز ندهیو آ یفعل لیپتانس نیهمچن و یو خارج یسوات عوامل داخل لیو تحل هیشود. تجز یاستفاده م کیاستراتژ یزیر

را  دهایکشف کنند و با درک نقاط ضعف، تهد ایاستفاده از مزا یرا برا ییکمک کند تا فرصت ها یسازمان رانیتواند به مد یکند و م

فرصت  نیو قوت و همچن مرحله با کنار هم قراردادن نقاط ضعف نی(.  در آخر2017ببرند )امت گورل و مربا تات،  نیو از ب تیریمد

مردم  یو آمادگ یباالبردن آگاه نیو همچن لیدر مقابل س یریپذ بیدر جهت کاهش آس ییها استیها، راهبرد ها و س دیها و تهد

امر، در منطقه وجود  نیا یبرا الزم تیاست ظرف ازین لیاز س یمقابله با خطرات ناش یجامعه ارائه شده است. الزم به ذکر است که برا

 یریپذ بینشده است و صرفا مخاطره و اس دهیمقاله د نیوجود دارد(، در ا سکیر تیری)هرچند در مد تیشته باشد که بحث ظرفدا

 قرار گرفته است. یمورد بررس

و  یخشکسال رینظ یمخاطرات ریاز سا طیاست که خسارات وارده از آن به انسان و مح یعیمخاطرات طب نیاز مهمتر یکی البیس

در یک منطقه به میزان و نوع سرمایه گذاری های انسانی در زمینه های  یریپذ بی( . میزان آس2000 ن،یاست )گر شتریب یقحط

مختلف و سرمایه های طبیعی موجود بستگی پیدا می کند. سرمایه گذاری ها می تواند ساختمان ها و تجهیزات و امکانات درون آنها، 

 کیشامل مردم ساکن در  یانسان یها هیی صنعتی و یا کشاورزی و از همه مهم تر سرماتاسیسات زیر بنایی و تولیدی ، فعالیت ها

و  یوحش و دیگر شرایط زیست محیطی منطقه باشد )صفار تمنطقه باشد. سرمایه های طبیعی نیز می تواند جنگل ها، مراتع، حیا

 (.1390همکاران، 

 یتواند تا سال ها یشغل، بهداشت و سالمت جسم و روان و ... م ،یزندگ یبرا یاز دست دادن سرپناه لیاز قب یمشکالت راتیتاث

است.  یضرور یجهت کاهش آثار سو امر یبرنامه ا نیو تدو ریپذ بیشناخت نقاط آس نیمردم جامعه را گرفتار کند. بنابرا یمتماد

آن با توجه به  ییارویرو یبرا یدر شهرستان نکا و آمادگ 1378سال  لیهمچون س گرید یلیساحتمال وقوع  ینیب شیبه پ ازین

 ستمیرو در ابتدا با استفاده از س نیشود. از ا یبه جد احساس م یریخطر پذ یبرا یکاف لیو داشتن پتانس ییایجغراف ژهیو تیموقع

 لیدخکه  ی، عوامل)طرح امایش استان مازندران(موجود یطرح ها وو اطالعات بدست آمده از آمار ها، نقشه ها  ییایاطالعات جغراف

خصوصا در  نیکم زم بیخاک، ش نییپا یریمتعدد، نفوذ پذ یچون وجود روخانه ها یمنطقه هستند )عوامل نیدر ا لیدر وقوع س

منطقه  ریپذ بیعناصر آس نیشده است، سپس مهمتر ییخاک( شناسا شیفرسا ف،یضع یاهیباال، پوشش گ یتیمناطق با تراکم جمع

 یو شبکه ها یو مذهب یامداد رسان -یخدمات -یمراکز فرهنگ شت،یمع ،یاهیپوشش گ ،یاراض یکاربر ،یتیجمع راکزهمچون م

 یینقشه ها ن،یدر کنار عوامل خطر آفر ریپذ بیمراکز آس نیقرار گرفته اند. در مرحله بعد با قرار دادن ا ییمورد شناسا یرساختیز

 .دهد یدر سراسر شهرستان نکا را نشان م سکیر زانیحاصل شده که م یلیتحل
 

 نتایج و بحث    3

 شده است: یها است در ادامه معرف افتهیکه حاصل از  لیدر مقابل س ریپذ بیاساس عناصر آس نیبر ا

 یتی( مراکز جمعالف
به لحاظ حضور انسان ها در تمام اوقات و ارزش زیاد متعلقات آن ها در ساختمان ها از قبیل وسایل خانه و  ییو روستا یشهر یتیجمع مراکز

و چه از جنبه  یتلفات چه از جنبه مال نیشتریب لیهستند. در هنگام بروز س ریپذ بیزات ساختمان و ... حساس ترین و مهم ترین مراکز آستجهی

مناطق  نیا یریپذ بیکاهش آس یراه گشا برا ییها استیگردند و س ییشناسا دیمناطق با نیا نیاست بنابرا یانسان یها ستگاهیمتوجه ز یجان

 ییشناسا ییایاطالعات جغراف ستمی( ، با استفاده از س2)شکل  یی( و روستا1)شکل  یشهر یتیبخش نقشه تراکم مراکز جمع نیا در د.اتخاذ گرد

 .شده است
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 روستاها تینسبت به تراکم جمع یریپذ بیآس-2شهرها                          شکل  تینسبت به تراکم جمع یریپذ بیآس-1شکل

 

 

 راضیکاربری ا( ب

تواند به منطقه وارد  یم یعیو چه به لحاظ طب یچه به لحاظ انسان یگسترده ا یها بیآس البیهمانطور که در ابتدا گفته شد س

 یانسان یها بیو ... و آس یجانور یها ستگاهیو ز یاهیپوشش گ ینابود ز،یرفتن خاک حاصلخ نیچون از ب یعیطب یها بیکند. آس

بخش از مطالعه  نیو .... . در ا یو مسکون یادار یساختمان ها بیو درآمد مردم اند، تخر شتیرمنشا معرفتن باغات که س نیچون از ب

 لیبه مس یکی(، نزد3شهرستان نکا )شکل  یاراض ینقشه کاربر ییایمد نظر است که از ادغام اطالعات جغراف یانسان یریپذ بیآس

 سکی( که ر6حاصل گشته است )شکل  یاراض یکابر یبرا سکیر(، نقشه 5منطقه ) شکل  بی( و نقشه ش4)شکل  البیس یها

نشان داده  یرنگ قرمز و نارنج فیو باغات( است که با ط ی)مراکز شهر یتیفعال یشامل بخش ها اد،یو ز ادیز اریبس یریپذ بیآس

 یجنگل یاضده ار( نشان دهنیآب فیکم )ط اریکم و بس یریپذ بیو آس میمتوسط نشان دهنده کشت د یریپذ بیشده است. آس

 .خواهند داشت لیدر مقابل س یکمتر یریپذ بیآس عتایهستند که طب

 

 
 موقعیت رودخانه ها -4کابری اراضی                                                        شکل  -3شکل  
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 ریسک تراکم کاربری اراضی -6ل  میزان شیب زمین                                                  شک -5شکل  

 

 یاهیج( پوشش گ

 یکوچک تا درخت یتواند از درختچه ا یاست که م یاهیاز عوامل موثر در کنترل شدت و سرعت حرکت رواناب ها پوشش گ یکی

 زیاک نخ افتنی شیفرسا زانیاز م البیتواند به هنگام بروز س یمنطقه م کیدر  یغن یاهیتنومند را شامل شود. وجود پوشش گ

بکاهد. با توجه به اطالعات موجود، خوشبختانه  یدر مدت زمان طوالن یعین رخداد طبیا یبه عمل آورد و از تبعات منف یریجلوگ

 لیاما با توجه به تراکم مس (7راش، بلوط و پهن برگ است )شکل  یاز شهرستان نکا تحت پوشش جنگل ها یبخش گسترده ا

 نیا یجهت بقا دیبا یشتریب ت( حفاظ9محدوده )شکل  نیخاک درجه دو در ا شیرساف نی( و همچن8)شکل  زیخ لیس یها

 است.( یاهیپوشش گ یریپذ بیآس سکیر شگرینما 10. )الزم به ذکر است که شکل ردیگرانبها صورت گ هیسرما

 
 هاتراکم رودخانه  – 8شکل                        پوشش گیاهی                                         -7شکل                                

 
 ریسک تراکم پوشش گیاهی – 10درجه فرسایش خاک                                          شکل -9شکل                         
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  شتید( مع
ن ها، خسارات وارده بر حوزه اقتصاد و وارده بر سرپناه انسا یو خسارات مال یعالوه بر خسارات جان لیرخداد س یبدون شک ط

 لیها بدل یدسته از کاربر نیا یریپذ بیآس تیاهم زانیدهد. هرچند که م یرا به خود اختصاص م یانکار رقابلیسهم غ شتیمع
، پس کمتر است اما پس از گذار از مرحله بحران یمسکون یمکان ها نسبت به کاربر نیساعات شبانه روز در ا یحضور انسان در بعض
 یریپذ بیآس میراستا بر آن شد نیاست. در ا یگذران زندگ یهر انسان داشتن منبع درامد برا ازین نیاول ،یعیاز وقوع هر حادثه طب

شامل مدارس  ی(، و آموزش14)شکل  ی(، صنعت13)شکل  یتجار(، 12)شکل  ی(، مراکز ادار11شامل باغات )شکل  یتیمراکز فعال
 شوند. یی( شناسا16کل ( و دانشگاه ها )ش15)شکل 

                

 
 آسیب پذیری نسبت به تراکم مراکز اداری – 12شکل       آسیب پذیری نسبت به تراکم مزارع و باغات   -11شکل                      

 
 به تراکم مراکز صنعتیآسیب پذیری نسبت  -14شکل    راکم مراکز اداری         آسیب پذیری نسبت به ت -13شکل             

 
 آسیب پذیری نسبت به تراکم دانشگاه ها -16شکل       ه تراکم مدارس      آسیب پذیری نسبت ب - 15شکل                        

 



 

548 
 

 

 کاربری ویژهد( 
شود.سیل گیری اماکن و ... را شامل می  های مربوط به پلیس کاربری ویژه شامل بیمارستان ها، ایستگاه های آتش نشانی، ساختمان

حساس و پراهمیت موضوعی است که باید به طور جدی برای آن چاره اندیشید و انواع اقدامات رایج برای مهار آن استفاده کرد 
(.  بنابراین این مراکز باید شناسایی شوند و برنامه ای جهت حفاظت از این مراکز صورت گیرد. زیرا وارد شدن آسیب 1388)نصری،

ته از کاربری ها می تواند به بحرانی عظیم در منطقه منجر شود. بیشتر مراکز خدماتی در شهر نکا، در شمال نقشه واقع به این دس
 ( که این موضوع می تواند آسیب پذیری مناطقی که به دور از این خدمات هستند را نیز افزایش دهد.17شده اند )شکل 

 
 آسیب پذیری نسبت به تراکم مراکز امداد - 18شکل                      موقعیت مراکز امدادی             – 17شکل 

 

 یرساختیز ی( شبکه های
 تعامل های مختلف بخش در خود درون می تواند آنها وسیله به جامعه که دهند می ارائه را هایی سرویس کلی بطور ها زیرساخت

. 1(2003)گادشالک،  می شود هایی زیرساخت چنین در عملکرد افت عثبا طبیعی بالیای دیگر و سیل از ناشی اختالالت .کند برقرار

شبکه های زیرساختی شامل شبکه راه و ترابری، مخابرات، تاسیسات آبی و ... از جمله فاکتور های استراتژیک در منطقه هستند. 

ور شهری بدون شبکه آب و فاضالب، زیرساخت ها اولین و مهمترین عناصر تشکیل دهنده هر شهر و زیستگاه های انسانی هستند. تص

حمل و نقل و یا برق و گاز غیر ممکن است بنابراین این نقاط باید شناسایی شوند و سیاست هایی جهت به حداقل رساندن آسیب 

(، راه 19پذیری این شبکه ها اتخاذ گردد. در این بخش میزان ریسک آسیب پذیری به بخش های راه و ترابری شامل جاده )شکل 

(، و بنادر )شکل 23(، شبکه آبیاری و زهکشی ) شکل 22(، سدها )شکل 21( و تاسیسات آبی شامل پل ها ) شکل 20ن )شکل آه

 ( شناسایی شده اند. 24

 
 آسیب پذیری نسبت به تراکم راه آهن       - 20آسیب پذیری نسبت به تراکم جاده ها              شکل -19شکل                    
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 آسیب پذیری نسبت به تراکم سدها     -22آسیب پذیری نسبت به فاصله از پل ها                         شکل -21شکل        

 
 آسیب پذیری نسبت به تراکم -24شکل       کم شبکه زهکشی            آسیب پذیری نسبت به ترا -  23شکل             

 

 ( حاصل شد.26( و نقشه بحران )شکل 25شه آسیب پذیری بالقوه )شکل در نهایت از همپوشانی اطالعات، نق

 
 نقشه بحران – 26شکل                           نقشه آسیب پذیری بالقوه                      -25شکل                     

 

 ( SWOTسوات) لیو تحل هیتجز
مرحله  نیمهحهسهوب مهى شود. در ا کیاستراتژ زىیبرنامه ر ندیى در فرآمهم اریراههبهردى مهرحهله بهس هلیو تهحهل ههیتهجهز
که  (T)ىیدهایتهد و (O)درونهى خهود دارد و فهرصهت هها  طیکه در مح (W) ىیو ضعف ها (S) سازمان بر حسب قوت ها تیموقع

ش، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید (. در این بخ1386) احمدی، ردیقرار مى گ ابىیبا آن مواجه است مورد ارز رونىیب طیدر مح
های عناصر آسیب پذیر منطقه در مقابل سیل ) مراکز جمعیتی، کاربری اراضی،پوشش گیاهی، معیشت، پوشش گیاهی، کاربری ویژه 

 و شبکه های زیرساختی( بررسی شده و در قالب جدول آورده شده است.
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 سکیو ر یریپذ بیسوات آس -1جدول 

 گزاره SWOT موضوع گزاره SWOT موضوع

مراکز 

 جمعیتی

S1 

تراکم جمعیتی روستاها در بخش 
های جنوبی و مرکزی کم و بسیار 
کم است و آسیب پذیری روستاها 

 کاهش می یابد.

کاربری 

 اراضی

S2 

در  یاراض یکاربر یدرصد باال
سراسر نکا متعلق به جنگل ها است 

در مجموع کاهش  یریپذ بیو آس
 کند. یم دایپ

W1 

کم جمعیتی شهری و روستایی ترا
در بخش شمالی بسیار زیاد و در 
نتیجه آسیب پذیری در مناطق 

 بسیار زیاد است.

W2 

 ریپذ بیآس یاراض یها یکاربر
و  یزراع نیزم ،یمانند مسکون

 یشمال یباغات در بخش ها
 متمرکز شده اند.

O1 

امکان پخش کردن مراکز 
جمعیتی در بخش های مرکزی و 

رای ظرفیت باال و جنوبی که دا
 آسیب پذیری پایین است.

O2 

 یبخش ها یها نیاستفاده از زم
 نییپا یریپذ بیبا آس یمرکز

 و آب. میجهت کشت د

T1 

مراکز  یباال یریپذ بیامکان آس
 یتیتراکم جمع لیبدل یتیجمع

 یو همجوار یشمال هیباال در ناح
با رودخانه ها در صورت وقوع 

 شود. یم لیس
T3 

از  یفتن بخش اعظمر نیاز ب
در  یمزارع،باغات و مراکز مسکون

 لیدر صورت وقوع س یشمال هیناح
واقع شدن در محدوده  لیبه دل

 باال. یریپذ بیپرخطر و با اس
T2 

مراکز  یباال یریپذ بیامکان آس
استقرار در  لیبدل یتیجمع

نزدیکی بستر رودخانه های با 
در صورت حجم آب عبوری باال ، 

 .لیوقوع س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش 

 گیاهی

S3 

در  یاهیعمده تراکم پوشش گ
پر خطر واقع شده است و  ینواح
در صورت  ینییپا یریپذ بیآس

  دارد. لیوقوع س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیشت

S4 یشتیوجود تنوع مع. 

W3 

خطر باال  یدارا یدر بخش ها
دارد  ینییتراکم پا یاهیپوشش گ

نسبت در کل نکا پراکنده  کیو به 
 ه است.نشد

W5 

مزارع و باغات، مراکز  یتراکم باال
 کیدر  یو صنعت یتجار ،یادار

 (.یشمال یمنطقه )نواح

W4 
اطراف نکا و  هیباال در ناح سکیر

 .یجنوب یو بخش ها یچلمرود
O4 

 یشتیمع یوجود فرصت ها
در بخش  یو ادار یهمچون زراع

 .یو بعضا جنوب یمرکز یها

O3 
 یها برااستقاده مناسب از جنگل 

 یاحتمال یها البیکنترل س
T6 

رفتن مزارع و باغات،  نیامکان از ب
در  یو صنعت یتجار ،یمراکز ادار

(و یشمال یمنطقه )نواح کی
در  شتیمع یباال یریپذ بیآس

 .هیناح نیدر ا لیصورت وقوع س

T4 

کم  یاهیوجود پوشش گ لیبدل
پر خطر،  یتراکم در بخش ها

ت در صور یریپذ بیاحتمال آس
 شیافزا ینواح نیدر ا  لیوقوع س

S5 
 یدر بخش ها نییپا سکیر

 .یو شرق یمستعد مرکز
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 .ابدی یم

T5 

 یاهیرفتن پوشش  نیامکان از ب
 کسانی یعدم پراکندگ لیبه دل

متراکم در سطح و  یاهیپوشش گ
 اطراف نکا.

W6 
 کیدر  یمراکز فرهنگ یتراکم باال

 (.یشمال یمنطقه )نواح

O5 

 شتریب یمراکز فرهنگ جادیامکان ا
که  یو شرق یمرکز یدر بخش ها

 یمتوسط یدر حال حاضر پراکندگ
 دارند.

T7 

در  یمراکز فرهنگ بیامکان تخر
(و یشمال یمنطقه )نواح کی

آن در صورت  یباال یریپذ بیآس
 .هیناح نیدر ا لیوقوع س

کاربری 

 ویژه

S6 در شهر نکا. یوجود مراکز امداد 

شبکه های 

 اختیزیرس

S7 
 ییربنایز یوجود شبکه ها

 الزمه در شهر نکا.

W7 

در  یمراکز امدادرسان یتراکم باال
و با  یشمال سکیپر ر ینواح
 باال. یریپذ بیآس

W8 

تراکم باال و عبور خط راه آهن 
 یها ریسد و مس نترنت،ی،خطوط ا

 بیمهم از شهر نکا با آس یارتباط
 باال. یریپذ

T8 

 یامدادرسانمراکز  بیامکان تخر
شهر نکا و با  سکیپر ر هیدر ناح

 باال. یریپذ بیآس

O6 

 یمناسب برا یوجود بستر ها
با  یرساختیز یگسترش سبکه ها

 سد و ... یاستفاده از انرژ

T9 

امکان فلج شدن کل منطقه به 
 یشبکه ها یتراکم باال لیدل
در شهر نکا در صورت  یرساختیز

 وقوع سانحه .

T10 

ها   رساختیشبکه ز بیتخرامکان 
 یشبکه ها یهمپوشان لیبدل
با تراکم رودخانه ها و  ییربنایز

ساالنه ، در  یها البیبستر س
 .البیصورت وقوع س

 

 ( SWOTسوات) لیو تحل هیتجز
مرحله  نیمهحهسهوب مهى شود. در ا کیاستراتژ زىیبرنامه ر ندیمهمى در فرآ اریراههبهردى مهرحهله بهس هلیو تهحهل ههیتهجهز
که  (T)ىیدهایتهد و (O)درونهى خهود دارد و فهرصهت هها  طیکه در مح (W) ىیو ضعف ها (S) سازمان بر حسب قوت ها تیموقع

(. در این بخش، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید 1386) احمدی، ردیقرار مى گ ابىیبا آن مواجه است مورد ارز رونىیب طیدر مح
قه در مقابل سیل ) مراکز جمعیتی، کاربری اراضی،پوشش گیاهی، معیشت، پوشش گیاهی، کاربری ویژه های عناصر آسیب پذیر منط

 و شبکه های زیرساختی( بررسی شده و در قالب جدول آورده شده است.
 
 
 
 
 



 

552 
 

 راهبرد، سیاست و اقدام ها -2جدول 

 حوزه مورد راهبرد

 S1O1 تقسیم بندی جمعیت در نقاط مختلف منطقه

 زیبرنامه ری

 S2O3 استفاده از ظرفیت جنگل در منطقه برای پیشگیری از خطر سیل

 S4O4 استفاده از فرصت های متنوع معیشتی در نواحی کم خطر جنوبی و مرکز

 S5O5 ایجاد مراکز فرهنگی در مراکز کم ریسک شرقی و مرکزی

،با توجه گسترش مراکز مذهبی با استفاده از ظرفیت منطقه چلمردی در نواحی میانی
 به پراکندگی مناسب مراکز مذهبی در شمال و جنوب منطقه.

S9O8 

 S10O6 گسترش شبکه های زیرساختی در سایر بخش های منطقه با استفاده از پتانسیل ها. 

 S2T4 استفاده از ظرفیت جنگل در منطقه برای پیشگیری از خطر سیل در نواحی شهری
S2T5 

 تدافعی

ع معیشتی برای تمرکز زدایی مراکز اداری،تجاری و صنعتی و استفاده از ظرفیت تنو
 کشاورزی در منطقه یر ریسک نکا

S4T6 

 S6T9 تمرکز زدایی مراکز امداد رسانی از نقاط پر ریسک شهر نکا

تمرکز زدایی زیرساخت های مهم در بخشی از منطقه که با تراکم باالی رودخانه ها 
 نی دارد.و بستر سیالب های سالیانه همپوشا

S10T2 

 S10T9 تمرکز زدایی عمده زیرساخت ها از شهر نکا.

 S10T10 ایمن سازی شبکه های زیرساختی مهم در منطقه تحت اسیب.

 O1W1 تقسیم بندی جمعیت، در نقاط جنوبی و مرکزی منطقه
O1W5 

 

 

 

 

 

 تهاجمی

گیری از تقویت پوشش گیاهی و استفاده از ظرفیت های زراعی منطقه در جهت پیش
 وقوع سیل احتمالی

O2W2 
O2W3 

 O3W3 استفاده از ظرفیت جنگل زایی در مناطق پرخطر برای کاهش خطر سیل احتمالی

استفاده از ظرفیت های معیشتی مرکز و جنوب منطقه برای جذب جمعیت متمرکز 
 شده در نواحی شمالی پرخطر

O4W1 

رکز و جنوب منطقه برای جذب استفاده از ظرفیت های کشاورزی،تجاری و صنعتی م
 جمعیت متمرکز شده در نواحی شمالی پرخطر

O4W5 

ایجاد ظرفیت های فرهنگی در مرکز و شرق منطقه برای جذب جمعیت متمرکز شده 
 در نواحی شمالی پرخطر

O5W6 

منطقه نسبت به نواحی شمالی  استفاده از پتانسیل های امدادی در نقاط کم خطر
 پرخطر

O7W7 

اده از پتانسیل های منطقه همچون رودخانه ها و سد و ... جهت گسترش و ایجاد استف
 پراکنش مناسب برای زمین های زراعی و واحد های صنعتی و ... .

O6W4 

 حوزه مورد راهبرد سیاست اجرایی های برنامه

اعطای تراکم ارزان در نقاط غیر  -
متراکم و دورتر ازحاشیه رودخانه جهت 

 از سوی شهرداریساخت و ساز 

ایجاد مراکز اقتصادی فرهنگی در  -
 نقاط دور تر از حاشیه رودها

توسعه زیر ساخت ها برای سکونت  -
 در نقاط دور تر از حاشیه رودها

اعطای تسهیالت جهت ساخت و ساز  -
 در نقاط مذکور

جلوگیری از  -
تراکم جمعیت در 
نقاط پر خطر حاشیه 

 رودخانه ها

کاهش  -
تراکم جمعیت 
در نزدیکی 

 W1T1 رودخانه ها
W1T2 

 

 بحرانی
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اعطای تسهیالت و امتیازات خاص جهت   -
جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در 

 مناطق کم خطر توسط اداره کل تعاون

گسترش شبکه راه ها و دسترسی ها به  -
 نقاط پراکنده از حاشیه رود خانه ها

توسعه زیرساخت ها در نقاط دور تر از  -
 ودخانه هاحاشیه ر

جلوگیری از تراکم  -
کاربری های آسیب 
پذیر،مراکز خدماتی و 
امدادرسانی و نیز 
مراکز اداری ، اقتصادی 
و معیشتی در نزدیکی 

 رودخانه ها

کاهش تراکم  -
کاربری های 
آسیب پذیر، 
مراکز خدماتی و 
امدادرسانی و 
نیز مراکز اداری 
، اقتصادی و 
معیشتی در 
نزدیکی رودخانه 

 ها

W2T1 
W2T6 
W2T8 

W2T10 

 

فرهنگ سازی در بین مردم برای  -
 درختکاری

اعمال جریمه های سنگین برای قطع   -
 درختان

توجه به گسترش  -
پوشش گیاهی در 

 شهرها

تقویت پوشش -
گیاهی متراکم 
در نواحی 

 پرخطر شهری

W3T4 
W3T5 

 

گسترش شبکه راه ها و دسترسی ها به  -
انند شهرهای کم خطرتر در منطقه م

 چلمرودی

اعطای تسهیالت و امتیازات خاص جهت  -
جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در 

 مناطق کم خطر توسط اداره کل تعاون
توسعه زیرساخت دولت الکترونیک جهت  -

 جلوگیری از گسترش مراکز اداری شهری 

جلوگیری از تراکم  -
کاربری ها در یک شهر 

 در منطقه

تراکم زدایی -
 کاربری های

اداری ، 
اقتصادی و 
معیشتی در یک 
منطقه شهری 
در شمال منطقه 

 )نکا(

W5T6 
 

توسعه شبکه اینترنت در تمامی نقاط  -
 منطقه

نوسازی و ایجاد کانون های فرهنگی در  -
 تمامی نقاط دور و نزدیک منطقه

گسترش فرهنگی در -
 نقاط مختلف منطقه

تراکم زدایی -
کاربری های 
فرهنگی در یک 

هری منطقه ش
در شمال منطقه 

 )نکا(

W6T7 
 

بکارگیری سدها برای تولید انرژی های  -
 تجدید پذیر

تقویت استحکامات زیرساختی پل ها و  -
 سدها

تقویت ظرفیت های حمل و نقل جاده ای  -
 و ریلی

 استفاده از ظرفیت های منطقه ای -

گسترش شبکه های  -
زیرساختی در کل 

 منطقه
استفاده از پتانسیل  -

 ی منطقه ها

تراکم زدایی  -
شبکه های 
زیرساختی از 
منطقه نکا و 
بخش متراکم 

 رودخانه ای

W8T9 
W8T10 

 

 

 یو جمع بند یریگ جهینت    4
سیل یکی از خطرآفرین ترین رخداد های طبیعی است که می تواند خسارات بسیاری را در منطقه منجر شود اما با بکارگیری ابزار 

ی عوامل ایجاد کننده اسیب و همچنین شناسایی حوزه های آسیب پذیر می توان تا حد قابل قبولی از مناسب جهت تحلیل و بررس
 میزان خسارات کاست.

وجود قوانین به  اما وضع قوانین بطور کلی از وضعیت خوبی برخوردار است حوزه اذعان نمود که توانبا مطالعه دقیق منطقه می 
در مورد ابعاد  ای قوانین است که می تواند تاثیرات مثبت و موثر را منجر شود. متاسفانهتنهایی کافی نیست بلکه نظارت بر اجر

 ی همه یاول، آموزش جامع برا ی در مرحله شودی م شنهادیپ جینتا نیو بر اساس ا ستیچندان مطلوب ن ی شرایط موجودتیریمد
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سپس این  ردیصورت پذ همربوط یها نهاد ی هلیوس به یدارکارمندان بخش و ارانیروستا، ده یاسالم یها از شورا اعمی محل رانیمد
آموزش ها در سطح مردمی ادامه دار باشد و در نهایت براساس آن ها سیاست ها و راهبرد هایی صرفا مختص این منطقه جهت کاهش 

 هرچه بیشتر آسیب پذیری اتخاذ گردد.
در شمال نقشه واقع شده است  بخش ها نیرتریپذ بیهد که آسد ی، نشان م در شهرستان نکا البیاز س یناش یریپذ بیآس ینقشه 

و دلیل این امر همپوشانی الیه های علل ایجاد آسیب و عناصر آسیب پذیر در مقابل سیالب است. در بخش های شمالی عواملی چون 
کم، فرسایش خاک و ... از عوامل تراکم باالی مسیل ها و رودخانه های اصلی، میزان بارندگی زیاد نسبت به سایر مناطق ، شیب بسیار

موثر ایجاد سیالب هستند و همچنین عواملی چون تراکم جمعیتی باال و به طبع آن ساخت و ساز گسترده و بی رویه در حاشیه 
 معیشتی و ... در شهر نکا، فرسودگی-فرهنگی-تجاری-اداری-رودخانه ها و مسیل ها، فاصله کم از رودخانه ها، تمرکز مراکز خدماتی

شبکه های زیرساختی و... از جمله عوامل آسیب پذیر هستند که از قضا همانطور که پیش تر گفته شد هردو این عوامل متمرکز در 
شرق و جنوب نقشه، عوامل ایجاد کننده سیل نقش ضعیف تری ایفا می کنند که در  یدرحالبخش شمالی نقشه و شهر نکا هستند. 

 قابل توجه خواهد بود. جنگل ها و پوشش گیاهی احتمالی وارده بر تاخسارو تنها 
طی بروز سیالب در یک منطقه منابع طبیعی و انسانی تحت آسیب هستند اما با توجه به اهمیت جان انسان و حفظ اموالش برای 

طای اعبقا، اتخاذ سیاست ها و عملی کردن برنامه های اجرایی در جهت کاهش آسیب پذیری مناطق مسکونی در اولویت است. 
جلوگیری از ، در نقاط غیر متراکم و دور از حاشیه رودخانه و همچنین توسعه زیرساخت های مورد نیازتسهیالت جهت ساخت و ساز 

فرهنگی با فاصله مناسب از حاشیه رودها و  از همه مهم تر پراکندگی -، ایجاد مراکز اقتصادیتراکم کاربری ها در یک شهر در منطقه
هنده خدمات ویژه همچون بیمارستان ها، آتشنشانی ها در تمام مناطق مسکونی متناسب با پراکندگی و میزان مناسب مراکز ارائه د

در ارتباط با کاهش آسیب پذیری طبیعی هم باید اقداماتی  جمعیت آن ها از مهمترین حوزه های نیازمند برنامه ریزی و توجه هستند.
ز فرسایش خاک، کاشت گیاهان و درختان بطور منظم، الیروبی بستر رودخانه همچون محافظت موثر از پوشش گیاهی، جلوگیری ا
 ها، نظارت بر عدم تجاوز به حریم آن ها اعمال گردد. 

 

 تشکر و قدردانی  -5

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر شریف مطوف، سرکار خانم دکتر سولماز ارژنگی و جناب آقای دکتر خورشیدیان که ما را در تهیه 

 ین مطالعه یاری و راهنمایی نمودند.ا
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تهران، پایان ، 1378، سانحه و توسعه: بررسی بازسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان نکا بعد از سیل 1390اسدی، مژگان؛  -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی. 

پژوهشی پردیس هنر های  -شهرستان نکا از منظر توسعه. مجله علمی 1378، بررسی تجارب بازسازی سیل 1384 راهب، غزاله ؛ -

 .4و 2. صفحه 23زیبا دانشگاه تهران، شماره 

 ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه ، 1394مطوف،شریف؛ مهدی پور، هاله؛ اصالنی، فرشته؛  -

 . 5و 2. صفحه 4شماره ، سال دوم، منظر شهر یها دو فصلنامه پژوهشمورد مطالعاتی استان تهران.  ات جغرافیاییالعاط      

 یریپذ بیآس سطح یبنده و پهن لیدر تحل ییالگو یارائه ، 1395درفشی، خه بات؛ عادلی ساردلو، فاطمه؛ ملک محمدی، بهرام؛  -

پزوهشی مدیریت بحران، -، دو فصلنامه علمیشهر تهران 22و  10اطق : منیمورد ی همطالع البیدر خطر س یمناطق شهر

 .11و  2. صفحه 1399. بهار و تابستان 17شماره 

استفاده از  ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با، 1390صفاری، امیر؛ ساسان پور، فرزانه؛ موسی وند، جعفر؛  -

 17نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،جلد ، تهران 3موردی: منطقه  مطالعه سیستم اطالعات جغرافیایی و منطق فازی

 .2. صفحه 1390، بهار  20، شماره 

،  زواره و توجه به آن در برنامه ریزی شهری بررسی سیالب ها و شبکه مسیل های تاثیر گذار بر شهر، 1388نصری، مسعود،  -

 .4. صفحه 2 مارهش، سال اول، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز

 .13، پرتال جامع علوم انسانی، شماره 1386احمدی، محمدرضا؛ روش تحلیل کاربردی )سوات(،  -
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 چکیده

هایی است که رود.سیل از جمله پدیدهآبریز بشمارمیژئومورفیک حوضههای شدید یکی از مهمترین مخاطرات هیدرووقوع سیالب

سیالب در حاضر برآورد دبیهیدرولوژی است. هدف پژوهشآورد و همواره مورد توجه کارشناسانفراوانی را به بار میهر ساله خسارات

زمینی، هایحاضر از پیمایشم پژوهشباشد.که برای انجاهای ژئومورفیک میآبریز دربادام قوچان بر اساس ویژگیحوضه

برای  Excel و GIS10.3افزارهایزمین استفاده شده است. همچنین از نرمرقومی ارتفاعیشناسی و نقشهتوپوگرافی، زمینهاینقشه

رار گرفت که ها استفاده گردید. در این مطالعه تعدادی از متغیرهای اساسی مورد تجزیه و تحلیل قها و آنالیز دادهترسیم نقشه

شیب،ارتفاع، حوضه و جهتمتوسطحوضه، شیبهندسیهایهای توپوگرافی، ویژگیانداز: ویژگیهاعبارتترین آنمهم

مورفومتری حوضه به موارد زیر فیزیکی جهت مطالعهمشخصاتشناسی.در بررسیزهکشی، زمینتراکمشاخص مورفومتریک،هایتحلیل

آبریز  دهد که حوضهنتایج این پژوهش نشان میاست.ویژگیشکل هورتنگردآوری،ضریبضریبفشردگی،توجه شده است: ضریب

های کشیده که در حوضهحوضه بوده استدهنده کشیدگیباشد که نشانمی 26/0و ضریب شکل  35/2دربادام قوچان دارای ضریب 

های تری هستند و همچنین تداوم سیالب در حوضهسیالب کمجاومساوی دارای دبیبارندگیهای بادبزنی در شرایطدر مقایسه با حوضه

ی مورد مطالعه ی این است که حوضهبه دست آمد، نشان دهنده 53/0واری حوضه دتر است.همچنین ضریب گرکشیده طوالنی

دخانه دربادام در مرحله پهن و دبی آن کم و همچنین دارای شیب مالیم و رو نسبتاً سیل حوضهای کشیده و طویل، هیدروگرافحوضه

 ترشدن قرار دارد که امکان وقوع سیالب در مدت زمان بیشتر بارندگی وجود دارد.بالغ

 

 های فیزیوگرافیکآبریز، دربادام قوچان، سیالب، ویژگیحوضه های کلیدی:واژه
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Abstract 

The occurrence of intense floods is considered one of the most important hydrogeomorphic adventures for 

the basin. Flood is among the phenomena that cause numerous damages every year and is always addressed 

by hydrologists. The present study aims to estimate flood discharge in the Ghouchan’s Dorbadam basin 

based in geomorphic features. Geologic logging, topographic and geomorphic and digital elevation maps 

of the ground were used for this study. Meanwhile, GIS10.3 and Excel software were applied to draw the 

maps and data analysis. In this study, a number of basic variables were analyzed, the most important of 

which are: topographic features, basin geometrical features, mean slope of the basin and slope direction, 

altitude, morphometric analyzes, density index, geology. In studying the physical characteristics for 

studying the morphometry of the basin, the following points have been considered: compaction coefficient, 

collection coefficient, Horton shape coefficient. The results of this study indicated that Ghochan’s 

Darbadam basin has 2.35 coefficient and 0.26 shape factor indicated elongation of the basin that stretched 

basins compared to fan-shaped basins in the same precipitation conditions have lower peak discharge flood 

and flood continuation is more extended in the stretched basin. Meanwhile, circulatory ratio of the basin 

gained as 0.53 indicated that understudied basin is a long and extended basin, flood hydrograph of the basin 

is relatively wide and its own discharge is low and it has mild slope and Dorbadam River is at the stage of 

maturing that make it possible to flood at longer time of rainfall. 

Keywords: Geomorphic Features, Basin, Ghouchan’s Dorbadam, Flood, Physiographic feature. 
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 مقدمه - 1

های مالی مقام اول را در میان حوادث جانی و هم از نظر خسارتی طبیعی است که هم از نظر تلفاتسیالب فاجعه بارترین حادثه
های غلط و غیر اصولی و یا بیشتر از توان به کاربریهای آبریز میطبیعی دارا است. از عوامل موثر در ایجاد سیالب در سطح حوضه

جهان و خشکشدن در کمربنددر کشورهایی همانند ایران به دلیل واقع .(2015و همکاران،  1تناد کرد )چادفولقابلیت اراضی اس
جمعیت روز افزون و به تبع آن افزایش نیاز به غذا و از طرفی عدم ارائه یک راهکار مناسب جهت استفاده از کاربری اراضی و افزایش
امروزه در مطالعات کشاورزی، شهرسازی، منابع طبیعی و  .(2010، 2ت )شولتر و شادلرسرزمین این وضعیت قابل مشاهده اسآمایش

گردد. در حال حاضر با توجه به اهمیت منابع آب ریزی استفاده میی آبریز به عنوان واحدهای برنامهآمایش سرزمین از حوضه
ای ژئومورفولوژیکی در بسیاری از کشورهای جهان مورد زهکشی، فرآیندهیزمین و الگوی شبکهاراضی، اشکالزمینی و استفادهزیر

ها و فرآیندهای پدید ای در بررسی اشکال ناهمواریآماری به طور گستردههای کمی و تجزیه و تحلیلگیرند. زیرا روشمطالعه قرار می
توان به موارد زیر اشاره است که میها کاربرد پیدا کرده است. در حال حاضر مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته آورنده آن

کوران با استفاده از رودخانهحوضههای مورفومتری و فیزیوگرافیعنوان بررسی ویژگی( در پژوهشی تحت1395رحیمی )ونمود. خالقی
GIS یریت این حوضه ریزی و مدبرنامهتوان جهتکوران میحوضههای مورفومتری و فیزیوگرافیبه این نتیجه رسیدند که از ویژگی

اردبیل با استفاده از های دره رود در استان( در پژوهشی تحت عنوان برآورد دبی سیالبی زیر حوضه1399استفاده نمود. حسینی )
سیالب زیر بینی میزانخطی با دقت بسیار خوبی قادر به پیشفیزیوگرافی حوضه به این نتیجه رسیدند که مدل رگرسیونخصوصیات

(، 1945) 4(، هورتن1877) 3باشد. افرادی نظیر؛ گیلبرتحوضه میفیزیوگرافیرود با استفاده از پارامترهایهای درهحوضه
(، 2002)10(، روبرت و همکاران2002)9(، وب و همکاران2002)8(،گریگوری2000) 7(، دیوید و اسمیت1990)6(، روبرت1987)5باکر

 اند.  هایی را انجام دادهدر این زمینه پژوهش( 2011) 13( و پلی فایر2006)12(، کارسون2003)11فنیسک

 تحقیقها و روشداده -2

 29درجه  37بین  جغرافیاییرضوی در موقعیتخراسانواقع در شمال استان ،درونگر مهم رودخانه یهازریدربادام از آبآبریز حوضه

ثانیه  87دقیقه  27درجه  58ثانیه تا  00یقه دق 26درجه  58طول شمالی بین  ثانیه 13دقیقه  28درجه  38ثانیه تا  52دقیقه 

شرق طی کرده است. حوضه مورد مطالعه در مرز دو استان غرب به سمت جنوبواقع شده است و مسیری از شمال شرقیعرض

وسط متر و ارتفاع مت 1523ترین نقطه حوضه متر ارتفاع و پست 2623رضوی و شمالی واقع شده است. بلندترین نقطه حوضه خراسان

مرزی باجگیران، از جنوب به شهرستان قوچان، از خاور دربادام از شمال به شهرروستای رسد.متر از سطح دریا می 2073حوضه به 

 (.1 شود )شکلبه شهر مرزی درگز و از باختر به شهرستان شیروان محدود می

 

                                                                    
1 chad furl 
2 schulter and schdler  
3 Gilbert 
4 Horton 
5 Baker 
6 Robert 
7 David and Smith 
8 Gregory 
9 Webb et al 
10 Robert et al 
11 Fenske 
12 Carson 
13 playfair 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه دربادام قوچان -1شکل 

 

میدانی بوده و هدف اصلی پژوهش مبنی بر برآورد دبی سیالب براساس تجربی، با تأکید بر مطالعاتروش عمومی این پژوهش

شناسی (، زمین50000/1های توپوگرافی )های ژئومورفیک می باشد. مواد مورد نیاز برای انجام پژوهش شامل نقشهویژگی

( به منظور شناسایی منطقه مورد مطالعه، بررسی عوارض DEM، نقشه رقومی ارتفاعی زمین )Google earthتصاویر (،100000/1)

زمین شناسی به عنوان داده پایه وارد و نقشه DEMتوپوگرافی، هایباشد. در همین راستا، ابتدا نقشهسطح زمین و سایر موارد می

های موجود و توجه به نقشههای مورد نیاز استخراج شدند و با شیب و دادههای شیب، جهتشده و نقشه ARC GIS10.3نرم افزار

هر یک از ی آبریز استخراج گردید و به صورت جدول و نمودار ارائه شد، که نقشهای مورفومتری حوضهمحاسبات انجام شده ویژگی

 دهد. آبریز نشان میهای مورفومتری حوضهاین عوامل را در توسعه و تکوین ویژگی

 نتایج و بحث -3

 آبریزتوپوگرافی حوضهویژگی

تواند تصویر نسبتا دقیقی از فیزیوگرافی یک حوضه، همراه با اطالعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه میآگاهی از خصوصیات

تر و شناسایی هر چه بیشتر هیدرولوژیک آن حوضه را در اختیار ما قرار دهد. به منظور ارزیابی دقیقسیستمکارکرد کمی و کیفی

بندی نموده و هریک را به طور مجزا تر تقسیمتوان آن را به واحدهای هیدرولوژی کوچکبریز، میآیاستعدادهای موجود در حوضه

توانند بسیاری از عوامل آّب و هوایی، ای از خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی از جمله ارتفاع و شیب میمورد بررسی قرار داد. پاره

ش جوی ساالنه و میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و به طور کلی نظیر درجه حرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریز

 (. 1393ای شوند )پورسلطانی و قائمی، موجب پیدایش انواع آب و هوای موضعی یا منطقه
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 های هندسی )شکل و اندازه( حوضهویژگی

ها قابل تشخیص با استفاده از ک و خط الراسآبریز مورد مطالعه بر مبنای مشخصات توپوگرافیبه این منظور محدوده حوضه

مشخص گردید. بر مبنای نقشه ترسیم شده مساحت، محیط، شکل و  GISدر نرم افزار  50000/1های توپوگرافی به مقیاس نقشه

 ( ارائه شده است.1ارتفاع در جدول شماره )

 آبریز دربادام قوچانهای توپوگرافی حوضهجدول ویژگی -1جدول شماره 

 2kmآبریز به حوضهمساحت 21/85

 kmآبریز به حوضهمحیط 61/44

 2kmآبریز به حوضهشکل 80/3

 آبریز به مترارتفاع حوضه 2068

 kmآبریز به حوضهطول 18

 

گذارد. باشند. شکل حوضه همواره بر جریانات سطحی اثر میمتنوعی میآبریز براساس وضعیت توپوگرافی دارای اشکالهایحوضه

حوضه تأثیر فراوانی روی شود. همچنین شکلآبریز، مشخصات آن با ضرایبی محاسبه میمچنین برای شناخت دقیق حوضهه

تر ها در صورت مساوی بودن شرایط فیزیکی، به دلیل کوتاهای که دبی حداکثر سیالبها داشته، به گونههیدروگراف سیالبشکل

های تر از حوضهای شکل بیشدایرههایزا، در حوضهسیلگرد نسبت به رگبارهایایهالعمل شدید حوضهتمرکز و عکسبودن زمان

ای بیان کنیم که عالوه بر قابل مقایسه بودن کشیده است. هدف از محاسبه این ضرایب این است که مشخصات فرم حوضه را به گونه

نظور ضرایب مختلفی به کار گرفته شد که نتایج آن در همدیگر، معیاری برای اظهار نظر روی شکل حوضه به دست بیاوریم. بدین م

 ( نشان داده شده است.2جدول شماره )

 حوضه آبریز دربادام قوچانضرایب شکل -2جدول شماره

= cK1/36 

ضریب فشردگی 
 )گراولیوس(

=CR0/53 ضریب گرد آوری 

=FR0/ 26 ضریب شکل هورتون 

 

تر از یک نشان تر از یک و ضریب هورتن کمتراکم بیشان شده است، مقدار ضریببا توجه به نتایج به دست آمده که در جدول بی

ی این است که منطقه تر از یک نشان دهندهباشد و ضریب گردآوری کمای کشیده میدهد که حوضه دربادام قوچان یک حوضهمی

تر تر، ولی مدوامت آن بیشقله سیالب کوتاه های کشیده باال آمدن سطح آب تدریجی،باشد. در حوضهدارای ناهمواری مالیمی می

 است.

 آبریزشیب حوضهشیب و جهت

باشد شیب است. موارد مختلفی همچون آبریز میهایفیزیکی حوضهیکی از پارامترهای بسیار مهم که بیان کننده خصوصیات

شیب، اند. با افزایشو غیره به شیب وابستهخاک در مقابل لغزش، مقدار نفوذ آب در خاک های سطحی، مقاومت تودهجریان آبسرعت
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شود )فرومدی و واعظی، تخریب و حمل آن افزایش یافته و از میزان نفوذ آب در خاک کاسته میجریان آب و در نتیجه قدرتسرعت

شیب  ظور نقشهباشد. برای این منریزی در هر حوضه، تهیه نقشه شیب میحوضه برای برنامهشیب(. مؤثرترین روش در بررسی1398

( ارائه گردیده است. و 3کالس مشخص شده که در جدول) 5براساس مدل رقومی ارتفاعی ساخته شد و سپس نقشه شیب براساس 

گیرد. به خیزی متوسط قرار میهای با احتمال سیلکه جز پهنهدرصد به دست آمد.  16آبریز دربادام متوسط حوضههمچنین شیب

متوسط و نیز غلبه سایر متغیرهای مورد بررسی این حوضه دارای سیل خیزی کمی العه به دلیل شیبمورد مططور کلی در حوضه

   است.

 مقادیر، مساحت و درصد شیب هر طبقه در حوضه آبریز دربادام -3جدول 

مقدارشیب  ردیف

 )درصد(

مساحت 

(2km) 

درصد 

 80/33 94/27 0 -1/2 1 مساحت

2 8/3 – 1/2 27/30 62/36 

3 1/6 – 8/3 69/19 82/23 

4 14 – 1/6 64/4 61/5 

5 32 - 14 09/0 10/0 

 

 

 مطالعه منطقه موردشیب. نقشه-2شکل 

 حوضهارتفاع

برای تعیین کیفیت توزیع ارتفاعی حوضه و محاسبه ارتفاعات مشخصه حوضه آبریز الزم است منحنی هیپسومتریک حوضه ترسیم 

رود. تر به کار میهای بزرگگسترش یافت که برای حوضه 1جدید بی بعد توسط النگبین شود. ترسیم و آنالیز هیپسومتریک به فرم

باشد رودخانه که گویا شیب رودخانه میسیکل فرسایشیتوان دربارههیپسومتریک به یک فرم بی بعد میبا تبدیل محورهای منحنی

                                                                    
1 Langbien 



 

562 
 

تعقر در  باشد.میدهنده عملکرد غالب فرسایش در این حوضهنتر نشاهیپسومتریک مقعر و بالغبا نمایش منحنیو اظهار نظر نمود. 

 (.4شکل ) ساختی استهای فرسایشی بر فعالیت نو زمینبعد نشان دهنده غلبه فعالیتمنحنی بی

 

 
 مورد مطالعهمنطقه هیپسومتریک رودخانهمنحنی هیپسومتریک و انتگرال -3 شکل

 

 
 مطالعه موردبندی ارتفاعی منطقهطبقه  -4شکل 

 های مورفومتریک  تحلیل

ها قابل تشخیص با استفاده توپوگرافیک و خط الراسمشخصاتبه این منظور محدوده دو زیر حوضه آبریز مورد مطالعه بر مبنای

ترسیم شده مساحت، محیط، طول مشخص گردید. بر مبنای نقشه GISدر نرم افزار   50000/1های توپوگرافی به مقیاس از نقشه

توان چنین نتیجه گرفت که این های مورفومتریک دو زیر حوضه دربادام می( ارائه شده است. با توجه به ویژگی4جدول شماره )در 

تری نسبت کمتر و طولکمدارای مساحت 1 دو زیر حوضه از نظر ایجاد سیالب و دبی اوج با همدیگر متفاوت هستند. حوضه شماره

اوج دارد.  اما زیر حوضه شماره دارای پتانسیل باالتری برای ایجاد سیالب و دبی 1راین حوضه شماره باشد. بنابمی 2به حوضه شماره 

دهنده این است این زیرحوضه دبی اوج باشد، که نشانمی 1تری نسبت به حوضه شماره تر و طول بیشدارای مساحت بیش  2
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شود، تری ظاهر میعمل حوضه نسبت به بارندگی در زمان طوالنیالعکس 2بزرگ مانند حوضه شماره هایتری دارد. در حوضهکم

 .  کندتری را جهت رسیدن به خروجی طی میتر است و جریان مسافت بیشچون زمان طی مسیر آب طوالنی

 های فیزیوگرافی دو زیر حوضه آبریز دربادام قوچانجدول ویژگی -4جدول 

 km2 47/20( به 1مساحت زیر حوضه شماره )

 km2 47/54( به 2حت زیر حوضه شماره )مسا

 km 21/34( به 1محیط زیر حوضه شماره )

 km 98/39( به 2محیط زیرحوضه شماره )

 km 21/16( به 1طول زیر حوضه شماره)

 km 59/17( به 2طول زیر حوضه شماره )

 2061 ( به متر1ارتفاع متوسط زیر حوضه شماره )

 2049 به متر( 2ارتفاع متوسط زیرحوضه شماره )

 

 
 (2( و زیرحوضه شماره )1زیر حوضه شماره )موقیعت -5شکل 

 زهکشیشاخص تراکم

( Aحوضه)( به مساحت کلLها )کلیه آبراههآبریز عبارت است از نسبت طولدر حوضه( dDیا تراکم زهکشی ) هاآبراههمیزان تراکم

های مختلف حوضه قابل توجهی مبین وضعیت فرسایش در بخش زهکشی به میزانگردد، تراکم( بیان می2km/kmکه بر حسب )

تر از یک کیلومتر مربع رود و تراکم زهکشی از حدود کمها به کار میزهکشی در تعیین جریان سیالبتراکم (.3881)علیزاده،باشد می

زهکشی کند. تراکمشی عالی تغییر میهایی با زهکهایی با زهکشی بد تا حدود سه کیلومتر در کیلومتر مربع برای حوضهبرای حوضه

 زهکشی در این حوضه عالی است.کیلومترمربع است که تراکم 35/2به دست آمده در حوضه دربادام قوچان 
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 آبریز دربادامزهکشی در حوضهمقادیر تراکم -5جدول 

 L(KM) A(KM) dD نام آبراهه ردیف

آبریز حوضه 1

 دربادام

29/200 21/85 35/2 

 
 شناسی حوضه آبریززمین

مواد هوازده و نفوذپذیری بر شکل و ها، نوع و میزاندرهشیب، پستی و بلندی، مورفولوژیشناسی با کنترلشرایط زمین

شناسی نفودپذیرند، نسبت به بارش واکنش هایی که دارای سازندهای زمینشبکه زهکشی حوضه تأثیرگذار است. حوضهپراکندگی

تر و یا بسیار ناگهانی خواهند داشت های نفوذناپذیر نسبت به بارش واکنش سریعهای با سنگورتی که حوضهتری دارند، در صآهسته

 دسازنزیادی از آن را به ترتیبآبریز دربادام قوچان که مساحتحوضهشناسیزمین(. با توجه به شرایط4931زاده و اسماعیل، )حسین

های مارنی، مارن، شیل آهکی، های جزئی آهکهای آهکی الیتی و زیست،الیهها از سنگتیرگان و سرچشمه تشکیل داده و این سازند

های شیل تیره رنگ تشکیل شده است درصد نفوذپذیری خوبی دارد. به طور کلی تنها سازند سخت دارای های نازک آهک و الیهالیه

ها را در میزان نفوذ پذیری نباید نادیده ان است. نقش گسلتراوایی و پتانسیل منبع آب کارستی در منطقه مورد مطالعه، سازند تیرگ

ها به درون سازند تیرگان و سرچشمه ها توسط همین شکستگیگرفت به این صورت که در منطقه مورد نظر بیش از نیمی از بارش

  باشد.میتری (. از این نظر حوضه دربادام قوچان دارای دبی پیک کم6کند )شکل نفوذ می
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 آبریز دربادامشناسی در حوضهزمینهایمقادیر، مساحت و درصد الیه -6جدول 

 درصد مساحت (km2مساحت ) شناسیهای زمینالیه ردیف

 18/0 15/0 آبرفت 1

 96/3 28/3 هاهای قدیمی و آبرفتتراس 2

 30/0 25/0 ماسه سنگ و مارن قرمز روشن 3

 66/4 86/3 ماسه سنگ و سیلتستون 4

 84/16 93/13 سازند سرچشمه 5

 99/73 19/61 سازند تیرگان 6

 

 گیرینتیجه -4

مورفومتری حوضه هایویژگیرضوی قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسیخراسانآبریز دربادام قوچان در شمال استانحوضه

ن مطالعه فاکتورهای متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که نتایج آن در زیر اشاره برد ایدربادام قوچان است. که برای پیش

تر شده و در تر باشد، سرعت و مقدار رواناب نیز بیشحوضه بیشدرصد است. هر چه قدر شیب 16شده است: شیب متوسط حوضه 

پارامترهای مهم حوضه بوده که خود سبب افزایش دبی حداکثر ای نیز بیشتر خواهد بود. این پارامتر از حداکثر لحظههاینتیجه دبی

ها افزایش یافته و آب در آب در آنحرکترودخانه و آبراهه سرعتها خواهد بود. همچنین افزایش شیبای در زیر حوضهلحظه

شود. ارتفاع ای میلحظه رسد که این عامل باعث افزایش دبی حداکثرتری به خروجی حوضه میبیشتر و با حجم و سرعتکمزمان

گذارد. گیاهی حوضه میپوششبه دست آمد که ارتفاع نقش خود را بر روی مقدار و نوع بارندگی، و وضعیت 5/561متوسط حوضه 

شناسی، شناسی، خاکزمینهایی ویژگیآبخیز در واقع منعکس کنندهیها در حوضهزهکشی و گسترش آبراههتراکمعامل

باشد. بنابراین این عامل شاخصی است که بهتر خاک در سطح حوضه میپوگرافی حوضه به خصوص نفوذپذیریگیاهی و توپوشش

ها با سرعت زهکشی، رواناب در آبراههتراکمها را بیان کند. بنابراین با افزایشسیالبی در حوضهتواند مطالعات مربوط به جریانمی

ها یابد. تأثیر عامل شکل حوضه، با کاهش ضریب شکل حوضهای افزایش میکثر لحظهحداتری جریان یافته و به دنبال آن دبیبیش

یابد. به طور کلی با توجه به مطالعاتی ای کاهش میتری به خروجی رسیده و دبی حداکثر لحظهتر و جریان آب در مدت بیشکشیده

ای کشیده و طویل، دربادام، حوضهنتیجه رسید که حوضهتوان به این آبریز صورت گرفت میهای مورفومتری حوضهویژگیکه بر روی

تر شدن قرار دارد بالغمالیم و رودخانه دربادام در مرحلههیدروگراف سیل حوضه نسبت پهن و دبی اون آن کم و همچنین دارای شیب

 تر بارندگی وجود دارد.که امکان وقوع سیالب در مدت زمان بیش
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 چکیده 

زایی و تخریب سههرزمین  در حوضههه کویر نمک و  ها و معیارهای بیابانهدف اصههلی این پژوهش، شههناسههایی و ارزیابی شههاخص  

سیت به ب       پهنه سا ساس میزان ح صه بر ا س        ییزاابانیبندی عر سا ستفاده از مدل ارزیابی ح ست. این پژوهش با ا ست  یتا های زی

 ییایاطالعات جغراف ستمیو پردازش آنها در س سنجش از دور یموجود و داده ها یداده های جمع آورو ( ESAsمحیطی اراضی )

(GIS  صهورت گرفت. ابتدا )و نحوه  شیفرسها  ،یاهیشهامل خاک، اقلیم، پوشهش گ   ن،یسهرزم  بیو تخر ییزاابانیب یمعیار اصهل  5

س مدیریت انتخاب ساس نظ ،  س   پس برا شنا .  دندش  یوزن ده 2و  1شاخص های هر معیار بین عدد   یدانیو مطالعات م یرات کار

. نقشه پهنه  دیگرد هیو نقشه هر معیار ته  نییتع ارهایمع تیفیاندکس ک ار،یهر مع یهاسپس با محاسبه میانگین هندسی شاخص    

س    یبند سا ض  ییزاابانیبه ب تیح ضه کو  یارا س  ریحو ستفاده از کال  تاننمک ا سبه م    یسه بند با ا ستاندارد مدل و با محا   نیانگیا

س  ست   ارهایمع تیّفیک یهند شان داد از م  جی. نتاآمدبد صل  اریمع 5 انین سا  م،یاقل بیبترت ،یا شش گ  ،تیریمد ش،یفر و ی اهیپو

سهم موثر  اریمع ض   8.5در حدود یی دارند. زاابانیب دهیدر بروز پد یخاک  صد از ارا شکننده )  یدر ( و در حدود Fمنطقه در کالس 

 .است ییزاابانیب (P) لیپتاس یاز منطقه دارا یبخش کوچکو ( C1, C2, C3) یبحران یدرصد منطقه در کالس ها 91

   ایی، حوضه کویر نمکزتخریب سرزمین، پوشش گیاهی، شدت بیابانهای کلیدی: واژه
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Abstract 
The main purpose of this study is to identify and evaluate the indicators and criteria of desertification and 

land degradation in the Kavir e Namak basin and zoning of the area based on the sensitivity to 

desertification. This research was carried out using the Land Environmental Sensitivity Assessment Model 

(ESAs) and the collection of existing data and remote sensing data and their processing in the Geographic 

Information System (GIS). First, the 5 main criteria of desertification and land degradation, including soil, 

climate, vegetation, erosion and management methods were selected, then based on expert opinions and 

field studies, the indicators of each criterion were weighed between 1 and 2. Then, by calculating the 

geometric mean of the indicators of each criterion, the quality index of the criteria was determined and a 

map of each criterion was prepared. The zonation map of desertification susceptibility lands of Namak 

desert basin of the province was obtained using standard model classification and calculating the geometric 

average of quality criteria. The results showed that among the 5 main criteria, climate, erosion, 

management, vegetation, and soil criteria have an effective share in the occurrence of desertification, 

respectively. About 8.5% of the area lands in the fragile class (F) and about 90% of the area in the various 

critical classes (C1, C2, C3) and a small part of the area has desertification potential.   

 

Keywords: Land degradation, Vegetation, Desertification intensity, Kavir e Namak basin 

 

 مقدمه - 1

زایی عبارت است از تخریب سرزمین در اراضی خشک دارد که  بیابانبیان می ،(1992کنفرانس  محیط زیست و توسعه ملل متحد  )

گیرد. در بسیاری از کشورها، ای انسان صورت میهو نیمه خشک که بدلیل عوامل گوناگونی از جمله تغییرات اقلیمی و فعالیت

زایی یک چهارم اراضی کره زمین را تحت تاثیر قرار داده )کنوانسیون مقابله با زایی یکی از چالش های اصلی آنها است. بیابانبیابان

(  فاکتورهای 1995زایی است )توماس، ن( و در آفریقا بیش از یک میلیارد هکتار از اراضی این قاره تحت تاثیر بیابا2008زایی ، بیابان

توان به خشکی، فرسایش خاک، تخریب پوشش نمایند که از جمله میزایی عمل میماشه، در بروز پدیده بیابان مانندمتعددی به 

ط های تحقیقاتی توسعه کشاورزی و محیهای سیستمهای معدنی، رشد جمعیت، فقر و سیاستگیاهی در اثر چرای مفرط، فعالیت

(، 2019)این نگاه و نتیجه گیری نیز در مطالعاتی دیگر همچون جیانگ  و همکاران،  (2019)زیست اشاره نمود) اکبری و همکاران،  

زایی به عنوان چالش مهمی است که  بسیاری از در حال حاضر بیابان اشاره شده است. (،2019)و عبدالرحیم  و بوستا (2018)کار ، 

زایی از بین رفتن منابع تجدید شورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرارداده است. نتیجه فرآیند بیابانکشورهای جهان بخصوص ک

زایی فرآیندی است که در نتیجه تخریب بیابان ،(2017، لهالیی  و همکاران،  2015ست )گارگی و همکاران ا شونده در این کشور ها

از جمله تغییرات اقلیمی و عملکرد نادرست  طوب تحت تاثیر عوامل مختلفسرزمین در اراضی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مر

 یفرا رو یاز سه چالش اصل کییبه عنوان  زایی(. بیابان1994زایی، شود)کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با بیابانانسان ایجاد می

نفر انسان ساکین  ونیلیم 785از  شیب ده،ین پداست. ای نیریو کمبود آب ش میاقل رییمهم تغ یپس از چالش ها 21بشر در قرن 
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نفر به طور  ونیلیم 100تا  60 نیتعداد، ب نیکند. از امی دیکل جهان است تهد تیدرصد جمع 7/17مناطق خشک را که  معادل 

ن ملل برای مقابله گیرند )کنوانسیون سازماقرار می ریتحت تأث ییابانزایب یندهایفرا گریاراضی و د یزیخبه علت کاهش حاصل میمستق

زایی، امر مدیریت و مقابله با این پدیده ها و معیارهای اصلی بیابانبه اعتقاد این کنوانسیون، شناسایی شاخص (.2008زایی، با بیابان

ا رویکردهای های متعدد و بها، معیارها و شاخصو تخریب سرزمین، مدل ییزاابانینماید. عالوه بر آن برای هدف ارزیابی برا تسهیل می

راهنمای مفیدی در  تواندیها منتایج این ارزیابی ،(2015، کایریس و همکاران، 2007مختلف وجود دارد )باآرتمن و همکاران، 

بندی اشاره دارد به اینکه متدهای دقیقی برای ارزیابی و پهنه (،1019ن )های مدیران باشد.. همچنین اکبری و همکاراگیریتصمیم

  وجود دارد. ییزاابانیریسک ب

نماید و شدن سوق می ابانییهکتار از اراضی کشور به سمت ب ونیلیم کیدهدکه ساالنه حدود و گزارش ها نشان می ردر ایران، آما

گردد. این پدیده موجب گردیده تا می انیب هینشان دادن عمق فاجعه، سرعت این روند تخریبی به صورت هکتار در ثان یگاهی برا

 یها تیو گسترش فعال تیجمع شیبا افزا ریاخ یشکننده هستند، در سال ها هایمازکشور ایران که دارای اکوسیست ییبخش ها

 زایی قرار گیرندفرسایش و بیابان دیغیر اصولی انسانی، در معرض تشد

قوم در  هد از حوضه قراصلی استان عبارتن هایبندی حوضهگردد. پهنهتقسیم می آبخیزحوضه بزرگ  5به  خراسان رضوی استان 

بخش شمالی، حوضه شرق کشور در جنوب و جنوب شرق استان، حوضه کویر نمک در جنوب و جنوب غرب، حوضه کویر مرکزی در 

 (.1396خراسان رضوی، غرب و بخش کوچکی از حوضه اترک در شمال غرب استان قرار دارد )سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری

دهد که ها نشان میهای بر شمرده فوق صورت گرفته، اما بررسیی متعددی در حوضه ها و زیر حوضههااگرچه مطالعات و پژوهش

های استان از نظر درجه حساسیت به بندی عرصهبه استثنای مطالعات موردی و در مقیاس محلی، مطالعات جامعی در خصوص پهنه

رفته است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود چنین نقشه ای، زیست محیطی صورت نگ هایارزیابیعوامل تخریب سرزمین بر اساس 

های تحلیلی و راهبردهای مدیریت سرزمین نیز در اختیار نیست تا با بهره برداری از آن، مدیران بتوانند در جانمایی، بررسی

زایی، با استفاده اضی حساس به بیابانبندی ارضروری است با ارزیابی و پهنه ابرایننمایند. بن اقدامها سازی و پایداری پروژهمتناسب

 زایی اقدام گردد. از بیابان کنترل مخاطرات ناشی نسبت به پیش بینی سناریوها و اقدامات مدیریتی برای ،های علمیاز روش

زایی ابانهای زیست محیطی اراضی به پدیده بیبندی میزان حساسیتاین پژوهش از این حیث که مبتنی بر متدولوژی ارزیابی و پهنه

و از آنجا که نتایج آن  رسدیو یکی از حوضه های بزرگ استان، اقدامی ضروری بنظر می ابانینمک بعنوان منطقه ب ریکو درحوضه

تواند مورد بهره برداری مدیران واقع گردد، حائز اهمیت های مدیریتی میو ارائه راهبردها و استراتژی یپژوهبخصوص در زمینه آینده

 GISو قابل استفاده و پردازش نمودن آنها در محیط  موجود هایجمع آوری داده از استفاده از عبارتند پژوهش این اهدافسایر  است.

 و جغرافیایی اطالعات سامانه و بهره برداری از آنها در 2های ماهواره سنتینل با استفاده از داده RS دور از سنجش هایتهیه داده و

 حساسیت نقشه در نهایت تهیه در حوضه مورد مطالعه و زاییبیابان اصلی ها و معیارهایشاخص رقومی ایه نقشه نیز پردازش و تهیه

 باشد. زایی و ارائه راهکارهای مدیریت سرزمین میبیابان به منطقه اراضی زیستی های

 

 

 مروری بر پیشینه پژوهش:

بندی و پهنهژی زایی در کشورهای حوزه مدیترانه، متدولوبان، مبتکر روش مدالوس برای ارزیابی بیا(1999)و همکاران  کوسماس 

زایی را تهیه و طی گزارشی به  کمیسیون اروپا، نتایج پژوهش خود را در سه نقطه جغرافیایی هدف تهیه نقشه اراضی حساس به بیابان

های انجام شده گو( ارائه نمود. نتایج بررسی)یونان در جزیره لس وس، ایتالیا در حوضه اگری در باسیلیکاتا و پرتغال در منطقه آلنتی

اساس این روش، ارزش  منتشرگردید. بر 1999زایی در سال بندی اراضی حساس به بیابانتحت عنوان متدولوژی تهیه نقشه پهنه

 هایاز طریق محاسبه میانگین هندسی شاخص گیاهی و عوامل اجتماعی اقتصادی ششمعیار خاک، اقلیم، پو 4عددی کیفیت 

 گردد:و فرمول های ذیل محاسبه می 1هرمعیار طبق جدول شماره 
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 زاییبیابان به اراضی محیطی زیست حساسیت استاندارد هایشاخص و معیارها  - 1شماره  جدول

 معیار هاشاخص

𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒  بافت(t) – 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  مواد مادری(p) - 𝑟𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡  قطعات

 (d)زهکشی  𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 – (s)شیب  𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 – (d) عمق 𝑑𝑒𝑝𝑡 – (r)سنگی 

کیفیت خاک 
(SQI) 

𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙  بارندگی(r) – 𝑎𝑟𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 (ar) خشکی– 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡  چهره زمین(as)  اقلیمکیفیت 
(CQI) 

𝑓𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘  خطرآتش سوزی(f) – 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  جلوگیری از فرسایش(e) – 

𝑑𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒  مقاومت به خشکی(d) – 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟  پوشش گیاهی(v) 

کیفیت پوشش 

 (VQI)گیاهی 

𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦  شدت بهره برداری از زمین(L) – 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  سیاست

 (p)گذاری 

کیفیت مدیریت 
(MQI) 

𝑆𝑄𝐼 = (𝑡 ∗ 𝑝 ∗ 𝑟 ∗ 𝑑 ∗ 𝑠 ∗ 𝑑)1/6 

𝐶𝑄𝐼 = (𝑟 ∗ 𝑎𝑟 ∗ 𝑎𝑠)1/3 

𝑉𝑄𝐼 = (𝑓 ∗ 𝑒 ∗ 𝑑 ∗ 𝑣)1/4 

𝑀𝑄𝐼 = (𝑙 ∗ 𝑝)1/2 

از  معیارهادسی مقادیر میانگین هن با محاسبهزایی نیز به بیاباناراضی  محیطی زیست تعیین و کالسه بندی میزان حساسیت برای

 فرمول زیر بدست آمد:طریق 

𝐸𝑆𝐴𝑠 = (𝑆𝑄𝐼 ∗ 𝐶𝑄𝐼 ∗ 𝑉𝑄𝐼 ∗ 𝑀𝑄𝐼)1/4 

های کنوانسیون بین المللی مقابله زایی یکی از اولویتهای اصلی بیاباناعتقاد دارد که شناسایی شاخص ،(2006و همکاران ) کوسماس

زایی استفاده نمود. ابزارها یا توان به سهولت به عنوان ابزاری برای کنترل بیابانمی هاباشد. از مجموع این شاخصزایی میبا بیابان

گردند: الف( عوامل ، بر حسب ماهیت و ارتباطشان، به گروه های زیر تقسیم می ESAsزایی مبتنی بر مدل بیابان زیابیمعیارهای ار

یت سرزمین مانند زراعت، آبیاری، تراکم خاک در اثر چرای دام، فیزیکی محیطی مانند خاک، پوشش گیاهی و اقلیم ب( عوامل مدیر

و غیره ج( عوامل اجتماعی اقتصادی مانند سن کشاورزان، اندازه خانوارها، اندازه  رسایشحفاظت از آتش سوزی در جنگل، میزان ف

زایی بهتر است که در ارزیابی بیابان اراضی زراعی، یارانه ها، درآمد کشاورزان و غیره. در حال حاضر این مطلب پذیرفته شده است

تا منحصراً از فاکتورهایی که به سادگی قابل تغییرمی باشند  شودتوامان از فاکتورهای اجتماعی اقتصادی و بیوفیزیکی استفاده 

ترکمنستان،  ، آکادمی علوم FAO – UNEPزایی عبارتند از های ارزیابی بیابان(.  برخی دیگر از مدل2009)المبین  و همکاران، 

DPSIR  های ایرانی  و مدلICD  وMICD  ،(، و مدل 1995)ا ختصاصی  و همکارانIMDPA  های مدل نیدتریکه یکی از جد

زایی است که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پروژه ای تحت عنوان تهیه شرح خدمات و متدولوژی بیابان یابیارز

 وگردید )ذوالفقاری  نیتدو 1384کشور در سال  نیاز اساتید و محقق یزایی با همکاری گروهابانیهای بو شاخص ارهایتعیین مع

 (.1390همکاران

بندی های پهنهزایی منطقه جرقویه استان اصفهان، کارایی مدلطی پژوهشی در کانون بحرانی بیابان ،(1393فتحی و همکاران )

 95را در این منطقه مقایسه نمودند. نتایج حاصله نشان داد که بیش از  FAO – UNEPو  MEDALUS  ،MICDزایی بیابان

های باشد که با مطالعات قبلی مطابقت دارد. مقایسه تفکیک کالسزایی شدید تا بسیار شدید میدرصد منطقه مطالعاتی دارای بیابان

 FAO – UNEPو  MEDALUSهای خارجی مدلدرصد توافق بین  45زایی در واحدهای کاری نشان داد که حدود شدت بیابان
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بودن دو مدل دیگر دلیل توافق پایین بین آنها  کالسه 4کالسه بودن مدل ایرانی نسبت به  5وجود دارد. روش  MICDبا مدل ایرانی 

د مساحت درص 83بندی روش ایرانی مانند دو روش دیگر هماهنگ گردد، این روش با متد مدالوس بیش از است. در صورتیکه کالسه

مطالعاتی و عملیات  منطقههای زایی توافق خواهد داشت. با توجه به نتایج مطالعه، شرایط و ویژگیهای شدت بیابانمنطقه با کالس

 زایی داشتند.بندی شدت بیابانکارایی موثری در پهنه FAO – UNEPو  MEDALUS  ،MICDهای میدانی بترتیب مدل

ها و سازگاری با بدلیل آسانی، در دسترس بودن داده ESAsاعتقاد دارد استفاده از مدل  ،(1396یغماییان مهابادی و همکاران )

ها مزایای بیشتری دارد. های موثر در تخریب اراضی و بکارگیری میانگین هندسی بجای میانگین حسابی، نسبت به سایر مدلشاخص

 4استان اردبیل از مدل مدالوس استاندارد و اصالح شده استفاده و تخریب اراضی در حوضه سیاهپوش  زیابیبندی و اروی برای پهنه

های معیار کیفیت خاک، کیفیت اقلیم، کیفیت پوشش گیاهی و کیفیت مدیریت اراضی را با استفاده از میانگین هندسی شاخص

زایی حوضه رین تاثیر را در بیابانمعیارهای مدیریت و اقلیم بیشت اصله،مربوط به هر یک از معیارها تعیین نمود. بر اساس نتایج ح

 مطالعاتی داشتند.

مطالعاتی را در  مدالوسزایی در جنوب ایران با استفاده از متد کمی بیابان طی پژوهشی با عنوان ارزیابی ،(2007و همکاران ) سپهر

 فشار گیاهی، پوشش خاک، قلیم،ا ترکیبی معیار 6 از استفاده با فارس الرستان شهرستان خنج توابع از گرمُشت -ه منطقه فِدوی

وزن  2و  1های هر یک از معیارهای فوق را بین کتورها یا شاخصفا زیر هندسی میانگین و انجام زمینی زیر آبهای و فرسایش انسانی،

با استفاده برای تجزیه و تحلیل و تهیه نقشه الیه های اطالعاتی هر یک از معیارهای فوق اقدام و سیستم اطالعات جغرافیایی دهی و 

مدل تهیه این زایی منطقه هدف را بر اساس های مربوطه، نقشه اراضی حساس به بیاباننقشه واز میانگین هندسی معیارهای ششگانه 

 زایی در منطقه مطالعاتی می باشند.های بیابانزمینی مهمترین شاخصنمود. عالوه بر این نتیجه گرفت که پوشش گیاهی و آبهای زیر

زایی منطقه مزینان سبزوار را از منظر معیار خاک با استفاده از مدل بندی شدت خطر بیابانطی پژوهشی، پهنه ،(1393)سیالخوری 

ESAs  مناسبی  روشزایی را نشان و از اینرو مدل متوسط گرا بوده و برآورد متوسطی از بیابان اینانجام داد. وی نتیجه گرفت که

 د.باشزایی میبیابان ابیبرای ارزی

های بادی و آبی زایی با استفاده از متد مدالوس، با تاکید بر شاخصدر پژوهشی تحت عنوان ارزیابی بیابان، (2012همکاران ) و فزونی

زایی دارای دو ویژگی است. اول در منطقه قرقری در دشت سیستان اعتقاد دارد که مدل ابداعی کمیسیون اروپا برای ارزیابی بیابان

گیری وزن الیه ها، تهیه نقشه الیه با استفاده از اندازه GISباشد و امتیاز دوم اینست که در محیط دارای دقت باال می دلاینکه این م

رساند. در این پژوهش ابتدا معیارهای اصلی ها نیز امکانپذیر است. از اینرو عالوه بر سرعت، خطاهای کارشناسی را نیز به حداقل می

های ا شناسایی، سپس دو معیار اصلی منطبق بر شرایط منطقه یعنی فرسایش بادی و آبی را انتخاب و شاخصزایی رو موثر در بیابان

اصلی معیارهای فوق تعیین و مقدار هر شاخص را نیز بر اساس روش مدالوس کمی و وزن دهی نمود. در مرحله بعد، نقشه کمی 

 GISزایی در محیط معیار تهیه و سرانجام نقشه حساسیت به بیابان هرهای فرسایش بادی و آبی با محاسبه میانگین هندسی شاخص

های بترتیب در کالس 86/1و معیار فرسایش آبی با میانگین  84/2تهیه گردید. نتایج نشان داد که معیار فرسایش بادی با میانگین 

 زایی شدید و متوسط قرار دارند.بیابان

زایی در شمال ایران های زیست محیطی اراضی به بیاباننوان ارزیابی حساسیتدر پژوهشی تحت ع ،(2015سبحانی و همکاران )

های مختلف برای تعیین کالس ESAs مدل از و زاییبیابان خطر ارزیابی برای مدالوس متد از(  گرکانرود چایی –)حوضه آبخیز چهل 

دهی و محاسبه، قابلیت استفاده از قت باال و توانایی وزننمود. وی اعتقاد دارد که این روش دارای د ستفادهزایی احساسیت به بیابان

GIS های موثر بوده و در نهایت نیز قادر به تولید نقشه و استفاده از میانگین هندسی بجای میانگین حسابی معیارها و شاخص

حوضه دارای اندکس باالتر از  درصد عرصه این 57دهد که بیش از حوزه نشان می ینباشد. مطالعات انجام شده در ازایی میبیابان

های غیر اصولی انسان و پوشش سطحی کم و نیز بوده و هر دو پدیده کاهش توانایی و تخریب سرزمین را که متاثر از فعالیت 5/1

 گردد.پوشش خاکی کم در این منطقه است مشاهده می

زیر  4استاندارد، در  ESAIبا توجه به مقادیر عددی زایی، شدت و دامنه اندکس حساسیت به بیابان 2استفاده از جدول شماره  با
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 (.1398گردد )جعفری و همکاران، کالس بحرانی، شکننده، دارای پتانسیل و غیر موثر طبقه بندی می
 زاییبندی حساسیت اراضی به بیابانطبقه  - 2شماره  جدول

 Typeکالس /  Sub typeزیر کالس /  Range of ESAIدامنه اندیکس / 

53/1 ‹ C3 بحرانی 

53/1 – 42/1 C2 بحرانی 

41/1 – 38/1 C1 بحرانی 

37/1 – 33/1 F3 شکننده 

32/1 - 27/1 F2 شکننده 

26/1 – 23/1 F1 شکننده 

22/1 – 17/1 P دارای پتانسیل 

17/1 › N غیر موثر 

فاده از روش مدالوس در کشور مغولستان با زایی با استپژوهشی تحت عنوان ارزیابی اراضی حساس به بیابان ،(2019و همکاران ) لی

حمایت مالی و گرنت موسسه تحقیقات ملی وزارت علوم کره جنوبی انجام داد، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کمی اراضی حساس 

تن از محققین  بود. وی با استناد به پژوهش دو 2008و  2003های در سال مدالوس و تهیه نقشه پوشش زمین دزایی با رویکربه بیابان

گردد. از اینرو در مطالعات  معتقد است که متد مدالوس باید متناسب با شرایط هر منطقه اصالح، (2017، فرج زاده و اقبال) ایرانی

زایی مغولستان را برای هر فاکتور یا معیار اصالح نمود. در این مطالعات، میانگین هندسی معیارکیفیت های موثر در بیابانخود، شاخص

های میزان بارندگی و )با شاخص CQIهای تیپ خاک، عمق خاک، زهکشی و شیب(، معیار کیفیت اقلیم )با شاخص SQIخاک 

های جلوگیری از فرسایش و پوشش گیاهی( و معیار کیفیت چرا   ) با شاخص VQIاندکس خشکی( ، معیار کیفیت پوشش گیاهی 

GQI  در محیط  شاخص دام مازاد  محاسبه و نقشه هر معیارباGIS  تهیه و با استفاده از میانگین هندسی  2008و  2003برای سال

مطالعات  هتهیه گردید. نتیج 2008و  2003نقشه پوشش زمین در سال های  GISتهیه و در محیط  ESAIمعیارهای فوق، اندکس 

نشان داد که  ESAIربه نموده است. مقادیر تج 2008تا  2003زایی را از سال مغولستان نسبت باالیی از بیابانکشور نشان  داد که 

برابر افزایش یافته است.  5( در مناطق جنوبی مغولستان تقریباً ESAI > 1.53مساحت اراضی در کالس با حساسیت بحرانی شدید )

ه است. مساحت کلی مناطقی که در کالس حساسیت شکننده تا نیمه بحرانی هستند نیز افزایش داشت ستان،در مناطق جنوبی مغول

نشان دهنده شباهت زیادی بین هر سه توزیع فضایی  NDVIو نقشه های  Land Coverو  ESAIهمچنین مقایسه نقشه های 

زایی کوهستانی است با سرعت بیشتری بطرف بیابان افیاست. نتایج نشان داد که نواحی جنوب غربی مغولستان که دارای توپوگر

 پیش می رود.  

 حاکی از این است که: جام شدهان یهاپژوهش یبندجمع

 هازایی است. استفاده از این شاخصهای کنوانسیون جهانی مقابله با بیابانزایی یکی از اولویتهای اصلی بیابانشناسایی شاخص - 1

 ESAsزایی مبتنی بر مدل زایی استفاده گردد. ابزارها یا معیارهای ارزیابی بیابانکنترل بیابان تواند به عنوان ابزاری برایبا سهولت می

گردند. الف( عوامل فیزیکی و محیطی مانند خاک، پوشش گیاهی و اقلیم ب( عوامل به گروه های زیر تقسیم می اطشانبر حسب ارتب

سوزی جنگل ها و میزان فرسایش ج( عوامل اجتماعی مدیریت سرزمین مانند زراعت، آبیاری، تراکم خاک در اثر چرا، حفاظت از آتش

 زایی بهتر است از فاکتورهای اجتماعی اقتصادی و بیوفیزیکی استفاده شود.بیابان ارزیابیادی. در حال حاضر پذیرفته شده که در اقتص

زایی کشورهای حوزه مدیترانه تهیه گردید. در توسط کمیسیون اروپا برای ارزیابی بیابان 1987مدالوس در سال استاندارد روش  - 2

معیار ترکیبی موثر در بروز این پدیده مانند معیارخاک، معیار  4زایی و تخریب سرزمین با استفاده از اباناین مدل حساسیت به بی

یت به بندی حساسبرای تهیه نقشه و پهنهتوان اما میگردد. انسانی استفاده می هایفعالیتاقلیم، معیار پوشش گیاهی و معیار 

های موثر در هر منطقه را استفاده و شاخص ناگون، از روش مدالوس اصالح شده زایی مناطق مختلف و در مقیاس های گوبیابان
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 انتخاب و آنها را در معیارهای محیطی و انسانی متعدد طبقه بندی نمود.

های موثر در تخریب اراضی و بکار گیری سانی، در دسترس بودن داده ها و سازگاری با شاخصآمدل بدلیل این استفاده از  - 3

های توان با انتخاب شاخصعالوه بر این می ها مزایای بیشتری دارد.هندسی بجای میانگین حسابی، نسبت به سایر مدل میانگین

 زایی در مقیاس استانی و کشوری نیز استفاده نمود.مناسب، از این مدل برای تحلیل حساسیت و روند بیابان

 معرفی منطقه مورد مطالعه:

خیز کویر نمک در استان خراسان رضوی است که شامل تمامی مساحت شهرستان های مه والت و محدوده مورد مطالعه، حوضه آب

بجستان و بخش های عمده ای از شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، تربت حیدریه، زاوه، رشتخوار و گناباد و نیز قسمت محدودی از 

(. قسمت جنوبی حوضه کویر نمک در 1396ان رضوی، شرق شهرستان بردسکن است )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراس

باشد. مساحت محدوده مورد مطالعه با توجه به گردد که خارج از محدوده مورد مطالعه در این پژوهش میخراسان جنوبی واقع می

  هکتار است 40/2121859معادل  1نقشه رقومی شکل 

 
 خراسان رضوی )منبع : نویسنده( محدوده مورد مطالعه، حوضه کویر نمک در استان  – 1شکل 

 روش تحقیق ها وداده -2

 باشد:یانجام کار به شرح زیر م مراحل

 زایی منطقه: ها و محاسیه کیفیت معیارهای بیابانالف( تعیین شاخص

طالعات جغرافیایی ها: با توجه به اینکه بخش مهمی از کار می بایست با استفاده از نرم افزارهای سیستم ا  جمع آوری داده -گام اول 

در محیط و پردازش  ESAsهای جمع آوری شده برای استفاده از مدل   از طریق سنجش از دور انجام گردد، ضروری است داده    و نیز

GIS .متناسب سازی و طبقه بندی گردند 

شاخص  یوزن ده  -گام دوم  ستف     : با رویکرد بهرهمورد نظر یهابه  شده، و ا صالح  ستم اطالعات    اده از گیری از روش مدالوس ا سی

 & NDVI)هی های پوشههش گیا، داده  (DEM)مدل ارتفاعی هایداده،  (Google Engine)ای گوگل ، تصههاویر ماهوارهجغرافیایی

DVI)  بندی و کالسه(Classification)    1های مورد نظر بین اعداد و وزن دهی به شاخص  2تصاویر ماهواره های لندست و سنتینل 

ها و محاسههبه ندکس کیفیت معیارهای خاک، اقلیم، پوشههش گیاهی، فرسههایش و مدیریت از طریق وزن دهی شههاخصامقادیر ، 2و 

)کوسههماس و  گرددمیکه از روابط زیر مشههخص  GISها  در محیط ها از طریق میانگین هندسههی شههاخص اندکس کیفیت معیار

   .(2019، لی و همکاران )1999همکاران 

  𝑆𝑄𝐼 = (𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑒 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ ∗ 𝑠𝑙𝑜𝑝 ∗ 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒)1/4 

𝐶𝑄𝐼 = (𝑟𝑎𝑖𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑎𝑟𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥)1/3 
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𝑉𝑄𝐼 = (𝑓𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟)1/3 

𝐸𝑄𝐼 = (𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜𝑛)1/2 

𝑀𝑄𝐼 = (𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦)1/2 

 عبارتند از: بافت خاک، عمق خاک، شیب، زهکشی خاک (SQI)های معیار کیفیت خاک شاخص

 عبارتند از: بارندگی، تبخیر، خشکی (CQI)های معیار کیفیت اقلیم شاخص

 عبارتند از: خطر آتش سوزی، جلوگیری از فرسایش، پوشش گیاهی (VQI)های معیار کیفیت پوشش گیاهی صشاخ

 عبارتند از، فرسایش آبی، فرسایش بادی (EQI)های معیار کیفیت فرسایش شاخص

 عبارتند از: دام مازاد، تراکم جمعیت  (MQI)های معیار کیفیت مدیریت شاخص

،  ArcMapمعیار فوق، در محیط  5یی: با محاسههبه میانگین هندسههی کیفیت زاابانیبه ب تیاسههمحاسههبه اندکس حسهه - گام سههوم

 آید:زایی منطقه مورد مطالعه از فرمول های زیر بدست میاندکس حساسیت به بیابان

𝐸𝑆𝐴𝐼 = (𝑆𝑄𝐼 ∗ 𝐶𝑄𝐼 ∗ 𝑉𝑄𝐼 ∗ 𝐸𝑄𝐼 ∗ 𝑀𝑄𝐼)1/5 

 منطقه: زاییبیابانبه حساسیت بندی پهنه  -ب 

مقدار اندکس حساسیت   امکانپذیر است   GISمحاسبه میانگین هندسی معیارها از رابطه فوق، که به سهولت و دقت در محیط    از پس 

بندی ، نقشههه پهنه 2گردد. سههپس با اسههتفاده از طبقه بندی مندرج در جدول شههماره  مشههخص می  (ESAI) منطقه زاییبه بیابان

سیت به بیابان    سا شغال هر پهنه     زح صه تحت ا ساحت عر ستم اطالعات جغرافیایی تهیه می   ایی و م سی شکل  در  نمودار  2گردد. در 

 درختی مراحل انجام پژوهش نمایش داده شده است.

 
 روند انجام کار ینمودار درخت - 2شکل شماره 
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 نتایج و بحث - 3

گیرد و از سویی شرایط خشک شهرستان را در بر می 9هی از گستره با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه، تمام و یا بخش قابل توج

زایی شناسایی و در شاخص موثر در بروز پدیده بیابان 14و بیابانی در اکثر نقاط امری بدیهی برای پژوهشگران بوده است، لذا تعداد 

چگونگی تفکیک معیارها و شاخص  4ره طبقه به عنوان معیارهای زیست محیطی تخریب سرزمین دسته بندی گردیدند. جدول شما 5

 ها به همراه دامنه تغییرات و وزن کمی هر شاخص نشان می دهد.

 
 طبقه بندی معیارها و شاخص های موثر بیابان زایی - 4جدول 

 معیار / نماد شاخص / نماد ویژگی شاخص ارزش کمی )وزن(

1 
 کلی – سند لومی – لوم سندی – لوم کلی سندی -ی لوم

 لوم

 (T) بافت

 (S)خاک 

 لوم کلی سیلتی – لوم سیلتی –سندی کلی  2/1

 کلی سیلتی – کلی –سیلتی  6/1

 سندی 2

 ( > 75عمیق ) 1

 (D)عمق 
 (75 - 30متوسط ) 2/1

 (30 - 15کم عمق ) 6/1

 (  <15 خیلی کم عمق ) 2

 ( < 6 ) خیلی مالیم تا مسطح 1

 (S)شیب 
 (6 - 18مالیم ) 2/1

 ( 18 - 35زیاد ) 5/1

 ( > 35خیلی زیاد ) 2

 خوب 1

 ناقص 2/1 (Dr)زهکشی خاک 

 ضعیف 2

1 300 < 

 (R) بارندگی

 (C)اقلیم 

2/1 300 - 200 

5/1 200 - 150 

7/1 150 – 100 

2 100 > 

1 1500 < 

  5/1 2000 - 1500 (Et) تبخیر و تعرق

2 2000 < 

 (     نیمه مرطوب تا مرطوب > 65/0) 1

 (Ai) ضریب خشکی

 (    نیمه خشک مرطوب 65/0  - 50/0)  3/1

 (     نیمه خشک     50/0 - 20/0)  5/1

 (     خشک20/0 - 03/0)  8/1

 (     خیلی خشک < 03/0)  2

1.5 20/0 >  DVI > 0 تراکم پوشش گیاهی(V)  پوشش گیاهی
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 مراتع همیشه سبز –اغات میوه بوستان ها و ب 1

 (Ep) محافظت از فرسایش

(V) 

 چمنزارها و مراتع دائمی 3/1

 یکساله چمنزارهای –کشتزارها و مزارع غالت  6/1

 فاقد پوشش )لخت( 2

 فاقد پوشش )لخت( 1

 یکساله چمنزارهای –کشتزارها و مزارع غالت  5/1 (Fr)خطر آتش سوزی

 سبز همیشه مراتع –میوه بوستان ها و باغات  2

 کم 1

 (Wa.E)فرسایش آبی 

 (E)فرسایش 

 متوسط 4/1

 زیاد 7/1

 خیلی زیاد 2

 کم 1

 (Wi.E)فرسایش بادی 
 متوسط 5/1

 زیاد 8/1

 خیلی زیاد 2

1 20 > 

 (Pd)تراکم جمعیت 

 (M)مدیریت 

5/1 40 -20 

7/1 60 - 40 

2 60 < 

1 50 - 0  

 (Og)م دام تراک

2/1 100 - 50  

4/1 200 - 100 

7/1 300 - 200 

2 300 < 

 

ها، از طریق محاسبه میانگین هندسی شاخص های هر طبقه در محیط بندی معیارها و تفکیک و وزن دهی شاخصپس از طبقه

ArcMap 10,8دامنه تغییرات کیفیت معیارها در سه  5آید. سپس با استفاده از جدول شماره ، اندکس کیفیت معیارها بدست می

های معیارهای پنجگانه نقشه 3سطح کیفیت باال، متوسط و پایین تقسیم و نقشه مربوط به هر معیار تهیه گردید. در شکل شماره 

 نشان داده شده است.
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 یت مدیریت،های کیفیت معیارها: )الف( کیفیت معیار اقلیم، )ب( کیفیت معیار خاک، )ج( کیفنقشه - 3شکل 

 )د( کیفیت معیار پوشش گیاهی، )ه( کیفیت معیار فرسایش
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 ESAsبندی کیفیت معیارهای مدل طیقه - 5جدول 

 کیفیت معیار درصد
طبقه بندی 

 اندکس معیار

طبقه بندی کیفیت 

 معیار 

مقدار اندکس 

 معیار
 معیارها

45/3 

 متوسط

 کیفیت باال < 13/1

36/1 SQI 43/9655 45/1 - 13/1 فیت متوسطکی 

 کیفیت پایین > 46/1 1/11551

29/982 

 پایین

 کیفیت باال < 1

57/1 CQI  58/12589 49/1 - 1 کیفیت متوسط 

 کیفیت پایین 5/1 - 2 26/8447

0 

 متوسط

 کیفیت باال < 13/1

4529/1 VQI 0 37/1 - 14/1 کیفیت متوسط 

 کیفیت پایین > 38/1 4/21219

24/108 

 ایینپ

 کیفیت باال < 13/1

49/1 EQI 93/7945 45/1 - 14/1 کیفیت متوسط 

 کیفیت پایین > 46/1 78/13164

24/16203 

 متوسط

 کیفیت باال < 30/1

4543/1 MQI 02/4168 50/1 - 30/1 کیفیت متوسط 

 کیفیت پایین > 50/1 62/847

 

معیار کیفیت خاک، کیفیت اقلیم،  5محیط نرم افزاری، با محاسبه میانگین هندسی پس از محاسبه اندکس معیارها، مجدداً در همان 

گردد. زایی منطقه مورد پژوهش محاسبه میکیفیت پوشش گیاهی، کیفیت فرسایش و کیفیت مدیریت، اندکس حساسیت به بیابان

 :رابطه ریاضی این عمل به شرح زیر است

𝐸𝑆𝐴𝐼 = (𝑆𝑄𝐼 ∗ 𝐶𝑄𝐼 ∗ 𝑉𝑄𝐼 ∗ 𝐸𝑄𝐼 ∗ 𝑀𝑄𝐼)1/5 

𝐸𝑆𝐴𝐼 = (1.36 ∗ 1.57 ∗ 1.45 ∗ 1.49 ∗ 1.45)1/5  
  𝑬𝑺𝑨𝑰 = 𝟏. 𝟒𝟔 

گیری از طبقه بندی استاندارد مندرج در زایی که با بهرهبندی حساسیت اراضی محدوده مطالعاتی به بیاباننقشه پهنه 4شکل شماره 

مشخص گردید  2دکس فوق با مقادیر مندرج در جدول شماره دهد. با مقایسه مقدار عددی انتهیه گردیده، نشان می 2جدول شماره 

بندی حساسیت اراضی به پهنه 6قرار دارد. جدول شماره  (C2)که منطقه از نظر میانگین حساسیت به بیابان زایی در کالس بحرانی 

 بیابان زایی و مساحت و درصد سطح اشغال هر پهنه را نشان می دهد.
 زایی حوضه کویر نمکبیابان بندی حساسیت بهکالس – 6جدول 

 زاییهای حساسیت به بیابانکالس مساحت )کیلومتر مربع( درصد

 (P)دارای پتانسیل  29/0 20/0

 (F)شکننده  49/1814 50/8

 (C1)بحرانی  21/3037 30/14

 (C2)بحرانی  31/11103 30/52

 (C3)بحرانی  3/5251 40/24
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 راضی حوضه کویر نمک استان خراسان رضویزایی انقشه حساسیت بیابان - 4شکل 

 نتیجه گیری و جمع بندی  - 4

زایی در حوضه کویر نمک و پردازش آنها در سیستم های موثر در تخریب سرزمین و بیابانگذاری و وزن دهی شاخصپس از ارزش

شکی، فرسایش بادی، تراکم های اندکس خشاخص انتخابی، بترتیب شاخص 14اطالعات جغرافیایی، مشخص گردید که از میان 

زایی منطقه جمعیت، تراکم پوشش گیاهی، فرسایش آبی و تبخیر و تعرق به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در توسعه و روند بیابان

باشند. بعالوه پس از محاسبه میانگین هندسی شاخص های هر معیار، داشته و شاخص زهکشی خاک نیز دارای کمترین تاثیر می

معیار اصلی، بترتیب معیار اقلیم، فرسایش، مدیریت، پوشش گیاهی و معیار خاک سهم موثری در بروز  5د که از میان مشخص گردی

، کیفیت معیارها، در سه سطح کیفیت باال، متوسط 5زایی حوضه کویر نمک دارند. با توجه به اینکه طبق جدول شماره پدیده بیابان

های عددی پیوست هر نقشه، مبین میزان و درصد سطح ی تهیه شده از این طبقه بندی و دادههاگردند، نفشهو پایین طبقه بندی می

گردد که معیار اقلیم در رتبه نخست تاثیر گذاری مشخص می 5باشد. با نگاهی به جدول شماره اشغال هر طبقه در معیار مربوطه می

توان اینگونه ارزیابی نمود که عوامل قه بندی گردید. بنابراین میدر سطح کیفیت پایین، طب 1.57است و این معیار با اندکس معادل 

 باشد. اقلیمی تاثیرگذارترین عامل و معیار مهم بیابان زایی در این حوضه می

گردد و ارزیابی می (C2)زایی در کالس بحرانی متوسط ارزش عددی اندکس حساسیت زیست محیطی، منطقه را از لحاظ بیابان

 ،(F)ه در کالس شکنند مربع لومتریک 49/1814مساحت  کهزایی نیز حکایت از این دارد اراضی حساس به بیابان نقشه پهنه بندی

کیلومتر مربع تحت عنوان بحرانی  3/5251، (C2)کیلومتر مربع بحرانی  31/11103 (C1) یبحرانکیلومتر مربع عرصه  21/3037

های گذشته، توان نتیجه گرفت که در دههبنابراین می است. (P)ییزاابانیب لیپتانس یدارا یاز اراضسطح ناچیزی و  (C3)شدید 

زایی موجب گردبده تا به مرور زمان از میزان این سطح کاسته و به سطوح در سطح بیشتری داشته و روند بیابان Pاراضی در کالس 
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 C2لب توجه اینجاست که درصد اشغال پهنه اضافه گردد. جا C1, C2, C3های بحرانی و به همین ترتیب به سطوح کالس Fکالس 

 بیشتر و دقیقاً نقش گذار از بحراتی پایین به بحرانی شدید را ایفا می نماید. C3و  C1از 

های آبخیز با سطوح زایی در حوضهبررسی های متعدد نشان داده است که در کشور ایران از این مدل برای ارزیابی حساسیت به بیابان

ها در آوری و پردازش دادهردیده است. اما این پژوهش نشان داد که با انتخاب شاخص های موثر و تهیه و جمعمحدود استفاده گ

برداری توان از این مدل برای ارزیابی زیست محیطی اراضی در سطوح حوضه های بزرگ استانی و کشوری نیز بهرهمقیاس مناسب، می

توان از این مدل برای مطالعه سایر ستثنا نبوده و به منظور پوشش دادن کل استان، مینمود. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده م

شرق کشور در جنوب و جنوب شرق استان،  خیزقره قوم در بخش شمالی، حوضه آب خیزحوضه آبحوزه های آبخیز بزرگ از جمله 

 استفاده نمود. ل غرب استان اترک در شما خیزبخش کوچکی از حوضه آبنیز ز کویر مرکزی در غرب و خیحوضه آب

 تشکر و قدردانی  -5

نتایج این پژوهش، بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی 

و منطبق با  لیل درستهای پایه، تحاست. لذا، نویسندگان این پژوهش، از تمامی کسانی که بنحوی از انحاء در فراهم نمودن داده

نمایند. عالوه بر آن از همکاری کارشناسان و مدیران محترم اداره کل اند تشکر و قدردانی می، کمک نمودههانقشهواقعیت زمینی 

 گردد.منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی نیز صمیمانه قدردانی و تشکر می

 منابع -6

 .سیمای منایع طبیعی استان خراسان رضوی (:1396) ،اری خراسان رضویاداره کل منابع طبیعی و آبخیزد -

خطر  سکیر تیریجهت مد ESAsو  IMDPAدو مدل  ییکارا سهیمقا (:1398، )س.ح ،یعیم.ت.، بد ،یم.، کاشک ،یح.، اکبر ،یجعفر -

 .54-39(، 1)9 خشکبوم. یمجله علم ی،استان خراسان رضو  یگناباد در جنوب غرب یمنطقه عمران ییابانزایب

 ،IMDPAبا استفاده از مدل  ستانیدشت س ییزا ابانیشدت ب یابیارز (:1390) ،ذوالفقاری، شهریاری، فخیره، راشکی، نوری، خسروی -

 .1390 /91شماره  ،های آبخیزداریپژوهش

درکانون  FAO-UNEP و MICD  ،MEDALUSزایی بندی بیابان مقایسه کارایی مدلهای پهنه (:1393) ،فتحی، جعفری، سلطانی -

، علوم آب و خاک / سال نوزدهم / شماره مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،زایی منطقه جرقویه استان اصفهانبحران بیابان

 .1394هفتادویکم / بهار 

با استفاده از  ییزاابانیبحران ب تیریجهت مد یراهبرد یهاارائه برنامه :(1397) ،م راد،یه، اعظم ان،یم، معمار ،یف، اکبر ،یکوشک یضیف -

 .401-414(، 4)8، بحران تیّریو مد یریگشیفصلنامه دانش پ ی،پژوهش ندهیعلم آ

در استان خراسان  ییزاابانیعوامل ب نیترمهّم یبندو رتبه ییشناسا :(1398) ،م راد،یه، اعظم ان،یم، معمار ،یف، اکبر ،یکوشک یضیف -

 . 225-205، 31 ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف ،یدلفبا استفاده از روش  یرضو

استان  اهپوشیبا استفاده از روش مدالوس در حوضه س یاراض بیخطر تخر یابیبندی و ارزپهنه (:1396) یی،مهابادی، اسدی، رضا انیغمائی -

 .1396و چهارم، شماره اول،  ستیجلد ب، های حفاظت آب و خاکپژوهش هینشر ،لیاردب
- Akbari, M. Jafari Shalamzari, M. Memarian, H Gholami, A., (2019): Monitoring desertification processes using 

ecological indicators and providing management programs in arid regions of Iran, Ecological Indicators 111 

(2020) 106011 

- Akbari, M. Reza Modarres, Alizadeh Noughani, M. (2019): Assessing early warning for desertification hazard 

based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran, Journal of Arid Environments. 

- Akbari, M. Feyzi Koushki, F. Memarian, H. and Azamirad, M. (2020): Prioritizing effective indicators of 

desertification hazard using factor-cluster analysis, in arid regions of Iran, Arabian Journal of Geosciences, 

13(8), 1-17. https://doi.org/10.1007/s12517-020-05296-9 

- Akbari, M., Memarian, H., Neamatollahi, E., Jafari Shalamzari, M., Alizadeh Noughani, M., & Zakeri, D. 

(2020), Prioritizing policies and strategies for desertification risk management using MCDM–DPSIR approach 

in northeastern Iran, Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/ s1066 8-020-00684 
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زلزله براساس تکنیک تداخل سنجی راداری منطقه مورد مطالعه:  ناشی ازمانیتورینگ زمین لغزش 
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 چکیده 

اند. ن خطرات ثانویه مهم زلزله در مناطق کوهستانی شناخته شدهزمین لغزش های متاثر از زمین لرزه مدت هاست که به عنوا
شوند. این مقاله با استفاده از تکنیک تداخل سنجی ها میها باعث فعال شدن مجدد لغزش ها در طی تاریخ لندفرمهمچنین زمین لرزه

حسین آباد کالپوش در مواجهه با دو به پایش تغییرات مکانی یک لغزش قدیمی فعال در روستای ، 1Aراداری و تصاویر سنتینل 
می پردازد و مکان هایی را که بیشترین جابه جایی و مخاطره ژئومورفولوژیکی را دارند 1400و سنخواست  1399زمین لرزه رامیان 

 را مورد بررسی قرار می دهد.
غزشی حسین آباد و زون برداشت به طور ریشتر بر کل توده ل 5مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که زلزله رامیان با 

متر، تاثیر سانتی 6/5ریشتر و نرخ باالآمدگی  5.5ها شده ولی زلزله سنخواست با های ساختماننسبی موثر بوده و باعث افزایش ترک

 بیشتری بر لغزش شمال شرقی داشته است و باعث باالآمدگی کف ساختمان ها شده است. 

 ، زمین لرزه، تداخل سنجی راداری، کالپوشزمین لغزشهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Earthquake-induced landslides have long been recognized as a major secondary earthquake hazard in 

mountainous areas. Also earthquakes reactivate landslides throughout the history of landforms. This paper 

using radar interferometry technique and Sentinel 1A images, monitors the spatial changes of an old 

landslide active in Hossein abad Kalposh village in the face of two earthquakes of Ramyan 2020 and 

Sankhast 2021 and have to examine the places with the highest displacement and geomorphological hazard. 

The total results of this study show that the Ramyan earthquake with 5 Richter was relatively effective on 

the total landslide mass of Hossein abad and and increased the cracks of buildings, but the Sankhast 

earthquake with 5.5 Richter and the uplift rate of 5.6 cm, had a greater impact on northeast landslides and 

caused the floor of buildings to rise. 
Keywords: Landslides, earthquakes, InSAR, Kalposh 

 مقدمه - 1

رو به پایین یا سقوط توده نسبتا خشک خاک، سنگ یا مخلوطی از هردو معرفی  ( زمین لغزش را حرکت محسوس1938شارپ )

این پدیده متاثر از عوامل متعدد  ای تاکید دارد.. این تعریف برجنبه کلی اصطالح زمین لغزش و یا به عبارتی حرکات دامنهکندمی

ای ها محرک خارجی یا عامل ماشهلغزششروع زمین زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژیکی و انسانی است، ولی معموالً در

لرزه، حفاری و استخراج معادن و ... نقش های زیرزمینی، زمینمانند بارندگی شدید، ذوب سریع برف، تغییرات ناگهانی در تراز آب

از بارندگی شدید و زلزله  های متاثرها، لغزشرویه شهرها و سکونتگاه(. باتوجه به گسترش بی2006محوری دارد)سیدل و اوچیای، 

ها در مقیاس جهانی می توانند جوامع را در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در معرض آسیب شدید قرار دهند)چاو 

 لغزش با الگوهای فضایی زمین هزاران توانند می ها لرزه زمین و (. همچنین بارندگی2006، ندیم و همکاران، 2004و همکاران، 

( 2006، رستریو و الوارنز ، 2008کنند)لین وهمکاران، مختلف را به دلیل عملکرد نیروهای کنش و واکنش مقاومتی بر دامنه ها، ایجاد

شود، این نوع سنگین با افزایش فشار منفذی و نفوذ در مواد سطحی سبب گسیختگی دامنه و ایجاد لغزش می بارش مثال، عنوان به

به دلیل توپوگرافی قوی  ها لرزه متقابال، زمین. (2019دهد)راولت و همکاران، فاعات پایین تر معموال رخ میلغزش در دامنه های ارت

های زمین (. زمین لغزش2010، اسپولندا و همکاران،  2008شوند)مونیر و همکاران،آنها  می رانش ها در ارتفاعات باال باعثدامنه

اند و خسارات زیادی را به تانی در سراسر جهان به خصوص در ایران و البرز شمالی شدهای باعث آسیب بسیار به مناطق کوهسلرزه

های زیست محیطی، تاریخی و میراث فرهنگی وارد نموده اند، از این رو زمین لغزش های متاثر از ها، سایتها، زیرساختساختمان

ها باعث اند. همچنین زمین لرزهق کوهستانی شناخته شدهزمین لرزه مدت هاست که به عنوان خطرات ثانویه مهم زلزله در مناط

شوند. این رویدادها با مستندسازی تاریخ تغییر پایداری دامنه های لغزشی ها میفعال شدن مجدد لغزش ها در طی تاریخ لندفرم
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ها، خاک و کاهش خسارات لغزش ها برای حفاظت دامنه مطالعه و مستندسازی (2018روبک و همکاران، )باشندقابل پیش بینی می

پرتگاه  تشخیص مثال، عنوان به ژئومورفولوژیکی هایویژگی از مفصلی شرح شامل مطالعات این. مالی بسیار حائز اهمیت می باشد

 این ویژگی ها با استفاده از علم سنجش از دور و استفاده از داده های. باشدغیره می و هاشکاف جابجایی، میزان بدنه اصلی، اصلی،

 خاص، طور به گذشته هایدهه طول تاریخی چون عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای راداری در طی زمان امکان پذیر است. در

و پایش تغییرات  ژئومورفیک لغزش ها برداری نقشه برایUAV تصاویر  و (LiDAR)،(InSAR) راداری سنجی تکنیک های تداخل

 همکاران، و لیندنر ؛2014 همکاران، و اسکایونی ؛2007 ،2004 شولز، ؛2001 هاردینگ، و دهاگرو) مکانی و زمانی گسترش یافته است

 همکاران، و لیو) چی چی زلزله در این زمینه تحقیقات زیادی در جهان صورت گرفته است مانند (.2012، گوزتی و همکاران،  2016

 ؛2016 همکاران، و لی) ونچوان و زلزله ،(2010 همکاران، و صبا) پاکستان زلزله ،(2010 همکاران، و خاتک)کشمیر زلزله ،(2013

باتوجه به اهمیت لغزش های متاثر از زمین لرزه، این مقاله به پایش تغییرات مکانی (. 2015همکاران، و تانگ ؛2018 همکاران، و لیو

و مکان هایی را که بیشترین جابه جایی  لغزش قدیمی فعال در روستای حسین آباد کالپوش در مواجهه با دو زمین لرزه می پردازد دو

 و مخاطره ژئومورفولوژیکی را دارند را مورد شناسایی قرار می دهد.
 

 روش تحقیق داده ها و -2

 موقعیت منطقه مورد پژوهش

کیلومترمربع در شمال استان سمنان و در همسایگی استان گلستان واقع شده  4روستای حسین آباد کالپوش با مساحتی حدود 

های  شهرهای گالیکش و مینودشت استان گلستان و در حد واسط عرض ست. این روستا در شرق و جنوب شرق، در ارتفاعات جنگلیا

̎21 14 49های شمالی و طول 37˚4̍ 25̎  - °37̍ ̎ ̍38  ˚55 - 13 ̎ 47 آباد کالپوش از توابع شهر شرقی قرار دارد. روستای حسین  55˚ ̍

باشد. می 1395نفر براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  3514ترین روستای منطقه با جمعیت رضوان میامی شاهرود، بزرگ

(. آب و هوای منطقه متاثر از اقلیم خزری بوده و همچنین سنگ بستر روستا آهک چرت و مارن دار سازند چمن بید زون 1)شکل

 طقه را تحت تاثیر خود قرار داده اند.کپه داغ می باشد که چندین گسل تراستی و فرعی سنگ های بستر من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه -1شکل 
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 روش تحقیق

( 2019جایی سطح زمین است)دای و همکاران،تکنیک تداخل سنجی راداری یک روش قدرتمند برای تخمین ارتفاع و شناسایی جابه

ها تبدیل شده برداری و نظارت بر حرکت زمین لغزششناخته شده برای نقشهو در دهه گذشته، به یکی از ابزارهای پرکاربرد و کامال 

های دو تصویر راداری از یک محدوده در دو زمان متفاوت)قبل و بعد از وقوع است. این روش با بدست آوردن اختالف فاز پیسکل

لغزش، یک پدیده با توجه به اینکه وقوع زمینزمین لغزش( قادر به نمایش تغییرات قائم سطح لغزش در آن فاصله زمانی خواهد بود. 

گیری خواهد بود، کاتاستروفیک است بنابراین بخش قابل توجهی از حرکت این پدیده در مقیاس زمانی کوتاه قابل مشاهده و اندازه

هد بود. لذا باتوجه به ای مانند زمین لرزه نیز با تصاویر راداری مشهود خواهای متاثر از عوامل ماشهجاییهمچنین نوسانات جابه

لرزه را برای نمایش فعالیت مجدد ای پرتکرار زمینتوپوگرافی کوهستانی، تکتونیک فعال و پیشنیه وقوع لغزش در منطقه، عامل ماشه

مورد ارزیابی قرار  A 1های قدیمی در منطقه کالپوش با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر ماهواره سنتینل لغزش

یکی قبل و یکی بعد از وقوع زمین لرزه  1ها، دو تصویر سنتینلجایی و فعالیت مجدد زمین لغزشخواهیم داد. برای محاسبه نرخ جابه

تصویر اخذ گردید، که  4تهیه شد، و در مجموع برای منطقه،  VVو پالریزاسیون IW ، فرمت تصویربرداری  SLCبا فرمت تصویر 

های شرقی و جنوب شرقی قرار های قدیمی در دامنهآورده شده است. باتوجه به اینکه غالب لغزش 1 اطالعات آنها در جدول شماره

ها و در نهایت جهت تهیه اینترفروگرام  SNAPافزارباشند. همچنین از نرمدارد بنابراین بیشتر تصاویر اخذ شده از نوع گذرباال می

 (.2جایی استفاده شده است)شکل نقشه جابه

 
 اخذ شده از سایت کوپرنیکوس 1A: اطالعات تصاویر سنتینل 1جدول 

 حالت مداری مقدار کوهرنسی تاریخ تصویر بعد از زمین لرزه تاریخ تصویر قبل از زمین لرزه

 گذر باال 92/0 19/09/2020 07/09/2020

 گذر باال 95/0 29/05/2021 05/05/2021

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روژهفلوچارت مراحل انجام پ -2شکل 
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 نتایج و بحث    3

 ها در منطقهلرزه بر فعال شدن مجدد زمین لغزشبررسی نقش زمین

لرزه سنخواست با زمین 1400ریشتر و در سال  1/5لرزه رامیان با زمین 1399های شفاهی مردم منطقه، در سال برطبق صحبت

 3است. با توجه به شکل مین این مناطق را به لرزه درآوردهریشتر، روستای حسین آباد را تحت تاثیر امواج خود قرار داده و ز 5/5

زا، برای ها قرار داشته و در نتیجه یکی از عوامل محرک و تنشکیلومتری از شعاع کانون زلزله 100تا  50غالب منطقه در فاصله بین 

( بزرگی زلزله با مساحتی که زمین 1984لرزه باشد. باتوجه به پژوهش کیفر )تواند زمینها در منطقه میفعال شدن مجدد لغزش

شوند: های ناشی از زلزله به سه گروه عمده تقسیم میدهد رابطه مستقیمی دارد. همچنین لغزشرا تحت تأثیر قرار می لغزش

(، که غالب 1984ها)کیفر،های جانبی و جریانهای چرخشی( و گسترشهای پیوسته)لغزشها، لغزشهای گسسته و ریزشلغزش

 باشند. های متاثر از زلزله در منطقه کالپوش از نوع چرخشی و جریانی میشلغز

 
 
 
 

 

 

 
 

 ها و شعاع تاثیر آنها: نقشه کانون زلزله9شکل 

 

 

 

 

 ها و شعاع تاثیر آنها: نقشه کانون زلزله3شکل 

 

 
 

ن شده است به طوریکه بیشترین آباد در جهت شیب به سمت پاییهای لغزشی حسین، زلزله رامیان باعث حرکت توده4در شکل 

های قدیمی کنار جنگل نیز، زلزله رامیان باعث سانتی متر افتادگی داشته است و در لغزش 3تاثیر را بر زون سست برداشت، با 

 ها راهای سست لغزشلرزه سنخواست پنجهنیز، زمین 5های قدیمی را متاثر نموده است. در شکل افتادگی پنجه شده و غالب لغزش

 سانتی متر باال آمدگی دارد. 5جا نموده است و همچنین بر پاشنه لغزش اثر گذاشته و جابه
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  1399قدیمی حسین آباد تحت تاثیر زلزله رامیان  : نقشه جابه جایی زمین لغزش4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1400آباد تحت تاثیر زلزله سنخواست قدیمی روستای حسین  های: نقشه جابه جایی زمین لغزش5شکل 
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 جاییارزیابی میزان جابه

های اعتبار باشد، لیکن برای ارزیابی نتایج پردازش از روشدر دسترس نمی GPSهای ترازیابی یا در منطقه مورد مطالعه داده

جایی های جابهزیابی نسبی نقشهسنجی نسبی همچون تطبیق با تصاویر گوگل ارث و بازدید میدانی استفاده شده است. جهت ار

رجوع کرد. در این تصاویر باالآمدگی پاشنه لغزش با باال آمدگی کف منازل قابل تثبیت است، همچنین  7و  6های توان به شکلمی

 ها و دیوارهای ورزشگاه و منازل شده است. این تغییرات و جابه جایی ها سبب تخریب، کج شدگی، خمیدگی پایه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالآمدگی کف زمین و کج شدن دیوار باغ -6شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باال آمدگی و کج شدن دیوار حیاط منازل -7شکل
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 نتیجه گیری و جمع بندی    4

نه های زمین لغزش های متاثر از زلزله تهدید های مخاطره آمیزی برای شهرها و مناطق مسکونی ایران می باشند. لذا پایش مداوم په

لغزشی و بررسی تغییرات آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک اینترفروگرامتری تاثیر زمین لرزه های 

رامیان و سنخواست بر پهنه لغزشی قدیمی روستای حسین آباد مورد بررسی قرار گرفت. مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان 

های ریشتر بر کل توده لغزشی حسین آباد و زون برداشت به طور نسبی موثر بوده و باعث افزایش ترک 5.1رامیان با می دهد که زلزله 

متر، تاثیر بیشتری بر لغزش شمال شرقی داشته سانتی 6/5ریشتر و نرخ باالآمدگی  5.5ها شده ولی زلزله سنخواست با ساختمان

اند و عامل های قدیمی برای چندمین بار فعال گشتهاست. در این منتطقه لغزش است و باعث باالآمدگی کف ساختمان ها شده

 ای زمین لرزه تاثیر مستقیمی در جابه جایی این توده ها داشته است . این منطقه نیاز به تحقیقات بیشتر و تخلیه منازل دارد.ماشه
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 در شمال شرق ایران مین لغزشپهنه بندی مخاطرات ز
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 چکیده 

را به همراه  یادیز یو جان یلغزش خطرات مال نیاز جمله زم یدر مناطق کوهستان یعیمخاطرات طب نکهیامروزه با توجه به ا
. در میستین یقانون راض نیگذارد. ما از ا یم یبر جا یادیدر جهان خسارات ز نیاست. رانش زم یموضوع ضرور نید، توجه به ادار

 قیتحق نیاستفاده شده است. در ا رانیلغزش در ارتفاعات شارمال شرق ا نیزم یپهنه بند یلغزش برا نیزم یااز روش ه قیتحق نیا
در  لیاستفاده شده است. اول از همه عوامل دخ Arc GIS 3.10نرم افزار  نیو همچن یفاز ،یبسرفصل سلسله مرات لیاز مدل تحل

مضر، بارش، طول  یله از جاده، کاربرصله از آبراه، فاصفا ب،یجهت ش ب،یله از گسل، شصفا ،یتولوژیلغزش عبارتند از: ل نیزم دهیپد
با استفاده از نرم افزار خبره انتخاب، وزن هر عامل به دست آمد  یسشنا نیو زم ایشد که توسط کارشناسان جغراف یطراح ... ب،یش

که  یو مناطق هیته شمالیمنطقه  ینقشه پهنه بند تیدر نها . شد یریاندازه گArcGIS در  موجود و یها هیو با استفاده از ال
ارتفاعات  نیو همچن رانیبه باجگ کیات نزدارتفاع نفرایقوچان و اس نیشد. ب ییاست شناسا دهلغزش در آنها رخ دا نیاحتمال وقوع زم

 .دهد یجنوب کلت و حاتم قلعه را نشان م
 GIS ، پهنه بندی، ارتفاعات شمال شرق ، های کلیدی: زمین لغزش، فازی،واژه
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Abstract 

Today, due to the fact that natural hazards in mountainous areas, in particular landslides, 

financial and human risks are numerous, it is necessary to pay attention to this problem. Landslides 

cause a lot of damage in the world. We are not satisfied with this law. In this research, landslide 

methods were used for the zoning of landslides in the heights of Sharmal in eastern Iran. In this 

research, a hierarchical and fuzzy title analysis model as well as the 3.10 Gis Arc software were 

used. First of all, the factors involved in landslides are: lithology, distance to fault, slope, direction 

of slope, distance to waterway, distance to road, nuisance, precipitation, length of slope, ... 

designed by experts in geography and land. Using expert selection software, the weight of each 

factor was obtained and measured using existing layers and Gis Arc .Finally, a zoning map of the 

northern region was prepared and areas where landslides were likely to occur were identified. 

Between Ghouchan and Esfarayen, it shows the heights near Bajgiran, as well as the heights south 

of Kalt and HatemKala.  
Keywords: Landslide, Fuzzy, Zoning, North-East Hight, GIS 
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 مقدمه - 1
Anbaalgan (1992از عوامل موثر بر وقوع زم )یو منطقه و عوامل سنگ شناس ایمالیه تالینین-لغزش در منطقه کاتگودام نی، 

را  ریتأث نیشتریبا دو نقطه استفاده کرد. آنها ب بیلغزش و ش نیخطر زم یابیعامل ارز یاراض یکاربر - یاهیلغزش، پوشش گ نیزم
و شبکه  کیزیف ،یانسان یرویدانش ن دنیسنج روش ( با استفاده از2116. کانونگ و همکاران )دمنطقه داشتن نیدر ا نیبر رانش زم

برخورد دهنده ها در شبکه  زانیکه در صورت استفاده از م افتندیو در دهیلغزش را سنج نیعوامل موثر بر زم یمصنوع یعصب یها
از روش شبکه  انهیمنطقه لغزش با استفاده مخف جادی( با ا2118) همکارانر و ویرا خواهد داد. مالک جهینت نیشبکه بهتر نیا ،یعصب

 لغزش است نیزم یپهنه بند یبرا یروش مناسب یمصنوع یکه روش شبکه عصب افتیدرنالیز گسختگی و ا مصنوعیمدرن 

مواجه است و توجه  یتوده ا یها ییهمواره با مشکل جابجا یاراض یکاربر راتییتغ ،یوگرافیزیف ،یمیاقل طیشرا لیبه دل زین رانیا
از  ی، خسارات ناش1386 وریشهر انیتا پا 1372کشور از سال  لغزش نیاست. بر اساس گزارش زم یضرور یعیطب تیمحدود نیبه ا

 ی.( و پهنه بند4-5: 1391و همکاران،  یبرآورد شده است )مراد الیر اردیلیم 126893 ران،یلغزش ثبت شده در ا نیزم 4911
 یبانک اطالعات لیمکان تشکا ران،یآنها در ا یلغزش ها و پهنه بند نیو کار منظم زم یآغاز شد. در بررس1371لغزش در سال  نیزم
لغزش  نیلغزش پژوهشکده زم نیزم یکشور و پروژه بزرگ پهنه بند زیآبخ یهاجنگل ها، جنگل ها و حوزه  رانیلغزش مرکز ا نیزم

 فراهم شد.  یتوسر

الرسرتان،  راحمد،یو بو هیلویکهک ،یاریمازندران، کردسرتان، چهارمحال و بخت ،گیالنکشور  سراسردر  یحرکات دامنه ا وقوع
 یتوسط طوس 92انجام شده در سال  قاتیخطر است. بر اساس تحق نیتهران نشان دهنده گسترش ا ل،یاردب ،یشرق جانیآذربا

در سازمان  نیوارد شده است. گروه رانش زم رانیدر ا یطوس نیبر اثر رانش زم یتومان خسارت مال اردیلیم 51حدود  ساالنه دپناه،یع
را در کشور گزارش کرده است  نیو رانش زم یحرکت دسته جمع 2581حدود  1378کشور تا سال  یدارزیجنگل ها، مرات و آبخ

توسط  1383لغزش کشور که در سال  نیشد. بر اساس گزارش بانک اطالعات زم او رسوب در سرم یو مال یکه موجب خسارات جان
 ینیبوده است )حس الیر اردیلیم 391کشته و حدود  117شامل  نیفرونشست زم 2548از  یاعالم شد، خسارات ناش یوزارت کشاورز

 (.142: 1384 ان،یاست )زمرد افتهی شسو کاه نیبه ا 1371از سال  نالودیب یکوهستان ینواح یها(. دامنه3: 1392کار، 

به جنوب  یآن به موازات شمال غرب یرشته کوه ها یو به طور کل ردیگ یرا در بر م یعیگستره وس رانیشمال شرق ا ارتفاعات
 یشمال یهامنفرد در ضلع یهاو رشت، کوه نالودیاغ، بابخش کپه داغ، الد 4به  توانیخراسان را م یهاشده است. کوه دهیکش یشرق

 دهیپد کی لیپتانس ایخطر  یمناطق بر اساس درجه واقع یکرد. و طبقه بند می( تقسنیو اسفرا یجغتا یها)رشته ریدشت کو
 تیاست که وضع نیشود ا یمطرح م قیتحق نیکه در ا ی( سوال148: 1375 ،یجعفر عتی(. )شر37: 1381و همکاران،  نی)افشر

احتمال وقوع  یو در چه مناطق شتریلغزش ب نیاحتمال زم یلغزش چگونه است؟ و در چه مناطق زانیمنطقه مورد مطالعه از نظر م
 کمتر است؟ ای شتریآن ب

 ازین نیبنابرادهد. یقرار م ریمنطقه را تحت تأث کیآورد و مناطق مختلف  یه بار مب یادیاست و خسارات ز یدیلغزش تهد نیزم
 قاتیهمه تحق هدفاست. یریگمیتصم نیو اجتناب از خطرات و همچن ندهیآ یبرا یزیربرنامه یمناطق برا یبندو پهنه یسازبیبه ش
 نیاز ا یکیوجود دارد.  یادیز یعیطب یها دام نرایدر ارتفاعات شمال شرق ا نیاطراف ماست. همچن طیحل مشکالت مح یبشر

از جمله خسارت به مزارع و باغات، خسارات وارده به  یادیز خسارات هر سال یکیژئومورفولوژ دهیپد نیاست. ا نیمشکالت رانش زم
از  یا با رسوبات ناشدادند، سدها ر یرا هدر م زیآبخ یخاک در حوزه ها ,آن یشده بر رو جادیا ساتیشهرها و تأس یروستاها و برخ

 کردند. یپر م رهیرساندن به جاده ها و غ بیآس ن،یرانش زم

 بیش یکاربر رییتغ ،یکشاورزی اراض یاریدر دامنه ها و آب یوجود گسل و زلزله، کشاورز لیبه دل رانیارتفاعات شمال شرق ا در
 ز،یشاند ن،یاز جمله اسفرا رانیشارمال شرق ا رتفاعاتای ها و ... در برخ بیو گسترش آن در دامنه ها، جهت ش یها و ساختار سراز

 شود. یم یباعث خسارات مال نیو ... رانش زم شابورین
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 مواد و روش ها2.
 یروش منطق فاز. 2.1

ارائه کرد که از آن  1965سال  یرا در سر یفاز هینظر کیمتحده،  االتیدر ا یعصارگرزاده، مدرس دانشگاه برکل یلطف پروفسور
دو  نیب یفیط یندهایفرآی شود. در واقع تفکر فاز یاستفاده م تیعدم قطع عمل بر یبرا هینظر نیمحرمانه تر شد. ا اریزمان بس

 یکند که به معنا یخود پخش م نیرا ب یاز خاکستر یفیط دیو سف اهیشوند. س یدر نظر گرفته م تیو نسب یمطلق برده دار نهیگز
در  شهی( رکیدوگانه )صفر و  یدر علوم مختلف وجود دارد که بر اساس نظام ارزش یادیز یها دهیاست. پد یبودن، فاز یخاکستر

 دارد. ییسطوار شهیاند

معتقد است که  ییبودا شهیاند ،طوییغلط. بر خالف تفکر ارس ایدرست است  ای زیچ کیثابت که طبق آن  یقانون سرانگشت کی
است. .  یدرست و نادرست است، پس درست و نادرست نسب یتا حد زیتواند هم درست باشد و هم نادرست، و همه چ یم زیچ کی
 یبه ورود یازین ،یانسان یبر اساس منطق فاز از آنجا که (.1389، 185 ،یاست )پور طاهر یتفکر فاز یاساس یتفکر مبنا نیا

 یمنطق ابتدا به عنوان روش نیا بیترت نیاطالعات موجود انجام دهد. بد نیب یا سهیندارد، اما قادر است کنترل مقا قیاطالعات دق
 یم کیصفر تا  زا لیو تحل یبه بررس کیپرداختن به صفر و  یبه جا ییشد و بر خالف منطق ارسطو یپردازش اطالعات معرف یبرا

 یها دهیپد یشود. درک منطق یم کتریبه اعمال و طرز فکر افراد نزد بیترت نیکند. به ا یداللت م یپردازد و بر مفهوم صحت نسب
 نیدهد. در ا یم لیتوسعه را تشک یزیاساس برنامه ر ،ییایشده جغراف فیتعر یو تعامل آنها در قالب موهبت ها لیتحل ،ییایجغراف

 دهیچیپ یایدن یازهایبا ن یفوق بحران یاز منطق کهن الگو شتریکه ب دیجد ینکرومانسر مخف کی یکه منطق فاز گفت دیبا انیم
 دارد. یسازگار یامروز

 

 (GIS) ییایاطالعات جغراف ستمینرم افزار س. 2.2

 ییایاست. اصطالح جغراف فضایی یداده ها تیریمد یبرا یوتریکامپ نیگزیجا کی، GIS گریبه عبارت د ،ییایاطالعات جغراف
 ندتوایم ای( شناخته شده است ییای)طول و عرض جغراف ییایها از نظر مختصات جغرافموضوع داده یهاکه مکان دهدینشان م

 یها نهیجداول و پس زم ،یآمار یها کیبلکه در قالب گراف ،یرنگ رینه در قالب نقشه ها و تصاو GIS اده ها درد شود. فیتحر
 شوند. یم یسازمانده یتعامل یو جوها پرس به منظور یشیمختلف نما

 

 GIS اده ها درد -1شکل 
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 .نتایج و بحث3
 لغزش: نیزم فیتعر.3.1

 دادیرو نیا که پس از ردیگ یدار دامنه ها و در کوهستان ها صورت م بیش یاست که در نواح یا هدیپد یدسته جمع حرکات
در کف حوضه  یرسوب یسدها پشتاست، ورود رسوبات فراوان به  دادیرو نیاز اثرات مهم ا یکیدارد که  یادیز یو جان یخسارات مال

دهد و  یرخ م نیزم بیدهد که در جهت ش یرخ م یلغزش زمان نیزمیی(. پارسا 1385. ).دیافزا یخاک م شیبر شدت فرسا زین
قرار  یتوده ا یلغزش ها در گروه جنبش ها نیزم. (1938شارپ )از سنگ و خاک است  یمخلوط ایتوده سرنگ  کیشامل  یگاه

 :رندیگ یم

که از  یهر توده خاک یبرا یارائه کرده اند. لغزش گاه یمختلف فیلغزش، دانشمندان و کارشناسان مختلف تعار نیزم فیتعر در
و عمدتاً به  شودیاشاره م یااز حرکت توده یبه نوع خاص هانیاز زم یو در برخ شودیاستفاده م خوردیسر م نییبه پا بیش
سنگ و خاک  یلغزش حرکت دسته جمع نیزم ات،ی. بر اساس نظردهدیرخ م بیش یداریناپا ثرکه در ا شودیاطالق م ییدادهایرو

تجمعات  ایمانند سنگ ها  یگریاز خاک، مواد د ریبه غ نهیزم نیاز متخصصان در ا یدهد. برخ یرخ م بیر طول شاست که د
 یجزء حرکات جرم م زیشوند را ن یفرستاده م نییبه پا بیگرانش از ش یرویاثر ن رسنگ را که ب ایاز خاک  یمخلوط ای یمصنوع
 یرویدهند و عامل ن یم رییرا تغ نیهستند که شکل زم یه شکل حرکات توده الغزش ها در واقع ب نیزم. (1391 ،ییپارسا) دانند
و وقوع زلزله باعث  دیشد یمانند بارندگ یعوامل نیب نیشود. در ا یدر نظر گرفته م رویعامل ن کیحوادث به عنوان  نیدر ا یگرانش

 شود. یم نیو رانش زم کیتحر
 

 لغزش نیعوامل موثر در وقوع زم.3.2

 کرد: انیب ریتوان به صورت ز یلغزش را م نیبر وقوع زم مؤثر عوامل

 ب،یدر ش یهندس راتییشوند، از جمله تغ یلغزش م لیپتانس ایدر امتداد صفحه  یتنش برش شیکه باعث افزا ی. عوامل خارج1
 دست. نییپا شیفرسا ایسطح آب  راتییزلزله، تغ ه،یتخل ای یریبارگ

 .رهیدما و غ راتییتغ ،یبارگذار ،ینیرزمیز یآب ها ،ی. مانند هوازدگیندام فوقانکاهش دهنده مقاومت ا ی. عوامل داخل2

شامل  کنندهتیکرد. عوامل تقو میرا به دو گروه عوامل مستعد کننده و محرک تقس یثبات یب یتوان عوامل اصل یم یطور کل به
 رییت که ذاتاً در منطقه وجود دارند و کمتر تغاس رهیو غ یشناسو خاک یدرولوژیه ب،یش یشناسختیر ،یشناسنیزم یهاانیشر

 زلزله و... ،یساخت نیزم یهاتیشامل فعال کنندهکیتحر واملو ع شوندیم یکاردست ای کنندیم

استخراج معدن  ف،یضع یاهیپوشش گ ،یاراض یو کاربر بیش رییتغ ،یسطح یافت سطح آب ها ش،یو فرسا یهوازدگ ارتعاش،
 شوند. یم جادیا یانسان یها تیاز فعال یناش ای یکه به طور ناگهان و ... بیدر ش یریو بارگ
 

 در جلوگیری از رانش زمین عو مرات نقش جنگلها.3.3
مهم است.  اریبس نیاز رانش زم یریشود. وجود درختان در جلوگ یخاک م یداریپا شیرشد درختان در دامنه ها منجر به افزا

لغزش در جنگل  نیعوامل زم یاست. بررس شتریو مراتع( ب یکشاورز یها نیمانند زم) یلغزش در مناطق فاقد پوشش جنگل نیزم
 یجنگل یکاربر یرخ داده است که قبالً برا یلغزش ها در مناطق نیبه اتفاق زم بیرق تیدهد که اکثر ینشان م رانیشمال ا یها

درختان و درختچه  ن،یرانش زم یو در مناطق جنگل شود یمرتع استفاده م ای یکشاورز یدر حال حاضر برا اما شده است یاستفاده م
 یاز بارندگ یدر حفظ بخش یتوانند نقش مهم یدرختان نم نیکه ا یشود، به طور یم دهید شگاهیرو طیسخت شدن شرا لیها به دل

و  یحمدم ی)عل ایفا کنند رهیو حفظ آب موثر در خاک و غ شهیاز خاک در اطراف ر محافظتسطح تاج و برگ، , نیزم یبر رو
حفظ آب خاک دارند. درختان  تیفیکاهش ک جهیو تعرق و در نت ریتبخ ندیفرآ نیدر ا یدرختان نقش مهم نیبنابرا .(1386همکاران، 

 االتیدارند. مطالعات انجام شده در ا یآن را سبک نگه م جهیکنند. در نت یم یدر واقع خاک را زهکش ادیو تعرق ز ادیبا مصرف آب ز
 9 نانیاطم تیبدون درخت از قابل یهانسبت به دامنه یجنگل یهاجنگل یهاها در دامنهکه لغزش دهدینشان م( ویمتحده )اوها

 (.1391 ،یمحمدیو عل ییپارسا )برخوردار هستند یباالتر یبرابر
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 یاراض یکاربر رییتغ.3.4
قسمت و  رانیدر شمال ا یکشاورز یراضبه ا یجنگل یاراض یکاربر رییلغزش است. تغ نیاز عوامل مهم زم یکی یکاربر رییتغ 

 شتریاتفاق افتاده است. ب یلیخود را از دست داده اند که به هر دل یجنگل یکاربر یقطع درختان جنگل لیمناطق به دل نیاز ا ییها
چک کو میاقلشوند. یتند کشت م یها بیآن محصوالت عمدتاً در ش یاختصاص دارد که ط یها به کشت محصوالت زراع نیزم نیا

 لیتبد ریبا یها نیخود را از دست داده و به زم لیپتانس یکشاورز اتیپس از چند سال عمل یاراض نیاز ا یکرده و برخ رییمنطقه تغ
دام از جمله عوامل  یادیشده به عنوان علفزار و وجود تعداد ز بیتخر یجنگل ها ایمتروکه  یکشاورز یاستفاده از اراض سوءشوند. یم

 ،یمحمد یو عل ییدفن زباله هستند. )پارسا یمحل ها یداریدر ناپا یها عامل مهم نیدر مراتع است. زم نیش زمموثر در وقوع ران
و  شیبر فرسا یکسانی ریاست، اما در همه موارد تأث ریاز مناطق اجتناب ناپذ یاریدر بس یاراض یکاربر رییروند تغ اگرچه. (1391

از جنگل  یکاربر رییکه تغ یمعن نیاست. به ا یاراض یکاربر رییآستانه لغزش در تغ امر وجود نیا لینخواهد داشت. دل نیرانش زم
 کند. جادیا یشیممکن است مشکالت فرسا یشیفرسا هین الیموجود تا ا یها یکاربر ریبه سا
 

 لغزش نیسن زم نییتع.3.5

 ییهاها مشابه روشروش نیاز ا یرخلغزش استفاده کرد. ب نیزمان وقوع زم نییتع یتوان برا یروش وجود دارد که م نیچند
از  یاریبس ها است.لغزش نیسن زم نییتع برای گرید یکه برخ یدر حال شود،یشکن استفاده مگسل یهامحل نییتع یاست که برا

مختلف  عانوا شوند. یاستفاده م یشناس نیمطالعات زم ریاند و معموالً در سا افتهیتوسعه  یسن عدد نییتع یکاربردها یبرا روش ها
لغزش، نوع و  نیلغزش، نوع مواد زم نیهندسه زم ،یدرجه شکست داخل ،ییجابجا زانیمانند م یتنوع عوامل لیلغزش ها به دل نیزم

 خیروش تار نیآل، چند دهیشوند. در حالت ا یریاندازه گ یمختلف یممکن است با روش ها یمحل میو اقل یاهیتراکم پوشش گ
 زمان لغزش استفاده شود. نانیاطم تیقابل شیافزا یبرا دیمستقل با یگذار

 

 یباستان شناس یروش ها.3.6

 یها تیبه فعال بیممکن است باعث آس ایثبت شده باشد  یممکن است توسط ساکنان محل یمیقد یلغزش ها نیاز زم یبرخ
ممکن است به  یانسان یها تیفعال ای یخیاستفاده از سوابق تار لیاز نقاط جهان، پتانس یشده باشد. در برخ یعیمنابع طب ای یانسان

ماموت در بصره انگلستان بر اثر رانش  خچهیتار .خیسکونتگاه ماقبل تار کیمثال  یبرا د،هزاران سال قبل برگرد یحت ایچند صد 
 نیو ا بوده الدیقبل از م 3111مکان در حدود سال  نیسکونت انسان در ا نیاول یرفت که طبق مطالعات باستان شناس نیاز ب نیزم
 لغزش است.  نیزم ینیحداکثر سن تخم انگریب خیتار

 

 کیژئومورف لیتحل.3.7

کنند. با استفاده  یم رییاطراف تغ یلغزش ها نیاز زم عتریسر اریهستند که در طول زمان بس یلغزش ها اشکال نامتعادل نیزم
انواع  یتوان برا یهد را م یریو پنجه ها، اندازه گ ها اچهیها، پشته ها، در زشیلغزش ها مانند ر نیزم شیفرسا لیو تحل هیاز تجز

 قیگروه ها با تطب نیاز ا کیهر  یبرا یشدند. سن عدد میتقس یگروه با سن نسب 4لغزش ها محاسبه کرد. آنها به  نیمختلف زم
 یاگرچه طبقه بندشد.  نییتع C14داشتند و زمان وقوع آنها توسط  یمشابه یکه مورفولوژ یرام یکوه ها یلغزش ها نیزم ریسا

 توسعه داد. گریمناطق د یتوان برا یرا م یابهمش یشده است، طرح ها جادای یراک یکوه ها یدو محقق برا

 یمنطقه مطالعات.3.8

واحد کپه داغ هزار  است که شامل یشمال شرق یاز واحد ژئومورفولوژ یبخش یاز نظر ژئومورفولوژ رانیشمال شرق ا ارتفاعات
امامزاده خراسان  یشود. ناهموار یم دهید زین یو رضو یها در اسارت خراسان شمال یناهموار نیاست. ا نالودیداغ بمسجد و واحد اال

است. مجموعه  یجنوب شرق - یمحور آنها ساحل غرب نجایاست که در ا رانیفالت ا یواحد شمال یادامه کوهها یاز نظر توپوگراف
جاجرم  هیو از شمال شرق به دشت ترکمن محدود شده و از ناح مانیفر-شابورین یکیونبه چاله تکت یها از سمت جنوب غرب یناهموار
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 تا جنوب مشهد امتداد دارد.

از هم جدا  و کشفرودخانه اترک  یشده است که توسط چاله ساختمان لیاز دو پشته کوه مجزا تشک یالمخراسان ش یناهموار
 یبه جنوب شرق ینام دارد. هر دو رشته کوه از جنوب غرب نالودیب -داغ اال یبهزار مسجد کپه داغ و واحد جنو یشده اند. واحد شمال

آن عملکرد  یحفره همزمان است اما در فرورفتگ کی اترک. شده است لیراستا تشک نیدر هم زیکشف ن-امتداد دارند. رودخانه اترک
خزر  یایاز سامانه در یکنند. اترک بخش یم یزهکش یبه جنوب شرق یاز شمال غرب آنهاکامال مشهود است. زین یگسل طول کی

. و ترکمنستان )به زدیر یخزر م یایکپه داغ و له کردن دشت ترکمن )دشت گرگان( به در یپس از عبور از کوه ها نیاست. بنابرا
 ترکمن هستند. یکه ماسه سنگ ها ونددیپ یآن م ییحوضه انتها

 یآبرفت یرشته تپه ها کیآب آنها توسط  عیاز توز یا شده اند و مقدارجد گریکدیدر اطراف قوچان از  کشفاترک و  یها رودخانه
کرد. اما قسمت  میتقس یو جنوب یتوان به دو قسمت شمال یاترک و کشف رودخانه را م یمحل فرورفتگ نیمشخص شده است. از ا

 لومتریک 25اطراف مشهد حدود  عرض آن در حداکثر کواترنر است. یاز آبرفت ها دهیپوش دشو یم یکه به دشت مشهد منته یجنوب
در کناره ها و  یمتر است. بافت آبرفت 211تا  151 نیکواترنر است و ضخامت آن ب یاز آبرفت ها دهیاست. کل دشت مشهد پوش

 .(1381 ،یطالقان یشده است )عال یبه سمت مرکز دشت دانه بند جیها به صورت دانه درشت و به تدر هیکوهپا
 

 .یافته ها3.9
 GISدر  ی کاریازف. 3.9.1

 انجام شده است: ریدر نرم افزار موارد ز یفاز یها هیال جادیا یبرا

 GISها به نرم افزار  هیورود ال

 .هیال یفاز اتیعمل

 مورد نظر به دست آمد: یها هیپس از انجام موارد فوق، ال تینها در

منطقه با  یسنگ شناس یزش دارد. در نقشه فازلغ نیدر زم یمهم ریآن تأث یهر منطقه با توجه به نوع سازندها یشناس سنگ
مزدوران،  رگان،یت زار،یشمشک، ن د،یلغزش ها عمدتاً در سرچشمه، آب تلخ، اسکارن، ب نیزم نیرخ داده ا یلغزش ها نیتوجه به زم

، Domica یدگرگون یهاسرنگ ،یتر لیهستند. که عمدتاً از مارن، سنگ آهک، چر  یچایجه، دلیشور ر،یتمیسنگانه، الر، آ
ها در مراتع و ه سازند نیمنطقه، ا نیا یاراض یکاربر لی. به دلشوندیکنگلومرا و ماسه ساخته م ،یمحل یکربنات دگرگون یهاسرنگ

متر از  یلی( م227تا  212) یکنند. و از نظر بارندگ یم افتیدر یکمتر دیهستند که در سال نور خورش یشمال بیش یعمدتاً دارا
پراکنده هستند. از  یسطح یمتر قرار دارند. از نظر انحنا 2511تا  2111 نیتند و از نظر ارتفاع در ارتفاعات بمحروم هس یبارندگ

 (2)شکل رندیگ یقرار م یسازندها هر ساله در فصل بارندگ نیرودخانه ها، ا رینظر تأث
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 میزان بارندگی سالیانه -2شکل 

 

 11تا  1است که ساعت  یمربوط به منطقه ا بیسطح ش نیشتریدهد که ب یممنطقه نشان  بیش (3)شکل بداریش ینقشه فاز
است. اما  یمنطقه کشاورز نیدر ا تیمناطق مسطح تر و صعب العبورتر هستند که عمده فعال نیاست که ا نیا تیشب دارد. واقع

آن وجود  لیوم قرار دارد و دلاست که از نظر مساحت در رتبه د دهدرجه رخ دا 45تا  31 یها بیلغزش ها در ش نیزم شتریب
 .است کیسست و نرم دوران مزوزوئ یسازندها

 

 
 نقشه فازی شیبدار، شیب منطقه -3شکل 
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دارد  یا ژهیو تیاهم ییایدهد که ارتفاعات منطقه از نظر جغراف ینشان م یپس از آماده ساز بیش یبرا (4ی )شکلپوسته فاز
کنند و با توجه  یجذب م دینسبت به خورش یاست. الزم به ذکر است که در واقع نور کمتر دیدر جذب نور خورش یکه عامل موثر

در منطقه رخ داده است که نشان دهنده  یعنیدر همان جهت  نیرانش زم است،منطقه رخ داده  نیکه در ا ییلغزش ها نیبه زم
 است. عامل نیا یریپذ بیآس

 
 پوسته فازی شیب و ارتفاعات -4شکل 

 
ارتفاعات پراکندگی در جهات  نیارتفاعات درمنطقه مورد مطالعه می باشد .ا ینشان دهنده توز هیارتفاع پس از ته یازقشه فن

 .مساحت منطقه مربوط به مناطق هموار می باشد نیشتریمی سازد.ب انیشمال و جنوب منطقه را نما ییایجغراف

 

 یریگ جهینت.4

در ارتفاعات شمال شرق کشور شامل قوچان  یغزش با استفاده از منطق فازل نیزم تینقشه حساس هیته قیتحق نیهدف از ا
 نیاست. از ا یطیو مح یطیمح ،یعیمانند عوامل طب یاز عوامل یلغزش ناش نیزم عللباشد.  یم بنگچه، مشهد و حاتم قلعه روان،یش

 فیسطح، بارش، توص یانحنا ب،یاهه، طول شارتفاع، فاصله از جاده، فاصله از شبکه آبر ب،یجهت ش ب،یش ن،یرو عوامل انقباض زم
مطالعه  جیشد. استفاده شده. نتا نییلغزش تع نیخطر زم یپهنه بند بردموجود و کار یلغزش ها نیاز زم فاصله ،یرطوبت توپوگراف

 نیله از زمعوامل بارش، فاص فازی لیدر نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه است. در روش تحل یبحران ینواح ینشان دهنده پراکندگ
از  یعیبخش وس زشلغ نیمناطق مستعد زم یداشتند. پراکندگ یشتریوزن ب یو شاخص رطوبت توپوگراف بیموجود، ش یلغزش ها

 کند. یم جابیمنطقه را ا نیدر ا یبهتر اراض تیریکه مد ردیگ یمحدوده مورد مطالعه را در بر م
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 چکیده 

شک  ست که در زمان  یادهیپد ،یسال خ شدت متفاوت به مختلف یهاا مطالعه از  نیدر ا افتد.می اتفاق ینیبشیپرقابلیصورت غ ، با 

س  یبارش برا یهاداده و سیماد یهاداده شک  تاثیر یبرر سال   آببلخ زیآبر حوضه  ساالنه در  یاهیپوشش گ  در تغییرات یسال خ از 

 ریتصاو، یاهیپوشش گ تیشاخص وضع افته،یبودبه یاهیشامل شاخص پوشش گاین تحقیق  یها. دادهشداستفاده   2020تا  2001

شد ماهانه می رشبا یهادادهو  نیسطح زم  یدما شک  نی. رابطه ببا شش گ  و یسال خ ستفاده از تحل  ی بااهیپو ،  یزمان یهایسر  لیا

س  لیتحل سبه   ونیرگر ستگی و محا س  مورد همب شان داد که   جیقرار گرفت. نتا یبرر شش گ  نیانگیمن  یاردر کل دوره آم یاهیپو

است. بر اساس    دهی( رس %14/3 و 31/3به ترتیب ) زانیم نیبه کمتر 2008 ،2001خشک   یهاسال بوده است که در  درصد   22/10

شش گیاهی    شاخص  ضعیت پو شک   %4/81 و 3/75) بیها به ترتسال  نیا در زین و ضه خ   یهاداده که اندرا تجربه کرده یسال ( حو

که اند ها طی دوره آماری بودهسال  ترین پوشش گیاهی( سبزترین )بیش  2010و  2003 یهاسال  .کنندیم دییتأآن را  زین یبارندگ

 .وده استبدوره  نیانگینسبت به م بودن بارش شتریبو  دمای سطح زمینبودن  تراین مورد به دلیل پایین

 دمای سطح زمین ،شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته ،آبی، بلخسالخشک :هادواژهیکل

Investigation of Drought Effect on Vegetation Changes using Remote Sensing 

(Case study: Balkhab Watershed, Afghanistan) 

Sayed Abdul Raof Mahmood1, Iman Rousta2*, Ahmad Mazidi3 

1. MSc. Student of Remote Sensing and Geographical Information System, Department of Geography, Yazd University, Yazd, 

Iran, sayedraoufm@gmail.com 
2*.Assistant professor, Department of Geography, Yazd University, Yazd, Iran, irousta@yazd.ac.ir 
3. Associate professor, Department of Geography, Yazd University, Yazd, Iran mazidi@yazd.ac.ir 

Abstract 

Drought is a phenomenon that occurs unpredictably and with different intensity at different times .In this 
study, we used data acquired by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) and 
PERSIANN Dynamic Infrared Rain Rate (PDIR Now) to examine the drought effects on vegetation in 
Balkhab Watershed of Afghanistan from 2001 to 2020. For this purpose, MODIS data include EVI, VCI 
and LST, Monthly precipitation data. The relationship between drought and annual vegetation was 
investigated using time series analysis, regression analysis and calculation of correlations. The results 
showed that the average vegetation coverage in the whole statistical period was 22/10%. In this study, the 
dry years of 2001 and 2008 have reached the lowest rate (31/3% and 14/3%), respectively. According to 
the VCI (3/75% and 4/81%) of the basin in these years are under drought conditions, respectively, which 
rainfall data also confirmed. The years 2003 and 2010 with the highest vegetation in this season were 
recorded mainly due to lower LST and higher rainfall than their average period. 

Keywords: Drought, Balkhab, EVI, LST 
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 مقدمه - 1

، یطیمحستی، زیانسان )کشاورز یبر زندگ یتوجهاست که اثرات نامطلوب قابل هامیاقلدر همه  جیرا یعیطب یک پدیده یسالخشک

  یهاشهههاخص (.2020و همکاران،  ، صهههابری1روسهههتا دارد ) یاهی و جوامع گ وحشاتی (، حیاقتصهههاد - یو اجتماع  یکیدرولوژی ه

 .(2015و همکاران،  2)آغاکوچکمؤثر و مناسب هستند    یسال خشک  طیشرا  یو زمان یمکان شیپا یدور برا سنجش از  یسال خشک 

شدت، تأث  یهاشاخص  شک و مدت ریکنترل  شش گ      هایسال زمان خ شاخص پو   ی(، دما3NDVI) شده  اختالف نرمال یاهیشامل 

ی هاشاخص  برمبتنی  هاشاخص و دیگر ( 6TCIدما ) طیشاخص شرا   ،(5VCI) یاهیپوشش گ  تی(، شاخص وضع  4LST) نیسطح زم 

یافته و شاخص پوشش گیاهی بهبود   NDVI یی همچونهاشاخص  نقش (.2020و همکاران،  7لیوسنجش از دور است )   یسال خشک 

(8EVI )9)وانشده است   چند دهه گذشته شرح داده   یطور مکرر در طبه یابیو ارز یسال ، نظارت بر خشک یاهیپوشش گ  ییایدر پو 

 .(2021، روستا، 10اولفسون ;2004و همکاران، 

منظور بررسی بارندگی و   به،  NDVIشاخص  ،EVIساالنه، شاخص    (11SPI)بارش استاندارد   از شاخص  (1394منصوری و همکاران ) 

 NDVIو  EVIبا  SPIسالی  میزان همبستگی بین شاخص خشک    .گیاهی مراتع استفاده نمودند  روی پوشش  سالی بر اثرات خشک 

توان برای بررسی  می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که  می داریمعن 05/0بوده است که در سطح    78/0و  75/0به ترتیب برابر با 

 گیاهی استفاده کرد. های سنجش از دور، پوششسالی از دادهخشک میزان بارندگی و پایش

س 1397و همکاران ) یروزیف س   ی( برر سا شش گ   تیح شاخص پو شک  EVIو  NDVI یاهیدو  سال  هایسال به خ در مناطق  هایو تر

  ییایپو یشاخص مناسب برا NDVIنشان داد که شاخص  جیقراردادند. نتا یموردبررس رانیا ستانیدر دشت س   خشک مهیخشک و ن 

س   ییهادر دشت  یاهیپوشش گ  شد یم ستان یمانند دشت  ست.   یمتکدر رودخانه  یها نه به بارش بلکه به آب جارآن اتیکه ح با ا

 .دهدیتر است بهتر جواب مها متراکمآن یاهیکه پوشش گ یمناطق یآن برا یمحاسبات تیبه ماه باتوجه زین EVIشاخص 

منظور ارزیابی مقدار پوشههههههش گیاهی و تغییرات آن  ( تغییرات پوشش گیاهی استان بلخ افغانستان را به1399)و همکاران  روستا

 یموردبررسآوریل، مه و ژوئن را  یهایس ماهادمحصول سنجنده م NDVI( از سری زمانی شاخص 2019تا  2010طی دوره آماری )

ساحت پوشش گیاهی          قراردادند،  ساحت پوشش گیاهی و ماه ژوئن دارای کمترین م شترین م شان داد که ماه آوریل دارای بی نتایج ن

سههال برای منطقه موردمطالعه گسههترده بوده اسههت    10ها بوده اسههت، تغییرات کمی و کیفی پوشههش گیاهی در طی  در بین ماه

 پوشش ضعیف روند افزایشی را داشته است. و مساحت اراضی با پوشش عالی و متوسط روند کاهشی کهیطوربه

در  یسال وهوا و الگوهای خشک عنوان پاسخی به تنوع آب ( تحلیل مکانی، زمانی پویایی پوشش گیاهی به 2019و همکاران ) 12میشو 

شک مهینمنطقه  س اریتره را  خ ستفاده از داده  2017تا  2000سال از   18قراردادند، این تحقیق طی دوره آماری  یموردبرر   یهابا ا

برای ارزیابی  SPIو شههاخص  VCIشههاخص  یبندانجام شههد، عالوه بر این از طبقه سههنجنده مادیس EVIو  NDVIسههری زمانی 

شک  ستفاده کردند. نتا    یسال الگوهای خ شور ا شیب    در ک شان داد که  صلی کاهش م    یهااسیدر مق NDVIیج ن ،  ابدییساالنه و ف

                                                                    
1 Rousta, Saberi et all 2020 
2 AghaKouchak et all 2015 
3 Normalized Difference Vegetation Index 
4 Land Surface Temperature 
5 Vegetation Condition Index 
6 Temperature Condition Index 
7 Liu et all 2020 
8 Enhanced Vegetation Index 
9 Wan et all 2004 
10 Olafsson, Rousta 2021 
11 Standard Presepetation Index 
12 Measho 
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صد از پ  1/57که  یطور سل یدر ست،      NDVIروند  هاک شان داده ا صد منطقه موردمطالعه بین   16/78ساالنه در حال کاهش را ن در

خالصه کرد   SPIو  VCI یسال خشک  یهافصل رشد شاخص پوشش گیاهی با بارش همبستگی مثبت داشته است، ارزیابی شاخص        

 .تا شدید قرار داشته استمکرر شرایط متوسط  یهایسالسال گذشته در معرض خشک 18که اریتره در طی 

های  ( در تحقیق خود، ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی استان هرات، افغانستان، با استفاده از تصاویر مادیس و شاخص2019) 1رازیپور

NDVI  وVCI   سی نمود  2014ا ت 2003سری زمانی سال   .را برر شک  2008نتایج آن  سال   را خ سال و  ، 2003، 2009های ترین 

 سالی نشان داد.ها با شرایط محدود خشکسبزترین سال 2005

ستا و همکاران )  شک  2020رو شش گیاهی و خ ستان، با       یسال ( ارزیابی تغییرات پو شیر افغان شاورزی در حوزه آبخیز رودخانه پنج ک

(، با  2019- 2010ساله )  10محصول سنجنده مادیس در دوره زمانی    LSTو  NDVIهای سری زمانی شاخص   یهاادهاستفاده از د 

عنوان اوج مه و ژوئن را به یهاها ابتدا درصد پوشش گیاهی منطقه در هرماه را بررسی کردند و نظر به آن ماه   استفاده از این شاخص  

 یسههالو اقدام به اسههتخراج و ارزیابی پراکندگی زمانی و مکانی شههاخص خشههک  پوشههش گیاهی به حیث ماه معرف انتخاب نموده

نتایج  قراردادند.  یآبخیز رودخانه پنجشیر موردبررس   ضه های مه و ژوئن حو( در ماهTCI( و وضعیت دمای ) VCIو 2DSI کشاورزی ) 

شان  شاخص  ن سنجش از دوری در طول دوره موردمطالعه، این من داد که با توجه به  شک  های  شرایط نرمال خ سان   یسال طقه در  نو

که  بر عالوه بین نمودندسال را نشان داده است.     نیترپرآب 2019ترین سال و  خشک  2011و  2017، 2018نموده است که سال   

صلی، وجود رودخانه پرآب و دائم بودن بارش رگذاریباوجود تأث شش گیاهی منطقه تأث    ضه حو یهای ف شیر نیز در پو ه بود رگذاریپنج

 است.

ستا و همکاران )  شک   ( 2020رو سی اثرات خ سال        برر ستان از  شش گیاهی در افغان شاخص  با را  2018تا  2001سالی بر روی پو

شاخص وضعیت پوشش گیاهی )     سنجنده مادیس  NDVIپوشش گیاهی   سبه  با  (VCIو  سطح زمین ) محا های  ( و دادهLSTدمای 

ستفاده نموده   (3TRMM)بارندگی ماهانه  س موردبرا سال         یر شور به ترتیب در  شش گیاهی کل ک شان داد که پو قراردادند. نتایج ن

ساس        5/5و  2/6به کمترین میزان  2008و  2001 ست. بر ا سیده ا صد ر سال )  VCIدر (، به ترتیب 2008و  2001برای همان دو 

های  به ترتیب سال  2008و  2001کنند که تأیید می TRMMهای سالی قرار گرفتند. داده کشور تحت شرایط خشک    ٪72و  84٪

با بیشههترین پوشههش گیاهی    2010و  2009های اند. از طرف دیگر، سههالمتر بودهمیلی 251و  108دارای کمترین میزان بارندگی 

ساالنه که از  تا حدی به دلیل بارندگی 3/16٪ سبت به میانگین تاریخی ) میلی 425و  378های  ست. بر  میلی 327متر ن متر( بوده ا

 سالی را تجربه کردند.شرایط خشک 2010و  2009درصد از منطقه موردمطالعه به ترتیب در سال  21و  VCI ،28س شاخص اسا

 یموردبررسههرا  2017 – 2000های غربی و جنوب غربی در ایران سههالی حوضههه( ارزیابی خطر خشههک2020روسههتا و همکاران )

سههنجنده مادیس و  NDVIروزه  16های ایسههتگاه و داده 30نه دما و بارش های هواشههناسههی روزا قراردادند در این تحقیق از داده

ها همبستگی بین شاخص هواشناسی و شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی وجود استفاده کردند، در نتایج آن SPIشاخص هواشناسی 

شاخص       ست که  شته ا شیه  NDVIدا غربی در منطقه را با اندکی  های مناطق اطراف رودخانه کارون و کرخه را با اندکی کاهش، حا

سال       شان داد که در منطقه  شش گیاهی ن شک  2015و  2008افزایش و تمام منطقه را با کاهش پو سبزترین   نیتربه ترتیب خ و 

شک  سال  ست. در این پژوهش همچنان مناطق با خطر خ صاویر ماهواره    ها طی دوره آماری بوده ا ستفاده از تلفیق ت ای و سالی را با ا

 هواشناسی مشخص کردند. اطالعات

ستا و همکاران )  سی خود تحت عنوان تأث 2020رو شش گیاهی در خاورم    راتی( در برر سانی بر تغییرات پو را طی دوره  انهیعوامل ان

شده        2019تا  2001آماری  شش گیاهی نرمال  شاخص پو ستفاده از  ( MOD13A1,NDVIمادیس ) یمتر صد روزه و پنج 16با ا

                                                                    
1 Razipoor 
2 Drought Severity Index 
3 Tropical Rainfall Measuring Mission 
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که تغییرات  یطی دوره آماری را نشههان داده اسههت، طور انهیها افزایش پوشههش گیاهی در خاورمج عمومی آناسههتفاده کردند، نتای

شک    صلی در این دوره با خ ست    یهایسال ف شته ا شش گیاهی از ژانویه تا اواخر   .رایج که در کل منطقه وجود دا میزان تغییرات پو

شروع ماه مه کاهش می  افتهیشیآوریل افزا سبزتر یابد بو با  ستان می      نینآ  ستان، پاییز و تاب صل بهار و به ترتیب آن زم شد که  ف با

پوشش گیاهی را مناطق ساحلی دریای خزر، دریای سیاه، مدیترانه و در     نیترها و سال در این دوره افزایشی بوده و متراکم  تمام ماه

مصر و ترکیه نشان داده است که عوامل آن را اعمار     شود، بیشترین افزایش پوشش گیاهی را   بزرگ مشاهده می  یهاامتداد رودخانه

قطر، کویت، امارات و عربستان سعودی هستند که عوامل اصلی را هم       کشورهای اتحادیه اروپا هم  نیتراند، خشک سدها بیان داشته  

 اند.دولت دانسته یهااستیجز متغیرهای هواشناسی، سبه انهیتأثیرگذاری بر پوشش گیاهی در خاورم

شک  شیوزه پامرا شش گیاهی و غیره عوامل  هاالبیس  ی، وقوعسال خ شش گیاهی  رگذاریتأث، تغییرات پو ستفاده از   بر پو صاویر   با ا ت

سنجش از دوری هاروشی و اماهواره ستفاده می  ی  ضوع مطالعه    ا س به تحقیق و  توانیمشود. مرتبط با مو و  1)آلمزروی یهایبرر

 ( اشاره نمود.2020و همکاران،  3تانگ ;2020، 2و خو وانگ ;1996لیو و کوگان،  ;2011همکاران، 

 یهابا استفاده از شاخص   آببلخ حوضه  در یو تنش خشک  یاهیپوشش گ  ی بر تغییراتسال خشک  ریتأث یمطالعه بررس  نیهدف از ا

  آمده است.دستبه LSTو  4MODIS ،5PDIR Now یهااست که با استفاده از مجموعه داده سنجش از دوری

 روش تحقیق و هاداده -2

 موردمطالعهمنطقه  -2-1

 قرارگرفتهی موردبررس ی، حوضه آبریز شمالی افغانستان است      هاحوضه  ریزآب که یکی از حوضه آبریز رودخانه بلخ  پژوهش، این در

( تا  34˚،30′)یی ( درجه شههرقی و عرض جغرافیا67˚،46′)( تا 65˚،36′)اسههت. موقعیت جغرافیایی این حوضههه با طول جغرافیایی  

 460از  شیرود با ب نیترلیطوو  نیتربزرگکه حوضههه بلخاب آب تنها رود رودخانه بلخاسههت.  قرارگرفته ( درجه شههمالی37˚،′23)

تحت ی هانیزم پوشهش اراضهی مختلف دارد که از آنجمله   بآبلخآبریز حوضهه  باشهد.  حوضهه آبریز شهمالی افغانسهتان می    لومتریک

از سطح حوضه را شامل     (%4/12) یآب یهانیدرصد و زم  24 للمی یهانیزم، (٪14از ماسه )  دهپوشی  مناطق ،(٪46پوشش مرتع ) 

 (.1)جدول  شودیم

 آببندی پوشش اراضی حوضه آبریز رودخانه بلخطبقه -1جدول 

 پوشش زمین هکتار() مساحت کیلومترمربع() مساحت در صد() مساحت

 وهیدرختان م 2156 6/21 07/0

 محصول در سال( 1) زمین آبی 121999 1220 23/4

 محصول در سال( 2) زمین آبی 5369 7/53 19/0

 متناوبکشت  زمین آبی 230368 7/2303 99/7

 زمین تحت آب و باتالقی 19108 1/191 66/0

 )پوشش باز( یعیطب جنگل 82 8/0 00/0

 یدائم برف 4436 4/44 15/0

 زمین للمی 25310 1/253 88/0

 (داربی)مناطق ش زمین للمی 674933 3/6749 41/23

                                                                    
1 Almazroui et all 2011 
2 Wang and Xu 2020 
3 Tang et all 2020 
4 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
5 PERSIANN Dynamic Infrared Rain Rate 
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 (، بته زارزارچمن، زارعلف) مراتع 1330038 3/13300 13/46

 هاشهرک /خاک برهنهسنگی/  هاتپه 55912 1/559 94/1

 و شن/ زمین شن و ماسه ماسهی هاتپه 411580 8/4115 27/14

 آب 2242 4/22 08/0

 آببلخمجموع مساحت  2883533 3/28835 100

 ازنظریابد. این منطقه کلی از جنوب به سمت شمال کاهش می صورتبهکیلومترمربع است که شیب آن  28835مساحت این حوضه 

ی هادشتترین نقطه آن قسمت شمال آن با متر و پایین 4637اقلیمی قسمت جنوب آن کوهستانی بوده بلندترین ارتفاع آن حدود 

باشد که (. این منطقه دارای تابستان گرم و خشک و همچنین زمستان سرد و خشک می1دارد )شکل متر ارتفاع  241 باًیتقرشنی 

 (.2004فاور، کمال، ) افتدیمهای زمستان و بهار اتفاق های آن در فصلبیشتر بارش

 
 موردمطالعهنقشه ارتفاعی منطقه  -1شکل 

 ایتصاویر ماهواره -2-2

 یبرا سیسنجنده ماد  MOD11A2 لومتریک 1روزه  LST 8و  MOD13Q1 یمتر 250وزه ر EVI 16پژوهش از محصوالت   نیا در

  سیدانلود و استفاده شد. سنجنده ماد    2021سال   017 ریتا تصو  2000سال   337 ریاز تصو  ،(2020-2001) ساله  20ی دوره آمار

از  یافتیماهه و ساالنه اطالعات در روزه، ماهوار، سه  16روزه،  8روزه،  4روزانه،  یزمان کیباقدرت تفک است باند قادر  36با استفاده از  

 تیب 12 کیومتریراد کیباقدرت تفک لومتر،یک 2330و با عرض پوشههش  کرومتریم 4/14تا  4/0 یفیرا در محدوده ط نیسههطح زم

 ریمتر است. تصاو 1000آن  36تا  8متر و  500آن  7تا  3متر،  250آن  2و  1باند  بیآن به ترت یمکان کی. توان تفکدیبرداشت نما

 حیشهد و به تصهح   افتی( در https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears/task/area) تیمورداسهتفاده از سها   یسهنجش از دور 

 ندارند. ازین یمسفرو ات کیمتر ویراد ،یهندس

https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears/task/area
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 EVIیافته بودی بهاهیگشاخص پوشش  -2-3

گیاهی در محدوده شاخص سطح  پوشهش یهاگنالیسازی سبا بهینه NDVIبرای بهبود شاخص  یافتهبهبود شاخص پوشش گیاهی

خاک و کاهش اثر اتمسفر شامل پراکنش ذرات معلق  زمینههههبرگ با استفاده از انعکاس باند آبی برای تصهههحیح سهههیگنال پهههس  

هب روا    افتهیتوسعه هت. ترکی هرای     اس هی ب هط تجرب طبق  گردیده است افتهیتصحیح اتمسفری منجر به ایجاد شاخص گیاهی ارتقاء ب

 (.1994و همکاران،  1هیوت) 1رابطه 

(1) EVI = 𝐺 × (
𝐵𝑁𝐼𝑅− 𝐵𝑅𝐸𝐷

𝐵𝑁𝐼𝑅+𝐶1 × 𝐵𝑅𝐸𝐷−𝐶2 × 𝐵𝐵𝐿𝑈𝐸+𝐿
)                 

گیاهی ساالنه پوشش (2)  = 
∑(𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 017 𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 001)

23
   

ند       BLUEBو  NIRB ،REDB( 1در فرمول ) با یب  ند آبی،        قرمزمادون به ترت با ند قرمز و  با عد فاکتور   L=1نزدیک،  نده لی ت خاک،    کن

6C1= ،5/7C2=   ستفاده ضرایب سول در    شده ا صحیح پراکندگی آئرو ستفاده از باند آبی ی قرمز با باندهاجهت ت فاکتور  =5/2Gو  ا

شد وزنی می ساالنه از    2و همچنان فرمول ) با شش گیاهی  سنجنده مادیس     23( میانگین پو صویر  سبه ت ست  شده محا هیوت و ) ا

 (.2002، 1999، 1997، 1994همکاران، 

 (LSTدمای سطح زمین ) -2-4

دمای سطح زمین حرارت  کسلیپی اهمیت زیادی دارد. هر السخشک ی محیطی همچون هایابیارزدمای سطح زمین در مطالعات و  

ی  هاپوشههشدر سههنجش از دور معادل میانگین دمای  کسههلیپدمای سههطح زمین برای هر  نیبنابرا دهدیماشههیای متغیر را نشههان 

با استفاده  تصویر از دمای سطح زمین دریافت شد و     920 درمجموع(. در این پژوهش 1386علوی پناه، است ) مختلف سطح زمین  

 .شد( محاسبه 2020-2001سال از سال ) 20ی آماری طی دوره ریگنیانگیمبا  ( دمای سطح زمین ساالنه3) هرابطاز 

 = LST ساالنه (3)
∑(𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 017 𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 001)

46
 

 (Now PDIR)تصاویر بارش  -2-5
( در دانشگاه 2CHRSدور )توسط مرکز هواشناسی و سنجش از  دشدهیتول ی سنجش از دوریهادادهی از ریگبهرهتخمین بارش با 

ی جدید میزان بارش هاداده( و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. بدین منظور، از مجموعه 3UCIکالیفرنیا، ایروین )
و  ˚N60( کیلومتر و با پوشش )4 * 4) باالوضوحی با اماهواره( محصول بارش PDIR Now) یواقعپویا نزدیک زمان  قرمزمادون

S60˚ )ی هادادهقرار گرفت.  مورداستفادهو  افتیدر 2020تا  2000از اول ماه مارس سال  استفاده شد. این داده هاPDIR Now 
و  4نیباشد )نوومی دسترسقابل( a.eng.uci.eduhttp://chrsdatساعته، روزانه، ماهوار و ساالنه از سایت ) 6، 3، 1 صورتبه

 (.2020همکاران،
 (.2020و همکاران، نیتا دسامبر محاسبه شد )نوو هیژانو ریاز مجموع تصاومیزان بارندگی ساالنه  GISافزار با استفاده از نرم

 (SPIشاخص بارش استانداردشده ) -2-6

سال       شده در  ستاندارد س به 1993شاخص بارش ا شک  همکاران برای پایش و 5کیمک لهیو شد  یسال خ این . در منطقه کلرادو ارائه 

شک  تواندیم شاخص  سالی   یسال اثر خ ستفاه از بارش،  و تر شش برف و جریان آب رودخانه را با ا شان دهد.   رطوبت خاک، پو ها را ن

شک  شده      به تواندیم نیز منطقه در یک یسال پایش خ ستاندارد شاخص بارش ا سطه  شود. در هر مقوا شاخص   یاس زمانی انجام  این 

                                                                    
1  Huete et all 1993, 1997, 1999, 2002 
2 Center for Hydrometeorology and Remote Sensing 
3 University of California, Irvine 
4 Nguyen et all 2020 
5 McKee et all 1993 

http://chrsdata.eng.uci.edu/
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  یهاماهه( و بر مبنای داده 48 و 36، 24، 12ماهه( و بلندمدت ) 9 و 6، 3، 1مدت )کوتاه یهااسیدر مق یسال برای محاسبه خشک  

 .است مفیدبارش که همبستگی باالیی نسبت به هم دارند 

(4) SPI =
𝑋𝑖− 𝑋𝑚

𝑆𝐷
 

انحراف معیار در طول دوره آماری  𝑆𝐷میانگین بارش در طول دوره آماری و  𝑋𝑚، فصههل یا سههال، هرماهدر بارش  𝑋𝑖در رابطه فوق،

بارندگی بیش از بارش متوسط  یدهندهمقادیر مثبت نشان 2در جدول ، از این محاسبه منظور تفسیر و بررسی نتایج حاصلبهاست، 

 (2015و همکاران،  2شاه ;2007ران، و همکا 1کانسیلیرمنفی عکس آن است ) و مقادیر

 (2020)روستا و همکاران، SPIبا توجه به شاخص  یسالخشکدوره مرطوب و  یبندطبقه -2جدول 

 SPI طبقه

 =<2 شدید مرطوب

 1.99تا  1.5 مرطوبخیلی 

 1.49تا  1 مرطوب

 -99/0تا 99/0 نرمال باًیتقر

 -1.49تا  -1 خشک

 -1.99تا  -1.5 خیلی خشک

 - >=2 شدیدخشک 

 (VCI) یاهیپوشش گ تیشاخص وضع -2-7

 NDVI ریاز مقاد یادامنه لهیوسبه VCI( ارائه شد. شاخص 1995بار توسط کوگان ) نیاول یبرا یاهیپوشش گ تیشاخص وضع

بدون  سالی و مناطقمناطق دارای خشک .است 1تا  -1 نیشاخص ب نیا ی. مقدار عددگرددیشده و نرمال ممحاسبه مدتیطوالن

 EVIجهت که شاخص ازآنتعریف شدند.  ٪100تا  1/35و بین  ٪35و  0بین  VCIسالی به ترتیب بر اساس مقادیر شاخص خشک

صورت درصد و به VCIشاخص  یشاخص استفاده شد. مقدار عدد نیاز ا زین VCIمحاسبه  یاست. برا NDVIشاخص  افتهیارتقاء

 کینزد ریدر منطقه و مقاد دیشد یسالدهنده وجود تنش و خشکبه صفر نشان کینزد ریاد. مقشودیداده م شینما 100تا  0در بازه 

( و 5طبق رابطه ) VCI. شاخص باشدیدر منطقه م یو عدم وجود تنش آب یاهیپوشش گ تیمطلوب بودن وضع انگریب 100به 

 (.1997 کوگان،) شودیم فیصورت درصد تعربه

(5) VCI =(
𝐸𝑉𝐼 − 𝐸𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛
) ∗ 100 

در کل  بلندمدت نهیشیبکمینه و  EVIبه ترتیب  maxEVIو  minEVIشاخص پوشش گیاهی بهبود یافته ساالنه، EVIدر فرمول فوق 

 .(2004و همکاران،  3باشد )چنمی 2020تا  2001از  موردمطالعهمنطقه 

 نتایج و بحث 3

 EVIیرات مساحت پوشش گیاهی بر اساس شاخص غیبررسی خشکسالی و ت -3-1

ساله بررسی شد. طی دوره آماری  20آب افغانستان در یک دوره میزان تغییرات پوشش گیاهی ساالنه حوضه آبریز رودخانه بلخ

مجموع مساحت پوشش  نیکمتربوده است که  درصد 22/10(، EVIمیانگین مساحت پوشش گیاهی بر اساس شاخص ) موردمطالعه

. سال اندداشتهدرصد از مساحت مجموع منطقه مطالعه را  71/4و  14/3، 31/3به ترتیب  2011و  2008، 2001ی هاسالهی را گیا

و اما سال  اندداشته متریلیم2/234، 2/206در مقایسه با میانگین درازمدت بارش، کمترین بارندگی را به ترتیب با  2008و  2001

                                                                    
1 Cancelliere et all 2007 
2 Shah et all 2015 
3 Chen et all 2004 
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نرمال بوده است. منطقه  باًیتقریک سال  SPIتر نزدیک به میانگین دوره و همچنان نظر به شاخص ممیلی 1/324با بارندگی  2001

تجربه کرده است. در  درصد 95/16 و 71/21، 74/20را نیز با مساحت به ترتیب با  2010، 2009، 2003ی پر آب هاسالمطالعه 

ذکر گردیده است. بر این  2020 تا 2001 یهاسال نیلعه بمنطقه موردمطا EVI پوشش گیاهی ، میانگین تغییرات مساحت3جدول 

بیشتر از میانگین دوره بوده است و  هاآنی است که میانگین پوشش گیاهی هاسال 2019و  2015، 2013، 2012ی هاسالاساس 

 .اندکردهی دیگر پوشش گیاهی کمتر از میانگین دوره را تجربه هاسال

های هموار حوضه آب در قسمتآب رود بلخباشد در حوضه بلخ اثربخش کامالًمساحت پوشش گیاهی برای  تواندینمیی تنهابهبارش 

پوشش گیاهی را داشته و عمدتاً منطقه کشاورزی را تشکیل  نیترمتراکمباشد ی اطراف آن میشهرهاکه شامل شهر مزارشریف و 

 سالاست. در  محدودشدهها و پوشش گیاهی تنها در کف دره تهافیکاهشهای مرتفع حوضه به سمت کوه جیتدربهدهد. این آمار می

 (2شکل ) اندداشتهو مناطق کشاورزی بیشترین مساحت پوشش گیاهی را  شهرهای به وقوع پیوسته است تنها مراکز سالخشککه 

 (2020-2001طی ) (mmبارش )، (˚Cمیانگین تغییرات ساالنه مساحت پوشش گیاهی به )%(، دما ) -3جدول 

 EVI (%) VCI (%) LST (˚C) PDIR (mm) SPI سال

2001 3.31 75.32 24.47 206.26 - 1.78 

2002 9.64 23.29 17.05 345.87 0.00 

2003 20.74 23.41 13.31 421.22 0.95 

2004 8.86 27.02 17.75 366.31 0.24 

2005 8.87 18.78 19.93 369.14 0.29 

2006 8.36 31.52 19.71 378.94 0.41 

2007 8.05 28.35 21.27 338.46 - 0.13 

2008 3.14 81.42 16.75 234.19 - 1.47 

2009 21.71 16.71 19.47 452.63 1.32 

2010 16.95 1.86 21.29 498.18 1.91 

2011 4.71 67.33 16.91 324.18 - 0.33 

2012 12.22 18.19 21.39 324.44 - 0.34 

2013 10.14 16.59 21.41 348.30 - 020.  

2014 7.15 27.16 16.89 353.73 0.10 

2015 13.60 19.78 14.89 386.56 0.50 

2016 8.62 13.96 26.31 295.52 - 0.72 

2017 9.19 17.19 18.05 285.57 - 0.79 

2018 5.20 39.85 21.65 367.23 0.23 

2019 13.94 10.78 20.83 409.79 0.78 

2020 10.06 24.41 16.65 250.97 - 1.20 

 0.00 347.88 19.30 29.15 10.22 میانگین

 

در طبقه  هاپوششکه مناطق با پوشش گیاهی در یک طبقه و سایر  دهدیمی مرطوب و خشک را نشان هاسالنمونه از  2شکل 
 .اندشده محاسبهدیگر 
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 ی خشک و مرطوب در منطقه مطالعههاسالنمونه تغییرات پوشش گیاهی  -2شکل 

 VCIغییرات مساحت پوشش گیاهی بر اساس شاخص ی و تسالخشکبررسی  -3-2

 کندیم دیتائ VCIاز کل مساحت منطقه مطالعه بوده است. شاخص  درصد 15/29میانگین بلندمدت مساحت خشک  3نظر به جدول 

مساحت خشک  به وقوع پیوسته است که این دو سال با بیشترین یسالخشکدر منطقه مورد مطالعه  2008و  2001ی هاسالکه در 

و  2011ی هاسال. بعد از این دو سال اندگرفتهی قرار سالخشکاز کل مساحت منطقه تحت شرایط  درصد 4/81 و 3/75به ترتیب 

تحت  هاآناز مساحت کل  درصد 8/39 و 3/67اند به ترتیب ترین پوشش گیاهی را داشتهکم EVIکه با توجه به شاخص  2018

به ترتیب با  2009و  2016، 2019، 2010ی هاسال خشک. نظر به این شاخص کمترین مساحت اندگرفتهی قرار سالخشکشرایط 

ی دیگر هاسالباشند. ی مرطوب میهاسالکه بیانگر  اندکردهشرایط خشک را تجربه  هاآنمساحت  درصد 6/16 و 3/16، 8/10، 8/1

تغییرات مساحت پوشش گیاهی و  3شکل  نرمال محسوب شدند. اًبیتقری هاسال ازجملهآن  بلندمدتنظر به این شاخص و میانگین 

 دهد.مساحت خشک را در دوره آماری نشان می
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 (2020 - 2001آب افغانستان طی )( در حوضه آبریز رود بلخVCI) ( و مساحت خشکEVI) یاهیگتغییرات مساحت پوشش  -3شکل 

 
 در منطقه مطالعه VCIاساس شاخص ی خشک و مرطوب بر هاسالنمونه تغییرات مساحت  -4شکل 

 LSTو  SPI ،PDIR یهاشاخصغییرات مساحت پوشش گیاهی بر اساس اثر بارش و دما بر ت -3-2

شدت رشد گیاه دچار اختالل شده و به ترنییباالتر یا پا یهااست. در درجه حرارت متفاوتگیاهان  انواع درجه حرارت مناسب برای
 ریآنزیمی و انعقاد پروتئین تأث یهاتیگیاه نظیر فتوسنتز، جذب آب و مواد غذایی، تعرق، فعال تیفعال درجه حرارت بر .ابدییکاهش م

وانتقال عناصر نقل چنین برای، نگهداری شادابی پروتوپالسم و همهادراتیدر گیاهان برای ساختن کربوه آب، سوآناز  .گذاردمی
آن به  ازحدشیب یسی. هم خشکی خاک و هم خشودیها مسلول کوچک ماندنو  قسیمغذایی الزم است. کمبود آب باعث کاهش ت

آمد.  به دست+( 1) نشانیباست و همبستگی  شدهمحاسبهبا استفاده از تصاویر بارش  SPIشاخص  ازآنجاکه. زندرشد گیاه صدمه می
پوشش گیاهی را  برنیزمو دمای سطح بارش  ریتأث 5کاهش و افزایش دیگر آن شده است. شکل  زمانهمپس کاهش و افزایش یکی 

باشند و ی خشک میهاسال ازجملهنسبت دمای زیاد و بارش کم  2008و  2001گفته شد سال  قبالًکه  طورهمان، دهدیمنشان 
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 2003ی مرطوب محسوب شدند. سال هاسال ازجملهبا دمای نزدیک به میانگین دوره و بارش زیاد  2019و  2010، 2009ی هاسال
بارش بیشتر از میانگین دوره و دمای پایین باعث شده است خاک رطوبت را بیشتر نگهداشته تا پوشش گیاهی خصوصآ مراتع بیشتر با 

نزول  شدتبهبارندگی آن نزدیک به میانگین دوره است اما میزان دما در فصل رشد گیاه  آنکه با 2011رشد و دوام بیاورند. سال 
در چند هفته اول زمستان بارش  2018شده است و اما در سال  هاآنو از بین رفتن پیش از پیش نموده و باعث یخ زدن گیاهان 

پوشش گیاهی  زودهنگامخیلی زیاد باعث افزایش میانگین بارش ساالنه شده است، در این سال افزایش آنی دما باعث از بین رفتن 
 (.3مراتع شده و باعث کاهش پوشش گیاهی ساالنه شده است )جدول 

ی هاسالروند و می حساببهی نرمال هاسال ازجملهبا بارندگی و دمای نرمال دارای پوشش گیاهی متوسط و  2015، 2002ی هاسال
 (.5بودند )شکل نرمال  باًیتقری هاسال ازجملهدیگر با بارش و دمای نزدیک میانگین دوره بلندمدت 

 
 (2020 - 2001آب افغانستان طی )ش گیاهی در حوضه آبریز رود بلخپوش برنیزمبارش و دمای سطح  ریتأثمقایسه  -5شکل 

 
 ی خشک و مرطوب در منطقه مطالعههاسالدر  SPIنمونه تغییرات شاخص  -6شکل 
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 مورداستفادهی هاشاخصو  هادادهی بین داریمعنهمبستگی و سطح  -3-6

، با توجه به اینکه دهدیمره آماری در منطقه نشان را طی دو SPIو  VCI،PDIR ،LSTی هاشاخصبا  EVI( همبستگی 4جدول )

ستفاده از داده های   SPIشاخص   شان       PDIRبا ا ست همبستگی بین  شده ا سبه  ست که  999/0 محا نمایانگر افزایش و یا کاهش   ا

شد یمیکی افزایش یا کاهش دومی  ستگی منفی   VCIبا  EVI، اما مهم اینکه با ستگی مث  -677/0همب  747/0بت و با بارش با همب

( بیشههترین همبسههتگی را در دوره آماری دارند، اما با آنکه دما بر کاهش و >05/0pی )داریمعنرگرسههیون خطی و سههطح  جهیدرنت

شان نداده است،    داریمعنرابطه  هاشاخص از  کیچیهافزایش پوشش گیاهی تاثیر گذار بود با   نیز  SPIبا  VCIشاخص   کهیدرحالن

 ( دارد.>05/0pی در سطح )داریمعنطه با راب -638/0همبستگی 

 EVI VCI PDIR SPI LST 
EVI 

R2 P_Val 

EVI 1     1 0 

VCI - 0.677* 1    0.458 0.001050 

PDIR 0.747* - 0.638* 1   0.560 0.000152 

SPI 0.748* - 0.638* 0.9996* 1  0.560 0.000152 

LST - 0.240 - 0.065 - 0.151 - 0.165 1 570.0  0.307641 

 VCI, PDIR, SPI, LSTی با هاشاخصبا  EVI( بین شاخص =05/0P) یداریمعنهمبستگی و سطح  -4 جدول

 (2020 – 2001آب )در حوضه آبریز رود بلخ PDIR و LST ،VCIپراکندگی درصد مساحت پوشش گیاهی ساالنه با  -7شکل 

 یبندجمعی و ریگجهینت 4

های هموار حوضه آب در قسمتآب، رود بلخباشد در حوضه بلخ اثربخش کامالًبرای مساحت پوشش گیاهی  دتوانینمیی تنهابهبارش 

و عمدتاً منطقه کشاورزی را تشکیل  اندداشتهپوشش گیاهی را  نیترمتراکمباشد ی اطراف آن میشهرهاکه شامل شهر مزارشریف و 

 است. محدودشدهها و پوشش گیاهی تنها در کف دره افتهیکاهشوضه های مرتفع حبه سمت کوه جیتدربهدهد. این آمار می

و بیشترین  2011و  2008، 2001ی هاسالمجموع مساحت پوشش گیاهی را  نیکمتر موردمطالعهدر منطقه  EVIنظر به شاخص 

ی هاسال 2019و  2015، 2013، 2012ی هاسال. همچنان اندداشته 2010، 2009، 2003ی پرآب هاسالمساحت پوشش گیاهی را 

ی دیگر پوشش گیاهی کمتر از میانگین دوره را تجربه هاسالبیشتر از میانگین دوره بوده و  هاآناست که میانگین پوشش گیاهی 

به وقوع پیوسته است.  یسالخشکدر منطقه مطالعه  2011، 2008، 2001ی هاسالکه در  کندیم دیتائ VCI. شاخص اندکرده

ی هاسالباشند. ی مرطوب میهاسالتجربه کرده است که بیانگر  2009و  2003، 2019، 2010ی هاسالرا  کمترین مساحت خشک
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نیز نظر به بیشترین و  SPIشاخص  نرمال محسوب شدند. باًیتقری هاسال ازجملهآن  بلندمدتدیگر نظر به این شاخص و میانگین 

آمده دستبه VCIمشخص شد که  کرد. دیتائرا  VCIو  EVI یهاشاخص نتایج بلندمدتکمترین میزان بارندگی نسبت به میانگین 

همبستگی باشد.  دیافغانستان مف آبرودخانه بلخ زیدر حوضه آبر یسالخشک یابیارز یبرا LSTو  SPIبا  تواندیم EVIاز شاخص 

 677/0r=. 05/0) کخش ریبا مساحت غ EVI( و >677/0-r =. 05/0 P) VCIشاخص  و مساحت خشک EVI نیب ونیرگرس و

P< )تمام طبقات  نیب یبوده است. همبستگ کسانیEVI یداریبوده و روابط مثبت معن یو متوسط منف دیشد یسالخشک طیبا شرا 

و  2001 یهاسال VCIو  EVIمرطوب، متوسط و نرمال به دست آمد. هر دو شاخص  یلیخ د،یمرطوب شد طیبا شرا EVI نیب

مطالعه، بارش با دما رابطه  نیا یهادر تمام محاسبه ن،یرا مرطوب نشان دادند، همچن 2010و  2003 یهارا خشک و سال 2008

 داشته است. یمنف هرابط EVIرابطه مثبت و دما با  EVIبارش با  ،یمنف

 هاجنگل یسوزآتشپوشش گیاهی از قبیل استفاده چوب درختان جنگل برای سوخت، فشار دام بر مراتع،  نابودکنندهعوامل مخرب و 

از اثرات مهم بر پوشش گیاهی داشته باشد مانند  تواندیم هایسالخشک. نام بردتوان می بلندمدتو  مدتکوتاهی هایسالخشکو 

ی گیاهی، هایماریبرفتن محصول زراعی، کاهش شدید محصوالت دامی پایه و تولیدات لبنیات و چوب، هجوم حشرات و  نیب

بر رشد پوشش  مؤثراما عوامل  ؛ واثرات اقتصادی و اجتماعی باالخرهافزایش قیمت محصوالت غذایی و  و مراتع، هاجنگلی سوزآتش

گیاهی مانند درجه حرارت، رطوبت، انرژی تابشی، ترکیب اتمسفر و عناصر غذایی مانند )کربن، هیدروژن، اکسیژن...( باعث رشد و 

 شود.افزایش پوشش گیاهی می
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 چکیده 

 یجهان اسیکه در مق ونددیپیبه وقوع م یانو انس یعیتوسط عوامل مختلف طب یطیمخاطره مح کیفرونشست به عنوان  دهیپد

 یپژوهش فرونشست دشت کاشمر به عنوان بخش نیوجود دارد. در ا نینشست زمفرو زانیم نییو تع یابیارز یبرا یمختلف یهاروش

ورد م 2021تا  2017 یهاسال یدر ط یرادار یسنجهکتار به روش تداخل 63400 حدوددر  یو با مساحت یمرکز زیاز حوضه آبر

 ریمتغ ریو تصو 04/04/2017 خیمبنا مربوط به تار ری، تصو1 نلیماهواره سنت ریپژوهش از دو تصو نیقرار گرفت. جهت انجام ا یابیارز

شامل؛ ورود انجام شد در شش گام  ریشدند. پردازش تصاو یمعرف SNAPبه نرم افزار  یبه عنوان ورود 25/03/2021 خیمربوط به تار

و  یتداخل نما، حذف اثر توپوگراف هیته ر،یتصاو یمختلط منفردنگر، ثبت هندس رینها به تصاوآ لیرم افزار، تبدخام به ن یهاداده

 84تا  46 زانیسال، منطقه مورد مطالعه به م 4 مدتو در نشان داد در مناطق مختلف دشت کاشمر جیفاز. نتا یابیو باز یلترگذاریف

فرونشست اتفاق افتاده  متریسانت 21تا  5/11 نیببطور متوسط مناطق  نیساالنه در ا کهیدچار فرونشست شده است. بطور متریسانت

–یشمالو  یغرب-یروند جهت شرق نیدر جهات مختلف نشان داد ا هالیپروف یکامل فرونشست دشت کاشمر و بررس یاست. الگو

از که گسل درونه  نکهیباتوجه به ا. است و اطراف شهر کاشمر یمرکز یهاداشته است و حداکثر فرونشست مربوط به بخش جنوبی

از سفره  بی رویه یبهره بردار نیبنابرا، شدهلیمتما گسلنیبه سمت ا ینیزم ریمنطقه است و آب ز یشناس نیمهم زم یساخت ها

بدست  جینتا. پذیر خواهد کرد حیشود که جهت فرونشست را توج ینیرزمیدر سطح آب ز دیسبب افت شد تواندیم محدودهنیدر ا

به موقع  تیریقرار داده و در صورت عدم مد یدشت کاشمر را درحالت بحران ن،یآنست که فرونشست زم انگریپژوهش ب نیآمده از ا

 .دینما جادیرا ا یریناپذ انخسارات جبر تواندیم یطیمخاطره مح نیو مناسب، ا
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Abstract 

The phenomenon of land subsidence as an environmental hazard occurs by various natural and human 

factors. There are different methods on global scale to assess the extent of land subsidence. In this study, 

the subsidence of Kashmar plain as a part of central basin of Iran with an area of  63400 ha was evaluated 

by radar interferometry method during the years 2017 to 2021. To conduct this research, two images of 

Sentinel-1 satellite, i.e. the base image (Master) dated 04/04/2017 and the variable image (Slave) dated 

03/25/2021 were introduced to the SNAP software. Image processing includes six steps; 1- Raw data 

converted into single-dimensional mixed images, 2- Geometric registration, 3- Preparation of the 

interferogram, 4- Removal of topographic effect, 5- Filtering and 6- Phase recovery. The results showed 

that in different areas of Kashmar plain during 4 years, the study area has suffered from 46 to 84 cm of land 

subsidence; so that the annual subsidence has been recorded between 11.5 and 21 cm. The subsidence 

pattern of Kashmar plain and the study of profiles in different directions showed that this trend had an east-

west and north-south direction and the maximum subsidence is related to the central parts and around the 

city of Kashmar. The results of this study indicate that these records of land subsidence pushes the Kashmar 

plain in a critical state and if not managed in a timely and appropriate manner, this environmental hazard 

can cause irreparable damages. 

Keywords: Land subsidence, Kashmar plain, Sentinel, Water resources management, Land degradation  
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 مقدمه - 1

از  هیرو یبرداشت ب مدت، های مستمر و طوالنییخشکسالهای اخیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی همچون تغییر اقلیم، در دهه

باعث تخریب سرزمین شده و خسارات زیست محیطی فراوانی ایجاد نموده است  ی، و تغییر کاربری اراضینیرزمیز یهاآبهای سفره

 (.2019اکبری و همکاران، )

نسبت به  ینیرزمیزآب  یمنطقه، بروز خشکسال کیشوند، بطور مثال در یم جادیکمبود بارش کوتاه مدت ا لیبه دل هایخشکسال

 یخشکسال ایو کمبود بارش(  ادیز ری)تبخ یهواشناس یهایدهد. خشکسالیرخ م یتریطوالن یدر بازه زمان هایخشکسال ریسا

 تواندیم ،یخشکسال زانیباالرفتن م لیاز دال یکیشود.  ینیرزمیآب ز یباعث خشکسالمی تواند )کمبود رطوبت خاک(  یکشاورز

بر  نیزم یبر سطح آن و زهکش ینیرزمیو تعرق، اثر برداشت آب ز ریبر تبخ یاراض یکاربر رییتغ ریتاث ه طوریکهب .دخالت بشر باشد

بر وقوع  یلیو دل ینیرزمیسفره آب ز هیباعث کاهش  تغذ مواردنیاموثر دانست که  توانیرا م یآب سطح ستمیس هیتخل شیافزا

 (.1389همکاران، فر و  انی)نادر باشدیم ینیرزمیآب ز یخشکسال

کم عمق  یهانهشته ای یآبرفت افتهین میکه با رسوبات تحک ییهااز حوضه بویژه، ینیرزمیروز افزون برداشت ازمنابع آب ز شیافزا

 (.1390نوحه گر، و  زاده نی)حس گرددیم نیزم ینشست عموم یبه عبارت ایو  نیاند منجر به فرونشست سطح زمانباشته شده ییایدر

زمین ناشی از آن، از اهمّیت بیشتری برخودار است. در مناطق مختلف جهان فرونشست  ی و نیرزمیز یهاافت سطح آبراستا در این 

مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده تاثیر دخالت انسان در طبیعت  های گذشتهو سده پدیده فرونشست طی چندین دهه

 1-با استفاده از تصاویر سنتینل فرونشستبه بررسی ارتباط  2019 در سال هو نیلست. و در نتیجه رخداد پدیده فرونشست بوده ا

حداکثر فرونشست در شرق پکن رخ داده است و تا سال  نشان داد ی در پکن پرداخت که نتایج آن مطالعهشناس نیزم یهابا گسل

و پاسخ آبخوان  یتولوژیشده توسط لنشست کنترلفرو ،(2014) مینورخاک است. دهیمتر در سال رسیسانت 11از  شیبه ب 2017

 داده استشده نشان زده نیتخم فرونشست خچهیکرد. تار یبررس یرادار یسنجرا توسط تداخل یدر حوضه باندونگ، اندونز یفصل

رسیده ر سال متر دیسانت 12به  یو نرخ فرونشست خط یافته شیافزا یمتر تجمعیسانت 45 به میزانکه فرونشست به طور مداوم 

ی پرداخت. از استخراج مکرر در مناطق کوهستان ینظارت بر فرونشست ناش یبرا 1DInSAR یفناور یابیارزبه  (2014ژن گوا  ) .است

 یو بهره بردار تیریمددر ایران نیز  .شده است ینشان داد که استخراج مکرر باعث فرونشست مناطق کوهستان مطالعات ایشان جهینت

ها ها، چشمهتاالب یدکیاست. رودخانه خاموش، خشکشده  بحران آبایجاد و  تخریب سرزمین دهیپد دیجر به تشدنادرست آب، من

 زگردها،یو رخداد ر نیدشت در کشور، شور شدن خاک، نشست زم 292شدن  یممنوعه و بحران ،ینیرزمیافت سطح آب ز ها،اچهیو در

 یو رفتارسنج 2یاب جهانیهای موقعیتسیستم با نصب باگذشت زمان و (.1395ن، و همکارا یلیاست )جل موضوعنیآثار ا نیترینیع

 (. 2001همکاران،  و ی)موسو ه استمقدار فرونشست وارتباط آن با برداشت آب مشخص شد ن،یسطح زم

ستان خراسان کشور از جمله در ا یهااز مناطق و دشت یاریدر بس هبود ینیزم ریکه حاصل برداشت آب ز نیرخداد فرونشست زم

 پور وی)لشکر شابوری(، ن1385همکاران،  پور ویکاشمر )لشکر یهادر دشت ینیرزمیز یهااز آب هیرو یبر اثر برداشت ب یرضو

عالوه بر مطالعات انجام شده  است. شاهده( به وضوح قابل م1386و 1384پور و همکاران،یمشهد )لشکردر دشت ( و 1386همکاران، 

اندرسون و همکاران های نوین تداخل سنجی راداری است اشاره نمود: یگر از مطالعات که با استفاده از روشتوان به برخی دمی

، (1398پور و همکاران ) یلشگر. باشدیم دشت کاشمر یشرق-یغرب مسیراز وجود فرونشست در  یها حاکآن یهاداده، که (2008)

ها نتایج آن .کردند یبردسکن را بررس -اطالعات فرونشست دشت کاشمر ،یارراد یسنجتداخل کیبا استفاده از تکن یادر مطالعه

در ، نیز (1397و همکاران ) یکوه بنانسانتیمتر نشست در دشت کاشمر رخ داده است.  17که در این بازه زماانی ساالنه  نشان داد

در دشت کاشمر نرخ فرونشست  یبررس یبرا 1397تا  1394 یهامربوط به سال Sentine-l ماهواره دیجد ریاز تصاو ی دیگرپژوهش

انجام هدف از  در سال فرونشست دارد. متریسانت 17حالت  نیشتریدر ب منطقهنیاکه نتایج این تحقیق نیز نشان داد  .نداستفاده کرد

                                                                    
1- Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) 
2- Global Positioning System, GPS 
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زمانی یعنی ی در جدیدترین بازه رادار یسنجسنجش از دور و تداخل یفناوربه کمک  دشت کاشمر فرونشستی بررس این پژوهش

 یکشاورز عیتوسعه سرنماید. می ریپذکمتر امکان اریبس یهانهیتر و با هزقیتر، دقعیرا سر مطالعاتنی، که ااست 2021تا  2017

دشت شده  نیا ینیرزمیو افت سطح آب ز هیرو یسبب برداشت ب ریاخ یدر دهه ها یآب ازین شیو افزا تیجمع عیهمراه با رشد سر

گزارش ها نشان  نی. همچنیرداستان قرا گ یبحران یدشت در زمره دشت ها نیسبب شده تا ا ینیرزمیسطح آب ز است. افت ممتد

 این روند استمراراز  نیز نشان یو کمبود بارندگدر منطقه مورد مطالعه بیش از یک دهه است که ادامه داشته  یخشکسالدهند می

دشت  .اندشده بایردرصد قنات ها  70که  یبه طور میهست یگریپس از د یکی هاشاهد خشک شدن قنات هامروزعالوه بر آن،  است.

 ونیلیم 35از  شیبتجمعی مخزن  یکسر یدارا ینیرزمیز یمتر مکعب آب از سفره ها ونیلیم 129ساالنه  شتکاشمر با توجه به بردا

 (.1393ی بوده است )نجف زاده و همکاران، در دوره آمارمتر سطح سفره  21/1 آن افت متوسط ساالنه ی جهیمتر مکعب است که نت
  

 روش تحقیق ها وداده -2

 موقعیّت جغرافیایی و خصوصیات منطقه مورد مطالعه 2-1

 یشهر مشهد قرار دارد. به عنوان بخش یلومتریک 240و  یاستان خراسان رضو یدر جنوب غرب رانیا یدشت کاشمر در شمال شرق

در جنوب  یدرجه شمال 35 ییایعرض جغراف یدرجه شرق 57 ییاینمک با طول جغراف ریکودر شمال  یمرکز کویر زخیاز حوضه آب

و از جنوب  وشیر یدشت کاشمر از شمال به محدوده مطالعاتنشان داده شده است.  1که درشکل  قرار دارد یاستان خراسان رضو

بردسکن و قاسم آباد  یغرب به محدوده مطالعاتآباد و از  ضیاز شرق به ازغند و محوالت ف یونسیبجستان  یبه محدوده مطالعات

خشک تا خشک است.  مهین میاقل یکاشمر دارادشت  زخیحوضه آب (.1390منابع آب، هیشود )دفتر مطالعات پایبجستان محصور م

 جادیعد و برق و اهمراه با ر یبه صورت رگبار های باران عمدتأ محدود به فصل زمستان و بهار و معموی بارندگ زشیر منطقه نیدر ا

 زانیشده است که محفر محدودهنیدر ا قیعم مهیو ن قیچاه عم 507تعداد  1396-97سال  یبراساس آماربردار. است البیس

 ینیرزمیکننده آب ز نیدرصد از منابع تام 82 ی. به عبارتباشدیمتر مکعب م ونیلیم 3/134  ینیرزمیاز منابع آب ز انهیبرداشت سال

چاه در بخش  لقهح 386درصد است. در محدوده مورد مطالعه  5/98ها از چاه انهیکه حجم برداشت سال باشدیها ماهمربوط به چ

شده است، حلقه چاه در بخش خدمات حفر 35حلقه چاه در بخش صنعت و  28حلقه چاه در بخش شرب و بهداشت،  58 ،یکشاورز

متر مکعب به صورت شرب و بهداشت،  ونیلیم 04/16 ،یا در بخش کشاورزهاز چاه یمتر مکعب آب استحصال ونیلیم 42/115که 

که این حجم  ردیگ یمتر مکعب در بخش خدمات مورد استفاده قرار م ونیلیم 14/2صنعت و  شمتر مکعب در بخ ونیلیم 71/0

 یا ت آب منطقه)شرکبرداشت موجب افت سطح آب زیرزمینی، کاهش حجم استاتیک آبخوان و فرونشست در منطقه شده است 

 .(1398 ،یخراسان رضو
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 یو خراسان رضو رانیدر ا مطالعاتی منطقه تیموقع -1شکل 

 های مورد نیازداده 2-2

که  است ازیمورد ناز منطقه مورد مطالعه در تاریخ های متفاوت  1-حداقل دوتصویر ماهواره سنتینلنرخ فرونشست  برآوردبه منظور 

 یرادار یسنجهدف انجام تداخلپژوهش  نیدر ا .است https://scihub.copernicus.eu پایگاه یماهواره ا ریتصاو یهیمنبع ته

منظور به  نی. بدباشدینقشه فرونشست م هیته تاًیو نها ییابجاج زانیم ،یتوپوگراف طیشرا ها،یناهموار ها،یو بلند یپست ییو شناسا

 نیفرونشست زم ،(1398و همکاران،  ی)زند باشدیم Sentine-l ریتصاوزش پردا یبرا یکه در واقع نرم افزار Snapکمک نرم افزار 

 -1استفاده شد: 1 نلیماهواره سنت ریفرونشست در منطقه مورد نظر از دو تصو زانیم نییتع یبرا .شد ی و تخمین زدهابیدر منطقه ارز

  25/03/2021 تاریخ مربوط به slave)) ریمتغ ریتصو-2 ؛ 04/04/2017 خیدر تار (master) امبن ریتصو

 روش انجام کار 2-3

(، ثبت SLC)  1مختلط منفرد نگر یها دادن آنها به داده رییها به نرم افزار و تغبا انتقال داده گام 6ها در و پردازش داده لیتحل

و  ی)زند شودیانجام م مرجع کردن نیبرآورد فاز و زم لتر،یو قرار دادن ف یتوپوگراف راث حذفنگار،  تداخل هیها، تهداده یهندس

 نیباشد. در ا SLC)) مختلط منفردنگر ریتصاو ایخام و  یهابه صورت داده تواندیم sentinel-1 یهاورود داده (.1398 اران،همک

 دمختلط منفر یهابه داده لیتبد ی،مدارداده های سنجنده و  ونیبراسیکال یهالیو توسط فا شدخام استفاده  یهاپژوهش از داده

مختلف و  دید یایزوا لیدل بهگام  نیا رد،یگ یمورد استفاده قرار م یسنجهر دو نوع تداخلی ثبت هندسدر مرحله  .انجام شد گرن

گردد. یم هیمرجع توج ریاست که نسبت به تصو ریرمتغیتصو کی ر،یدر طول ثبت تصاو دارد. یرادار حالت بحران یانحراف یرهایمس

و دوم برآورد دامنه و فاز  یاصل ریبا تصو سهیدر مقا یتصویر فرع کسلیهر پ یید بود، اول جابه جاشامل دو گام خواه ریثبت تصاو

 ریمشابه در هر تصو یهاکسلیپ ر،یتصاو یبعد از ثبت هندس ،یها در تصویر فرع کسلیدر هرکدام از پ ونیپوالس نتریبا ا .هاکسلیپ

هستند که شامل اطالعات دامنه  یمختلط ریتصاو SLC ریتصاو (.2006، ید بود )اککنخواه نیزم یمتناظر با مکان مشترک در رو

                                                                    
1 - site laparoscopic colectomy(SLC) 
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 گنالیهر س نما معموالًبدست آوردن تداخل ی. براباشدینما متداخل کی یرادار ریحاصل از ضرب مختلط دو تصو جهیند. نتاو فاز

  iQAeعدد مختلط   ترادار به صور ریدر تصو کسلیپ کی گنالیس شود. یدوم ضرب م ریاول در مزدوج مختلط تصو ریتصو کسلیپ

رادار باشند )اطالعات  ریتصو گنالیدو س yو  x. اگر باشدیرادار م ریفاز تصو Qتابش، و  هیزاو iدامنه،  Aگردد که در آن  یم انیب

 (.2000داشت )زبکر،  میخواهنیموجود باشند(، بنابرا ریفاز و دامنه هر دو با هم در تصو

𝑋 =  𝐴𝑒(−𝑖𝑄1)     𝑦 = 𝐵𝑒−𝑖𝑄2 
برابر خواهد  ریحاصله از دو تصو ینما. آنگاه تداخلباشدیم  1,2Q  گنالیفاز س کسلیهر پ گنالیدامنه س Bو  A میدار رابطهنیکه درا

 بود با:

𝑥𝑦 = 𝐴𝑒(−𝑖𝑄1)* 𝐵𝑒−𝑖𝑄2=𝐴 ∗ 𝐵 = 𝜋𝑟(𝑄2−𝑄1) 

اختالف فاز  زیو ن هاگنالیس یهادر مورد دامنه یاطالعات یحاو ضربنی. حاصل اباشدیمزدوج مختلط م نشان دهنده y رابطهنیدر ا

مجموعه  یکند. برا یم رییدرجه تغ 360صفر تا  نیاست که ب ینما عدددر تداخل نیزم یهر نقطه رو یاختالف فاز برا آنها است.

که معرف اختالف  ییهانچیو به صورت فر یسطح خاکستر 256 با  توانیدرجه تغییر فاز را م 360دامنه  ن،یزم یاز نقاط رو یا

هر  (.1385داد )رهنمون فر و همکاران،  شیاست با سطوح مختلف نما متریسانت 2/89 یعنیفاصله صفر تا نصف مقدار طول موج 

اثر  دیبا ییجابجا زانین به مبرد یپ یبرا .باشدیم ییو جابجا یمرتبط با توپوگراف ماًیاست که مستق ینما شامل اطالعات فازتداخل

 ینمااول و دوم و تداخل ریما با استفاده از اختالف فاز دو تصونتداخل  کی یبه منظور حذف اثر توپوگراف را حذف نمود. یتوپوگراف

 ینمالشوند تا تداخ یم قیحاصل از هم تفر ینماگردند. سپس، دو تداخلیم جادیدوم و سوم ا ریاز اختالف فاز در تصو زیدوم ن

 ری. به تصودیآ یاز حاصل ضرب تصویر اول در مزدوج تصویر دوم به دست م SAR ریدو تصو نیاختالف فاز ب ایجاد شود. یقیتفر

فاز همانطور که  ریبوجود آمده است. تصو یفاز و کوهرنس ریشود، که از دوتصو یفروگرام گفته م نتریمختلط، ا ضربنیحاصل از ا

و عوارض مختلف  هایو بلند هایاست و شکل متفاوت پست یافتیو در یارسال یهاگنالیها وستالف پرتوگفته شد نشان دهنده اخ

 هایو بلند یرا در مناطق مختلف متناسب با پست یتوپوگراف راتییکند و شدت تغ یشکل را ثبت م یاشکال موج قیاز طر نیسطح زم

که دچار  یو دقت محاسبات در مناطق  slaveو master ریدو تصو یهاگنالینشان دهنده تطابق س یرکوهرنسیتصو دهد. ینشان م

دهنده تر باشد نشان کینزد کیبه  یکوهرنس بیهرچه ضر است و کیصفر و  نیمقدار آن ب شده اند خواهد بودکه معموالًفرونشست

 استفاده نیگلداشتا یقیتطب لتریماها از فنتداخل زیجهت کاهش نو مرحلهنیا یدر انتها است. مناطق نیدر ا شتریدقت محاسبات ب

 دهیهستند در رفع ابهام فاز ناد یکم یبا همبستگ ادیز یزنو یکه دارا یمناطق تمیالگورنیدر ا (.1398 زندی و همکاران،شود ) یم

 دهیکم هستند، ناد تیفیک یکه دارا ییفازها تمیالگورنیشبکه اشاره کرد. در ا یبه تراکم باال توانیآن م یهاتیشود. از مزیگرفته م

 ریگردد که از تأثیباعث م عملنیشود. ایاستفاده م ریباشند، در پردازش تصاویم ییباال تیفیک یکه دارا ییشود و از فازهایگرفته م

 یگردد )زندیوجه م نیفاز به بهتر یابیبه باز نجرشود، که خود م یریباال جلوگ تیّفیمناطق با ک یکم بر رو تیّفیک یدارا یمناطق

 خواهد شد.مرجع  نیزم ،یرقوم یدر مرحله قبل توسط مدل ارتفاع شدهیابیباز ریتصو گام آخردر  (.2003و همکاران، 

 

 نتایج و بحث -3

 ییجاجابه کمک فراوانی به ارزیابیکه  شداستفاده  یرادار یسنجتداخل کیمحاسبه فرونشست از تکن یبراهمانطور که گفته شد 

 .خواهد بود نیمز

 متریسانت 84تا  46 ،سال 4 یمناطق مختلف دشت در بازه زماننشان داده شده است  2در این بررسی همانطور که در شکل  

 است. فرونشست قابل مشاهده متریسانت 21تا  5/11 نیانه در مناطق مختلف بیبصورت سال یعنیفرونشست داشته 
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 شت کاشمردر د نیفرونشست زممیزان نقشه  -2شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دشت کاشمر پروفیل های بررسی روند فرونشست  (3شکل )
 

پس از گذر از منطقه بیشینه فرونشست یعنی محدوده شهر کاشمر، هرچه  1شود در پروفیل مشاهده می 3همانطور که در شکل 

 4و  3های کند. پروفیلیز از الگوی مشابهی پیروی مین 2از شرق به غرب می رویم روند نسبی فرونشست افزایشی است و پروفیل 

کامل فرونشست دشت کاشمر روند  یالگونیز نشان دهنده افزایش شدت نشست از شمال به جنوب است پس می توان گفت که 

 است. اطراف شهر کاشمر و یمرکز یهااست و منطقه حداکثر فرونشست مربوط به بخش جنوبی – یو شمال یغرب -یشرق

است،  نیبا سطح زم نیریتوده سخت ز یو نقطه تالق ینیزم ریآب ز یخشک محل باال آمدگ مهیها در مناطق خشک و ن گسل
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 یدسترس یبرا یانسان یها گاه از سکونت یاریبس جهینت. در دنباشیدر دسترس م یها منابع آب به فراوان گسل هیحاش درنیبنابرا

 لومتریک 700. مناطق همجوار گسل بزرگ درونه با طول حدود اند افتهیاستقرار  ها گسلاور و مناطق مج یآب در حواش منابعنیبه ا

 کینزد اریاز گسل درونه و محدوده بس یلومتریک 5در فاصله  تینفر جمع هزار 130حدود . تعداد رودی به شمار م مناطق نیاز ا یکی

در جنوب که  اند شده گسل بنا یو قوچ پلنگ بر رو آباد یعل آبنو، ،یفرشه، نا از روستاها مانند یا پاره یاند و حت افتهیبه آن استقرار 

از منابع  یبردار به وجود آمده در محل گسل، امکان بهره یگسل درونه و شکستگ تیبا توجه به وضع و اند افتهیگسل درونه استقرار 

منطقه است که  ین شناسیمهم زم ینه از جمله ساخت هاگسل درو (.1387 ،یرا در گذشته و حال فراهم نموده است )عنابستان یآب

از مواد  یرخساره رسوب رییاز دشت تغ قسمت نیکه در ا یاست به طور شدهشکاف ها  لیدر محل تشک یرخساره رسوب رییسبب تغ

در  ینیزم ریز یهابکه برداشت اندک آ یشده است، به نحو داده صیو رس( تشخ لتی)به طور عمده س دانهزیدانه درشت به مواد ر

و  یرینفوذپذ زانیدر م رییتغ جهیرخساره و در نت ریی. به علت تغگردد یمناطق م رینسبت به سا یشتریسبب فرونشست ب بخش نیا

به  ینیزم ریمنطقه، آب ز ینیزم ریز یهاآب ینقش گسل درونه در زهکش ژهیعمق سنگ کف به و راتییتغ ،یکیدرولیه تیهدا

 یجنوب هیاز غرب به سمت شرق است. لذا در حاش یبه طور محل انیکه در غرب آن جهت جر یبه نحو شدهلیمتما گسلنیاسمت 

 یحتنیکم است. بنابرا اریبه آن بس ینیزم ریآب ز یوجود دارد که سهم ورود یگسل درونه و محل شکاف ها در غرب دشت، محدوده ا

که (1387پور و همکاران،  یشود )لشکر ینیرزمیدر سطح آب ز دیسبب افت شد تواندیم محدودهنیکم از سفره در ا یبهره بردار

 -یبا محور شرق سیناود کیدشت کاشمر به صورت  .خود می تواند دلیلی بر توجیح فرونشست در جهات گفته شده در منطقه باشد

 یو گچ یمارن ،یرسوبات رس یجنوب یحاست و در نوا یدگرگون یها ستیشامل ش شتریدشت ب یاست و ارتفاعات بخش شمال یغرب

متشکل از قلوه  یسطح هیشده اند که ال لیمتفاوت تشک یبا دانه بند ییها هیدشت از ال نیوجود دارد و رسوبات ا وسنیبا سن م

رس . درعمق، گرددیو درشت مشاهده م زیر یبندبا دانه یآبرفت یهاعمق تناوب افق شیو با افزا باشدیسنگ، سنگ، شن و رس م

 یدشت، سنگ شناس یآبرفت ها یدانه بند عیدر توز شود. یمحسوب م ینیرزمیبه عنوان سنگ بستر سفره آب ز وسنیوپلیم

بر اساس آنچه  منطقه نقش داشته است. کیارتفاعات و تکتون یو توپوگراف یمورفولوژ ،یالبیس یها انیو جر یندگبار میسازندها، رژ

 رخساره رییاند، از شمال به سمت جنوب دشت تغ قرارگرفته کفگ سن یکه بر رو یبرفتجنس طبقات آ گفته شده در این منطقه

غربی و -تواند یکی از دالیل برقراری روند شرقیکه این موضوع نیز می ابدییم شیافزا یرس یهایدرصد کان جیتدر به و دهدی م

 جنوبی فرونشست در دشت کاشمر باشد.-شمالی

بردسکن  -اطالعات فرونشست دشت کاشمر ،یرادار یسنجتداخل کیبا استفاده از تکن یادر مطالعه( 1398پور و همکاران ) یلشگر

 ینواحنیباشند. در ایمناطق به لحاظ فرونشست م نیتردشت خصوصأ جنوب بردسکن گسترده یغرب یهیکرده که ناح یرا بررس

حداکثر مقدار  اساس نیمتر است. بر ا1.8ماهواره  دید یادر راست 2003-2010 یهاسال یطدر  یفرونشست تجمع زانیم نیشتریب

 دیجد ریاز تصاو در پژوهش خود، (1397و همکاران ) یکوه بنان متر در سال بوده است. یسانت 26ساله،  7 یدوره یط انهینشست سال

Sentine-l لیرد مطالعه دشت کاشمر و خلنرخ فرونشست استفاده کرد. منطقه مو یبررس یبرا 1397تا  1394 یهامربوط به سال 

های یافته در سال فرونشست دارد. متریسانت 17حالت  نیشتریدر ب که دشت کشمر و خلیل آبادنشان داد آنان  جیآباد است که نتا

طی بازه در  کهبوده  دشت کاشمر یشرق-یاز وجود فرونشست در طول ضلع غرب یحاکنیز  (2008اندرسون و همکاران ) مطالعات

ثبت در سال  متریسانت15مربع را با نرخ فرونشست  لومتریک 800-750(، فرونشست محدوده 2006-2003) مورد بررسیزمانی 

فرونشست و مناطق  زانیاز لحاظ م محققان نیا جیبا نتا 2021تا  2017 یهاسال نیب در تحقیق حاضربه دست آمده  جینتااند. هکرد

استفاده شد  (4ی )شکل رکوهرنسیتصوسنجی محاسبات انجام شده در نقشه فرونشست از برای صحّت دارد. یاریمشابهت بس ریدرگ

 که دچار فرونشست ی استو دقت محاسبات در مناطق  slaveو master ریدو تصو یهاگنالیسنسبی نشان دهنده تطابق که 

 . اندشدهحداکثر
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 دشت کاشمرکوهرنسی ( نقشه 4شکل )

 یبنددسته یسازنهیبه یاست برا یاوهی( که ش(Jenks ستوگرامیه یعیطب یهاشکست یبندطبقه با استفاده از روش تیر نهاد

متوسط  اد،یز اد،یز یلیبه چهار طبقه نشست خ 5در شکل مناطق دچار فرونشست ، «یعیطب» یهادرون کالس ریاز مقاد یامجموعه

 گرید نیانگیکردن انحراف از م نهیشیها با بکالس نیانگیسط از مکردن انحراف متو نهیکم قیاز طر روشنیا شد. یبندطبقه مو ک

 شود. انجام میها گروه

در کالس درصد  33اد،یز در کالس درصد 26اد،یز یلیدرصد از منطقه دچار فرونشست خ 5توان گفت که  ی( م5باتوجه به شکل)

قرار دارند شامل شهر کاشمر و اطراف  ادیز یلیست خکه در طبقه فرونش یمناطقگیرند. قرار میدرصد در طبقه کم  36 متوسط و

 یشامل مناطق غرب رندیگ یقرار م ادیکه در طبقه ز ییها، قسمت)بسمت دشت بردسکن( مناطق در غرب دشت کاشمر یآن و برخ

ط قرار دارند که در طبقه کم و متوس یو مناطق )عمدتاً رسوبات ریزدانه دشت سر پوشیده و مناطق کشاورزی( هستند یو جنوب غرب

  باشند. یم ی )دشت سر اپانداژ و فرسایشی(و شرق یمناطق شمال عموماً
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 در دشت کاشمر نیفرونشست زم یبند طبقه( نقشه و نمودار 5شکل )

 نتیجه گیری و جمع بندی -4

 84تا  46 (،2021تا  2017ه )سال 4 یکه در مناطق مختلف دشت کاشمر در بازه زمان دادنشان  از این پژوهش بدست آمده جینتا

مقدار در اطراف  نیشتریب و جنوبی – یو شمال یغرب -یروند فرونشست شرق به وقوع پیوسته است. نیزمدر فرونشست  متریسانت

 قابل رؤیت است.شهر کاشمر 

به  شدهلیمامت گسلنیبه سمت ا ینیزم ریآب زو منطقه است  یشناس نیمهم زم یگسل درونه از جمله ساخت هاباتوجه به اینکه 

گسل درونه و محل شکاف ها  یجنوب هیاز غرب به سمت شرق است. لذا در حاش یبه طور محل انیکه در غرب آن جهت جر ینحو

کم از سفره  یبهره بردار یحتنیکم است. بنابرا اریبه آن بس ینیزم ریآب ز یوجود دارد که سهم ورود یدر غرب دشت، محدوده ا

که جهت و میزان زیاد فرونشست را در این بخش توجیح خواهد  شود ینیرزمیدر سطح آب ز دیسبب افت شد اندتویم محدودهنیدر ا

 عتیو دخالت در طب یآب ازین شیبه دنبال آن افزا عتاًیطب ینیشهر نش شیو افزا تیجمع شیهمراه با افزا یکشاورز عیتوسعه سرکرد. 

سطح آب  دیباعث افت شد هیروی ب یبردار بهره نی. بنابراین منطقه شده استدر ا ینیرزمیز از منابع آب شتریباعث استفاده ب

 .در این دشت بسیار قابل مالحظه است نیفرونشست زمی، نیزمریآب ز یخشکسالبا تشدید  جهینت و در شده ینیرزمیز

 نیمحقق ریسا جیپژوهش با نتا نیا جینتا سهیپردازد و با مقا ینقشه فرونشست م یکه به صحت سنج یبه نقشه کوهرنس توجه با

گفت توان یپژوهش م نیا حاصل از جیقابل قبول است. با استناد به نتا،  DInSARبا الگوریتم  برآورد فرونشست جهیتوان گفت نتیم

مستعد ت مختلف مانند فرونشسبروز حوادث  یرا برا نید، سرزمنزنبچرخه را بر هم  نیکه ا یو عواملمندی دارد روند قانون عتیطب

های سطحی و ذخیره های ممنوعه از جریانبرداشتو تعرق،  ریتبخافزایش بر  یاراض یکاربر رییتغ ریثأت. در این زمینه دنکنیم

کاهش  برموثر  توانیرا مو تشدید خشکسالی آب زیرزمینی بر سطح آن  ینیرزمیاثر برداشت آب زهدف در استخرها و مخازن، بی

 فرونشست دانست. بر وقوع  یلیو دلدر منطقه  ینیرزمیسفره آب ز هیتغذ
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 تشکر و قدردانی  -5

بر خود الزم  سندگانیاستخراج شده است. نو بیرجندمصوب و دفاع شده در دانشگاه  کارشناسی ارشددوره  نامهنایمقاله از پا نیا

 ئتیو هبیرجند دانشگاه  طبیعی و محیط زیست منابعدانشکده  یمسئوالن پژوهشاساتید و خود را از  مانهیمراتب تشکر صم دانندیم

 دادند، اعالم کنند. یاریپژوهش  نیا یفیک یداوران که ما را در انجام و ارتقا

 منابع  -6

 یعلم هیآباد،  نشردر دشت اسالم داریپا یکشاورز دگاهیبر د یمبتن ینیرزمیآب ز النیب لی(: تحل1391ح،ر ، ) ،یخ، و مراد ،یلیجل -

 .15-40، 11 ران،یا یو آب ها یرایآب یپژوهش

و وقوع  نابیدشت م ینیرزمیبر منابع آب ز ریدو دهه اخ یها یخشکسال ریتاث یبررس(: 1390، ا، )نوحه گرو  م ،م، زاده نیحس - 
 . 97تا صفحه  75از صفحه ، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نهم، ینیفرونش دهیپد

 نی، دهم"در دشت کاشمر نیونشست زم ینیزم ریافت سطح آب ز"(: 1385ح، ) ،یزیل، ا، ترشپور، غ، ر کهند یح، ر؛ لشکر ،یباران یرستم -

 مدرس. تیدانشگاه ترب ران،یا یشناس نیانجمن زم شیهما

 .چاپ اول 3فصل  ی،انتشارات ماهواره،رادار یسنجوتداخل نیکتاب فرونشست زم(: 1398ی،ن، )فی، شر، رایک نیفرز ر،، یزند -

 منابع آب. هیبانک اطالعات معاونت مطالعات پا 1400تا  1360های . آمار سالیخراسان رضو یمنطقه ا آب یشرکت سهام -

بردسکن در شمال -در دشت کاشمر نیحاصل از فرونشست زم یدرز و شکاف ها یابی(: ارز1398م،) یپور، غ، ر، غفور یح، لشکر یدیسع -

 .88تا صفحه  74از صفحه  ; 35. شماره   9. دوره   1398ار مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، به هی. نشررانیشرق ا

، شماره 41دوره  ،ییایجغراف یها پژوهشنشریه ، "در منطقه کاشمر یانسان یها گسل درونه و استقرار سکونتگاه" (:1387) ع ا، ،یعنابستان -

 .202 – 193، صفحات 63

هنه بندی گسترة خطر فرونشست زمین با بهره گیری از تداخل سنجی راداری (: پ1397کوه بنانی ح، رضا، یزدانی م، ر، حسینی س، ک، ) -

تا صفحه  65از صفحه  ; 13. شماره   7. دوره   1398مدیریت بیابان، بهار و تابستان  هی)مطالعه موردی: دشت کاشمر و خلیل آباد(. نشر

76 . 

مطالعه  ،ینیرزمیمختلف بر نوسانات سطح آب ز یزمان اسیها در مق یسالمدت خشک-اثرات شدت  یابی(: ارز1390ح، ) ،یم و انصار انفر،ینادر -

 .1395، 127-110، صفحات 9، شماره 3منابع آب . سال  ی،.مهندس"شابوریموردی:دشت ن

 تیدر بهبود وضع یآبخواندار اتیمشکالت منابع ابدشت کاشمر و نقش عمل ی(: بررس1393نسب، س، آ،) ین، هاشم ،ینجف زاده،ه ،ناصر -

 باران. ریسطوح آبگ یسامانه ها یالملل نیب شیهما نیمنطقه. انتشار سوم
- Akbari, M., Neamatollahi, E., Neamatollahi, P., (2019): Evaluating land suitability for spatial planning 

in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis. Ecol Indic 98: 587-598. 
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 چکیده 

در  شابورین یدریمنطقه حفاظت شده ح ییزاابانیت بو شد یاهیبر سالمت پوشش گ یاثرات خشکسال یپژوهش با هدف بررس نیا

  یهااز  شاخص (VHI) یاهیسالمت پوشش گ یبررس یو برا SPEIاز شاخص  یخشکسال یبررس یانجام شد. برا یاستان خراسان رضو

NDVI ،VCI ،TCI  پژوهش؛  نیر امورد استفاده د یهالندست استفاده شد. داده ماهواره 8و  5 یهاسنجنده ریو به کمک تصاو

 11( و با استفاده از آمار 1398تا  1368سال ) 30 یبازه زمان کیها در داده نیو تعرق است. ا ریهوا، تبخ یدما ،یشامل بارندگ

 یشد. برا هیته شابوریمورد مطالعه در شهرستان ن منطقهمجاور و داخل محدوده  یهاستگاهیا یسنجو باران یسنجریتبخ ستگاهیا

اساس روش مدل  و بر یاهیپوشش گ تیفی( و کیبارش و شدت خشک نیانگی)م میاقل اریاز دو مع زین ییزاابانیخطر بشدت  یبررس

 یخشکسال یبررس جی. نتادیانجام گرد GIS طیدر مح یهندس نیانگیو با استفاده از م(  (IMDPAییزاابانیب لیپتاس یابیارز یرانیا

 یدر برخ کهیداشته است. بطور کاهشی یروند ی، شدت خشکسال1398تا  1368سال  یسمنطقه مورد مطالعه نشان داد که در دوره 

 یاهیپوشش گ یهاحاصل از شاخص جیبوده است. نتا یشیافزا 1393 و یهاو در سال یروند کاهش نیا 1398 ها مانند سالاز سال

 1393و  1383، 1373، 1368 یهادر سال و یشیروند افزا 1398و  1388، 1378 یهادر سال یاهینشان داد که سالمت پوشش گ

روبرو بوده است.  یدرصد با شدت خشکسال 40منطقه مورد مطالعه در حدود  یشیازاف یهادر سال کهیداشته است. بطور یروند کاهش

داشته  ینوسیس یروند ییزاابانینشان داد شدت خطر ب  ییابانزایدر شدت ب یاهیپوشش گ تیفیو ک میاقل تیفیک اریاثرات دو مع

کالس  ایمنطقه زخ داده است و در طبقه متوسط  ییابانزایمساحت شدت ب نیشتریب 1368تا  1388 یدر دوره زمان کهیاست.  بطور

II در طبقه  قهمنط ییزاابانیمساحت ب نیشتریو ب افتهیکاهش  ییزاابانیشدت ب 1388_1398 یدر دوره زمان یقرار گرفته است. ول

تواند شدت  یآن کاهش م یعلت اصل کهیها است. بطورسال نیدر ا ییابانزایب یت که نشانگر روند کاهشقرار گرف Iکالس  ایکم 

غالب بوده است  دهیسال گذشته پد یس یدوره زمان نیا ینشان داد که شاخص بارش ط هاافتهی نیدر منطقه باشد. همچن یخشکسال

 داشته است. یدریمنطقه ح ییزابانایشدت ب شیرا در افزا ریتاث نیشتریو کاهش بارش ساالنه ب

 .منطقه حفاظت شده حیدری، GISیی، زایابانبخطر شدت  ،IMDPAمدل خشکسالی،  های کلیدی:واژه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effects of drought on vegetation health and 

desertification intensity in Heidari Neishabour Protected Area in Khorasan Razavi Province. SPEI 

index was used to study drought and NDVI, VCI, TCI indices were used to assess vegetation health 

(VHI) using Landsat 5 and 8 satellite imagery. Data used in this study; Includes rainfall, air 

temperature, evaporation and transpiration. These data were prepared in a period of 30 years (1989 

to 2019) using the statistics of 11 evaporation and rainfall stations of adjacent stations and within 

the study area in Neishabour city. To evaluate the intensity of desertification risk, two criteria of 

climate (average rainfall and drought intensity) and vegetation quality were evaluated based on the 

Iranian model method of desertification potential (IMDPA) using geometric mean in GIS 

environment. The results of drought study in the study area showed that in the period of 30 years 

from 1989 to 2019 the intensity of drought has a trend Reduction So that in some years, such as 

2019 this trend has been decreasing and in 1989 and 2014 years has been increasing. The results 

of vegetation indices showed that vegetation health had an increasing trend in 1999, 2009 and 2019 

years and a decreasing trend in 1989, 1994, 2004 and 2014 years. So that in the breeding years of 

the study area about 40 percent has been faced with severe drought. The effects of two criteria of 

climate quality and vegetation quality on desertification intensity showed that the intensity of 

desertification risk had a sinusoidal trend. As in the period of 1989 to 2009, the most area of 

desertification intensity in the region has been frozen and is located in the middle class or class II. 

However, in the period 1989-2019 the intensity of desertification decreased and most of the 

desertification area in the region was in the low class or class I, which indicates the decreasing 

trend of desertification in these years. As the main reason for the decrease can be the severity of 

drought in the region. The findings also showed that the rainfall index during this period of thirty 

years has been the dominant phenomenon and the decrease in annual rainfall has had the greatest 

impact on increasing the intensity of desertification in the Heidari region.  
 

Keywords: Drought, IMDPA Model, Desertification Intensity, GIS, Heydari Protected Area 
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 مقدمه - 1

-دی برای محیط زیست و منابع طبیعی است که همواره با خسارات اجتماعیخشکسالی یکی از فاکتورهای طبیعی و یک تهدید ج

(. خشکسالی پس از یک دوره طوالنی 1386؛ اکبری و همکاران، 1395)دماوندی و همکاران،  باشداقتصادی و محیطی همراه می

شود )اکبری و خشک آشکار میمدت اقلیمی با بارشی کم و یا بدون بارش به صورت روندی آرام و کند در مناطق خشک و نیمه 

زایی بسیار ( و افزایش شدت بیابان1393بر کاهش سالمت پوشش گیاهی )نصرتی،  (. لذا، بررسی تاثیر خشکسالی2016همکاران، 

از  با استفادهرا  یخشکسال یعوقا(، در پژوهشی 2020و همکاران ) 1(. اکوندایو2016اساسی و مهم است )اکبری و همکاران، 

در  3ماهه 12بارش استادندارد شده شاخص یعنی  یو شاخص هواشناس 2یاهیشاخص سالمت گیعنی سنجش از دور  هایشاخص

از شدت  بیشتری تاثیری VHIنشان داد که آنان  ایج. نتکردند یابیارز 2010و  2000 یهاسال ینب یجریهن یساحل-منطقه سودانو

در کشور ایران نیز به دلیل گستردگی مناطق خشک  .نموده استارائه  SPIبا  یسهسازگار در مقا و مداوم یمکان یربا مقاد یخشکسال

های اقلیمی همچون بارش نامنظم و تغییرات زیاد دمای بین شب و روز  و بیالن منفی تراز آب، وقوع و نیمه خشک و ویژگی

حفاظت شده حیدری که در استان منطقه (. 2013خشکسالی اقلیمی به سختی قابل پایش و پیش بینی است )زارعی و همکاران، 

های اخیر، خراسان رضوی و در شهرستان نیشابور قرار دارد از اثرات خشکسالی در امان نبوده و به خاطر بارش اندک آن در سال

زایی رطوبت خاک کم شده و در نتیجه پوشش گیاهی تنک و کم تراکم شده است. بطوریکه این شرایط موجب افزایش شدت بیابان

 های اخیر شده است. هدر ده

خشک  ییآب و هوا اقلیم بادر  گرفتن منطقه مورد مطالعه و استان خراسان رضویو قرار  ییایجغراف تیبا توجه به موقع عالوه بر آن،

های فراوانی به پوشش گیاهی آن همواره تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و استمرا خشکسالی بوده و باعث آسیب خشک، مهیو ن

و در نتیجه  زاییی بر شدت بیابانخشکسال وشش گیاهی منطقه وارد شده است. در این تحقیق، به منظور بررسی اثراتسالمت پ

های خشکسالی پوشش شاخص تیحساس لیبه دل شد.سنجش از دور استفاده  یاماهواره یهااز دادهکاهش سالمت پوشش گیاهی 

 یدارا یانواع اراض یو کنترل استرس آب شیدر پا یفراوان یکاربردها هاخصشا نیا ،یاهیسالمت پوشش گکاهش و  طیبه شرا گیاهی

مکانی اثرات خشکسالی -هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارزیابی زمانیلذا (. 1395)فاضل دهکردی و همکاران،  دندار یاهیگ ششپو

( SPEIخیر و تعرق استاندارد شده بارندگی )( و شاخص تبVHIزایی با استفاده از شاخص سالمت پوشش گیاه )در شدت خطر بیابان

باشد. همچنین برای انجام این پژوهش، نیشابور در استان خراسان رضوی می در منطقه خشک حفاظت شده حیدری در شهرستان

لذا،  گرفت.ساله مورد بررسی قرار  30برخی از خصوصیات آب و هوایی مانند تغییر دما، تبخیر و تعرق و بارندگی در یک دوره زمانی 

فرضیه مطرح گردید، که جهت رسیدن به هدف اصلی این پژوهش سعی شد به  3پرسش و در راستای آن  3برای انجام این پژوهش 

 آن فرضیات و متناسب با نتایج بدست آمده، پاسخ منطقی ارائه شود.
 

 پژوهشروش  ها وداده -2

هکتار دارد. این منطقه  46350دری نیشابور است که مساحتی بالغ بر ی حفاظت شده حیمنطقهمنطقه مورد مطالعه در این پژوهش، 

و در عرض جغرافیایی  36° 29′ 24″تا  36° 19′ 12″ و طول جغرافیایی 58° 27′ 36″تا  58° 17′ 59″در موقعیّت جغرافیایی 

و در استان خراسان رضوی قرار د مجاور با رشته کوه بینالو کیلومتری شهر نیشابور 70 حدود در شمال غربی شهرستان نیشابور و

 شاخصهای از گونه و کالته قرار دارند. یبرکشاه یدر،(، کلیهبجنو، برمهان، خربره )قاسم یع،بق یدر مجاورت این منطقه روستاها دارد.

های مهم ونهتوان به گونه کرکو، داغداغان، سنجد، زرشک، باریجه، شیرخشت و بارهنگ و از گی حیدری نیشابور، میگیاهی منطقه

ی وحشی، سمور، پلنگ، کفتار، گرگ، گراز، روباه و انواع پرندگان شکاری از قبیل توان به قوچ و میش اوریال، گربهجانوری آن نیز می

، موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را در استان خراسان رضوی نشان (1)شکل شاهین، بحری، کبک، تیهو و... اشاره نمود.

                                                                    
1- Ekundayo 

2 - Vegetation Health Index (VHI) 

3 - Standardized Precipitation Index (SPI) 
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 دهد.می

 
  موقعیت جغرافیایی منطقه حیدری نیشابور در ایران و استان خراسان رضوی، 1شکل 

 

 های اقلیمی مورد استفاده در این پژوهشداده

 30ها در یک بازه زمانیو گیاه است. این داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بارندگی، دمای هوا، تبخیر و تعرق محیطداده

های مجاور و داخل محدوده سنجی شاخص ایستگاهسنجی و بارانتبخیر ایستگاه 11و با استفاده از آمار  1398 تا 1368ساله از سال 

باشند، استفاده واقع در شهرستان نیشابور است و از لحاظ مکانی و اقلیمی مشابه اقلیم منطقه می هایترین ایستگاهمنطقه که نزدیک

، آباد ینحسیه، بار ار، آباد یشع، روح آبادایستگاه  11ها از ها و درونیابیاستفاده از شاخص شد. برای دستیابی به نتیجه بهتر برای

 ی استفاده گردید. باغو  ماروسکینه، زر، تاغونیا، عل یزبادد، آباد ینامیشابور، کارخانه قند ن
 

 های اقلیمی خشکسالیشاخص

(  محاسبه 3و 2و  1)رابطه  SPEIمنطقه و بوسیله شاخص هواشناسی  وجود یا عدم وجود خشکسالی با استفاده از آمار هواشناسی 

( استفاده و معرفی نمودند. این شاخص توانایی محاسبه شاخص 2009را نخستین بار ویسنته سرانو و همکاران ) SPEI شاخص شد.

در ارزیابی خشکسالی لحاظ نماید.  تواند اثرات تغییر درجه حرارت راهای زمانی مختلف را دارد و همچنین میخشکسالی در مقیاس

خشک و نیمه خشک مانند منطقه مورد مطالعه که میزان تبخیر و تعرّق پتانسیل بسیار  های مختلف کشور به ویژه در مناطقدر اقلیم

 SPEIاز شاخص (. دلیل استفاده 2018ای است )ویرجیلو و همکاران، زیاد است، متغیر دما و تأثیر آن بر بیالن آب دارای اهمیت ویژه

در این پژوهش، کاربرد تبخیر و تعرق پتانسیل در محاسبه شاخص خشکسالی است و نسبت به شاخص های پرکاربرد و رایج مانند 

SPI  ،(. شاخص2016گستردگی بیشتری دارد )اکبری و همکاران SPEI های بارش و دما شاخصی چند کمیتی است که در آن داده

مقادیر اختالف بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل مورد استفاده قرار گرفت. این امر در واقع معرف  SPEIشود. در شاخص ترکیب می

 (.2009مدنظر قرار گرفته شده است )ویسنته سرانو و همکاران،  SPEIتعادل اقلیمی بیالن آبی است که در شاخص 

  

Di = Pi − PETi )1 رابطه( 

iP  =بارندگی در ماهi      iPET =در ماه تبخیر و تعرقi 
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Dnk = ∑ Pn-1k−1
n=0 − PETn-1

  )رابطه 2( 

k      تعداد ماه ها =n        1= ماه مورد نظر-nP  =1     1-بارندگی در ماه مورد نظر-nPET =1-تبخیر و تعرق در ماه مورد نظر 

 

F(x) = ⌈1 + (
𝑎

𝑥
− 𝛾)⌉ -1

 )رابطه 3( 

a      پارامتر مقیاس =x       پارامتر شکل =ϒبرای مقادیر  تر اصلی= پارامD 
 

مقادیر . قابل استخراج خواهد بود SPEI بدین ترتیب پس از محاسبه تابع توزیع تجمعی و تبدیل آن به مقادیر نرمال مقادیر شاخص

گردد بیانگر منفی بودن بیالن آب است. لذا خشکسالی هنگام شروع می SPEI بیانگر مثبت بودن بیالن آب و مقادیر منفی SPEIمثبت 

، مقادیر استاندارد برای شاخص 2جدول یابد. که مقادیر شاخص به منفی یک برسد و با مثبت شدن مقادیر آن خشکسالی خاتمه می

 دهد.را نشان می SPEIخشکسالی اقلیمی 

 (1399)درگاهیان و همکاران،  SPEI، جدول استاندارد مقادیر شاخص خشکسالی اقلیمی 2جدول 
 بندیکالس  SPEI  مقائیر شاخص  

 ترسالی خیلی زیاد <2
 ترسالی زیاد 5/1 -2
 ترسالی متوسط 1 -5/1
 ترسالی مالیم 5/0 -1

 بدون خشکسالی)نرمال( -5/0 -5/0
 خشکسالی مالیم -5/0 -1
 خشکسالی متوسط -1 - -5/1
 خشکسالی زیاد -5/1 - -2

 خشکسالی خیلی زیاد >-2
 

 ایش خشکسالی های سنجش از دوری مورد استفاده جهت پداده

است، استفاده شده است. ماهواره  OLIو  1TMهای که دارای سنجنده 8و لندست  5تصاویر ماهواره لندست  در این تحقیق از سری

 یناز سطح زم یاماهواره یرتصاو یهته یبرا 1984است که در ادامه برنامه لندست در مارس  ینزم یکماهواره مدار نزد ،5ندست ل

آن توسط مرکز علوم و  یهاو داده ه استو ناسا انجام شد یکاآمر شناسیینتوسط سازمان زم 5لندست  یریتد. مدبه فضا پرتاب ش

همچنین ماهواره دیگر مورد استفاده در این  .شودیو منتشر م یآورجمع یکاآمر شناسیینمتعلق به سازمان زم ینزم بعمنا بانییدهد

 یشگرشد، شامل نما یراه انداز 2013 یهفور 11 یخلندست در تار یهاتداوم داده یتأمور، که به عنوان م8ماهواره لندست تحقیق 

طول موج  یهایهدر ناح یمتر 30ییها را با وضوح فضاداده OLI( است. TIRS)یسنسور مادون قرمز حرارتو ( OLI)یاتیعمل ینزم

 یکه اطالعات را با محصوالت مرسوم قبل یمتر 15 یکباند پانکرومات یککند و یم یآور عجم SWIRو  IR یکرمز نزدقمادون 

 (. 1394کند )نجفی و همکاران، می ینتام

 یستماتیک،س یباال یفیتبا ک ییهاداده بوده که USGSای مورد استفاده در این پژوهش سایت آمریکایی منبع دانلود تصاویر ماهواره

کاربران ارائه کرده است.  یبرا یاینههز یچ، بدون ه2008و از دسامبر کاربران در سراسر جهان  یرا برا ینیو زم یومتریراد ی،هندس

 یها را به پارامترهاداده 1باز و دانلود شده است. محصوالت لندست سطح  یوها داده لندست از زمان انتقال به مدل آرشیلیونم

شوند که شامل نقشه با یاندارد پردازش مبه صورت است 1لندست سطح  یهاکند. محصوالت دادهیم یلاستاندارد پردازش شده تبد

                                                                    
1- Thematic Mapper 
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داده  یلتر تحویعسر یریبارگ یفشرده برا یهایل( در فاGeoTIFFها در فرمت )باشد. دادهیم UTM WGS 1984 یرتصو یستمس

 یهاداده یزمان یاز سر یبانیپشت یسطح باال برا یهاداده .باشدیداده بر اساس سنسورها متفاوت م یهایلشوند. تعداد و اندازه فایم

شده  یدهشوند. اطالعات بازتابیپردازش م یمیاقل ییراتثبت اثرات تغ یو تداوم برا یهستند و سازگار یطول کاف یمشاهدات که دارا

بر  یمبتن یفیط یهاهستند. شاخص USGSشده توسط  یدتول 2محصوالت سطح  ینباز، اول یشده در فضا یحاز سطح لندست تصح

 . (2021)شوندی و همکاران،  سطح در دسترس هستند ینر اد یزبازتاب سطح ن

 

 NDVI های پوشش گیاهی شاخص

 ارزیابی برای گیاهی، کلروفیل تابش جذب تغییرات سنجش طریق از گیاهی، پوشش شاخص ترینمعروف عنوان به NDVI شاخص

 ارزیابی و تعیین برای شاخص این از اخیر یهاسال در (.1398شد )میراحسنی و همکاران،  استفاده گیاهی پوشش تراکم و سالمت

 و نزدیک مادون قرمز طیف اختالف نسبت که شاخص این رابطه. است شده فراوانی استفاده جهان مختلف مناطق در خشکسالی

 : است ذیل شرح به (،1396است )بوالحسنی و همکاران،  آنها مجموع به قرمز طیف

 𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝐵𝑎𝑛𝑑4 − 𝐵𝑎𝑛𝑑3)/(𝐵𝑎𝑛𝑑4 + 𝐵𝑎𝑛𝑑3)                )4 رابطه(                                                              

𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝐵𝑎𝑛𝑑5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑4)/(𝐵𝑎𝑛𝑑5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑4)                 )5 رابطه(                                                              

عنوان باند  3و از بند  NIRعنوان باند به  4از باند  5ماهواره لندست یرتصاوبا استفاده از  NDVIمحاسبه برای است  یحالزم به توض

RED به عنوان باند  5از باند  8ماهواره لندست  یرتصاو یشود و برایاستفاده مNIR  به عنوان باند  4و از بندRED شود.یاستفاده م 

قرمز و مادون  یباندها یفیط یرفتارها ه است.شد یطراح یکباند قرمز و مادون قرمز نزد ینب ییفبر اساس رابطه ط NDVIشاخص 

 1/1تا  7/0 یفی)دامنه ط یکدر محدوده مادون قرمز نزد یاهگ یگر. به عبارت داندشدهشاخص  ینا یجاداساسا باعث ا یکقرمز نزد

 ینبرخوردار است. چن یینیپا یار( از بازتاب بسیکرومترم 7/0تا  6/0 یفیقرمز )دامنه ط ودهباال و در محد یار( بازتاب بسیکرومترم

باند قرمز کامال به رنگ  یربه رنگ روشن و در تصو یک،باند مادون قرمز نزد یردر تصو یاهیشود تا پوشش گیباعث م یاختالف بازتاب

و قرمز  یکاز باند مادون قرمز نزد یاهیشش گپو یشده برا یطراح ایهشاخص یدر تمام یفیرابطه ط ینشود. بر اساس ا یدهد یاهس

  .(2020)هوانگ و همکاران،  شودی( استفاده میمرئ یباندها یرسا یا)

 رویکرد با ترکیبی هایشاخص از استفاده نیست، دارا را خشکسالی خصوصیات نمایش قابلیت به تنهایی NDVI شاخص آنکه دلیل به

1 و NDVI زمانی هایسری بکارگیری
LST پوشش بر خشکسالی اثرات به توجه با اساس این بر. گردید مطرح میالدی 90 دهه در 

3 و 2VCI هایشاخص زمین، سطح حرارت درجه و گیاهی
TCI زمانی هایسری بر مبتنی NDVI و LST گردیدند )ثنکابیل و  ایجاد

 .(2004همکاران، 

 

  VCIشاخص پوشش گیاهی

این شاخص . است گیاهان رطوبت تغییرات طریق از خشکسالی مطالعه در موثر ترهایپارام از یکی و گیاهان رطوبت برآورد شاخص

 رطوبت کاهش دهنده نشان آن کاهش و گیاه رطوبت افزایش دهنده نشان زمان طول در VCI شاخص افزایش شود ومی بیان درصد با

 استفاده (. با2019است )مسیتو و همکاران،  خشکسالی وقوع هاینشانه از یکی زمان، طول در گیاهان رطوبت کاهش. است گیاهان

 که مناطقی در ویژه به آن، شروع تعیین و خشکسالی شرایط شناسایی برای VCI شاخص ماهواره لندست، حرارتی باندهای از

 مدت وع،شر مورد در را اطالعات تواندمی شاخص این. شد استفاده اند،شده تعریف بیمار و وجود دارند محلی خشکسالی هاییقسمت

 واقعی مقدار میان ارتباط اساس بر VCI دهد. همچنین شاخص ارائه گیاهی پوشش تغییرات به اشاره با خشکسالی شدت و زمان

                                                                    
1 - Land Surface Temperature (LST) 
2 - Vegetation Condition Index (VCI) 
3 - Temperature Condition Index (TCI) 
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NDVI مقادیر و NDVI بهترین در NDVImax بدترین و NDVImin  گردد )دماوندی و می ایجاد گیاهی رشد فصل رطوبتی شرایط

 دهد.را نشان می VCIی مورد استفاده در محاسبه فاکتورها 6(. رابطه 1395همکاران، 

 

VCI = (NDVI − NDVImin/ NDVImax − NDVImin) ×  )رابطه 6(               100

NDVI=       شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی𝑚𝑖𝑛𝑁𝐷𝑉𝐼= حداقل شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی 

ax𝑚𝑁𝐷𝑉𝐼= یاهیحداکثر شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گ 

 

  TCIشاخص دمایی 

 خشکی از استفاده با خشکسالی مطالعه در موثر پارامترهای از و یکی گیاهان خشکی برآورد (، شاخصTCIدمایی) وضعیت شاخص

 تنش همچنین و پوشش گیاهی تنش با مرتبط دمای تعیین برای معموالً شود،می محاسبه حرارتی باند انعکاس از است که گیاهان

 باشد، بیشتر منطقه حرارت هرچه شاخص این در. (2019)یجینگ کائو و همکاران،  شودمی استفاده بیش از حد رطوبت از ناشی

 روشنایی دمای رسد،می درصد 100 به (TCI) دمایی وضعیت شاخص مقدار که هنگامی و است بیشتر نیز خشکسالی شدت میزان
1TB دمایی وضعیت شاخص کم مقادیر. است یکسلپ برای مدتدراز  مقدار کمترین برابر ماه این برای (TCI،) هوای ینشان دهنده 

 با برابر سال آن روشنایی دمای رسد،می صفر به (TCI) دمایی وضعیت شاخص کههنگامی و است موردنظر سال در گرم بسیار

 بین ارتباط هواشناسی، و آب مشاهدات برای در مجموع شاخص این. است پیکسل برای مدتدراز  روشنایی دمای مقدار بیشترین

 تواندمی (TCI) دمایی وضعیت شاخص رواز این. شودمی استفاده خشکسالی ایناحیه تأثیرات زمین، روی رطوبت و سطحی حرارت

 درجه و زمین سطح واقعی حرارت درجه میان ارتباط اساس بر TCI کند. همچنین شاخص ایفا خشکسالی پایش در مهمی نقش

نحوه محاسبه  7رابطه  .(1979است )تاکر و همکاران،  گردیده ( ایجادLSTmaxگیاهی ) تنش ( وLSTminسیل )پتان شرایط حرارت

 دهد.را نشان می TCIشاخص 

 

TCI =  (LSTmax − LST/ LSTmax − LSTmin)  ×  )رابطه 7( 100

LST=      دمای سطح زمین𝑚𝑖𝑛𝑇LS=       حداقل دمای سطح زمینax𝑚𝑇LS= مینحداکثر دمای سطح ز 
 

 VHIشاخص سالمت پوشش گیاهی 

 (TCI) دمایی وضعیت شاخص ( وVCIپوشش گیاهی) وضعیت شاخص از ترکیبی حقیقت ( درVHI) پوشش گیاهی سالمت شاخص

 رویکرد دارای شاخص این. دهدمی نمایش خشکسالی پایش در را زمین سطح حرارت درجه و پوشش گیاهی ترکیبی اثرات که بوده

 زمین سطح حرارت درجه و پوشش گیاهی رطوبت وضعیت کردن دخیل آن هدف و است کشاورزی خشکسالی ابیارزی از واقعی شبه

 توانمی (VHI) پوشش گیاهی سالمت شاخص در زمین سطح دمای با پوشش گیاهی وضعیت ترکیب است. با مجموع شاخص یک در

نحوه محاسبه شاخص  8(. رابطه 2018لیو و همکاران، داشت )ویرجی ناحیه یک در خشکسالی وجود عدم یا وجود از تریجامع درک

VHI  را با استفاده از دو شاخصVCI   وTCI دهد.نشان می 
 

VHI =  (0.5 ×  VCI)  + (0.5 × TCI)        (8)رابطه  

VCI  = ضعیت پوششگیاهی      وشاخصTCI  = ماییدضعیت وشاخص 

 

                                                                    
1 -Temperature Bright 
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VHI  شاخص سالمت پوشش گیاهی در یک منطقه است، مقادیر کمVHI  نشان دهنده پوشش گیاهی ناسالم به دلیل کمبود آب و

شود، زیرا این مقادیر کم مواد مغذی موجود در خاک برای رشد گیاه است. از این رو، برای شناسایی شدت خشکسالی استفاده می

پوشش گیاهی را نشان  ، نیز مقادیر استاندارد برای شاخص سالمت 3جدول ( نیز نشان دهنده رویداد خشکسالی است.٪40)کمتر از 

 دهد.می

 (2018، جدول استاندارد مقادیر شاخص سالمت پوشش گیاهی )ونگ و همکاران، 3جدول  

  VHI کالس بندی مقدار 
 خشکسالی خیلی شدید )حاد( <10

 خشکسالی شدید 10-20
 خشکسالی متوسط 20-30
 خشکسالی کم 30-40

 بدون خشکسالی >40

 

 خشکسالی اقلیمی و سالمت پوشش گیاهی  شاخصبین بررسی ارتباط 

 SPEI( )بارندگی، دما و تبخیر و تعرق( برای محاسبه شاخص 1398تا  1368سال آمار هواشناسی )از سال  30برای انجام این کار از 

ت خشکسالی دهد و همچنین میزان و شداستفاده شد.  همانطور که اشاره گردید این شاخص میزان کمبود بارش ساالنه را ارائه می

های سنجش از دوری پوشش گیاهی (. نحوه استفاده از داده2019دهد )گاالردو و همکاران، هواشناسی در طوالنی مدت را نشان می

ساله( برای  30و 25 -20 -15 -10 -5ساله ) 5های ای با بازهشش تصویر ماهواره به صورت 8و لندست  5های لندست ماهواره

ای ها از تصاویر ماهوارههایی را بر اساس این شاخصساله تحلیل 5است، یعنی برای هر بازه  NDVI -TCI -VCI -VHIهای شاخص

ها، تصاویر سال باشد. برای تحلیل شاخصمی 1398و پایان آن  1368بدست آورده و محاسبه گردید. شروع آمار هواشناسی از سال 

ها محاسبه گردید. الزم به ت کرده و برای هر سال چهار شاخصرا دریاف 1398-1393 -1388 -1383 -1378 -1373 - 1368

برای پایش خشکسالی به وقوع پیوسته در  VHIو شاخص سالمت پوشش گیاهی  SPEIتوضیح است که شاخص خشکسالی اقلیمی 

  (.2013منطقه حیدری مکمل همدیگر هستند )زارعی و همکاران، 

 

  IMDPAزایی با استفاده از مدل بررسی شدت بیابان

گیاهی بر اساس زایی در منطقه مورد نظر با استفاده از دو معیار کلیدی خشکسالی و پوششبه منظور تهیه نقشه شدت خطر بیابان

(. این مدل 1397و  1396)داوری و همکاران،  گردیدکه سازگار با شرایط اقلیمی و محیطی ایران است، انجام  1IMDPAمدل ایرانی 

ای تحت عنوان ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پروژهزدایی است که توسط سازمان جنگلهای ارزیابی بیابانیکی از جدیدترین مدل

ارایه شده است  1384زایی به کمک گروهی از محققین در سال های بیابانتدوین شرح خدمات و متدولوژی تعیین معیارها و شاخص

 (.1390؛ ذوالفقاری و همکاران، 2016)اکبری و همکاران، 

ها ، میانگین وزنی هر یک از شاخص4آید. جدول بدست می 9های خود طبق رابطه در این روش هر معیار از میانگین هندسی شاخص

(. 1396دهد )داوری و همکاران، ها نشان میزایی آنرا به همراه طبقه شدت بیابان IMDPAو معیارهای استفاده شده در مدل 

زایی منطقه، یعنی معیارهای اقلیم و نگین هندسی دو معیار اصلی تاثیر گذار در افزایش شدت خطر بیابانهمچنین با استفاده از میا

و براساس میانگین هندسی معیارها در  10زایی منطقه طبق رابطه نیز، نقشه شدت بیابان IMDPAپوشش گیاهی بر اساس مدل 

 (.1397دهد )داوری و همکاران، را نشان می  IMDPA زایی در مدلانهای بیاببندی طبقه، طبقه5آید. جدول بدست می GISمحیط 

 
                                                                    
1 Iranian Model of Desertification Potential Assessment 
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𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 −  𝑋 = (𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟1)(𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 2)(𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟  𝑛) 1/𝑛 ) (             9)رابطه                                

Index-x       ،معیار مورد نظر =Layer های هر معیار،   = شاخص n= های هر معیارتعداد شاخص 
 

DM = (QCQV)^1/2  (10)رابطه  

=QC ،معیار کیفیت اقلیم=QV     ،معیار کیفیت پوشش گیاهی=DMزایینقشه شدت بیابان 

 
 (2020)اکبری و همکاران،  IMDPAها و معیارهای استفاده شده در مدل ، متوسط وزنی ارزش کمّی شاخص4جدول 

منبع و روش تهیه  شاخص معیار
 خصشا

ارزش کمی 
 شاخص

طبقه 
 شاخص

ارزش کمی 
 معیار

طبقه 
 معیار

 
 

 اقلیم
 
 
 

 

مقدار بارش 
 ساالنه

 
 

استمرار 

 خشکسالی

ایستگاه هواشناسی 
نیشابور، روش 

 یابیدرون
 
 

ایستگاه هواشناسی 

نیشابور ، شاخص 
SPEI  

05/3 
 
 
 

8/0 

 شدید
 
 
 

 کم و ناچیز

 
 

04/2 
 

 
 
 

 متوسط

پوشش 
 گیاهی

وضعیت 
 هیپوشش گیا

 شدید 24/3 شدید 8/3 نقشه پوشش گیاهی

 
 (2020)اکبری و همکاران،  IMDPA  زایی در مدلبندی شدت خطر بیابان، طبقه5جدول 

 عالمت دامنه اعداد کالس/ طبقه
 I 0 -5/1 کم و ناچیز

 II 6/1 -5/2 متوسط

 III 6/2 -5/3 شدید

 IV 6/3 -4 خیلی شدید

 

ارزشگذاری شده و کالس تغییرات هر  IMDPAبراساس روش  SPEIبا استفاده از روش دورنیابی  در این مرحله، نتایج بدست امده

(. در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی و تراکم ان نیز با 1397)داوری و همکاران، آید زایی بدست میطبقه و کالس شدت بیابان

نقشه تغییرات پوشش گیاهی نیز بدست آمد. در نهایت با  IMDPAبندی ان تغییرات در مدل و کالسه NDVIهای استفاده از نقشه

سال بدست  30زایی برای هر سال و در دوره زمانی نقشه شدت بیابان GISو میانگین هندسی معیارها، در محیط  10استفاده از رابطه 

 آمد. 
 

 نتایج و بحث -3

بدون در این مطالعه طبقات نشان داد که  SPEIاخص بر اساس ش مورد مطالعهمنطقه  یخشکسال تغییرات و وضعیتبررسی  نتایج

 ت شاخصیتواند دلیلی بر حساسکه می دیگر طبقات هستنددر مقایسه با  یدارای فراوانی نسبی بیشتر خشکسالی و ترسالی مالیم

SPEI ی مناسبی را بروز (. لذا وضعیت اقلیم2)شکل  به تغییرات بارندگی و منظور نمودن پارامتر درجه حرارت در این شاخص باشد
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 دهد.نمی
 

 
  SPEIبر اساس شاخص  یمنطقه مطالعات یخشکسال ، نقشه2 شکل

 

تواند تغییرات منابع آب را در مقایسه با تعرّق می _با در نظر گرفتن اثرات ترکیبی بارندگی و تبخیر  SPEIشاخص خشکسالی 

و  1378های سال گذشته سال 30تغییرات نشان داد که در طی  .نمایند، توجیه نمایدهایی که تنها از بارندگی استفاده میشاخص

تواند بهبود وضعیت از شدت میزان خشکسالی کاسته شده است. علت آن نیز می 1388دارای خشکسالی مالیم بوده و در سال  1393

تعرق پتانسیل و افزایش دما در _به دلیل افزایش تبخیر 1398تعرق پتانسیل در این سال باشد. اما در سال _بارندگی و کاهش تبخیر

های شمالی منطقه حیدری دوباره بر شدت خشکسالی افزوده شده که این تغییر نیز منجر به کاهش پوشش گیاهی و در نتیجه قسمت

ران و همکا 1( و اکوندایو2016اکبری و همکاران، )ایی شده است. نتایج بدست امده با نتایج حاصل از مطالعه زافزایش شدت بیابان

زایی اشاره همخوانی دارد. بطوریکه نتایج مطالعات آنان بر اثر خشکسالی بر کاهش پوشش گیاهی و افزایش شدت بیابان( 2020)

 اند.نموده

 

 VHIبررسی و تحلیل سالمت پوشش گیاهی بر اساس شاخص 
های با منطقه بجز قسمت مساحت کلکه در  شدمشخص  منطقه حفاظت شده حیدریدر  VHIبا بررسی نتایج حاصل از شاخص 

بدون خشکسالی از  های جنوب غربی منطقه، در کالس با طبقههای حاشیه شمال شرقی و برخی از قسمتمساحت کم در بخش

مناطق خاص از  .(3)شکل  همراه بوده است مالیمیدرصد از منطقه با شرایط خشکسالی  2تنها پوشش گیاهی منطقه بوده و  لحاظ

 .انددیدهآسیب نلی از خشکسا این منطقه
 

                                                                    
1- Ekundayo 
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  VHIبر اساس شاخص  یمنطقه مطالعات یاهیسالمت پوشش گ ، نقشه3شکل 

 

به طبقه مربوط  ی برای شاخص سالمت پوشش گیاهیمساحت طبقه خشکسال نیشتریبنشان داد که  VHIنتایج حاصل از نقشه 

ی مساحت طبقه خشکسال نیو کمتری منطقه های شمالی و مرکزدرصد( در بخش 98هکتار ) 45326 با مساحتبدون خشکسالی 

 .باشدیمدرصد(  2های جنوبی منطقه )در بخشهکتار  671مربوط به طبقه خشکسالی کم با مساحت  از بُعد سالمت پوشش گیاهی

 

 منطقه حفاظت شده حیدری  زاییشدت خطر بیابان

بر روی شدت را  یرتاث ینرمتک VHIمت پوشش گیاهی سال و شاخص یرتاث یشترینب اقلیمی بارش ساالنهشاخص که  نتایج نشان داد

بارش ساالنه  یارمع ،IMDPAشاخص معیار خشکسالی )بارش ساالنه و شدت خشکی( در مدل دو  یناز بزایی داشته است. خطر بیابان

نشان دهندة  هکو کالس این شاخص در تمام دوره زمانی مورد نظر در کالس خیلی شدید قرار داشته  دادهرا نشان  روندی خطی

 1393، 1388، 1373های در این مدل در سال شاخص خشکی ترانسواست.  زاییتاثیر بسزای این شاخص در در شدت خطر بیابان

های پایانی این دوره مورد نظر ما در سالمنطقه  یندر ا یمیاقل یطبهبود شرا یانگرب هکداد را از خود نشان  یروند کاهش 1398و 

زایی را ،  نقشه شدت خطر بیابان4. شکل دارد وانیخهمها کامال سال یندر ا ه حیدریبر منطق محاک ط اقلیمییبا شرا هک باشدیم

 براساس دو شاخص معیار اقلیم نشان میدهد.
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 IMDPAبر اساس مدل  زایی منطقه مورد مطالعهبیابان ، نقشه4شکل 

 

زایی منطقه مورد مطالعه نشان داد که با تغییرات خشکسالی یابانبررسی تغییرات سالمت پوشش گیاهی و اثرات آن در شدت خطر ب

، این میزان دارای شدت 5زایی نیز دارای تغییراتی بوده است. بطوریکه بر اساس شکل  و اثر آن در پوشش گیاهی، میزان شدت بیابان

موثر و یا حتی افزایش دمای منطقه باشد.  هایتواند کاهش بارندگیبوده است. علت این تغییرات می 1393و  1373بیشتری در سال 

 ( همخوانی دارد. 1397( و زهتابیان و همکاران)1393(، راهداری و همکاران)1396این نتایج با مطالعات داوری و همکاران)
 

 
 1398تا  1368های برای سال  VHIشاخص مبتنی بر کاهش سالمت زایی بیاباننقشه درصد مساحت طبقات ، 5شکل 

بجز  های مورد بررسیشد که شاخصمشخص  زایییابانب یهاو شاخص یارهامع یلو تحل یهحاصل از تجز ،5در شکل همچنین 

روند کاهشی را  NDVIبر اساس شاخص  یکهطورب اند. هداشت یخطیرروند غ زایییابانب یدورة مورد بررس یطشاخص بارش ساالنه 

نیز روند کاهشی را از خود نشان داده است. نتایچ حاصل از این   VHIی از خود نشان داد و برای شاخص خشکسالی پوشش گیاه

 بوده است. با شدت کم و متوسط همنطق زایییابانب کیفیارزش پژوهش بیانگر 
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 نتیجه گیری و جمع بندی - 4

ی اخیر که تاثیرات هاهای سالمخصوصا استان خراسان رضوی و شهرستان نیشابور، خشکسالی ی ایران وبا توجه به شرایط منطقه

زایی حائز مخرب بسزایی در تمام جنبه ها بر پیکره پوشش گیاهی و اقلیم ایران وارد نموده است، اقدام به بررسی شدت خطر بیابان

زایی بیابان نقشه جامعی زایی، برای تهیههای تأثیرگذار بر روند بیابانسازی معیارها و شاخصکمی به منظور چنینهماهمیت است. 

های . در نظر گرفتن جنبهه استاستفاده شد( IMDPAزایی )بیابانشدت  پتانسیلاز مدل ایرانی ارزیابی  منطقه حیدری نیشابور

های مؤثر در زایی و تعیین شاخصاست تا برآورد دقیقی از شدت و وضعیت بیابان مختلف تخریب سرزمین در این روش باعث شده

  تخریب اراضی صورت گیرد.

در سطح  یکه در طول دوره مطالعات کنداین مطلب را بیان میمنطقه  یمیاقل طیشرا یپهنه بند یبررسفرضیه اول،  در بررسی
زایی در طبقات متوسط و شدید قرار بیابان طیشرا 1383 تا 1368 بازه سال یدر ط یدریح منطقه حفاظت شدهو  شابوریشهرستان ن
بیشتر متاثر از افزایش تبخیر و تعرق پتانسیل و در نتیجه کاهش تراکم پوشش گیاهی منطقه  زاییها بیاباندر این سال داشته که

زایی کم و متوسط وضعیت شدت بیابان 1398تا  1388های . ولی در بازه زمانی سالحاکم بوده است بوده و این شرایط بر این منطقه
زایی منطقه افزوده شده است، خشکسالی منطقه به شدت بیابان بوده است. لذا، نتایج بدست آمده این فرضیه را که در نتیجه استمرار

(، نصرتی 1386(، اکبری و همکاران )1395دماوندی و همکاران ) مرتبط انجام شده توسطمطالعات کند و این مطلب با را تایید می
 خوانی دارد. ( هم2013( و زارعی و همکاران )2020(، اکوندایو و همکاران )2016(، اکبری و همکاران )1393)

در کالس  منطقهسطح از درصد  34نشان داد که  1368 سالدر های سالمت پوشش گیاهی در بررسی فرضیه دوم، وضعیت نقشه
. است هکتار محاسبه شده 15359زایی است که سطح آن معادل ی بیابانتأثیر پدیده از مناطق تحتزایی قرار دارد و شدید بیابان

در  منطقهسطح از درصد  31، 1388 سالبطوریکه در  دهد.تقریبا وضعیت مشابهی را نشان می 1388سال  بندی تااین روند طبقه
زایی قرار دارد. اما این درصد در کالس شدید بیابان 31های شمالی و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه با مساحت در حدود بخش

درصد از منطقه  2، 1393طبقات شدید کاسته شده بنحویکه در سال دچار تغییر شده و از مساحت  1398تا  1388وضعیت از سال 
کند. زایی شدید قرار گرفته است. این نتایج فرضیه دوم را تایید می، صفر درصد از مساحت منطقه در کالس بیابان1398و در سال 

مطالعات فزوده است. و این مطلب با زایی ازیرا هرچند از شدت خشکسالی کاسته شده است، اما به دلیل استمرار بر شدت بیابان
(، 2016(، اکبری و همکاران )1393(، نصرتی )1386(، اکبری و همکاران )1395دماوندی و همکاران ) مرتبط انجام شده توسط

 همخوانی دارد. 

پردازد، زایی میدر بررسی فرضیه سوم که به بررسی تاثیر کاهش سالمت پوشش گیاهی و استمرار خشکسالی بر شدت بیابان
بر شدت  1383و  1378، 1368های هایی که استمرار خشکسالی اقلیمی وجود داشته است مانند سالتوان گفت که در سالمی

های جنوب غربی از منطقه کاهش که سالمت پوشش گیاهی در قسمت 1393زایی منطقه افزوده شده و همچنین در سال بیابان
زایی منطقه افزوده شده است. بنابراین فرضیه سوم در این پژوهش ها بر شدت بیابانقسمت شود که در همانداشته است، مشاهده می

( 2020(، اکوندایو و همکاران )1395فاضل دهکردی و همکاران ) مرتبط انجام شده توسطمطالعات شود. و این مطلب با نیز تایید می
  ( همخوانی دارد. 2013و زارعی و همکاران )

چون  یطیمح هاییبلند مدت و آشفتگ یبارندگ ییراتالعمل آن نسبت به تغو عکس یاهیمت پوشش گالس یتاز وضع یآگاه

مطالعه حاضر کند. همچنین یم ینشونده را تضم یدتجد یعیمنابع طب یریتیمد هاییزیربرنامه یتموفق ی،خشکسال یرخدادها

نسبت به درگیر بودن مشابه  یطبا شرا تم مناطق خشکیساکوس پوشش گیاهی متالدر مبحث س یابه عنوان نمونه توانسه است

منطقه حفاظت شده محدوده  یبوم یاهیسخت و تداوم آن، پوشش گ یط. با وجود شرایدبه شمار آزایی منطقه به خشکسالی و بیابان

 زاییوقوع بیابان های قبل ازخود در سال مرجع یتبه وضعتا حدی  یآشفتگ ینه تنها با رفع نسب ،توانسته است یبه خوب حیدری

 ین. با حضور چننمایدتجربه  یزرا نزایی های آسیب دیده از بیابانپوشش گیاهی در بعضی قسمت یمبازگردد، بلکه مرحله ترم

 هاییزیرمناطق را با برنامه ینا یاءمناطق خشک است که حفظ و اح یاهیدر پوشش گ یزانگ ار شگفتو ک و ساز یدفاع هاییسممکان

 .سازدیم یرپذناسب امکانم یریتیمد
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 تشکر و قدردانی  -5

دانشگاه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در مدیریت و کنترل بیابان ارشد  یدوره کارشناس نامه انیپانتایج  براساسمقاله  نیا

ما همه کسانی که و  دیساتخود را از ا مانهیمراتب تشکر صم دانندیزم مالبر خود  سندگانینولذا، شده است.  تدوین فردوسی مشهد

 نمایند.م الدادند، اع یاریپژوهش  نیا یفیک یرا در انجام و ارتقا
 

 منابع -6

 یستمسنجش از دور و س یبا فناور ییزا یابانب یو طبقه بند یابی. ارز1386ب.  ی،و چکش ؛و مدرس، ر ؛زاده، ح یمو کر ؛م ی،اکبر

 یران.ا یابانمرتع و ب یقاتمال اصفهان(. تحق: منطقه خشک شی)مطالعه مورد یاییاطالعات جغراف

  GISو  RSبا استفاده از  ریاخ یدر دهه ها یاهیپوشش گ راتییتغ یابیو ارز یبررس. 1396 .م ،زاده یکابل ؛ح ی،زارع  ؛ک ،یبوالحسن

 .کیژئومات یمل شیهما -

ریسک بیابان زایی و ارائه برنامه های مدیریتی )منطقه ارزیابی شدت و  .1396 ا. ،ع ،طالبان فردم؛  ،اکبری ؛ر، ع ، راشکی ؛س ،داوری

 .مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی(

 هایپایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص .1395. ا ،ع ،نوروزی، ر؛ م ،یزدانی ؛م ،رحیمی ؛ا ،ع ،دماوندی

 NDVIو LST داده های MODIS (موردی: استان مرکزی مطالعه.) 

مکانی شاخص های موثر بیابان زایی مناطق -پایش تغییرات زمانی .1397 ا. ،ع ،طالبان فردم؛  ،اکبری ؛ر، ع ، راشکی ؛س ،داوری

 .خشک جنوب خراسان رضوی

ی دشت سیستان با . ارزیابی شدت بیابان زای1390. ، حخسروی، س؛ نوری ، ع،ر؛راشکی ، ا؛فخیره ، ع،ر؛شهریاری ، ف؛ذوالفقاری

 .24، پژوهش های آبخیزداری IMDPA. استفاده از مدل

ی پایدار زایی برای توسعهی بیابانمدل ایرانی ارزیابی پدیده .1397ا. ،ابوالحسنی زرجوع ح؛ ،اسکندری دامنه ؛ح ،خسروی ر؛ ،زهتابیان

 ای. پژوهش های فرسایش محیطی.منطقه

 . یمیحسن رح یرایشو و یبازخوان ،چاپ اول ی،مقابله با خشکسال یراهنما .1380سالمت، ع، ر؛ آل یاسین، م، ر. 

. اهمیت زمین گردشگری و )پیشنهادی برای ژئوپارک( یک اولویت در اقتصاد 1399ل.  ،مختاری ؛ع، م ،زنگنه اسدی ؛ر ،سعادتی فر

 .2.1.69sdge./10.52547doi: . 83-69), 1(2 توسعه پایدار محیط جغرافیایی. خراسان رضوی -منطقه شمال غرب نیشابور

 . https://mapscale.ir.دیرا بهتر بشناس Landsatماهواره لندست . 2021شوندی، ر. 

با  یخشکسال یش(. پا1395ش. ) یگارودی،س یقیو خل ؛کهن، ف یو محمود ؛م ی،و زارع چاهوک ؛ح یوند،و آذرن ؛ل ی،فاضل دهکرد

141-(. 1)69(. یرانا یعی)منابع طب یزداری(. مرتع و آبخیالم: مراتع استان ایه مورد)مطالع NDVI یاهیاستفاده از شاخص پوشش گ

154. 

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر . 1398 .ر ،مدرس ؛ج ،محمدی، ع؛ سفیانیان ، س؛ماهینی ؛س ،م، میراحسنی

 کندال در حوضه آبخیز گاوخونی.-سری زمانی و آزمون من

 . https://girs.ir.(9لندست )از ابتدا تا لندست  یبه ماهواره ها ینگاه .1394ا. نجفی،

های مختلف جهت شناسایی خشکسالی در اقلیم )SPEI (تبخیر و تعرّق استاندارد شده-. ارزیابی شاخص بارش1393 ، ک.نصرتی

 .علوم محیطی ،ایران
Akbari, M., Ownegh, M., Asgari, H.R., Sadoddin, A., & Khosravi, H. )2016(. Drought Monitoring based 

on the SPI and RDI Indices under Climate Change Scenarios (Case Study: Semi-Arid Areas of West 

Golestan Province). ECOPERSIA. 4: 1585-1602. 

Akbari, M., Jafari Shalamzari, M., Memarian, H., & Gholami, A. (2020). Monitoring desertification 

processes using ecological indicators and providing management programs in arid regions of Iran. 
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 کا استان مازندرانپهنه لغزشی روستای پوروا شهرستان ن و تحلیل پایداریارزیابی عوامل ژئومورفولوژیکی 
 

 سید علیرضا آشفته ی گالشی، علی هاشم زاده اتوئی وسکینه مظلوم
 شناختی، عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی پایدارسازی دامنه یاد رانش زمینارشد سنجش از دور زمینکارشناس

 مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور مهار لغزش

 هشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدراشناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی پژودکترای زمین
 

 چکیده 

نیروی گرانش زمین به است.  داشته یعیطب ریو غ یعیعوامل طب قیاز طر یادیز راتییتغ ریاخ یهامازندران در سال یهادامنه

تر از نیروی گرانش مقاومت توده سنگ یا خاک مساوی یا بزرگ کند تا زمانی کهها اثر میهای سنگ و خاک دامنهطور دائم بر توده

دهد در غیر این صورت دامنه گسیخته شده و به یکی از اشکال خزش، ریزش، زمین باشد نیروها در تعادل بوده و حرکتی رخ نمی

د بوده یا اینکه بسیار ای ممکن است جزئی و منحصر به ریزش یک قطعه سنگ منفرشود. حرکات دامنهرانش و جریان جابجا می

های های بشری از جمله ساختمانهای مهندسی و فعالیتتواند انواع سازهای میآمیز باشد. به طور کلی حرکات دامنهبزرگ و فاجعه

. های هیدرولیکی و غیره را تحت تأثیر قرار دهدها و مسیرهای حمل و نقل و سازههای کشاورزی، مناطق جنگلی، راهمسکونی، زمین

 ی. روستاباشدیپوروا م روستای نام به دارد قرار 36° 31´12" شمالی عرض و 53° 30´10"  یمنطقه مورد مطالعه در طول شرق

در آن واقع شده است.  یشهرستان نکا و در جنوب شرق یلومتریک 35در فاصله  بیپوروا از توابع دهستان زارم رود و بخش هزارجر

گیرد. در این راستا ابتدا به های ژئوتکنیکی قرار مینه پوروا واقع در حومه شهرستان نکاء مورد بررسیاین مطالعه آنالیز پایداری دام

ای در این منطقه مورد شناسی مهندسی علل وقوع ناپایداری دامنههای زمینمطالعات پایه منطقه مذکور پرداخته شده و با بررسی

 شناسایی قرار خواهد گرفت. 

 کلیدواژه

 مازندران، شهرستان نکا، پوروا یروستا ی، زمین لغزش، ژئوتکنیک،پهنه لغزش ی،داریپا لیتحل ،وژیژئومورفول

 

 مقدمه

البرز به علّت  یشمال یهاهیجلگه و کوهپا ی. در محل تالقشودیم میتقس یو کوهستان یااستان مازندران به دو قسمت جلگه

نقاط به  یشده و تنها در بعض دهیپوش دتریرسوبات جد لهیبه وس یمیدق یهایاز ناهموار یو تراکم آبرفت قسمت شیشدّت فرسا

 یمحل یو بادها ایدر مینس ریمازندران تحت تأث یایدر یو شرق یدر سواحل جنوب یاهاند. در قسمت جلگصورت تپه ظاهر شده

سه نوع پوروا بر پایه نقشه توپوگرافی ند. اآورده دیو جلگه پد ایدر نیو کم ارتفاع ب یعیطب یشده و سد لیتشک یساحل یاماسه یهاتپه

مورفولوژی خشن، پرتگاهی و نسبتاً مالیم دیده می شود. مورفولوژی پرتگاهی که حاصل گسل های منطقه و همچنین لغزش های اتفاق افتاده 

تند  بیش ییکوهزا یکه هنگامدامنه بوده  یشناس نهیساختار چ لیخشن بدل یمورفولوژ در دامنه است که گسل ها نیز در آن نقش داشتند.

آن  یاز روستا بررو یاست که بخش بزرگ یگسل یکه حاصل تراس ها مینسبتاً مال یرسوبات نسبت به امتداد دامنه بوجود آمده است. مورفولوژ

 کیو تکتون یسسنگ شنا اتیو خصوص یشناس نهیچ یمیاقل طیمازندران تابع شرا یمنطقه شرق یکیعوارض ژئومورفولژ جادیاواقع شده است. 

 ختیر شیدایعمل کرده است در پ یارتفاعات البرز شمال یانیم یدر بخش ها یغرب یشرق یحاکم برآن است .گسل بزرگ شمال البرز که با روند

شده  دهیمتعدد بر یفرع یوجود دارد که توسط گسل ها دهیدراز و کش یها نیکه در شمال آن اغلب چ یموثر بوده به نحو اریبس یکنون

عدد است که خصوصا در فصول مرطوب به کرات در ع زمین لرزه های متمهم ژئومورفولوژیکی در منطقه وقو یها دهی( از پد1374)خوشروان، اند

 رقابلیتند دامنه ها ،وجود سنگ بستر غ بی،ش دیشد یعمدتا در اثر بارندگ دهیپد نیافتد .ا یمازندران و البرز اتفاق م یشمال گسلها یاکثر نواح

روخانه و احداث  هیدر حاش یکنار شیپنجه و کناره در دامنه ها در اثر فرسا یگاه ها هیرفتن تک نیسنگ ... و از ب اسه( مارن ،رس و ملی)ش نفوذ
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 ینیرزمیباشد، آب ز یمنطقه که شمال و شمال شرق م یرسوب شناس بیتوجه به ش باشود.  یم جادیا یعوامل انسان ریتأث زیتراشه جاده ها ن

 یامر وجود گسل در منطقه م نیا لیباشد. دل یقرار دارد آب موجود م یداریدر جنوب منطقه که ناپا یسمت حرکت داشته باشد ول نیه اب دیبا

ماسه  هیال کیکند. سنگ مخزن منطقه  یم تیجنوب منطقه هدا سمتوجود دارد، آب را به  یکیتکتون یها یباشد. چون در منطقه شکستگ

 جهیکند. در نت یباشد که آب از آن عبور نم یم یمارن هیال کیباشد. سنگ کف منطقه  یمتر م 5تا  4دار( به ضخامت  تیمونیزرد رنگ )ل یسنگ

موجود در منطقه پوروا از نوع  یوجود دارد.چشمه ها وبسنگ مخزن خ کیباشد که در باالدست منطقه  یم نینشان دهنده ا یتولوژینوع ل نیا

 باشند.  یم یگسل

 

 
 منطقه طقهمن( 1)شکل

 

 شناسی عمومیزمین

قرار گرفته  وسنیرس و آهک مربوط به دوره م منتیو ماسه سنگ با س لستونسی مارن، التیتشک یپوروا بر رو یروستا یدامنه پهنه لغزش

 یعنیدر باالدست  توانیرسوبات را م نیها ا هیرخنمون ال .قابل مشاهده است وسنیرسوبات پل ریدر ز بیبطور دگر ش یاست که از لحاظ ساختار

کرتاسه  یلستیرسوبات در قسمت شرق توسط گسل نرمال در کنار مارن س نیا شیجدا نیهمچن شرق روستا پوروا مشاهده نمود مالشمال و ش

 شودیم دهیکه در دامنه د ییباشد چشمه ها یبرخوردار نم یخوب یریاز نفوذ پذ یا هیال نیبه لحاظ مارن ب التیتشک نی. اشود یم دهید ییباال

چشمه  جادیرا قطع نمود و باعث ا وسنیبطور مورب و متقاطع رسوبات پل یفراوان یفرع یبخصوص گسل ها باشد یدامنه م یختگیگس لیبدل

دامنه و چه به لحاظ  یچه به لحاظ بهم خوردگ 2و هم در لغزش شماره  1هم در لغزش شماره  یچشمه ها گسل نیدر دامنه شده اند. ا یگسل

در قسمت شمال و شمال شرق روستا پوروا رسوبات کنگلومرا با ماسه سنگ و  دامنه دارند. یداریدر ناپا ینقش مهم یرسطحیز یآبها هیتغذ

 یکه دارند م یریرسوبات با تخلل و نفوذپذ نیمتر رخنمون دارد.ا 35که بطور متناوب تا خط الرأس به ضخامت  هیو مارن نازک ال لتستونیس

شده توسط  2لغزش شماره  یداریکه موجب ناپا یرسطحیز یبهاآ هیرسد تغذ یباشند بنظر م ینیرزمیز یآبها یابر یتواند سنگ مخزن خوب

 یبوده با توجه به شکستگ متریلیم 760 نیبارش و برف ب ینزوالت جو زانمی  یسطح ی.آب هادینما یم هیتوده را تغذ نیدامنه ا یها یشکستگ

شده و سپس به  ینیرزمیز ین نزوالت وارد سفره هایاز ا یه سنگ و سنگ کنگلومرا در دامنه مقدارنسبتاً خوب ماس یرینفوذپذ نیها و همچن

به  یسطح یگردند. آبها یبوده که به رودخانه لگشا متصل م یدامنه از نوع شاخه درخت یگردد. آبراهه ها یم انینما یگسل یصورت چشمه ها

 باشد. یکننده م داریامل ناپااز عو یکیدامنه  یتوپوگراف بیجنس مصالح و ش لیدل
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  TM یماهواره ا ریپوروا  در تصو یبه روستا یارتباط یراه ها( 2)شکل 

 شناسی ساختمانیزمین

 یغرب یو چه از لحاظ شرق یجنوب یچه از نظر شمال الی نیپوروا واقع شده که ا سیتاقد یشمال الی یبر رو یساخت نیطرح از لحاظ زم منطقه

پر نموده که  یها را رسوبات کواترنر یو افتادگ سیفراوان که داخل ناود یها یافتادگ نیدارد. و همچن یکوچک و بزرگ سیاودو ن سیتاقد یدارا

 باشند. یم داریناپا اریبس یداریپا حاظاز ل

که در اثر  ییزه هادر یمطالعات یشود . در دامنه  ینم دهید یشکستگ نیطرف یدر بخش ها ییهستند که جابجا یشکستگ یدرزه ها نوع -الف

 دارند. یجنوب ینقطه قابل مشاهده است و عموماً روند شمال نیباشد . در چند ضه میعملکرد گسل ها داخل حو

 ها نیچ -ب

و   یغرب یشرق باًیتقر تیبا محور یجنوب یشمال یاصل یها نیچ تیباشند که موقع یداخل منطقه م یها سیها و ناود سیها شامل تاقد نیچ

 است. یشمال جنوب تیجنوب غرب با محور -شمال شرق یعفر یها نیچ

 گسل ها -ج

دست  نییپا یکیاتفاق افتاده در دامنه  یاصل ی. گسل ها شودیم دهید یشکستگ نیطرف یدر بخش ها ییهستند که جابجا یشکستگ ینوع

که در  گریا جنوب روستا را بوجود آورده و گسل ددست ب نییپا یکه حاصل آن دره ا یمتر با روند شرق غرب 20از  شیب ییروستا پوروا با جابجا

 آن واقع شده است. یاز روستا پوروا رو یاست که قسمت یکم که حاصل آن تراسن گسل ییروستا قرار گرفته است با جابجا یانم ایباالدست 
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 نقشه آبراهه ارتفاعات منطقه مورد مطالعه ( 3)شکل 

 وضهح یمیاقل یژئومورفولوژ

 گریبوده و از طرف د هیبه ناح یورود یطرف تحت اثر جبهه ها کیآن از  یاصل یپارامترها یو به عبارت میورد مطالعه اقلم یدر محدوده 

مقدار بارش ساالنه و  لیپوروا به دل منطقه. دینما یم جادیا هیناح نیا میرا در اقل یراتییخزر در شمال تغ یایسلسله جبال البرز در جنوب و در

باشد  یها همگون م یو بلند یبخش با پست کی یباشد. دارا یمرطوب و سرد م میاقل یو ارتفاعات دارا یدر منطقه کوهستان یریقرارگ لیبه دل

سست منطقه،  یتولوژیل لیتواند باشد. به دل یم یسطح یشدن آب ها یدر اثر جار یشیفرسا ستمیس نیشده است. ا جادیا شیکه در اثر فرسا

 شود. یباعث رانش  منطقه م جهیرواناب شده و درنت جادیباعث امنطقه  یو سطح یجار یآب ها

 
 منطقه بینقشه ش( 4)شکل 
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 ضهحو یکینامید یژئومورفولوژ

حاصل شده اند. به  شیفرسا یها ندیعوامل و فرا نیکند که ب یمطالعه م نیسطح زم یها دهیپد یتضاد عملکرد یکینامید یژئومورفولوژ

 یشود. موضوع ژئومورفولوژ یم لیو تحل هیتجز یشکل زائ ستمیس کیعوامل مختلف  قیاز طر یناهموار کیساخت  یها یژگیو گریعبارت د

که  یختگیها شرکت دارند، مانند گس یناهموار یجیتند و تدر شیدایاست که در پ نیزم یپوسته  یخارج یها دهیپد تمام یبررس ،یکینامید

 یو موجودات زنده در گسترش حمل و نقل رسوبات، رسوبگذار خیدرجه حرارت، آب،  راتییتغ ریاست. عامل مختلف نظ یکینامیحرکت د کی

 هستند. یانسان تیو فعال یدارند که عامل هوازدگ ییسهم بسزا نیزم یشکل ظاهر رییدر تغ لمواد و حفر مواد شرکت دارند. دو عام

 
 منطقه بینقشه جهت ش ( 5)شکل

 

 حوزه یساختمان یژئومورفولوژ

 باشد.یم یها و فروافتادگ یقرار داده است شامل گسل ها، درزه و شکستگ ری( منطقه مورد مطالعه را تحت تاثساختنی)زم کیونتکت راتیتأث

توان به  یوجود گسل در منطقه م یباشد.از شاخص ها یشده م زهیتکتون یواقع شده و از نظر گسل یتراست گسل کی یگسل منطقه بر رو-1

 یاشاره کرد. گسل ها نیطرف یرسوب شناس تیوضع قیگسل و تطب نهی(، آدیآ یجور در نم یشیفرسا چیکه با هبزرگ  یها یپرتگاه )شکستگ

 شتریموجود در منطقه ب یقرار داده است. آبراهه ها ریرا تحت تاث رسوبات یداریداده و ناپا رییحرکت آب را تغ انیجر یمنطقه در قسمت جنوب

 باشند یم یاز نوع گسل

واحد شامل انواع  نیباشد. ا یلغزش اشاره کرد که جهت لغزش ها به سمت جنوب م نیتوان به زم یدر منطقه م یساخت نیزم راتی.از تاث-2

قابل نفوذ مانند رس و  ریغ ایسست و  یتولوژیل یفراوان دارند و اغلب دارا یلغزش لیکه پتانس ییدر دامنه ها یانیو جر یزشیر ،یحرکات لغزش

 لیبه دل یکشاورز یدر منطقه شده است. در اراض یناهموار یها یو بلند یباعث پست یو رانش یلغزش پیقه پوروا تباشند. در منط یمارن م

رسوبات  یریوجود لغزش در منطقه قرار گ گرید لیدل نیخورد. همچن یبه چشم م شتریمورد ب نیا شیو فرسا یو هوازدگ نیلخت بودن زم

جذب آب باال کم کم مقاومت خود را از دست  تیدارا بودن قابل لیرسوبات به دل نیباشد. ا یرن منفوذ منطقه مانند رس و ما رقابلیسست و غ

 کنند.  یخود حرکت م یداده و از جا

سنگ منطقه از نوع ماسه  یندارد. پ یسنگ خوب یپ نکهیا لیباشد به دل یزلزله نم یبرا یمکان خوب یزیمنطقه مورد مطالعه از نظر لرزه خ-3

 دهد. یم شیمنطقه را افزا یزیو لرزه خ باشد یسنگ م

 گذاشته است شیرا به نما یو گرابن هورست یگسل قطع شده و ساختارها 2مشاهده شده در منطقه توسط  سیتاقد-4

 یحها و کاهش سرعت آب در نوا هیال بیاز ش یناش یتوپوگراف بیپر ش یسرعت حرکت آب در نواح شیحوزه در افزا یکیتکتون راتییتغ نیبنابرا

 لغزش و رانش در منطقه شکل گرفته است. نیبر اثر زم زینامنظم منطقه ن یها یشده موثر بوده است. پست و بلند زهیتکتون
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 پوروا یروستا 1لغزش شماره  یگسل دامنه ا (6)شکل 

 

 حوزه یژئومورفولوژ راتییعلل تغ یبررس

از عوامل اساسی درمطالعات ژئومورفولوژی  شوندحاصل میات زمین شناسی های مربوط به ساختار و دینامیک پوسته زمین که از مطالع داده

آید و ناشی از ایجاد تعادل در اثر تکتونیک ها و برقراری تعادل در آنها به دست میروند. اطالعاتی که درارتباط با نحوه استقرار سنگبشمار می

 یکه در حوزه مطالعات ییسنگ ها جنس ژئومورفولوژی اهمیت فراوان دارند. است همچنین اطالعاتی که از لیتولوژی حاصل می شود در مطالعات

 کیباشند. در حوزه یم ییزارسوب زانیو م یمیسازندها به عوامل اقل تیو حساس یریپذشیدر فرسا یاز عوامل اساس یکیاند شده لیاز آن تشک

با توجه به  ییکرتاسه باال یکآه یهاسنگ یباال ییزا . به علت رسوشده است جادیا شیشود که در اثر فرسایمنظم مشاهده م یو بلند یپست

در دامنه  وسنیآسان سازند م یریپذشیو فرسا یبا توجه به سست دهد.یم لیمنطقه را تشک یهاقالب آبراهه ،یامنطقه طیمرطوب و شرا میاقل

 ،یتیمارن همات کل،نودول ش یلتیمارن س لتستون،ینطقه از سدر م وسنیگذاشته اند. سازند م یسطح آن جا یرا بر رو یرسوبات قابل توجه

ها را پوشانده  هیال ییباشد که بخش باال یم تایو از گونه کارد یموجود درمنطقه از نوع دوکفه ا لیشده است. فس لیو کنگلومرا تشک ستونیکل

باشند. یم یآهک یهاپوسته یکه دارا یادوکفه لیود فسوج لیباشد آن هم به دلیاز آهک م لتستونیس مانیداده است. س لیو لوماشل را تشک

 نیدر منطقه ا میوجود آهک و پتاس لیباشند.در منطقه گچ مشاهده شده که به دلیم یلتیرسوبات پالئوسن شامل مارن ، سنگ آهک و مارن س

آن شده  لیبوده که باعث تشک ایدر منطقه محگچ  ییایمیمواد ش یول ستین یریاند. حوزه تبخشده و گچ را به وجود آورده بیدو با هم ترک

 کیبوده و  یو به رنگ قهوه ا افتهی شیرسوبات فرسا نیباشد. ا یمتر را دارا م 5تا  4شده که ضخامت  لیاست. رسوبات سطح از خاک رس تشک

واناب در منطقه شده است. ر شیباعث افزا یریجذب آب باال و کاهش نفوذپذ لیبه دل یو رس یمارن ی. خاک هاستیدار نسنگ مخزن آب

شده  کیتحر ییروین نیکرده و با کوچکتر دایپ یقلیص یکنند، جال یباشند که آب جذب م یم یدامنه رسوبات مارن کی ررسوبات د نیدارتریناپا

باعث  جهیدر نت باشد و یم یاز جنس رس ییباال یها هیدامنه مورد مطالعه جنس سنگ بستر از نوع مارن و ال درکنند. یو شروع به حرکت م

منطقه موثر بوده است.  یعامل در شکل کنون 5 یشود.در حوزه مطالعات یدر دامنه م ادیسست شدن خاک و حرکت مواد به علت جذب آب ز

باشند که هرکدام  یشده در منطقه م نییجز عوامل تع یو عامل توپوگراف یعامل انسان ،یشناس نیعامل زم ،یکیعامل آب و هوا، عامل تکتون

 دیدر واقع تشد یانسان یها تیدر طول زمان شده است. فعال یژئومورفولوژ راتییباعث تغ ملعوا نیکه مجموع ا رندیگ یرا هم در برم ییاخه هاش
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 یاز نظر توپوگراف منطقهموثر بوده است. نیزم یشکل ظاهر رییباشد و در تغ یدر منطقه م هیباشد و جز عوامل ثانو یم کیعامل تکتون یکننده 

 در دامنه مشاهده شده که شامل: بینوع ش سهاست.  یدامنه به صورت کوهستان پیت یباشد ول یم یمختلف یها یو بلند یپست یرادا

 یپرتگاه 

و باالدست روستا مشاهده  یانیدست بخش م نییشده و در پا جادیدر منطقه ا وسنیرسوبات م یباال یریپذ شیتوسط گسل و فرسا بیش نیا

 باشد.  یم یپرتگاه بیمربوط به ش 10از  شتریب بیش 3شکل  شود. با توجه به یم

 میمال بیش 

 یکشاورز یدهد. اراض یم لیمنظم منطقه را تشک یها یو بلند یپست یریپذ شیشود و در اثر فرسا یدهنده منطقه مشاده م لیتشک یدر تپه ها

 باشد.  یم میمال بیرجه مربوط به شد 10تا  4کمتر از  بیش 3باشد.با توجه به شکل  یمنطقه م نیا یمنطقه بر رو

 میمال اریبس 

 میمال اریبس بیدرجه مربوط به ش 4کمتر از  بیش 3باشد. با توجه به شکل  یم یتراست گسل کیقرار گرفته و  بیش نیا یپوروا بر رو یروستا

 باشد. یم

 

 آن یهاو رخساره پیو ت یژئومورفولوژ یواحدها نییو تع یبررس

باشد که یم یآبراهه ها کوهستان Vمتر و شکل  200از  شیمتر و اختالف ارتفاع ب 800از  شیعه با توجه به ارتفاع بحوزه مورد مطال واحد

مختلف همراه با  یرخساره ها یدارا نیباشد همچن یو ماسه سنگ م یلتیمارن س لستون،یس ،یمنظم و نامنظم از جنس خاک مارن پیت یدارا

 شیاز نوع رخساره فرسا یشیفرسا پیت یوجود دارد که دارا زیمرتفع ن یواحد تپه ها یدارا نیهمچناست.  یسطح شیفرسا صوصامخ شیفرسا

 باشد.یو مرتع م یزراع یاراض یمنطقه با کاربر نیباشد. ا یم یاز نوع رخساره توده سنگ یسنگ یبرون زدگ پیو ت یسطح

 کوه ها پیت-1

درصد و  25از  شیب بیمتر است. ش 800از  شیتا ب 600 نیمعموال ب یاراض نیقطه )قله( در ان نی)قعر دره( تا باالتر نیتر نییارتفاع پا اختالف

با خاک  ییبدون خاک تا دره ها یدرصد باشد. عمق خاک متفاوت است و از رخنمون سنگ 10تا  4 نیممکن است ب بیکم ش یدر قسمت ها

 باشد. یم رییمتر متغ 5تا 1 نیو ب ابدی یم رییتغ قیعم

 یزشلغ پیت-2

جاده  ریحجم لغزش در ز نیشتریدر ارتفاعات و ب یلغزش یاراض یگسترش خود را دارد که به صورت رخساره  نیشتریب یلغزش پیت ،یاراض در

مواد به  یاصطکاک داخل یرویبودن ن زیو ناچ یو ضخامت کاف یمارن ،یرس یها هیو وجود ال یسطح یشود. اشباع بودن مواد هوازده  یم دهید

 یلغزش لیپتانس یکه دارا یداشته باشد. با در نظر گرفتن مناطق ییباال ییلغزه زا تیواحد قابل ریز نیسبب شده است که ا نمار علت وجود

 یباشد که در مناطق مسکون یلغزش ها م نیخصوصا زم یاز حرکات توده ا یناش یکینامیو د شیفرسا تیهستند و هنوز فعال نشده اند فعال

 باشد. یم یلغزش یغالب شامل اراض یآورد. رخساره  یبه بار م یانو ج یتواند خسارات مال یم

 کرد: میتوان به سه دسته تقس یموجود در حوزه را م یرخساره ها یطور کل به

 یسنگ یرخساره ها 

 ییرسوب زا یدارا کم یریمقاوم بودن و نفوذپذ لیباشد. به دل یآن از جنس ماسه سنگ و سنگ آهک م یرونزدگیباشد و ب یم یبند هیال یدارا

 باشد. یم یکمتر

 یشیفرسا یرخساره ها 

 یمتفاوت م یریپذ شیفرسا زانیم یاهیدارد. با توجه به سنگ بستر و کاهش پوشش گ میرابطه مستق یریپذ شیفرسا زانیبا م ییرسوب زا

 باشد.

 یرخساره لغزش : 

بر شدت  یوجود آب اضاف جهیباشد و در نت یبور آب از خود نمکم قادر به ع یریبستر از جنس مارن به علت نفوذپذ یخاک رس موجود بر رو

مستعد نموده  ییو رسوبزا یشیفرسا یها دهیفعال کردن پد یرا برا طیشرا ک،یاثر تکتون ی. از طرفدیافزا یم بیش یلغزش و حرکت مواد بر رو

 است. 
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گسترش  نیشتریشده است که ب لیمارن، ماسه سنگ تشک لت،یآن ها از سنگ آهک، س یساختار سنگ شناس لیحوزه به دل یسنگ یها رخساره

 یواحدها شیفرسا زانیبا م میفراوان در حوزه رابطه مستق یمنطقه و وجود لغزش ها ییرسوب زا زانیم یباشد. از طرف یحوزه م یدر بخش شمال

کمتر باشد  یریشود و هرچه نفوذپذ یم شتریب ییرسوب زا زانیباشد م شتریهرچه تراکم آبراهه در منطقه ب نیهمچن دارد زهحو یو رسوب یسنگ

 یبستر خاک مارن یریباشد مقدار نفوذپذ یم یو مارن آهک یخاص منطقه که اکثرا مارن یتولوژیل لیشود. در منطقه به دل یم شتریب ییرسوب زا

دامنه، رسوبات  کیرسوبات در  نیدارتری. ناپادیافزا یمنطقه م ییرسوب زا زانیخود بر م نیبوده که ا سیخ لیپروف یداراکمتر شده و اکثرا 

بودن  یکیتکتون لیکنند. به دل یشروع به حرکت م کیتحر نیکرده و کوچکتر دایپ یقلیص یکنند، جال یباشند چون آب جذب م یم یمارن

 تیاز ماه یرخوردارب لیحوزه مورد مطالعه به دل درکننده را به آن نسبت داد. کیعوامل تحر نیاز ا یکیتوان  یمنطقه و وجود گسل ها م

 زهیوار دیخاص، تول یکیتکتون طیو شرا یکیمکان یهوازدگ ریدست روستا( و تأث نییدامنه ها )قسمت پا ادیز بیو ش یمارن و مارن آهک یتولوژیل

 ییخاکزا یه و داراحساس بود شینسبت به فرسا یمارن یسنگ ها نیشوند. عالوه بر ا یم دهیدامنه د یکرده، که در پا یزیگوشه دار و لبه ت یها

 یو علف یو درختچه ا یباشد. بهرحال پوشش جنگل یحوزه م ییدال بر رسوب زا یدر بخش جنگل یخاک یها هیباشند، که وجود ال یم ییباال

 ییرسوب نقش بسزا دیدر تول یط جویحوزه بسته به شرا یشیفرسا یآن کاسته است. رخساره ها ییرسوبزا تیاز وضع یقسمت تا حدود نیدر ا

مختلف، قطع  یترانشه ها جادیا ،یاعم از جاده ساز یانسان یها تیفعال ریممکن است تحت تاث ییرسوبزا جهیو در نت شیفرساکنند. یم فایرا ا

. ابدی شیافزا رهیو غ یکاربر رییتغ ،یراصولیغ یها یدام، ساختمان ساز هیرو یب یچرا ه،یرو یکشت ب ،یکشاورز یاراض جادیا یدرختان برا

 دیدر تول یبه نحو یژئومورفولوژ یاز رخساره ها کیهر نیهستند. بنابرا یادیز ییشدت رسوبزا ینشده، دارا تیکواترنر در مناطق تثب اترسوب

 یانیکمک شا ییرسوب زا شیدام از سطح حوزه به افزا هیرو یب یدر حوزه و چرا میمق یانسان ها یها تیدارند، که فعال ییرسوب نقش بسزا

 .تنموده اس

 

 یمناطق کوهستان شیعوامل موثر در فرسا

توجه به موقعیت و وضعیت ارتفاعی منطقه مورد مطالعه، فرایندهای با منشاء هوازدگی و نقش و عملکرد آبهای جاری از مشخص ترین  با

نواخت بر روی دامنه عوامل فرسایشی محسوب می شود. از طرف دیگر عملکرد آبهای حاصل از ریزش باران و ذوب برف کم و بیش به صورت یک

ریز دانه حاصل از هوازدگی سطح زمین را به پایین دامنه ها منتقل می کند و سبب می شود که عناصر و امالح مورد نیاز  موادها جریان یافته و 

دیگر وجود  گیاهان از دسترس خارج شود. این شکل فرسایش که تقریباً در تمامی سطح منطقه با شدت و ضعف مشاهده می شود. از عوامل

درصد را دارند( باعث عدم استقرار خاک و پوشش گیاهی بر روی دامنه ها شده و 25درصد حوضه شیبی بیش از   75شیب های باال )قریب به  

در هر دو دامنه منظم و نامنظم  یسطح شیپوروا به صورت فرسا یدر منطقه روستا یسطح شیاین نوع فرسایش را تشدید کرده است. فرسا

 شتریب شیباشد. همان طور که گفته شد فرسا یم شترینامنظم ب ینسبت به دامنه ها منظم یدر دامنه ها یسطح شیفرسا نیشود. ا یم دهید

نسبت به بخش دامنه نامنظم  یکشاورز یمنظم با پوشش اراض یآن کاسته شود. در بخش دامنه ها یاهیدهد که از پوشش گ یرخ م یدر مناطق

خاک رس قهوه  افتهی شیرسوبات فرسا یسطح شیفرسا لیمنظم به دل یباشد. در بخش دامنه ها یم شتریب یسطح شیاز جنگل فرسا دهیپوش

خواهد  شینوع فرسا نیاز ا یریاست که باعث جلوگ یحالت نیمطمئن تر ،یاهیشده است. پوشش زنده گ جادیا 5تا  4رنگ به ضخامت  یا

 باشند یم ریاند شامل موارد ز فتهشکل گر انیجر ریتاث جهیکه در نت یآب شیموجود در منطقه از نوع فرسا یشیفرسا یها پیشد.ت

 :یسطح شیفرسا-1

خود را از  یزیخاک حاصلخ جیدامنه ها، بتدر یدر رو یکشاورز یها نیبه زم ادیز بیبا ش یاراض نیا لیو تبد یاهیرفتن پوشش گ نیازب با

شدت  ادیز بیقرار گرفته در ش یکشاورز یها نیگردد. در منطقه مورد مطالعه زم یم انیرفته و سنگ مادر نما نیدست داده و به مرور از ب

 است. افتهیسنگ رخنمون  یاست که پ ادیز یدربه ق شیفرسا

 آبراهه: شیفرسا-2

شکل و ابعاد  Vآبراهه  لیپروف. گردد یم لیو به. آبراهه تبد افتهیتوسعه  یاریش شیاست، فرسا متریلیم 300از  شتریب یکه بارندگ یمناطق در

 یناهموار یدهد که رو یانجام شده در منطقه مورد مطالعه پوروا، نشان م یها یکند. در بررس یم رییتغ متریسانت 100تا  متریسانت 50 نیآن ب

 باشد. یم یموجود در منطقه از نوع گسل یوجود دارد. آبراهه ها یآبراهه ا یشیرخساره فرسا وسنیسازند م یاه
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 :یباران شیفرسا-3

 دهیپد نیا یکشاورز یو اراض یاهیاز پوشش گ یعار یها نیباشد و در زم یم متریلیم 700از  شیمنطقه مورد مطالعه بارش ساالنه ب در

شوند. قدرت  یجدا م گریکدیاثر برخورد قطرات باران بر خاک لخت، ذرات خاک از  درافتد. یاز جنگل اتفاق م دهیاز مناطق پوش شتریب یشیفرسا

با قطر و سرعت کم قدرت  یبا قطرات درشت نسبت به باران ها دیشد یباران ها یعنیدارد،  یطرات باران به اندازه قطر آنها بستگق بیتخر

 تیباشد، قابل زتریدهنده خاک ر لیکه هر چه ذرات تشک یدارد، به طور یذرات خاک به بافت خاک بستگ ییجابجا زانیدارند. م یشتریب یبیتخر

 یشن ینسبت به خاک ها یجدا شدن کمتر تیقابل یرس یخاک ها نیحمل آن آسان تر است، بنابرا تیتر و برعکس قابل جدا شدن آن مشکل

 دارند. 

 هرزآب: شیفرسا-4

دامنه در  بیش نیخط بزرگتر یشدن آب در رو یو جار یبارندگ جهیآغاز شده، در نت یسطح شیرفت، فرسا نیاز ب یاهیپوشش گ نکهیاز ا پس

دهد که توسعه و  یانجام شده نشان م یها ی. بررسمینام ینامشخص را هرز آب م ریمس نیکند که ا یشروع به حرکت م نامشخص ریمس

گردد.  یم نیریسازند ز یرینفوذپذ تیظرف تیکه مربوط به محدود ابدی یم شیافزا ادیز یکم و شدت بارندگ یریگسترش هرز آب با نفوذپذ

 یاهینفوذ مانند رس ساخته شده و فاقد پوشش گ رقابلیغ ایو  بیدهند مگر آنکه دامنه از مواد قابل تخر یاصوال هرز آب ها عمل حفر انجام نم

 باشد.

دامنه ها  نیا یبه وجود آمده است. ضخامت خاک بر رو شیشود که در اثر فرسا یصاف مشاهده م یو بلند یپست کیمنطقه مورد مطالعه  در

 یاز اراض دهیپوشاول بخش . شود یم میمنظم خود در منطقه به دو بخش تقس دامنه هموار دارد. یدامنه نما یرونیباشد. سطح ب یم ادیز

بخش دوم باشد.  یم یو از نوع سطح ادیز یریپذ شیفرسا یشود و دارا یم دهید Mmslواحد  یشناس نیرسوبات زم یبر رو ی کهکشاورز

 یم یو از نوع سطح ادیرخساره ز نیا یریپذ شیشود. فرسا یشاهده مم وسنیو پل وسنیم یشناس نیرسوبات زم یاز جنگل بر رو دهیپوش

پوروا را  یاطراف روستا یدر حوزه مطالعات دهیپوش یمشاهده شده است.جنگل ها دهیپوش یدامنه نامنظم در منطقه به صورت جنگل ها.باشد.

واحد  یشناس نیرسوبات زم یاز جنگل و بر رو دهیپوشدامنه منظم با رخساره دامنه  یژئومورفولوژ پیرخساره در ت نیمحصور کرده است. ا

 باشد. یم زیناچ یرخساره کم و از نوع سطح نیا یریپذ شیشود.  فرسا یمشاهده م وسنیو پل وسنیم

 

 
 در منطقه هورست( پدیده گسلی گرابن و 9شکل)
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 پوروا یلغزش روستا نیعوامل موثر در وقوع زم

عامل استعداد  نیسازند رخ داده، مهمتر نیکه در ا ادییلغزشهای ز یاست. با توجه به بررس وستهیه وقوع پلغزش در سازند مارن دار ب نیزم  -1

باال دارای ارتفاع  رییپذ شیفرسا لیسازند به دل نیموجود در آن مربوط دانست. ا یرس هاییتوان به حضور مارن و کان یسازند را م نیا یلغزش

شود،  یفشار منفذی در دامنه م شیسازند که موجب افزا نیا فیضع یزهکش نیدر آن باالست؛ همچنبوده، ضخامت خاک  یمیمال بیکم و ش

 شود. یدامنه م دارییاست که موجب ناپا یعوامل نیاز مهمتر

ه محدود کیباشد. در محدوده اطراف هر گسل،  یم زهینظر تکتون نیوجود دارد و منطقه از ا زیگسل ن نیچند قیدر محدوده مورد تحق -2

خواهد بود.  شتریب ینیرزمیتراز آب ز شیو افزا یمقدار نفوذ آب سطح جهیو در نت شتریب یمحدوده، عمق هوازدگ نیخردشده وجود دارد که در ا

 ،یطیشرا نیدر چن ابد؛ی شیمحدوده افزا نیا ریسازند تحت تاث نیا یمارن ژیتولویل یتا گسلهای اطراف، موجب شده اثرات منف طقهفاصله کم من

 .ابدی یم شیافزا ینیرزمیو تراز آب ز یشده و نفوذ آبهای سطح ادیز یمق هوازدگع

که با قطع  ،یجنگل طیکاربری در مح راتییاست که با انجام تغ یکاربری اراض رییتغ ه،یناح نیدر ا یرخداد لغزش لیدال نیاز مهمتر یکی -3

 کیوجود جاده در نزد نیدامنه های منطقه شده است. همچن دارییجب ناپادامنه همراه بوده، مو دارییدرختان و حذف اثر مثبت آنها در پا

 تولوژییکه ل یزمان ژهیکند، به و یکه بر دامنه اعمال م یکیاز عوامل محرک لغزش است. حضور جاده با توجه به بار تراف گرید یکی ،یشمنطقه لغز

 دامنه ای شود. دارییناپا تواند موجب یمستعد لغزش و دامنه دارای آب قابل مالحظه ای باشد م

 پوروا  یلغزش روستا سمیمکان

 یچرخش یدر کالسه لغزش ها لیشده ذ یبررس لی، لغزش پوروا با توجه به دال نیها در گستره سطح زم بیجامع ت یاساس طبقه بند بر

حرکت  لیق در حال گسترش است به دلدامنه و بعد از برخورد به سنگ بستر دامنه گسترش به سمت شر یگسل شمال ریرونده تا ز از نوع پس

بعلت ترانشه جاده در نوک  یفعال قرار دارد.شروع حرکت در بخش جنوب یلغزش در رده لغزش ها دیجد یها یافتادگ جادیپشت سرهم و ا یها

 لغزششده  یبررس لیبا توجه به دال یطبقه بند براساساست. افتهیلغزش توسط اداره راه انجام گرفته و به سمت شمال و شمال شرق گسترش 

دست ترانشه جاده در بدنه و  نییچون شسته شدن نوک لغزش توسط آبراهه پا ی( که عواملیگل انی+ جر یبوده )چرخش دهیچیاز نوع پ2شماره 

 تیعوض یدرولوژیو ه یدروژئولوژیه طی، شرا یشناس نیزم طیمانند شرا یتعدد عواملباشد. یمحرک آن م یرویاز ن یرسطحیز یآبها هیتغذ

لغزش شوند  جادیتوانند باعث ا یگذارند و م یم ریتأث بیش کی یداریبر ناپا رهیمتشکله و غ یآب و هوا ، خاک ها یو موروفولوژ یتوپوگراف

 باعثکه  یعبارتنداز : آن عوامل یرونینمود . عوامل ب یبند میتقس یرونیو ب یتوان به دو دسته عوامل درون یلغزش را م نیزم جادکنندهیا عوامل.

هستند  یعوامل یدرون عواملگردند .  یموجود در سنگ و خاک م فیسطوح ضع ایبالقوه  یختگیدر طول سطوح گس یمتوسط تنش برش شیافزا

 20/4آن  یباشد که ارتفاع پرتگاه اصل یهکتار م 3به وسعت  دهیچیشوند.لغزش پوروا از نوع لغزش پ یم یکه باعث کاهش متوسط مقاومت برش

 یو رسوبات آوار یلتی، س یلغزش خاک رس ، خاک مارن ریباشد . جنس مصالح درگ یبه ارتفاع مختلف م یپرتگاه فرع نیچند یدارامتر بوده و 

 به سمت جنوب غرب بوده است . نیباشد . جهت رانش زم یدرصد م %22دامنه  طمتوس بیبوده و ش فیآن ضع یباشد که استعداد زهکش یم

 یم یداریمستعد ناپا یسطح یو نفوذ آب ها بیواقع شدن در ش لیبوده و به دل زهیو وار ی، لوم یرس یأ خاک هااز منش زیپوروا ن یپهنه لغزش

 نیزم یبررساست .  دهیپوروا گرد یکمک نموده و باعث لغزش در توده خاک روستا یداریناپا نیبه نوبه خود در ا یکیباشند که عوامل تکتون

ها وارد  یدرزه ها و شکستگ قیمنطقه از طر یسطح یدهد که آبها یانجام شده نشان م یحفار یطدر  یرسطحیز یها هیال یمهندس یشناس

دامنه روستا پوروا  بیاست . متوسط ش دهیباعث اشباع توده خاک و رانش خاک رس گرد یرسطحیز یمداوم آبها هیتغذ لیگردد و بدل یتوده م

 توده شده است . یداریناپا شیعوامل لغزش باعث افزا ریدرصد بوده و در کنار سا 22

 

 1987( طبقه بندی حرکتهای دامنه ای بر اساس وارنز 1جدول)

 نوع حرکت

 نوع مواد )قبل از حرکت (

 سنک بستر
 خاک ) از دیدگاه مهندسی (

 خاک ) غالباً ریزدانه( واریزه ) غالباً درشت دانه(

 ریزش خاکی ریزش واریزه ای ریزش سنگی ریزشها -1

 واژگونی خاکی واژگونی واریزه ای واژگونی سنگی ونی هاواژگ -2

 لغزش ها -3

 چرخشی -1-3

 انتقالی -2-3

 لغزش چرخشی سنگی

 لغزش بلوک سنگی

 لغزش سنگی

 لغزش چرخشی واریزه ای

 لغزش واریزه ای

 لغزش چرخشی خاک

 لغزش بلوک خاکی
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 گسترش جانبی خاک ایگسترش جانبی واریزه  جانبی سنگی –گسترش  حرکت با گسترش جانبی -4

 جریانها -5
 جریان سنگی

 خزش عمیق

 جریان واریزه ای

 بهمن واریزه ای
 جریان خاکی

  خزش خاکی  

 ترکیب دو یا چند نوع از انواع اصلی حرکت توده ای باال )پیچیده( -6

 

 

 بررسی روشهای تثبیت و ارائه موثرترین روش 

 و یا طرح یک شیب پایدار می توان سه روش زیر را در نظر گرفت .  بطور کلی برای جلوگیری از ناپایداری شیب ها

 الف( جابجایی محل طرح 

 ب( کاهش نیروهای رانشی زمین ) محرک ( 

 ج( تقویت نیروهای مقاوم در مقابل جابجایی 

کشی ضعیف و یا نقاط فعال از نظر اقدام اصلی برای اجتناب از خطر لغزش این است که در مرحله شناسایی مطالعات طرح ، نواحی با قابلیت زه

جابجایی و نشت مثل محل لغزش قدیمی دقیقاً شناسایی شوند . این شناخت کمک زیادی در تصمیم گیری برای انتخاب محل طرح یا جابجایی 

ترین کاهش در نیروها آن خواهد نمود . در این بررسی ها اگر ضریب اطمینان در برابر لغزش بیشتر از یک باشد می توان انتظار داشت که کم

اوم می مقاوم ) بطور مثال در اثر باال رفتن سطح آب ( باعث ناپایداری شود . از آنجا که معیار ناپایداری بر هم خوردن تساوی نیروی محرک و مق

بک در خاک ریزی ها باشد ، کاهش وزن توده خاک لغزنده باعث کاهش نیروهای رانش و درنتیجه افزایش اطمینان خاک و استفاده از مصالح س

ری نمونه هایی از روش های اجرایی برای کاهش وزن توده لغزنده و درنتیجه کاستن از نیروهای رانشی زمین می باشد .برای جلوگیری از ناپایدا

ار حایل با نیروهای شیب ها افزایش نیروهای مقاومت در مقابل جابجایی می باشد . برای این حالت یا باید با اعمال نیروهای خارجی ، مثل دیو

طرح فنی  رانشی زمین مقابله کنیم و یا باید مقاومت داخلی توده لغزنده به اندازه ای افزایش یابد که شیب پایدار بماند . برای دست یافتن به یک

 و اقتصادی هر دو روش باید موردنظر قرار گیرد.
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 تحلیل پایداری مقاطع مختلف لغزش پوروا 
 1ماره قسمت اول لغزش ش 

','محور بحرانی  2با توجه به توپوگرافی این ناحیه و لغزش انجام یافته  AABB  انتخاب شده اند که محل دقیق آن روی نقشه زمین شناسی

','مهندسی رسم شده است . جهت تحلیل مقاطع  AABB  و نقطهG ه گسترش شکافهای سه بخش با توجه به نحوه توزیع حداکثر وزن تود

، افراز لغزش فسیل مکانیزم لغزش و هندسه شیب تفکیک و به تحلیل آنها در شرایط مختلف پرداخت شده است .  Gکششی و فرورفتگی نقطه 

شی و تحلیل کلی به دو منظور انجام شده است . تحلیل اول مربوط به پایداری فعلی دامنه است و تحلیل دوم جهت پایدارسازی با روشهای زهک

 تثبیت است که با شتاب مبنای طرح صورت پذیرفته است . 
 

 AA'تحلیل پایداری مقطع 

این مقطع یکی از بحرانی ترین مقاطع به حساب می آید و بدلیل اینکه ترانشه ای که در نوک لغزش برای تعریض جاده زده شد باعث بهم 

 BB'ی لغزش و ایجاد درز و شکافهایی در پنجه و تکرار آن تا تاج لغزش و آماده سازی برای مقطع خوردگی شیب دامنه و در نتیجه باعث پسرو

 متر در نظر گرفته شده است. 72فشار بار منفذی و سربار اضافی بدلیل وزن حجمی خاک رس گردیده اسا برای پایداری آن دیوار حایل بطول 

 BB'تحلیل پایداری مقطع 

بدلیل ایجاد شکاف در تاج لغزش و نفوذ آبهای سطحی در نتیجه فشار منفذن  BB'کمتر است. مقطع  AA'از  BB'وضعیت بحرانی مقطع 

صالح درگیر میشود. که با استفاده از سیستم زهکشی و بهم خوردگی ، چسبندگی اصطکاک داخلی و افزایش حجم و افزایش وزن حجمی م

 مناسب میتوان آن را پایدار نمود.

 2قسمت دوم لغزش شماره 

انتخاب شده که محل دقیق آن روی نقشه زمین شناسی مهندسی رسم  AA'با توجه به توپوگرافی منطقه ی لغزش یافته یک ناحیه ی بحرانی 

احیه بحرانی در اثر شکستگی تکتونیکی بوجود آمده که محل نفوذ آبهای سطحی و همچنین آبهای زیرسطحی دامنه می گردیده است. این ن

باشد. نفوذ آبهای سطحی و زیرسطحی بداخل این شکستگی باعث فشار بار منفذی و کاهش اصطکاک داخلی و هل دادن مصالح درگیر به جلو 

 زهکشی پایدار خواهد شد.شده است جهت پایدارسازی آن توسط سیستم 
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اقدام اصلی برای اجتناب از خطر لغزش است که در مرحله ی شناسایی مطالعات طرح نواحی با قابلیت زهکشی ضعیف و یا نقاط فعال از نظر 

اپایداری جابجایی و نشست محل لغزش قدیمی دقیقاً شناسایی شدند این شناخت کمک زیادی در تصمیم گیری خواهد نمود.راه جلوگیری از ن

انشی شیب ها افزایش نیروی مقاومت در مقابل جابجایی می باشد. برای این حالت یا باید به اعمال نیروهای خارجی مثل دیوار حایل با نیروهای ر

طرح فنی و  مقابله کنیم و یا باید مقاومت داخلی توده ی لغزنده را به اندازه ای افزایش دهیم که شیب پایدار بماند.برای دست یافتن به یک

اقتصادی هردوروش باید موردنظر قرار گیرد.روش های مختلف پایدار سازی زمین لغزش ها در نقاط مختلف دنیا بر اساس پارامترهای زیر می 

 باشد :

 1قسمت اول لغزش شماره 

 الف( بهسازی آبندان

و انتقال آب به  Fبه  Dو همچنین کانال زهکش از  H1ه و انتقال آب به نقط Cبه  Gو از  Gبه  bاز  Gبه  aب( سیستم کانال های زهکش از 

  H1نقطه 

 ج( کنترل و نفوذ آبهای سطحی 

 د( جلوگیری از شخم برای یک چرخه آبی 

 ه( احداث دیوار حایل در نوک لغزش

 2قسمت دوم لغزش شماره 

محل تجمع آبهای زیرسطحی و سطحی دامنه در این الف( بهسازی آبندان : این آبندان که خود بدلیل یک زمین لغزش قدیمی بوجود آمده است 

محدوده شده است.تخلیه مانده آب به منظور کاهش نیروهای محرک یا افزایش نیروی مقاوم روشی است که بطور متداول جهت افزایش ضریب 

به  Gو از  Gبه  Nدر نقشه اجرایی از  پایداری دامنه بکار می رود . تخلیه مانده آب در سطح لغزش با ایجاد کانال زهکش و لوله پلی اتیلن که

C  و انتقال آن تا نقطهH1 .آمده است 

 ب( سیستم کانال های زهکشی در سطح لغزش

بای جلوگیری از تغذیه آبهای زیرسطحی به توده خاک پایین دست و کاهش وزن حجمی و سبک نمودن رسوبات ریزدانه می بایست توسط 

دامنه به طرف آبراهه جنوبی پایین دست توسط لوله پلی اتیلن که مشخصات فنی سیستم زهکشی  سیستم زهکش طراحی شده و هدایت آن از

 در کتابچه اجرایی و نقشه اجرایی مشخص می باشد.

 ج( کنترل و نفوذ آبهای سطحی دامنه

اک رس و کوبیدن آن توسط یکی از راه های کنترل دامنه و کاهش نفوذ آبهای سطحی به توده خاک پرکردن ترک های عرضی یا هاللی با خ

 افراد می باشد. بسیاری از ترک ها و گردال ها  در اثر حرکت زمین لغزش در توده لغزنده بوجود می آیند و آب های سطحی به آسانی در توده

 خاک نفوذ می کند در اقدامات اولیه چنین رخنه هایی بایستی توسط خاک رس در این درزه ها پر گردد.

 م در یک چرخه آبید( جلوگیری از شخ

برای جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی و کاهش وزن حجمی خاک می بایست حداقل ناپایدار شدن دامنه لغزشی از روش های ارایه شده یک 

 چرخه آبی که حدوداً یکسال است جلوگیری بعمل آید.

 ه( احداث دیوار حایل در نوک لغزش

ای وارده از طرف خاک بدلیل بهم خوردگی شیب توپوگرافی و حفاظت از سطوح شیبدار و احداث حایل وزنی در نوک لغزش جها مقابله نیروه

ترانشه می باشد. این دیوار که متکی به وزن خود میباشد. بعلت بارندگی  و با جریان آبهای سطحی مصالح خاک ریز پشت دیوار ممکن است به 

ناپایداری دیوار می شود. به همین علت باید با استفاده از سوراخ زهکشی در دیوار  حال اشباع درآید. اشباع خاک باعث افزایش فشار و درن نهایت

متر تا ارتفاع باال اجرا گردد. دیوار حایل بصورت سنگ مالتی پیشنهاد می شود  72و بطول  6/0و همچنین بلوکاژ پشت دیوار حداقل به ضخامت 

 دد.و می بایست مطابق با کتابچه اجرایی دیوار حایل اجرا گر

 

 نتایج

 یدر روستا وسنیم یاز واحد رسوب ییسبب شده است که بخش ها یو مارن یلتیو س یرس یشیو عدم استحکام موارد فرسا یاهیپوشش گ نبود-1

گذارد.  یم ریتاث یاز گال یناش شیآب در شدت فرسا یکیدروستاتیخاک و قدرت ه ییایمیو ش یکیزیشود. خواص ف یخندق شیپوروا دچار فرسا
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 یآب و هوا و نحوه استفاده از اراض ،یخاکشناس ،یسنگ شناس ،یوگرافیزیخندق، عوامل ف سمیدهد که در مکان یعات انجام شده نشان ممطال

 یکه از نظر ژئومورفولوژ ادیز یریبودن انحالل پذ یدارا لیمنطقه به دل یپوروا در سازندها یدر روستای گال یخندق رخسارهباشند.  یم لیدخ

از حد دام و  شیب یچرا ،یکشاورز یها نیاز زم هیرو یچون قطع درختان، استفاده ب یدهد. عوامل یرخ م اندشده  لیمارن تشک رس و پیاز ت

 کنند. یم دیرخساره را تشد نیا جادیا ینکردن اصول جاده ساز تیرعا جهیدر نت یسطح یها انیجر شیافزا

وقوع خطر در منطقه را کاهش داد. انجام عملیات مربوط به  یادیکه بتوان تا حد ز شود یارائه م ییبراساس مطالعات انجام گرفته روش ها -2

کاهش آب زیرزمینی، زهکشی، جلهوگیری از نفهوذ آب، پایهدار سهازی سکوهای دامنه ای، احداث دیواره های حایل، جلوگیری از تخریب پوشش 

 ،یو کشاورز یبه زراع یجنگل یاراض یکاربر رییاز تغ یدار، جلوگر بیش یاگیاهان بهومی، ممانعت از قطع درختان در دامنه ه شتگیاهی و کا

ممانعت از فعالیت های ناصحیح انسانی. ممانعت از گسترش منهاطق مسهکونی و یها مراکهز عمهومی در مناطق مستعد مخصوصاً مناطق با پهنه 

طق آسیب پذیر و پهنه بندی زمین لغزش، کاهش سطوح شیبدار. تاسیس پایدار سازی آنهها جلهوگیری شهود. شناسهائی منا ازهای خطر باال قبل 

گروه مطالعاتی مسهتقل زمهین لغزش و از همه مهمتر آموزش همگانی به ویژه ساکنان اطراف مناطق حساس به زمین لغهزش بهه منظهور توجه 

مهین لغهزش در سطح این مناطق پیشگیری نمود. همچنین کاهش سرمایه گذاری در آینده می تهوان از وقهوع ز وبیشتر به صدمات ناشی از آن 

ی جلوگیری از احداث غیهر اصهولی جهاده هها مهی باشهد. بهرای پیشگیری از اثرات مخرب این کار، از کارشناسان منابع طبیعی در هنگام طراح

برنامه ریزی برای مقابلهه بها بحهران های ناشی از  استفاده گردد. درنهایت ارائه ی یک الگوی مناسب گلیها و احداث جهاده هها بهه خصوص جن

از بالیای طبیعی که می تواند اثرات قابل توجهی داشته باشهد و طهرح جهامع بالیهای مهدیریت بحران باید در سطح اصلی اقدامات فوریتی بعد 

خرب و مصیبت بار فاجعهه تنظهیم گهردد کهه در کوتهاه مهدت و بلند مدت درجهت کاستن از آثار م هایحادثه و نیز در سطح پهیش بینهی ه

حضور انسان در مناطق  شیو افزا تیایهن رابطهه مهدیریت یکپارچه ی حوضه آبراهه ها و رودخانه ها مورد نیاز می باشد.مسلماً با رشد جمع

 رانیامر ضرورت توجه مد نیخواهد شد. ا زیدر منطقه مورد مطالعه به صورت بالفعل مخاطره آم یداریمستعد ناپا ینواح ،یکوهیو پا یکوهستان

 سازد. یآشکار م یداریمستعد ناپا یتوسعه به نواح یعمران یبرنامه ها یو مسئوالن را در اجرا
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و کاربرد  GISدر جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از  یسوزخطر آتش یبندپهنه

 AHP ندیفرآ

  5، سعید جاهدی پور4، محمود اعظمی راد3مرتضی اکبری، 2محمد فرزام ،1امیر انصاری

 
 نشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهددا1

 ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهدمرتع و آبخیزداری یگروه آموزشاستاد  2
 حیط زیست دانشگاه فردوسی مشهدی، دانشکده منابع طبیعی و مابانیب مناطق خشک و تیریمد یآموزش گروهاستادیار  3

 مشهد یدانشگاه فردوس ستیز طیو مح یعیدانشکده منابع طبی کارشناس آموزشدکتری تخصصی سازه های آبی و 4

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی، مدرس  دکتری تخصصی اگرواکولوژی و پژوهشگر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری5

*Email: nabzesabz1390@gmail.com  
 

 

 چکیده 

مطالعه،  نی. هدف اشود یو خاک م یاهیپوشش گ اتیخصوص رییاست که سبب تغ یکیاکولوژ های یآشفتگ نتری از مهم سوزی آتش

است. به منظور  یبه آتش سوز تیمناطق از نظر شدت حساس یبند تیدر جنگل ارس هزار مسجد و اولو یسوزخطر آتش یبندپهنه

استفاده شد.  فازی - یسلسله مراتب لیو تحل یسلسله مراتب لیمطالعه، از دو روش تحل ورددر منطقه م یسوزخطر آتش یبندپهنه

 یو کاربر یارتفاع، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از منطقه مسکون ب،یجهت ش ب،یدر مجموع هفت پارامتر شامل درصد ش

قرار  یمورد بررس ROC یعملکرد مدل ها با استفاده از منحن ت،یاستفاده شدند. در نها یسوزخطر آتش یبندبه منظور پهنه یاراض

 یدارا بیبه ترت یفاز -یو سلسله مراتب یسلسله مراتب لیتحل یهانشان داد که مدل یعملگر نسب یژگیو یمنحن لیتحل جیگرفت. نتا

 یلیمتوسط تا خ یسوزخطر آتش لیکه درصد مناطق با پتانس پژوهش نشان داد جی. نتاباشندیم 837/0و  847/0برابر  AUCمقدار 

درصد( کمتر بوده است. با توجه  5/56) یسلسله مراتب لیدرصد( نسبت به روش تحل 9/31) یفاز یسلسله مراتب لیدر روش تحل ادیز

از  فاعارت هیو ال تیاهم نیشتریب یدارا 208/0 ازیبا امت یاراض یکاربر اریمشخص شد که مع ارهایمع یبندتیو اولو یوزنده جیبه نتا

 یمکان ینیبشینقشه پ کیبه  یابیگرفت که دست جهینت توانیم ان،یدر پا باشدیم تیاهم نیکمتر یدارا 102/0 ازیبا امت ایسطح در

 د.یمابن یانیمستعد کمک شا یبحران نواح تیریجهت مد یسوزمناطق حساس به وقوع آتش ییدر شناسا  رانیبه مد تواندیم قیدق

 .جنگل و مرتع ،یپهنه بند ،خطر لیپتانس ،یسوزآتشهای کلیدی: واژه
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Abstract: 

Fire is one of the most important ecological disturbances that cause changing the soil and vegetation 

characteristics of the rangelands. The aim of this study was to Fire risk zoning in Hezar Masjed forest using 

GIS and application of AHP process. Totally, 7 fire conditioning factors including slope, aspect, elevation, 

distance to river, distance to road, distance to residential area and land use were obtained from various data 

sources to fire hazard mapping. Subsequently, the resulting two models were validated and compared using 

some statistical metrics including area under the receiver operating characteristics (AUROC) curve.  The 

AUC results introduced that the two model have success rates 0.847 and 0.837 for AHP and AHP-Fuzzy 

respectively.  The results showed that the percentage of areas with moderate to very high fire risk potential 

in the fuzzy hierarchical analysis method (31.9 %) was less than the hierarchical analysis method (56.5 %). 

According to the results of weighting and prioritization of criteria, it was found that land use criterion with 

a score of 0.208 is the most important and sea level elevation with a score of 0.102 is the least important. 

In general, it can be said that a rigorous spatial forecasting map can help managers and planners in 

identifying fire sensitive areas for disaster management. 
Keywords: Fire, Forest and pasture, Risk potential, Zoning. 

 

 مقدمه - 1

 یمیاقل راتییتغ ،یبر منابع جنگل یادیز ریتأث ،یجنگل یهاستمیاکوس یعیطب یعوامل آشفتگ نیترهماز م یکیعنوان به یسوزآتش

 نیها محسوب شده، همواره اعوامل مخرب جنگل نیتراز مهم یکی یسوز(. آتشJin et al., 2021دارد ) یکیاکولوژ یهایو توال

ها و مراتع  ساالنه هزاران هکتار از در جنگل یسوز(.  آتشMarozas et al., 2007) کندیم دیرا تهد یاتیح یهاستمیاکوس

جهان شش تا چهارده  یهادر جنگل قیساالنه  حر نیانگیطوری که م. بهسازدمی خود ی را طعمه اهانیها و گدرختان، درختچه

 رییمرتع، سبب تغ کیدر صورت وسعت، شدت و تکرار  در قی(. حرEncinas etal., 2007زده شده است ) نیهکتار تخم ونیلیم

عالوه بر  بیمه های قیندارند حر یکه از نظر تجاری ارزش انجامد یهای پست و نامرغوب مها شده و به ظهور گونهگونه یفیارزش ک

اثرات  ،یانسان ای یعیجنگل با منشأ طب یسوزآتش نیبه دنبال دارد. همچن زیرا ن یطیمحستیز های یخسارات اقتصادی، آلودگ

 (.  Podur et al, 2002) گذاردیم  یبشر برجا یرا بر زندگ رانگرییو و بارانیز

. دآی یبه وجود م عتیو خود طب یطیعوامل مح لهیوساز آن به یو تنها بخش کم یتوسط عوامل انسان ها سوزی از آتش یاریبس

 طبیعی چرخه بر که شود اکولوژیکی میطبیعی و ایجاد شده توسط بشر باعث تغییرات منظر و ایجاد یک آشفتگی  یهایسوزآتش
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 رییاختالل و تغ یاز عوامل اصل یکی عنوانبه آتش(. 1392 همکاران، و کار )زرع گذارد یم تأثیر اکوسیستم ساختار و گیاهی پوشش

از فقط زارها نه-ها و بوتهدر جنگل سوزی (. آتشPew and Larsen, 2011) شودیمحسوب م یعیطب یهاستمیاکوس شتریدر ب

از نقاط  یاریدر بس هایموضوعات و نگران نیتریاز اصل یکی یتیو امن یو اجتماع یبلکه از نقطه نظر اقتصاد ،یستیزطیمح دگاهید

 (.Merino et al., 2010جهان است )

 یعملکردها برخی مانع ترتیب بدین و برساند آسیب خاک و گیاهی پوشش به شدتبه تواند پدیده تخریبی است که می آتش

موجب تغییر فیزیولوژی،  نیو همچن شود می غذایی مواد تجمع و خاک فرسایش از محافظت آب، منابع نگهداری مانند اکوسیستمی

که در نتیجه بر قدرت رقابت و مراحل توالی تأثیرگذار )بانج شفیعی و همکاران،  شود می زیمیزان و بازده فتوسنتز پوشش گیاهی ن

 (.1391و همکاران، ی)نظر شود یم یراتییگذاشته و موجب تغ ریتأث زیخاک ن یکیولوژیب ، یمعدن یهایژگی( و بر و1388
 

 روش تحقیق داده ها و -2

واقع شده است. منطقه مورد مطالعه در  یپژوهش در جنگل ارس هزار مسجد انجام شده که در شمال استان خراسان رضو نیا

.  منطقه مورد باشدیهکتار م 7/79739مشهد واقع شده که  مساحت آن  درگز، قوچان، چناران، کالت و یهامحدوده شهرستان

قرار  یشمال ییاجغرافی عرض 36˚ 53ˈ 38ʺ تا 37˚ 16ˈ 44ʺو  یشرق ییایجغراف طول 59˚ 47ˈ 41ʺ تا 58˚ 51ˈ 36ʺ نیمطالعه ب

 اده شده است.( نشان د1در شکل ) رانیو ا یمنطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضو تیگرفته است. موقع

دشت هموار مشهد را از  یعیطب یکه به صورت مرز دهدیم لیکوه هزارمسجد، ارتفاعات شمال خراسان را تشکرشته ای هزارمسجد

متر در  3140کوه، قله هزارمسجد با ارتفاع حدود رشته نینقطه ا نی. بلندترکندیقوم ترکمنستان جدا مسرد و خشک قره یصحرا

 یروستا ی( آن و جبهه شمالرونی)جاده ماش یجبهه جنوب ریبه آن از دو مس یو راه دسترس ستاقرار گرفته شهر مشهد یغربشمال

کوه، رشته نیا یسرسبز شمال یهاکه در دامنه استافتهیامتداد  یشرقبه سمت جنوب یغربکوه از شمالرشته نی. اباشدینو م نیالئ

کوهستان  نیآن شهرستان درگز و در جنوب ا یغربدر شمال کمنستان،قوم ترشت قرهد یشمال یهاهیدر کوهپا ،یکالت نادر ۀمنطق

 است.دشت مشهد واقع گشته

 دهیداغ و بالخان ترکمنستان کشمتر، کپه 1650داغ به ارتفاع متر، قره 1200کوه مزداوند )مزدوران( به ارتفاع ادامه آن رشته در

. شودیاکبر خوانده مبه نام اهلل کوهیرشته قوچان، - . در امتداد جاده درگزنامندیداغ مههزارمسجد را کپ یهااز کوه یاست. بخششده

 (.1399، و آبخیزداری کشور مراتع، هال)سازمان جنگ



 

658 
 

 
 منطقه مورد مطالعه تیموقع -1 شکل

 داده یگردآور -1-2 

 پژوهش شامل: نیمورد استفاده در ا اطالعات

 شد. هیته یاستان خراسان رضو یعیه از اداره کل منابع طبک کاربری اراضی 1:50000نقشه  •

 شد. هیته یاستان خراسان رضو یعیدر سنوات گذشته که از اداره کل منابع طب یسوزمختصات نقاط آتش •

 هاها و انشعاب رودخانهجاده، سکونتگاه ،یمنحن زانیمنطقه شامل خطوط م یرقوم هیال•

 مورد استفاده یافزارهانرم -2-2

بود. نمودار  EXCELو  10.3نسخه  ArcGIS، 11نسخه  Expert Choiceپژوهش شامل  نیمورد استفاده در ا یافزارهانرم

 ( ارائه شده است.2انجام مطالعه در شکل ) ندیو فرا یدرخت

 روش پژوهش-3

 لیوتحلهیروش تجز -1-3

نسبت  ،یسلسله مراتب لیبه روش تحل توانیها مه آناند که از جملاستفاده شده یسوزآتش یبندپهنه یبرا یمختلف یهاروش
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 یسوزآتش یبنداقدامات در پهنه نیتراز مهم یکیاشاره کرد.  کیلجست ونیو رگرس یمنطق فاز ،یمصنوع یشبکه عصب ،یفراوان

 خطر دارد.  یبندپهنه یهابا دقت نقشه میها رابطه مستقعامل نیانتخاب درست ا هبر آنهاست ک رگذاریعوامل تأث نییتع

  یسوزعوامل مؤثر بر وقوع آتش -2-3

مطالعه  نیشدند.  در ا ییدر منطقه شناسا یسوزدر ابتدا عوامل مؤثر بر وقوع آتش ،یسوزخطر آتش یبندنقشه پهنه هیته یبرا

و  یانیآشت یفره) بی(، شNuthammachot etal., 2021؛ 1391و همکاران،  یانیآشت ی)ارتفاع )فره یوگرافیزیگانه فعوامل سه

 ,.Mato etal؛ 1397و همکاران،  ی)بهزاد بی( و جهت شMato etal., 2019؛ 1394 کاران،و هم درلویح یگی؛ ب1391همکاران، 

و همکاران،  ی)فاصله از جاده )بهزاد ی(( و عوامل انسان1394و همکاران،  درلویح یگی)ب یاهی)پوشش گ یمواد سوختن ،( 2019

( و فاصله از سکونتگاه 1394 درلو،یح یگیب ؛Nuthammachot etal., 2021فاصله از رودخانه ) ،( Mato etal., 2019؛ 1397

 ( در نظر گرفته شدند. Nuthammachot etal., 2021؛ 1397و همکاران،  ی)بهزاد

 
 مورد استفاده یارهایو مع ینمودار درخت -2 شکل

 

  یفاز -یسلسله مراتب لیروش تحل-3-3

مفهوم را  نیا یفاز یهامجموعه ی(. تئورکی)صفر و  ستین ایعضو مجموعه است  ایعنصر  کیها، مجموعه کیکالس یتئور در

مجموعه  کیو نه کامالً، عضو  یتا درجات تواندیعنصر م کیکه  بیترتنیا. بهکندیرا مطرح م شدهیبنددرجه تیگسترش داده و عضو

مشخص از صفر  یامشابه است که در آن، مجموعه درجه یهایژگیها با واز المان یامجموعه ،یفازمجموعه  کی گریدانیبباشد. به

 یقبل از اجرا ن،ی(؛ بنابرا2006کامل است )دمان  و همکاران،  تیعضو یبه معن کیو  تیعدم عضو یرا دارد. صفر به معن کیتا 

)صفر  نیب ای در بازه هاهیگردد و ارزش ال نییتع تیفوق توابع عضو راشاره شده د یهاهیاز ال کیهر  یاست که برا ازین یمدل فاز
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 کنندهلیتعد یمقدار گاما باشد،یبه عملگر گاما م ازین یفاز کیتکن یاجرا یگردند. برا یوارد مدل فاز هاهیو سپس ال ردی( قرار گکیو 

از  کیبه هر  یاساس وزنده نیم. بر هباشدیم یمعادل جمع فاز کی یو گاما یصفر معادل ضرب فاز یاست، گاما کیصفر و  نیب

ارزش  ،یو در هر نقشه فاکتور فاز ردیگیانجام م یدارند با استفاده از منطق فاز یبندکه در پهنه ینسب ریپارامترها بر اساس تأث نیا

 یفاز یهاهیال تیدرنها. گرددیمشخص م کیصفر تا  نیحد واسط ب یفاز تیموجود با درجات عضو یها و واحدهااز کالس کیهر 

 (.1393؛ شادفر، 1391 ،یلیو اسماع ی. )متولشوندیم بیبا هم ترک 8/0 یگاما یشده با استفاده از عملگر فاز

خود  رامونیپ طیهستند که برای درک مح عتیها عناصر هوشمند طب. انسانشودیاستفاده م یمسائل مکان لیدر تحل یفاز یتئور

 یزیرو برنامه یریگمیبه اهداف خود اقدام به تصم لینموده و جهت ن یفیها و اطالعات توصاطالعات در قالب نقشه یآوراقدام به جمع

 GIS رینظ یریگمیو ابزارهای تصم یذهن یهاییاز توانا ،یااطالعات نقشه یبندتیو اولو دنینظم بخش یها برا. انسانندینمایم

قدرت استدالل جامع و  تیمحدود زیو ن رامونیاز جهان پ یریگمیتصمابزارهای  یاطالعات تیمحدود لی. اما به دلکنندیاستفاده م

مسئله که  نیترمهم نجایاستنتاجات مواجه هستند. در ا تیاطالعات و جامع تیفادر رابطه با ک تیآنها، معموالً با عدم قطع قیدق

از  یستیمنظور با نیست. بدا GIS طیعوارض شهری در مح راتییتغ یدگیچیتحت کنترل در آوردن پ یروی است چگونگ شیپ

قبول استفاده کرد قابل تیقطع معد زانیو م GISاطالعات در دسترس  نیمنطق فازی برای مصالحه ب رینظ یسازابزارهای ساده

 (2020و همکاران،  ی)عابد

تئوری مجموعه فازی  ،یدرباره جهان واقع قیمؤثرتر کنترل و پردازش اطالعات نادق شیو گنجا یریپذانعطاف شتریب یابیدست برای

با تئوری مجموعه  GISقراردادی نرم افزار  شیشده برای افزا یسازادهیشده و پ یطراح ستمیس کی یمطرح شد. سلول فاز GISدر 

حاضر  ینیقیو کنترل نا انیراه برای ب کیعنوان مدل تفکر انسان( تنها به یزبان هینظر کی) فازیبا منطق  GISفازی است. توسعه 

 یساز میو ماهرانه در پروسه تصم دیمف یماتیتا تصم کندیکمک م GISبلکه به کاربر  دهدینم شنهادیپ وستهیپ یواقع در جهان

 ینیقینا میو مفاه ودیسازان را به تصور ق میمدل که تصم لهیبوسسازی  متصمی مسائل برای ها حل کردن راه دایبسازد. ارزش پ

 (.2017و همکاران،  ایباالست )گارس اریبس سازد،ی، قادر مبرای حجم بزرگ یموجود در داد ههای مکان

 نهیگز نیانتخاب بهتر یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا کیاست. هدف تکن یریگمیتصم یهااز روش یکی یسلسله مراتب یواکاو ندیفرا

 شی. چون افزاشودیستفاده ما زین ارهایبه مع یوزن ده یبرا کیتکن نیاست. ا یزوج سهیمقا قیمختلف از طر یارهایبر اساس مع

 کنندیم میتقس ییارهایرمعیرا به ز یریگمیتصم یارهایمعموالً مع نیبنابرا کندیرا دشوار م یجزو سهیتعداد عناصر هر خوشه مقا

(Nuthammachot and Stratoulias, 2021.) 

متضاد، انتخاب  یریگمیتصم یارهایکه مع یطیدر شرا یریگمیتصم یکه برا یاست منعطف و قو یروش یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

عموماً از مراحل  یسلسله مراتب لیتحل ندی(. فرا1380 ردست،ی)ز ردیگیمورد استفاده قرار م سازد،یرا با مشکل مواجه م هانهیگز نیب

 لیها تشکقضاوت یسازگار یرسو باالخره بر هانهیگز یینها ازیامت نییتع-3 ،ییدوتا سهیمقا-2سلسله مراتب،  تدرخ جادیا-1گانه: سه

 1970در دهه   یبه نام توماس ال ساعت یتوسط محقق یو فاز دهیچیمسائل پ یمغز انسان برا لی. روش مذکور بر اساس تحلگرددیم

 (.1392علوم مختلف داشته است )اصغرپور،  رد یمتعدد یو تاکنون کاربردها دیگرد شنهادیپ

 یمدل ساز-الف

 میمرحله، مسئله و هدف تصم نی. در اباشدیبه سلسله مراتب م یریگمینمودن مسئله تصم هی، تجزAHPمرحله در روش  نیاول

 یهاشاخص»شامل  می. عناصر تصمشودیدر آورده م باشند،یکه با هم در ارتباط م میاز عناصر تصم یبه صورت سلسله مراتب یریگ

شاخص به سلسله  نیمسئله با چند کیشکستن  ازمندین یسلسله مراتب لیتحل ندی. فراباشدیم «میتصم یهانهیگز»و  «یریگ میتصم

 یعمده و اساس یهادهنده شاخصاست. سطح دوم، نشان یریگ میتصم ندیفرا یهدف اصل انگریاز سطوح است. سطح باالتر ب یمراتب

 کندیرا ارائه م میتصم یاهنهیباشد. سطح آخر گزیشکسته شود م یدر سطح بعد تریو جزئ یفرع یهاکه ممکن است به شاخص

 (.1398 پور، ی)قدس
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 یحیترج ساتی( مقاب

 نییتع یطور نظرآنها به یوزن )ارزش( نسب سهیمقا یصورت زوجها بهشده و مشخصه لیتشک یاسهیمقا سیروش ابتدا ماتر نیا در

 ،یشخص یمنظور اجتناب از خطاهاوش بهر نی(. در ا1)جدول  شودیم انیب 9تا  1 نیب یکم ریشده با مقاد ادی یها. نسبتشودیم

 یهامشخصه نییپس از تع قیتحق نیدر ا نیمتخصصان استفاده کرد؛ بنابرا یگروه یاز آرا توانیم یریگمیدر تصم یاقهیسل ای

رتبط با موضوع متخصصان م یاستفاده از آرا یبرا یامنظور باال بردن صحت، پرسشنامهآنها و به یوزن نسب نییمنظور تعبه رگذار،یتأث

 .شودینرمال م سیماتر سپسو  هیاول سیابتدا وارد ماتر جینتا شود،یم یطراح
 

 (1392)اصغرپور،  یزوج های سهیمقا یبرا حاتیترج ریجدول مقاد -1 جدول

 

 مقدار ترجیحات )قضاوت شفاهی(

 9 ترتر یا کامالً مطلوبکامالً مرجح یا کامالً مهم

 7 ت خیلی قویترجیح یا اهمیت یا مطلوبی

 5 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

 3 ترتر یا کمی مطلوبکمی مرجح یا کمی مهم

 1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت مساوی

 8و  6و  4و  2 ترجیحات بین فواصل فوق

 

 ینسب یهامحاسبات وزن -ج

با استفاده از اطالعات  میاز عناصر تصم کیهر  تیلواو نییتع یانجام محاسبات الزم برا یسلسله مراتب لیتحل ندیدر فرا یبعد قدم

 سیاست. مجموع اعداد هر ستون از ماتر ریمرحله به صورت ز نیدر ا یاضیر اتیاست. خالصه عمل یزوج ساتیمقا یهاسیماتر

 صورتنیکه بد یدیجد سی. ماترمیکنیم میهر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقس پسرا محاسبه کرده، س یزوج ساتیمقا

نرمال شده را محاسبه  ساتیمقا سیاعداد هر سطر از ماتر نیانگی. مشودیم دهینام« نرمال شده ساتیمقا سیماتر» د،یآیبه دست م

 (.1398پور،  ی)قدس کندیس را ارائه میماتر یبا سطرها میعناصر تصم یوزن نسب نیانگیم نی. امیکنیم

 ینسب های ادغام وزن-د

آن  ییهرعنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نها یوزن نسب یستیمرحله با نیدر ا م،یتصم یهانهیگز بندی رتبه منظوربه

 .دیآیبه دست م ییمقدار وزن نها نه،یهر گز یمرحله برا نی. با انجام ادیبه دست آ

 ها در قضاوت یسازگار-و

. چنانچه شاخص گرددیگراف محاسبه م یتئور ژهیبردار و کردیرو ی( است که بر مبناII)  یمحاسبه شاخص ناسازگار یبعد گام

 ابندی رییتغ یستیبا ارهایداده شده به مع ینسب یصورت وزن ده نیا ریبوده، در غ حیصح یکمتر از آن باشد وزن ده ای 1/0معادل 

( را به کار IR)  یها، نرخ ناسازگاروتدر قضا یناسازگار یبررس یبرا ی(. ساعت1398پور،  یانجام شود )قدس دیمجدداً با یوزن ده

 ایتر کوچک ینرخ سازگار کهی. درصورتشودی( حاصل مRIبودن  ) ی( به شاخص تصادفII) یشاخص ناسازگار میکه از تقس بردیم

در  دیبا رندهیگمیصورت تصم نیا ریتوان کار را ادامه داد. در غیوجود دارد و م یسازگار ،یزوج ساتیباشد، در مقا 1/0 یمساو

و ارائه نمود. میزان  هیپارامترها را ته ییوزن نها توانی(. با انجام مراحل فوق م1389 ،یکند )مؤمن دنظریتجد یزوج ساتیمقا

 EXPERTافزار در نرم یسازگار. نرخ ناباشدیم 1/0داده شده بر اساس نرخ ناسازگاری، کمتر از  یهاتیقبول ارجحقابل
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CHOICE 11 به دست آمد. 05/0کمتر از  هایدر پژوهش حاضر نرخ تمام ناسازگار محاسبه شده که 

 در چهار سطح انجام گرفت: یریگ میتصم ندیفرا

 در جنگل ارس هزار مسجد قرار گرفت.  یسوزخطر آتش یبندبر پهنه یسلسله مراتب، هدف پژوهش مبن نی( در سطح اول ا1

 ،یوگرافیزیشامل عوامل ف یعوامل اصل نیشدند. ا نییمد نظر بودند، تع یسوزتشآ یپهنه پند یکه برا یسطح سه عامل اصل نی( در ا2

 بودند.  یو عوامل انسان یمواد سوختن

فاصله از  ب،یجهت ش ب،یدرصد ش ا،یشامل ارتفاع از سطح در تریعوامل جزئ یسطح دوم به تعداد یسطح، عوامل اصل نی( در ا3

 شدند.  یبندمیتقس یاهیرودخانه و پوشش گفاصله از جاده، فاصله از  ،یمنطقه مسکون

انجام شده به طبقات جداگانه  یمطرح شده در سطح سوم، با توجه به مطالعات قبل یهاهیاز عوامل و ال کی( در سطح چهارم، هر 4

 شدند. یبندمیتقس

که جامعه نمونه  یخصصان مراکز علممت ،ییاجرا رانینفر از کارشناسان، مد 30 اریدر اخت یزوج ساتیمطالعه، پرسشنامه مقا نیا در

شد. اطالعات به دست آمده  یمذکور گردآور یپرسشنامه، پرسشنامه ها لیداده اند، قرار گرفته و بعد از تکم لیپژوهش را تشک نیا

وجود، م یداده ها نیاز عرصه جهت شناخت بهتر منطقه و همچن یدانیم یدهایشد و به همراه بازد یداوراز نظرات جامعه نمونه گر

 .دیانجام گرد Expert choiceاطالعات در نرم افزار  یبررس ندیقرار گرفت. فرآ لیو تحل هیمورد تجز

 نتایج و بحث -4

 نیهوا و از ب یآلودگ ،یعیاز منابع طب مهمی بخش عنوانبه ها از گذشته تا به امروز، باعث نابودی جنگل جنگلی های سوزی آتش

 ی(. اطالع از مناطق مستعد و دارا1385 مهاجر، یاست )مرو یعیطب یهابحران قیاست و از مصاد شده ارییرفتن منابع با ارزش بس

 یضرور سوزی و مبارزه با آتش یریشگیاقدامات پ نیو همچن یکیو لجست ای منطقه یزیربرنامه یبرا یسوزوقوع آتش لیپتانس

 یندهایبه درک فرآ یطور مؤثربه توان یموضوع م نیا(. Nicolete and Zimback, 2013; Schmidt et al., 2018باشد )-یم

و  نیزم یعیپوشش طب یبرا یدیتهد تواندیم اتعجنگل و مر یسوزخاک کمک کند. گسترش آتش داریپا تیریو مد نیزم بیتخر

(. Erten et al, 2004است ) یضرور سوزی از آتش یکاهش خسارت ناش یبرا سوزی آتش هنگام زود صیمردم باشد. تشخ یمنیا

 لیلو تح یسلسله مراتب لیتحل ندیو کاربرد فرآ GISدر جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از  یسوزحاضر، خطر آتش قیدر تحق

 قرار گرفت. یموضوع مورد بررس نیاستفاده شده در ا های شد و عوامل مؤثر بر آن و دقت روش بندی پهنه یفاز-یسلسله مراتب

طبقات ارتفاع  هیو ال تیاهم نیشتریب یدارا 208/0 ازیبا امت یاراض یکاربر ارینشان داد که مع ارهایعم یبندتیو اولو دهی وزن جینتا

و تعرق  ری( و تبخ301/0بارش ) ل،ی( در برز2016و همکاران ) وی. در مطالعه اوگنباشدیم تیاهم نیکمتر یدارا 102/0 ازیبا امت

جنگل داشتند.  سوزی را در خطر آتش ازیامت نی( کمتر025/0) بی( و جهت ش018/0و طبقات ارتفاع ) ازیامت نیشتریب ی( دارا21/0)

 یسوزآتش جادیرا در ا ریتأث نیکمتر بینوشهر، فاصله از جاده و جهت ش یها( در جنگل1397زاده ) یو ول یدر مطالعه قشالق

( در منطقه مانشت و قالرنگ، عامل 1395) یگیرزابیو م یگیب یدارد. در مطالعه موسو رتیمطالعه حاضر مغا جیداشتند که با نتا

مطالعه  جیبا نتا هاافتهی نیرا داشتند که ا ازیامت نیوزن را داشته و ارتفاع  و بارش کمتر نیشتری(، ب294/0) یاهیتراکم پوشش گ

 دارد. یهمخوان یکنون

 209/0 ازیبا امت 2300-2927 یطبقه ارتفاع که یطوربه افتهی شیافزا یسوزارتفاع خطر آتش شیبا افزا قیتحق های افتهیاساس  بر

 رتی( مغا1397و همکاران ) فشری یلی( و اسماع1398) یجانبازقباد جیبا نتا ها افتهیبخش از  نی. اباشدیم تیاهم نیشتریب یدارا

 ی نانچه در مطالعهاست. چ رگذارتأثی سوزی بر گستره آتششکل جبهه و روند انتشار آتش رییمحل با تغ ایدارد. ارتفاع از سطح در

 (.Koutsias et al, 2012شدند ) ییشناسا رگذاریتأث قیباد بر انتشار حر تیو وضع طیو شرا یاهیارتفاع، تراکم پوشش گ ونان،یدر 

و  تیاهم نیشتریب یدارا 259/0 ازیدرصد با امت 50از  شتریب بینشان داد که ش بیدرصد ش هیال یبندتیو اولو دهی وزن جینتا

 ی( در پرتغال؛ مناطق دارا1994) ایآلمد قی. در تحقباشدیم تیاهم نیکمتر یدارا 149/0 ازیدرصد با امت 10کمتر از  بیدرصد ش

( نشان داد که مناطق با 1395) یگیرزابیو م یگبی یموسو جیدرصد داشتند. نتا 40از  شیب بیش ،سوزی خطر آتش شتریب لیپتانس



 

663 
 

 که طوریبه. دارد سوزی آتش عیبر توز ادییز ریتأث ن،یهستند. شکل عوارض زم یوزسدرصد مستعد خطر آتش 20 یباال یهابیش

 دهدیم شیو حرارت سوخت را افزا کندیبرقرار م نیمبا سطح ز دییشعله آتش تماس شد دار، بیدر مناطق ش سوزیآتش هنگام

 نیا شود،یشود کندتر و از دره تندتر م قله شروع کیاگر از  یسوزحرکت آتش نیبنابرا کند،یکمک م یسوزو به گسترش آتش

 های بیمانع متوقف کننده آتش باشند. ش کی توانند یناهموار م های یچرا توپوگراف نکهیباشد بر ا یلیدل تواند یم نیرفتار همچن

اران و همک Sebastian-Lopez(. 1398 ،ی)جانبازقباد گذارندیم شترییب ریتأث یسوزسرعت گسترش آتش شیتندتر در افزا

موجب کاهش انتقال  یدر جهت منف بیش شیانتقال حرارت و افزا شیدر جهت مثبت موجب افزا بیش شی( معتقدند که افزا2008)

 .شود یحرارت م

. باشدیم سوزی و خطر آتش جادیدر ا تیاهم نیشتریب یدارا 264/0  ازیبا امت یجهت جنوب ب،یمختلف ش های جهت نیب سهیمقا در

( 1389و همکاران ) ی( و محمد1395) یگیرزابیو م یگبی ی(، موس1397و همکاران ) یبهزاد قاتیتحق جیبا نتا ها افتهیبخش از  نیا

استعداد  یجنوب های بیش یشمال مکرهیکه در ن لیدل نای به دارد سوزی در رفتار آتش دییکلمطابقت دارد. جهت دامنه نقش 

از  یبرخوردار لیبه دل یجنوب های (. جهت1398 ،جانبازقبادی) ارندد سوزی جهت وقوع آتش یشمال بشی به نسبت تری مناسب

خواهد بود که آن را  یرطوبت کمتر یو متعاقباً پوشش سطح خاک دارا کنند یم افتیدر یشتریدرجه حرارت ب د،یخورش شترینور ب

 .کند یم سوزی مستعد آتش

بر گسترش آتش )سرعت حرکت  یتوپوگراف یهایژگیارتفاع و وجهت،  ب،یدر مثلث رفتار آتش است. ش ریمتغ نیدارتریپا یتوپوگراف

 ریتأث یاهینوع پوشش گ نیو همچن کندیم افتیدر تیسا کیکه  یدیتابش خورش زانیبر م بی. جهت شگذاردیم ریآتش( تأث

کم ارتفاع.  یهاگلدر جن ژهیوهستند ، به یکمتر و بار سوخت کمتر یاهیپوشش گ یدارارو به جنوب و غرب  یها. دامنهگذاردیم

زودتر و  یسوزها در فصل آتشسوخت نیتر هستند ، بنابراو گرم کنندیم افتیدر یشتریب اریبس دیتابش خورش یجنوب یهادامنه

 یترنیسنگ یسوخت یبارها جهیو در نت شتریب یاهیپوشش گ یدارا یشمال یها. در مقابل، دامنهشوند یطور کامل خشک مبه

 ریبه تأخ یسوزدر فصل آتش یها را تا مدت طوالنخشک شدن سوخت نیهستند، بنابرا دارترهیسردتر و سا یشمال یهاهستند. دامنه

را تجربه  یدتریشد یسوزتشآ توانندیم ادیز یاهیبا پوشش گ یشمال یهادامنه شتر،یسوخت ب یریبارگ لیبه دل حال،نی. باااندازدیم

 نی. ارتفاع همچنگذاردیم ریقرار گرفتن در معرض باد غالب بر رفتار آتش تأث نیو همچن یان بارندگو زم زانیبر م ریکنند. ارتفاع با تأث

مواد  ،در آن واقع شده است(  یخصوص یهانیزم شتریکه ب یی)جا نیی. در ارتفاعات پاگذاردیم ریسوخت تأث یبر خشک شدن فصل

احتمال رعدوبرق و صاعقه و  زی. اما در ارتفاعات باالتر نشوندیل خشک مسا لیکمتر در اوا یباالتر و بارندگ یدما لیبه دل یسوختن

 عامل وجود دارد. نیدر اثر ا یسوزوجود آتش

 شتریها بو رودخانه یزهکش یهاانسان در کنار شبکه تی. فعالباشدیم یسوزدر وقوع آتش یانقش دوگانه یفاصله از آبراهه دارا هیال

نقش کاهنده را در وقوع  گریاما از طرف د دهد؛یم شیرا افزا یسوزداشته و وقوع آتش یسوزع آتشدر وقو ندهیبوده و نقش افزا

دهنده وقوع نقش مهارکننده و کاهش ادیرطوبت ز نیبوده و ا شتریرطوبت ب ها،اچهیها و دررودخانه یکینزد ردارد چون د یسوزآتش

 یطوربه افتهیکاهش  یسوزو خطر آتش لیفاصله از رودخانه، پتانس شیبا افزا(. 1391و همکاران،  یانیآشت یرا دارد )فره یسوزآتش

 آتش جادیدر ا تیاهم نیشتریب یمتر دارا 300و طبقات با فاصله کمتر از  تیاهم نیکمتر یمتر  دارا 2400از  شتریکه فاصله ب

 یطورجنگل دارد به سوزی آتش تیبا وضع یکیارتباط نزد یاهی. آب در دسترس پوشش گباشندیدر منطقه مورد مطالعه م سوزی

رطوبت  یاهیمانند رودخانه، مواد و پوشش گ یفاصله گرفتن از منابع آب ای ها و خشک شدن رودخانه یکه در صورت وجود خشکسال

 ,Sherstyukov and Sherstyukov)  شوند یم یسوزوقوع آتش یبرا تری مطلوب طیو منجر به شرا دهند یخود را از دست م

2014; Wu et al., 2015.) 

 جیبا نتا ها افتهیبخش از  نیاست. ا افتهیکاهش  سوزی خطر آتش ،یفاصله از جاده و منطقه مسکون شیبا افزا ج،یاساس نتا بر

( در 1395) یگیرزابیو م یگبی یبمو، موس ی( در پارک مل1397و همکاران ) ی( در کرمانشاه، بهزاد1397) یو زارع یمطالعات صالح

 سوزی به آتش تیمطابقت دارد. حساس لی( در ماتوگروسو برز2019و موتا و همکاران ) المیا نگحفاظت شده مانشت و قالرمنطقه 
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 ییفضا یبر الگو یتوجهطور قابلجاده به یدارد. راهروها یروادهیپ یرهامسی و ها با مجاورت آن با جاده یمیدر جنگل ارتباط مستق

 (.Aguiar et al., 2012; Balch et al., 2015)  گذاردیم ریاز انسان تأث یناش سوزی آتش

هستند  یسوزدر معرض خطر آتش یکشاورز های نیو زم ریمانند مراتع فق ها یکاربر رینسبت به سا یشتریتنک به مقدار ب جنگل

نشان داد که پوشش ( 1397) یو زارع یپژوهش صالح جی. نتاباشند یلحاظ م نیاز ا تیاهم نیکمتر یدارا یو طبقه برونزد سنگ

 یاراض یو نوع کاربر یاهیپوشش گ یژگی. ودهندیم شیرا افزا یسوزوقوع آتش سکیمتراکم در فصول خشک، ر یو مرتع یجنگل

متراکم و خوب با اتمام  یاهیپوشش گ ی(. مراتع داراCawson et al., 2017) باشدیم سوزی و مؤثر در آتش یعامل اصل کی

که  کند یرا فراهم م یادیز یختنمواد سو ،یاهیو خشک شدن پوشش گ یسوزآتش یفصل رخدادها شدن به کیو نزد شیفصل رو

 .شود یم سوزی شدت مستعد آتشبه

خطر  لیبه طبقات با پتانس بیمساحت به ترت نیشتری، بAHPمحاسبه شده حاصل از روش  یهاطبقات و وزن تیاساس اولو بر

باال  اریدرصد( و بس 3/10) نییپا یلیخ لیدرصد(، پتانس 7/15) ادیز لیدرصد(، پتانس 8/27) نییپا لیدرصد(، پتانس 1/31متوسط )

خطر متوسط به  لیدرصد از سطح منطقه مورد مطالعه در طبقات پتانس 5/56پژوهش،  نیا جی(  اختصاص دارد. به توجه به نتا1/7)

 نییپا سوزی خطر آتش لیپتانس یرصد مساحت منطقه داراد 68 ،یفاز-یسلسله مراتب لیتحل یبیباال قرار دارند. بر اساس روش ترک

 ییباال یلیباال و خ سوزی خطر آتش لیپتانس یدارادرصد  9/15متوسط و  لیدرصد منطقه پتانس 1/16هستند.  ینییپا یلیو خ

درصد( نسبت  9/31) یفاز یسلسله مراتب لیدر روش تحل ادیز یلیمتوسط تا خ یسوزخطر آتش لیهستند. درصد مناطق با پتانس

 درصد( کمتر بوده است.  5/56) یسلسله مراتب لیبه روش تحل

واقع شده  ادیز یلیو خ ادیدر کالس خطر ز لیمطالعه شده برز های درصد از سطح جنگل 45(، 2016و همکاران ) ویمطالعه اوگن در

به خود اختصاص داده است. در  را یشتری( مساحت بیفاز-AHPدر  %4/13و  AHPدر  %6/15بود که نسبت به مطالعه حاضر )

 یسوزآتش یباال اریبمو در محدوده خطر باال و بس یدرصد مساحت پارک مل 40 زا شی(، ب1397و همکاران ) یمطالعه بهزاد

خطر  یهادرصد منطقه در کالس 17نوشهر نشان داد که  یها( در جنگل1397زاده ) یو ول یمطالعه قشالق جیداده شد. نتا صیتشخ

درصد  30( حدود 1395) یگیرزابیو م یگیب یموسو ه. در مطالعباشد یم کیمطالعه ما نزد جیقرار دارد که به نتا ادیز یلیخو  ادیز

درصد  40 گر،ید ای قرار دارد. در مطالعه یسوزاز نظر احتمال وقوع آتش ادیز یلیو خ ادیاز مساحت منطقه در کالس خطر ز

 یگیب العه(. در مط1390و همکاران،  یقرار داشت )سالمت سوزی پرخطر آتش اریو بس استان گلستان در طبقات پرخطر یهاجنگل

 سوزی آتش یدر کالس خطر باال یغرب جانیسردشت در آذربا های درصد از مساحت جنگل 60( حدود 1394و همکاران ) درلوحی

 قرار دارند. 

 بیبه ترت یسوزخطر آتش یابیلیجهت پتانس یسله مراتبسل لیتحل کردیو رو یفاز-یسلسله مراتب لیتحل یقیصحت مدل تلف زانیم

. اما عملکرد باشدیم یعملکرد مناسب یدارا یسوزخطر آتش یابیلیمورد نظر جهت پتانس یهامدل نیبوده؛ بنابرا 847/0و  837/0

نوتماچت و همکاران  قاتیقبود. در تح شتریدر منطقه مورد مطالعه ب یسوزخطر آتش یابیلیتانسجهت پ یسلسله مراتب لیمدل تحل

( 1392( و زرع کار و همکاران )1395) یگیرزابیو م یگیب ی(، موسو1397و همکاران ) ی(، بهزاد2016و همکاران ) وی(، اوگن2021)

استفاده شده  های و صحت روش یاستفاده شد و اعتبار سنج یعیطب یهاعرصه سوزی آتش یبندبه منظور پهنه AHPو  GISاز 

 کردند. یابیول ارزقبرا قابل

با دما و ارتفاع رابطه مثبت و با فاصله  سوزی نشان دادند که احتمال خطر آتش نیچ ی(، در مناطق علفزار2009و همکاران ) ژانگ

حاضر مطابقت دارد.  قیتحق جیبا نتا یدسترس یرهایدارد که در مورد ارتفاع و متغ یرابطه منف مسکونی مناطق و ها از روستاها، جاده

 نیرابطه مثبت داشته که ا بیگلستان با عوامل ش یجنگل در پارک مل سوزی (، وقوع آتش1394) همکارانو  یلمیردیم قیتحق در

 دارد.   یهمخوان یمطالعه کنون جیبا نتا افتهی

با صحت باال نقشه خطر  هیدهد. ته-یرا نشان م یو اجرای اقدامات حفاظت رانهیشگیاقدامات پ تاولوی سوزی، خطر آتش یینها نقشه

 قیاطفای حر حیصح یتیریمد ماتیو اتخاذ تصم یهای جنگل-عرصه تیحساس زانیم یابیو ارز یدر بررس ینقش مهم تواند یم
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 یگیخواهد رفت )ب نیاز ب زین ماندهیمقدار پوشش سبز موجود و باق نیا ح،یصح یشاندی هدر صورت عدم چار عتاًیداشته باشد و طب

 جنگل، سوزی آتش تیریدر مد تواند یم سوزی شده خطر وقوع آتش هیته های نقشه نیبنابرا (.1394و همکاران،  درلوحی

 شده سوزی مناطق آتش تر عیسر ییشناسا هآن به همرا عیاطفاء سر تدرنهای و سوزی از وقوع آتش رییبه همراه جلوگ رییشگپی

  کمک کند شتریخطر ب یدارا یدر نواح ندهآی در

 دینتیجه گیری و جمع بن -5 

متر  2300که ارتفاعات باالتر از  یطوربه افتهی شیافزا یسوزارتفاع، احتمال وقوع خطر آتش شیبا افزا قیتحق های افتهیبر اساس 

 بیدارد و ش یشیروند افزا سوزی احتمال رخداد و خطر آتش ب،یمقدار درصد ش شیبا افزا نی. همچنباشدیم تیاهم نیشتریب یدارا

احتمال  نیشتریب یدارا یجهت جنوب ب،یمختلف ش های جهت نیب سهیبوده است. در مقا تیاهم نیشتریب یادار درصد 50از  شتریب

 2400از  شتریکه فاصله ب یطوربه افتهیکاهش  یسوزو خطر آتش لیفاصله از رودخانه، پتانس شی. با افزاباشدیم سوزی خطر آتش

فاصله از جاده و منطقه  شیبا افزا ج،ی. بر اساس نتاباشندیمورد مطالعه م منطقه در سوزی آتش جادیدر ا تیاهم نیکمتر یمتر  دارا

و  ریمانند مراتع فق ها یکاربر رینسبت به سا یشتریجنگل تنک به مقدار ب ن،یاست. همچن افتهیکاهش  سوزی خطر آتش ،یمسکون

و  AHPمحاسبه شده حاصل از روش یهاوزن وطبقات  تیهستند. بر اساس اولو یسوزدر معرض خطر آتش یکشاورز یها-نیزم

با  بیبه ترت نییپا یلیخطر خ لیخطر متوسط و پتانس لیمساحت به کالس پتانس نیشتریب ،یفاز-یسلسله مراتب لیتحل یبیترک

باال و  لیپتانس یدرصد منطقه دارا AHP ،5/25درصد از مساحت کل منطقه اختصاص دارد. بر اساس روش  2/42و  1/31 ریمقاد

 لیپتانس یدرصد منطقه دارا 9/15 ،یفاز-یسلسله مراتب لیتحل یبیو بر اساس روش ترک باشد یم سوزی ال در خطر آتشبا اریبس

استفاده شد.  ROC یاز منحن ،یسوز-خطر آتش لیپتانس نقشه یمنظور اعتبارسنجهستند. به ییباال یلیباال و خ سوزی خطر آتش

 بیبه ترت سوزی خطر آتش یابیلیجهت پتانس یسلسله مراتب لیتحل کردیو رو یازف-یمراتبسلسله  لیتحل یقیصحت مدل تلف زانیم

 استفاده دارد. سوزی خطر آتش یابی لیمورد جهت پتانس های اعتماد روش تیبوده که نشان از صحت و قابل847/0و  837/0

 منابع  -6

  ،یحاتم ا؛ینژاد، حس ی. حاتمازدهمیاپ . انتشارات دانشگاه تهران. چارهیچندمع یریگمی(. تصم1392اصغرپور، موج. )
 ،یگلبند، رساله دکتر45حو.ه  لریجنگل چ4 یسر یکیاکولوژ اتیخصوص یبر رو یسوز(. اثرات آتش1385. )،عیعیشف بانج

 .صفحه160مدرس،  تیدانشگاه ترب
راش و  های گونه یقطر شیرو جنگل بر سوزی آتش ری(. تأث1388ا. ) جانپور،یغ.، و عل ،ی.، جاللا،مین ی.، اکبر،عیعیشف بانج

 .464-474(: 3)17 ران،یجنگل وصنوبر ا قاتیتحق یپژوهش-ی(. فصلنامه علمرودی: جنگل خیممرز )مطالعه مورد
 و مدل GIS مراتع و جنگل ها با استفاده از یسوزخطر آتش یبند(. پهنه1397ح. ) ،یس. و قره داغ ا،یح.، محتشم ن ،یبهزاد

AHP 817-828(: 2)25. رانیا ابانیمرتع و ب قاتیتحق یپژوهش-یبمو(. فصلنامه علم یک مل: پاری)مطالعه مورد. 
و  GIS از استفاده با ها مراتع و جنگل سوزی خطر آتش بندی (. پهنه1397ح، ) ،داغی س.، قره ا،نی ح.، محتشم ،یبهزاد

 .828-817(: 4) 25 ن،رایا ابانیمرتع و ب قاتی: پارک ملی بمو)، فصلنامه تحقیمطالعه مورد AHP (مدل
 یسوزآتش سکینقشه ر هیدر ته یفاز یوزن یخط یبیروش ترک یابی(. ارز1394م. ) ان،یع. و عرفان ،یعیه.، بانج شف درلو،یح یگیب

 .29-38(: 3)22چوب و جنگل.  یسردشت(. علوم فناور یها: جنگلیجنگل )مطالعه مورد
 یسوزجنگل در استان گلستان، بر اساس شاخص خطر آتش یسوزشمناطق خطر آت ی(. ررس1398غ. ر. ) ،یقباد یجانباز
(FRSI)کیاز تکن یریبا بهره گ(GIS). 89-102(: 3)6. یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحل. 
 .. چاپ اولرانیا ییجنگل و مرتع. چاپ موسسه توسعه روستا رانگری(. آتش و1379ا. م. ) ،یجالل

 رانگردانیشر ا(، کتاب استان خراسان، ن1377دل )زنده حسن
 سوزی خطر آتش ییفضا ینقشه پراکندگ هی(. ته1392ح. ) ،جعفری و ،.م معال، س.، عاشق ،یب.، قربان ،یآ.، زمان کار، زرع

(. النیدر استان گ ی: سه حوزه جنگلی)مطالعه مورد ییایو سامانه اطالعات جغراف ارهیچندمع یرگی میجنگل با استفاده از روش تصم
 .230-218(: 2)21 رانیو صنوبر ا نگلج قاتیتحق یوهشپژ -یفصلنامۀ علم
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دانشگاه تهران.  یبایز یهنرها هی. نشریاو منطقه یشهر یزیردر برنامه یسلسله مراتب لیتحل ندی(. کاربرد فرا1380ا. ) ردست،یز
10 :21-13. 

: ی)مطالعه مورد ییایالعات جغرافاط ستمیبا استفاده از س یخندق شیفرسا یدر بررس ی(. کاربرد منطق فاز1393ص. ) شادفر،
 .36-42(: 92) 23. ییایحوضه طرود(. پژوهش اطالعات جغراف

)مطالعه  GIS در جنگل ها با استفاده از یسوزآتش یباال سکیر یمناطق دارا یبند(. پهنه1397ز. ) ،یس. و زارع ،یصالح
 .304-319(: 1)1. یو روابط انسان ایاستان کرمانشاه(. جغراف یهاجنگل یمورد

 یریگ میتصم یها کیجنگل با استفاده از تکن یسوزخطر آتش یبندو پهنه یابی(. ارز1397زاده، خ. ) یح. و ول ،یقشالق یعابد
 .49-66: 15. یعیطب طیمجله مخاطرات مح .GIS و ارهیچندمع

 .. چاپ دوم. انتشارات قومسرانیا ی(. زئومورفولوژ1382م. ) ،یطالقان یعالئ
 دیبا تاک یسوزآتش یمناطق حساس و بحران ی(. بررس1391م. ) ،یاملش نیک. و ام ،یا.، قدس خواه، م.، محمد ،یانیآشت یفره

و حفاظت جنگل  تیحما قاتی(. تحقالنی: جنگل سراوان استان گی)مطالعه مورد GIS و AHP ،PDSI با استفاده از یبر خشکسال
 .83-101(: 2)10. رانیها و مراتع ا

. چاپ ریرکبیام  ی. انتشارات دانشگاه صنعتیریگمیدر تصم (AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندی(. فرا1398ح. ) پور، یقدس
 .دوزادهم. تهران

 ارهیچندمع  یابیارز افتیبا استفاده از ره رازیشمال غرب ش یکیزیتوسعه ف یبرا نیتناسب زم لی(. تحل1384ع. ا. ) کرم،

(MCE) 93-106: 54 ،ییایجغراف یهاپژوهش. ،ییایاطالعات جغراف ستمیس طیدر مح. 
 زی: حوزه آبخیگاما )مطالعه مورد یبا استفاده از اپراتور فاز لغزشنیخطر زم یبند(. پهنه1391ر. ) ،یلیص؛ و اسماع ،یمتول

 .1-20: 8. یطیمح شیفرسا یطالقان(. پژوهشها
ارشد  ینامه کارشناس انیپاوه. پا یهادر جنگل یماهواره ا ریجنگل با تصاو یسوزنقشه خطر آتش هی(. ته1388ف. ) ،یمحمد

 .ص 112. دانشگاه کردستان. یجنگلدار
 و GIS جنگل با استفاده از سوزی نقشه خطر آتش هی(. ته1389پ. ) ،یم.، فاتح ،ین.، پورهاشم ان،یف.، شعبان ،یمحمد

AHP 586-569(: 4)18 ران،یجنگل و صنوبر ا قاتیپاوه، فصلنامه تحق های از جنگل یدر بخش. 
مطالعه  یفاز یسلسله مراتب لیتحل ندیبا استفاده از فرا ینیرزمیدر استحصال آب ز یبحران یمکان ها نیی(. تع1392م. ) ،یمحمد

 .رجندیمنابع آب دانشگاه ب یارشد مهندس ینامه کارشناس انی. پاشابوری: دشت نیمورد
 .کردستان. دانشگاه تهران ی. طرح پژوهشواندرهیو د جاریقروه، ب هیناح یای(. جغراف1352ف. ) ،یمحمود

 .صفحه 388و پرورش جنگل، انتشارات دانشگاه تهران،  شناسی (. جنگل1385مهاجر، م. ر. ) یمرو
جنگل با استفاده از مدل  یسوزخطر وقوع آتش یبندخطر آتش سوزپهنه یبند(. پهنه1395ف. ) ،یگیرزابیم. و م ،یگیب یموسو

در منطقه حفاظت شده  یشده مانشت و قالرنگ(: منطقه حفاظتیمورد ی)بررس ییایطالعات جغرافا ستمیو س یاشبکه لیتحل
 .175-188(: 4)14. یطی. فصلنامه علوم محییایاطالعات جغراف ستمیو س یا شبکه لیمانشت و قالرنگ با استفاده از مدل تحل

 .یؤمن. تهران. انتشارات ماتیدر عمل قیتحق نی(. مباحث نو1389م. ) ،یمؤمن
گلستان با استفاده از  یدر پارک مل یسوزخطر آتش یبند(. پهنه1394م.ر. ) ،یش.، کاووس ،یباریجو ییط.، شتا ،یلمیردیم

 .16-1(: 1)22چوب و جنگل،  یعلوم و فناور یها. پژوهشکیلجست ونیروش رگرس
 .رانیا یاسشن نی. انتشارات سازمان زمرانیا یشناس نیبر زم یا باچهی(. د1355ح. ) ،ینبو
بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک  یسوز(. تاثیر شدت آتش1391ت. ) ان،یو. و شعبان ،ینیف.، حس ،ینظر

 .25-37(: 1)20. رانیجنگل و صنوبر  ا قاتیهای جنگلی )مطالعه موردی: جنگلهای مریوان(. تحق

Abedi Gheshlaghi, H., Feizizadeh, B., & Blaschke, T. (2020). GIS-based forest fire risk mapping using the 
analytical network process and fuzzy logic. Journal of Environmental Planning and Management, 63(3), 

481-499. 
Aguiar, A.P.D., Ometto, J.P., Nobre, C., Lapola, D.M., Almeida, C., Vieira, I.C., Soares, J.V., Alvala, R., 



 

667 
 

Saatchi, S., Valeriano, D., Castilla-Rubio, J.C., 2012. Modeling the spatial and temporal heterogeneity 
of deforestation-driven carbon emissions: the INPE-EM framework applied to the Brazilian Amazon. 
Glob. Change Biol. Bioenergy 18 (11), 3346–3366 

Balch, J.K., Brando, P.M., Nepstad, D.C., Coe, M.T., Silvério, D., Massad, T.J., Davidson, E.A., Lefebvre, 
P., Oliveira-Santos, C., Rocha, W., Cury, R.T.S., Parsons, A., Carvalho, K.S., 2015. The susceptibility 
of southeastern amazon forests to fire: insights from a large-scale burn experiment. BioScience 65 (9), 
893–905 

Brown, K. J., Hebda, N. J., Conder, N., Golinski, K. G., Hawkes, B., Schoups, G., & Hebda, R. J. (2017). 
Changing climate, vegetation, and fire disturbance in a sub-boreal pine-dominated forest, British 

Columbia, Canada. Canadian Journal of Forest Research, 47(5), 615-627. 
Capitanio, R., & Carcaillet, C. (2008). Post-fire Mediterranean vegetation dynamics and diversity: a 

discussion of succession models. Forest ecology and management, 255(3-4), 431-439. 
DeBano, L.F. (2000). The role of fire and soil heating on water repellency in wildland environments: a 

review. Journal of Hydrology, 231, 195-206 
Dong, X., li- min, D., GUO-fan, S., lei, T. and Hui, W., 2005.forest fire risk zone mapping from satellite 

images and GIS for baihe forestry bureau, jilir china. Journal of forestry research, 167- 176 
Erten, E., Kurgun, V. and Musaoglu, N., 2004. Forest fire risk zone mapping from satellite imagery and 

GIS: a case study. In XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote 

Sensing, Istanbul, Turkey (pp. 222-230). 
Eugenio, F. C., dos Santos, A. R., Fiedler, N. C., Ribeiro, G. A., da Silva, A. G., dos Santos, Á. B., ... & 

Schettino, V. R. (2016). Applying GIS to develop a model for forest fire risk: A case study in Espírito 

Santo, Brazil. Journal of environmental management, 173, 65-71. 

FAO. (2006). Better forestry, less poverty. A practitioner's guide. 
Fox, D. M., Laaroussi, Y., Malkinson, L. D., Maselli, F., Andrieu, J., Bottai, L., & Wittenberg, L. (2016). 

POSTFIRE: a model to map forest fire burn scar and estimate runoff and soil erosion risks. Remote 

Sensing Applications: Society and Environment, 4, 83-91. 
Garcia-Jimenez, S., Jurio, A., Pagola, M., De Miguel, L., Barrenechea, E., & Bustince, H. (2017). Forest 

fire detection: A fuzzy system approach based on overlap indices. Applied Soft Computing, 52, 834-

842. 
Giglio, L., 2005. MODIS collection 4 active fire product user's guide version 2.2. Science systems and 

application, inc., 35-37 p. 
Hessburg, P. F., Agee, J. K., & Franklin, J. F. (2005). Dry forests and wildland fires of the inland Northwest 

USA: contrasting the landscape ecology of the pre-settlement and modern eras. Forest Ecology and 

Management, 211(1-2), 117-139. 
Jin, X. Y., Jin, H. J., Iwahana, G., Marchenko, S. S., Luo, D. L., Li, X. Y., & Liang, S. H. (2020). Impacts 

of climate-induced permafrost degradation on vegetation: A review. Advances in Climate Change 

Research. 
Koutsias, N., G. Xanthopoulos, D. Founda, F. Xystrakis, F. Nioti, M. Pleniou, G. Mallinis & M. 

Arianoutsou, 2012. On the relationships between forest fires and weather conditions in Greece from 

longterm national observations (1894–2010), International Journal of Wildland Fire, 22(4): 493-507. 
Lautenberger, C. (2013). Wildland fire modeling with a Eulerian level set method and automated 

calibration. Fire Safety Journal, 62, 289-298. 
Merino-de-Miguel, S., Huesca, M., & González-Alonso, F. (2010). Modi’s reflectance and active fire data 

for burn mapping and assessment at regional level. Ecological Modelling, 221(1), 67-74. 
Mota, P. H. S., da Rocha, S. J. S. S., de Castro, N. L. M., Marcatti, G. E., de Jesus França, L. C., Schettini, 

B. L. S., ... & dos Santos, A. R. (2019). Forest fire hazard zoning in Mato Grosso State, Brazil. Land use 

policy, 88, 104206. 
Naderpour, M., Rizeei, H. M., Khakzad, N., & Pradhan, B. (2019). Forest fire induced Natech risk 

assessment: A survey of geospatial technologies. Reliability Engineering & System Safety, 191, 

106558. 
Nicolete, D.A.P., Zimback, C.R.L., 2013. Zoneamento de risco de incêndios florestais para a fazenda 

experimental Edgardia–Botucatu (SP), através de sistemas de informações geográficas. 



 

668 
 

Agrogeoambiental 5 (3), 55–62 
Nuthammachot N, Stratoulias D. A GIS-and AHP-based approach to map fire risk: a case study of Kuan 

Kreng peat swamp forest, Thailand. Geocarto International. 2021 Jan 20;36(2):212-25. 
Nuthammachot, N., & Stratoulias, D. (2021). A GIS-and AHP-based approach to map fire risk: a case study 

of Kuan Kreng peat swamp forest, Thailand. Geocarto International, 36(2), 212-225. 
Pettinari, M. L., & Chuvieco, E. (2017). Fire behavior simulation from global fuel and climatic information. 

Forests, 8(6), 179. 
Pew, K.L. & Larsen, C.P.S. (2001). GIS analysis of spatial and temporal patterns of human-caused wildfires 

in the temperate rain forest of Vancouver Island, Canada. Forest Ecology and Management, 140, 1–18. 
Schmidt, I.B., Moura, L.C., Ferreira, M.C., Eloy, L., Sampaio, A.B., Dias, P.A., Berlinck, C.N., 2018. Fire 

management in the Brazilian savanna: first steps and the way forward. J. Appl. Ecol. 55 (5), 2094–2101 
Sebastian-Lopez, A., R. Salvador-Civil, J. Gonzalo-Jimenez & J. San-Miguel Ayanz, 2008. Integration of 

socio-economic and environmental variables for modeling longterm fire danger in Southern Europe, 
European Journal of Forest Research, 127(2): 149-163 

Sherstyukov, B.G., Sherstyukov, A.B., 2014. Assessment of increase in forest fire risk in Russia till the late 
21st century based on scenario experiments with fifth-generation climate models. Russ. Meteorol. 

Hydro. 39 (5), 292–301. 
Thach, N. N., Ngo, D. B. T., Xuan-Canh, P., Hong-Thi, N., Thi, B. H., Nhat-Duc, H., & Dieu, T. B. (2018). 

Spatial pattern assessment of tropical forest fire danger at Thuan Chau area (Vietnam) using GIS-based 

advanced machine learning algorithms: A comparative study. Ecological informatics, 46, 74-85. 
Wu, Z., He, H.S., Yang, J., Liang, Y., 2015. Defining fire environment zones in the boreal forests of 

northeastern China. Sci. Total Environ. 518–519, 106–116 
Zhang, Z.X., Zhang, H.Y., Zhou, D.W. 2009. Using GIS spatial analysis and logistic regression to predict 

the probabilities of human-caused grassland fires. Journal of arid environments, 74: 386-393. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

669 
 

 

 هابینی آلودگی هوا با رویکرد مکانی: مروری بر مفاهیم و روشپیش

 

 2محمد طالعی، 1علیرضا ژاله دوست

 
 رانیتهران، ا ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت ،ینقشه بردار یدانشکده مهندس ،یاطالعات مکان یها ستمیارشد س یکارشناس یدانشجو1

 رانیتهران، ا ،یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت ،یبردارنقشه یمهندس ،دانشکدهیت مکاناطالعا یهاستمیاستاد گروه س 2

 
 

 چکیده 

انسان زندگی و  شدهلیتبد یموضوع مهم جهان کیبه  ستیزطیمردم و مح یآن بر زندگ ریتأث لیهوا به دل تیفیگذشته کیان سال یط

 یکنترل مؤثر آلودگ یبرا یریشگیپراه  کیعنوان بهبینی سازی و پیشمدل منظور نیمواجه کرده است. به هم یرا با مشکالت جد

بینی کیفیت هوا یک مسئله ی پیشطورکلبه .مورد استفاده قرار گرفته استگذشته  یهادهه در یشهر هایگیریمیتصمدر هوا، 

های روش ارائه یک نمای کلی از مفاهیم و کاربردهدف اصلی این مطالعه،  چالش برانگیز همراه با فاکتورها و پارامترهای پیچیده است.

بینی مکانی آلودگی هوا شامل سازی و پیشهای مدلدر این تحقیق برخی از روش باشد.بینی آلودگی هوا در مناطق شهری میپیش

در این  (GIS)انی ها همراه با نحوه استفاده از سیستم اطالعات مکو مزایا و معایب آن MLPو  Kriging ،IDW ،LUR هایروش

نتایح  GISبینی با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و دهد پیشخصوص شرح داده شده است. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می

  بینی را بهبود داده است.های پیشبهتری ارائه کرده و نتایج روش
 

 های اطالعات مکانیسیستم بینی مکانی آلودگی هوا، شبکه عصبی،آلودگی هوا، پیشهای کلیدی: واژه
 

 

Predicting Air Pollution with a Spatial Approach: A Review of Concepts and 

Methods 
 

 Mohammad Taleai, Alireza Zhalehdoost 
Faculty of Geodesy & Geomatics Eng., K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran 

 

Abstract 

Air quality has become a primary global concern over the years due to its impact on people's lives and the 

environment, and it has produced severe difficulties for human life. To that purpose, modelling and 

forecasting have been employed in urban decision-making in recent decades as a preventive measure to 

control air pollution effectively. In general, air quality forecasting is a complex problem with many 

variables and parameters to consider. The principal purpose of this study is to provide an overview of the 

concepts and applications of air pollution prediction methods in urban areas. In this research, some methods 

of modelling and spatial forecasting of air pollution, including Kriging, IDW, LUR and MLP methods and 

their advantages and disadvantages, along with the use of spatial information system (GIS) in this regard, 

are described. The results of studies show that forecasting using a combination of neural network and GIS 

has provided better outcomes and improved the results of forecasting methods. 
Keywords: Air Pollution, Spatial Prediction of air pollution, Neural Network, GIS 
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 مقدمه - 1

ها تن مواد سمی وارد ی که سالیانه میلیوناگونهبهشده است.  ستیزطیمحها و امروزه آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سالمت انسان

آورده است )احمدی  به وجودها مشکالت جدی را برای آن پدیده در بسیاری از شهرهای جهان وجود دارد و نیا شود.محیط می

و ...  ونقلحمل توسعه شهرنشینی، صنعتی شدن، ازجملههای اخیر کیفیت هوا به دالیل مختلفی در سال(. 1389مقدم و محمودی، 

بینی و گی، نوع پیش، چگونستیزطیمحکیفیت هوا بر زندگی مردم و  ریتأثدلیل  به به یک موضوع مهم جهانی تبدیل شده است.

 ینیبشی، پرانهیشگیاقدام پ کیعنوان بهای برخوردار است. سازی کیفیت هوا به یک مشکل اساسی تبدیل شده و از اهمیت ویژهمدل

بینی کیفیت هوا یک مسئله چالش برانگیز همراه با ی پیشطورکلبه. است یکنترل آلودگ مؤثرانجام اقدامات  یهوا مبنا یآلودگ

 . (Bai et al., 2018)ها و پارامترهای پیچیده استفاکتور

فرآیندها و  )1GIS(ای از فرآیندها است که با استفاده از یک سیستم اطالعات مکانی سازی مکانی یک تحلیلی از مجموعهمدل

ی است. همچنین سازی مکانهای مکانی هدف اصلی مدلسازی پدیدهمطالعه و شبیه  کند.های مکانی اشیاء را توصیف میویژگی

ریزی ها را سریع درک کرد و به یک برنامهتوان دادهمکانی است که به کمک آن می لیوتحلهیتجزسازی مکانی یک فرآیند فرآیند مدل

های مکانی مقدارهای بینی مکانی تخمین ویژگی. از طرفی دیگر، منظور از پیش (Techopedia, 2014)برای حل مسائل رسید

 . (Zhu et al., 2018)های مکانی مقدارهای معلوم استده از ویژگیمجهول با استفا

ها و اطالعات مورد نیاز برای پردازش به یک موضوع های اطالعات مکانی با گسترش حجم باالی دادههمچنین استفاده از سیستم

آمدن اطالعات زیاد شده است که  جودبه و. بنابراین پیشرفت زیاد فناوری، باعث (1399مهم تبدیل شده است )فرهانی و همکاران، 

یک  GIS.  (National Geographic)کندمی پررنگاین موضوع اهمیت داشتن یک ابزار قدرتمند مانند سیستم اطالعات مکانی را 

خیره منابع را در قالب پایگاه داده مکانی ذ GISو نمایش اطالعات مکانی است. همچنین  لیوتحلهیتجزابزار کارآمد جهت مدیریت، 

 .  (Pran, 2019)کندمی

بینی مکانی آلودگی هوا است. از آنجاکه بیشتر تحقیقات سازی و پیشها و مفاهیم مدلدر این مطالعه هدف اصلی بررسی روش

 بینی زمانی متمرکز هستند. لذا این موضوع اهمیت بررسیکنند یعنی بیشتر تحقیقات بر پیشآلودگی هوا را از جنبه زمانی بررسی می

ه قرار گرفت یهر روش مورد بحث و بررس بیو معا ایمزا هاروش، یعالوه بر بررس مطالعه نیدر ا دهد.مکانی آلودگی هوا را نشان می

 . .ه شده استمورد بحث قرار گرفت ،هوا یآلودگ ینیبشیبهبود پ یآن برا یایو مزا GISاستفاده از  ندیفرآ نی. همچنشده است

 

 آلودگی هوا -2

به شوند در نتیجه موجب شود، مواد آالینده جو زمین زیادتر میرود و به جمعیت آن اضافه میزمین باال می که دمای کره طورهمان

که در اکثر کشورهای  شودیمی هوا یکی از مشکالت قرن حاضر محسوب آلودگ شود.ای تحت عنوان آلودگی هوا میآمدن پدیده وجود

. منابع آلودگی هوا به دو دسته (1392خزائی و همکاران، ) استای شده بروز مشکالت پیچیده سازنهیزموجود دارد و  توسعهدرحال

سوزی های شن و آتشها، طوفانفشانشود. منابع طبیعی آلودگی هوا شامل فوران آتشبندی میمنابع طبیعی و مصنوعی تقسیم

اند از منابع خانگی، منابع مصنوعی، منابع متحرک و د و عبارتباشد. منابع مصنوعی نقش بیشتر در آلودگی هوا دارنها میجنگل

 (.1393منابع کشاورزی )نوری و همکاران، 
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 (:1393)نوری و همکاران،  از عبارت اندهستند که  مؤثرشدن آلودگی هوا در شهرها  ادیز و کمعوامل مختلفی بر انتشار و 

o بارش زانیم و هوا فشار باد، جهت باد، سرعت ،ینسب رطوبت ،دما شامل یهواشناس یپارامترها: یهواشناس یپارامترها 

 .(Cabaneros et al., 2019)هستند موثر هوا یآلودگ شدن ادیز و کم در پارامترها نیا. است

o شتریب جهت در تواندیم باشد داشته( گاز و عیما)جامد،  یاتیخصوص چه نظر مورد ندهیآال نکهیا: هاندهیآال تیخصوص 

 .(1386و همکاران،  انینظر) باشد داشته ریتأث یآلودگ دنش ترکم ای و

o انینظر) دارد ییبسزا نقش هوا یآلودگ در هاراه شبکه ،یکاربر نوع از اعم شهر یکیمورفولوژ یهاجنبه: شهر یمورفولوژ 

 .(1386و همکاران، 

o دباشمؤثر  یآلودگ اندازه و پخش در تواندیم زین کیتراف زمان و حجم سرعت،: کیتراف(Cabaneros et al., 2019) . 

ها بیشتر باشد میزان آلودگی بیشتر خواهد بود. همچنین این ذرات باعث های هوا ذرات معلقی هستند که هر چقدر مقدار آنآالینده

همکاران، شوند )محمدی و بندی میهای اولیه و ثانویه تقسیمهای هوا به دو دسته آالیندهشود. آالیندهمی شهرهاتیره شدن هوای 

1394.) 

ها قابل گیرند. این آالیندهمی مستقیم از منابع آلودگی نشأت صورتبههایی هستند که های اولیه: آالیندهالف( آالینده

های اولیه گوگرد، نیتروژن دی اکسید، ذرات معلق در هوا از جمله آالینده دیاکسیدگیری هستند. کربن مونوکسید، اندازه

 هستند.

o دیسمونوک کربن (CO)  :یاصل عامل نیهمچن. است طعم و بو رنگ، بدون و است یسم یهاندهیآال جز ندهیآال نیا 

 .) ,.2004Chakraborty et al (خودروهاست اگزوز شهر طیمح به گاز نیا ورود

o گوگرد  دیاکسید(SO2): شودیگوگرد م دیاکسید دیباعث تول ینفت یهاسنگ و سوختسوختن زغال(Ministry 

for the environment, 2018) . 

o دیاکسید تروژنین (NO2) :یزننده و تند و رنگ ییو بو شودیم دیباال تول یبر اساس سوخت در دماها ندهینوع آال نیا 

 . (Queensland Government, 2013)هست گازنوع  نیشامل ا یصنعت یشهرها شتریب طی. محدارد یاقهوه

o در هوا  معلق ذرات(PM): اریاز ذرات بس دهیچیپ یبیعنوان ترکبه ند،یگویم زیها ماده ذره ندر هوا که به آنمعلق  ذرات 

 گردوغبار و ذرات خاک هستند. ،یآل ییایمیش مواد دها،یاس شامل هانیا .شوندیم فیتعر عیکوچک و قطرات ما

o PM10: در شهر  دید کاهشث ذرات باع نیهستند. ا کرومتریم 10تر از کوچک یکینامیمعلق با قطر آئرود ذرات

  (Alkasassbeh et al., 2013).شوندیم

o PM2.5 :از سوخت  شتریذره ب نیذرات است. ا نیترخطرناک از یکیاست و  نیفلزات سنگ یحاوآن  یاتم ساختار

 . (Ochando et al., 2015)شودیم دیتول هینقل لیوسا

 ایجاد هیاول یهاندهیآال یرطوبت رو د،ینور خورش عواملی مانندش هم کندر اثر  هستند که ییهاندهیآالهای ثانویه: ب( آالینده

 .مانند اوزندنشویم

قرار گرفتن در معرض،  زانیسته به مب نیبزند. بنابرا بیآس یبه سالمت جسم تواندیاست که م ییهاندهیاز جمله آال ازون: )3O( ازون

 (.1392 پور،عی)رفباشد مشکل با تواندیم قین تنفس عمواز
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 بینی آلودگی هواسازی و پیشهای مدلروش -3

به همراه تحقیقات مختلفی  هاشود که در ادامه برخی از این روشهای مختلفی برای پایش آلودگی هوا استفاده میها و تکنیکروش

ده است به در هر روش نیز مشخص شده است و سعی ش GISشود. همچنین نقش ها انجام شده است شرح داده میکه در زمینه آن

 . ها رسیدای بین روشها اشاره شود تا بتوان به یک مقایسهمزایا و معایب روش

 (Kriging)یابی کریجینگ درون -3-1

بینی مقادیر سازی و پیشتوان برای تحلیل، مدلکه از آن می باشدمی 1یآمارنیزمی هاروشیابی است که از خانواده یک روش درون

ساخته شد. عملکرد این روش به این صورت است که با کمینه کردن  1951در سال  kridgeمتد توسط  نیا مجهول استفاده کرد.

 آمارنیزمروش  کی کریجینگ، گریدعبارتبه .(Stein et al., 2001) دهدهای ناشناخته میها یک تخمین نااریب از موقعیتواریانس

روش  نیا یابزار اصل. همچنین شناخته شده است یهامشاهده در مکان نقاط مشاهده از رقابلیدر نقاط غ یتصادف ریبرآورد مقاد یبرا

 .( ,.2009Shad et al) کندیممرتبط  هاآن نیرا به فاصله ب زوج داده ریمقاد نیاختالف مربع ب نیانگیم نصفاست که  2وگرامیوار

 دهد.را نشان می Krigingرمول ف 1رابطه 

(2) Z(S
0
)= ∑ λi

N

i=1

Z(S
i
) 

 

Z(Sدر این رابطه 
i
 مجهول است. تیموقعمقدار در  Z(S0)ام است و  i وزن برای موقعیت λiو i گیری شده در موقعیتمقدار اندازه (

 : (Oliver and webster, 1990)شوددسته تقسیم می 3همچنین کریجینگ به 

  کریجینگ محلی(Ordinary Kriging) :های مورد نظر از یک شود که سطح دادهی از این روش استفاده میزمانμ  ثابت تبعیت

 کند، یعنی میانگین در پهنه مکانی ثابت باشد.

 کریجینگ جهانی (Universal Kriging)  :ها شود که دادهزمانی استفاده میtrend ها به یک اشند، یعنی سطح دادهداشته ب

 تابع ریاضی متمایل باشد.

 کریجینگ شاخص(Indicator Kriging)  :هوا آلوده باشد یا نباشد مثالًها باینری باشد شود که دادهزمانی استفاده می. 

 ده است.نشان داده ش Krigingبینی آلودگی هوا به کمک سازی و پیشتحقیقات انجام شده در زمینه مدل 1در جدول 

 Kriging  : تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه1جدول 

 مزایا و معایب توضیحات نویسنده

Shad et 

al., 2009 

سناریو 

1 

از کریجینگ محلی برای  1ها در سناریو آن

بینی دو برای محاسبه پیش فن نیابینی کردند. پیش

 و فاصله بین تنوع .گیردمی در نظرویژگی از نقاط را 

ها برای برازش از تابع کروی همچنین آن نقاط.

 استفاده کردند.

این روش محاسبات پیچیده ریاضی 

سازی عدم قطعیت در دارد بنابراین مدل

این روش سخت است که یکی از معایب 

 شوداین روش محسوب می

معایب این روش این است که  ازاز کریجینگ شاخص استفاده کردند.  2در سناریوسناریو 

                                                                    
1 Geo statistical 
2 Variogram 
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کنند،  بینی استفادهکه از این روش برای پیشبرای این 2

اند های برداشت شده را به باینری تبدیل کردهنمونه

ی برای مناطقی عنی؛ )باتوجه به حد آستانه مشخص(

که دارای آلودگی هستند ارزش یک و مناطق امن 

 اندنظر گرفته در صفر ارزش

فارغ از  یطورکلبهی از مناطق کسری

به علت حد اند )شدهگرفتهآلودگی در نظر 

که این با  (شدهگرفتهآستانه در نظر 

خوانی ندارد بنابراین این روش واقعیت هم

توان باشد ولی میچندان دقیق نمی

 حدود مناطق خطرناک را دید وضوحبه

سناریو 

3  

در این سناریو برای حل مشکل کریجینگ 

این صورت که  به .ردند. شاخص از فازی استفاده ک

را به  PM10حد آستانه در نظر گرفتند تا مقادیر  سه

 تبدیل کنند 1و  0بازه بین 

که این نتایج این روش نشان داد 

بهتری نسبت به روش قبل  عملکردروش 

این روش برای تعیین حد  ؛ امادارد

به نظر کارشناس وابسته  کامالً هاآستانه

 استوش است که این از معایب این ر

میری و 

 1394همکاران،

در این مقاله برای بررسی و پایش آلودگی هوا شهر مشهد از 

کریجینگ محلی و جهانی استفاده کردند. همچنین برای کریجینگ 

همچنین نتایج نشان   استفاده کردند. 2Rو  RMSEارزیابی مدل از 

 کمترین مقدار خطا را دارد. 6/10  برابر RMSEداد روش محلی با 

این مطالعه نشان داد کریجینگ 

محلی نسبت به کریجینگ جهانی بهتر 

تواند مقادیر را تخمین بزند. همچنین با می

این روش همبستگی بیشتری بین مقادیر 

بینی شده به دست مشاهده شده و پیش

 آمد.

و  علوی

 1397همکاران،

ها در این مطالعه آلودگی هوای شهر تهران را از منظر پنج آن

مورد بررسی قرار دادند.   (PM25 ،O3 ،SOx ،NOx ،CO)ده آالین

  استفاده کردند. ArcGISبرای اینکار از روش کریجینگ محلی در 

  استفاده کردند. 2Rو  RMSEاز  همچنین برای ارزیابی این روش

 CO و آالینده RMSEدارای کمترین  O3نتایج نشان داد آالینده 

 .است RMSE دارای بیشتری

نسبت  RMSEحقیق نتایج در این ت

 RBFو  IDWها مانند به بقیه روش

مقایسه شد که نشان داد کریجینگ نسبت 

 کند.تر عمل میها ضعیفبه بقیه روش

 

 (IDW)یابی فاصله معکوس وزنی درون -3-2

IDW تفاده از نقاط معلوم برآورد توان مقدار نقاط مجهول را با اسآماری است که با استفاده از آن می-یک روش تحلیلی از نوع ریاضی

ها برای نشان دادن توزیع ها ماهیت خطی داشته باشند. همچنین از این روششود که دادهکرد. بنابراین این روش زمانی استفاده می

ده در این روش از تعداد نقاط محدود برای برآورد نقطه مجهول استفا  (.1400)جوانمردی،  شودمکانی آلودگی هوا استفاده می

 Atabi)دهدنشان میرا  IDWمعادله  2شوند. رابطه یابی وارد میشود که در واقع نقاط بر اساس تعداد یا فاصله در فرآیند درونمی

et al., 2013) . 

(2) Ẑ= 
∑ (

Zi
di

)n
i=1

∑ (
1

di
)n

i=1

                      

نقاط معلوم  فاصله نقطه مجهول تا id وشده است گیری مقدار اندازه iZ  زده شود، نیتخم دیاست که با یقدارم  Ẑ ،2 در رابطه

 دهد.نشان می بینی آلودگی هوا استفاده کردند راسازی و پیشبرای مدل IDWبرخی از تحقیقاتی که از  2است. در جدول 
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 IDW: تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه 2جدول 

 مزایا و معایب توضیحات سندهنوی

میری و 

 1394همکاران، 

ها استفاده کردند. آن IDWاز  PM2.5بینی غلظت برای پیش

استفاده کردند. نتایج  2Rو  RMSEهمچنین برای ارزیابی مدل از 

 3/13برابر  IDWدر روش  RMSEسازی نشان داد که مقدار مدل

چنین از روش ها هماست. آن 67/0آن برابر  2Rاست و میزان 

بینی استفاده سازی و پیشکریجینگ محلی و جهانی نیز برای مدل

 کردند.

مقایسه بین نتایج نشان داد 

دقت کمتری  IDWکه روش 

نسبت به کریجینگ محلی و 

 دارد. PM2.5بینی جهانی در پیش

شرافتی و 

 1399همکاران، 

سازی و تحلیل مکانی غلظت ازن به کمک در این تحقیق مدل

IDW و  95، 94های انجام شد. همچنین بررسی آالینده در سال

های میانگین روزانه، ماهانه و ساالنه انجام شد. از نقشه صورتبه 96

 نیز استفاده کردند. Krigingها از روش طرفی آن

IDW  نسبت به روش

Kriging  دقت بهتری داشت

سازی غلظت ازن بنابراین در مدل

IDW سازی کمتر خطای مدل

 رد.دا

 

  (LUR)رگرسیون کاربری اراضی -3-3

ی اطالعات مکانی است که الگوریتمی است که هاسامانههای رگرسیون چند متغیره با مدل رگرسیون کاربری اراضی ترکیبی از روش

 ینیبشیل پقاب یآلودگ یمدل بر اساس الگوها نیا .شودیاستفاده م تی، بخصوص در مناطق پرجمعیآلودگ لیوتحلهیتجز یاغلب برا

 برخصوصیاتی که  ژهیوبهروش نیاز به ارتباط با خصوصیات محیطی منطقه دارد  نیمنطقه خاص است. ا کیغلظت در  نیتخم یبرا

و  یشهر یهایژگیو لیبه دل LURمختلف  یهادر مدل یحیتوض یرهایدر کل متغ .است رگذاریتأثانتشار آلودگی منطقه  شدت

کنند که ممکن یاستفاده م یکیمورفولوژ یبندرت از پارامترها LUR یهامدل و ستندین فردبهها منحصردر دسترس بودن داده

 یهوا و برخ یهاندهیآال نیب یرابطه آمار کی . همچنین در این مدلدنریرا در نظر بگ یبه منابع آلودگ کینزد یاست پراکندگ

 ,Taheri Shahraiyni and Sodoudi)شود میمشخص  تیو تراکم جمع کی، شدت ترافنیزم یکاربرمانند  یشهر یهایژگیو

2016). 

ها به اختصار توضیح برخی از آن 3انجام شده است که در جدول  LURبینی آلودگی هوا توسط روش تحقیقات مختلفی برای پیش

 داده شده است.

 رگرسیون کاربری اراضی تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه :3جدول 

 مزایا و معایب توضیحات نویسنده

محمدی و 

 1394همکاران، 

از رگرسیون کاربری  2NO و  10PM ،COهای بینی آالیندهها برای پیشآن

های بخش با شعاع 8ای شکل و بافر دایره 4این تحقیق  در د.اراضی استفاده کردن

 های مختلف در اطراف هر ایستگاه سنجش آلودگی تعریف شد.متفاوت در جهت

 افزارنرمهای اراضی و طول معابر برای هر بافر و بخش در مساحت کاربری سپس

ArcGIS ند. ی شدوزن ده استخراج شد و این متغیرها بر اساس درصد وزش باد

مثبت  PM10آمده برای طول شبکه معابر برای آالینده  دست بهضرایب رگرسیون 

شود، ها خارج میبود که نشان میدهد که وسایل نقلیه عالوه بر دودی که از اگزوز آن

زیاد  LURدر روش 

ها بودن تعداد ایستگاه

موجب افزایش وقت و 

 هزینه خواهد شد.
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 شوند.که سبب ایجاد ذرات معلق می گردوغباربا حرکت در معابر باعث ایجاد 

دهد رطوبت ست و این را نشان میضریب رطوبت در چهار فصل منفی ا نیهمچن

و  PM10دهد سبب کاهش مقدار کند و شستشو میچون ذرات معلق را جذب می

کارگاهی و معابر -ضرایب کاربری صنعتی شود.منفی شدن ضریب رطوبت در مدل می

نقش مثبت این دو کاربری در تولید و  هدهندها مثبت است که نشاندر تمام مدل

 .طی چهار فصل استآالینده انتشار این 

شریفی سده و 

احمدی ندوشن، 

1396 

های هوا در شهر اصفهان انجام بینی آالیندهبرای پیش تحقیقی 1396در سال 

در اطراف  متر 100و  50ای شکل به شعاع تا بافر دایره 2سازی ها برای مدلشد. آن

گرفتند. سپس مساحت کاربری اراضی، طول  در نظرهای سنجش آلودگی ایستگاه

استخراج کردند.  ArcGISجداگانه در  صورتبهمعابر، ترافیک، جمعیت و ارتفاع 

اند از: کاربری استفاده در مدل رگرسیون این تحقیق عبارت متغیرهای مورد نیترمهم

شریانی درجه یک، شریانی درجه دو، حجم اراضی، طول شبکه معابر به تفکیک 

 است. هاندهیونقل عمومی، حجم سواری شخصی و آالهمسنگ سواری، حجم حمل

 ،چگالی ،فاصلهرستری با استفاده از توابع  هایالیهبرای هرکدام از متغیرها 

ها با یکدیگر تلفیق و درنهایت الیه تهیه شد ArcGISدر  یابیدرون و پوشانیهم

و به  Landsatربری اراضی شهر اصفهان نیز با استفاده از تصاویر ماهواره شدند. کا

بندی حداکثر احتمال تهیه شد. درنهایت با استفاده از رگرسیون کاربری کمک طبقه

توجه به نتایج مشخص  با آمد. به دست 2SOاراضی ضرایب رگرسیون برای آالینده 

ی شخصی و مناطق مسکونی و با جمعیت، حجم سوار 2SOبستگی شد که میزان هم

 باشد.صنعتی باال می

تعداد  LURدر روش 

های سنجش ایستگاه

آلودگی نقش کلیدی را در 

کند ولی هیچ نتایج ایفا می

روش مشخصی برای تعیین 

ها تعداد بهینه این ایستگاه

کل هر چه  در وجود ندارد.

ها بیشتر تعداد این ایستگاه

باشد نتایج بهتر خواهد بود 

افزایش گرفتن داده از ولی 

ها موجب صرف ایستگاه

 شدهزینه خواهد 

 

 )1MLP(شبکه عصبی پرسپرپتون چندالیه  -4-3

ای برای پردازش اطالعات است که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته و مانند مغز به پردازش اطالعات ایده شبکه عصبی مصنوعی

 العادهفوقسیستم پردازش اطالعات است. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی پردازد. عنصر کلیدی این ایده، ساختار جدید می

عنوان یک سیستم محاسباتی است که به اینوظیفه اصلی یک شبکه عصبی مصنوعی  است. تشکیل شده هانورون به نام وستهیپهمبه

د. از بین کن در قالب یک بردار خروجی( ایجاددریافت یک الگوی ورودی )در قالب بردار ورودی(، یک الگوی خروجی ) یدرازا

سازی آلودگی هوا است بینی و مدلهای عصبی در زمینه پیششبکه نیپرکاربردتریکی از  MLPهای عصبی، شبکه عصبی شبکه

بع انتقال مورد های هر الیه و تواهای مخفی، تعداد نورونها قابلیت تعیین تعداد الیهاین شبکه در (.1396فرد و همکاران، )قنبری

سیگموئید در  تابع باشند که …ی، شعاعی وخط توانند از نوع سیگموئید،انتقال می توابع استفاده در هر الیه را وجود دارد. همچنین

 نشان داده شده است. 3رابطه 

(3) S(x) =  
𝑒𝑥

1+𝑒𝑥
               

های چندالیه پرسپترون های مختلفی برای آموزش شبکهالگوریتم همچنینتابع سیگموید است.  S(x)عدد اویلر و  e، 3در رابطه 

                                                                    
1 Multi-layer Perceptron 
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 نمای کلی شبکه عصبی نشان داده شده است. 1در شکل د. وجود دار

 

 

 (Bapu Ahire,2018(ی عصب: نمای کلی شبکه 1شکل 

 

 نشان داده شده است.  MLP هوا به کمک شبکه عصبیبینی آلودگی سازی و پیشتحقیقات انجام شده در زمینه مدل 4در جدول 

  MLP  تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه :4جدول 

 مزایا و معایب توضیحات نویسنده

Ahmad et 

al., 2012 

بینی غلظت برای پیش MLPو  GISاحمد و همکارانش در این تحقیق از ترکیب 

های هواشناسی دما، رطوبت و بارندگی ا در این تحقیق از دادههازون استفاده کردند. آن

استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که غلظت ازون وابستگی زیادی به عوامل محیطی 

مکانی نشان  صورتبه GISها در نهایت نتایج خروجی از شبکه عصبی را به کمک دارد. آن

فاده کردند تا مناطقی که را بیشترین است Hot Spotها از آنالیز همچنین آن دادند.

 آلودگی را دارند مشخص کنند.

نتایج تحقیق نشان داد که 

عملکرد  یطورکلبه MLPشبکه 

راحتی با خوبی دارند و به

شوند. های دیگر ترکیب میروش

ی نتایج راحتبه GIS همچنین 

خروجی از شبکه عصبی را نشان 

 داد.

پور و رفیع

 1393همکاران، 

بینی مکانی غلظت ازون از موقعیت، ارتفاع، تراکم جمعیت و مطالعه برای پیش در این

غلظت آالینده دی اکسید نیتروژن در هر نقطه استفاده شد و خروجی مدل غلظت آالینده 

 36/5برابر   MLPشبکه   RMSEسازی نشان داد که ازون در هر نقطه بود. نتایج مدل

تا نقشه نهایی میزان غلظت ازون تهیه   تفاده کردنداس GISها در این تحقیق از است. آن

 شود.

های مقایسه بین روش

مختلف در این تحقیق نشان داد 

کارایی  MLPعصبی  شبکه

های دیگر بهتری نسبت به روش

دارد زیرا مسائل غیرخطی را 

های دیگر حل بهتر از روش

 کنند.می

پور و رفیع

 1392همکاران، 

بینی مکانی سازی و پیشو شبکه عصبی برای مدل GISدر این تحقیق از ترکیب 

های مدل که شامل پارامترهای موقعیت، غلظت مونوکسید کربن استفاده کردند. ورودی

آوردند.  دست به ArcGISها از خیابان اصلی را به کمک نرم افزار ارتفاع و فاصله ایستگاه

ها وابسته است وجود در خیابانبه دلیل اینکه میزان مونوکسید کربن به شدت به ترافیک م

در این تحقیق یک 

، MLP هایای بین روشمقایسه

RBF جام دادند و و رگرسیون ان

عملکرد  MLPنتایج نشان داد 
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های مدل در نظر گرفته شد. همچنین خروجی عنوان یکی از ورودیفاصله از خیابان به

نقشه  GISمدل میزان غلظت مونوکسید کربن در هر نقطه است. در نهایت به کمک 

 غلظت آالینده تهیه شد.

بهتری دارد. بنابراین شبکه 

عصبی پرسپترون چندالیه 

 سازی کمتری دارد.خطای مدل

 

  بندیگیری و جمعنتیجه -4

دارد همواره جزء مسائل بحث برانگیز بوده  ستیزطیمحمخربی بر سالمت انسان و  راتیتأثموضوع و بحث آلودگی هوا به علت اینکه 

بینی سازی و پیشمختلفی برای مدل ی فنونطورکلبهدهد. هوا را نشان می بینی آلودگیسازی و پیشاست. این مسئله اهمیت مدل

خصوصیات خاص خود را دارند، بنابراین  و هرکدامهای هوا متفاوت هستند جاییکه آالیندهمکانی آلودگی هوا وجود دارد؛ ولی از آن

ها را در نظر گرفت تا بتوان الزم است مزایا و معایب روش نی؛ بنابرابینی داردبهترین عملکرد را در پیش توان گفت کدام روشنمی

را با توجه به مسئله مورد نظر، انتخاب کرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته و  ها ایجاد کرد و بهترین روشبین روش یک مقایسه

 موارد زیر را مطرح نمود:نتایج گزارش شده در این تحقیقات، می توان 

Kriging :سازی عدم قطعیت بسیار پیچیده و سخت است؛ زیرا با توجه به نتایج مشخص شد در روش کریجینگ محلی، مدل

در روش کریجینگ شاخص چون ایجاد حد آستانه وابسته به نظر  نیهمچن ای دارد.این مدل محاسبات پیچیده ریاضی و پیشرفته

 نتایج دقیق نیست و مشخص کردن مناطقی که از نظر آالینده خطرناک هستند سخت است. کارشناس و متخصص است،

IDW : ریمقاد ن،ی. عالوه بر اابدیکاهش  تواندیم یابیدرون جهینت تیفینقاط داده نمونه نابرابر باشد، ک عیاگر توزدر این روش 

 .و به آن وابسته است دهدیتنها در نقاط داده نمونه رخ م یابیحداکثر و حداقل در سطح درون

LUR :بینی آمده از این روش، این مدل قابلیت خوبی برای پیش به دستبستگی دهد بر اساس ضریب همنتایج محققان نشان می

بستگی زیادی بین پارامترهای ورودی وجود دارد و در بعضی مواقع محققان برای ها دارد. اما از معایب آن این است که همآالینده

بینی مشکالت محاسبات زیاد و پیچیده خواهد شد؛ و در روند پیش کار نیاکنند که با بینی متغیرها را زیادتر میایش دقت پیشافز

 خواهد آمد. به وجودزیادی 

MLP :های غیرخطی استفاده کنند. مزایای این توانند از دادهی عملکرد خوبی دارند و میطورکلبههای عصبی پرسپترون شبکه

این روش  نیهمچن کند،ها را شناسایی میهای دیگر بسیار ساده است، روند و الگوی دادهها با روشاین است که ترکیب آن روش

شود، گیری میشود و باعث بهبود تصمیممی ترشرفتهیپبینند، هرچقدر که داده به آن اضافه شود به مرور و پیوسته چون آموزش می

نه  با این روش لیوتحلهیتجز نیچننهایت  در شود.ها میگیریها و تصمیممه خودکار شدن فعالیتاز طرفی باعث خودکارشدن و نی

کمک  زیگذارند نیم ریتأث آالیندهبر غلظت  یعواملچه  نکهیبلکه به درک ا بخشدمیهوا را بهبود  تیفیک یهاینیبشیتنها عملکرد پ

ا حاوی اطالعات غلط و نادرست باشند و باعث به وجود آمدن نتایج غلط هاین است که ممکن است داده MLPاز معایب  کند.یم

های مختلف را شوند. همچنین جمع آوری اطالعات هزینه زیادی دارد. از طرفی یکی دیگر از معایب این است که باید الگوریتم

بر بودن این روش یکی دیگر از معایب زمانهمچنین  و کار خسته کننده خواهد بودکه این سازی کرد تا بهترین آن انتخاب شودپیاده

 آن است.

های آماری مانند بینی به کمک شبکه عصبی مصنوعی بهتر از روشموضوع هستند که پیش نیا دیؤدر نهایت تحقیقات قبلی م
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Kriging و IDW تایج می های اطالعات مکانی باعث بهبود و بهترشدن ناست و ترکیب آن با تحلیل های مکانی در محیط سیستم

 شود.
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