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Abstract 
The topic of climate change and the dangers that lie ahead is part of the debate in land management. The 

dynamics of global change and the sovereign approach of global governments have opened new 

perspectives on land management issues. One of the hidden challenges in this regard is the increasing risk 

of the occurrence of floods. The purpose of this study was to undertake metric or measurement model as a 

spatial basis unit to predict flood occurrence. In the present article, in line with using MikeUrban 2019 

software, a wide range of tools and quantitative processing steps were used in accordance with the research 

objectives. In order to predict floods, the past incident factors were studied, namely a review of the 

principles and operational indicators related to each parcel using the OLI sensor images of Landsat 8 

satellite in the year 2020 through the integrated interpretation method and an examination of the basic map 

of Ilam city in wet seasons (autumn, winter, and spring). Then, the city coverage map was prepared in two 

uses, i.e., False Color (Urban) and Land / Water. Next, Google Earth images were used to determine the 

accuracy and precision of the coverage maps. By combining four selected measures with the highest spatial 

correlation in 50 random points of the city, hexagonal measures with optimal areas were selected and spatial 

patterns were analyzed. According to the results, in the actual event (1), eight spatial measures with an area 

of 68 hectares and coverage of 1.5% of the entire city are at risk of flood. In events 0.8 and 0.9, 19 measures 

with an area of 170 hectares, 3.6% of the land use coverage of the area, are at potential risk. While there is a 

high correlation between flood event and type of measure, amount and direction of slope, as well as density 

and width of road network on one side and drainage network on the other side, in high events (1-8), 28 

measures in the residential uses in the detailed design scale with an area of 76.5 hectares, barren and 

enclosed uses with an area of 70.55 hectares, roads network with an area of 29.75 hectares, and parks and 

green spaces with 17 hectares were identified as the uses targeted by the flood danger. Among all risky user 

groups, 29.5% were identified in the newly built group, 44.5% in the maintainable group, and 18% in the 

decayed urban environment group. 
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 یالمشهر ادر  بسیال رخداد تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر
 3، محمدحسین بوچانی2رضا محمدی علی ،1قباد طهماسبی

علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکدة ریزی شهری،  ، گروه جغرافیا و برنامهیدکتر. دانشجوی 1
 اردبیل، ایران

 یرانا ،یلاردب یلی،دانشگاه محقق اردب ی،علوم انسان ةدانشکدریزی شهری،  . دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه2
 ، تهران، ایرانشهر تهران یزیر مرکز مطالعات و برنامه یسرئریزی شهری،  دکترای جغرافیا و برنامه. 3

 (03/08/1399تاریخ پذیرش:  ـ 27/05/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده
یـایی تغییـرات انـاوی و روی ـرد     پورو بخشی از مباحثی است که آمایش سرزمین به آن ورود کرده است.   گفتمان تغییر اقلیم و مخاطرات پیش

ادیدی را به روی مباحث آمایش سرزمین گشوده است. ی ی از مـواردی کـه از آن بـه انـوان     اودازهای  چشمشمول  های انان حاکمیتی دولت
پایة  واحدزلة منبه یا سنجه متریک سازی  هدف این پژوهش مدل روزافزون است.مخاطرة یک منزلة شود پیشامد سیالب به  چالش پننان یاد می
از  ،متناسب با اهـداف پـژوهش  ، MikeUrban 2019افزار  کارگیری ورم ضمن به ،حاضرمقالة بینی رخداد سیالب است. در  فضایی انت پیش

مطالعـة  مـرور مبـاوی و   شـامل    ی گذشتهاوامل رخداد، بینی سیالب طیف وسیعی از ابزارها و مراحل پردازش کمی استفاده شد. به منظور پیش
وقشـة   تلفیقی، تفسیر روش با 2020 سال مرتبط با 8لندست  ماهوارةOLI سنجندة  تصاویر از با استفاده ،ارسلپبه صورت  های املیاتی خصشا

و  False Color (Urban) شـنر در دو کـاربری   پوشش )پاییز و زمستان و بنار( تحلیل و ساخت وقشة فصول ترسالی سال درشنر ایالم پایة 
Land/Water تصاویر های پوششی از دقت وقشه و صحت به منظور تعیین اوجام و در ادامه و هتنی Google Earth شد. بـا ترکیـب    استفاده

وهـای  گهای بنینه اوتخـاب و ال  ضلعی با مساحت شش های سنجهتصادفی شنر، وقطة  50منتخب با بیشترین همبستگی فضایی در سنجة چنار 
محدودة درصدی از کل  5/1ه تار و پوشش  68فضایی با مساحتی معادل سنجة  8تعداد  1پیشامد بالفعل در مطابق وتایج، . فضایی تحلیل شدود

هـای   درصد از پوشـش کـاربری   6/3ه تار،  170با مساحت سنجه  19تعداد  9/0و  8/0 در پیشامدهایدر معرض خطر سیالب قرار دارود.  شنر
شـب ة  میزان و انت شیب و همچنین تراکم و ارض  و سنجهبین پیشامد سیالب با ووع   هاین ضمنمحدوده در معرض خطر بالقوه قرار دارود. 

 های مس ووی در گروه کاربریسنجه  28( تعداد 8/0ـ   1در پیشامدهای زیاد ) زه شی همبستگی باالیی واود دارد، شب ة  ومعابر از یک طرف 
ه تـار   17و پـار  و فضـای سـبز بـا      ،75/29 معـابر بـا  شـب ة  ، 55/70 اه تار، بایر و محصورشده ب 5/76 با مساحت در مقیاس طرح تفصیلی
درصد در گـروه قابـل    5/44درصد در گروه ووساز،  5/29های کاربری خطرپذیر،  گروههمة تشخیص داده شدود. از میان  ها خطرپذیرترین کاربری

 درصد در گروه بافت فرسوده تشخص داده شدود. 18و  ،وگنداری

 کلیدواژگان
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 لهئبیان مس

ایجیاد     ماننید  ،فنی   اقیداما   اسیا   پیامدهای سیی  ری    از مصون ماندن گذشته، های دهه در

در راال  ایمن  استانداردهای از اطمینان ر ای   ط اح  ،طوفان موانع   سدها   ها مدی یت مسی 

 اقیداما   ایین  حال، این را. (Meng et al 2020:7شد ) م  ساخته   ارینگهدر ار  این مخاط ا  

 Gralepoisنیست ) اقلیم تغیی  را هر ای مواجه کاف  ح  راه دیگ  آب ر ار  در محافظت ر ای فن 

آمیای    در جدییدی  نقی   توانید  می   آب ایمنی   مورد در یکپارچه یاتخاذ ر یک د. (2020:11

 حیوز   ریا  آب میدی یت  دامنی   پیونید ر   ازیین . (Meng et al 2019: 97راشید )  داشیته  سی زمین 

شیود   پیامدهای آن دنبال می   کاه    سی  از پیشگی ی در کاررست هدف را مکان  ریزی ر نامه

(Mustafa et al 2018: 194 ؛)ر خیورد  شیو   هوای  اقلیم    آب های رین  ین صور  که پی در 

 ر یک د یک سمت ره فاجعه ر ار  در ایمن  اقداما  از  اکن  ر  مبتن  سیاست یک از را آب را

-Franceschداده اسیت )  تغییی   آیید  پیی   اسیت  ممکن آنچه رین  پی  ر ای سازگاری ر  مبتن 

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

 سیسیتم  تنهیا  نیه  .(Ran & Nedovic–Budic 2018: 53کشیده است ) چال  ره را آمای  س زمین

 از پایدار استفاد  ر ای الزم اقداما  رلکه است، شده مدی یت  گنجانده جدید ر یک د این در آب

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

 در .(Ran & Nedovic–Budic 2016: 70اسیت )  آب ایمن  در ر ار  پیامدهای تضمین   س زمین

 ییا  ،هیا  رخی   ریین  همکاری ها، مکان رین ارتباط تقویت ر ای ر ش  ره اغلب یکپارچگ  عم ،

 مورد در یکپارچه (. ر یک دThaler et al 2020: 170دارد ) اشاره ها سیاست میان متقار  ارتباطا 

 میدی یت  دامنی   پیوند .راشد آمای  س زمین در جدیدی نق  تواند م  سیالبمخاط   مدی یت 

 هیا  پیچیدگ  کاه    سی  از پیشگی ی نتیج  فضای    آمای  س زمین ریزی ر نامه حوز  را آب

ای  منطقه   محل  سطح در رازیگ ان از رسیاری همکاری خواستار زی ا .هاست طلب  د لت   جاه

   اغ مشی    هیا  د لیت  از سیوی  اقلیمی   تفیاهم  قیوی  گفتمیان  ریه  دسیتیار   ری ای  تالش در  

 کمیسییون   احید  اخیی ا  . (Löschner & Nordbeck 2020: 17اسیت )  میدن   جامعی   های سازمان



 23 تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیالب در شهر ایالم

ر  این اسیا   . کند م  تأکید سی  ر ار  در جدید ر یک دیک  ره اتخاذ 1ریزی فضای  ار پا ر نامه

 پیشینهادی،  رخشینام   طبی  . اسیت  تد ین حال در سی  مدی یت   ارزیار  مورد در ای رخشنامه

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

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

 تحلی   تجزیه این نتیج . شد خواهد  تحلی  تجزیه سی رالقو     رالفع  رخداد خسار  ظ فیت

 اسیا   ری   ای منطقیه  تیا  محلی   اقیدام  هیای  ر نامه تولید از که است «سی  خط  های نقشه» تهی 

 یک ره سیالب دهد م شواهد موجود نشان  خواهد ک د. پشتیبان  آمادگ    حفاظت   پیشگی ی

 شیده  اقتصیادی فی ا ان     جیان   خسارا    موجب شده تبدی  جهان س تاس  در یّ جد مشک 

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

 سی  خط  تعیین ر ای جغ افیای  فضای ساخت   اقلیم  عوام  تغیی ا  پویای  درک(. 1 :2020

 منجی     رگیذارد  تأثی  هیدر لوژیک  رژیم ر  است ممکن طبیع  رارش نوسانا . است ض  ری

 ر ستای    شه ی های سکونتگاه ر ای یّ تهدیدی جد که شود آب طغیان شدن سی  یا جاری ره

 ها زمان در است ممکن سی  پیامدهای پی اشه ی   شه ی مناط  در .(Anni et al 2020: 2است )

 رنیار این  .راشید  متفا   فضای  محد د    مد    شد  نظ  از   دهد رخ مختلف های مکان  

 سیسیتم  پوییای     شیه ی   شگسیت  ریین  پیونید  از کیه  دهید  م  تشکی  را ای پیچیده های پدیده

 Gonzalez 2006; Lindon 1989; Minciardi et al 2006; Pascale)شود  م  حاص  هیدر لوژیک 

et al 2009 .)ماهیت تعیین ر ای قوی ر ش یک ره سی  ارزیار    مدی یت خط  دلی ، ره همین 

 دارد نییاز  موجود ه مواج ش ایط آنالیز   سی  احتمال  حوادث  تحلی  تجزیه را فاجعه میزان  

(UNIDSR 2016)    هیای اقلیمی    رخداد سی  ریه کمیک سیامانه   رالقو  . تحلی  ش ایط رالفع   

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

 منتش شیده،  آمارهیای  اسیا   ر  است. آمای  شه ی   س زمین  مطالعا  در فضای  های سنجه

شه  ایالم . (Shi et al., 277) است جهان رالخیز کشور َه د جزء غی مت قبه حوادث لحاظ ره ای ان

   مسیاکن ، رافیت  پذی ی آسیب ای، حوضه   توپوگ اف  میان شیب کوه ، موقعیت میان را داشتن
                                                                                                                                                       
1. Space Program of the Union and the European Union Agency for the Space Program and 

Repealing Regulations 
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 رسیت های  تصی ف  طبیعی ،  سیوانح  ر اری   در میدی یت  موضوع ره توجه عدم277 ،ها زی ساخت

   مهندسی     فنی   اصول ره توجه عدم،   رافت ف سوده نامناسب های سازه احداث، یا ر دخانه

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

 اسیتفاده  را سی  مخاط   مدی یت   شه ی   آمای کمّ سازی مدل حاض  پژ ه  اسا ، هدف

 :داد پاسخ پ س یک  ره راید هدف، این ره دستیار   ایر فضای  است.های  سنجه از

 های شه  ایالم خسار  ریشت ی خواهند دید؟ کارر ی . در صور  رخداد سیالب کدام مناط   1

 نظری پژوهش یشینةپ

 همی   اسیت. مییان   گست ش   ظهور در حال 1«پنهان چال » یک منزل ره  شه ی مناط  در سی 

 ایجاد جهان  سطح در را تلفا  درصد از 2۶ حداکث    سارا خ از درصد 32 حد د سی  رالیا،

 تشیدید  دلیی   ریه  شیه ها  در سی  شدن جاری اخی ، های سال در (.Ke et al 2020: 148 کند ) م 

 در تعیداد  نظی   از هیم  شید   نظ  از هم  هوای  آب تغیی ا    ،س یع شه نشین  ی،ّ جو ش ایط

 منییارع، سییالمت ، انسییان، زنییدگ  ریی ای را  مخییاط ات   اسییت یافتییه افییزای  جهییان س تاسیی 

 Mahmoud & Gan 2018: 154; Galloway etداده است ) افزای  زیست محیط   ،ها زی ساخت

al 2018: 203).  نگهداری آمادگ    تدارک، عدم فق ، جمعیت، رشد را همچنین س یع شه نشین 

 جیایگزین  شیه ی  گست ش ن. چواست م تبط ناکاف  ریزی ر نامه   ،موجود امکانا  از ضعیف

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

 Kundzewicz 2001: 12; Vogel et alدهید )  می   افیزای   را ر انیاب  سی عت    حجم   کاه 

 ای د ره ی ا تغی مختلف، عوام  دلی  ره هستند، مک ر های پدیده ها سیالب اگ چه .(466 :2011

 ییا  رینی   پیی   قاری   هییدر لوژیک      هوای  آب عوام  یا عوام  این. دهند م  از خود ر  ز را

یی   ریاران  تبدی  های مدل از استفاده را معموال  ها آن تغیی ا  که هستند( نظم ر ) رین  پی  غی قار 

 تضیاد  در 2لیمونوگ اف  یا شده مشاهده هیدر گ اف را تواند م  که شود م   تحلی  تجزیه ر اناب

 ;Perrin et al 2003: 277; Beven 2012: 41; Crooks et al 2014: 68; Elga et al 2015: 69راشد )

                                                                                                                                                       
1. Hidden Challenge 

 شود. م  استفاده دریاچه آب سطح گی ی اندازه ر ای که ارزاری. 2
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Coron et al 2017: 167; Douben 2006: 11کیه  دهید  می   رخ زمیان   معموال  سیالب نوع (. این 

 آگیاه   اخی  ش رار شدید حوادث. راشد شه ی زهکش  سیستم ظ فیت از ری  شدید رارندگ 

 افیزای   سیالب ناش  از رارش مدی یت   رین  پی  های چال  در زمین  را شه  ندان   مقاما 

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

 در فیوری  خییزش سییالب   سنگین، های راران از پس ،شد. در همان حال هند رمبئ  در گست ده

ری  جیای گذاشیت     مج  ح 110   کشته 23 حداق  شی از شه   ر دی ای ان   در غ ر  جنوب

(BBC 2019.) آسان ح  راه یک تواند م  محور داده های مدل اسا  ر  رارندگ  آستان  از استفاده 

 طیور  ریه  توان م  آستانه، را شده رین  پی  ی فعل  رارندگ  میزان مقایس  را. دهد ارائه را رص ی  

 توانید  می   جوامیع    اف اد ر  شه ی سیالب کهآثاری  .زد تخمین را شه  طغیان احتمال ستقیمم

اموال    ض ر مانند اقتصادی پیامدهای گ فتن نظ  در هنگام  یژه ره ؛است زیاد داشته راشد رسیار

 ساعت ر سند، خود کار مح  ره توانند نم  که کسان  ر ای ساعت  دستمزد دادن دست از ،دارای 

 محلی   تأمین های زنجی ه در اختالال  ت افیک، های چال    ت افیک مسی  تغیی  در رفته ازدست

 در اخیتالل  ،ری    ناگهیان   قطیع   الیدین،  ری   نتیجیه  تأثی  را مدار  تعطیل  مل ،   ای منطقه  

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

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

یافته  ر یک د مطالعات  آمای  س زمین در کشورهای توسعهدهد  م مطالعا  موجود نشان  (.744

نیوع    اینکه آمای  سی زمین  .(480: 1399  دگ گون  است )ق ران    همکاران در حال تحول 

 تناسب را پایداری در آینده های فعالیت هدایت   کالبدی فضای تنسی  ره که است ریزی ر نامه از

 Kidd & Shaw 2007: 15; Larssonاسیت )  شیده  پذی فتیه  اصل  پ دازد ها م  آن رودن   مناسب

  نقی ،  حمی   ماننید  ی  زمین کارر ی انواع فضای  توزیع ر  ریزان در این سطح ر نامه .(108 :2006

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

 Davidoff & Reinerشیود )  می   ییاد  ای منطقیه  ی شه ی ریزی ر نامه یا زمین کارر ی ریزی ر نامه

آمای  س زمین ره کاه  سی    مخیاط ا    سی ، مستعد مناط  در ،ر د م  (. انتظار107 :1962

(؛ Howe & White 2004: 419; White & Richards 2007: 518کنید )  کمیک  زنیی  م ریوط ریه آن  
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 هیای  مقییا   زمیین،  هیای  کیارر ی  انواع ها فعالیت مکان تنظیم را تواند م  که دلی  این ره عمدتا 

رگیذارد   تیأثی   آن از ناشی   هیای  آسیب   سیالب ر  ز ر  فیزیک  های سازه های ط ح   ،توسعه

(Neuvel & Van Der Knaap 2010: 291; White & Richards 2007: 515 .)  ر یکی د  ،میثال 

   ر دخانیه  ریاالت   در سطوح آب مدی یت را هدف 1«اتاقک ر دخانه ایجاد»آلمان  در شده اعمال

 هیای  کانیال  عمی   افزای  آب، سطح جای  هجار آب، 2میانگی  ایجاد سیالر ، دشت سطح کاه 

 از جلیوگی ی  ری   زمیین  کارر ی تنظیم از ط ی  ندهل در است   سی  کنارگذر ساخت   ،جانب 

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

(Krieger 2013: 239; Van Heezik 2008، در مقار .)  در «فضیای نگهیداری آب   ساخت» پ  ژ 

 سیسیتم . دارد تأکیید  سیی   از کامی   پیشیگی ی  امکیان  عیدم    خط  معادل  پیامدهای ر  انگلیس

 جلوگی ی جای ره مع ض در گ فتن ق ار کاه  ،مثال ) اهداف نظ  از ف انسه آمای  ریزی ر نامه

اسیت   ر خیوردار  کمتی ی  نسیبتا   تأثی  از کارآی  نظ  از اما ؛است انگلیس مدل مانند( احتمال از

(Beucher 2009: 104; Pottier et al 2005: 5). 

 پیشینة تجربی پژوهش

آمای  س زمین رسییاری از کشیورها   مبتن  ر  ر یک د سی  یکپارچ  مخاط   در ارتباط را مدی یت 

های اطالعیات  مطیار     زی ساختتهی  ره اقداما  مدی یت  در سطوح مختلف در ارتباط را پای    

 .اند ک دهاقدام  1جد ل 

                                                                                                                                                       
1. Room for the River Programme 
2. Buffer 
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  سیالب مسائل ارتباط با مدیریتدر  آمایش سرزمین اطالعاتی زیرساخت های پروژه از تعدادی. ۱جدول 

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

 اهداف و اطالعات  دادهنوع 
 ةمحدود

 سرزمینی
 نام مجموعه
 )سامانه(

ای  ر دخانه  تخلیآرخیز   آرشیو م زهای حوض
 سال قب  د یستتا 

تسهی  تبادل داده را هدف پشتیبان  اطالعا  از دانشمندان 
 تحلی  کالن ر ندهای جهان   زمین ر ای تجزیهوم عل
 محیط  ط ا  زیستاخمی   هوا   ارزیار  تأثی ا  آب

 جهان 
 های م کز جهان  داده
 1ر اناب

موضوع مناط  را  سه م تبط را های پیوست داده
مناط  را  ،خیزی، مناط  ناپایدارریسک سی 

 طبیع  ا مخاط 

حیط  رین م امکان اشت اک اطالعا  فضای  زیست
های رخ  د لت    تسهی  دست س  عموم  ره  سازمان

 اطالعا  مکان  در ار پا

 ار پا

زی ساخت اطالعا  
 2ار پا  جامعفضای  

(INSPIRE) 

رین  سی ،  خط  سی ، جاری شدن سی ، پی 
  هوای  تأثی  تغیی ا  آب

گ دآ ری اطالعا  حاص  از تحقیقا  فعال در مورد 
 در ار پا  سی   اط مخای    سیالب ر دخانه

 3پورتال سی  ار پا ار پا

آب، آلودگ ،  رار ها در ای از داده طیف گست ده
های    غی ه در قالب ،شناس  سی ، زیست

 نقشه ،متن، جد ل، تصوی  مثال  ؛مختلف

های م روط ره   ر د ره ار پا ر ای داده  نقطف اهم ک دن 
 آب ره عنوان رخش  از سیستم اطالعا  آب ار پا

 ار پا
های آب  م کز داده

زیست   آژانس محیط
 4ار پا

، می اث ف هنگ ، یریزی، س شمار مناط  ر نامه
 های سی  مسکن   نقشه  توسعالگوهای 

های  ها؛ داده ر نامه رار اطالعا  در « احد  سامان»ایجاد 
 ریزی گی ی در ر نامه م روط ره تصمیم

Myplan Viewer5 ای لند

5 

یت آب، مخاط ا ، ت   کیفیّ ضعیت کمّ
 اهداف   اقداما 

 ۶های آب ای لند نقشه ای لند ر دخانه  حوضهای مدی یت  حمایت از ر نامه

ها،  های  قایع تاریخ  سی    گزارش مکان
 ها   مقاال  مطبوعات  م تبط را سی  عکس

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

 ای لند
  مخاط رندی  پهنه

 7سی 

ها، عملیا   ها، امالک   مستغال ، پ  ساختمان
،  زهکش   تخلیهای  ها، مح  هیدر لیک ، آر اهه

های  ، آسیب ها ر دخانه  حاشی،  آر یزها
ها، مناط  در  های ر دخانه ، میله ساختاری

 مع ض ف سای 

ای مفید جهت تخمین کاف   اطالعا  پایه  ارائ
 ره سی  حسا در لیک   پذی ی هی آسیب

 ایتالیا
سیستم اطالعا  

 8س زمین 

های  سی ، گزارش  ریم میزانهای مقدمات   نقشه
حوادث   ریم  دادسی    پایگاه   ریم  مطالع

 سی 

سی    شد رین  پی  هایخط  رار اطالعا  عموم  در  ارائ
 در مناط  مسکون    جوامع محل 

 م یکاا
  ریم میزان  نقش
 9سی  

سای  مطالعا   ، قوع سی ، عم  آب  محد د
 سی 

 نسبت رههای خط  سی   امکان در دست   ق ار دادن داده
 یک مکان م کزی

 است الیا
پورتال مل  اطالعا  

 10مخاط ه سی 

                                                                                                                                                       
1. http://www.bafg.de/GRDC/EN/Home/homepage_node.html 
2. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/48 
3. https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/floods 

4. http://www.eea.europa.eu/themes/water/dc 

5. http://www.myplan.ie 

6. http://watermaps.wfdireland.ie/NsShare_Web/Viewer.aspx?Site=NsShare&ReloadKey=True 

7. http://www.floodmaps.ie/ 

8. http://sitweb.provincia.fi.it/website/plantario/viewer.htm 

9. http://hazards.fema.gov/femaportal/prelimdownload/ 
10. http://www.ga.gov.au/flood-study-search/ 
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 آن های شاخص ارائ    سی  پای  ره 1ر خط صور  جهان  ره های سامانه از همچنین رسیاری

های آماری، اخذ   تحلی  توانند ره تجزیه ها م  ان ره این سامانهکه کارر ان را دست س  آس پ دازند م 

 .کنندهای مورد نیاز سی  اقدام  داده دریافت   ،های زمان  س ینقش  

 

 
  (PUFFIN, USGS, Surging Seas, FEMA) سیالب رخداد ی و کیفیسازی کمّ بینی و مدل برخط پیشسامانة . چهار ۱شکل 

سیی    آمیای  سی زمین ریه     یکپارچی  مخیاط     باط را ادغام   مدی یت در منارع داخل  در ارت

ریا تحلیی     ،(1395)  زاده   همکیاران  عبیدال  شده است.پ داخته  ره این موضوع صور  محد د

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

( ریا  139۶)  گیان   پ یسیای   همکیاران   گ  زییار   آرخییز  حوز س زمین در  آمای  چارچوب

روستان را اسیتفاده   سد آرخیز  حوض سی  خسار    خط  در آمایش  کارر ی سناریوی اث  ارزیار 

حجیم رسییار زییای از مطالعیا       . امیا، انید  ریه نتیایا ارزشیمندی دسیت یافتیه       های کمّ از ر ش

 منارع خارج  اختصیا  دارد. مقاال       ها های مورد استفاده ره گزارش شناس    شاخص ر ش

 در پیذی ی  انعطیاف  تقوییت »ای تحت عنوان  ( در مطالعه2020)    همکاران 2منگدر این ارتباط 

، ریا اشیاره ریه    «در آمای  سی زمین  جدید مسی های   هن   ضعیت اقلیم، را سازگاری   سی  ر ار 
                                                                                                                                                       
1. Online 

2. Meng 
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   هیا  سیاسیت  شه ی س یع توسع    اقلیم تغیی ا  سی ، خط  افزای  ره پاسخگوی  ره اینکه نیاز

 ریه  اسیت،  داده شک  کشورها از رسیاری در اخی  های دهه در را آمای  س زمین ارتکاری های شیوه

 قی ار  اسیتفاده  میورد  فیزیکی   محییط  رهبود ر ای عمدتا  ریزی ر نامه فن  ی ارزاری مداخل  یک مثار 

 ریه  کمیک    اسیت  ر انگییز   چال اغلب پیشنهادی فیزیک  مداخال  اج ای حال، این را. گی د م 

 ضی  ری  را اقتصیادی  منیارع    ،میدن   جوامیع  سیاسی ،  مطالعیا   اقلیم، ارزیار  مانند های  ر ش

 در جدیید  تحقیقیات   هیای  حیوزه  از رسیاری گی ی شک  موجب گست ده های دیدگاه ر  ز. سازد م 

 شیده  نهیادی    ، ی اجتمیاع  اقتصادی رالیا، مدی یت محیط ، زیست آمای  س زمین در ارعاد حوز 

 سیی   از پیشیگی ی  ری ای  )آمیای (   رییزی  ر نامه ارزار ای رنیادی از در مقاله (2020) 1الپوگ ی. است

 رییزی  ر نامیه  ارزارهای انتخاب کند.  ی را ریان اینکه یاد م  ار پا در حکم ان  های چال  ر  مبتن 

 کنید  اعالم م  راشد حیات  کمیتحا از رهت  شناخت ره دستیار  ر ای تواند م  سی  از پیشگی ی در

 منطی   ر رسی   را ،در این پژ ه . است شده گ فته کم دست سی  مدی یت مباحث در انتخاب این

 مطالعی   ییک  اسیا   در ادامیه ری   . شود م  پ  سی  مدی یت حاکمیت در دان  خأل ارزار، انتخاب

 هلنید    ف انسیه    انگلییس  ار پای  کشور سه در سی  از پیشگی ی در ریزی ر نامه ارزار ای مقایسه

 اجی ای  زیی ا  .اسیت  خیا   مثیال  یک آمای  س زمین ط ی  از سی  از پیشگی ی. شود ر رس  م 

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

 ریین  ای ح فیه  ف هنیگ  تفیا      علمی   ییا  فنی   یا حقوق  ارزار انتخاب ارجحیت رین تن  دلی 

دهد مطالعیا    منارع م تبط را اهداف پژ ه  نشان م  2.شده است پیچیده پیشگی ی   ریزی ر نامه

ها مورد استفاده   تحلی   ای از شاخص رسیاری در رارطه را رخداد سیالب   همچنین طیف گست ده

س زمین  میورد  آمای  شه ی   حوز  در ارتباط را سی    در  اند. اما منارع  که مشخصا  ق ار گ فته

 شود. م اشاره  2ها در جد ل  ت ین آن که ره طور خالصه ره مهم ؛اند محد دند استفاده ق ار گ فته

 

                                                                                                                                                       
1. Gralepois 

 ریاالی  خسیارا     کشور در سی   قوع عام  ت ین عمده را س زمین  آمای  قوانین نقض کارشناسان ر خ  میان این . در2

  .(1398فییی  ردین  29، ای انیییا گیییو ریییا  داننییید )دکتییی  مجیییید مخییید م در گفیییت مییی  شیییه ی   عم انییی 

www.irna.ir/news/83283414/ 
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 های مستخرج از مبانی نظری در مطالعات مربوط به سیل ترین شاخص . فهرست مهم۲جدول 

 محقق )محققان( شاخص یا ابزار تحلیل

 Shi et al 2017 (م رع کیلومت ) زهکش  شبک مساحت 
شاخص توان  ، جهت شیب،(مت  میل ) انهیسال رارندگ  میانگین ،(m3/s)  ج یان ماژ ل

 (SPIر دخانه )
UNISDR 2016 

 Meng et al 2019 شیب  فاصله از راه اصل ،
 Mustafa et al 2018 شناس  های زمین  یژگ 

 Gao et al 2019 آر اهه، فضای رازشبک  کم ات 

 Angel et al 2005 ، ماژ ل ج یانمساحت حوضه، جهت شیب

 Taubenbock et al 2012 جمعیت، فاصله از پ ، شیب ره درجهرافت ف سوده، ت اکم 

 Benza et al 2016 هیدر گ اف شبک  جهت   میزان شیب، ت اکم 

 Kantakumar et al 2016 قدمت رنا، کیفیت رنا، ت اکم ساختمان 

 Shahtahmassebi et al 2016 ه فاصله از مسی ، شد  ج یان، پوش  گیا

 MacLachlan et al 2017 ثارت چندطیف  ای ماهواره انه، عم  ج یان، تصا ی یسال ر اناب ض یب

 ای، حومه   شه ی مناط  در زمین از استفاده الگوهای در تغیی ا   تحلی  تجزیه
 کارر ی اراض شه ی،  رشد الگوی

 1395همکاران    زاده عبدال

 1395همکاران    پ یسای هت شیب، کارر ی اراض میزان   ج

 139۶کاردان   همکاران  آرخیزحوض  توپوگ اف ، جهت ج یان، مساحت 

 1398عفیف   (NDVI، طبقا  ارتفاع ، پوش  گیاه  )(کیلومت  ر  مت ) توپوگ اف  شیب میانگین

 مورد مطالعه محدوده و قلمرو

عی ض  دقیقی    38درجیه     32طول ش ق    دقیق   2۶  درجه  4۶شه  ایالم در موقعیت جغ افیای  

کیه   ،کوه  ای است که داخ  یک دشت میان شمال   اقع شده است. موقعیت جغ افیای  شه  ره گونه

(. 14: 1390الری   همکیاران   انصیاری  اقع شده اسیت )  شده،ارتفاعا  محصور  سیل  از اط اف ره 

ریا   1395شیه  اسیتان در سیال     25این شیه  ریین   . استشه  شده  1315ایالم در سال ر ار  را آمار، 

دهید در ا لیین    اطالعیا  موجیود نشیان می      .ا ل قی ار داشیته اسیت     رتبنف  جمعیت در  193093

 23ساله حد د  شصت  د ر یکنف  جمعیت ط   834۶ ایالم از 1335س شماری قار  استناد در سال 

 ریا شیه  اییالم     انیسیال رشید    مقایسی دهید.   را نشان می   درصد 4/5 ر ار  شده است که رشدی ر ار 

از متوسط شیه ی    ری  جمعیت ،رشد  د ردهد در ک   جمعیت شه ی کشور ط  این د ره نشان م 
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اسا  مطالعا  کالبدی ط ح جیامع  سیعت شیه  ریا       ر . (1395)م کز آمار ای ان  داشته است کشور

ایالم را ق ارگیی ی ری     شده است. شه تقسیم چهار منطقه هکتار ره  1800حد د   شد تع یفمحد د  

 ،شام  آهک، گی،، میارن   ی های اط اف را سازندهای سست تپه   ها دشت ایالم   احاطه شدن رین کوه

اسیت  متی    1440ارتفیاع متوسیط آن از سیطح درییا حید د        دارای موقعیت خاصی  اسیت    ی شی 

شناسی  در رخی  زاگی       (. اییالم از نظی  تقسییما  زمیین    84: 1398د سیت    همکیاران    )مهمان

ها ره تبعییت از سیسیتم    زاگ   ق ار گ فته   امتداد ناهمواریحوز  خورده یا در رخ  خارج   چین

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

 متوسیط  سینوپتیک ایستگاه در شد  ثبت ساله س  های داده اسا  ایالم است که ر زی حوض  کشور   

اى است که حد د  ره گونه حوضهرژیم  ،کل  طوره ر مت  است. میلى ۶1۶ ایستگاه این سالیان  رارندگى

درصید   1   ،پیاییز فص   دردرصد  29رهار، در فص   درصد 20 ،فص  زمستان رارندگى در درصد 50

 .(294: 1392)خداقل    صبوح   کند فص  تارستان ریزش مى در

 
 مورد مطالعهمحدودة وقعیت . م۲شکل 
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جبیال   هیاى سیطحى سلسیله    زهک  آب ه منزل رنق  استان    سو یک ف ا ان از  انیسالرارندگى 

ه هی های هیدر گ اف  فعال شده است که شه  را در مواج شبکهموجب پیدای   سوى دیگ  زاگ   از

 دچیار  1394 آریان  8 در ییالم ر ار  را آمار موجود، ا را خط  سیالب ف اگی  تحت تأثی  ق ار داده است.

 مشیک  تشیدید ایین    عوامی   از. شید  نفی   هشیت  می      میال   شید کیه موجیب خسیارا      سیی  

   رسیت   در سیاختمان   هیای  نخالیه  ها   ریختن ر دخانه   مسی  ح یم در غی مجاز  سازهای ساخت

 احید   20000 از ریی   ریه  سییالب  ایین . شد ها پ  ریزش   تخ یب موجب که رود ها ر دخانه کنار

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

 ریاران  مت ی میل  324 حد د رارش. شد زده تخمین ریال میلیارد ۶000 سی  این های هزینه. ک د  ارد

 ریا  ر ار    حاض  زمان تا ایالم تاریخ رارندگ  ت ین سارقه ر  شد، سی  راعث که ،هفته یک ر ز سه در

 زیسیتگاه  جملیه  از ،محیطی   زیسیت  هیای  ع صه. است  روده ته ان شمال زراع  سال یک های رارش

  ریه   1398فی  ردین   12این در حال  اسیت کیه در    .دیدند جدی آسیب سی  این در ،ای ان  گوزن

فقیودی    م   دییدگ  میادی، شیاهد جی ح     عال ه ر  زیان ،نیز این شه دنبال  قوع سیالب س اس ی 

 (.1398خب گزاری جمهوری اسالم   ؛1394فو  تعدادی از هموطنان روده است )خب گزاری مه  

 روش و ابزار تحقیق

شیده   های ثبت  تحلی  سی  شه  ارتدا ره ر رس    تجزیهپهن  رین  رخداد سیالب در  ره منظور پی 

 چیون  1.رع آب ای ان پ داخته شدهای معتب   زار  نی     تحقیقا  منا گی ی ر  اسا  آمار   اندازه

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

ره این سی  از منارع اطالعات  چندگانه استفاده شد.  مخاط   مدی یت   سازی مدل هدف پژ ه  را

آرخییز ناحییه،   حوز  ر م تبط را  تحلی  آما ، تجزیهحوضهاطالعا  م تبط را  ضعیت رارش  ،منظور

شید.     مطالعه    ضعیت شیب منطقه   شه  استخ اج ،ی زهکش  هیدر گ اف شبک  ، رارشمقدار 

 ریه  را فضیای   الگوهای   مکان  آرای  فضای  ساختار مطالعا  در س زمینهای  سنجه که آنجا از

                                                                                                                                                       
 85، 1398در سیال   کشا رزی جهاد  زار  آرخیزداری   ،م اتع ها، جنگ  سازمان اطالعا    مهندس  مطار  آمار دفت . 1

  هیا در حوضی   در استان گزارش   ثبت شده است که ری  از نیم  از آن 1393 تا 1330 آماری  د ر مورد سیالب در

 شه  ایالم ره  قوع پیوسته است. آرخیز  
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چنین کیاری  الزم  کنند   م ریان ، کمّ صور  ره   معین هویت دارای  احد، های مجموعه صور 

کیه ریا توجیه ریه محید دیت منیارع        اسیت اییالم  فضای  های  سنجه صحیح نقش  داشتن اختیار در

ریا  ساختار فضای  شیه   های م تبط را   داده درای منطقه ازهای   سنجه چنین نبودِ دلی   اطالعات    ره

 .ها حاص  شود آن صحت   دقت زا راالی  اطمینان شد که م  تهیه ماهوارهای های داده از ای گونه

 
 ترین رخداد برداشت میدانی نقاط تصادفی با محتملنحوة های منتخب و  پردازش شاخص . پیش3شکل 

1سنجند   تصا ی  از استفاده ر  این مبنا را
 OLI ریه  13992 سیال  ریه  م ریوط  8لندسیت   ماهوار 

 محید د   نقشی  ارتیدا  ، 3ی نما  صفح ر ی ر  چشم  تفسی  ،1تلفیق  مطار  جد ل  تفسی  ر ش

 نقش سپس    تحلی  )پاییز   زمستان   رهار( سال 4فصول ت سال  تصا ی  مادرشه  ایالم را ر رس 

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

                                                                                                                                                       
1. Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1/ID: LC08_L1TP_167037_20201010_20201016_01_T1 

Acquisition Date: 2020-10-10 Path: 167 Row: 37 
 /https://earthexplorer.usgs.gov قار  دریافت از سایت: .2

3. On-Screen Digitizing 
 /درصد 10از را پوش  ار  کمت  . 4
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 ترین پارامترهای طبیعی شهر ایالم . استخراج و تعیین مهم4شکل 

 
 ( برداشتیLandcover) کاربری اراضی .5شکل 
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 تفصیلی( Landuse) . کاربری اراضی6شکل 

 
 ها( کارگیری ابزار و پردازش داده پژوهش )بهفرایند . 7شکل 
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در    شید  اسیتفاده Google Earth تصا ی   های پوشش  از دقت نقشه   صحت ره منظور تعیین

 1گیذاری  هیم  ر ی   را شد انتخاب س زمین پوش  نقش  ر ی نقاط تصادف  منظور این ادامه ر ای

اطالعیا    ریا  ر داشیت  نقط   ه  ره م روطسنج   نوع  Google Earth تصا ی  ر  های منتخب مت یک

تحلی    پای  منتخب پس از تعیین  احد های  سنجهمقایسه شد.  Google Earthدر محیط  آن متناظ 

3ضلع  2ش ره صور   ،تعیین همبستگ  فضای ، ره دلی  دقت راال
شه  ت سیم   پس از پهن  ر ای  

معیار  در  شیبک   زهکش ، میزان شیب، کیارر ی اراضی      شبک  متغی  طول   تعداد سه محاسبا  

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

 Frastats 4.2،  Google   افزارهای جود از ن مهای مو ها    اقعیت  تحلی  داده میدان ، تجزیهمشاهد  

Earth،ENVI 5.3، Arc GIS 10.4،    افز ن MikeUrban2019 .استفاده شد 

 ها وتحلیل داده تجزیه

 توسیعه  حیال  در کشیورهای  اکثی   در سیی   هیای  زی ساخت را ارتباط در GIS های داده که آنجا از

 ر ی از تیوان  می   را ارتفیاع   خصوصییا      هییدر گ اف  هیای  الیه نیستند، دست   در راحت  ره

ریه منظیور   . آ رد دسیت ه ری  د ر از سنج   تحلی  تجزیه را یاک د  استنباط شناس  زمین های نقشه

 False color (Urban)   Land Waterشیام   مورد مطالعه ساختارهایسازی الگوهای مکان     کم 

سینج   هیای دقیی  ریا     ای از پهنیه  ه شیبکه فضای  شه  ایالم، سیمای شه  رهای  سنجهسازی  مدلرا 

افز نی    از نخست ،ها صور  گ فت. در رخ   ر دی   محاسبا  الزم ر  آنشد مشخص تقسیم 

Mike Urban  سینج   منتخب شام  چهیار   های ر شرا فضای  سنج  مناسب ه  انداز  ر ای تعیین

NP ،Division ،PD،   LPI   ه راشیند   مشخصیا    هیم داشیت   که ریشت ین همبستگ  فضیای  را ریا

 هیای  سینجه تصیادف  شیه    پنجیاه نقطی    متفا ت  از سیمای سی  ارائیه دهنید ت کییب شیدند. در     

در هی  پهنیه   توأمیان  ره صیور    Arc GISدر محیط  هکتار 5   3   1های  را مساحت ضلع  ش 

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

                                                                                                                                                       
1. Overlay 

 ها استفاده شده است. ها از تقسیم مساحت پوشش  محد ده ر  تعداد مت یک ضلع  . ر ای محاسب  انداز  ش 2
3. Hexagon 
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ین صیور  کیه   دری ؛ تعییین شید  سینجه   ارزار ت ین دقی  ،های مورد ر رس    تحلی  در پهنهسنجه 

راالت ین همبستگ  را داشیت ریه صیور  ریشیت ین     سنجه های  که مساحت آن در منحن  ه   پهنه

 شدند.پذی ی تعیین خط 

  (Fragstats افزار و نرم /http://www.umass.edu) فضایی مورد تحلیل های سنجه. مشخصات 3 جدول

 واحد تحلیل ویژگی
 حروف

 اختصاري
 دامنه واحد رابطه

Level 

 

 

Density 

 

 

Margin 

  NP مت یک تعداد
- NP > 0 

 PD ت اکم مت یک
 

تعداد در 

 صد
PD > 0 

 AREA_MN مت یکمساحت
 

 AREA ≥ 0 هکتار

 PLAND ت یکدرصد م
 

 PLAD ≥0 درصد

100≤ 

 گسستگ  شاخص ازهم
MESH 

 
 م رع مت 

مساحت 

 ≤ انداز چشم

≤ MESH  
 پهنه  مساحت

DIVISION 
 

 ≥0 نسب 

DIVISION< 1 

Shape 
میانگین شاخص شک  

 مت یک
SHAPE_MN 

 

رد ن 

  احد
SHAPE ≥1 

Contiguity 

 

proximity 

فاصل  میانگین 

ت ین  نزدیکاقلیدس  

 همسایه
ENN_MN  

 ENN > 0 مت یک

( ni :نوع؛  اسا  ر  مت یک تعدادA مساحت مت یک؛ :aijف د؛  : مساحت مت یک منحص رهpij  محیط مت ییک؛ :hij   فاصیله ریا :

 ها در ه  مت یک( : مجموع ارزشVمجا ر ؛ : ارزش cijrت ین مت یک؛  نزدیک

که در جد ل  ،مورد نظ سنج   ه  چهارشه  ایالم، پهن  رهینه ر ای های  سنجهرا تعیین اندازه   

های فضای  م تبط  پهنه )تصادف ( ایجاد شدند   پس از تحلی هفت مع ف  شدند، در نهایت در  1

 ر دی م اح  رعدی منزل  ذخی ه   ره  txt   xslمقادی  خ  ج  ره صور  ف مت   در سطح کال 
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 کامی   ریه طیور   تواننید  نمی   تنهای  های فضای  ره سنجه از یک هی، که آنجا ازافزار شدند.   ارد ن م

 چنیدمتغی ه  رارطی   ییک  رایید هماننید    ضیعیت همبسیتگ    تغییی ا  میورد نظی  راشیند،        ریانگ 

 .ت کیب شوند هم را متناسب( ض ایب) ا زان را ها مت یک ای از مجموعه

 
 های مرتبط با هر سنجه . فرآیند تعیین، تشخیص و محاسبه سلول۸شکل

ری  نتیایا    2( مطار  جید ل  PCAها یا ارزارهای اصل  ) شاخص تحلی  اج ای را کار ر ای این

( حاصی  از آن، ضی ایب   Loading(   رار عیامل  ) Eigen value  استفاده از مقادی   یژه )ها  سنجه

، ری ای  ر د  استمتفا    ها یک از مت یک ه تغیی ا  مقادی    از آنجا که دامن .شود م  مدل انجام

ره ر ش ها  سنجه، ارتدا مقادی  ت تغیی ا  داده در اط اف میانگین  را توجه ره اهمی PCA ره تحلی 

نتییایا پاییی  ریی   ،در نهایییت. شییدندPCA  انحیی اف معیییار استانداردسییازی   سییپس  ارد تحلییی 

اسا  مقادی   احتمال پیشامد یا رخداد سیالب ر گذار در  تأثی های  سنجههای اصل ،   تحلی   تجزیه

در میدل،   سینجه ض یب ه  منزل  ره  ،ها   را استفاده از رار عامل  آنشدند رندی  گ  ه یک ه  یژ  

رط  راتهیه شد.  شه پهن  در  )کارر ی اراض    مسی ( ا ل شاخصپای  د  ر   مدل پیشامد سیالب

 :دهد را نشان م  ر  اسا  ارزارهای پژ ه  سیالب رین  پی ف م کل  مدل  1

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

Mi +…+ Ln × Mn) 

OI پیشامد یا رخداد: شاخص (Occurrence Index) 

N ها  سنجه: تعداد(No. of each metric) 

E :یا معیار لفهؤم یژ  ار مقد (Component’s Eigen Value) 

Li  مؤلفه در  مت یک: رار عامل  ه(Loading of each metric in the component) 

Miها  سنجه  : مقدار استانداردشد(Standardized value of metric) 
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 (PCA)  فضایی در ارتباط با واحدهای تحلیل های سنجهنتایج پردازش  .4جدول 

 a1 a2 a3 a4 r2 Prob.1 St.d تحلیل )ابزار( واحد رکیب بانديت

Natural 
Color 

4،3،2  
 کارر ی
 اراض 

   معار  شبکه
 م اتب سلسله

 دست س 
1.032 0.497 0.0325 0.204- 0.301 0.001 2.011 

False Color 
(Urban) 

7،۶،4  

مساحت   
 تعداد قطعا 

1.524 0.3۶9 0.0441 0.031 0.258 0.003 2.3۶0 

 2.331 0.000 -0.03۶ -0.0214 0.0147 0.559 2.034 نوع کارر ی 

Land Water 5،۶،4  ها مسی  

شبک  فاصله از 
هیدر گ اف  

 ک انه
3.011 0.۶30 0.3۶1 0.235 0.۶10 0.000 1.021 

میزان   جهت 
 شیب

5.3۶0 0.521 0.321 0.004 0.802 0.000 1.00۶ 

 0.914 0.000 0.771 0.001 0.227 0.497 4.792 زهکش شبک  
پ اکن    طول 

 مسی 
3.974 0.551 0.324 0.021 0.509 0.000 0.۶07 

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

 
 در هر متریک فضاییترین رخداد  محتملمیزان های منتخب با  پردازش شاخص . 9شکل 

                                                                                                                                                       
 زیی   صیور   ریه  معییار  اسیت، انحی اف   pi  قوع احتمال دارای xi متغی  مقادی  را احتماال  مختلف ره دلی  که از آنجا .1

   :محاسبه شده است
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شید    پهنه ره طور جداگانه اجی ا  ر داشتهفت نقط  تصادف    هم  پنجاه نقط  مدل حاص  در 

ها شاخص یا میزان پیشامد نهای  تهیه  محاسبه   از مجموع آن سنجهه  پهن    شاخص پیشامد در 

ریود در  انتظیار  ها کمتی  از مقیدار میورد     )تعداد لکه( در آن NPسنج  های  که  پهنهمجموع شد. از 

رینی  حاصی  از    پیی  نقشی   هیه   در های رد ن رخداد ت پهنهمنزل  یک محد ده ره  ArcGISمحیط 

 مدل اعمال شد.

 

 
شده و میزان  های تعیین نمونه با مساحتهای  سنجههای انتخابی در  مقادیر شاخص (PCA) پردازشاعتباریابی نتایج   .۱0شکل 

 فضاییسنجة ترین رخداد در هر  همبستگی با محتمل

 های پژوهش یافته

 در انتخیار   هیای  شیاخص  پی دازش مقیادی    اعتبارییار   ایانتی  نمیودار  ، 10   9 هیای  شک مطار  

 سینج   هی   در رخداد ت ین محتم  را همبستگ  میزان   شده تعیین های مساحت را نمونه های سنجه

  مییزان  سیی  رصی ی   ار  اسیا  تف  های مختلف، های  را مساحت تصادف  در پهنه اطنق فضای  در
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محاسب  های را سطح رهینه ر ای  پهنهمثار  را ره  (LPI) هکتاری 32/10 های توان پهنه م  ،همبستگ 

ری  مقیادی     PCAنتیایا تحلیی    مطیار    هیا انتخیاب کی د.    اط  ریه ایین پهنیه   ها   تقسیم منی   سنجه

هییدر گ اف  ک انیه،   شبک  میزان   جهت شیب، فاصله از ) چهار معیار د مها   سنجه  استانداردشد

 های دادهدرصد از  اریانس پ اکن   78/۶8 تحلی  خ  ج  (پ اکن    طول مسی  ،زهکش شبک  

 شوند. شام  م مورد استفاده را  سنج  چهار

 فضایی های سنجه. نتایج خروجی تحلیل واریانس ابعاد و معیارهای 5جدول 
wij PCI n Mean Var. Min Max Var.Per 

 کارر ی

 اراض 

 15.2 4.112 0.00217 -0.00254 0.1478 4 دست س  م اتب سلسله   معار  شبک 

 8.8 3.2745 0.07420 0.3۶50 0.1302 4 قطعا  تعداد   مساحت

 7.22 1.9487 0.00032 0.0201 0.23۶4 4 کارر ی نوع

 مسی 

 14.3۶ 3.2301 0.03741 -0.1204 0.1723 4 ک انه هیدر گ اف  شبک  از فاصله

 29.01 0.19807 0.01130 0.3211 0.13002 4 شیبجهت   میزان

 13.09 0.17480 0.03۶00 0.193۶ 0.3214 4 زهکش  ک شب

 12.32 1.3۶50 0.3004 0.0021 0.23۶5 4 مسی  طول   پ اکن 

 

دست سی ،   م اتیب  سلسیله    معار  شبک شیب،  جهت   ، ره ت تیب میزان5مطار  نتایا جد ل 

 تعیداد    ،مسیی    مسیاحت   طیول    زهکش ، پی اکن   شبک ک انه،  هیدر گ اف  شبک  از فاصله

رینی  ریا    نهای  پی  را توجه ره این نتایا، مدلشوند.  ای را شام  م  قطعا  ریشت ین  اریانس داده

 ،ض ایب   مقادی  ت کیب رانیدی منزل  ره  ها سنجهعامل   معیارها، مقادی  رار یژ  هم  تلفی  مقادی  

 :تشکی  شد به  سمحاشه    ر ای محد د ،نشان داده شده است 2رارط  ره نحوی که در 

(2) 
DI = ((False Color (Urban  ( Land Water)) N1 × (L1 × NPi × L2 × PDi + L3 × 

SHAPEMNI + L4 × FRACMNI + L1 × CONTIGMNI + L2 × ENNMNI + L3 × 

DIVISIONi +E1 × (L4 × PLANDi + L2 × LPIi + L3 × AREA_MNIi + L1 × 

MESHi) + E2 × (L1 × SPLITi) 

 204سنج  ایجادشده  557در هم   11  شک   2رین  در رارط   را اجزای مدل پی مطار  نتایا 

کیال  ریا    10روده اسیت در   1تا  0پهنه را توجه ره هیستوگ ام   دامن  پ اکن  پیشامد سیالب که 

 ( تعیین   نقش  طبقا  ره صور  یکپارچه تهیه شد.1( تا زیاد )0دامن  پیشامد کم )
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 باندی ترکیب مقادیر و ضرایب منزلة به ها سنجهتلفیق  نتایج نهایی . ۱۱شکل 

 و مساحت سنجه. میزان پیشامد سیالب بر اساس نوع 6جدول 
 از مساحت درصد مساحت )هکتار( سنجهتعداد  میزان پیشامد سنجهنوع 

NP 1  ۶3.0 2949.5 347 0ی 

LPI 0.2 41 348.5 7.4 

NP 0.3 53 450.5 9.۶ 

LPI 0.4 21 178.5 3.8 

Division 0.5 19 1۶1.5 3.4 

LPI 0.۶ 25 212.5 4.5 

Division 0.7 17 144.5 3.1 

LPI 0.8 9 7۶.5 1.۶ 

Division 0.9 11 93.5 2.0 

NP 1 8 ۶8 1.5 

 100.0 4۶83.51 551 جمع

                                                                                                                                                       
هیای   مسیاحت خیالص کیارر ی    رنار این،شده متناسب را هدف تحقی  حاض  است.  تعیین  است مساحت محد د گفتن  .1

 هکتار ر آ رد شده است. 1800شه ی در مطالعا  ط ح تفصیل  )موجود( 
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فضیای  ریا مسیاحت     هشت سینج    (، تعداد1در پیشامد رالفع  ) گ فته های انجام ر ار  را تحلی 

شه  در مع ض خط  سیالب قی ار دارنید.   محد د  درصدی از ک   5/1ار   پوش  هکت ۶8 معادل

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

تعیداد   7/0   ۶/0در پیشیامدهای   در مع ض خط  رالقوه ق ار دارند. ،های محد ده پوش  کارر ی

   4/0 هیای محید ده، در پیشیامد    درصد از پوش  کیارر ی  ۶/7ار، هکت 357سنجه را مساحت  44

   ،هیای محید ده   درصید از پوشی  کیارر ی    2/7 هکتیار،  340سنجه ریا مسیاحت    40تعداد  5/0

درصید   در   17 هکتیار،  799سینجه ریا مسیاحت     94تعیداد   3/0   2/0همچنین در پیشیامدهای  

محد د  پوش  کارر ی از درصد  ۶3 تار،هک 5/2949 سنجه را مساحت 347کمت ین پیشامد تعداد 

مییزان       دهد رین میزان پیشیامد سییالب ریا نیوع مت ییک      نتایا نشان م اند.  شه  را پوش  داده

زهکش  همبستگ  راالی   جیود دارد.  شبک  معار  را شبک  جهت شیب   همچنین ت اکم   ع ض 

 درصد 15رد که شیب عموم  ری  از راالت ین احتمال پیشامد سیالب در مناطق   جود دار ،  ازین

   عم    ع ض معار  کم است. است زهکش شبک  معار  در جهت ج یان مواف  را است   شبک  

 شهری ة( به تفکیک گروه کاربری عمد۸/0 ـ ۱. میزان رخداد سیالب در پیشامد زیاد )7جدول 
 از مساحت درصد مساحت )هکتار( تعداد متریک )تجمیعی( کاربري

 12.50 29.75 3.5 عار مشبک  

 32.14 7۶.5 9 مسکون 

 5.3۶ 12.75 1.5 تجاری

 7.14 17 2 تأسیسا    تجهیزا  شه ی

 7.14 17 2 پارک   فضای سبز

 4.29 10.2 1.2 مذهب    ف هنگ 

 1.79 4.25 0.50 اداری   انتطام 

 29.۶4 70.55 8.3 رای    محصورشده

 100 238 28 جمع

 

 خطی   سیازی  میدل  ر ش مورد استفاده ر ای  کارای   دقت  ارزیار منظور ره ،نهای   م حل در

  قیوع   پیشامد م روط ره  نقاط نمونه تعدادی   AUC منحن  زی  سطح   ROC  منحن از سیالب،
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 هیا در  آن ریا  متناظ  عددی مقادی    شده ر داشت نقاط منظور عدم  قوع سیالب استفاده شد. ردین

 منحنی     شید  SPSS افیزار  ن م محیط  ارد xls   Ascii.txtسیالب ره صور   نقش  نهای  پیشامد

ROC   سطح زی  آن AUC اسیت  درصید  89 را ر ار  منحن  زی  سطح اسا ، این ر . شد محاسبه 

 .دهد نشان م سیالب را مخاط    پیشامدجهت  آن  یکارا   رخ  ر ش رضایت عملک د که

 
 نتایج اعتبارسنجی مدل . ۱۲شکل 

( 8/0ی   1ین در رارطه را میزان پوش  کارر ی اراض  توسیط سییالب در پیشیامدهای زییاد )    نچهم

هیای   گی  ه ت تیب   ره، 7های عمده استخ اج شد. مطار  نتایا جد ل  در گ  ه کارر ی سنجه 28تعداد 

 معیار  ریا  شیبک   ، 55/70مسیاحت   ریای    محصورشیده ریا   ، هکتار 5/7۶ را مساحت کارر ی مسکون 

های تشیخیص داده   هکتار خط پذی ت ین کارر ی 17 مساحت   پارک   فضای سبز را ،75/29مساحت 

 5/29 های کیارر ی خط پیذی    گ  ههم  ها، از میان  ت  یافته در ارتباط را تحلی  تفصیل  ،شدند. همچنین

درصید در گی  ه رافیت ف سیوده      18   ،درصد در گ  ه قاری  نگهیداری   5/44 درصد در گ  ه نوساز،

 اکثی ا   کیه  انجیام شیده   خط پذی ی سیالب ارتباط را در یاریرس   متعدد قا یتحقص داده شدند. تشخ

 ی مسیتخ ج از هیا  شیاخص  ریا    اند داده ق ار توجه مورد را  معضال  شه ی  مسائ    ازخاص  جنب

  کلی   جنبی  از قیا  یتحق نیی ا دهید  شواهد موجود نشان می  . اند پ داخته  اریارز ره خط پذی یپیشین  

 مشیکال   امی  زه  اسیت.  ناممکن یحد د تا   سخت  نیع یها تی اقع را ها آن وندیپ که ندر خوردار
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های می تبط ریا مبحیث     پژ ه    مطالعا ره   یپ از  یر توجه لز م شه یتوسع    حوز در موجود

هیدف  الگوی توسعه را  ره ژهی   نگاه پژ ه  نیا ینوآ ر  جنبر ،  ازین. طلبد  م رامخاط ا  رالقوه 

 کی د یر  ری   دیی کأت ریا  د م  لی ه  در   احتمال پیشامد سییالب  های فضای  در تعیین کاررست مت یک

ایین پیژ ه    نتیایا   .اسیت  اطالعیا    ی تحل هیتجز   پژ ه  ر ش نوعهای سیمای س زمین    سنجه

  نهمکیارا    پ یسای ،(1395)  همکاران   زاده های عبدال نتایا پژ ه تأیید گذاری    ضمن صحه

گ فته  های انجام دهد مطار  را تحلی  نشان م ( 1398)   عفیف  ،(139۶)  همکاران   کاردان (،1395)

 دقت   احتمال  قوع سیالب را توجه ره ر ش مورد ر رس  راالت  از میانگین متوسط است.

 درصید  ۶0ق یب  که یطور ؛اند شده جمعیت  عمد رخ   زندگ   کار  اصل مکان شه ها ام  زه

  ضیعیت مخیاط ا  طبیعی     ریه  توجیه  ر ، نیی از. کننید   م  زندگ مناط  شه ی در جهان تیجمع از

شه  ایالم در ارتباط را مسائل  همچون ف سودگ  رافت،  متعدد مشکال  ره نظ . است  اتیح یا مسئله

حورها رشد پ اکنده   تم کزگ ای  منارع   امکانا  در م ،نشین ، افزای  ناپایداری محیط  تزاید حاشیه

 مطی ح    شنهادیپ ها آن در  زندگ طیش ا رهبود   ارتقا یر ا  مختلف یک دهایر  ،یا ر خ  مناط  شه 

 چیارچوب  در راهنمیا  اصی   کیی  منزلی   ره تحلی    ارزیار  مخاط ا  شه ی رسد ره نظ  م  .شود م 

 اث  منف  ر  پایداری ی کهمتعدد عوام  تواند شه  م  یزیر ر نامه   ها یگذار استیس در یداریپا گفتمان

 سیت یز طیمحی نگهیداری     ی کیارا  ت،یامن    منیا راهب دها   تقویتارائ  ره  دارند های شه ی مکان

 ر خیوردار  یا ژهیی   تیاهم از ها ر ار  رح ان در یشه  یفضاها ای شه  کی رودنایمن  نیر ارنا. رپ دازد

 ر ز اسیتفاده از منیارع   ارزارهیای ریه     شه  یفضاها   شه ها مخاط ا  شناخت یها راه از  کی. ستا

 ارائه شه ها  ضعیت ر  ز سیالب ی یگ اندازه   سنج  یر ا  مختلف یها مدل توجه ره اینکه را. است

 ی فضیا  های سنجه ای ها شاخص اخی ا        کیف کمّ یها مدلره طیف متنوع  از  توان  م، است شده

 کیه  است نیا  دیگ ق ار توجه مورد ارزارها   ها مدل نیا از استفاده مورد در دیرا که یا نکته. ک د اشاره

ی ، قارلییت  فضیا  صور  رهمناط  شه  مقایس  ضمن  که است نیا ها مدل نیا از استفاده شک  نیرهت 

  ا یی اخ. داراسیت دیگی    منیاط    نیواح  را در مقایسیه ریا ییک      خط پذی یزمین     الگو، ف م نمای 

 یشیه  سییالب  مخاط    مباحث  یتحل   کیستماتیس یرند طبقه یر ا  ر ش منزل  ره  کمّ یها ر ش

 در ژهی  ره  مل یها نهیزم ای یمورد مطالعا  ره تنها ها ر ش نیا کارر د حال، نیا را ست.ا شده یض  ر
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 ،نیه یزم نیی ا در شیده  ارائه جدید یها مدل   ها ر ش از  کی. است شده محد د افتهی توسعه یکشورها

 یاجزا توزیع   پ اکن  تیماه   ، هندس ، شکل تیخصوص که هستند ی فضا یها کیمت  ای ها سنجه

،  کمّی   سی یمقا ضیمن    فیی تع  قاری   های فضای  سنجه رست  در را قطعا  ای ها لکهشام   یساختار

 یی  یکالبید  یهیا  فی م   ر رسی  یر ا عمدتا  ر ش نیا از ه چند؛ دکنن  مریان  رقم   عدد را ها را تفا  

   صیتشیخ  در را خیود  یراال ی توانا   تیقارل   شده استفاده افتهی توسعه یکشورها یاشه ه  کیزیف

 .است رسانده اثبا  ره یشه  اشکال ی یگ اندازه

 شده های انجام نتایج پژوهش با پژوهشمقایسة . ۸جدول 
 پژوهش حاضر شده هاي انجام پژوهش

 مایز(مقایسه و نتایج )ت  نتایج روش مورد بررسی نویسنده)گان(

UNISDR 2016 

ی  کارر دی: توصیف 
تحلیل  رنیادی   مبتن  ر  
 ر ش کیف    ف اتحلی 

را توجه ره اینکه در ارتبیاط ریا مفهیوم    
مخاط   سیالب در مطالعا  داخل    

المللیی  مقییاال  زیییادی قاریی     رییین
ند، شواهد   نتایا موجود نشان ا ارجاع
دهد این مقاال  از حییث هیدف،    م 

  جغ افییای ،   ر ش  موضوع، گسیت  
ند. ر داشیت  ا مورد ر رس  رسیار متنوع

از مفهوم خط پذی ی سییالب رنیا ری     
گ ای   درک نویسندگان گاه دچار تقلی 

های موجود مورد ر رس   شده   ر ش
گونه نیوآ ری   جز در موارد اندک هی،

دلیی    دهید؛ ه چنید ریه     را نشان نمی  
اشت اک زیاد را مفاهیم دیگ  گاه خلیط  

شیود.   ها دیده م  در نوشتار آن مباحث
های سینج    تعییین    از ط ف  ر ش

مخییاط   سیییالب رییه دلییی  فقییدان   
اطالعا  مورد نیاز   تک اری رودنشان 
درک یکسان  از موضوع ریه مخاطیب   

 کنند. )خواننده( القا م 

در این پژ ه  نگارندگان را اسیتعانت از منیارع   پیشیین     
نظ ی، مفیاهیم،     تج ر  موجود در خصو  م  ر مبان 

گذاری ر  نتایا  شناس  موضوع ضمن صحه مطالعا  ر ش
انید کیه ضیعف عمیده در ر رسی  مفهیوم        ه  یک ری  آن 

شناسی    خط پذی ی پیشیامد سییالب ریه مطالعیا  ر ش    
های گاه یکسان مبتن  ری    گ دد. چون استفاده از ر ش ر م 

نجی   ساحته م   عموما  محق   های غی  قار  اتکا ارزار   داده
گ ایی    درک نادرسیت از مفهیوم     زدگ    تقلی  ره شتاب

خط پذی ی شده است. در این پژ ه  نگارنیدگان ری ای   
های کم  مبتن  ری  آمیار    نخستین رار ضمن استفاده از داده

م جع استفاده از  احدهای پایی  فضیای  )ریه مثاری  حلقی       
ریزی مبتن  ری  مطالعیا  فضیای شیه ی( را       اسط ر نامه

کنند. ه چنید کیارر د  احیدهای پایی  فضیای        د م پیشنها
)سنجه یا مت یک( متناسب را سه اصی   سیعت محید ده،    

های مورد تحلی  متفا    موضوع   هدف پژ ه ،   داده
(، Accuracyاست، کارر د این ر ش رنا ره سه دلی  دقت )

( پیشنهاد Sharingگذاری ) (،   اشت اکLinkقارلیت پیوند )
( اطالعا  میورد تحلیی  در   Joinالصا  ) شود. چون را م 

ها از مقادی  رسیار کوچک  سطوح فضای    اضافه ک دن آن
ت  )کیارر ی اراضی (    های رزر  )پارس    رلوک( تا شیت

توان  ضعیت ایمن  در ر ار  سیالب مناط  را ره  احید   م 
 مسکون ، محله، ناحیه،   مناط  شه ی م تبط ک د.

Mustafa et al 
2018 

ی  توصیف   ر دی:کار
تحلیل  مبتن  ر  ر ش 

 آمیخته

Shahtahmassebi 
et al 2016 

ی تحلیل   رنیادی: توصیف 
مبتن  ر  ر ش تحلی  

 رنیادی

 و زاده عبداهلل
 ۱۳۹۵همکاران 

 ی  فیتوص  کارر دی:
 ش ر ر   مبتن  لیتحل

 کمّ 

همکاران  و پریسای
۱۳۹۵ 

 ی  فیتوص  کارر دی:
 ر ش ر   مبتن  لیتحل

 سازی مدل

کاردان و همکاران 
۱۳۹6 

 ی  فیتوصکارر دی: 
  لیتحل

 ۱۳۹8عفیفی 

  :دی   رنیادیکارر 
  مبتن  لیتحل ی  فیتوص
 ختهیآم ر ش ر 
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 و پیشنهاد  نتیجه

 ،یافته ره دلی  ماهیت تغیی ا  جهان ، سیاس  ر یک د آمای  س زمین در رسیاری از کشورهای توسعه

. انیدازی اسیت   یک ط ف   طیف رسیار  سیع موضوعا  کارر دی در حیال پوسیت     حکم  ای  از

آمای  س زمین را محوریت موضیوعا  سیالمت، تغییی  اقلییم، آب،     یکپارچ  ر یک د ادغام  ر  ازین

یکی  از ارعیاد    1.شیود  های ار پای  دنبال می   توسط د لتشد   رهگذاری اجتماع    فضای   سیاست

چال  تغیی  اقلیم   پیامدهای م تبط را آن شیام  انیواع مخیاط ا    کیفییت      رسیار مهم در این زمینه

هیای جیان       ن   قوع   ری  ز خسیار   امدی یت منارع آب است. در این رارطه سیالب ره دلی  ف ا 

ای   مسیئله چنیین  گست د  مال  در مناط  شه ی ره یک معض  جهان  تبدی  شده است. ره دنبال ر  ز 

 رینی  ایین مخیاط ه ریه کمیک طییف  سییع  از ارزارهیای         اقدام ره پای    پی  رسیاری از کشورها

اریزاری  منزلی   فضای  ریه   سنجه یا مت یک. در این پژ ه  نگارندگان را ط ح عنوان اند ک ده کارر دی

هیای   رین  ر  ز آن ره کمک شاخص سیالب   پی مخاط   رندی   شناسای   دقی    کارر دی در پهنه

سییالب در ر یکی د داخلی  میدی یت آمیای       مخاط   این ارزار را جهت پای  ع  توسمبنا ض  ر  

أثی  خطیای  نبایید تحیت تی    پوشش  های سنجهاین اص  که پای  ر  ؛ اند شه ی   س زمین  مط ح ک ده

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

   False Color (Urban) کلی  طبقی   ه منظور تعیین صحت این نقشه کیه دارای د   ر .داده رودصحت 

Land Water ر داشیت   گذاری اطالعا  نقاط  هم نقاط تصادف    ر ی ضلع  ش های  است از شبکه

 های م روط ره شبکه نقاط رییانگ   استفاده شد. نتایا ارزیار  صحت کارر ی Google Earthر  تصا ی  

  سنج های شبکه .ه استانجام شدتفسی  تلفیق  را ر ش  های پوشش  دی مت یکدرص ۶8/93 صحت

NP ،Division ،PD،   LPI   نگین مییا  ریا  ریشیت ین همبسیتگ  فضیای    ، ضمن تناسب را  سعت شیه

مورد اسیتفاده ری ای تعییین سیطح     شیو  ه چند . دهند را نشان م ها    پ اکن  آن  چگونگ مساحت

ری    2است شه  روده فضای پوشش  در سطحمتناسب را اهداف پژ ه  در این تحقی   سنجهمناسب 

                                                                                                                                                       
1. Strydom, W., Puren, K., & Drewes, E. (2018). “Exploring theoretical trends in placemaking: 

towards new perspectives in spatial planning”, Journal of Place Management and Development. 

تعییین   ،هیای مطالعیات  متفیا   اسیت     در مطالعا  آمای  س زمین ه چند متناسب را سیطح   اهیداف طی ح مت ییک     .2

 مقیا  است. کوچک فضای  عمدتا    احدهای پای
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نهیای     سینج ری   داری  معناتأثی   زیاد را تفا   شبکهرسد سطوح  م این پژ ه  ره نظ  اسا  نتایا 

های زمینی  ریشیت ی    ارلیت تدقی  را  اقعیت  ضمن شناسای    تلفی  اطالعا  قاند  گذاشته رین  پی 

 ریا  نمونیه  هیای  سنجه در انتخار  های شاخص پ دازش مقادی  ژ ه ، اعتباریار مطار  نتایا پ دارند.

فضیای  در نقیاط     سینج   هی   در رخیداد  تی ین  محتمی   را همبستگ  میزان   شده تعیین های مساحت

 هیای  سینجه های مختلف ر  اسا  تفاسی  رص ی   میزان همبستگ ،  های را مساحت تصادف  در پهنه

نتیایا  مطار  . ددنش  تقسیم مناط  انتخاب محاسب  عنوان سطح رهینه ر ای  ( رهLPIهکتاری ) 32/10

شیبک   چهیار معییار مییزان   جهیت شییب، فاصیله از       ،  سینجه   ر  مقادی  استانداردشد PCAتحلی  

درصید از   78/۶8   پی اکن    طیول مسیی  خ  جی  تحلیی       ،زهکشی  شیبک   هیدر گ اف  ک انه، 

رینی  ریا تلفیی      . مدل نهای  پی اند شدهمورد استفاده را شام  نج  س چهارهای   اریانس پ اکن  داده

ضی ایب مقیادی  ت کییب رانیدی ری ای         های سنجهعامل   مقادی  رار شام  معیارها یژ  هم  مقادی  

هیای   را تحلی پژ ه    شد هداف   سؤاال  مط حادر ارتباط را  به   تشکی  شد.سشه  محامحد د  

 5/1 هکتار   پوشی   ۶8فضای  را مساحت  معادل هشت سنج  تعداد  1رالفع   گ فته در پیشامد انجام

 9/0   8/0 شه  در مع ض خط  سیالب ق ار دارند. همچنین در پیشیامدهای محد د  درصدی از ک  

در معی ض   ،های محد ده درصد از پوش  کارر ی ۶/3یعن   هکتار، 170را مساحت سنجه  19تعداد 

، مییزان   جهیت   سینجه دهد رین میزان پیشامد سیالب ریا نیوع    نتایا نشان م خط  رالقوه ق ار دارند. 

ر   ازیین زهکش  همبستگ  راالی   جود دارد. شبک  معار  را شبک    همچنین ت اکم   ع ض  ،شیب

شیبک   درصید،   15راالت ین احتمال پیشامد سیالب در مناطق   جود دارد که شیب عمیوم  ریی  از   

همچین در رارطیه ریا      عم    ع ض معار  کم است. ،زهکش شبک  ف  را معار  در جهت ج یان موا

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

هیای کیارر ی مسیکون  ریا      ت تییب گی  ه    ، ره7های عمده استخ اج شد. مطار  نتایا جد ل  کارر ی

  پیارک     هکتیار،  75/29 معار  ریا شبک  ، هکتار 55/70 محصورشده راهکتار، رای     5/7۶ مساحت

ها تشخیص داده شدند. همچنین در ارتبیاط ریا تحلیی      هکتار خط پذی ت ین کارر ی 17فضای سبز را 

درصید   5/44 درصد در گ  ه نوساز، 5/29 های کارر ی خط پذی  گ  ههم  ها از میان  ت  یافته تفصیل 

نتایا پیشامد طیفی   درصد در گ  ه رافت ف سوده تشخص داده شدند.  18   ،یدر گ  ه قار  نگهدار
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در  هیا  پهنیه  ساز کم، پ اکن  غی متم کیز   گسستگ  منافذ، ساختراال دامن  دهد در  نشان م  (0ی   1)

مسیکون     هیای   هیا ریا لکیه    پهنیه  درصید  5/1را پوش   (8/0ی   1پیشامد راال )ند. در ا مع ض آسیب

معار  ریا  شبک  زهکش    شبک    عبوری  های مسی حاشی  شوند که ریشت  در  ده م زیادی دی تجاری

  ضیعیت نیامطلوب ایین نیواح  از      دهند در این طبقه نشان های مسکون  ع ض کم ق ار دارند. پهنه

  در  اسیت  هیا از هیم کیم    آن  فاصیل    کوچیک  هیا  مساحت کارر یزی ا  .است پیشامدنظ  از  شه 

د  در جهیت  درجی   معار  ش یان    شبک  ایجاد توسعه   کنند.  را اشغال م  مجموع مساحت زیادی

زهکش    مسی  شبک  را  مواف  یژه  ره ی جنور ( ی ش ق    شمال  مواف  را شیب عموم  شه  )غ ر 

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

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

در ر   ازینشه  را ض  ری ساخته است. ف ادست های  لز م توجه ره مدی یت آب در حوضه ،یارد م 

 شود: های پژ ه  پیشنهادهای زی  مط ح م  ارتباط را یافته

 را مقد ر ساخته اسیت.  سیالب رالقو  د پیشام ر ز   کارآمد شناسای  استفاده از ارزارهای ره

  سای  ارزارهای دقی   ، هوای  رین  آب های پی  های سنج  از د ر، سامانه فنا ریتوسع  

یافته  رین  انواع مخاط ا  توسط رسیاری از کشورهای توسعه   پی  تغیی  اقلیم جهت پای 

  تلفی  نتایا  1مکان های  هدادزی ساخت   احد اندازی راهتوسعه   شود.  اکنون انجام م  هم

های خطی  در مطالعیا     نقشهیکپارچ  از یک ط ف   ادغام  ها در شه داری تحلی  فضای 

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

 پیشامدهای غی مت قبه راشد.جهت آمادگ  را 

   ط ا  ناشی  از پیشیامد سییالب را تشیدید     در شه  ایالم آنچه ری  از ه  چیز دیگی ی مخیا

هیای   هیا   شیبکه   معار  در جهت ج یان موافی  ریا مسیی    شبک  گی ی  توسعه   شک کند  م 

معیار  غیی  از سیه    شیبک   رندی عم    ع ض  زهکش  است. این در حال  است که استخوان

ریا   جو(یی دانشی   محور ش یان  )رلوار امام خمین ، رلوار شیهید رهشیت ، رلیوار شیهید میدر      

شیه  ریا رافیت    هسیت  ا لیی     کیه دقیقیا     نفوذپذی ی کم   ت اکم زیاد هم اه است؛ یعن  جای 

                                                                                                                                                       
1. Spatial Data Infrastructure 
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هیای دقیی     نقشیه تهی  را ر ،  ازینپذی ی را افزای  داده است.  رندی ریز ریسک ف سوده   دانه

  هیای راهنمیا    تد ین دستورالعم ک د   ره   انهیتوان اقداما  پیشگ رد میزان مخاط ه م  ر آ

 .پ داختسازی  های مقا م ر نامه

      افیزای  تی اکم مسییکون     شییه ، فیزیکی  توسیع   محید دیت   ریا توجیه ریه موقعیییت  

اسیت. پیشینهاد    ناپذی  اجتناب ام یشه  فش ده  متناسب را اهداف   اصولسازی  رلندم تبه

 هیا  از مسیی   شده های تعیین خصو  در ح یم رهر  ز سیالب   شود در محورهای رالقو م 

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

 سازی   سامانده  شوند. های موجود مقا م   کارر ی صور  نگی د

  شیبک    ر ری    تجدیید سیاختار    گی ی از جهیت شییب عمیوم  شیه ، الی     را ره ه توان م

کیاه  حجیم    متعاقبا   ع   های ف سیالب از ط ی  ایجاد کانالج یان   هدایت  ،زهکش 

 .ک دگی ی  گ فت  معار  پی  ر اناب از آب

 دهد یک  از مسائ  رسیار مهم شه  ایالم کمبیود   های شه ی نشان م  تحلی  کمیت کارر ی

سییالب از ط یی  حفیا رافیت     مخاط   فضای سبز   نق  رسیار مهم آن در کاه  س ان  

ز ط ی  غ   درختیان راهکیاری   فضای سبز اتوسع  است. سیالب خاک   کاه  س عت 

 ج یان است.شد  اساس  جهت مقارله را 

 تید ین   ،1های مهار، افزای  ض یب اصطکاک   تثبیت رسیت   توسعه   استفاده از تکنولوژی

سازی جداره متناسب را اصول ط اح     مقا م ،ها قوانین عدم ر داشت از حجم رست  مسی 

 ز سیالب است.مؤث  جهت کاه  مخاط ا  ناش  اگام  شه ی 

     هیا متناسیب ریا اهیداف گ دشیگ ی   کشیا رزی          مسیی  احیای تد ین سند رازآف ین

تواند اقیدام  اساسی  جهیت     ها م  دستورالعم هم  عملک دهای پشتیبان شه ی را رعایت 

 سامانده  مسی  ر دخانه   کنت ل حجم ر اناب راشد.

   ف ع ، جلوگی ی از قطع درختان   سای  های آرخیز اصل     عملیا  آرخیزداری در حوضهتوسع

 پی امون شه  اقدام  مؤث  جهت کاه  س عت   تخ یب ر اناب است.  داشت دامن نگه ،گیاهان

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

Abdollahzadeh, A., Ownegh, M., Sadoddin, A., Mostafazadeh, R. (2016). Technical Note: 

Constraints to residential land use development arising from flood and runoff 

coefficient in a land use planning framework, case study: Ziarat Watershed, Golestan 

Province. Watershed Engineering and Management, 8(2), 221-235. doi: 

10.22092/ijwmse.2016.106462. (in Persian) 

Afifi, M. (2019). “Flood Hazards Susceptibility Map and its Occurrence Probability using 

Shannon Entropy Model (Case Study: Firoozabad River Basin)”, Environmental 

Management Hazards, 6(2), pp. 149-167. doi: 10.22059/jhsci.2019.279717.462. (in 

Persian) 

Angel, S., Sheppard, S., Civco, D. L., Buckley, R., Chabaeva, A., Gitlin, L., & Perlin, M. 

(2005). “The dynamics of global urban expansion (p. 205)”, Washington ed. c dc: 

World Bank, Transport and Urban Development Department. 

Anni, A. H., Cohen, S., & Praskievicz, S. (2020). “Sensitivity of Urban Flood Simulations 

to Stormwater Infrastructure and Soil Infiltration”, Journal of Hydrology, 125028. 

Ansarilari, A., Najafi, I., & Nourbakhsh, S.F. (2011). “Geomorphological capabilities and 

limitations of physical development of Ilam city”, Environmental planning, Vol. 4, No. 

16, pp. 1-16. (in Persian) 

Asadi Mehmandousti, E., Daneshian, J., & Mohammadpanah, M.F. (2019). “Investigation 

of sedimentary-diagenetic and geochemical characteristics of Ilam Formation in the 

northwest of Abdanan, Kabirkuh”, Stratigraphic and Sedimentological Research, 35 

(4), pp. 77-104. doi: 10.22108 / jssr.2019.118968.1117. (in Persian) 

BBC (2019). Mumbai: Heaviest rain in decade triggers chaos [WWW Document]. URL 

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48835828. 

Benza, M., Weeks, J.R., Stow, D.A., Lopez-Carr, D., & Clarke, K.C. (2016). “A pattern-

based definition of urban context using remote sensing and GIS”, Remote Sens. 

Environ. 183, pp. 250–264. 

Beucher, S. (2009). “National/local policy tensions in flood risk management: an 

international comparison”, Environmental Hazards, 8(2), pp. 101-116. 

Beven, K. (2012). “Rainfall-Runoff Modelling: The Primer”, second ed. Wiley-Blackwell, 

Chichister, UK. 

Coron, L., Thirel, G., Delaigue, O., Perrin, C., & Andreassian, V. (2017). “The suite of 

lumped GR hydrological models in an R package”, Environ. Model. Software, 94, pp. 

166–171. 

Crooks, S., Kay, A., Davies, H., & Bell, V. (2014). “From catchment to national scale 

rainfallrunoff modelling: demonstration of a hydrological modelling framework”, 



 53 تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیالب در شهر ایالم

Hydrology, 1, pp. 63–88. 

Davidoff, P. & Reiner, T. A. (1962). “A choice theory of planning”, Journal of the 

American institute of Planners, 28(2), pp. 103-115. 

Derafshi, Kh., Adeli, F., & Malek-Mohammadi, B. (2020). “Provide a model for analyzing 

and zoning the level of vulnerability of urban areas at flood risk; Case study: Districts 

10 and 22 of Tehran”, Two Quarterly Journal of Crisis Management, 9 (1) 17, pp. 16-5. 

(in Persian) 

Douben, K. J. (2006). Characteristics of river floods and flooding: a global overview, 

1985–2003. Irrigation and Drainage: The journal of the International Commission on 

Irrigation and Drainage, 55(S1), S9-S21. 

Elga, S., Bronders, J., & Batelaan, O. (2015). “Hydrological modelling of urbanized 

catchments: a review and future directions. J.”, Hydrology, 529, pp. 62–81. 

EPA (2019). Polluted Runoff: Nonpoint Source (NPS) Pollution- Low Impact 

Development, https://www.epa.gov/nps/urban-runoff-low-impact-development. 

Flores, A. P., Giordano, L., & Ruggerio, C. A. (2020). A basin-level analysis of flood risk 

in urban and periurban areas: A case study in the metropolitan region of Buenos Aires, 

Argentina. Heliyon, 6(8), e04517. 

Francesch-Huidobro, M., Dabrowski, M., Tai, Y., Chan, F., & Stead, D. (2017). 

“Governance challenges of flood-prone delta cities: Integrating flood risk management 

and climate change in spatial planning”, Progress in Planning, 114, pp. 1-27. 

Galloway, E.G., Reilly, A., Ryoo, S., Riley, A., Haslam, M., Brody, S., Highfield, W., 

Gunn, J., Rainey, J., & Parker, S. (2018). “The Growing Threat of Urban Flooding: A 

National Challenge 2018”, University of Maryland and Texas A&M University. 

Gao, L., Tao, B., Miao, Y., Zhang, L., Song, X., Ren, W., He, L., & Xu, X. (2019). “A 

global dataset for economic losses of extreme hydrological events during 1960-2014”, 

Water Resour. Res”, pp. 5165–5175. 

Ghorbani, R., Ziari, K., Sejoudi, M., Farhadi, E., & Abullah Hussein, S. (2020). “An 

Evaluation of the Interaction of Higher Education and Industry Functions from the 

Spatial Planning Perspective”, Town and Country Planning, 12(2), pp. 479-519. doi: 

10.22059/jtcp.2020.304165.670123. (in Persian) 

Gonzalez, S. (2006). “O planejamento urbano e a construçao do risco por inundaçoes na 

cidade de Buenos Aires”, In: Alessandri Carlos, A.F. (Ed.), Geografias Das Metropoles. 

Contexto, San Pablo, Brasil, pp. 467–484. 

Gralepois, M. (2020). “What Can We Learn from Planning Instruments in Flood 

Prevention? Comparative Illustration to Highlight the Challenges of Governance in 

Europe”, Water, 12(6), 1841. 

Hoang, L. & Fenner, R.A. (2016). “System interactions of storm water management using 

sustainable urban drainage systems and green infrastructure”, Urban Water Journal, 13 

(7), pp. 739–758. 

Howe, J. & White, I. (2004). “Like a fish out of water: The relationship between planning 

and flood risk management in the UK”, Planning Practice and Research, 19(4), pp. 

415-425. 

Jones, P. R. & Sanderson, D. (2017). Urban resilience: informal and squatter settlements in 

the Pacific region. 



54   1400، بهار و تابستان 1، شمارة 13آمایش سرزمین، دورة 

Kantakumar, L.N., Kumar, S., & Schneider, K. (2016). “Spatiotemporal urban expansion in 

Pune metropolis, India using remote sensing”, Habitat Int, 51, pp. 11–22. 

Kardan, N., Hassanzadeh, Y., & Arzanloo, A. (2018). “Two-dimensional simulation of 

urban flood flows with CCHE2D model (Case study: Aqqala city)”, Scientific Quarterly 

of Marine Technologies, 4 (4), pp. 25-36. (in Persian) 

Ke, Q., Tian, X., Bricker, J., Tian, Z., Guan, G., Cai, H., & Liu, J. (2020). “Urban pluvial 

flooding prediction by machine learning approaches–a case study of Shenzhen city, 

China”, Advances in Water Resources, 145, 103719. 

Khodagholi, M. & Saboohi, R. (2013). “Climatic zoning with emphasis on wind variables 

in Ilam, Khuzestan and Bushehr provinces”, Watershed Engineering and Management, 

5 (4), pp. 298-289. Doi: 10.22092 / ijwmse.2014.101883. (in Persian) 

Kidd, S. & Shaw, D. (2007). “Integrated water resource management and institutional 

integration: realising the potential of spatial planning in England”, Geographical 

Journal, 173(4), pp. 312-329. 

Krieger, K. (2013). “The limits and variety of risk‐based governance: The case of flood 

management in G ermany and E ngland”, Regulation & Governance, 7(2), pp. 236-257. 

Kundzewicz, Z. (2001). “Non-structural flood protection and sustainability”, In: Simonovic, 

S.P. (Ed.), Non Structural Meassures for Water Management Problems, PHI-UNESCO, 

pp. 8–27. 

Kundzewicz, Z.W., Kanae, S., Seneviratne, S.I., Handmer, J., Nicholls, N., Peduzzi, P., 

Mechler, R., Bouwer, L.M., Arnell, N., Mach, K., Muir-Wood, R., Brakenridge, G.R., 

Kron, W., Benito, G., Honda, Y., Takahashi, K., & Sherstyukov, B. (2014). “Flood risk 

and climate change: global and regional perspectives”, Hydrol. Sci. J. 59, pp. 1–28. 

Larsson, G. (2006). “Spatial planning systems in Western Europe: an overview”, Ios Press. 

Lindon, A. (1989). “La problematica de las inundaciones en areas urbanas como proceso de 

ocupacion, un enfoque espacio-temporal”, El caso de la ciudad de Buenos Aires. In: 

Actas Encuentro de Geografos de America Latina. 

Löschner, L. & Nordbeck, R. (2020). “Switzerland’s transition from flood defence to flood-

adapted land use–A policy coordination perspective”, Land Use Policy, 95, 103873. 

MacLachlan, A., Biggs, E., Roberts, G., & Boruff, B. (2017). Urban growth dynamics in 

perth, Western Australia: using applied remote sensing for sustainable future planning. 

Land 6, 9. 

Mahmoud, S.H. & Gan, T.Y. (2018). “Urbanization and climate change implications in 

flood risk management: developing an efficient decision support system for flood 

susceptibility mapping”, Science of The Total Environment, 636, pp. 152–167. 

Meng, M., Dabrowski, M., & Stead, D. (2020). “Enhancing Flood Resilience and Climate 

Adaptation: The State of the Art and New Directions for Spatial Planning”, 

Sustainability, 12(19), 7864. 

Meng, M., Dąbrowski, M., Tai, Y., Stead, D., & Chan, F. (2019). “Collaborative spatial 

planning in the face of flood risk in delta cities: A policy framing perspective”, 

Environmental Science & Policy, 96, pp. 95-104. 

Minciardi, R., Sacile, R., Taramasso, A.C., Trasforini, E., & Traverso, S. (2006). 

“Modeling the vulnerability of complex territorial systems: an application to 

hydrological risk”, Environ. Model. Software, 21, pp. 949–960. 



 55 تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رخداد سیالب در شهر ایالم

Morelli, S., Segoni, S., Manzo, G., Ermini, L., & Catani, F. (2012). “Urban planning, flood 

risk and public policy: The case of the Arno River, Firenze, Italy”, Applied Geography, 

34, pp. 205–218. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2011.10.020. 

Mustafa, A., Bruwier, M., Archambeau, P., Erpicum, S., Pirotton, M., Dewals, B., & Teller, 

J. (2018). “Effects of spatial planning on future flood risks in urban environments”, 

Journal of environmental management, 225, pp. 193-204. 

Neuvel, J. M. M. & Van Der Knaap, W. (2010). “A spatial planning perspective for 

measures concerning flood risk management”, International Journal of Water 

Resources Development, 26(2), pp. 283-296. 

parisay, Z., Ownegh, M., sheikh, V., bahremand, A. (2017). Assessing land use planning 

scenario impacts on flood hazard and risk in Bustan dam basin. Journal of Emergency 

Management, 6(1), 133-143. (in Persian) 

Pascale, S., Giosa, L., Sdao, F., & Sole, A. (2009). “Assessment of systemic vulnerability 

in flood prone areas”, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 120, pp. 933-

942. 

Perrin, C., Michel, C., & Andreassian, V. (2003). “Improvement of a parsimonious model 

for streamflow simulation. J.”, Hydrol. 279, pp. 275–289. 

Pottier, N., Penning-Rowsell, E., Tunstall, S., & Hubert, G. (2005). “Land use and flood 

protection: contrasting approaches and outcomes in France and in England and Wales”, 

Applied Geography, 25(1), pp. 1-27. 

Ran, J. & Nedovic-Budic, Z. (2016). “Integrating spatial planning and flood risk 

management: A new conceptual framework for the spatially integrated policy 

infrastructure”, Computers, Environment and Urban Systems, 57, pp. 68-79. 

Ran, J. & Nedovic-Budic, Z. (2018). “Designing an information infrastructure for policy 

integration of spatial planning and flood risk management”, International Journal of E-

Planning Research (IJEPR), 7(1), pp. 53-85. 

S. Borah, Assam (2019). Guwahati Gets a Big Boost in its Fight against Water-Logging, 

https://www.eastmojo.com/assam/2019/10/16/assam-guwahati-gets-abig- boost-in-its-

fight-against-waterlogging. (Accessed 10 December 2019). 

Shahtahmassebi, A. R., Song, J., Zheng, Q., Blackburn, G. A., Wang, K., Huang, L. Y., & 

Deng, J. S. (2016). “Remote sensing of impervious surface growth: A framework for 

quantifying urban expansion and re-densification mechanisms”, International Journal 

of Applied Earth Observation and Geoinformation, 46, pp. 94-112. (in Persian) 

Shi, Y., Wu, J., & Shi, S. (2017). “Study of the simulated expansion boundary of 

construction land in Shanghai based on a SLEUTH model”, Sustainability, 9(6), 876. 

Shi, P., Shaw, R., Ardalan, A., Chan, E. Y. Y., Choudhury, J. R., Cui, P., ... & Yang, S. 

(2018). Fourteen actions and six proposals for science and technology-based disaster 

risk reduction in Asia. International Journal of Disaster Risk Science, 9(2), 275-279. 

Statistics Center of Iran, General Population and Housing Census (2016). Detailed results 

of Ilam province census, population studies by Country, Ilam Country, Ilam city. 

Svetlana, D., Radovan, D., & Ján, D. (2015). “The economic impact of floods and their 

importance in different regions of the world with emphasis on Europe”, Procedia 

Economics and Finance, 34, pp. 649-655. 

Taubenböck, H., Esch, T., Felbier, A., Wiesner, M., Roth, A., & Dech, S. (2012). 



56   1400، بهار و تابستان 1، شمارة 13آمایش سرزمین، دورة 

“Monitoring urbanization in mega cities from space”, Remote sensing of Environment, 

117, pp. 162-176. 

Thaler, T., Nordbeck, R., Löschner, L., & Seher, W. (2020). “Coopßeration in flood risk 

management: understanding the role of strategic planning in two Austrian policy 

instruments”, Environmental Science & Policy, 114, pp. 170-177. 

UNIDSR (2016). “Report of the Open-Ended Intergovernmental Expert Working Group on 

Indicators and Terminology Relating to Disaster Risk Reduction (No. A/71/644), 

Sustainable Development: Disaster Risk Reduction”, General Assembly United Nations. 

Vogel, R. M., Yaindl, C., & Walter, M. (2011). “Nonstationarity: flood magnification and 

recurrence reduction factors in the United States 1”, JAWRA Journal of the American 

Water Resources Association, 47(3), pp. 464-474. 

Walsh, C. J., Booth, D. B., Burns, M. J., Fletcher, T. D., Hale, R. L., Hoang, L. N., & 

Wallace, A. (2016). “Principles for urban stormwater management to protect stream 

ecosystems”, Freshwater Science, 35(1), pp. 398-411. 

Weber, A. (2019). What is urban flooding. Natural Resources Defense Council (NRDC), 

https://www. nrdc. org/experts/anna-weber/what-urban-flooding. 

White, I. & Richards, J. (2007). “Planning policy and flood risk: The translation of national 

guidance into local policy”, Planning, practice & research, 22(4), pp. 513-534. 


