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 چكيده
 عوامل و فرآیندهاي مؤثر در وقوع سيالب و پهنه بندي نواحي در معرض مخاطره در شناسایي

 این از هدف است. ویژه اي جایگاه به مدیریت مناطق شهري داراي مربوط مطالعات زمينه

مناطق در معرض  خطر سيالب در محدوده مطالعاتي شهر كالت  بندي پهنه و ارزیابي پژوهش

 GIS Model)و مدل  1روش شعبان و همكاران از استفاده استان خراسان رضوي با نادري در

Builder)،  جهت مدل سازي داده هاي مكاني مي باشد . براي ارزیابي مناطق تحت اثر سيالب

ي از هفت فاكتور موثر در وقوع  سيالب شامل : با استفاده از ویژگي هاي طبيعي و مورفولوژیك

عامل هيدرولوژي ، زمين شناسي، شيب ،ارتفاع ،تراكم زهكشي ،فاصله از آبراهه و كاربري اراضي 

الیه هاي  شناسایي مناطق در معرض خطرسيالب، به منظور استفاده گردیده است. همچنين

 بازدیدهاي كارشناسي و اعمال با لفمخت اطالعاتي فراخواني شد. الیه هاي GISمحيط  در فوق

 آمده به دست وزن به توجه با درنهایت  شدند. معيار طبقه بندي هاي نقشه به صورت ميداني

شد. با توجه به نتایج  مناطق مستعد خطر سيالب در محدوده مطالعاتي تهيه پهنه بندي نقشه

درصد  15/30بسيار كم ، درصد در طبقه خطر  14/10مساحت محدوده مطالعاتي  كل تحقيق از

درصد در طبقه خطر زیاد و  42/26درصد در طبقه خطر متوسط ،  35/20 در طبقه خطر كم ،

هيدرولوژي )رواناب ناشي از بارش،  در طبقه خطر بسيار زیاد قرار گرفته است . عامل 66/12

 عامل مترینمه و وزن درصد بيشترین 69/49با ارزش  منطقه تراكم زهكشي، فاصله از آبراهه (

 67/7باارزش  اراضي كاربري عامل و است بوده منطقه مورد مطالعه در وقوع مخاطره سيالب

 كه است آن بنابراین نتایج نشانگر  است. اختصاص داده خود به وزن و تاثير را درصد كمترین

 ليتولوژي(شناسي ) زمين ترتيب عوامل هيدرولوژي ) رواناب، تراكم زهكشي، فاصله از آبراهه(، به

 داشته اند.  منطقه این در وقوع مخاطره سيالب در را نقش شيب مهمترین ارتفاع و ،
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 مقدمه

سيا رخ مي دهد سيل در آ سيب هاي جهاني  ست. بيش از نيمي از آ )تينگ   سيل يكي از مهمترين بالياي طبيعي جهان ا

ساس آن  .1(2012:25سن چالي، سيب هاي طبيعي را بوجود مي آورد كه بر ا شترين آ سيل رودخانه اي بي ستم هاي  سي

ســيل بدليل . 2(2012:3733، جانگ من و همكاران) اكثريت كشــورهاي جهان به طور مرتب تحت تارير ارار مي گيرند

مي شــود. خطر ســيل همانند ســاير مخاطراو مي تواند به اين عوامل طبيعي يا تركيبي از عوامل طبيعي و انســان ايجاد 
 (. آسيب پذيري × مخاطره يا ريسک = خطر: )صورو بيان شود

ستندكه نقش پايه هاي رباو، ست محيطي مهمي ه صر فيزيكي و زي شهري عنا سايش و پايداري را در  رودخانه هاي  آ

هاي رودخانه اي عمدتا محيط هاي ناپايدار و ديناميكي را اكولوژي سيستم  .3(2012:1توسعه شهري فراهم مي كنند )يو، 

پدوژنز 4به وجود مي آورند و مورفوژنز به مي دهند )زمرديان، 5را بر  به ويژه در 1393:68غل (. اصـــور در اكثر مناط  و 
اطر نياز مناط  خشک و نيمه خشک رودخانه ها و اراضي حواشي آن ها از اراضي وسوسه انگيز به شمار مي روند و به خ

شديد به آب، شهر به تدريج به سمت رودخانه كشيده مي شود و اراضي جانبي آن را اشغال مي كند. برنامه ريزان شهري 
بايد تغييراو دوره اي و ادواري رودخانه ها را مطالعه كنند؛ زيرا ممكن است يک رودخانه سال هاي سال طغيان نكند و در 

ز مسكوني و صنعتي هم در حاشيه آن احداث شود، ولي ناگهان دورة طغياني رودخانه دوره آرامش به سر ببرد و حتي مراك
شرايط ديناميكي خود خطراو اابل توجهي را ممكن  صور رودخانه ها به لحاظ  ساراتي را به بار آورد . ا شود و خ شروع 

سايش نواح صادي و همچنين فر سارو اات ست به بار بياورند . طغيان رودخانه ها موجب خ ي پيرامون آن ها مي گردد و ا
شوند و زمين  سازد . پل ها تخريب مي  ساو اطراف وارد مي  سي ساراتي را به تأ شيني مي كند و خ ساحل رودخانه عقب ن
هاي كشاورزي به زير آب مي روند. رودخانه ها با حفر، حمل و رسوب گذاري مواد باعث تغييراو زيادي در اراضي شهري 

اني بر كرانه ها هجوم مي برند و بر ارر ســـرريز آب، به داخل شـــهرها نفون مي كنند كه باعث مي گردند و در موااع طغي
مختل شدن فعاليت هاي روزمره مردم و واوع خساراو سنگيني به شهرها مي گردند . بنابراين در موا اع ايجاد سازه ها و 

صياو رودخانه از جمله ميزا صو سكوني بايد به تمام خ ساو و بناهاي م سي سرعت جريان و تأ ن دبي، دوره هاي طغيان، 
ــاراو جبران ناپذيري رخ  ــورو عدم توجه به انجام مطالعاو در اين زمينه خس ــت كه در ص حفظ حريم رودخانه توجه داش
ــير رودها بيش از ديگر عوامل، نقش تعيين  ــهرهايي كه در كنار رودها به وجود آمده اند، مس خواهد داد . در مورفولوژي ش

شهر در كنار مسير رود، شكل مي گيرد. شاخه هاي فرعي رود، محله ها و كوي هاي شهر را در مسير معيني  كننده دارد.
 (. 144:1382ارار مي دهد و پل هاي متعدد رود، شكل ديگري از مورفولوژي شهري را نشان مي دهد )نگارش،

درصد اعتباراو سارنه  70اي گذشته حدود ايران در منطقه شدو باري سيل خيزي در جهان ارار دارد، كه در اغلب ساله
شد  ست و ر شده ا شي از آن  سارو هاي نا صرف جبران خ ستاد حوادث غير مترابه،  طرح كاهش ارراو بالياي طبيعي و 

 (. 108:1396درصدي خساراو ناشي از سيل كشور در پنج دهه ي گذشته مويد اين مدعاست )عباسي و همكاران، 250
 در بستر آن تغييراو و بوده رودخانه اين شديد طغيانهاي تأرير تحت كالو رودخانه امتداد در و خطي الگوي با كالو شهر
سعه فرايند شيني تو ست افزوده سيالبها شدو بر شهرن ست و چهارم فروردين  مورخ سيالب .ا  از نمونه اي 1398بي

 .نمود وارد شهر بعلت شدو بارندگي اين منازل مسكوني و زمينهاي كشاورزي به توجهي اابل صدماو كه بود سيالبهايي
شاره شد شديدي از سمت ارتفاعاو  سيالب مطالعه مورد منطقه عصر در 18ساعت  24/1/1398 مورخ در همانگونه كه ا

مجاور شهر و دره خشت وااع در اسمت شمالي محدوده مطالعاتي، بعلت عدم توان آبراهه ها در انتقال سيالب و مسدود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Tingsanchali 
2- Yue  
3- Morphogenesis 
4- Pedogenesis  
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ست كه شدن دهانه پل رودخان شهر كالو بواوع پيو شهري، منازل  موجب آب گرفتگي و به زير گل وري رفتنه  معابر 

، زير ساخت هاي مزارع ،خسارو به باغاو ،، آب افتادگي و تخريب ديوار مسجد جامع شهر هاخودروو آب بردن   مسكوني
خسارتي  اما برنداشته، در جاني اروخس سيالب اين شهري ، شبكه آب و فاضالب ، برق ،گاز و مخابراو شد. خوشبختانه

به دليل پرشيب بودن دامنه هاي منطقه، در هنگام واوع بارش  ميليارد ريال در اين منطقه گزارش شده است. 250بالغ بر 
شود كه اين امر به ايجاد  ست مي  سمت پايين د شي از بارش به  سرعت جريان آب نا شيب دامنه ها باعث افزايش  اين 
شي از  سرعت جريان رواناب نا سهيل و افزايش  شود. همچين عدم تراس بندي دامنه ها خود عامل ت سيالب منتهي مي 

رندگي روي دامنه ها است. از سوي ديگر تخريب پوشش گياهي در روي دامنه ها براي گسترش و توسعه فيزيكي شهر با
سمت پايين وجود  ست دامنه به  سيالب از بار د سر راه  شده هيچ مانع طبيعي بر  شاورزي باعث  يا انجام فعاليت هاي ك

رواناب ناشــي از بارش يا نوب برف ها مي تواند باعث نداشــته باشــد كه اين امر موجب افزايش خطر ســيالب مي شــود. 
سيار خطرناک و همراه با  شود اين طغيان ناگهاني گاهي مي تواند ب شديد رودخانه كالو  افزايش خطر طغيان ناگهاني و 

شيه رودخانه ارار گرفته اند و حريم رودخانه را ب سكونتگاه ها در حا صوص اينكه برخي از  شد، بخ سف بار با راي نتايج ا
 ساخت و ساز رعايت نكرده اند.

( در 1386حسين زاده و جهادي طراي ) :پرداختند سيل نقشه هاي و تهيه مطالعه به و خارجي داخلي محققان از بسياري 
شهري پرداختند و به اين  سيالبهاي   شديد  شهد برالگوي زهكشي طبيعي و ت شهر م سي ارراو گسترش  مقاله اي به برر

سيدند كه ارر سترشنتيجه ر ستقيم گ ضه داخل در شهر او غير م شهر منتهي آبريز هاي حو ستقيم ارراو و به   بر آن م
 پذيري آسيب و شهر اين در خيزي شرايط سيل تشديد باعث فيزيكي  بافت گسترش محدوده در طبيعي زهكشي الگوي
ست. خيري شده آن بافت از وسيعي هاي بخش سيل بندي ( در پژوهشي به پهنه1391و همكاران ) آروق زاده ا  خطر پتان
 شيب عامل پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه  كه ANPمدل  از استفاده مردق چاي با آبريز ي حوضه در سيالب واوع
ضه سطح رواناب ارتفاع و 30/0ميزان  با شترين از سيالب، رخداد با رابطه در 28/0با ميزان حو  عوامل و اهميت ميزان بي

شش سي، سنگ و (NDVI)گياهي  پو ستند. اهميت ميزان كمترين از 07/0و  06/0رام  با ترتيب به شنا  برخوردار ه

سين زاده و همكاران ) شي به پهنه بندي1393ح ستفاده با شهري سيالبهاي خطر ( در پژوه  هيدرولوژي هاي ازداده ا

سيالب ضوي پرداختند و به پالئو سان ر ستان خرا سيدند كه شهر كالو نادري در ا سيعي محدوده اين نتيجه ر  اين از و

 بايستي و دارد ارار دربند محله و شهر ورودي اسمت در بيشتر محدوده اين كه دارد ارار خطر سيالب معرض در شهر

 خسارو ( در پژوهشي به بررسي كاهش1393و همكاران ) شود. مسعوديان ويژه توجه آن آينده به هاي برنامه ريزي در
ستفاده با شهري سيالب ستفاده از نرم افزار  مديريت از ا شهر نكا با ا سازه اي در  سازي  HEC-RASغير شبيه  و مدل 

شديد سيالب در اين شهر گرفتگي دهانه پل بر ارر سيالب اوليه  صلي ت و پرداختند و به اين نتايج دست يافتند كه عامل ا
 متغيرهاي نقش( درمقاله اي به بررســي 1394انبرزاده و بهنيافر ) عدم پاكســازي آن در ســيالب بعدي بوده اســت.

ستفاده از  شهرهاي سيالب مخاطراو در رودخانه اي ژئومورفيكي سان رضوي با ا ستان خرا كوهستاني، شهر طرابه در ا
 بحراني هاي پهنه پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه Expert Choiceو نرم افزار  (AHP)روش تحليل سلسله مراتبي

ستاها، محدوده در عمدتأ سيالب به لحاظ مخاطره ضاهاي تراكم رو شگري كاربري ييالاي، و تفرجي ف  و هاي گرد
( در پژوهشي به بررسي و پهنه بندي مناط  1394و همكاران ) احمدزاده .مي باشد مشهد شهر كالن به دسترسي شبكه

صاوير ماهواره اي، توابع تحليلي  ستفاده از ت شهر ماكو با ا شهري  سيالب هاي  سيل با تاكيد بر ستعد به واوع   و GISم
WMS شر سطوح نفونناپذير،  سيالب ها و تبديل آنها به  سيدند كه تجاوز به حريم  ايط را براي پرداختند و به اين نتيجه ر

اهرودي تالي و جريان سيل هاي مخرب به ويژه هنگام واوع بارش هاي رگباري در ماه هاي خشک سال مهيا مي سازد. 
شهري محدوده دركه تا كن شهر تهران با استفاده  سيالب از ناشي آسيب پذيري ( در تحقيقي به بررسي1395همكاران )

ــبكه روش تهيه نيمرخ آبي و از ــبي هيدروگراف و ش ــيدند كه پرداختند و MLPريه  چند عص عوامل  به اين نتيجه رس
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( در پژوهشي 1395نور محمدي و همكاران ). مي شود مناط  اين آسيب پذيري سيالب و تشديد سبب شهري باردست

 و نرم افزار (GIS)با استفاده از سيستم اطالعاو جغرافيايي پهنه بندي سيالب در شرق شهرستان بندرعباس به بررسي  و

(HEC-RAS) متر و  3تا  1.5ســاله  100به اين نتيجه رســيدند كه حداال ارتفاع ســيالب در دوره برگشــت  پرداختند و
 كيلومتر مربع محاسبه گرديده است. 13.77ساله  100متر مي باشد. مساحت پهنه سيالب با دوره برگشت  30حداكثر آن 

سف صر سيناي جنوب كاترين، سنت جاده طول در سيل بالقوه خطر برآورد ( در مقاله اي به2011و همكاران ) 1يو  با م

ستفاده صاوير و GIS بر مبتني مورفومتري از ا ساني و جاده اي و ماهواره ت خطراو احتمالي  اي جهت كاهش مخاطراو ان

شده پرداختند سيالب در محدوده ياد  شي از  واوع  ناگهاني  سي ( در م2011همكاران ) و 2نكتاريوس .نا قاله اي به برر

در يونان  Koiliarisدر حوضــه رودخانه  ســيالبي مناط  ارزيابي براي GIS ســازي مدل روش يک و ســيل مديريت
ستراتژي براي اجرا اابل رويكرد يک مقاله پرداختند. اين ضه در سيالب مديريت ا ساس بر رودخانه حو  سيالب اوانين ا

شي چارچوبي در( 2013و  همكاران ) 3ميسي سون  .دهد مي ارائه اروپا سک ارزيابي براي پژوه  براي سيالب جهاني ري

شنهاد رودخانه اي سيالب  و آب شرايط به توجه با آينده شرايط در همچنين و كنوني شرايط در تواند مي كه نموده اند پي

صادي و اجتماعي تغييراو و هوايي ستفاده مورد اات شي به منطقه2015)و همكاران  4رحمتي .گيرد ارار ا بندي  ( در پژوه

سوج منطقه در زلزله خطر ستفاده با ايران يا صميم تحليل و تجزيه و GIS از ا شان معياره پرداختند . نتايج چند گيري ت  ن
. ســيل اســت پتانســيل خطر براي برآورد اعتماد اابل و داي  به ويژه در مناط  بدون داده مدلي AHP تكنيک كه داد

( 2016و همكاران ) 5خسروياست.  شده پيشنهاد در اين مقاله (GIS) جغرافيايي و سيستم اطالعاو AHPبنابراين روش

سيت در مقاله اي به ارزيابي سا شه و GIS بر مبتني سيالب ح سۀ  ايران در آن برداري نق سبت با مقاي  مدل و فركانس ن
، شواهد (FR) فركانس با استفاده از چهار مدل نسبت معياره چند گيري تصميم روش شواهد با وزن متغيره دو آماري هاي

 نسبت فركانس مدل نسبت كه داد نشان پرداختند. نتايجGIS و  (AHP) مراتبي سلسله تحليل ، روند(WofE) وزن دهي
شته را AUC بارترين ها مدل ساير به ست دا ساس به در منطقي دات مدل كلي، هرچهار طور به. ا  سيل را مناط  ح

شان شهرآتن ( 2016و همكاران ) 6بترلوس .دهد مي ن ضه ي  شهري در حو سيالب  سي ارزيابي خطر  در پژوهشي به برر

با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و تجزيه و تحليل ژئومورفولوژيكي شبكه  Ilisosو  Kifisosيونان رودخانه هاي 
سيدند كه مطالعه شي پرداختند و به اين نتيجه ر شه خطر هاي زهك ضايت نق شان مي دهد كه تواف  ر شهري ن سيالب  

سال گذشته به واوع پيوسته وجود  117بخش بين مناط   مستعد خطر سيل و توزيع فضايي پديده هاي سيالبي كه طي 

( درتحقيقي به بررسي فاجعه رشد شهري و سيل در ساحل حوضه رودخانه آنداليون 2017و همكاران ) 7روجا دارد. اكتاويو

ــيلي )درجنوب مركز ــوباو1943-2011ي ش ــتفاده از روش تحليل تاريخي رس ــيالب و ارزيابي  ،( با اس دوره بازگشــت س
سيدند كه   HECو RASمخاطراو طبيعي با  شيلي در  ((CMAپرداختند و به اين نتيجه ر سال  50دومين منطقه بزرگ 

شته  سيالب 21گذ سيب  بار واوع  شهري آ شكل  سكوني و  شد مناط  م سترا به دليل  ر و  8رانا .پذير تجربه كرده ا

شهري در آينده و تطبي  با تغييراو آب وهوايي در 2018همكاران ) سعه مناط   سناريوهاي تو سي  شي به برر ( در پژوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Youssef -1 

et alNektarios  -2  

 Winsemius -3 
 Rahmati -4 

 Khosravi -5  
 Bathrellos -6 

 Octavio Rojas  -7 
 Rani  -8 
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 و مدل  LCM  Land Change Modelerندونزي با استفاده از مدل شبيه سازي سناريوها  ا حوضه آبخيز شهر بندونگ

CA-Markov ي ريه چند عصبي اط  شهري و مدل شبكهپيش بيني رشد من  (Perceptron MLP) نتايج .پرداختند 
LCM شان سعه يافته و جامعه گياهي وجود ندارد، با مي ن سناريو تفاوو معنا داري در مناط  تو حال  اين دهد كه در هر 

  .است متفاوو سناريوي ها در زمينه مخاطره سيالب شهري هر يک از اين با زمين تنظيم فضايي پوشش

 .مخاطراو سيالب شهري در محدوده حوضه آبريز منتهي به شهر كالو نادري است پهنه بنديهدف از پژوهش حاضر 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه 

داغ  كپه -مسجد هزار ارتفاعاو شمالي دامنه در كه باشد مي داغ كپه در زون كالو شهركوهستاني مطالعه مورد محدوده
 9 و دايقه 57و درجه 59 تا رانيه 55 و دايقه 40و درجه 59 جغرافيايي درطول و كالو رودخانه اصلي كانال امتداد و در
 اين. دارد ارار شمالي عرض رانيه 27 و دايقه 5 و درجه 37 تا رانيه 51 و دايقه 55 و درجه 36 عرض و شراي طول رانيه

 خراسان شرق شمال و در مشهد شهر شمال كيلومتري 145 درهكتار  26670برابر مربع كيلومتر 7/266 مساحت با محدوده
 دريا سطح از شهركالو است، ارتفاع متر 497 آن ارتفاع متر و حداال 1709 محدوده ارتفاع حداكثر .است شده وااع رضوي
 از ،تركمنستان كشور با كيلومتر 180 طول به پست نسبتاً ماهورهاي تپه وسيله به از شمال محدوده اين. است متر 880
 محدود درگز شهرستان به غرب سمت از و سرخس شهرستان به شرق مشهد، از شهرستان و هزارمسجد كوه به جنوب
مهم ترين  ،(1395 مركز آمار ايران، مي رود ) شمار به كالو شهرستان مركز نفر 7678 حدود جمعيتي با شهر اين. شودمي

  (.1، شكل )است  از مسير مشهد به كالو ، درگز به كالو و سرخس به كالو راه هاي دسترسي به اين محدوده

 
 : نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه 1شكل 

بر اساس طبقه بندي االيمي كوپن ، آب و هواي اين محدوده مطالعاتي نيمه خشک مي باشد. متوسط دماي ساليانه منطقه 
ميليمتر مي باشد . كمترين دماي متوسط ماهانه  314درجه سانتيگراد و متوسط بارش ساليانه حوضه برابر با  49/16برابر با 

 19/28ه سانتي گراد و بيشترين دماي متوسط ماهانه مربوط به ماه تير برابر با درج 54/3منطقه مربوط به دي ماه برابر با 
درجه سانتي گراد و  4/0درجه سانتي گراد مي باشد . همچنين كمترين ميانگين حداال دما مربوط به دي ماه برابر با 

كاهش دما در منطقه از اوايل  .باشددرجه سانتي گراد مربوط به تير ماه مي  2/34ميانگين حداكثر دماي ربت شده برابر با 
 .پاييز شروع شده و با آغاز بهار و فروردين دوباره دماي هوا روند افزايشي پيدا مي كند
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 و روش تحقيق داده ها

اين مقاله بر روش پژوهش هاي ميداني، كتابخانه اي و اســنادي متكي اســت. ابتدا با اســتفاده از نقشــه هاي توپوگرافي ، 
 ارتفاع، كالو، جهت تهيه نقشــه 1:250000و  1:50000از نقشــه هاي توپوگرافي  .مطالعه مشــخش شــدمحدوده مورد 

سان رضوي( و راه هاي و زهكشي شبكه شيب، جهت شيب، از نقشه زمين شناسي  ارتباطي ) سازمان نقشه برداري خرا
سي كالو جهت 1:100000 سي، زمين سازندهاي برر سي سنگ واحدهاي شنا سلو  شنا  هاي ليتولوژيكي محدوده و گ

صلي سازمان و ا سي زمين فرعي ) ضوي(، از داده شنا سان ر ستگاههاي بارندگي هاي خرا ، و  كليماتولوژي سينوپتيک، اي
خاک شناسي  هاي خراسان رضوي (، از نقشه استان هواشناسي كل بارش و دما )اداره هاي نقشه تهيه براي تبخير سنجي

ــاورزي و طبيعي منابع تحقيقاو )مركز  1:50000محدوده با مقياس  ــتان كش ــوي( و كاربري اس ــان رض ــي خراس  اراض
سهاي هوايي باند  منابع كل ) اداره 1:50000 صاوير ماهواره اي، عك ضوي(، ت سان ر ستان خرا شهد 1طبيعي ا )بلوک  م

نقشه هاي  GISز نرم افزار سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، استفاده شده است. با استفاده ا 1:40000كالو( با مقياس 
 محدوده مطالعاتي ترسيم گرديد.

ــيالب تحت خطر مناط  ارزيابي براي ــتفاده از ويژگي هاي طبيعي و  در س ــهر كالو نادري و محدوده مطالعاتي با اس ش
شامل : عامل هيدرولوژي )رواناب( سيالب  سي )ليتولوژي(،  ،مورفولوژيكي از هفت فاكتور مورر در واوع   شنا ، شيبزمين 

ست. عوامل ،سطوح ناهمواري )ارتفاع( ،تراكم زهكشي ستفاده گرديده ا صلي يا آبراهه و كاربري اراضي ا صله از كانال ا  فا
ستفاده مورد ساس بر و سيالب خطراو با آنها كلي ارتباط براي مطالعه اين در ا شعبان و همكاران  ا  انتخاب 2001روش 
سب اطالعاو شده، نكر عامل هفت .شدند  سازي مدل در ضروري غير و پيچيده اطالعاو از و كرده آوري جمع را منا
ضايي ستفاده ترتيب، اين به كند، مي اجتناب ف سک مدل از ا صميم براي  ري صالح را گيري ت شد مي بهبود و ا  طبقه .بخ
ست شده ارائه (1) جدول در خطر سطوح در عامل هفت بندي شنهاد بندي رتبه. ا ضاوو) خطر سطوح براي شده پي  ا

شناس شان (1) جدول در نيز هر مرحله در( كار ست شده داده ن سيار: ا سط ، 6=  بار ،7=  بار ب سيار ،2=  كم ،5=  متو  ب
 .1=  كم
 تا اســـت ضـــروري عوامل تمام ادغام. زد تخمين را مخاطره مناط  توان نمي جداگانه، طور به عامل هر تارير به توجه با

شه ست را سيل خطر مناط  كلي نق شابهي تارير داراي عوامل تمام آنجايي كه از .آوريم بد ستند، خطرناک مناط  بر م  ني
  .شود مي اعمال شود، مي تعيين عامل هر مخصوص وزن آن در كه دهي، وزن روش يک

ــتفاده با عامل وزن ــده ارائه روش از اس ــد، تعيين( 2001)همكاران  و Shaban توســط ش  تمام بر را عامل هر تارير كه ش
 2001اين روش يک روش وزن دهي به داده ها است كه توسط شعبان و همكاران در سال .كند مي بررسي ديگر عوامل

سال  شور لبنان جهت مديريت حركاو دامنه اي و جاده اي بزرگراه بيروو  و در  جهت مديريت منابع آب زير  2006در ك
 سطحي در مناط  كارستي و در غرب اين كشور استفاده شده است.

شكل شان عامل دو بين  يک خط منقطع در  شاره فاكتور بر اي رانويه ارر داراي عامل يک كه دهد مي ن سط شده ا  تو
ست؛ فلش شتري تراكم آبراهه ،مثال عنوان به .دارد عوامل ساير بر تارير عامل اولين تغيير كه معني اين به ا  ارر گذاري بي
 اصلي ارر يک به( 1) نقطه يک متفاوو، ارر نوع دو گيري اندازه رايب .دارد شيب كمتري بر ارر گذاري و اراضي كاربري بر
 محاسبه عامل از ناشي ارراو به مربوط نقاط  مجموع عنوان به عامل يک ميزان رانويه دارد. سپس، ارر( 1/2) نقطه نيم و
 :است زير شرح به (2) شكل در شده داده نشان عوامل براي نرخ اررگذاري .شود مي

 تراكم آبراهه )زهكشي( :

عامل با ارر گذاري كمتر2=  +1 عامل با ارر گذاري بيشتر    1   5  .0  +5  .0 + = امتياز  2  
  شيب:

عامل با ارر گذاري كمتر0=  +2 عامل با ارر گذاري بيشتر    2  0+ = امتياز  2  
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  : كاربري اراضي

عامل با ارر گذاري كمتر1=  +1 عامل با ارر گذاري بيشتر      5  .0  +1 = امتياز 1.  5   

 :عامل رواناب )بارش( 
عامل با ارر گذاري كمتر0=  +6 عامل با ارر گذاري بيشتر      0  +6 = امتياز 6  

 

 سطوح ناهمواري )ارتفاع(:
عامل با ارر گذاري كمتر1=  +3 عامل با ارر گذاري بيشتر    3   5  .0 + = امتياز 3. 5  

 زمين شناسي ) ليتولوژي(: 
عامل با ارر گذاري كمتر 0=  +4 عامل با ارر گذاري بيشتر   4   0 + = امتياز 4  

 فاصله از كانال اصلي )آبراهه(:
عامل با ارر گذاري كمتر2=  1 +1 عامل با ارر گذاري بيشتر     5  .0  +5  .0 + = امتياز 2  

 

 
 گذارد، منبع )نگارندگان( مي تاثير سيل خطر بر كه عوامل بين تعامل از كلي تصویر یک :2 شكل
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 منبع )نگارندگان( محدوده مطالعاتي در سيالب خطر نواحي بر موثر عوامل وزن ارزیابي وكاليبراسيون بندي، طبقه :1 جدول

 درصد
 

 بندي وزن رتبه وزن جمع
(a×b) 

 نرخ
(b) 
 

 وزن

 پيشنهادي

(a) 

 توصيفي سطح

 (سيل خطر)

 تاثير دامنه

 
 

 عامل

23/29 120 
 
 

42 
36 
30 
12 
 

6 7 
6 
5 
2 
 

 بسيار بار
 بار
 متوسط
 كم
 

350- 300 
300- 250 

250- 200 
200- 150 

 

 ميانگين بارندگي
 (به ميليمتر)

46/20 84 28 
24 
20 
8 
4 
 

4 7 
6 
5 
2 
1 
 

 بسيار بار
 بار
 متوسط
 كم

 بسيار كم

 سازند رسي،رسوباو نئوژن،آبرفت كواترنر

 لي  پسته سازند

 تلخ آب ، آبداز ، آتامير

 كالو سازند
 نيزار  سازند

زمين شناسي 
 )ليتولوژي(
 
 
 
 
 

23/10 42 14 
12 
10 
4 
2 

2 7 
6 
5 
2 
1 

 بسيار بار
 بار
 متوسط
 كم

 بسيار كم

5 – 0 
10 – 5 

20 – 10 
30 – 20 
30 < 

 شيب به درصد

93/11 49 21 
5/17 
7 
5/3 

 

5/3 6 
5 
2 
1 

 بار
 متوسط
 كم

 بسيار كم

1000- 497 

1300- 1000 

1500- 1300 

1709 – 1500 

 ارتفاع
 

23/10 42 14 
12 
10 
4 
2 

2 
 

7 
6 
5 
2 
1 

 بسيار بار
 بار
 متوسط
 كم

 بسيار كم
 

5 

4 

3 

2 

1 
 

تراكم زهكشي 
 )آبراهه(

23/10 42 14 
12 
10 
4 
2 

2 7 
6 
5 
2 
1 

 بسيار بار
 بار
 متوسط
 كم

 بسيار كم

100 - 0 
200-100 
300-200 
400-300 
500-400 

 ازآبراهه فاصله

(m) 

67/7 5/31 5/10 
9 
5/7 
3 
5/1 

5/1 7 
6 
5 
2 
1 

 بسيار بار
 بار
 متوسط
 كم

 بسيار كم
 

 مسكوني مناط 

 اي صخره

 باغ  و  ديم كشاورزي

 تنک جنگل

 ديم( و مرتع تركيب) مراتع

 كاربري اراضي
 
 

100 5/410      
 

 جمع وزن
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 بحث و یافته ها

( در منطقه مطالعاتي مورد بررسي ارار گرفت كه با توجه به 1هفت پارامتر محيطي مورر در خطر سيالب بر اساس جدول )
ــترين وزن عوامل هفتگانه مربوط به رواناب ــباو انجام گرفته بيش ــتر از  محاس )ميزان بارندگي به ميليمتر( و بارندگي بيش

ميليمتر است. و براي متغير ليتولوژي نيز بيشترين وزن مربوط سازندهاي رسي، رسوباو نئوژن و آبرفت هاي كواترنر  300
ست. براي شترين وزن متعل  به كالس اول )محدوده  نيز شيب متغير ا ست. براي0-5بي صد ا ارتفاعي   طبقاو پارامتر ( در
( متر اســت. براي متغير تراكم آبراهه بيشــترين وزن مربوط به 497-1000ارتفاعي ) به محدوده مربوط وزن نيز بيشــترين

( متر است .در متغير كاربري 0-100كالس و طبقه اول است. و براي متغير فاصله از آبراهه بيشترين وزن مربوط به وزن )
   و تارير  را به خود اختصاص داده است. اراضي نيز مناط  مسكوني بيشترين وزن

  خطر عوامل موثر در وقوع سيالب تهيه نقشه آسيب پذیري

ست نياز مورد خطر ارزيابي و تخمين براي  ضروري هاي تكنيک سيالب، پيامدهاي و شدو به توجه با  درک براي . ا
سخ و جامعه يک روي بر بالقوه تارير سب، پا شه منا شمند ابزار يک خطر هاي ارزيابي نق ستند ارز  براي را اي پايه آنها :ه
 مربوط هاي هزينه تا كنند مي كمک گيرندگان تصميم به آنها. كنند مي طراحي خوبي به ريسک مديريت استراتژي ايجاد
 را خطر نوع هر كاهش هاي فعاليت اجراي و طراحي و فوري هاي كمک ، شــده بندي اولويت هاي هزينه ها، ارزيابي به
شه. بگيرند عهده به ست رزم نيز بيمه اهداف و مالي ريزي برنامه براي خطر هاي نق شه .ا  روي بر سيالب خطر هاي نق

شه ست شده ايجاد خطر معرض در هاي دارايي و جمعيت مورد در مختلف رويدادهاي تاريراو درک براي خطر، هاي نق . ا
سيب علت به تلفاو ارزيابي با خطر هاي ارزيابي اكثر ستقيم آ ستفاده با فيزيكي م سيب تابع يک از ا  داده پايگاه و ديدگي آ
ساس بر خطر هاي ارزيابي موارد، اغلب در .شود مي شروع ها دارايي ستقيم صدماو ا ساراو. شود مي انجام م  غير خ

ستقيم،  نااش بيني پيش به منجر كه شود مي گرفته ناديده اغلب كه شود مي شناخته "دوم ارراو" عنوان به همچنين م
ــاراو كل هاي هزينه ــود مي وارده خس ــب اطالعاو دريافت براي  تواند مي اين. ش ــيب ارزيابي براي مناس  غير هاي آس

ستقيم شوار م شد، د شكالو با صاد در موجي ارراو داي  گيري اندازه عمده م ساخت بر تاريراو و اات  در اختالل و ها زير
ـــده، زده تخمين و وااعي ارزيابي بين تفاوو كاهش نتيجه در خطر، جامع ارزيابي يک انجام منظور به .دارد ارتباطاو  ش
سيب ارزيابي رانويه و اوليه منابع ادغام ست ضروري خطر ارزيابي و آ شه تهيه بنابراين .ا  سوي به گام اولين خطر هاي نق

ــيل خطر ارزيابي ــد )جا و همكاران  مي س ــيالب در محدوده  پارامترهاي محيطي.1(182: 2010باش مورر در واوع خطر س

شد.  شعبان انتخاب  ساس روش   بايد وزن و ها نرخ خطرناک، مناط  به مربوط عامل هر جامع ارزيابي برايمطالعاتي بر ا
آورد  مي دســت به را عامل هر كل وزن كه ارر، نرخ توســط شــده پيشــنهاد وزن ضــرب با توان مي را اين. شــوند تركيب

 سهم (.1 جدول) مي آيد دست به تمام عوامل وزن كلي وزن بندي ازجمع. 2(2006:441همكاران، و شعبان) محاسبه نمود

صد، يک عنوان به شده بيان خطرناک، مناط  در عامل هر شان 1 جدول آخر ستون در در ست شده داده ن صد. ا  هر در
سبت عنوان به عامل سبه كل مجموع به فاكتور كلي وزن ن شه .شد محا صل نق  از تركيبي شامل خطرناک مناط  از حا
نقشه  1باتوجه به نتايج جدول  شود. مي مربوط افتد مي اتفاق كه سيل رويداد هر به مستقيم طور به كه است متغير هفت

 (3خطر سيل براي هر عامل در محدوده مطالعاتي تهيه گرديد، شكل )
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Jha et al -1  
shaban et al -2 
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 عامل هر براي سيل خطر هاي نقشه :3 شكل
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 خطر سيالب در محدوده مطالعاتي  نهایي تهيه نقشه

 در سيالب ميزان و عم  همچنين و بازگشت، مختلف هاي دوره براي سيل احتمال به مربوط اطالعاو خطر هاي نقشه
 افزايش سيل ارر زمان، طول در سيل خطر افزايش بدون حتي كه است شده استدرل. كند مي فراهم را ديده آسيب منطقه
 بندي طبقه روش از پس كه نقشه هفت خاص، طور به مطالعاتي محدوده در (.180:  2010است )جا و همكاران يافته
 اين به توجه شدند. با نزديک بهم  GIS محيط در وزن خطي تركيب رويكرد يک از استفاده با شدند داده توسعه( 3 شكل)

 نهايي نقشه شود مي باعث عوامل تمام آوري جمع و شود مي ضرب( عددي پوشش) وزن درصد با عامل هر تكنيک،
  .شود حاصل خطرناک مناط 
 (:1معادله )

𝑆 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖                                                                            

 .است i عامل نرخ xi و( درصد) i عامل وزن wi است، خطرناک مناط  نهايي نقشه S كه بطوري كه
ضوعي هاي ريه) عوامل ساس بر( مو  اي زنجيره مدل از اين. شدند تركيبBuilder (GIS ) مدل محيط در( 1) معادله ا

صل فرآيندها از شده و يكديگر به مت شكيل  شه .شود مي اجرا همزمان طور به ت ضوعي  هاي نق  عامل تاريرهر سطح مو
ــتفاده با( 1جدول) خطر ــد؛ ايجاد( 1) معادله از اس ــه اين ش ــطوح از (GIS Model Builder) وزن رويكرد با ها نقش  س

 (.4 شكل) شد توليد سيالب خطر مناط  نهايي نقشه و موضوعي

 
 محدوده مطالعاتي براي سيالب نهایي خطر نقشه : 4 شكل
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شه نهايي پهنه بندي ستري هيدرولوژي ) رواناب، تراكم  نق ستفاده از ريه هاي ر شهر كالو با ا خطر محدوده مطالعاتي 

ست آمده از  ضي با تركيب وزن هاي به د شيب، ارتفاع، كاربري ارا سي )ليتولوژي(،  شنا صله از آبراهه(، زمين  زهكشي، فا
شاني آنها در محيط شعبان با هرريه و همپو ساس يافته هاي پژوهش ب (GIS Model Builder) روش  ه دست آمد. برا

سط، كم و  سيار زياد، زياد، متو سيالب به پنج طبقه : خطر ب صل از پهنه بندي خطر  شه نهايي حا شاهداو ميداني، نق و م
شماره ) شكل  شد.  سيار كم طبقه بندي  سيالب در محدوده مطالعاتي و جدول )4ب شه نهايي پهنه بندي خطر  ( و 2( نق

 حت و درصد طبقاو به روش شعبان را نشان مي دهد.( مسا5شكل شماره )
 : مساحت و درصد پهنه هاي در معرض خطر سيالب در محدوده مطالعاتي 2جدول

 درصد مساحت از محدوده مطالعاتي  مساحت به كيلومترمربع خطر واوع سيل رديف

 66/12 78/33 خطر بسيار زياد 1

 42/26 48/70 خطر زياد 2

 35/20 3/54 خطر متوسط 3

 15/30 43/80 خطر كم 4

 14/10 78/27 خطر بسيار كم 5

 منبع )یافته هاي تحقيق(       

 
 : نمودار پهنه هاي در معرض خطر سيالب در شهر كالت نادري و محدوده مطالعاتي )نگارندگان(  5 شكل

 
ساحت محدوده مطالعاتي  ازكل كه  سيار كم 14/10م صد در طبقه خطر ب صد در طبقه خطر كم  15/30 ،در  35/20 ،در

در طبقه خطر بسيار زياد ارار گرفته است . از اين  66/12درصد در طبقه خطر زياد و 42/26درصد در طبقه خطر متوسط ، 
ــله از آبراهه(  عامل رو، ــي، فاص ــترين 69/49با ارزش  منطقه هيدرولوژي )رواناب، تراكم زهكش ــد بيش  و وزن درص

سيالبعامل واو مهمترين ست بوده منطقه مورد مطالعه در ع مخاطره  ضي كاربري عامل و ا صد  67/7با ارزش  ارا در
صاص داده خود به وزن را كمترين ست اخت ضعيت  سازندهاي به مدل سقم و صحت كنترل جهت. ا سي، و شنا زمين 

ــه هاي آبخيز ــلي و زير حوض ــيالب در محدوده  فيزيوگرافيكي آبراهه هاي اص ــت س ــهر، دوره هاي بازگش ورودي به ش
 است. شده ويژه توجه زمين روي بر آنها انطباق و ميداني مشاهداو  مطالعاتي،

 معرض در وسيعي از شهر كالو شعبان محدوده روش اساس ازپهنه بندي خطر سيالب و بر حاصل نتايج نهايي اساس بر
شتر محدوده اين كه دارد ارار سيالب خطر سمت در بي شكل ) محله و شهر ورودي ا ست،  همچنين در دامنه  (.6دربند ا
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سير  شكل گيري معابر در م ساز روي ارتفاعاو و  ساخت و  شروي  صا در خوارزم محله و كبود گنبد پي صو شمالي خ هاي 

ست و در  ساخته ا سازي معابر را غير ممكن  شته، به طوريكه به شكالو زيادي را به همراه دا سيل آبريزها م هنگام بروز 
شكل ) شهر منتقل مي كند،  صلي  شود و گل و ري را به معابر ا سارو فراوان مي  ضه هاي آبخيز و  (. 7دچار خ زير حو

آبراهه هاي وااع در بخش شمالي شهر كه مشرف به اين شهر هستند، نيز در موااع بارندگي هاي شديد حجم زيادي گل 
منتقل مي نمايند و شــرايط بحراني را براي اين شــهر فراهم مي كند، شــكل  وري و مواد واريزه اي را به معابر شــهر

صلي كالو را بطور كامل ( . 8،9،10،11) ست كه ارتباط مابين اين آبراهه ها با رودخانه ا شهر كالو به گونه اي ا سعه  تو
چنين پس از رسيدن به محدوده اطع نموده است و اين آبراهه ها الزاما از محدوده شهري عبور مي كنند. اين آبراهه ها هم

، كه در برنامه ريزي هاي مربوط (12،13شكلهاي ) ي شهري كالو مشكالو عديده اي را به دريل زير بوجود مي آورند
   به توسعه و عمران شهر كالو مي بايست مورد توجه ارار گيرند:

 شيب زياد اين مسيل ها و سرعت باري روان آبهاي حاصل از بارش، -
 عبور از محدوده كالبدي شهر كالو و امكان تخريب اسمت هايي از معابر و مساكن شهري، -
 ارار دارد. تعداد زيادي از اين مسيل ها در داخل بافت شهري -
 دفع ناصحيح آبهاي سطحي در فصل بارش به خصوص بهار مشكالو زيادي را براي شهر به همراه دارد. -      

 منطقه اين براي را خاصــي شــرايط كالو شــهر االيمي كه ويژگيهاي محيطي، ژئومورفولوژيكي وبنابراين بايد بيان كرد 
ستاني ساختهاي با كه كرده ايجاد كوه سب آن موجود زير ساماندهي، جمع آوري و دفع آبهاي  ندارد و تنا تهيه طرح هاي 

   (. 14است، شكل )سطحي و طراحي كانال هاي دفع سيالب در اين شهر و مناط  مشرف به آن ضروري 

 
 در ساحل چپ رودخانه كالت، منبع )نگارندگان(، محله دربند شهر كالت نادري داراي بيشترین ميزان خطر وقوع سيل  : 6شكل

 
 مسيل هاي واقع در محدوده بافت كالبدي شهر و ساخت و ساز در حریم سيالبي آبراهه ها )نگارندگان( :   7شكل 
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 )نگارندگان(آبراهه هاي ورودي به شهر كالت نادري : تصویر هوایي  8 شكل

 
 )نگارندگان( موقعيت آبراهه ها نسبت به شهر كالت تا رسيدن به رودخانه كالت 1:  تصویر ماهواره اي 9شكل 

 
 )نگارندگان( رودخانه : تصویر ماهواره ایي رودخانه كالت و ساخت و ساز در حریم سيالبي10شكل 

 
 (1391سيالب به معابر اصلي شهر كالت و خسارت به زیر ساخت شهري منبع )پيریان ،اردیبهشت : ورود 11شكل 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Google earth 
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 (1391: وقوع  مخاطره سيالب در شهر كالت نادري، منبع )پيریان ،اردیبهشت  12شكل 

  
فارس، ایرنا، فروردین : ورود سيالب به منازل مسكوني ، مسجد جامع شهر و خسارت به بافت شهري، منبع)خبرگزاري 13شكل 

1398) 

 
: تصککویر : عدم تناسککب زیر سککاخت هاي شککهري شککهر كالت نادري با ویژگي هاي محيطي و ژئومورفولوژیكي، منبع14شککكل 

 (98مشهد ) فروردین ، ایرناخبرگزاري جمهوري اسالمي ایران، 

 

 نتيجه گيري

ــتان  مناط  در معرض  خطر ســيالب در محدوده مطالعاتي شــهر كالو نادري در بندي پهنه پژوهش اين از هدف اس
براي ارزيابي مناط  خطرناک سيالب با استفاده از ويژگي هاي طبيعي و مورفولوژيكي از هفت  خراسان رضوي مي باشد.

شناسي، شيب ،ارتفاع ،تراكم ز شامل : عامل هيدرولوژي ، زمين  صله از آبراهه و فاكتور مورر در واوع  سيالب  هكشي ،فا
ست. همچنين ستفاده گرديده ا ضي ا سيالب، به منظور كاربري ارا ستخراج مناط  در معرض خطر  در ريه هاي فوق ا

 بازديدهاي كارشناسي و اضاوو اعمال با مختلف اطالعاتي فراخواني شد . ريه هاي( GIS Model Builder)محيط 

صورو ميداني شه به  شه آمده به دست وزن به توجه با درنهايت  شدند بنديمعيار طبقه  هاي نق مناط   پهنه بندي نق
سيالب در محدوده مطالعاتي تهيه ستعد خطر  شانگر. گرديد م ست آن نتايج ن ترتيب عوامل هيدرولوژي )رواناب،  به كه ا

 اين در واوع مخاطراو در را نقش شيب مهمترين ارتفاع و ، شناسي )ليتولوژي( زمين تراكم زهكشي و فاصله از آبراهه(،
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عامل رواناب و شدو بارندگي بويژه بارندگي هاي بيشتر از  : هفتگانه بايد بيان كرد كه عوامل بررسي داشته اند. در منطقه
ــت. به 300 ــهر كالو و محدوده مطالعاتي بوده اس ــيالب در ش  ليتولوژي لحاظ ميليمتر مهمترين عامل واوع مخاطره س

ارمز رنگ نئوژن و آبرفت هاي كواترنر بيشترين نقش را در واوع مخاطره سيالب در محدوده  سازندهاي رسي ، رسوباو
درصد( است. براي  0-10براي متغير شيب نيز بيشترين وزن و فراواني از لحاظ مساحت مربوط به كالس ) .مطالعاتي دارند

 -1709ين وزن مربوط به طبقه ارتفاعي متر و كمتر 497-1000پارامتر طبقاو ارتفاعي بيشـــترين وزن مربوط به طبقه 
ست. به 1500 صله لحاظ متر ا ست وااع آبراهه متري 0-100 بافر در امتياز بارترين نيز اي آبراهه تراكم و آبراهه از فا . ا
هاي محدوده شمالي شهر منتهي به رودخانه اصلي كالو  آبراهه بيشـتر تراكم و آبراهه اصلي رودخانه كالو كم با فاصله

براي كاربري اراضي نيز مناط  مسكوني در  .شرايط بحراني را براي اين شهر  و زيرساخت هاي شهري فراهم كرده است
مســاحت محدوده  كل معرض خطر ســيالب بيشــترين وزن را به خود اختصــاص داده اســت. با توجه به نتايج تحقي  از

درصد در طبقه خطر متوسط ،  35/20 درصد در طبقه خطر كم ، 15/30درصد در طبقه خطر بسيار كم ،  14/10 مطالعاتي
رواناب، ) هيدرولوژي عامل كل در طبقه خطر بسيار زياد ارار گرفته است، كه در 66/12درصد در طبقه خطر زياد و 42/26

ــي ــتري 69/49 ارزش با منطقه(  تراكم آبراهه، تراكم زهكش  مورد منطقه در مخاطراو واوع عامل مهمترين و وزن نبيش
ست بوده مطالعه ضي كاربري عامل و ا ست داده اختصاص خود به را تارير و  وزن كمترين 67/7 باارزش ارا  همچنين بر .ا
 معرض در وسيعي از شهر كالو شعبان محدوده روش اساس پهنه بندي خطر سيالب و بر  حاصل از نتايج نهايي اساس
شتر محدوده اين كه دارد ارار سيالبخطر  سمت در بي شرف به  محله و شهر ورودي ا شمالي م دربند و زير حوضه هاي 

 توجه آن آينده به برنامه ريزي هاي در بايستي و دارد كه شرايط بحراني را براي اين شهر فراهم مي كند ارار شهر كالو 
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