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 با استفاده از منطق فازي سيل وقوع خطر  بندي پهنه

 آباد( فيروز -شيراز ارتباطی ) منطقه مورد مطالعه: محور 
 

 مریم ایالنلو 
 ماهشهر،ایران اسالمی، آزاد ماهشهر،دانشگاه واحد جغرافیا، گروه

maryamialnloo@yahoo.com 

 

 

 چکيده:

در این  .دارد دنبال به را فراوانی تهاي خسار ساله هر كه است طبيعی مخرب و پيچيده پدیدههاي از یکی سيالب،

آباد پرداخته شده است. در ابتدا عوامل موثر  فيروز -شيراز ارتباطی محور  مقاله به بررسی ميزان خطر وقوع سيل در 

در وقوع سيالب شامل بارش، شيب، كاربري اراضی، فاصله از رودخانه در منطقه مورد شناسائی قرار گرفت و هریک از 

سپس با استفاده از اپراتور جمع و ضرب فازي به تهيه و سپس رقومی گردیدند.   Arc Map10.2این الیه ها در محيط 

ي خطر وقوع سيالب در منطقه پرداخته شد. در نهایت نقشه پهنه بندي خطر وقوع سيالب در منطقه با پهنه بند

در پنج پهنه حيلی خطرناک، خطرناک ، با خطر متوسط، كم خطر  و بی خطر تهيه گردید.  0.9استفاده از اپراتور گاما 

 اد جاده واقع شده اند. بنتایج نشان می دهد كه مناطق خيلی خطرناک و خطرناک عمدتا در امتد

 

 فیروز آباد.  -منطق فازی، محور شیراز سیل، پهنه بندی، رودخانه ، كلمات كليدي: 
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 مقدمه:

 

 به....  و لرزه زمین آتشفشان، سیل، بهمن، همچون ویرانگری های پدیده با را خود خشن چهره همواره تاریخ طول در طبیعت

 اما( 1387 كریمی قنواتی،. )  كند می تهدید را بشر همواره و بوده زندگی از بخشی خطرات و بالی این.  است داده نشان انسان

 كرد اختراع نقل و حمل وسیله یک عنوان به را ماشین انسان كه زمانی از و اند نبوده مطرح گذشته در ها جاده محیطی مخاطرات

 ملموس كامال شکل این كرد، طبیعت در مداخله و دستکاری به شروع بزرگ كوهستانهای از عبور و تر پهن های جاده ایجاد برای و

 بر منطبق تقریبا و پایکویها موازات به عمدتا ارتباطی، سهولت خاطر به ارتباطی مسیرهای و ها جاده كوهستانی، مناطق در. گردید

 (1390 همکاران و قنواتی.) اند شده كشیده گسلی و ای رودخانه های دره

 سال طول در مرور و عبور سالمت و كند می ایفا كشورها پایدار توسعه برنامه اجرای در موثر و كلیدی نقش ای جاده نقل و حمل

 (1391 پوركی و آزاد افشاری. ) است برخوردار ای ویژه اهمیت از آنها در

 های سیستم متفاوت، مکانی و زمانی مقیاسهای در كه دارند وجود مختلفی محیطی مخاطرات عالی، هدف چنین وجود علیرغم

 این محیطی، مخاطرات مخاطرات وسیله به نقل و حمل سیستمهای تهدید وجود با. كنند می وارد آسیب آنها به یا و تخریب را فوق

 هها را احداث از پس مسیرهایی چنین ژئومورفیکی تحوالت به توجه لذا،. هستند دخیل  ایجاد در مواردی در نیز خود ها سیستم

 های راه تا برآمد درصدد انسان حوادث، وقوع علل درك و بشری جوامع فکری رشد با( 1388 مختاری.) است ضروری امری نیز

 خسارات و جانی تلفات روند اخیر های دردهه موجود اطالعات و آمار مبنای بر ها تالش این وجود با.  بیابد را خطرات كاهش مقابل

 طبیعی مخاطرات و بالیا اثرات كاهش منظور به تدابیری اتخاذ.  است افزایش به رو جهانی مقیاسی در محیطی مخاطرات از ناشی

 (1387 كریمی قنواتی،. . ) رسد می نظر به ضروری

 بالیای ترین جدی از یکی یکی از این مخاطرات طبیعی كه همواره جاده ها را در معرض خطر قرار می دهد سیل است. سیل

 عوامل به توان می را سیل وقوع علل. افتد می اتفاق ناگهانی صورت به منطقه یک در حد از بیش بارش علت به كه است طبیعی
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 كریمی حاجی. )داد نسبت.. ( و سازی جاده سازی، ساختمان یا و كشاورزی به جنگلی مناطق تبدیل مانند)انسانی عوامل و فیزیکی

 (۱۳۹۱ همکاران و

 نحوه خود، طولی گستردگی دلیل به جاده این. آید می حساب به كشور ارتباطی شاهرگ نوعی فیروزآباد – شیراز ارتباطی محور

 و مختلف شناسی زمین واحدهای از و كرده عبور رودخانه طولی های دره از خود مسیر بیشتر در كه است ای گونه به گیری قرار

 خاص توپوگرافی و شناسی زمین وضعیت دلیل به نقاط اكثر در كه است شده طراحی ای گونه به جاده مسیر. است گذشته زیادی

 بروز سبب مسئله این كه. است گرفته قرار ای دامنه حركات تهدید معرض در زاگرس، كوه رشته محور بر بودن عمود همچنین خود

 خطرآفرین مناطق شناسائی جهت در منطقه در وقوع خطر سیل  مطالعه ضرورت لذا. است شده بسیاری جانی و مالی خسارات

  . باشد می ضروری بسیار

 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه:  -

 

كیلومتر دو شهرستان شیراز و فیروزآباد را بهم متصل می كند. این جاده یکی از شریانهای  123فیروزآباد به طول  –راه شیراز 

عسلویه  -جم -فیروزآباد -حیاتی استان فارس و كشور محسوب می شود. به نوعی این جاده قسمتی از محور ارتباطی  شیراز

 زند.جنوبی ایران را رقم میمحور حیاتی، توسعه در مناطق محسوب می شود. این

های مختلف شرق،غرب و جنوب و مركزی ایران عنوان یک استانی كه در موقعیتی بسیار مناسب بر سر راه استاناستان فارس به

 قرار گرفته است.
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 : موقعيت منطقه مورد مطالعه1نقشه شماره 
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 پهنه بندي خطر وقوع سيالب در منطقه مورد مطالعه:  -

سیالب ها همواره زندگی انسان ها را از گذشته های دور تحت تاثیر قرار داده اند. در طول تاریخ، طبیعت كمتر با برخودهای 

ناعاقالنه انسان با محیط پیرامون خود سازگاری نشان داده است. سیل افزایش غیر متعارف دبی رودخانه تعریف می شود. همین 

(منطقه مورد مطالعه در میان 1389سیل راهی برای كنترل و مدیریت آن است.) حسین زاده دلیل شناخت عوامل موثر در ایجاد 

دو حوضه آبخیز مهارلو و دژگاه قرار دارد. رودخانه چنار راهدار در شمال منطقه با تمامی شعباتش جریان دارد و رودخانه قره آغاج 

  های فصلی و دائمی زیادی در امتداد جاده جریان دارد.    در جنوب منطقه و مركز منطقه جریان دارد. به طور كلی رودخانه

 رودخانه هاس جاری در منطقه، در چندین نقطه  مسیر جاده را قطع كرده اند. 

 با توجه به اقلیم منطقه كه نیمه خشک است وجود این رودخانه های فصلی مسئله آفرین می باشد.

 ده از مدل منطقه فازی می پردازیم . در ابتدا به تشریح مدل فازی می پردازیم.در اینجا به پهنه بندی خطر وقوع سیالب با استفا

 

 منطق فازي  -

واژه فازی در فرهنگ لغت اكسفورد بصورت )مبهم گنگ نادقیق كیج مغشوش درهم و نامشخص( تعریف شده است. تئوری 

اطالعات و كنترل( در  -های فازی به نام )مجموعه ایزاده  در رسالههای  فازی و منطق فازی را اولین بار پرفسور لطفیمجموعه

ها ، یک عنصر، یا عضو مجموعه است یا نیست. در حقیقت عضویت عناصر از معرفی نمود.در تئوری كالسیک مجموعه 1965سال 

شده را مطرح بندی دهد و عضویت درجههای فازی این مفهوم را بسط میكند. اما تئوری مجموعهیک الگوی صفر و یک  تبعیت می

تواند تا درجاتی ، و نه كامالً ، عضو یک مجموعه باشد.در مدل سازی  از عملگر های زیر كند. به این ترتیب كه یک عنصر میمی

 .استفاده می شود

ده از اختیار شود. با استفا I=[0 , 1] تواند به طور پیوسته از، مجموعه است كه درجات عضویت اعضای آن می A یک مجموعه فازی  

، به معنی عضویت كامل در آن مجموعه  1های مختلف را به تعدادی كالس تفکیک نمود. عضویت فازی توان ، نقشهتوابع فازی می

 (1390و عضویت فازی صفر نشانه عدم تعلق به آن مجموعه است)حسینی،

 

 سازي داده ها و الیه هاآماده  -
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اند. بر اساس نظر كارشناسان ، عوامل بسیاری در آن دخیلخطر سیالب های صورت گرفته در مورد بر اساس مطالعات و پژوهش

كنند شامل در این منطقه را فراهم میخطر سیالب ترین عواملی كه زمینه بروز های منطقه مهماین مخاطره و با توجه ویژگی

 باشند.الیه كاربری اراضی میشیب، بارش ، فاصله از شبکه زهکشی و 

با توجه به اینکه منطقه در میان چندین زیرحوضه و حوضه آبریز واقع شده است نمی توان به طور كلی به بررسی خصوصیات  

در همین راستا برای پهنه بندی خطر وقوع سیالب در منطقه از چهار فاكتور باال می توان استفاده  .فیزیوگرافی حوضه های پرداخت

 ود. نم

 

در جهت رسیدن به این هدف ابتدا تمام  نقشه ها هم مقیاس شده و سپس الیه های رستری آنها  جهت اجرای مدل فازی در نرم 

( منطقه استخراج شد، مستقیماً ماهیت DEMتهیه گردید. از میان این معیار ها، شیب از مدل رقومی ارتفاع )  ARC GIS10افزار 

است. معیار های كاربری اراضی چون به صورت برداری)وكتوری( هستنند در  ام رستری كردن نداشتهرستری داشته و نیازی به انج

جدول اعداد توصیفی فیلدی تحت عنوان وزن فازی درست كرده و  طبق آن رستری شده اند. معیارهای فاصله از  فاصله از شبکه 

تری تبدیل شده اند .معیار بارش هم با استفاده از دستور درون ( به الیه رسEuclidean Distanceزهکشی با استفاده از  دستور )

به دست آمد كه  خود این الیه رستری است.  با توجه به میزان اهمیت و تأثیر  در رخداد سیالب هر  كدام از الیه های   IDWیابی

 یر آورده شده اند.را طبقه بندی و امتیاز  داده می شود  و برای فازی سازی آماده می شوند كه در  جداول ز

 
 : فازي سازي الیه بارش1شماره جدول 

 امتياز بارش نام طبقه
1 350-300  1 

2 400-350  3 

3 450-400  4 

4 450<  5 

 

 عامل بارش  با پدیده سیالب رابطه  مستقیم دارد یعنی با افزایش مقدار بارش در منطقه خطر سیالب افزایش   می یابد.

 
 سازي الیه شيب: فازي 2شماره  جدول

 امتياز شيب نام طبقه

1 8-0  5 

2 17-8  4 
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عامل شیب  با پدیده سیالب رابطه معکوس دارد یعنی با كاهش مقدار شیب در حوضه خطر سیالب افزایش   می یابد.)قنواتی و 

 (1391همکاران 
 

 زهکشی : فازي سازي الیه  فاصله از شبکه3شماره جدول 

 

فاصله از آبراهه از دیگر پارامتر های موثر بر سیل گیری است، هر چه فاصله از آبراهه در حوضه كاهش یابد خطر سیالب نیز افزایش 

 می یابد.
 الیه كاربري اراضیفازي سازي :4جدول 

 

الیه كاربری اراضی نیز به هر یک از كاربری ها با توجه به تأثیر موقعیت و شرایطشان بر سیالب امتیاز دهی شده است. این امتیاز  

دهی بگونه است كه با سیالب رابطه مستقیم دارد. پس از تعیین نوع رابطه هر یک از پارامتر ها با پدیده سیالب، برای هر یک الیه 

 ن پارامتر ها ، توابع عضویت تعیین و به الیه ها اعمال می گردد.ها ی وابسته به ای

 

3 25-17  3 

4 33-25  2 

5 64-33  1 

 امتياز فاصله ازشبکه زهکشی)متر( نام طبقه
1 200-0  5 

2 200-500  4 

3 500-800  2 

4 800-1100  2 

5 1100<  1 

 امتياز كاربري اراضی نام طبقه

 1 پوشش گیاهی كم و زمینهای بایر 1

 5 زمین های كشاورزی 2

شوره زارها    3  2 

 4 شهر 4

 3 جنگل 5
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ها با توجه به هدف مورد نظر بر اساس تابع عضویت،  تک الیه در مدل فازی برای استفاده پارامترها در مدل الزم است ابتدا تک

 1ها در بازه ارزشی صفر تا  انجام شد و الیه ARC GISنرم افزار  10فازی سازی شوند. این كار با استفاده از توابع موجود در نسخه 

 افزار انجام شده است: فازی شدند كه از مسیر زیر در محیط این نرم
Arc Map >Spatial analyst tools > overlay > fuzzy membership 

 

 1فازي سازي معيارها با استفاده از توابع عضویت 4-2-3

شده است. استفاده از مدل ( استفاده 5شماره در این روش استانداردسازی، برای فازی سازی معیارها، از توابع عضویت فازی)جدول 

بایست هر میباشد لذا میای( های رستری)شبکهمنطق فازی در كارهای پهنه بندی  خطر زمین لغزش چون بر مبنای تحلیل

 را به خود بگیرد. 1تا 0آل ارزش عضویتی از ابع ایدهپیکسل در هر معیار با توجه ت

 

 . Arc Gis10: توابع مختلف فازي در  5شماره جدول 

Gaussian  است(. 1)عضویت فازی نقطه میانی  كند.میتابع عضویت را بر اساس توزیع نرمال یا گوسی و بر اساس یک نقطه میانی تعریف 

Large 
داشته باشند. این تابع نیز بر اساس یک نقطه میانی  1شود كه مقادیر بزرگ در نقشه، عضویت نزدیک به میاین تابع وقتی استفاده 

 باشد(.می 5/0شود)عضویت نقطه میانی تعریف شده توسط كاربر تعریف می

Linear  كند.میصفر تعریف و یک حداقل با عضویت فازی  1این تابع، عضویت فازی را بر اساس یک حداكثر با عضویت فازی 

Ms Large  گیرند.می 1تر عضویتی نزدیک به كند. مقادیر بزرگمیاین تابع عضویت فازی را بر اساس میانه و انحراف معیار تعریف 

Ms Small  گیرند.می 1تر عضویتی نزدیک به كند. مقادیر كوچکمیاین تابع عضویت فازی را بر اساس میانه و انحراف معیار تعریف 

Near 
كند)نقطه میانی میاین تابع، تابع عضویت را بر اساس یک مقدار خاص توسط یک نقطه میانی تعریف شده توسط كاربر مشخص 

 گیرد(.میعضویت یک 

Small 
اساس یک نقطه میانی داشته باشند. این تابع نیز بر  1شود كه مقادیر كوچک در نقشه، عضویت نزدیک به میاین تابع وقتی استفاده 

 باشد(.می 0.5شود)عضویت نقطه میانی تعریف شده توسط كاربر تعریف می

 

 

برای فازی سازی الیه بارش، براساس اینکه با افزایش میزان  بارش  میزان خطر سیالب بیشتر می شود و  فازي سازي الیه بارش :

 ( زیر آمده است.1نوع تابع برای فازی سازی آن خطی افزاینده  می باشد. اطالعات و نقشه فازی آن در شکل )

                                                           
1  -Fuzzy Membership 
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افزایش میزان  شیب،  خطر وقوع سیالب كمتر می شود لذا فازی سازی الیه شیب: برای فازی سازی الیه شیب، باتوجه به اینکه با 

و نقشه نوع تابع برای فازی سازی آن خطی كاهشی می باشد، یعنی با كاهش شیب خطر وقوع سیالب افزایش می یابد. اطالعات 

 (آمده است2فازی آن در شکل)

زهکشی، براساس اینکه با افزایش فاصله از برای فازی سازی الیه فاصله از شبکه  فازي سازي الیه فاصله از شبکه زهکشی:

شود، و بنابراین امتیاز كمتری داده می شود .نوع تابع برای فازی سازی آن خطی  شبکه زهکشی، میزان خطر سیالب كمتر می

 ( آمده است.3كاهشی  می باشد، كه اطالعات و نقشه فازی آن در شکل )

ه كاربری اراضی نیز به هر یک از كاربری ها با توجه به تأثیر موقعیت و : در فازی سازی الیفازي سازي الیه كاربري اراضی

شرایطشان بر سیالب امتیاز دهی شده است. این امتیاز دهی بگونه است كه با سیالب رابطه مستقیم دارد.اطالعات و نقشه فازی آن 

 ( آمده است.4در شکل )
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 2اپراتور جمع فازي -

ضرب جبری است. به همین دلیل در نقشه خروجی برخالف اپراتور ضرب جبری فازی ارزش این اپراتور مکمل حاصل    -

گیرد. این عملگر به صورت ها به سمت یک میل می كند. در نتیجه تعداد پیکسل بیشتری در كالس خیلی خوب قرار میپیکسل

 شود:زیر تعریف می

- Combination = ∏ i(1 − µ)n
i=1 µ   

-  

نقشه اپراتور  5به همین دلیل این عملگر حساسیت باالیی در مکان یابی دارد و از دقت زیادی برخوردار نیست. در شکل -

 خطرناك خیلی مناطق جزء مناطق بیشتر 5شکل اساس برجمع فازی برای محدوده مورد مطالعه آورده شده است.   

 است كم بسیار خطر بی و خطر كم محدوده در خروجی پیکسل تعداد. اند شده واقع

 

 

                                                           
2  -Fazzy Sum  
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 3پراتور ضرب فازيا

شوند. به دلیل ماهیت اعداد بین صفر و یک كه همان درجه های اطالعاتی در هم ضرب میدر این اپراتور تمامی الیه   -

تر شده و به سمت صفر میل  شود تا در نقشه خروجی اعداد كوچکباشد، این اپراتور باعث میعضویت اعضا در مجموعه فازی می

                                                           
3  -Fuzzy Product 
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ی زیر (. این عملگر به صورت رابطه1382گیرد. )قدوسی ،خیلی خوب قرارمی كنند؛ در نتیجه تعداد پیکسل كمتری در كالس

 (6شود: )شکل تعریف می
-  Combination = ∏ µin

i=1 µ  
 .اند شده واقع خطر كم و خطر بی منطقه در منطقه درصد 80 تقریبا 6  شکل اساس بر
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 :عملگر گاما فازي -

 :شودجبری فازی به صورت زیر تعریف میاین عملیات برحسب حاصلضرب جبری فازی و حاصل جمع 
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 Combination = (Fuzzy A lg. Sum)   *(Fuzzy A lg .Product) µ 
 

باشد تركیب همان جمع جبری فازی خواهد بود و وقتی  1برابر  y( است. وقتی 1و0پارامتر انتخاب شده در محدوده ) yكه در آن 

y=0  (. انتخاب صحیح و آگاهانه43، ص1386ازی است )عبادی نژاد و همکاران، ضرب جبری فباشد تركیب اصلی برابر با حاصل  

آورد كه نشان دهنده سازگاری قابل انعطاف میان گرایشات كاهشی و افزایشی بین صفر و یک مقادیری را در خروجی به وجود می

اهد كاهشی و اثر برخی افزایشی باشد شود كه اثر برخی شوباشند. این عملگر زمانی استفاده میدو عملگرجمع و ضرب فازی می

 (.60، ص1386)امیری، 
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 نتيجه گيري: 

 نقشه پهنه بندی خطر وقوع سیالب در منطقه مورد مطالعه بر اساس اپراتور گاما فازی را نشان می دهد.  7شمارهشکل 

بر اساس این نقشه، منطقه مورد مطالعه به پنج پهنه خیلی خطرناك، خطرناك، با خطر متوسط ، كم خطر و بی خطر تقسیم شده 

 است. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

17 
 

 
 مساحت مناطق خطر  وقوع سيالب بر اساس عملگر  گاما فازي : 6شماره جدول 

 

تعداد پیکسل خروجیمیزان خطرردیف

 90126بی خطر ۱

 149767كم خطر ۲

 132044با خطر متوسط ۳

 302992خطرناك ۴

 258813خیلی خطرناك ۵

 

 

عدد می باشد. كه كمترین مساحت را در منطقه در بر می  90126 تعداد پیکسل خروجی  پهنه بی خطر  6بر اساس جدول 

 این پهنه عمدتا دور تر از سبکه آبراهه ها واقع شده است و با مناطق پرشیب و پر ارتفاع تطابق دارد.  7گیرد. بر اساس شکل 

می باشد. این پهنه نیز به مانند پهنه بی خطر دور از آبراهه ها  149767بر همین اساس تعداد پیکسل خروجی  پهنه كم خطر   

 گورا را در بر می گیرد. واقع شده است. و عمدتا مناطق مركزی منطقه بعد از 

 

 می باشد كه بعد از پهنه بی خطر كمترین وسعت را در منطقه دارد.  132044 تعداد پیکسل خروجی  پهنه خطر متوسط

تعداد پیکسل خروجی می باشد. كه عمدتا در اطراف آبراهه ها، در شیب های كم و در مناطق با  302992پهنه خطرناك دارای   

 شده اند.  پوشش گیاهی كم واقع

تعداد پیکسل خروجی  می باشد. كه به مانند پهنه خطرناك در اطراف آبراهه ها و مناطق  258813پهنه خیلی خطرناك نیز دارای 

 كم شیب واقع شده اند.

پهنه خیلی خطرناك و خطرناك عمدتا در مجاورت جاده واقع شده اند.  7شمارهمسأله قابل توجه این می باشد كه بر اساس شکل  

منطقه جزء مناطق خیلی خطرناك و خطرناك به لحاظ خطر وقوع سیالب می  %65كه این مسأله بسیار مهم می باشد. بیش از 

 باشد. 
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 فرحزاد درحوضه سیالب رخداد خطر بندی پهنه و ، ارزیابی1391قنواتی عزت اهلل، كرم امیر، آقاعلیخانی مرضیه،  .1

 . زمستان4.شماره 48، پیاپی 23محیطی سال  ریزی برنامه و جغرافیا از مدل فازی، مجله استفاده با( تهران)

پایان نامه    كن، آبراهه بر تاكید با تهران غرب در شهری مورفولوژیکی  توسعه ژئو ،مخاطرات1389حسین زاده احمد  .2

 تهران. ارشد. دانشگاه مقطع كارشناسی

 شناسی زمین سازندهای حساسیت ، تعیین1385مراحم،  رحمتی, محمدرضا رضا غریب, مسعود گودرزی, كاوه خاكسار .3

 62  شماره,  16  دوره, ،زمستان زمین علوم   فرسایش، نشریه به مهارلو آبریز حوضه

 هی حوض هیدروژئومورفولوژیک های لندفرم تحلیل، 1391، والیتی سعداهلل، خاكپور معصومه جعفر،  زمردیان محمد .4

 ی هیدرومورفیک، مجلّه و مورفوكلیماتیک مورفوتکتونیک، فرایندهای تعاملی مبنای روابط بر مهارلو ی دریاچه آبریز

 زمستان. و پاییز نوزدهم، ی شماره ای، ناحیه هی توسع و جغرافیا

 استان راههای و روستاها خیزی بهمن وضعیت ، تحلیل1392مهدی  قهرمانی محمد برفی، ، زهرا سجادیان مهیار .5

 زاگرس،سال انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه ، فصلGIS و AHPاز تلفیق  گیری بهره با مازندران

 ،زمستان. 18 پنجم،شماره

 ژئومورفولوژیکی، نشریهویژگیهای   براساس هراز جاده در بهمن خطر ،پهنه بندی1387قنواتی عزت اهلل، كریمی جبار،  .6

 زمستان  و پاییز ، 12 ش ،9 ج جغرافیایی، علوم

، ارزیابی مخاطرات محیطی و ژئومورفولوژیکی و نقش آن در حمل و نقل 1391افشاری آزاد محمدرضا، پوركی هاله،  .7

، 16رافیا( سال پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی) دانشکده جغ –جاده ای ) مطالعه موردی: گردنه الماس( نشریه علمی 

 ، زمستان42شماره 
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 های غربی، پژوهش آذربایجان استان زیرحوضه های در خیزی سیل خطر ، بررسی1391 اصل منوچهر، زاده فرج .8

 تابستان ،1 ی شماره كم ی، ژئومورفولوژی

 52 شماره -   تابستان شماره جغرافیایی های ها، پژوهش وگسل شهرها ، زلزله،1384نگارش حسین،  .9

كردستان،  استان در سیل رخداد تحلیل و ، بررسی1390اسدی ابراهیم ،  - حامدی مریم - فتاحی ابراهیم - مژدهپدرام  .10

 همایش ژئوماتیک.

باال  پذیری خطر با نواحی در زلزله از ناشی خسارات كاهش برای ریزی ، برنامه1386علوی سید محسن، مسعود محمد،  .11

 غیرمترقبه حوادث در بحران جامع مدیریت المللی بین كنفرانس تهران، سومین چیذر محله موردی نمونه

 راه: موردی مطالعه)ژئومورفولوژیک  حساس مناطق در راهسازی عملیات ژئومورفیکی ، آثار1388مختاری داوود،  .12

 ،4 شماره ، 36 پیاپی شماره ، 20 محیطی سال برنامه ریزی و جغرافیا ، مجله(ایران غرب شمال در ارالن روستایی

 زمستان

 زلزله در نیروهای مقابل در شناسی زمین تشکیالت حساسیت بندی ، پهنه1385،  بصیرت فروغ زاده منوچهر،  فرج .13

   بهار ، 55 شماره – جغرافیایی های ، پژوهشGISاز  استفاده با شیراز منطقه

: محیطی مخاطرات رویکرد با جادهای ایمنی ، ارزیابی1384منوچهر،شایان سیاوش،  اصل زاده فرج ،  باقدم عثمان .14

 بهار. ،۱ شماره ،۹ انسانی دوره علوم مدرس ، فصلنامهGISاز  استفاده با مریوان  مسیرسنندج

ایران ، اولین  خیز لرزه مهم و بزرگ شهرهای ای لرزه ژئوتکنیک بندی پهنه ضرورت ،1384زاده  محمدرضا،  جعفری .15

 همایش بین المللی سبک سازی ساختمان.
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