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and the Impact of Sabzevar City Development on 
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Aims Flood forecasting is considered through land use and building density in most urban designs, 
whereas this method has not been very successful based on the experiences. This study aimed to 
propose a proper method for flood forecasting in Sabzevar city, emphasizing the relationship between 
the parameters of hydrological models, urban development, and the scenarios considered in the 
comprehensive plan of 2005-2006 in Sabzevar city.
Methodology This research is applied and descriptive-analytical in terms of the aim and method, 
respectively. The data were collected using documentary and field methods. The flood susceptibility 
map of Sabzevar city was prepared using the SVM model. The model was validated using the ROC curve. 
The basin’s hydrology was studied using the Sabzevar Synoptic Meteorological Station data from 1358 
to 1398. Urban hydrological models and Geographic Information System were used to predict the runoff 
during different urban development scenarios in the return periods of 2, 5, 10, and 25 years.
Findings Due to the higher building density, the susceptibility to flooding risk vulnerabilities is higher in 
districts 1, 2, and 3 of Sabzevar city ROC showed the acceptable validity of the SVM model (AUC=0.9123). 
Surface runoff forecasts for the return periods and different scenarios indicate that the channels are not 
proper for runoff transmission.
Conclusion It is very important to pay attention to the ratio of permeable and impermeable surfaces 
in comprehensive plans in order to prevent flooding. The SVM method is sufficiently compatible with 
Iranian conditions and can be used in similar conditions.
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با استفاده از مدل  لیبه س تینقشه حساس هیته
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 چکيده

اربری ک با بررسیبینی سیل های شهری، پیشدر بیشتر طراحی :هااهداف و زمینه

وش این ر بر اساس تجربیاتبا این حال،  گیرد،ساختمانی شکل می تراکماراضی و 

بینی روش پیش هدف از این پژوهش، ارایهنبوده است. آمیز یتچندان موفق

ی های هیدرولوژیکبر رابطه بین پارامترهای مدل با تاکیددر شهر سبزوار سیالب 

 ۸۵-۱۳۸۴-۸۵سال  در طرح جامع مطرحتوسعه شهری و همچنین سناریوهای  و

 .بود

ی تحلیلتوصیفی ،پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روشاین : شناسیروش

میدانی گردآوری شد. نقشه حساسیت  اسنادی وبه روش  مورد نیازاطالعات  .است

ج مدل با استفاده از تهیه و نتای SVMبا استفاده از مدل شهر سبزوار  سیالب

با استفاده از آمار ایستگاه  هیدرولوژی حوضه اعتبارسنجی شد. ROCمنحنی 

بینی پیشبررسی شد.  ١٣٥٨-١٣٩٨در بازه زمانی هواشناسی سینوپتیک سبزوار 

های از مدلبا استفاده  ،شهریتوسعه سناریوهای مختلف  درهای سطحی جریان

، ۵، ۲های طی دوره بازگشت اطالعات جغرافیایی و سامانههیدرولوژیکی شهری 

 ساله انجام شد.  ۲۵و  ۱۰

شهر  ۳و  ،۲، ۱پذیری در نواحی حساسیت آسیب SVMبر اساس مدل  ها:یافته

 زیر منحنی سطح بیشتر است. مقدار ،تراکم ساختمانیافزایش سبزوار به علت 

های حاصل از یافته. (AUC=0.9123) است SVMحاکی از برازش مناسب مدل 

ی توانایدر شهر سبزوار های موجود کانال بینی رواناب شهری نشان داده کهپیش

 انتقال رواناب را ندارند.

جامع  هایدر طرحغیرقابل نفوذ  قابل نفوذ و سطوح توجه به نسبت گیری:نتیجه

به اندازه  SVMروش  .گیری بسیار حایز اهمیت استمنظور پیشگیری از سیلبه

 .استفاده شودتواند در شرایط مشابه و می بودهکافی با شرایط ایران سازگار 

 سیل، شهرنشینی، پیک جریان، سبزوار ،SVM مدل توسعه شهری، :گانکلیدواژ 
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 مقدمه

 هب غیرشهری آبخیز یهاحوضه تبدیل سریع افزایشی روند با امروزه

 رزی،کشاو( طبیعی حالت از اراضی کاربری تغییر نتیجه درو  شهری،

 و ورزشی تجاری، صنعتی، مسکونی،( شهری به) جنگلی و مرتعی

 دمتول شهری آبخیز عنوان تحت اییچیدهپ موضوع ،)معابر وها جاده

 تاثیر لهیمس این [Alcántara-Ayala, 2002].است  شده

 تشدید موجب و داشته شهری مناطق هیدرولوژی در نامطلوبی

 کاهش و رواناب ضریب افزایش رواناب، آلودگی افزایش ها،یالبس

.  [Pfeifer & Bennett, 2011]شود می زیرزمینی یهاآب تغذیه

 نحوه و شهرسازی از ناشی هیدرولوژیک تحوالت دیگر، بیان به

 خالصه چنین اختصار به توانیم را شهری یهاحوزه اراضی کاربری

 :نمود

 -۳بارش؛  از ناشی تغذیه میزان تغییر -۲رواناب؛  کل حجم تغییر -۱

 آب کیفیت تغییر -۴ها، و یالب) سپیک( آبدهی حداکثر تغییر

 از جمله شهراند شده بناها حوضه خروجی که در ایران شهرهای اکثر

 اثاحد و شهرسازی از ناشی که نفوذناپذیر سطوح افزایش سبزوار.

 نفوذپذیر سطوح از طبعا است، نفوذپذیر یهاخاک بر ساختمان

 یجهنت در و کاسته است بارندگی از بخشی جذب به قادر که حوضه

 شهر، یشده روکش سطوح. است افزوده شهر رواناب کل حجم بر

 در مانعی همانند پارکینگ و هایابانخ سطوح وها ساختمان بام

 عمل زیرزمینی یهاآب تغذیه و خاک داخل به باران آب نفوذ برابر

 به بارندگی از یشتریب بخش که شوندیم سبب و کنندیم

. [Asghari Moghadam, 2005]شود  تبدیل سطحی یهارواناب

 و ایران در سیالب وقوع از ناشی تاخسار  اطالعات و آمار بررسی

 یعی،طب منابع به سیالب از ناشی صدمات گستردگی بیانگر جهان

 . است اقتصادی و انسانی

محبوب  هاییتماز الگور (SVM)ماشین بردار پشتیبان مدل 

مشکالت غیر خطی را  تواندی. مدل مذکور ماستیادگیری ماشین 

بستگی زیادی به نقاط نمونه دارد. در این  آناما دقت  کندبهتر حل 

استفاده شده است که یکی برای بررسی سیل  SVM مطالعه از مدل

این است که از موضوعات ذهنی اجتناب  ،انتخاب این از دالیل

 & Li] افتدیاتفاق م MCDA یهاها در روشو تعیین وزن کندیم
Liu, 2013]. 

 بحران بررسی برای کاربردی یهادر زمینه مدل تحقیقات بسیاری

 همکاران و سری قلعه چراغی جمله از شده است انجام سیالب
[Cheraghi Qalehsari et al., 2020]  جهت پژوهشی در 

 اده از مدل ماشیناستف با گیرییلس به حساس مناطق شناسایی

ه مدل دست یافتند ک نتیجهبه این  ،بردار پشتیبان در حوضه نکارود

حساس سیالب در  یهامذکور دقت مناسبی در شناسایی پهنه

 Mujaddidi] و همکاران  ئیزهمجددی ریمنطقه مورد مطالعه دارد. 
et al., 2020] در پژوهشی در جهت شناسایی مناطق مستعد سیل

الت ماشین بردار پشتیبان در حوضه ک -با مدل ترکیبی نسبت فراوانی

 سطح زیر منحنیبا  FR-SVMبه این نتایج دست یافتند که مدل 

فتحعلی . دارد SVM به مدل نسبت بهتری کارایی و دقت ۸۸۶۲/۰

در پژوهشی در  [Fathalizadeh et al., 2020]و همکاران  هزاد

 HEC-HMSحوضه آبریز زنوزچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی 

 راییکا مذکور یهاو منطق فازی به این نتایج دست یافتند که مدل

 همچنین. دارند گیریلس و خیزیلس یهاپهنه شناسایی در باالی

 اندک، نفوذپذیری با یهاخاک و شناسیینزم سازندهای وجود

 اخیرت زمان و تمرکز زمان گیاهی، پوشش ضعف یا فقدان زیاد، شیب

باال بودن رواناب و هدایت سریع  دالیل ترینمهم جمله از اندک

 Masri]  علمداری. ها استیرحوضهز در بارش از ناشی یهارواناب
Alamdari, 2021] چایقلعه آبریز حوضه در پژوهشی در 

به این نتایج دست یافت  HEC-HMSو  GIS از استفاده با شیرعجب



 ۳.. . کیپ شیتوسعه شهر سبزوار بر افزا ریو تاث SVMبا استفاده از مدل  لیبه س تینقشه حساس هیتهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وانابر تولید با یهاپهنه شناسایی به منجر تواندیکه مدل مذکور م

امی اساسی در راستای مهار و کنترل سیالب در گ که شده باالتر

 Zanganeh] همکاران و اسدی زنگنه. رودیم شماربهها سرچشمه
Asadi et al., 2021]  با رضوی خراسان استان در پژوهشیدر 

و شبکه عصبی مصنوعی به  L-THIA ویکور، یهامدل از استفاده

بیشترین  ۸/۰گامای با  L-THIAاین نتایج دست یافتند که مدل 

 تریبیش کارایی و دقت از و دارد اولیه هاییهمقدار همبستگی را با ال

 نیبییشپ در مصنوعی عصبی شبکه و ویکور مدل دو به نسبت

با استفاده  یدر پژوهشهمکاران  و کادوارگو. است برخوردار سیالب

ه ک افتندیدست  جینتا نیبه ا NBS یکیزیفویاثرات ب یساز هیاز شب

 یر یگاندازه یبرا تواندیکاهش حجم رواناب م یمدل مذکور برا

 لیکنترل س آب و عمدتاً  میاقدامات از نظر تنظ نیملموس ا یایمزا

خاص، اهداف  NBS نییبا تع تواندیروش م نیباشد. ا دیمف یشهر 

 جادیا البیس یآور به تاب یابیدست یکاهش رواناب را برا یبرا یکم

 یاقتصاد و یکیزیفویاز نظر ب ستمیاکوس یایاز مزا یکم نییکند. تع

 مهم است اریبس هااستیس یز یردر برنامه یعیطب هیادغام سرما یبرا

[Kadaverugu et al., 2021] .تحقیقی در سانترو و الیویری 

 با و نموده پالرمو منطقه در شهری سیالب خسارت تخمین به اقدام

 هیدرولیک و هیدرولوژیک اقتصادی، فیزیکی، یهاداده از استفاده

 & Oliveri]آورند  دستبه را سیل خسارات مجموع توانستند
Santoro , 2000] .شهری سیالب توصیف و همکاران در داگالس 

 راکمت از ناشی شهری مناطق بر سیل تاثیر که رسیدند اصل این به

 و طبیعی فاکتورهای همچنین است، آن تبعات و باال جمعیت

 شهرسازی جمعیت، رشد اراضی، کاربری تغییر مانند انسان دخالت

 .[Douglas et al., 2007]است  تاثیرگذار سیل بر سازیجاده و

 غییرت تاثیر بررسی به تهران شمال آبریز حوضه مطالعه با فرصابری

. پرداخته استها حوضه این در سیالب خصوصیات بر اراضی کاربری

 شهرسازی، افزایش با که داده نشان تحقیق این از حاصل نتایج

 به نزدیک مطالعه مورد یهاحوضه در رواناب حجم و هرزآب ضریب

  .[Saberifar, 2006]است  یافته افزایش برابر دو

 منجر آبخیز یهاحوزه در شهری مناطق توسعه مطالعات، بر اساس

 رواناب حجم افزایش و تمرکز زمان کاهش دبی، حداکثر افزایش به

 آن گیریاندازه همچنین و ،افزایش این میزان حال، این با. شودمی

. است نشده گرفته نظر در مدیریت شهری یهابرنامه در هنوز

 نقشه حساسیت سیالب و ارایه هدف از این پژوهش، تهیه بنابراین،

 بر رابطه بین با تاکیددر شهر سبزوار بینی سیالب روش پیش

توسعه شهری و همچنین  های هیدرولوژیکی وپارامترهای مدل

 .بود ۱۳۸۴-۸۵سال  در طرح جامع مطرحسناریوهای 

 

 شناسیروش

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

 و  شمالی عرض ۳۶˚ ۲۲ˊ ۳۰̋تا  ۳۶˚ ۹ˊ ۷̋ بین سبزوار شهرستان

 سطح از متر ۹۷۰ ارتفاع و شرقی طول ۵۷˚ ۴۶ˊ̋ ۱۰  و ۵۷˚ ۳۷ˊ̋ ۳۰

 است. این شده در ضلع شمال غربی استان خراسان رضوی واقع دریا

 به شرق خوشاب، از و جوین شهرستان به شمال سمت از شهر

 هب غرب ازطرف و کاشمر شهرستان به جنوب از نیشابور، شهرستان

با توجه  .)۱(شکل  است محدود سمنان استان از شاهرود شهرستان

به تاثیر نوع پوشش گیاهی در میزان رواناب سطحی، بررسی کلی از 

 منطقه موردعمل آمد. بر این اساس، اکولوژی گیاهی منطقه به
نزدیکی به  مطالعه به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی،

وجود ارتفاعات نسبتا  حاشیه شمال دشت کویر (جنوب غرب منطقه)

شور  های جغتای) و جریان رودهای شور (کالکوه بلند (رشته

منظور تثبیت های انسانی (کشت نهال تاغ بهسبزوار) و دخالت

آباد) دارای تنوعی از گیاهان از جمله های روان در منطقه حارثماسه

 درمنه، سنجد، خارشتر، گون، نی، اسپند و تلخان، اشنان، تاغ و گز

 است.

 روش پژوهش

های مورد مطالعه از دو روش جهت برآورد میزان رواناب در حوضه

ضریب جاستین  که به Kضریب . استفاده شد I.C.A.Rجاستین و 

 .[Hosseini, 2013]آید یمدست ) به۱طبق رابطه (معروف است 
S= (hmax- hmin) /√A                                          (۱) 
R=W/A 
K= (R (1.8T+32))/ (S^0.155 × P^2 ) 

حداکثر  hmax، (کیلومتر مربع) همنطقمساحت  Aکه در این رابطه 

 W، (کیلومتر) منطقهحداقل ارتفاع  hmin، ه (کیلومتر)منطقارتفاع 
متوسط بارش ساالنه در  P، مکعب) آبدهی ساالنه (میلیون متر

 ) است.گراد متوسط دمای ساالنه هوا (سانتی T، (سانتی متر) منطقه

 و همچنین ،شرایط اقلیمی، با توجه به خصوصیات هیدرولوژیکی

 کینوپتیس ستگاهیا مورد مطالعه، منطقهموقعیت جغرافیایی 

در فرمول  Kجهت محاسبه ضریب  عنوان ایستگاه معرفبه سبزوار

 شده است. تهجاستین در نظر گرف
و  )۲رابطه (منطقه مورد مطالعه در  یسپس با قراردادن پارامترها برا

 .شدمقدار رواناب سالیانه محاسبه  Kداشتن ضریب 
R=K (S^0.155 P^2)/ (R (1.8T+32)                       (۲) 

 I.C.A.Rروش 

مورد مطالعه  منطقهبرای برآورد رواناب در  ICARروش تجربی 

این روش توسط انجمن تحقیقات کشاورزی هند  استفاده شد.

 Negarsh]شودیمحاسبه م )۳طبق رابطه (پیشنهاد شده است و 
& Shaheh Hosseini, 2011] . 

Q= (1.511× P^1.44)/ (T^1.34×A^0.063)            (۳) 
متوسط  Pسانتی متر؛ رواناب ساالنه برحسب  Qکه در این رابطه 

سط درجه حرارت ساالنه متو Tسانتی متر؛ بارندگی حوضه برحسب 

کیلومتر مربع سطح حوضه آبریز بر حسب  Aسانتیگراد و برحسب 

مطالعاتی از  منطقهبه منظور محاسبه مقادیر سیالب است. 

 . هر چهارشدنی پوش و فولر استفاده حهای کریگر، دیکن، منروش

 یبکه در آن پارامتر مساحت، ضر هستندروابط تجربی  جزو رابطه

کار هرابطه و دوره بازگشت (به روش فولر) به منظور محاسبه سیالب ب

. براین [Negarsh & Shaheh Hosseini, 2011] شودبرده می

اساس، در این روابط اثر تمامی پارامترهای موثر در سیالب به جز 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ فردیابوالقاسم سنائ ۴

  ۱۴۰۰ زمستان، ۱، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                    ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

حوضه، کاربری اراضی، شکل مساحت، نظیر خصوصیات فیزیکی، 

  .نهفته است Cدر ضریب تجربی  غیرهمشخصات خاک و 
 (SVM)مدل ماشین بردار پشتیبان 

سیالبی پس از بررسی نقطه  ۵۶در منطقه مطالعاتی ابتدا 

نقاط  %۷۰های اخیر شناسایی و ثبت شد. به طور تصادفی سیالب

برای گیر) نقطه سیل ۱۵( %۳۰برای واسنجی و گیر) نقطه سیل ۴۱(

احتمال وقوع سیل با  . سپسمدل اختصاص داده شدارزیابی 

 سازی شد.استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان مدل

 متغیر وابسته  تابع وابستگی است الزمSVM رگرسیونی  مدل یک در
(y)مستقل  متغیرهای از ایمجموعه به(x) شود. مانند زده تخمین 
 مستقل و وابسته متغیرهای رابطه بین رگرسیونی، مسایل دیگر

 نویز مشخص اضافی یک مقدار عالوهبه fمعین  تابع یک توسط
 شود.می

)۴(                                                                   y= f(x)+noise  
ی (کرنل) به منظور جداسازی اهستهاز توابع  Ԑ-SVMدر روش 

ی مشاهداتی و هادادهسازی فواصل موجود بین ینهبهصفحات و 

یزی ربرنامهاز روش  SVM-Vشود؛ اما در مدل یمه تخمینی استفاد

ن شود. برای اییمبینی استفاده یشپغیر خطی برای کاهش خطای 

 شود:یم) تعریف ۵مدل تابع خطا به صورت معادله (

)۵(                  + c∑ ξi ∗N
i=1 + 1

1
 wTw  C= ∑ ξi ∗N

i=1 
صورت به  غیرخطی پشتیبان بردار رگرسیون تصمیم تابع نهایت، در

 گوسی، همچنین تابع نوسان میزان کنندهکنترل ) است که۶رابطه (
است  SVMمدل  دهندهتعمیم و بینییشپ نتایج کنندهکنترل

[Amir Ahmadi et al., 2012]. 

b   +   = ∑ (−∂i − ∂i ∗)k (Xi. Xj)1
i=1  f(xi)                   (۶) 

ی نرمال هانقشه، هانقشهسازی کلیه پس از رستری شدن و نرمال

های مختلف با استفاده از مدل یهالی شد. سپس گذار ارزششده 

SVM دهی شدند. وزن 
 

سازی بر اساس دو مجموعه از مقادیر (صفر و یک) که صفر نبود مدل

. پس از ، انجام شددهنده وقوع سیل استسیل و یک نشان

نقاط موجود سیل با استفاده از  ،هااستانداردسازی کلیه نقشه

 هایسپس تمامی الیه. ندگذاری شدهای استانداردشده ارزشنقشه

وسیله شدند تا بدین Rافزار وارد نرم ASCIIمورد نظر با فرمت 

با استفاده از مدل خیزی بندی خطر سیلمقدمات تهیه نقشه پهنه

 فراهم شود.ماشین بردار پشتیبان 
 

 اعتبارسنجی مدل
 

نتایج حاصل از مدل ماشین بردار پشتیبان با استفاده از پراکنش 

توسط معیارهای مختلف ارزیابی همچون  خیز،نقاط سیل ۳۰%

، منحنی KC، ضریب کاپا  RMSEمجموع میانگین مربعات خطا 

با  PRC بینییشو منحنی میزان پ ROCمشخصه عملکرد سیستم 

  د.ش ارزیابی R افزاراستفاده از نرم
 

 از طریق سیستم بینییشپ مقدار بیانگر(AUC) منحنی  زیر طحس
 آن وقوع عدم سیالب و وقوع درست تخمین در آن توانایی توصیف
مقدار  و داشته را سطح زیرمنحنی بیشترین روش، ینترمناسباست. 

AUC  دارد  را دقت بهترین یک عدد که است متغیر ۱تا  ۵/۰از

[Wahabzadeh et al., 2017]منحنی از پژوهش این . در 
 استفاده یبندپهنه یهانقشه صحت ارزیابی برای  (ROC)مشخصه

 .ه استشد
 بینی روانابپیش

 وطمرب سطحی رواناب بینیپیش تحقیق، این یکی دیگر از اهداف

 هیدرولوژیک یهامدلبا استفاده  شهری مختلف سناریوهای به

 با اابتد اساس، این بر. است جغرافیایی اطالعات یستمس و شهری

 بین رابطه میدانی، مطالعات و مسئول هایسازمان آمار از استفاده

 نتعیی مرتبط هایمدل کمک شهری با توسعه و هیدرولوژیک عوامل

 تجربی یهاروش طریق از نفوذ قابل غیر سطوح این، بر عالوه. شد

 همچنین و میزان رواناب تراکم، زمان سپس و شد، برآورد نظری و

 در رواناب تعیین ضرورت به توجه با. شد تعیین کانال غلظت زمان

 یدیجیتال مدل از روستایی، مناطق با آنها تفاوت و شهری یهاحوضه

 & Jensen] جنسن و دومینگ توسط شده پیشنهاد(DTM)  زمین
Doming, 1988] مورد  حوضه مدل، این در. شد استفاده 

 هانداز  با کوچکتر اجزای به شکل مربع هایسلول از استفاده با مطالعه

  طراحی برآورد منظور به. شودیم تقسیم متر ۳۰ در ۳۰

  (GIS)جغرافیایی اطالعات یستمس اطالعاتی، منابع از هیدروگراف،

  این تعیین اگرچه. شد استفاده هیدرولوژیکی یهامدل و

  و آماری هایفرمول به آنها به مربوط یهامولفه و عوامل

 تخمین امکان شده، انجام مطالعات اما دارد، نیاز زیادی محاسبات

 را فراهم دیگر مناطق در شده آزمایش هاییتمالگور براساس آنها

  .[Amir Ahmadi, 2012]کند یم

 سیل طغیان در بسزایی تاثیر حوضه این گیاهی در پوشش تغییرات

 و است مدل پارامتر یک(AINP)  نفوذ قابل غیر سطوح درصد. دارد

. یردگ قرار استفاده مورد موثر بارندگی میزان محاسبه برای تواندیم

 زهکشی، کانال به رسیدن تا رواناب جریان نفوذناپذیر، سطوح در

 ,.Mahmoodzadeh et al]شود یم نامیده سطحی جریان
 آب مقدار حذف منظور به هورتون رابطه از این مطالعه، در. [2015

 :است زیر شرح به رابطه این شد. استفاده خاک در ذخیره از ناشی

I=Ib+(I0+Ib)e-kt                                                 (۷) 
 را نهایی نفوذ Ib مجازی، و نفوذ I0نفوذ،  مقدار I مدل، این در

 نشان را زمان t نهایت در و است عدد ثابت یک K دهد.یم نشان

 هایآب به (T) نفوذ میزان توانیم شرایط این در. دهدیم

 .کرد محاسبه) ۸( رابطه طریق از را زیرزمینی
T=Ib+(1-e-kt)                                                       (۸) 

 معادله )،۹( رابطه دهد.یم نشان را نفوذ میزان T آن در که

 .دهدیم نشان را خاک باالیی الیه پیوستگی
𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠

=1-T                                                                   (۹) 
 از استفاده با. دهدیم نشان را خاک سازیذخیره S رابطه، این در

 دادن قرار همچنین و )۱۰( رابطه در ادغام ) و۹و ( )۸( روابط

 .شد خواهد زیر معادالت به منجر ۲ و ۱ شده شناخته متغیرهای

 𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠

= 1 − 𝑡𝑡                                                             (۱۰) 



 ۵.. . کیپ شیتوسعه شهر سبزوار بر افزا ریو تاث SVMبا استفاده از مدل  لیبه س تینقشه حساس هیتهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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S= −𝐼𝐼02

ln (𝐼𝐼0−𝐼𝐼𝑏𝑏)
+ −𝐼𝐼0

ln (𝐼𝐼0−𝐼𝐼𝑏𝑏)
𝐿𝐿                                           (۱۱) 

S= −𝐼𝐼0
𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝐼𝐼𝑏𝑏

                                                                   (۱۲) 

 ، عدد نپر است.eاست.  h=e-k آن در که

 شرط سه t + Δt تا t زمانی فاصله در (P) بارندگی میزان به توجه با

 زانمی با مقایسه در بارندگی میزان به کامال که ،داشت خواهد وجود

 :دارد بستگی t زمان در نفوذ

 باشد، نفوذ میزان از بیش (P) بارندگی میزان که هنگامی) الف

 زمانی بازه در هورتون معادله ادغام طریق از را موثر بارندگی توانیم

 :کرد محاسبه شدهتعیین

V= ∆t(p-Ib)-
�𝐼𝐼𝑡𝑡−𝐼𝐼𝑏𝑏�

𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
(ℎ∆𝑠𝑠 − 𝐿𝐿)                                (۱۳) 

-به )۱۰( و )۸( روابط از توانیم را Tt+1 و  It+1 ,St+1 آن در که
 .[Campana & Tucci, 2001]آورد  دست

 همس و کندیم نفوذ بارندگی تمام باشد، Ib ازتر کوچک P وقتی) ب

 جایگذاری و )۹( رابطه ) در۱۰( رابطه جایگزینی با. است صفر رواناب

I=P شد خواهد زیر موارد به منجر:  
St+1=St𝑒𝑒∆𝑠𝑠/𝑏𝑏+Pb(1-
𝑒𝑒−∆𝑠𝑠/𝑏𝑏)                                                               (۱۴) 

bکه  = −I0
LnhLn

 Tt+1 اگر. شودیم محاسبه )۱۵(استفاده از رابطه  با 

 معادله طریق از Tt+1 محاسبه فقط باشد، بارش مقدار ازتر بزرگ

 .است کافی) ۱۳(

 و نفوذ ظرفیت هاییمنحن باشد،تر بزرگ Tt+1 از P وقتی

 ،P=I برای) ۱۱( رابطه از استفاده با و بود خواهد منقطع بارندگی،

 .شودیم محاسبه) ۱۵( رابطه طریق از منحنی دو تالقی زمان

∆𝑡𝑡𝑡𝑡 = −𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑡𝑡+1−𝑃𝑃𝑏𝑏
𝑆𝑆𝑡𝑡−𝑃𝑃𝑏𝑏

                                            (۱۵) 

بر  (tx, t+∆t) یزمان فاصله و(B)  اساس بر) t, 𝛥𝛥tx( زمانی فاصله

 مترپارا این نفوذ، حجم به نیاز ورتص در شودمحاسبه می (A) اساس

 .[Campana & Tucci, 2001]شود محاسبه می

 توزیع بارش

های شدت، مدت زمان و طراحی کلی باران با استفاده از منحنی

ه شده است. توزیع فضایی باران در یفرکانس در ایستگاه سبزوار ارا

های از داده اساس یک واقعه حیاتی انتخاب شدهسطح حوضه بر 

 های. طراحی کلی باران با استفاده از منحنیددست آمهتاریخی ب

شدت، مدت زمان و فرکانس در ایستگاه سبزوار ارایه شده است. 

توزیع فضایی باران در سطح حوضه بر اساس یک واقعه حیاتی 

مورد  همنطق. در دست آمد های تاریخی بهانتخاب شده از داده

مطالعه بارندگی با یک خیز در اکتبر ماه نسبت به سپتامبر آغاز و تا 

الی  ٤یابد. پس این دوره خشکی فیزیکی به مدت مه ادامه می هما

رسد که در ژوئن با یک افت شدید بارندگی کاهش می ماه فرا ٥

. در این تحقیق رسدیابد و در اوت و سپتامبر به حداقل خود میمی

برای توزیع باران کلی بر اساس زمان استفاده شد. از  SCSش از رو

 برای توزیع باران کلی بر اساس زمان استفاده شد. SCSروش 

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار  )١ شکل
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  هایافته

  ICARروش جاستین وتعیین برآورد رواناب سطحی بر اساس 

متر و میلی ١٩٢ب با مقدار بارش بیانگر این است که ارتفاع روانا

 ٦/١۵با استفاده از روش جاستین برابر درجه سانتیگراد  ٧/١٣دمای 

درجه  ٨/١٤متر و دمای میلی ١٩٦با مقدار بارش میلیمتر، و 

متر است. روش میلی ٣/١٢برابر   ICARروشسانتیگراد با استفاده از 

باالیی را ارایه داده است. روش را در سطح ارتفاع رواناب  ،جاستین

به عنوان های هیدرومتری جاستین با تغذیه آماری از ایستگاه

 شود. ترین روش در برآورد آبدهی پیشنهاد میمناسب

در این تحقیق، برای تهیه نقشه حساسیت سیالب از پارامترهای 

های ، پراکنش نقاط و پهنهCNشیب، ارتفاع، بارندگی، ضریب 

های شهری، تراکم مسکونی، نقشه رواناب، خیز، موقعیت مسیلسیل

تراکم مسکونی، کاربری اراضی و نقشه فضاهای باز شهری استفاده 

ز عوامل مورد مطالعه در محیط نقشه هر یک ا). ۱شده است (جدول 

ArcGIS  ۲تهیه شد (شکل .( 

دهنده بندی سیالب با مدل ماشین بردار پشتیبان نشاننقشه پهنه

پذیری در پیرامون این است که نواحی محتمل حداکثر آسیب

 ). ٣ها است (شکل مسیل

 

 پارامترهای استفاده شده جهت تهیه نقشه حساسیت سیل )١دول ج

 مقیاس GISنوع داده  هابع استخراج دادهامن پارامتر

 Vector ۱:۵۰۰۰۰ نیروهای مسلح سازمان جغرافیایینقشه توپوگرافی  شیب

 متر DEM Grid ۵/۱۲ شیب

 Vector ۱:۱۰۰۰۰۰ خراسان رضوی)نقشه کاربری اراضی طبیعی و شهری(سازمان منابع طبیعی استان  کاربری اراضی

 Grid ۳۰×۳۰ نرم افزار گوگل ارث خیزشناسایی نقاط سیل

 ALOS-PALSAR Grid ۳۰×۳۰ماهواره  خیز و بررسی محدوده شهریهای سیلتشخیص پهنه

 Grid ۳۰×۳۰ های سینوپتیکهای هواشناسی ایستگاهداده بارندگی

 Grid ۳۰×۳۰ های باران سنجیاقلیمی ایستگاههای آماری هیدرولوژیکی و داده بارندگی

 DWG - DXF ۱:۲۰۰۰ نقشه اتوکد شهر سبزوار ها)های شهر (کالمسیل

نقشه کاربری اراضی طبیعی و شهری(سازمان منابع طبیعی استان خراسان رضوی)، نقشه  CNنقشه 

(دانلود   ETM+۸ای لندست خاک(سازمان آبخیز داری استان خراسان رضوی) و تصاویر ماهواره

 )USGSسایت از 

Grid ۳۰*۳۰ 

 Vector ۱:۵۰۰۰۰ نیروهای مسلح سازمان جغرافیایینقشه توپوگرافی  ضریب رواناب

 DWG–DXF ۱:۲۰۰۰ نقشه اتوکد شهر سبزوار تراکم جمعیت و تراکم مسکونی

 DWG–DXF ۱:۲۰۰۰ نقشه اتوکد شهر سبزوار فضای باز شهری

 

 
های فضای باز ، کالسه(F)، ضریب رواناب (E)راکم جمعیت ، ت، تراکم جمعیت(D)های شهر ، مسیلCN (C)، ضریب (B)، شیب به درجه (A)کاربری اراضی  )٢شکل 

 (I)، قدمت ابنیه (H)، تراکم مسکونی (G)شهری 
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های فضای ، کالسه(F)، ضریب رواناب (E)راکم جمعیت ، ت، تراکم جمعیت(D)های شهر ، مسیلCN (C)، ضریب (B)، شیب به درجه (A)کاربری اراضی  )٢شکل ادامه 

 (I)، قدمت ابنیه (H)، تراکم مسکونی (G)باز شهری 
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 SVM نقشه حساسیت به سیل با استفاده از مدل) ٣شکل 

 

میزان آب و دبی بیشتر از مناطق هایی که با دریافت به ویژه مسیل

سازند. گیری مواجه میباالدست خود، مناطق شهری را با خطر سیل

بندی حساسیت سیالب، میزان بر اساس نتیجه حاصل از پهنه

شهر سبزوار به علت باال بودن تراکم  ٣، و ٢، ١پذیری در نواحی آسیب

اربری ک بندی و نقشهپوشانی نقشه پهنهساختمانی بیشتر است. هم

اراضی شهری حاکی از این است که بیشترین مساحت کاربری 

منطقه، کاربری مسکونی و معبر است و به دلیل قدمت قدیمی 

های پایداری ساخت و سازها، مساحت بافت نوساز که دارای ویژگی

 و نفوذپذیری است، کمتر است.

برای فرایند  ی آزمایشیهاداده %۳۰ ،سازیطی فرایند مدل

 PRCو  ROC، معیار K. ضریب شدسنجی استفاده اعتبار 

های آموزش دیده دهنده رابطه معنادار بین واقعیت و مدلنشان

در  RMSEمقدار  ۲ها در جدول است. طبق نتایج ارزیابی مدل

 دهدخطای کمی را نشان می SVMواسنجی و اعتبارسنجی در مدل 

 . )۲(جدول 

 
 SVMنتایج واسنجی و اعتبار سنجی مدل  )٢جدول 

 اعتبارسنجی

PRC ROC Kappa RMSE 
۸۲۵۱/۰  ۹۱۲۳/۰  ۷۸۹۱/۰  ۳۴۸۱/۰  

 واسنجی

PRC ROC Kappa RMSE 
۷۶۱۲/۰  ۹۱۲۳/۰  ۷۶۵۴/۰  ۲۳۱۶/۰  

 

همچنین، نتایج اعتبارسنجی مدل ماشین بردار پشتیبان با استفاده 

قبولی را ارایه قابل صحت است که  ۹۱۲۳/۰از سطح زیر منحنی 

 ).۴(شکل  دهدمی
 

 
 ROC محدوده زیر منحنی  )۴شکل 

 

جهت برآورد مقادیر سیالب، با روش کریگر و فولر به دلیل استفاده 

های مبنای یکسان به منظور کالیبراسیون، از روش منحنی از ایستگاه

قید شده  ۳پوش و دیکن استفاده شد. نتایج محاسبات در جدول 

 است.
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برآورد سیالب منطقه مطالعاتی بر اساس روابط مختلف در دوره  )۳جدول 

 های مختلفبازگشت

 ایدیگن نقطه ایفولر نقطه یاکریگر منطقه منحنی پوش )سال( دوره بازگشت

٨/١٦١ ٦/٩٦ ٤/٢٨ ٣/٤٨ ٢ 

٣/١٧٥ ٩/٨٧ ٧/٤٣ ٦/٥٣ ٥ 

٨/١٧١ ٢/٩٤ ٦/٥١ ٥/٦٨ ١٠ 

١/١٢٤ ٣/٩٨ ٩/٣٠ ٦/٥١  ٢٥ 

٣/١٥٨ ١/١٧٨ ٢/٧٣ ١/٦٣  ٥٠ 
 

در  ۱۳۸۴براساس اطالعات کاربری اراضی شهری که در طرح جامع 

 و هاخیابان به شهری اراضی مساحت از %۲۵، نظر گرفته شده است

وجه با ت است، یافته اختصاص ساختمانی کاربری به %۷۵و  هاکوچه

 هاقسمت های فوق و سایرقسمت مورد جدیدی دراطالعات  به اینکه

ر اینجا به آمار و اطالعات طرح جامع د بنابراین، نیست؛ دسترس در

 Zysta Consulting]نماییم اکتفا می ۱۳۸۴شهری سال 
Engineers, 2005]. 

با  ١٣٩٨تا  ١٣٥٨مطالعه هیدرولوژی حوضه مورد نظر در دوره 

با توجه  .سبزوار انجام شده است استفاده از آمار ایستگاه سینوپتیک

مار مناطق آها صورت نگرفته، از گیری دقیق جریانبه اینکه اندازه

 مشابه استفاده شده است. تنظیم مدل در دو مرحله انجام شد:

های ثانویه: در این الف) تنظیم مدل هیدرولوژیک برای حوضه

ز د و امورد بررسی انتخاب شزیرحوضه بارشی در سه رویداد مرحله، 

 .داطالعات آنها برای برآورد و ارزیابی پارامترهای مدل استفاده ش
 ب) تنظیم مدل هیدرولوژیک برای کل حوضه.

 اسیمق از  استفاده   با  یجنوب قسمت   در شهر  اطراف    تیوضع

بر  یمرز قسمت تحتان تیمحاسبه و وضع اریو مع یکیدرولیه

استفاده از دو قسمت انجام اساس سطح آب، ثابت شد. تنظیمات با 

های ثانویه شامل شد. سه رویداد انتخاب شده برای حوضه

لذکر اپارامترهای هیدرولوژیک است که با استفاده از فاکتورهای فوق

سازی رفتار حوضه از طریق شبیه ،اثرات توسعه شهریدست آمد. هب

 یبرای مراحل موجود و همچنین آینده ارزیابی شد و خطر طغیان برا

سال گذشته در نظر گرفته شد. این نتایج  ٣٠هر سناریوی شهری طی 

. دسال محاسبه ش ٥٠و  ٢٥با استفاده از بارندگی با دوره بازگشت 

سناریوی مختلف  ۴بیانگر برآورد بالقوه طغیان سیالب برای  ۵شکل 

 های سنگین بادر منطقه مورد مطالعه است. بر این اساس، بارندگی

 . اندمحاسبه شدهساله ٥٠و  ٢٥دوره بازگشت 

 ٦بینی زمان تمرکز حوضه مورد بررسی در شهر سبزوار در شکل پیش

لف) ا :ارایه شده است. در این تجزیه و تحلیل، سه سناریو شامل

شرایط روستایی قبل از توسعه شهری؛ ب) شرایط موجود؛ و ج) 

 در یک طرح جامع در نظر گرفته شده است. ،بینی شدهشرایط پیش

آنجایی که یکی از اهداف این پروژه تعیین نقاط مناسب برای  از

تخلیه سیالب است، از این رو براساس نقشه شیب شهر سبزوار که 

دست آمد، مسیل سیالب مشخص شد هاز طریق توپوگرافی منطقه ب

القعر بوده و رواناب در آن جریان پیدا مسیل سیالب خط .)۷(شکل 

کند. در واقع نقاط تخلیه سیالب مشخص شده، نقاطی هستند می

ترین ارتفاع را در محدوده شهری دارد و در این شکل نقطه که پایین

وجود آمده است که هاز اتصال دو مسیل سیالب ب ،۱شماره 

 ترین نقطه برای تخلیه سیالب بوده است.مناسب

 

 
  برای چهار سناریوی مختلف در شهر سبزوار سیالب تخمین  )۵شکل 
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 بینی زمان تمرکز در شرایط مختلف حوضهپیش )۶شکل 

 

 
 نقشه مسیل سیالب و نقاط خروجی برای تخلیه سیالب) ۷شکل 
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 بحث

دلی م هدف از این تحقیق، تهیه نقشه حساسیت سیالب و نیز ارایه

های بر رابطه بین پارامترهای مدل بینی سیالب با تاکیدبرای پیش

در طرح  مطرحتوسعه شهری و همچنین سناریوهای  هیدرولوژیکی و

 .در شهر سبزوار بود ۱۳۸۴-۸۵سال  جامع

تغییرات در سطوح مساحتی کمتر، تاثیر زیادی در بر اساس نتایج، 

یعنی دبی اوج سیل دارد. افزایش کمیت  ،مقدار خروجی مدل

د. شوباعث کاهش اثر آن بر دبی اوج سیل می ،منطقهمساحت یک 

خصوص پارامترهای دوره بازگشت و به ،بر اساس این تحقیق

ای، تاثیر زیادی در لحظهای برآورد دبی اوج مساحت و ضریب منطقه

هایی که به های فاقد آمار یا ایستگاهای در حوضهبرآورد دبی لحظه

 بیرض راتییتغ ریدارد. تاث ،هر دلیلی از آمار کافی برخوردار نیستند

است،  ادیز اریباال بس یهادر مساحت یامنطقه یالحظه یدر دب

عامل  راتییتغ ریاز تاث شتریب بیضر نیا راتییتغ ریکه تاث یطور به

های در مساحت ،حالی که تاثیر فاکتور مساحتدر مساحت است. 

ای قابل مالحظه است. اگرچه تنها عامل کمتر در مقدار دبی لحظه

مقدار حداکثر دبی سیالب، مساحت نیست و عوامل دیگری  برموثر 

از قبیل شیب، ارتفاع، عوامل اقلیمی، شیب آبراهه اصلی، طول 

، برخی از این هستندیاهی و غیره در مقدار آن موثر آبراهه، پوشش گ

 اند. لذا به منظوروابسته همعوامل اغلب به مساحت حوضه و نیز به 

 ایتوان از آمار حداکثر لحظهکنترل سیالب منطقه مطالعاتی می

اگر سیالب در یک منطقه رخ  ،ها بهره گرفت. بر این اساسایستگاه

هایی که در همان برای رودخانه تواندهد از اطالعات موجود می

ها را در هر نقطه اند استفاده کرد و بزرگی سیالبمنطقه واقع شده

 مورد نظر برآورد نمود. 

از مشکالت فیزیکی و کالبدی شهر سبزوار مسیله آب گرفتگی معابر 

های آوری آبزیرا سیستم جمع ؛عمومی در مواقع بارندگی است

مسیله مهمی در طراحی شهری عنوان سطحی به صورت جامع به

ترمیم و  های زیادی صرفساله هزینه درنظرگرفته نشده است و هر

ها تمامی کوچه. شودهای سطحی میآوری آبتعویض شبکه جمع

گرفته  های شهر سبزوار به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارخیابان و

 لیست و بازدیدهای میدانی و تجزیه وتحلیلاست که با تهیه چک

ها، وضعیت معابر بررسی شده است. با توجه به عدم کفایت داده

های ناشی های شهری، روانابمحل تخلیه برای دفع ایمن سیالب

های انتهایی آن انباشته ویژه در قسمتاز بارندگی در داخل شبکه به

شود و پس از تکمیل ظرفیت مجاری انتقال، باعث و متراکم می

شود که تحت ارتفاع میطق گود و کمپخش آب در سطح شهر در منا

عدم  بنابراین، با توجه به .پوشش سیستم زهکشی شهری قرار دارند

ای به نام سیل رعایت اصول مهندسی در شهرسازی، با پدیده

در بارندگی اوایل  ؛ همچنان که این پدیدهساز مواجه هستیمانسان

هر مختلف ش های شهری در مناطقسبب وقوع سیالب، ۱۳۹۸بهار 

 ).۸(شکل  شدسبزوار 

 Zysta]دهد که طرح جامع شهر سبزوارها نشان میبررسی
Consulting Engineers, 2005]   نتوانسته است در این زمینه

به اهداف واقعی خود برسد و در واقع، هجوم مهاجران به این شهر 

های غیررسمی منجر به ساختار فعلی شهر، گاهو تشکیل سکونت

است  شدههای شبکه زهکشی تن محدودیتبدون در نظر گرف

[Saberifar, 2013] در نتیجه، در حال حاضر، حداکثر میزان .

شود. اگرچه مساحت کاربری اراضی مسکونی در شهر مشاهده می

بینی شده است، اما مساحت در هر منطقه پیش قابل نفوذاراضی 

ه برسد که این طرح این فضاها محدود است. در نتیجه، به نظر می

توجهی نداشته و این امر  ،گسترش مساحت اراضی غیر قابل نفوذ

 منجر به مشکالت مرتبط با تخلیه ایمن رواناب شهری شده است. 

، میانگین تراکم ١٣٨٤-٨٥سال  بر اساس مطالعات طرح جامع

بوده که میزان این  %٩٧ساختمانی مسکونی در سطح شهر حدود 

. در مورد نحوه )٩ (شکل است %٨٤شاخص در هسته اصلی شهر 

توزیع میانگین تراکم ساختمانی در نواحی هسته اصلی شهر، 

اختصاص یافته که در حاشیه  ۶و  ۷، ۸، ۱۰کمترین تراکم به نواحی 

ز اند. همچنین بیشترین میانگین تراکم نیجنوبی شهر استقرار یافته

اختصاص دارد که در بخش مرکزی شهر واقع  ۲و  ۵، ۱به نواحی 

ه شرق های غرب بپذیر منطبق بر شبکهبیشترین نقاط آسیب .اندشده

اند ها را قطع کردهکه شیب طبیعی جریان آبراهه ،و بالعکس هستند

ها بر بستر شیب شمال به جنوب و مانع عبور شبکه جریان آبراهه

ی با پذیر ی بافت فرسوده، آسیبشوند. در مناطق با غلبهمنطقه می

وری طبه خود اختصاص داده است، به کیفیت زیاد مساحت بیشتری

مساحت بافت فرسوده در این محدوده پراکنده شده  %٦٥که بیش از 

ریزی مدیریت سیالب و مخاطرات آن باید مد نظر قرار که در برنامه

 نتایج پژوهش گیرد، همچنین سهم رواناب در این قسمت زیاد است.

و  باقالنی ،[Darfashi et al, 2020] و همکاران درفشی با نتایج

 همکاران و  رشیدی، [Baghalani et al, 2019]همکاران 
[Rashidi & Hosseinzadeh, 2019] دارد. مطابقت 

های بازگشت تحت مطالعه و سناریوهای طبق نتایج، برای همه دوره

های موجود در شهر سبزوار توانایی انتقال رواناب را مختلف، کانال

های شدید با دوره بازگشت سیل ،این زمینهندارند. تنها استثنا در 

دهد. در این حالت می رخ ٣و  ٢سال است که در سناریوهای  ٢٥

شوند. این شرایط طغیان عمدتا به ها دچار آبگرفتگی میاکثر خیابان

های خاصی است که معابر آب معمولی را مسدود دلیل وجود پل

 کند. نتایج زیر واضح است:می
 

ریزی شده در نظر گرفته ی که توسعه شهری برنامهسناریوهایدر  -١

در مناطق پایین دست افزایش  %٥٠تا  %٢٠شود، رواناب بین 

 یابد.می
 

تنظیم مقررات برای در نظر گرفتن فضاهای باز در مناطقی که  -٢

کاهش  ٪٥تواند این اثر را تا شود، میبرای ساخت و ساز استفاده می

 دهد.

ها و هدایت مناطق شهری به سمت مناطق اطراف سازی پلبه -٣

ساله جلوگیری کند.  ٢٥تواند از وقوع سیل با یک دوره بازگشت می

تواند برای شناسایی اثرات سایر مقرراتی که برای این روش می

 اند، استفاده شود. جلوگیری از سیالب طراحی شده
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 گیرینتیجه

با شرایط دلیل سازگاری به دارای صحت کافی بوده و  SVMمدل 

دل مصحت نتایج  .استفاده شودتواند در شرایط مشابه می، ایران

ت مطابق با ارقام ثبنسبتا  هیدرولوژیک پیشنهادی در این تحقیق،

از قسمت میانی حوضه  شهر سبزوار. توسعه بوده استشده واقعی 

ت. توسعه یافته اس، های باال و پایینآغاز شده و به تدریج به قسمت

، مسکونیسیل را در مناطق  خسارات ناشی ازخطر  ،این شرایط

در این شهر  ۱۳۸۴-۸۵شهری سال جامع  افزایش داده است. طرح

ده ریزی شثیرات شبکه زهکشی و تحوالت برنامهات توجه بهبدون 

نفوذپذیر  وحسط تخمین، در مطالعات آینده لذاتهیه شده است. 

با درنظرگیری شرایط موجود، باید  متناسب با سطوح غیر قابل نفوذ

  مورد توجه قرار گیرد.
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