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 چكيده

ه است كه خسارات جاني و هاي شمالي و غربي كشور به وقوع پيوستهايي در مناطق مختلف كشور از جمله استانهاي اخير سيالبطي دهه
هاي با شدت زياد، كاهش نفوذپذيري به دليل توسعه مناطق شهري و همچنين عدم وجود مالي زيادي از خود به جاي گذاشته است. بارندگي

-شهري مي آوري رواناب  با عمر باال، از داليل عمده وقوع سيالب در مناطقهاي جمعآوري رواناب يا وجود سيستمهاي مناسب جمعسيستم

باشد. رشد سريع شهرها به همراه افزايش هاي زهكشي ميها و اصالح شبكهمديريت رواناب در مناطق شهري شامل كنترل جريان هرزابباشد.  
-نقشهها در هنگام رخدادهاي سيالبي به همراه دارد. با توجه به مواردي كه اشاره شد، جمعيت آن، مشكالت زيادي را در زمينه مديريت رواناب

اين تحقيق روش هاي شهري در آينده باشد. ريزيتوانند ابزار مناسبي براي برنامههايي كه ميزان مستعد بودن مناطق سيالبي را نشان دهد، مي
ه كنترل متغيرهايي ك آناليز دهد. اين روش رويهاي اوليه كمياب باشد ارائه مياي را براي ارزيابي خطر سيالب شهري در مناطقي كه دادهساده

در اين تحقيق به منظور اتخاذ كند. حركت جريان آب را در مواقعي كه جريان بيش از ظرفيت سيستم زهكشي باشد دارند، تمركز مي
گيري چندمعياره با سامانه اطالعات جغرافيايي  در قالب يك سيستم تر در مديريت رواناب شهري از تلفيق روش تصميمتصميمات دقيق
هاي شيب، ارتفاع منطقه ،فاصله از رودخانه و كاربري اراضي شهري در اين تحقيق با استفاده از نقشه .يري استفاده شده استگپشتيبان تصميم

 شود.اقدام به تهيه نقشه خطر سيالب مي

 گيري چند معياره، سامانه اطالعات جغرافياييكلمات كليدي: مديريت رواناب، تصميم

 مقدمه

ربي كشور به وقوع پيوسته است كه خسارات هاي شمالي و غكشور از جمله استاني بزرگي در مناطق مختلف هاهاي اخير سيالبطي دهه
 به چه و مراتع و جنگل ها از رويهبي بهره برداري به صورت چه منابع طبيعي شديد تخريب .جاني و مالي زيادي از خود به جاي گذاشته است

 به سال هاسيالب است، شده موجب مسكوني، مناطق رويهبي ساخت يا و نامناسب كشاورزي اراضي به هاآن تبديل و اراضي تغييركاربري شكل

هاي طبيعي با ساخت و ساز و يابند. در مناطق شهري درختان و پوشش افزايش شدت خسارات نظر از چه و وقوع نظر تعداد از چه سال
سازي، كاهش پتانسيل نفوذ و يكي منجر به از دست رفتن برگاب و كاهش ذخيرهشوند. اين تغييرات فيزهاي غير قابل نفوذ جايگزين ميپوشش

 ها،دامنه تعادل زدن هم بر موجب هاي آبخيزحوزه داخل در مستقيم غير دخالت با . شهرنشينيشودر جريان از مسيرهاي اصلي ميتغيير مسي

 باال را توليدي رسوب حجم و داده افزايش را ناگهاني هايسيالب شدت ها،آبراهه نيمرخ در تغيير و فشردگي خاك گياهي، پوشش بردن بين از

 را شهري هايخطرسيالب و زده هم بر را طبيعي زهكشي شود، الگويشامل مي را شهر فيزيكي بافت گسترش قلمرو كه نيز پايكوه برد. درمي
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روها و انسداد كانال ها باعث ها و پيادهها، خيابانوسط ساختماندر واقع شهرنشيني به علت افزايش سطوح غير قابل نفوذ ت. [3]نمايدمي بيشتر
دهد كه اولين مرحله جهت كاهش آثار زيانبار سيل، شناخت مناطق هاي مختلف نشان مي. تجارب كشور[5]شود تشديد جريان سيل مي

اصله بتوان در رابطه با نحوه استفاده از اراضي و گيري است تا بر اساس نتايج حبندي اين مناطق از لحاظ ميزان خطر سيلگير و درجهسيل
طراحي  .هاي ناشي از سيل را به حداقل ممكن كاهش دادگيري نمود و زيانهاي مختلف از جمله كشاورزي، شهري و صنعتي تصميمكاربري
شود. طبعا هر شي از آن تلقي ميريزي شهري دارد وعمال بخهاي سطحي در شهرها ارتباط بسيار نزديكي با طرحآوري آبهاي جمعسيستم

آفرين باشد. موضوع هاي شهري مشكلتواند براي جوامع و كانونگذار است و ميسازي اثرانگاري در اين زمينه مستقيما در طرح شهرگونه سهل
ترين آن سطحي است. مناسب رود غالبا برخورد باهاي شهرسازي بشمار ميآبهاي سطحي گرچه همواره يكي از اقالم مطالعاتي مرتبط با طرح

ريزي شهري پذيري در طرحسازي در جريان است و انعطافهاي شهري هنگامي است كه مطالعات شهرزمان براي طرح سيستم دفع رواناب
ها باز، پوشش هاي مختلف، تراكم ساختماني، فضايها با توجه به كاربريبنديهاي اساسي نظير منطقهگيريامكان دارد. به عبارت ديگر تصميم

اي در هاي طولي و عرضي آنها و... همگي اثرات مستقيم و تعيين كنندهها، شيبكشيها، خيابانبنديو مناطق نفوذپذير، شكل و نحوه قطعه
هاي تواند باعث ارتقاي كيفي طراحي و كاهش چشمگير هزينهها ميهاي سطحي دارند و توجه به آنآوري و دفع آبطرح سيستم جمع

يكي از مسائل مهم در طراحي راه ها وسيستم هاي حمل ونقل تامين امكان  برداري از سيستم شود.هاي دوران بهرهگذاري و هزينهرمايهس
حفاظتي انها در مقابل آبهاي سطحي است. در اين ميان حفظ جسم راه از خسارت هاي ناشي از سيالب و هدايت آن بدون ايجاد مزاحمت براي 

 آوري آبهاي سطحي تلقي مي شود.سات پايين دست وظيفه سيستم جمعساكنين و تاسي
ها دليل اينكه در غالب ايام سال در اين آبراههها آب به شدت نوسان دارد بههاي دائمي و حتي مناطقي كه در آندر مناطقي كه آبراهه

ها با مقدار بيشتر آب در نظر ي منطقي جهت عبور دبيجريان آبي هر چند ناچيز برقرار است پذيرش اين موضوع كه در محل جريان آب حريم
هايي كه گرفته شود آسان است ولي در شهرهاي واقع در مناطق خشك بدليل عدم استمرار جريان در غالب ايام سال به ويژه در زمان

دهد و هاي گوناگون رخ ميدتشود و تنها زماني كه وقايع سيالبي با شدهد كم كم اين مساله به فراموشي سپرده ميخشكسالي رخ مي
-افتند. پارهجويي ميسازد مجددا موارد فوق در اذهان مردم و مسئولين زنده شده و به فكر چارهساختارهاي مختلف شهري را دچار خسارت مي

زهاي حلقوي و كماني و يا هاي سيالبي با وجود تمهيدات درنظر گرفته شده در اطراف شهرها نظير احداث خاكريهاي ناشي از دبياي از رواناب
گرفتگي معابر ايجاد شوند و به ويژه در نقاط پست و گود افتاده شهر مشكالتي نظير آبهاي مصنوعي باز هم وارد بافت شهري ميخندق

يزي مديريت شهري رنگر در برنامهروند توسعه شهر و نگرش جامع نمايند.خسارت در منازل و مراكز تجاري وخدماتي وموارد مشابه را ايجاد مي
كند كه اقداماتي با مطالعه و برنامه صورت گيرد. چرا كه روند رساني توريستي و... اين مهم را طلب مياز جمله مسائل شهرسازي، خدمات

-ي مسيلطوري كه در بررستوسعه شهري در گذشته و حال بيانگر آن است كه اقدامات صورت گرفته كامال بر اساس مطالعه و برنامه نبوده به

هاي احداثي بعضا هاي سطحي كانالهاي موجود در اطراف و ادامه برخي از آنها در بافت شهري و نيز موارد مربوط به سيستم هدايت و دفع آب
ورد طوري كه در اجرا نيز مالحظات اجرايي از جمله وضعيت توپوگرافي هيدروليك جريان و... مداراي مقاطع هندسي با ابعاد نامناسب بوده به

هاي طبيعي ها و مشاهدات صورت گرفته در شهرها، توسعه ناهمگون و ناسازگار يعني عدم توجه به ويژگيدر بررسي توجه قرار نگرفته است.
هاي قديمي و يا كاهش حريم آنها و زمين نظير شيب، توپوگرافي، ساخت و سازهاي بدون نقشه علمي و فني نظير مسدود نمودن مسير مسيل

اي از مشكالت هيدرولوژيكي شهر بيشتر مورد بررسي خورد و از همين روست كه پارههاي تجاري در بستر آنها به چشم ميندازي فعاليتانيز راه
 و كنكاش قرار گرفته است.

 هدف از انجام تحقيق و ضرورت انجام آن

گيري چند معياره و سيستم كارگيري تكنيك تصميمهاي شهري با بهاي به منظور كنترل رواناب و هرزآبهدف از اين مطالعه تهيه نقشه
باشد. مزيت اصلي اين روش سادگي آن و امكان انجام آن در مناطقي كه گيري مياطالعات جغرافيايي به عنوان يك سيستم پشتيبان تصميم



دهد. گيري را در اختيار كاربر قرار مييماطالعات اوليه كم است و اين كه امكان در نظر گرفتن تغييرات مكاني معيارهاي مختلف در فرايند تصم
شود. در نهايت براساس امتيازبندي بين مناطق مختلف خيزي در مناطق مختلف شهر نور تعيين ميبا استفاده از اين روش پتانسيل سيل

 شود.پذيرترين مناطق مشخص ميآسيب

 )MCDA0F1( گيري چند معيارههاي تصميمتحليل

MCDA هاي ذهني ديگر افراد درباره انتخاب آوري و پردازش اطالعات عيني و استفاده از نظرات و برداشتمعيك روش مناسب براي ج

باشد. چنين قضاوت منطقي و شفافي به احتمال زياد به تصميماتي مؤثر و كاربردي هاي مناسب براي موضوع مربوطه ميحلاي از راهمجموعه

شود. اين روش معيارهاي متفاوت دخيل در تصميم گيري را به منظور رسيدن به ي منتهي ميگيرهاي دخيل در تصميمتوسط افراد يا گروه

 باشد: گيري به دو صورت ميهاي دخيل در تصميمكند. ارزيابي معيارها و مالكيك مقياس سنجش نهايي با هم تلفيق مي

1Fعيني

ها در مقايسه ي برآورد تمامي نتايج قابل حصول و ميزان اهميت آنگيري، بر مبناهاي عيني، ارزيابي نتيجه نهايي در تصميم: در تحليل 2

 گيرد.با قيمت تمام شده براي رسيدن به هدف مورد نظر صورت مي

2Fذهني

شوند تا گيري با يكديگر مقايسه مي شود، نتايج مختلف از يك تصميمهاي ذهني يا فردي كه از نتايج يك تصميم حاصل مي: در تحليل 3

زمان در طور همهايي كه از دو معيار ذكر شده بهرنده بتواند يك قضاوت سازگار و در عين حال منطقي داشته باشد. تكنيكگيفرد تصميم

3Fگيري چندمعيارههاي تصميم كند را روشگيري استفاده ميتصميم

 نامند.مي MCDMsطور خالصه يا به 4

شود. اين معيارها هايي سر و كار دارند كه بر پايه يك سري معيار ارزيابي ميگيري چند معياره با مجموعه گزينهطور كلي مسايل تصميمبه

گيرندگان در هاي تحليلي است كه به تصميماي از روشگيري چند معياره مجموعههاي تصميماغلب ناهمگون و گاهي متضاد هستند. تحليل

 هاي موثر در حل اين مسايل استفاده ميگيرندگان و معيارنش تصميمكند و از داحل مسايل پيچيده و داراي ساختار ضعيف يا ناقص كمك مي

شود. اين ارزيابي با گيري ميزان مناسبت هر يك محاسبه ميها، متغيرهايي هستند كه در فرآيند تصميمكند. در تعريف فوق منظور از گزينه

هاي متفاوت يا متضادي دارند. براي گيري اغلب ماهيتميمگيري هستند. معيارهاي تص گيرد كه اساس تصميمتوجه به معيارهايي صورت مي

مي  نمونه كيفيت، ماهيت كيفي و هزينه، ماهيت كمي دارد. در عين حال با هم نيز در تضاد هستند، زيرا با افزايش كيفيت معموالً هزينه باال

اند. گيري نيست، به خوبي تعريف نشدهها قابل اندازهكه چون تمام جوانب آن رود. مسائلي كه ساختار ضعيف يا ناقص دارند، مسائلي هستند

بيني است. به همين علت گيري يا پيشسختي قابل اندازهيابي نيز ساختاري ضعيف و ناقص دارد، زيرا برخي از عوامل موثر در آن بهمكان

 ممكن است.پارامتر غيربه ازاي هر ها گيري دقيق مقادير هر يك از جوابتعريف و اندازه

 فرآيند تحليل سلسله مراتبي

                                                            
1- Multi criteria Decision Analysis  
2- Objective 
3- Subjective 
4- Multicriteria Decision Methods 



-مطرح شد كه درصدد برآمد تا راه  [6])1980دان مشهور آمريكايي (رياضي تيعفرآيند تحليل سلسله مراتبي اولين بار توسط توماس ال سا

دخيل بودند، ارائه دهد و نتيجه تحقيقات گيري در مورد مسائل پيچيده كه عوامل متعددي در آن كاري مناسب براي افراد عادي براي تصميم

گيري يك مقايسه گيرنده بايد براي هر جفت از معيارهاي دخيل در تصميمفرد تصميم AHPدر روششهرت يافت.  AHPوي به نام  روش 

) 1-1بق با جدول (مطا 9تا  1انجام دهد كه اين قياس در مرحله اول به شكل توصيفي و در مرحله بعد به شكل كميتي در يك مقياس از 

-هايي كه بهاز طريق قضاوت AHPواسطه مقايسه زوجي در روش به آيد.دست ميشود و در نهايت از اين قياس جفتي ماتريسي بهانجام مي

به  د كهگردگيري استخراج ميها براي معيارهاي دخيل در تصميمها يا اولويتگيرد، وزن صورت شفاهي، عددي يا حتي گرافيكي انجام مي

 باشند.شكل اعداد نسبي مي

 تعيين ارزش معيارها نسبت به يكديگر توسط نظرات كارشناسي :1جدول

 ارزش عددي ترجيحات
 9 تر تر يا كامالً مطلوب كامالً ارجح يا كامالً مهم

 7 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي
 5 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوي

 3 تر كمي مطلوب تر ياكمي ارجح يا كمي مهم
 1 ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت يكسان

 8و  6و  4و  2 ترجيحات بين فواصل فوق
 

 در كنترل سيالب شهري GISكاربرد 

هاي متنوع در مورد خصوصيات فيزيكي حوزه، كاربري اراضي، مطالعه سيالب در يك حوزه مستلزم بكارگيري حجم بااليي از اطالعات و داده
باشد. از اين رو مديريت سيالب در يك حوزه نيازمند نگرش يكجا و سيستمي به سيكل و وضعيت هيدروليكي مسير جريان مينوع خاك حوزه 

 باشد.هيدرولوژي در آن حوزه مي

 Islam و Sado)2000([4]  بنگالدش يك نقشه خطر سيل براي اين كشور 1988هاي سنجش از دور از سيل تاريخي سال با استفاده از داده 
با استفاده از سنجش از دور، سامانه اطالعات جغرافيايي و   Sharma )2009([7] و Singhبه كمك سامانه اطالعات جغرافيايي تهيه كردند. 

هاي سيل شهري كردند. آنها در روش كار خود احتماالت آماري فراواني وقوع سيل، ماكزيمم ياب جهاني اقدام به تهيه نقشهسيستم موقعيت
را به كار  GPSبرداري با استفاده از ليه در مقطع رودخانه، نقشه مناطق مسكوني بر اساس تصاويري با قدرت تفكيك باال و نقشهظرفيت تخ

بندي پهنه براي چند معياري گيريتصميم هايتحليل وGIS تركيبي روش از استفاده با پژوهشي Lutz )2010([1]و  Fernandezبردند. 
ي شهري يافتهدادند كه نتايج تحقيق آنها نشان داد كه مناطق توسعه انجام آرژانتين  (Tucuman)توكيمان استان شهري نواحي در سيل خطر

شناسي هاي توپوگرافي، هواشناسي، زمينبا استفاده از مجموعه داده  [2])2011و همكاران ( Gomaa و مناطق پست بيشترين خطر را دارند.
ق و حجم رواناب را سازي كرده و مقدار عم) جريان سيل را در شهر مكه مدلCNتفاده از شماره منحني (و اس GISو كاربري اراضي در محيط 

 .محاسبه كردند

 روش انجام تحقيقمواد و 



قرار دارد. در اين تحقيق با استفاده  شمالي 36̊ 34′ 22  ″شرقي 52 01̊ ʹ00 ʺاين مطالعه در حوزه شهر نور انجام گرفت. شهر نور در مختصات
-هاي عمده حوزهود. كاربريشهاي شيب، ارتفاع منطقه ،فاصله از رودخانه و كاربري اراضي شهري اقدام به تهيه نقشه خطر سيالب مياز نقشه

هاي شيب، ارتفاع، فاصله از كانال و كاربري اراضي شهري از نقشه توپوگرافي، باشد. نقشهو فضاي باز مي ي شهري شامل مسكوني، تجاريها
 باشد.مي 1:2000آيد. نقشه توپوگرافي مورد استفاده با مقياس اي به دست مينقشه شهري نور و تصاوير ماهواره

 

 شهر نور جغرافيايي : موقعيت1 شكل

 فاصله از رودخانه -1

باشد. اكثر مناطق مستعد سيالبي خيزي مطرح ميهاي جريان به عنوان يك فاكتور مهم در تهيه نقشه نهايي پتانسيل سيلفاصله از كانال
باشد. اين اليه از ها مياز اين كانالاند كه دليل آن نيز ناشي از سرريز جريان ها واقع شدههاي شهري در نزديكي اين كانالدر محيط

شود. سپس اين اليه به ها قرار دارند تهيه ميطريق عمليات بافر زدن كه شامل تمامي مناطقي است كه در فاصله مشخصي از كانال
رد. هرچه فاصله از گيبندي رتبه بندي آن صورت ميبندي شده و بر اساس اين كالسها تقسيمهاي مختلف بر اساس فاصله از كانالكالس
 خيزي پيدا ميكند.ها بيشتر باشد كالس مربوطه ارجهيت كمتري در ميزان سيلكانال

 اطالعات ارتفاعي -2

اين اليه نيز بر اساس مقادير ارتفاعي به كالسهاي مختلف تقسيم ايفا ميكند.  جهت و عمق جرياناين پارامتر نقش مهمي را در كنترل 
 گيرد.مي بندي آن صورتشده و سپس رتبه

 شيب -3

ها مهمترين عامل باشد. شيب زمين در حوزهشيب مناطق مختلف به عنوان يك فاكتور مهم در تعيين مناطق مستعد سيالبي مطرح مي
افتد، حجم قابل توجهي از رواناب سطحي به عنوان هاي مسطح كه ماندابي اتفاق ميباشد. از اين رو در شيبدر تعيين سرعت جريان مي

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%D9%86%D9%88%D8%B1_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29&language=fa&params=36_34_22_N_52_01_00_E_


هاي با شيب گيرد. كالسبندي آن صورت ميهاي مختلف تقسيم شده و سپس رتبهماند. اين اليه نيز به كالسقت باقي ميذخيره مو
 خيزي برخوردار هستند.كمتر از مطلوبيت بيشتري در ميزان سيل

 شهري يضكاربري ارا -4

به طور كلي شهرسازي منجر به كاهش زمان تاخير د. يابها ظرفيت نفوذپذيري كاهش ميها و خياباندر مناطق نفوذناپذير مثل ساختمان
شود. اين اليه نيز بر اساس كاربريهاي مختلف شهري كه و افزايش پيك جريان و همچنين افزايش كل جريان براي يك رخدادسيالبي مي

 گيرد.صورت ميها بندي اين كالسهاي مختلف تقسيم و سپس رتبهباشد به كالسگير بودن مناطق ميتاثير گذار در سيل

 

 : نقشه هاي مورد استفاده در تحقيق2شكل 

 

با توجه به اين كه فاكتورهاي مذكور در وقوع سيالب ارزش و اثر يكساني ندارند، براي بيان اهميت هر فاكتور نسبت به يكديگر، از تحليل  
. شدندها به صورت دو به دو با هم مقايسه تدا فاكتوربندي در تحليل سلسله مراتبي اب. جهت انجام اولويت[6] شدسلسله مراتبي استفاده 

) ، طراحي شده و سپس با استفاده از 1هاي مورد استفاده (جدول براي انجام مقايسات زوجي ماتريسي با تعداد سطر و ستون فاكتور
. در نهايت اين شدانتخاب ) فاكتورها به صورت زوجي مقايسه و عددي از جدول 2(جدول  Saatyجدول استاندارد ارائه شده توسط 

آيد. هر يك از فاكتورهاي ذكر شده با توجه به هدف وارد شده و وزن نهايي هر فاكتور به دست مي Expert Choiceافزار ماتريس به نرم
ارتفاعي محدوده ترين نقطه . به طور مثال با توجه به باالترين و پايينشدندهاي منطقه مورد مطالعه به چند طبقه تقسيم تحقيق و ويژگي

بندي كرد. واضح است كه هر طبقه از فاكتورها نيز داراي ارزش متفاوتي در توان فاكتور ارتفاع را به چند طبقه، طبقهمورد مطالعه، مي
در نهايت شود. دهي انجام ميباشند، بنابراين براي هر طبقه از هر فاكتور نيز به ترتيبي كه براي هر فاكتور ذكر شد وزنوقوع سيالب مي



ضريب ناسازگاري  Expert Choice فزارآيد. همچنين نرموزن هرطبقه در وزن آن فاكتور ضرب شده و وزن نهايي هر طبقه به دست مي
هاي ذكر شده به باشد. سپس هر يك از فاكتور 1/0دهي قابل قبول است كه اين ضريب كمتر از كند كه در صورتي وزنرا محاسبه مي

 .شده و براي استخراج نقشه پتانسيل سيالب مورد تحليل وآناليز صورت گرفتتهيه و ترسيم  GISطالعاتي در محيط هاي اصورت اليه

 

 : نقشه پتانسيل خطر سيل3شكل 

 نتايج

هاي شهري آوري رواناب در حوزههاي جمعتواند به عنوان ابزار جديدي در جهت اصالح زير ساختخيزي ميپتانسيل سيلتهيه نقشه 
-كالس تقسيم 5خيزي به گيرندگان در اين زمينه قرار گيرد. در اين تحقيق نقشه نهايي پتانسيل سيلد استفاده طراحان و تصميممور

درصد در كالس كم،  30درصد از محدوده مطالعاتي در كالس با خطرپذيري خيلي كم، در حدود  16بر اين اساس حدود بندي شد. 
درصد در كالس با خطر پذيري خيلي زياد قرار دارد.اين نقشه  11درصد در كالس زياد و حدود  23درصد در كالس متوسط،  20حدود 

 دهد كه مناطق با ريسك خطرپذيري باال عمدتا در مناطق نزديك رودخانه با تراكم ساختماني باال واقع شده است.نشان مي

هاي شهري مورد استفاده قرار مربوط به كنترل سيالب در حوزهالزم به ذكر است كه مدل تهيه شده بايد در مطالعات مراحل اول مسائل 
هاي پيك در محدوده مطالعاتي دارند. نتايج اين تحقيق نشان تري از بارش و دبيهاي با جزئيات بيشتر نياز به اطالعات دقيقگيرد. مدل

هاي ي به عنوان ابزار توانمندي در تهيه نقشهگيري چند معياره در محيط سامانه اطالعات جغرافيايدهد كه كاربرد تكنيك تصميممي
و باشد، اين الگو هاي مديريتي ميباشد. با توجه به اين كه يكي از اصول اوليه مديريت، اطالع از اولويتخطرپذيري با دقت باال، مطرح مي

 .تواند راهكار مناسبي جهت اعمال مديريت سيالب در حوزه هاي شهري باشدنتايج حاصل از آن مي
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