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 پیوست:

 

 



 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری

 دانشگاه شهيد بهشتی

 دانشکده علوم زمين

 ی طبيعیگروه جغرافيا
 

  M .Scکارشناسی ارشدپايان نامه جهت اخذ درجه 

 ژئومورفولوژی در برنامه ريزی محيطی –رشته: جغرافيای طبيعی 

 عنوان:

شناخت و ارزيابی مناطق آسيب پذير شرق استان کرمانشاه بر اساس شاخص 

 (های مخاطرات محيطی ) ژئومورفولوژی ، اقليم و جمعيت

 :استاد راهنما

 الجوردیمحمود آقای دکتر 

 ددهزابهروز آقای دکتر 

 :استاد مشاور

 شکيبا عليرضا آقای دکتر

 ميرباقری بابک آقای مهندس

 :نگارنده

 افسانه خيری

 88 – 88نيمسال اول سال تحصيلی 
 چکیده:

کنش روزافزون انسان با محیط طبیعی از یک طرف و محدودیت منابع طبیعی ما را به سمت 

سرزمین شناخت مناطق با آمایش سرزمین سوق می دهد. یکی از بخشهای مطالعاتی در آمایش 

محدودیتهای جغرافیایی است. محدودیتهای جغرافیایی مناطقی هستند که به دلیل عوامل مختلف 

از محدوده های برنامه ریزی حذف و یا با رعایت نکات خاص حفاظتی مورد استفاده قرار می گیرند. 

کرمانشاه در سه بخش در همین راستا مطالعه شناخت و ارزیابی مناطق آسیب پذیر شرق استان 

شاخص مخاطرات ژئومورفولوژی )فرسایش پذیری، سیل خیزی، زمین لغزش، شتاب لرزه ای، 

درصد(، مخاطرات اقلیمی )خشکسالی، آنومالی دمایی و  30مناطق ماندابی و شیبهای باالی 



 یخبندان( و جمعیت )تراکم در واحد سطح( انجام شد. با توجه به اینکه در بخش مناطق آسیب

پذیر، مناطق تحت حفاظت سازمان و همچنین حریم رودخانه ها قرار دارد. لذا این دو بخش نیز 

 مورد بررسی قرار گرفت. 

پس از معرفی مخاطرات، براساس عوامل مؤثر، مدل های برآورد و داده های موجود هر مخاطره در 

و همچنین  AHPمنطقه پهنه بندی شد سپس با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره 

استاندار سازی نقشه ها، شش مخاطره فرسایش پذیری، سیل خیزی، پتانسیل زمین لغزش، 

خشکسالی، خطر زمین لرزه و مناطق ماندابی با هم تلفیق و نقشه مناطق مخاطره آمیز تهیه شد. در 

یب پذیری با مرحله بعد هرکدام از الیه های اطالعاتی با توجه به ماهیت و نوع تأثیر در چگونگی آس

نقشه مناطق مخاطره آمیز تلفیق و نتیجه بصورت نقشه های مناطق آسیب پذیر، مناطق خیلی 

 آسیب پذیر و مناطق بحرانی ارائه شد. 
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