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کنارك-علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و 

و سامانه )DEM(مدل رقومی ارتفاع تهیه شده باساحلیسیالبخطربرآوردنقشه هايبررسی
، منطقه مورد مطالعه سواحل جنوب شرقی ایران)GIS(اطالعات جغرافیایی

)سیستان و بلوچستاناستان(
جالل کریمی، علی ناصري شوشتري زاده

چکیده
محیطی هستند که با نوسانات سطح آب دریاها مرتبط است و خطرات ناشی از سیالبهاي ساحلی بیش از پیش تهدید سواحل درگیر پیامدهاي ناخوشایند مخاطرات 

و ابزارهاي نقشه سازي را ضروري ) GIS(اده از سامانه هاي اطالعات جغرافیایی ارزیابی خطر سیالب با استفمسئله ضرورت تهیه نقشه هاي و اینکننده می باشند
در این مقاله سعی شده تا ضمن . واحل کشورمان در کرانه هاي دریاي عمران نیز در معرض تهدید خطرات طوفانهاي دریایی و سونامی می باشندس.تر می نماید

.]1[شودنیز بررسیارزیابی خطر سیالب ناشی از طوفانهاي دریایی و سونامی در سواحل جنوب شرقی ایرانهاينقشهشناسایی تهدیدات طوفانهاي دریایی، دقت
بطور ، طوفانها و سونامی سیالبهاي دریایی ناشی از و جنوب شرقی ایران در ابتدا ضمن بررسی کارهاي مشابه انجام شده در جهان و نتایج آنها ، وضعیت سواحل 

1:25000، توپوگرافی SRTMتهیه شده از داده هاي )DEM(مدلسازي خطر سیالبهاي ساحلی با استفاده از مدلهاي رقومی ارتفاع . مختصر شرح داده شده است 
)IRNCC25K( 1:2000و(IRNCC25K) مقایسه و ارزیابی گردیدند1:2000دو داده اول با داده هاي دقیقتر سازمان نقشه برداري ایران انجام و خطاهاي .

IRNCC25Kو DEMSRTMکه هر دوي داده هاينتایج مطالعه نشان داد DEM نشان دادندارتفاعها را بیش از اندازه واقعی و خطرات را کمتر از اندازه واقعی.
.قت آنها را ارزیابی نمودنتایج این مطالعه نشان داد که براي مدلسازي خطر سیالبهاي ساحلی باید از داده هاي دقیق استفاده کرد  و قبل از استفاده از داده ها د

IRNCC، مدل رقومی ارتفاع SRTM، دقت داده ها، تهیه نقشه خطر سیالب، مدل رقومی ارتفاع )DEM(مدل رقومی ارتفاع :کلیدواژه

مقدمه- 1
افزایش دلتاها و نواحی ساحلی امروزه سهم قابل توجهی از جمعیت جهان را درخود ساکن نموده اند و تراکم جمعیت نیز در این مکانها دائما درحال 

از کل مساحت خشکی هاي کره % 2متري از سطح دریاها زندگی می کنند که مساحت این ناحیه فقط 10جمعیت جهان تا ارتفاع % 10( است 
.  ]1[)می باشدزمین 

زیادي براي برآورد اثرات باال آمدن سطح آب دریاها بر روي خشکیها که بطور ساده اي با در نظر گـرفتن سـطوح   ) تحت وب بهنگام (امروزه ابزارهاي 
سـاحلی  ارتفاعی مشخص نسبت به سطح آب موجود دریاها کار مـی کننـد وجـود دارنـد کـه بطـور نمونـه مـی تـوان بـه نقشـه جهـانی سـیالبهاي             

)www.globalfloodmap.org(   ــا ــطح آب دریاهــــــ ــدن ســــــ ــاال آمــــــ ــاي بــــــ ــه هــــــ ــافی نقشــــــ ــایت اکتشــــــ و ســــــ
)http://www.globalwarmingart.com/wiki/Special:SeaLevel(این ابزارها عمدتا براي نشان دادن اثرات بـاال آمـدن آب   . می توان اشاره کرد

بهرحال اینکه این ابزارها و داده هاي مورد استفاده آنها تا چه اندازه براي آنالیزهاي فضایی بزرگ مقیاسـتر مـی   . در مقیاس جهانی استفاده می شوند
. ینی نمی باشدتوانند مورد استفاده قرار گیرند واضح و قابل پیش ب

این سایتها و : سایتها و ابزارهاي اینترنتی در دسترس عموم که براي تخمین اثر باال آمدن سطح آب دریاها بر روي سواحل طراحی شده اند-1شکل 
.می باشندGISو DEMابزارها همگی برپایه استفاده از 
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خطر سیالبهاي ساحلی در جنوب شرقی ایران-2
که سواحل جنوب شرقی ایران ، در حاشیه دریاي عمان بصورت اتفاقی و غیر معمول تحت تاثیر طوفان هاي استوایی قرار دارند و این در حالی است

در نواحی بسیاري در امتداد این خطوط ساحلی، بخصوص در بخش هاي شرقی و مرکزي ، امواج . این طوفان ها قادر به تولید امواج بزرگ هستند
از شاخص . شی از این طوفان ها شرایط غالب موج غالب رابراي طراحی تشکیل داده و خیزاب ناشی از آن موجب آبگرفتگی نواحی ساحلی می شودنا

. میالدي اشاره کرد2007ترین این طوفان ها می توان به طوفان گونو در سال 
ان و سونامی محدودیت وجود و دستیابی به داده هاي تاریخی فاز امواج طویکی از چالش هاي اصلی ارزیابی آبگرفتگی ساحل در دریاي عمان ناشی

بر این امر داللت ) اي عمان یبخصوص در در( نها نیز در این منطقه و نیز پدیده سونامی  تنوع مکانی آندرت نسبی وقوع این نوع طوفان ها . می باشد
.فی نخواهد بودآماري کااریخی براي ارزیابی هايدارد که یک بررسی ساده از وقایع ت

در طوفان که توسط سازمان بنادر و دریانوردي ایران انجام شده است طبق مطالعات انجام شده در طرح پایش و مطالعات شبیه سازي سواحل کشور
بینی شده براي دوره بازگشت متر رسیده که مقادیر پیش 4,3به ) با احتساب شرایط امواج اقیانوسی ( مذکور ارتفاع موج شاخص در حالت بحرانی 

.هاي مختلف در جدول زیر ارائه  می گردد

مقادیر پیش بینی شده ارتفاع موج شاخص در حالت بحرانی براي دوره بازگشت هاي مختلف در سواحل دریاي عمان-1جدول 
عرض )سال (دوره بازگشت 

جغرافیایی
طول 

جغرافیایی 100502510
8,37,05,74,325,061,5

900مکران گسلی است که در دریاي عمان وجود دارد و حدود . سواحل دریاي عمان در معرض وقوع سونامی نیز می باشند،عالوه بر امواج طوفان
که میالدي فعال شده به گونه اي 1945این گسل در سال .استشدهکشیده"عمان"و"ایران"ماکشورموازات سواحلبهکیلومتر طول دارد که

.ه بودفعال شدنیز این گسل)1865تا1855(1945سال قبل از سال 90تا 80البته . هزار کشته برجاي گذاشته استندچدر پاکستان
آخرین سونامی .فعال شود میزان خسارت به مراتب بیش از گذشته خواهد بود با توجه به گسترش شهرها و مناطق شهري و سواحل اگر این گسل

احتمالتاکید شود که قطعا این جریانها داراي دوره بازگشت هستند وبایدوسال پیش اتفاق افتاده است65یعنی میالدي1945کشور در سال
.]2[وجود داردآنمجددفعالیت

)GIS(دیدگاه سامانه اطالعات جغرافیایی- 2-1
پرکاربرد عمومی که نسبت به ارزیابی خطرسیالبها وجود دارد انجام می شود که بطور کلی، تهیه نقشه خطر سیالب ساحلی با استفاده از یک دیدگاه 

احتمال حوادث مخاطره آمیزي مانند سیالب ساحلی می تواند پیامدهاي بالقوه ناگواري براي دارایی هاي .]5[نشان داده شده است1در شکل 
در مورد ارزیابی خطر سیالب با استفاده از . میزان خطر سیالب ساحلی می باشداقتصادي و اکولوژیکی داشته باشد که این تعیین کننده –اجتماعی 

GIS2شکل( ، سه نوع داده مکانی مورد نیاز می باشد تا بتوان مدل هاي تعیین خطر سیالب هاي ساحلی را پیاده نمود.(

ساحلیخطر سیالبپهنه بندي تهیه نقشه و خطرمیزانبرآوردمعادله مفهومی -2شکل 

باالي بیشتر ارزیابی ها و برآوردهاي خطر سیالب در نواحی ساحلی با استفاده از مدلهاي رقومی ارتفاع و تخمین میزان خطر  باال آمدن سیالب بر
حیاتی می ابعاد پیکسل و دقت مدل رقومی ارتفاع براي ارزیابی درست خطر سیالب . منطقه مورد نظر می باشددر سطح مبناي ارتفاعی تراز آب 

زیرا این داده ها وضعیت هر نقطه از ساحل را در سناریوهاي مختلف سیالبهاي شبیه سازي شده تعیین می کنند که آیا به زیر سیالب خواهند . باشد
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ASTERمتر و90با دقت SRTM DEMشامل هاي در دسترس عمومیDEMبطور کلی . رفت یا نه GDEM متر می باشند که در 30با دقت
ولی بعلت رایگان و آماده بودن جهت . ها کم می باشدDEMمیالدي تهیه شده اند و به هرحال اندازه پیکسل و دقت این 2009و 2008سالهاي 

بعلت خطاهاي آنها در حال بازنگري اما استفاده از این داده ها براي ارزیابی خطر سیالب در نواحی ساحلی . مدلسازي، کاربرد وسیعی پیدا کرده اند
.می باشد

ها در منطقه مورد مطالعه سواحل جنوب شرقی ایرانDEMمقایسه -2-2
ناشی از آن را برپایه سیالب ساحلی و عواقبوردهاي خطراستان سیستان و بلوچستان ایران انتخاب شد تا تاثیر برآسواحل منطقه مورد مطالعه در 

از ، مدلسازي وضعیت سیالبهاي ساحلیدر این مطالعه.نمایدمقایسه ،با داده هاي دقیقتر مدلهاي رقومی ارتفاع که در دسترس عموم قرار دارند
سطوح خواهند رفت،رز تماس هیدرولوژیکی وتعیین نواحی که به زیر آب مبراي مشخص کردن. مطالعه شده اند"وان آب"دیدگاه موسوم به 

.و نتایج را بررسی نمودیمشده در پروژه است را انتخابکه مطابق سطح پیش بینیDEMازارتفاعی
تنها سلولهاي شبکه که مقادیر ،سطح تماسالیه در روش با استفاده از . سطح تماسالیه این  شبیه سازي به دو روش قابل انجام است ، با و بدون 

تهدید مستقیم زیر آب سلولهاي شبکه تحت تاثیر سیل یا آبهاي بازي که نشاندهنده و نیز در مجاورت سایر پایینتر از ارتفاع پروژه است ارتفاعی آنها 
فقط مقادیر ارتفاعی پایینتر از الیه تعیین شده در پروژه که در )بدون استفاده از الیه سطح تماس ( دوم در روش. می شوندرفتن هستند انتخاب 

شبیه سازي با استفاده از سطح تماس، به .ک فاصله معین از خط ساحل می باشند مشخص و بعنوان نواحی تحت تاثیر سیالب مشخص می شوندی
.در این مطالعه نیز از روش اول استفاده شد. نظر مناسبتر می آید زیرا سیالبهاي ساحلی تنها بر خشکیهاي مجاور خود تاثیر مستقیم دارند

در نواحی ساحلی کم ارتفاع سیستان و بلوچستان و شهرهاي چابهار و کناركمقیاس افقی و عمودي- 2-3
در این مطالعه او. اي درمورد برآورد جمعیت جهان که در مناطق ساحلی کم ارتفاع زندگی می کنند انجام داده استمطالعهآقاي مک گراناهان

این . متري از سطح دریا زندگی می کنند به تفکیک کشورها داشته است10یا 5با ارتفاع که در ناحیه ساحلیبرآوردي از تعداد جمعیت جهان 
مفهوم نواحی ساحلی کم ارتفاع که ایشان به آن اشاره می . ]6[انجام شده استGRUMPو داده هاي جمعیتی SRTMمطالعه براساس داده هاي 
که بصورت در لحظه قابل دسترسی است قابل مقایسه نترنتی باال آمدن سطح آبهاي جهانسایت اینقشه هاي موجود در کند، درمقیاس جهانی با 

.)1شکل( است
می تواند شامل سهم قابل توجهی از جمعیت جهان که ارزیابی. ودي مختلفی انجام شودخطر سیالب می تواند در سطوح مقیاس افقی و عمارزیابی

طالعه براي این این دو مقیاس م.شد یا فقط برآورد احتمال سیل گرفتگی یک بندرگاه کوچک را شامل شوددر دلتاهاي کم ارتفاع زندگی می کنند با
د و میزان دقت و انطباقنتا تاثیر استفاده از مدلهاي رقومی ارتفاع عمومی را در برآوردهاي خطر سیالبهاي ساحلی مشخص کناستفاده شدندمطالعه،

افقی مورد استان سیستان و بلوچستان در مقیاس بزرگ افقی و شهرهاي چابهار و کنارك در مقیاس کوچکتر. نداین داده هاي عمومی را تعیین کن
ن و و سطوح آبگرفتگی ناشی از برکشند طوفاکم ارتفاعساحلیاز سطح دریا بعنوان منطقهمتر 8,3ارتفاع تانظر ما هستند که با مقیاسهاي عمودي

ارزیابی مطالعاتی جهت انتخاب شدند، زیرا اغلب مقیاسهاي این دو منطقه مورد مطالعه بدین). 3شماره شکل (شدندمطالعه سونامی متناسب با آن
.استفاده شده بود  مانند اینها بودنددر جهانخطر سیالب که قبال

سازمان نقشه برداري 1:25000تهیه شده از نقشه هاي DEMو ، SRTMداده هاي عمومی تهیه شده از DEMاز افقی،این دو مقیاسبراي
در مقیاس عمودي نیزبا . استفاده شد)IRNCC2K(سازمان مذکور1:2000تهیه شده از نقشه هاي هیدروگرافی DEMو )IRNCC25K(کشور

. پوشش احتمالی انتخاب شدمتر بعنوان گزینه مناسب براي مطالعه سواحل تحت8,3توجه به مطالعات و سوابق موجود، ارتفاع موج 
و پس از تعیین این دو مقیاس افقی و عمودي، نوبت به مشخص کردن میزان دارایی هاي انسانی و اقتصادي در معرض تهدید می رسد که در این 

این .توجه شدبودند در معرض خطر که یتعداد جمعیت شهر ها و روستاهایمساحت ناحیه ساحلی و صرفا به ،مطالعه با توجه به داده هاي موجود
.و وزارت کشور ایران اخذ شده استمرکز آمار 1385از نتایج سرشماري سال ي جمعیتیداده ها
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هاي مورد استفاده براي مدلسازي تاثیر سیالب ساحلی بر شهرها و روستاهاي ساحلی سیستان و بلوچستانDEMمقایسه : 3شکل

متر استفاده شد 90و اندازه پیکسل 1:25000با مقیاس )IRNCC(تهیه شده توسط سازمان نقشه برداري ایران DEMو SRTM DEMهاي داده 
. بعنوان یک داده نسبتا صحیح زمینی جهت مقایسه استفاده شدمتر 2و اندازه پیکسل 1:2000تهیه شده توسط نهاد اخیر با مقیاس DEMو نیز از 

این ناحیه مطالعاتی شامل مناطق پرجمعیت شهري و روستایی مانند شهر چابهار و کنارك و یک سري از سواحل کم جمعیت است که ارزیابی خطر 
شد استفاده 1:2000و  براي بدست آوردن دقت بهتر در مناطق پرجمعیت از داده هاي دقیقتر با مقیاس هر ناحیه متفاوت می باشدسیالب نیز در 

.)4شکل(ها مورد بررسی قرار گرفتDEMمار خطاهاي ناشی از استفاده از هر کدام از آو

هاDEMتعداد جمعیت تحت تاثیر سیالب در مدلسازي با استفاده از مساحت نواحی ساحلی  و  مقایسه : 4شکل

مقایسه داده هاي مختلف در نواحی ساحلی خلیج چابهار- 2-4
برکشند طوفان دریایی در سواحل با توجه . حل برخورد می کند در نظر گرفتیمدریایی یا امواج سونامی فرضی را که به سوایک طوفان براي مدلسازي 

. ارتفاع برکشند طوفان با تراکم تعداد طوفانها ارتباط مستقیم دارد. می باشددر ارتباط با دوره بازگشت آنبه شدت آن می تواند متفاوت باشد و این
با مشخص .  گشت برکشند طوفان و سونامی ، مطالعه و استخراج شده استستان و بخصوص بندر چابهار دوره بازاستان سیستان و بلوچبراي سواحل

. ها ما می توانیم گسترش عمودي و افقی سیالب را در این نواحی ساحلی مشخص و مطالعه کنیمDEMکردن ارتفاع موج مذکور بر روي این 
تهیه شده از داده هاي DEMداده هاي اعی بین این داده ها با استفاده از آمار خطاها قابل بررسی است که با در نظر گرفتنآمار تفاوتهاي ارتف

تفاوتها در برآورد محدوده تحت . قابل انجام استبعنوان داده هاي صحیح زمینی و مقایسه سایر داده ها با آن )IRNCC25K(1:2000هیدروگرافی 
ها DEMاین اندازه گیري خطاها بعنوان وسیله اي براي تعیین دقت ارتفاعی . پوشش سیالب با استفاده از اندازه گیري خطاها قابل انجام می باشد

واحی ساحلی مورد مطالعه براساس نمونه هاي اها براي نآمار خط. هر پیکسل با مقادیر واقعی محاسبه شدنداین خطاها با مقایسه مقادیر. استفاده شد
.محاسبه گردیدانتخابی



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1152:کدمقاله...و سامانه) DEM(بررسی نقشه هاي برآورد خطر سیالب ساحلی تهیه شده با مدل رقومی ارتفاع 

کنارك-علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و 

هاي مورد استفادهDEMتجزیه و تحلیل آمار خطاهاي ارتفاعی -2-5
و انحراف معیار ) ME(، میانگین خطا )RMSE(با استفاده از سه تابع خطاي میانگین ریشه مربعاتIRNCC25Kو SRTMآمار خطاي داده هاي 

)SD (محاسبه گردید .RMSE براي اندازه گیري تطابق یک سري از داده ها با داده هاي واقعی صحیح، بطور وسیعی کاربرد پیدا کرده و بعنوان
نیز بعنوان یک شاخص مهم براي ارزیابی دقت ارتفاعی استفاده می شود زیرا وضعیت MEشاخص . شاخص استاندارد دقت نقشه ها بکار می رود

نیز اطالعاتی در مورد نحوه پراکنش SDشاخص . ها را نسبت به داده هاي واقعی بصورت بیش از انتظار و یا کمتر از انتظار نشان می دهدتوزیع داده 
.خطا در هر کدام از داده ها چقدر می باشدو نحوه توزیعخطاها فراهم می کند و نشان می دهد که بزرگی

ن در ادامه می ین منظور استفاده کنیم که نتایج آمقایسه دقت مجبور شدیم که از یک سري نمونه داده ها براي ابا توجه به حجم زیاد داده ها براي 
با در نظر IRNCC2Kونیز IRNCC25Kو SRTMبر همین اساس براي مقایسه نواحی کم ارتفاع ساحلی مشخص شده بر روي داده هاي . آید

برابر IRNCC2K ،2نتایج نشان داد که نواحی کم ارتفاع برآورد شده با استفاده از داده اي .ه شدنه هاي مناسب جهت مقایسه استفادگرفتن نمو
. استIRNCC25Kاز داده هاي بیشتر برابر1,5و SRTMاز نواحی مشابه در داده هاي بیشتر

مقدار میانگین SRTM DEMبراي داده هاي . شدیماخص هاي آماري مربوطه مواجه در مورد همه شپس از محاسبه آمار خطاها،ما با مقادیر بزرگی
DEMمعناي این مقادیر این است که هر دوي داده هاي . متر می باشد-3,7این مقدارIRNCC25K DEMمتر و براي داده هاي - 4,2خطاها 

هر دوي RMSEاز منظر مقیاس افقی این مطالعه، . کوچک مقیاس ارتفاع را براي کل سواحل استان سیستان و بلوچستان بیشتر در نظر گرفته اند
SDمقدار SRTM DEMبراي . بدست آمد) متر8,3(بزرگتر از دامنه ارتفاع موج مدلمتر است نیز حتی 9,3و 11,3داده هاي فوق نیز که مقادیر 

.می باشددومیبدست آمد که نشاندهنده وضعیت بهتر داده هاي 9,5مقدار IRNCC25K DEMو براي داده هاي 10,8ز نی

و پیشنهادنتیجه گیري- 3
استفاده از داده هاي . براي ارزیابی خطر سیالب و تهیه نقشه هاي آن باید توجه ویژه اي به داده هاي پایه مورد استفاده نموداین مطالعه نشان داد که 

در را باید بررسی هاي الزم DEMSRTMدقیق نتایج بهتر و دقیقتري را در پی خواهد داشت و براي استفاده از داده هاي در دسترس عموم همانند 
.دادها قبل از استفاده در مدلسازي انجام مورد دقت آن

IRNCC25Kو DEMSRTMهر دوي داده هايوان نتیجه گیري کرد کهطور کلی می تب DEM ارتفاعها را بیش از اندازه واقعی و خطرات را
برابري براي مناطق تحت 2,5بیش از ن براي مناطق پرجمعیت با یک ضریب کمتر از اندازه واقعی براي کلیه سطوح ارتفاعی نشان می دهند و ای

IRNCC25Kبراي همه سطوح ارتفاعی مشخص شده، دقت داده هاي .مشخص شدناشی از آنمتاثر شدهو جمعیت انسانی سیلپوشش DEM

IRNCC2Kبهبود و نتایج نزدیکتري بهتر DEMSRTMنسبت به  DEMنشان می داد.
می باشد که در تبطمرنیز برداشت شده به تعداد و نحوه پراکنش نقاط ارتفاعی عالوه بر دقت عمودي و افقی ) توپوگرافی (دقت داده هاي ارتفاعی 

IRNCC25Kمتر مربع یک نقطه و براي 90براي هر DEMSRTMداده هاي مورد  DEMسازمان نقشه (سازمان تولید کننده آن مطابق با نظر
IRNCC25Kاما با توجه به نتایج این مطالعه دقت داده هاي . متر مربع یک نقطه می باشد10براي هر ) برداري کشور DEM کمتر از انتظار

براي مناطق ) 1:5000از مقیاس بزرگتر( لزوم تهیه داده هاي دقیق . مشخص شد که الزم است در این خصوص تحقیقات بیشتري صورت بگیرد
مدلسازيو روستایی،شهريمسکونی شهري و پرجمعیت ساحلی بیش از پیش نمایان شده است که با توجه به ارتفاع و استحکام ساختمانهاي 

مد نظر قرار بستر شهرها و مناطق مسکونی ساحلی کلیدر این مطالعه صرفاً وضعیت توپوگرافی. می نمایدسیالبهاي ساحلی خاص خود را الزم
از سوي دیگر در برخی . گرفته است که براي مدلسازي دقیق خطر سیالبهاي ساحلی ناکافی می باشد و لذا مطالعات و تحقیقات بیشتري را نیاز دارد

مشخص شد که شهر ها و روستاهاي پرجمعیتی در یک سطح ارتفاعی کامال خطرناك از نظر خطر سیالب ساحلی قرار ، نواحی ساحلی این منطقه
بعنوان مثال شهر کنارك و ( دارند و در مجاورت آنها نیز تا فاصله افقی زیادي مناطق مرتفع جهت پناهگاه موقت در هنگام هجوم سیالب وجود ندارد 

شنهاد می گردد ضمن انجام مطالعات بیشتر در این خصوص، ایجاد پناهگاههاي مرتفع مسکونی که بتواند در مواقع خطر لذا پی). روستاهاي مجاور آن
ایجاد سامانه هاي هشدار سیالبهاي دریایی و سونامی نیز بسیار .پذیراي جمعیت انسانی ساکن در این مناطق ساحلی باشد مورد نظر قرار گیرد

.سدضروري و حیاتی به نظر می ر
ه در پایان الزم است ذکر شود که این مطالعه فقط براي یک قسمت کوچک از سواحل تحت تاثیر سیالبهاي دریایی و با داده هاي محدود انجام شد

بهاي است و الزم است براي کلیه سواحل در معرض خطر این مطالعات با داده هاي بیشتر و دقیقتر انجام پذیرد تا بتواند ابعاد دقیق خطرات سیال
.تعیین نمایدکنین این مناطق مشخص وساحلی را براي سا
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