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 چکیده

-و پهنه سازیدلمشود. ترین مخاطرات طبیعی جهان است که موجب خسارات جانی و مالی فراوانی میسیل یکی از رایج ف:زمینه و هد

 سازیلبندی مناطق در معرض خطر سیل امری ضروری در کاهش احتمال سیل و خسارات حاصل از آن است. هدف پژوهش حاضر مد

 شد. انجام 1393ال طالعات ساها و پژوهش بر اساس داده سو است.قره آبخیز حوضه در گیرهای سیلگیری و تعیین پهنهاحتمال سیل

معیار  11 ناسی تعدادبا بررسی مطالعات صورت گرفته و نظر کارششد.  استفادهپژوهش از روش ارزیابی چندمعیاره در این  روش بررسی:

، یکاربری اراض زهکشی، ز: بافت خاک، شدت بارندگی، شیب، تراکمگیری انتخاب شد. این معیارها عبارتند ابرای تهیه نقشه احتمال سیل

دهی، زنسازی و ودتاندارفاصله از آبراهه، مرفولوژی، ارتفاع، رتبه آبراهه، تراکم پوشش گیاهی و شاخص موقعیت توپوگرافیک. پس از اس

-یلس نقشه احتمال منطقه تهیه شد. در نهایت،گیری در دار ادغام شدند و نقشه احتمال سیلوزن خطی ترکیب معیارها بر اساس روش

 بندی شد. کالس شدت طبقه 5گیری به 

با احتمال  ناطقیم درصد را 67/25گیری بسیار کم، درصد حوضه را مناطقی با احتمال سیل 34/18نتایج نشان داد حدود  ها:یافته

درصد  41/7یاد و زگیری با احتمال سیل مناطقی درصد را 56/22گیری متوسط، با احتمال سیل مناطقی درصد را 02/26گیری کم، سیل

 دهد. گیری بسیار زیاد تشکیل میبا احتمال سیل مناطقی را

  تکرار مدل 22ز اگرفت. نتایج حاصل  قرار بررسی مورد معیارها وزن در تغییر به نسبت نتایج حساسیت میزان گیری:بحث و نتیجه

 برای مبنایی عنوان هب تواندمی و بوده برخوردار مناسب اطمینان درجه از این پژوهش در شده یهارا گیریسیل احتمال نشان داد نقشه

هی و قویت پوشش گیابندها، بهسازی و تاجرای اقدامات جبرانی مانند احداث سیل .شود استفاده مطالعه مورد حوضه در آتی مطالعات

 ه امری ضروری است.گیری در این حوضحفظ حریم آبراهه جهت کاهش احتمال سیل

 سوقره آبخیزگیری، حوضه ، ارزیابی چندمعیاره، سیل، تحلیل حساسیتبندیپهنه های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: Flood is a major global natural hazard which causes great human and 

financial losses. Flood hazard modeling and zoning is critical for reducing flood hazards and 

damages. The main aim of the present study is to model the likelihood of flooding and identify flood 

prone zones in Gharesoo Watershed., Golestan, Iran. The research is based on data and information 

produced in 2014. 

Method: The multi-criteria evaluation method was used in this research. Based on a review of studies 

and expert opinion, 11 criteria were selected to model the likelihood of flooding, including; soil 

texture, rainfall, slope, drainage density, land use, distance to river, geomorphology, elevation, stream 

order, NDVI, and topographic position index. After standardization and weighting of the criteria, they 

were combined using Weighted Linear Combination method that resulted in the likelihood of flooding 

map. Finally, the flooding map was classified into five severity zones.          

Findings: The results showed that the very slight, slight, moderate, severe, and very severe flood 

zones encompass 18.34%, 25.67%, 26.02%, 22.56%, and 7.4%1 of the watershed, respectively. 

Discussion and Conclusion: The sensitivity of the results to criteria weights was examined. 

Sensitivity analysis with 22 repetitions showed the map of flooding likelihood has adequate reliability 

and can be used as a basis for future studies in Gharesoo Watershed. Implementation of mitigation 

measures such as using flood walls, vegetation rehabilitation of riparian vegetation and protection if 

river buffer are necessary to reduce flooding likelihood in the watershed. 
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 قدمه م

  شود. یرار جهان مساست که ساالنه موجب خسارات جانی و مالی فراوانی در  طبیعیمخاطرات  ترینپرهزینهترین و سیل یکی از رایج

خیز دنیا، شدت وقوع سیل و ر ایران، همانند سایر مناطق سیل. د(1) دهدمیلیون نفر را تحت تاثیر قرار می 170این پدیده ساالنه زندگی 

 د وقوع سیلهد تعدادگیری افزایش داشته است. روند افزایش سیل در پنج دهه گذشته نشان میخسارات ناشی از آن به طور چشم میزان

سارات ناشی از سیل را ها خ. توسعه مناطق مسکونی و صنعتی در حریم آبراهه(2) برابر شده است 10تقریبا  40نسبت به دهه  80در دهه 

 چند برابر کرده است. 

          شیب، ،شکل مانند حوضه فیزیکی های ر کنترل و مبارزه سیل شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت بسیار زیادی دارد. ویژگید

 و تعرق و تبخیر االبی،چ و تلفات برگابی و ذخیره بارش، مانند هیدرولوژیکی های ویژگی با همراه زمین، ناهمواری و اهآبراهه یشبکه

 دخالت آن از اشین های خسارت میزان و افزایش کاهش یا سیالب تشدید و بروز در بشری، هایفعالیت از ناشی تاقداما و نفوذپذیری

را کاهش  ی حاصل از آنهای جانی و مالتواند میزان وقوع سیل و آسیبخیز و مدیریت اصولی میتجزیه و تحلیل مناطق سیل (.2) دارند

بندی خطر قشه پهنهن (.3ترین اهداف دانشمندان در زمینه مخاطرات طبیعی است )کی از مهمخیزی یهای پتانسیل سیل. تهیه نقشهدهد

ریزی مهثر در برنازاری موتواند به شناسایی مناطق دارای خطر باال و مناطق نیازمند اقدامات جبرانی کمک نماید و به عنوان ابسیل می

  توسعه شهری و صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

-HECتوان به که از جمله می زی مورد استفاده قرار گرفته استخیگیری و سیلافزارهای مختلفی در زمینه پتانسیل سیلا و نرمهروش

HMS  وRAS-HEC (4  5و)،  1مدلSTREAM (6)  ساده جهت ابزاری چندمعیاره، ارزیابی روش اشاره کرد.( 7ارزیابی چندمعیاره )و-

 و دهیوزن از پس و شوند،می تعیین اهداف با متناسب معیارهای از ایمجموعه ابتدا روش این در. ستا پیچیده هایگیریتصمیم سازی

 GISهای ارزیابی چندمعیاره به صورت ترکیب با استفاده از روش. گیرندمی قرار استفاده مورد یابیمکان و ارزیابی منظور به بندیاولویت

 .(7) سازی مناطق در معرض خطر استو مدل ارزیابیهای مکانی، ابزاری مناسب برای ادهبه دلیل توانایی آن در تجزیه و تحلیل د

   اند.مورد استفاده قرار گرفتهدر جهان و ایران های فراوانی بندی خطر سیل در پژوهشهای ارزیابی چندمعیاره به منظور پهنهروش

 از پژوهش این انجام برای پرداختند. چایوع سیالب در حوضه آبریز مردقبندی پتانسیل خطر وقپهنهبه ( 2) و همکاران زاده آروقخیری

 وقوع خطر با رابطه در فرعی و اصلی متغیرهای به دهیوزن و اثر میزان تعیین شد. برای استفاده تحلیلی و میدانی توصیفی، هایروش

ترین اهمیت و پوشش گیاهی و یب و ارتفاع رواناب بیشاستفاده شد. نتایج نشان داد عامل ش (2ANPای )شبکه تحلیل فرآیندسیالب از 

    بندی خطر سیالب در برای پهنه( 8صالحی و همکاران ) ترین اهمیت را در رابطه با رخداد سیالب در منطقه دارند.شناسی کمسنگ

ها از اعداد مقایسه زوجی گزینه استفاده کردند. در این روش برای (3Fuzzy AHP) شهر تهران از فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی فازی

( با استفاده از 9قاسمی و همکاران )شود. گیری هندسی استفاده میها از روش میانگینها و ارجحیتفازی و برای به دست آوردن وزن

        (3) فتحی و عابدینی. کردندخیزی و عوامل موثر بر آن را در حوضه بالقلی چای بررسی ( سیلAHPتحلیل سلسله مراتبی ) فرآیند

                                                           
1 - Spatial Tools for River basin Environmental Analysis and Management 
2 - Analytical Network Process 
3 - Analytic Hierarchy Process 
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درصد منطقه تحت تاثیر  15نتایج نشان داد بیش از بندی خطر وقوع سیالب در حوضه خیاوچای استفاده کردند. برای پهنه ANPاز روش 

دار برخورترین میزان اهمیت و تاثیر بر قوع این امر شناسی از بیشد و عامل شیب و سنگ قرار دارخطر وقوع سیالب با پتانسیل بسیار باال

و از  AHPها با استفاده از روش ای در یونان پرداختند. آنبه ارزیابی خطر سیل در مقیاس منطقه (1همکاران ) و کازیاکیس .هستند

        مقایسه نتایج حاصل با آمار وقوع سیل نشان داد روش معرفی شده نتایج ترکیب معیارها یک شاخص خطر سیل طراحی نمودند.

( از روش ارزیابی چندمعیاره و منطق فازی برای نقشه سازی مناطق در خطر سیل 10همکاران ) و پاپائیونوکند. می ارایهقابل اعتمادی 

 مدل بود. حاصل از های وقوع سیل گویای اعتبار نتایجبندی و مقایسه نتایج با دادههای مختلف طبقهاستفاده از روشاستفاده کردند. 

 شده است. ارایه 1بندی سیل در جدول مورد استفاده در پهنه به همراه معیارهای بیشترمطالعات 

       (.1) شودبندی میاقدامات جبرانی جهت کنترل سیل تقسیم ارایهمدیریت خطر سیل معموال به دو بخش ازیابی خطر سیل و 

از روش ارزیابی ن منظور بر بخش اول مدیریت خطر سیل، یعنی معرفی مناطق در خطر سیل متمرکز شده است. به ای پژوهش حاضر

هدف پژوهش شناسایی مناطق دارای احتمال سو استفاده شده است. قره آبخیز حوضه در گیریسیل بندی احتمالچندمعیاره برای پهنه

گیری نقشه احتمال سیلگیری زیاد به عنوان مبنایی برای مطالعات آتی در جهت اجرای اقدامات جبرانی برای کنترل سیل است. سیل

         . شودمی بندیطبقه شدت کالس 5 به (Natural breaks) شکست های طبیعیاصل از روش ارزیابی چندمعیاره با استفاده از ح

 .گیردمیمیزان قابلیت اطمینان نتایج حاصل توسط تحلیل حساسیت مورد بررسی قرار عالوه، هب

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

   کیلومترمربع وسعت، 1610با  حوضه (. این1سو در استان گلستان است )شکل وهش حاضر حوضه آبخیز قرهمنطقه مورد مطالعه در پژ

عرض  و شرقی دقیقه 44 و درجه 54 تا دقیقه 2 و درجه 54 طول جغرافیایی دهد و درمی تشکیل را استان گلستان مساحت درصد 8

 آبخیز حوضة شرق به و شمال از سوقره آبخیز حوضةاست.  گرفته قرار شمالی دقیقه 00 و درجه 37 تا دقیقه 37و  درجه 36 جغرافیایی

 روستای در شود ومحدود می خزر بزرگ دریاچة نیز و گرگان آبخیز خلیج به حوضة غرب از و نکارود آبخیز حوضة به جنوب از گرگانرود،

دشت  حوضه شمال در و شده پوشیده جنگل توسط وبجن در سوحوضة آبخیز قره عمدة گردد. سطحمی دریاچه تخلیه این به سوقره

های گرگان، کردکوی و بندرترکمن (. مساحت زیادی از شهرستان11دهد )را تشکیل می حوضه سطح مسکونی و کاربری زراعی با آبرفتی

 اند.واقع شده حوضه این در
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 سو در استان گلستانموقعیت حوضه آبخیز قره -1شکل 

Fig 1- Location of Gharesoo Watershed in Golestan Province 

 روش کار

 ارزیابی روشاز روش ارزیابی چندمعیاره استفاده شد. سو در حوضه آبخیز قرهگیری احتمال سیل تهیه نقشهدر این پژوهش برای 

 تعیین اهداف با متناسب یمعیارها از ایمجموعه ابتدا روش این در. است پیچیده هایگیریتصمیم سازیساده جهت ابزاری چندمعیاره،

 بر مکانی ریزیبرنامه در روش این. گیرندمی قرار استفاده مورد یابیمکان و ارزیابی منظور به بندیاولویت و دهیوزن از پس و شوند،می

بررسی زیابی، مراحل اصلی این پژوهش شامل انتخاب معیارهای ار (.12) گیردمی قرار استفاده مورد فازی منطق تئوری کاربرد پایه

افزارهای در انجام پژوهش از نرم حساسیت است. تحلیلدهی معیارها، ترکیب معیارها و استانداردسازی معیارها، وزن، معیارهاهمبستگی 

IDRISI Selva  وArcGIS 10.2 .استفاده شد 

 

 انتخاب معیارهای ارزیابی

که بدون افزایش پیچیدگی  گیری باشند، به طوریجامع و قابل اندازه معیارهای ارزیابی باید دارای حداقل تعداد ممکن و در عین حال

گاه برابر گیری هیچتعداد معیارها برای یک مساله تصمیم در مورد مساله مورد نظر فراهم آورند.گیری مساله پایه مناسبی برای تصمیم

  بررسی تعداد زیادی از مطالعات (.7باشد )تواند متفاوت گیران مینبوده است. تعداد معیارها با توجه به منطقه مورد مطالعه و تصمیم

از میان  به طور نمونه،ی مورد استفاده است. تنوع معیارهاگویای گیری و خطر سیالب سازی احتمال سیلمدلانجام شده در مورد 

            .تهیه شد 1جدول به صورت ستفاده روش و معیارهای مورد اای از انتخاب شد و خالصهمطالعه در این زمینه  20مطالعات صورت گرفته،

و همچنین نظر  و در نظر گفتن اهمیت معیارهای استفاده شده در این مطالعات 1ارایه شده درجدول عات در این پژوهش با بررسی مطال

بارندگی، شیب، شدت اک، این معیارها عبارتند از: بافت خ شد. انتخابگیری معیار برای تهیه نقشه احتمال سیل 11کارشناسی تعداد 

برای  رفولوژی، ارتفاع، رتبه آبراهه، تراکم پوشش گیاهی و شاخص موقعیت توپوگرافیک.وتراکم زهکشی، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه، م

 ( 11) گلستان استان آمایش طرح در شده تهیه های رستریالیه ازافت خاک، کاربری اراضی، مرفولوژی، ارتفاع و شیب معیارهای ب

 است.در ادامه توضیح داده شده نحوه تهیه سایر معیارها متر است.  30×30های های رستری سلولمقیاس الیه شد. استفاده
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 گیری و خطر سیالبسازی احتمال سیلمطالعه انجام شده در زمینه مدل 20مروری بر  -1جدول 

Table 1- A review of 20 studies in the field of modeling the flooding likelihood and flood risk  
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 WLC (1395طرح آمایش استان گلستان ) 11 1
  

                    
                    

                                    ANP (1394عابدینی و فتحی ) 3 2
       

              AHP (1394قنبرزاده و همکاران ) 13 3
                             

                      AHP (1394محمودزاده و همکاران ) 14 4
                     

                                        AHP (1393همکاران ) قاسمی و 9 5
   

               AHP-Fuzzy (1392صالحی و همکاران ) 8 6
                            

           منطق فازی (1392نظم فر و همکاران ) 15 7
                               

 

      ANP (1391خیری زاده آروق و همکاران ) 2 8
 

     
                               

                           مدل فازی (1391قنواتی و همکاران ) 16 9
                

                     AHP (1391امیر احمدی و همکاران ) 17 10
                      

                                 MCE (1389فرجی سبکبار و همکاران ) 18 11
          

                                           MCE (2015پاپائیونو و همکاران ) 10 12

                            AHP (2015الکارچی ) 19 13
               

                                   AHP (2015کازیاکیس و همکاران ) 1 14
        

                                       AHP (2015پور و جمالی )آرایان 20 15
    

                AHP (2014راجی ) 21 16
                           

 MCE (2011المورجان ) 22 17
 

                
                         

     MCE (2013کریشنامورتی ) 23 18
   

   
                

 
               

     MCE (2004یالچین و آکیوریک ) 24 19
   

   
     

               
            

     MCE (2001پراموجانی و همکاران ) 25 20
   

   
     

               
            

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 7 9 10 11 12 13 14 18 مقاله مورد بررسی 20تعداد دفعات استفاده معیار در 
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 1ت رابطه شاخص اصالح شده فورنیه به صور .(1شده است ) ارایهفورنیه  شده شاخص اصالحشدت بارندگی توسط  بارندگی:شدت 

 (.26شود )محاسبه می

 FIM =    (                                                                                         1رابطه )

 

-تعداد سال Nو  jمتر( در سال متوسط بارندگی ساالنه )میلی j ،jPو سال  iمتر( در ماه متوسط بارندگی ماهانه )میلی ijPدر این رابطه، 

( 1384-1393سال ) 10ایستگاه بارندگی طی  19های متوسط بارندگی ماهانه و ساالنه در این پژوهش از داده های مورد بررسی است.

های خارج از منطقه مورد مطالعه و های تعدادی از ایستگاهستفاده شد. به منظور افزایش دقت روند درونیابی برای تهیه الیه نهایی، از دادها

های بارندگی در محیط برنامه اکسل آماده سازی شدند و شاخص اصالح شده فورنیه برای هر ایستگاه در نزدیکی آن نیز استفاده شد. داده

        تهیه گردید.  شدت بارندگیای از شدند و یک الیه نقطه GISها بر اساس مختصات جغرافیایی وارد ه گردید. در نهایت دادهمحاسب

 برای کل منطقه تولید گردید. بارندگی شدت الیه رستری )1IDW(معکوس  وزنی در نهایت با استفاده از روش درونیابی فاصله

 Textureتور تفاده از دساین معیار با اسالیه رستری برای تهیه دهد. کم آبراهه را در منطقه نشان میتراکم زهکشی ترا تراکم زهکشی:

 محاسبه شد. 5×5های آبراهه در یک پنجره افزار ایدریسی فراوانی سلولدر نرم

  بین اقلیدسی فاصله توردس این. شدتهیه  ایدریسی افزارنرم در Distance دستور توسط هآبراه از فاصله رستری الیه فاصله از آبراهه:

 (.27) گیردمی اندازه را هدف عارضه تریننزدیک و سلول هر

 ند. از اتصال گیرمی 1به های آبراهه رتبندی سرشاخهبراهه توسط روش استرالر محاسبه شد. در این روش رتبهآبندی رتبه رتبه آبراهه:

دیگر  2داقل، یک آبراهه رتبه حشود که تبدیل می 3زمانی به آبراهه رتبه  2آبراهه رتبه د. آیبه وجود می 2آبراهه رتبه  1دو آبراهه رتبه 

  صورت تا هنگامی که تمام بندی به همینآید. این رتبهبه وجود می 4آبراهه رتبه  3به آن بپیوندد. از اتصال دو یا چند آبراهه رتبه 

و سپس الیه رستری آن در  انجام شد ArcGISافزار بندی آبراهه به صورت چشمی در نرمرتبه (.28بندی شوند ادامه دارد )ها رتبهآبراهه

 افزار ایدریسی تهیه شد.نرم

( 2NDVIگیاهی، شاخص تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده ) پوشش های تراکمیکی از پرکاربردترین شاخص تراکم پوشش گیاهی:

 گردد.محاسبه می 2مز نزدیک و باند قرمز توسط رابطه است که بر اساس میزان انعکاس در باندهای مادون قر

NDVI  =                                                                                                                      (2رابطه )

Near Infra-red  باند( تصاویر سنجنده  4= مادون قرمز نزدیکTM) 

Red  باند( تصاویر سنجنده  3= قرمزTM) 

 .شد استفاده 2013 سال 8 لندست ماهواره TM سنجنده تصاویر از از NDVI الیه رستری تهیه برای

 

                                                           
1 - Inverse Distance Weighted 
2 - Normalized Difference Vegetation Index 
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( 29) 2000شده توسط آستین و همکاران در سال  ارایهبرای تهیه الیه موقعیت توپوگرافیک  از روش  شاخص موقعیت توپوگرافیک:

            Percentileیالیه شود.استفاده می Percentileشیب و  الیهدو  ازتوپوگرافی موقعیت برای تهیه الیه روش  در ایناستفاده شد. 

نوشته شده است.  2000در سال  John Gallantایجاد شد. این نرم افزار توسط  pctlافزار در نرم  ElevResGridبا استفاده از الگوریتم 

شود. به طور معمول این شعاع توسط کاربر نقطه یک دایره با شعاع مورد نظر از مرکز هر نقطه در نظر گرفته میدر این الگوریتم برای هر 

     یارهگیرند، فضای تحلیل دربمتر وارد شد. نقاط ارتفاعی که در درون این دایره قرار می 200شود که در این مطالعه شعاع تعیین می

کند که همگی دارای شعاع یکسان هستند. الیه ها را ایجاد میای از شبکهمجموعه ElevResGridریتم دهند. الگوآن نقطه را تشکیل می

Percentile  ای که دارای باالترین ترین شعاع است ارزش صفر و نقطهی صفر تا یک قرار دارد. نقطه ای که در دایره دارای کمدر محدوده

و   Percentileالیه ها،به منظور ترکیب الیهگیرند. می 5/0ی ارتفاع برابر هستند ارزش گیرد و نقاطی که داراشعاع است ارزش یک می

افزار ایدریسی در نرم crosstabبا استفاده از دستور  الیهاین دو با ترکیب در نهایت  (.29)ند بندی شدطبقه 2درجه شیب مطابق جدول 

 .مشخص شدندب میانی، شیب پایینی و طبقات مسطح و مناطق زهکشی قله، شیب باالیی، شی موقعیت توپوگرافی شامل یشش طبقه

 

 (29از  برگرفته) هیه نقشه موقعیت توپوگرافی اولیهبندی مجدد برای تماتریس طبقه -2جدول 

Table 2- Reclassification matrix for preliminary topographic position (29)   

 0-1 1-2 2-3 3بیش از 
 درجه شیب

Percentile          

 15/0 تر ازکم زهکشی زهکشی زهکشی یزهکش

 15/0-25/0 زهکشی زهکشی زهکشی زهکشی

 25/0-35/0 زهکشی زهکشی زهکشی شیب پایینی

 35/0-40/0 زهکشی زهکشی شیب پایینی شیب پایینی

 40/0-45/0 زهکشی مسطح شیب پایینی شیب میانی

 45/0-55/0 مسطح مسطح شیب میانی شیب میانی

 55/0-58/0 مسطح شیب پایینی شیب میانی شیب باالیی

 58/0-65/0 شیب پایینی شیب پایینی شیب میانی شیب باالیی

 65/0-75/0 شیب میانی شیب میانی شیب باالیی شیب باالیی

 75/0-85/0 شیب باالیی شیب باالیی شیب باالیی شیب باالیی

 85/0 از تربیش قله قله قله قله

 

 معیارها گیهمبست بررسی

 حذف را هاالیه سایر و کرد سازیمدل فرآیند وارد را همبسته هایالیه از یکی توانمی است، زیاد هاالیه بین همبستگی که مواقعی در

 .گرفت قرار بررسی مورد ایدریسی افزارنرم در PCA دستور توسط هاالیه بین همبستگی پژوهش این در. نمود
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 استانداردسازی معیارها

 استانداردسازی. است ضروری امری هاآن کردن استاندارد هستند مختلفی گیریاندازه مقیاس دارای معیارها از یک هر که دلیل این به

. دارد وجود استانداردسازی برای مختلفی هایروش(. 30) شود انجام تواندمی 255 تا 0 یا 1 تا 0 مقیاس در و فازی عضویت توابع توسط

 که است خطی گذاریمقیاس روش ترینساده. است گذاریمقیاس نقاط عنوان به ارزش ترینکم و ترینبیش از استفاده شرو ترینمعمول

 (:27) شودمی محاسبه 3رابطه  صورت به

 Xi= (Ri-Rmin)/(Rmax-Rmin)* standardized- range                                              (  3رابطه )

Xi :استانداردسازی از بعد ولسل ارزش  

Ri :استانداردسازی از قبل سلول ارزش 

Rmin :ارزش ترینکم 

Rmax :ارزش ترینبیش 

Standardized- range :سازییکنواخت تغییرات دامنه 

 وهشپژ این در(. 12) است( بایت مقیاس) 0 -255 و( واقعی عددی مقیاس) 0 -1 دوصورت به معموال سازییکنواخت تغییرات دامنه

 درک برای غنی ریاضی پایه یک فازی مجموعه تئوری. گرفت صورت Fuzzy دستور توسط ایدریسی افزارنرم در فاکتورها استانداردسازی

 صورت به عضویت توابع دستور این در. کندمی تولید معیارها ترکیب و ارزیابی در گیریتصمیم قوانین ایجاد و گیریتصمیم مشکالت

 کاهشی ، یکنواخت افزایشی شکل سه دارای توابع این از هرکدام. است شده تعریفکار  توسط شده تعریف و کلش J ، شکل S ، خطی

 تعریف ابعت از شدهبندیطبقهمورد معیارهای  در و خطی توابع از برای معیارهای کمی پژوهش این در(. 27) هستند  متقارن و  یکنواخت

   یابد. در تابع خطی کاهشی گیری افزایش میافزایشی با افزایش ارزش معیار، احتمال سیل در تابع خطی .شد استفاده کاربر توسط شده

کاربر به هریک از طبقات ارزشی بین صفر تا یک  توسط شده یابد. در تابع تعریفگیری کاهش میبا افزایش ارزش معیار، احتمال سیل

روش شده است.  ارایه 3معیارها در جدول  استانداردسازیه نحو .یری استگها در احتمال سیلکه نشان دهنده اهمیت آن گیردتعلق می

 ( و نظر کارشناسی انتخاب شده است.1شده به طبقات معیارها بر اساس مرور مطالعات قبلی )جدول سازی و ارزش دادهاستاندارد

 

 معیارها استانداردسازینحوه  -3جدول 
Table 3- the fuzzy method used for each criteria 

 استانداردسازی تابع عضویت معیار

 بافت خاک
 توسط شده تعریف تابع

 کاربر

   6/0لومی=  رسی سیلتی -لومی رسی    8/0لومی=  رسی   1رسی= 

    5/0لومی=    9/0لومی=  رسی -رسی

 1دریایی=  های ماسه  1/0سنگالخی=     3/0جدید=  ای رودخانه آبرفت

 5/0لومی=   -رسی -سیلتی   7/0رسی=  -سیلتی     4/0لومی=  -سیلتی

 خطی افزایشی خطی تابع بارندگیشدت 

 خطی کاهشی خطی تابع شیب

 خطی افزایشی خطی تابع تراکم زهکشی
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 معیارها نحوه استانداردسازی -3جدول ادامه 
Table 3- the fuzzy method used for each criteria 

 استانداردسازی تابع عضویت معیار

 بری اراضیکار
 توسط شده تعریف تابع

 کاربر

         25/0متراکم=  نیمه جنگل 12/0متراکم=  جنگل 87/0مسکونی=  مناطق

      37/0کشاورزی=  -مرتع -تنک نیمه درختزار

 5/0کشاورزی=  -مرتع -تنک درختزار

      1آب=  منابع    75/0کشاورزی=    62/0کشاورزی=  -بایر -مرتع

      87/0فرعی=  جاده      87/0اصلی=  جاده    87/0صنعتی=  مناطق

 25/0کاشت=  دست جنگل        1آبراهه= 

 87/0آهن=  راه       1پروری=  آبزی

 خطی کاهشی خطی تابع فاصله از آبراهه

 مرفولوژی
 توسط شده تعریف تابع

 کاربر

    71/0افکنه=  مخروط   28/0ماهور=  تپه   14/0کوهستان= 

      14/0فالت=     57/0پست=  اراضی     42/0کوهپایه= 

 1آب=    85/0سیالبی=  دشت

 خطی کاهشی خطی تابع ارتفاع

 خطی افزایشی خطی تابع رتبه آبراهه

 خطی کاهشی خطی تابع تراکم پوشش گیاهی

شاخص موقعیت 

 توپوگرافیک

 توسط شده تعریف تابع

 کاربر

    4/0انی= می شیب     2/0باالیی=  شیب      1/0قله= 

 1زهکشی=    9/0مسطح=   6/0پایینی=  شیب

 

 دهی معیارهاوزن

  در Weight دستور و (AHP)مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند توسط و کارشناسی نظر اساس بر فاکتورها از هریک وزن پژوهش این در

 سپس شود،می تهیه معیارها زوجی مقایسه مربعی یسماتر ابتدا معیارها وزن تعیین منظور به روش این در. تهیه شد ایدریسی افزارنرم

 9تا  1دهی در یک مقیاس پیوسته با مقادیر کمی بین وزن (.12) شودمی ثبت آن در فاکتورها سایر به نسبت فاکتور هر اهمیت درجه

شود. ضریب محاسبه میعالوه بر وزن معیارها، یک ضریب سازگاری نیز  (.27نشان داده شده است ) 4گیرد که در جدول صورت می

باشد. همچنین، جمع ضرایب برای هر  1/0تر از دهد و مقدار آن باید کمبندی ماتریس به طور تصادفی را نشان میسازگاری احتمال درجه

 (. 12فاکتور باید برابر یک باشد )

 

 (12ته از ف)برگر دهی فاکتورهابندی پیوسته استفاده شده در وزنمقیاس درجه -4جدول 

Table 4- Continuous rating scale used in weighting criteria (12) 
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 ترکیب معیارها

   گیری در حوضهها ترکیب شدند و نقشه احتمال سیلآن در این مرحله معیارهای استاندارد شده براساس وزن اختصاص داده شده به

های شده است. این روش یکی از روشبه منظور ترکیب معیارها استفاده  1داردر پژوهش حاضر از روش ترکیب خطی وزنتهیه شد. 

معیارها در یک محدوده عددی  در این روش(. 12گیری چند معیاره مکانی و بر مبنای مفهوم یک میانگین وزنی است )متداول در تصمیم

شوند. وزن مربوط به هرمعیار در ارتباط با اهمیت آن تعیین گیری وزنی ترکیب میشوند و سپس بر اساس میانگینپیوسته استاندارد می

های در الیهشوند. سپس، الیه به دست آمده شود با هم جمع میها داده میدر ابتدا فاکتورها بر اساس وزنی که با آن. (30شود )می

دار براساس آید. روش ترکیب خطی وزندهنده مطلوبیت کل منطقه است به دست میشود و یک الیه فازی که نشانمحدودیت ضرب می

 (.31است ) 4رابطه 

  =iC ∏ iXiW to n 1i=∑ S                                                                         (4رابطه )

Sمطلوبیت = 

iWها= وزن هریک از الیه 

iXشود= الیه فازی، که فاکتور نامیده می 

 = عالمت ضرب∏

iCشود= الیه بولین، که محدودیت نامیده می 

       تالیه محدودی وهای فازی استفاده شد در این پژوهش تنها از الیه افزار ایدریسی اجرا شد.در نرم MCEاین روش توسط دستور 

 گیری در منطقه است.الیه نهایی نشان دهنده احتمال سیلاده قرار نگرفت. مورد استف

 

 حساسیت تحلیل

     هاگرچساسیت تحلیل حهای ورودی است. هتغییرات جزئی در داد ازنهایی  نتایج تاثیرپذیریحساسیت ابزاری برای سنجش  تحلیل

 ییر در وزنت به تغا استفاده از آن برای بررسی حساسیت مدل نسبتواند برای بررسی تغییر در ارزش معیارهای استفاده شود، اممی

          نسبت یت معیارهاگیران از ارجحمتواند به دلیل عدم آگاهی مطلق تصمیعدم قطعیت در وزن معیارها میتر است. معیارها متداول

      ادر وزن معیاره نتایج نهایی نسبت به تغییر برای بررسی این موضوع در این پژوهش میزان حساسیت(. 7) به یکدیگر به وجود آید

   برای به این ترتیب م شد.درصد وزن هرمعیار یک بار به وزن معیار اضافه و باردیگر از آن ک 10به این منظور،  .مورد بررسی قرار گرفت

رد ه معیار موم یازدن روند برای تمامعیار دو وزن جدید به دست آمد و جمع وزن معیارها در مقیاس یک مجددا استاندارد شد. ای هر

        یججرا گردید و نتاها اارزیابی چندمعیاره با توجه به این وزنمجموعه وزن مختلف به وجود آمد.  22بررسی تکرار شد و در نهایت 

 گیری بررسی شد.احتمال سیلنقشه دهی اولیه مقایسه شد و میزان تغییرات در تکرار با نتایج وزن 22

 

                                                           
1 -WLC- Weighted Linear Combination 
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 و بحث جنتای

 75/0تر از گونه که مشخص است، میزان همبستگی معیارها کمهمان شده است. ارایه 5نتایج بررسی میزان همبستگی معیارها در جدول 

 باشد. در نتیجه تمام معیارها در روند ارزیابی استفاده شدند.می

 ماتریس همبستگی معیارهای ارزیابی -5جدول 
Table 5- Correlation matrix between criteria 
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 070/0 -162/0 002/0 -142/0 301/0 076/0 194/0 -018/0 -121/0 -271/0 1 بافت خاک

 -017/0 201/0 -002/0 -146/0 -217/0 -085/0 -166/0 017/0 -012/0 1 -271/0 بارندگی شدت

 -225/0 561/0 -037/0 682/0 -666/0 053/0 -585/0 -077/0 1 -012/0 -121/0 شیب

 068/0 013/0 447/0 -062/0 025/0 -241/0 161/0 1 -077/0 017/0 -018/0 تراکم زهکشی

 174/0 -723/0 207/0 -563/0 710/0 -018/0 1 161/0 -585/0 -166/0 194/0 کاربری اراضی

 -029/0 -026/0 -096/0 112/0 046/0 1 -018/0 -241/0 053/0 -085/0 076/0 فاصله از آبراهه

 210/0 -751/0 022/0 -748/0 1 046/0 710/0 025/0 -666/0 -217/0 301/0 مرفولوژی

 -195/0 512/0 -031/0 1 -748/0 112/0 -563/0 -062/0 682/0 -146/0 -142/0 ارتفاع

 030/0 033/0 1 -031/0 022/0 -096/0 207/0 447/0 -037/0 -002/0 002/0 رتبه آبراهه

 -171/0 1 033/0 512/0 -751/0 -026/0 -723/0 013/0 561/0 201/0 -162/0 تراکم پوشش گیاهی

شاخص موقعیت 

 توپوگرافیک

070/0 017/0- 225/0- 068/0 174/0 029/0- 210/0 195/0- 030/0 171/0- 1 
 

-های رستری معیارهای استاندارد شده را نشان میالیه 12تا  2 هایاستاندارد شدند. شکل 255در مرحله بعد معیارها در مقیاس صفر تا 

 یابد.گیری افزایش میها احتمال سیلها با افزایش ارزش پیکسلدهد. در تمام الیه

 

 
 نقشه استاندارد شده بافت خاک -2شکل 

Fig 2- Fuzzy layer of soil texture 

 
 بارندگیشدت نقشه استاندارد شده  -3شکل 

Fig 3- Fuzzy layer of precipitation 
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 نقشه استاندارد شده شیب -4شکل 

Fig 4- Fuzzy layer of slope 

 
 نقشه استاندارد شده تراکم زهکشی -5شکل 

Fig 5- Fuzzy layer of drainage density 

 
 نقشه استاندارد شده کاربری اراضی -6شکل 

Fig 6- Fuzzy layer of land use 

 
 نقشه استاندارد شده فاصله از آبراهه -7شکل 

Fig 7- Fuzzy layer of distance to streams 

 
 نقشه استاندارد شده مرفولوژی -8شکل 

Fig 8- Fuzzy layer of morphology 

 
 عنقشه استاندارد شده ارتفا -9شکل 

Fig 9- Fuzzy layer of elevation 

 
 نقشه استاندارد شده رتبه آبراهه -10شکل 

Fig 10- Fuzzy layer of streams order 

 
 نقشه استاندارد شده تراکم پوشش گیاهی -11شکل 

Fig 11- Fuzzy layer of vegetation density 
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 نقشه استاندارد شده موقعیت توپوگرافیک -12شکل 

Fig 12- Fuzzy layer of topographic position 

 

میزان ضریب سازگاری برابر با شده است.  ارایه 6مراتبی در جدول  سلسله تحلیل دهی هریک از معیارها با استفاده از فرآیندنتایج وزن

 مقبولیت نتایج است.باشد که تایید کننده می 03/0

 

 های تعیین شده برای هریک از معیارهاوزن -6جدول 
Table 6- Weights assigned to each criteria  

 0207/0 بافت خاک

 0883/0 بارندگیشدت  

 1809/0 شیب

 1581/0 تراکم زهکشی

 0129/0 کاربری اراضی

 1564/0 فاصله از آبراهه

 1030/0 مرفولوژی

 0420/0 ارتفاع

 1198/0 رتبه آبراهه

 0583/0 تراکم پوشش گیاهی

 0596/0 فیکشاخص موقعیت توپوگرا

 03/0 ضریب سازگاری

 

گیری در حوضه تهیه شد )شکل الیه نهایی احتمال سیل ودار انجام شد در نهایت ترکیب معیارها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن

 یابد.گیری افزایش میاحتمال سیل 255با افزایش ارزش نقشه از صفر تا در این نقشه (. 13
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 گیریسیلنقشه احتمال  -13شکل 

Fig 13- Flooding likelihood map 
 

افزار در نرم Natural breaksگیری با استفاده از روش گیری در منطقه نقشه احتمال سیلبرای بررسی نحوه توزیع احتمال سیل

ArcGIS  درصد  34/18حدود  شده است. ارایه 7و جدول  14بندی در شکل اصل از طبقهحنتایج بندی شد. کالس شدت طبقه 5به

 را حوضهدرصد  02/26گیری کم، احتمال سیلبا  مناطقی را حوضهدرصد  67/25گیری بسیار کم، احتمال سیلبا  مناطقی حوضه را

با  مناطقی را حوضهدرصد  41/7گیری زیاد و احتمال سیلبا  مناطقی را حوضهدرصد  56/22 متوسط،گیری احتمال سیلبا  مناطقی

 دهد.تشکیل میزیاد  بسیار گیریاحتمال سیل

 

 
 گیریبندی شده احتمال سیلنقشه طبقه -14شکل 

Fig 14- Flooding likelihood classification map 
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 گیریمشخصات طبقات احتمال سیل -7جدول 
Table 7- properties of each flooding likelihood class  

 مساحت تجمعی

 )درصد(

 مساحت

 )درصد(

 مساحت

 )هکتار(
 گیریحتمال سیلا

شماره 

 طبقه

 1 بسیار کم 29620 34/18 34/18

 2 کم 41469 67/25 01/44

 3 متوسط 42030 02/26 03/70

 4 زیاد 36438 56/22 59/92

 5 زیادبسیار  11971 41/7 00/100

 

حساسیت نقشه نهایی احتمال  مجموعه وزن مختلف برای بررسی 22گونه که در بخش قبل ذکر شد، تحلیل حساسیت با استفاده از همان

های جدید دار با استفاده از مجموعه وزنترکیب معیارها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنگیری نسبت به وزن معیارها انجام شد. سیل

گیری ل سیلنقشه تولید شده با نقشه احتما 22تمام گیری در منطقه است. نقشه احتمال سیل 22بار اجرا شد که نتیجه آن تولید  22

. برای این کار ه صورت پیکسل به پیکسل مقایسه شدگیری باولیه به صورت جداگانه مقایسه شدند. ابتدا میزان اختالف احتمال سیل

افزار ایدریسی در نرم Image calculatorتفاضل نقشه حاصل از هر یک از تکرارها با نقشه اصلی به دست آمد. این کار توسط دستور 

های پراکنده در سطح منطقه واحد است که به صورت پیکسل 5گیری ترین میزان تغییر احتمال سیلبیشنتایج نشان داد  انجام شد.

    بندی شدند. طبقهدر مرحله قبل،  Natural breaksهای حاصل از روش نقشه بر اساس ارزش 22تمام برای بررسی بیشتر،  است.

 8. جدول مقایسه شدند افزا ایدریسیدر نرم Crosstabتوسط دستور  گیری اولیهحتمال سیلبندی شده اهای حاصل با نقشه طبقهنقشه

گونه که مشخص همان گیری آن تغییر کرده است.طبقه احتمال سیل ،دهیدهد که با تغییر وزنحوضه را نشان میاز  و درصدی مساحت

      اند. درصد حوضه را تشکیل داده 10ها دچار تغییر شده بیشتر از گیری در آنتا از تکرارها مناطقی که احتمال سیل 4است تنها در 

     . طبقاتی با یک درجه اختالف بوده است میان میزان تغییرات نیز این درصد حوضه است. 10تر از در سایر تکرارها میزان تغییرات کم

گیری تحت بدترین گیران کمک نماید، دو نقشه احتمال سیلصمیمریزی به تتر که در روند برنامهبندی قابل درکیک جمع ارایهبه منظور 

     تکرار برای هر پیکسل در نظر گرفته شد.  23گیری در میان ترین احتمال سیلتولید گردید. در بهترین سناریو، کم و بهترین سناریو

 ارایه 16و  15های نتایج در شکلر نظر گرفته شد. تکرار برای هر پیکسل د 23گیری در میان ترین احتمال سیلدر بدترین سناریو، بیش

درصد منطقه  95شده است. در حدود  ارایه 9در جدول  Crosstabشده است. همچنین، نتایج مقایسه این دو نقشه با استفاه از دستور 

درصد منطقه را  2 بوده است که زیاد  ومتوسط  بین طبقاترین میزان تغییر تبیشگیری بین دو سناریو تغییری نکرده است. احتمال سیل

اطمینان از درجه  پژوهششده در این  ارایهگیری دهد نقشه احتمال سیلنتایج حاصل از حساسیت سنجی نشان می دهد.تشکیل می

 استفاده شود. مطالعه مورد در حوضهبه عنوان مبنایی برای مطالعات آتی تواند بوده و میمناسب برخوردار 
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 تکرار  22گیری اولیه با نقشه حاصل از بندی احتمال سیلمقایسه نقشه طبقهنتایج  -8جدول 
Table 8- Comparison between primarily flooding likelihood classification map and maps resulting from 

the 22 repeats  

شماره 

 تکرار

مساحتی از حوضه 

که طبقه احتمال 

سیل گیری آن 

تغییر کرده است 

 )هکتار(

مساحتی از حوضه 

که طبقه احتمال 

سیل گیری آن 

تغییر کرده است 

 )درصد(

شماره 

 تکرار

مساحتی از حوضه 

که طبقه احتمال 

سیل گیری آن 

تغییر کرده است 

 )هکتار(

مساحتی از حوضه 

که طبقه احتمال 

سیل گیری آن 

تغییر کرده است 

 )درصد(

8 22882 17/14 5 4813 98/2 

9 21193 12/13 23 3741 32/2 

7 19623 15/12 22 3734 31/2 

6 17980 13/11 16 3706 29/2 

19 14224 81/8 17 3622 24/2 

18 14173 77/8 20 2889 79/1 

13 13818 55/8 21 2855 77/1 

12 12149 52/7 2 1042 65/0 

15 5727 55/3 3 1004 62/0 

14 5248 25/3 10 746 46/0 

4 4854 00/3 11 746 46/0 

 

 در بهترین و بدترین سناریوگیری بندی احتمال سیلنتایج مقایسه نقشه طبقه -9جدول 
Table 8- Comparison between flooding likelihood classification maps resulting from best and worst-case 

scenarios   
مساحت  گیریسیل احتمال طبقه

 )هکتار(

مساحت 

 )درصد(

مساحت  گیرییلس احتمال طبقه

 )هکتار(

مساحت 

 بهترین سناریو بدترین سناریو بهترین )درصد(

 سناریو

 بدترین

 00/2 62/3231 زیاد متوسط 05/18 66/29159 بسیار کم کم بسیار سناریو

 92/20 76/33788 زیاد زیاد 58/0 50/942 مک کم بسیار

 26/1 46/2033 زیادبسیار  زیاد 98/24 28/40350 کم کم

 80/6 32/10988 زیادبسیار  زیادبسیار  79/0 12/1268 متوسط کم

     62/24 97/39764 متوسط متوسط

 

 

 
گیری در بندی شده احتمال سیلنقشه طبقه -15شکل 

 بهترین سناریو
Fig 15- Flooding likelihood classification map based 

on best-case scenario 

 
گیری در ده احتمال سیلبندی شنقشه طبقه -16شکل 

 بدترین سناریو
Fig 16- Flooding likelihood classification map based 

on worst-case scenario 
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 گیریتیجهن

-سازی و پهنهشود. مدلترین مخاطرات طبیعی جهان است که موجب خسارات جانی و مالی فراوانی در سرار جهان میسیل یکی از رایج

-سیل احتمالدر این پژوهش آن است. حاصل از امری ضروری در کاهش احتمال سیل و خسارات رض خطر سیل بندی مناطق در مع

 دهندنشان می( 1)جدول پیشین  مطالعات انجام شدهسازی شد. سو با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره مدلقره آبخیز حوضه در گیری

  بندی مناطق در خطر سیل است. ای اطالعات جغرافیایی ابزاری مفید در پهنههگیری چندمعیاره در محیط سامانههای تصمیمروش

 بررسی قرار بگیرد. در پژوهش حاضرتواند از طریق تحلیل حساسیت به طور نسبی مورد ها میدرجه اطمینان نتایج حاصل از این روش

 تکرار مدل نشان داد نقشه 22گرفت. نتایج حاصل از  قرار بررسی مورد معیارها وزن در تغییر به نسبت نهایی نتایج حساسیت میزان

      آتی مطالعات برای مبنایی عنوان به تواندمی و بوده برخوردار مناسب اطمینان درجه از پژوهشاین  در شده ارایه گیریسیل احتمال

 .شود استفاده مطالعه مورد حوضه در

گیری متوسط است. مناطقی با د( متعلق به مناطقی با احتمال سیلدرص 26ترین سطح حوضه )حدود نشان داد بیشنتایج پژوهش 

گیری زیاد و مناطق با احتمال سیلدهند. درصد سطح حوضه را پوشش می 30گیری زیاد و بسیار زیاد در مجموع حدود احتمال سیل

        راستای درین مناطق کشاورزی است. کاربری غالب در اها و اغلب در نیمه شمالی حوضه قرار دارد. بسیار زیاد در اطراف آبراهه

  این مناطق برای اجرایآید.  به عمل گیری زیاد و بسیار زیاد ممانعتاحتمال سیل با محدوده در و ساز ساخت از باید پایدار توسعه

 قرار دارند. گیری و کاهش صدمات ناشی از سیل در اولویتکاهش احتمال سیل جهتجبرانی اقدامات 

شهری و اغلب مناطق  (17)شکل  دهدگیری با الیه پراکنش مناطق مسکونی نشان میبندی شده احتمال سیلالیه طبقهپوشانی هم

گرگان و کردکوی نیز در مناطقی شهرهای  ای از مساحتبخش عمدهگیری زیاد و بسیار زیاد قرار دارند. روستایی در معرض احتمال سیل

 ( در پژوهش خود نشان دادند که بخش 32زاده و همکاران )خلیلیبه طور مشابه، د قرار دارند. گیری زیاد و بسیار زیابا احتمال سیل

وقوع  همچنین،سال است.  100های بازگشت زیر های با دورهگیری توسط سیالبای از مناطق حوضه شهری گرگان مستعد سیلعمده

های شدید به سرعت باعث آب گرفتگی مناطق شهری ت، وقوع بارندگینیز گویای این مساله اس سوقره آبخیزدر حوضه  های اخیرسیالب

ها، ساخت و ساز حوضه به شدت تحت تاثیر تغییر و استفاده غیر اصولی از کاربریاین است.  شدههای فراوان و روستایی و ایجاد خسارت

جاویدان  برای مثال، شود.الب و خسارات ناشی از آن میاین عوامل باعث افزایش احتمال سی ها قرار دارد.رویه و تجاوز به حریم آبراههبی

 های حوضه آبخیر قره سو است()که یکی از زیر حوضه های تغییر کاربری در حوضه زیارت شهر گرگانسازی اثرات سناریو( با شبیه33)

 د.ابییم شزایاف ابروان مجح و کیپ یدب اوهارینس اممت در ،یونکسم اطقنم شزایاف انشان داد ب

اجرای اقدامات جبرانی جهت کاهش توان بیان کرد های گذشته، میدر نهایت با توجه به نتایج پژوهش حاضر و بررسی نتایج پژوهش

اقلیمی، اگرچه کنترل عوامل ضروری است.  سو امریقره آبخیز گیری و یا کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل در حوضهاحتمال سیل

حفظ حریم و  پوشش گیاهی و تقویت بهسازی، بندهااحداث سیلاقداماتی مانند  اجرایپذیر نیست، اما شناسی و مرفولوژیک امکانزمین

 اتداماق رایاج ریاثت مشخص نمود (34)مقدسی پژوهش نمونه، برای گیری در مناطق پرخطر را کاهش دهد. تواند احتمال سیلمی آبراهه
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ن، خلیلی ینچمه. تاس ودهب ددرص 14/38لیس مجح رب و ددرص 36/3طوستم طور هب اوج یدب شاهک رب اتداماق رایاج دمع و زدارییخآب

 د.ابییم شاهک یاهیگ شوشپ تریدیم هایویارینس ایراج راث در یهوجت لابق زانیم هب زیخآب ابروان مجح و اوج یدب هک داد انش( ن35)

            دهد. را در جهت انتخاب مناطق دارای اولویت اجرای اقدامات جبرانی در اختیار قرار می کاربردینتایج پژوهش حاضر اطالعات 

    به و دنکنمی و اثرات ناشی از آن کمک سیل مدیریت به سیالب خطر بندیپهنه هاینقشه داشت که اظهار توانمی کلی، طور به

 .کنند انتخاب توسعه برای را گیریسیل نظر از ترامن هایبخش تا دهندمی را امکان این گیرانمو تصمی ریزانبرنامه

 

 
 گیری با الیه پراکنش مناطق مسکونیبندی شده احتمال سیلپوشانی الیه طبقههم -17شکل 

Fig 17- Overlaying residential areas layer on flooding likelihood classification map 
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