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است که در معرض سیالب های  لیشهر از جمله مناطقی از استان اردب نیواقع در شهرستان مشگ چای یرض زيحوضه آبر

موثر بر  ریمتغ 11منظور  نيحوضه ضروری می باشد. بد نيدر ا البیس بندی مخرب می باشد. بنابراين، بررسی و پهنه

 کاربری ساعته، 22حداکثر بارش  یبرا انابارتفاع، فاصله از رودخانه، ارتفاع رو ب،یجهت ش ب،یشامل: ش البیرخداد س

 لیتحل نديمورد استفاده قرار گرفت. از مدل فرا  ها رحوضهيزمان تمرکز و شکل ز ،یتولوژیل ،یاهیپوشش گ ،یاراض

 هيال ،یمورد بررس یرهایمتغ نیاستفاده شد. در ب رهایاز متغ کيهر  تیاهم زانیبه دست آوردن م یراب (ANP) ایشبکه

 ریتاث بي( و ارتفاع رواناب )با ضر11/1 ریتاث بي(، فاصله از رودخانه )با ضر31/1 ریتاث بي)با ضر بیش یعموضو های

 یاعمال م یچا یرض زيدر حوضه آبر ها البیبر وقوع س یديکنترل شد جهیرا کسب کردند و درنت ی( وزن باالتر12/1

و  اديبا خطر ز های در پهنه یچا یرض زيحوضه آبر طحدرصد از س 22که در حدود  دهد ینشان م یبندپهنه جي. نتاکنند

 یالبیس های و دشت یاصل های دست حوضه و در مجاورت آبراهه نپايی در عمدتا ها پهنه نيقرار دارد. ا اديز اریبس
که در  هايی گفت که اکثر سکونتگاه توان یمنطقه م های سکونتگاه يی. با توجه به پراکنش فضاباشندیآنها م رامونیپ

 .باشند یم البسی معرض در اند دست حوضه واقع شده نيیپا های قسمت

 .یچا ی(، رضGIS) يیایاطالعات جغراف ستمی(، سANP) ای شبکه لیتحل نديمدل فرا الب،یسكلیدی:  گانواژ
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 مقدمه  -1
هر گونه جريان آبی را که به امکانات مالی افراد لطمه وارد سازد يا هر ارتفاعی از آب رودخانه که هنگام طغیان آن اراضی 

اطراف مسیل را فرا گیرد سیالب گويند. در فرهنگ بین المللی وبستر سیالب به جريان عظیمی گفته می شود که باال آمده، 

-در زمره مهم یجهان یها در طبقه بند البیس (1311)گش، آب نیست غرقاب می کند زمین های اطراف را که معموال در زير

کنند، یم لیخود تحم ریرا به مناطق تحت تاث یفراوان یو اجتماع یو جان یکه خسارت مال رندیگ یقرار م یعیطب یايبال نيتر

 یايبال نيشدت و وقوع ا ن،یسرزم ازنادرست آنان در استفاده  تيريانسان و مد ینابجا یدخالت ها لیبه دل ریاخ یهادر دهه

نقشه های پهنه بندی سیل اطالعات ارزشمندی را در رابطه با طبیعت سیالب ها و  نه،یزم نياست. در ا افتهي شيافزا یعیطب

اثرات آن بر اراضی دشت سیالبی ارائه می دهند. در نتیجه امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطر سیل و تسهیل 

توسعه اراضی، نواحی سیالب دشت به  و نجات را فراهم می کنند. در پهنه بندی سیل به منظور کنترل کاربری و مدادعملیات ا

قسمت هايی با خطرپذيری های متفاوت تقسیم می شوند. پهنه بندی برای مشخص شدن میزان خطرپذيری به سیالب برای 

استفاده کنندگان محتمل، شناسايی نواحی برای بیمه سیل و ايجاد محدوديت های اجباری کاربری در مناطق خطرپذير می 

 (1321، کامران ولیزاده) ت الزم برای اعمال محدوديت های ناشی از آن وجود داشته باشدباشد و بايستی قدر

معموالً کوچک رخ داده و وقوع  یها در حوضه ديبوده که از بارش شد یناگهان یها لیدر زمره س یدر شهرستان رض لیس

 ديحوضه نسبت به بارش شد درولوژيکیهی عيالعمل سر از عکس یمعموالً در فصل بهار و تابستان ناش هاالبینوع س نيا

تواند  یم همطالع نيا . شود یم یقابل توجه عاتيمنجر به خسارات و ضا الب،ینوع س نيا  رکنندةیغافلگ تیماه لیو بدل باشد یم

 قیتحق نهیشیدر رابطه با پ. در راستا محسوب گردد یزيو برنامه ر لیجهت کاهش خسارات س یبستر ساز نهیمهم در زم یگام

(، 1331و همکاران ) یصورت گرفته است اشاره کرد ازجمله: افتخار یو خارج یکه توسط محققان داخل یقاتیبه تحق توان یم

(، کارکواتگودا  و 1331) یشاهیعل خی(، ش1333) یو فتح یني(، عابد1331و همکاران ) ی(، قنوات1331و همکاران ) ینيعابد

 (.2112( و هاک  و همکاران )2113و همکاران )  یلوکز ،(2111همکاران )

 مورد مطالعه منطقه -2
 11درجه و  22تا  قهیدق 3درجه و  22 يیایکه با مختصات جغراف باشدیم یچا یرض زيمورد مطالعه حوضه آبر منطقه

شهر در استان  نیدر محدوده شهرستان مشک یعرض شمال قهیدق 21درجه و  32تا  قهیدق 31درجه و  32و  یطول شرق قهیدق

از  يیباشد که بخش ها می غرب جنوب –با روند شمال شرق  دهیکش یا وضهح یچا یرض زي. حوضه آبرواقع شده است لیاردب

 لومتریک 2/123در حدود  یکند. مساحت حوضه مطالعات یم یرا زه کش جانيآذربا یو جمهور رانيا نیارتفاعات ماب یدامنه ها

 کند.  یاز مجاورت آن عبور م یچا یباشد که رودخانه رض یم یشهر رض یسکونتگاه حوضه مطالعات نيباشد. مهم تر یمربع م

 هاو روش مواد -3
 اسیزمین شناسی مق های، نقشه1:11111 اسیحاضر عبارتنداز: نقشه های توپوگرافی مق قیتحق هایداده نتريمهم

 ، تصاوير ماهواره ایمتر 1/12 کیمنطقه با قدرت، تفک (DEM) یارتفاع ی، نقشه خاک شناسی، مدل رقوم1:111111

Sentinel2  شهر(. به  نیو مشگ لیاردب کینوپتیس هایستگاهيا های)داده یمیاقل هایمتر، داده 11 یانمک کیبا قدرت تفک

 ، نرم افزارArcHydro همراه با الحاقی  Arc GIS افزار نرم: شامل هايیمنظور تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزارها و مدل

ENVI افزارنرم و ایبه منظور پردازش تصاوير ماهواره Super Decision مدل یبه منظور اجرا ANP  استفاده شد. جهت

استفاده شد. اين روش گسترش  ANP از مدل ینقشه پهنه بند هیو ته البیموثر بر وقوع س یرهایمتغ قیو تلف یهمپوشان

يا فرايند تحلیل شبکه ای را  ANP ، روش AHP ساعتی برای گسترش نظريه خود درباره روش .است AHP يافته شبکه

، وابستگی ها، چه درونی )درون يک دسته( و چه بیرونی )بین شاخص ها با گونه های متفاوت(، هاتعاملکرد که در آن  پیشنهاد

وجود دارد. اين کار به انتخاب گزينه برتر در فضايی  بین عناصر و خوشه ها و همچنین وابستگی های بین گزينه ها و معیارها
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حل يک مساله با اين روش ابتدا بايد شبکه ای از هدف، معیارها، زيرمعیارها، گزينه ها و  اینزديک به واقع کمک خواهد کرد. بر

ن گزينه ها، در سوپر وزن معیارها و وز .بعدی همه مقايسات زوجی انجام شودروابط بین آنها شناسايی و رسم شود. در گام 

ماتريسی که سطرها به مقدار ثابتی میل کنند، بدست خواهد آمد. در اين ماتريس گزينه ای که بیشترين وزن پايانی را داشته 

 . (1331، و علیرضا شريفی مومنیباشد، بهترين گزينه است )

 قیتحق یها افتهی -4
باشند. در اين پژوهش متغیرهای موثر  یموثر م زيآبر یحوضه ها یزیخ لیس زانیوجود دارند که در م یاديز یرهایمتغ

 عيارتفاعات، توز يیفضا عيتوز ب،یجهت ش يیفضا عيتوز ب،یش يیفضا عيعبارتنداز: توز یچا یرض زيحوضه آبر وقوع سیالببر 

زمان  ز،يحوضه آبر یاصل یفاصله از آبراهه ها ،یتولوژیل يیفضا عيتوز ،یاهیپوشش گ يیفضا عيتوز ،یاراض یکاربر يیفضا

 22ب حاصل از حداکثر بارش ها )به عنوان معرف شکل حوضه( و ارتفاع روانا رحوضهيز وسیگراول بيها، ضر رحوضهيتمرکز ز

تواند متفاوت باشد. در  یهر منطقه م یعیطب هاییژگياندازه نبوده و با توجه به و کيبه  رهایمتغ نياز ا کيهر  ریتاث .ساعته

 یزیخ لیآنها در س ریتاث زانیعوامل را با توجه به م نيتوان ا یمنطقه م یعیطب یها یژگيبا توجه به و یچا یرض زيحوضه آبر

 (ANP) شبکه لیتحل ندياز مدل فرا رهایهر يک از اين متغ ریاهمیت و تاث میزاننمود. برای بدست آوردن  یبند تياولو

  یکه شامل نودها یدرولوژیشدند: خوشه ه یدسته بند یو پارامترها در سه خوشه اصل رهایپژوهش متغ نياستفاده شد. در ا

 ب،یارتفاع، ش یکه شامل نودها یومورفولوژخوشه ژئ باشد؛یها و فاصله از رودخانه م رحوضهيارتفاع رواناب، زمان تمرکز، شکل ز

 .باشد یم یاهیو پوشش گ یاراض یکه شامل دو نود کاربر نیباشد و خوشه پوشش زم یم یتولوژیو ل بیجهت ش

 اديمنطقه و نقش ز یسکونتگاه ها یریدر شکل گ اديز یاثرگذار اد،يز يیفضا یريرپذییتغ لیبه دل یژئومورفولوژ خوشه

نسبت به دو  یباالتر تیخوشه ها، از اهم ريسا یرهایمرتبط بودن با متغ نیرواناب سطح حوضه و همچن هیو تخل دیدر تول

 ،یزوج سهيباشد. مقا یم یزوج سهيمقا ايعناصر  یابيارز یمدل، قدم بعد ارساخت جاديباشد. پس از ا یبرخوردار م گريخوشه د

حاصل از  جيباشد. با نتا یدو عنصر نسبت به عنصر سطح باالتر م يیدرست نما اي تیارجح ت،یاهم سهيمقا یبرا ینديفرا

مشخص نمود.  البیبا خطر س هرا در رابط سهيمورد مقا یارهایمع تیاهم زانیتوان م یها، م نهيوگز ارهایمع یزوج سهيمقا

ها باشد. در مدل  سهيمقا نيباشد تا نشان دهنده دقت قابل قبول ا 1/1کمتر از  ديبا ارهایمع نيا یزوج ینرخ ناسازگار زانیم

 سيآنها باهم، ماتر یارتباط درون زیو ن ارهایرمعيخوشه ها و ز نیموجود ب یشبکه با در نظر گرفتن ارتباط شبکه ا لیتحل نديفرآ

و  یراحت یعناصر شبکه و برا نیب ساتيمحاسبات و مقا یو آماده شد. با توجه به حجم باال هیته یزوج ساتيمربوط به مقا یها

شده است  استفاده Super Decisionنرم افزار ها از  سيو سوپرماتر ارهایمع تیدقت کار در به دست آوردن بردار اهم شيافزا

موزون  سي(، سوپرماتر1)جدول  هیناموزون اول سيسوپرماتر بیبه ترت ،یزوج ساتيمقا یاه سيکه در آن با وارد کردن ماتر

 .ديمحاسبه گرد رهایاز متغ کيهر  ریتاث بيضر تي( به دست آمد. در نها3حد )جدول  سي( و سوپر ماتر2)جدول  هیاول
 قیو ناموزن تحق هیاول سيسوپرماتر -1 جدول
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توان گفت که در بین متغیرهای اصلی  یم رهایاز متغ کيهر  ریتاث بيو ضر  قیتحق یها سيسوپرماتر جيتوجه به نتا با

در  ریاز بیشترين میزان تاث زيحوضه آبر یکيژئومورفولوژ طيشرا گريد ریبه تعب اي( 31/1 ریتاث بيعامل شیب  منطقه )با ضر

 ریتاث بي( و ارتفاع رواناب )با ضر11/1 ریتاث بي)با ضر یباشند. فاصله از آبراهه اصل یبرخوردار م البیرابطه با خطر وقوع س

باشند. برعکس، با توجه  یم یچا یرض زيحوضه آبر البیدر رخداد س رگذاریمهم تاث ریمتغ نیو سوم نیدوم بی( به ترت12/1

 بي(، ضر11/1 ریتاث بي)با ضر یتولوژی(، ل12/1 ریتاث بي)با ضر بیجهت ش یحوضه مورد مطالعه، متغیرها یعیبه شرايط طب

 هيال تيباشند. در نها یبرخوردار م ینيیپا تی( از اهم13/1 ریتاث بي( و زمان تمرکز )با ضر12/1 ریتاث بي)با ضر وسیگراول

  شدند.  قیا توجه به وزنشان تلفب یموضوع یها

طبقه بندی مجدد گرديد  اديز اریو بس اديکم، کم، متوسط، ز اریبه پنج کالس خطر بس البیخطر وقوع س یپهنه بند هيال

 13و در حدود  اديز اریدر کالس خطر بس یچا یرض زيدرصد سطح حوضه آبر 3دهد که در حدود  ینشان م جي(. نتا1)شکل 

 رامونیپ یالبیس یو دشت ها یاصل یپهنه ها عمدتا در مجاورت آبراهه ها ني. اردیگ یقرار م اديدرصد آن در کالس خطر ز

از واحد کوهستان به واحد دشت و  یچا یاز محل خروج رودخانه رض یعنيدست حوضه،  نيیپا یباشند. قسمت ها یآنها م

اکثر  نکهي. با توجه به اندمخرب قرار دار یها البیدر معرض س ،یحوضه مطالعات یصلدو آبراهه ا یدر محل تالق نیهمچن

شود.  یمضاعف م البیاز وقوع س یقسمت از حوضه واقع شده اند خطرات ناش نيدر ا یمنطقه ازجمله شهر رض یسکونتگاه ها

 اديز بیکم و کم قرار گرفته است. هر چند که ش اریخطر بس یعمدتا در کالس ها یمطالعات زيباالدست حوضه آبر یقسمت ها

 دیباشد اما رواناب تول شتریبخش از حوضه ب نيخشن باعث شده است که ارتفاع رواناب در ا یدرصد( و توپوگراف 21از  شی)ب

در قسمت  البیامر خطر وقوع س نيشود. ا یدست حوضه منتقل م نيیپا یبه قسمت ها يیبخش با سرعت باال نيشده در ا

 .دهد یم شيدست حوضه را افزا نيیپا یها

 
 یچا ینقشه پهنه بندی خطر وقوع سیالب در حوضه رض -1 شکل

 یریگ جهینت -5
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پهنه  البیاز نظر خطر وقوع س لیشهر استان اردب نیواقع در شهرستان مشک یچا یرض زيحوضه آبر ق،یتحق نيا در

آن  هیرواناب و تخل دیتول زانیباشد که در م یم یعوامل لدر کنتر شتریدر منطقه مورد مطالعه ب البیشد. خطر وقوع س یبند

رواناب ها به  تيهدا یو چگونگ یآبدو زانیباشند و م یم یکيعوامل ژئومورفومتر نياز سطح حوضه مشارکت دارند. اغلب ا

افزايش  امهمترين عامل در کاهش ي یکيتوان گفت که ويژگی های ژئومورفولوژ یحوضه را در کنترل دارند. م یسمت خروج

باعث شده  یو تپه ماهور بیتند، پرش یمورفولوژمی باشند.  یچا یرض زيمختلف حوضه آبر یمیزان سیل خیزی قسمت ها

منطقه  یرواناب ها تيمستقر شوند که محل هدا بیکم ش یمنطقه عمدتا در داخل دره ها و نواح یاست که سکونتگاه ها

  یساخت و سازها ،یچا یمنطقه، مخصوصا اطراف رودخانه رض یها و آبراهه ها لیمس ميدر حر نکهيجه به ابا تو نياست. بنابرا

 مخرب قرار گرفته اند. یها البیمنطقه در معرض س یاز سکونتگاه ها یاریصورت گرفته است، بس یفراوان

 

 منابع -6
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The watershed of Razi Chay located in Meshkin Shahr city is one of the areas of Ardebil 

province that is vulnerable to destructive floods. Therefore, investigation and zoning of flood 

in this basin is necessary. For this purpose, 10 variables affecting the occurrence of floods 

including: slope, aspect, elevation, distance from river, runoff height for maximum 24-hour 

rainfall, land use, vegetation, lithology, time of concentration and shape of the sub-basins 

were used. The analytical network process (ANP) was used to obtain the importance of each 

variable. Among the studied variables, the slope layers (with impact coefficient of 0.31), 

distance from river (with a coefficient of influence of 0.17) and runoff height (with a 

coefficient of influence of 0.12) yielded higher weight and, as a result of severe control on the 

occurrence of flooding in the Razi Chay watershed. The zoning results show that about 28% 

of the basin areais in high risk zones. These zones are mainly downstream of the basin and 

adjacent to main streams and flood plains around them. Regarding the spatial distribution of 

the settlements in the area, it can be said that most of the settlements located in the lower parts 

of the basin are subject to floods. 
 
Key words: Flood, Analytical Network Process (ANP), Geographic Information System 

(GIS), Razi Chay basin. 
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