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 ده يچک

دبی سیل در مطالعات مربوط به بهره برداری از منابع آب، کنترل سیل، ساخت سدها، مدیریت حوضه و 

مطالعات هیدرولوژیکی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، تا حد زیادی دقت این مطالعات و ایمنی تاسیسات آبی 

قیق دبی سیالب امکان بستگی به روش های مطالعاتی دارد. مدیریت منابع آب در حوضه ها بدون تعیین د

رواناب را برای ارزیابی  -پذیر نیست. پیشرفت تکنیک های تخمین سیالب امکان استفاده از مدل های بارش 

خصوصیات هیدروگراف سیل در حوزه های آبخیز و کاهش خطرات سیل ایجاد کرده است. در تحقیقات 

ی دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف منابع آب، تعیین دبی سیالب حوزه های مختلف اهمیت بسیار زیاد

استفاده از سیستم تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین مناطق پر خطر از نظر سیالب در حوضه آبریز عموقین 

نیز با استفاده از نرم افزار  SCSو  HEC-1عالوه بر این حداکثر سیالب به روشهای  .صورت گرفته است.

WMS .مال غربی ایران واقع شده است. این حوضه توسط کوه ها احاطه حوضه عموقین در ش برآورد گردید

مختصات شده است و به عنوان یک از  حوضه های استان اردبیل محسوب می شود. این حوضه در 

واقع    "E=48°10'34.61" ,  N= 38°15'4.90 تا  "E= 47°53'59.49" , N= 38°15'32.49،جغرافیایی

متر با شیب عمومی از شرق به غرب است و مساحت حوضه  3573شده است. حداکثر ارتفاع آن تقریبا 

بر روی سطح حوضه، وضعیت زمین  CNکیلومتر مربع می باشد. برای تعیین متوسط ضریب  78حدود 

 CN شناسی سطح حوضه، پوشش گیاهی و کاربرد زمین به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و ضریب

تقسیم شدند. بر  Dو  B  ،Cبرآورد شد. به طور کلی، گروه های هیدرولوژیکی خاک حوضه به سه زیرگروه 

برای حوضه  CNاساس مطالعات زمین شناسی، نفوذ پذیری، پوشش گیاهی و شرایط خاک حوضه، مقدار 

در این پژوهش، فاکتورهای مختلفی که برآورد گردید. 78.7 برابربه دست آمد که  2015عموقین برای سال 

بر سیالب موثرند از جمله، شیب، شماره منحنی، فاصله از رودخانه، توان فرسایش آبراهه ای، شاخص رطوبت 

ارتفاع، جهت شیب، بارندگی و ارتفاع برای حوضه عموقین در استان اردبیل مورد توجه قرار گرفت. نقشه 

الیه های موثر بر خطر سیلخیزی به و تهیه گردید  ArcGIS10.1افزار رستری این عوامل با استفاده از نرم 

کالس طبقه بندی گردید و اهمیت هر الیه با مقایسه با سایر الیه ها تعیین شد و وزن هر الیه، با استفاده  9

از سیستم اطالعات جغرافیایی برای تعیین نقشه خطر سیل تعیین شد. در تهایت نقشه پهنه بندی خطر 

با پنج کالس خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، و خیلی زیاد بدست آمد.نتایج نشان داد شماره منحنی  سیالب

نفوذ دارای بیشترین تاثیر بر خطر سیل پذیری حوضه می باشد و فاصله از رودخانه ومیزان بارندگی در 



 ب

 

به شکل شیب  مکانهای بعدی اهمیت قرار گرفتند.کمترین فاکتور تاثیر بر خطر سیل خیزی حوضه مربوط

به ترتیب مربوط به مناطق با خطر باال و درصد از منطقه مورد مطالعه  4/4و  64/0بود.نتایج نشان داد تقریبا

سیالب با  یدببیشینه  در تعیین HEC-1های مقایسه روشاین مطالعه با هدف  خیلی پایین تعلق گرفت.

 جینتا انجام شده است.در حوضه عموقین،  SCSو روش هیدروگراف واحد مصنوعی  WMSاستفاده از مدل 

( با وقایع  RE = 2.51 ،RMSE = 0.0042)سنجی مدل ( و اعتبارRE= 7.17 ،RMSE = 0.44) واسنجی

برآورد شده توسط روش  البیو حجم س البیس یحداکثر دب زانیداد که منشان در منطقه بارندگی رواناب

HEC-1 یهاروش یحداکثر دب جینتا نیهمچن. دارد مشاهده شده مطابقت ریبا مقاد خوبیبه SCS  وHEC-

 SCSو نتایج نشان داد میانگین برآوردهای روش  شد سهیساله مقا 100و  50، 25 یهادر دوره بازگشت 1

 HEC-1 ریمقاد نی، تفاوت بودنتیاست Tبر اساس آزمون  باشد ومی HEC-1 درصد بیش از روش 15تقریبا 

 یداد در صورتنشان جی. نتادیدار نگردیمعن درصدیک نانیدر سطح اطم مختلف،های در دوره بازگشت SCSو 

روش  از ترقیدق HEC-1 روشگردد، ه، محاسبه ضحو یواقع البیس درنظر گرفتنبا  رحوضهیکه زمان تاخ

 نیا یباال تی، با توجه به حساسباشدسازی سیالب در منطقه میقادر به شبیه SCS  یمصنوع دروگرافیه

 جیبه نتا یابیدست یدر منطقه مورد مطالعه، برا یبارندگ تحلیلدر سرتاسر منطقه،  یبارندگ عیمدل به توز

 در منطقه باشد. واقعی ریبه مقاد کیاالمکان نزدیحت دیآن با یزمان عیباران و توز عیمطلوب الزم بوده و توز

 ینشان م یواقع ریکمتر از مقاد یرا کمالب یس ریمقاد WMSمدل  جیتوان گفت که نتا یم ج،یبر اساس نتا

نشان داد که در حوضه  جیدر منطقه مطالعه دارد. نتا ونیبراسیبه کال ازین WMSدهد و در واقع، مدل 

عالوه بر این نتایج نشان داد  می باشد.  SCS  یمصنوع دروگرافیازروش ه قتریدق HEC-1مدل  ن،یعموق

دقیقتری نسبت به روشهای دیگر داشته و نتایج این روش می تواند که سیستم سلسله مراتبی دارای نتایج 

 برای مدیریت خطرات سیل برای مهندسان و طراحان باشد.

 AHPخطر سیالب، ، WMS، SCS، GIS، حوضه:  يدیکل يها واژه

 
 



1 

 

 فصل اول

 مقدمه و هدف -1-1

 یدر کاربر رییتغ جادیهمراه با ا زیحوضه آبخ یهایژگیو رییتغ ،یدما، گسترش شهرساز شیافزا ریدر دهه اخ

عالوه بر  ها،لیس نیشده است. ا رانگریو یهالیتعداد س شیو... موجب افزا نیاستفاده نادرست از زم ،یاراض

مرغوب از  یکشاورز یهانیخاک، خارج شدن زم شیها، فرساها و راهساختمان یرانیموجب و یتلفات جان

مرتبط با  یایبال یانسان نهیهز»شده است. به گزارش  هایبه شهرها و آباد یانتقال آلودگ د،یعرصه تول

سازمان  یایاز خطر بال تیو دفتر حما ایبال یولوژیدمیاپ قاتی( که توسط مرکز تحق2015-1995« )وهواآب

 شیقرارگرفته است. نشان از افزا یمورد بررس ریسال اخ 20 یانو در آن چارچوب زم شدههیملل متحد، ارا

 رگذاریتأث لیطوفان و س شیروند در افزا نیکه ا کندیمدت دارد و مشخص م نیدر ا یتعداد حوادث جو

و  اردیلیدو م یرا به خود اختصاص داده و زندگ یحوادث جو یدرصد از تمام 47 ییتنهابه لیبوده است. س

اختصاص دارد.  ایبه قاره بزرگ آس زیتعداد تلفات ن نیشتریقرار داده است که ب رینفر را تحت تأث ونیلیم 300

و تراکم  زیآبر یهاقاره در کنار کثرت حوضه نیاز وسعت ا ایخسارات در قاره آس شیافزا لیدال یدر بررس

 یهاسال نیب ایموع در آساست که درمج گونهنیااست.  ادشدهیقاره  نیعنوان عوامل خطرزا در ابه تیجمع

 ریانسان تحت تأث ونیلیم 37آن  جهیداده که درنترخ یحادثه جو 495حدود دو هزار و  2015تا  1994

 دهدیصورت گرفته نشان م قاتیتحق جینتا نیهمچن اند.دادهجانشان را ازدست زیهزار نفر ن 332قرارگرفته و 

ساالنه در  نیانگیاز م شتریمرتبه ب 117 نیانگیطور مبه 2014تا سال  2005از سال  البیکه تعداد رخداد س

آن و در صورت امکان  دروگرافیو ه ریو مقاد البیس تیوضع یبررس استار نیقبل بوده است. در  ا یهادهه

طر یکی از راهکارهایی که جهت شناسایی خاست.  یفراوان تیاهم یدارامناطق مستعد سیل   ینیبشیپ

های آماری دو و چند متغیره، کار گرفته می شود تهیه نقشه های حساسیت به وقوع سیل توسط مدلسیل به

های فراوانی برای را برای تهیه نقشه های ها مدلباشد. هیدرولوژیستداده کاوی و یادگیری ماشین می

و  های زیادی نیاز داشتهها به دادهحساسیت به وقوع سیل انجام داده اند. اما بسیاری از این مدل

لهای اخیر مدلهای زیادی برای تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل ادر س کالیبراسیون آنها پیچیده می باشد.

( و سیستم اطالعات جغرافیایی نیز به 2007لوی و همکاران،  ; 2012آزمایش شده اند )لی و همکاران، 

های آماری ( ترکیب مدل2011عنوان ابزار پایه برای آنالیز داده های مکانی استفاده شده است.)اوه و بردهان،
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و احتماالتی به سنجش از دور و چی آی اس به دلیل باال بردن توانایی مدل در پیش بینی، بسیار مورد توجه 

گارسیا و  ;2009پردهان،  ;2011توان به تحقیقات )یوسف و همکاران، ین بوده است از آنجمله میمحقق

(  AHP تحلیل سلسله مراتبی ) های روشقابلیتدر این تحقیق با استفاده از  ( اشاره نمود.2013همکاران،

ید، برای تعیین مناطق نمافاده میتسیل اسگذاری پارامترهای موثر بر که از توانایی تلفیق سیستم ارزش

 یکه، نقشه شماره منحن بیترت نیبه ا مستعد سیل خیزی در حوضه آبریز عموقین استفاده خواهد شد.

 زیحوضه آبر یبرا  (+ETM)ستماهواره لند ریو تصاو ییایاطالعات جغراف ستمیرواناب با استفاده از س

خواهد  نییتع یاهیو پوشش گ یاراض یخاک، کاربر یدرولوژیمانند گروه ه ییبر اساس فاکتورها عموقین

 یشده و حوضه به کالس ها نییتع  NDVI یهابا کمک شاخص نیپوشش زم تینقشه وضع سپس شد.

سپس با  .حوضه بدست خواهد آمد یاراض یکاربر نقشهخواهد شد و  یبند میتقس یاهیمختلف پوشش گ

خاک، نقشه  یهاخاک به کمک نقشه یکیدرولوژیهو نقشه گروه  یاراض ینقشه کاربر بیاستفاده از ترک

و با استفاده از جدول  GISدر  شدههیته یهانقشه قیحوضه بدست خواهد آمد. از تلف یبرا یشماره منحن

SCS گذاری با برهم شده و نیحوضه تع ینگهداشت سطح بیرواناب و سپس نقشه ضر ینقشه شماره منحن

شیب، مقدار شماره منحنی، دوری از رودخانه و ... مناطق سیل خیز  های عوامل موثر بر سیل از جملهنقشه

بدست خواهد  SCSو  HEC-1ا استفاده از روش حوضه ب البیس گردد و در نهایت حوضه طبقه بندی می

 آمد.
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 مروري بر منابع -2-1

خشک با بارندگی یمهنیری در موقعیت خاص جغرافیایی دارای اقلیم خشک و قرارگیل به دلکشور ایران 

های فصلی خسارات اقتصادی، اجتماعی و محیطی یالبسباشد و در نتیجه چنین شرایطی وقوع یمپراکنده 

های خشک رطوبت خاک مؤثرترین محدودیت در توسعه و یماقلآورد. در یم به وجودی را امالحظهقابل

های این یالبساین رو  از (2011ن، ؛ مورنو و همکارا2007ترمیم پوشش گیاهی است )چن و همکاران، 

خیزی رتبه یلس(، چنانکه کشور ایران از نظر 2013 )بیانوچی و همکاران، هستند مناطق، استثنایی و موقت

با توجه به آمار ارائه شده توسط  .(1998 ششم دنیا را به خود اختصاص داده است )خسروشاهی و قوامی،

-2012سال گذشته ) 27در طول  شدهگزارش،کل سیالب ( CRED) 1یرگهمهمرکز تحقیقات بالیای 

رخداد مربوط  60رخداد مربوط به قاره آسیا و  1319است که از این تعداد واقعه سیالب بوده  3309( 1986

نفر مربوط  120554نفر تعداد افراد کشته شده،  189408شود. در طول این دوره آماری از بین یمبه ایران 

است. در همین دوره آماری مجموع خسارت مالی وارده در جهان  نفر مربوط به ایران 3237به قاره آسیا و 

میلیون  7653میلیارد دالر مربوط به قاره آسیا و در حدود  43/3میلیارد دالر است که از این میزان  44/5

وقوع آن در  یاست که فراوان یعیاز جمله خطرهای طب لیس  .دالر مربوط به ایران گزارش شده است

قرار  ریاز کشور را تحت تأث یاز آن همه ساله بخش یهای ناشداشته و خسارت یشیروند افزا ریهای اخسال

درصد آن در  53است که حدود در کشور گزارش شده لیواقعه س 3700حدود  ریسال اخ 50. در دهدیم

که دخالت انسان در چرخه  دهدینشان م یطیمح ستیعوامل ز یاست. بررس ادهروی د ریهای اخسال

 یراصولیکاربری غ ز،یهای آبخدر مناطق گوناگون از عرصه یاهیپوشش گ بیتخر قیآب از طر یعیطب

و  نیبازنش یداده است ) شعبان شیرا افزا زییخلیس لینفوذ و امثال آن پتانس رقابلیتوسعه سطوح غ ،یاراض

 (.1395 ان،همکار

تابع خطی، چند جمله ای و شعاعی و  4استفاده از ماشین بردار پشتیبان با ( با 2015تهرانی و همکاران )

سیگموییدی به بررسی پهنه بندی مناطق حساس به سیل در مالزی پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که 

 84( به ترتیب برای توابع فوق برابر ROC( و منحنی مشخصه عملکرد سیستم )AUCمساحت زیر منحنی )

های در نظر گرفته شده شامل شیب، درصد محاسبه گردید. آنها بیان کردند که کل شاخص 81، 84 و 83، 

طبقات ارتفاعی، انحنای زمین، کاربری اراضی و فیره به جز رواناب سطحی دارای تاثیر مثبت در سیالب می 
                                                 
1- Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) 
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ها به شمار می رود. باشند. بر این اساس شیب و طبقات ارتفاعی در همه انواع توابع از موثرترین فاکتور

( به ترکیب مدل ماشین بردار پشتیبان و وزن واقعه پرداختند. آنها بیان کردند که 2014تهرانی و همکاران )

منحنی برای ها با یکدیگر نتایج از صحت باالتری برخوردار است. در این حالت، سطح زیر در ترکیب این مدل

ها به صورت انفرادی بود که از سایر مدل 67/95و  48/96 ینی به ترتیب برابر بانرخ موفقیت و نرخ پیشب

 بیشتر می باشد.

( در تحقیقی به بررسی حساسیت به وقوع سیل حوضه آبخیز هراز توسط مدل 2016خسروی و همکاران )

های آنتروپی شانون، شاخص آماری و فاکتور وزن دهی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدل 

ارای بیشترین دقت در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل بوده و پس از آن مربوط به مدل شاخص آماری د

 فاکتور وزن دهی و در نهایت آنتروپی شانون می باشد.

آبخیز آتشگاه در استان اردبیل تحت عنوان شبیه سازی دبی و (، بررسی در حوضه1394میرزائی و همکاران )

اسب ترین الگوی بارش انجام دادند که در این پژوهش از شش تیپ هیدروگراف سیالب با بهره گیری از من

 اس توسط مدل سی الگوی بارش از جمله چهار  روش هاف، روش سازمان هواشناسی جهانی و روش اس

، 10، 5، 2های بارش رواناب کالرک، شماره منحنی و اشنایدر اقدام به برآورد دبی سیالب با دوره بازگشت 

با  SCSرواناب  -با مدل بارش wmoردند نتایج حاکی از ان بود که الگوی بارش سال ک 100و  50، 25

ای به خطای نسبی و ریشه میانگین مربعات خطا در برآورد حداکثر دبی لحظه -داشتن حداقل مقادیر درصد

 گردید.مترمکعب برثانیه، به عنوان مدل پیشنهادی برای حوضه آتشگاه انتخاب  57/1درصد و  7ترتیب برابر 

آبخیز بینی سیالب آنی و سیستم هشدار خطر سیالب در حوضه( جهت پیش2017اعظم و همکاران )

استفاده کردند. برای این منظور  HMS -HEC رواناب-هیدرولوژیکی بارش مدلدر کره جنوبی از 1موشیم

بینی بارندگی ه پیشهای بارش، از اطالعات ایستگاپس از تهیه اطالعات فیزیوگرافی حوضه، جهت ورود داده

با فاصله زمانی سه ساعت استفاده کردند. سپس با استفاده از وقایع مشاهداتی هیدروگراف سیالب آنی مدل 

بینی بارش به مدل، هیدروگراف های ایستگاه پیشرا کالیبره و اعتبارسنجی کردند. در ادامه با ورود داده

ای برای اندروید تلفن ی کردند. در نهایت با طراحی برنامهبینسیالب آنی را قبل از وقوع بارش و سیالب پیش

آبخیز همراه، به صورت آنالین اطالعات مربوط به میزان خطر وقوع سیالب را در دسترس ساکنان حوضه

العات رود در آینده، با دسترسی به اطاند که انتظار میمورد مطالعه قرار دادند. محققان مذکور عنوان کرده

                                                 
1- Mushim 
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تر امکان دسترسی به سیستم هشدار سیالب با دقت شن باال و فاصله زمانی بیشو هوا با رزولو بینی آبپیش

 بهتر فراهم شود. 

جاجرم از  تیمعدن بوکس یاستخراج معدن برا نهی( جهت انتخاب روش به2009و همکاران ) ینقاده زارع

 ییتوانا FAHPکه  دندیرس جهینت نیها به ااستفاده کردند. آن( FAHP) یفاز یسلسله مراتب یلیروش تحل

 FAHPها با استفاده از  نرا دارد. آ باشدیعاجز از انجام آن م یمعمول AHPمسائل که  یابیارزش یبندرتبه

استخراج  نهیمتداول و مرسوم را به عنوان روش به یزیرو خاک یبردارروش خاک کیو محاسبات مناسب 

 نییدر تع FAHPروش  ی( به بررس1391و همکاران ) یکویس یانتخاب نمودند. خاشع ینیرزمیمعدن ز

نشان داد که روش  قیتحق جینتا دپرداختن شابوریدر دشت ن ینیرزمیمناسب استحصال آب ز یهامکان

FAHP یگروه یفاز ارهیچند مع یریگمی. تصمدینما نییمناسب استحصال آب را تع یهامکان تواندیم 

 یمورد بررس یاحوضه نیانتقال آب ب یهاپروژه یبندتی( جهت اولو1387و همکاران ) یطوس یتوسط رضو

در نظر گرفته شد.  اریکارون بزرگ با هشت مع یاوضهح نیپژوهش ده طرح انتقال آب ب نیقرار گرفت. در ا

 . دیگرد یبندتیشده اولو ادیده طرح  ،یگروه یفاز یبندتیبا استفاده از روش اولو تیدرنها

، GISو سیستم اطالعات جغرافیایی  HEC-1(  با استفاده از مدل هیدرولوژیکی 2014) 1سانیال و همکاران

دست حوضه مورد ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی باالدست حوضه را روی الگوی سیالب در نواحی پایین

ان نفوذ، رواناب سطحی، قرار داد. مجموعه متغیرهای مورد نیاز برای ورود به سیستم شامل بارش، میز

های سیل در گذشته و آینده با کاهش و سازی هیدروگرافمساحت حوضه و عوامل روندیابی سیل بود. شبیه

ها ها و زیرحوضههای حوضه نشان داد که  با کاهش مساحت جنگل، رواناب حوضهافزایش سطح جنگل

دست باالدست حوضه، در تراز سیل پایین شود. به این ترتیب تأثیر تغییرات کاربری اراضی دربیشتر می

رواناب در بسیاری از  -سازی بارندگیبرای شبیه HEC-1حوضه نشان داده شد. در همین رابطه مدل

 های آبخیز ایران نیز بکار گرفته شده و کارایی آن در تحقیقات متعددی گزارش شده است.حوضه

عکس العمل  یه سازیدر شب یعیتوز کاربرد مدل نیدرکشورآرژانت قیتحق کیدر ( 1998و همکاران) 2براد

بارش و نوع خاک حوضه،  یمکان راتییتغی مطالعه، نقش اصل نی. در ادادندقرار  یمورد بررس را حوضه کی

 .رواناب حوضه نشان داده شد جادیدر ا

                                                 
1- Sanyal 

2 - Braud 
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 محیط و اکوسیستم پذیری آسیب ارزیابی به 1FAHP روش کی( با استفاده از 2009) و همکاران یلول

و اثرات  یطیمح ستیز طی. بر اساس شراپرداختند نیدر چ( 2DRAدنجیانگکو ) مخزن ناحیه در زیست

 یلیو خ نیسبک، متوسط، سنگ ل،یپتانس یدارا شد: یبه پنج سطح کالس بند یریپذبیآس کیآنتروپ

 در حد اعتدال است. یبه طور کل DRA در یطیمح ستیز یریپذبینشان دادند که آس جینتا .نیسنگ

 شامل : عمق البیبر س رگذاریشش عامل تأث یضمن معرف یمطالعه مورد کی( در 1375و همکاران ) یقائم

ی، با اهیو پوشش گ نیو شکل حوضه، جنس زم بیعمق برف انباشته، ش ،یزمان بارندگ ،یبارندگ

. نمودند نییرودخانه کرخه را تع یحوضه ها ریز یزیخ لیشدت س ،یآنها با نظرکارشناس یکم یشگذارارز

گرفتن نقش  دهیناد زیو ن یزیخلیها و عوامل مؤثر بر سحوضه ریز یخط رفتاری فرض ضمن کهیدر حال

 .است یجد دیبزرگ مورد ترد یحوضه ها سطح رودخانه ها در یابیروند

مدل  تیحساس د،یبه انجام رس کیدر کشور مکز( 2001)  و همکاران 3آرناد لهیوس که به یگرید قیدر تحق

سطوح هم بارش مورد  ایو  یبارش به صور ت متوسط مکان عینسبت به توز یعیتوزی کیدرولوژیه یها

 بیحوضه به همراه مفهوم ضر کنواختیخاطر نشان کردند که کاربرد متوسط بارش  آنهاقرار گرفت . یبررس

آن  یحجم رواناب و دب نیباشند. همچن یتواند کاف یبزرگ م یها لیاحتمال س نیتخم جهت کاهش سطح،

 شیبا افزا رایکند، زیم رییتغ کنواختیریو غ کنواختی یبارش مکان ینسبت به الگو یا همالحظ به طور قابل

 شود. یم ادیبارش ز راتییتغ حوضه، مساحت

نقشه های رقومی قسمتی از  Arc gis( با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و نرم افزار  2002لی ناد )

 تهیه کرد و به بررسی سیالبهای فصلی آن منطقه پرداخت.رودخانه زرد چین را 

 (  دبی سیالبی در شاخه های فرعی حوضه آبخیز محمد آباد استان خوزستان را با مدل نرم افزار1380فالح )

 HEC- HMS سطح تا حدودی به  -رواناب نسبت به روش شیب –سازی نمود و با مقایسه مدل بارش شبیه

 نتایج بهتری رسید.

 یفاز ارهیچند مع یسازنهیمدل به ،یالبیمنابع آب به خصوص در مواقع س تیریجهت مد (1999) 4نیچونت

به صورت همه جانبه سبب شده  یباران یاریآب یمؤثر در اجرا یپارامترها قیکار گرفت. عدم امکان تلفرا به

                                                 
1 -Fuzzy Analytic Hierarchical Process 

2  -  Danjiangkou Reservoir Area 
3 -Arnaud 
4  - Chuntian 
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 یفاز یسلسله مراتب لیتحل ندیآاز روش فر یباران یاریآب یمناسب برا یهاانتخاب مکان یبرا قیتحق نیدر ا

 ها استفاده شود. یریگمیها و تصم یزیربرنامه یبرا دیکارآمد و مف یبه عنوان ابزار

دماوند در استان  زیحوضه آبخ زیخ لیس هایحوضه  ریز نییتع را جهت WMS مدل (1382) یخسرو شاه

 یابیروند ینگهام برایارتفاع رواناب استفاده نمود و از روش ماسک نییتع جهت SCS برد. از روش کارتهران به

را برای تعیین دبی اوج و حجم رواناب در   WMS( مدل2003)وهمکاران کتول. ها استفاده نمود دروگرافیه

 این در تلفات محاسبه برای هاآن د.بردن کاردو حوضه کشاورزی در جنوب شرق ایالت داکوتای جنوبی به

 استفاده  SCSحدوا هیدروگراف روش از هیدروگراف تعیین برای و SCSشماره منحنی  روش از هاحوضه

مقدار شماره منحنی دارای حساسیت باالیی می باشد، که بر روی پارامترهای مدل نشان داد  بررسی  نمودند.

 HMS ل درمد هدف تابع مقدار تغییر به نسبت در صورتی که مقدار جذب اولیه دارای حساسیت کمتری

از مقادیر  کمتر خیلی شده واسنجی CNنتیجه دیگر بدست آمده حاکی از این بود که مقادیر .باشدمی

 .محاسبه شده براساس شیب، خاک و کاربردی اراضی می باشد

 مصر از کشور یشرق یدر صحرا یاحوضه زتریخ لینقاط س نییجهت تع( 2004و همکاران ) 1یفود

 یرینفوذپذ نوع و نییحوضه استفاده کردند. جهت تع یاراض یکاربر نییماهواره لندست جهت تع یهاداده

 یرا براآن یهارحوضهیاز حوضه و ز یخروج یها سپس دبانجام دادند. آن ییصحرا یهایریگاندازه زیخاک ن

 یزیخلیدرجه س نیباالترداد که دو منطقه مدل نشان ینمودند. خروج یسازهیشب دیشد یرگبار فرض کی

 .بودند دهید بیآسی قبل یهالیس عیبودند که از وقا یمناطق در اصل مناطق نیرا داشتند. ا

 نیدر ا .ندنمود رواناب محتمل بیبا استفاده از ضرا البیبرآورد س اقدام به یقیتحق کیدر  (1385عبدی )

 6و  کیدرجه  یسنجآبه ستگایا 18 یالحظه یآمار حداکثر دب  TRه ایانیبا استفاده از برنامه را ق،یتحق

رواناب با  بیقرار گرفت. ضرا یفراوان لیمازندران مورد تحل یایدر زیباران نگار در حوضه آبر یدارا ستگاهیا

ی اهانیرواناب توسط برنامه را بیضر هم یهایسال محاسبه شد و سپس منحن 50و  10،  5 دوره برگشت

SURFER   دیمازندران رسم گرد زیاز حوضه آبر یبخش یبرا. 

ای ای کالرک و پارامترهای هیدروگراف واحد لحظه( هیدروگراف واحد لحظه1383منتظری)

محاسبه نمود. حوضه مورد مطالعه وی کارده در شمال خراسان  GISرا با استفاده از   GIUHژئومورفولوژی

                                                 
2 - Foody 
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دست آورد و سپس اقدام به را بهخصوصیات هیدروگرافی حوضه    GISبود. وی با استفاده از نرم افزارهای

 محاسبه هیدروگراف واحد لحظه ای کالرک نمود.

در شرق عربستان به بررسی تأثیر 1های وادی اللیث( با انجام پژوهشی در سرشاخه2015رحمان و همکاران )

آبخیز به دلیل شرایط دائمی خشکی، میزان روندیابی بر مقدار تلفات رواناب سطحی پرداختند. در این حوضه

های آن در اثر فرآیند روندیابی بسیار باالست. این محققان به منظور بررسی اثر روندیابی تلفات رواناب در بازه

و روش روندیابی ماسکینکام کونژ استفاده کردند. نتایج  HEC- HMSمدل بر کاهش مقادیر رواناب، از 

نتایج مطلوبی را  HEC- HMSحاصل از واسنجی و اعتبارسنجی مدل با وقایع مشاهداتی نشان داد که مدل 

تلفات با افزایش مساحت حوضه و کاهش شیب  مقادیردهد. بررسی تأثیر روندیابی نیز نشان داد ارائه می

درصد به دست  2ترین آن را درصد و کم 47ترین مقدار تلفات را برده بیششود. محققان نامیتر مبیش

رخ  یسطح یهاآب رواناب در-در فرایند بارشتلفات  نیا چند اند که هرآوردند. این محققان بیان کرده

 نیچن ن،یبنابرا شود. یم یسازرهیذخ ینیرزمیز منابع آبتلفات به عنوان  نیحال ا نیدر عاما ، دهدمی

 .ردیمنابع آب مورد توجه قرار گ یزیرهای مدیریتی و برنامهبرنامه یبنددر فرمولها، بایست ذخیرهتلفات و 

( پتانسیل تولید سیل در حوضه آبخیز کسیلیان در البرز شمالی  را با نرم افزار 1384در تحقیق دیگرگنبدی )

WMS  ترین تری دارند، بیشهایی که دبی بیشبررسی نمود. و مشخص گردید که لزوما زیر حوضه

در سر منشاء مورد توجه قرار  لیدر ادامه مطالعات حوضه ها مهار سمشارکت را در دبی خروجی ندارند. 

که ممکن است بل ست،ین ریدر سراسر حوضه نه تنها امکان پذ لیوکنترل س ییاجرا اتیانجام عمل رایگرفت. ز

 تیاولوو  ییشناسا لیس دیباال در تول لیراستا مناطق با پتانس نیکننده در بر داشته باشد. در ا دیاثرات تشد

دانشگاه نپال و مرکز  یبردارآب، گروه نقشه یتوسط گروه مهندس یمشترک قیتحق. شدند یبند

در حوضه  البیمدل س یسازهیشب  نهیدر زم لندیمستقر درتا ایآس یتکنولوژ یتویانست کیژئوانفورمات

سنجش از راه دور  لهیحوضه به وس ییایاطالعات جغراف  قیتحق نینپال انجام شد. در ا یرودخانه باگمات

 البیس یساز هیشب یمنطقه برا یرقوم یها نقشه ها لیفا نیا یشد و از رو هیته GIS یها لیفا رقالبد

(. همچنین در گروه علوم مهندسی دانشگاه آنکارا مطالعاتی روی حوضه 2005)کفله و همکاران،  بدست آمد

 -HEC سازی حوضه با استفاده از نرم افزارهایآبخیز یوآچیک واقع در جنوب شرقی ترکیه انجام شد. شبیه

                                                 
1- Allith 
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HMS  وHec Geo Hms هایاستفاده از اطالعات و نقشهصورت گرفت.  باGIS  سازی، از مدلمنطقه و پس

 (2008دست آمد) ینر و شورمن، های سیالب بههیدروگراف

آبخیز گاش در شمال استان خراسان رضوی، با استفاده از (، در پژوهشی در حوضه1394شیروی و همکاران )

را مورد بررسی  لیاوج س یتمرکز و کاهش دب بر زمان یاصالح یهااحداث سازه ریتأث HEC- HMSمدل 

 یابیرونددر مناطق پرخطر بر ها سازه نیا ریتأث یبه منظور بررسقرار دادند. این محققان در این پژوهش 

آنان  جی. نتاکردند یسازهیها شبقبل و بعد از احداث سازه تیدر وضع لیس دروگرافیدر مخزن و ه لیس

 لیدرصد حجم س 98تا  73اوج و  یدرصد دب 97 تا 75 نیب شدهینیبشیپ یهابا احداث سازهکه داد  نشان

 است. به لیاوج و حجم س یها در کاهش دبسازه نیمثبت احداث ا ریتأث انگریب جهینت نیاکه  ابدییکاهش م

نقش  ،یورود لیاوج و حجم س یدب شیمختلف با افزا یهابازگشت هدر دورنتایج حاکی از آن بود که عالوه، 

مذکور،  یهادر اثر احداث سازه ن،ی. همچنابدییکاهش م لیو حجم س البیساوج  یمخازن در کاهش دب

 .افتیخواهد  شیساعت افزا 98/0تا  26/0 نیحوضه ب یزمان تمرکز در محل خروج

 مدل از استفاده با را مردقچای آبریز حوضه در سیالب وقوع خطر پتانسیل (1397)همکارانو زاده خیری

ANP حدود و زیاد بسیار سیالب خطروقوع در حوضه سطح از درصد 5 گرفتند نتیجه و کردندبندی پهنه 

 دستپایین هایقسمت در مناطق بیشتر این. است زیاد سیالب وقوع خطر در سطح حوضه از درصد 27

  .اندشده واقع حوضه

پژوهشی در نواحی مرکزی استان اردبیل برای انتخاب بهترین مدل تحلیل  در ،(1394) ارانکوهم زادهرسول

 و مدلآبراهه -شیب - مساحت شیب، - مساحت چهار مدل مساحت، خشک مهینی سیالب در اقلیم امنطقه

برای دوره  هاآبراه طول ،بیش که مدل مساحت، دنیرسنتیجه  بهاین  هاآن .دادند قرار مطالعه موردفولر را 

 دهد.ارایه می سال دقت قابل قبولی را 50بازگشت کمتر از 

با آبخیز بهشت آباد در استان چهارمحال و بختیاری (، با انجام پژوهشی در حوضه1395بدری و همکاران )  

 خیزیهای آبخیز بهشت آباد از نظر پتانسیل سیلحوضهبندی زیراولویتبه  HEC- HMSمدل  کاربرد

ها و از روش رواناب در سطح زیرحوضه-سازی بارشبرای شبیه SCSاز روش . برای این منظور پرداختند

. سپس، با روش حذف کردندماسکینگام به منظور روندیابی هیدروگراف سیل خروجی حوضه استفاده 

روندیابی سیل در کردند. نتایج در دبی اوج خروجی حوضه تعیین را ها متوالی، میزان مشارکت زیرحوضه
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ها نیست. ها در سیل خروجی متناسب با دبی اوج زیرحوضهها نشان داد که میزان مشارکت زیرحوضهآبراهه

ها، میزان تاثیر هر واحد سطح بندی زیرحوضهحذف اثر مساحت در اولویت جهت، محققان مذکور لذا

از نظر دبی اوج، بر اساس سهم مشارکت  بندی. نتایج اولویتکردندنیز محاسبه  را زیرحوضه در سیل خروجی

های درکش ورکش و بهشت آباد به ترتیب با که زیرحوضه دادهر زیرحوضه در محل خروجی حوضه نشان 

. داردترین و کمترین سهم را در دبی اوج سیالب خروجی از حوضه بر عهده درصد، بیش 5/2و  16/29

که زیرحوضه بهشت آباد با داد نشان  نیز زای واحد سطحبندی براساس کاهش دبی به انتایج اولویتهمچنین 

 .داردثیر را أترین تترین و زیرحوضه تنگ دهنو کمها بیشترین مساحت نسبت به بقیه زیرحوضهداشتن کم

 مدل از استفاده با آبخیز رودکحوضه در خیزسیل مناطق مکانی بندیاولویت در( 1385) همکاران و بشارتی

HEC-HMS  بر و تعیین خروجی سیل هیدروگراف دررا  زیرحوضه ها کلیه رواناب، نقش-بارش سازیشبیه 

 خیزسیل به عنوان زیرحوضه کلوکان زیرحوضه تحقیق این دادند. در انجام را بندیاولویت آن اساس

 رابطه هاآن مساحت خروجی، با سیل در هازیرحوضه مشارکت نشان داد میزان نتایج همچنین .شد شناسایی

 .ندارد مستقیم

 استفاده ازبا آبخیز وردآورد در غرب استان تهران (، در مطالعه ای در حوضه1395نورکرمی و همکاران )    

ی را مورد بررسی قرار شهر یرودخانه ها البیدر کنترل و مهار س یریتأخ یاثر سدها HEC- HMSمدل 

در  البیس ریآن، تأث یابیو روند یطراح البیساخت سابتدا پس از دادند. برای این منظور محققان مذکور 

 ،مورد مطالعه همخازن درباالدست حوض گرفتننظر  درسپس  وبدون در نظر گرفتن مخازن را دست  نییپا

نشان پژوهش این محققان  جی. نتاکردند یبررسرا  یورود البیس دروگرافیمخازن در کاهش ه نیعملکرد ا

. اثر ابدییاز حوضه وردآورد به شدت کاهش م یخروج ،یدب زانیم یریأخت یبا استفاده از سدهاکه داد 

 یبا دوره ها البیس یدر حوضه وردآورد برا یریتأخ یاز احداث سدها یناش لیس کیپ یکاهش دب

. باشدیدرصد م 28.5و  92.7/141، 9/89، 1/58 ،4/91بیساله به ترت 100، 50، 25، 10، 5، 2بازگشت

 .ابدییحوضه، کاهش م یخروج البیمخازن در کاهش س نیا ریتأث لیدوره بازگشت س شیبا افزا نیهمچن

شبکه  توپوگرافی، شیب، هایداده از استفاده با را خطرسیل هایمحدوده و سیلخیزی نقشه( 2009) پرادهان

 تصاویر طریق از تاریخی، هایسیل و تجمع جریان مقدار بارش، مقدار زمین، پوشش خاک، زهکشی،
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 ضرایبی استخراج و های مذکورالیه همپوشانی کرد. از تهیه جغرافیایی ای در محیط سیستم اطالعاتماهواره

 .کرد تعیین سیل خطر بدون و کم متوسط، باال، خطر چهاردامنه در را خیزسیل مناطق

 تیریمد یرا برا یمدل چند هدفه فاز کی(، 1998و موجومدار) کماری( و ساس1388و همکاران ) یلیهل

 یفیمسئول حفاظت ک یهااهداف سازمان شان،ینمودند. در پژوهش ا شنهادیپ یارودخانه یهاستمیس یفیک

 در نظر گرفته شد.  یمختلف به رودخانه به صورت فاز یهاندهیآال یهاکننده هیرودخانه و تخل

 یریگمیتصم ستمی( انجام شد و در آن با استفاده از س2016و چاندرا اسوان ) نگایکه توسط س یقیدر تحق

پردازش  یهاستمیس بیو از ترک دیاستفاده گرد یمناطق مناسب جهت کشاورز نییتع یبرا ارهیچند مع

 تیفیمناطق با ک نییتع یبرا ییایاطالعات جغراف ستمیس یهاتیو قابل یفاز یریگمیتصم ستمیبا س ریتصاو

به  دنیرس یعوامل فوق را برا بیمناسب ترک ییتوانا جیو نتا دیاستفاده گرد رهیو غ یخاک یاز نظر پارامترها

 هدف نشان داد. نیا

( برای تهیه نقشه حساسیت سیل در آرژانتین انجام شد نتایج 2010در تحقیقی که توسط فرناندز و لوتوس )

مفید برای تعیین مناطق ریسک پذیر از نظر سیالب یک ابزار  GISدر محیط   AHPنشان داد که تکنیک 

های شیب، ارتفاع، عمق سطح ایستابی و کاربری اراضی و همچنین فاصله می باشد. در این تحقیق از شاخص

 از آبراهه به عنوان شاخص های موثر در سیالب استفاده شد.
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 فصل دوم

 هامواد و روش

 موقعیت منطقه -1-2

 =E= 47°53'59.49" , N،جغرافیاییاین تحقیق در استان اردبیل حوضه آبخیز عموقین به مختصات 

 مساحتی عموقین آبخیز حوضه انجام شد.  "E=48°10'34.61"  , N= 38°15'4.90  تا  "32.49'38°15

این  ازیموردنی هاداده .است شده واقع چای بولیک یری روی رودخانهبر و داشته هکتار 7670حدود  در

 ی،شناسخاکی حوضه آبخیز، هانقشهساله، اطالعات و  20ی هواشناسی در دوره هادادهتحقیق شامل 

ی و...است. این اماهوارهی هادادهی، پوشش گیاهی منطقه، اطالعات جغرافیایی، شناسسنگی، شناسنیزم

یعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اداره آب و هواشناسی، اداره منابع طب ازجملهاز ادارات مربوطه  هاداده

های مختلف ی مربوطه اخذ خواهد شد. مطالعاتی در رابطه با بررسی مدلهاادارهاداره صنعت و معدن و دیگر 

( اشاره نمود 1395توان به مطالعات میرزایی )ها میبرآورد سیل در حوضه مذکور انجام شده که از جمله آن

در حوضه مذکور پرداخته است. البته باید  HEC-HMSده توسط مدل که در آن به بررسی نتایج ارائه ش

باشد که لزوم توجه داشت که اهمیت حوضه مذکور به دلیل وجود روستای عموقین در خروجی حوضه می

( محدوده حوضه مطالعاتی نشان داده 1شکل ) درکند. سیل در حوضه مذکور را چند برابر میخطربرآورد 

 شده است.

 نیعموق حوضه ریتصو (:1)شکل 

 سازي و مدیریت منابع آبمدل -2-2

ای از سیستم واقعی برای کمک به محاسبات و سازی وضعیت آبی در یک حوضه مشخص، شرح سادهمدل

سازی نیازهای فعلی و آتی تحت های مورد استفاده در تخمین مقدار آب مورد نیاز برای برآورده بینیپیش
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ها ی آنباشد. همچنین به تعیین راهکارهای ضروری و نیز زمان، محل و هزینهمیسناریوهای عرضه و تقاضا 

بین ساختارهای کنترلی مختلف و ماها و تعامالت مهم فیتوانند نمایانگر وابستگیها میپردازد. مدلمی

هداف و توان از آن برای اتخاذ تصمیماتی منطبق با اهای آبی باشند. عالوه بر این میکاربران سیستم

 سازی عبارتند از:مفروضاتی خاص از آنها استفاده نمود. دو رویکرد اساسی در مدل

 ای از قوانین حاکم بر تخصیص آب و عملیات سازی رفتار منابع آب بر مبنای مجموعهشبیه

 زیرساختی

 های مربوطهسازی تخصیص بر مبنای تابع هدف و محدودیتبهینه 

شود. ه تعداد نسبتاً محدودی گزینه برای ارزیابی وجود دارد، استفاده میسازی تنها در هنگامی کاز شبیه

ای که باید بیشینه یا کمینه شوند سازی بر مبنای توابع هدفی از متغیرهای تصمیم ناشناختههای بهینهمدل

های مدل حاوی متغیرهای تصمیم ناشناخته و پارامترهایی است که مقادیرشان شوند. محدودیتبنا می

-گردند. سیستمها بصورت معادالت و نامعادالت ارائه میشود این محدودیتصورت فرضی در نظر گرفته میب

به کاربر در ارزیابی کارایی و عملکرد سیستم آبی در کل محدوده مورد مطالعه و نیز  1های پشتیبان تصمیم

 کند.نقاط مورد بررسی کمک می

 ابزارهاي مدیریتي-3-2

گیران در اتخاذ تصمیمات درست و منطقی بین  هایی هستند که به تصمیمناصر و روشابزارهای مدیریتی ع

هایی از آن کنند. نمونهها در شرایط مختلف کمک میهای مختلف و بکارگیری ترکیب مناسبی از آنگزینه

 ها عبارتند از:

 ها.به هر یک از آنهای مربوط آوری دادهشناسایی منابع و نیازها و نیز جمع :ارزیابی منابع آب 

 سازی بر ای، مصارف آبی و تعامالت انسانی و مدلهای مختلف توسعهریزی: ترکیب گزینهبرنامه

 های مرتبط با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی اقتصادی و محیطی.های حوضهاساس داده

 که به ایجاد توازن  نحویتر و بهینه از تراز آب موجود بهی اثربخشمدیریت عرضه و تقاضا: استفاده

های موجود یا کاهش استفاده مفرط میان عرضه و تقاضا منجر شود با تمرکز بر استفاده بهتراز آب

 جای توسعه منابع جدید.ها بهاز آن

                                                 
1-  DSS (Dissition Support System) 
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 .حل تعارضات: مدیریت منازعات و حصول اطمینان از تقسیم آب 

 های تخصیص و استفاده از آب.گذاری: محدودیتابزارهای قانون 

 ها برای دستیابی به اثر بخشی و تساوی حقوق.ابزارهای اقتصادی: استفاده از قیمت 

  محور جهت ایجاد ها و سایر معیارهای بازارها، یارانهابزارهای اجتماعی: شامل بکارگیری قیمت

تر و اجتناب از بخشترو اثری دقیقمشوق برای تمامی مصرف کنندگان آب بمنظور استفاده

 باشد.آن می سازیآلوده

 مطالعات فیزیوگرافي-4-2

 فیزیوگرافي -1-4-2

فیزیوگرافی یا به عبارتی ریخت شناسی حوضه آبریز از مباحث پایه هیدرولوژی بوده و پارامترهای مهمی از 

قبیل مساحت، شیب و زمان تمرکز حوضه به همراه شیب طولی رودخانه اصلی از نتاج این بخش خواهد بود. 

 استفاده شد. WMSحوضه و همچنین نرم افزار  1:25000عات فیزیوگرافی از نقشه جهت انجام مطال

 مهمترین خصوصیات مورفولوژیکی حوضه آبریز را می توان مشتمل بر موارد زیر دانست :

 مساحت حوضه آبریز -2 -4-2

و  عبارتست از سطح محصور در داخل مرزهای حوضه که معموالً برای حوضه های کوچک بر حسب هکتار

برای حوضه های بزرگ برحسب کیلومتر مربع بیان می شود. مرز حوضه آبریز از به هم پیوستن کوههای بین 

  هکتار به دست آمد. 7846حوضه مورد مطالعه  حوضه و حوضه های مجاور بدست می آید. مساحت

 محیط حوضه -3 -4-2

سازد. حوضه های مجاور مجزا میشود که حوضه را از محیط حوضه به طول خط فرضی تقسیم آب گفته می

حوضه ها معموالً یک محیط با محدودة توپوگرافی دارند که در طبیعت قابل روئیت هست و یک محدودة 

طوریکه ممکن شناسی بستگی دارد و از سطح زمین قابل روئیت نیست بهژئولوژی که به خصوصیات زمین

 طیمحبا محاسبات انجام شده،  صورت گیرد است تغذیة حوضه از مناطقی ورای محدودة سطح حوضه نیز

 .محاسبه گردیدمتر  58217حوضه مورد مطالعه 

 طول شاخه اصلي -4-4-2
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Investigating the flood susceptibility in Amuqin Watershed 

using analytical hierarchy process method 

Abstract 

Flood discharge is of high importance in studies regarding water resource exploitation, 

flood control, construction of dams, basin management, and hydrologic studies. 

Therefore, the accuracy of these studies and the safety of waterworks and water 

structures depend on the methods of studies to a large extent. It is impossible to 

manage water resources in basins without the accurate determination of the peak flood 

discharge. The advances in flood estimation techniques has made it possible to use 

rainfall-runoff models to assess the hydrographic properties of the flood in watersheds 

and decrease the risks of the flood. It is of high importance to determine the flood 

discharge of different basins, in studies on water resources. Therefore, the current 

research mainly aims to assess Analytical Hierarchy Process (AHP) method to provide 

flood susceptibility map and also determining of peak flood discharge of Amughin 

using the SCS and HEC-1 method of the WMS model (watershed modeling system). 

Amughin basin is located in Northwest Iran. The basin is surrounded by mountains and 

is considered as a basin of Ardabil Province. It lies within 47°53'59" to 48°10'34" 

longitude and 38°15'4" to 38°15'32" latitude. Its height is almost 3573 m with a 

general slope from the East to west and Its area is approximately 78 km2. To determine 

the mean CN coefficient on the surface of the design basin, the surface geological 

status of the basin, vegetation and land applications were studied accurately and the 

CN coefficient was estimated. In general, soil hydrologic groups were divided into 

three subgroups: B, C and D. Based on geological studies, permeability, vegetation and 

hydrologic conditions of basin soil, the CN value of the Amughin basin was estimated 

that to be 78.7. In this study, different factors, e.g. elevation classes, the percentage of 

slope, land curvature, distance from the river, topographic wetness index (TWI), 

stream power index (SPI), curve number are used in the Amughin watershed in 

Ardabil province. The raster maps of these layers were provided by using ArcGIS10.1. 

The effective layers on flooding susceptibility were classified to nine classes and 

importance of each factor was evaluated in comparison with other factors according to 

the expert opinions, and then the related weights were calculated in the expert choice 

software. Furthermore, the obtained. weights of each factor were applied to every layer 

using Geographic Information Systems (GIS) to provide flood susceptibility map. 



16 

 

Finally, the flood susceptibility map was prepared and classified into very low, low, 

moderate, high, and very high susceptibility. The results showed that the curve number 

had the highest effects on the flood susceptibility, and also distance of the river and the 

rain classes are in the next priorities. The lowest factor in the flood is related to plan 

curvature. Moreover, the results indicated that about 0.64% and 4.4% of the study area 

were recognized with high sensitivity and very low sensitivity, respectively. Also study 

was carried out to Comparison of HEC-1 to determine the peak flood discharge using 

the WMS model and SCS Unit Hydrograph Method in Amughin basin. The model 

calibration results comparison with rainfall-runoff phenomena in the area was 

determined (RE= 7.17 ،RMSE = 0.44) and for validation results was determined as 

(RE%= 2.51, RMSE= 0.0042), showed good correspondence with the observed values 

in HEC-1 method. The obtained results of peak discharge from SCS and HEC-1 

method in 25, 50 and 100 years return period were compared, the results showed that 

the average estimates of the SCS method are approximately 15% higher than the HEC-

1 method. according to paired T-test of difference between HEC-1 and SCS values in 

the return periods in the level confidence of 0.01 are not significant. the results 

obtained from this method can be pushed closer to the actual values if the watershed 

lag time is calculated more accurately using floods occurred in the basin studied. 

Given the high sensitivity of this method to rainfall distribution across the region, an 

analysis of rainfall across the region is required to obtain desirable results and the 

rainfall distribution and its time distribution should be pushed close to the 

corresponding values in the region. According to the results, it can be argued that, the 

results obtained from the WMS model shows a little bit less than the Actual values 

have been seen. In fact, WMS model requires calibration in the study region. And in 

Amuqhin basin the results of HEC-1 model are closer to reality comparison with the 

SCS method. Also results showed that AHP method have a better accuracy in 

comparison with other methods. The results of present study could be useful to 

managers, researchers, and designers for better managing the flood affected areas and 

to reduce its damage. 
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