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  :چکیده

  

یر است. خهاي اهاي شهري در دههاز نتایج پیشرفت شهرنشینی و تغییرات آب و هوایی، افزایش فراوانی سیالب

غیرقابل  سطوح .ترین مخاطره طبیعی استاین پدیده نه تنها در کشورهاي در حال توسعه بلکه در تمام جهان شایع

ط طبیعی در شرای شوند و در نتیجهش به خاك میرها منجر به کاهش نفوذ باها و پشت بامنفوذ شهرها مانند جاده

ب هر ساله باعث وقوع سیال ،ما نیزدر کشور . است از اطراف  شترارتفاع و حجم رواناب ایجاد شده براي یک شهر بی

یزي خنسیل سیلبه بررسی پتاحاضر پژوهش این راستا . در این گرددخسارات مالی فراوان و حتی تلفات انسانی می

- رمنجمله ز ا. پردازدمیکه یکی از فنون تحلیل چند معیاري است،  OWA در شهر مشکین شهر با استفاده از مدل

از  داردرار اي که شهر در داخل آن قحوضهمشخص کردن  منظور به. است GIS ادریسی وي مورد استفاده افزارها

کردیم.  استفاده ARC-cnو براي تعیین شماره منحنی منطقه و ارتفاع رواناب از الحاقیه  ARCHYDRO الحاقیه

 استفاده در این مورد اطالعات .باشدمی 1374-1392ي آماري سال آمار بارش و دماي دورههاي اقلیمی شامل داده

که در است یب شفاصله از رودخانه، ارتفاع رواناب و  ارتفاع، زمین شناسی، ، CNبارش، دما، نقشه شامل:پژوهش 

 گذاريرزشاپس از استاندارد سازي و  و در نهایت، محیط ادریسی منتقل شدند آماده شده و سپس به GIS محیط

الزم  ، قابلیت OWAدر مدل ORو  ANDنتاج استخراج شده از مدل نشان داد که توابعند. شد OWA وارد مدل

ده استفاست. ااقعیت خیزي در محدوده مورد مطالعه را ندارند و نتایج بدست آمده دور از وبراي بررسی پتانسیل سیل

اي ناطق مناسب بردر بررسی م اي کامل برخوردار است،موازنه - تیشي جایگاز رابطه کهOWA مدلحالت موازنه از 

- ي ارزشا دامنهباي خیزي منطقه در قالب نقشهسیل در نهایت پتانسیل .دهدتري ارائه میخیزي نتایج دقیقسیل

  . ارائه شد. /89تا  43/0گذاري بین 

  ، مشکین شهر، OWAمدل سیالب شهري، سیستم اطالعات جغرافیایی،: هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

رود در آینده کنند و انتظار میدرصد) در شهرها زندگی می 54امروزه بیش از نیمی از جمعیت جهان (     

درصد این افزایش تمرکز در آسیا و  90) که حدود 2050تا سال  درصد 66(حدود  این میزان افزایش یابد

از نتایج این پیشرفت  ).2: 2014، 1امور اقتصادي و اجتماعی يخانه(سازمان ملل، وزارت آفریقا خواهد بود

هاي شهري و همچنین افزایش اثرات مخرب این پدیده شهرنشینی و تغییرات آب و هوایی، افزایش فراوانی سیالب

). این پدیده نه تنها در 1251: 2013و همکاران،  2هاي اخیر است (ناتاروهاي شهري، در دههمحیطدر 

؛ 53: 2014و همکاران،  3(لسکنز ترین مخاطره طبیعی استکشورهاي در حال توسعه بلکه در تمام جهان شایع

ندگی و کار جوامع ساکن ي زدسیل خطري ویرانگر و مخرب است که پتانسیل نابو ).1: 2014و همکاران،  4تم

شهرهاي ). 110: 1393زاده و بدري، به نقل از رمضان 5: 2005، 5(کروم در مناطق در معرض خطر را دارد

هاي درون شهري شهري و برون شهري قرار دارند. سیالبهاي درونها، در معرض سیالبواقع در حاشیه آبراهه

شوند، هاي اجتماعی میختالل در عبور و مرور و وقفه در فعالیتگرفتگی، اعمدتًا موجب بروز خسارات ناشی از آب

هاي برون شهري غالباً سنگین و اکثراً تلفات زیاد و فاجعه آمیزي به این در  حالیست که خسارات ناشی از سیالب

ته شذهاي گدر اغلب سالنیز در کشور ما ). 1: 1391به نقل از نادري،  1386دنبال دارد (شکوهی و دانشور، 

درصد اعتبارات ساالنه طرح کاهش اثرات بالیاي طبیعی و ستاد حوادث غیرمترقبه صرف جبران  70حدود 

هاي ساخت و ساز و دلیل بهبود روشه که باید توجه داشت که بضمن این خسارات ناشی از سیل شده است.

ولی متأسفانه  ،یابدافزایش می ات در مقابل خطراتی چون زلزلهسها و تأسیایمنی سازه رعایت ضوابط و مقررات،

روند طبیعی توسعه در کشورهایی نظیر ایران باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده و خسارات سیل 

 ي گذشته مؤید این ادعاست.درصدي خسارات ناشی از سیل کشور در پنج دهه 250رشد  یابد.افزایش می مرتباً 

که توجه جدي قرار نگرفته و فقط زمانی دارات آن در کشور مورمتأسفانه موضوع سیل و مدیریت و کاهش خس

اگرچه  گردد.توجه مسئولین و متخصصین به آن جلب می آید،اي بوجود میشود و فاجعهمی يسیالب مخربی جار

دهد نشان می اند،هاي مهار سیالب که به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور مطالعه و اجرا شدهبررسی طرح

                                                
1- Department of Economic and Social Affairs 
2 - Notaro 
3 - Leskens 
4 - Tam 
5 - Crumb 
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- ي سیل علیرغم همهگیر وجود ندارد اما بدیهی است پدیدهمناطق سیل حل مشخص و مطمئن براي کلیهراهیک 

برداري توان در جهت مهار و کاهش خسارات آن و حتی بهرههایش قابل بررسی و مطالعه بوده و میي پیچیدگی

گیري قانون پیش 1وي دیگر طبق ماده از س ).1تا:بی فدا،(وطن هاي مناسبی جستجو کردحلاقتصادي از سیل راه

به منظور حفظ جان و مال مردم از خطر سیل وزارت کشور مکلف « 9/2/1343 مصوب ،ومبارزه با خطرات سیل

به نقل از لطفی و  1371(صاحبقرانی، »سازي شهري جهت مقابله با سیل را انجام دهداست فرایند ایمن

  )284:1391جعفري،

   بیان مسأله -1-2

  

جانی خسارات چه  ت مالی وااز جمله در ایران چه از نظر خسار جهان و ترین بالیاي طبیعی درمهم از     

 افتندها با فراوانی زیاد و در فضایی گسترده اتفاق می. در مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی، سیالبباشدمی 6سیل

. دهدهاي دنیا را تشکیل می% تمام بحران40سیل  .)1: 2014و همکاران،  8؛ وارد3: 2014و همکاران،  7(گرین

مقام چهارم را به خود اختصاص  چین،و  بنگالدش در آسیا بعد از هند، ین کشور بالخیز جهان است وایران دهم

جاري شدن سیل در عالوه بر ایران  .)1380، کارگروه تخصصی بالیاي جوي و توفان استان اردبیل( داده است

اپیرومانکول و است ( ییآسیاکشورهاي بسیاري از شهرها در  براي ب ناپذیرمناطق شهري یک مشکل اجتنا

- وقوع سیالب هر ساله باعث خسارات مالی فراوان و حتی تلفات انسانی می ،مادر کشور  ).101: 9،2001مارك

سیل در کشور سبب وارد آمدن صدمات  3700 وقوع 1380تا  1331که در طی دوره آماري  طوريهب گردد،

هاي افکنه اغلب شهرهاي ایران بر روي مخروط به دلیل آن که اي به مردم کشورمان شده است.مالحظهقابل 

-ها وارد میاي به آنهاي حاشیههاي آبریز کوچک و بزرگی از کوهستانحوضه یا حوضه اند،آبرفتی گسترش یافته

از بین  ها،برهم زدن تعادل دامنههاي مذکور موجب شهرنشینی با دخالت غیر مستقیم در داخل حوضه؛ شوند

هاي ناگهانی را افزایش داده و حجم شدت سیالب ها،فشردگی خاك و تغییر در نیمرخ آبراهه گیاهی،بردن پوشش

الگوي زهکشی  شود،در پایکوه نیز که قلمرو گسترش بافت فیزیکی شهر را شامل می، بردرسوب تولیدي را باال می

به  ؛146:1386 طرقی،زاده و جهادي(حسین نمایدهاي شهري را بیشتر میسیالبطبیعی را برهم زده و خطر 

                                                
6  -Flood  
7  - Green 
8  - Ward 
9   -Apirumanekul and Mark 
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زمان  ها در مناطق شهري اغلب نفوذناپذیرند،که پوشش زمین و پشت بامجاییاز آن ).2004زاده،نقل از حسین

بتنی بر هاي کالسیک که بیشتر مروش یابد.ها به شدت کاهش یافته و حجم سیالب افزایش میتمرکز سیالب

دست شهري را باشند ممکن است تا حدودي مشکل مناطق باالآوري آب سطحی میهاي جمعاستفاده از شبکه

تر و با ابعاد کمتر است) جا قدیمیي آنشبکه (که معموالً  حل نمایند ولی باعث سیالبی شدن مناطق پایین دست

- هاي پایینمراه با ترمیم و تغییر ابعاد شبکهشوند و از طرفی گسترش شهر به سمت مناطق باالدست باید همی

ه از طرف دهاي منتشر شنقشه. )67:1386(خداشناس، شد دست باشد که انجام آن بسیار گران تمام خواهد

افزایش شدت  باشند.شهرها میبویژه در کالن هاي شهري،حاکی از افزایش سیالب نیز المللیهاي بینسازمان

-(قهرودي هاي شهري تدوین گرددهاي متعددي در مدیریت سیالبه که استراتژيها در شهرها سبب شدسیالب

ها نباشد، با ن رودخانهاها ممکن است به بزرگی و شدت طغیگونه سیالباگرچه این ).168:1388-167تالی، 

ه غرق شدن ها، بهاي شهر را غرقاب کند. در بعضی از گزارشها و خیابانوجود این بعید نیست زیرزمین ساختمان

هاي شهري و آوري و دفع سیالبهاي فاضالبروها اشاره شده که به خاطر کمبود ظرفیت شبکه جمعافرادي در چاه

  .)67تا:(تقوایی و سلیمانی، بی اندجان خود را از دست دادهتراکم و انباشت آب 

 

 سوال تحقیق -1-3

 توان با استفاده از مدل چگونه میOWA خیزي در بندي پتانسیل سیلر پهنهچهارچوب مناسبی را د

  سطح شهر مشکین شهر فراهم کرد؟

  اهداف تحقیق -1-4

 خیزي در سطح شهر مشکین شهر.پتانسیل سیل شناخت تحلیلی از عوامل دخیل در 

 خیزي شهر در هاي سیلهاي تحلیل چند معیاري در تعیین پتانسیلهاي یکی از مدلآزمون قابلیت

 یک زمینه تجربی.

  خیزي شهر مشکین هاي محلی درتعیین پتانسیل سیلغناي بیشتر دانش مبتنی بر واقعیتکمک به

 شهر.
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 تواند در فرآیندهاي خیزي در سطح شهر مشکین شهر که میتعییین مناطق با پتانسیل باالي سیل

  گیري توسط متولیان امر مورد استفاده قرار بگیرد.مدیریتی و تصمیم

   ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-5

  

حساسیت باال به فرسایش و سازندهاي ناپایدار کواترنر در غالب  وجود شرایط شکننده پوشش زمین،    

مانند نابودي  هاي بشر،از طرفی دخالت هاي معمولی را فراهم آورده است.نقاط ایران امکان بروز سیل با بارندگی

خطر بروز سیل را در  طح خاك ،هاي پوشش سپوشش گیاهی و تغییر شکل سطح زمین و اختالل در ویژگی

- خسارات ناشی از سیل چنان باالست که در مواردي می خشک ایران فزونی بخشیده است.مناطق خشک و نیمه

هاي هاي سازمانگزارش هاي کالن را نیز متوقف سازد.گذاريهاي عمرانی و صنعتی بزرگ و یا سرمایهتواند پروژه

المللی که توسط سازمان ملل مورد هاي ملی و بیننهادها و سازمان مترقبه، امداد رسانی و مقابله با حوادث غیر

 را باید یکی از جدیدترین مخاطرات طبیعی به شمار آورددر شهرها حاکی از آن است که سیل  بررسی قرار گرفته،

نموده است یدا پي جدیدي ي سیالب به دلیل گسترش شهرهاي بزرگ چهرهپدیده ).1: تابی (نصري و همکاران،

از  ).167:1388 تالی،(قهرودي و تحت عنوان سیالب شهري جایگاهی جدید در مطالعات شهري باز نموده است

دست دلتاها و مناطق پایین ارتفاع،سواحل کم ها،روي مخروط افکنه سوي دیگر گسترش شهرها در حاشیه رودها،

بر اساس  گردد.شهري در برابر خطر سیالب میاي منجر به افزایش میزان آسیب پذیري جوامع سدهاي ذخیره

منجر به افزایش حجم  دلیل افزایش سطوح نفوذناپذیر،به ي آبریز،گسترش شهرها در حوضه مطالعات انجام شده،

زاده (حسین گردداي و تغییر کیفیت سیالب میافزایش دبی حداکثر لحظه کاهش زمان تمرکز، رواناب و سیالب،

از جمله موارد مهم در مدیریت جامع بالیاي طبیعی، بررسی سیل و تاثیر آن در  ).145:138طرقی، و جهادي

ها از جمله مطالعات پایه و اساسی خیزي زیرحوضههاي اقتصادي و اجتماعی است. تعیین پتانسیل سیلفعالیت

ین راستا ریزي در اتواند گامی مهم در زمینه بستر سازي جهت کاهش خسارات سیل و برنامهاست که می

 ). 1تا: محسوب گردد (یزدانی و همکاران، بی
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  ي پژوهشپیشینه -1-6

لعات که مطاین ابرخی از انجام شده است.  مطالعات زیادي در این زمینه ،با توجه به اهمیت مسأله سیالب

   ود:شر می، به صورت مختصر ذکایمبندي کردهتقسیم داخلیهاي و پیشینه ي خارجیهانهیبه دو بخش پیش

  هاي خارجییشینهپ -1-6-1     

  

با استفاده از  يحوضه شهرسیالب را در  تخمین خطر ) در حوزه اداري شیبا در ژاپن،2003( 10هراث 

مطابق این تحقیق عمق طغیان آب و بزرگی سیل از . سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی انجام داد

اي نیز در این تصاویري ماهواره وه بر سیستم اطالعات جغرافیایی،عال عوامل تأثیر گذار بر میزان خسارت است.

را براي حل مشکل  GIS-OWAسیستم  ،در شهر اونتاریوي کانادا) 2006(11مالچفسکی .مطالعه استفاده شد

از جمله اهداف این مطالعه افزایش مقدار طبیعی  کار برد.به  این شهر Cedar Creekزیست محیطی حوضه آبخیز 

این در  هاي زیرزمینی و نهرها بود.یاهی، به منظور بهبود کیفیت کلی و تنوع زیستی و حفاظت از آبپوشش گ

به عنوان یک رهیافت ترکیبی چند  12OWAسامانه اطالعات جغرافیایی،  وترکیب تحلیل چند معیاره با پژوهش 

-به منظور شبیهگام به گام ي امطالعه یانگ چین،) در شهر جویی8200( و همکاران 13وانگ  .شدمعیاره مطرح 

سازي داده آماده و سنجش از دور انجام دادند، گام اول: سیستم اطالعات جغرافیایی سازي مدل هیدرولوژیکی با

ماهواره  ETM و تصاویر 1:500هاي دیجیتالنقشه کاربري اراضی، بندي شهر،شبکه انندم ،مدلاستفاده در براي 

گام سوم . معادله مانینگ و) SCS( مینی به روش سازمان حفاظت خاك آمریکامحاسبه جریان ز گام دوم:. لندست

در مناطق کوهستانی  که بیشتر این مدلنتایج  .بود هاي پایهسازي و نقشهترتیب اجزاي شبیههب ادغام و نهایی:

اي حل مسائل توانند بصورت جامع برهاي هیدرولوژیکی میو مدل GIS، دور زنشان داد که سنجش ا ،کاربرد دارد

) در شهر کیلی یورکشایر از روشی بر مبناي سیستم 2008و همکاران ( 14ویتان - دیاز. هیدرولوژي به کار روند

بر مبناي این  خطر سیالب شهري استفاده کردند، کشفو اطالعات جغرافیایی و مدل ترازمندي آب براي مدیریت 

و آب سطحی مازاد در میان سطوح  اند،ها ساخته شدهي آنهاي تو در تو و حوضهفرض که سطوح شهري از حفره

این  شوند.ها به طرف پایین حوضه حمل میتوسط گودال شوند و آب تجمع یافتهها جمع میمختلف و گودال

                                                
10  - Hearath 
11  - Malczewski 
12 - Ordered Weighted Averaging 
13  -Wang 
14 - Diaz-Nito 
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خیزي باال و آب مازاد و همچنین مناطق با پتانسیل سیل ي آبهاروشی ساده براي تعیین محل گودال روش،

متر  161880( 16آکر 40اي به وسعت ي خطر سیل را براي منطقهنقشه اسپرینگ، شهر در 15کمپر و واگنر .است

هاي نقشه هاي توپوگرافی،نقشه خاك،رطوبتی هاي داده اطالعاتی مانند:که برگرفته از ، کردند مربع) استخراج

که با  ،تی خاكشماره منحنی مستخرج از کاربري اراضی و گروه رطوب نقشه ،کاربري اراضی موجود و آینده 

شهر، محدوده در معرض  خیزيپس از تهیه نقشه خطر سیل. شد تهیه استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

تحلیل طغیان به  )2010( و همکاران 17سیناکائودانبندي اطراف رودخانه مشخص شد. صورت حاشیههخطر ب

هاي هیدرولیک در این روش از داده .پرداختند يدر مالز بر روي رودخانه پاري HEC-6مدل کار گیري هرودها با ب

هم این مطالعه نشان داد که به کیلومتر استفاده شد. 4اي به وسعت و هیدرولوژیک کانال رودخانه در محدوده

تري بوجود آورد و در این راستا سیستم هاي دقیقتواند نقشهرودخانه و سیل طرح می مسیلهاي پیوند دادن داده

خطر  ANP) با استفاده از مدل 2010( 18فرناندز و لوتز کند.محیطی مناسب را فراهم می ،افیاییاطالعات جغر

هاي شیب، ارتفاع، پهناي کانال، کاربري اراضی آرژانتین با استفاده از داده 19سیالب شهري را در شهر سان میگوئل

د تا خطر خیلی کم براي منطقه بندي کردند. نتایج بصورت نقشه در سطح خطر زیاو سطح آب زیرزمینی پهنه

) با استفاده از سنجش از دور، 1390) (به نقل از فرجی سبکبار و همکاران، 2010چودري و همکاران (ئه شد. اار

هاي زیرزمینی را در مناطق مناسب براي تغذیه مصنوعی آب MCDMهاي سیستم اطالعات جغرافیایی و تکنیک

شیب، قابلیت انتقال، ضریب زهکشی، : مورد استفاده شاملمعیارهاي تعیین نمودند.  20منطقه مدیناپور غربی

در تعیین مناطق  GISدر تلفیق با  MCDMهاي . نتایج حاکی از کارایی تکنیکبودژئومورفولوژي و زمین شناسی 

شهري و  رشد ) به ارزیابی2010( و همکاران 21خالدهاي زیرزمینی است. مناسب براي تغذیه مصنوعی آب

 بودشهرستان مکه  ،کیلومتر مربع 1593با  منطقه مورد مطالعه پرداختند. GISبا استفاده از سیالب مخاطرات 

پراکندگی  با هدف نظارت و تعیین کمیتمطالعه این  .که در قسمت جنوب غرب عربستان سعودي واقع شده است

  2010- 1947مکه و پیش بینی افزایش خطرات سیل در طول دوره در شهر فضایی مراکز شهري 

                                                
15 -Kemper & Wagner 
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The progress of urbanization and climate change, urban floods frequency in recent decades is 

the increasing. This phenomenon not only in developing countries but also in the whole world, is 

the most common natural hazard.  Urban impervious surfaces such as roads and rooftops leading to 

reduced rainfall infiltration into the soil and therefore in normal conditions runoff volume and 

height for a city is created.In Iran flood caused considerable property damage and even loss of life 

is on each year . This resarch Analysis of potential flooding in Meshkinshar using OWA technique. 
The software used in the present study Idris and GIS. To determine the area where the city is 

located in the annex ARCHYDRO and to determine runoff curve number and height of the ronoff, 

ARC-cn used. Climatic data including precipitation and temperature data during the years1995- 

2013. Ather information used in this study include: Map of isohyte, isotermal, CN, elevation, 

geology, distance from river runoff and slope height is prepared in GIS environment and then were 

transferred to Edrisi environment. Results obtained from the model show that the AND and OR 

functions in the OWA, have not ability to evaluate the potential of the study area are most prone, 

and the results are far from reality. Using the TREADOFF state of OWA model is perfect balance. 

check for areas most prone to give more accurate results.  The most prone areas in the map with a  

potential valuation range between 0.43-0.86  Presented.     
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