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 خالصه

 رستان پاکدشتشه 94سیل سال که   در سال های گذشته وقوع سیالب در نقاط مختلف کشور باعث خسارات جانی و مالی شدیدی شده است

ی کدشت شناسایز سیل پاان متخصص در زمینه مهندسی آب و جغرافیا عوامل اصلی تاثیر گذار در بروبا استفاده از کارشناس. یکی از آنهاست

شد به وزن دهی هر معروف می با AHPگردید و هر کدام طبقه بندی و ارزش گذاری شد, سپس به کمک دو روش مقایسه دو به دو که به روش 

 منطقه تهران پیاده شد. قومیعوامل شناسایی شده به صورت الیه هایی بر روی نقشه ر Arc GISیک از این عوامل پرداخته و  توسط نرم افزار 

ه مقایسه ناحی و شدهقه همپوشانی الیه های به دست آمده هر یک از عوامل در هر یک از روش های گفته شده باعث رسیدن به ناحیه ریسک منط

 جام شده را به مخاطب نشان می دهد.بدست آمده با ناحیه حقیقی وقوع سیل میزان درستی محاسبات ان
 

 AHP(، تصاویر ماهواره ای، GIS) سامانه اطالعات مکانی ،سیالبکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 توان می لمثا عنوان است. به هوابست سیاسی محیط و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی عوامل کالبدی، به محیط بر طبیعی افزون بالیای در مردم پذیری آسیب

مکان  گیر، سکونت گاه های های سیل پهنه نظیر ای حاشیه های زمین در سکونت به مجبور برد که نام فقیر مردم زندگی در اقتصادی عوامل تأثیر از

 به لکهب باشد بالیا طبیعی نمی زا ناشی تنها جمعیت پذیری بنابراین آسیب .هستند ناپایدار و شیبدار های تپه و ساحلی خیز حادثه نقاط در شده گزینی

 را یپذیر آسیب ای فزاینده ورط به تواند می آن تغییر و ها، اصالح سیستم این شوند. شناخت می گسترده و ساخته نیز ،اجتماعی اقتصادی سیستم وسیله

 و مدیریت در مشارکت نگیزها تقویت منظور به مشارکت در ؤثرم عوامل شناسایی و تعیین گرفته قرار مبنا مقاله این در دهد. بنابراین، آنچه کاهش

 از پایدار و مناسب برداری بهره استمرار و حفاظت برای نیز و منطقه در مخاطرات مهمترین از یکی عنوان به سیل از ناشی خسارات و مخاطرات کاهش

 و مناسب یا ناحیه در اسکان یا و ییجا به جا جهت مناسبی تدابیر زمینه کردن فراهم یا و باال مخاطرات با روستاهای در سکونت تداوم منابع، امکانپذیری

 هم سیالب ، عمل در همچنین. است شده شناخته طبیعی بالیای ترین مهم از یکی عنوان به سیل تردید بدون .است سیل از ناشی مخاطرات احتمال از دور

 .میگردد محسوب جهان در جوی بالیای ترین مهیب مالی خسارات نظر از هم و جانی تلفات نظر از

 ی غذا و آب غنی منابع به نشد نزدیک وبا شده جذب دارند قرار پیشین های سیل مسیر در که حاصلخیزی های زمین سوی به ها انسان ، تاریخ طول رد 

 رت پذیر یبآس سیل در برابر را اه آن آورد می فراهم را ها انسان معاش که آبی جریان یا رودخانه همان. کردند تر آسان را شان زندگی ، ها زمین این

 ]1[میکند.

 بررسی و میدهند محل تغییر و یا وندش می کشته و سیل زلزله و باد تند وقوع بهمن، ریزش مانند حوادثی اثر در مردم از ای سابقه تعداد بی روزها این اما

 به نسبت فجایع این. ددارن حوادث نای در مهمی نقش انسان که میدهد نشان هستند حوادث این ساز زمینه که محیطی زیست عوامل ی مجموعه دقیق

 .هستند ثانویه محیطی، زیست پناهندگان شمار افزایش مهم عوامل از یکی عنوان به زمین تخریب
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 و نگلج بر انسان فشار شوند می ربیشت پیوسته و است شده تشدید انسان های فعالیت علت به اثرات که هستند طبیعی حوادثی واقع طبیعی ،در غیر فجایع  

 نهایت کنند. در سازگار آن با را خود و دهند نشان واکنش طبیعی نوسانات مقابل در بتوانند کمتر محیطی زیست های نظام که شده موجب زمین و اکخ

 سیل شدن جاری.  کوه یزشر مانند فجایعی تشدید یا ایجاد باعث و میکنند سقوط هستند عادی جهت هر از که فشارهای اثر بر زیستی های نظام این

 .میشوند

 که این بر عالوه سیل این در آمد پدید است گنگ ی خانه رود اصلی آبریز که هیمالیا آبریز در شدید موسمی های باران علت به بنگالدش 1988 سیل

 بیماری به غذا و آب نشد لودهآ علت به دیگر نفر هزار ها صد و شدند کشته نفر1200 شدند، خانمان بی نفر ملیون 25 یعنی مردم از آوری شگفت تعداد

 موجب اند گرفته فرا ار ها شهر دور تا دور که هایی تپه و ها کوهستان های جنگل تخریب توسعه درحال های در کشور .آمدند گرفتار مختلف های

. هستند زمین تخریب لمحصو عمده طور به طبیعی اصطالح به فجایع این شده است شهری نشین فقیر مناطق در آلود گل های آب سیل تعداد افزایش

 دست از را خود اتثب سرعت به که ای حاشیه های زمین طرف به شهر ساکنان هم و کشاورزان هم که شده موجب جمعیتی و مالی های فشار یعنی

 هراس مایه میشود تقویت ودبه خ ودخ که این علت به.  است ویرانگر که این بر عالوه زمین تخریب که میبینیم مورد این در اما.  میشوند رانده ، میدهند

 یحوادث که شده این نتیجه. ردبمی  بین از طبیعت شدید های فشار با شدن روبه رو برای را محیطی زیست های نظام توانایی که دارد هم دیگری است اثر

 ]2[شده اند.  شایع حاال بودند، نادر قبال که

 ییها فاجعه به افزون روز طور به اکنون بردند می در به جان آن ها از مردم و بود تحمل ابلق مردم برای که سال هزاران طی که هوا و آب شدید نوسانات

 . شوند می تبدیل  وسیع مقیاس در عیار تمام

سیل  ثر وقوعات و ... در , باغابه دلیل وارد شدن خسارت باال به بخش های اقتصادی مهم مانند تاسیسات انسان ساخت, شبکه حمل و نقل, پل ها, مزارع

د تا با بهره ی بررسی گردواره االزم است عوامل موثر در وقوع سیل در هر منطقه با بهره گیری از نقشه های بدست آمده و تحلیل مکانی داده های ماه

مدیریت  د مهم دروارمکی از یگیری از نتایج مطالعات عوامل اصلی شناسایی و برای مدیریت درست سیل در آینده برنامه ریزی شود. پیش بینی سیالب 

 .قابل ارائه است  GISسیل در مهندسی است که بر اساس مطالعات انجام گرفته تحلیل موارد مرتبط با پیش بینی سیل در 

عات طالاسامانه های  بهره گیری از قابلیت تحلیل های موثرتر امکان پذیر می گردد. با استفاده از توانایی های رایانه ای در GIS در بهره گیری از   

 مکانی می توان مقادیر بسیار داده ها را با سرعت زیاد و هزینه نسبتا کم نگهداری, بازیابی, تحلیل و تفسیر نمود.

لیل داده های مکانی همراه با داده قدرت تجزیه و تح GISمدیریت سیل نیازمند تحلیل هایی از انواع داده های مکانی و توصیفی است. با بهره گیری از   

هشدار  ی سیستم هایده یعنشیفی به منظور ارزیابی از شرایط, برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب فراهم گردد. امروزه در هر سه بخش یاد های توص

مبتنی بر یج تحقیقات یز ها و نتاز آنالسیل با استفاده از داده های ماهواره ای کوچک مقیاس و برقراری سامانه های هشدار سریع و دفع سیل با بهره گیری ا

یجاد دثه خیز و امناطق حا در مورد آنالیز مدل های مکانی و شبیه سازی های مجازی برای یافتن مکان ها و تاسیسات در معرض خطر در GISکاربرد 

 ]4[و]3[باشد.می  GISکانی سدهای ضروری و نیز کاربرد مدل های توسعه برای مکان یابی مناسب مکان های امن از اقدامات موثر سامانه اطالعات م

اره چند در این مورد  اش فعالیت ها و پژوهش های اندکی صورت گرفته ولی می توان به مواردی GISمتاسفانه در رابطه با مدیریت سیالب به کمک 

مالی ایران به شدر ناحیه و راگوزلقنمود. ابتدا فعالیت های مدنی گیوی در رابطه با کنترل سیالب و مناطق سیل خیز هم چنین تحقیقات گسترده ی علیرضا 

ک تند و به کمپرداخ خصوص گرگان اشاره نمود. ایشان در سال های اولیه دهه هشتاد به تحقیق و شناسایی مناطق شمالی کشور به خصوص گرگان

قابله با سیل ری در جهت مگی میمتصاویر ماهواره ای و داده های سنجش از راه دور مناطق سیل خیز را شناسایی و اطالعات مفیدی را برای پردازش و تص

 ه شهری مورددی را از منطقو تصاویر ماهواره ای توانسته بود اطالعات مفی GPSبا تلفیق داده های  Zahir Ali (2013)به دست آوردند. هم چنین 

 .]5[مطالعه اش بدست آورد

شناسایی منطقه پاکدشت و حوزه سیل خیز پرداخته  و با استفاده از  به 1GISاین تحقیق  با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطالعات مکانی  در

نین اطالعات بدست آمده مسیر سیل را شناسایی کرده و راهکارهایی را برای جلوگیری و یا کاهش آسیب ها و خسارات احتمالی ارائه می دهد. هم چ

رد مطالعه ارائه میدهد جهت استفاده در وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان نتایج این تحقیق به علت اینکه  اطالعات مفیدی در مورد حوزه منطقه مو

 منابع طبیعی و جنگل بانی و شهرداری ها مفید خواهد بود.

 
 

                                                                                                                                                    
1-Geographic Information System 
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 مواد و روش ها .2
 

 گام خالصه می شود که این مراحل عبارتند از : 5در  تحقیقمراحل اصلی این   

 تعیین معیار های موثر در وقوع سیالب -1

  AHPبه دوی هر یک از معیار های اصلی به وسیله روش  مقایسه دو -2

  ArcGISهمپوشانی معیار کل با مسیر واقعی وقوع سیل در نرم افزار  -3

 ارزیابی و مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیق با نتایج واقعی موجود آمده -4

 قوع سیالبارائه راه کار و پیشنهاداتی برای کنترل مدیریت سیالب و کاهش خطرات و آسیب های و -5

 معرفي اسان،کارشن از آن پرسش ترین اصلي که شد توزیع آب انتقال و آب مهندسي کارشناسان بین پرسشنامه تعدادی مرحله این در   

 ز :د اوامل عبارتنعم, این موثر در ایجاد سیالب در منطقه پاکدشت مي باشد با جمع بندی این پرسش نامه ها به عوامل موثری مي رسی پارامترهای

 شیب زمین   -1

 جهت شیب زمین -2

 تراکم پوشش گیاهي  -3

 جنس و دانه بندی خاک زمین  -4

 میزان بارش سالیانه باران -5

 بیشتری ایمني و رخط کمترین که قسمتي که باشد مي طریق بدین گذاری ارزش نحوه شوند گذاری ارزش جز به جز باید شده انتخاب عوامل نای

 همپوشاني به نوبت ها عیارم گذاری ارزش و مقایسه از بعد. باشد مي دارا را بیشتری ارزش دارد را یالبس با مقابله در دیگر های قسمت به نسبت

 کالس موقعیتي، و محل هر برای که است ها ارزش و قوانین یکسری براساس ها ورودی ترکیب نقشه، چند همپوشاني از هدف. رسد مي ها نقشه

 از مکاني های دهدا انواع تلفیق و ترکیب ،GIS های پروژه اکثر نهایي هدف. کند مي مشخص یورود های نقشه های کالس از را خروجي نقشه

 صورت هایي بیني پیش يترکیب های مدل این کمک به. شود تحلیل و تجزیه و توصیف ها، آن متقابل اثرات ترتیب بدین تا است باهم مختلف منابع

 در مؤثر عوامل باید GIS محیط به ورود برای ها داده سازی آماده و اخذ برای حال. باشند مي اساس و پایه گیرندگان تصمیم برای که گیرد مي

 شوند مي تعیین الیه هر اهمیت مورد در معیارها یکسری اساس بر مدلسازی، برای ورودی های الیه. کرد وارد مختلف های الیه صورت به را طراحي

 فرایند چون شوند بیشتر حدی از نباید ها الیه میزان این ولي. بود خواهد تر جامع طراحي در دهش اتخاذ تصمیم باشد بیشتر ها الیه تعداد هرچه و

 به نسبت منطقه یبش و بارش میزان منطقه، پوشش نوع ، مانند ها الیه برخي دخالت کلي حالت در سازند مي مواجه مشکل با را گیری تصمیم

 ها الیه این همپوشاني رایب که هایي ارزش. باشد مي ها الیه سایر از بیشتر ها آن به شده ادهد تخصیص وزن بنابراین است، بیشتر شیب جهت  الیه

 مخصوصي های فرم توسط کار این که است ذکر به الزم. گردید تهیه  متخصص افراد از تن 20 همفکری و مشورت با است گرفته قرار استفاده مورد

 مراتبي سلسله پردازش وشر با الیه هر به هایي وزن ها، الیه برای ارزشیابي های فرم تکمیل از بعد. گرفت انجام شد تهیه تحقیق این مختص که

 .شود مي داده تخصیص( AHP) تحلیلي

 بررسی معیار های اصلی و وزن دهی به معیار ها  1.2
ک یاجمالي هر  بررسي ردید که اکنون بههمانطور که در بخش قبل اشاره شد, پنج معیار به عنوان عامل و اثر گذار  در وقوع سیالب معرفي گ

 پرداخته و آن ها را ارزش گذاری مي کنیم.

 نحوه استخراج معیار ها -1جدول

 نحوه استخراج معیار ها

 DEM)به وسیله نقشه رقومی ارتفاعی منطقه ) شیب زمین

 DEM)به وسیله نقشه رقومی ارتفاعی منطقه ) جهت شیب زمین

 اییبررسی از روی نقشه های زمین شناسی و عکس های هواز طریق  تراکم پوشش گیاهی

 با بررسی نقشه های زمین شناسی جنس و دانه بندی خاک زمین

 ایستگاه های بارندگی سازمان هوا شناسی میزان بارش سالیانه باران
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 شیب زمین

. کنیم می یبند تقسیم ،(3-3) شماره جدول طبق کالس، 4 به را شیب معیار و باشد می درجه 87 تا 0 از منطقه شیب پاکدشت، منطقه بندی شیب در  

 منطقه در شده انجام های یزیخاکر و ها خاکبرداری به مربوط منطقه در درجه 30 از بیشتر زوایای منطقه، شیب زوایای در شده انجام های بررسی طبق

 طراحی برای شیب درجه 10 تا شامل مناطق بیشتر در مطالعه مورد قهمنط که شود می مشخص شده، انجام بندی شیب روی از اولیه های بررسی با. است

 .  باشد می

 و کند می کمتر را یلس خطر باشد و می شیب کمترین دارای چون دارد را ارزش باالترین اول کالس. باشد می ها کالس گذاری ارزش به نوبت حال

 سوم سکال و 7 ارزش دوم، کالس  شود می سیالب سرعت افزایش باعث که شیب شافزای با ترتیب همین است. به داده اختصاص خود به را 9 مقدار

 رسد می خود سرعت ترینباال به سیالب سرعت زیرا باشد می انتقال برای نامناسب شیب نیز چهارم کالس. دهد می اختصاص خود به را 5 ارزش نیز

 .باشد می طراحی رایب محدود کننده عامل عنوان به که باشد می صفر آن ارزش  همین برای

 شیب زیر معیار برای گرفته صورت های گذاری ارزش -2جدول

 30 < 20 -30 10 -20 10-0 شیب)درجه(

 3 5 7 9 ارزش گذاری های صورت گرفته

 جهت شیب منطقه 

 ،9 ارزش با و 9 کالس در نیز ندارند جهت و شیب که هم مناطقی و کنیم می بندی بخش اصلی سمت 8 به را جهت منطقه، در شیب جهت تعیین برای  

 دارای که بردار 6 از 1کوئین عملگر. باشد می سمت هر برای درجه 45 زاویه اختالف با شده انجام های بندی تقسیم( 3-3) شماره جدول. دهیم می قرار

 8 تمام در صورت بدین و دهد التدخ جهت تعیین در را اصلی پیکسل اطراف پیکسل 8 تا شود می تشکیل است عمودی بردار سه و افقی بردار سه

 زیر شکل به باید است جنوب به شمال از که زمین عمومی شیب جهت دلیل به ها جهت ارزشگذاری. گرفت خواهد صورت جهت تعیین اصلی، جهت

 .شود می کمتر امتیاز نتیجتا   و شود می بیشتر شیب خطر کند می میل جنوب و جنوب شرق سمت به جهت هرچه یعنی :باشد

                                 شیب جهت ارزش گذاری زوایای -3دولج

 جنوب غرب-جنوب شرق-جنوب غرب شرق غرب-شمال شرق-شمال شمال هموار جهت زمین

 1 3 3 5 5 7 7 9 9 ارزش گذاری

 و شمال دارای وارهم کالس که ورتص بدین. شد تعیین جهت حسب بر کالس 9 این های ارزش شده، انجام های گذاری ارزش از گیری میانگین با

 هم غرب و شرق یها کالس به مربوط های ارزش. گردید مشخص 7 نیز شرقی شمال و غربی شمال کالس ارزش و باشد می 9 یعنی ارزش باالترین

 شامل را 3 عددی قدارم و داده اختصاص خود به را ترین پائین نیز غربی جنوب و شرقی جنوب کالس ارزش. است داده اختصاص خود به را 5 مقدار

 جهت جنوب نیز خطرناکترین جهت در حین وقوع سیل می باشد به همین دلیل کمترین ارزش را دارا می باشد.. شود می

 پوشش گیاهی 

 شده تهیه نقشه با ها نقشه ینا نمودن مرجع هم و منطقه از شده تهیه هوایی عکس نیز و شناسی زمین سازمان شناسی زمین های نقشه روی از بررسی با 

در باالدست منطقه  و زرشک درختچه و سرو ارس، برگان، سوزنی خانواده که پوشش غالب گیاهی این منطقه گردید مشخص منطقه، از لیدار توسط

  دارد. وجود منطقه در کشاورزی .برد نام توان می انبوهی از درختان گز را

 جمله از هستند یربا ها آن پوشش که مناطقی. داراست را خود به مخصوص ارزش رکدامه که شود می تقسیم مختلف کالس 7 به زمین پوشش الیه

 اختصاص خود هب را وزن رینتکم   باشد زیرا مانعی برای جلوگیری از افزایش وقوع سیل و کنترل سیالب را ندارد به همین دلیل می ها پوشش بدترین

دارای پوشش هر چند  ها مینز این خاک که باشد می این نیز علت و دارد قرار بایر کالس به نسبت باالتری ارزش در کشاورزی منطقه کالس. است داده

ش را دارا االترین ارزبش گذاری باغ ها و مراتع هستند که از لحاظ ارز بعدی کم بوده و از مقاومت بیشتری در مقابل سیل از خود نشان می دهد. کالس

ه را کاهش وع این پدیدرات وقوجود درختان و گیاهان بی شمار در ناحیه خود باعث مهار سیالب شده و خط می باشند. چون این گونه پوشش ها به دلیل

 .ب را دارندوع سیالمی دهند. هر چه تراکم این پوشش ها باالتر باشد دارای ارزش گذاری بیشتری بوده و اثر قابل مالحظه ای در کاهش وق

                                                                                                                                                    
1- Queen’s Case  
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 زمین پوشش زیر معیار رایب شده گرفته صورت های گذاری ارزش -4جدول

 بایر کشاورزی مراتع با تراکم پائین باغ و مراتع پوشش زمین

 3 5 7 9 ارزش گذاری

 جنس و دانه بندی خاک زمین 

 اثر بر باران های دانه دارند، چسبنده و رسی خاک که هاییزمین در دلیل همین به میکند، نفوذ آن در کمتری آب باشد، ریزتردانه  خاک چقدر هر  

 آب نتیجه در و دکاه می عمق در آب نفوذ و خاک جذب قدرت از و شده خاک رویی سطح الیه چسبندگی و شدن فشرده هم به باعث خاک به ضربه

 به خود همراه را هادانه این و شده خاک هایدانه حرکت باعث باران ضربات شدت دیگر سوی از شود می جاری و نکرده نفوذ خاک در بارندگی

 باشد تر دانه درشت کخا چه هر وجود این با پس .گرددمی سیالب و رواناب حجم افزایش باعث خاک ذرات این شدن معلق و آوردمی در حرکت

 .شود می متقسی رس, الی ,ماسه, شن کالس چهار به ما بندی طبقه پس. داشت خواهد کمتری ارزش باشد تر دانه ریز چه هر و بوده باالتر آن ارزش

 رزش گذاری صورت گرفته برای دانه بندی خاکا -5جدول

دانه بندی و 

 جنس خاک
 رس الی ماسه شن

 3 5 7 9 ارزش گذاری

 میزان بارش سالیانه باران

باال بارش های  رنوان شده است. مقداعمیلی متر  800الی  100بین  میزان بارش سالیانه در کشور ایران طبق آمار سازمان هواشناسی کشور هر ساله حدوداً  

و کرمان نیز  ان بلوچستان, سیستچنین استان های یزد مرا ما بیشتر در استان های گیالن, مازندران, ایالم و حوضه ی شمال غربی کشور شاهد هستیم. ه

ل ن بازه ی بارش به دلیی کند که ایمیلی متر بارش را در خود مشاهده م 400الی  50شاهد کمترین میزان بارندگی می باشند. شهر تهران نیز ساالنه حدود 

یلی متر می باشد ولی به دلیل م 75میانگین  94میزان متفاوت بارندگی در مناطق مختلف استان می باشد. میزان بارش در شهرستان پاکدشت در سال آبی 

رش ارش حدود بازان باری میاینکه این شهرستان در انتهای حوضه آبخیز رودخانه جاجرود و رود های کوچک اطراف آن قرار دارد برای ارزش گذ

 مناطق شرق تهران را در نظر می گیریم. 

 ارزش گذاری میزان بارش سالیانه باران -6جدول

 400-350 350-300 300-250 250-200 200-150 150-100 100-50 میزان بارش سالیانه

 3 4 5 6 7 8 9 ارزش گذاری

 

 دو  به دو سهمقای روش با یکدیگر به نسبت معیارها گذاری ارزش 2.2
 روش به گذاری ارزش از می نماید. هدف گذاری ارزش به هم نسبت را معیارها ابتدا نموده, استفاده کل به جزء روش از گذاری ارزش برای  

 و دهد نشان 9 ات 1 از عددی با همدیگر، به نسبت را ها آن برتری میزان و کرده مقایسه دو به دو و باهم را معیارها که است این دو به دو مقایسه

 تجزیه پیچیده، مسائل روش دراین. شد ارائه سازان تصمیم قضاوت نیز و تجربی اطالعات مبنای بر گیری تصمیم امر تسهیل منظور به روش این

 رتصو به را کیفی عوامل هم و کمی عوامل هم تواند می تکنیک این. شوند می بیان مراتبی سلسله قالب یک در گرافیکی صورت به و شده

 که هایی مقیاس از استفاده با که ای گونه به. است شده بنا زوجی مقایسات اساس بر روش این. کند وارد گیری تصمیم مدل در سیستماتیک

 می محاسبه  معیارها وزن شده ارائه های تکنیک کمک با و گردیده کمی معیارها کلیه است، شده پیشنهاد 1(1980ساعتی) پروفسور توسط

 پایه بر زیرا است، چندگانه معیارهای با گیری تصمیم برای شده طراحی های سیستم ترین جامع از یکی تحلیلی مراتبی سلسله فرایند. گردد

 وزن و شده نظرگرفته در دو به دو ای مقایسه روش در ورودی عنوان به و شده نهاده بنا بدیهی اصول و ریاضی درک قابل و قوی متدولوژی

 .]6[گردد می تولید یخروج عنوان به نسبی های

                                                                                                                                                    
1-Thomas L Saaty 1980 
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 متخصصان و طراح مهندسان زا نفری 5 مجموعه اختیار در و شد تهیه خاصی های فرم اصلی، معیار اثر درصد میزان تعیین و منظور این برای  

 صددر به معیارها اثر میزان عیینت برای نهایت در و داده معیارها از کدام هر به ارزشی دو به دو ای مقایسه روش با متخصصان این و گرفت قرار

 یگیر میانگین با. شود می رهاشا تحقیق این در معیارها گذاری ارزش نحوه به ادامه در .گردید استفاده( AHP) مراتبی سلسله پردازش روش از

 روش ریقط از نیز ها آن درصد به ارزش و است شده تهیه ،(11-3) شماره جدول ها، فرم آوری جمع از آمده بدست های ارزش تمامی از

 .است شده تهیه مراتبی سلسله پردازش

 توزیع پرسشنامه

 معرفی کارشناسان، زا آن پرسش ترین اصلی که شد توزیع آب انتقال و آب مهندسی کارشناسان بین پرسشنامه تعدادی مرحله اولین در  

انتخاب شدند.  مل موثر تروان عواه ها پنج عامل به عنموثر در وقوع سیالب به نسبت پارامتر های دیگر بود. پس از بررسی پرسش نام پارامترهای

االت ه شد که سوخواست اکنون در پرسش نامه دوم مقایسه و ارزش گذاری دو به دوی هر یک از معیار های اصلی با یکدیگر از کارشناسان

 پرسشنامه دوم به شرح زیر بود:

 بیشتر کدام است ؟الویت معیار شیب زمین نسبت به جهت شیب زمین برای احراز وزن  -1

 الویت معیار شیب زمین نسبت به تراکم پوشش گیاهی برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ -2

 الویت معیار شیب زمین نسبت به جنس و دانه بندی خاک زمین برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ -3

 ؟الویت معیار شیب زمین نسبت به میزان بارش سالیانه برای احراز وزن بیشتر کدام است -4

 الویت معیار جهت شیب زمین نسبت به تراکم پوشش گیاهی برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ -5

 الویت معیار جهت شیب زمین نسبت به جنس و دانه بندی خاک زمین برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ -6

 الویت معیار جهت شیب زمین نسبت به میزان بارش سالیانه برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ -7

 لویت معیار تراکم پوشش گیاهی نسبت به جنس و دانه بندی خاک زمین برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ا -8

 الویت معیار تراکم پوشش گیاهی نسبت به میزان بارش سالیانه برای احراز وزن بیشتر کدام است؟ -9

 ؟ن بیشتر کدام استالویت معیار جنس و دانه بندی خاک زمین نسبت به میزان بارش سالیانه برای احراز وز -10

 وزن دهی به عوامل موثر نتیجه مقایسه و -7جدول

 بردار وزن جنس و دانه بندی خاک جهت شیب زمین تراکم پوشش گیاهی میزان بارش سالیانه شیب زمین معیار اصلی

 0,294 2,352 2,169 1,515 1,148 1 شیب زمین

 0,291 2,550 2,352 2,04 1 0,871 میزان بارش سالیانه

 0,168 1,515 1,319 1 0,490 0,660 پوشش گیاهی راکمت

 0,126 0,871 1 0,758 0,425 0,461 جهت شیب زمین

 0,121 1 1,148 0,660 0,392 0,425 جنس و دانه بندی خاک

 هااریمع یهمپوشان 3.2
 

 طق بر اساسر مناد یکار یواحد ها انیم نیاست. در ا زیخ لیس یپهنه ها نییو تع صیتشخ ازمندی, نلیاز س یاز خطرات ناش یریجلوگ

 قیتلف زیو ن یکانمالعات اط یها هیال ی هیته یبرا یاطالعات مکان ستمیگردند. س یم یو بررس نییحوضه تع لیاز عوامل موثر بر س یتعداد

. ردیگ یاده قرار مرد استفوساختار ها م ریو ز ساتیو خاک و تاس یاهیپوشش گ ینقشه  ی هیسنجش از دور به منظور ته ربردعوامل موثر و کا

 و یاهیشش گو پو , نوع خاکی, اشکال ناهموارنیزم بی, جهت شبیو بر اساس عوامل ش یمدل مفهوم یدر حوضه بر مبنا لیس یپهنه بند

گردند و  یم یابیارز و لیتحل و هی, تجزیمکان لیتحل یبا کاربرد مدل ها یمکان لیتحل یسامانه  کیدر  جیتاقابل ارائه است. ن یاراض یکاربر

د بود. انطباق خواه لیس دین تهدبا در نظر گرفت یآت یمناطق قابل توسعه در طرح ها نییو تع منیو نقاط ا یزیخ لیس لیاز پتانس ینقشه ها حاک

 دییبل تاقا منطقه یعیطب طیشرا یاطالعات با مطالعه  یینها ریو تفس یاطالعات مکان یمدل ها و سامانه  دروش مطالعات و کاربر نیا جینتا

 .است

به عنوان  یتیو مراکز جمع تیجمع ی هیهمراه با اطالعات پا یمراکز مسکون تیموقع ی, نقشه لیدر معرض س یمراکز مسکون یبه منظور بررس  

بط مرت یها لیاز تحل یریبا بهره گ یمکان لیتحل کیدر  GIS یها لیحاصل شده از تحل ریگ لیس یپهنه ها یو نقشه  یفیتوص یداده ها
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 یهم گذار یو رو لیس یپهنه ها ی. با بررسرندیگ یمورد استفاده قرار م ریگ لیس یمشخص نمودن محدوده ها یبرا   یارهمگذ یمانند رو

(Overlayا )قرار دارند. در  لیس دیدرصد شهر در معرض تهد 40از  شیب زیحوضه آبخ یتیپراکنش مراکز جمع یها هیال ریو سا هیال نی

 یرقوم یبا استفاده از مدل ارتفاع یریگ لیس یو محدوده ها کیتوپوگراف یمکان یها لیتحل ی, حاودبع بخشائه شده در ار یضمن نقشه ها

, سکونت گاه زیخ لیبا استفاده از مدل مناطق س زیو ن یریگ لیو س بیش لیو تحل یرقوم یاستفاده از مدل ارتفاع یریگ لیو س بیش لیو تحل

 در معرض خطر آمده است. یها

 نتایج و بحث .3

پس و س GISستم وسط سیدر این بخش از تحقیق هدف ما رسیدن به مسیری  در منطقه برای عبور سیل به وسیله اطالعات و نقشه های بدست آمده ت

منطقه  وع سیالب درقز عوامل وای مسیر انتخابی با مسیر طبیعی وقوع سیل می باشد. همچنین با پیاده کردن نمره های ارزش گذاری شده هر یک مقایسه

 وی پیشنهادی ه طرح هاو همپوشانی این عوامل با یکدیگر قسمت های پر خطر و ایمن منطقه شناسایی شده و می توان به وسیل GISپاکدشت توسط 

نتقال کم خطرتر ا وایمن  مناسب منطقه از وقوع سیالب های پر خطر تا حدود زیادی جلوگیری نمود و ساخت و سازهای مسکونی و شهری را به مناطق

رقومی شهر تهران داریم تا بتوانیم  نیاز به نقشه Arc GIS نمود. برای پیاده سازی و نشان دادن تاثیر هر یک از عوامل اصلی در وقوع سیل در نرم افزار 

 عوامل را یک به یک بر روی آن پیاده سازی نماییم. 
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 مدل رقومی زمینشیب  جهت شیب زمین

   
 دانه بندی و جنس خاک میزان بارش پوشش گیاهی

   

 
اشد را ارزش به ی ما می مطالع در این مرحله نقشه ها یا به عبارتی الیه های ایجاد شده که هر یک, نشانگر تاثیر آن ها بر روی منطقه مورد

پس با ده ضرب نمود و سوزن های محاسبه شده را در تک الیه های ایجاد ش و در قسمت الجبرا باید Arc GISگذاری کرده, در نرم افزار 

ر این شکل نقاط قرمز و را مشاهده نمائید. د AHPهم جمع می نمائیم. در شکل زیر نقشه یا الیه ی بدست آمده ارزش گذاری شده از روش 

همان  ن می باشد.اط ایمناک و نقاط نارنجی و قهوه ای نقآبی نقاط بیش از اندازه خطرناک بوده, نقاط سبز کم رنگ و پر رنگ نقاط خطر

احتی و شفافیت نقشه ربرای  طور که مشاهده می شود ناحیه پاکدشت دارای رنگ سبز بوده که جز نواحی خطرناک برای وقوع سیل می باشد.

توجه به  حی پرخطر می باشد. بااط قرمز رنگ نواکالس تبدیل می کنیم. نقاط سبز نواحی ایمن و نق 2کالس مجزا , نقشه ها را به  6ها به جای 

رستان پر خطر شه ناحیه گزارشات دریافت شده از اداره منابع طبیعی شهرستان پاکدشت و مسیر واقعی سیل در می یابیم که سیل دقیقا از

 پاکدشت جریان یافته و در ناحیه ایمن فروکش می کند.
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 نقشه مناطق امن و پرخطر)سبز تا قرمز( محل وقوع سیل )آبی( امن تا پرخطر)قهوه ای تا سبز(نقشه مناطق 

 

 

 

 نتیجه گیری .4
 

ماه سال  د در شهریورای شدیهبررسی های ارائه شده در این تحقیق با استفاده از سامانه های اطالعات مکانی گویای این مطلب است که پس از بارش 

ای ان به بخش هت فراونطقه در شمال پاکدشت که باعث جریان یافتن سیالبی شدید گردید و همچنین موجب وارد آمدن خسارادر حوضه آبخیز م 94

ای اطالعات هاربرد داده همیت کااقتصادی و زیر ساختاری مانند ساختمان ها و تاسیسات , مزارع و زمین های کشاورزی و نیز به تلفات جانی منجر شد, 

مل و مپوشانی عوات. با هتغییرات به ویژه تغییراتی که ممکن است موجب تشدید شرایط وقوع سیل گردد را بیش از پیش هویدا ساخمکانی در پایش 

 و تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده نقش عوامل زیر را در وقوع سیل تایید می نماید : GISاطالعات در 

 بستگی مستقیم این تغییرات با تشدید سیالب ها.تغییرات کاربری اراضی در مناطق تحت تاثیر سیل و هم  -1

رد اورزی در موازن کشنبود توجه به شرایط توپوگرافی و شیب مناطق در بهره برداری های ناصحیح از اراضی کشاورزی و توسعه ی نامتو -2

 شیب

 چرای مفرط دام ها و تخریب پوشش های زمین در مراتع و افزایش استعداد شدت سیل خیزی. -3

 دید و نامتوازن خارج از الگوهای طبیعی بارش در مقاطع زمانی کوتاه.بارش های ش -4

 ل.حت تاثیر سیناطق تاحداث و توسعه ی سازه های نامناسب در مکان های نامناسب و به طرز غیر مهندسی در طول مسیر رودخانه ها و م -5

 ناپایداری و فرسایش خاک در سطوح شیبدار و عاری از پوشش گیاهی. -6

سیل  و نقشه های فته شدهپهنه بندی مشخص شده و تعیین نقاط ریسک و مسیر تخمینی جریان سیل و مقایسه این مسیر با اطالعات گربا توجه به   

ده در وثر تعیین شوامل معشهریور ماه پاکدشت به این نتیجه می رسیم که تقریبا مسیر مشخص شده و منطقه ریسک با هم در یک محدوده می باشد و 

 اکدشت تا حدود زیادی درست می باشد.مورد منطقه پ
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