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 چکیده

باشد. سیالب از جمله بالیای طبیعی در مناطق کوهستانی می

شناخت نواحی مستعد وقوع سیالب، یکی از اقدامات اساسی در 

ی باشد. حوضهای میریزی توسعهو برنامه مدیریت منابع طبیعی

آبخیز آق القان چای به لحاظ شرایط موجود در منطقه اعم از 

گیری سیالب و توپوگرافی و اقلیمی، بسیار مستعد جهت شکل

های گاهباشد و این امر خسارات زیادی را به سکونترواناب می

ین کند. همچنهای ارتباطی وارد میروستایی، مزارع و راه

پذیری خاک و هدررفت وقوع این پدیده، ضمن افزایش فرسایش

منابع با ارزش خاک، موجب تشدید پر شدن مخزن سد یامچی نیز 

ی مورد بندی حوضهگردد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، پهنهمی

باشد. در این مطالعه مطالعه از لحاظ پتانسیل وقوع سیالب می

لعه منابع، نه عامل به های میدانی و مطاابتدا با بررسی

عنوان عوامل مؤثر برای ایجاد سیالب در منطقه شناسایی 

شدند. این عوامل شامل شیب، جهت شیب، لیتولوژی، ارتفاع، 

باشد. فاصله از آبراهه، بارش، دما، کاربری اراضی و خاک می

های اطالعاتی در سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه سپس الیه

های معیار به استاندارد سازی نقشهگذاری و گردید. ارزش

دهی صورت توأم با استفاده از روش فازی انجام شد. جهت وزن

( استفاده گردید. ANPای )عوامل از روش فرایند تحلیل شبکه

ی با خطر بسیار کم تا ی حاصله در پنج ردهدر نهایت، نقشه

بندی گردید. طبق نتایج بدست آمده، خطر بسیار زیاد طبقه

شیب، لیتولوژی و خاک بیشترین تأثیر را بر ایجاد  عوامل

ی آق القان چای دارند.  همچنین، با توجه به سیل در حوضه

درصد از مساحت  22و  18بندی خطر سیالب، به ترتیب نقشه پهنه

قرار دارد. به  زیاد خطر زیاد و اریبس طبقه خطر درحوضه، 

القان چای دهد که حوضه آق طور کلی نتایج مطالعه نشان می

، لذا باشدیم سیالب رخداد لحاظ از باالبسیار  تواندارای 

ی انجام اقدامات حفاظتی، آبخیزداری و مدیریتی در حوضه

 باشد. مورد مطالعه ضروری می
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 مقدمه -1-1

کم بودن جمعیت و در به علت  اثرات مخرب سیالب در گذشته،

های رزی و فعالیتهای کشاونتیجه، محدود بودن صنایع، زمین

 ، بسیار کمتر از امروز بوده است.دشتسیالب یبشر در منطقه

های بشر، به با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش فعالیت

ها نیز مورد استفاده قرار گرفت و در دشتتدریج مناطق سیالب

 .یالب بیشتر گردیدنتیجه، مشکالت ناشی از س

های جغرافیایی خاص و ایران کشوری وسیع، دارای موقعیت

باشد که این عوامل سبب رخداد مخاطرات تنوع اقلیمی می

های مختلف این سرزمین گردیده است. اقلیمی گوناگون در مکان

وجود شرایط شکننده پوشش زمین، حساسیت باال به فرسایش و 

سازندهای ناپایدار کواترنر در غالب نقاط ایران امکان 

عمولی را فراهم آورده است. از های مبروز سیل با بارندگی

های بشر، مانند نابودی پوشش گیاهی و تغییر شکل طرفی دخالت

های پوشش سطح خاک ، خطر بروز سطح زمین و اختالل در ویژگی

خشک ایران فزونی بخشیده است. سیل را در مناطق خشک و نیمه

تواند خسارات ناشی از سیل چنان باالست که در مواردی می

های کالن گذاریی عمرانی و صنعتی بزرگ و یا سرمایههاپروژه

از جمله موارد مهم در مدیریت لذا،  را نیز متوقف سازد.

های جامع بالیای طبیعی، بررسی سیل و تاثیر آن در فعالیت

ها از حوضه خیزیاست. تعیین پتانسیل سیل اقتصادی و اجتماعی

می مهم در تواند گاجمله مطالعات پایه و اساسی است که می

ریزی در زمینه بستر سازی جهت کاهش خسارات سیل و برنامه

 .این راستا محسوب گردد

-ی جنوب شرقی رشتهکه در دامنه آبخیز آق القان چای حوضه

کوه سبالن قرار گرفته است، با توجه به توپوگرافی 

)کوهستانی و مرتفع بودن( حوضه، شیب زیاد، پوشش گیاهی 

از پتانسیل باالیی برای  ،خشن و سرد ضعیف و شرایط اقلیمی

باشد. لذا شناسایی عوامل مؤثر در وقوع سیالب برخوردار می
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بندی سطح حوضه از لحاظ حساسیت به وقوع این پدیده و پهنه

 باشد.وقوع سیل، ضروری می

 

 

 

 

 شرح و بیان مسأله  -1-2

جهان و از جمله در  یکی از مهمترین بالیای طبیعی در     

باشد. در می 1چه از نظر خسارت مالی و چه جانی سیلایران 

ها با فراوانی زیاد و مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی، سیالب

: 2014و همکاران،  2افتند )گریندر فضایی گسترده اتفاق می

این پدیده نه تنها در (. 1: 2014و همکاران،  3؛ وارد3

رین مخاطره تکشورهای در حال توسعه بلکه در تمام جهان شایع

و همکاران،  5؛ تم53: 2014و همکاران،  4طبیعی است )لسکنز

2014 :1 .) 

سیل خطری ویرانگر و مخرب است که پتانسیل نابودی زندگی 

، 6و کار جوامع ساکن در مناطق در معرض خطر را دارد )کروم

سیل به (. 110: 1393زاده و بدری، به نقل از رمضان 5: 2005

که در آن جریان رودخانه و سطح آب به  شودوضعیتی گفته می

صورت غیر منتظره افزایش پیدا کرده و باعث خسارت مالی و 

-هایی را که در یک منطقه اتفاق میجانی گردد. خصوصیات سیل

بینی کرد. های گوناگون پیشتوان با استفاده از روشافتد می

بینی خصوصیات سیل در یک مکان مشخص بهتر این است برای پیش

هایی را که قباًل در آن منطقه اتفاق که تعدادی از سیل

گیری و ثبت کرده باشیم تا با تجزیه و افتاده است اندازه

هایی را که درآینده اتفاق ها وضعیت سیلهای آنتحلیل داده

                                                 
1 . Flood  

2 .  Green 

3. Ward 

4 . Leskens 

5 . Tam 

6  .  Crumb 
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(. پراکنش 840 :1390 )علیزاده، بینی کنیمخواهد افتاد پیش

خشک، و نیمه نامناسب زمانی و مکانی بارش در مناطق خشک

های مخر ب، موجب هدر رفتن رواناب سطحی عالوه بر ایجاد سیالب

ها با شود. مساحت حوضه از عوامل اساسی مؤثر بر دبی سیالبمی

های مختلف بوده و به طور مستقیم بر میزان دبی ی برگشتدوره

های یکی از روش (.36 :تا)زارع و لشگری، بی سیالب مؤثر است

های باشد. نقشهبندی سیل میه با سیل، پهنهمدیریتی مواجه

بندی سیل اطالعات ارزشمندی را در رابطه با طبیعت پهنه

ها و اثرات آن بر اراضی دشت سیالبی و تعیین حریم سیالب

دهند. در نتیجه امکان ارسال هشدارهای ها ارائه میرودخانه

ات امداد و نجات مناسب در مواقع خطر سیل و تسهیل عملی  

بندی های پهنهترین کاربردهای نقشهشود. یکی از مهمراهم میف

-گیر حاشیه میسیل، تعیین حدود گذرگاه سیل و اراضی سیل

هایی در داخل دشت بندی سیالب به تعیین ناحیهباشد. پهنه

های مختلف از قبیل گردد که برای کاربریسیالبی اطالق می

و  صنعتی و مسکونیهای فضاهای باز تفریحی، کشاورزی، محوطه

های گیرند. کاربردهای نقشهمورد استفاده قرار میغیره 

( تعیین حریم و 1بندی در مدیریت سیالب عبارتند از: پهنه

های عمرانی ( مطالعه و توجیه اقتصادی طرح2ها بستر رودخانه

 سیل ی( بیمه4بینی، هشدار و عملیات امداد و نجات ( پیش3

 .(173: 1388 )افتخاری و همکاران،

هایی در گذشته و حال بوده که استان اردبیل هم، شاهد سیل

های ترین دالیل وقوع آن اقلیم، لیتولوژی و دستکاریاز عمده

ساکنان آن در طبیعت بوده است و در اغلب موارد، احداث 

ها و تأمین آب سدها در این منطقه عمدتًا به دلیل مهار سیالب

ه آبخیز آق القان چای که در منطقه صورت گرفته است. حوض

ی جنوب شرقی رشته کوه سبالن قرار گرفته است، به لحاظ دامنه

شرایط خاص منطقه، مانند توپوگرافی )کوهستانی و مرتفع 

هایی با بودن حوضه(، شیب زیاد، وضیت لیتولوژی )وجود سازند

 و رگباری های ناگهانیبارشپذیری کم( و شرایط اقلیمی )نفوذ
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بهار(، از پتانسیل ها در ها، طغیان رودخانهب برفبهاری،ذو

باشد. از آن نظر که باالیی برای وقوع سیالب برخوردار می

ها و خسارات متعدد، از جمله ها، منجر به آسیبوقوع سیالب

های ارتباطی، پر شدن مخزن سد یامچی واقع در تخریب راه

حوضه آق  پایین دست حوضه و هدر رفتن منابع با ارزش خاک در

بندی سطح حوضه از لحاظ حساسیت به گردد، سطحالقان چای می

وقوع خطر سیالب بسیار حائز اهمیت است و هرگونه غفلت و 

ناپذیری را اهمال در این مورد ممکن است تبعات سوء جبران

به دنبال داشته باشد. از آن جهت که مطالعات بسیار اندکی 

 ضروری است که در مورددر این مورد صورت گرفته است، لذا 

بندی آن دالیل و عوامل اصلی سیل در این منطقه و پهنه

 مطالعاتی صورت گیرد

 

 سؤال اصلی پژوهش  -1-3

در راستای مسائلی که گفته شد سؤال مطرح شده به شکل زیر 

 باشد: می

چای جاد سیالب در حوضه آبخیز آق القان عوامل اصلی در ای -

 کدامند؟

 

 

 ژوهشپ یهفرضی -1-4

تری نسبت به عوامل رسد عوامل طبیعی نقش مهمبه نظر می

 دارنددر منطقه ی سیالب انسانی در بروز پدیده

در حوضه آق القان چای  ی،ب توپوگرافرسد عامل شیه نظر میب

 ترین عامل در ایجاد سیالب است.مهم

 

 اهداف پژوهش -1-5

و  شوددر هر مطالعه یک سری از اهداف در نظر گرفته می

گیرند. یابی به این اهداف جهت میمطالعات در راستای دست

 خیزآب یبندی خطر سیالب در حوضه پهنه ،هدف اصلی این تحقیق
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باشد و در راستای می ANP7 مدلبا استفاده از آق القان چای 

این هدف اصلی، اهداف فرعی دیگری نیز به شرح زیر مد نظر 

 است:

 ی خطر سیالببنددر پهنه  ANPارزیابی مدل  -1

 ترین فاکتور در ایجاد سیالب و روانابتعیین مهم  -2

ی مورد مطالعه بندی خطر سیالب منطقهپهنه یی نقشهارائه  -3

 بعد از انجام مطالعات.

 

 ضرورت و اهم یت پژوهش  -1-6

ای است که انسان از دیرباز همواره با آن  سیالب پدیده

لی فراوانی برای رو بوده است و باعث خسارات جانی و ماهروب

 تخصصی هایسازمان آمار طبق. شودمیزده ساکنان مناطق سیل

 بیش بزرگ های سیالب رخداد مورد 130 در دهه یک در متحد ملل

 خسارت دالر میلیارد 06/9 و  انسانی تلفات نفر 64103 از

 (.181:1390امیدوار،)است  داشته همراه به محسوس اقتصادی

و خاک باید متکی به نتایج های حفاظت آب  اجرای طرح

های علمی باشد. تغییرات کاربری و همچنین تحقیقات و بررسی

موجب افزایش تولید  ،ها و مناطق مسکونیی راهی شبکهتوسعه

رواناب و خطر سیالب شده است. بررسی آمار و اطالعات خسارت 

گر گستردگی ناشی از وقوع سیالب در ایران و جهان، بیان

سیالب به منابع طبیعی، انسانی و اقتصادی  صدمات ناشی از

(. روند افزایش سیل 34 :1385 )وهابی، باشدمناطق مختلف می

ی دهد که تعداد وقوع سیل در دههی گذشته نشان میدهه 5در 

: 1385 )عبدی، برابر شده است 10تقریبًا  40ی نسبت به دهه ،80

ی به نحوه (. مهار طغیان و سیالب مستلزم آشنایی مطلوب33-22

 (.48: 1385)رامشت،  عملکرد سیستم هیدرولیکی منطقه است

جمله تخریب  چون سیالب همواره باعث خسارات زیادی از

اماکن مسکونی، ویرانی مزارع کشاورزی و نابودی محصوالت، از 

                                                 

1. Analytical Network Process 
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بین رفتن تأسیسات شهری، پرشدگی مخازن سدها از رسوبات 

مورد  یون منطقهسیالبی و کاهش عمر مفید سد شده است و چ

ضروری است که در  باشد،این مسائل مصون نمی مطالعه هم از

طلبد که مورد آن مطالعاتی صورت گیرد. لذا حساسیت موضوع می

جمله از حیث مطالعات عمیقی در این حوضه از جهات مختلف، من

بندی سیل صورت گیرد و با اتخاذ تدابیر الزم و اعمال پهنه

ی مطالعات دقیق مانع از مخاطرات آتی مبنا مدیریت صحیح بر

-فرسایش و از بین رفتن خاک های مستعد و حاصل -1به شرح؛ 

انباشت رسوبات ناشی از فرسایش  -2خیز در باالدست سد؛ 

نابودی اقتصاد ناشی از  -3باالدست حوضه در مخزن سد؛ 

کشاورزی در پایین دست سد شد. به عبارت دیگر عالج واقعه را 

 سرآغاز  ،رود این مطالعهباید کرد. انتظار می قبل از وقوع

تر در این حوضه گردد و نتایج حاصل از مطالعات گسترده

تر گشایی برای اعمال مدیریت بهتر و علمیراه ،این تحقیق

 گردد.  صالح در این زمینهریزان ذیمدیران و برنامه

 

 ی پژوهشپیشینه -1-7

ت اقلیمی و در رأس در خصوص بالیای طبیعی به خصوص مخاطرا

، اما در صورت گرفته استمطالعات زیادی  ،آن سیالب و رواناب

مطالعات اندکی وجود  ی آق القان چایحوضهو  ANPمورد مدل 

به دو صورت منابع داخلی  ، مطالعاتش حاضرهدر پژودارد، که 

توان موارد زیر را به عنوان شود که میو خارجی تقسیم می

  نمونه مطرح کرد:

 

 

 

 منابع خارجی -1-7-1
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-جریان پارامتر 17با استفاده از  ،(1968) 8توماس و بنسون

-های آبخیز به بررسی مهمی حوضهمشخصه 31ای و های رودخانه

ای سیالب ترین عوامل فیزیکی و اقلیمی مؤثر در تحلیل منطقه

های ذخیره، پرداخته و نتیجه گرفتند که سطح حوضه، شاخص

- ها، تبخیر و درجهآن و شدت و تواترنزوالت جو ی  میزان

توانند در باشند که میهای یک حوضه میترین مشخصهمهم ،حرارت

تدوین روابطی برای برآورد سیل حوضه نقش داشته باشد. جیمز 

ضمن برشمردن نیازهای مدیریتی به ویژه  ،(1980) 9و همکاران

بندی خطر سیل در ایالت در اقالیم خشک، اقدام به پهنه

وتای آمریکا کردند و بیان داشتند که به علت تغییرات ی

گیر از سیلی به سیل دیگر، باید توجه داشت که در مناطق سیل

بندی شده، خطرها خیلی زیاد یا خیلی کم نشان مناطق پهنه

 یبا استفاده از مطالعه ،(1981) 10داده نشود. بالس و بتسون

ن دادند که ی آبخیز نشاحوضه 36سیالب مشاهداتی از  585

رواناب حاصل از بارندگی در مقابل تغییرات شاخص حساس است. 

خصوصیات فیزیکی حوضه به این  15 یو مطالعه CNلذا با شاخص 

 ،نتیجه رسیدند که کاربری اراضی و خصوصیات فیزیکی خاک

ی منحنی حوضه هستند و کمپل ترین عوامل در تعیین شمارهمهم

جریان سیالبی جهت طراحی  9با برآورد  ،(1984) 11و سارید

-های جنگلی در اورکان آمریکا از دادهنهرهای آبی در جاده

کیلومتر مربع  37/54تا  54/0حوضه با مساحتی در حدود  80های 

ها با استفاده از توابع توزیع احتمالی استفاده نمودند. آن

ساله  10 ،25 ،50 ،100های سیالبی لوگ پیرسون نوع سوم جریان

وامل اقلیمی و فیزیکی حوضه و درصد پوشش گیاهی را با ع

های حداکثر ارائه هایی را برآورد جریانارتباط داده و مدل

                                                 
1.Thomas & Benson 

2. James et al 

3.Bales & Betson 

4.Campbell & Side 
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معتقد است تولید رواناب در یک  ،(1988) 12نمودند و سینگ

-ی آنبستگی دارد که از جمله ی آبخیز به عوامل متعددیحوضه

، نفوذ و ی آبخیز، دینامیک بارشتوان به خصوصیات حوضهها می

ای از گیری مستقیم پارهشرایط پیشین حوضه اشار کرد. اندازه

الذکر مشکل است و بایستی به کمک عوامل ثانویه عوامل فوق

ای گیری شوند. چگونگی تعیین عوامل ثانویه از حوضهاندازه

رطوبت  ،ی این عواملی دیگر متفاوت است. از جملهبه حوضه

باط بین بارش و جریان آب موجود در حوضه است که در ارت

ای و مستقیم این عامل، گیری لحظهاندازه .تأثیر زیادی دارد

مشکل و گاه غیر ممکن است، زیرا این عامل با شرایط اقلیمی 

مثل باد، بارندگی، حرارت و فصل در تغییر است. 

بندی خطر سیل در مناطق برای پهنه ،(1988) 13هیالمارسون

استفاده از خصوصیات هیدرولوژیکی آریزونای شرقی و غربی با 

عملیات  یو ژئومورفولوژیکی، به بررسی خطرهای تهدیدکننده

مهندسی پرداختند. در پایان با توجه به فرسایش کناری 

نشست رسوبات در هنگام وقوع و ها و تهسواحل و بستر رودخانه

مورد  ،بندی منطقهفروکش جریان سیل، ضوابط مورد نظردر پهنه

با  ،(1997) 14سهمی مناطق مشابه را ارائه کردند.بررسی و 

های های شدید، طوفانبررسی مخاطرات اقلیمی از جمله بارش

سالی و گرد و غبار در های برفی، سیل، خشکآسا، طوفانرعد

ی مدیترانه به این نتیجه رسید منشأ مخاطرات اقلیمی منطقه

را  ایکاهش گذاشته است و مطالعه و پژوهش منطقهرو به 

با استفاده از  ،(1997) 15النگ و موهانتی .کندپیشنهاد می

ی ماهانادی واقع در سیستم اطالعات جغرافیایی در منطقه

مدیریت  بندی سیل کرده واوراسیای هندوستان، اقدام به پهنه

ای سازهی یک روش غیربندی را به منزلهها براساس پهنهسیالب

                                                 
12. Sing 

13 . Hyalmarson 

14. Sehmi 

15 . Liang & Mohanty 
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 16و همکاران کوریا کردند. کنترل سیالب معرفی و آن را بهینه

های با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل ،(1999)

ی های سیالبی که با توسعههیدرولوژیکی و هیدرولیکی، در دشت

، تأثیر شهری همراه است و در معرض خطر سیل قرار دارند

کنترل کاربری اراضی در کاهش خطر سیل را ارزیابی و در 

اسالم و  بندی و آنالیز سیل کردند.هنهادامه اقدام به پ

ای و سنجش های ماهوارهبا استفاده از داده، (2000) 17سادو

ی خطر سیل بنگالدش، یک نقشه 1988از دور از سیل تاریخی سال 

( GISهای اطالعات جغرافیایی )برای این کشور به کمک سامانه

 یبندی حوضهپهنه ،(2000) 18و همکاران لین تهیه کردند.

بررسی کرده و  BMPs یبه منزله آبخیز کارولینای شمالی را

های آن را به عنوان عملکردی بسیار مفید در مدیریت حوضه

مدلی به نام  ،(2000) 19یانگ و تسای آبخیز معرفی کردند. 

FGIS بندی خطر سیالب، محاسبات خصوصیات سیل و را برای پهنه

احی کردند. نشان دادن خصوصیات سیل در کشور تایوان طر

سازی دشت سیالبی، از منحنی عالوه بر شبیه ،ایشان در این مدل

 عمق خسارت نیز برای تعیین مقدار خسارت استفاده کردند.

های به وقوع در تحقیقات خود به بررسی سیل ،(2002) 20استفان

ی ی آبخیز رودخانهدر حوضه 1997و  1996های پیوسته در سال

ونتانای آمریکا پرداخت. وی سنگ زرد واقع در ایالت م

سال  2های سیل رخ داده در این همچنین برای تعیین پهنه

کیلومتری برداشت و  18مقطع را در طول یک مسیر  25مشخصات 

 21های بازگشت مختلف را تعیین کرد. پالتهای سیل با دورهپهنه

خطر سیل و مدیریت آن،  تحت عنوان در تحقیقات خود ،(2002)

ی کاماًل مشخصی برای ر را به عنوان شیوهبندی خطپهنه

-و مدیریت خطرهای ناشی از عوامل طبیعی، زیست ندهیساما

                                                 
16. Corria et al 

17 . Islam & Sado 

18.  Lin et al 

19. Yang & Tsai 

20 -. Stephan 

21. Plate  
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ها سیل نیز بسیار بارزتر محیطی یا انسانی که از بین آن

به منظور  ،(2002) 22و همکاران لوکاس است، تعریف کرد.

بررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیم آینده روی وقوع جریانات 

ی کوهستانی واقع در دو تحقیقی را در دو حوضه ،سیالبی

ردگان در بی اقلیمی مختلف کانادا انجام دادند. نامناحیه

آبخیز انجام شد  یاین تحقیق که با استفاده از یک مدل حوضه

گیاهی،  تغییراتی را در دما، بارش، پوشش ؛سازیهنگام شبیه

به وجود ابری و سایر پارامترهای دخیل در تولید سیالب  پوشش

ی مورد آورند. نتایج نشان داد که اقلیم آینده در دو حوضه

تر از حال حاضر خواهد شد و اکثریت وقایع سیل گرم ،مطالعه

 مچنینهای بارانی ساحلی اتفاق خواهد افتاد، هدر حوضه

رفته بزرگی و فراوانی وقوع  ها نشان دادند روی همتحلیل

کند. نامبردگان میپیدا  ها افزایشها در بعضی از حوضهسیالب

ها، عملیات مدیریتی مختلفی را برای غلبه براساس این یافته

ی مورد مطالعه بر اثرات تغییر اقلیم آینده در دو حوضه

اثرات تغییر  ،(2002) 23و همکاران نیوفپیشنهاد کردند. 

رواناب  - پوشش گیاهی و کاربری اراضی را در تولید رگبار

قیاس در آلمان بررسی کردند. این م ی متوسطدر یک حوضه

محققین براساس سناریوهای مختلف کاربری، اثر خصوصیات 

های فیزیکی، کاربری اراضی را با استفاده از مدل

سازی کردند. نتایج نشان هیدرولوژیکی در تولید سیل شبیه

داد که اثر شرایط کاربری اراضی روی تولید سیل بستگی 

 :مثال عنوانی حوضه دارد. به زیادی به بارش و مقیاس مکان

های همرفتی که با شد ت باال تأثیر کاربری اراضی برای رگبار

همراه هستند با رگبارهای فرارفتی که با تداوم بیشتر ولی 

های پیوندند تفاوت دارد و برای بارششدت کمتر به وقوع می

 های بزرگهمرفتی شرایط کاربری اراضی به ویژه در حوضه

-کمی در تشکیل سیالب دارد، زیرا این نوع بارش مقیاس تأثیر

                                                 
22 .  Loucas et al 

23. Niehoff et al 
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گیرند و لذا تمام سطح حوضه ها مقیاس کوچکتری را در بر می

 ،(2002و همکاران ) 24کند. وریتیدر تشکیل سیالب مشارکت نمی

های اسکاتلند مدت رودخانه های بلنداز تحلیل آمار و داده

-شدیدتر شده تر وها فراوانسیالب 1950ی دریافتند که از دهه

های بزرگ اند. هر چند در مورد افزایش غیر معمول وقوع سیالب

بر اثر تغییر اقلیم مدرک آشکاری در دست نیست اما این 

های جاری بینیگذشته و پیش های سیالبی دروضعیت با دوره

-ها که تحت عنوان سناریوی تغییر اقلیم از آن یاد میسیالب

های از محققین افزایش سیالب شود توافق دارد. اگر چه بعضی

دهند اما تری را در اثر تغییر اقلیم نوید میتر و شدیدبزرگ

-بعضی دیگر کم شدن رواناب متوسط ساالنه و افزایش سریع دبی

 25هراث .دانندهای حداقل را نیز ناشی از تغییر اقلیم می

در حوزه اداری شیبا در ژاپن، تخمین خطر سیالب را  ،(2003)

ه شهری  با استفاده از سنجش از دور و سیستم در  حوض

اطالعات جغرافیایی انجام داد. مطابق این تحقیق عمق طغیان 

آب و بزرگی سیل از عوامل تأثیر گذار بر میزان خسارت است. 

ای نیز عالوه بر سیستم اطالعات جغرافیایی، تصاویری ماهواره

 و همکاران 26نیتو -دیازدر این مطالعه استفاده شد. 

در شهر کیلی یورکشایر از روشی بر مبنای سیستم  ،(2008)

اطالعات جغرافیایی و مدل ترازمندی آب برای مدیریت و کشف 

خطر سیالب شهری استفاده کردند، بر مبنای این فرض که سطوح 

اند، و ها ساخته شدهی آنهای تو در تو و حوضهشهری از حفره

شوند ها جمع میودالآب سطحی مازاد در میان سطوح مختلف و گ

-ها به طرف پایین حوضه حمل میو آب تجمع یافته توسط گودال

ها و شوند. این روش، روشی ساده برای تعیین محل آب گودال

خیزی باال است. آب مازاد و همچنین مناطق با پتانسیل سیل

ی خطر سیل را برای در شهر اسپرینگ، نقشه 27کمپر و واگنر

                                                 
Werritty. 1 

25 . Hearath 

26. Diaz-Nito 

27 .Kemper & Wagner 
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متر مربع( استخراج کردند  161880) 28آکر 40ای به وسعت منطقه

-های رطوبتی خاک، نقشهکه برگرفته از اطالعاتی مانند :داده

های کاربری اراضی موجود و آینده ، های توپوگرافی، نقشه

شماره منحنی مستخرج از کاربری اراضی و گروه رطوبتی  نقشه

خاک، که با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شد. 

خیزی شهر، محدوده در معرض خطر پس از تهیه نقشه خطر سیل

 29علیجانی .بندی اطراف رودخانه مشخص شدبصورت حاشیه

ی بارش، دما، رطوبت های روزانهبا استفاده از داده ،(2009)

به این نتیجه  ی تهران،منطقه 1961 -2006های نسبی و باد سال

است، میزان رسید روند خطی مخاطرات اقلیمی رو به رشد 

های سنگین افزایش یافته است، روزهای داغ و روزهای بارش

های سرد رو به کاهش آرام همچنان ادامه دارد و تعداد شب

تحلیل به  ،(2010) 30و همکاران . سیناکائودان گذاشته است.

 بر روی رودخانه پاری HEC-6طغیان رودها با بکار گیری مدل 

های هیدرولیک و از دادهدر این روش  پرداختند. در مالزی

کیلومتر  4ای به وسعت هیدرولوژیک کانال رودخانه در محدوده

هم پیوند دادن استفاده شد. این مطالعه نشان داد که به

-های دقیقتواند نقشههای مجرای رودخانه و سیل طرح میداده

تری بوجود آورد و در این راستا سیستم اطالعات جغرافیایی، 

با  ،(2010) 31فرناندز و لوتزکند. فراهم می محیطی مناسب را

خطر سیالب شهری را در شهر سان  ANPاستفاده از مدل 

های شیب، ارتفاع، آرژانتین با استفاده از داده 32میگوئل

بندی پهنای کانال، کاربری اراضی و سطح آب زیرزمینی پهنه

کردند. نتایج بصورت نقشه در سطح خطر زیاد تا خطر خیلی کم 

به ارزیابی  ،(2010) 33و همکاران خالد منطقه ارئه شد. برای

 پرداختند. GISبا استفاده از رشد شهری و مخاطرات سیالب 

                                                 
28. http://spj.persianblog.ir/post/58/ 

29. Alijani  

30  . Sinacaudan et al 

31. Fernandez & Lutz 

32 .San Miguel 

33  . Khalid 
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کیلومتر مربع، شهرستان مکه بود  1593منطقه مورد مطالعه با 

که در قسمت جنوب غرب عربستان سعودی واقع شده است. این 

ایی مراکز مطالعه با هدف نظارت و تعیین کمیت پراکندگی فض

شهری در شهر مکه و پیش بینی افزایش خطرات سیل در طول 

انجام شد  و در آن از سه دسته داده  2010-1947دوره 

های کاداستر و استفاده شد :نقشه توپوگرافی شهر مکه، نقشه

نقشه کاربری اراضی، سپس مدل رقومی ارتفاع منطقه و دو 

 GISا در محیط هنقشه شیب فایل برای مناطق مسکونی و جاده

برای هر منطقه و  CNایجاد شد و با مشخص کردن ضریب 

و در نهایت انجام محاسبات آماری و  SCSبکارگیری روش 

نتایج تجزیه و تحلیل مکانی، برآورد سیل  امکانپذیر شد. 

داد که بدلیل ایجاد مناطق مسکونی جدید بدست آمده نشان می

مناطق مسکونی  وذ،ها در مناطق دارای خاک قابل نفو شهرک

افزایش یافته است ، در حالی که حجم سیل  ٪ 197شهرستان مکه 

حوضه  ،(2010مند و همکاران )برابر بیشتر شده است. عالقه 248

کیلومتر مربع که بخش  23/22به مساحت  Sungai Kayuرودخانه 

بزرگی از این حوضه در شهر واقع شده و قسمتی از غرب 

است را مورد مطالعه قرار دادند. در کواالالمپور در مالزی 

این مطالعه به منظور تهیه نقشه خطر سیل دو مدل کامپیوتری 

 -HEC  (HECادغام شد :یکی سیستم مدلسازی هیدرولوژیکی 

HMS3.1  به عنوان یک مدل هیدرولوژیکی برای شبیه سازی )

)  HECرواناب و دوم ، سیستم تجزیه و تحلیل رودخانه -بارش

HEC- RAS4.0  به عنوان یک مدل هیدرولیکی مسیر رواناب در )

سازی طول کانال برای تعیین سطح آب. روش پژوهش برای مدل

سازی نقشه خطر در این پژوهش شامل چهار جزء اصلی بود : مدل

سازی سیل رودخانه و سازی هیدرولیک، شبیههیدرولوژیکی، مدل

که مقدار نقشه خطر سیل رودخانه. در نهایت نتایج نشان داد 

واقعی بارندگی و توسعه کاربری اراضی تأثیرات قابل توجهی 

طور کامل بر الگوی نقشه خطر سیل دارند، و شرایط سیل به
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اوزتورک و  بستگی به توسعه حوضه رودخانه دارد.

برای تعیین آسیب پذیری سیل در حوضه جنوبی  ،(2011)34باتوک

 GISو  OWAمرمره در ترکیه از روش تحلیل چند معیاری 

استفاده کردند. معیارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل 

ارتفاع رواناب، ارتفاع، شیب، جهت شیب و تراکم زهکشی بود 

های حاصله وارد مدل شدند که پس از وزن دهی معیارها، نقشه

و نتیجه نهایی بصورت نقشه مشخص کننده مناطق خطر خیلی 

تواند نقش مهمی در میزیاد تا خیلی کم ارائه شد. این روش 

 ،(2011پهلوانی و همکاران )مدیریت فاجعه سیل داشته باشد. 

ی عصبی وری از شبکهتحقیقی را با عنوان ارزیابی بهره

ی مصنوعی برای برآورد هوشمند هیدروگراف سیل رودخانه

اند. در این تحقیق هیدروگراف جعفرآباد گرگان ارائه کرده

 ،5ا استفاده از ترشحات سیل در ساعت قبل ب 2، 3، 4، 5سیل 

ساعت گذشته به عنوان ورودی مدل برآورد گردید که  2، 3، 4

 12 ،هیدروگراف سیل انجام شده که از این میان 18 جمعاً 

هیدروگراف سیل برای  6 هیدروگراف سیل به آموزش مدل و

اعتبارسنجی مدل مورد آزمون انتخاب شدند. نتایج نشان داده 

ش زمان تأخیر دقت نتایج حاصل از آن کاهش است که با افزای

دقت نتایج  ،های ورودییابد و با افزایش تعداد دادهمی

یابد و همچنین نتایج نشان داده که مقدار ضریب افزایش می

 وری به نمایندگی از عملکرد مدل سازی هیدروگراف سیل،بهره

برای دو آزمون هیدروگراف بوده است. بیاتی خطیبی  93/0و92/0

های پر پیچ و خم به مطالعه و برآورد سیل در کانال ،(2012)

موردی:  یرودخانه با توجه به تغییرات کانال خم )مطالعه

چای در شمال غرب ایران( پرداخته است. هدف آجی یرودخانه

ایشان از این تحقیق این است که تغییرات کانال فعال 

پتانسیل وقوع چای در طول زمان را نشان دهد و ی آجیرودخانه

های پر پیچ و خم جایی را برای رودخانهسیل براساس جابه

                                                 
34 . Ozturk & Batuk 
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در تحقیقی  ،(2012)مئاندر( ارزیابی کند. ثروتی و همکاران )

چای  ی لیالنسنجی جاری شدن سیل در حوضهبا عنوان امکان

، حداکثر دبی سیل، شناسایی CNمراغه با استفاده از روش 

ی لیالن بندی حوضهی و منطقهزایعوامل و عناصر مؤثر بر سیل

اند. بر ایجاد سیل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ،چای

ی ی نقشهی منحنی به تهیهدر نهایت با استفاده از شماره

های منطقه و گروه یبندی پتانسیل سیل ساالنهپهنه

بایقی و موسویاند. هیدرولوژیکی خاک و غیره پرداخته

ی زیابی نوسانات ضریب زبری رودخانهبه ار ،(2012همکاران )

اند. های هیدرولیک جریان سیل پرداختهاترک برای پیش بینی

های دشت سیالبی توسط بندی سیالب محدودهدر این تحقیق، پهنه

های بازگشت سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه برای دورهشبیه

ی مختلف محاسبه شده است. در این تحقیق بخشی از رودخانه

رک به منظور بررسی اثر فصل در تعیین از کار انداختن ات

بینی رفتار هیدرولیکی سیالب با توجه به ضریب زبری برای پیش

تغییرات پوشش گیاهی انتخاب شده که در نهایت دریافتند که 

ی دشت سیالبی نوسانات بر روی پوشش گیاهی برای تعیین محدوده

برخی تغییرات در  باشد و همچنین، پوشش گیاهی باعثمؤثر می

مناطق سیل، مانند سرعت، عمق، توزیع حجم جریان سیل 

و  35آگاروال باشد.های بازگشت مختلف میرودخانه برای دوره

)در هندوستان( با  36در منطقه اونائو ،(2013همکاران )

به تشریح مناطق دارای پتانسیل  AHPو  ANPاستفاده از مدل 

شیب، کاربری اراضی، های آب زیرزمینی پرداختند و داده

ژئومورفولوژی، زمین شناسی، خاک، عمق آب زیرزمینی و تراکم 

ای در شبکه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بصورت نقشه

سطح خیلی فقیر)از نظر پتانسیل آب زیر زمینی( تا خیلی غنی 

نیجریه با  Makurdiدر شهر  ،(2013)37رونالد کلیمنت. ارائه شد

های رقومی توپوگرافی، و داده GISزاراستفاده از نرم اف

                                                 
35. Agarwal 

36 .Unnao 

37.Roland Clement 
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های خاک، زمین شناسی، پوشش گیاهی، اقلیم، جمعیت و فعالیت

بندی خطر وقوع سیل پرداخت. در نهایت نقشه اقتصادی به پهنه

خیزی تهیه شد، این نقشه نشان داد که به بندی خطر سیلطبقه

طور کلی شهر پتانسیل باالیی برای وقوع سیالب دارد و 

 38هاد شد شهر به سمت مناطق کم خطر توسعه یابد. مونداپیشن

در شهر کامپاال به ارزیابی خطر بروز سیل ناگهانی  ،(2013)

های توپوگرافی، پوشش زمین، بارندگی، با استفاده از داده

های نفوذپذیری خاک و به کارگیری مدل  شبکه آبراهه و ویژگی

39LISEM .اد سیل عالوه نتایح نشان داد که برای ایج پرداخت

های غیر رسمی را بر آب حاصل از بارش رگباری، نباید توسعه

دست کم گرفت. پیشنهاد شد که توسعه شهر کنترل شود و کاشت 

در شهر  ،(2014) 40و همکاران اومار درخت و باغ افزایش یابد.

به  برآورد میزان رواناب ناشی از بارش رگباری  41پادانگ

رداختند و به این منظور از پ 2012جوالی در سال  24روز 

های بارش، سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی داده

استفاده کردند. ارتفاع رواناب ناشی از این بارش با فرمول 

به دست آمد و در   نهایت با مقایسه عکس هوایی  42استداللی

، مناطق دارای پتانسیل سیل 2012تا سال  2009منطقه در سال 

وامل موثر در سیل ارائه شد. باسکار و خیزی باال و ع

به  GISبا استفاده از سنجش از دور و  ،(2014) 43سوربابو

در کشور هند  Thanjavurبرآورد ارتفاع رواناب درشهر 

های مربوط به نوع کاربری پرداختند. در این مطالعه از داده

اراضی )سطوح آبی، پوشش گیاهی، مناطق مسکونی و ..( که از 

های بارش  بدست آمده بود و داده GISش از دور و ترکیب سنج

محاسبه  SCSاستفاده شد. و در نهایت ارتفاع رواناب با روش 

                                                 
38 .Mhonda 

39.Limburg Soil Erosion Model 

40. Umar et al  

41 . Padang 

42 .Rational method  

43 .Bhaskar & Suribabu 
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در شهر کواالالمپور مالزی  ،(2014)44شد. عزیزا عباس و هاشیم

ای به منظور بررسی تاثیر تغییرات فضایی شهر بر مطالعه

 ش ازرواناب انجام دادند. در این مطالعه  از تکنیک سنج

سازی هیدرولوژیکی و برای برآورد ارتفاع رواناب دور و مدل

استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط  CNو  SCSاز روش 

داری بین الگوهای فضایی رشد شهری و ارتفاع رواناب معنی

 5حدود  2010تا  2000وجود دارد و افزایش رواناب از سال 

 Perliseدر شهر  ،(2014) 45الول و همکاراندرصد برآورد شد. 

ای به منظور تجزیه و تحلیل مدل استخراج مالزی مطالعه

میزان سیالب و عوامل موثر بر سیالب انجام دادند که مبتنی 

های از نقشه GISهای و سنجش از دور بود. پایگاه داده GISبر 

های توپوگرافی و نقشه SPOTای زمین شناسی، تصویر ماهواره

، GISهای سنجش از دور و با ترکیب دادهایجاد شد. در نهایت 

سه عامل زمین شناسی، کاربری زمین و شیب به عنوان عوامل 

به  ،(2014) 46لیورت و همکاران خیزی ذکر شد.مهم در سیل

منظور هشدار سیل در مناطق شهری از مدل ساده ای بر مبنا ی 

)سیستم هشدار  47EWSاین مدل که رادار استفاده کردند. در 

شود از مشاهدات رادار برای تعیین مناطق نامیده می اولیه(

حساس سیالبی و انباشت بارش مازاد در شهر که پتانسیل باالیی 

 تن. از نظر سیل خیزی نسبت به سایر مناطق دارد استفاده شد

ای را با استفاده از جریان رودخانه ،(2014) 48و همکاران

ند و ضمن سازی کردسنجش از دور و مدل رقومی زمین شبیه

-های موجود برای شبیه سازی جریان رودخانهمعرفی برخی مدل

ها ای، عنوان شد به منظور اطمینان بیشتر از نتایج مدل

های سنجش از دور، از اطالعات عالوه بر استفاده از داده

                                                 
44. Azizah Abas & Hashim 

45  . Lawal 

46  . Llort et al 

47..Erly Warning System 

48 . Tan et al 
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مربوط به بارندگی، پوشش برف، رطوبت خاک، دما، تبخیر، 

 رد.کاربری زمین و ارتفاع منطقه نیز بهره ب

 

 منابع داخلی -1-7-2

خیزی در بندی پتانسیل سیلبرای پهنه ،(1380عبدی و رسولی )

مختلف  هایی منحنیی الیهرود با تهیهی آبخیز زنجانحوضه

های شناسی، کاربری اراضی، گروهاز قبیل زمین ،مطالعاتی

و  25های ی برگشتباران حوضه با دورههم و  CNهیدرولوژی خاک،

ی پتانسیل های مورد نظر نهایتًا الیهپوشانی الیهو همساله  50

محاسبه نمودند،  SCSتولید رواناب را با استفاده از روش 

ی پتانسیل تولید رواناب را در که متعاقب این کار، الیه

بندی طبقه GISهای متفاوت در محیط های مختلف و با شدترده

مناطق با  رتبندی در چهار دامنه به صونمودند. این طبقه

(، مناطق با 10از خیزی کمتر)ضریب سیل خیزی کمپتانسیل سیل

(، مناطق با پتانسیل 20تا10 خیزی متوسط )ضریبپتانسیل سیل

خیزی ( و مناطق با پتانسیل سیل40تا 20)ضریب  خیزی زیادسیل

ی رقومی تهیه ( در قالب یک الیه40)ضریب بیشتر از  زیادخیلی

ی فوق بر اساس معیار مشخصی نبوده و بندشده است. تقسیم

باقری  ای انجام شده است.بیشتر به صورت کیفی و سلیقه

چای و ی نمینخصوصیات هیدروژئومورفولوژیک رودخانه ،(1381)

اثرات آن در بروز سیالب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 

برآورد نموده  EPMی فوق را به روش و شدت فرسایش در حوضه

ای با عنوان بررسی تأثیر در مقاله، (1381یات موحد )ب است.

چریان زنجان قره -پخش سیالب بر تغیرات کم ی بده قنات سهرین

ی همبستگی بین مقدار سیالب ورودی به عرصه دریافت که رابطه

دار است. در صورت درصد معنی 5و بده خروجی قنات در سطح 

ایستابی و  ی آب زیرزمینی، امکان باال آمدن سطحتغذیه

دست و های موجود در پایینها و چشمهقنات یافزایش بده

های آتی از این روش نسبت توان در سالرود میی زنجانحاشیه
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ی بهینه به عمل آورد. زهتابیان و ها استفادهبه احیاء قنات

های ای با عنوان بررسی کارآیی مدلدر مقاله ،(1381) همکاران

ی طغرود ی موردی: حوضه)مطالعه خش سیالبیابی پمختلف در مکان

 ,Fuzzy Logic, Index Overlayقم(، به بررسی کارآیی چند مدل، )

Booleanیابی پخش سیالب پرداختند. در نهایت عملگر ( در مکان

1/0Gumma= 3/0 تا=Gumma در روش منطق فازی بیشترین هم-

-مکان داد و بهترین مدل های کنترل نشانپوشانی را با عرصه

ی مورد مطالعه های تست شده برای منطقهیابی از میان مدل

در تحقیقی با عنوان  ،(1381حسینی و همکاران ) شناخته شد.

 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیالب؛ پس از

 یتجزیه و تحلیل اطالعات متفاوت و متعدد دریافتند که شبکه

پنهان و تابع  یول در الیهعصبی پرسپترون سه الیه با دو سل

 یتواند به نتایج خوبی در زمینهفعالیت سیگموئید می

 یروندیابی سیالب منجر گردد. همچنین دریافتند که با مقایسه

نتایج حاصل از ساختار پیشنهادی با نتایج حاصل از روش 

عصبی در تضمین بقای  یرغم ضعف روش شبکهماسکینگام خطی، علی

ا سایر خطاها، نظیر مجموع مربعات خطا و جرم، در رابطه ب

عصبی  یبینی دبی و زمان اوج هیدروگراف خروجی، شبکهیا پیش

 تواند بهتر عمل کند. خلیلیمصنوعی با ساختار پیشنهادی می

در تحقیقی با نام ارزیابی خطر و مدیریت سیل  ،(1382زاده )

اقدام   Arcview-GISافزارهاینرم در شهر گرگان با استفاده از

ی کیلومتر از مسیر رودخانه5/10 بندی خطر سیل در طولبه پهنه

های خطر سیل، مقدار ی پهنهزیارت کرد و عالوه بر ترسیم نقشه

خسارت ناشی از سیل را نیز برآورد کرد. مرید و ریاضتی 

ای های تحلیل منطقهمدل یدر تحقیقی با عنوان مقایسه ،(1382)

های شرق استان هرمزگان که از مدلرواناب در  -سیالب و بارش

رواناب با  -سازی بارشهیدرولوژیکی شامل سیل شاخص، و تشابه

-HECو  های آماری()مدل GEV ای توزیعاستفاده از روش منطقه

های تفهیمی( استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد مدل )مدل 1
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GEV های آماری، و مدلاز میان روشHEC-1   نتایج مطلوبی را

بهتر عمل کرده است.  HEC-1 اشته است و از این بین مدلد

عنوان تعیین  تحقیقی را تحت ،(1384شامحمدی حیدری و بهنیا )

های فاقد آمار ای برآورد سیالب حداکثر در حوضهمدل منطقه

. از روش انجام دادندی خوزستان شرق و جنوب شرق جلگه

آن استفاده های فاقد آمار از ای که در حوضهآنالیز منطقه

ها بازسازی ایستگاه هیدرومتری انتخاب و آمار آن 11شود می

و تکمیل گردیده و سپس با استفاده از روابط همبستگی بین 

دبی حداکثر سیالب  یمساحت و سیالب دریافتند که برای محاسبه

های برای حوضه 99/0 ی مورد مطالعه با سطح اعتماددر منطقه

 ،(1385فر ) ابل استفاده است. جهانکیلومتر مربع ق 10000تا 

در تحقیقی به منظور تحلیل منطقی خطر وقوع سیل و شناسایی 

ی اسالم آباد غرب به کمک عوامل مؤثر بر وقوع آن در حوضه

بندی های کم ی و سیستم اطالعات جغرافیایی، نسبت به پهنهمدل

در  ،(1385اران )مکفال و ه نیک. خطر سیل اقدام نموده است

-های دز و کارون برای افزایش دقت دادهیل سیالب رودخانهتحل

سازی، تحلیل نتایج مدل ورودی و مفروضات مدل RSو  GISهای 

اند که از بندی سیالب استفاده کردههای پهنهو تولید نقشه

نتایج این مطالعات در تحلیل اقتصادی خسارت سیالب و 

یز دشت خوزستان خخسارت مورد انتظار در مناطق سیالب یمحاسبه

منظور ه ب ،(1385)قویدل فر موسوی و استفاده شده است. 

کنترل سیالب در شهر ماسال از سیستم اطالعات جغرافیایی و 

بعد  رواناب استفاده کردند،-های بارشترکیب آن با مدل

های ضروری منطقه و و نقشه TINو DEM هایآوری دادهازجمع

های مقایسه شبکه شده مجزا،های ژئورفرنس فراهم کردن پلیگون

های ویژگیصورت گرفت و  هانسیل در این شهر مثل خیابا

نتایج بیانگر این بود که  فیزیوگرافی منطقه تعیین شد.

های فیزیوگرافی با ترکیب یک فرمول استداللی برمبنای ویژگی

تعیین وسعت سیل امکان دوره بازگشت منطقه  -مدت -منحنی شدت

بخش و خداشناس  تاج کند.فراهم می را در هر منطقه شهری
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های نوین گیری از روشای با عنوان بهرهدر مقاله ،(1387)

ی بهینه در منابع آب کنترل سیالب شهری برای استفاده

دریافتند که ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته 

ی های ذخیرههای جدید مانند حوضچهمانند ژاپن باید از تکنیک

های های نفوذ و باکسهای نفوذپذیر و ترانشهناب، سنگفرشروا

های نوین در کنترل رواناب شهری هستند نفوذپذیر که از روش

 درتحقیقی با ،(1387اران )مکروستایی و ه استفاده کنند.

( در کنترل GIS) ی اطالعات جغرافیاییعنوان کاربرد سامانه

ی استان تهران(، بخش شمال :موردی ی)مطالعه های شهریسیالب

ی مورد مطالعه با از حوضه DEMو  TINهای ی نقشهپس از تهیه

ها، وضعیت کاربری اراضی های هوایی و نقشهاستفاده از عکس

ی مجزا معرفی و با انطباق های ژئورفرنس شدهگونبه صورت پلی

-روی پیشنهادی این شهر بر مسیر معابر و خیابانسیالب یشبکه

به عنوان مسیر جریان خصوصیات فیزیوگرافی  ها و معرفی آن

نهایت به این نتیجه  های شهر استخراج گردید. درحوضه

رواناب در  -های مختلف بارشبا مدل  GIS رسیدند که ترکیب

روی شهرها که به روش آزمون و خطا برای سیالب یطراحی شبکه

تواند در گیرد، میرسیدن به آرایش و ابعاد بهینه انجام می

کاران مکرمی و ه کاهش زمان و هزینه بسیار مؤثر باشد.

ی دوغ تحقیقی را به منظور کنترل خطر سیل رودخانه ،(1387)

انجام   GISدر استان گلستان با استفاده از مدل هیدرولیکی

اند. در این مطالعه، تحلیل هیدرولیک براساس داده

های جریان غیردائمی در محدوده هیدروگراف سیالب در شرایط

 گیرد. دادرسی سبزوارشهری و روستایی مورد استفاده قرار می

در تحقیقی با عنوان کنترل سیل و کاهش اثرات  ،(1388)

های شناسایی مناطق مستعد برای گسترش سیالب را خشکسالی؛ روش

هایی از وری از سیالب در بخشبه عنوان نخستین اقدام در بهره

های ا روش کاربرد مدلهای خراسان شمالی و رضوی باستان

-ترین مدل مکانیابی مورد توجه قرار داده است و مناسبمکان

 که از دقت باالتری نسبت به  8/0یابی را روش فازی با گامای 



 

 

 

Abstract  

Flood are amongest the damaging natural hazards in mountainous area. 

Identify prone areas for flood is basic steps in natural resources management and 

Development planning. Aghlaghan chay watershed topography and Climate are 

very prone to occurrence of flood, and this damage to the rural settlements, farms 

and communication. The occourence of such a phenomenone, While increasesoil 

erosion, and loss of valuable soil resources, exacerbated Yamchi Dam the 

reservoir is filled. Therefore, the porpous of the present study show regarding 

potential zoning area of the range of flood. In this study, the first, we investigated 

nine flood risk factors in the region. These factors are: slope, aspect, lithology, 

elevation, rainfall, temperature, landuse, soil and distance from drainage. Then 

data layers were prepared by GIS. The value of investments and standard 

benchmark map was combined with Fuzzy method. We used overall weight of 

the factors by ANP models. Ultimately zoning map was prepared of the five 

categories from very low to very high risk. According to the results, Slope, 

elevation and distance from drainage highest value allocated to flood in 

Aghlaghan chay watershed. According to finally map of potential Flood hazard 

classification, classes of very high risk and high risk respectively owned 18 and 

22 percent area of all catchment areas. All to over according to the study results, 

Aghlaghan chay basin have very high potential for the flood hazard event. 

Therefore, conservation measures, watershed and basin management studies are 

warrented. 
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