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 چکیده
کند. با توجه به بزرگی و شددت  اقتصادی وارد می-باشد که ساالنه خسارات هنگفت اجتماعیاز مهمترین بالیای طبیعی می یکی سیل

باشد. بنابراین الزمه است که با استفاده از تمهیدات و اقدامات الزم این پدیده طبیعی سیل امکان کنترل سیل بسیار مشکل و پر هزینه می
مطالعات متعددی در  باشد.ترین اقدامات در این جهت تعیین نقاط پر خطر با حساسیت باال نسبت به سیل مییکنترل شود. یکی از ضرور

ارائده   زمینده  های مختلفی در ایدن روش های آبخیز اجرا نشده است.این زمینه انجام شده است اما هنوز این مطالعات برای بسیاری از حوزه
کاوی جنگل تصادفی، تحلیل فرآوانی نسبی و سیسدت  اطالعدات جارافیدایی از    های دادهروش علمیبا توجه به بررسی منابع  که شده است

کنند ها از پارامترهای مختلف تأثیرگذار بر تولید رواناب و وقوع سیل استفاده میاین روش د.نباشهای در این زمینه میپرکاربردترین روش
طوراجمدالی معرفدی   ها بهبنابراین در این تحقیق این روش کنند.آبخیز را تعیین می های مختلف در حوزهگیری برای قسمتو شرایط سیل

  های مختلف کشور استفاده کرد.ها در حوضهشدند تا بتوان از آن
  

 .GISخیز، خسارت، مدیریت، رواناب، سیل کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
افتدد و در  سوزی، سونامی، آتشفشان و سیل در سرتاسر جهان اتفاق میبالیای طبیعی مانند خشکسالی، زلزله، طوفان، آتش

باشدد و طبدق گدزارش بدین     . سیل یکی از مهمترین بالیدای طبیعدی مدی   ]8[باشد زندگی تعداد زیادی از مردمان تأثیر گذار می

سیل جزء آن دسدته از   باشد.بالیای طبیعی در سرتاسر جهان مربوط به سیل می نیمی از ]14[المللی صلیب سرخ و هالل احمر 

 1طبدق گدزارش مرکدز تحقیقدات اپیددمیولو ی      .]1[ ان بالیای طبیعی قلمداد شده اسدت عنوحوادث طبیعی است که همیشه به

تنها در کشورهای درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیدز از مهمتدرین بالیدای طبیعدی     سیل نه ]11[بالیای طبیعی 

شدود کده در   گردد که باعث انباشت آب در مناطقی مدی باشد. سیل به افزایش مفرط تجمع جریان آب در سطح زمین بر میمی

 .]6[باشند حالت عادی دارای جریان آب نمی

سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات همواره طایان آب و 

ها در مقیاس جهانی ویرانگرترین فاجعه ملی و عامل مهمی در تعداد مدر  و میدر و خسدارات    اندازد، سیلبشر را به مخاطره می

، اراضدی کداربری  بده  تدوان  مدی  ایحدوزه عوامدل  دارند. از مهمتدرین  دخالت  متعددی عواملدر بروز و یا تشدید سیالب  هستند.

توجه به علل مختلف و ا ب. ]18، 3، 2[ نمود و بطور کلی عوامل مورفومتریک اشاره زهکشیو شبکه  ، شیبشناسیزمینوضعیت 

ها پیشدگیری کدرده   دادن بسیاری از سیلها، اقدام و راهکارهای علمی و عملی، از رویتوان با اعمال روشمؤثر در بروز سیل، می

دنبدال آن، تعیدین   بندی سیل و به هایی که توانایی پیشگیری از رخداد آن نیست با انجام تدابیر مختلف، از جمله پهنهو در سیل

قابدل   عوامدل  از ایدن برخدی  سدیل  . در مددیریت  ]5[ها را کاهش داد گیر، خسارت ناشی از آنکاربری مناسب برای مناطق سیل

 .  ]15[بیشتر باید آنها را مد نظر قرار داد  سیل کنترل هایدر طرحهستند که کنترل 

هدای  باشد که در صورت وقوع حدوادث بدا تهیده نقشده    میخیزی در بسیاری از مناطق کشور محدود مطالعات پتانسیل سیل

گیر مشخص شودند و تمهیددات الزم بدرای مقابلده و کنتدرل     شود که نقاط حساس سیلحساسیت به سیل این امکان فراه  می

 این حوادث آماده شوند.

 
 

 خیزیهای پرکاربرد برای تعیین پتانسیل سیلروش -2
، 23، 19، 7[ شود که روش داده کاوی جنگل تصادفیتعیین نقاط حساس به سیل استفاده میجهت برآورد و های مختلفی از روش

باشند. در این در سطح جهان بسیار پرکاربرد می ]20، 10[ و سیست  اطالعات جارافیایی ]22، 21، 17[ ، تحلیل فرآوانی نسبی]24

 .خیزی معرفی شده استیلها پرکاربرد برای محققین جهت انجام مطالعات ستحقیق برخی از روش

 

 داده کاوی -2-1

رود که های بلندی در این شاخه از عل  برداشته شده و انتظار میگام 1990پدیدار گشت و در دهه  1980کاوی در اواخر دهه داده

ها به سرعت آوری دادههای فنی بشر برای تولید و جمعدر دو دهه قبل توانایی .]13[در این قرن به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد 

آوری داده از اسکن کردن عواملی مانند استفاده گسترده از کامپیوتردر علوم مختلف، پیشرفت در ابزارهای جمع افزایش یافته است، که

کاوی وجود های مختلفی برای دادهالگوریت  .]12[اند ای در این تاییرات نقش مهمی داشتههای سنجش از دور ماهوارهمتون تا سیست 

 ( در ادامه توضیح داده شده است.RFدفی )دارد که الگوریت  پرکاربرد جنگل تصا

 
1 Epidemiology 
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 جنگل تصادفیالگوریتم  -2-1-1

بندی الگوها، درخت تصمی  است. جنگل تصادفی یکی از ابزارهای کار آمد در مسائل مربوط به تخمین متایرهای هدف و یا طبقه

(RFیک روش گروهی است که چند الگوریت  درختی را برای تولید یک پیش )طور کلی درخت کند. بهبینی متوالی از هر پدیده ترکیب می

پذیری کمی دارد. در هنگام ساخت یک درخت تصمی ، تاییرات ناچیز در تصمی  انفرادی مستعد برازش زیادتر بوده و قابلیت تعمی 

درخت تصمی  توانایی یادگیری ساختارهای پیچیده  .]16[ر به تاییرات قابل توجه در شکل آن درخت شود تواند منجساختار آموزش می

 گیرد.را دارد و ارتباط غیر خطی در میان فاکتورهای تشریحی و فاکتورهای وابسته را در نظر می

که هر باشد در این الگوریت  عالوه بر اینتر می، بریمان الگوریت  جنگل تصادفی را ارائه داد که یک حالت عمومی2001در سال 

کند. در واقع در یک درخت استاندارد، نیز تاییر میشوند، روند ساخت درخت ها ساخته میهای متفاوتی از دادهدرخت با استفاده از نشانه

فارست، هر گره که در رندومیشود. درحالهر گره تصمی  با استفاده از بهترین نقطه شکست انتخاب از میان همه مشخصات شکسته می

اند، شکسته طور تصادفی در سطح آن گره انتخاب شدهای از مشخصات که بهتصمی  برمبنای بهترین نقطه شکست از میان زیرمجموع

بندی و باشد، که نشان دهنده یک روش یادگیری تجمعی برای کالس( می1ق با شکل )شود. ساختار کلی جنگل تصادفی مطابمی

 ون است.رگرسی

 

 
جنگل تصادفیساختار کلی از  -1شکل   

 

 

 جنگل تصادفیکارگیری الگوریتم نحوه به -2-1-2

که طوری( بهkها )منظور تعیین تعداد درختباشد. بهبرای ایجاد این الگوریت  تنظی  پارامترهای ورودی از مهمترین مراحل می

وسیله تاییر تعداد متایرها بین نیز به mدرخت ساخته شد پارامتر  500تا  1مقدار خطا همگرا شود و تخمین قابل اعتمادتر باشد، مدلی از 
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گل بر این برای کاهش ابعاد و افزایش دقت و قابل تفسیر بودن مدل روش  جنیک و ماکزیم  متایرهای هر زیرمجموعه، بهینه شد. عالوه

عنوان ورودی های ورودی همراه با متایرهدف )سطح ایستابی( بهبینی سطح ایستابی، دادهتصادفی بکار برده شد. برای فراخوانی مدل پیش

ای از بردارهای ویژگی ورودی ترکیب بینی کننده و متایر پاسخ یا سطح ایستابی در مجموعهمدل استفاده شدند. متایرهای ورودی یا پیش

 عنوان مقادیر هدف برای آموزش الگویت  مورد استفاده قرار گرفتند.ایر پاسخ دوتایی )متایر ورودی و متایر پاسخ( بهشدند. مت

 

 نسبی تحلیل فرآوانیروش  -2-2

بندی الگوها، درخت تصمی  است. جنگل تصادفی یکی از ابزارهای کار آمد در مسائل مربوط به تخمین متایرهای هدف و یا طبقه

(RFیک ) طور کلی درخت کند. بهبینی متوالی از هر پدیده ترکیب میروش گروهی است که چند الگوریت  درختی را برای تولید یک پیش

پذیری کمی دارد. در هنگام ساخت یک درخت تصمی ، تاییرات ناچیز در تصمی  انفرادی مستعد برازش زیادتر بوده و قابلیت تعمی 

درخت تصمی  توانایی یادگیری ساختارهای پیچیده  .]16[تاییرات قابل توجه در شکل آن درخت شود  تواند منجر بهساختار آموزش می

 گیرد.را دارد و ارتباط غیر خطی در میان فاکتورهای تشریحی و فاکتورهای وابسته را در نظر می

های روش سطح همبستگی بین موقعیتعبارت دیگر این ای خاص است یا بهنسبت فراوانی، احتمال ظهور یک ویژگی یا پدیده

گر اهمیت یا نقش تر باشد، بیاننماید. هرچقدر مقدار این نسبت در یک طبقه یا کالس یک فاکتور مشخص بزر ها را مشخص میسیالب

مثالً جهت( تر آن کالس در فاکتور مروبطه در وقوع سیل است. نسبت فراوانی برای یک طبقه یا کالس مشخص از یک فاکتور معین )بیش

 از رابطه زیر قابل محاسبه است:

 (1                              )                                                                       DC

BA
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/

/
=

  

تعداد  Aباشد. پارامتر تاثیر هر کالس از هر پارامتر مینسبت فراوانی است که بیانگر میزان امتیاز ، همان FRدر این رابطه،

-تعداد کل پیکسل و   Xهای کالس مورد نظرهای موجود در منطقه، تعداد پیکسلتعداد کل سیالب Bها در کالس مورد نظر، سیالب

 باشد.  های مربوط به فاکتور مربوطه )مثالً شیب( می

فاکتور  Mباشد. اگر تعداد ها میابر مجموع نسبت فراوانی آن سلول در تمام فاکتورشاخص پتانسیل وقوع سیل برای یک سلول، بر

 آید: دست میصورت زیر بهبه  (2FPIموثر وجود داشته باشد، شاخص حساسیت وقوع سیل )

(2        )                                                                                       

=

=
M

i

iFR FRFPI
1  

شد و با استفاده از روش  های مربوطه اعمالبرای الیه GISآمده برای هر کالس با استفاده از این روش در های بدستدرنهایت نرخ

  دست آمد. بینی پتانسیل احتمال سیل حوزه آبخیز خیاوچای به( نقشه پیشRaster Calculatorمحاسبات رستری )

 

 (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی -2-3

 
2 Flood Probublity Index 
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ترین سطح بررسی قرار دارند. پس از طی فرآیندهایی ها در پایینباشد و دادههای ورودی میاین سیست  بر اساس داده

بندی عمق و سرعت سیل مطابق شکل برای تهیه نقشه پهنه شوند.اطالعات بسیار مهمی میدار شده و تبدیل به ها معنیاین داده

در سه مرحله  GISهای گردد. از قابلیتپردازش اعمال میپردازش، مدل هیدرولیکی و پسهای اولیه سه مرحله پیش( روی داده2)

 .]4[شود یپردازش و مرحله نهایی تهیه نقشه خطر سیل استفاده مپردازش، پسپیش

 پردازشپیش -2-3-1

سازی خصوصیات مورفولو یکی تهیه مدل رقومی ارتفاعی با مقیاس مناسب ضروری است. این نقشه با استفاده از جهت شبیه

پردازش مشخصات مرفولو یکی و و هندسه مربوط به منطقه شود. در مرحله پیشهای توپوگرافی و نقاط ارتفاعی منطقه تهیه مینقشه

انه، خطوط مسیر جریان، خطول سواحل و مقاطع عرضی در فواصل مناسب از روی مدل رقومی شامل خط مرکزی جریان در کانال رودخ

 .]6[ آیددست میبه GISارتفاع در محیط 

 

 پس پردازش -2-3-2

، با استفاده از رقومی عمق و سرعت سطح آب در هر مقطع عرضی در محیط GISبا ورود خروجی حاصل از مدل هیدرولیکی به 

GIS گردد. سپس با استفاده از قابلیت این محیط در گرفتگی را نشان دهد تهیه میلی مدل رقومی ارتفاع که بتواند سطح آبیک فایل تباد

 شود.های مختلف تهیه میگرفتگی با مدل رقومی ارتفاع، نقشه پهنه عمق و سرعت سیالب برای دوره بازگشتلفیق سطح آب

 

 مرحله نهایی -2-3-3

، GISهای تجزیه و تحلیل مکانی گیری از قابلیتباشد. با بهرهپارامتر عمق و سرعت از مشخصات اصلی نشان دهنده بزرگی سیل می

پوشانی دو نقشه عمق و سرعت سیل با توجه به مقادیر پارامترهای هیدرولیکی در محدوده حری  رودخانه برای نقشه خطر سیل با ه 

مساحت مربوط به طبقات مختلف خطر سیل با  GISهای آماری آید و استفاده از قابلیت تجزیه و تحلیلمی دستبندی خطر سیل بهطبقه

 شود.های مختلف حاصل میدوره بازگشت

 

 گیرینتیجه

های های مکانی برداشت شده از سیلروش تحلیل فرآوانی نسبی این قابلیت را دارد که با توجه به موقعیت

سایر مناطق حوضه نیز ذشته و پارامترهای تأثیرگذار بر حساسیت به سیل میزان خطر را برای های گرخداده در زمان

باشد و این الگوریت  برای اهداف تر میبرآورد کند. روش جنگل تصادفی نسبت به روش تحلیل فرآوانی نسبی رایج

انی نسبی برای برآورد حساسیت به مانند روش تحلیل فرآوتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این روش بهمختلفی می

های گذشته و پارامترهای تأثیرگذار بر حساسیت به سیل نیاز دارد. سیست  اطالعات موقعیت سیلسیل در منطقه به 

باشد باتوجه به قابلیت این ابزار در جارافیایی نیز از دیگر ابزارهای مورد استفاده برای برآورد حساسیت به سیل می

گیرد. منظور مورد استفاده قرار میطور گسترده برای اینها، این ابزار بهه موقعیت مکانی پدیدهمطالعات مربوط ب
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طور گسترده مورد استفاده قرار های مورد بررسی در سطح جهان برای مطالعات حساسیت به سیل بهطور کلی روشبه

 کار گرفته شوند.ند مورد بررسی و بهتوانهای مختلف در داخل کشور نیز میها در حوضهگیرند و این روشمی

 

 مراجع

، مجله CNامکان سنجی وقوع سیل در حوضه آبخیز لیالن چای مراغه به روش  .1393 .خدادادی، ف .،رستمی، ا .ثروتی، م

 .67-81(: 32)8 جارافیایی سرزمین،

خیزی حوزه آبخیز سد ارزیابی تاییرات کاربری اراضی بر سیل .1385. نجفی نژاد، ع ع.،سپهر،  .،فرازجو، ح .،ثقفیان، ب

 .18-28(:2)1گلستان، تحقیقات منابع آب ایران، 
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Abstract 

 

Floods are one of the most important natural disasters that annually cause huge 

socio-economic losses. Due to the magnitude and severity of the flood, flood 

control is very difficult and costly. Therefore, it is necessary to management the 

natural phenomenon using the necessary measures and measures. One of the most 

important steps in this direction is to identify high-risk areas with high 

susceptibility to floods. Several studies have been conducted in this field, but these 

studies have not yet been implemented for many watersheds. Different methods 

have been proposed in this regard. Considering the scientific sources the data 

mining method, random forest, relative analysis and geographical information 

systems are the most widely used methods in this field. These methods use various 

parameters affecting the production of runoff and flood occurrence and determine 

the flood conditions for different parts of the catchment area. Therefore, in this 

research, these methods were introduced in details, so that they can be used in 

different basins of the country. 

   Keywords: Runoff, Flood, Damage, Management, GIS. 


