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بررسی عوامل موثر بر وقوع سیل در حوضه حویق با استفاده از 

 ANPمدل 

 *2، آزاده خوشخوی دلشاد1دکتر موسی عابدینی

 Abedini@uma.ac.irی، دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیل-1

 AZ_Delshad@yahoo.comی، ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلهیدرو دانشجوی کارشناسی ارشد-2

  چکیده

سیل یکی از پدیده های طبیعی است که متاسفانه سالانه در جهان به ویژه در کشور ما خسارات زیادی را برجای گذاشته 

 و  ARC GIS  نار  ازارار متغیرهای موثر بر وقوع سیل باا اساتفاده ازدرجه اهمیت تعیین است. هدف از تحقیق حاضر 

یل، لایاه هاای ار در وقاوع یاا تشادید ساااادر این راستا با توجه به عوامال موث در حوضه حویق می باشد.  ANP مدل

شیب  اب، سنگ شناسی، تراکم زهکشی،ارتفاع روان (،NDVI)شاخص پوشش گیاهی اطلاعاتی اعم از ضریب گراویلیوس، 

 ANPتحلیل وزن های نهایی از مادل  با توجه به بررسی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی تهیه گردید.

که نتیجه اختلاف ارتفاع نسابت باه زاهاله ازقای اسات،  ، نشان می دهد که در رابطه با خطر وقوع سیلاب، زاکتور شیب

با  جاری تابعی از شیب حوضه می باشند کهتمرکر و قدرت حمل آبهای  میران نفوذپذیری، سرعت جریان، زرسایش، زمان

ر دارد یکه شرایط نفوذ آب به داخل زمین را زراهم می کند و بر میران رواناب تاثگ شناسی اا( و عامل سن143.0مقدار ) 

 ( از بیشترین میران اهمیت برخوردارند.142.0دار ) اابا مق

 

 ANPحویق؛ شیب؛پهنه بندی ؛ سیلاب؛ واژگان کلیدی:
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  مقدمه

بالاترین ا زلرله و خشکسالی طبق گرارش جهانی برنامه عمران سازمان ملل در مورد خطر بلایای طبیعی، سیلاب همراه ب

رخداد سیل یکی از سه بلایای  (.032: ..03و همکاران،  رتبه را از لحاظ خسارت جانی و مالی به همراه دارند. )بهشتی

طبیعی و اهلی ایران است و به جرات می توان گفت که حداقل در سال در یا  نقطاه از ایان سارزمین سایلاب قابال 

یل در اقصای نقااک کشاور رخ رخداد کوچ  و بررگ س 1.ته، سالانه ی دهد. بر اساس مطالعات انجا  گرزتوجهی رخ م

اخیرا از مدل های مختلا  هیادرولوکیکی باه  (. ..03عاونت برنامه ریری و نظارت راهبردی ریس جمهور، )ممی دهد 

بریار و کنترل سیلاب استفاده گردیده است، مدل هایی که مبتنی بر رزتار زیریکی رودخانه ها و حوضه آمنظور مدیریت 

ناد کاه قاادر باه تجریاه و تحلیال جاامی و کاازی از بوده و بر مبنای میران بارش و رواناب محاسبه و برآورد می گردید

ی  پدیده طبیعی است که جوامای بشاری آن را سیل . (3.2: .099، )اسمیت و وارد وضعیت و رزتار حوضه ها نبودند

به عنوان ی  واقعه اجتناب ناپذیر پذیرزته اند اما رویداد، اندازه و تکرار سیل ناشی از عوامل متعددی است که بسته باه 

شرایط اقلیمی طبیعی و جغرازیایی هر منطقه تغییر می کند. آنچه مسلم اسات سایلاب ناشای از بارنادگی اسات ولای 

تناوع و  (.22: 03.1خسروشااهی،)نشان می دهد که رابطه خطی و مستقیمی بین این دو عامل وجاود نادارد مطالعات 

کیفیت بالای داده ها، به روز بودن داده ها به هورت شبانه روزی و تجریه و تحلیال ساریی آنهاا توساط تکنیا  هاای 

ای هیدرولوکیکی در برآورد پتانسیل سایل سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرازیایی باعث کارایی بیشتر مدل ه

( اماروزه مباارزه باا سایل از طریاق مادیریت 2103، :واناادر و همااکاران 2993: .211خیری گردیده است )باتیس، 

   سایل مطار   غیرسازه ای حوضه های آبخیر مورد توجاااه است، برهمین اساس اولین اقدامی که بارای کااهش خطار

باا تلفیاق اشاکال  (211: 03.9)عبادی، شاا آن یعنای زیار حوضاه هاای آبخیار اساتشود مهار سایل در سار منمی

و لایه رقومی ارتفاعی رادار شاتل و با اساتفاده از دیااگرا   0کئومورزولوکی و داده های ماهواره ای اعم از تصاویر لندست 

یل در اساتان کنتاا  اقدا  به پهنه بندی مناطق حساس به خطر وقوع س  GRASSهای سه بعدی در محیط نر  ازرار 

 این مواردسیل هورت گرزته می توان به از نمونه کارهایی که در زمینه پهنه بندی  (2100، )هو و امیتسوویتنا  کردند 

ر حوضه آبریر مردق (، در پژوهشی به پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب د0392خیری زاده و همکاران ) :اشاره کرد

پرداختند، نتایج حاهله از این پژوهش نشان می دهد که عامال شایب و ارتفااع روانااب  ANPچای با استفاده از مدل 

( و سانگ شناسای از NDVIسطح حوضه در رابطه با رخداد سیلاب، از بیشترین میران اهمیت، عوامل پوشش گیاهی )

جه به استقرار نقاک سکونتگاهی در ایان محادوده، انجاا  اقاداماتی بارای کمترین میران اهمیت برخوردار هستند. با تو

حوضاه  02(، تحقیقای را در 2101کاهش خطر وقوع سیلاب در این قسمت از حوضه ضروری است. سااهو و همکااران)

کشاورزی کوچ  در کشور آمریکا جهت پهنه بندی مناطق آسیب پذیر در هنگا  رخاداد سایل انجاا  دادناد . در ایان 

با سایر متغیرهای موجود مورد مقایسه قرار گرزت و در نهایت ی  مدل بهبود یازته جهت  SCS-CNتحقیق مدل اولیه 

 .بندی سیلاب ، توسط آنها ارایه شدپهنه 

است که از ارتفاعات قسایردا  در ارتفااع  ییهارودخانه حویق در غرب گیلان و در شهرستان تالش یکی از رودخانه

مسایر  یشاترمتاری سرچشامه گرزتاه و ب 2202متری و تپه لار در ارتفااع  2202در ارتفاعات  یورد، گل یمتر 2911

با تخریب پوشش گیاهی  رودخانه در اراضی مرتفی کوهستانی واقی است به همین دلیل بستر رودخانه در بیشتر مسیرها

ی بخش موردنظر در اطراف این رودخانه بوده دارد. با توجه به اینکه برخی از روستاها همراه به یولا همراه و با خود گل

 هاییاخیار بخصاود در بارنادگ یهاها در ساالو این مورد باعث شده که به علت تغییر کاربری و از بین رزتن جنگل

خطر  یبنددر نظر دارد تا به پهنهتحقیق یر خود را تهدید نماید. لذا این سیلابی شده و روستاهای مس ،شدید این حوضه

لااز  را در جهات  یپرداختاه و راهکارهاا ARC GISو  ANPتالش باا اساتفاده از مادل  یقحو یرآبر یحوضهسیلاب 

 جلوگیری و یا علل وقوع سیل ارائه نماید.
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 منطقه مورد مطالعه

 9."تاا  .3° .1' 9."و  طول جغرازیاایی  ..° .9' 91"تا  ..° 39' 00" حوضه آبریر حویق در مختصات جغرازیایی

چوبر، از جنوب به حوضه آبریر شایرآباد  عرض جغرازیایی قرار دارد. این حوضه از طرف شمال به حوضه آبریر  .°3 19'

سو محدودشده اسات. حوضاه آبریار گل یورد و حوضه رودخانه قرهقیر دا ، یهاغرب به کوه از و از شرق به دریای خرر

 یچال دا  و داراچال سرچشامه گرزتاه و پاس از گذشاتن از سااختارهاگول یورد، قیردا ، یهاحویق از ارتفاعات کوه

ازنظر سیاسی این حوضه در بخش حویق و بخش کرگاان  ردیریمختل  در منطقه حویق به دریای خرر م یشناسنیزم

غرب به استان  از نشهر ورود شهرستان تالش قرار داشته که از شمال به شهرستان آستارا و از جنوب به شهرستان رضوا

 .دهدیموقعیت حوضه حویق را در استان و شهرستان نشان م( 0شکل )شده است.  اردبیل محدود

 

 
 ( موقعیت حوضه مورد مطالعه1شکل)

 مواد و روش

، شاکل پارامترهاای شایب با اساتفاده از این پژوهشدر  است.مراحل تحقیق شامل انتخاب عوامل موثر بر وقوع سیلاب 

در اولاین مرحلاه . گیاهی، پهنه بندی هورت گرزته است پوشش رواناب، سنگ شناسی و تراکم زهکشی، ارتفاع حوضه،

نقشه تراکم زهکشی حوضه، نقشه ضاریب  GISابتدا نقشه توپوگرازی منطقه حویق تهیه و سپس با استفاده از نر  ازرار 

، +ETM، سانجنده 0تصاویر ماهواره لندسات .و 3دهای با استفاده از بان گراویلیوس حوضه، نقشه شیب حوضه حویق،

نقشه ارتفاع رواناب حوضه و در نهایت نقشه سانگ  نقشه پوشش گیاهی، همچنین شد. و تهیه محاسبه NDVIشاخص 

میران اهمیات برای به دست آوردن  شدند. تهیه GISها در محیط نر  ازرار شابه دیگر نقشهنیر م شناسی حوضه حویق

 استفاده شده است. ANPمتغیرها، از مدل  رابطه با وقوع سیل و وزندهی به ق الذکر در هر ی  از عوامل زو
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 عامل شیب

را نشان می دهد که با توجاه هر کدا  در هد مساحت هر ی  از طبقه های شیب  (2)و شکل شماره  (0جدول شماره )

درهاد  20419درهاد مسااحت  کیلاومتر مربای و باا  .3940درهد با مسااحت  21-31، طبقه ی شیب کمتر ازبه آن

بیشترین زراوانی را در سطح حوضه دارد و در رابطه با سیل خیری عامل شیب  با توجه به کنترلی کاه روی بسایاری از 

عوامل و زرآیند های هیدرولوکیکی و در نتیجه واکنشی که شیب می تواند در هنگا  وقوع بارش و انواع بارش ها داشاته 

نقشاه   از اساتفاده باا مطالعاه ماورد ی حوضاه شایب ی هااانقش .الاتری بر خوردار می باشادلویت بباشد از ارزش و او

 0:91111( نقشاه توپاوگرازی3تهیه شده است )شاکل ARC GISتوپوگرازی حوضه کشیده و از بهره برداری نر  ازرار 

متر بوده و حداکثر  0032/.0وضعیت ارتفاعی حوضه را نشان می دهد که ارتفاع متوسط حوضه حویق  (.حوضه )شکل

 متر می باشد. 20.3ارتفاع در سرچشمه حوضه با ارتفاع 
 

 طبقات و مساحت شیب حوضه حویق(  1جدول )

 

 

 (   نمودار درصد مساحت هریک از طبقه های شیب حوضه حویق2شکل)

 درصد مساحت مساحت طبقات شیب کیلومتر مربع شیب به درصد

<01 32 .00  90 ..  

21- 01  90 .09  10 .09  

31-21  0. .39  19 .20  

.1-31  03 .29  90 .22  

91-.1  20 .20  01 .02  

91< 1. .0.  22 .01  
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 (  نقشه شیب حوضه حویق3شکل)

 

 

 (  نقشه توپوگرافی حوضه حویق4شکل)
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 عامل شکل حوضه

باری  با داشاتن نسابت انشاعاب  ی  حوضه .دهد می قرار تأثیر تحت حوضه را هیدرولوکی  های ویژگی حوضه، شکل

ا گراف نیار رشعاب پایین، ی  هیدروحوضه های گرد با نسبت انبت را بوجود می آورد در حالی که بالا پیکی پایین اما ثا

ماورد اساتفاده  برای تعیین شکل حوضه ضریب زشردگی یا ضریب گراویلیاوس (Garde,2006:21به وجود می آورد )

زیار حوضاه(  2وضاه  )و برای دخالت دادن تاثیر شکل حوضه ابتدا آن را به چنادین زیار ح ( 9قرار گرزته است )شکل

 .شاد محاسبه زیرحوضه ها از ی  هر گراویلیوس ضریب ها، زیرحوضه مشخص کردن از پس (2تقسیم شده است)شکل

 باا طبقاه به سه آماری تغییرات، به روش دامنه ی گرزتن نظر در با و گراویلیوس ضریب مقادیر به با توجه ها زیرحوضه

 قارار یکساان ی طبقاه در کاه زیرحوضه هایی ها، طبقه این مقادیر به توجه شدند با تقسیم 0/246 طبقاتی  ی زاهله

 وقاوع بندی خطر پهنه نوع ی  واقی در شود که می تهیه شکل جدید ی لایه ترتیب بدین شده و ادغا  یکدیگر دارند با

 ضاریب زشاردگی مقادار باین کاه اهل این روی .است زیرحوضه ها شکل یعنی عامل، ی  تنها گرزتن درنظر با سیل

بنادی شادند  اولویات پاژوهش هدف به توجه با نظر مورد های طبقه دارد، وجود معکوس رابطه ی سیل خیری ومیران

هایی  باا  طبقه یعنی رادارند، زشردگی ضریب میران کمترین که هایی طبقه نامه ها، پرسش تحلیل به توجه با درنتیجه

 .(2)جدولبطه با وقوع خطر سیل می باشد دارای بیشترین میران اهمیت دررا ..040مقدار کمتر از 

 

 
 (نقشه ضریب گراویلیوس حوضه5شکل)
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 رده بندی آبراهه های حوضه( نقشه زیرحوضه ها و 6شکل)

 

 گراویلیوس زیرحوضه ها و رابطه آن با خطر وقوع سیل در حوضه حویق ضریب (2جدول)

درصد مساحت از کل  فراوانی زیر حوضه طبقات ضریب گراویلیوس

 حوضه

خطر وقوع سیل در رابطه 

 با عامل شکل زیرحوضه

 بسیار زیاد 90. .2 . 0. .9.کمتر از 

 زیاد .2. 9. 0 0. .9. – 0. ..0

 متوسط 23. 0. 0 0. ..0 – 0. 991

 

 عامل تراکم زهکشی

 زیرحوضاه 2 از یا  هر برای زهکشی سیلاب، تراکم وقوع خطر در زیرحوضه ها تراکم زهکشی نقش دادن دخالت برای

کیلاومتر درکیلاومتر مربای را  2492تاا  0402 از  متفااوتی زهکشی، مقادیربسیار تراکم از نظر ها شد زیرحوضه محاسبه

 طبقه تقسیم شد. این طبقه پنج به زیرحوضه ها، زهکشی تراکم مقادیر اساس بر مطالعه مورد ی نشان می دهند حوضه

 تاراکم مقاادیر تغییرات ی دامنه به توجه با درآن ها ی طبقه زاهله که گرزت انجا  آماری روش از استفاده با نیر بندی
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ب در ساطح حوضاه باه ساادگی انجاا  تخلیه روانااچه تراکم زهکشی بالاتر باشد . هر است .143زیرحوضه ها  زهکشی

 باشاد.اب با توجه باه ایان عامال پاایین مایو با توجه به نتایج حاهله از عامل تراکم زهکشی خطر وقوع سیلپذیرد می

 (3)جدول

 

 وقوع سیل در حوضه حویقتراکم زهکشی زیرحوضه ها و رابطه آن با خطر  (3جدول )

درصد مساحت از کل  فراوانی زیر حوضه طبقات تراکم زهکشی

 حوضه

خطر وقوع سیل در رابطه با 

 عامل تراکم زهکشی

 بسیار کم 934.0 9 24900کمتر از 

 کم 2409 0 24900-24.90

 

 
 نقشه تراکم زهکشی (0شکل)

 

 عامل ارتفاع رواناب

 مقادار باا بارنادگی از ناشای روانااب ارتفااع آوردن دسات باه آبریر، حوضه های سطح در سیلاب وقوع خطر با دررابطه

 شارایط بارای رواناب ) سازمان حفاظت خاک آمریکا( ارتفاع SCSروش  در .است برخوردار زراوانی اهمیت از مشخص،

 (032،د03.2 :آید )علیراده، می دست به 0 ی شماره ی از رابطه کلی
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(0) 𝑄𝑑 =
(𝑃 − 0.2𝑆)2

(𝑃 + 0.8𝑆)2
 

 

: حداکثر یا پتانسیل نگه داشت بارش روی   s: مقدار بارش به سانتیمتر   pحوضه  روی رواناب ارتفاع ؛ Qdآن  در که

به  2از رابطه شماره داشته و مقدار آن در ی  سیستم متری    CN که مقدار آن بستگی به شماره منحنی (cm)زمین 

 دست می آید.

 

(2) 𝑄𝑑 =
2540

25.4 + 𝑠
 

 

ی  شاماره . اسات ساطحی رواناب به تبدیل ( نشان دهنده ی چگونگی نفوذ بارش یا چگونگیCNشماره منحنی )

نفوذ  و کمتر رواناب معنای به پایین، منحنی ی شماره که حالی در است، کمتر نفوذ و بیشتر رواناب معنای به بالا منحنی

دو لایه اطلاعااتی گاروه هیادرولوکی   از حوضه، مختل  قسمتهای رواناب وارتفاع CNی  لایه ی تهیه است برای بیشتر

های خااک و ناوع  خاک وکاربری اراضی منطقه استفاده شده که با توجه به این دو لایه اطلاعاتی و مشخص کردن گروه

و در نهایت با استفاده (  9و شکل .)شکلهر قسمت بدست آمده است و نقشه برای آن کشیده شده CNپوشش گیاهی 

ان ارتفااع متوساط ز نقشه همبارش در حوضه به محاسبه ارتفاع رواناب در بخش های مختلا  پرداختاه و نقشاه میارا

 مشخص شده است. .رواناب درجدول شماره 

 ارتفاع رواناب قسمت های مختل  حوضه حویق و رابطه آن با خطر وقوع سیل (.جدول)

خطروقوع سیلاب در  درصد مساحت از حوضه cmطبقات ارتفاع رواناب به 

 رابطه با ارتفاع رواناب

 زیاد 1422 14929کمتر از 

 بسیار زیاد .9940 04909-14929
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 (  نقشه ارتفاع رواناب حوضه حویق8شکل)

 
                                  حوضه حویق  CNنقشه   (9شکل)                                    

 

 

 عامل سنگ شناسی

داخال  باه آب نفوذ شرایط نفوذ، قابل سنگ یا خاک .میدهد قرار تأثیر تحت را نفوذ ظرزیت خاک، پوشش و سنگ نوع 

کااهش  ساطحی رواناب رو این از اندازد؛ می تأخیر به اهلی ی آبراهه داخل به را آن ی تخلیه و کند می زراهم را زمین
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میکنناد  ایجااد ساطحی روانااب از بالاایی حجام نفاوذ، قابال غیر نسبت به خاک یا بستر سنگ با حوضه های .یابد می

(Garde   :20  :2112بنابراین ) رااامدنظ سازندها نفوذپذیری میران مطالعه، هدف به توجه با سنگ شناسی بحث در 

ا است به طور کلی سازند های حوضه از نفوذ پذیری کمی برخوردار است که همین امر مقدار آبدوی در سطح حوضاه ر

 و اثار در برگرزته اسات و در خصاود میاراندازه های برشی با میان لایه توف گی دهد بیشتر سطح حوضه ازرایش م

 بالااتری اهمیات از ناپاذیر نفاوذ ساازندهای ANPمادل  در وقوع سایلاب خطر با رابطه در سازندها از ی  هر اهمیت

وردار اااذیری کام برخاامطالعه از نفوذ پ مورد ی حوضه شناسی زمین های نقشه به توجه با زمینه در این .برخوردارند

 است. مدنظر سازندها نفوذپذیری میران مطالعه، هدف به توجه با شناسی سنگ بحث در باشد. بنابراینمی

حوضه از  خیری سیل با رابطه در امر این که برخوردارند کمی نفوذپذیری از مطالعه موردی حوضه درکل سازندهای

 دارند؛ را نفوذپذیری میران کمترین یا نفوذ کمابیش غیرقابل آذرین های سنگ (9.جدول)است خورداراهمیت زراوانی بر

 مقابل رسوبات دشت ساحلی دریای خرر به  در برخوردارند و اهمیت میران بیشترین از رواناب تولید با رابطه در درنتیجه

 .دارند را اهمیت میران کمترین بالا، نفوذپذیری دلیل

           

 جنس زمین قسمتهای مختلف حوضه حویق و رابطه آن با خطر وقوع سیل (5)جدول                

خطر وقوع سیلاب در رابطه 
 با جنس زمین

 طبقات زمین درصد مساحت از حوضه

گدازه های برشی همراه با  02492 بسیار زیاد

 لایه هایی از توف

رسوبات دشت ساحلی  0410 کم

 دریای خرر

تناوب توف ،ماسه های  22412 متوسط

 سنگی توزی
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 نقشه سنگ شناسی حوضه حویق(01شکل)                                         

 

 

-  

-  
 شاخص پوشش گیاهی - -

-  

سرعت  و آنها وقوع زمان و سیلاب پیکهای رسوب، بار و آب مقدار که است داده نشان مختل ، پژوهشگران مطالعات      

( Garde  :23   :2112گیرد ) می قرار تأثیر تحت گیاهی پوشش گسترش و ماهیت توسط شدت به جریان، پی  انتقال

 NDVI)  شده  نرمال گیاهی پوشش اختلاف شاخص از حوضه گیاهی پوشش ی نقشه ی تهیه برای پژوهش، در این

های ماهواره لندست مربوک به زصل بهار که بیشترین سیل  +ETMاستفاده شده بدین منظور از تصاویر ماهواره ای (

با توجه به رابطه زیر  NDVIو با استفاده از شاخص   GISازرار   داشت شده و در نردر این زصل اتفاق می ازتد بر

 محاسبه شده است.
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 که درآن : 

NIR باند(  سنجنده ی  .: باند مادون قرمر نردیETM+  0ماهواره لندست) 

RED باند(  سنجنده ی  3: باند قرمرETM+  می باشد.0ماهواره لندست ) 

بیشتر  منطقه سرسبری درجه و گیاهی پوشش چه هر و گیرد می قرار -1 و 1 بین NDVIمقادیر حاهل از شاخص 

 (0.-30: ..03شود ) یعقوب زاده و دیگران ، می نردیکتر ی  به نیر شاخص این مقدار باشد،

است که بر اساس این مقادیر به پنج بخش تقسیم  1420تا -1433بین  ویقح ی حوضه اهیگی پوشش شاخص مقادیر

ویق از نظر پوشش گیاهی مطلوب می ا و درهد مساحت پوشش گیاهی حوضه حبا توجه به داده ه( 2)جدول شده است

باشد و تنها  میو باغات مطلوب که شامل زمین های کشاورزی  درهد حوضه از پوشش گیاهی ..باشد  و در حدود 

درهد از سطح حوضه عاری از پوشش گیاهی و بیشتر در ارتفاعات می باشد و زمین ها به هورت سنگلاخی و نفوذ  09

 پذیری در آنجا بسیار پایین می باشد.

در مدل    اهمیت میران بیشترین از ، دارد را گیاهی پوشش شاخص میران کمترین که طبقه ای خیری، سیل با رابطه در

ANP سبب کاهش نفوذ پذیری و  ی کند زیرا عد  پوشش گیاهیبرخوردار می باشد و در نتیجه وزن بالاتری را کسب م

 (00)شکلازرایش آبهای سطحی و در نتیجه کاهش زمان تمرکر می شود.

 

 

 

 

                 

                

 

 

 

 

 حویق و رابطه آن با خطر وقوع سیلحوضه   NDVIمقادیر شاخص پوشش گیاهی (6)جدول                 

طبقات شاخص پوشش 

 NDVIگیاهی 

خطر وقوع سیل در  حوضه کلدرصد مساحت از

 NDVIرابطه با شاخص

 بسیار زیاد 09431 -1-14333

 زیاد ..94 14012-1

 متوسط .042 14209-14012

 کم 09402 143.1-14209

 بسیار کم 412.. 143.1-.1420
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 ( نقشه شاخص پوشش گیاهی11شکل)                                   

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

 سیل مؤثربروقوع متغیرهای اهمیت درجه تعیین
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 تشکیل از پس منظور بدین شد. استفاده ANP مدل از وزندهی برای اطلاعاتی، لایه های آوردن دست به از پس      

 میران و رابطه تعیین برای کارشناسان کئومورزولوکی، های دیدگاه و نامه پرسش طریق مقایسه ای از ماتریس ساختار و

 در .گرزت قرار استفاده مورد 1 بردا روش ها دیدگاه تحلیل استفاده شد برای زیرمعیارها و معیارها این از ی  هر اهمیت

 می داده قرار عمل ملاک یکدیگر به نسبت گرینه ها ترجیحی مختل  های اکثریت، روش ی قاعده اساس بر بردا روش

 (.0.3:  03.9شود )پور طاهری ،

یا  وزن ها ها، ماتریس سوپر تشکیل از پس استفاده شده است و EXCELو  SPSSبرای انجا  محاسبات از نر  ازرار  

 وزن .آمد دست به پژوهش هدف نسبت به آنها درونی ارتباطات زیرمعیار و هر نسبی های وزن معیار و هر های ارزش

 ArcGisازرار  نر  در مربوطه لایه های از ی  هر توهیفی جداول وارد زیرمعیارها محاسبه و از ی  هر برای نهایی های

 را لایه ها این از ی  هر .شدند  بندی طبقه دیگر بار جدید، های ارزش به توجه با لایه ها این از شده و سپس هر ی 

 آماده از پس .گرزت نظر در مربوطه عامل اساس بر سیلاب، تنها وقوع خطر بندیپهنه  ی ی  نقشه به عنوان توان می

 دست به آبریر ی حوضه سطح در سیلاب وقوع خطر ی اطلاعاتی، برای همپوشانی لایه ها از طریق لایه لایه های سازی

 .آمد

 رابطه زیر با توجه به

×] 14003ضریب گراویلیوس[(+ )×] .1402رواناب[ (+ )ارتفاع ×] 142.0شیب[ (+ )×] 143.0لایه خطر وقوع سیلاب = )

 پوشش گیاهی[ (×] 14129سنگ شناسی[ (+ )×] 14122تراکم زهکشی[ (+ )

و  EXCELو  SPSSبدست آمد و با توجه با نتایج حاهله از نر  ازرار   GISدر محیط  بعد از اینکه ت  ت  لایه ها

جدول بدست آمده است. یشده و نقشه ی نهای   GISمحیط  زرمول وارد ANPبدست آوردن وزن های نهایی و مدل 

ورد استفاده قرار گرزت که جهت تعیین میران م ANPنمونه ای از پرسش نامه ای می باشد که در مدل  (0شماره )

  روابط و ارتباطات وابستگی ها و همبستگی های بین شاخص ها و معیارها تعیین شده است.
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 (ANPمعیارها، زیرمعیارهای پژوهش ) براساس ساختار مدل ( 02شکل )                  

 معیارها سایر با شیب زوجی معیار مقایسات از ای ( نمونه0جدول)

 

 

 

 

 

 معیار میزان اهمیت معیار

 شیب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ارتفاع رواناب

 شیب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شکل

 شیب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تراکم

 شیب 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سنگ شناسی

NDVI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شیب 
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 NDVI سنگ شناسی تراکم شکل ارتفاع رواناب شیب معیار

 ANP 0.341 0.287 0.168 0.113 0.062 0.029وزن در مدل 

 ANPمدل  از استفاده با سیلاب وقوع خطر بر مؤثر متغیرهای از ی  هر وزن( .جدول )                   

 

(، معیار ارتفاع رواناب با ضریب 143.0ملاحظه می شود معیار شیب با ضریب)  .شماره همانطور که در جدول 

 9خود اختصاد داده اند. طبق جدول شماره ازات را به (، بیشترین امتی.1402(، معیار شکل حوضه با ضریب)142.0)

 مقایسات زوجی هر ی  از زیر عنصرها با زیر عنصر خود انجا  شد.

در نهایت نقشه نهایی پهنه بندی خطر وقوع سیلاب حوضه حویق با توجه به ضریب اهمیت مورد نظر برای هر معیار و 

 ( 03زیاد، متوسط، کم و بسیار کم تقسیم بندی شد.)شکلتلفیق نهایی معیارها در پنج طبقه با عنوان خطر بسیار زیاد، 

نقش اساسی پوشش گیاهی در ممانعت از تخریب، زرسایش و عرضه رسوب قابل توجه است. درحوضه حویق در 

توان اراضی زراعی باپوشش بالادست عمدتا دارای پوشش مرتعی، دربخش میانی اراضی جنگلی و در سایر نواحی می

مشاهده کرد. همچنین می توان گفت که این حوضه نسبت به بارشهای سنگین بسیار ضربه جنگلی پراکنده را 

پذیراست وبا توجه به اینکه پوشش گیاهی و نوع کاربری اراضی از جمله عوامل مهم در کاهش دبی اوج سیلابها می 

سیلاب با رگبارهای تند  باشد چنانکه پوشش گیاهی و عمرانهای محیطی هماهنگ با پایداری حوضه نباشد امکان وقوع

و یا بارانهای پیوسته همواره وجود دارد.  همچنین عد  وجود بارندگی بخصود در مناطق بالادست باعث خش  سالی 

در آن منطقه شده و در نتیجه شرایط آب و هوایی و بارندگی در ایجاد سیل و بروز خش  سالی در حوضه آبخیر حویق 

 تاثیرداشته است.

 

 معیارزیر  معیار

 51شیب بیشتر از  51-41شیب 41-31شیب 31-21شیب 21-11شیب 11شیب کمتر از  شیب

 0.38 0.25 0.16 0.10 0.07 0.04 وزن

 
 1.515- 0.925 12925کمتر از  ارتفاع رواناب

 0.75 0.25 وزن

 
ضریب 

 گراویلیوس
 12498کمتر از  1.498-1.744 1.744-1.99

 0.54 0.30 0.16 وزن
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 مدل از استفاده با سیلاب وقوع خطر بر مؤثر متغیرهای از ی  هر نسبی زیر معیار های وزن( 9جدول)

 

 

 

 
 2.891-2.511 22511کمتر از  زهکشیتراکم 

 0.67 0.33 وزن

 
 گدازه های برشی با میان الیه توف تناوب توف با ماسه سنگ رسوبات دشت ساحلی سنگ شناسی

 0.61 0.27 0.12 وزن

 
ndvi 0.380 - 0.618 0.215 - 0.380 0.102 - 0.215 0 - 0.102 0 - 0.333 

 0.42 0.26 0.16 0.10 0.06 وزن
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 نقشه پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه حویق  (03شکل)                            
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 منابع:

کارایی پهنه بندی (، بررسی ..03بهشتی، مسعود، سادات زیض نیا،علی سلاجقه، حسن احمدی ) -0

زمین لغرش زاکتور اطمینان:مطالعه موردی حوضه آبخیر معلم کلایاه، زصالنامه جغرازیاایی طبیعای، 

 21 -32، د 9سال دو ، شماره

،کاربرد روشهای تصمیم گیری چند شاخصه در جغرازیا، چاپ اول، انتشاارات 03.9پورطاهری، ،  -2

 سمت 

زیرحوضه های آبخیر در شدت سایل خیاری حوضاه، (، تعیین نقش 03.1خسروشاهی، محمد، ) -3

 رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

(، پهناه بنادی پتانسایل خطار وقاوع 0392خیری زاده، منصور؛ ملکی، جبرییل؛ عمونیا، حمید ) -.

، زصالنامه پاژوهش هاای کئومورزولاوکی  ANPسیلاب در حوضه آبریر مردق چای با استفاده از مدل 

 .92، هص 3ارهکمی، سال اول، شم

و سیساتم  scs(، بررسی پتانسیل سیل خیری حوضاه زنجاان رود باا روش 03.9عبدی، پرویر، ) -9

 اطلاعات جغرازیایی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، کارگاه زنی همریستی با سیلاب.

)دزتر مهندسی و معیارهای زنی آب و آبفاا  معاونت برنامه ریری و نظارت راهبردی رییس جمهور -2

، راهنماای بارآورد روانااب در طراحای شابکه هاای آبیااری و (زارت نیرو و دزتر نظا  زنی اجرایایو

 ...03؛909نشریه شماره  زهکشی،

( محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریر با استفاده از شایوه ..03یعقوب زاده، . و همکاران.) -0
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