
 

 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای( ریزی منطقه جغرافیا )برنامه

 8331ان تابست، 3سال نهم، شماره 

 333-303صص: 

 

 

 

 TOPSIS AHP-خیزی با استفاده از منطق فازی ی خطر سیلبند پهنه

 )مطالعه موردی حوضه آبخیز آیدوغموش( GISدر محیط 
 1مژگان ندیری

 ایران.، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، عضو هیات علمی گروه جغرافیا

 73/63/7932تاریخ صدور پذیرش:   72/60/7932تاریخ دریافت مقاله:

 هچکید

ها ها و مسیلاشغال حریم رودخانه، ها و رشد بی رویه جمعیتهیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه، ناآگاهی از شرایط فیزیوگرافی

های اخیر ها شده است که موجب وارد آمدن خسارات جانی و مالی زیادی در سالدر کنار عوامل اقلیمی سبب گسترش سیالب

آسیب به برخی ، دید مخرب در طی چند سال گذشته باعث تخریب برخی از راههای ارتباطیکه رخداد این پشده است. به طوری

ی در معرض خطر ها هشناسایی پهن، اراضی زراعی و باغات واقع در این حوضه شده است. هدف از این پژوهش، مناطق مسکونی

های مثبت و منفی و تعیین فاصله هر نتاست. اساس این مدل استخراج ایده آل پوی AHP-TOPSISسیالب با به کارگیری مدل 

 9 و انتخاب بهترین گزینه مکانی از نظر مخاطرات سیل است. لذا یک از معیارها به منظور تعیین طبقات مختلف پتانسیل سیل خیزی

ز نرم افزار و با استفاده ا (GIS)ود در سامانه اطالعات جغرافیایی ش میالیه موثر در وقوع سیالب که در مدل تاپسیس استفاده 

ARCGIS 10.5 شده است. نتایج به  بندی طبقهخطر سیالب تهیه و  بندی آماده سازی و با استفاده از این مدل نقشه نهایی پهنه

اوزن با طولی قزل ی ها هبه عنوان یکی از زیر حوضآیدوغموش آبریز  دست آمده با مشاهدات میدانی به دقت ارزیابی شد. حوضه

از ، خیزیهای مستعد سیل؛ برای توزیع فضایی پهنهآبدهی ساالنه است میلیون مترمکعب 078دارای  کیلومتر 08در حدود 

استفاده شده  ArcGISمربوط به نرم افزار  Spatial Analyst Toolsاز مجموعه ابزارهای  FUUZY OVERLAYابزار

با  ای هو پهن 7997پهنه با خطر زیاد . طبقه تهیه گردید باشد؛ که در پنجاین پژوهش در قالب نقشه پتانسیل سیل خیزی می است. نتایج

که از  درصد را به خود اختصاص داده است که بیشترین میزان سیالب در پایین دست حوضه آبخیز 8900زیاد خطر خیلی 

ان محسوب آذربایج -دهد؛ از نظر زمین شناسی نیز این حوضه جزء واحد زمین ساختی البرزشود رخ میمیزان شیب کاسته می

 شود. می
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 مقدمه

کشور ما وقوع سیالب بیش از شود که بیش از دبی متعارف رودخانه باشد. در سیل به حجم عظیمی از آب اطالق می

-عی و شرایط جغرافیایی و فیزیولوژیکی میهای تند باشد در رابطه با برهم خوردن تعادل طبیآن که ناشی از بارش

شوند جریان رودخانه از هستند که باعث می موعه عواملی در طبیعتج(. م29-36صص 7933، کمال، )امیدوار باشد

تخریب ، ترین آنها تبدیل اراضیآن حالت طبیعی و تعادل خود خارج شده و به یک عامل مخرب تبدیل شود. از مهم

-شیب و نفوذپذیری حوضه می، شدت بارندگی، ها هتجاوز به حریم رودخان، اع شدن خاکدرجه اشب، پوشش گیاهی

که رودخانه نتواند رواناب تولید شده در حوضه را به خوبی  (. در مواقعی12-72صص، 7931، عنایتی، باشد)یمانی

دهد. هر قسمتی از شود و سیل رخ میهای پیرامونی سرریز میانتقال دهد؛ شرایطی پیش می آید؛که آب به زمین

سیالب ارائه شده  بندی حوضه پتانسیل معینی را در تولید رواناب و سیل دارد. روشهای متعددی برای تهیه نقشه پهنه

و  ای همقایسه عکسهای هوایی و تصاویر ماهوار، روشهای استفاده از داغاب سیالب که از آن جمله میتوان به

، افتخاری و همکارانهای ریاضی و تصمیم ساز اشاره کرد.)استفاده از مدل ،تکنیکهای سنجش از دور

سیالب انجام گردیده است.  بندی به طور کلی تحقیقات بسیاری در داخل کشور به منظور پهنه (.773صص7933

، ها و همچنین میزان تولید رواناب در هر بخشسیل خیزی روشی است که با درنظر گرفتن این ویژگی بندی پهنه

های رگباری و نیز ذوب بارش، با توجه به رژیم بارشی کشور .کندمی بندی گیری پهنهساس توان سیلحوضه را بر ا

کنیم. حوضه مورد مطالعه در های مختلف مشاهده میبرفهای زمستانه پدیده سیل و پیامدهای ناگوار آن را در مقیاس

از ارتفاعات چهل چشمه سرچشمه گرفته  چاراویماق و میانه قرار گرفته است و این حوضه، شهرستانهای هشترود

متربوده که میلی 99037میانگین بارش ساالنه در سطح حوضه ریزد. است؛ در نهایت به رودخانه قزل اوزن می

ی همباران حوضه حاکی از بارش ها هالبته نقش باشد.های فروردین و اردیبهشت میها مربوط به ماهترین ماهپرباران

حوضه ، تفاعات منطقه را دارد و وجود همین امر در محدوده و با توجه به توپوگرافی و شیبمیلیمتری در ار 766

زمین و از بین رفتن زمینهای  هایآیدوغموش توان تولید رواناب را دارد و همچنین تولید باالیی را در تبدیل کاربری

خود  سکونتگاهها در حریم رودخانه گیری زمینه مناسبی را برای تشدید سیالب فراهم کرده است. قرار، کشاورزی

 بندی تواند در هنگام بروز سیالب خسارات جانی و مالی زیادی را به ارمغان بیاورد. روشهای مختلفی برای پهنهمی

 . استفاده شده است سیالب وجود دارد که در این مطالعه از روشی به نام

 پیشینه 

توان به کارهای که از جمله می، ب در سطح ایران و جهان صورت گرفته استمطالعات بسیاری در ارتباط با سیال

خطر و  IKONOS-2 تصاویر ماهواره بندی ( اشاره کرد که با طبقه7669انجام شده به وسیله وندرسن و همکاران)

کت نمودند. تاثیر حر بندی های جنوبی هلند طبقهدر بخش LISFLOOD خسارات سیالب را با استفاده از مدل

ی ها ههای موجود برای تهیه نقشروش، رشد و توسعه فناوریهای نوین ها در مراحل مختلف و بر اساسسیالب

سو مدل های ریاضی نیازمند استفاده از ابزارهای کارآمدتری است از یک ها هنمایش این نقش، و محیط بندی پهنه

یار کاربران می گذارد؛ و از سوی دیگر جدید و پیشرفته امکانات زیادی جهت تحلیل جریان سیالب در اخت
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سیالب و نمایش بصری آنها  بندی ی پهنهها ه( توانایی زیادی جهت تولید نقشGISجغرافیایی) های اطالعات سامانه

ی اطالعات ها ههای ریاضی و سامانهد. در صورت برقراری ارتباط مناسب بین مدلد میدر اختیار کاربران قرار 

به سادگی امکان پذیر است. چنین  ها هاصالح و به روز رسانی این نقش، ل تغییرات مورد نظرجغرافیایی امکان اعما

دهند. منگلی و کارشناسان قرار میها در اختیار مدیران و جهت مدیریت سیالب ای هسیستمی توانایی قابل مالحظ

شبکه عصبی ، فازی بندی ای خوشههزمان واقعی سیل با استفاده از روش بندی ( به پیش بینی و طبقه7676همکاران)

 بندی بیانگر این است که چارچوب طبقه ،نتایج. چین پرداختند، و مدل هیدرولوژیکی مفهومی در استان لیائونینگ

های مختلف شاخص، شده سنتی است. عالوه بر این اثرات وزن بندی های غیر طبقهتر و بهتر از روشپیش بینی دقیق

( روش تحلیل 7677چن و همکاران) رای کارایی مطلوبی در پیش بینی سیالب است.فازی نیز دا بندی در خوشه

ی ویران شده و ها هتعداد خان، استان چین در مورد تلفات جانی 96های مساحت را در فازی و شاخص ای هخوش

مناسب برای فازی روشی  ای هکه روش تحلیل خوش اند هکار بردند و به این نتیجه رسیده میزان خسارات اقتصادی ب

( در پژوهشی به بررسی کمیت آسیب پذیری 7679و تحلیل خطر سیالب است. کیونگ سو و همکاران) بندی طبقه

 گرفتن تغییرات آب و هوایی با استفاده از رویکرد چند معیاره فازی استان کره جنوبی با درنظر 70خطر سیل در 

TOPSIS ( و روش وزن مجموعWSMپرداختند ) ،دهد که برخی از مده از کار آنها نشان مینتایج بدست آ

 است.  WSMکامال متفاوت از  TOPSISهایی  بندی رتبه

ها در گیری برای تصمیم (MCDM) ی اخیر توجه محققین بسیار زیادی معطوف به مدلهای چند معیارهها هدر ده

استفاده از چندین معیار در ، یگیر شرایط واقعی شده است. در این مدل به جای استفاده از یک معیار برای تصمیم

چند معیاره شامل فنون متعددی است.در این  گیری دهد. مدلهای تصمیمرا به تصمیم گیرندگان می گیری تصمیم

ارائه  ده است. این روش توسط هوانگ و یون )( استفاده شTOPSISپژوهش از روش نقطه ایده آل)

فاصله آن ، الوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه از نقطه ایده آل مثبتشد. این فن بر این مفهوم بنا شده است که ع

شود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از ایده آل از نقطه ایده آل منفی هم درنظر گرفته می

روض یک مساله بر ی مفها هگزین در این روش مثبت و در عین حال دارای بیشترین فاصله از ایده آل منفی باشد.

از طریق فرآیندهای متعدد مشخص  ها هشده سپس رتبه نهایی گزین بندی حسب امتیاز آنها از هر شاخص موجود رتبه

ی آنها در هر معیار و ها هبا توجه به مقادیر داد ها هخواهد شد. بنابراین این روش یک روش کاربردی است که گزین

 دهد.وزن معیارها مورد مقایسه قرار می

 منطقه مورد مطالعه

دوغموش در جنوب غربی شهر میانه و جنوب شرقی شهرستان چاراویماق و در موقعیت یآ هحوضه آبریز رودخان

عرض شمالی قرار گرفته است. وسعت این حوضه  92 70تا  90 19طول شرقی و  12 17تا  10 77جغرافیایی 

ی قزل اوزن محسوب ها هعب است که یکی از زیر حوضمیلیون متر مک 726کیلومتر مربع و آبدهی ساالنه آن  7367

 36باشد. رودخانه آیدو غموش با طول حدود میلیمتر می 99037گردد. همچنین متوسط بارش در کل حوضه می

این حوضه در شمال ریزد.و به رودخانه قزل اوزن می سرچشمه گرفتهچهل چشمه کردستان کیلومتر از ارتفاعات 
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متر تا  7766ارتفاع این حوضه از  قو چای و در جنوب مجاور حوضه آبریز آجی چای است.مجاور حوضه آبریز قرن

 (7متر متغییر است.)شکل 7766

 
 از حوضه مورد مطالعه : تصویر1شکل 

 7932منبع : نگارنده

 
 : نقشه موقعیت حوضه آبریز آیدوغموش2شکل 

 7932منبع:نگارنده

 رودخانه آیدوغموشموقعیت ایستگاههای  1جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع نام ایستگاه

 79-92 17-12 7706 آیدوغموش

 79-92 69-12 7076 چپینی

 77-92 19-12 7676 موتورخانه

 72-92 17-12 7766 میانه

 منبع: سازمان هواشناسی

 هامواد و روش

 بندی نقش مهمی دارد. در پهنه، ی فاکتورهای تاثیرگذاروضعیت تمام، شناسایی حوضه، سیالب بندی در مطالعات پهنه

-سیالب عوامل زیادی باید در نظر گرفته شود که هر کدام با درجه اهمیت متفاوتی هستند؛ اما با توجه به محدودیت

هایی که به خاطر طوالنی بودن فرایند مدل وجود دارد وجود داشت و محدودیت ها ههایی که در تهیه برخی از الی

هزینه و زمان طوالنی در تحلیل و پردازش ، ی اطالعاتی فراوان باعث پیچیدگی بیش از اندازه مدلها هستفاده از الیا
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ها و تجارب پیشین فاکتورهایی که بیشترین تاثیر را بر رخداد گردد. بنابراین با توجه به این محدودیتمدل می

ی ها هیی که در جهت تعیین پهنها هانتخاب شدند. داد TOPSISمدل  سیالب در حوضه آبخیز آیدوغموش داشتند؛ در

، زمین شناسی، جهت شیب، شیب، به کار گرفته شدند مشتمل بر معیارهای فاصله از خطوط آبراهه آسیب پذیر

ها و کاربردهای مختص به خود دارند که از باشند؛ این معیارها هر کدام ویژگیکاربری اراضی می، بارش، ارتفاع

آن  متر که از 96*96با قدرت تفکیک  DEMیر استخراج گردیدند. نقشه رقومی خطوط ارتفاعی ی زها هداد

مورد استفاده در  ای هشدند. تصاویر ماهوار بندی شیب و جهت شیب استخراج و به تناسب نیاز طبقه، ی ارتفاعها هنقش

ز نقشه توپوگرافی استخراج و با که ا ها هباشد. نقشه خطوط آبراهمی Landsatمحدوده مورد مطالعه از سنجنده 

تصحیح و به روز رسانی شدند. نقشه فاصله از خطوط آبراهه در محیط  Google earthاستفاده از تصاویر نرم افزار 

ArcGIS  با استفاده از توابعDistant   Euclidean از توابع Spatial Analyst tools تهیه شد؛ البته برای تولید نقشه

استفاده گردید. الیه بارش بر اساس اطالعات هواشناسی ایستگاههای  Density Kernelاز دستور تراکم زهکشی نیز 

ی سنگ ها هاستخراج گردید. سپس الی خواجه شاهی و موتورخانه، چپینی، سنوپتیک میانه و ایستگاههای آیدوغموش

پسیس امتیاز دهی شدند. و ی کیفی و در مدل تاها هازی دادس میخاک و کاربری اراضی بر اساس روش ک، شناسی

ماییم. منظور از بی بعد سازی ن میی مربوط به آن را بی بعد ها هالی، سپس به دلیل مقیاس متفاوت هر یک از معیارها

خیزی حوضه باشد در این تحقیق که با هدف ارزیابی خطر سیلها تبدیل آنها به اعدادی بین صفر و یک میداده

. برای اجرای آن گردنددهی کمی میبه صورت کیفی بوده با امتیاز  ها هت؛ تمامی الیآبریز آیدوغموش انجام شده اس

از امتیاز باالتری برخوردار ، باشندکاربری اراضی و شیب که دارای توانایی بالقوه سیل می، سازندهای لیتولوژی

به توان رسانده و مجموع  را ها ههر یک از الی  Raster Aalculateدستوربا  ARCGISگردیده است. سپس در محیط 

را گرفته و به صورت الیه بی بعد تبدیل  ها هرا مشخص و جذر الی ها همربوط به هر یک از الی Valueمقدار فیلد 

 گردد.می

 AHP, TOPSISروش تحلیل مدل -

جام معیارهای تاثیر گذار در سیالب حوضه آیدوغموش ان بندی اولویت، در مطالعه حاضر بنا به هدف تعیین شده

استفاده شده است. روش مقایسه دو به دو ، الیه تهیه شده 3گردید؛ برای این منظور از روش مقایسه دو به دو برای

دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و دقت در نتیجه ، دقت باال و سهولت استفاده، به دلیل داشتن مبنای نظری قوی

از ، expert choice ن وزن نهایی هر گزینه به کمک نرم افزارهاست. تعیییکی از معتبرترین و پرکاربردترین روش

نیز با استفاده از نرم افزار  ها هبه دست آمد؛ فازی سازی الی ها هضرب اهمیت معیارها در وزن گزینمجموع حاصل

ARCGIS  انجام شده است. در مدلTOPSIS   دهی از شاخصهای برای تعیین درجه دقت و صحت وزننیز

بر اساس  فاده شده است. این شاخص بر مبنای رویکرد بردار ویژه تئوری گراف محاسبه شده است.سازگاری است

باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشترین فاصله را ، این تکنیک گزینه انتخابی

به دست  6362این که شاخص ناسازگاری با توجه به .با راه حل ایده آل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد

  .دهی به معیارها استدهنده دقت و صحت وزننشان، (7)شکلآمده 
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 نتایج و بحث 

خطر سیالب ماتریس مربوط به فاکتورهای مورد نیاز موثر در خطر سیل  بندی در پژوهش حاضر در ارتباط با پهنه

کم سیالب در حوضه آبریز خطرن مناطق با خطر باال تا تنظیم شده است. با توجه به موضوع و هدف تحقیق که تعیی

قنواتی و )، (13-73، 7939، آیدوغموش است. انتخاب معیارها بر اساس تجارب مطالعات قبلی)فرج زاده و نصرتی

، عالیی طالقانی و همایونی)، (79-73صص ، 7937، رضایی مقدم و همکاران( 777-793صص ، 7937، همکاران

عنوان  صورت گرفته است. بدین صورت انتخاب فاکتور بارش به هنظرات کارشناسانو  (92-13صص، 7936

ن عامل ایجاد سیل در یک منطقه است تا بارشی نباشد؛ سیالبی )بارشهای با شدت و مدت طوالنی بیشتر تری اصلی

می هستند که شناسایی به عنوان بستر عبور آبهای ناشی از بارندگی فاکتور مه ها هدهد. آبراهمدنظر است( هم رخ نمی

تراکم و میزان فاصله آنها از ساخت و سازه در پیش بینی و کاهش خسارات سیالبها موثر است. با توجه به قرارگیری 

میزان خسارات مالی و جانی در هنگام بروز سیالب به ، اکثریت روستاهای حوضه مورد مطالعه در حریم رودخانه

 میزان تبخیر و تعرق و وضعیت پوشش گیاهی، تاثیر روی مقدار و نوع بارندگیرسد؛ عامل ارتفاع با حداکثر خود می

نیز بر روی رواناب تاثیرگذار است. معیار شیب نقش زیادی در هدایت و سکون آبهای سطحی دارد بدین ترتیب با 

مل شیب توان محل جمع شدن یا حرکت رواناب ها را تعیین نمود عاافزایش و کاهش مقدار شیب در یک محل می

با پدیده سیالب رابطه معکوس دارد؛ با کاهش مقدار شیب در حوضه خطر سیالب افزایش می یابد و بالعکس. 

سازندهای زمین شناسی با توجه به نفوذپذیر بودن یا نبودنشان در هدایت یا جذب آبهای سطحی نقشی اساسی 

ری سازندها دارد. فاکتور کاربری اراضی که از سوی دیگر میزان شدت سیالب تاثیر اساسی در فرسایش پذی، دارند

تواند فاکتوری تاثیرگذار در کند یا تند کردن شدت سیالب باشد اراضی که بیانگر نوع استفاده از سطح زمین است می

، دارای پوشش درختی هستند دارای خطرپذیری کمتری نسبت به زمینهای بدون پوشش گیاهی هستند. جهات شیب

 ناب آبها به بخشهای مختلف نقش برجسته دارند.در هدایت و پخش روا
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 1331حوضه آیدوغموش منبع: نگارنده بی بعد شده  یها هنقش:: 3لشک
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  7932منبع : نگارنده حوضه آبریز آیدوغموششده  استانداردی ها هالیی ها هنقش :شکل

 
 1331منبع : نگارنده expert choiceمعیارها با استفاده از نرم افزار  دهیوزن :5شکل

 
 1331منبع : نگارنده AHPمعیارها با استفاده از مدل دهیوزن :6شکل

 1331منبع : نگارنده AHPمعیارها با استفاده از مدل دهیوزن: 2جدول
 

 معیار

 زمین شناسی خاکشناسی کاربری اراضی تراکم زهکشی فاصله از رودخانه ارتفاع جهت شیب شیب بارش

63771 63603 63672 63692 63973 63793 63676 63677 63610 

 های پژوهش منبع: یافته

 1331ایده آل پوینت مثبت و منفی منبع : نگارنده 3جدول
 ایده آل منفی ایده آل مثبت معیار ردیف

   کاربری اراضی 7

   خاک 7

   زمین شناسی 9

   بارش 1

   له از رودخانهفاص 7

   تراکم زهکشی 0

   شیب 2

   جهت شیب 3

   ارتفاع 3
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                                                 منفی: نقشه ایده آل 1شکل

 
 ایده آل مثبت نقشه: 8شکل 

 7932منبع : نگارنده

دهد. این نتایج که الیه مورد بررسی در این تحقیق را نشان می 3دهیبه خوبی نتایج وزن 7شکلی مربوط به ها هنقش

دهند دارای رابطه معناداری با یکدیگر هستند. از دیگر نتایج یک گام مانده به دستیابی به هدف تحقیق را نمایش می

ی استاندارد ها هه کرد که حاصل از تهیه نقشبه دست آمده به دستیابی به ایده آل پوینت مثبت و منفی هر الیه اشار

توان به بزرگ تر نشان دهنده نتایج به دست آمده در این مرحله است.از نتایج فوق می 9بوده است. جدول شماره 

دارای ایده آل پوینت مثبت و عکس آن برای ایده آل پوینت منفی اشاره نمود که در واقع  ها هالی شدن اعداد در

دهد. برای تهیه نقشه ایده آل پوینت مثبت و منفی از معادالتی رین فاصله را از منطقه سیل خیز نشان میبدترین و بهت

 گیرد.در پنج کالس صورت می بندی گردد و در نهایت طبقهاستفاده می
 : پراکندگی مناطق در معرض خطر سیالب در حوضه آبریز آیدوغموش4جدول

 درصد km2) مساحت) مخاطرات سیل بندی طبقه

   خیلی کم

   کم

   متوسط

   پرخطر

   بسیار پرخطر

 7932منبع : نگارنده
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 1331خیزی منبع : نگارندهی مختلف سیلها هپهن: 1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 سیالب حوضه آبریز آیدوغموش بندی نقشه پهنه  3شکل
 7932منبع : نگارنده

 گیری نتیجه

ی ها هخیزی حوضه داشته است که با توجه به نقشمیزان بارش در سیالب حوضه آیدوغموش تاثیر بسزایی در سیل

میلیمتر و کمترین مقدار آن  766های حوضه تهیه شده است بیشترین مقدار بارش ی ایستگاهها ههمبارانی که از داد

 99037است. میانگین بارش ساالنه در سطح حوضه  ای هشبه مدیتران، منطقهه نوع بارش متر است. البته کمیلی 776

البته شیب نیز از جمله معیارهایی  باشد.های فروردین و اردیبهشت میها مربوط به ماهترین ماهمتربوده که پربارانمیلی

در قسمتهای شمالی و سر منشا حوضه  کهباشد که از ارزش وزنی باالیی در این حوضه برخوردار است به طوریمی

متر  7266تر حوضه در حدود های کم شیبگردد البته از نظر ارتفاعی نیز قسمتمیزان شیب بیشتری مشاهده می

اشد. از نظر ب میمتر  7266ترین آن متر و کم 7766اختالف ارتفاع وجود دارد به طوری که بیشترین میزان ارتفاع

ی سیل خیز با زراعت دیم مطابقت بیشتری دارد. با توجه به تمرکز ها هن پراکندگی پهنکاربری اراضی نیز بیشتری

در جایی که از نظر قانونی جزیی از حریم رودخانه به شمار ، ی دشتهای سیالبیها هاز سرمایه در پهن ای هبخش عمد

ورزان منطقه به دلیل کیفیت و باشد. به طوری که کشارود؛ نشان از کاربری غیر اصولی اراضی در این منطقه میمی
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کمیت محصوالت زراعی از جمله گندم و وجود دشتهای سیالبی وسیع در اطراف بستر فصول خشک رودخانه با 

پذیرفتن خطرات موجود تا نزدیکی بستر رودخانه پیشروی نموده و باعث افزایش احتمال خسارات ناشی از 

ساخته دست بشر و ناشی از عدم شناخت ، ت مربوط به سیل.در واقع امروزه بیشتر مشکالاند هسیلگیری گردید

باشد.در واقع دشتهای سیالبی درست رفتار رودخانه در شرایط سیالبی و عدم رعایت کاربری صحیح اراضی می

باشند که در زندگی اقتصادی ساکنان منطقه اهمیت بسزایی داشته و بنابراین جهت بخشی از خود رودخانه می

که ی موجود الزم است که رودخانه در ترازهای مشخصی نگه داشته شود و یا اینها هی و سرمایتضمین حفظ زندگ

مانع از پیشروی و توسعه در مناطق خطرناک گردد. از این رو الزم است که با وضع قوانین و اجرای مقررات عمران 

باشد کاربری نادرست ناطق میهای سیالبی که یکی از مکانیزمهای مستقیم کنترل کاربری اراضی در این مدشت

از نظر . های مجاز تبدیل گردند؛ و حریم رودخانه مشخص گردددوغموش به کاربریای هاراضی اطراف رودخان

( و خیلی 91399کم )، (73397متوسط)، (2337) زیاد، (1333سیالب نیز پنج پهنه با خطرهای بسیار زیاد) بندی پهنه

 ای هبا خطر باال بیشتر متعلق به قسمتهای باال دست حوضه بوده است به گون گردد؛ که پهنهمشاهده می (99310کم)

 دهد.که روستاها و مناطق شهری مربوط به این حوضه را تحت تاثیر قرار می

 منابع 
، کورخطر سیالب در حوضه آبخیزآق القان چای با استفاده از مدل وی بندی پهنه(. 7931؛ پیروزی الناز )صیاد، اسکانرودرس اصغری

 .9 مارهش، پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی

 تهران، 27شماره ، پژوهشهای جغرافیای طبیعی، پتانسیل سیل خیزی حوضه آبریز کنجانچم بندی (. پهنه7937امیدوار کمال؛ کیانفر آمنه)

ب)تحقیقات ی پخش سیالها هدر مکان یابی عرص GIS کاربرد (.7923)آل شیخ علی اصغر؛ سلطانی محمد جعفر؛ هاللی حسین

 .2شماره ، جغرافیایی(

 حبیبی علیرضا؛ غریب رضا محمدرضا؛ ارزیابی پتانسیل مخاطرات سیل سکونت گاهها در حوضه رودخانه شور گناوه با استفاده از مدل

TOPSIS –AHP. 77شماره .پژهشی فضای جغرافیایفصلنامه علمی. 

دل سازی جریان سیالب حوضه آبریز رودخانه جاجرود با استفاده از م(. 7936رضایی مقدم محمدحسین؛ اصغری صیاد؛ فیض پور مهدی)

 ، 96شماره ، رگرسیون چند متغییره

ی حداکثر مطالعه موردی حوضه آیدوغموش آذربایجان ها یتاثیر تغییر اقلیم بر دب(. 7933سادات آشفته پریسا؛ مساح بوانی علیرضا)

 .79ش ، سال چهاردهم، لوم آب و خاکع، شرقی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

مجله ملی آبیاری و ، و سیستم اطالعات جغرافیایی SCSزنجان رود با روش  بررسی پتانسیل سیل خیزی محدوده(. 7937) پرویز؛، عبدی

 .3شماره، زهکشی(

 ای هزمان آب منطقاول ساماندهی و کنترل سیالب رودخانه آیدوغموش.سا مطالعات مرحله .7930شرکت مهندسی مشاور دزآب. 

 آذربایجان شرقی.

، ژئومورفولوژیی ها هاز نظر تولید سیالب با استناد به مولف حوضه دینور بندی پهنه (.7936صدیقه) همایونیعالیی طالقانی محمود؛ 

 .7شماره، پژوهش نامه جغرافیایی

 ست و نهم.چاپ بی، دانشگاه امام رضا، مشهد، اصول هیدرولوژی کاربردی.(7933)امین، علیزاده

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر.، پایان نامه کارشناسی ارشد، (. تدوین روشهای مدیریت سیالب7920ا. ر)، غواصه

، جغرافیایعلوم ، GISحساسیت سیلخیزی حوضه آبخیز گاوه رود با استفاده از  بندی (. پهنه7939)منوچهر؛ نصرتی عبداهلل، فرج زاده

 .19شماره 
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(. ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری و پوشش ارضی بر رژیم سیالبی رودخانه تجن با استفاده از تکنیک 7932)مهنام منوچهر؛ فالح، فرج زاده

 .01شماره، پژوهشهای جغرافیایی، سنجش از دور

استفاده از مدل خطر رخداد سیالب در حوضه فرحزاد)تهران( با  بندی ارزیابی و پهنه. 7937آقاعلیجانی مرضیه.، ؛ کرم امیرعزت اهلل، قنواتی

 .16شماره ، 79سال ، محیطی ریزی هجغرافیا و برنام، فازی

، ناشی از سیالب در شهر تهران ارزیابی آسیب پذیری(. 7937؛ ثروتی محمدرضا؛ صرافی مظفر؛ موسی پور درفشی)قهرودی تالی منیژه

 .9 مارهش، مجله امداد و نجات

چاپ ، عطا، اکبر. غفاری گیالنده، ترجمه پرهیزگار، و تحلیل تصمیم چند معیاری سامانه اطالعات جغرافیای (.7936) یاچک مالچفسکی

 .تهران: انتشارات سمت، دوم

 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، GISمطلوبی مصیب؛ اعلمی محمد تقی؛ تعیین پهنه سیالب رودخانه آیدوغموش با استفاده از 

پایان نامه ، گیری سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیای در حوضه آبخیز طالقانخطر سیل با به کار بندی (. پهنه7920وهابی جلیل)

 دانشگاه تربیت مدرس.، کارشناسی ارشد

 .71شماره، پژوهشهای جغرافیای طبیعی، و قابلیت سیل خیزی ها ه(. ارتباط ویژگیهای ژئومورفیک حوض7931)یمانی مجتبی؛ عنایتی مریم 
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