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Extended Abstract
Introduction: There are several parameters in the catchments that cause high peak flows, as a consequence of which nature
will be degraded. Among these factors, land-use change, vegetation degradation, soil infiltration, rainfall intensity, slope, and
infiltration rate of the catchment are the most important.
Watershed management activity is one of the effective methods for increasing the time concentration of the catchments. Flood
hazard zoning of the catchment can also provide suitable information about floods and their effects on floodplains, which can
be a strong tool for flood warning. Flood potential zoning determines the area with higher potential runoff. This calculation can
be done by comparing hydrologic and hydrogeologic factors of the watersheds and then flood potential of all areas can be
evaluated. Using this method, the areas with high potential flood risk could be identified. These results enable us to predict
probable flood events. Nowadays, using new technologies like GIS and RS can help decision-makers to have a quick evaluation
of natural flood hazards.
Materials and Methods: For the aims of this study, first, the main effective factors for zoning flood potential have been
collected using documents, expert ideas, and other common techniques. Using GIS all required maps and factors have been
prepared including slope, geology, pedology, vegetation index, drainage density and form factor. Then, for weighting
parameters, AHP method is used. Combining this method with GIS can provide a strong tool for calculating flood hazard zones.
AHP is a suitable tool for final weighting parameters which use comparing matrix and has been done in Expert choice software.
At the end, the final weights of parameters were overlaid in ArcGIS and a potential flood hazard zone map was prepared for
both catchments. These maps include the areas with very low, low, moderate, high and very high classes. For comparing flood
hazard zonation of the, specific high flows were calculated using Fuller's method. Specific high flow is the number of peak
flows divided by the area of the watershed that is a suitable factor for comparing two areas related to discharge. Hence, by
calculating specific high flows of both watersheds, it is possible to specify the watershed with higher flood potential between
Arghavan and Kal-Anar subwatersheds.
Results: The final flood potential zonation of both subwatersheds shows that there are five classes of flood potential in both
subwatersheds including very high, high, moderate, low and very low. Investigations show that 1.45% of Arghavan and 14.77%
of Kal-Anar subwatersheds are in the very high flood potential class, 18.11% of Arghavan and 35.00% of Kal-Anar
subwatersheds are in the high flood potential class, 58.23% of Arghavan and 40.08% of Kal-Anar subwatersheds are in
moderate flood potential class, 19.35% of Arghavan and 8.90% of Kal-Anar subwatersheds are in low flood potential class and
2.86% of Arghavan and 1.25% of Kal-Anar subwatersheds are in very low flood potential class.
Discussion and Conclusion: Results indicate that based on the final flood potential zonation of the subwatersheds, because of
high slope, impermeable geology, low-density vegetation and watershed shape and higher specific peak flows, Kal-Anar
subwatershed has higher flood potential related to Arghavan watershed. On the other hand, Arghavan watershed has more
volume of flood in the same storm. Furthermore, based on AHP method, slope with 29.3% and watershed shape with 7.2%
have the most and the least effects on flood potential, respectively.
Finally, it was concluded that experts and government decision-makers should focus more on Kal-Anar which is in a higher
risk of flood and prepare a suitable plan for combating flood in this subwatershed. Paying more attention to mentioned
subwatershed minimizes different kinds of damage.
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چکیده
این تحقیق با هدف مقایسه تحلیلی عوامل مؤثر در وقوع سیالب و تهیه نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در دو زیرحوضه ارغوان و
کلانار ،از زیرحوضههای حوزه آبخیز شهر ایالم ،با استفاده از روش  AHPانجام شده است .برای این منظور ابتدا خصوصیات شیب ،پوشش
گیاهی ،زمینشناسی ،نفوذپذیری خاک ،تراکم زهکشی و شکل حوضه بهعنوان پارامترهای تأثیرگذار در سیلخیزی در زیرحوضههای مورد
مطالعه ،انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان آشنا به حوضه ،وزندهی این عوامل انجام شد .سپس با استفاده از نتایج
حاصل از وزندهی ،نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی محاسبه گردید .بر اساس نتایج ،شاخصهای شیب و شکل حوضهها بهترتیب
بیشترین ( )1/392و کمترین وزن ( )1/183و تأثیر را در سیلخیزی داشته است .با توجه به نقشه پهنهبندی وقوع سیل ،پهنههای با کالس
سیلخیزی خیلی زیاد ،در زیرحوضه ارغوان  1/08درصد از مساحت و در زیرحوضه کلانار با  10/88درصد بود و پهنههایی با کالس
سیلخیزی خیلی کم ،در زیرحوضه ارغوان  3/51درصد و زیرحوضه کلانار با  1/38درصد از سطح حوضهها را شامل میشوند .بر اساس
نقشه نهایی پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی ،زیرحوضه کلانار بهدلیل شیب زیاد ،سازندهای نفوذناپذیر ،پوشش گیاهی اندک و شکلی نسبتاً
گرد و همچنین دبی ویژه زیاد ( 1/83مترمکعب بر ثانیه بر کیلومترمربع) نسبت به زیرحوضه ارغوان (دبی ویژه  1/39مترمکعب بر ثانیه بر
کیلومترمربع) دارای پتانسیل سیلخیزی بیشتر و زیرحوضه ارغوان بهدلیل داشتن سطحی گسترده نسبت به زیرحوضه کلانار ،حجم
بیشتری از سیل را در برمیگیرد .در نتیجه کارشناسان باید به زیرحوضه کلانار که دارای پتانسیل سیلخیزی بیشتری است ،توجه بیشتری
داشته باشند.
واژههای کلیدی :ایالم ،پهنهبندی ،روش  ،AHPسیلخیزی ،مقایسه زوجی.
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مقدمه
همهروزه در سراسر جهان وقایع طبیعی زیادی رخ
میدهد که تعدادی از آنها تبدیل به بالیای طبیعی
میشوند .بالی طبیعی در واقع یک فاجعه ناشی از وقوع
یک پدیده طبیعی پرخطر مانند سیل ،خشکسالی ،زلزله،
رانش زمین ،طوفان و یا آتشفشان است که باعث وارد
آمدن خسارت مالی و جانی فراوان به جوامع انسانی
میگردد .سیل جزء آن دسته از حوادث طبیعی است که
همیشه بهعنوان بالی طبیعی مهمی قلمداد شده و در
کشور ما بیشتر بر اثر به هم خوردن تعادل طبیعی و
شرایط جغرافیایی منطقه ایجاد میشود .از بین رفتن
پوشش گیاهی در اثر مدیریت نامناسب منابع طبیعی
تجدیدشونده و نبود جایگاهی برای آن در
سیاستگذاریهای کالن ،شرایطی را فراهم نموده است
که گاهی باعث بروز سیالب و از دست رفتن میلیونها
تن از خاکهای با ارزش میشود .سیالب پدیدهای است
که اغلب دلیل اصلی آن عوامل طبیعی بوده اما دخالت
انسانی باعث بر هم خوردن تعادل طبیعی حوزههای
آبریز و وقوع این پدیده شده و خسارات و زیانهای ناشی
از آن را تشدید میکند ( Niknajad & Alizadeh,
.)2006
عواملی مانند تغییر کاربری اراضی ،تخریب پوشش
گیاهی ،اشباع شدن خاک ،تجاوز به حریم رودخانهها،
شدت بارندگی ،شیب و نفوذپذیری باعث میشوند
جریان رودخانه از حالت طبیعی و تعادل خارج شده و
به یک عامل مخرب تبدیل شود .یکی از روشهای مهم
در کنترل و کاهش رواناب سطحی بهمنظور به تعویق
انداختن سیل ،عملیات آبخیزداری میباشد .یکی دیگر
از روشهای مدیریت خطرات سیل ،پهنهبندی
سیلخیزی حوضه میباشد که اطالعات ارزشمندی را
در رابطه با طبیعت ،سیالبها و اثرات آن بر اراضی دشت
سیالبی و تعیین حریم رودخانهها ارائه میدهد ،در
نتیجه امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطر
سیل و تسهیل عملیات امداد و نجات را فراهم میسازد
(.)Niknajad & Alizadeh, 2006

پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی عبارت از تعیین و
توصیف مناطق دارای پتانسیل از نظر روانابهای
سطحی است .این عمل بر اساس مشابهت خصوصیات
هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی مناطق مورد بررسی
صورت گرفته و از این طریق امکان استفاده از پتانسیل
هر پارامتر ،وزن مشخص و ارزیابی میشود ( Abdi,
 .)2006در واقع با تعیین محلهای دارای پتانسیل باال
به نوعی میتوان یک ارزیابی کلی از وضعیت سیلخیزی
منطقه بهدست آورد ،چرا که وجود پتانسیل باالی
سیلخیزی در یک منطقه ،مقدمهای بر افزایش احتمال
وقوع سیل در آن منطقه میباشد ( .)Alijani, 2000در
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص از جمله اقلیم
خشک و نیمهخشک ،رگبار شدید ،وجود کوهستانهای
متعدد با شیب تند و اراضی غیرقابل نفوذ ،شرایط برای
وقوع سیالب کامالً فراهم شده است .بیشتر مناطق ایران
با قرارگیری مرکز پرفشار جنبحارهای در ماههای
متوالی ،از ریزشهای جوی محروم و در ماههای دیگر
سال ،ممکن است میزان قابلتوجهی باران در مدت چند
روز یا گاهی چند ساعت ریزش کرده و سیالبهای
مخربی را بهوجود آورد (.)Malekian et al., 2013
ویژگی هندسی آبخیزها در مطالعات و برآوردهای
سیالب بسیار مورد توجه است .این مشخصه در
حوضههای فاقد آمار مهمترین نقش را در برآوردهای
هیدرولوژی دارد .تنوع آبخیزهای کشور به لحاظ شرایط
اقلیمی ،پوشش گیاهی ،خاک و زمینشناسی و نبود
ایستگاههای هیدرومتری ،مسئله اساسی در عدم برآورد
صحیح پیشبینیهای سیالب است ( Chen et al.,
.)2009
امروزه استفاده از علوم جدید بهویژه سنجشازدور
( )RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبه
برنامهریزان کمک مینماید تا ارزیابی سریعی از پتانسیل
خطرات طبیعی از جمله سیل را در حداقل زمان داشته
باشند و بنابراین تصاویر ماهوارهای و سیستم اطالعات
جغرافیایی برای شناسایی مناطق سیلخیز ،تعیین
گستره سیل ،پهنهبندی مناطق سیلگیر و برآورد
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خسارات وارده در سطح وسیعی مورد استفاده قرار
میگیرند (.)Broushkeh et al., 2006
در این راستا در تحقیقی وضعیت سیلخیزی دو
حوزه آبخیز مجاور هم ،طرقبه و حصار-دهبار که در
باالدست کالنشهر مشهد قرار دارند مورد بررسی قرار
داده شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که حوضه
طرقبه دارای پتانسیل سیلخیزی باالتری است که این
مسئله بهدلیل داشتن کاربری اراضی توسعه یافته و در
نتیجه نفوذپذیری کمتر در این حوزه آبخیز نسبت به
حوضه مجاور میباشد ( .)Taheri et al., 2014همچنین
در تحقیقی دیگر با استفاده از معیارهای اقلیم ،پوشش
گیاهی ،کاربری اراضی ،زمینشناسی ،خاک ،شیب و
جهت شیب به پهنهبندی سیلخیزی حوضه شفارود به
روش  AHPمورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج
مؤثرترین عامل در پتانسیل سیلخیزی شیب منطقه بود
(.)Karimi Dehbekordi & Araghi Shaebani, (2012
 Rostamiو  )2100( Kazemiنیز به ارزیابی پهنهبندی
خطر سیالب در محدوده شهر ایالم با استفاده از روش
 AHPو  GISپرداختند .آنها عوامل شماره منحنی،
ارتفاع ،فاصله از آبراهه ،زمینشناسی ،کاربری اراضی،
جمعیت ،شیب ،خاکشناسی ،تراکم ساختمان ،بافت
فرسوده و تجمع جریان را بهعنوان خصوصیات تأثیرگذار
در خطر سیالب شهر ایالم معرفی کردند .نتایج حاصل
از این تحقیق نشان میدهد که مناطق با خطر خیلی
کم 1/0 ،درصد ،مناطق با خطر کم 0/5 ،درصد ،مناطق
با خطر متوسط 00/1 ،درصد ،مناطق با خطر زیاد،
 32/50درصد و مناطق با خطر خیلی زیاد 0/51 ،درصد
از مساحت حوزه آبخیز شهر ایالم را تشکیل میدهند.
در مطالعهای دیگر عوامل مؤثر بر بروز سیالب شهری در
حوزه آبخیز شهر ایالم بررسی شد ( Baghalani et al.,
 .)2019با توجه به نتایج بهدست آمده از تحلیل
حساسیت عوامل مهم مدل ،خصوصیات مؤثر بر بروز
سیالب در شهر ایالم را بهترتیب شامل کافی نبودن ابعاد
کانالهای شهری برای عبور حجم سیالب ،افزایش
مناطق نفوذناپذیر ،ضریب زبری مناطق نفوذپذیر ،شیب،
مساحت ،عرض معادل و ضریب زبری مناطق نفوذناپذیر

تشخیص داده شد .در پژوهش دیگر در حوضه گیالرد
دماوند ،بهمنظور ارزیابی مناطق تحت تأثیر سیالب از
روش ارزیابی چند معیاری استفاده شد .در این پژوهش
ابتدا عوامل مؤثر برای وقوع سیل در منطقه بررسی شده
و مهمترین آنها شامل میزان بارندگی ساالنه ،مساحت
و شیب حوضه ،تراکم شبکه زهکشی ،کاربری اراضی و
نوع خاک استفاده و سپس با استفاده از روش فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ،این عوامل وزندهی و در پایان
برحسب وزن نهایی بهدست آمده ،میزان خطرپذیری
دستهبندی شده است .نتایج نشان داد که میزان بارندگی
ساالنه با  21/5درصد بیشترین و کاربری اراضی با 3/0
درصد کمترین تأثیر را داشتهاند ( Damavandi et al.,
 .)2012در تحقیقی دیگر با استفاده از مدل فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ،مناطق با بیشترین ظرفیت تولید
رواناب و سیل در حوزه آبخیز استان مازندران تعیین
شده است .بدین منظور از پارامترهای ارتفاع ،شیب،
کاربری اراضی ،زمینشناسی ،شدت جریان تجمعی و
شدت بارش استفاده و نقشه درجه سیلخیزی محدوده
مطالعاتی در پنج دسته مختلف شامل خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلی کم استفاده شد ( Shahiri
 .)Tabarestani & Zokaei, 2020همچنین در
مطالعهای ،با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی،
تصاویر ماهوارهای ،دادههای هواشناسی ،تحلیل سلسله
مراتبی ،پتانسیل سیلخیزی حوزه آبخیز قرهسو
مدلسازی و نقشه نهایی خطر سیلخیزی بر پایه
ترکیبی از عوامل مؤثر و بر اساس روش ترکیب خطی
وزندار ( )WLCتهیه شده است که کالسهای خطر
متفاوتی در حوزه مشخص شده است ( Mohamadi et
.)al., 2020
 Al-Ghamdiو همکاران ( )2102شهر مکه را با
استفاده از آنالیزهای مکانی در  GISاز نظر خطر سیل
گرفتگی بر پایه دو سیل مهم سالهای  0001و 2101
پهنهبندی کردند و نقشه پتانسیل سیالب شهری را برای
مناطق مختلف آن بهدست آوردند Elsheikh .و همکاران
( )2105در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر سیالب در
مالزی پرداخته شد و چهار فاکتور بارندگی سالیانه ،شیب
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زمین ،شبکه زهکشی و نوع خاک را مورد بررسی قرار
گرفته دادند .نتایج حاصل از بررسی توسط  GISو AHP
بیانگر این بوده است که بارندگی سالیانه با  30/7درصد
بیشترین و نوع خاک با  00درصد کمترین تأثیر را در
وقوع سیالب دارند Sheeba .و  )2101( Zehraبا ادغام
 AHPو  GISبه تجزیه و تحلیل مناطق مستعد سیل و
تهیه نقشه خطر سیالب در پاییندست رودخانه سند در
پاکستان پرداختند .شیب ،جهت ،انحنا ،خاک ،فاصله از
شبکه فاضالب ،کاربری اراضی ،بارش ،جهت جریان و
تجمع جریان بهعنوان عوامل مؤثر در جاری شدن سیل
در حوضه سند مورد بررسی قرار گرفته شد .همچنین
در تحقیق دیگر به ارزیابی خطر بالقوه جاری شدن
سیالبهای شهری و شناسایی عوامل مؤثر در کاهش
خطر سیل پرداخته شده است .نتایج پژوهش آنها بیانگر
آن است که رفتار انسان با محیط ،عوامل محیطی و
انسداد در شبکههای فاضالب شهری از عوامل تأثیرگذار
هستند ( Ozturk .)Kuei-Hsien et al., 2019و
همکاران ( )2120برای پهنهبندی خطر سیل در استان
کوروم ترکیه از  AHPمبتنی بر  GISاستفاده نمودند که
نتایج نشان داد منطقه مورد مطالعه در پنج کالس خطر
سیل (بسیار باال ،باال ،متوسط ،کم و بسیار کم)
طبقهبندی شده است.
شهر ایالم همانند بسیاری از شهرها در خروجی دو
حوضه پرشیب (ارغوان و کلانار) قرار گرفته است که از

گذشته به تناوب محل ورود سیلهای فراوانی به داخل
شهر بوده که سیل سال  0300نمونهای مخرب از آنها
میباشد .با توجه به تفاوتهای طبیعی این دو زیرحوضه،
عکسالعمل آنها در برابر بارش یکی نبوده و سیلخیزی
آنها نیز متفاوت خواهد بود .در این تحقیق ،پهنهبندی
پتانسیل سیلخیزی دو زیرحوزه آبخیز در باالدست شهر
ایالم با استفاده از مقایسه تحلیلی عوامل مؤثر در وقوع
سیالب و تهیه نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در
این دو زیرحوضه مدنظر است.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد بررسی
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،زیرحوضههای
ارغوان و کلانار از حوزه آبخیز شهر ایالم میباشند
(شکل  .)0این دو زیرحوضه بهترتیب با مساحتی برابر
 00/0و  0/00کیلومترمربع و موقعیت جغرافیایی بین
 33درجه و  31دقیقه تا  33درجه و  01دقیقه عرض
شمالی و  01درجه و  21دقیقه تا  01درجه و  31دقیقه
طول شرقی در شمال حوزه آبخیز شهر ایالم قرار دارند.
طول آبراهههای اصلی در دو زیرحوضه کلانار  2/17و
ارغوان  7/23کیلومتر و تراکم شبکه آبراههای دو
زیرحوضه بهترتیب  0/00و  2/2کیلومتر در کیلومترمربع
میباشد ،حداکثر ارتفاع زیرحوضهها  2015متر و حداقل
ارتفاع  0502متر میباشد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی زیرحوضههای مورد مطالعه در کشور و استان ایالم
Figure 1- Geographical location of the studied subwatersheds in the country and Ilam province
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در این بررسی با توجه به اهداف پژوهش ،در مرحله
اول ،عوامل مؤثر در پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی ،از
طریق مطالعات کتابخانهای شناسایی و با نظر اساتید و
کارشناسان و مطابق با تکنیک تحقیق تکمیل شد و
نقشه هر یک از پارامترها در محیط  GISتهیه شد .با
توجه به اینکه دو زیرحوضه دقیقاً در کنار هم قرار
گرفتهاند  ،در بسیاری از عوامل با هم شباهت داشته و
این عوامل در نظر گرفته نشدهاند .لذا بهعنوان مثال،
علیرغم اهمیت بارش از نظر شدت و میزان تأثیر بر
سیلخیزی ،چون برای دو زیرحوضه مورد مطالعه از آمار
ایستگاه سینوپتیک ایالم که در داخل حوضه اصلی قرار
گرفته ،استفاده شده است ،بنابراین تفاوتی وجود نداشته
و از لیست عوامل مؤثر حذف شده است .برای سایر
عوامل هم به همین ترتیب در صورت تطابق کامل ،در
نظر گرفته نشده و از محاسبات حذف شدهاند.
 .0شیب :عامل شـیب یکی از پارامترهای مهم در
هیدرولوژی است .شیب حوضه رابطه مسـتقیم و
پیچیـدهای بـا مقـدار نفوذپـذیری ،جریان سطحی و
رطوبت خـاک داشته و نقـش زیادی در ایجاد سیالب
در حوضهها ایفا میکند .در این تحقیق نقشه شیب
از مدل رقومی ارتفاعی منطقـه ،مستخرج از نقشه
توپوگرافی با مقیاس  0:25111تهیه شده است.
 .2زمینشناسی :واحدهای زمینشناسی حوضه مورد
مطالعه شـامل سـازندهای آسـماری ،پابـده،
گچسـاران و پادگانـههـای آبرفتـی جـوان کواترنر
میباشد .برای بررسی تأثیر عامل زمینشناسـی،
نقشه سازمان زمینشناسی کشور با مقیـاس
 0/011111در منطقه مورد مطالعه بهصورت رقومی
درآمدند.
 .3گروههای هیدرولوژیکی خاک :با توجه به اهمیت
خاک از نظر بافت و ساختمان و سایر خصوصیات ،در
این مطالعه از گروههای هیدرولوژیکی بهعنوان
شاخصی از خاکشناسی استفاده شده است .لذا
پارامتر گروههای هیدرولوژیکی بر اساس نقشه بافت
خاک و طبق استاندارد برای زیرحوضههای مورد
مطالعه در نظر گرفته شده است.

 .0پوشش زمین :کاربری و نوع پوشش زمین از
فـاکتورهای کلیدی مؤثر بر سیلخیزی میباشند .در
این تحقیق از معیـار شـاخص پوشـش گیـاهی
 NDVIبرگرفته از تصاویر ماهوارهای استفاده شده
است.
 .5شکل حوضه :با توجه به اهمیت شکل حوضه بر زمان
تمرکز و سیلخیزی ،از این پارامتر استفاده شده
است .بدین ترتیب که هر چه شکل حوضه کشیدهتر
باشد ،زمان تمرکز بیشتر و سیلخیزی کمتر خواهد
بود که در این تحقیق برای تعیین و مشخص کردن
شکل حوضهها از ضریب فرم یا شکل حوضه از روش
هورتون بر اساس رابطه  0استفاده شده است:
A

=F.F.

رابطه ()0
که در آن  :Aسطح و  :Lطول حوضه بوده و عبارت
از طول خطی است که نقطه خروجی حوضه را با یک
خط مستقیم به دورترین نقطه مرز حوضه وصل میکند.
تراکم زهکشی نیز بر اساس رابطه  2محاسبه شده است:
L2

∑Li

=𝜇
رابطه ()2
A
در این رابطه :Li ،طول تمام آبراههها برحسب
کیلومتر :A ،مساحت برحسب کیلومترمربع است.
در مرحله بعد ،جهت وزندهی پارامترها از مدل
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده شد که
ترکیب این مدل با نرمافزارهای  GISابزار قدرتمندی
برای پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی فراهم میکند .مدل
 AHPبرای تعیین وزن نهایی پارامترها ،از ماتریس
مقایسه و رابطه دوبهدو فاکتورها بهره میبرد که این
عملیات در نرمافزار  Expert Choiceمحاسبه گردید .کار
این نرمافزار تعیین هدف تحقیق ،مشخص نمودن
پارامترهای دخیل در آن ،وزندهی پارامترها و در نهایت
رسیدن به نتیجه (تعیین وزن هر یک از پارامترها)
میباشد .سپس ،ماتریس مقایسات زوجی پارامترهای
مختلف تهیه و نتـایج حـاصـل از نـظرات اسـاتیـد و
کارشناسان (از طریق پرسشنامه) در خصوص عوامل
مؤثر در سیلخیزی وارد نرمافزار Expert Choice
گردید .ضمن ًا با ورود جداگانه نظرات کارشناسان به
نرمافزار ،مقدار نهایی وزن هر کدام از پارامترها از طریق
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میانگین حسابی نیز محاسبه گردید .سپس برای هر
ماتریس ،نرخ ناسازگاری ( )I.R.که معیار مناسبی برای
قضاوت در مورد آن میباشد ،محاسبه گردید .چنانچه
این عدد کوچکتر یا مساوی  1/0باشد سازگاری سیستم
قابلقبول است وگرنه باید در قضاوتها تجدیدنظر شود.
در نهایت وزن نهایی هر پارامتر بر اساس جداول
استاندارد و مدلها مشخص و در محیط نرمافزاری
 ArcGISبا تلفیق نقشههای وزندهی شده پارامترها،
نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی هر دو زیرحوضه
بهدست آمد که شامل پهنههایی با احتمال سیلخیزی
خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میباشد و
سرانجام دبی ویژه هر یک از زیرحوضههای ارغوان و
کلانار برای مشخص شدن میزان سیلخیزی در
زیرحوضهها بر اساس روش فولر محاسبه گردید .دبی
ویژه یا مخصوص ،میزان دبی ناشی از واحد سطح است
که برحسب مترمکعب بر ثانیه بر کیلومترمربع بیان
میگردد .این عامل امکان مقایسه دو ناحیه را از نظر
میزان آبدهی فراهم مینماید ،بنابراین با محاسبه دبی

ویژه زیرحوضههای ارغوان و کلانار ،در نهایت
زیرحوضهای که دارای دبی ویژه بیشتری باشد ،بهعنوان
حوضه سیلخیز معرفی شده است.

نتایج
نقشههای اولیه مورد استفاده بهمنظور پهنهبندی
پتانسیل سیلخیزی در زیرحوضههای ارغوان و کلانار
در شکلهای  2تا  5نشان داده شده است.
تراکم زهکشی بهطور مؤثری به لیتولوژی ،شیب و
شرایط اقلیمی مربوط میشود و نقش اساسی در زمان
تمرکز و اوج سیالب در هر حوضهای دارد .در این راستا
زیرحوضههای ارغوان و کلانار به ترتیب دارای تراکم
زهکشی  2/2و  0/00کیلومتر در کیلومترمربع بودهاند و
همچنین ضریب شکل آنها بهترتیب برابر با  1/5و 1/0
محاسبه شده است که این موضوع نشان دهنده این است
که زیرحوضه کلانار با شکلی نزدیک به گرد دارای زمان
تمرکز کمتر و در نتیجه پتانسیل سیلخیزی بیشتری
است.

شکل  -3نقشه زمینشناسی زیرحوضههای ارغوان و کلانار

شکل  -2نقشه شیب زیرحوضههای ارغوان و کلانار

Figure 2- Geological map of the Arghavan and
Kal-Anar subwatersheds

Figure 3- Slope map of Arghavan and Kal-Anar
subwatersheds
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شکل  -0نقشه گروههای هیدرولوژیکی زیرحوضههای

شکل  -8نقشه پوشش گیاهی زیرحوضههای ارغوان و

ارغوان و کلانار

کلانار

Figure 4- Map of hydrological groups of Arghavan
and Kal-Anar subwatersheds

Figure 5- Vegetation map below the Arghavan
and Kal-Anar subwatersheds

ماتریس مقایسات زوجی پارامترهای مختلف در
نرمافزار  Expert Choiceبر اساس نظرات اساتید و
کارشناسان مرتبط تنظیم و نتایج حاصل از آن در جدول
 0نشان داده شده است .با توجه به محاسبات انجام شده،
نرخ ناسازگاری پرسشنامههای تکمیل شده ،کمتر از

 1/0بوده و میزان سازگاری مورد قبول است .پس از
مشخص شدن میزان سازگاری پرسشنامهها و تلفیق
همه پرسشنامهها با استفاده از میانگین حسابی ،در
نهایت ماتریس همبستگی بین عوامل مؤثر ایجاد شده
است.

جدول  -1ماتریس همبستگی بین پارامترهای مؤثر بر اساس نظرسنجی کارشناسان
Table 1- Correlation matrix between effective parameters based on expert opinion polls
شکل
تراکم
گروههای
پوشش
پارامترها
زمینشناسی
شیب
حوضهها
زهکشی
هیدرولوژیکی
گیاهی

Slope

1

Geology

Hydrological
groups

Drainage
density

Shape of
watersheds

1.1

3.1

2.1

2.6

3.3

1

2.8

1.8

2.5

3.0

1

1.2

1.4

1.9

1

2.4

2.0

1

1.7

Vegetation

1

در مرحله بعد و پس از مشخص شدن وزن هر کدام
از پارامترها ،مقادیر بهدست آمده وارد نرمافزار Expert

parameters

شیب
Slope

پوشش گیاهی
Vegetation

زمینشناسی
Geology

گروههای هیدرولوژیکی
Hydrological groups

تراکم زهکشی
Drainage density

شکل حوضهها
Shape of watersheds

 choiceشد که وزن نهایی هر گزینه در یک فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی از مجموع حاصلضرب اهمیت
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پتانسیل سیلخیزی شیب با وزن  1/203بیشترین تأثیر
را در پتانسیل سیلخیزی و شکل حوزهها با وزن 1/172
کمترین تأثیر را داشته است.

معیارها در وزن گزینهها بهدست آمده است .در این
تحقیق پس از ورود اطالعات ،نرمافزار با مقایسه زوجی
دادهها ی ورودی ،وزن نهایی پارامترهای دخیل در
پتانسیل سیلخیزی محاسبه شده که نتایج آن در
جدول  2آورده شده است .با توجه به نتایج حاصل از
نرمافزار  Expert choiceاز بین پارامترهای مؤثر در

شکلهای  1تا  00نقشههای وزندهی شده جهت
پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در زیرحوضههای مورد
مطالعه را نشان میدهند.

جدول  -3وزن نهایی پارامترهای مؤثر در پتانسیل سیلخیزی زیرحوضههای ارغوان و کلانار
Table 2- Final weight of effective parameters in flooding potential of Arghavan and Kal-Anar
subwatersheds
گروههای
تراکم
شکل
وزن
پوشش
پارامترها
شیب
هیدرولوژیکی زمینشناسی
زهکشی
حوضهها
نهایی
گیاهی

Final
weight

Shape of
watersheds

Drainage
density

Hydrological
groups

Geology

0.293

3.3

2.6

2.1

3.1

1.1

0.260

3.0

2.5

1.8

2.8

1

0.126

1.9

1.4

1.2

1

0.150

2.0

2.4

1

0.096

1.7

1

0.072

1

Vegetation

Slope

parameters

1

شیب
Slope

پوشش گیاهی
Vegetation

زمینشناسی
Geology

گروههای هیدرولوژیکی
Hydrological groups

تراکم زهکشی
Drainage density

شکل حوضهها
Shape of watersheds

شکل  -1نقشه وزندهی شده پوشش گیاهی

شکل  -8نقشه وزندهی شده شیب

Figure 6- Weighted map of vegetation

Figure 7- Weighted slope map
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شکل  -5نقشه وزندهی شده گروههای هیدرولوژیکی

شکل  -9نقشه وزندهی شده زمینشناسی

Figure 8- Weighted map of hydrological groups

Figure 9- Weighted geological map

شکل  -11نقشه وزندهی شده شکل حوضهها

شکل  -11نقشه وزندهی شده تراکم زهکشی

Figure 10- Weighted map of watersheds

در مرحله آخر ،نقشه نهایی پهنهبندی پتانسیل
سیـلخیزی زیـرحــوضههای ارغـوان و کـلانار بـا
تلفیق الیههای مخـتلف و اعمال وزن هر کدام و
همچنین با دخالت رتبهبندی آبراههها و ضریب شکل

Figure 11- Weighted map of drainage density

حوضهها تهیه شد .شکل  02نقشه پهنهبندی پتانسیل
سیلخیزی زیرحوضه ارغوان و شکل  03نقشه
پهنهبندی پتانسیل سیـلخیزی زیرحوضه کلانار را
نشان میدهد.
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شکل  -13نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی زیرحوضه ارغوان
Figure 12- Flood potential zoning map of Arghavan subwatersheds

شکل  -12نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی زیرحوضه کلانار
Figure 13- Flood potential zoning map of Kal-Anar subwatersheds
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خیلی زیاد است ،عموم ًا شامل شیبهای باالی 11
درصد ،پهنههایی پوشیده از سازندهای با نفوذپذیری
خیلی کم ،سطوح عاری از پوشش گیاهی (مناطق
مسکونی) و سطوح فاقد پوشش خاکی میباشد .شکل
 00درصد پهنههای سیلخیز با وقوع خیلی زیاد در
سطح زیرحوضههای ارغوان و کلانار را نشان میدهد.

زیرحوضههای ارغوان و کلانار از لحاظ عوامل مورد
بررسی (شیب ،پوشش گیاهی ،زمینشناسی ،گروههای
هیدرولوژیکی خاک ،تراکم زهکشی و شکل حوضه) ،به
پهنههایی با احتمال سیلخیزی خیلی کم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلی زیاد پهنهبندی شده که دارای ویژگیهایی
میباشند :پهنههایی که احتمال وقوع سیل در آنها
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شکل  -10سهم عوامل مؤثر در سیلخیزی در کالس خیلی زیاد
Figure 14- The share of factors influencing with very high flooding class

پهنههایی که احتمال وقوع سیل در آنها زیاد است،
شامل شیبهای  25-11درصد ،پهنههایی پوشیده از
سازندهای با نفوذپذیری کم ،سطح لخت و بدون پوشش

گیاهی (زمین بایر) و خاک دارای نفوذپذیری کم
میباشد .شکل  05درصد پهنههای سیلخیز با وقوع زیاد
در سطح زیرحوضههای ارغوان و کلانار را نشان میدهد.
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شکل  -18سهم عوامل مؤثر در سیلخیزی در کالس وقوع زیاد
Figure 15- The share of factors influencing with high flooding class
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گیاهی متوسط (مرتع) و خاک دارای نفوذپذیری متوسط میباشد.
شکل  01درصد پهنههای سیلخیز با وقوع متوسط در
زیرحوضههای ارغوان و کلانار را نشان میدهد.

از طرفی دیگر ،پهنههایی که احتمال وقوع سیل در آنها
متوسط است ،عموماً شامل شیبهای  02-25درصد ،پهنههایی
پوشیده از سنگهای با نفوذپذیری متوسط ،سطح دارای پوشش
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شکل  -11سهم عوامل مؤثر در سیلخیزی در کالس وقوع متوسط
Figure 16- The share of factors influencing with moderate flooding class

از طرف دیگر ،پهنههایی که احتمال وقوع سیل در
آنها کم است ،شامل شیبهای  5-02درصد و سطوح
دارای پوشش گیاهی نسبت ًا زیاد (مرتع -بوتهزار)

میباشد .شکل  07درصد پهنههای سیلخیز با وقوع کم
در سطح زیرحوضههای ارغوان و کل انار را نشان
میدهد.
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شکل  -18سهم عوامل مؤثر در سیلخیزی در کالس وقوع کم
Figure 17- The share of factors influencing with low flooding class
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پهنههایی با احتمال سیلخیزی خیلی کم نیز ،عموم ًا
شامل شیبهای  1-5درصد ،پهنههایی پوشیده از
سنگهای با نفوذپذیری خیلی زیاد و سطح دارای

پوشش گیاهی زیاد (جنگل انبوه) میباشند .شکل 00
درصد پهنههای سیلخیز با وقوع خیلی کم در سطح
زیرحوضههای ارغوان و کلانار را نشان میدهد.
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شکل  -15سهم عوامل مؤثر در سیلخیزی در کالس وقوع خیلی کم
Figure 18- The share of factors influencing with very low flooding class

برای مقایسه میزان سیلخیزی زیرحوضهها ،از
مقایسه میزان دبی ویژه زیرحوضهها استفاده شده است
که نتیجه آن بهصورت روابط  3و  0بهدست آمده است:
رابطه ()3
5.5
 = 18.4دبی ویژه زیرحوزه ارغوان
= 0.29 m3/s.km2
رابطه ()0
2.3
 = 4.41دبی ویژه زیرحوزه کل انار
=0.52 m3/s.km2
با توجه به محاسبات انجام شده ،زیرحوضه کلانار
دارای دبی ویژه بیشتری نسبت به زیرحوضه ارغوان است
که در نتیجه زیرحوضه کلانار دارای آبدهی بیشتر و
بهتبع آن دارای سیلخیزی بیشتری نسبت به زیرحوضه
ارغوان میباشد.

بحث
قرار گرفتن دو زیرحوضه ارغوان و کلانار با شیب تند و
سیلخیز در باالدست شهر ایالم ،انگیزه انجام این تحقیق
بوده است .بررسیهای اولیه نشاندهنده تفاوتهایی در

شدت سیلخیزی آنها بوده است .در این تحقیق این
فرضیه آزمون شده تا نتایج آن چراغ راه مدیران اجرایی
باشد.
نقشه نهایی پهنهبندی وقوع سیل در این زیرحوضهها
نشان میدهد که میتوان منطقه را از نظر سیلخیزی
به پنج پهنه خطر وقوع سیل یعنی پهنههایی با احتمال
وقوع خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تفکیک
نمود .با توجه به نقشه پهنهبندی وقوع سیل ،میتوان
گفت که پهنههایی با کالس سیلخیزی خیلی زیاد ،در
زیرحوضه ارغوان  0/05درصد (عمدتاً واقع شده در
شمال حوضه) و زیرحوضه کلانار  00/77درصد (عمدت ًا
واقع شده در شمالشرق حوضه) ،پهنههایی با کالس
سیلخیزی زیاد ،در زیرحوضه ارغوان  00/00درصد
(عمدتاً واقع شده در شمال و شمالغرب حوضه) و
زیرحوضه کلانار  35درصد از مساحت (عمدتاً واقع شده
در دامنههای شمال ،شمالشرق و جنوبشرق حوضه)،
پهنههایی با کالس سیلخیزی متوسط ،در زیرحوضه
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ارغوان با  50/23درصد (پراکنده در تمام دامنههای
حوضه) و زیرحوضه کلانار با  01/10درصد (عمدتاً واقع
شده در میانه و جنوبغرب حوضه) ،پهنههایی با کالس
سیلخیزی کم ،در زیرحوضه ارغوان شامل 00/35
درصد (عمدتاً واقع در جنوب و جنوبشرق حوضه) و
زیـرحـوضه کـلانار با  0/01درصد (عمدت ًا واقع شده در
میانه و جنوب حوضه) و پهنههایی با کالس سیلخیزی
خیلی کم ،در زیرحوضه ارغوان  2/01درصد (عمدتاً واقع
شده در میانه و جنوبشرق حوضه) و زیرحوضه کلانار
با  0/25درصد (عمدتاً واقع شده در جنوب و شمالشرق
حوضه) از کل سطح زیرحوضهها را به خود اختصاص
دادهاند.
نتایج حاصل از نقشه نهایی پهنهبندی پتانسیل
سیلخیزی در زیرحوضههای ارغوان و کلانار نشان
دهنده این است که زیرحوضه کلانار بهدلیل برخورداری
از شیب زیاد ،سازندهای نفوذناپذیر ،سطح دارای پوشش
گیاهی اندک و شکلی نسبتاً گرد و همچنین داشتن دبی
ویژه زیاد ( 1/52مترمکعب بر ثانیه بر کیلومترمربع)
نسبت به زیرحوضه ارغوان (دبی ویژه  1/20مترمکعب
بر ثانیه بر کیلومترمربع) دارای پتانسیل سیلخیزی
بیشتر و زیرحوضه ارغوان بهدلیل داشتن سطحی
گسترده و کشیده نسبت به زیرحوضه کلانار حجم
بیشتری از سیل را در زمان تمرکز در برمیگیرد .از طرف
دیگر نتایج حاصل از بررسی توسط مدل  AHPبیانگر
این است که شیب با  20/3درصد بیشترین و شکل
حوضه با  7/2درصد کمترین تأثیر را در وقوع سیالب
دارند.
بنابراین بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که
کارشناسان باید به زیرحوضه کلانار که دارای پتانسیل
سیلخیزی بیشتری است ،توجه بیشتری داشته باشند
- Abedini, M. & Beheshti Javid, E. (2016).
Potential flooding, ANP, fuzzy logic, zoning,
Lighvan river. Geographic Space, 55, 293)312. (In Persian
& - Al–Ghamdi, K., Mirza, M., Elzahrany, R.
Dawod, G. (2012). GIS evaluation of urban

و درمجموع راهکارهای مناسبتری را برای مقابله با
سیل در این زیرحوضهها ارائه دهند تا در این صورت
بتوان با کمترین هزینه در برابر خسارتهای جانی و مالی
فراوانی که ممکن است در این زیرحوضهها اتفاق بیفتد،
جلوگیری و مقابله شود .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
 Abediniو  Baghalani ،)2101( Beheshti Javidو
همکاران ( Rostami ،)2100و Sani ،)2100( Kazemi
( Elsheikh ،)2110و همکاران ( ،)2105تطابق
موضوعی داشته و مورد تأیید است.

نتیجهگیری کلی
با توجه به اینکه برخی از عوامل غیرقابل تغییر و برخی
راهکارها پرهزینه هستند در واقع تنها میتوان بر روی
برخی عوامل اشاره شده متمرکز و کار مدیریتی انجام
داد .مشاهدات میدانی در این زیرحوضهها نیز مؤید نتایج
تحقیق است و نشاندهنده این است که مدیران اجرایی
بر اساس دید کارشناسی و تجربه مسائل اجرایی را
منطبق با نتایج این مطالعه پیش میبرند که این خود
باعث اعتماد علمی به مدلهای مدیریتی مورد استفاده
مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میباشد .با توجه به
شرایط سیلخیزی و رسوبخیزی زیرحوضههای مورد
بحث و همچنین قرار گرفتن این حوضهها در باالدست
شهر ایالم ،کنترل و احیای وضعیت جاری نیازمند
اقدامات سریعی است که پیشنهاد میشود در قالب
مدیریت جامع حوزه آبخیز اعمال گردد.

سپاسگزاری
این مقاله در راستای اهداف هسته پژوهشی مدیریت
جامع حوزه آبخیز معاونت پژوهشی دانشگاه ایالم تهیه
شده است.
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