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 چکیده

هاای با افزایش شدت و فراوانی سیل، نگرانی کهطوریبهجهانی است  ترین مشکلاتیکی از بزرگ سیلاب

ایان  و ضررهای اقتصادی ناشای از سایل افازایش یافتاه اسات  در ومیرمرگجهانی در خصوص افزایش 

ایساتگاه سایپویتی ،  یهاادادهای، (، تصاویر ماهوارهGISاطلاعات جغرافیایی )تحقیق با استفاده از سامانه 

ساو خیازی ووضاه ربریاز قاره( یتانسیل سیلWLCها )و روش تلفیق لایه (AHPتحلیل سلسله مراتبی )

ترکیبای از عوامال و عپاصار اقلیوای و فیزیکای خیزی بر یایه نقشه نهایی خطر سیل سازی شده است مدل

شپاسای، کااربری اراضای، باارش، فاصاله از عامل یوشش گیاهی، ارتفاع، مسایل سایلابی، زماین 11یعپی 

ها باا روش تحلیال سلساله مراتبای وزن هر ی  از معیاررودخانه، شیب، خاک و تراکم زهکشی تهیه شد  

(AHPو ) خیازی از روش ترکیاب ها برای تهیه نقشه یتانسایل سایلسازی فضایی و تلفیق لایهجهت مدل

 4طبقاه خیزی نشان داد کاه بپدی ریس  سیلنتایج واصل از یهپه( استفاده گردید  WLCدار )خطی وزن

درصاد،  4/8ا خیزی خیلی زیااد بانیز با یتانسیل سیل 5درصد و طبقه  7/31ای با خطر زیاد با رده عپوانبه

درصاد از محادوده  21در مجووع وادود  که بیشتر در مپاطق کوهستانی شوال و مرکز مپطقه واقع هستپد

زیاد تا خیلی زیاد در بر گرفته است و به دلیل ایپکاه بیشاترین  خطریذیر خیزسیلهای ووضه ربریز را یهپه

ویژه باشپد  طبقات ی  تاا ساه  موردتوجه دارینقش را در تولید رواناب دارند، باید از نظر مدیریت ربخیز

هاای مرکاز، جپاوب و خیزی کم تا متوسط با قرارگیری در مپاطق کم ارتفاع، دامپه و دشاتبا یتانسیل سیل

 اند  درصد از مپطقه را در بر گرفته 96اند و بیش از غرب ووضه قرار گرفته

 سومراتبی، قره سلسلهخیزی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سیل :هاواژهکلید
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 مقدمه -9

ترین مخاطرات در سطح جهان است که سبب خسارات زیادی به بخش کشاورزی، شیلات، مساکن و سیلاب مهم

(  3118و هوکااران،  1گاذارد )اانا های اقتصادی و اجتواعی تأثیر میروی فعالیت شدتبهگردد و ها میزیرساخت

گیارد و فقاط در رخارین های ناشی از بلایای طبیعی را در بر مایومیرمرگر درصد از رما 41سیلاب ودود  کهطوریبه

میلیارد نفر را تحت تاأثیر قارار داد )ازمونیاه  1.4هزار نفر را رقم زد و زندگی ودود  111دهه قرن بیستم، مرگ ودود 

میار و وافازایش مارگهای جهانی در خصوص های سیل، نگرانی(  با افزایش شدت و فراوانی رخداد3113، 3و امربی

( در 3111و هوکااران ) 4موکاناد ( 3113و هوکااران،  2ضررهای اقتصادی ناشی از رن افزایش یافته اسات )سارودی

خیزی، به شپاسایی عوامل ماؤثر در خطار سازی میزان تأثیر عوامل مؤثر در سیلو کوی AHPویتپام با استفاده از روش 

هاا ابتادا باا در و روش مجواوع رتباه GIS( در هپد با استفاده از تکپی  3113) 5سیلاب یرداختپد  سائیپی و کائوشی 

عوامل هیدرولوژی، شیب، نوع خاک، تراکم زهکشی و یوشش زماین نقشاه خطار سایل را در  نظر گرفتن وزنی برای

-ی زماینهای مپطقه فیولیپ  ااین باا توجاه باه معیارهاا( در بزرگراه3111و هوکاران ) 9کین سه کلاس تهیه کردند 

بپدی خطر سایلاب باا اساتفاده از مادل شپاسی، شدت بارش، فراوانی سیلاب، ژئومورفولوژی و یوشش گیاهی، به یهپه

معیااره باه تهیاه در تحقیقی با استفاده از رویکارد اپاد (3116و هوکاران ) 7فرریپد تحلیل سلسله مراتبی یرداختپد  میر

معیااره گیری اپاد  در این مطالعه از دو قانون تصویملوان اقدام کردندخیزی برای رودخانه مولد در رنقشه ریس  سیل

و هوکااران  8ایروبایدار، برای ارزیابی خطر سیل در مپطقاه اساتفاده شاده اسات  مختلف و ی  رویکرد اضافه وزن

ساه های شهری و تعیین عوامل مؤثر در کاهش خطر سایل در باوردو فران( به بررسی خطر جاری شدن سیلاب3115)

تواناد باشاد  ان با محیط یکای از عوامال در ایجااد یاا کپتارل سایلاب ماینسنشان داد که رفتار ا هارننتایج   یرداختپد

و  6مولاا کاوی های شهری از عوامل تأثیرگاذار هساتپد  یورتیهای فاضلابهوچپین عوامل محیطی و انسداد در شبکه

 1657واکپش هیدروژئومورفی  سایلاب ناگهاانی  وتحلیلتجزیهبه  GIS( بر اساس ی  مدل مبتپی بر 3119هوکاران )

فشاار عربساتان و مدیتراناه در های کم( سامانه3116) 11های دارند و یژوهبر اساس یافته شهر والپسیای اسپانیا یرداختپد 
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ب غربای ایاران های فراگیر، شدید و بادوام ایران دارند و نیوه غربی و جپوسطح زمین بیشترین نقش را در وقوع بارش

 اند ها را به خود اختصاص دادهبارش گونهاینزاگرس بیشیپه تورکز  هایکوهرشتهمپطبق بر 

اناد های رود زرد در جپوب غرب ایران، عپوان کاردهخیزی زیرووضه( با بررسی سیل1287ثقفیان و قرمز اشوه )

گاذار روی امترهای فیزیکای از عوامال تاأثیرگیاهی، فاصله از خروجی و برخی یارکه عواملی اون نوع خاک، یوشش

اناد کاه باه ( در ووضه اصفهان و سیرجان به این نتیجاه رسایده1288هاست  نجفی و نصری )خیزی زیر ووضهسیل

تارین تاأثیر را در ایجااد یاا بایش 1های درجاه ترتیب عوامل زمان تورکز، شیب سطح ووضه و تراکم زهکشی ربراهه

 افازارنرمدر ووضه ربخیز کپجانچم در استان ایلام باا اساتفاده از  (1286دارند  امیدوار و کیانفر )های سیلابی تشدید دبی

ARCGIS  خیازی را تهیاه کردناد  یارامتر ژئومتری، فیزیوگرافی، نفوذیذیری و اقلیوی نقشاه سایل 38و در نظر گرفتن

هاای اطلاعااتی در تولید رواناب و هوپوشانی لایه عامل مؤثر در 14( با در نظر گرفتن 1261علایی طالقانی و هوایونی )

یهپه تولید سیلاب بالا، نسبتاً بالا، متوساط، نسابتاً کام و  5ووضه دیپور در شوال شرق استان کرمانشاه را به  GISمحیط 

یتانسایل بپادی (، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به یهپاه1261ملکیان و هوکاران ) بپدی کردند کم طبقه

خیازی را شپاساایی بپدی یتانسیل سایلنخست عوامل مؤثر در یهپه هارنخیزی ووضه ربریز اختررباد اقدام کردند  سیل

از معیارها را با استفاده از نظر کارشپاسان، از طریق فرریپد سلسله مراتبی فاازی محاسابه کردناد  ساپ   هرکدامو وزن 

 کاه بپادی کردنادرمده از مپطقه را در هفت کلاس طبقه به دسته، نقشه نهایی خیزی مپطقبپدی یتانسیل سیلبرای طبقه

( 1262ناژاد و هوکااران )نساریندادناد  را در کلاس هفتم تشکیل مای خطرکممپاطق یرخطر در کلاس اول، و مپاطق 

راتبای فاازی خیزی ووضه ربریز باغان در جپوب استان فاارس را باا اساتفاده از روش تحلیال سلساله میتانسیل سیل

(FAHP )3و  1غان در کلااس درصد از محدوده ووضه ربریز با 33قرار دادند  در نتایج خود دریافتپد که  موردبررسی 

درصاد  78خیازی باا اند  مپاطق با یتانسیل کم سیلخیزی بسیار زیاد در مپاطق کوهستانی قرار گرفتهیعپی یتانسیل سیل

بپدی خطر وقوع سیل در ووضه ربریز کرگاانرود ( در یهپه1265عابدیپی و فتحی )اند  رفتهگها قرار ها و دشتدر دامپه

گیارد و باه دلیال درصد از سطح ووضه را طبقه خطر زیاد و نسبتاً زیاد در بار مای 55به این نتیجه رسیدند که بیش از 

وار از یذیر و داشاتن شاکلی دیاوارهنامتر، شیب زیاد، سازندهای نفوذمیلی 1158برخورداری از متوسط بارندگی سالانه 

-ای باه بررسای ویژگای( در مطالعاه1265نظافتی نوین و خوش ولد )  استخیزی نسبتاً زیادی برخوردار قابلیت سیل

هاای های بازگشت مختلف یرداختپاد  نتاایج نشاان داد کاه سایلابهای شهری بالخلواای اردبیل با دورههای سیلاب

های زیادی از اردبیل، باعث بروز خسارت شود  هوچپاین باا اساتفاده تواند در بخشمی ساله 11وتی با دوره برگشت 

 توان مدیریت سیلاب را در نقاط یرخطر این مسیل اعوال نوود از نتایج این تحقیق می

خیازی انجاام شاده اسات  رمده است، مطالعات بسیاری در زمیپه ارزیابی یتانسیل سیلکه در بخش قبلی  طورهوان

شود  ی ، رویکرد رماری که با استفاده از یارامترهای تخصصای مرباوط این مطالعات دو رویکرد غالب مشاهده میدر 
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گیرد و رویکرد دوم در بستر سیستم اطلاعات جغرافیاایی و های هواشپاسی انجام میهای ووضه ربریز و دادهبه ویژگی

  در این مطالعاه باا توجاه باه استبپدی یهپه صورتبهو نتیجه رن  شودها و اطلاعات مکانی انجام میبا استفاده از داده

های فراوان، تلاش بر این است تا بار اسااس رویکارد دوم و های گذشته در استان کرمانشاه و خسارتهای سالسیلاب

کرمانشااه ساو اساتان خیزی در ووضه ربریز قارهگیری اپدمعیاره، یتانسیل سیلهای تصویممعیارهای مکانی و تکپی 

 مورد ارزیابی قرار بگیرد  

 هاروشو  مواد -2

 همطالعمنطقه مورد -9 -2

ثانیاه عار   54درجاه و  24ثانیاه تاا  21درجه و صفر دقیقاه و  24 جغرافیایی مختصات با سوقره ربخیز ووضۀ

  اسات شاده واقاع ایران، غرب در و کرمانشاه استان در شرقی طولدقیقه  33 درجه 47دقیقه تا  33درجه  49شوالی و 

 در و اسات کرخاه ربخیز ووضۀ مهم یهازیرووضه از رن، خروجی در قورباغستان یهیدرومتر اهگایست با ووضه این

 متار 1371 و 2291 ترتیاب باه رن ارتفاع وداقل و وداکثر و کیلومترمربع 5378 رن مساوت  دارد قرار رن غربی شوال

 مارک، اصالی رودخاناۀ ساه  اسات مترمیلی 811 تا 211 بین و متغیر بسیار ووضه این سالیانۀ بارندگی متوسط  است

 و کرمانشااه اساتان و ایاران در ساوقاره ربخیاز ووضاۀ موقعیت 1 شکل  دارند انریج ووضه این در رازرور و سوقره

موجاب های زیادی در ایان ووضاه اتفااق افتااده اسات کاه های گذشته سیلدر سال .دهدمی نشان را اهربراهه شبکۀ

هاای کشااورزی، کاه میلیاردهاا توماان خساارات باه زماین 1268خسارات فراوانی شاده اسات  از جولاه در ساال 

 ها و رثار تاریخی و باستانی وارد کرد زیرساخت

 

 
 منطقه مورد مطالعه -9شکل 



 5                              کرمانشاه استان در سوقره زیربر ۀووض یزیخلیس لییتانس لیتحل                                  نهم سال

    
 وشر -2-2

 سوقرهآبریز خیزی حوضه تعیین پتانسیل سیل -9 -2 -2

 نشان داده شده است در شکل زیر اهاراوب روش یژوهش 
 

 
 فلوچارت فرایند تحقیق -2 شکل

 

خیازی ابتادا معیارهاای ارزیابی یتانسیل سیل مپظوربهدر این تحقیق  نشان داده شده است، 3که در شکل  طورهوان

مربوطه بر اساس مطالعات ییشین انتخاب شده و سپ  بر اساس نظریات کارشپاسای و باا اساتفاده از تکپیا  فرایپاد 

خیزی تولیاد شاد  بپدی سیلدهی و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه یهپهوزن (،AHPمراتبی )تحلیل سلسله

های سایلابی، تاراکم شابکه، شپاسی، بارش، رودخانه، مسیلشپاسی، خاکمعیار شیب، ارتفاع، زمین 11برای این مپظور 

(  جهات 1روند، در نظر گرفته شد )جادول یل به شوار میکاربری اراضی و یوشش گیاهی که عوامل مؤثر در تولید س

( اساتفاده WLCدار )خیزی از روش ترکیاب خطای وزنها برای تهیه نقشه یتانسیل سیلسازی فضایی و تلفیق لایهمدل

  شده است
 

 سو در استان کرمانشاهخیزی حوضه آبریز قرهجهت تعیین پتانسیل سیل مورداستفادهمتغیرهای  -9جدول 

 مطالعات مرجع مقیاس منبع داده معیار ردیف

1 
 فیزیوگرافی

 1262نسرین نژاد و هوکاران،  متر 61 شپاسی رمریکاسازمان زمین ارتفاع

 1261کرم و بدخشان،  متر 61 تولید شده از لایه ارتفاع شیب 3

 1261کرم و بدخشان،  351111/1 شپاسی کشورسازمان زمین شپاسیزمین ژئولوژی 2
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 مطالعات مرجع مقیاس منبع داده معیار ردیف

 1261کرم و بدخشان،  351111/1 موسسه تحقیقات خاک و رب شپاسیخاک 4

5 

 هیدرولوژی

 1261کرم و بدخشان،  متر 61 سازمان هواشپاسی کشور بارش

 1262نسرین نژاد و هوکاران،  351111/1 اداره مپابع رب کشور رودخانه 9

 1262هوکاران، نسرین نژاد و  351111/1 اداره مپابع رب کشور های سیلابیمسیل 7

 1261کرم و بدخشان،  351111/1 هااستخراج از لایه رودخانه زهکش تراکم شبکه 8

6 
 مورفولوژی

 1262نسرین نژاد و هوکاران،  351111/1 برداری کشورسازمان نقشه کاربری اراضی

 1261کرم و بدخشان،  351111/1 ها و مراتعسازمان جپگل یوشش گیاهی 11

 

  AHPیسلسله مراتب فرایند -2-2-2

AHP اگرااه در  گیاری شاپاخت بپدی معیارها در فرایپد تصاویمدهی یا رتبهوزنبرای  یروش عپوانبهتوان یم را

موضاوع  نیابار سار ا شهیشود، اما هوینام برده م رییگمیتصو بانییشت ستمیس عپوانبه GISگذشته اغلب از   ۀسه ده

 GIS کاهازرنجاییبرد، بحث اسات  یم یمپاسب بهره کاف رییگمیتصو بانیشتی ستمیهای ستیاز قابل ستمیس نیا ایکه ر

تاا بتوانپاد  رنادیرا به کاار گ یاصول دیبا لذا ستپد،ین رییگمیتصو بانیهای یشتستمیهای قوی سدارای نسخه یهای فعل

ساازی کپارااهیو  قیاتلف اهاستمیس نیاهای تیمحدود گریاز د  پدیو قضاوت رماده نوا رییگمیابزار را برای تصو نیا

 یبارا (1261 یرضاو یزاده، بپاا یهاا اسات  )اووادرییگمیها، در تصوتیبا ارجح ییایهای اطلاعات جغرافستمیس

 ریااسااس مراوال ز نیااساتفاده شاده اسات  بار ا یسلسله مراتب فرایپداز  خیزی در این تحقیقسیل لییتانسارزیاب 

 گردد یم یفوق ط یریگمیتوسعه یروسه تصو مپظوربه

 با استفاده از  ارهایمع لیو تشک ییشپاساGIS 

 یساختار سلسله مراتب جادیا   

 میتصو  یماتر جادیو ا ارهایمع یها به ازاپهیارزش گز نییتع 

 میتصو  یکردن ماتر اسیمق یب 

 هارننوودن اوزان  زهیو نرمال ارهایمع یدهوزن 

 یاعوال تابع تجوع AHP (1263 ،یور و هوکاران میرزا) یینها یریگمیو تصو 

 (  WLCروش ترکیب خطی وزنی ) -9 -2 -2

معیااره اسات  اسااس ایان روش بار مبپاای میاانگین وزنای اسات و ترین تکپی  در تحلیال ارزیاابی اپادرایج

مقادار  دهد  سپ  با ضرب وزن نسابی درمی هارنهایی به بر مبپای اهویت نسبی معیارها، وزن واًیمستقگیرنده تصویم

ای کاه ها، گزیپاهرید  ی  از باه دسات رمادن وزن نهاایی گزیپاهمی به دسترن معیار، ی  وزن نهایی برای هر گزیپه 
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هاای یکای از روش WLCخواهد بود  تکپیا   موردنظرترین گزیپه برای هدف بیشترین مقدار را داشته باشد، مپاسب

 گردد:حاسبه می( م1است که مطابق معادله ) MCEارزیابی اپد معیاره 

(1                            )S = ∑𝑤𝑖𝑥𝑖 

  در ایان یاژوهش اساتام iمعارف محادودیت  xiام و iوزن فااکتور  wiتپاسب سارزمین،  xiمعرف  Sکه در رن 

 انجام شده است   Raster Calculatorو با استفاده از تابع  GIS Arcدر محیط  WLCتکپی  

 نتایج -9

 AHPکه بار اسااس  هارنو اوزان  مورداستفادههای شوند  در ابتدا لایهتحقیق به ترتیب ارائه می در این بخش نتایج

در تعیاین یتانسایل  مورداساتفاده( وزن معیارهاای 3جادول )نشان داده شاده اسات   3به دست رمده است در جدول 

هاای ، متغیارAHPدهاد  بار اسااس نتاایج واصال از روش خیزی، درصد مساوت و امتیاز هر طبقه را نشان میسیل

-اند  متغیر زماینبیشترین وزن را به خود اختصاص داده 1.12برابر با  طوربهشیب، فاصله از رودخانه و یوشش گیاهی 

 داشته است   موردبررسیشپاسی نیز کوترین وزن را در میان متغیرهای 
 

 خیزیسیلپتانسیل  در تعیین مورداستفادهوزن معیارهای  -2جدول
 *امتیاز طبقه معیار وزن معیار ردیف

 یوشش گیاهی 1.12 1

 4 درصد 35کوتر از 

 2 درصد 51تا 35

 1 درصد 51بیشتر از 

 3 یوشش جپگلی

 5 کشاورزی

 شپاسیخاک 1.18 3

Rock Outcrops/Entisols 4 

Rock Outcrops/Inceptisols 2 

Inceptisols 1 

Inceptisols/Vertisols 3 

 شپاسیزمین 1.15 2

II-III 1 

IV 3 

V 2 

VI 4 

VII 5 

 شیب 1.12 4

1-13 1 

13-34 3 

34-29 2 
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 *امتیاز طبقه معیار وزن معیار ردیف

29-48 4 

48-99 5 

 ارتفاع 1.13 5

1951 1 

3181 3 

3511 2 

3621 4 

2254 5 

 فاصله از رودخانه 1.12 9

111 5 

211 4 

1111 2 

11111 3 

17811 1 

 سیلابی یهالیمسفاصله از  1.13 7

511 5 

1111 4 

5111 2 

11111 3 

34411 1 

 بارش 1.16 8

434 1 

498 3 

511 2 

555 4 

566 5 

 تراکم شبکه 1.17 6

1.11 1 

1.1 3 

1.15 2 

1.3 4 

1.2 5 

 کاربری اراضی 1.18 11

 1 جپگل و باغ

 3 مراتع خوب-کشاورزی

 2 کاربری ترکیبی

 4 سپگلاخی-مراتع فقیر-شهر

 5 تالاب-مسیل-بایر

 .است خیزیسیلبیشترین پتانسیل  5و  خیزیسیلمربوط به کمترین پتانسیل  9*امتیاز 
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 ارتفاع

هاا در مپطقاه روردن عوامل تویوگرافیکی ماؤثر در فعالیات سایل به دستمدل رقومی ارتفاعی ی  مپبع مهم برای 

یابد و با افازایش بارنادگی در مپطقاه روانااب واصال از رن نیاز است  با افزایش ارتفاع مقدار بارندگی نیز افزایش می

نیواه  ژهیوباهنقشه مدل ارتفاعی، محدوده بیشترین ارتفاع مربوط به نواوی واشیه ووضه  2گیرد  طبق شکل شدت می

 باشد، و کوترین ارتفاع مربوط به مپاطق مرکزی است  شوالی رن می
 

 
 نقشه ارتفاع منطقه -9شکل

 شیب

 13دهد  بر اساس شکل بیشتر بخش ووضاه را طبقاه شایب کوتار از نقشه شیب ووضه ربریز را نشان می 4شکل

درصاد  99تاا  34کرمانشاه را شایب بایش از اما مپاطق شوالی و شرقی ووضه تا شوال شهر ؛ درصد در برگرفته است

دهاد  ایان وضاعیت موجاب یوشانده است و بعد از شهر کرمانشاه تا انتهای ووضه شیب کاهش مشخصی نشان مای

های سپگین از ناویاه بالادساتی ووضاه باه ساوت مپااطق در زمان رخداد بارش ویژهبهانتقال وجم زیادی از رواناب 

هاای کشااورزی و مپااطق مساکونی ایستایی و کاهش سرعت رن موجب تخریاب زماینیرجوعیت شهر کرمانشاه و 

 گردد  واشیه رودها می
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 نقشه شیب منطقه -4شکل 

 

 شناسیزمین

(  5شپاسی، از ساازندهای مختلفای تشاکیل شاده اسات )شاکلووضه ربریز مورد مطالعه از نظر سازندهای زمین

های کرتاسه یائیپی تشکیل داده است، بخش یائین ایان واواد، شاامل را سپ ترین واود رخپوون یافته در مپطقه کهن

در  های فاراوان اسات ایهای کوا  و دوکفهتیره هوراه با رمونیت  های دولومیتی برشی شدهدولومیت و سپ  ره 

میازان مقاومات  ۀدقرار گرفته است که نشان دهپا مورداستفادهمیزان وساسیت سازندها  مورداستفادهشپاسی ی زمینلایه

 باشد در برابر فرسایش و سیل می
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 منطقه شناسیزمیننقشه -5شکل

 

 شناسیخاک

تر باشد، رواناب سطحی و به تبع رن خطر وقاوع سایل افازایش یذیری رن ضعیفتر و نفوذهر اقدر خاک سطحی

باشاد ریز  با بیرون زدگی ساپگی مایعوق، رسی بافتهای کمبخش اعظم ووضه یوشیده از خاک کهازرنجایییابد  می

هاای   خااکاسات هاای رنخیزی ووضه مورد مطالعه وضعیت بافت خااک(، یکی از متغیرهای مؤثر در سیل9)شکل

هاای یاذیری انادک در زماان باارشاند و به دلیل نفوذهای تپد قرار گرفتهعوق ووضه هوچپین در شیبسطحی و کم

 شوند  زایش شدت رواناب مییذیر بوده و باعث افسپگین فرسایش
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 منطقه شناسیخاکنقشه -6شکل

 

 بارش

ای در بیشاتر طاول هاای مدیتراناهووضه مورد مطالعه به دلیل قرارگیری در مپطقه ورود بادهای غربای و سایکلون

ووضاه در یا  باشد  از رنجاا کاه ایان متر میمیلی 421سال دارای بارندگی بوده و میانگین بارندگی سالانه رن ودود 

یاذیرد و باه های محلی و محیطی نیز تأثیر میمپطقه کوهستانی قرار دارد، الگوی بارش علاوه بر شرایط جوی از ویژگی

ساو تواند عاملی مؤثر در وقاوع سایل ووضاه قارهباشد  لذا بارندگی میتر از سایر مپاطق میمراتب شدیدتر و سپگین

میلیوتار در اختیاار دارد   566ترین ارزش را بارای میازان باارش بایش از ( نیوه شوالی ووضه بیشا7باشد  در شکل )

 دهپد نواوی غربی و مرکزی نیز کوترین میانگین بارش و ارزش را نشان می
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 نقشه بارش منطقه -7شکل

 

 فاصله از رودخانه  

داشاته  موردبررسیمتغیرهای   در میان 1.12معیار فاصله از رودخانه یکی از متغیرهایی است که بیشترین وزن را با 

های شوالی و شرقی ووضه به ساوت ناواوی مرکازی و است  سهم عوده رواناب در محدوده مورد مطالعه از واشیه

سیلابی قرار دارند و بیشاترین یتانسایل وقاوع سایل در  یبسترهایعپی مپاطقی که در ؛ (8شکل ) شوندجپوبی تخلیه می

 از فراوانی و شدت وول بیشتری برخوردار است   هاربراهه  رفتار سیل در فاصله کم از باشدیم هامیوراین 
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 نقشه فاصله از رودخانه -8شکل

 

 تراکم شبکه

گیری شود و بر مساوت ووضه تقسایم گاردد، عادد های ووضه اندازهها و ربراههاگر مجووع طول توام رودخانه

شاود  شود، تراکم شبکه زهکشی نامیاده مایرمده که معوولاً بر وسب کیلومتر در هر کیلومتر مربع تعریف می به دست

شاود )بهرامای و هوکااران، تراکم شبکه به طور مؤثری به لیتولوژی، شیب تویاوگرافی و شارایط اقلیوای مرباوط مای

ساو در بخاش مرکازی مپتهای باه راستا ووضه قاره( و نقش اساسی در زمان تورکز و اوج سیلاب دارد  در این 1287

دهپاده هاای تشاکیلهایی از شوال ووضه بالاترین میزان تراکم را دارد که بیانگر مقاومت ساپ شهر کرمانشاه و بخش

 اساتووضه در مقابل فرایپدهای فرسایشی و هوچپین تیز بودن نقطه اوج مپحپی تغییرات دبی سیل نسابت باه زماان 

 ( 6)شکل 
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 نقشه تراکم زهکشی -1ل شک

 

 فاصله از مسیل سیلابی

دهد  بر طبق شکل مسایل سایلابی مپطباق سو نشان می( نقشه فاصله از مسیل سیلابی را برای ووضه قره11شکل )

کاه  طورهواانمتری بیشترین وزن را در اثرگذاری بر رخاداد سایل در ووضاه دارد   511-1بر ووضه بوده و فاصله 

شاوند  در ایان وضاعیت های فرعی ووضه قبل از ورود به شهر کرمانشاه بهم متصل و یکی میشاخهشود زیردیده می

های سپگین و رخداد سیل، رواناب با قدرت بیشترین به مسیر خود باا ورود باه شاهر کرمانشااه در زمان رخداد بارش

این شاکل مپااطق مرکازی شاهر کاه جازو تواند به وجود رورد  در دهد که به تبع رن خسارات بیشتری را میادامه می

 شود کوترین فاصله را با مسیل سیلابی دارند  ترین نقاط محسوب مییرجوعیت
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 سیلابی یهالیمسنقشه فاصله از -91شکل

 

 پوشش گیاهی

وقوع سیل رابطه معکوسی با تراکم یوشش گیاهی دارد  بدین معپی که با افزایش یوشاش گیااهی شادت روانااب 

در نواوی که تراکم یوشش گیااهی بالاسات و یاا  یابد ته و با کاهش یوشش گیاهی رواناب مپطقه افزایش میکاهش یاف

مپاطق جپگلی، رب واصل از بارش زمان کافی برای نفاوذ دارد ولای در مپااطق فاقاد یوشاش گیااهی رب واصال از 

اخص یوشش گیاهی ی  عامل مهام در بپابراین ش؛ گیردبارش، بلافاصله بر روی زمین جاری شده و رواناب شکل می

شاود کاه بخاش اعظام ووضاه بادون ( مشاهده می11باشد  بدین مپظور از روی شکل )خیزی ووضه ربریز میسیل

ملاوظاه های کواکی از نواوی جپاوبی، شارق و شاوال ووضاه باا تاراکم قابالباشد و تپها بخشیوشش مرتعی می

شهر کرمانشاه کوترین درصد یوشش گیاهی را دارد کاه خطار رخاداد شود که یوشش گیاهی مواجه است  ملاوظه می

 دهد  سیل در مپاطق عبور ووضه ربریز در این ناویه افزایش می
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 نقشه درصد پوشش مرتعی-99شکل

 

 کاربری اراضی

زرع و بدون یوشش گیاهی در مقایسه با نواوی جپگلی، به سرعت بار روی ساطح زماین یهای لمهای زمینبارش

های شاهری( در مقایساه باا شوند  در نتیجه برخی نواوی کاربری اراضی )برای مثال درصد بالایی از کاربریجاری می

هاای مپطقاه ماورد شود  کااربریاند رواناب شدیدتری جاری مینواوی مشابه که به وسیله جپگل و اون یوشده شده

؛ باشادلوط کشاورزی، بایر، ربی، سپگی و شهری میمطالعه شامل کشاورزی، باغ، جپگل با یوشش ضعیف تا قوی، مخ

هاای دهد  مسااوت زیااد زماینهای کشاورزی دیم خش  و بایر تشکیل میاما بخش اعظم محدوده ووضه را زمین

در  ویژهباهشود که رواناب با سرعت و قدرت وول بیشاتری خش  با یوشش گیاهی و کشاورزی ضعیف موجب می

های سپگین ایفاا کپاد سو نقش تخریبی بیشتری در زمان رخداد سیلاباه و واشیه رود قرهمپاطق مپتهی به شهر کرمانش

 (   13)شکل 
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 کاربری اراضینقشه -92شکل 

 

 خیزیسیلنقشه نهایی پتانسیل 

 افازارنرمهای مربوط به هر ی  از متغیرها در محایط ی  از مشخص نوودن متغیرهای مؤثر بر سیلاب و تهیه نقشه

GIS  امتیاازی داده شاد  باا اساتفاده از روش تحلیال  هاارنبه هر ی  از متغیرها بر اساس درجه اهویتahp  یتانسایل

-بپدی شد  سپ  بر اساس درجه اهویت و امتیاز تعلق گرفته اقادام باه تلفیاق لایاهسو یهپهخیزی ووضه ربریز قرهسیل

و ووضه به یپج یهپه با اوتوال وقاوع خیلای زیااد تاا گردید  wlcمتغیر ذکر شده با روش ترکیب خطی وزنی  11های 

خیازی ووضاه ها و تعیین یتانسیل سایلوزن هر ی  از معیارهای تعیین شده جهت تلفیق لایه 1کم تقسیم شد  معادله 

 دهد  را نشان می

(  در 12 یوشانی معیارهای مؤثر به دسات رماد )شاکلخیزی از طریق همبپدی یتانسیل سیلبدین ترتیب نقشه یهپه

تاری دهپده نقاط دارای ریس  بالااتر و ناواوی دارای مقاادیر کوتار ریسا  یااییناین نقشه مقادیر با عدد بالاتر نشان

 دارند  
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 سوخیزی حوضه آبریز قرهپتانسیل سیل بندیپهنهنقشه  -99شکل

 

 
 سوحوضه آبریز قره خیلی زیاد خیزیمناطق با پتانسیل سیلنقشه  -94شکل 
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 سوقرهحوضه آبریز  خیزیسیلپتانسیل  یهاطبقهمساحت و درصد  -9جدول 

  درصد مساحت )هکتار( خیزیسیلطبقه پتانسیل 

 یتانسیل خیلی کم 12.78 79423 1

 یتانسیل کم 33.91 134541 3

 یتانسیل متوسط 22.21 182449 2

 یتانسیل زیاد 31.79 116613 4

 یتانسیل خیلی زیاد 8.42 49478 5
 

 بحث -4

تارین (  عواده12یهپه خطر خیلی زیاد هستپد )شاکل دهد که مپاطق شوالی و مرکزی ووضه دارای نشان می نتایج

دلیل رن این است که نواوی شوالی و مرکزی به دلیل ارتفاع زیاد، باارش بیشاتر، یوشاش گیااهی کام و شایب زیااد، 

هاا هساتپد  باا توجه به جهت شیب محل تجوع رواناابهای زیادتری هستپد  نواوی شوالی با مستعد خیزش رواناب

سو از شهر کرمانشاه، مپاطق مرکزی و شاوالی شاهر باا خطار بسایار زیااد در هپگاام باروز توجه به عبور رودخانه قره

 شوند  های مپجر به سیل مواجه میبارش

-روانااب دارد و بیشاتر در دشاتکوترین نقش را در تولید  1دهد که طبقه ( نشان می2نتایج ارائه شده در جدول )

درصاد از  78/12باشاپد، در وادود های جپوبی و غربی ووضه قرار دارند و در واقع محل جاری شادن روانااب مای

خیازی کوتاری دارد و بیشاتر در مپااطق کام یتانسیل سایل 5تا  2های به نسبت طبقه 3شوند  طبقه مپطقه را شامل می

یراکپاده در سراسار مپطقاه  صاورتبههاا تر نسبت به ربراهاهب اما با فاصله نزدی ارتفاع و با یوشش گیاهی نسبتاً خو

نیاز  2درصد از مپطقه را فرا گرفتاه اسات  طبقاه  9/33خیزی کم و ودوداً شوند  این طبقه دارای یتانسیل سیلدیده می

دهد  این طبقاه نیاز در یوشش میدرصد بیشترین یهپه مپطقه را  2/22خیزی متوسط قرار دارد و با در رده یتانسیل سیل

شود اما گستره رن در غرب و مرکز مپطقاه بیشاتر باوده و ناویاه ماابین مپاطقی که مسیر عبور رود بوده است دیده می

هکتاار   116613درصد معاادل  7/31ای با خطر زیاد با رده عپوانبه 4شود  طبقه خطر و یرخطر محسوب میمپاطق کم

شود اماا بیشاتر در ها دیده می-درصد در سراسر مسیر عبور ربراهه 4/8خیزی خیلی زیاد با یل سیلنیز با یتانس 5و طبقه 

درصاد از محادوده ووضاه  21توان گفت کاه وادود بپابراین می؛ مپاطق کوهستانی شوال و مرکز مپطقه واقع هستپد

ه دلیال ایپکاه بیشاترین نقاش را در تولیاد زیاد تا خیلی زیاد در بر گرفته است و ب خطریذیرخیز های سیلربریز را یهپه

تحقیقاتی در این زمیپه انجام گرفته از جولاه کارم ویژه باشپد   موردتوجهرواناب دارند، باید از نظر مدیریت ربخیزداری 

درصاد  21خیزی را ارزیاابی نوودناد کاه وادود در ووضه ربشوران کرمانشاه یتانسیل سیل 1261و درخشان در سال 

باشاد مای سوقرههای باشپد  با توجه به ایپکه ربشوران یکی از زیرووضهخیزی میارای یتانسیل سیلمساوت ووضه د

های اصالی از جولاه مپااطق دهد که مپاطق وریم رودخانهکه شهر کرمانشاه در رن واقع شده است و نتایج رن نشان می
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 1267هوچپاین عساگری و هوکااران در ساال باشپد که شباهت بالایی با نتایج این مطالعاه دارد  دارای یتانسیل بالا می

با رویکرد مشابه برای ووضه جعفررباد ایلام انجام دادند که با استفاده از معیارهای فرسایاش، یوشاش گیااهی ای مطالعه

 ها تحلیل کردند  نتایج را در سطح زیرووضه سازی کرده ومدل GISخیزی را در محیط و سایر یارامترها یتانسیل سیل

 گیرینتیجه -5

افتاد  های ربریاز اتفااق مایهای مختلف بر اساس وضعیت ووضهکه با دوره بازگشت است طبیعی اییدیده ،سیل

هاا باا تعار  باه گااهی، انساانرویه شهرها و مراکز سکونتهای اخیر و با رشد جوعیت انسانی و توسعه بیدر دهه

اناد  باا افازایش های طبیعی خطرنااک مانپاد سایل قارار دادههوه جانبه، خودشان در معر  یدیده صورتبهطبیعیت 

ریزان به فکر ااره افتااده و در جانواایی شاهرهای جدیاد ایان های اخیر، برنامهههای مالی و جانی در دهعواقب زیان

هساتپد، بایاد  هاارنهای طغیاان ها و محلهای قدیوی که در نزدیکی رودخانهاما برای شهر؛ گیرندمساله را در نظر می

باشاد کاه ایان کاار می خیزیراهکاری متفاوت ارائه کرد  در ابتدا نیاز به شپاخت هراه بیشتر وضعیت و یتانسیل سیل

 اند یذیرتر شدهها و ابزراهایی که انسان توسعه داده است، امکانامروزه توسط روش

خیزی استفاده گردید  در ایان مطالعاه و معیار مؤثر در سیل 11خیزی از یژوهش جهت بررسی یتانسیل سیل در این

اسات، سیساتم اطلاعاات جغرافیاایی باه دلیال بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی که در علوم طبیعای انجاام شاده

قارار گرفتاه اسات   موردتوجاهایج رن بسایار ها و ابزارهای مختلفی که دارد و هوچپین به دلیل ملووس بودن نتقابلیت

-شود که کاارایی رن را بیشاتر مایگیری نیز استفاده میهای تصویمها از تکپی هوچپین برای ارتقاء کارایی این سیستم

گیاری های اصلی، اوتواال تشادید شاکلدر ربراهه خیزی در ووضه علاوه بر فرسایش خاک، تجوع روانابسیلکپد  

دهد  اساتفاده از ع سیلاب در یایین دست ووضه و در محل ورود به بافت شهری کرمانشاه را افزایش میها و وقوگالی

-تواند با سرعت و دقت نسبتاً قابل قبولی ناواوی مساتعد سایلدر ترکیب با سیستم اطلاعات جغرافیایی می AHPمدل 

مپطقاه و  GOOGLE-EARTHای مااهوارهخیز باا تصاویر های سیلی یهپهخیزی را مشخص و رشکار نواید  مقایسه

از دقت قابل قبولی برخوردار است  با این قضاوت محوری ایان مادل  AHPدهد که مدل های میدانی نشان میمشاهده

تواند از عیوب رن نیز محسوب شود اون در صورت عادم وجاود داناش و تجرباه کاافی و شاپاخت نسابت باه می

دان صحیحی از این مدل واصل شاود  لایکن قابلیات ییوناد رن باا سیساتم موضوع و مپطقه، موکن است نتایج نه اپ

 شود اطلاعات جغرافیایی و سرعت در تحلیل و محاسبات از مزایای رن محسوب می
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