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Abstract 

The main goal of this study was to investigate the effective factors on the flooding of Gorganrood 

River in Aq’Qala County with emphasis on March 2019 Flood event. In this research 18 sub-criteria 

that play imperious role in creating flood inundation were identified. According to time series flood 

mapping, technical process of satellite data, field survey, and consulting with flood’s experts, the 

sub-criteria were compared in each pairs using the AHP questionnaire, and their final weights were 

determined using Expert Choice software. Topographic and morphological sub-criteria with weights 

of 0.353 and 0.333 had the most impact on the occurrence of inundating, respectively. Based on the 

results, 14.19% of area of Aq’Qala county have located in very low hazard zone (the western and the 

southern regions due to their suitable topography and distance from the Gorganrood river), 18.1% in 

low hazard zone (the northwest of the Aq’Qala due to existence of swampland and salty plains), 

11.95% in moderate hazard zone (the northern of the Aq’Qala due to swampy and hilly nature and 

southern of the Aq’Qala), 29.66% in high hazard zone (the southeast of Aq’Qala due to closeness to 

the Gorganrood river buffer zones and tributaries of the Qarasou river, and the western areas due to 

the unsuitable morphological conditions and low gradient of Gorganrood bed river), 26.1% in very-

high hazard zone (the middle of Aq’Qala due to plains’ topography, and qualitative buffer zones of 

the Gorganrood river due to unsuitable morphological conditions). Canalization of outer arch 

meanders in Sallaq Yilqi to Gangirma villages, widening and dredging the river channel at Aq’Qala 

historic bridge, drainage and digging a detour channel according to topographic conditions in middle 

plains can mitigate the flood hazard in the Aq’Qala County. 
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 مقاله پژوهشی
 

با ال قبندی خطر سیالب شهرستان آقانرود و ریز پهنهی رودخانه گرگخیزسیل بر مؤثرتعیین عوامل 
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 2/2/0011: تصویب تاریخ         52/0/0011تاریخ بازنگری:         52/05/0922: دریافت تاریخ

  

 چکیده

خیزی رودخمنه گاگمناود در رحدوده شااهاسااتم  در ساایل رؤثابارساای ر یمرهمی  حمضااا قیهدف نز تحق

رودخمنه گاگمناود و شااهاسااتم   بالیساا جمدیدر ن رؤثا فاعی مریار یز 01 وکلی  مریر  پنج. نسااتقال آق

در  همآ همی الیهو  شده یدهوز ر یمرهم و زیار یمرهم  AHP یرانتبروش سالسله  مب و ییقال، شانمسام  آق

و  یتوپوگانف یمرهمیشااد. ر  هیته قالشااهاسااتم  آق لیخطا ساا ۀو نقشاا یهمپوشاامن ArcMapنفزنر نام

 01/00. شتنددنرن  البیآرد  سا  به وجوددر  ایتأث نیشاتا یب 333/1و  323/1بم نوزن   بیبه تات رورفولوژی

شاهاستم  بم توجه به   یو جنوب یرنمطق غاب) کمیلیقال در پهنه خطا خدرصاد نز رسامحت شاهاساتم  آق    

م غاب شهاستم  بشممل) کمخطا ۀدرصاد در پهن  0/01، (رودخمنه میرنمساب و دور بود  نز حا  یتوپوگانف

 بم توجه به شممل شهاستم ) رتوسطدرصد در پهنه خطا 12/00، (زنرو شاوره  یوجود رنمطق بمتالق توجه به

 شاااقجنوب) مدیزدرصااد در پهنه خطا 44/51، شااهاسااتم (  جنوب و بود  رنطقه رمهوریتپهو بمتالقی 

 لیغاب شهاستم  به دلو  سورودخمنه قاه یهماشمخهیگاگمناود و ز ۀبه رودخمن یکینزد لیبه دل شاهاستم  

قال در پهنه درصد نز شهاستم  آق 0/54و ( رودخمنه بستا مرکمیبسا  بیشا ی و رفولوژونمرنمساب ر  طیشاان 
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بم توجه به وض یت توپوگانفی و رورفولوژی  شاهاستم  و نطانف رودخمنه گاگمناود  ز)راک زیمدخیلی خطا

 مت یلقیسالق همیدر رحدوده روستم تثبیت قوس خمرجی پیچمناودهمو  سامزی دیونره. دنرندقانر  (رودخمنه

و  یاوبیال ،نرنضااای رتجموز به حایم رودخمنهتغییا کمربای ، همپل رودخمنه در نزدیکی الیاوبی ،قامنقاراه  

کشاای رنمسااب بم شااانیط و زهکشاای و کمنمل رودخمنه گاگمناود یرنمسااب در رحدوده شااها یبسااتاساامز

 قال کمکدر شهاستم  آق لینسات که به کمه  خطا سا   ینز نقدنرمت توپوگانفی رنمطق راکزی شاهاساتم   

 .دینممری

   AHP،GIS ،رودخمنه گاگمناود ،خطا سیالب نقشه، قالآق :هادواژهیکل

 مقدمه-0

این بالی تنز نظا تلفمت جمنی و رملی رهیب کهیک بالی طبی ی شانمخته شاده نست    عنون بهبدو  شاک سایالب   

 یزیخلیبه لحمظ ساا ینتاننهیرد میبم توجه به نقل ان یکشااور ن (.0312 د )آذرنگ،شااوطبی ی در جهم  رحسااوب ری

 ۀدر پنج ده لیس  ی. روند نفزنشاود یرتحمل ر نهیزر نیرن در ن یمدیو سامالنه خسامرنت ز   مسات یکشاور دن  چهمررین

(. 0310نژند، یبانبا شاده نست )عبد  05 بمًیتقا 01دهه نسابت به   11در دهه  لیکه ت دند وقوع سا  دهدینشام  ر  اینخ

نز   تیکه دخملت ننسم  در چاخه طب دهدیهستند، نشم  ر میبال نین سمزنهیزرکه  ی یرجموعه عونرل طب قیدق یبارسا 

مل رونرد، نحتم گایقمبل نفوذ و دایتوسااا ه ساااطو  غ ،ینرنضااا ینصاااولایغ یکمربا ،یمهیپوشااا  گ بیتخا قیطا

 مفتهیگستاش  همالبیس م یپهنه جا جهیدرنت. (0312)درخشام ،   دنده نسات   یرن در رنمطق گونمگو  نفزن یزیخلیسا 

رن به  یمدیز یو رمل یخساامرت جمن یو گمه اندیگیقانر ر ایتأثهم تحت رودخمنه م یدر هنگمم طغ یشااتایب یهمنیو زر

 اینفوذپ  یهمنز نحدنث ساامختمم  در خم  یکه نمشاا ا،یسااطو  نفوذنمپ   ی(. نفزن0310زنده، نی)حساا آوردیبمر ر

م کل با حج جهیدرنتنساات، کمسااته و  ینز بمرندگ ی، که قمدر به ج ب بخشااضااهحو اینز سااطو  نفوذپ  طب مًنساات، 

 شااودیر دسااتنییدر رنمطق پم البیحجم و شاادت روننمب و وقوع ساا مدیروننمب شااها نفزوده نساات و بمعد نزد

. آوردیبه بمر ر یفانونن یهمبیآس زین یشها یبلکه در نونح یشهاباو  یدر نونح تنهمنه همالبیسا  (.0315 ،ی)صاملح 

آرد   به وجوددر  (.0310 زنده،ی ی)بد نست یشهاباو  ینز نونح  یب یشاها  یدر نونح یگمه همبیآسا  نیشادت ن 

 هب ، تجموزشهاهم م یحفمظت نشده نز ر یهمرودخمنه عبور به تون یوجود دنرد که ر یعلل رختلف یشاها  یهمالبیسا 

  ، نفزنیکم زرم ردتو بمرش بم شااادت بمال در  یمینقل انت، تغییهمآ  رورفولوژیباد   نیهام و نز ب رودخامناه   محای

دنشااتن  البیساا یتیایرد یهمگمم در طا  نینخساات (.0315 ،همینظا؛ 0315 حدند،)بزرگ نشاامره کاد سااطو  یزبا

ه در دور ایگلیو عمق رنطقه ساا یدربمره گسااتادگ ییهمیهم آگمهنقشااه نی. ننساات لیساا خطا یبندپهنه یهمنقشااه

 یهمبیرنمسب در بانبا آس ینقدنرمت حفمظت ینجان بیتات نیقانر دنده و بد ان یرد مریرختلف رن در نخت یهمبمزگشات 

تون  سیل ری خطا بندیهمی پهنهکمربادهمی نقشه تاینرهمنز  (.0310، ی)عسگا سمزدیرن آسام  ر  لیسا  یو جمن یرمل

 هتوجی و ، رطمل هرودخمنه هیحمشاا ایگلیساا یو نرنضاا لیحدود گ رگمه ساا نییهم و ت رودخمنه میبسااتا و حا نت یی به



 52....                                       رودخمنه گاگمناود خیزییلبا س رؤثاعونرل  یینت                                        دهم سمل

     

نشاامره کاد  ساایل رت دد و باآورد خساامرت یهمدر دوره بمزگشاات لیبم توجه به پهنه ساا یعمانن یهمطا  ینقتصاامد

 نزجمله نزدورسنج نی همی رمهونرهدندهو ( GISسایستم نطالعمت جغانفیمیی ) نراوزه بم نساتفمده نز   (.0312 ،یدری)ح

 تون یعالوه با ساااعت رحمساابمت، ر  همی رندنری و نپتیکی،و تصاامویا رمهونره (DEM)ردل رقوری نرتفمعی زرین 

بم توجه به نهمیت روضااوع . (5105، 1دی بملدنسااور و آلنباو ) نمود نییت  یشااتایرن بم دقت ب البیرحدوده پخ  ساا

 همکمرن  و صااملحی نزجمله،نند پادنخته نین روضااوع در دنخل و خمرا نز کشااور زیمدی به رطمل ه نیرحققساایالب، 

 در AHP فمزی رانتبی سلسله تحلیل فاآیند و GIS نفزنرنام نز نساتفمده  بم رن شاهای  سایالب  خطا بندیپهنه ،(0315)

 تجمع همیالیه کاد  فانهم رنظوربه DEM نرتفمعی رقوری ردل دنده، نصاالی رنبع سااه نز نسااتفمده بم رن تهان  رنطقه

 و نفوذنمپ یا و نفوذپ یا نرنضی نساتخانا  رنظوربه لندسات،  رمهونره TM سانجنده  تصامویا  و نرتفمع و شایب  جایم ،

( بمکلی) فمزی رانتبی سلسله فانیند روش بم رن شها سطح در ساطحی  همیآب زهکشای  و همآبانهه شابکه  رقوری فمیل

 نرنئه GIS نفزنرنام رحیط در ساایلخطا  بندیپهنه همینقشااه صااورتبه رن آ  نتمیج که دنده قانر تحلیل و نرزیمبی رورد

 همینقشااه بمزگشاات ناخ ردل و AHP چندر یمره گیایتصاامیم روش نز نسااتفمده بم ،(5101) همکمرن  و علی کادند.

 انزت شمرل رهم شمخص هفت .آوردند به دست( هندوساتم  ) ساوندنربم   نمحیه بانی رن سایالب  خطا و پ یایآسایب 

 رودخمنه نز فمصله و گیمهی پوش  و زرین کمربای بمرش، پانکندگی رطوبت، شامخص  شایب،  درصاد  زرین، نرتفمعی

 نز رینز پوش  و زرین کمربای و بمرش پانکندگی و رودخمنه نز فمصاله  که دند نشام   همآ  رطمل مت. رن در نظا گافتند

 بندیپهنه همینقشه ،(5101) 2روخوپمدیمی و چمکانبورتی .هستند رنطقه نین در سایالب  آورنده به وجود علل تاینرهم

 گیایتصاامیم روش کمک به رن( هندوسااتم ) کوچبهمر شااها FVI پ یایآساایب همینقشااه و FRI ساایالب خطا

 متانک سطو ، شیب تانز، شمرل تحقیق نین در شده نساتفمده  همیشامخص . آوردند به دسات  GIS و AHP چندر یمره

، درصد 10/0 همآ  نتمیج با نسمس. بودند غیاه و ژئورورفیکی همیویژگی بمرش، حدنکثا رودخمنه، نز فمصاله  زهکشای، 

 نخیا همیدهه در .دندنر قانر خطاکم و رتوسط خطا پاخطا، رنمطق در تاتیب به شها درصاد  40/31 و درصاد  51/05

 بم که بوده نست گاگمناود رودخمنه بمالدست آبایزهحوض در 0311 سمل چو  بزرگی همیسایل  شامهد  گلساتم   نساتم  

 در 0310 و 0310 همیساایل به تون ری همچنین. بود همانه کالله شااهاسااتم  در ساانگینی رملی و جمنی همخساامرت

 شد روستم 021 رفتن بین نز و نرنضی نز هکتمر 0211 رفتن بین نز بمعد که کاد نشامره  گاگمناود رودخمنه آبایزحوضاه 

 ،0310 ،0311 چو  ییهمسیل تهدید رورد همونره گاگمناود رودخمنه عبور دلیل به قالآق شاهاساتم   . (0310نژند، )قلی

 فقط بمرش رتاریلی 321 گلستم  نستم  نیرنطقه آب ندنره گزنرش طبق. نسات  شاده  ونقع 0311 و 0314 ،0310 ،0314

 رخ 0311 فاودین در گاگمناود آبایزهحوض در بود گلستم  نستم  سامالنه  بمرش درصاد  44 ر مدل که سامعت  01 طی

ل ن شنمسمیی رفتمر رودخمنه گاگمناود هنگمم وقوع و  قال شد.درصاد شاهاساتم  آق    41، که بمعد آبگافتگی بی  نز دند

                                                           
1 Di Baldassarre & Uhlenbrook 

2 Chakraborty & Mukhopadhyay  
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دف ه قال بنممید.تونند کمک بزرگی به کنتال سایالب نین رودخمنه در رحدوده شاهاستم  آق  وقوع سایالب ری  پس نز

 ه وجودبدر  رؤثادهی و رقمیسه زوجی ر یمرهمی قال بم توجه به وز آقبندی خطا سایل شهاستم   پهنهتحقیق حمضاا  

همی همچنین نقشه نهمیی خطا سیل بم پهنه .نست AHPرانتبی  سالساله  تحلیل همی سایالب به کمک روش  آرد  پهنه

زرم  ونق ه  نند و تصمویا پهپمد نزشده نستخانا 1-و لندست 5-همی سانتینل که نز تصامویا رمهونره  0311سایالب بهمر  

رختلف شهاستم  بم توجه به وض یت در رنمطق  کمه  خطا سیالبرنهکمرهمی  . سپسسایالب رقمیساه شاده نسات    

ثه حمد در بانباهشدنر و نردندرسمنی  نسنمد تاینرهم قال جزوسیالب شهاستم  آقخطا  نقشاه  روجود نرنئه خونهد شاد. 

 قالنندنز توس ه شهاستم  آقسند چشم عنون بهانر دند تم نز آ  ق ربطیذ رسئوال تون  در نختیمر ، که رینسات سایالب  

 .نممیندنستفمده  و ردیایت بحان  سیالب

 مواد و روش -5

 موردمطالعهمنطقه  -5-0

 شمملی درجه 32 جغانفیمیی رختصمت رحدوده در که ،نست قالآق شهاستم  راکز و گلستم  نستم  در قالآق شاها 

)شکل  دنرد قانر گاگم  شها شاممل  در و گاگمناود رودخمنه طافین در قالآق شاهاساتم   . دند قانر شااقی  درجه 20 و

 و ندمگکشت  کشمورزی، کمربای دنرنی گاگمناود رودخمنه عبور لیبه دل قالآق شهاستم  نرنضای  درصاد  21 بمًیتقا. (0

 و گیمهی پوشاا  فمقد که زنرشااوره و بمتالقی نوع نز قالآق سااتم شااها غابیشااممل و شاامملی رنمطقنکثا  .نساات جو

 اگم گ شهاستم  به که نست بمغ و صان تی  رنمطق قالآق ساتم  شاها  جنوبی رنمطق همچنینو  نسات  رنمساب  درختم 

 نز اودگاگمن رودخمنه. نست راطوب و گام بیمبمنی صاحان تاکمن رنطقه رمنند قالآق شاهاساتم    نقلیم. شاود ری رتصال 

 شاامملی همیدنرنه نزکه  نساات کیلورتا 520 حدود آ  طول کهنساات  گلسااتم  نسااتم  خیزساایل همیشاامخه تاینرهم

 هاهمیش نز عبور نز پسنین رودخمنه . گیادری ساچشمهشمملی خانسم  نساتم   نرتفمعمت غابی همیدنرنه و نلبازشااقی 

نز  کیلورتا 12 حدود. ریزدری خزر دریمی به بزرگی دلتمی تشاااکیل بم نفسخونجه غاب در قالآق و گنبدکمووس

 کندری عبور قالآق یشااها رحیط نزآ   کیلورتا 05 حدود خمص طوربه و قالآق شااهاسااتم   نز رودخمنه گاگمناود

 نیرنطقه آب شاااکت یهمگزنرش) نساات رتارک ب ریلیو  151 حدود آ  ساامالنه آبدهی رتوسااط. (0311، )گنجی

 .  (0312 گلستم ، نستم 
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 و رودخانه گرگانرود قالآق شهرستان ،موردمطالعه محدوده -0 شکل

 

 قالشهرستان آق 0921بندی سیالب بهار پهنه -5-5

نستفمده  0311نی روجود نز سیالب بهمر نرزیمبی نقشاه خطا سایالب نز تصمویا رمهونره   رنظوربهدر تحقیق حمضاا  

نروپم در سمل  ییکه توساط سمزرم  فام  نسات  Sentinel یهمرمهونره ینز ساا Sentinel-2A  یکینپت ۀرمهونرگادید. 

 فیفاوساااخ نز ط کوتمهرواو  کیفاوساااخ نزد ،یرائ فیبمند در رحدوده ط 03به فااام پاتمب شااد، و در   5102

 ،1صمدق و لی)نسترتا  41، 51، 01 تهدر سه دس ایتصامو  نین کی. قدرت تفککندیر یابادنریتصاو  یسا ینلکتاورغنمط

. دننلود گادید فاوردین و پنجم نردیبهشت 54 و 04همی زرم  آبگافتگی در تمریخنز  Sentinel-2 تصاویا  ساه . (5101

همی رکمال بانی نساااتخانا پهناه   عنون باه فاوردین  00در تامریخ   Landsat-8همچنین یاک تصااامویا نز رامهونره   

همی پهنه 1MNDWI، بم نسااتفمده نز شاامخص الزمهمی پادنزشب د نز نعممل پی . زرمنی ساایالب نسااتفمده شاادسااای

2)ژو ساای زرمنی سایالب نساتخانا گادیدند   
و رسمحت  (5 شکل)همی سیالب در پهنه نقشاه ساای زرمنی  (. 5114 ،3

 نشم  دنده شده نست. (0 جدول)در  همآ 

 

 قالمربوط به شهرستان آق MNDWIبا استفاده از شاخص  زمانی سیالبهای سریمساحت پهنه -0جدول 
 تاریخ )کیلومترمربع( مساحت

 0311فاوردین  00 023/545

 0311فاوردین  04 531/530

 0311فاوردین  54 211/033

                                                           
1 Sadek and Li 

2 Modified Normalized Water Index, MNDWI: (B3-B11)/(B3+B11) 

3 Xu 
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 تاریخ )کیلومترمربع( مساحت

 0311نردیبهشت  2 333/024

 

 
 قال، شهرستان آقMNDWIهای سری زمانی سیالب با استفاده از شاخص پهنه -5شکل 

 GIS محیط در سیالب خطر بندیپهنه ریز -5-9

 شهاستم  نین در سیالب آرد  به وجود در که شامخص  52 قال،آق شاهاساتم    سایالب  خطا نقشاه  تهیه رنظوربه

 01 گلستم  م نست سیل خباه کمرشنمسم  بم رشورت و ریدننی رطمل مت بم سپس. گادید شنمسمیی دنشاتند  نسامسای   نق 

 در و دنده شده نشام   (3 شاکل ) در سایالب  خطا بندیریز پهنه تهیه شاممتیک  رانحل. شادند  باگزیده رؤثا شامخص 

 .شده نست بیم  لیتفصبه ندنره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یالبخطر س یهانقشه یهفلوچارت مراحل ته -9شکل 

ننتخمب ر یمرهم و زیار یمرهمی 

قالقدر سیالب شهاستم  آ رؤثا  

جهت   AHPتهیه پاسشنمره

 دهی به ر یمرهم و زیار یمرهموز 

 ArcMapنیجمد پمیگمه دنده در 

 همی ر یمرهمو سمخت الیه

ر یمرهم و زیار یمرهم  ت یین وز 

 Expert Choiceدر نام نفزنر 

هم به فارت رستای و تبدیل الیه

 بندی آنهمطبقه

بندی رجدد ر یمرهم و طبقه

 دهی به زیار یمرهموز 

دهی به هم و وز پوشمنی الیههم

 ر یمرهم 
  بندی خطر سیالبی پهنهتهیه نقشه
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 قالرودخانه گرگانرود و شهرستان آق یزیخلیدر س مؤثر یارهایعوامل و مع ییشناسا -5-9-0

 یهمهیو سااپس ال یبندطبقه قیدق صااورتبه مرهمیر  ییو شاانمساام فیت ا یزیخلیدر ساا رؤثا یهمشاامخص نبتدن

در رورد  قینطالعمت دق ArcMapنفزنر دنده در نام گمهیپم جمدین رنظوربهشدند.  یسامز نفزنر آرمدهدر بساتا نام  مزیرورد ن

و ندنره کل رنمبع  یندنره هونشنمس ،یزدنریندنره آبخ ،ینطقهراتبط، شاکت آب رن یهمرورد نظا نز سامزرم   یهمشامخص 

 نز فمدهنساات بم رقوری، نرتفمع ردل یم تانز شاایب، جهت شاایب، زیار یمرهمی .دیگاد یآورنسااتم  گلسااتم  جمع ی یطب

 همیدنده نز نسااتفمده بم تبخیا، درم، بمرش، زیار یمرهمی گادیدند؛ نسااتخانا رتا 2/05 دقت بم DEM, ALOS نقشااه

 با نسمس خم زهکشی و روننمب زیار یمرهمی شدند. سمزیردل نرت  رزرعه و قالآق شها هونشانمسای   همینیساتگمه 

 سااکونی،ر رنمطق نز فمصااله زیار یمرهمی. شااد ت یین )ندنره آبخیزدنری نسااتم  گلسااتم ( رنطقه خم  بندیطبقه نقشااه

 منه،رودخ عاض سینوزیه، هم،پل نز فمصله رودخمنه، حایم به تجموز نرنضای،  کمربای رودخمنه، نز فمصاله  هم،پل شاانیط 

 Google نفزنرنام و ریدننی بمزدیدهمی بم رودخمنه کف شاایب و( رودخمنه رفولوژیور) همیدیونره و کف شااانیط

Earth   نفزنر نساتخانا و بم نساتفمده نز نامAutoCAD همیالیه شمرل که نطالعمت نین .(0311)گنجی،  رحمسبه شدند 

 روجود همیالیه تممم نست نیمز ندنره در. شاد  نیجمد دنده پمیگمه عنون به ArcMap نفزنرنام در بودند رساتای  و وکتوری

یمرهم در و ر  زیار یمرهم. گیاد صااورت پوشاامنیهم تیدرنهم و دهیوز  بندی،طبقه تم شااوند رسااتای فارت به تبدیل

 ( نشم  دنده شده نست.0درخت سلسله رانتبی )شکل 

 
تحقیقاتبی معیارها و زیرمعیارهای درخت سلسله مر -0شکل   
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 زیرمعیارها تعیین وزن معیارها وو  AHPتهیه پرسشنامه  -5-9-5

نسااات که  AHP یسااالساااله رانتب لیروش تحل مرهم،یار یو ز مرهمیبه ر  یدهو وز  یمبینرز یهمنز روش یکی

رستدل  ممتیتم تصم سمزدینرکم  رن فانهم ر نین ExpertChoiceنفزنر نام .رطا  شد 0111در سمل  یسامعت  لهیوسا به

و درجه  تینهم یبارساا رنظوربه(. 0314)آقمیی،  شااودفانهم  اندگم یگمیتصاام یجهت ننتخمب رطلوب بان یو رنطق

 یبساالسااله رانت لیتحل ندیقال نز فاندر شااهاسااتم  آق البیسااآرد   به وجوددر  ر یمرهم و زیار یمرهم نز کیها  ایتأث

AHP  پاسشنمره  یرنظور بم نساتفمده نز طانح  نی. بددینساتفمده گادAHP 1تم  0 مسیرورد نظا در رق یفمکتورهم یبان 

 01 مریدر نخت یرورد بارسااا ینز فمکتورهم کیها  تینهم بیو ضاااا ییودود ساااهیو رقم تینهم زن یبا حساااب ر

نظانت  نیمنگیر .قانر دنده شااد همی رابوطهنسااتم  در ندنرنت و ساامزرم   البیساا حوضااهو کمرشاانمس  رتخصااص

 سااهیدساات آرده با نساامس رقم  یهموز . دیونرد گاد ExpertChoiceنفزنر در نام یدهوز  رنظوربهکمرشاانمساام   

ها  ییآورد  وز  نهم به دستپس نز . نستکمرشانمسم    ابا نسامس نظ  گایکدیبم  مرهمینز ر  کیها  یو زوج ییدودو

 ینرتبمط رنطق زن یر یبه ر ن ینمساامزگمرناخ پادنخت،  (ConsistencyRatio) یبه رحمساابه ناخ نمساامزگمر دیبم مر،یر 

 0/1ز ن تاکوچک ناخ نمساامزگمری کهیدرصااورتنساات.  نیرال  ر  کیبم توجه به  گایکدیرختلف بم  یهمدهین نیب

نظا شود )نصغاپور،  دیتجد همتیدر رقدنر نرجح دین صاورت بم ین ایو در غ ،وجود دنرد یسامزگمر  (CR<0.1)بمشاد  

 آید.ری به دست (5 رنبطه)و  (0 رنبطه)ناخ نمسمزگمری نز رقدنر  (.0312

                                                                  𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅𝐼
                                                    (       1 )رابطه 

                                                                     𝐶𝐼 =
𝜆𝑀𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
                                                       (2 )رابطه 

CR  )ناخ نمسامزگمری(- CI (  شامخص نمسامزگمر)ی- n سمزی()بادنر نارمل-  λmax(عنمصا بادنر سمزگمر نیمنگیر)ی- IRI 

 .((5 )جدول شمخص نمسمزگمری تصمدفی)

 

 یتصادف یجدول شاخص ناسازگار -5جدول 

01 2 1 7 4 2 0 9 5 0 n 

20/0 02/0 00/0 35/0 50/0 05/0 11/1 21/1 1 1 IRI 

 

نست که  نینشام  دهنده ن  ،آرد به دسات  >CR 0/1 ناخ نمسامزگمری  که ب د نز رحمسابمت فوق رقدنر  یدر صاور 

توسط کمرشنمسم  صورت گافت،  یزوج سمتیرقم نکهیب دنزن (.0311 ،یی)عطم نست حیونرد شاده صح  یهمتینرجح

 فزنرننامونرد  یینهم ساامتیبانساامس رقم ییننجمم شااده، پاسااشاانمره نهم  یهمتینز نرجح یایگنیمنگیو ر یبندبم جمع

ExpertChoice و نساابت به  گایهم نساابت به همدنهیو گز مرهمیار یو ز مرهمیآرده ر  به دساات یی. نوزن  نهمدیگاد

مساامزگمری و همچنین ناخ ن آرده به دسااتآرد. نوزن   به دساات یینساابت به هدف نهم درنهمیتبمالتا خود و  طحساا

 نشم  دنده شده نست. (3 جدول)در  هاکدنم
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 ExpertChoiceافزار آمده با استفاده از نرم به دست ییاوزان نها -9جدول 

 معیارها و زیرمعیارها وزن معیار و زیرمعیار وزن نهایی معیار*زیرمعیار نرخ ناسازگاری

 توپوگانفی 323/1 - 10/1<0/1

0/1>12/1 

 شیب 014/1 123/1

 جهت شیب 300/1 011/1

 نرتفمع -تانز 013/1 020/1

 هیدرونقلیم 015/1 - 10/1<0/1

0/1>15/1 

 بمرش 001/1 100/1

 درم 144/1 114/1

 تبخیا 111/1 111/1

 روننمب 054/1 102/1

 عونرل ننسمنی 045/1 - 10/1<0/1

0/1>13/1 

 فمصله نز رنمطق رسکونی 121/1 10/1

 همپلشانیط  511/1 102/1

 فمصله نز رودخمنه 511/1 12/1

 کمربای نرنضی 111/1 104/1

 تجموز به حایم رودخمنه 032/1 150/1

 همفمصله نز پل 034/1 155/1

 شنمسیزرین 101/1 - 10/1<0/1

 زهکشی خم  0 101/1 1<0/1

 رفولوژیور 333/1 - 10/1<0/1

0/1>13/1 

 سینوزیته رودخمنه 320/1 004/1

 عاض رودخمنه 305/1 013/1

 شانیط کف و دیونره رودخمنه 111/1 151/1

 شیب بستا رودخمنه 502/1 115/1

 

 یها به فرمت رسترداده لیتبدو  ArcMapایجاد پایگاه داده در  -5-9-9

ت نساا مزین ایتصاامو یبندطبقه یبوده که بان یو رسااتا ینز نوع وکتور ArcMap نفزنره به نامونرده شااد یهمدنده

 لیبدت کسلیبه پ همهیروجود در ال یهمنهینز گز هاکدنم یشاوند. در فارت رساتا   لیتبد یهم به فارت رساتا تممم دنده

 کی مهنهینز گز هاکدنمنست تم با نسمس نرزش  مزین یبندطبقه ی. باننسات نرزش  یدنرن همکسال یشاده که ها کدم نز پ 

شاوند که نشم  دهنده  ی مبولوژیسا  کسال یبا نسامس نرزش پ  ،یخاوج ایتصامو  درنهمیتدنده شاود تم   همآ نرزش به 

و تانز چو   بیجهت شاا ب،یشاا یهمهینسااتفمده شااده در پژوه ، ال یهمهیال م یر نز .نسااترورد نظا  نهیگز تینهم

فمصااله نز  ا،یبمرش، درم، تبخ یهمنرم دنده؛ بمشااندیر یفارت رسااتا یدنرن گادندینسااتخانا ر DEM لینز فم میرسااتق
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کف  بیو ش ونرهیکف و د طیعاض کمنمل، شان ته،ینوزیرودخمنه، سا  میهم، تجموز به حافمصاله نز پل  ،یرنمطق رساکون 

بم نسااتفمده نز  نندشاده  اهیذخ  Attribute Tableدر همآ و تممم نطالعمت  هساتند  یننز نوع نقطه نکهین لیبه دل رودخمنه

فمصااله نز  یخط ۀیال لیتبد یبان. (2،2009)پاندهم  دینسااتفمده گاد یبه فارت رسااتا همآ  لیتبد یبان  1IDWدسااتور

نز  یخم  به فارت رستا یو زهکش ینرنض یروننمب، کمربا گو یپل یهمهیو ال 3یدسینقلرودخمنه، نز دساتور فمصاله   

 .دینستفمده گاد 4رجدد یبنددستور طبقه

 ارهایبه مع یدهو وزن هاهیال یپوشانهم -5-9-0

 ،یبندقه. در طبرسااادیر م یبه پم همهیرجدد ال یبندطبقه د،یگاد یبندمیکالس تقسااا ده به همهیتممم ال نکهیب ادنزن 

د. قال رن دنردر شاهاستم  آق  البیسا  خطانرزش در  نیشاتا یب دهو کالس خطا سایالب نرزش در  نیکمتا کیکالس

آرده  به دساات (3 )جدول یینهم یهمو وز  شااده یپوشاامنهم همهیال Weighted Sum دسااتورسااپس بم نسااتفمده نز 

 شود.ر یمر به الیه رابوطه دنده ریرابوط به ها ر یمر و زیا

 و بحث نتایج -9

 GIS طیشده در مح یبندطبقه یارهایرمعیز یینقشه نها -9-0

د. نرزش شون یو دنرن یسمزکسام  ی همهیهمه ال یاهمینسات تم رتغ  مزین یبه فارت رساتا  همهیهمه ال لینز تبدب د 

 کیکالس  ند.دیگاد یبندمیساااکالس تق دهبه  ،همدهی به زیاالیهدهی و نرزشپس نز وز  ،همهیرنظور تممم ال نیباد 

قال آق م در شهاست البیآرد  سا  به وجودنرزش در  نیشاتا یب دهو کالس  البیآرد  سا  به وجودنرزش در  نیکمتا

 آورده شده نست. (2 شکل)در  به تفکیک زیار یمرهم بندی شدهطبقهنقشه  .رندرن دن

                                                           
1 Inverse Distance Weighted 

2 Pradhan 

3 Euclidean Distance 

4 Reclassify 
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بارش،  الیه( 0-5)؛ ارتفاع یمدل رقوم الیه( 9-0) ب،یجهت ش الیه( 5-0) ب،یدرصد ش الیه( 0-0) -2شکل 

 طیشرا الیه( 5-9) ،یفاصله از مناطق مسکونالیه ( 0-9)؛ رواناب الیه( 0-5)، ریتبخ الیه( 9-5دما، ) الیه( 5-5)

بافت  الیه( 0-0)؛ هافاصله از پل الیه( 2-9) ،یاراض یکاربرالیه ( 0-9فاصله از رودخانه، ) الیه( 9-9ها، )پل

-2) واره،یکف و د طیشرا الیه( 9-2کانال، )عرض الیه ( 5-2) ،)سینوزیته( یدگیخم بیضرالیه ( 0-2)؛ خاک

 بستر رودخانه بیدرصد ش الیه( 0
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 GISدر محیط  البیس خطر بندیپهنه نهایی ۀنقش -9-5

 دهشاادند که نرزش  یبندکالس طبقه دهشااده به  هیته یهمهیال مرهم،یار یو ز مرهمیر  یدهدر گمم آخا ب د نز وز 

ی بم نساااتفمده نز نبزنر رجموع وزن همهیرن دنشااات. ال البیسااا خطا نیکمتا کیو نرزش  خطا سااایالب نیشاااتایب

(Weighted Sum) خطا نهمیینقشااه  (4 شااکل). دیآ  نعممل گاد هیبه ال مریر زیاها  شاادند و وز  یپوشاامنهم 

 .دهدیقال رن نشم  رشهاستم  و شها آق البیس
 

 
 قالشهرستان و شهر آق البیخطر سنهایی  ۀنقش -4شکل 

 

 .ندبمشاایر البیخطا در بانبا ساارنمطق پاخطا و کم بیبه تات رنگیآبو  قارزرنگرنمطق  (4 شااکل)بم توجه به 

ند. پاخطا قانر گافت ۀدر پهن یعونرل ننسااامنو  رورفولوژیبم توجه به ر یمرهمی  نطانف رودخامنه گاگمناود نکثا رنامطق  

روساتمی قمنقاره نز نوع پیچمناودی شدید  یلقی تم رودخمنه گاگمناود در رحدوده روساتمی ساالق  نلگوی به دلیل نینکه 

همی رودخمنه بساااتا و عاض رفید بم توجه به عدم الیاوبی رودخمنه و فاسااامی  کنمره 11، در سااایالب بهمر نسااات

ته، و ساایالب جمری در رودخمنه در نین نمحیه نز ردخل رودخمنه خمرا شااده و بم توجه به شاایب  رودخمنه کمه  یمف

قال ونرد گادیده نست، ل ن نین رنطقه نز قال به رحیط شهای شها آقهمی شمملی شها آقغابی رنطقه نز دشات  -شااقی 

 و ستم  بم توجه به ر یمر توپوگانفیهمی ریمنی شهامچنین دشتگیاد. هزیمد قانر ریشاهاساتم  در رحدوده خطا خیلی  

 ه شد به دلیل شکست 0311در رحدوده پاخطا قانر گافت، نین رنطقه نز شاهاساتم  در سایالب بهمر     کمربای نرنضای 

همی راکزی شااهاسااتم  جایم  یمفته و بم توجه به شاایب بساایمر پمیین آب روجود در آ  به دشااتخندن  یلمه بندن آب

مملی شرنمطق آید. نی پاخطا در بانبا سیالب به وجود ریرنکد رمنده و رنطقه صورتبهیالب هزنر( سا رنطقه )دو در ده
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بم توجه به زیار یمرهمی شیب و جهت شیب، بمعد عدم حاکت سیالب و وجود رنمطق شااقی شاهاساتم     شامملی و 

طقه نز نین رن نکهیبموجودن ن شااود، لدخمنه نتا  در نین نمحیه ریبمتالقی بمعد به دنم نفتمد  ساایالب خمرا شااده نز رو

-، در پهنه بم خطا رتوسط قانر گافت. رنمطق غابی و شمملنستهمی زرنعی شاهاساتم  فمقد رنمطق رساکونی و زرین   

و بمتالقی و دور بود  نز رودخمنه گاگمناود و نبود رنمزل  زنرشاااورههمی ی شااهاسااتم  بم توجه به وجود دشاات   غاب

به دلیل طغیم  رودخمنه نتا   0311کم قانر گافت. نین نمحیه در ساایالب بهمر رسااکونی در رحدوده خطا کم تم خیلی

 رنمطق غابی و جنوبی شاهاستم  به دلیل دور بود  نز رودخمنه گاگمناود و شیب همی سایالبی شاده نسات.    دچمر پهنه

 کم قانر گافتند.در رحدوده خطا خیلیرنمسب  نسبتمً

 البیخطر س نقشه صحت یابیارز -9-9

 هم آسیستم نطالعمت جغانفیمیی، رقمیسه  توسط همی تولید شدهنقشه همی نسامسای در نرزیمبی صاحت   ممیکی نز گ

 تاین رانجع، که جزو دقیقتنساانی در دسااتاس و تصاامویا پهپمدی روجود نز زرم  ونق ه ساایالب بم تصاامویا رمهونره

نستخانا شده  البیس زرمنیهمی سایپهنه( بم 4 خطا سیالب )شکلبمشند. بدین رنظور نقشه نتمیج ری جهت صاحت 

کیفی  صورتبه (1 شکل) البیس پهپمد زرم  ایو تصمو( 1)شکل  1-و لندسات  5-سانتینل  ۀرمهونر روجود ایومتصا  نز

 .دیگاد سهیرقم

نی و همچنین ت یین وز  ر یمرهمی تحقیق، بیشااتاین همی ساایالب به کمک تصاامویا رمهونرهب د نز نسااتخانا پهنه

همی ننجمم شاااده با بم بارسااایبودند.  333/1و  323/1نوزن  رابوط باه ر یامرهمی توپوگانفی و رورفولوژی به تاتیب   

(، 5 نی )شکلتخانا شاده نز تصامویا رمهونره  همی سایالب نسا  ( و پهنه4بندی خطا سایالب )شاکل   نقشاه پهنه  روی

 جمد، بمعد نیرشاخص شد در رنمطقی که ر یمرهمی توپوگانفی و رورفولوژی رودخمنه در وض یت حسمسی قانر دنرند 

در رحدوده روسااتمی  قالخمص در شاا مع پنج کیلورتای شااها آق  طوربهشااده نساات. نین رنمطق  همی ساایالب پهنه

، زیمد سیالب قانر گیادر خطا خیلینین رحدوده دنست قانر دنرند، که بمعد شاده   نچییلقی تم روساتمی دوگو ساالق 

 همی سیالب در نین رحدوده نشمره شده نست.در ندنره به چند عمرل رهم در نیجمد پهنه

که رودخمنه نز  نست 11/3( بانبا 2 نول، شاکل )بمزه  یلقیساالق  یرودخمنه در رحدوده روساتم  تهینوزیسا  بیضاا 

نز ردخل  البیرتا بمعد خاوا ساا  11 حدودنًنول بم شاا مع  ۀدر بمز چمناودیپ نینساات. نول دیشااد یچمناودینوع پ

در شممل  ونقع یهمبه دشت البیجمذب آب، س یمهیو نبود پوش  گ یو توپوگانف بیبه ش بم توجهرودخمنه شاده که  

منه رودخ تهینوزیس بیضا شاها شده نست.  یراکز طیرحشاها ونرد   یکاده و نز رنمطق شاممل  دنیپ م یقال جاشاها آق 

نرم بم ؛ نست دیشد یچمناودیکه رودخمنه نز نوع پ نسات  131/5( بانبا 2 شاکل -)بمزه دوم قمنقاره یدر رحدوده روساتم 

دوم  ۀبه بمز یکمتا البینول نز ردخل رودخمنه خمرا شاااده، حجم سااا ۀدر بمز البیسااا ۀحجم عمد نکهیتوجه به ن

رودخمنه در  یهمونرهید بیرودخمنه بمعد تخا یکم میتصاااف به حا ،رحمدآلق یر روسااتمد .کاده نساات دنیپ م یجا
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با  یرنمسب رمنند رمن  یهمهیو عدم وجود پم نیینز رنمطق شاده، و وجود پل عبور و راور بم تانز سطح عاشه پم  یب اا 

در رودخمنه  تهینوزیس بیضاا  .تنز ردخل شاده نسا   البیو خاوا سا  م یبمعد بمال آرد  ساطح جا  م یساا رنه جا 

 اینساات. نکثا رساا یچمناودیبمشااد که رودخمنه نز نوع پیر 000/0( بانبا 2 ، شااکلقال )بمزه سااومآق یرحدوده شااها

نول  ۀمزب یچمناودهمیش مع پ نیمنگیر هشات درصاد نز   مهچمناودیشا مع پ  نیمنگیبوده و ر میبمزه رساتق  نیرودخمنه در ن

عاض بستا کمنمل رودخمنه در  نیمنگینز ر شاتا یب %54در بمزه ساوم   ودخمنهعاض بساتا کمنمل ر  نیمنگینسات. ر  شاتا یب

( بانبا 2 ، شااکل)بمزه چهمرم یدوگونچ یدر رحدوده روسااتمرودخمنه  تهینوزیساا بی. ضااانسااتنول و دوم  یهمبمزه

نسااابت به بمزه ساااوم کمتا  %31بمزه  نیدر ن چمناودهمیعاض پ نیمنگینسااات. ر یچمناودیکه رودخمنه نز نوع پ 410/0

در  فقط البیس یهمبمزه پهنه نیهم نست. در نبمزه ایکمتا نز سم چمناودهمیعاض رودخمنه در پ دهدیکه نشام  ر  ،نسات 

ر ده سه دنز ) بیشا  اییرودخمنه و تغ طعرق ینمگهمن انتییتغ .نز ردخل رودخمنه خمرا شاده نسات   چمناودهمیپ یکینزد

 یروستم یپل حونل یهمدر کنمره رخصاوصامً   بیشاده و تخا  م یبمعد جدن شاد  خطوط جا  هزنر به دو در ده هزنر(

 شود.ریرودخمنه گاگمناود  دستنییخم  به طاف پمتکهآق
 

 
 زیاد، محدوده خطر خیلییدوگونچ یتا روستا یلقیسالق  یروستا حدفاصلدر  -7شکل 
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 و 5-نلیماهواره سنت ریاستخراج شده به کمک تصاو البیس یهابا پهنه نقشه خطر سیالب سهیمقا -1شکل 

 1-لندست

 
 قالشهرستان آق 0921بهار  البیس پهپاد، ریبا تصاو ،پرخطر یهاپهنه سهیمقا -2شکل 

 هاشنهادیپگیری و نتیجه -0

 خطر سیالب پذیریکاهش آسیب یهاشنهادیپ -0-0

کم، خطا کم، یلیپنج بمزه، خطا خ (، به01 نقشه )شکلب الیخطا سقال بم توجه به تفکیک شاهاساتم  آق   رنظوربه

، رنمطق نطانف رودخمنه (01 شاااکل). بم توجه به دیگاد یبندمیتقسااا مدیا زیلیو خطا خ مدیا خطا رتوساااط، خطا ز
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 یو جنوب یو رنمطق شممل مدیزیلیدر پهنه خطا خ لورتایک دهقال تم ش مع تم شها آق ایساد وشمگ  هگاگمناود در رحدود

 . در ندنره بم توجهشوندیرحسوب ر البیکه جزو رنمطق حسامس در بانبا س  ،قانر دنرند مدیدر پهنه خطا ز شاهاساتم   

 کیفکو درصد ت حتنست. رسم شده شنهمدیپ بالیکنتال س یرنهکمرهم ،خطا سیالبرنمطق نسابت به   تیبه حسامسا  

 نشم  دنده شده نست. (0 جدول)خطا در  یهمپهنه

بم قال در رحدوده خطا ساایالب قانر گافت. درصاد شااهاساتم  آق   54حدود : )رنگ قارز( مدیز یلیبم خطا خ پهنه

 ایسد وشمگ یغاب زیسار دستنییدر پم یکمنمل ننحانف جمدین ا،یسد وشمگ یرنمسب رنمطق شممل نسابتمً  بیتوجه به شا 

ز سد ن یخاوج کیپ یدب یمدیتم حد ز لیهنگمم س تونندیر ،نست یزنر و بمتالقکه شوره یشاممل  یهمبه سامت دشات  

 تیونرد رودخمنه گاگمناود شاااود بم توجه به رمه یکمتا البیکند تم حجم سااا افرن باه آ  رنامطق رنح   ایوشااامگ

 یسمزگمهرمنند آ یناسمزهیغ ینز رنهکمرهم تون یکاد و ر شنهمدیپ تون یرن نم یخمصا  ینرنطقه رنهکمر سامزه  یتوپوگانف

همی زیمد بندن رنمطق راکزی شااهاسااتم  به دلیل وجود آب  .بم آ  به ت مرل پادنخت لی، هنگمم سااروقعبهو هشاادنر 

هم بندن غابی سااد وشاامگیا ونرد نین آب  زیر خندن ، هنگمم ونق ه ساایالب دبی زیمدی نز سااا بندن  یلمهآب نزجمله

مب آوری روننهمی جمعکمنملو زهکشی و حفا  همآ هم، تثبیت بدنه بندن شاود، کنتال حجم دبی ورودی به نین آب ری

همی آهن یم نیجمد کملورتجمیی رسیا ریل رنه. همچنین جمبهنستحل رنمسبی بم توجه به شاانیط توپوگانفی روجود رنه 

همی شامملی شده که فمقد رنمطق رسکونی و  آهن بمعد جایم  سایالب به دشات  عبور سایالب در زیا خطوط ریل رنه 

 .نستهمی زرنعی زرین

هم پهنه نینقال در رحدوده خطا سیالب قانر گافت. درصاد شاهاستم  آق   31 حدودِ: )رنگ زرد( مدیخطا زبم  پهنه

به  ایسد وشمگ یقال قانر دنرند. در رنمطق جنوبآق ستم شها غابی رنمطق شااقی و -شااقی، جنوب -شاممل در رنمطق 

رتا( رودخمنه  51) یکم میروجود در حا یرنمزل رسااکونوجود رودخمنه،  میعلت تجموز شااهاهم و روسااتمهم به حا 

 یکمربا اییرنمزل و تغ نین ییجمجمبه شااوند،یر بیبه بمال دچمر تخا ساامل 21بم دوره بمزگشاات  لیگاگمناود هنگمم ساا

 یرسمنعنطال نیشود، همچن یزبا بیضاا   یو نفزن یاینفوذپ   یبمعد نفزن تونندیو بمغ ر یکشامورز  نیبه زر همآ 

-رنمطق شممل .کند یو رمل یبه کمه  خطا جمن یکمک بزرگ تونندیر ایساد وشامگ   لیهشادنر سا   ساتم ی، سا روقعبه

بم شوند، و که هنگمم طغیم  رودخمنه نتا  دچمر آبگافتگی ری نستزنر و بمتالقی شااقی شاهاساتم  نکثا رنمطق شاوره    

رنطقه و عدم زهکشای رنطقه جایم  سیالب به سمت رنمطق غابی و دریمی خزر وجود ندنرد   رمهوریتپهوجود  توجه

ل ن بم توجه به نهمیت کمتا نین رنطقه بم توجه به ساامیا رنمطق شااهاسااتم  رنهکمرهمی کمه  خطا ساایالب در رنطقه  

 صافه نقتصمدی نخونهد دنشت.

رنمطق قال در رحدوده خطا سیالب قانر گافت. قدرصد شهاستم  آ 05حدود : )رنگ سابز(  بم خطا رتوساط  پهنه 

 تونندیر یبتن یهمپل یرودخمنه و بهسمز نین یاوبیسو، الرودخمنه قاه یهماشامخه یعبور ز لیقال به دلشاها آق  یجنوب

نونحی غابی سااد وشاامگیا به دلیل کمنملیزه کاد  رودخمنه و شاایب   .کند ینونح نیدر ن لیبه کنتال ساا یکمک بزرگ
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همی شمملی شهاستم  بم توجه به نینکه در سمله دچمر آبگافتگی نشدند. دشت 21ر سایالب بم دوره بمزگشت  رنمساب د 

زدگی ساایالب نز کمنمل رودخمنه نتا ، روننمب آ  بم توجه بم بیاو  11حایم رودخمنه نتا  قانر دنرد، در ساایالب بهمر 

و  همی بمتالقید، نین رنمطق به دلیل وجود دشااتشااوبه رمهیت توپوگانفی رنطقه ونرد رنمطق شاامملی شااهاسااتم  ری 

 بمشند.زنر رکم  رنمسبی بانی هدنیت سیالب ریشوره

قال در رحدوده خطا ساایالب قانر گافت. رنمطق درصااد شااهاسااتم  آق   01 حدودِ: )رنک آبی( بم خطا کم پهنه

منمل ک جمدیندنرند و بم ن یخمص یکه کمربا بمشاند یر یزنر و رنمطق بمتالقنغلب شامرل شاوره   غابی شاهاساتم   -شاممل 

 همی جمری رن به سمت دریمی خزر هدنیت کاد.نی نز روننمبآبایز حجم عمدهی و زهکشی رنمسب حوضهننحانف

 قال در رحدوده خطا سیالب قانر گافت.درصاد شاهاساتم  آق    00 حدودِ :نی()رنگ فیاوزه کمیلیبم خطا خ پهنه

همی نبمغ و زریآ   ینرنض ینز رودخمنه گاگمناود قانر دنرند و نغلب کمربا یدر فمصاله دورتا  نکهین لیبه دلرنمطق  نین

ل ن بم ننجمم  .شوند ی خفیفدچمر آبگافت بمال سامله به  21بم دوره بمزگشات   یهملیدر سا  رمکن نسات  و نسات  زرنعی

 .بمشندکمرهمی نرنئه شده نین رنمطق جزو رنمطق نیمن در بانبا سیالب ریرنه
 

 قالشهرستان آق الب،یخطر س یهامساحت و درصد پهنه -0جدول 

 درصد (لومترمربعیکمساحت ) های خطرپهنه

 0/54 012/014 زیمدپهنه بم خطا خیلی 

 44/51 001/223 زیمدپهنه بم خطا 

 12/00 221/555 پهنه بم خطا رتوسط

 0/01 110/332 کمپهنه بم خطا 

 01/00 200/540 پهنه بم خطا خیلی کم

 011 201/0143 رجموع

 
 قالخطر سیالب شهرستان آق تفکیک شده نقشه -01 شکل
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 یبندجمع -2

ز جزو رنمطق حسمس ن قمنقاره یتم روستم یلقیساالق  یرودخمنه گاگمناود در حدفمصال روساتم   ج،یبا نسامس نتم 

 بیبه تات چمناودهمیش مع پ نیمنگیو ر چمناودی، ت دند پ11/3بانبا  تهینوزیبمزه شامخص س  نی. در ننسات  رورفولوژینظا 

ه ب چمناودهمیشاا مع پ نیمنگیو ر چمناودهمیهم ت دند پبمزه ایکه نساابت به ساام  (0311)گنجی،  نسااترتا  11و  01بانبا 

 پنجهمی ریدننی و رشاورت بم کمرشنمسم  خباه سیالب،  بم بمزدید .نسات و پنج درصاد کمتا   شاتا یدرصاد ب  31 بیتات

. ب د نز دیگاد ییقال و رودخمنه گاگمناود شاانمساام شااهاسااتم  آق  البیساا جمدیدر ن رؤثا مریار یز 01و  یکل مریر 

 333/1و  323/1 بیبه تات رورفولوژیو عونرل  یتوپوگانف یمرهمیر  AHP یبم روش ساالسااله رانتب  همآ  یدهوز 

د سرشخص شده حدفمصل ب، الیخطا س پ یایآسایب نوزن  رن به خود نختصامص دندند. بانسامس نقشاه     نیشاتا یب

 وژیرورفول توپوگانفی و نمرنمسااب به علت شااانیط راکزی شااهاسااتم  یهمقال و دشااتشااها آق یتم نبتدن وشاامگیا

 یای خطا پشااده آساایب کیتفکنقشااه  بم توجه به. بمشااندیر لیپاخطا در بانبا ساا یهمجزو پهنه رودخمنه گاگمناود

درصد در پهنه بم  0/01 وکم  یلیقال در پهنه بم خطا خرصد نز رسمحت شهاستم  آقد 01/00ه رشاخص شاد   سایالب 

درصااد  0/54 درنهمیتو  مدیدرصااد در پهنه بم خطا ز 44/51درصااد در پهنه بم خطا رتوسااط و   12/00خطا کم و 

 .قانر دنرد مدیزیلیشهاستم  در پهنه بم خطا خ

 و قدردانیتشکر  -4

در تکمیل  همکمری بمبت گلستم  نستم  نیرنطقه آب شاکت و آبخیزدنری و طبی ی رنمبع ندنره نز رقمله نویساندگم  

 د.ننممیتشکا ری همپاسشنمره

 کتابنامه

 .010-12صص  .فصل دوم .ننتشمرنت دننشگمه تهان  .مرهیچندر  همیگیاییمتصم .0312 وند؛جحمدر ،نصغاپور

بزرگ با  ینثانت نحدنث سدهم .0312 ، رحمود؛بجستم  یشفمعی، حسین؛ صدقی، عبدنلاسول؛ تلور اهنگ؛ف ،آذرنگ

رجله  .(یسد رخزن دستیینپم: رودخمنه کاخه یرودخمنه )رطمل ه رورد یکیدرولیه یو پمرنرتاهم م یجا طیشان
 .52-00 صص .وخم آب یپژوهش یعلم

ننتشمرنت  .Expert Choice2000نفزنر نز نام یایگبم بهاه یرنطق یایگمیتصم .0314 رحمدرضم؛ر، میرمزیی، شیمم؛ آقم

 .4ص  .نصفهم  .نردکم  دنن 

و  یکیدرولیه یمرهمیر  یلیتحل یبارس. 0310 ی، آرنه؛سبحمن ی، عبدنلحسن؛آرنر ، عبدنلاضم؛رندبهاهمرم ؛ س ،زندهی یبد

 یرل  یهمم نیسور .مرهیچندر  یایگمیتصم یهمکینستفمده نز تکن بم یشها البیخطا س یبنددر پهنه یایپ بیآس

 .2-3صص  .ونحد نرن  یآزند نسالر دننشگمه :نرن  .ان ین یایکو یهمتمالب دنریو توس ه پم ییزنمبم یرقمبله بم ب



 02....                                       رودخمنه گاگمناود خیزییلبا س رؤثاعونرل  یینت                                        دهم سمل

     

 یسمزنهیبه-یسمزهیتوس ه ردل شب .0315 ، پوریم؛جون ، رحبوبه؛ زندهزنرع ، سمرن؛نصل یخساوشمهرید؛ ن ،حدندبزرگ

 .020-045صص  .3شممره  .52جلد  .(یکشمورز عی)علوم و صنم وخم آب هینشا .ایگلیدر حفمظت رنمطق س

 نییدر ت  SCS-CNرنبطه  یمبیرزن .0310 ی؛علی، سیدرحمدآبمدیزنگ، نمدر؛ پورلینسممعحمدرهدی؛ ر، زندهنیحس

لوم ع ینلمللنیکنفاننس ب نینول ی.سلطمن زی: حوضه آبایرطمل ه رورد Arc-GIS نفزنرنامروننمب بم نستفمده نز  زن یر

 .3ص  .یخونرزر یعلوم و فنمور یروسسه عمل :انزیش .ییمیجغانف

 و یمریآب یرل تهی. کمالبیو هشدنر س ینیب یپ .0312، رهادند؛ راندی، شمدی؛ باخوردنر ی، کمران ؛نرمرلی؛ ع ی،دریح

 .021-001 صص .2-21-4441-140شمبک:  .ان ین یزهکش

 یمبیرختلف در رکمن یهمردل ییکمرآ یبارس .0312 پور، نریدرضم؛یبخش ی، پاویز؛اوزآبمدیف م یمئیضهانم؛ ش ،درخشم  

 .رودخمنه یرهندس ینلمللنیب نمریسم نیهفتم .المین اایحوضه دو یرطمل ه رورد GISبم نستفمده نز  البیپخ  س

 .4ص  .چمان  نهونز دیدننشگمه شه .سمزرم  آب و باق خوزستم  :نهونز

بم  یشها البیس یبندپهنه .0315 یی، رحمدتقی؛آقمبمبم ، رحمدرضم؛فازند بهتمش ی، یوسف؛ یرفسممعیل؛ ن ی،صملح

شممره  .مو نه یسمل س .یشنمسطیرح .تهان شها : یروردرطمل ه ،یفمز یرانتبسلسله لیتحل ندیو فان GISنستفمده نز 

 .021-011ص ص .3

 یرشخصمت عمور یهمدنده گمهیو پم یبمنک نطالعمت لیتشک. 0310ی، نحمد؛ نیحسی، نصغا؛ دریحاویز؛ پ ،نژندیعبد

 :تهان  .ینطالعمت رکمن یفنمور یرهندس یکنفاننس رل نینول .GIS طینستم  زنجم  در رح یهملیهم و رسرودخمنه

 .1ص  .یطوس یانلدیننصخونجه یدننشگمه صن ت یبادنرنقشه یدننشکده رهندس

-HEC چادنول بم نستفمده نز ردل رودخمنه یکنمر  یفاسم. 0310 ی، روسی؛همت ی، رهدی؛نحمدنهلل؛ مسش ی،عسگا

RAS  وGIS. 11-20 صص .31شممره  .ییمیجغانف قمتیرجله تحق. 

 .02-01 صص .شمهاود یننتشمرنت دننشگمه صن ت .مرهیچندر  یایگمیتصم .0311 حمد؛ر یی،عطم

در  یالبیس یهمم یجا یو دوب د یب دکی سمزییهشب. 0310 ی، ریانحمد؛دهقمن ی، عبدنلاضم؛ایظه ؛وندج ،نژندیقل

 .وخم آبحفمظت  یهمپژوه رجله  .قال(آق یدرورتایه ستگمهی: رودخمنه گاگمناود نیهم )رطمل ه روردرودخمنه
 .001-013 صص .شممره چهمرم .نوزدهم دوره

رودخمنه گاگمناود با  یکیرورفولوژ یهمنثا شمخص یبارس. 0311چلو، س ید؛ نحمدی، نحمد؛ گنجی، کمران ؛ قاه

علمی  نشایه. قال(: شها آقی)رنطقه رطمل متی رکمن همییلو تحل نزدورسنج  یهمبم نستفمده نز دنده یالبس یهمپهنه

. 512-552صص  .32 یمپیشممره پ - 3شممره  .1دوره  .دننشگمه فادوسی رشهد .یجغانفیم و رخمطانت رحیط
DOI: 10.22067/GEOEH.2020.67016.0 

)رورفولوژی(  یشنمسختیبا ر رؤثاعونرل  یبارس .0315 ی، علی؛وسفی ی، بهزند؛مسیقی؛ خمنینق هادند؛ علی،ر ،همینظا

 ، همدن .دنریپم ی یو رنمبع طب زیستیطرح ،یکشمورز تیایو رد یرهندس یرل  یهمم نینول .همهم و رودخمنهآبانهه

 .422-401 صص .تمنهمهگ زیستیطرح مبم یننجمن نرز
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