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چكیده
تحلیل،  و  تجزیه  نظیر  مواردی  با  سیالب  ریسک  مدیریت 
دارد. حوزه  اجتماعی سیل سر و کار  اثرات  مدیریت و کاهش 
آبخیز قورچای به علت وقوع سیل های متعدد در آن، برای این 
تحقیق انتخاب شد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در 
پتانسیل سیل خیزی  پتانسیل سیل خیزی و اولویت بندی  پهنه بندی 
که  به طوری  است.  مراتبی  سلسله  تحلیل  روش  به  زیرحوزه ها 
کاستی های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی کارشناسان را در 
این زمینه کاهش داده، یكپارچه سازی اولویت بندی زیرحوزه ها 
را با لحاظ کردن وزن هر شاخص در دست یابی به اهداف فراهم 
نشان   ،AHP رویكرد  از  حاصل  نهایی  وزن های  تحلیل  کند. 
معیار  به  نسبت   0/65 وزن  با  هیدروکلیماتولوژی  معیار  که  داد 
مورفومتری اهمیت بیشتری در حوزه آبخیز مورد تحقیق دارد و 
زیرمعیار شدت بارش برابر با زمان تمرکز مهم ترین عامل در این 
معیار است. بر اساس رتبه بندی نهایی حدودا 27 درصد از سطح 
حوزه، پتانسیل سیل خیزی بسیار زیاد دارند که بیشتر در نواحی 
دلیل  به  امر  این  که  واقع شده اند،  باالدست حوزه  و  کوهستانی 
وزن باالی دو زیرمعیار شدت بارش برابر با زمان تمرکز و بارش 
است.  دیگر  زیرحوزه های  به  نسبت  ساله   25 بازگشت  دوره  با 
روش پیشنهادی در این تحقیق، عالوه بر باال بردن دقت شناسایی 
نواحی دارای پتانسیل سیل خیزی باال در فهم فرایندهای موثر در 

حوزه کمک خواهد کرد.
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مقدمه
و  است  اجتناب ناپذیر  رخدادهاي  از  بخشي  طبیعي  مخاطرات 
نمي توان کاماًل کنترل کرد. برخي از این حوادث ممکن است محیط 
بوم شناختي را نیز تغییر دهد از این رو شناخت مخاطرات راهي براي 
مقابله با این حوادث است. سیالب از جمله بالیاي طیبعی شناخته 
ملل  سازمان  عمران  برنامه  جهانی  گزارش  طبق  که  می باشد  شده 
با زلزله و خشکسالی  در مورد خطر بالیاي طبیعی، سیالب همراه 
باالترین رتبه را از لحاظ خسارت مالی و جانی به همراه دارد ]3[. 
با توجه به اینکه سیالب به عنوان مهیب ترین بالي طبیعی در جهان 
محسوب می گردد، شناخت هرچه بیشتر آن از نقطه نظرهاي مختلف 
هیدرومتئولوژي، امکان شناسایي نقاط ساماندهي و پایین آوردن نرخ 

رشد خسارات سیل را فراهم می آورد.
مدیریت ریسک سیالب با مواردی نظیر تجزیه و تحلیل، مدیریت 
و کاهش اثرات اجتماعی خسارت سیل سر و کار دارد، که با توجه به 
تمام فرایندهای فیزیکی، زیست محیطی و اجتماعی می باشد. اقدامات 
ضروری فقط در مناطقی انجام می شود که در آن خطر بالقوه سیل 
شده  پیش بینی  سیل  وقوع  امکان  که  مناطقی  یا  باشد  داشته  وجود 
باشد. زمانی که برای یک حوزه آبخیز ارزیابی خطر سیل خیزی انجام 
شود، می توان با شناسایی مناطق آسیب پذیر و منابع ارزشمند داده ها 
را اولویت بندی کرد، و ارتباط فعالیت های انسانی را با اثرات بالقوه 
به  بستگي  منطقه،  هر  در  رویداد سیالب  تکرار  و  اندازه  کرد.  بیان 
عوامل متعددي دارد. ویژگي هاي فیزیکي حوزه ي آبریز مانند: شکل، 
در  هیدرولوژیکي  ویژگي هاي  با  آبراهه اي همراه  و  شبکه ي  شیب 
بروز و تشدید سیالب یا کاهش و افزایش میزان خسارت هاي ناشي 
از آن دخالت دارند. شناخت رتبه بندی این عوامل در هر منطقه اي، از 

اصول اولیه ي مهار سیالب و کاهش خطرات آن است ]8[.
با توجه به این که در اغلب حوزه هاي آبخیز کشور، وقوع سیل 
و خسارات ناشي از آن روند افزایشي دارد، تعیین مناطق مولد سیل 
در  پتانسیل سیل خیزي مي تواند  نظر  از  زیرحوزه ها  اولویت بندي  و 
تکنیک های  رابطه  این  در   .]10[ باشد  موثر  آبخیزها  بهتر  مدیریت 
تصمیم گیری چند معیاره راهکار مناسبی برای حل این گونه مسائل 
است. تصمیم گیري با لحاظ کردن چندین معیار که هریک از جایگاه 
تصمیم گیري  مدل های  کارگیري  به  با  تنها  برخوردارند،  ویژ ه اي 
چند معیاره ممکن می شود. در این روش ها از شاخص هاي مختلف 
در  با  می توان  بنابراین  می شود.  استفاده  رتبه بندي،  نوع  با  متناسب 
به  مورفومتری  و  هیدروکلیماتولوژی  مختلف  عوامل  گرفتن  نظر 
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از  استفاده  به عنوان گزینه ها و  معیار، زیرحوزه های مختلف  عنوان 
روش هاي تصمیم گیري چند معیاره، به ارزیابي پتانسیل سیل خیزی 
و رتبه بندی زیرحوزه ها اقدام کرد. از جمله تحقیقاتی که تا کنون در 

این زمینه صورت گرفته  می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هیدرولوژیکی  مدل  از  بهره گیری  با   ]4[ ثقفیان  و  خسروشاهی 
انفرادی  حذف  تکرار  ابداعی  روش  کاربرد  و   HEC-HMS
زیرحوزه ها در هر بار اجرای مدل، در حوزه آبخیز دماوند، اقدام به 
محاسبه دبی خروجی کل حوزه پس از روند یابی سیل در آّبراهه های 
تاثیر  میزان  ترتیب  بدین  نمودند.  نظر  مورد  زیر حوزه  بدون  اصلی 
هر یک از زیرحوزه ها در تولید سیل خروجی بدست آمد. امیدوار 
و همکاران ]1[ با در نظر گرفتن 28 پارامتر ژئومتری، فیزیوگرافی، 
به  تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای  با روش  اقلیمی  و  نفوذپذیری 
استان  کنجانچم  آبخیز  حوزه ی  در  سیل خیزی  پتانسیل  پهنه بندی 
ایالم اقدام کردند. پارامترها در قالب 5 عامل اصلی )شکل، آبراهه، 
از  استفاده  با  و  شدند  خالصه سازی  رواناب(  و  زهکشی  شیب، 
تحلیل خوشه ای زیرحوزه ها به 4 منطقه همگن از لحاظ سیل خیزی 
مدل  از  استفاده  با   ،]10[ همکاران  و  زهتابیان  شدند.  گروه بندی 
هیدرولوژیکی HEC-HMS زیرحوزه های حوزه آبخیز مارمه را از 
نظر سیل خیزی اولویت بندی و مناطق مولد سیل را شناسایی کردند. 
نتایج این تحقیق نشان داد که سهم زیرحوزه ها در پتانسیل سیل خیزی 
عواملی چون  و  نیست  آن ها  تاثیر مساحت  تنها تحت  کل حوضه، 
موقعیت مکانی زیرحوزه ها و روندیابی سیل در رودخانه اصلی نیز 
در رژیم سیالبی حوزه تاثیر مهمی دارند. ملکیان و همکاران ]14[، 
پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه ی آبخیز اخترآباد را با استفاده از 
روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام دادند. براساس نتایج به دست 
آمده، پهنه های با خطر سیل خیزی زیاد در شمال و جنوب حوزه قرار 
دارند و مناطق با خطر کم، در آبراهه ها و قسمت های مرکزی حوزه 

واقع شده اند.
ویلت و شاردا ]25[، برای بررسی امکان استفاده از فرآیند تحلیل 
رودخانه ی  سیالب  کنترل  پروژه های  در   )AHP( مراتبی1  سلسله 
را  سیالب  مستعد  مناطق  آمریکا،  اوکالهامای  در  تار3  و  گرند2 
شناسایی کردند. تودینی ]23[، برای دست یابی به نقشه ی پیش بینی 
استفاده  تصمیم  عملکردی  سیستم  از  سیالب  خطر  مدیریت  و 
برای به دست آوردن نقشه ی وسعت  کرد. وانک و همکاران ]24[، 
و   TM لندست  تصاویر  از  استفاده  با  سیالبی  سواحل  در  سیالب 
داده های مدل رقومی ارتفاعی در کارولینای شمالی، مناطق با پتانسیل 
سیل خیزی باال را شناسایی کردند. سینها و همکاران ]22[، با استفاده 
تهیه ی  به  واقع در شرق هندوستان،  در رودخانه ای   AHP از مدل 
نقشه ی خطر سیالب با استفاده از الیه های اطالعاتی ژئومورفولوژی، 
اقدام کردند. کوک و  تراکم جمعیت  اراضی، توپوگرافی و  کاربری 
همکاران ]16[، با دو مدل HEC-RAS و FESWMS، ویژگی های 
1- Analytic Hierarchy Process
2- Grand
3- Tar

توپوگرافی و ژئومتریک رودخانه های استرودز4 در کارولینای شمالی 
و برزس5 در تگزاس آمریکا را مقایسه و تاثیر هر یک از این عوامل 
همکاران  و  کین  کردند.  تعیین  سیالب  پهنه بندی  نقشه ی  در  را 
]20[، در بزرگراه های منطقه ی فیولینگ6 چین با توجه به معیارهای 
و  ژئومورفولوژی  سیالب،  فراوانی  بارش،  شدت  زمین شناسی، 
 AHP از مدل  استفاده  با  پهنه بندی خطر سیالب  به  پوشش گیاهی، 

پرداختند.
برآورد سیل خیزي و تعیین خطر ناشي از سیل در نواحي تحت 
بررسي خسارات سیل در ایران نشان می دهد که خسارات محسوس 
و مستقیم ناشي از سیل از 120 میلیارد ریال در دهه 40 به 1500 
میلیارد ریال در دهه 80 رشد داشته ]12[. لزوم توجه به انتخاب مناطق 
مولد سیل به هیچ وجه امر تازه ای در برنامه ریزی و مدیرت حوزه 
آبخیز نیست و تاکید بیش از حد آن در دهه اخیر ناشی از افزایش 
وقوع سیل و خسارت آن در اغلب حوزه های آبخیز کشور می باشد 
در  پتانسیل سیل خیزی می تواند  نظر  از  زیرحوزه ها  اولویت بندی  و 
مدیریت بهتر آبخیزها موثر باشد. درمنطقه مورد مطالعه سیل هر ساله 
باعث خسارت های جانی و مالی فراوانی می شود. بارش متمرکز در 
مناطق با شیب زیاد و دره های عمیق که مستعد خطرات سیل هستند، 
باعث فرسایش خاک می شوند. در تحقیق حاضر نیز به همین منظور 
ابتدا عوامل موثر بر پتانسیل سیل خیزی رتبه بندی شد، سپس پهنه بندی 
پتانسیل سیل خیزی برای زیرحوزه های حوزه آبخیز قورچای رامیان 

انجام شد. 

مواد و روش ها
منطقه مطالعاتی

در این پژوهش پهنه بندي پتانسیل سیل خیزي با استفاده از روش 
انجام  قورچای  آبخیز  در حوزه  قره چای  در حوزه رودخانه   AHP
در  گرگانرود  رودخانه  شاخه هاي  زیر  از  مطالعه  مورد  منطقه  شد. 
جنوب شرقی استان گلستان می باشد. این حوزه در طول جغرافیایی 
24ً   02َ  55ْ تا  47ً  16َ  55ْ شرقی و عرض جغرافیایي 26ً  48َ  
37ْ تا 05ً  03َ  37ْ شمالي است و مساحت کل آن بالغ بر 248/16 

کیلومتر مربع می باشد )شکل 1(.
رودخانه قره چای در محدوده مطالعاتي داراي 35/8 کیلومتر طول 
مي باشد و از قسمت هاي کوهستاني جنوب حوزه سرچشمه گرفته 
و از شمال حوزه خارج می گردد. شهرستان رامیان در محل خروجی 

حوزه قرار داشته و تنها شهر مهم منطقه مورد مطالعه می باشد. 
روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد، کمی _ کیفی و به لحاظ هدف، 
تحقیقی کاربردی می باشد که به روش پیمایشی انجام شد. اطالعات 
محیطی به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه ای که براساس 
پیشینه و اهداف پژوهش تدوین گردیده بود و مورد تایید متخصصان 
4- Strouds
5- Brazos
6- Fuling
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قرار گرفت، جمع آوری شد. با توجه به این که هدف تحقیق، تحلیل 

نظر  از  رامیان  قورچای  آبخیز  حوزه  زیرحوزه های  اولویت بندی  و 
پتانسیل سیل خیزی است، یافته های پرسشنامه با استفاده از رویکرد 
پیچیده  محیط های  در  گروهی  تصمیم گیری  روش  یک  که   ،AHP
می باشد، مورد ارزیابی و پردازش قرار گرفت. روش AHP یکی از 
معروف ترین فنون تصمیم گیری چندمنظوره است که در سال 1980 
ابداع گردید ]21[. این رویکرد هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند 
گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست، می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ترکیب معیارهای کیفی همراه 
با معیارهای کمی را به طور همزمان امکان پذیر می سازد. این رویکرد، 
مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار می دهد و 
آنها را به شکلي ساده تبدیل کرده، به حل آن می پردازد ]19[. اساس 
معیارهای  و  آلترناتیوها  دو به دویی  یا  زوجی  مقایسه های  بر   AHP
به جمع آوری  نیاز  مقایسه ای  برای چنین   .]11[ است  تصمیم گیری 
این  تصمیم گیرنده  به  امر  این  است.  تصمیم گیرندگان  از  اطالعات 
امکان را می دهد که فارغ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجی تنها 
مقایسه  این  بر  عالوه  کند.  تمرکز  گزینه  یا  معیار  دو  مقایسه  روی 
دوبه دویی، به دلیل اینکه پاسخ دهنده فقط دو عامل را نسبت به هم 
می سنجد و به عوامل دیگر توجه ندارد، اطالعات ارزشمندی را برای 
مسئله مورد بررسی فراهم می آورد و فرآیند تصمیم گیری را منطقی 
می سازد ]13[. در این روش ضریب کلي وزن براي هر گزینه با توجه 
بیشترین وزن  داراي  که  گزینه اي  می آید.  به دست  اصلي  به هدف 
است، باید به عنوان بهترین گزینه انتخاب شود. در این تحقیق برای 
 Expert نرم افزار  از  و   AHP رویکرد  از  زیرحوزه ها  اولویت بندی 
Choic 11 به منظور انجام مقایسه های زوجی، تولید سلسله مراتبی، 
محاسبه ی اوزان و میزان ناسازگاری استفاده شد. با مطالعه مقاالت و 
پایان نامه های مختلف و بررسی ادبیات پژوهش، معیارها و زیرمعیارها 
تعیین شد سطح اول شامل هدف اصلی، اولویت بندی زیرحوضه های 
حوزه آبخیز قورچای رامیان از لحاظ پتانسیل سیل خیزی است. سطح 

دوم دربرگیرنده ی معیارهای اساسی تاثیرگذار روی وقوع سیل است 
که در این تحقیق  دو معیار مورفومتری و هیدروکلیماتولوژی در نظر 
گرفته شد. سطح سوم زیرمعیارهایی که روی هر معیار تاثیر دارند 
)جدول 1(. سطح چهارم شاخص ها هستند که در اینجا زیر معیارها 
را به سه کالس تقسیم کردیم و به عنوان شاخص در نظر گرفتیم. و 
سطح آخر گزینه های تصمیم است، که  شامل 16 زیرحوزه می باشد. 
الزم به ذکر است که زیرحوزه های میانه )4 زیر حوزه( در این تحقیق 

در نظر گرفته نشد.
زوجی  مقایسه  ماتریس های  شده  تعیین  ساختار  براساس  سپس 
 12 نظرات  براساس  پرسشنامه هایی  طی  و  شد  مشخص  معیارها 
کارشناس )اساتید دانشگاه، کارشناسان منابع طبیعی در تخصص های 
نه  ارزش گذاری  براساس  و  تحقیق(  موضوع  با  مرتبط  مختلف 
گزینه ای ساعتی تکمیل شد. پس از جمع آوری، تصحیح، و تعدیل 
معیارها،  وزن دهی  در  کارشناسان  شخصی  سالیق  و  قضاوت ها 
از  استفاده  با   )0/1 از  )کمتر  قضاوت ها  ناسازگاری  میزان  براساس 
مقایسات زوجی  ماتریس  آرایه،  برای هر  هندسی  میانگین  محاسبه 

معیارها و زیرمعیارها حاصل شد. 

نتایج
از  استفاده  با  زیرمعیارها  و  معیارها  زوجی  مقایسات  ماتریس 
 )2( شماره  جدول  در  که  شد  محاسبه  هندسی  میانگین  محاسبات 
نمونه ای از آن ارائه شده است. پس از نرمالیزه کردن ماتریس مقیاس 
معیارها و زیر  میانگین حسابی هر سطر، وزن  زوجی و محاسبات 
معیارها به دست آورده شد. سپس وزن نسبی هر شاخص که برابر با 

میانگین حسابی هر سطر محاسبه شد )جدول 3(.
وزن زیرمعیارهای بخش معیار هیدروکلیماتولوژی  نیز به همین 
آرای  میانگین  از   )3( شماره  جدول  مطابق  شد.  محاسبه  روش 
کارشناسان چنین استنباط می شود که زیر معیارهای شیب متوسط 
وزنی زیرحوزه و شیب متوسط وزنی آبراهه اصلی از اهمیت بیشتری 
نسبت به چهار زیر معیار دیگر از بعد مورفومتری در منطقه مورد 

مطالعه برخوردار هستند.
در  هیدروکلیماتولوژی  بخش  زیرمعیارهای  نسبی  وزن  همچنین 

شكل1- موقعیت حوزه آبخیز قورچای در حوزه آبخیز 
گرگانرود

جدول 1- درخت سلسله مراتبی عوامل موثر در بروز سیل
هیدروکلیماتولوژیمورفومتریمعیار

یار
 مع

زیر

ضریب روانابمساحت
زمان تمرکزشکل حوزه

بارش با دوره بازگشت تراکم زهکشی
25 ساله

شدت بارش برابر با شیب متوسط وزنی آبراهه اصلی
زمان تمرکز

دبی حداکثرارتفاع متوسط وزنی
---شیب متوسط وزنی زیر حوزه
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زمان  با  برابر  بارش  بیشتر شدت  اهمیت  بیانگر   )4( جدول شماره 
تمرکز )0/356( از بین پنج زیرمعیار انتخابی از بعد هیدروکلیماتولوژی 

می باشد.
انجام  وزن دهی شاخص ها به صورت مستقیم توسط کارشناسان 
به زیرمعیارهاي هر  داده هاي مربوط  میانگین وزني  با محاسبه  شد. 
معیار و شاخص های آن، ماتریس بی مقیاس شده نهایي براي معیارها 
دیدگاه های  تلفیق  از  حاصل  نتایج   .)5 )جدول  می شود  حاصل 
کارشناسان در مورد عوامل موثر در سیل خیزی حوزه حاکی از این 
مطلب است که از بین عوامل موثر در وقوع سیل شدت بارش برابر 
با زمان تمرکز با وزن 0/356 و شیب متوسط وزنی کل زیرحوزه ها 
سپس  دارد.  حوزه  سیل خیزی  در  را  تاثیر  بیشترین   0/318 وزن  با 
مدل سازی فضایی و پهنه بندی زیرحوزه ها با استفاده از  GIS انجام 
و  مکان یابی  مدل سازی،  برای  داده ها  تلفیق  در   GIS توانایی  شد. 
تعیین تناسب اراضی، از طریق ارزش گذاری پهنه ی سرزمین آن را 
به سیستمی ویژه و انحصاری تبدیل می کند ]14[. پس از آماده سازي 
الیه هاي اطالعاتي، با توجه به میزان اهمیت، از ابزار تحلیل گر فضایي 
الیه ي  طریق  این  از  و  شد  استفاده  الیه ها  ریاضي  همپوشاني  براي 
پتانسیل وقوع سیالب در سطح حوزه ي آبخیز به دست آمد. نتایج 

حاصل از اولویت بندي زیرحوزه ها در شکل 2 ارائه شده است.
شماره  حوزه  زیر  در  شده  محاسبه  وزن  بیشترین  اساس  این  بر 
بیشترین  بیانگر   29/90 و   30/34 نهایی  وزن  با  به ترتیب   9 و   10
اولویت عملیات  که  زیرحوزه هایی  به عنوان  ایجاد سیل  در  پتانسیل 

جدول 2- جدول مقایسات زوجی زیر معیارهای مورفومتری

تراکم زهکشیشکل حوزهمساحت
شیب متوسط وزنی 

آبراهه اصلی
ارتفاع متوسط وزنی

شیب متوسط
وزنی زیر حوزه

   4/40/4          0/3 0/4  1/00/3مساحت
    3/80/7          3/01/00/30/5شکل حوزه

    3/60/5         2/83/01/01/0تراکم زهکشی
    5/20/4         2/92/11/01/0شیب متوسط وزنی آبراهه اصلی

     1/00/2          0/20/30/30/2ارتفاع متوسط وزنی
    1/0 5/5         2/41/41/92/3شیب متوسط وزنی زیر حوزه

جدول3- وزن زیرمعیارهای مورفومتری
وزن زیرمعیارزیرمعیار
0/083مساحت

0/136شکل حوزه
0/198تراکم زهکشی

0/223شیب متوسط وزنی آبراهه اصلی
0/041ارتفاع متوسط وزنی

0/318شیب متوسط وزنی زیر حوزه

جدول4- وزن زیرمعیارهای، معیار هیدروکلیماتولوژی
وزن زیرمعیارزیرمعیار

0/125ضریب رواناب
0/158زمان تمرکز

0/233بارش با دوره بازگشت 25 ساله
0/356شدت بارش برابر با زمان تمرکز

0/128دبی حداکثر

جدول 5- وزن نهایی برای هر کدام از معیارها و زیرمعیارها

وزنمعیار
وزن شاخص )کالس(زیر معیار

123

ری
ومت

ورف
م

0/350

0/110/330/56مساحت
0/560/330/11شکل حوزه

0/110/330/56تراکم زهکشی
شیب متوسط وزنی 

آبراهه اصلی
0/110/330/56

0/110/330/56ارتفاع متوسط وزنی
شیب متوسط وزنی 

زیر حوزه
0/110/330/56

ژی
ولو

مات
کلی

رو
ید

ه

0/650

0/110/330/56ضریب رواناب
0/560/330/11زمان تمرکز

بارش با دوره 
بازگشت 25 ساله

0/110/330/56

شدت بارش برابر با
زمان تمرکز

0/110/330/56

0/110/330/56دبی حداکثر
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مدیریت سیل در حوزه آبخیز مورد تخقیق در آنها پیشنهاد می شود و 
زیر حوزه های 2 و 16 به  ترتیب با وزن 4/39 و 6/06 دارای درجه 
اهمیت بسیار کم در پتانسیل ایجاد سیل در حوضه مذکور می باشند.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه در حوزه آبخیز با پدیده هایي مواجه هستیم که 
عوامل موثر متعدد، پیچیده و غالبا کیفی چون شرایط آب و هوایي، 
فیزیوگرافي، زمین شناسي، هیدرولوژي و جوامع گیاهي و جانوري 
در رویداد آنها مؤثرند، تصمیم گیری در مورد مدیریت حوضه آبخیز 
نظر  مورد  پدیده  بر  پارامترها  از  کدام  هر  متفاوت  نقش  به علت 
انتخاب  در  باید  آبخیز  حوزه هاي  مدیریت  در  است.  مشکل  بسیار 
تصمیم گیري دخالت  در  عوامل  این  براي حوزه همه  بهترین طرح 
بررسی های  در  متعدد  عوامل  نادیده گرفتن  با  بسا  چه  و  شود  داده 
کنند.  مواجه  اساسی  تغییرات  با  را  برنامه  اولویت های  کارشناسی، 
در چنین شرایطي با تصمیم گیري هایي مواجه خواهیم بود که تحت 
سیل  کاهش  برای  دیگر  طرف  از  هستند.  متعددي  معیارهاي  تأثیر 
داد  تغییر  را  هیدروکلیماتولوژی  و  مورفومتریکی  عوامل  نمی توان 
و وسعت زیاد حوزه های آبخیز کشور و محدودیت های اقتصادی، 
به موقع  باعث عدم اجرای  آمار درست  زمانی و فقدان اطالعات و 
معکوس  نتایج  بعضا  که  شده  آبخیزداری  عملیات  مکانی  و  زمانی 
افزایش تصاعدی خسارت ها  باعث  که  داشته  اولیه طرح  اهداف  با 
شده است ]6[. امروزه توسعه فناوری و علوم، جهان را با تحوالت 
وسیع روبه رو کرده و بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته 
ساختار  یک  دارای  سلسله مراتبی  تحلیل  تجزیه  رویکرد  است. 
به صورت  تصمیم  پیچیده  فرایند  یک  ساده سازی  منظور  به  رده ای 
در  گروهی  مشارکت  برای  معیارها  زیر  معیارها،  اهداف،  رده های 
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ایجاد می کند. پژوهش حاضر با 
مهم  هیدروکلیماتولوژی  و  مورفومتری  عوامل  اولویت بندي  هدف 
موثر در ایجاد سیل و اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز قورچای از 
لحاظ  پتانسیل خطر وقوع سیالب می باشد. تحلیل وزن های نهایی 
حاصل از رویکرد AHP، نشان داد که معیار هیدروکلیماتولوژی با 
در حوضه  بیشتری  اهمیت  مورفومتری  معیار  به  نسبت   0/65 وزن 
آبخیز مورد تحقیق دارد و زیرمعیار شدت بارش برابر با زمان تمرکز 
این  این رتبه بندی نشان دهنده  معیار است.  این  مهمترین عامل در 
معیارهای  به  نظرسنجی،  در  کننده  شرکت  متخصصین  که  است 
در  موثر  عوامل  بین  داده اند.  نشان  بیشتر  توجه  هیدروکلیماتولوژی 
وقوع سیل از بعد مورفومتری، شیب متوسط وزنی زیرحوزه و شیب 
متوسط وزنی آبراهه اصلی مهمترین عوامل پتانسیل سیل خیزی حوزه 

مورد تحقیق تعین شدند.
براساس رتبه بندی نهایی پتانسیل سیل خیزی زیرحوزه ها توسط 
زیرحوزه های  به  ترتیب  به  سوم  تا  اول  رتبه  مراتبی،  سلسله  مدل 
در  زیادی  بسیار  پتانسیل  که  یافته اند   اختصاص  و8   10،9 شماره 
تولید رواناب دارند، که این امر به دلیل وزن باالی دو زیرمعیار شدت 

بارش برابر زمان تمرکز و بارش با دوره بازگشت 25 ساله نسبت به 
زیرحوزه های دیگر است. این سه زیر حوزه با پوشش حدود 26/5 
باالدست حوزه  نواحی کوهستانی و  درصد کل مساحت حوزه در 
واقع شده اند که توان زیادی در تولید رواناب دارند، بنابراین اولویت 
بررسی های  اگرچه  می باشند.  حفاظتی  اقدامات  اجرای  برای  اول 
انجام شده نشان می دهد که عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز 
بدون توجه به تاثیر مکانی )اولویت بندی زیرحوزه ها(، انجام می شود 
لیکن در صورت اولویت بندی زیر حوزه ها، حجم عملیات سازه ای 
و غیر سازه ای و در نتیجه هزینه های سرسام آور حاصل از آن در 
یافت ]16[.  قابل توجهی کاهش خواهد  به میزان  حوزه های آبخیز 
نتایج تحقیق نشان داد که زیر حوزه های شماره 2 و 16 آخرین رتبه 
با کاهش شیب و  پهنه ها  این  دارند  که در  پتانسیل سیل خیزی  در 
افزایش زمان تمرکز در نتیجه آن افزایش نفوذپذیری ، سرعت جریان 
آب کم شده و توان تولید رواناب کمتری را از خود نشان می دهند. 
بررسي هاي انجام شده در این تحقیق و همچنین مقایسه کلي نشان 
مي دهد استفاده از مدل هاي تصمیم گیری چندمعیاره با در نظر گرفتن 
فاکتورهاي متنوع در امر تعیین پتانسیل خطر سیل نتایج مناسب تري 

را به دنبال خواهد داشت. 
نتایج این تحقیق نیز همانند تحقیقات چانگ و لی ]15[، جان و 
بختیاری فر   ،]7[ همکاران  و  دستورانی   ،]18[ لوی   ،]17[ همکاران 

شكل2- نقشه پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز قورچای 
رامیان
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و همکاران ]2[ و خلقی ]5[ که استفاده از روش های تصمیم گیری 
در  می دانند  مفید  و  مناسب  اولویت بندی  برای  را   معیاره  چند 
زمینه ی  که  رویکردهایی  اتخاذ  است  بدیهی  لذا  مباشد.  راستا  یک 
فراهم  برنامه  تدوین  در  را  امر  آن  در  متخصص  نخبگان  مشارکت 
می کند، می تواند در نهایت  تحقق اهداف تحقیق را در فرایند توسعه 

ممکن تر سازد.
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Flood risk management deals with cases such as; analysis, management and declining the social impact 

of flooding. Gorchay Ramian watershed due to the countless floods was selected for this study. The purpose 

of this research was identifying factors, which affect zoning of flooding potential and flooding potential 

prioritization of sub-basins by using AHP method. As deficiencies caused because of being subjective and 

selective attention of experts in this field have been plunged, also integrating sub-basins prioritization 

with respect to the weight of each indicator in achieving the objectives can be provided. Analyzing 

the final weight from AHP approach has shown that, hydrometorological criterion with weight of 0.65 

compare to morphometric criterion is more important in this study area and rainfall intensity for the time 

of concentration sub-criterion was the most important of these criteria. Based on the final ranking, flooding 

potential zone constitute almost 27 percent portion of the catchment, which most of them are situated in 

mountainous and upland areas, this is due to the high weight of two sub-criteria of rainfall intensity for the 

time of concentration and precipitation with return period of 25 years in comparison with other sub-basins. 

The proposed method in this study, in addition to improving the accuracy of identifying flooding potential 

areas, can help in understanding the processes involved in catchment.
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