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چكيده
در اين پژوهش به پهنه بندي سيالب حوضه آبريز شهر چاي اروميه با استفاده از مدل  Fuzzy_ANPپرداخته شده است.
متغيرهاي مورد بررسي هشت پارامتر است که شامل :شيب ،تراکم پوشش گياهي ،ارتفاع ،بارش ،جهت شيب ،فاصله ازرودخانه،
کاربري اراضي و زمين شناسي هست .اليه هاي اطالعاتي در نرم افزار  ARC GISو  ENVIتهيه شده و براي وزن دهي
متغيرها از مدل  fuzzy ANPاستفاده شده است .طبق نتايج تحقيق ،بخش هاي جنوب شرقي حوضه با قرار گيري در پهنه هاي
با پتانسيل زياد و خيلي زياد،به دليل پايين بودن تراکم پوشش گياهي ،شيب زياد و نوع سازند ،به عنوان سيل خيزترين بخش
هاي حوضه معرفي شده اند که به ترتيب 66/17و  37/36از مساحت حوضه را دارا مي باشند .بخش هاي با پتانسيل کم و خيلي
کم ،بخش غربي حوضه است که اغلب با کاربري کشاورزي و باغات هستند .اين مناطق به ترتيب  10/41و 1/63درصد از
مساحت کل حوضه را شامل مي شوند.
واژگان کليدي :تحلیل شبکه ای ،حوضه آبریز ،سیالب ،شهر چایی ،پهنه بندی
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مقدمه
همه روزه در سراسر جهان وقایع زیادی رخ میدهد که تعدادی از آنها تبدیل به بالیای طبیعی میشوند .بالیای طبیعی در واقع یک
فاجعه یا مصیبت ناشی از وقوع یک پدیده طبیعی پرخطر مانند سیالب ،خشکسالی ،زلزله ،رانش زمین ،طوفان و یا آتشفشان است
که باعث وارد آمدن خسارت مالی و جانی فراوان به جوامع انسانی میگردد ،اما در مناطقی که ارتباط مستقیم با انسان ندارند و
منافع انسانی در میان نیست این وقایع تبدیل به بالیای طبیعی نمیشوند .سیل به عنوان یک تهدید بزرگ برای زندگی بشر (آسیب
یا مرگ انسان و حیوانات) ،خواص (زمین کشاورزی ،تولید محصول ،ساختمان و خانه) و زیرساختها (پلها ،جاده ها ،راه آهن،
زیرساختهای شهری)( ) Samantha et al 2018محسوب میشود .امروزه سیل خسارت مالی و جانی بسیاری در اکثر نقاط
دنیا به بار می آورد به ویژه در ایران که در منطقه نیمه خشک جهان واقع شده و بارندگی ها در آنچه از لحاظ زمانی و مکانی دارای
توزیع یکنواختی نبوده و شاهد وقوع چین مخاطره ای در اکثر نقاط کشور می باشیم و برنامه ریزی جهت مهار و نیز بهره مندی از
آن امری ضروری می باشد که هم باعث کاهش تلفات جانی و بهره برداری از آن با هدایت به محل جمع آوری آب از قبل تعبیه
شده می شود به ویژه در ایران که در آینده نه چندان دور با مشکالت جدی تری در زمینه تامین آب رو به رو خواهد شد
( .) Omidvar et al : 2001امروزه مبارزه با سیل از طریق مدیریت غیرسازه ای حوضه های آبخیز مورد توجه است ،بر
همین اساس اولین اقدامی که برای کاهش خطر سیل مطرح می شود مهار سیل در سر منشاء آن یعنی زیر حوضه های آبریز است
( )Abdi 2006 : 200هر قسمتی از حوضه پتانسیل معینی را در تولید رواناب و سیل دارد .پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی
روشی است که با در نظر گرفتن این ویژگی ها و همچنین میزان تولید رواناب در هر بخش ،حوضه را بر اساس توان سیل خیزی
پهنه بندی می کند ( .)،Esfandyari et al 2014 : 2اندازه و تکرار رویداد سیالب در هر منطقه ،بستگی به عوامل متعددی
دارد .ویژگـی هـای فیزیکـی حوضـه ی آبریـز مانند :شکل ،شیب ،شبکه ی آبراهه ای و ناهمواری زمین ،همراه با ویژگیهای
هیدرولوژیکی مانند :بارش ،ذخیره و تلفـات برگابی و چاالبی ،تبخیر و تعرق و نفوذپذیری و اقدامات ناشی از فعالیتهای بشری ،در
بروز و تشدید سیالب یا کاهش و افزایش میزان خسارتهای ناشی از آن دخالت دارند .شناخت این عوامل و دسته بنـدی آنهـا در
هـر منطقـه ای ،از اصـول اولیه ی مهار سیالب و کاهش خطرات آن است (.)،Razavi 2008 : 75
سیالب به عنوان مانع اصلی در برابر برنامه های توسعه محلی در نظر گرفته میشود(  .) Schober et al . 2015تهیه
نقشه مناطق مستعد ،برای پیشگیری و مدیریت سیل بسیار مهم است(  .) Boutet al :2018تاثیر جدی سیل بر اکوسیستمهای
طبیعی و فعالیتهای انسانی یک عامل مهم برای محدود کردن توسعه پایدار جوامع و اقتصادها است .برای پیشبینی احتمال سیل،
نقشه حساسیت سیل یک گام ضروری است( .)Wang et al .2018پ یشبینی مکان وقوع سیل به علت تغیر ناگهانی در شرایط
آب و هوایی و عوامل انسانی بسیار دشوار است( .)،Khosravi et al: 2018متاسفانه در ایران به موضوع سیل و مدیریت و
کاهش خسارتهای آن توجه جدی نشده است و فقط زمانی که سیل مخربی جاری میشود و فاجعه ای به وجود میاورد توجه
مسئولین به آن جلب میشود .یکی از راههای جلوگیری و کاهش خسارتهای ناشی از سیل قرار دادن اطالعات معتبر در اختیار مردم
از طریق تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیالب است( .)Arab amer et al : 2017برای پیشگیری و مهار سیالب باید در
درجه اول مناطقی که پتانسیل باالیی در تولید سیل دارند تعیین و سپس عوامل تولید و ایجاد سیل شناسایی شوند ،اخطار سریع و
پاسخ اضطراری به وقوع سیالب نیز از موارد مورد نیاز در کنترل سیالب است( .)2011 \Feng & Xianfengنقشه
حساسیت به سیل میتواند خطرات ناشی از سیل های آینده را براساس روشهای آماری یا قطعی شناسایی و پیشبینی کند.
در زمینه پهنه بندی سیالب پژوهش های بسیاری با روش های گوناگون انجام شده است .که از جمله ان ها می توان ،لزی  1و
همکاران (  ،) 2009استفان  ،)200( 2فلیپ 3و همکاران ( ،)2006النگ  4و موهانتی ،)1997(5بالدزار  6و همکاران( ،)2009امیر احمدی
و همکـاران( ،)1388قنواتی و دیگران( ،)1390هاگ و همکاران( .)2012اشاره کرد
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تهرانی و همکاران در سال ( )2014به شناسایی نقاط سیل گیر براساس وقوع سیل های گذشته و پارامترهای مؤثر بر وقوع آنها
با استفاده از روشهای ترکیبی مانند درخت تصمیم گیری ،رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان پشتیبان پرداختند .و به این
نتیجه رسیدند که مدلهای وزن واقعه و ماشین بردار پشتیبان با بیشترین صحت به ترتیب دارای سطح زیر منحنی  96/48و 95/67
درصد دقت قابل قبولی در تهیه نقشه حساسیت سیل گیری دارند.
خلف اله و سعیدی( )2018سیالبهای رودخانه مجردا تونس را با استفاده از مدل  RAS-HECپهنه بندی نموده اند .آنالیز
نتایج نشان داد ه است که همبستگی مناسبی بین تمامی پارامترهایی مورد استفاده وجود داشته و مدل مذکور توانسته سیالبهایی با
دبی بیشتر از  240متر برثانیه با دوره بازگشت 20، 10و  50ساله را بازسازی نماید.
سامانتا و همکاران( )2018از مدل نسبت فراوانی برای ارزیابی نقشه حساسیت سیل در حوضه روخانه  Subarnarekhدر هند
استفاده کردند 32 .مکان سیل برای آموزش و  14مکان وقوع سیل برای اعتبار سنجی با روش  AUCاستفاده شدند .دقت روش
نسبت فراوانی 84 ،درصد می باشد که میزان قابل قبولی از موفقیت مدل در پیشبینی است.
رضایی مقدم و همکاران( )1397سیالبهای رودخانه قره سو را با استفاده از مدل هیدرودینامیکی  RAS-HECپهنه بندی و
مسیر رودخانه را به لحاظ مورفولوژی تحلیل نموده اند .با توجه به نتایج این پژوهش وقوع سیالبهای با دوره بارگشت  25ساله
موجب خواهد شد که مساحتی در حدود  1085هکتار از اراضی کشاورزی و باغات حاشیه رودخانه قره سو تحت تاثیر سیالب قرار
گیرند.
راد و همکاران ( )1397با بکارگیری مدل  RAS-HECپایین دست حوضه آبخیز خرم آباد را به لحاظ وقوع سیل مورد ارزیابی
قرار داده اند .نتایج نشان داده است که به ازای دوره بازگشتهای طوالنی تر ،میزان دبی بیشتر شده و تغییرات عرضی پهنه سیالب
از باال د ست به قسمت میانی به دلیل افزایش شیب رودخانه ،کاهش یافته و سیل در گستره کمتری جریان یافته و در پایین دست
به دلیل کاهش شیب و افزایش دبی مقدار عرض جریان افزایش یافته است.
یکـی از روش های پرکـاربرد در تصمیم گیری های چند معیاره ،فرایند تحلیل شبکه ای ) (ANPاست .این روش گسترش
یافته ی شـبکه ی) (AHPاست( (Momeni & Sharifi salim 2011 : 89به طور کلی  ANPاز ترکیب چهار گام
اصلی به وجود میاید- 1 :پایـه ریـزی مـدل و ساختار مسئله؛ - 2ماتریس مقایسه های زوجی و بردارهای تقدم؛ - 3تشکیل
سوپرماتریس - 4انتخـاب بهتـرین گزینـه) .) Najafi . 2010 : 63-76در این تحقیق که از نظر روش ،توصیفی-تحلیلی و از
نظر هدف ،کاربردی میباشد به شناسایی مناطق مستعد سیل خیز با استفاده از روش ANPو  8معیار استاندارد سازی شده در
محیط نرم افزار  ،ARC Mapپرداخته شده است.

روش پژوهش
شکل  2روند کلی تحقیق را نشان می دهد ،همانطور که مشخص می باشد برای پهنه بندی سیالب در حوضه شهر چــایی
از  8معیار استفاده شده است ،که شامل کاربری اراضی ،شیب به درصد ،جهــت شــیب ،ارتفــاع ،زمــین شناســی ،فاصــله از
رودخانه ،بارش به میلی متر ،تراکم پوشش گیاهی میباشد هر کدام از معیارها نیز از  5زیر معیار جدول شماره ( )2تشــکیل
شده و در محیط نرم افزار  ARC GISاستاندارد سازی شدند .اطالعات مربوط به الیه کاربری اراضــی و تــراکم پوشــش
گیاهی از تصاویر ماهواره ای لندست  ،8سنجنده  OLIبه تاریخ  2018/05/28برای گذر  169و مسیر  34اســتخراش شــده
است .سایر اطالعات مکانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربــی جهــت پهنــه بنــدی تهیــه شــد .از
 30 DEMمتری و نقشه های زمین شناسی  1:25000و داده های سازمان هوا شناسی برای تهیه نقشه بارش در حوضــه
مورد مطالعه استفاده شده است.
برای تحلیل داده ها از بصورت عمده از نرم افزار Arc Mapو ابزارهای آن استفاده شده اســت .ایــن ابزارهــا در پــژوهش
حاضر اعم از تحلیل فاصله ودرونیابی می باشند.
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در نهایت برای به دست آوردن میزان اهمیت هر یک از این عوامل(معیارها) در رابطه با رخداد سیل و همچنین وزندهی
به متغیرهای اصلی و طبقه های فرعی متغیرها ،از مدل  ANPبهره برده شده است .برای حل یک مسئله با این
روش ،ابتدا باید شبکه ای از هدف ،معیارها ،زیرمعیارها ،گزینه ها و روابط بین آنها شناسایی و رسم شود .در گام بعدی
همه ی مقایسه های زوجی انجام گیرد .معیاری که مقایسه های زوجی نسبت به آن یا با توجه به آن انجام می شود ،به
معیارکنترلی معروف است .وزن معیارها و وزن گزینه ها ،در سوپرماتریسی که سطرها به مقدار ثابتی میل کنند ،به دست
خواهد آمد( .)(Momeni & Sharifi salim 2011 : 90-93در  ANPاندازه گیری مقادیر اهمیت نسبی به
مانند AHPبا مقایسه های زوجی و به کمک طیف  1تا  9انجام می شود .عدد  1نشان دهنده ی اهمیت یکسان بین
دوعامل و عدد  9نشان دهنده ی اهمیت شدید یک عامل نسبت به عامل دیگر است .الزمه ی استفاده از این روش،
شناخت کافی از هدف تصمیم گیری ،محیط تصمیم و تمامی عناصر تصمیم گیری به وسیلة ی تصمیم گیرنده است.
این شناخت به این علت الزم است که تصمیم گیرنده بتواند همه ی مالك های مؤثر در تصمیم را تعیین و تأثیر آن ها
بر یکدیگر را مشخص و بتواند واقعی ترین حالتی از شبکه را رسم کند .مقایسه های زوجی بایستی اولویت واقعی عناصر
نسبت به یکدیگر را نشان دهند ،اما از آنجا که این شناخت کافی از سیستم همیشه موجود نیست و تصمیم گیرنده نمی
تواند در حالت کلی با اطمینان کامل در مقایسه های بنابراین برای رفع این مشکل مدل تحلیل شبکه ای توسعه داده می
شود .راه حل طبیعی برای انجام مقایسه ها در حالت های نبود قطعیت استفاده از مقایسه های فازی )(FANPاست که
حالت های ابهام در مقایسه را مدل سازی کند( .)Razmi et al : 2008
شكل  :1فلوچارت مراحل تحقيق
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فرایند تحلیل شبکه ای فازی از تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماتریس تأثیرات وابستگی متقابل بین معیار
ها به دست می آید اعداد مورد استفاده در این روش ،اعداد مثلثی فازی اند .مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای تشریح می شوند (.)،Alem Tabriz & Momeni : 1990
بدین منظور بااستفاده از روش تحلیل شبکه فازی در نرم افزار Super Decisionsو با بهره گیری از نظرات کارشناســان
وزن دهی به شاخص های مورد استفاده انجام و با استفاده از ابزارهای Weighted Overlayو Raster Calculate
به تهیه نقشه نهایی پهنه بندی سیالب اقدام می شود.

معرفي محدوده مورد مطالعه
حوضه ی آبریز شهرچای یکی از حوضه های غربی دریاچه ارومیه است؛ که در طول جغرافیایی  44˚ 17تا 44˚ 35
وعرض جغرافیایی  37˚ 19و  37˚ 35قرار گرفته است (شکل  )3رودخانه شهر چای به عنوان مهم ترین رودخانه این
حوضه از ارتفاعات مرز ی ایران و ترکیه سرچشمه می گیرد .این رودخانه پس از عبور از سمت جنوبی شهر ارومیه در
سمت پایینی کشتیبان وارد دریاچه ارومیه می شود .طول رودخانه شهرچای  60کیلومتر و سطح حوضه آبریز آن 960
کیلومترمربع است .این رودخانه دارای حجم رواناب سالیانه  260میلیون مترمکعب می باشد .رودخانه شهرچای ارومیه
یکی از رودخانه های دائمی در ارومیه می باشد و آب آن در بهار به علّت طغیان و خروش از مجرای رودخانه و شدت و
سرعت جریان و در نهایت فرسایش بستر دارای مواد معلّق فراوان بوده و همواره گل آلود و تیره رنگ است .اما ،در
تابستان به دلیل کاهش میزان آب و سرعت جریان دارای آبی زالل و صاف و قابل شرب است .در اطراف روستای
هلوری ،بستر رودخانه فراخ می شود و مجددا پس از عبور از این دهکده باریک شده و به حدود  35متری می رسد ،اما در
محل بند و حوالی آن به  50متر افزایش می یابد .با توجه به شکل  2بیشترین میزان بارندگی در  4سال مورد بررسی ،در
سال  1398و بیشتر در ماه های اردیبهشت اتفاق افتاده است.
جدول .1آمار بارندگی ماهانه در حوضه آبریز شهر چای در سالهای1395تا 1398
ماه سال

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

مجموع

1395

0

0

0

49.8

65.5

70

151.2

87.6

13.8

51.6

14.8

0

504.3

1396

0

0

19

56.2

138.4

34.4

0

60.2

62

67.4

70.8

20.4

528.8

1397

8.8

15

0

5.6

59.2

66.2

25.4

84

42.2

38.6

79.8

0

424.8

1398

2

1.2

34.6

47.6

141

142.2

39.2

16

123.6

18.3

10.8

576.5
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شکل .2بارندگی ماهانه در حوضه آبریز شهر چای

شکل:3نقشه منطقه مورد مطالعه

يافته هاي تحقيق
وزن هشت معیار ،شیب ،تراکم پوشش گیاهی ،ارتفاع ،بارش ،جهت شیب ،فاصله ازرودخانــه،کاربری اراضــی و زمــین
شناسی و زیر معیارهای آن ها با استفاده از مدل  Fuzzy ANPدر نرم افزار  Super Decisionsبه دست آمد کــه بــه
ترتیب زیر در جدول شماره 2و 3ارائه گردیده است.
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جدول  2وزن نهایی معیارها
معیار

وزن نهایی

ارتفاع

0/05934

بارش به میلی متر

0/49665

تراکم پوشش گیاهی

0/17956

جهت شیب

0/03383

زمین شناسی

0/00963

شیب به درصد

0/00727

فاصله از رودخانه

0/20516

کاربری اراضی

0/00856

جدول .3وزن نهایی زیر معیارها
معیار

ارتفاع

بارش به میلی
متر

تراکم پوشش
گیاهی

جهت شیب

زیر معیار

وزن نهایی

کمتر از1500

0/034228

کمتر از 5

1500-2000

0/012944

5- 10

0/001746

2000-2500

0/006947

10-15

0/000873

2500-3000

0/003862

15-20

0/000499

بیشتر از3000

0/001796

بیشتر از 20

0/000179

کمتر از380

0/011735

کمتر از 50

0/117528

380-400

0/026953

50-150

0/047352

400-420

0/053118

150-250

0/023421

420-440

0/125568

250- 350

0/011025

بیشتر از 440

0/276436

بیشتر از350

0/005381

کمتر از 0/3

0/00544

اراضی صخره ای

0/000293

0/3-0/4

0/008248

باغات آبی

0/00207

0/4-0/5

0/017692

بستر رودخانه

0/004695

0/5-0/6

0/041978

دیم-مراتع

0/000579

بیشتر از0/6

0/107393

مناطق مسکونی

0/000872

جنوب شرق

0/004305

جنوب-جنوب غرب

0/003774

شرق
شمال-شمال شرق
غرب-شمال غرب

معیار

شیب به درصد

فاصله از رودخانه

کاربری اراضی

زیر معیار

وزن نهایی
0/004589

تراسهای جوان و آبرفتی
زمین شناسی

0/004487

سنگ آهک

0/002606

0/007617

سنگ مرمر و گوارتز

0/000424

0/001103

سنگهای دگرگونی

0/000326

0/018474

ماسه سنگ

0/001466
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شکل .4ارتفاع

شکل . 5شیب به درصد

با افزایش شیب عمومی سطح حوضه ،فرصت الزم برای نفوذ ،کاهش یافته و می توان گفت که با افزایش شیب
حوضه،زمان تمرکز کاهش می یابد ( )،Najmaei . 1990 : 17شیب های زیاد ،باعث ایجاد اوش های باال در آبنمود
میشوند (.)Zahedi .2008 : 187
نوع سنگ و پوشش خاك ،ظرفیت نفوذ را تحت تأثیر قرار میدهد .خاك یا سنگ قابل نفوذ ،شرایط نفوذ آب به
داخل زمین را فراهم می کند و تخلیه ی آن را به داخل آبراهه ی اصلی به تأخیر می اندازد؛ از این رو رواناب سطحی
کاهش می یابد .حوضه های با سنگ بستر یا خاك به نسبت غیر قابل نفوذ ،حجم باالیی از رواناب سطحی ایجاد
میکنند (شکل .)Grade ,2006,21( )6
عامل جهت شیب از نظر تأثیر آن بر بعضی فرایندهای هیدرولوژیک مانند ذوب برفها و تنوع پوشش گیاهی در حوضه
های آبریز حائز اهمیت است(شکل .)7
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شکل .6زمین شناسی

شکل .7جهت شیب

شکل. 8فاصله از رودخانه
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مناطق مسکونی و نیز زمین های کشاورزی که در فاصله کمی نسبت به رودخانه قرار دارند به هنگام سیل بیشتر در
معرض خسارت و تخریب قراردارند.
شکل .9تراکم پوشش گیاهی

مقدار آب و بار رسوب ،پیک های سیالب و زمان وقوع آنها ،و سرعت انتقال پیک جریان ،به شدت توسط ماهیت و
گسترش پوشش گیاهی تحت تأثیر قرار می گیرد(.)Grade,23:2006
شکل  .10بارش
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تغییرات کاربری اراضی تاثیر زیادی بر رفتار هیدرولوژیکی حوضه ،نظیر کاهش نفوذ عمقی ،ایجاد رواناب سطحی و
افزایش فرسایش آبی بادی دارد.
شکل.11کاربری اراضی

شکل  .12نقشه پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه ی شهرچای ارومیه

جدول  .4درصد مساحت پهنه های مستعد سیل خیزی
طبقه

مساحت به کیلومتر مربع

درصد مساحت

خیلی کم

6/663

1/63

کم

42/454

10/41

متوسط

134/327

32/94

زیاد

152/361

37/36

خیلی زیاد

71/996

17/66

هر یک از الیه ها ی تاثیر گذاربر وقوع سیل فازی سازی شده وســپس نقشــه پهنــه بنــدی خطــر ســیل تهیــه ونقــاط بــا
خطرپذیری خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص و مساحت آن ها استخراش شده است.
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نتيجه گيري و بحث
در این پژوهش پهنه بندی خطر وقوع سیل در حوضه مورد مطالعه با استفاده از  8پارامترشیب ،جهت شیب ،بارش ،ارتفاع ،سنگ
شناسی ،پوشش گیاهی،کاربری اراضی و فاصله از رودخانه با استفاده از مدل  Fuzzy_ANPانجــام شــد کــه تحلیــل وزن هــای
نهایی منتج از مدل ( ANPجدول  )2نشان می دهد که در ارتباط با خطر وقوع سیالب به ترتیب عامل بارش بــا  0/49665درصــد
فاصله از رودخانه با  0/20516و عامل پوشش گیاهی با  0/17956درصد با توجه به کنترل زیادی که بر میزان و چگونگی تخلیه ی
رواناب از سطح حوضه دارند ،از بیشترین میزان اهمیت و تأثیر برخوردار هستند(خیری زاده و همکاران در سال  ،2018رضایی مقــدم
و همکارانش در سال نتایج مشابهی را به دست آوردند) و عامل شیب و کاربری اراضی به ترتیــب بـا  0/00727و  0/00856درصــد
کمترین میزان اثر گذاری را دارند .حوضه مورد مطالعه با توجه به مساحت پهنه های مستعد ســیل خیزی(جــدول  )4بــه  5کــالس
،خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تقسیم بندی شده است که قسمت های با استعداد سیل خیزی خیلی زیاد و زیاد ،به ترتیب
 17/66و 37/36درصد و قسمت های با استعداد سیل خیزی خیلی کم و کم  1/63و 10/41درصــد از مســاحت حوضــه را بــه خــود
اختصاص داده اند .در واقع قسمت جنوب شرقی حوضه با توجه به دریافت مقدار زیادی از بارش و نیز تراکم کــم پوشــش گیـاهی و
جنس سازند ،بیشترین امکان خطر وقوع سیل را دارد که یاید از ساخت و ساز دراین مناطق خود داری و بــا اســتفاده از طـرح هــای
کاربری اراضی وایجاد پوشش گیاهی مصنوعی خطر وقوع سیل در این مناطق را کاهش داد .پهنه غربی یا نواحی پایین حوضه آبریز
به دلیل شاخص پوشش گیاهی (  (NDVIباال و نیز قابلیت نفوذپذیری زیاد به دلیل خــاك آبرفتــی کــه متشــکل از زمــین هـای
کشاورزی است ،کمترین احتمال خطر وقوع سیل را دارا هستند.
نتایج این تحقیق میتواند با ایجاد پوشش گیاهی در دامنه های سیل خیز و نقاطی که در معرض خطر سیل قرار دارنــد و همچنــین
جلوگیری از احداث منازل مسکونی در مناطق سیل خیز و هدایت آب ناشی از سیالب به محل های از قبل تعبیه شده جهــت بهــره
مندی از آب آن مسئولین را در تصمیم گیری بهتر یاری کند.
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