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  بەڕی  گرتنە بە پێویست بۆیە ،دادەنرێت دینامیکییەکان سروشتییە کارەساتە لە یەکێک بە الفاو

 نەرێنییەکانی  لێکەوتە و ئابووری زیانەکانی کەمترین ئەوەی بۆ دەکات خۆپارێزی ڕێوشوێنی

 گرەکان  الفاو دەشتە ،ئادەمیزادەوە الیەن لە زەوییە بەکارهێنانی شێوازی بەهۆی ئێستادا لە .لێبکەوێتەوە

 کەم  ،ییەکانالفاو ناوچەی لە بیناسازی بنیاتنانی دەرئەنجامی لە ئەویش .هاتووە بەسەردا گۆڕانکارییان

  سەرەکی  رێرەوی لە  دەستتێوەردان هەروەها و داربڕینەوە هۆکاری بە سەوزایی ناوچەی کردنەوەی

 زیادکردنی  لەسەر دەبێت کاریگەرییان  دەرئەنجامدا لە ەوە،جیاواز چاالکیی  رێگەی لە کان ڕووبارە

 بۆ  بەکارهێنرا (SWAT) ئاو و خاک هەڵسەنگاندنی ئامرازی تویژینەوەدا لەم . الفاو ڕوودانی ئاستی

 لە  بەتایبەتی  الفاو زیانلێکەوتووەکانی ناوچە لە یەکێکە کە ڕێزان ڕووباری ئاوی شیکردنەوەی

-کوردستان لە هەولێر پارێزگای بە سەر مێرگەسۆر ناحیەی لە ڕووبارەکە سەرەکی  کەناراوەکانی

 و مەترسی ناسینەوەی لە گشتگیر تێگەیشتنێکی ،ەئەم وەک پرسێکی لەگەڵ مامەڵەکردن  بۆ. عێراق

 مەبەستی  بە بۆراەدا لەم کارا ێمۆدێل سێ توێژینەوەیەدا لەم. گرنگە زۆر مەترسیدار ناوچەی هێڵکاری

 کە  هێنراون بەکار لێکولینەوەدا ناوچەی لە الفاو مەترسی  کردنی پێشبێنی  نەخشەی هێنانی بەرهەم

 پوخته 
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 Analytical Hierarchy Process) ،(Evidential Belief Function (EBF)) :لە بریتین

(AHP))، و (Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP))، وەرگرتن  سوود بە 

 لەم  هەروەها. (GIS ) جوگرافی زانیاری سیستەمی و (RS) دوورەوە لە هەستکردن بەکارهێنانی

 لێژی،  ڕووی لێژی، :لە بریتین کە کراون دیار بابەتە ئەم بۆ گرنگ فاکتەری یازدە توێژینەوەیەدا

 سەرکییەکان،  ڕێگا لە  دووری ڕووبار، ڕێرەوی لە دووری ئاوەڕۆ، چڕی دابارین،  نزمی، و بەرزی

 سەرەڕای . (NDVI) ڕووەکی پێوەرەکانی هەروەها و  خاک، زەوی، بەکارهێنانی  چونیەتی جیۆلۆجی،

 مۆدێلی  سێ هەر هەڵسەنگاندنی مەبەستی  بۆ بەکارهێنرا  (ROC) تایبەتمەندی شیکاری ئەوە،

 % 70 ڕێژەی بە کە الفاو خاڵی 110 وەرگرتنی دوای ئەویش دەرئەنجامەوە ڕووی لە بەکارهاتوو

 ڕێژەی  ئەنجامدا لە. دروستکراوەکانەوە نەخشە لە (Testing) بۆ ی%30 و ،(training ) داتای بۆ

 ، %0.869 لە بوون بریتی رێزبەند بەF-AHP و ،EBF، AHP مۆدێلەکانی بۆ  (AUC) پێشبینیکردنی

 بەکارهاتوو  یمۆدێل سێ هەر کە نەوە ی دەکە پشتڕاستی دەرئەنجامدا لە ،% 0.859 و ،0.836%

 لە   الفاو پرسی بۆ مەترسی ناوچەکانی کردنی دیاری لە هەبێت بەرچاویان رۆلێکی دەتوانن

 ی %28.38 و% 18 کە دەریانخستووە توێژینەوەکە دۆزینەوەکانی. دا ( GIS) پرۆگرامی چوارچێوەی

 بە  بەستن پشت بە . ەوەبەرز و بەرز زۆر الفاودا  مەترسی ناوچەی ژێر لە توێژینەوەکە ناوچەی

 تری  موێلی دوو هەر لەگەل کردن بەراورد  بە مەبەستە ئەم بۆ شیاوترە  EBF مۆدێلی ئەو ئەنجامەکان

 ناوچە  بەڕێوەبردنی بۆ گرنگ ئامرازێکی ئەبیتە لێکۆڵینەوە ئەنجامیدەر دا کوتایی لە. بەکارهاتوو

  .گرنگن زۆر ناوخۆیی کارگێڕی پالندانانی و بڕیاردان مەبەستی بۆ کە الفاواویەکان،

تعتبر الفیضانات من أكثر الكوارث الطبیعیة دینامیكیة ، لذلك یجب اتخاذ تدابیر وقائیة لتقلیل الخسائر 

السهول الفیضیة بسبب استخدام اإلنسان لألراضي. نتیجة  االقتصادیة والعواقب السلبیة. حالیًا ، تغیرت  

للبناء في السهول الفیضیة ، وتقلیل المساحات الخضراء بسبب قطع األشجار ، والتدخل في مجاري 

النهر الرئیسیة من خالل األنشطة المختلفة ، فإنها ستزید من حدوث الفیضانات. في هذه الدراسة ، تم 

( لتحلیل میاه نهر ریزان ، وهو أحد المناطق المتضررة من SWATوالمیاه )   استخدام أداة تقییم التربة

منطقة   في  للنهر  المركزیة  الضفاف  على  وخاصة   ، سورالفیضانات  في  میركة  أربیل  بمحافظة 

العراق. یعد الفهم الشامل لتحدید المخاطر وتحدید منطقة الخطر أمًرا ضروریًا للتعامل مع -كردستان.  

في هذه الدراسة ، تم استخدام ثالثة نماذج فعالة في هذا المجال إلنتاج خرائط التنبؤ قضیة مثل هذه.  

 
 المخلص 
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 Analytical)،  (Evidential Belief Function (EBF))بأخطار الفیضانات في منطقة الدراسة:  

Hierarchy Process (AHP))، و(Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP))،  استفد

(. تم تحدید أحد عشر عامالً حرًجا GIS( وأنظمة المعلومات الجغرافیة )RSن بعد )من االستشعار ع

 ، الصرف  وكثافة   ، األمطار  وهطول   ، واالرتفاع   ، المنحدر  وسطح   ، المنحدر  الدراسة:  هذه  في 

 ، األراضي  ، واستخدام  ، والجیولوجیا  الرئیسیة  الطرق  ، والمسافة من  النهر  والمسافة من مجرى 

النباتي )والتربة ،   الغطاء  إلى ذلك ، تم استخدام تحلیل  NDVIومعاییرها  لتقییم    ROC(. باإلضافة 

٪ لبیانات التدریب 70نقطة فیضان ، و    110جمیع النماذج الثالثة المستخدمة من حیث النتیجة بعد أخذ  

 ، EBF( لنماذج  AUC٪ لالختبار من الخرائط التي تم إنشاؤها. نتیجة لذلك ، كان معامل التنبؤ )30، و  

AHP    وF-AHP   ن جمیع النماذج الثالثة ٪ على التوالي ، مما یؤكد أ0.859٪ و  0.836  ،٪0.869و

المستخدمة یمكن أن تلعب دوًرا مهًما في تحدید مجاالت مخاطر الفیضانات في إطار نظم المعلومات 

٪ من منطقة الدراسة تقع تحت مناطق عالیة جدًا  28.38٪ و 18الجغرافیة. أظهرت نتائج الدراسة أن 

أكثر مالءمة لهذا الغرض   EBFموذج  ومرتفعة مخاطر الفیضانات على التوالي. أظهرت النتائج أن ن

من النموذجین اآلخرین المستخدمین. أخیًرا ، ستكون نتائج البحث أداة أساسیة إلدارة السهول الفیضیة 

 ، وهي مهمة جدًا لصنع القرار وتخطیط اإلدارة المحلیة.

Floods are one of the most dynamic natural disasters, and precautions must be 

taken to minimize economic damage and negative consequences. Due to the 

way’s humans use the current land, the floodplains have been altered. 

Construction in the floodplain, deforestation, and encroachment on the river 

are different activities that have impact on increasing the level of the flood. 

Therefore, the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) was used to analyze 

the Rezan river watershed, which is one of the flood-affected areas, especially 

alongside the river in the Mergasur district of Erbil province, Kurdistan-Iraq. 

To deal with an issue like this, a comprehensive understanding of risk 

identification and hazard-prone region delineation is essential. The efficiency 

of three models for flood susceptibility mapping, namely, evidential belief 
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function (EBF), analytical hierarchy process (AHP), and fuzzy analytical 

hierarchy process (F-AHP), were tested applying remote sensing (RS) and 

geographic information system (GIS) approaches. Eleven flood conditioning 

factors, namely: slope, aspect, elevation, rainfall, drainage density, distance 

from the river and road, geology, land use, soil, and normalized difference 

vegetation index (NDVI), have been adopted. In addition, receiver operating 

characteristic (ROC) analysis was used to evaluate the training and validating 

processes by mapping 110 flooding points at 70% and 30% of the inventory 

data from the created maps. Thus, the findings from the area under the curve 

(AUC) reveals 0.869%, 0.836%, and 0.859% prediction rates for the EBF, 

AHP, and F-AHP models, respectively, which are considered excellent. Thus, 

the validation results confirm that the three models can identify flood 

susceptibility with satisfactory accuracy in a GIS environment. The findings 

of the study area revealed that 18% and 28.38% of the study area are under 

extremely high to high flooding hazard zones, respectively, for the 

outperformed EBF method. The conclusions drawn from the current research 

are crucial for flood-prone region management, decision-making, and local 

administrative planning. 
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