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مکانیابی پخش سیالب با تلفیق مدلهای  AHPو  Fuzzyبا استفاده از روش  WLCدر GIS

(مطالعۀ موردی :حوضۀآبخیز خرمآباد)
حسین یوسفی ،1حجتاهلل یونسی ،2بابک شاهینژاد ،2آزاده ارشیا ،3حافظ میرزاپور ،4یزدان یاراحمدی
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 .1دانشیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .3کارشناس ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .4دانشجوی دکترای آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 .5دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
(تاریخ دریافت 1398/08/15؛ تاریخ تصویب )1398/12/19

چکیده
مکانیابی مناطق مناسب برای احداث سازههای پخش سیالب و نفوذ آب به داخه سهفرهههای زیرزمینهی بها ههد
روانابها و افزایش ذخایر آب زیرزمینی ب منظور تأمین آب مورد نیاز برای اهدا

ذخیهرۀ

مختلف و نیز کنترل خسارت های ناشی از

سی  ،اهمیت و ضرورت زیاد این مطالعات را برای حفاظت از منابع طبیعی و انسانی نشان میدهد .در پژوهش حاضر ،تهال
شده است تا مکانهای مناسب برای پخش سیالب در حوضۀ آبخیز خرمآباد ارائ شهود .به ایهن منظهور پارامترههای کهاربری
اراضی ،ارتفاع ،تراکم زهکشی ،زمینشناسی ،فاصل از مناطق مسکونی ،فاصل از رودخانه  ،فاصهل از جهاده ،شهیب ،ردهههای
خاک ،بافت خاک ،هدایت الکتریکی و ضخامت غیراشباع در محیط  ArcGIS10.5تهی و بررسی شدند .ابتهدا پارامترههای مهد
نظر با استفاده از رو

 Fuzzyبین صفر و یک قرار گرفتند و سپس ،با استفاده از تحلی سلسل مراتبی ،مقایسۀ زوجی متغیرهها

ب صورت طبق بندی کمی ،صورت گرفت و سپس با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceک اصول آن بهر اسهاس رو

AHP

استوار است ،وزن هریک از معیارها ب دست آمد .پارامترهای فاصل از مناطق مسکونی ،کاربری اراضی و ضهخامت غیراشهباع
مؤثرترین معیارها در مطالعۀ حاضر بودند .درنهایت ،با استفاده از تکنیکهای  ArcGIS10.5و با ترکیب خطی-وزنی ،مکانیابی
برای پخش سیالب انجام شد .نتایج نشان داد طبق نقشۀ نههایی پخهش سهیالب 13/99 ،درصهد از حوضهۀ آبخیهز خهرمآبهاد،
مطلوبیت مناسب و  26/04درصد مطلوبیت متوسط برای احداث سازههایی با هد

پخش سیالب دارد .این مناطق را میتهوان

در برنام ریزیهای اقدامات الزم برای پخش سیالب در این منطق در نظر گرفت.
کلیدواژگان :رو

 نویسندۀ مسئول

 ،AHPمدل  ،Fuzzyمکانیابی ،مهار سی .GIS ،

Email: yonesi.h@lu.ac.ir
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مقدمه
در بیشتر مناطق خشک و نیمهخشک ایران ،عمددۀ تدممین
آب مورد نیاز بخشهدا مختلد از منداب آب زیرزمیند
تممین م شود .بهرهبردار ب رویه از این مناب سبب افد
سطح آب زیرزمین و حت خشک شدن چاهها و قندا هدا
شده اس [ .]1بنابراین ،باید برنامهریز اصدوی و صدییح
در بهرهبردار و نیز ذخیرۀ آبهدا زیرزمیند  ،تددوین و
اجرا شود .ذخیدره و بهدرهبدردار از رواندابهدا بدهوسدیلۀ
عملیا پخش سیالب ،هنگام بارشهدا شددید و وسدی ،
م تواند سبب افزایش ذخایر آب زیرزمین و نیز مهار سیل
ش دود .مهددار و انیددرا سددیالب رو پهنددههددا سددطی
آبخوانها بهمنظور حفاظ و توسعۀ مناب طبیع و بهبدود
کم و کیفد منداب آب زیرزمیند در اصدطال «پخدش
سیالب» نام دارد [ .]2تغذیۀ مدیری شدۀ آبخوانها ،یکد
از اقداما مهم عملد بدرا جلدوییر از کداهش سدطح
آبخوانهاس [ .]3اهمی این کار در کشور ایران بیشتر به
این دییل اس که بهرهبردار بیش از اندازه از مناب آب و
خشکسای ها پ درپ  ،سطح آب آبخوانهدا آزاد را بدا
اف شدید مواجه کرده اس  .پخش سیالب ،سادهترین و
کمهزینهترین روش تغذیۀ مصنوع اسد کده از قددیم در
کشورها مختل ازجمله ایران رواج داشته اس  .مناطق
از کشور در سالها اخیر درییر سیالب بدا خسدار هدا
زیاد بودند و باید این مناطق در اویوی مطایعات همچدون
مطایعۀ حاضر قرار ییرند.
بوستان و میمد برا تعیین مناطق مستعد پخدش
سیالب در حوضۀ آبخیز یربایگدان بدا مقایسدۀ پارامترهدا
شیب ،کاربر اراض  ،ارتفاع ،زمینشناس  ،ژئومورفویدوژ ،
قابلی انتقال ،تراکم زهکش  ،ضدخام آبخدوان و هددای
ایکتریک و نیز وزنده به الیهها در میدی  ،GISنقشدۀ
نهددای منطقدده را کالسددهبنددد کردنددد .خالصددۀ نتددای
مطایعاتشان این بود که مناطق با کداربر اراضد مراتد و
واحدها کواترنر  ،بیش از سایر منداطق ،مناسدب پخدش
سددیالبانددد [ .]4چدداودر و همکدداران بددا اسددتفاده از
سددن شازدور ،سیسددتم اطالعددا جغرافیددای و تکنیددک
 ،MCDMمناطق مناسب برا تغذیۀ آبها زیرزمیند را
تعیین کردندد .پژوهشدگران یادشدده از معیارهدا شدیب،
قابلیددد انتقدددال ،ضدددریب زهکشددد  ،ژئومورفویدددوژ و
زمددینشناسدد اسددتفاده کردنددد .نتددای پددژوهش آنهددا
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نشان دهندۀ کارای مناسب روش یادشده برا هد تغذیۀ
سفرهها زیرزمیند بدود [ .]5کدورر در مطایعدۀ خدود بده
بررس عوامل همچون رسوبیذار  ،خاک و شیب زمدین
و تمریر چشمگیر این عوامل بدر در تعیدین عرصدۀ مناسدب
پخش سیالب پرداخ و بیان داش که منداطق بدا شدیب
کمتر از  5درصد برا این عملیا مناسباند [ .]6زاهدد
و همکاران در مطایعها به مکانیاب مناطق مستعد پخش
سیالب با استفاده از منطق فاز و فرایند تیلیل شدبکها
پرداختند و از  10معیار بدرا مکدانیداب و اویوید بندد
مناطق مستعد پخدش سدیالب در دشد مشدهد اسدتفاده
کردند .این عوامل کاربر اراض  ،شیب ،ضدخام آبرفد ،
فاصله از چاه ،فاصله از قنا  ،فاصله از روسدتا ،افد سدطح
ایستاب  ،ضریب هدای هیددروییک  ،هددای ایکتریکد و
تراکم زهکش بودند .عملیا وزنده معیارها با اسدتفاده
از فرایند تیلیل شبکها و منطق فاز ان ام شدد .از بدین
 10عامل ،مؤررترینها بر پخدش سدیالب ،معیدار ضدخام
آبرف و معیار شیب شناخته شدند [ .]7نور ایه و ذاکر
نیر در مطایعها مکدانیداب احددا سدازههدا پخدش
سیالب برا تغذیدۀ آب زیرزمیند را بدا اسدتفاده از روش
ارزیاب چندمعیاره در حوضۀ شهرک صنعت اشتهارد ان ام
دادنددد .آنهددا در مطایعددۀ یادشددده از روش فدداز و روش
تصمیمییر چندمعیاره استفاده کردند و بدا بدهکدارییر
تکنیکها  GISبه تعیین مناطق مناسب پخدش سدیالب
پرداختند و  12الیه را برا بررسد و در نهاید  ،ترکیدب
الیهها در نظر یرفتند .نتای پژوهش آنهدا بیدانکننددۀ آن
بود که درم مدوع  18درصدد از منداطق ،مناسدب احددا
سددازههددا پخددش سددیالب بودنددد و  20درصددد در طبقدۀ
متوس قرار داشتند [.]8
حافظ مقدس و همکاران در دش شهرکرد با اسدتفاده
از فناور  GISو روش  AHPو پارامترهدا شدیب ،کداربر
اراضدد  ،ژئومورفویددوژ  ،فاصددله از آبراهدده ،بافدد خدداک و
سددن شناسد بدده مکددانیدداب مندداطق مسددتعد تغذیدۀ آب
زیرزمین پرداختند [ .]9حسنزاده و همکاران در مطایعدها
به مکانیاب پخش سدیالب بدا اسدتفاده از روش  SMCEدر
حوضۀ پدوا در شهرستان بم پرداختندد .در مطایعدۀ یادشدده
عوامل همچدون نزدیکد بده جداده ،یسدل ،قندا  ،چداه و
رودخانه ،شیب ،زمینشناس و کاربر اراض بررس شدند.
تلفیق الیهها در نرمافزار  ILWISان دام شدد کده نتی دۀ آن

یوسفی و همکاران :مکانیابی پخش سیالب با تلفیق مدلهای  AHPو  Fuzzyبا استفاده از روش ...

نقشۀ شاخص مرکب از صدفر و یدک بدود و منطقدۀ مناسدب
پخددش سددیالب ،مسدداحت معددادل  5626هکتددار را شددامل
م شود که  75درصدد از ایدن حوضده را تشدکیل مد دهدد
[ .]10درم موع ،با توجه به مطایعا ان دامشدده مد تدوان
یف که تلفیق روشها کارشناس و فاز م تواند نتدای
قابل قبوی در این نوع مطایعا در بر داشته باشد .بدا توجده
به اهمی موضوع پخش سیالب با اهدا مهار سیل و نفدوذ
رواناب به الیهها زیرزمین و ذخیرۀ آب ،مطایعا بسدیار
با روشها مختل در این زمینه ان ام شده اس  .هدد از
مطایعۀ حاضر ،ارائۀ نقشۀ مکدانهدا مناسدب بدرا پخدش
سیالب در حوضۀ آبخیز خرمآباد با استفاده از مدل  Fuzzyو
بهرهییدر از روش  AHPو تکنیدکهدا  GISاسد  .ایدن
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حوضه جزء مناطق اس که در سیلها اخیر سال 1397
و  1398درییر خسار ها ناش از سدیل شدد و مطایعدا
مختل مربوط به سدیالب بدرا کنتدرل و مهدار آن در ایدن
منطقه ضرور دارد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

شهرستان خرمآباد ،استان یرستان ،بدا مسداح 2424/39
کیلومتر مرب در ناحیۀ غرب کشور واق شده اس  .از نظر
جغرافیای در مختصا  47درجه و  53دقیقه تا  48درجه
و 47دقیقۀ طول شدرق و  33درجده و  13دقیقده تدا 33
درجه و  43دقیقۀ عرض شمای قرار دارد (شکل .)1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ آبخیز خرمآباد در ایران و استان لرستان

روش پژوهش
تعیین و تهیۀ پارامترهای مؤثر در مکانیابی پخش سیالب

در پژوهش حاضر پارامترها مختل مدؤرر در مکدانیداب
پخش سیالب ،پارامترها کداربر اراضد  ،ارتفداع ،تدراکم
زهکش  ،زمینشناس  ،فاصله از مناطق مسکون  ،فاصله از
رودخانه ،فاصله از جاده ،شیب ،ردهها خاک ،باف خاک،
هدای ایکتریک و ضخام غیراشباع مد نظر قرار یرفتند.
ابتدا نقشهها پارامترها مد نظر در میی ArcGIS10.5
ساخته شدند و سپس ،با استفاده از روش فاز بین صفر و

یددک قددرار یرفتنددد و نیددز بددا اسددتفاده از روش تیلیددل
سلسله مراتب و بهرهییر از ندرمافدزار  ArcGIS10.5و بدا
ترکیب خطد -وزند  ،مکدانهدا مناسدب بدرا احددا
سازهها پخش سیالب در نقشۀ نهای مشخص شدند.
منطق فازی
ابتددا در سدال 1965

نظریۀ م موعۀ فاز و منطدق فداز
توس یطف عسگرزاده ریاض دان ایران در دانشگاه برکل
آمریکا ارائه شد .نظریۀ و تا کنون یسترش زیداد یافتده
زمیندههدا مختلد علدوم از

اس  ،بهطور که امروزه در
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جمله ایکترونیک ،رایانه ،اقتصاد و علدوم اجتمداع کداربرد
دارد [ .]11مفهوم اصل در نظریۀ م موعۀ فداز عضدوی
جزئ اس  .در منطق فداز  ،میدزان عضدوی یدکدریدک
م موعه با مقدار در بازۀ یک (عضدوی کامدل) تدا صدفر
(عدم عضوی کامل) تعری م شود .درجۀ عضوی معموالً
با یک تاب عضوی بیان م شود که شکل تداب مد تواندد
بهصور خط  ،غیرخط  ،پیوسته و یا ناپیوسته باشدد .در
مدل فاز به هر یک از پیکسدلهدا در هدر نقشده فداکتور
مقدار بین صفر تا یک اختصاص داده م شود که بیدانگر
میزان مناسب بودن میل پیکسل از دیدیاه معیار مربوطده
بددرا هددد مددد نظددر اسد و مد تددوان نقشدۀ فدداکتور را
بهیونها تهیه کرد که مقدار هدر پیکسدل شدامل اهمید
نسددب فدداکتور مربوطدده در مقایسدده بددا سددایر فاکتورهددا
مکانیاب نیز باشد .پس از تشکیل نقشهها مربوط به هدر
یک از فاکتورها ،مقادیر عضوی موجود در آنهدا بده کمدک
عملگرها فاز با یکدیگر ترکیب م شوند.
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

فراینددد تیلیددل سلسددلهمراتبدد یکدد از فنددون معددرو
تصمیمییر چنددمنظوره اسد کده نخسدتینبدار توسد
توماس ال ساعت عراق االصل در دهدۀ  1970ابدداع شدد.
فرایند تیلیل سلسلهمراتب برا حل مسائل غیر ساختار
در موقعی هدا مختلد تصدمیمییدر  ،از تصدمیم هدا
شخص ساده تا تصمیمها پیچیدۀ اقتصاد کاربرد دارد.
فرایند بر سه اصل استوار اس  :ساختار مددل ،قضداو
یزینهها و معیارها ،نتی دهییدر از اویوید هدا دو مسدئلۀ
مهم که در تیلیل سلسله مراتب وجود دارد یک ربدا و
سازیار و دیگر مد زمان اس که صر قضاو ها در
یک مسئلۀ تصمیمییر پیچیدده و بدهویدژه در حدای کده
تعداد یزینهها زیاد م شود ،اس [.]12
در تیقیق حاضر برا آنکه وزنده معیارها بدا ذهدن و
طبیع بشر مطابق داشته باشد ،از روش  AHPاسدتفاده
شد .به دییل اینکه هر یدک از متغیرهدا تدمریر متفداوت رو
پخش سیالب دارند و متغیرها مؤرر بدیش از یدک فداکتور
اس و ارجیی فاکتورها نسب به هم سن یده م شوند ،از
روش مقایسۀ زوج استفاده شدد .در روش مقایسدۀ زوجد ،
معیارها دوبهدو با یکدیگر مقایسه شدند و اهمی آنها نسب
به یکدیگر بر اساس نظر کارشناس تعیین شد [.]13
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در روش تیلیل سلسله مراتب برا وزنده معیارها و
یزینهها از روش مقایسۀ زوج استفاده م شود .در فرایند
تیلیل سلسله مراتب  ،وزن نسب عناصدر بدا میاسدبۀ وزن
عناصر از طریق مقایسۀ زوج هر سطح نسدب بده عنصدر
مربوطه در سطح باالتر تعیین م شود .با تلفیدق وزنهدا
نسب معیارها ،وزن نهدای هدر یزینده کده برابدر اسد بدا
م موع حاصلضرب وزن هر معیار در وزن یزینۀ مربوط به
آن معیار مشخص م شود [ .]14بدر همدین اسداس ،بدرا
مقایسۀ زوج متغیرها بهصور طبقهبند کم بین  1تا
 9از نظر کارشناس استفاده شد و با اسدتفاده از ندرمافدزار
 Expert Choiceکه اصول آن بر اساس روش  AHPاسدتوار
اس  ،وزن هریک از معیارها به دس آمد.
ترکیب الیههای فازی معیارها و تهیۀ نقشۀ نهایی

روش ترکیب خط  -وزن  WLC1سدادهتدرین روش بدرا
جم بند و ترکیب معیارها استانداردشده بدا توجده بده
وزن آنهاس  .نمرۀ کل بدهعندوان م مدوع از پارامترهدا و
وزن آن به دس م آید [ .]15پدس از تهیدۀ نقشدۀ فداز
برا هدر یدک از پارامترهدا (کده در الیدههدا فداز شددۀ
معیارها ،به هریک از پیکسلها ارزش بدین صدفر تدا یدک
تعلق یرف ) ،بر اساس روش ( )WLCبا استفاده از تکنیک
 ،AHPوزنها تهیهشده در این الیهها ضرب و از حاصدل
جم آنها شاخص و نقشدۀ نهدای منداطق مسدتعد پخدش
سیالب به دس آمد (رابطۀ )1
n

()1

s  w i .i
i 1

که در این رابطه  iتداب عضدوی و  w iوزن اختصداص
دادهشده به هریک از پارامترهاس .
نتایج
پارامترهای استفادهشده در مکانیابی پخش سیالب
کیفیت آب

از آن ا که هدای ایکتریک نشاندهندۀ میدزان امدال در آب
اس  ،م توان از آن بهعنوان شاخص کیف آب استفاده کدرد
[ ]16در پژوهش حاضر بدرا تهیدۀ الیدۀ هددای ایکتریکد
میدودۀ مطایعه شده از اطالعا کیف  12چاه مشاهدها بدا

1. Weighted Linear Combination
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میانگین آمار  10سایه استفاده شد (اطالعا مربوط به چاهها
از شرک آب منطقها استان یرستان تهیه شد) .به اینترتیب
که اطالعا رب شدده در پدارامتر  ECچداههدا مشداهدها
بهصور الیها وارد نرمافزار  ARC GIS10.5شد و سپس به
روش  ،IDWپددراکنش هدددای ایکتریکدد بدده دسدد آمددد.
همچنین ،از روشها مختل کری ین نیز استفاده شد ،اما
در رو نقشه بریدی ها و قط شدی هدای ای داد مد شدد،
بنابراین با ان ام روشها مختل در نهای برا این مطایعه
از روش وزنده معکوس فاصله استفاده شد.
شیب

یک از عوامل مؤرر در مکانیاب عرصدههدا مسدتعد پخدش
سیالب و تغذیۀ آبها زیرزمین شیب اس که تمریر بسیار
زیاد بر کنترل عوامل مانند سیل و نفوذپدذیر دارد [.]16
بهطور کل  ،تمریر شیب در توانای ماندن آب بدهانددازۀ کداف
رو سطح زمین اس تا بتواند در زمین نفوذ کندد و معمدوالً
شیبها تند نشاندهندۀ سرع زیاد آب اس (الیۀ شیب با
دستور  SLOPEدر نرمافزار  ARC GISتهیه شد).
طبقات ارتفاع

طبقا ارتفاع از دیگر فاکتورها مؤرر در پخش سیالب
اس که کارکرد مهم در ضریب رواناب و نفوذپذیر و
میزان آنها دارد .این فاکتور یرادیان هیدروییک برا
حرک آب زیرزمین و میل تشکیل آبخوان کارکرد مؤرر
دارد .به بیان  ،در ارتفاع زیاد نفوذ آب به درون زمین کمتر
و رواناب بیشتر اس (ارتفاع منطقه از ماهوارۀ استر دانلود
شده و در  ARC GISسامانده شد) [.]17
تراکم زهکشی
تراکم زهکش برابر اس با طول کل رودخانهها در حوضدۀ
زهکش  ،تقسیم بدر مسداح حوضدۀ زهکشد  .مطایعدا
نشان م دهندد ندوع شدبکۀ زهکشد هدر منطقده توسد
ییتویوژ واحدها زمینشناس  ،توپویراف و ساختارها
تکتونیک و زمینشناس منطقه کنترل م شدود .بدر ایدن
اسدداس ،آبراهددههددا کددارکرد انتقددال رواندداب را داشددته و بددا
نفوذپذیر زمدین رابطدۀ عکدس دارندد (الیدۀ رودخانده از
شرک آب منطقها استان یرستان تهیه شد و در نرمافزار
 ARC GISتراکم زهکش استخراج شد) [.]5
خاک

با توجه به اینکه یکد از پارامترهدا مهدم در مکدانیداب
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مناطق مستعد پخش سدیالب نفوذپدذیر سدطی اسد ،
بنابراین نقشۀ باف خاک ،ضرور به نظر م رسدید (الیدۀ
خاک از شرک آب منطقها استان یرستان تهیه شد).
ضخامت غیراشباع

هرچه ضخام بخش غیراشباع بیشتر باشد ،میزان ذخیدرۀ
آب زیرزمین در آن بیشتر م شود .در مطایعۀ حاضر ،الیۀ
ضددخام غیراشددباع بددا اسددتفاده از روش  IDWدر میددی
 ArcGIS10.5تهیه شدد (اطالعدا مربدوط بده چداههدا از
شرک آب منطقها استان یرستان تهیه شد).
کاربری اراضی

نوع بهرهبردار از زمین در امکان مهار و یسترش سدیالب
اهمی فراوان دارد .از میان کاربر ها مختلد  ،مراتد از
نظر تغذیۀ مصنوع و پخدش سدیالب مناسدبترندد (الیدۀ
کاربر اراضد از مداهوارۀ یندسد  8بدا اسدتفاده از روش
حداکثر ماکزیمم و نقاط تعلیم یویدل ار  ،طبقدهبندد
ان ام شد) [.]16
فاصله از مناطق مسکونی و جاده و رودخانه

هرچه فاصله از مناطق مسکون و جاده و رودخانده بیشدتر
باشد ،برا اجرا پروژهها پخش سیالب مناسبتر اسد
(اطالعا خاک ،جادههدا ،رودخانده و منداطق مسدکون از
شرک آب منطقها استان یرستان تهیه و فواصل آنهدا در
نرمافزار  ArcGISاستخراج شد).
زمینشناسی

خصوصددیا زمددینشناسد ازجملدده خصوصددیا فیزیکد
حوضۀ آبخیز اس که در نفوذ و هدای آب به داخل خاک
اهمی زیاد دارد .سازندها زمینشناس مختل آب را
بهطور یکسان نفوذ نم دهند .معموالً سدازندها کارسدت
به واسطۀ حضور سن هدا انیداللپدذیر مانندد ژیدپس و
آهک توانای درخور توجه از نظر نگهدار و انتقال ح م
بسیار زیاد از آب را دارند .همچنین ،بده دییدل یسدترش
درخور توجه آنها در سطح زمین ،همواره برا فعایی هدا
آب مورد توجه قرار یرفتهاند (الیۀ زمینشناس از شدرک
آب منطقها استان یرستان تهیه شد).
پارامترها استفاده شده برا مکانیاب پخش سدیالب
در شکل  2آورده شده اس .

256

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1399

شکل  .2پارامترهای مؤثر در پخش سیالب در حوضۀ آبخیز خرمآباد

یوسفی و همکاران :مکانیابی پخش سیالب با تلفیق مدلهای  AHPو  Fuzzyبا استفاده از روش ...

شکل  .3استانداردسازی معیارها با استفاده از منطق فازی در حوضۀ آبخیز خرمآباد
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مقدار یک به حداکثر عضوی و کمترین ارزش یعن عددد
صفر به حداقل عضوی در م موعه تعلدق مد ییدرد .ایدن
عملیددا در میددی  ArcGIS 10.5ان ددام یرف د  .ایبتدده،
استانداردساز الیههدا کیفد خداک ،کداربر اراضد و
زمینشناس به یونۀ دیگر صور م ییرد که در قسم
فرایند سلسلهمراتب به آن پرداخته م شود (شکل .)3
در نرمافزار  Expert choiceهد بهعنوان اصدل تدرین
شاخۀ تیلیل سلسلهمراتب و معیارها بدهعندوان زیرشداخه
هستند .تبدیل موضوع یا مسئلۀ بررس شده بده سداختار
سلسلهمراتب  ،مهدمتدرین قسدم فرایندد سلسدلهمراتبد
میسوب م شود [ ]18زیرا در این قسم با ت زیۀ مسائل
مشکل و پیچیده ،فرایند تیلیل سلسلهمراتبد آنهدا را بده
شکل ساده ،که با ذهن و طبیعد انسدان مطابقد داشدته
باشد ،تبددیل مد کندد [ .]19درجدۀ اهمید در مقایسدۀ
دودوی از درجۀ اهمی  1تا  9تقسیم م شود که اهمید
هر درجه در جدول  1ارائه شدده اسد  .تعدداد  12یزیندۀ
منتخب در مقایسه با هریک از معیارها بدهصدور جفد -
جف با تشکیل مداتریس مقایسدۀ زوجد بده روش AHP
مقایسه شدند و وزنها نسب هریک به دسد آمدد .وزن
نهای یزینهها که نشاندهندۀ اویوی هر یک در مقایسه با
هد مکان مناسب پخش سیالب اس در جددول  2ارائده
شده اس .

فازیسازی و تلفیق الیهها :برا ان ام تصمیمییر به
روش فاز بعد از تهیۀ نقشدۀ عوامدل مدؤرر ،شدامل کداربر
اراض  ،ارتفاع ،تراکم زهکش  ،زمینشناس  ،فاصله از منداطق
مسکون  ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جداده ،شدیب ،ردههدا
خاک ،باف خاک ،هدای ایکتریک و ضخام غیراشباع تاب
عضوی خط با توجه به رفتار هر عامل بهصور افزایش یدا
کاهش انتخاب شد و در میی  ArcGIS 10.5این فرایند بر
الیهها اعمال و نقشهها وزن فاز تهیه شد.
استانداردسازی معیارها با استفاده از منطق فازی
معیارها یادشده پس از رقدوم شددن و ورود بده سیسدتم
اطالعا جغرافیای به نقشهها معیار تبدیل شددند .چدون
هر نقشه معیار و مقیاسها اندازهییر متفاوت دارد ،برا
تیلیل و ارزیاب چندمعیار باید مقیاس اندازهییر آنهدا را
با یکدیگر همخدوان و متناسدب کدرد .بدرا همسدانسداز
مقیاسها اندازهییدر و تبددیل آنهدا بده واحددها قابدل
مقایسه از فرایند استانداردساز معیارها استفاده شد.
در استانداردساز دادههدا ،کلیدۀ مقدادیر و ارزشهدا
الیهها نقشها به دامنۀ یکسان برا مثال ،بین صفر تدا
یک تبدیل م شوند فرایند استانداردساز در روش فداز
از طریق قایببند مقادیر و ارزشها به شکل یک م موعه
عضوی عمل م شود .در این حای بیشترین ارزش یعن

جدول  .1درجۀ اهمیت در مقایسۀ دو دویی در فرایند سلسلهمراتبی
میزان اهمیت

برابر تا
متوسط
2

برابر
1

درجهبند

متوسط

متوسط تا قوی

قوی

3

4

5

قوی تا بسیار
قوی
6

بسیار
قوی
7

بسیار قوی تا
فوقالعاده قوی
8

فوقالعاده
قوی
9

جدول  .2ماتریس مقیاس زوجی  12معیار مؤثر
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
2

3
2
2

4
-2
-2
-2

5
-3
-2
-3
-2

6
-2
2
-2
2
3

7
2
2
3
2
4
3

8
-5
-5
-4
-3
-3
-4
7

9
2
2
2
3
3
2
2
4

10
-2
1
-2
2
2
2
-2
3
-2

11
2
1
-2
2
2
2
-2
3
-2
1

12
3
3
-2
3
3
3
3
5
3
3
3

وزن نسبی معیار
./07
./071
./049
./104
./14
./082
./039
./247
./037
./072
./064
./025

 .1تراکم زهکش  .2 ،زمینشناس  .3 ،هدای ایکتریک  .4 ،ضخام غیراشباع .5 ،کاربر اراض  .6 ،فاصله از رودخانده .7 ،فاصدله از جداده .8 ،فاصدله از
مناطق مسکون  .9 ،شیب .10 ،باف خاک .11 ،ردهها خاک .12 ،طبقا ارتفاع
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شکل  .4نقشۀ نهایی مکانیابی مطلوبیت مناطق پخش سیالب در حوضۀ آبخیز خرمآباد
با تلفیق مدلهای  AHPو Fuzzy
جدول  .3مساحت طبقات روش ترکیب خطی -وزنی
طبقه

بسیار نامناسب

نامناسب

متوسط

تا حدی مناسب

مساح (کیلومترمرب )
درصد

555/4692
22/91

898/1919
37/048

631/4364
26/04

339/2946
13/99

با توجه به جدول  ،2اویوید بندد معیارهدا مدؤرر بدر
مکانیاب پخش سیالب بر مبنا روش  AHPبهصدور ؛ .1
فاصله از مناطق مسدکون  .2 ،کداربر اراضد  .3 ،ضدخام
غیراشدددباع .4 ،فاصدددله از رودخانددده .5 ،بافد د خددداک.6 ،
زمددینشناس د  .7 ،تددراکم زهکش د  .8 ،ردههددا خدداک.9 ،
هدددای ایکتریک د  .10 ،فاصددله از جدداده .11 ،شددیب و .12
طبقا ارتفاع اس  .در ادامه ،برا تلفیق الیهها از ترکیدب
خط -وزن استفاده شد و به چهار قسم  :تا حد مناسب،
متوس  ،نامناسب و بسیار نامناسب تقسیم شد (شکل  .)4در
جدول  3نیز مساح هر طبقه ارائه شده اس .
با توجه به نتای بهدس آمده از ترکیب الیههدا ،فاصدله از
مناطق مسکون کده از معیارهدا مهدم و مدؤرر انتخداب در
مطایعۀ حاضر بود با توجه به نقشۀ نهای بدا واقعید سدازیار
اس و هرچه فاصله از میل سکون مردم بیشتر باشد ،بدرا
احدا سازه بهمنظور پخش سیالب مناسبتر اسد  .از نظدر
کاربر اراض مناطق شامل مرات و جنگلها ،بدیش از بقیدۀ
کاربر ها مستعد احدا سازهها با هد پخش سیالب و نفوذ

آب در الیهها زیرزمین هستند .از نظر شیب نیدز منداطق
که شیب کمتر دارند ،جزء منداطق مناسدب بدرا نیدل بده
هد مطایعۀ حاضر هستند .بهطور کل  ،نقشۀ نهای از تلفیق
الیهها مختل مؤرر که در مطایعۀ حاضر  12پارامتر بودندد،
تهیه شد .بررس رواب هر یدک از عوامدل مختلد در نقشدۀ
نهای با هد پخش سیالب و نفوذ آب و مهدار سدیل نشدان
م دهد نقشۀ نهای به واقعی در طبیع نزدیک اس .
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هد یدافتن مکدانهدا مسدتعد پخدش
سیالب در حوضۀ آبخیز خرمآباد ان ام شد .به این منظدور،
از روش  Fuzzyو نیددز روش تیلیددل سلسددلهمراتب د بهددره
یرفته شد .برا اینکه وزنده معیارها با ذهن و طبیعد
بشر مطابق داشته باشدد ،از روش  AHPاسدتفاده شدد.
تفاو پژوهش حاضدر بدا پدژوهشهدا صدور یرفتده در
یذشته ،متعدد و متنوع بدودن پارامترهدا اسدتفاده شدده،
تلفیق روش تیلیل سلسله مراتب و مدل  Fuzzyبا استفاده
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از روش  WLCو استفادۀ آنها در یافتن مکانهدا مسدتعد
احدا سازهها پخش سیالب اس  .در مطایعۀ حاضر 12
الیه و بده بیدان  12پدارامتر مدؤرر در مکدانیداب منداطق
مستعد با هد احدا سازههدا پخدش سدیالب در نظدر
یرفته شد .الیهها مؤرر در میی  ArcGIS10.5سداخته
شدددند ،شددامل کدداربر اراض د  ،ارتفدداع ،تددراکم زهکش د ،
زمینشناس  ،فاصله از مناطق مسکون  ،فاصله از رودخانه،
فاصله از جاده ،شیب ،ردهها خاک ،باف خداک ،هددای
ایکتریک و ضخام غیراشباع .تعداد الیههدا در ایدنیونده
مطایعا بدا توجده بده دسترسد بده اطالعدا در منطقده
م تواند متفاو باشد و مهم این اس که الیهها اصل و
مهم همانند مطایعۀ حاضر مد نظر قرار ییرند .تاب عضوی
خط با توجه به رفتدار هدر عامدل بدهصدور افزایشد یدا
کاهش انتخاب شد و در میی  ArcGIS10.5این فرایندد
بر الیهها اعمال و نقشهها وزن فاز تهیده شدد .پدس از
تهیۀ نقشۀ فاز برا هر یک از پارامترها (که در الیههدا
فاز شده معیارها ،به هریک از پیکسلها ارزش بین صدفر
تا یک تعلق یرف ) بر اساس روش ( )WLCبدا اسدتفاده از
تکنیک  ،AHPوزنها تهیهشده در این الیهها ضدرب و از
حاصل جم آنها شاخص و نقشدۀ نهدای منداطق مسدتعد
پخش سیالب به دس آمد .نتای اویوی بندد معیارهدا
مؤرر بر مکانیاب پخش سیالب بدر مبندا روش  AHPدر
این حوضۀ مطایعه شده به ایدنصدور بدود کده معیارهدا
فاصددله از مندداطق مسددکون و کدداربر اراضد و ضددخام
غیراشباع بیشترین امتیاز و مدؤررترین معیارهدا را داشدتند.
در مطایعۀ [ ]7نیز ضخام غیراشباع از مدؤررترین عوامدل
ارریذار شناخته شده اس  .درنهای  ،بهمنظور تلفیق الیهها
از ترکیب خط -وزن استفاده شد و منطقۀ مطایعه شده به
چهار قسم شامل تا حد مناسب ،متوسد  ،نامناسدب و
بسیار نامناسب از نظر پخش سیالب کالسهبند شد .نتای
به دس آمده از ترکیب الیهها مؤرر (نقشه نهدای ) نشدان
م دهد مناطق دارا کاربر اراضد مراتد و جنگلد در
طبقا مناسب و متوس برا احدا سازه با هد پخش
سیالب قرار یرفتند که این نتی ده بدا واقعید نیدز بدرا
رسیدن به هد پخش سیالب و نفوذ رواناب بدرا تغذیدۀ
آب زیرزمین مطابق دارد و بدا نتدای مطایعدۀ [ ]4و نیدز
مطایعۀ [ ]8مطابق دارد .در منطقدۀ حاضدر ،طبدق نقشدۀ
نهای مناطق که شیب زیاد دارند ،اغلب در طبقا بسدیار
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نامناسددب و نامناسددب قددرار یرفتنددد و شددیبهددا کددم در
طبقا مناسب و متوس قرار یرفتند که این نتی ه نیز بدا
واقعی امر در طبیع برا هد مطایعۀ حاضدر مطابقد
دارد و نیز با مطایعۀ [ ]5و [ ]6و [ ]8نیز همخوان دارد .از
نظر ارتفاع نیز منطقه مناسب و بعد از آن منطقه متوس
در مناطق کمارتفاع حوضۀ آبخیز خرمآباد قرار دارند و ایدن
نتی ه نیز با واقعی امر در طبیعد بدرا نیدل بده هدد
مطایعۀ حاضر سازیار اس  .بهطور کل  ،در حوضدۀ آبخیدز
خرمآباد و با استفاده از مددل و روشهدا مطایعدۀ حاضدر،
طبق نقشۀ نهای مناطق مستعد برا احدا سازههای بدا
هد پخش سدیالب 13/99 ،درصدد از منداطق در طبقدۀ
مناسب و  26/04درصد از مناطق در طبقدۀ متوسد قدرار
یرفتند و م توان این منداطق را بدرا تصدمیمییدر بده
مدیران و برنامهریزان معرف کرد.
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