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چکیده
مناطق کوهستانی شمال غرب کشور بهدلیل توپوگرافی خاص خود و بارش تقریباً مناسب طی ساال و باهخصاوص در فصال
بهار ،ازجمله مناطق مستعد وقوع مخاطرۀ سیل هستند .تحقیق حاضر با هدف تهیۀ نقشاۀ پهناهبنادی خطار وقاوع سایدب در
حوضۀ آبریز گمنابچای واقع در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است .برای تهیۀ نقشۀ پهنهبندی خطر وقوع سایل از 10
فاکتور مؤثر در وقوع این پدیده استفاده شده است که عبارتاند از :بارش ،لیتولوژی ،کااربری اراضای ،شایب ،تاراکو پوشا
گیاهی ،شاخص قدرت آبراهه ،شاخص رطوبت توپوگرافیک ،تراکو زهکشی ،شااخص حمال رساوب ،ضاریب گراویلیاو .
بهمنظور وزندهی معیارها در تحقیق حاضر از روش تحلیل شبکهای ( )ANPو نرمافزار  Super Decisionsاستفاده شاد .نتاای
نهایی بهدستآمده از تحقیق حاضر نشان داد وزن معیارهای  10گانۀ یادشده بهترتیب ،0/081 ،0/118 ،0/150 ،0/201 ،0/271
 0/025 ،0/032 ،0/043 ،0/056و  0/018است کاه معیارهاای باارش ،لیتولاوژی ،کااربری اراضای و شایب بیشاترین وزن را
داشتهاند .درنهایت ،با تلفیق این الیهها با توجه به وزنشان در محیط  ،GISنقشۀ پهنهبندی به دست آماد .نتاای نشاان داد 210
کیلومترمربع ( 50درصد) از مساحت منطقه در معرض خطر وقوع سیدب قرار دارد .بنابراین ،لزوم مدیریت آبهاای ساطحی
در منطقه بهمنظور جلوگیری از وقوع سیل و همچنین بهرهبرداری مناسب از آبهای منطقه ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژگان :حوضۀ آبریز گمنابچای ،سیل ،مدل .Super Decisions ،ANP
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مقدمه
سیالبها طی ﺗاریﺦ رایجﺗرین ،مرگبارﺗرین و پرهزینه ﺗهرین
مﺨاطرات طﺒیﻌی بودهانهد .ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ طی زمان اﻓزایﺶ
یاﻓﺘ اسﺖ ،بههه ویههه ه از زمانی ﻛ بسیاري از ﻛﺸورها مﺠوز
ساﺧﺖوساز در دشﺖهاي سیالبی را ﺻادر ﻛردند و ﺣﺘی رشد
ﺗﺠاري و مسﻜونی در این مناطﻖ را مورد ﺣﻤایﺖ ﻗرار دادند
[ .]1در ایران نیز هﻤانند سایر مناطﻖ سههههیﻞﺧیههههز دنیا در
ده هاي اﺧیر ،شدت وﻗوع سیالبهها و میزان ﺧسهارتههاي
ناشی از آن بههه طهههور ﭼﺸﻤﮕیري اﻓزایﺶ یاﻓﺘ اسﺖ [،]2
به طههوري ﻛه  ،روند اﻓزایﺶ سیﻞ در پنج دههۀ ﮔﺬشﺘ نﺸان
میدهد ﺗﻌداد وﻗوع سیﻞ در دهۀ  1380نسﺒﺖ ب دهۀ 1340
ﺣدود  10برابر شده و ب بیاندیﮕر 900 ،درﺻد اﻓزایﺶ داشﺘ
اندازه و ﺗﻜرار رویداد سیالب در هر منﻄﻘ  ،ب
اسﺖ [.]3
ﻋوامﻞ مﺘﻌددي بسﺘﮕی دارد .وی ﮔیهاي ﻓیزیﻜی ﺣوﺿۀ آبریز
مانند شﻜﻞ ﺣوﺿ  ،شیﺐ ،شﺒﻛهۀ آبراه اي و ناهﻤواري زمین،
هﻤراه با وی ﮔیهاي هیدروﻟوژیﻜی مانند بارش ،ذﺧیره و ﺗﻠﻔات
برﮔابی و ﭼاﻻبی ،ﺗﺒﺨیر و ﺗﻌرق و نﻔوذپﺬیري و اﻗدامات ناشی
از ﻓﻌاﻟیﺖهاي بﺸري ،در بروز و ﺗﺸدید سیالب یا ﻛاهﺶ و
اﻓزایﺶ میزان ﺧسارتهاي ناشی از آن دﺧاﻟﺖ دارند .شناﺧﺖ
این ﻋوامﻞ و دسﺘ بندي آنها در هر منﻄﻘ  ،از اﺻول اوﻟیۀ مهار
سیالب و ﻛاهﺶ ﺧﻄرهاي آن اسﺖ [ .]4بها ﺗوهه به رژیه
بارشی ﻛﺸور ،هﻤ ساﻟ در ﻓصﻞ بههار و پهاییز بها بهارشههاي
رﮔﺒاري میﺗوان مواه شد و نیهز بها مسهئﻠۀ ذوب بهر ههاي
ﺣاﺻﻞ از بارشهاي زمسﺘان  ،سیﻞ و پیامهدهاي نهاﮔوار آن در
مﻘیاسهاي مﺘﻔاوت در مناطﻖ مﺨﺘﻠف ﻛﺸور را مﺸاهده ﻛرد.
بنابراین ،از طریﻖ ﺗﺠزی وﺗحﻠیﻞ دﻗیﻖ این مناطﻖ سیﻞﺧیز و
مدیریﺖ اﺻوﻟی ،میﺗوان میزان وﻗوع سیالب و نیهز ﺧﻄرهها و
آسیﺐههاي ههانی و مهاﻟی ﺣاﺻهﻞ از آن در منهاطﻖ مسهﺘﻌد
سیالب را ﻛاهﺶ داد [.]5
ﺗحﻘیﻘات مﺨﺘﻠﻔی در زمینۀ بررسهی ﺣساسهیﺖ ﺧﻄهر
وﻗوع سیالب در داﺧﻞ و ﺧارج از ﻛﺸور انﺠام ﮔرﻓﺘه اسهﺖ
ﻛ ازهﻤﻠ میﺗوان ب موارد زیر اشاره ﻛرد :امیر اﺣﻤهدي و
هﻤﻜاران [ ]6در پ وهﺸی به پهنه بنهدي ﺧﻄهر سهیﻞ بها
اسﺘﻔاده از  ANP1در ﺣوﺿۀ اسالمآباد غهرب پرداﺧﺘنهد .در
ﺗحﻘیﻖ یادشده از  12ﻓاﻛﺘور براي ﺗهیۀ نﻘﺸۀ ﺧﻄهر سهیﻞ
اسﺘﻔاده شد .نﺘایج ﺗحﻘیﻖ یادشده نﺸهان داد  46درﺻهد از

1. Analytic Network Process

منﻄﻘ در پهنۀ بسیار زیاد از نظر ﺧﻄهر وﻗهوع سهیﻞ ﻗهرار
دارد .هﻤچنین ،نﺘایج ﺗحﻘیﻖ یادشده نﺸان داد مدل ANP
ﻗابﻠیﺖ زیادي در وزندهی ﻓاﻛﺘورهها و ﺗهیهۀ نﻘﺸهۀ ﺧﻄهر
وﻗوع سیﻞ دارد .ﺧیريزاده و هﻤﻜاران [ ]7در پهنه بنهدي
پﺘانسیﻞ ﺧﻄر وﻗوع سیالب در ﺣوﺿۀ آبریز مردقﭼهاي بها
اسﺘﻔاده از مدل  ANPب ایهن نﺘیﺠه رسهیدند ﻛه ﻋامهﻞ
شیﺐ با میزان  0/30و ارﺗﻔاع رواناب سﻄح ﺣوﺿ با میهزان
 0/28در رابﻄ با رﺧداد سیالب ،بیﺸﺘرین میزان اهﻤیﺖ و
ﻋوامﻞ پوشﺶ ﮔیاهی و سنگشناسی ،ب ﺗرﺗیهﺐ بها مﻘهدار
0/06و  0/07ﻛﻤﺘرین میزان اهﻤیﺖ را دارند .نﺘایج ﺗحﻘیهﻖ
آنههها نﺸههان مههیدهههد ﺗرﻛیههﺐ  GISو روشهههاي ﺗحﻠیههﻞ
ﺗصﻤی ﮔیري ﭼندمﻌیاره ماننهد  ANPنﺘهایج بهﺘهري ارا ه
میدهد .ﻋابدینی و ﻓﺘحی [ ]8در مﻄاﻟﻌ اي ب پهنه بنهدي
ﺧﻄر وﻗوع سیالب با اسهﺘﻔاده از ﻓراینهد ﺗحﻠیهﻞ شهﺒﻜ در
ﺣوﺿۀ آبﺨیز ﺧیاوﭼاي پرداﺧﺘند .نﺘهایج به دسهﺖآمهده از
پ وهﺶ یادشده نﺸان داد بیﺶ از  15درﺻد ﺣوﺿ ﺗحهﺖ
ﺗأثیر وﻗوع سیالب با پﺘانسیﻞ بسیار زیاد ﻗهرار دارد ﻛه به
طور ﻋﻤده در پاییندسﺖ ﺣوﺿ واﻗع شدهاند .ﺗحﻠیهﻞ وزن
نهایی ب دسﺖآمده از مدل نﺸان داد ﻋامﻞ شیﺐ بها مﻘهدار
 0/99و ﻋامهﻞ سهنگشناسههی بها مﻘهدار  0/822بیﺸههﺘرین
میزان اهﻤیﺖ و ﺗأثیر را دارنهد و شهاﺧ  SPIبها  0/226و
شاﺧ  STIبها  0/065نسهﺒﺖ به ﻋوامهﻞ دیﮕهر اهﻤیهﺖ
ﻛﻤﺘري دارند .هﻤچنین ،نﺘایج ﺗحﻘیهﻖ یادشهده نﺸهان داد
مدل  ANPدﻗﺖ زیادي در ﺗهیۀ نﻘﺸهۀ پهنه بنهدي ﺧﻄهر
وﻗههوع سههیالب دارد .ﻋابههدینی و بهﺸههﺘی هاویههد [ ]9در
پ وهﺸی وﺿﻌیﺖ سیﻞﺧیزي و سهیﻞﮔیهري ﺣوﺿهۀ آبریهز
ﻟیﻘوانﭼاي را با اسﺘﻔاده از مهدل ﺗرﻛیﺒهی ﻓراینهد ﺗحﻠیهﻞ
شﺒﻜ و منﻄﻖ ﻓازي ارزیابی ﻛردند .بر اساس مهدل ﻓراینهد
ﺗحﻠیﻞ شﺒﻜ براي سیﻞﺧیزي ،مﻌیارهاي شهیﺐ ،)0/187
هنس سازند  )0/125و براي سیﻞﮔیري نیهز پارامﺘرههاي
شیﺐ  ،)0/229انحناي پالن  )0/2بیﺸﺘرین ﺿریﺐ ﺗهأثیر
را داشههﺘند .هﻤچنههین ،ﻗسههﻤﺖهههاي هنههوبی ﺣوﺿهه بهها
ﻗرارﮔیري در پهن هایی با پﺘانسیﻞ ﺧیﻠی زیهاد و زیهاد ،به
ﻋنوان سیﻞﺧیزﺗرین بﺨﺶ هاي ﺣوﺿ مﻌرﻓی شدند .نﺘایج
ﺗحﻘیﻖ یادشده نﺸان داد ﺗرﻛیﺐ مدل  ANPبا منﻄﻖ ﻓازي
نﺘایج بهﺘري ارا ه مهیدههد .دارابهی و هﻤﻜهاران [ ]10در
مﻄاﻟﻌ اي ب ﺗهیۀ نﻘﺸۀ ریسک سیﻞ شهري بها اسهﺘﻔاده از
مهههدل  GARPو  QUESTدر شههههر سهههاري پرداﺧﺘنهههد.
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وزندهی ﻓاﻛﺘورهاي مؤثر با اسﺘﻔاده از دانهﺶ ﺗﺨصصهی و
 FANPانﺠام شد .نﺘایج ب دسﺖآمهده از په وهﺶ یادشهده
نﺸههههان داد مههههدل  GARPبهههها  AUC-ROC=%93/5و
 KAPPA=0/86دﻗﺖ بیﺸﺘري دارد .نﻘﺸۀ ﺣساسیﺖ ه با
اسﺘﻔاده از مدل  FANPﺗهی شد ﻛ نﺘایج ب دسﺖآمهده از
آن نﺸهههان داد ﻓاﻛﺘورههههاي ﺗهههراﻛ هﻤﻌیهههﺖ و ﻛیﻔیهههﺖ
ساﺧﺘﻤانها و ﺗراﻛ شهري ﻓاﻛﺘورههاي مهﻤهی بهودهانهد و
مناطﻖ ﺣساس ب سیﻞ در مرﻛز شهر ﻗرار ﮔرﻓﺘ اند .ایﺸان
ﺗرﻛیﺐ مهدل  ANPو ﻓهازي را در ﺗهیهۀ نﻘﺸهۀ ﺣساسهیﺖ
ﺧﻄر سیﻞ ب ﻋنوان مدل مناسهﺒی در ﺗحﻘیهﻖ ﺧهود ارا ه
ﻛردند .ﻛنﻌانی سهادات و هﻤﻜهاران [ ]11در پ وهﺸهی به
مﻄاﻟﻌۀ یک نﮕرش هدیهد در ارزیهابی ﺣساسهیﺖ سهیﻞ در
مناطﻖ با محدودیﺖ داده و اندازهﮔیرينﺸده برپایهۀ  GISو
روش هاي ﺗصﻤی ﮔیري ﭼندمﻌیاره در ﻛردسﺘان پرداﺧﺘند.
پ وهﺶ یادشده براي ﺗﻌدادي ﺣوﺿ با مدل ﺗصﻤی ﮔیهري
ﭼندمﻌیاره براساس  )GHMCDM GISو روش FUZZY-
 DEMATELب منظور ایﺠهاد یهک رابﻄهۀ شهﺒﻜ اي بهین
مﻌیارهاي ﺣساسیﺖ سیﻞ انﺠام شد .سپس ،از روش ANP
براي وزندهی نهایی ب ﺧروهیهاي  DEMATELاسﺘﻔاده
شههد .طﺒههﻖ ارزیههابی نﻘهها سههیﻞزده ،مههدل FUZZY-
 DEMATEL ANPارزش زیههادي از ﺣساسههیﺖ 95/59
درﺻد) را در مﻘایس با  94/12 AHPدرﺻد) نﺸان داد ﻛ
این امر بیانﻛنندۀ موﻓﻘیﺖ بیﺸﺘر مدل  ANPدر پیﺶبینی
نﻘا سیﻞﮔیر اسﺖ .نﺘایج ﺻحﺖ مدل ه نﺸان داد مهدل
 FUZZY- DEMATEL ANPبسیار دﻗیهﻖ بهوده و بهراي
بررسی ﺣساسهیﺖ سهیﻞ منهاطﻖ اسهﺖ .هﻤچنهین ،نﺘهایج
پ وهﺶ یادشده نﺸان داد مﻌیهار  TWIوزن زیهادي دارد و
بﻌههد از آن ،مﻌیههار  CNو ﺗههراﻛ آبراه ه در دره هۀ بﻌههدي
هسﺘند و مﻌیار  MFIﻛﻤﺘرین وزن را دارد .دانو و هﻤﻜهاران
[ ]12با اسﺘﻔاده از مدل  ANPو ﺗﻜنیک  GISب ﺗهیۀ نﻘﺸۀ
ﺣساسیﺖ سیﻞﺧیزي در منﻄﻘهۀ پهرﻟیس واﻗهع در مهاﻟزي
پرداﺧﺘنههد .نﺘههایج ﺗحﻘیههﻖ یادشههده نﺸههان داد  38درﺻههد
منﻄﻘ ﺣساسیﺖ ﺧیﻠی زیادي نسﺒﺖ ب ﺧﻄهر سهیﻞ دارد.
هﻤچنین ،پ وهﺸﮕران یادشهده  ANPرا به ﻋنهوان مهدﻟی
مناسﺐ در ﺗرﻛیﺐ با ﺗﻜنیک  GISبراي ﺗهیهۀ نﻘﺸهۀ ﺧﻄهر
سیﻞ بیان ﻛردند.
بنابراین ،در ﺗحﻘیﻖ ﺣاﺿر ﺗالش شده اسﺖ با اسهﺘﻔاده
از مدل  ANPو ﺗﻜنیک  GISنﻘﺸۀ ﺧﻄر وﻗهوع سهیالب در
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ﺣوﺿۀ آبریز ﮔﻤنابﭼاي واﻗع در اسﺘان آذربایﺠهان شهرﻗی
ﺗهی شود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منﻄﻘۀ مﻄاﻟﻌ شدۀ ﺗحﻘیﻖ ﺣاﺿر ،ﺣوﺿۀ آبریز ﮔﻤنابﭼاي
اسﺖ ﻛه از نظهر موﻗﻌیهﺖ سیاسهی در اسهﺘان آذربایﺠهان
شرﻗی و در شﻤال غرب ایران ﻗرار دارد .این ﺣوﺿه از نظهر
موﻗﻌیﺖ هغراﻓیایی بین  46-15-12ﺗها 46-28-02
طههول شههرﻗی و  38-06-58ﺗهها  38-28-38ﻋههر
شﻤاﻟی واﻗع شده اسﺖ شﻜﻞ  .)1ﺣوﺿۀ آبریز ﮔﻤنابﭼاي
با مساﺣﺖ ﺣدود  420ﻛیﻠومﺘرمربع یﻜی از زیرﺣوﺿ ههاي
ﺣوﺿهۀ آبریههز دریاﭼهۀ ارومیه محسههوب مههیشههود .طﺒههﻖ
طﺒﻘ بندي اﻗﻠیﻤهی دومهارﺗن ،منﻄﻘهۀ مﻄاﻟﻌه شهده اﻗﻠهی
نیﻤ ﺧﺸک دارد و میانﮕین بهارش سهاﻻنۀ آن ﺣهدود 300
میﻠیمﺘر ادارۀ ﻛﻞ هواشناسی اسهﺘان آذربایﺠهان شهرﻗی)
اسﺖ ﻛ ﺣداﻛثر مﻘدار آن در بهار و ﺣدود  100میﻠیمﺘهر
نیز در زمسﺘان اﺗﻔاق میاﻓﺘد [ .]13ﺣداﻛثر ارﺗﻔاع منﻄﻘه
 2774مﺘر در ارﺗﻔاﻋات شﻤاﻟی منﻄﻘ و ﺣداﻗﻞ ارﺗﻔاع نیهز
در ﺧروهههی ﺣوﺿه برابههر  1342مﺘههر از سههﻄح دریاسههﺖ.
آبهاي سﻄحی منﻄﻘ ﺗوسط آبراه هاي موهود در سهﻄح
ﺣوﺿ ب طر ﺧروههی ﺣوﺿه زهﻜﺸهی شهده و پهس از
پیوسﺘن ب رودﺧانۀ آهیﭼاي ،درنهایﺖ ب دریاﭼهۀ ارومیه
ﺗﺨﻠی میشوند.
روش تحقیق
فرایند تحلیل شبکهای )(ANP

ﻓرایند ﺗحﻠیﻞ شﺒﻜ اي یﻜی از روشهاي ﺗصﻤی ﮔیري
ﭼندمﻌیاره اسﺖ ﻛ ﺗوسط ﺗوماس ال ساﻋﺘی در سال 1980
ﺗوسﻌ یاﻓﺘ اسﺖ .در این مدل مﻌیارها ب ﻋنوان ﻋناﺻر
داﺧﻞ دسﺘ هایی ب نام ﺧوش ﻗرار میﮔیرند [ .]14این مدل
شﺒﻜ اي از ارﺗﺒاطات بین ﻋناﺻر ﺧوش هاي مﺨﺘﻠف
وابسﺘﮕی وابسﺘﮕی ﺧارهی) و نیز ارﺗﺒاطات بین ﻋناﺻر
داﺧﻞ یک ﺧوش ارﺗﺒاطات داﺧﻠی) اسﺖ .در ﺣﻘیﻘﺖ ،مدل
 ANPروابط مﺘﻘابﻞ بین مؤﻟﻔ ها را نیز نﺸان میدهد [.]15
ﻓرایند ﺗحﻠیﻞ شﺒﻜ اي را میﺗوان در  4مرﺣﻠ اهرا ﻛرد .ﮔام
نﺨسﺖ ،ﺗﻌیین مسئﻠۀ ﺗصﻤی ﮔیري و ارا ۀ آن در یک مدل
شﺒﻜ اي اسﺖ .در این مرﺣﻠ  ،پس از ﺗﻌیین مسئﻠۀ

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 1399

500

ﺗصﻤی ﮔیري و ﻋوامﻞ مؤثر بر آن باید یک مدل شﺒﻜ اي
ﺗﺸﻜیﻞ شود .این مدل شامﻞ مسئﻠۀ ﺗصﻤی ﮔیري ،ﺧوش ها،
ﻋناﺻر و وابسﺘﮕیهاي داﺧﻠی و ﺧارهی بین آنهاسﺖ .براي
ﺗهیۀ این ساﺧﺘار شﺒﻜ اي روشهاي مﺨﺘﻠﻔی مانند ﺗوﻓان

ﻓﻜري ،دﻟﻔی ،ﮔروه اسﻤی و یا روشهاي ریاﺿی مانند
 DEMATELوهود دارد .در این شﺒﻜ وابسﺘﮕیهاي
ﺧارهی ب ﺻورت پیﻜان و وابسﺘﮕیهاي داﺧﻠی ب ﺻورت
ﻛﻤان نﺸان داده میشود [.]16

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده

شکل  .2مدل شبکهای برای پهنهبندی خطر وقوع سیل

مختاری و همکاران :تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیالب در حوضۀ آبریز گمنابچای با استفاده از مدل  ANPو تکنیک GIS

ﮔههام دوم ،ﺗﺸههﻜیﻞ مههاﺗریسهههاي مﻘایسههۀ زوهههی و
اسﺘﺨراج بردارهاي اوﻟویهﺖ اسهﺖ .در ایهن مرﺣﻠه ﻋناﺻهر
ﺗصﻤی ﮔیري در ههر یهک از ﺧوشه هها ،بهر اسهاس میهزان
اهﻤیﺘﺸان در ارﺗﺒا با مﻌیارهاي ﻛنﺘرﻟی دوبه دو مﻘایسه
میشهوند .هﻤاننهد مهدل  AHP1بهراي بیهان ارهحیهﺖ در
ماﺗریسهاي مﻘایسۀ زوهی از اﻋداد  1ﺗا  9و مﻌﻜوس آنهها
اسههﺘﻔاده مههیشههود هههدول  .)1بههراي نﻤونهه  ،ﻋههدد
نﺸاندهندۀ ارهحیﺖ مؤﻟﻔۀ سﻄر  iب مؤﻟﻔۀ سﺘون  jاسهﺖ
) .ﻋدد  1به ایهن مﻌناسهﺖ ﻛه دو مؤﻟﻔه
 )1/نﺸهاندهنهدۀ
اهﻤیﺖ برابر دارنهد و ﻋهدد مﻌﻜهوس
اهﻤیﺖ زیاد مؤﻟﻔۀ سﺘون  jنسﺒﺖ ب مؤﻟﻔۀ سﻄر  iاسﺖ.
جدول  .1مقادیر ترجیحات و قضاوت کارشناسی برای مقایسۀ زوجی
مقدار عددی

ترجیحات (قضاوت شفاهی)
ﻛامالً مه ﺗر یا ﻛامالً مﻄﻠوبﺗر )Extremely preferred
اهﻤیﺖ ﺧیﻠی زیاد )Very strongly preferred
اهﻤیﺖ یا مﻄﻠوبیﺖ زیاد )Strongly preferred
ﻛﻤههی مﻄﻠههوبﺗههر یهها ﻛﻤههی مههه ﺗههر Moderately
)preferred
اهﻤیﺖ یا مﻄﻠوبیﺖ یﻜسان )Equally preferred
اوﻟویﺖ بین ﻓواﺻﻞ

9
7
5
3
1
2–4–6–8

پس از نوشﺘن ارهحیهﺖهها در مهاﺗریسههاي مﻘایسهۀ
زوهی ،بردار اهﻤیﺖ داﺧﻠی ﻛ بیانﮕر اهﻤیﺖ نسﺒی ﻋناﺻر
یا ﺧوش هاسﺖ ب دسﺖ میآید رابﻄۀ :)1
)1
ﻛ در آن A؛ ماﺗریس مﻘایسۀ دودویی مﻌیارهاW ،؛ بردار ویه ه
؛ بزرگﺗهرین مﻘهدار ویه ۀ ﻋهددي
ﺿریﺐ اهﻤیﺖ) و
اسﺖ .ﺗﻌیین ﺻحﺖ ماﺗریسهاي مﻘایسۀ زوههی بها محاسهﺒۀ
نسﺒﺖ سازﮔاري  )CRانﺠام میﮔیرد روابط  2و .)3
)2
ﻛ در آن CI؛ شهاﺧ سهازﮔاري و n؛ ﺗﻌهداد مؤﻟﻔه ههاي
مﻘایس شده در ماﺗریس اسﺖ.
)3
در رابﻄههۀ یادشههده CR؛ نسههﺒﺖ پاینههدﮔی یهها میههزان
سازﮔاري و RI؛ بیانﮕر شاﺧ ﺗصادﻓی اسﺖ ﻛ به ﺗﻌهداد
ﻋناﺻر مﻘایس شده بسﺘﮕی دارد .مﻘایسهۀ دو به دو زمهانی
1. Analytical Hierarchy Process
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ﻗابﻞ ﻗﺒول و داراي پایندﮔی ﺧواهد بود ﻛ نسﺒﺖ پایندﮔی
ﻛﻤﺘر از  0/1ب دسﺖ آید [.]17
ﮔههام سههوم ،ﺗﺸههﻜیﻞ سههوپر مههاﺗریس اسههﺖ .یههک
سههوپرماﺗریس روابههط موهههود در سههاﺧﺘار شههﺒﻜ اي و نیههز
وزنهاي نسﺒی محاسﺒ شده در مرﺣﻠۀ دوم را ارا میدهد.
درواﻗع ،از اهﺘﻤاع ﻛﻠیۀ بردارهاي اوﻟویﺖ محاسﺒ شده براي
ﺗکﺗهک مهاﺗریسههاي مﻘایسهۀ زوههی در یهک مهاﺗریس،
سوپرماﺗریس ب دسﺖ میآید رابﻄۀ .]18[ )4
)4
ﮔام ﭼهارم :محاسﺒۀ وزن نهایی مﻌیارهاسﺖ .ایهن ﮔهام
آﺧرین مرﺣﻠ در مدل  ANPاسهﺖ ﻛه در آن بها ﺗﺸهﻜیﻞ
سوپرماﺗریس ﺣد بردار ،وزن نهایی مﻌیارها و غیرمﻌیارها ب
دسﺖ میآید [.]18
بحث و نتایج
در پ وهﺶ ﺣاﺿر ب بررسی  10شاﺧ از ﻋوامﻞ مهؤثر در
وﻗوع سیﻞ با ﺗوه ب اسهﺘﻔاده از ﺗﺠربیهات ﻛارشناسهان و
پ وهﺸﮕران در بررسیهاي ﺻورتﮔرﻓﺘ در پیﺸینۀ ﺗحﻘیﻖ
پرداﺧﺘ ه شههده اسههﺖ ﻛ ه ﻋﺒههارتانههد از :شههیﺐ ،ﺿههریﺐ
ﮔراویﻠیههوس ،ﺗههراﻛ زهﻜﺸههی ،ﻟیﺘوﻟههوژي ،ﺗههراﻛ پوشههﺶ
ﮔیههاهی ،شههاﺧ ﻗههدرت آبراهه  ،شههاﺧ ﺣﻤههﻞ رسههوب،
شاﺧ رطوبﺖ ﺗوپوﮔراﻓیک ،بارش و ﻛاربري اراﺿی ﻛ در
ادام ب ﺗأثیر این ﻋوامﻞ بر وﻗهوع سهیﻞ و ﭼﮕهونﮕی ﺗهیهۀ
نﻘﺸۀ هر یک از این ﻋوامﻞ پرداﺧﺘ شده اسﺖ.
الیۀ شیب

با اﻓزایﺶ شیﺐ ﻋﻤومی سﻄح ﺣوﺿ  ،ﻓرﺻﺖ ﻻزم براي نﻔوذ،
ﻛاهﺶ یاﻓﺘ و میﺗوان ﮔﻔﺖ ﻛ با اﻓزایﺶ شیﺐ ﺣوﺿ  ،زمان
ﺗﻤرﻛز ﻛاهﺶ مهییابههد [ .]19ش هیﺐهههاي زیاد ،سههﺒﺐ ایﺠاد
اوجهاي باﻻ در آبنﻤود میشهوند [ .]20نﻘﺸهۀ شیﺐ ﺣوﺿهۀ
مﻄاﻟﻌ شههده با اسﺘﻔاده از دادههههاي مههدل رﻗههومی ارﺗﻔههاﻋی
 )DEM2با ﻗدرت ﺗﻔﻜیک مﻜانی  30مﺘر و در محیط نرماﻓزار
 ArcGISﺗهی شد .در رابﻄ با سه هیﻞﺧیهههزي ،ﻋامﻞ شیﺐ با
ﺗوه ب ﻛنﺘرﻟی ﻛ روي بسیاري از ﻓرایندهاي هیدروﻟوژیﻜی
و در نﺘیﺠ  ،واﻛنﺶ ﺣوﺿ هاي آبریز نسﺒﺖ ب انواع بارشها
دارد ،داراي اوﻟویﺖ و ارزش بیﺸﺘري اسﺖ.

2. Digital Elevation Model
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ضریب گراویلیوس

شﻜﻞ ﺣوﺿ  ،وی ﮔیهاي هیدروﻟوژیک ﺣوﺿ براي مثهال،
شﻜﻞ هیدروﮔرا ) را ﺗحﺖ ﺗأثیر ﻗرار میدهد .یهک ﺣوﺿهۀ
باریک طویﻞ با داشﺘن نسﺒﺖ انﺸﻌاب زیاد ،پیﻜی پایین اما
ثابﺖ را ب وهود میآورد ،در ﺣاﻟی ﻛ ﺣوﺿ ههاي ﮔهرد بها
نسﺒﺖ انﺸﻌاب پهایین ،یهک هیهدروﮔرا ﺗیهز را به وههود
ﺧواهند آورد [ .]21براي ﺗﻌیهین شهﻜﻞ ﺣوﺿه  ،از ﺿهریﺐ
ﻓﺸردﮔی یا ﺿریﺐ ﮔراویﻠیوس اسﺘﻔاده شد رابﻄۀ .)5
)5

ﻛ در آن  Pمحیط ﺣوﺿهۀ آبریهز و  Aمسهاﺣﺖ ﺣوﺿهۀ آبریهز
اسﺖ.
الیۀ تراکم زهکشی

میزان ﺗراﻛ زهﻜﺸی ،شاﺧ مهﻤههههههههههی در ﺗﻌیین شدت
سیالبها ،میزان بار رسوبی ،بیالن آب در ﻛﻞ ﺣوﺿ و به طهور
ﻛﻠی ،در ﭼﮕونﮕی ﻓﻌاﻟیﺖ ﻓرایندهاي روانابههاي سﻄحی اسﺖ
[ .]20ﺣوﺿۀ مﻄاﻟﻌ شهده بر اساس مﻘادیر ﺗراﻛ زهﻜﺸی ،ب 5
طﺒﻘ ﺗﻘسی شد .هر ﭼ ﺗراﻛ زهﻜشههی ،بیﺸههﺘر باشد ،ﺗﺨﻠی هۀ
رواناب در سﻄح آن ب سادﮔی انﺠام ﺧواهد شد ،در نﺘیﺠ زمان
ﺗﻤرﻛز ﻛاهﺶ یاﻓﺘ و میزان ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ اﻓزایﺶ مییابد.

شکل  .3نقشههای شیب ،تراکم زهکشی و ضریب گراویلیوس

الیۀ لیتولوژی

الیۀ تراکم پوشش گیاهی

نوع سنگ و پوشﺶ ﺧاك ،ﻇرﻓیﺖ نﻔوذ را ﺗحﺖ ﺗأثیر ﻗرار
مههیدهههد .ﺧاك یا سنگ ﻗابههﻞ نﻔههوذ ،شرایط نﻔوذ آب ب
داﺧﻞ زمین را ﻓراه میﻛند و ﺗﺨﻠیۀ آن را ب داﺧﻞ آبراهۀ
اﺻﻠی ب ﺗأﺧیر میانهدازد؛ از ایهنرو رواناب سﻄحی ﻛاهش
مههییابههد .ﺣوﺿهه هههاي با سنگ بسﺘر یا ﺧاك ب نسﺒﺖ
نﻔوذناپﺬیر ،ﺣﺠ زیادي از رواناب سﻄحی ایﺠاد مهیﻛننهد
[ .]21بنابراین ،در بحﺚ ﻟیﺘوﻟوژي با ﺗوه ب هد مﻄاﻟﻌ ،

مﻄاﻟﻌات پ وهﺸﮕران مﺨﺘﻠف نﺸان داده اسﺖ ﻛ مﻘدار آب
و بار رسوب ،پیکهاي سیالب و زمان وﻗوع آنها ،و سرﻋﺖ
انﺘﻘال پیک هریان بهه ه شههههدت ﺗوسط ماهیﺖ و ﮔسﺘرش
پوشﺶ ﮔیاهی ﺗحﺖ ﺗأثیر ﻗرار میﮔیهرد [ .]21در پ وهﺶ
ﺣاﺿر ،براي ﺗهیهۀ نﻘﺸهۀ پوشﺶ ﮔیاهی ﺣوﺿ  ،از شاﺧ
اﺧﺘال پوشﺶ ﮔیاهی نرمالشده (NDVI) 1اسﺘﻔاده شهد.
به این منظور ،از ﺗصاویر ماهوارهاي ﻟندسﺖ  8سنﺠندۀ OLI

میزان نﻔوذپﺬیري سازندها مد نظر اسﺖ.
1. Normalized Difference Vegetation Index

مختاری و همکاران :تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیالب در حوضۀ آبریز گمنابچای با استفاده از مدل  ANPو تکنیک GIS

مربو ب ﻓصﻞ بهار  1397ﻛ بیﺸﺘر سهیالبههاي ﺣوﺿ
در این ﻓصﻞ رخ دادهاند) در ﻗاﻟﺐ نرماﻓهزار  ENVIاسﺘﻔاده
شد رابﻄۀ .)6
)6
ﻛ در آن  NIRباند مادون ﻗرمز و  Redباند ﻗرمز اسهﺖ .در
رابﻄ با سهیﻞﺧیههزي ،طﺒﻘه اي ﻛ ﻛﻤﺘرین میزان شاﺧ
پوشﺶ ﮔیاهی را دارد ،از بیﺸﺘرین میزان اهﻤیﺖ یههههههههها
ارهحیﺖ در مدل  ANPبرﺧوردار ﺧواهد بهود و در نﺘیﺠه ،
وزن بیﺸﺘري را ﻛسﺐ میﻛند ،ﭼراﻛ نﺒود پوشﺶ ﮔیهاهی
یا ﻓﻘر شدید آن ،سﺒﺐ ﻛاهﺶ نﻔوذ و اﻓهزایﺶ آبهدوي و در
نﺘیﺠ  ،ﻛاهﺶ زمان ﺗﻤرﻛز میشود.
1

الیۀ شاخص قدرت آبراهه ( )SPI

رابﻄۀ  7براي محاسﺒۀ شهاﺧ

ﻗهدرت رودﺧانه پیﺸهنهاد
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شده اسﺖ .در مﻌادﻟۀ یادشده اندازهﮔیري ﻗهدرت ﻓرسهایﺶ
هریان آب بر این اسﺘوار اسﺖ ﻛ ﻋﻤهﻞ ﺗﺨﻠیه بها وسهﻌﺖ
ﺣوﺿ مﺘناسﺐ باشد [ .]22این مدل ب طور ﻛﻠی ﻓرسایﺶ
ﺧاﻟ را در نواﺣیاي ﻛ نیﻤرخ ب ﺻورت محهدب مﻤاسهی
بوده و در این منﻄﻘ شهدت هریهان زیهاد اسهﺖ و منﻄﻘه
ﺣاﻟههﺖ محههدب دارد ،را پ هیﺶبینههی م هیﻛنههد .از طرﻓههی،
رسوبﮔﺬاري ﺧاﻟ در نواﺣیاي انﺠهام شهده ﻛه نیﻤهرخ
ب ﺻورت مﻘﻌر اسﺖ و در این ناﺣی شدت هریهان ﻛهاهﺶ
مییابد.
SPI= AS.tanβ

)7

این پارامﺘر بر اساس مساﺣﺖ ﺣوﺿه  )Asو ﮔرادیهان
شیﺐ  )tanβﻛ براي برآورد میزان ﻗهدرت نسهﺒی آبراهه
براي ﻓرایند ﻓرسایﺶ را محاسﺒ میﻛند.



شکل  .4نقشههای لیتولوژی ،تراکم پوشش گیاهی و شاخص قدرت آبراهه

1. Stream Power Index
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الیۀ شاخص حمل رسوب ( )STI

در مﻄاﻟﻌههۀ ﺣاﺿههر ازهﻤﻠهه شههاﺧ هههاي هیههدروﻟوژیﻜی
اسﺘﻔادهشده شاﺧ ﺣﻤﻞ رسوب اسﺖ .این شاﺧ ﻗدرت
ﻓرسایندﮔی هریانها را روي زمین نﺸان میدههد .ﻓرمهول
ﺗﺠربی رابﻄۀ  )8ﻛ براي به دسهﺖ آوردن ایهن شهاﺧ
وهود دارد ،شﺒی مﻌادﻟۀ ههانی ﻓرسهایﺶ ﺧهاك اسهﺖ .از
اینرو ،میﺗواند در نﺸهان دادن موﻗﻌیهﺖ منهاطﻖ بها ﺧﻄهر
ﻓرسایﺶ اسﺘﻔاده شود [.]22
)8

STI=(A /22.13)0.62 (Sin /0.0896)1.3

ایههن پههارامﺘر بههر اسههاس مسههاﺣﺖ ﺣوﺿ ه و سههینوس
ﮔرادیان شیﺐ ،ﻗابﻠیﺖ ﺣﻤﻞ رسهوب در ﺣوﺿه را ﻛنﺘهرل
میﻛند .بر هﻤین اساس ،مﻤﻜن اسﺖ سیسهﺘ زهﻜﺸهی را
آشﻔﺘ ﻛند و دامن هاي بها ﮔرادیهان شهیﺐ ﻛه به ایﺠهاد
زمینﻟغزش ﺗﻤایﻞ پیدا ﻛننهد [ .]23هانهگ و هﻤﻜهاران در
ﺗحﻘیﻖ ﺧود ب این نﺘیﺠ رسیدند ﻛ بیﺸﺘر منهاطﻖ داراي
 STIﻛﻤﺘر ،در زمینهاي مسﻄح ﻗهرار داشهﺘ و در نﺘیﺠه ،
پﺘانسیﻞ زیادي براي وﻗوع سیﻞ دارند [.]24
الیۀ شاخص رطوبت توپوگرافیک )(TWI2

شاﺧ رطوبﺖ ﺗوپوﮔراﻓیک شاﺧ ﺗرﻛیﺐ ﺗوپوﮔراﻓیهک
 )CTIیا رطوبﺖ ﺧهاك ﻛه بهراي ﺗوﺻهیف اﻟﮕهوي ﻓ هایی
رطوبﺖ ﺧاك اسﺘﻔاده میشود ،ب ﺻهورت رابﻄهۀ  9ﺗﻌریهف
میشود:
)9

)TWI= LN(As/tan β

ﻛ در آن  ASمساﺣﺖ ﺣوﺿ و  tanβدرهۀ شیﺐ اسهﺖ .از
شاﺧ رطوبﺖ ﺗوپوﮔراﻓی میﺗهوان بهراي ارزیهابی اﻟﮕهوي
ﻓ ایی رطوبﺖ ﺧاك و ﺗغییرات رخداده در باﻓﺖ ﺧهاك به
دﻟیﻞ ﻓرسایﺶ اسﺘﻔاده ﻛرد [ .]25این شاﺧ ﻋﻤوماً براي
ﺗﻌیین ﻛنﺘهرل ﺗوپهوﮔراﻓی روي ﻓراینهدهاي هیهدروﻟوژیﻜی
اسﺘﻔاده میشود [.]26
الیۀ بارش

بارندﮔی ساﻻن از ﻋوامﻞ اﻗﻠیﻤی مؤثر و انﻜارناپﺬیر در بهروز
و ﻇهور هر رواناب در ﺣوﺿۀ آبریز اسﺖ و مﻘدار و شدت آن
بر بروز سیالب ،زمان ﺗﻤرﻛز ،هیدروﮔرا سیﻞ ﺗهأثیر دارد.
در ﺗحﻘیﻖ ﺣاﺿر به منظهور ﺗهیهۀ نﻘﺸهۀ بهارش منﻄﻘه از
1. Sediment Transport Index
2. Topographic wetness index

دادهههههاي هواشناسهههی ایسهههﺘﮕاهههههاي سهههینوپﺘیک و
ﻛﻠیﻤاﺗوﻟوژي موهود در اطرا منﻄﻘهۀ مﻄاﻟﻌه شهده بهراي
یک دورۀ  10ساﻟ 1387ه  )1396اسهﺘﻔاده شهده اسهﺖ.
ب منظور ﺗﻌﻤی دادههاي نﻘﻄ اي ایسﺘﮕاههها به دادهههاي
سﻄحی با اسﺘﻔاده از نرماﻓهزار  ArcGISو روش درونیهابی
 IDW3ب دﻟیﻞ دﻗﺖ بیﺸﺘر و ﺧﻄاي ﻛﻤﺘر بررسی میهزان
دﻗﺖ روشههاي درونیهابی در نهرماﻓهزار  ArcGISﺗوسهط
نویسندﮔان) نسهﺒﺖ به سهایر روشهها دادهههاي نﻘﻄه اي
ایسﺘﮕاهها درونیابی شده و در نهایﺖ ،نﻘﺸۀ بارش منﻄﻘه
ﺗهی شده اسﺖ.
الیۀ کاربری اراضی

در ﻻیۀ ﻛاربري طﺒﻘات بر اساس نوع ﻛاربرياي ﻛه دارنهد،
وزندهی میشوند .در ﻻیۀ ﻛهاربري منﻄﻘه ﻛهاربريههایی
مانند مرﺗع ،منﻄﻘۀ مسﻜونی ،ﻛﺸاورزي از نوع دی و آبی و
نیز زمینهاي ﻟﺨﺖ و بایر وهود دارد .با ﺗوه ب ﺗهأثیر ههر
یک از این ﻛاربريها بر ﻗهدرت و سهرﻋﺖ هریهان ،به ههر
ﻛالس وزنی ﺗﻌﻠﻖ میﮔیرد .براي مثال ،میﺗهوان ﮔﻔهﺖ ﻛه
زمینهایی با ﻛاربري مسﻜونی ب دﻟیﻞ آنﻜ بیﺸﺘر سهﻄو
سنﮕی و آسﻔاﻟﺖ دارند و نیهز سهﻄح ﺻها و سهﺨﺖ آنهها،
سﺒﺐ میشود ﻛه روانهاب در ایهن منهاطﻖ شهدت هریهان
زیادي داشﺘ باشهند و به ﻋﻜهس ،در زمهینههاي مرﺗﻌهی
وﺿﻌیﺖ پوشﺶ ﮔیاهی و ﻻشﺒرگها سﺒﺐ ﺗأﺧیر در ﺗﻤرﻛز
هریان و در نﺘیﺠ  ،ﻛاهﺶ سیﻞﺧیزي میشوند .ایهن ﻻیه
بیﺸﺘر در ﺗوﻟید رواناب ﺗأثیر دارد ،به ایهن ﺻهورت ﻛه بها
ﻛاهﺶ سرﻋﺖ هریهان سهﺒﺐ اﻓهزایﺶ نﻔهوذ مهیشهود .در
ﺗحﻘیﻖ ﺣاﺿر بهراي ﺗهیهۀ نﻘﺸهۀ ﻛهاربري اراﺿهی منﻄﻘهۀ
مﻄاﻟﻌ شده از ﺗصویر ﻟندسﺖ  8سهنﺠندۀ  OLIمربهو به
ﺧرداد  1397اسﺘﻔاده شده اسﺖ .ب هﻤهین منظهور ،ابﺘهدا
پههیﺶپههردازشهههاي ﻻزم هﻤچههون ﺗصههحیح اﺗﻤسههﻔري و
رادیومﺘریﻜی روي ﺗصهویر اﻋﻤهال شهد .در مرﺣﻠهۀ بﻌهد بها
اسﺘﻔاده از روش طﺒﻘ بندي نظارتشده و اﻟﮕوریﺘ ﺣداﻛثر
اﺣﺘﻤههال نﻘﺸههۀ ﻛههاربري اراﺿههی در  7ﻛههالس شههامﻞ
ﻛاربريهاي باغ ،بایر ،ﻛﺸاورزي آبهی ،مراﺗهع ،اراﺿهی دیه ،
مناطﻖ ساﺧﺘ شده شهر و روسﺘا) و مناطﻖ آبی ﺗهی شهد
شﻜﻞ .)6

3. Inverse Distance Weighting

مختاری و همکاران :تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیالب در حوضۀ آبریز گمنابچای با استفاده از مدل  ANPو تکنیک GIS

شکل  .5نقشههای بارش ،شاخص رطوبت توپوگرافیک و شاخص حمل رسوب

شکل  .6نقشۀ کاربری اراضی حوضۀ گمنابچای
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جدول  .2ماتریس دوبهدو ،وزن معیارها و نسبت سازگاری
وزن نهایی

( )10ضریب شکل

( )9شاخص STI

( )8تراکم زهکشی

( )7شاخص TWI

( )6شاخصSPI

( )5پوشش گیاهی

( )4شیب

( )3کاربری اراضی

بر اساس ﻋوامﻞ مؤثر بر وﻗوع سیالب در ﻗاﻟﺐ ﻻی هاي

( )2لیتولوژی

)10

هﻤپوشههانی ﻻیهه ههها ( بههارش ×  + )0/271ﻟیﺘوﻟههوژي ×
 + )0/201ﻛاربري اراﺿی ×  + )0/150شیﺐ × + )0/118
پوشههﺶ ﮔیههاهی × + )0/081شههاﺧ + )0/056 × SPI
شاﺧ  + )0/043 × TWIﺗهراﻛ زهﻜﺸهی ×+ )0/032
شاﺧ  + )0/025× STIﺿریﺐ شﻜﻞ × )0/018

بارش

در ﻓرایند ﺗحﻠیﻞ شﺒﻜ اي ،ﻻی اي ﻛ بیﺸﺘرین ﺗأثیر را در
ﺗﻌیین هد دارد ،بیﺸﺘرین وزن را ب ﺧهود مهیﮔیهرد .ﭼهون
هد ﺗحﻘیﻖ ﺣاﺿر ،پهن بندي ﺧﻄر وﻗوع سیالب در ﺣوﺿهۀ
ﮔﻤنههابﭼههاي اسههﺖ ،پارامﺘرهههاي محههرك و ﺗأثیرﮔههﺬار در
شﻜﻞﮔیري این مﺨاطره ب ﻋنوان مه ﺗرین ﻋوامﻞ براي نیﻞ ب
هد نهایی در نظر ﮔرﻓﺘ شد .بنابراین ،براي ﻻی هاي بهارش،
ﻟیﺘوﻟوژي ،ﻛاربري اراﺿی و شیﺐ با ﺗوه به اهﻤیهﺖ آنهها در
شﻜﻞﮔیري روانابها و ایﺠاد سهیﻞ بها ﺗﻜﻤیهﻞ پرسﺸهنام و
طﺒﻖ نظر ﻛارشناسهان) ،بیﺸهﺘرین وزن در نظهر ﮔرﻓﺘه شهد.
وزندهی سایر ﻋوامﻞ نسﺒﺖ به ﻛهاهﺶ ﺗأثیرشهان در وﻗهوع
سیﻞ ﻛﻤﺘر میشهود .مهاﺗریس دوبه دو ،وزن نههایی و میهزان
سازﮔاري مﻌیارهاي مؤثر در وﻗهوع سهیﻞ در ههدول  2آورده
شده اسﺖ .هﻤانطور ﻛ دیده میشود میزان سازﮔاري برابر با
 0/03محاسﺒ شده اسﺖ ﻛ ﺻحﺖ مﻘایسات زوهی و ﺗﻌیین
وزن نهایی را ﺗأیید میﻛند.
پس از مﺸﺨ شدن وزن نهایی ههر یهک از مﻌیارهها،
طﺒﻖ رابﻄۀ  10اﻗدام ب ﺗهیۀ نﻘﺸۀ ﺧﻄر وﻗهوع سهیالب در
منﻄﻘۀ مﻄاﻟﻌ شده شد.

معیارها

0/271
0/201
0/150
0/118
0/081
0/056
0/043
0/032
0/025
0/018

9
7
6
6
4
4
3
3
3
1

7
7
5
5
4
4
3
2
1
1/3

7
6
5
5
3
2
2
1
1/2
1/3

6
5
4
3
3
2
1
1/2
1/3
1/3

5
5
3
5
2
4
2
3
1
2
1/2
1
1/3
1/2
1/3
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
میزان سازگاری0/03 :

3
2
2
1
1/2
1/3
1/3
1/5
1/5
1/6

2
2
1
1/2
1/2
1/4
1/4
1/5
1/5
1/6

2
1
1/2
1/2
1/3
1/5
1/5
1/6
1/7
1/7

1
1/2
1/3
1/5
1/5
1/7
1/6
1/7
1/7
1/9

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10

اطالﻋاﺗی ،ﺣوﺿۀ آبریز ﮔﻤنابﭼاي از نظهر پﺘانسهیﻞ وﻗهوع
سیﻞ ب پنج طﺒﻘ از ﺧﻄر ﺧیﻠی زیاد ﺗا ﺧیﻠی ﻛ ﺗﻘسهی
شد .مساﺣﺖ هر یک از طﺒﻘات پنجﮔان در هدول  ،3ارا ه
شده اسﺖ .بیﺸﺘرین مساﺣﺖ منﻄﻘۀ مﻄاﻟﻌه شهده از نظهر
ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ مربو ب طﺒﻘۀ ﺧﻄر زیاد با مساﺣﺖ 152
ﻛیﻠومﺘرمربع اسﺖ.
طﺒﻖ نﻘﺸ نهایی 210 ،ﻛیﻠومﺘرمربع از مسهاﺣﺖ منﻄﻘه
داراي پﺘانسیﻞ زیاد و ﺧیﻠی زیاد 67 ،ﻛیﻠومﺘرمربع پﺘانسیﻞ ﻛ
و ﺧیﻠی ﻛ و  143ﻛیﻠومﺘرمربع داراي پﺘانسیﻞ مﺘوسط اسﺖ.
مناطﻖ با ﺧﻄر زیاد بیﺸﺘر منﻄﺒﻖ بهر سهﻄو هﻤهوار در پهاي
دامن ها ب ﻋﻠﺖ شیﺐ ﻛﻤﺘر ،پیرامون رودﺧانۀ اﺻﻠی منﻄﻘه و
اراﺿی بایر اسﺖ .به طهور ﻛﻠهی ،مهیﺗهوان ﮔﻔهﺖ ﻛه منهاطﻖ
پاییندسﺖ ﺣوﺿ از آسیﺐپﺬیري بیﺸﺘري هنﮕام وﻗوع سهیﻞ
دارند .ﻛاربري اراﺿی در این مناطﻖ بیﺸﺘر شامﻞ مراﺗهع اسهﺖ
ﻛ مﺘأسﻔان بر اثر ﭼراي بیﺶازﺣد دام ،پوشهﺶ ﮔیهاهی ایهن
مناطﻖ یا ﺗنک شده یا از بین رﻓﺘ ﻛ این امهر از یهک طهر ،
زمان نﻔوذپﺬیري آب را ﻛ میﻛند و از طهر دیﮕهر ،سهرﻋﺖ
رواناب را اﻓزایﺶ میدهد ﻛ ﺗأثیر زیادي بر شﻜﻞﮔیري سهیﻞ
در این ﻗسﻤﺖ از منﻄﻘۀ مﻄاﻟﻌ شده دارد .شیﺐ این مناطﻖ نیز
نسﺒﺘاً ﻛ اسﺖ ﻛ این امر نیز سﺒﺐ سیﻞﮔیهري ایهن منهاطﻖ
میشود ﻛ با اﺣیاي پوشهﺶ ﮔیهاهی و محاﻓظهﺖ از مراﺗهع و
انﺠام اﻗدامات آبﺨیزداري مناسﺐ میﺗوان زمهان نﻔهوذ آب به
زمین را اﻓهزایﺶ داده و در مﻘابهﻞ ،سهرﻋﺖ هریهان آب را نیهز
ﻛاهﺶ داد .این اﻗدامات ﺗأثیر زیهادي بهر ﻛنﺘهرل روانهابههاي

مختاری و همکاران :تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیالب در حوضۀ آبریز گمنابچای با استفاده از مدل  ANPو تکنیک GIS

منﻄﻘ و درنهایﺖ ،ﻛنﺘرل سیﻞ ﺧواهند داشهﺖ .بها ﺗوهه به
اینﻜ ﻗسﻤﺘی از ﻛالنشهر ﺗﺒریز ب ﺧصوص ﻓرودﮔاه بیناﻟﻤﻠﻠی
ﺗﺒریز نیز در پاییندسﺖ این ﺣوﺿ ﻗرار دارد ،اﻗدامات مناسهﺐ
براي هﻠوﮔیري از وﻗهوع سهیﻞ در ایهن ﺣوﺿه بهیﺶازپهیﺶ
اﺣساس میشود .ﭼون ﺧسارتههاي اﺣﺘﻤهاﻟی ههانی و مهاﻟی
زیرساﺧﺖهاي ﻓرودﮔاه) زیادي در ﺻورت وﻗوع سهیﻞ در ایهن
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بﺨﺶ از منﻄﻘ پیﺶبینی میشود .هدول  3مساﺣﺖ و درﺻد
مساﺣﺖ هر یک از طﺒﻘات را نﺸان میدهد.
بههراي ﺗﻌیههین ﻛههالسهههایی ﻛه بیﺸههﺘرین ﺗههأثیر را در
پﺘانسیﻞ ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ در منﻄﻘ دارند ،نﻘﺸۀ نههایی بها
هر یک از مﻌیارها مﻘایس شد ﻛ نﺘایج آن ب ﺻورت هدول
ارا شده اسﺖ هدول .)4

شکل  .7نقشۀ پهنهبندی خطر وقوع سیل در حوضۀ گمنابچای
جدول  .3مساحت و درصد مساحت پهنههای در معرض خطر وقوع سیل
پهنههای خطر
ﺧیﻠی ﻛ
ﻛ
مﺘوسط
زیاد
ﺧیﻠی زیاد

مساحت (کیلومترمربع)
28
39
143
152
58

درصد مساحت
7
9
34
36
14

جدول  .4بیشترین تأثیر کالسهای هر یک از معیارهای مؤثر بر پتانسیل خطر وقوع سیل در منطقه
معیارها
بارش
ﻟیﺘوﻟوژي
ﻛاربري اراﺿی
شیﺐ
پوشﺶ ﮔیاهی
شاﺧ SPI
شاﺧ

TWI

ﺗراﻛ زهﻜﺸی
شاﺧ

STI

بیشترین تأثیر کالسها
س ﻛالس 284ه 294 ،294ه  303و 303ه 312
ﻛالسهاي  Murماس سنگ و ﻛنﮕﻠومرا) Murmg ،ژیپس) Qft1 ،نهﺸﺘ هاي ﺗراسهاي درهاي) پﺘانسیﻞ زیادي براي وﻗوع سیﻞ دارند.
در مراﺗع و اراﺿی بایر و ﻛالس مناطﻖ ساﺧﺘ شده ﻛ در ﺧروهی ﺣوﺿ ﻗرار دارند ،ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ زیاد اسﺖ .در مراﺗهع ﭼهراي دام مهیﺗوانهد
سﺒﺐ از بین رﻓﺘن پوشﺶ ﮔیاهی و مسﺘﻌد شدن منﻄﻘ براي وﻗوع سیالب شود .در اراﺿی بایر نیز ب دﻟیﻞ نﺒود پوشﺶ ﮔیاهی و ﻟﺨهﺖ بهودن
اراﺿی ،میزان نﻔوذپﺬیري ﺧاك ﻛ میشود و درنﺘیﺠ  ،در ﺗﺸﻜیﻞ رواناب و درنهایﺖ ،ایﺠاد سیﻞ نﻘﺶ اساسی دارد .در مناطﻖ ساﺧﺘ شده نیز ب
دﻟیﻞ وهود پوشﺶ آسﻔاﻟﺖ و بﺘن ،ﺧﻄر وﻗوع سیالب بیﺸﺘر اسﺖ.
در س ﻛالس 0ه 5 ،5ه  10و 10ه  20درﺻد ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ ب دﻟیﻞ ﻛاهﺶ سرﻋﺖ هریان و درنﺘیﺠ  ،آبﮔرﻓﺘﮕی مناطﻖ ،زیاد اسﺖ.
س ﻛالس 0ه 10 ،10ه  20و 10ه  30درﺻد ب دﻟیﻞ داشﺘن ﻛﻤﺘرین ﺗراﻛ پوشﺶ ﮔیاهی ﺗأثیر زیادي بر وﻗوع سیﻞ دارند.
ﻛالسهاي 0ه 100 ،100ه  200و 200ه  300ب دﻟیﻞ ﻗرارﮔیري در پاییندسﺖ ﺣوﺿۀ آبریز ﺧﻄر زیادي دارند.
س ﻛالس 5ه 7 ،7ه  9و 9ه  13بیﺸﺘرین ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ پیﺶبینی میشود .در این مناطﻖ ب دﻟیﻞ زیاد بودن شاﺧ رطوبﺖ ﺧاك ﻇرﻓیهﺖ
نﻔوذپﺬیر ﻛ بوده و درنﺘیﺠ  ،سرﻋﺖ ﺗﺸﻜیﻞ رواناب و درنهایﺖ ایﺠاد سیﻞ بیﺸﺘر اسﺖ.
در ﻛالسهاي 0/6ه 0/8 ،0/7ه  1و  < 2ب دﻟیﻞ وهود آبراه هاي زیاد ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ بیﺸﺘر اسﺖ.
در دو ﻛالس 0ه  15و 15ه  35اﺣﺘﻤال وﻗوع سیﻞ بیﺸﺘر اسﺖ .این ﻛالسها در پاییندسﺖ ﺣوﺿۀ آبریز ﻗهرار دارنهد .بنهابراین ،ﻛﻠیهۀ آبههاي
سﻄحی ﺣوﺿ در این مناطﻖ مﺘﻤرﻛز شده ﻛ سﺒﺐ سیﻞﮔیري ﻗسﻤﺖهاي بیﺸﺘري از منﻄﻘ میشوند.
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ﺗحﻘیﻖ ﺣاﺿر براي ﺗهیۀ نﻘﺸۀ ﺧﻄر وﻗوع سهیالب در ﺣوﺿهۀ
آبریز ﮔﻤنابﭼاي واﻗع در اسﺘان آذربایﺠان شرﻗی و با اسﺘﻔاده
 بهراي نیهﻞ به. انﺠام شده اسﺖGIS  و ﺗﻜنیکANP از مدل
، ﻋامﻞ مؤثر بر وﻗوع این پدیده شامﻞ بارش10 ،هد یادشده
، ﺗههراﻛ پوشههﺶ ﮔیههاهی، شههیﺐ، ﻛههاربري اراﺿههی،ﻟیﺘوﻟههوژي
 ﺗهراﻛ، شهاﺧ رطوبهﺖ ﺗوپوﮔراﻓیهک، شاﺧ ﻗدرت آبراه
 شاﺧ ﺣﻤﻞ رسوب و ﺿریﺐ ﮔراویﻠیوس اسهﺘﻔاده،زهﻜﺸی
) وANP شده و وزندهی این ﻋوامﻞ با روش ﺗحﻠیﻞ شﺒﻜ اي
 نﺘایج وزندهی. ﺻورت ﮔرﻓﺘ اسﺖSuper Decisions نرماﻓزار
 ﻟیﺘوﻟوژي و،ﻋوامﻞ اسﺘﻔادهشده نﺸان میدهد س ﻋامﻞ بارش
0/150  و0/201 ،0/271 ﻛاربري اراﺿهی به ﺗرﺗیهﺐ بها اوزان
 با ﺗهیۀ نﻘﺸۀ پهن بندي.بیﺸﺘرین ﺗأثیر را در وﻗوع سیﻞ دارند
و محاسﺒۀ مساﺣﺖ طﺒﻘات هر یک از پهن هاي ﺧﻄر مﺸﺨ
 درﺻد مساﺣﺖ) در طﺒﻘۀ ﺧیﻠی14  ﻛیﻠومﺘرمربع58 شد ﻛ
 درﺻد مساﺣﺖ) در طﺒﻘۀ زیاد از36  ﻛیﻠومﺘرمربع152 ،زیاد
 درﺻد از مساﺣﺖ منﻄﻘهۀ50 .نظر ﺧﻄر وﻗوع سیﻞ ﻗرار دارد
مﻄاﻟﻌ شده در پهن هاي با ﺧﻄر زیاد و ﺧیﻠی زیاد از نظر وﻗوع
سیالب ﻗرار دارد ﻛ نﺸاندهندۀ آسهیﺐپهﺬیر بهودن منهاطﻖ
 این منهاطﻖ بیﺸهﺘر.مسﻜونی و اراﺿی ﻛﺸاورزي منﻄﻘ اسﺖ
 از.مناطﻖ مرﻛزي و پاییندسﺖ ﺣوﺿه را شهامﻞ مهیشهوند
ﻋوامﻞ مؤثر در زیاد بودن میزان پﺘانسیﻞ وﻗوع سهیﻞ در ایهن
 وههود، ارﺗﻔهاع پهایین، ﻗسﻤﺖ از منﻄﻘ میﺗوان ب شیﺐ ﻛ
 مردم محﻠی منﻄﻘه بها ﭼهراي.اراﺿی بایر و مراﺗع اشاره ﻛرد
 سﺒﺐ نابودي پوشهﺶ،بیﺶ از ﺣد دامهاي ﺧود در این مراﺗع
ﮔیاهی شده و ب روند رﺧداد سیﻞ بﻌهد از وﻗهوع بهارشههاي
 در بﻌ ی از دامن هها ﻛه اراﺿهی.سیﻞآسا سرﻋﺖ میبﺨﺸند
دی ﻗرار دارند نیز ﻛﺸاورزان بها شهﺨ زدن نامناسهﺐ زمهین
سﺒﺐ ﻛاهﺶ زمان نﻔوذ آب ب زمین شده و منﺠهر به وﻗهوع
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