
 

  7، پياپي3، شماره2، دوره1398 زمستانجغرافيا و روابط انساني، 

از مدل تحليل  استفاده با سيالب در شهرستان كوهدشت  خطر وقوع  بندي پهنه

  سلسله مراتبي و فازي

  2اسماعيل نجفي، 1قاسميان هما

  خوارزمي دانشگاه محيطي مديريت -ژئومورفولوژي ارشد كارشناسي آموخته دانش-1

  عضو هيات علمي دانشكده علوم زمين، گروه ژئومورفولوژي دانشگاه دامغان-2

   1398/11/30:پذيرش تاريخ 1398/10/30                                                     :دريافت تاريخ

    
  چكيده

 

نمايد و باعث آواره يكي از بالياي طبيعي كه هر ساله در سراسر جهان خسارات جاني و مالي زيادي ايجاد مي

در استان لرستان همه ساله سيل ها خسارات  باشد.شود سيل ميشدن و نابساماني تعداد زيادي از مردم مي

هاي سنگين در منطقه تر ناشي از ريزش بارشها بيشگذارند كه اين سيلفراوان مالي و اقتصادي برجاي مي

  .لرستان است

 تحليل مدل از استفاده با  كوهدشت شهرستان در سيالب  وقوع خطر بندي پژوهش حاضر با هدف؛ پهنه 

تحليلي مبتني بر منابع اسنادي و  -فازي تدوين شده است. روش بكار گرفته شده توصيفي و مراتبي سلسله

  بوده است.آمار و نقشه هاي موجود 

  

  سيالب، پهنه بندي، مدل تحليل سلسله مراتبي و فازي، كوهدشت واژگان كليدي:
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  مقدمه

 يهاخاك حمل و فرسايش، زيست محيط تخريب، انسان وحشت عامل دور يهاگذشته از هاسيالب

 توان از بارش شدت كه افتدمي اتفاق زماني سيل اصوالً. است بوده مزارع و مساكن، هاجاده مخرب، ارزشمند

 جريان بصورت و نبوده سطحي نگهداشت و خاك در نفوذ و جذب به قادر و رفته فراتر محيط هيدرولوژيكي

 تخريب، آب خاص نيروي و سطحي جريان بيضر و شدت به بسته. يابدمي جريان خاك روي بر سطحي

 در بارش، تغيير نوعبارش،  شدت دارند دخالت سيالب ايجاد در متعددي عوامل. گيردمي صورت محيط

  .باشندمي عوامل نوع اين از...  و گياهي پوشش تخريب، زمين كاربري

امروزه استفاده از علوم جديد به ويژه تكنيك سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي به برنامه ريزان 

داشته باشند. بنابراين  كمك مي كند تا ارزيابي سريع و نسبتاً دقيقي از پتانسيل مخاطرات طبيعي از جمله سيل

سيستم اطالعات جغرافيايي براي شناسايي مناطق سيل خيز، تعيين گستره سيل، پهنه بندي مناطق سيل گير و 

 ).Beroshke,2006(خسارت هاي وارد شده به انواع كاربري ها در سطح وسيعي استفاده مي شوندبرآورد 

از  استفاده با سيالب در شهرستان كوهدشت  خطر وقوع  بندي در اين راستا پژوهش حاضر با هدف؛ پهنه

مدل تحليل سلسله مراتبي و فازي تدوين شده است.  از جمله تحقيقاتي كه ارتباط موضوعي با عنوان تحقيق 

  دارند؛ مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  

 سيل خيزي واحدهاي اولويت بندي و سيل مولد مناطق )، به مطالعه و  تعيين1386ثقفيان و فرازجو(

-HECو مدل هيدرولوژيكي  GISگلستان پرداخته اند؛ در اين مقاله با تلفيق  سد حوزه هيدرولوژيك

HMS شدت سيل خيزي يا به عبارتي ميزان مشاركت زيرحوضه ها در سيل خروجي كل حوضه در محل ،

 شد.سد گلستان تعيين 

  

را مورد  كشكان  رودخانه آبريز حوضه خيزي سيل شدت در مقاله اي  ) 1390نگارش، حسين و همكاران(

تمركز در اواخر دوره سرد سال مي رود. مطالعه قرار دادند، و بيان داشتند كه بارش اين حوضه  به سمت 

جايي كه به دليل شرايط حرارتي ريزش هاي جوي عموماً از نوع مايع بوده و تبديل به سيالب هاي شديد 

  مي شوند.

  

هيدروليكي  مدل از استفاده با چاي كلقان رودخانه سيالب بندي )، به پهنه1391همكاران(جهانبخش و 

HEC-RAS مصنوعي واحد و هيدروگراف SCS پرداخته اند، و به اين نتيجه رسيده اند: محاسبات 

، 5بازگشت،  دوره با مقاطع سيالب هاي بيشتر در كه ميدهد نشان موجود وضع در سيل و جريان هيدروليك

  ساله از مقطع اصلي رودخانه باال رفته و در اطراف رودخانه پخش مي شود 100، 50، 10

. 
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-HECهيدروليكي  ازمدل استفاده با رود زرينه رودخانه سيالب بندي ) به پهنه1392لشكري و همكاران(

RAS محيط  درGIS  چندان در و به اين نتيجه رسيده اند كه مناطق مسكوني حاشيه رودخانه پرداخته اند؛

معرض خطر سيل نبوده ولي گسترش فعاليت هاي سازه اي و كشاورزي طي ساليان اخير باعث محدود 

  گشتن حريم و بستر رودخانه شده و امكان نفوذ سيل در اراضي اطراف بيشتر مي گردد.

  

ه اند؛ و شهر را انجام داد دره سراب آبخيز حوزه خيزي سيل پتانسيل بندي )، پهنه1392ثروتي و همكاران(

بر اساس چارك هاي اول، ميانه و سوم مقادير ارتفاع رواناب، نتايج خود را به اين صورت ارائه داده اند: 

كيلومتر مربع  9,1حوضه مورد مطالعه به چهار طبقه از لحاظ پتانسيل سيل خيزي تقسيم شد كه بر اساس آن 

كيلومترمربع با پتانسيل متوسط و  13تانسيل باال، كيلومترمربع با پ 7,8داراي پتانسيل سيل خيزي بسيار باال، 

  .كيلومترمربع نيز داراي پتانسيل كم است 6,6

  

 برآورد ميزان در SCS واحد هيدروگراف روشهاي بررسي و به تحليل )، 1394تيموري و همكاران(

 احتمال كه داد  نشان تحقيق اين از حاصل دار پرداخته اند، نتايج گله منطقه هورو رودخانه سيل هيدروگراف

 بيشترين زمستان فصل در و شده كمتر گذشته به نسبت و كرده تعبير مطالعه مورد منطقه در سيل وقوع

 منطقه زمستان فصل در بارندگي خصوصيات به توان مي را آن علت كه دارد وجود سيل وقوع احتمال

  .دانست

  

در رودخانه  و مديريت مخاطرات سيالب)،  در مقاله اي با عنوان: پهنه بندي 1395كاظمي و همكاران(

بيشترين مساحت به بيان اين نتايج پرداختند:  HEC – RAS با استفاده از مدل هيدروليكيسيمينه رود 

هاي منطقه و مناطق مسكوني در در بستر و حريم رودخانه، در معرض خطر سيالب هاي زراعي و باغزمين

 .اندقرار گرفته

  

ته اند و به اين ايالم پرداخ شهر در سيل وقوع بر موثر عوامل به تحليل مهمترين )1396طهماسبي و همكاران(

جهي به بي تو مهمترين عوامل موثر بر وقوع سيل شهر ايالم عوامل غير طبيعي از قبيلنتيجه رسيده اند: 

 خانه،ضوابط و دستورالعمل هاي فني و حرفه اي درطراحي دخل و تصرف غيرمجاز دربستر و حريم رود

.. اك و.تخريب پوشش گياهي، اشغال حريم مجازي آب تغيير كاربري تخريب جنگلها و مراتع، فرسايش خ

  .مي باشد

  

  

 با چاي صوفي آبخيز حوضه در سيالب وقوع خطر بندي )، مقاله اي با عنوان: پهنه1397عابديني و همكاران(

نشان داد كه  تحقيق آنها، نتايجتدوين كرده اند:  GIG جغرافيايي اطالعات سيستم از استفاده با و ANP مدل
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در قسمت هاي شمالي كه داراي ارتفاع، شيب و بارش و تراكم زهكشي زيادي بودند  پتانسيل سيل خيزي

% حوضه در كالس  91/31سيل خيزي باال قرار گرفتند. ازنظر مساحت  ازنظر پتانسيل سيل خيزي در كالس

و در بين اين ها سهم پتانسيل  %7/71باال ار مربوط به پتانسيل خيزي بسيسيل خيزي باال و كمترين مساحت 

برآورد  %52/15خيزي متوسط معادل  و پتانسيل سيل %11/17، سيل خيزي كم %11/25سيل خيزي خيلي كم 

  .شد

 

 و كمي حريم براساس گرگانرود رودخانه سيالب بندي ) در پژوهشي با عنوان: پهنه1398و همكاران( گنجي 

بيشترين مساحت پهنه هاي سيالب مربوط به اين نتيجه رسيدند كه  GIS و HEC-RAS از استفاده با كيفي

  .باشد ميبه هشت مقطع اول رودخانه كه در حدفاصل روستاي سالق يلقي تا شهر آق قال قرار دارد 

 

  :مواد و روشها

سه منبع اصلي اطالعاتي در اين . باشد  مي لرستانواقع در استان  كوهدشت شهرستان محدوده مورد مطالعه، 

برداري كشور تهيه شد، نقشه  كه از سازمان نقشه  1:25000تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. نقشه توپوگرافي 

و نقشه بارش  از  اطالعات سازمان  هواشناسي  تهيه شدجنگل ها و مراتع  از سازمان خاك شناسي كه 

  شناسي تهيه گرديد. 
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  منطقه مورد مطالعه : موقعيت مكاني1شكل 

جنس   سيالب با استفاده از پارامترهاي فاصله از رودخانه،  شيب، ارتفاع، خطر پهنه بندي تحقيق اين در

استان لرستان  1:25000 نقشه از و آبراهه ها توپوگرافي خطوط  .گرديد خاك، فرسايش و بارش ارزيابي

 نقشه از استفاده با همچنين  .گرديد تهيه شيب و ارتفاعي طبقات نقشه هاي آن ها از استفاده با و استخراج

محدوده استخراج گرديد. اليه بارش منطقه با استفاده از داده اي  زمين شناسي سازندهاي زمين شناسي،

  تهيه گرديد.  GISهواشناسي منطقه در محيط 

 اين شد . تركيب استفاده AHPمعياره  چند گيري تصميم مدل از پارامترها وزن دهي جهت پژوهش اين در

  .مي كند فراهم سيالب خطر پهنه بندي براي قدرتمندي ابزار GIS نرم افزار با مدل

 اين كه مي برد بهره فاكتورها دو به دو رابطه و مقايسه ماتريس از پارامترها وزن تعيين براي AHPمدل 

 تحقيق، هدف تعيين افزار نرم اين كار مبناي .گرفت صورت .Expert Choice نرم افزار، در عمليات

 از يك هر وزن تعيين( نتيجه به رسيدن درنهايت و پارامترها وزندهي آن در دخيل پارامترهاي نمودن مشخص

 اساتيد نظرات از حاصل نتايج و تهيه مختلف پارامترهاي مقايسات زوجي ماتريس مي باشد. سپس، )پارامترها

 با ضمناً .گرديد Expert Choice نرم افزار خيزي وارد سيل در مؤثر عوامل خصوص در كارشناسان و
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 هندسي ميانگين طريق از پارامترها از كدام هر وزن نهايي مقدار نرم افزار، به كارشناسان نظرات جداگانه ورود

  گرديد.  محاسبه نيز

  

  
  پارامترها از كدام هر وزن نهايي مقدار: 1نمودار

  .Expert Choiceوزن دهي به معيارهاي اصلي در نرم افزار 

 گرديد محاسبه باشد مي آن مورد در قضاوت براي مناسبي معيار ناسازگاري كه نرخ ماتريس، هر براي سپس

 قضاوتها در بايد وگرنه است قابل قبول سيستم سازگاري باشد، 0,1مساوي  يا كوچكتر عدد اين چنانچه و

 براي بود، طبقه بندي شده پارامترهايي زير به پارامتر هر تحقيق اين در اينكه به توجه با .تجديدنظر نمود

 طبقات از يك هر نهايي وزن درنهايت و گرفت صورت نيز زيرپارامترها مطلوب تر وزن دهي نتايج به رسيدن

 پهنه بندي نقشه بندي، طبقه كالس هاي از استفاده با اطالعاتي تركيب اليه هاي از پايان، در .گرديد مشخص

  .گرديد تهيه كوهدشت  در سيالب خطر
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  وزن نهايي معيارها و زير معيارها: 1جدول 

  وزن نهايي  كالس  طبقات  نرخ سازگاري  وزن  معيار

  0,05  0,13  ارتفاع

195-500  5  0,382  

500-1000  4  0,25  

1000-1500  3  0,16  

1500-2000  2  0,12  

<2000  1  0,87  

            

  0,06  0,25  فاصله از رودخانه

0-1000  5  0,32  

1000-5000  4  0,25  

5000-10000  3  0,18  

10000-15000  2  0,15  

<15000  1  0,1  

            

  0,04  0,19  شيب

0.-  5  0,35  

5-10  4  0,2  

10-15  3  0,18  

15-20  2  0,15  

<20  1  0,12  

            

  0,07  0,12  خاك

_Rock- Outcrops  

_Bad Lands  

5  0,55  

Inceptisols/Vertisols  1  0,45  
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  0,05  0,10  فرسايش

  0,25  1  خيلي كم

  0,23  2  كم

  0,2  3  متوسط

  0,15  4  زياد

  0,17  5  خيلي زياد

            

  0,09  0,21  بارش

390-403  1  0,8  

403-415  2  0,9  

415-427  3  0,23  

427-438  4  0,27  

438-450  5  0,33  

  

  

  بحث و نتايج

  فاصله از رودخانه -

نقشه خطرپذيري سيالب مطرح است. اكثر مناطق مستعد فاصله از رودخانه به عنوان يك فاكتور مهم در تهيه 

 .باشد ها مي دليل آن نيز ناشي از سرريز جريان از اين كانال اند كه ها واقع شده سيالبي در نزديكي رودخانه

ها قرار  اين اليه از طريق عمليات بافر زدن كه شامل تمامي مناطقي است كه در فاصله مشخصي از رودخانه

بندي شده و  شود. سپس اين اليه به كالسهاي مختلف براساس فاصله از رودخانه تقسيم يدارند، تهيه م

بندي انجام شده بايد اشاره شود كه  گيرد. در مورد رتبه بندي آن صورت مي بندي، رتبه براساس اين تقسيم

  . پيدا ميكندهر چه فاصله از رودخانه بيشتر باشد كالس مربوط ارجحيت كمتري در ميزان خطرپذيري سيالب 

  :اطالعات ارتفاعي-

ها ايفا ميكند. ارتفاع حركت جريان آب را كنترل ميكند به اين  اين پارامتر نقش مهمي را در كنترل سيالب 

ها اين اليه نيز  باشد. همانند فاصله از رودخانه معني كه حركت جريان آب به سمت مناطق با ارتفاع كمتر مي

ها صورت گرفت.  بندي اين كالس هاي مختلف تقسيم شده و سپس رتبه سبراساس مقادير ارتفاعي به كال
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واضح است كه مناطق با ارتفاع بيشتر حساسيت كمتري نسبت  .بندي شد  كالس تقسيم 5در طبقات ارتفاعي 

  گيري دارند  به سيل

  

  :مقدار شيب-

. شيب باشد مقدار شيب مناطق مختلف به عنوان يك فاكتور مهم در تعيين مناطق مستعد سيالبي مطرح مي 

كه  اي مسطحه ترين عامل در تعيين سرعت جريان ميباشد از اين رو در شيب هاي آبخيز مهم زمين در حوزه

قشه شيب اند. نم ت باقي ميافتد، حجم قابل توجهي از رواناب سطحي به عنوان ذخيره موق ماندابي اتفاق مي

ي ها كالس يز بهدر محدوده مطالعاتي برحسب درصد با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي تهيه شد. اين اليه ن

تري در هاي با شيب كمتر از مطلوبيت بيش بندي آن صورت گرفت. كالس مختلف تقسيم شده و سپس رتبه

  .ميزان خطرپذيري سيالب برخوردار هستند

  خاك :-

 پذيريجنس خاك در سيل خيزي موثر است به طوري كه در زمين هاي سخت و نفوذ ناپذير ميزان نفوذ 

 خاك كاهش و رواناب زياد مي شود. 

   فرسايش: 

ك ها است با فرسايش خاك، بافت و ساختمان خايكي از مهم ترين پيامدهاي فرسايش خاك بروز سيالب 

نطقه يزي مخو سيل  قادر به استقرار و ادامه حيات نخواهند بودبهم خورده، عمق خاك كم شده و گياهان 

  . تشديد مي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  منطقه پهنه بندي ارتفاع: 3شكل                          پهنه بندي شيب منطقه  : 2شكل
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  پهنه بندي خاك منطقه: 5شكل                 پهنه بندي فرسايش منطقه  : 4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پهنه بندي فاصله از رودخانـه  :7شكل                     پهنه بندي بارش منطقه   :6شكل

 منطقه

 مكتوب، اسناد موجود، رقومي هاي نقشه از بندي، پهنه براي نياز مورد فاكتورهاي تعيين از بعد

 تهيه از بعد. شد استفاده نياز مورد اطالعات و ها نقشه تهيه براي مختلف هاي گزارش و ها،آمارنامه
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 نرم از استفاده با ها اليه به بندي رتبه ارزش هاي و وزن دادن بعد، مرحله GIS محيط در ها نقشه

  Fuzzy overlayو دستور  GISنرم افزار  از ها اليه همپوشاني براي است Export choice افزار

 تهيه كوهدشتشهرستان  در سيالب خطر بندي پهنه نقشه ها، اليه همپوشاني از آخر در و شد استفاده

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نطقهم فازي شده شيب :9شكل                             منطقه شده ارتفاعفازي  :8شكل
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  فرسايش منطقه فازي شده :11شكل                   فازي شده خاك منطقه :10شكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فازي شده فاصله از رودخانه : 13شكل                 فازي شده بارش منطقه :12شكل
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  طبقه بندي خطر سيالب در شهرستان كوهدشت:14شكل 

  است. در شهرستان كوهدشت آمده1398در تصوير زير نمونه اي از وقوع سيل سال 

 

 : سامانه پخش سيالب ايستگاه داوود رشيد كوهدشت1تصوير
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  نتيجه گيري

وقوع بارندگي شديد و سيالب هاي ويرانگر و نيز خشكسالي هاي متناوب و طوالني در قسمت هاي مختلف 

در پهنه سيل   نتايج محاسبات نشان داد، عمده فضاي مورد مطالعهكشور امري طبيعي و روزمزه مي باشد، 

خيزي متوسط قرار دارد، فضاهاي با خطر زياد در قسمت شمال شرقي شهرستان كوهدشت در معرض خطر 

  باالي سيالب قرار دارند.

در حوزه آبخيز ماديان رود، شهر كوهدشت واقع گرديده كه مركز سياسي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و 

ماديان رود كوهدشت داراي سه آبراهه مي باشد كه در سيل درماني روستاهاي اطراف مي باشد. حوزه آبخيز 

نقطه حوزه شروع و پس از گذشتن از شهر كوهدشت به خروجي  اخير آبراهه اصلي آن كه ازشمالي ترين

در شرق حوزه به  ،حوزه در ايستگاه پاپل ماديان رود مي ريزد بيشترين نقش را در پهنه سيل داشته است

ولي  وجود نداشته است ي آبخيزداري و كنترل رواناب مشكلي از بابت وقوع سيللحاظ انجام گرفتن طرح ها

در قسمت مركز و غرب حوزه به علت از بين رفتن شديد پوشش جنگلي و مرتعي در باالدست حوزه و عدم 

.سامانه پخش سيالب داوود ه انداجراي طرح هاي آبخيزداري بيشترين حجم رواناب را در وقوع سيل داشت

ه در شمال شرقي شهر قرار دارد، سيالب حوضه باالدست را كنترل كرد، و مانع از بروز خسارت به رشيد ك

  . مناطق پايين دست گرديد
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