پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال نهم ،شماره  ،1تابستان1399
صص134-155 .

بررسی علل وقوع سیالب و مخاطرات آن در حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از مدل هیدرولوژیکی
 HEC-HMSو منطق فازی
بیوک فتحعلی زاد -دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ،دانشگاه محقق اردبیلی.
موسی عابدینی  -استاد گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ،دانشگاه محقق اردبیلی.
معصومه رجبی -استاد گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) ،دانشگاه تبریز.
پذیرش مقاله1398/05/29 :

تائید نهایی1398/12/27 :

چكيده
یكي از راهكارهاي اساسي در زمينه مدیریت خطر سيالب ،ارزیابي مكاني پهنههاي سيلخيز و
سيلگير در سطح حوضههاي آبریز است .در این راستا ،در پژوهش حاضر حوضهي آبریز
زنوزچاي ،واقع در شهرستان مرند استان آذربایجان شرقي ،از نظر سيلخيزي و سيلگيري مورد
ارزیابي قرار ميگيرد .براي ارزیابي سيلخيزي حوضه مطالعاتي و شبيهسازي بارش -رواناب از
مدل هيدرولوژیكي  HEC-HMSو اكستنشن  HEC-GeoHMSدر بستر نرمافزار  ArcGISبهره
گرفته شد .براي تهيه نقشه خطر سيالب (سيلگيري) حوضهي مطالعاتي  10متغير موثر بر وقوع
سيالب با كاربست منطق فازي در بستر سيستم اطالعات جغرافيایي ( )GISتركيب شدند .در
راستاي اهداف تحقيق از نقشههاي زمينشناسي ،تصاویر  ،DEMتصاویر ماهوارهاي Sentinel-
 2و  ،Google Earthنقشه گروههاي هيدرولوژیک خاک ،دادههاي اقليمي و هيدرومتري همراه با
هيدروگرافها و هایتوگرافهاي حوضه مطالعاتي بهره گرفته شد .نتایج نشاندهنده كارایي باالي
رویكرد مورد استفاده در شناسایي پهنههاي سيلخيز و سيلگير ميباشد .مناطق سيلخيز منطبق
بر زیرحوضههاي قسمتهاي مياني حوضه آبریز زنوزچاي ميباشند .وجود سازندهاي زمين-
شناسي و خاکهاي با نفوذپذیري اندک ،شيب زیاد ،فقدان یا ضعف پوشش گياهي ،زمان تمركز
و زمان تاخير اندک از جمله مهمترین دالیل باال بودن رواناب و هدایت سریع روانابهاي ناشي
از بارش در این زیرحوضههاست .پهنههاي سيلگير منطقه مطالعاتي عمدتا منطبق بر دشتهاي
سيالبي مجاور آبراهههاي اصلي و راس مخروطافكنه زنوزچاي ميباشند .مجاورت با رودخانه،
شيب مالیم ،تراكم زهكشي باال ،مقادیر پایين شاخص تحدب سطح زمين ،مقادیر باالي شاخص
عمق دره و بههمپيوستن دو آبراهه اصلي حوضه مطالعاتي ،پخش سيالب در این پهنهها را
مساعدت ميكنند .وجود مناطق مسكوني در مجاورت آبراهههاي اصلي منطقه و مكانگزیني
تمامي یا بخشي از آنها بر روي دشتهاي سيالبي منطقه ،خطرات ناشي از سيالب را به طور قابل
توجهي افزایش داده است.

واژگان كليدي :سيالب ،مدل  ،GIS ،HEC-HMSمنطق فازي ،حوضه زنوزچاي.
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مقدمه

سیالبها جزو رایجترین و پرهزینهترین مخاطراتی به شمار میآیند که باعث خسارات و تلفات شدید فیزیکی ،اجتماعی و
اقتصادی در مناطق شهری و روستایی میشوند (راشتنیا .)1 :2016 ،1سیل به هر گونه تراز جریانی گفته میشود که بیش
از ظرفیت حمل طبیعی مجرای رودخانه بوده ،از کنارههای آن سرریز شده و اراضی کم ارتفاع مجاور را غرقاب میسازد
(چادی 2و همکاران .)138 :2014 ،بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد ،سیالبها مسئول  15درصد از کل مرگ و میرهای
مربوط به بالیای طبیعی میباشند؛ به گونهای که از سال  1973تا  1997میالدی حدود  66میلیون نفر متحمل خسارات
ناشی از سیالب شدهاند (برنامه ارزیابی آب جهانی .)511 : 2006 ،3مردم ممکن است به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت
تاثیر سیالب قرار گیرند .اثرات مستقیم عبارتنداز :تلفات جانی ،خسارات مالی ،اختالل در حمل و نقل ،ارتباطات ،بهداشت و
خدمات اجتماعی ،خسارت به محصوالت کشاورزی و دام و طیور ،و وقفه و زیان در کسب و کار .اثرات غیر مستقیم
سیالبها به مراتب مخربتر بوده و شامل عناصری از جامعه میباشند که ارزیابی عمیقتر و شخصیتری از رخداد سیل
بر سالمت مردم را منعکس میسازد (بادیال.)3 : 2008 ،4
علت اصلی سیالبها بارشهای سنگین و طوالنیمدتی است که منجر به رواناب باال در رودخانهها یا مناطق هموار
میشوند .از طرف دیگر ،بارندگی شدید در طی دورههای کوتاه مدت ناشی از رگبارها و هوریکانها نیز میتواند منجر به
رواناب سریع و ناگهانی و سیلهای لحظهای 5شدید در سراسر درههای رودخانه شود ،که در مقایسه با سایر انواع سیالبها
به تلفات جانی و مالی گستردهتری منجر میشوند .نواحی ساحلی نیز هنگامی که طوفانها و امواج بزرگ ،آب دریا را به
خشکی میرسانند در معرض سیل قرار میگیرند (فیو 6و همکاران .)8 : 2004 ،در پژوهش حاضر تاکید بر روی سیالبهای
رودخانهای است .سیالب رودخانهای بهواسطهی مجموعهای از فرایندهای گسسته عملکننده در مقیاسهای محلی و
حوضهای کنترل میشود .بیشتر سیالبها رخدادهای طبیعی حیاتی برای فرایندهای ژئومورفولوژیکی و اکوسیستم رودخانه
و دشت سیالبی هستند .با این حال ،زمانی که انسانها تحت تاثیر قرار میگیرند ،سیالبها به «بالیای طبیعی »7تبدیل
میشوند .در طی چند هزار سال گذشته سیالبها در زمرهی شایعترین و شدیدترین بالیای طبیعی در سطح زمین ،از لحاظ
خسارتهای اقتصادی و تلفات جانی ،بودهاند .سیالبها در اکثر حوضههای رودخانهای حاصلِ بارندگی بیش از حدی است
که از مکانیزمهای مختلف جوی ناشی میشوند (الکانتارا -ایاال و گودی.)111 :2010 ،8
ارزیابی خطرات سیالب به منظور مدیریت مناسب ریسک سیل و تاثیرات بالقوه آنها بر روی انسان ،اکوسیستمها و منابع
طبیعی بسیار مهم است .مدیریت مخاطره سیل شامل تمامی اقدامات برنامهریزی شده جهت اجرا در حوضه باالدست و
دشت سیالبی به منظور کاهش سیل میباشد و معموال شامل تعدیل و تغییر فیزیکی دشت سیالبی و مجرای رودخانه است
(الکانتارا -ایاال و گودی .)111 :2010 ،در این زمینه ،تهیه نقشههای خطر سیل یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت
ریسک سیالب به شمار میرود که میتواند در بستر سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISصورت گیرد .کارکرد اصلی GIS
ذخیره و اتصال چندین پایگاه داده دیجیتال و الیههای موضوعی متفاوت ،نمایش گرافیکی این اطالعات به صورت نقشهها
و بررسی نحوه ارتباط بین الیهها میباشد .این الیهها عناصر کلیدی مورد نیاز برای مدیریت خطر سیل محسوب میشوند
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(دفتر حسابداری عمومی ایاالت متحده .)14 : 2004 ،1اطالعات مذکور ممکن است از منابع مختلفی از جمله سنجش از
دور ،GPS ،سرشماری ،نمونههای خاک ،سیستمهای اندازهگیری رودخانه و ایستگاههای هواشناسی حاصل شوند .عالوه
بر این ،دادههای تاریخی به شناسایی محل احتمالی رخداد سیل کمک میکنند (خانا 2و همکاران.)7 : 2006 ،
تهیه نقشه خطر سیالب و تعیین حدود ناحیه ریسک امر خطیری است که از طریق کاربست یکپارچه  GISو سنجش از
دور میسر است .در مطالعهای که در مالزی انجام پذیرفت ،یک مدل خطر سیل مبتنی بر سنجش از دور و  GISبا استفاده
از محدوده معلوم نواحی سیلگیر تهیه گردید (پرادهان .)14 : 2009 ،3نواحی تاریخی سیلگیر از تصاویر RADARSAT
و ویژگیهای زمین (به عنوان مثال ،شیب ،جهت شیب ،جهت جریان) از تصاویر  DEMاستخراج گردید .نقشههای خاک،
بافت خاک ،پوشش زمین و اطالعات بارش بهروز شدند تا تعریف ویژگیهای مربوط به سیل امکانپذیر شود .سپس نقشه
خطر سیل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تولید شد .در مطالعات مایر 4و همکاران ( )2 : 2009و والینگفورد2007( 5
 ،)7 :یک رویکرد چند معیاره به منظور مدیریت ریسک سیل ارائه شد .در این زمینه  GISیک محیط بهینه برای ارائه
احتماالت مختلف برای تحلیل چند معیاره مسائل مکانی از قبیل سیل فراهم میسازد .مدلهای هیدرولوژیکی به عنوان
یک رویکرد دیگر در تهیه نقشه خطر سیل به موازات استفاده از رویدادهای تاریخی به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده
قرار میگیرند .در یک مطالعه توسط کافل 6و همکاران (  )2 : 2006مدلسازی سیل با دادههای سنجش از دور و GIS
برای تهیه نقشه خطر سیالب در رودخانه باقماتی 7نپال یکپارچه گردید .در این تحقیق ،یک مدل هیدرولوژیکی در ترکیب
با مدل رقومی ارتفاع توسعه داده شد و برای تعیین حدود محدودههای سیلگیر و تخمین ترازهای سیالب در مناطقی که
اخذ تصاویر رویدادهای سیالب پیک در دسترس نبودند مورد استفاده قرار گرفت .در مطالعهای دیگر ،رویکردی به منظور
ترکیب اطالعات طیفی ،فضایی و بافتی 8اخذ شده توسط تصاویر  IKONOSبرای ایجاد یک نقشه دقیق خسارات مالی
ناشی از سیالب جنوب هلند در سال  1995توسعه یافت .نقشههای تفصیلی پوشش زمین ،عمق آب و روابط شناخته شده
بین عمق آب و خسارت مالی برای تهیه این نقشه مشارکت داده شد (وان در ساند 9و همکاران .)2 : 2003 ،ژیانگ 10و
همکاران ( )4 : 2009به ارزیابی و اعتبارسنجی ریسک سیالب بر اساس ریاضیات فازی پرداختند .نتایج حاکی از دقت نسبتا
باالی روششناسی مورد استفاده میباشد؛ به گونهای که در حدود  70تا  75درصد نواحی سیلگیر در پهنههای با ریسک
زیاد و بسیار زیاد قرار گرفتند .هونگ مینگ 11و همکاران ( ،)4 : 2012از طریق شبیهسازی مدل گرادیان هیدرودینامیکی و
شاخص خطرپذیری هیدرولوژیکی و با ترکیبی از مدلهای  ،HEC-HMS/RASفرایندهای اقلیمی ،کوهشناسی و
هیدرولوژیک را در کوههای کوئینلینگ ارزیابی نموده و به این نتیجه دست یافتند که تغییر اقلیم عامل اصلی وقوع سیلهای
عظیم است و کوههای مذکور باعث افزایش رخدادهای رگبار و سیل در منطقه میشود .ژیا 12و همکاران ( )1 : 2019به
پهنهبندی ریسک سیالب با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و منطق فازی در استان هنان چین پرداختند.
نتایج نشاندهنده کارایی باالی مدل مورد استفاده در پهنهبندی ریسک سیالب میباشد .بر این اساس ،آسیبپذیری نسبت
به ریسک سیالب در قسمتهای شرقی استان مطالعاتی نسبت به قسمتهای غربی باالست .جعفرنیا و امامقلیزاده ()1392
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به برآورد سیالب حوضه آبریز رودخانه تالر با استفاده از مدل  HEC-HMSپرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که پیشبینی
دبی اوج خطای اندکی داشته است .مدل یاد شده توانایی بسیار خوبی در پی بینی دبی اوج سیالب منطقه دارد .مرادنژادی
و همکاران ( )1394به بررسی کارایی مدل هیدرولوژیک  HEC-HMSدر شبیهسازی هیدروگراف حوضههای آبریز جنگلی
خیرود پرداختند .کارایی مدل  HEC-HMSپس از واسنجی آن برای شبیهسازی دبی اوج سیالب در حوضة مطالعاتی مورد
تأیید قرار گرفت .طاهری تیزرو و همکاران ( )1395به منظور تخمین رواناب مناطق فاقد آمار از تلفیق مدلهای HEC-
 HMSو  GLDASاستفاده کردند .نتایج نشان داد که تلفیق دو مدل  HEC-HMSو  GLDASابزار مفیدی جهت
تخمین رواناب در نقاط فاقد آمار حوضههای آبریز خواهد بود .حسینزاده و ایمنی ( )1395به منظور برآورد ارتفاع رواناب و
مطالعه وضعیت سیلخیزی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک -رودک ،از مدل  HEC- HMSاستفاده کردند .به منظور
اعتبارسنجی مدل پنج واقعه بارش  -رواناب از ایستگاه هیدروگرافی رودک استخراج و بعد از مدلسازی ،مقدار دبی مشاهداتی
با مقدار دبی محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج مدل در ارتباط با کارایی مدل مذکور در برآورد رواناب و دبی اوج
سیالب مورد پذیرش نمیباشد زیرا اختالف بین دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی بیش از  20درصد میباشد .حجازیزاده و
همکاران ( )1395به مکانیابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامهریزی و مهار سیل با استفاده از مدل HEC-
 HMSدر سطح حوضه آبریز طالقان پرداختند .نتایج نشان داد که میزان مشارکت زیرحوضهها در دبی خروجی کل حوضه
تنها تحت تاثیر مساحت و دبی اوج زیرحوضهها نمیباشد و عواملی مانند شماره منحنی و گروه هیدرولوژیک خاک نقش
قابلتوجهی را در سیلخیزی دارند .شریفی پیچون و پرنون ( )1397به ارزیابی و تحلیل فضایی سیلگیری رودخانه قرهسود
با استفاده از منطق فازی در محیط  GISپرداختند .یافتهها نشان میدهد که در حوضه مطالعاتی اغلب توابع عضویت بین
پارامترهای موثر در سیلگیری ،خطی و به شکل مستقیم میباشد .هدف اساسی پژوهش حاضر ،ارزیابی مکانی خطر
سیلخیزی و سیلگیری حوضه آبریز زنوزچای میباشد.
منطقه مورد مطالعه
در پژوهش حاضر مخاطره سیالب در سطح حوضه آبریز زنوزچای مورد بررسی قرار میگیرد .حوضه مطالعاتی در استان
آذربایجان شرقی و در محدوده سیاسی -اداری شهرستان مرند واقع شده است .مساحت این حوضه در حدود 323
کیلومترمربع میباشد و در مختصات جغرافیایی  38درجه و  32دقیقه تا  38درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  45درجه و
 40دقیقه تا  45درجه و  59دقیقه طول شرقی جای گرفته است (شکل  .)1محدوده مورد مطالعه از شمال به ارتفاعات
قزلداغ با ارتفاع  2712متر و از شرق به ارتفاعات دربند داغی با ارتفاع  3182متر و از جنوب به کوه اوداغی با ارتفاع 2424
متر و کوه آقداغ محدود شده است .همچنین جاده ترانزیتی تبریز -مرند -جلفا و راه آهن سراسری ایران -آذربایجان-
ارمنستان از جنوب منطقه مطالعاتی عبور میکند .در مجاورت آبراهههای اصلی حوضه زنوزچای مراکز مسکونی مهمی
استقرار یافتهاند که در این میان شهر زنوز از اهمیت بیشتری برخوردار است .زنوزچای به هنگام خروج از واحد کوهستان و
ورود به دشت انباشتی مرند مخروطافکنه نسبتا وسیعی را ایجاد میکند .این رودخانه پس از عبور از شهر یامچی وارد
رودخانه زیلبرچای میشود .خود رودخانه زیلبرچای پس از طی دشت مرند وارد قطورچای شده و از این طریق به رودخانه
ارس و در نهایت دریای خزر منتهی میشود.
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شكل  :1موقعيت حوضه آبریز زنوزچاي در شمال غرب كشور

مواد و روشها

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی مکانی سیلخیزی و سیلگیری حوضه آبریز زنوزچای است .دادههای مورد استفاده در این
تحقیق عبارتنداز :نقشههای توپوگرافی مقیاس  ،1:50000نقشههای زمینشناسی مقیاس ( 1:100000سازمان زمینشناسی
کشور) ،نقشههای خاک منطقه (سازمان آب منطقهای استان آذربایجان شرقی) ،تصویر مدل رقومی ارتفاع ( )DEMمتعلق
به ماهواره  ALOS-PALSARبا منطقه با قدرت تفکیک مکانی  12/5متر ،تصویر ماهوارهای  Sentinel-2با قدرت
تفکیک فضایی  10متر ،تصاویر ماهوارهای گوگل ارث ،دادههای هواشناسی به همراه دادههای رگبارهای ثبت شده
(هایتوگراف) و دادههای هیدرومتری به همراه هیدروگرافهای سیالبها .در پژوهش حاضر جهت ارزیابی و شناسایی
مناطق سیلخیز یا به تعبیر دیگر مناطق با پتانسیل باالی تبدیل بارش به رواناب از روش مدلسازی هیدرولوژیکی HEC-
 HMSهمراه با الحاقی  HEC-GeoHMSو به منظور ارزیابی مکانی سیلگیری حوضهی مطالعاتی از تکنیک رویهم-
گذاری 1فازی الیههای موضوعی مربوطه در بستر سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبهره گرفته شد.
 HEC-HMSسیستم مدلسازی هیدرولوژیک به منظور شبیهسازی فرایندهای بارش -رواناب سیستمهای حوضه آبریز
طراحی شده است .هیدروگرافهای تولید شده توسط این برنامه به صورت مستقیم یا توام با نرمافزاری دیگر برای مطالعات
قابلیت دسترسی آب ،زهکشی شهری ،پیشبینی جریان ،اثرات آتی شهرنشینی ،طراحی سرریز مخزن ،کاهش خسارات
سیالب ،تنظیم دشت سیالبی ،و عملیات سیستمها مورد استفاده قرار میگیرند (مرکز مهندسی هیدرولوژیک.)1 :2016 ،2
مدل  HEC-HMSیک مدل ریاضی است که میتواند حجم ،دبی اوج و زمان رسیدن به دبی اوج سیالب را بوسیله
شبیهسازی رفتار حوضه بازسازی کند .از مزایای این مدل آن است که در حوضههای با اندازه ،شکل و پارامترهای مختلف
قابلیت کاربرد دارد .این مدل فرایند بارش -رواناب را شبیهسازی نموده و توسط قابلیت باالی گرافیکی خود قادر به نمایش
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گرافهای سیالب در تمامی عناصر (المان) حوضه است .این ویژگی امکان روندیابی موج سیل و بررسی چگونگی عملکرد
و برهم نهی موج سیل با مشارکت فعال زیرحوضهها را فراهم میکند .ساختار مدل از سه بخش مدل حوضه ،مدل هواشناسی
و شاخص کنترل تشکیل شده است (امیراحمدی و شیران .)173-153 :1388 ،در این رابطه HEC-GeoHMS ،به عنوان
یک ابزار هیدرولوژی زمین مکانی 1برای مهندسان و هیدرولوژیستها با تجربه محدود  GISتوسعه یافته است .این برنامه
نمایانسازی اطالعات مکانی ،مستند کردن ویژگیهای حوضه آبریز ،اجرای تحلیل مکانی ،تعیین حدود زیرحوضهها و
آبراههها ،ایجاد ورودیها به مدلهای هیدرولوژیک و کمک به تهیه گزارشات را برای کاربران امکانپذیر میسازد (مرکز
مهندسی هیدرولوژیک.)1-1 :2013 ،
جهت تهیه نقشه خطر سیلگیری در سطح حوضه آبریز زنوزچای 10 ،متغیر و پارامتر موثر بر سیلگیری و پخش سیالب
در بستر سیستم اطالعات جغرافیایی ترکیب شدند .این متغیرها عبارتنداز :ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،تحدب سطح زمین،
عمق دره ،واحدهای سنگشناختی ،تراکم زهکشی ،فاصله از آبراهههای اصلی ،کاربری اراضی و پوشش گیاهی .توزیع
ارتفاعات ،شیب ،جهت شیب ،شبکههای زهکشی و آبراهههای اصلی ،تحدب سطح زمین و عمق دره از روی تصویر DEM
منطقه استخراج گردیدند .کاربری اراضی منطقه از روی تصاویر ماهوارهای گوگل ارث استخراج شد .نقشه پوشش گیاهی
منطقه نیز بر اساس شاخص  NDVIو از روی روی تصاویر ماهوارهای  Sentinel-2تهیه گردید .رویکرد فازی امکان
استاندارد نمودن و ترکیب الیههای موضوعی موثر بر سیلگیری را به نحو مطلوبی فراهم میسازد .نظریهی مجموعههای
فازی بر منطق فازی استوار بوده و اساساً به منظور اقدام در شرایط ابهام ارائه گردیده است .هر فرد همزمان در مجموعههای
مختلف ولی به درجات متفاوت عضویت دارد .درجات عضویت مقادیر بین صفر و یک و نیز خود این دو حد را میپذیرد.
این نظریه در برابر منطق کالسیک مطرح شده است که هر چیز را بر اساس سیستم دودویی نشان میدهد (درست یا غلط،
صفر یا یک ،سیاه یا سفید) .در تئوری مجموعههای دقیق اگر یک مجموعه را در نظر بگیریم ،هر عضو مجموعه مرجع یا
در مجموعه هست یا نیست و میتوان برای هر مجموعه  Aتابع زیر را تعریف کرد (مومنی.)1387 ،
رابطه ()1
این تابع به هر عضو مجموعه  Aعدد ( )1و به هر عضور خارج از مجموعه عدد ( )0نسبت میدهد .یک مجموعه فازی
توسط تابع عضویتی بیان میشود که این تابع درجهی تعلق اعضای مجموعه را با یک عدد حقیقی بین [1و ]0نشان میدهد.
به عبارت دیگر اگر عضویت عنصری در مجموعهی  Aرا در بازهای از [1و ]0قرار دهیم به هر  xاز  Aعددی در بازه [1و]0
نسبت داده میشود .به این تابع ،تابع عضویت گفته میشود و آن را به صورت ) µA(xنشان میدهند که درجه عضویت
بین ( )0و ( )1خواهد داشت .تابع عضویت برابر ( )1نشاندهندهی عضویت کامل در مجموعه و مقدار ( )0نشاندهندهی
عدم عضویت کامل عنصر در مجموعه است .بسته نرمافزاری  ArcGISپنج عملگر فازی مختلف را جهت ترکیب و
رویهمگذاری فازی الیههای رستری در اختیار میگذارد این عملگرها به شرح زیر میباشند:
رابطه (« -)2و» فازی

)… µcombination = MIN(µA, µB, µC,

رابطه (« -)3یا» فازی

)… µcombination = MAX(µA, µB, µC,
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رابطه ( -)4ضرب فازی
رابطه ( -)5جمع فازی
رابطه ( -)6گامای فازی

𝑖µcombination = ∏𝑛𝑖=1 µ
) 𝑖µcombination = 1- ∏𝑛𝑖=1(1 − µ
= (Fuzzy algebraic sum)λ * (Fuzzy µ

combination

algebraic product)1-λ
در روابط فوق µi ،تابع عضویت فازی برای الیه موضوعی  iام و  λیک پارامتر انتخابی در دامنه (1و )0میباشد.
بحث و یافتههاي تحقيق
شبيهسازي بارش -رواناب و شناسایي پهنههاي سيلخيز با استفاده از مدل HEC-HMS

در پژوهش حاضر به منظور تهیه و معرفی دادههای فضایی تحقیق برای شبیهسازی بارش -رواناب حوضه آبریز زنوزچای
از اکستنشن  HEC-GeoHMSدر بستر نرمافزار  ArcGISاستفاده شد .در ادامه ،توزیع فضایی برخی از مهمترین متغیرهای
مورد استفاده در شبیهسازی بارش -رواناب و شناسایی پهنههای سیلخیز حوضه آبریز زنوزچای به صورت اجمالی مورد
ارزیابی قرار میگیرد:
توزیع فضایی شیب :میزان شیب و توزیع مکانی آن یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر نحوه تبدیل بارش به رواناب و
پتانسیل تولید رواناب و سیلخیزی در سطح حوضه مطالعاتی به شمار میآید .میتوان بیان داشت شیب سطح زمین رابطه
مستقیمی با سیلخیزی و رابطه معکوسی با سیلگیری دارد .توزیع شیب حوضه آبریز زنوزچای از روی تصویر  DEMمنطقه
با قدرت تفکیک فضایی  12/5متر (شکل  ،2الف) حاصل گردید (شکل  ،2ب) .خاطر نشان میشود که تصاویر  DEMیک
مجموعه داده بنیادین برای توسعه مولفههای مدل حوضه در  HEC-HMSبه شمار میآید (مارتین 1و همکاران.)2012 ،
میانگین شیب حوضه مطالعاتی  24/6درصد با انحراف معیار  17/9است .این ارقام نشاندهنده پرشیب بودن و دامنه نوسان
زیاد این متغیر در سطح حوضه مطالعاتی میباشد .شیب زیاد باعث افزایش پتانسیل تولید رواناب و سیلخیزی حوضه
زنوزچای شده است .پرشیبترین زیرحوضههای منطقه در شرق حوضه واقع شدهاند؛ به گونهای که میانگین شیب در
زیرحوضه  W16 ،W15و  W17به ترتیب برابر با  38/9 ،41/4و  33درصد میباشد.
کاربری اراضی :کاربری اراضی با دخالت بر نفوذپذیری ،شماره منحنی ( )CNو زمان تاخیر تاثیر زیادی بر روی سیلخیزی
حوضه آبریز دارد .توزیع انواع کاربریها در سطح حوضه آبریز زنوزچای (شکل  ،2ج) ارتباط مستقیمی را با توزیع ارتفاعات،
شیب و در حالت کلی ژئومورفولوژی منطقه نشان میدهد .در کل ،پوشش عمده حوضه مطالعاتی به تبعیت از حاکمیت
اقلیم نیمهخشک به صورت مراتع ضعیف تا خوب است .پوشش زمین در ارتفاعات باال به دلیل افزایش بارش و کاهش
دخالتهای عامل انسانی عمدتا به صورت مراتع با پوشش گیاهی خوب تا نسبتا خوب است .این نوع کاربری در حدود 32
درصد از سطح حوضه را شامل میشود .مراتع نیمهمتراکم و کم تراکم به ترتیب در حدود  26و  18درصد از سطح حوضه
را در برمیگیرند .اراضی دیم ،با  13درصد ،عمدتا در قسمتهای میانی حوضه واقع شدهاند که بارش نسبتا کافی و اراضی
با شیب مالیمتر (نسبت به ارتفاعات باال) این امر را میسر ساخته است .اراضی کشاورزی آبی (به صورت مخلوط زراعت و
باغ) منطبق بر اراضی کمشیب و در مجاورت دو آبراهه اصلی حوضه استقرار یافتهاند .در حدود  10درصد از سطح حوضه
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مطالعاتی متعلق به این نوع کاربری میباشد .در داخل این کاربریها ،اراضی ساختهشده و مسکونی واقع شدهاند که میتوانند
تولید رواناب را به صورت محلی افزایش دهند .از طرف دیگر به دلیل واقع شدن اغلب مناطق مسکونی در اراضی دشت
سیالبی مجاور آبراهههای اصلی ،ریسک سیالب در سطح حوضه افزایش یافته است .مناطق مسکونی با سهمی معادل
 0/47درصد در حدود  151هکتار از سطح حوضه را شامل میشوند.
گروههای هیدرولوژیک و شماره منحنی ( )CNحوضه :شماره منحنی ( )CNیکی از ورودی مهم شبیهسازی بارش -رواناب
در مدل  HEC-HMSمحسوب میشود .این متغیر بیانگر چگونگی نفوذ بارش یا به بیان دیگر نحوه تبدیل آن به رواناب
سطحی است .مقادیر بیشتر این متغیر داللت بر رواناب سطحی بیشتر و نفوذ کمتر است .اکتساب الیه  CNدر اکستنشن
 HEC-GeoHMSمستلزم در اختیار داشتن نقشه گروههای هیدرولوژیک خاک ،کاربری زمین و  DEMهیدرولوژیکی
حوضه است.
خاکها از نظر ویژگیهای هیدرولوژیکی و تولید رواناب سطحی به چهار گروه اصلی  C ،B ،Aو  Dتقسیمبندی میشوند.
خاکهای گروه ( )Aبیشترین میزان نفوذپذیری را دارند به همین دلیل از پتانسیل تولید رواناب پایینی برخوردارند .این واحد
با مساحت حدود  7/3کیلومترمربع تنها  2/2درصد از سطح حوضه مطالعاتی را پوشش میدهد و به صورت محدود در انتهای
حوضه (منطبق بر راس مخروطافکنه زنوزچای) و اطراف آبراهه اصلی زنوزچای پراکنده شدهاند .هر چند به صورت محلی
در اطراف و بستر آبراهههای اصلی حوضه نیز پراکنده شدهاند ولی به علت مساحت اندک از اهمیت پایینی برخوردارند .گروه
( )Bخاکهایی را شامل میشوند که عمیق بوده و دارای زهکشی متوسط تا خوبی هستند و بافت ریز تا متوسطی دارند.
خاکهای مذکور توانایی متوسطی از نظر تولید رواناب دارند .در حوضه زنوزچای ،این واحد هیدرولوژیکی عمدتا منطبق بر
خاکهای دشت سیالبی مجاور آبراهههای اصلی میباشند .این واحد با مساحت  44/5کیلومترمربع در حدود  13/8درصد
از سطح حوضه را پوشش میدهد .خاکهای گروه ( )Cخاکهای با نفوذپذیری کم بوده و اغلب دارای الیهای هستند که
مانع از نفوذ آب به قسمتهای پایینتر میشود .ضریب آبگذری این واحد کم بوده و بنابراین توانایی تولید رواناب آنها نسبتا
باالست .این واحد به طور عمده منطبق بر قسمتهای میانی ارتفاعات حوضه آبریز زنوزچای میباشد و با مساحت 123/5
کیلومترمربع در حدود  38/2درصد سطح حوضه را تشکیل میدهد .با توجه به وسعت زیاد و پتانسیل باالی تولید رواناب از
اهمیت زیادی در رابطه با سیلخیزی حوضه برخوردار هستند .گروه ( )Dشامل خاکهای با نفوذپذیری کم هستند و عمدتا
شامل خاکهای رسی ،خاکهای با یک سفره آب باال و دائمی ،خاکهای با الیههای سخت رسی در سطح و یا نزدیک
آن و خاکهای کم عمق روی تشکیالت تقریبا غیرقابل نفوذ میباشند (نجمایی .)288 :1369 ،واحد مذکور با مساحت
 147/9کیلومترمربع در حدود  45/8درصد از سطح حوضه مطالعاتی را شامل میشوند .باالترین میزان رواناب در سطح این
واحد تولید میشود .پراکندگی زیاد این واحد در سطح حوضه مطالعاتی و پتانسیل باالی آن در تولید رواناب اهمیت توجه
به اقدامات آبخیزداری بر روی این واحد را نشان میدهد.
از ترکیب سه الیه  DEMهیدرولوژیکی ،گروههای هیدرولوژیک و کاربری اراضی ،الیه رستری  CNحوضه حاصل
گردید (شکل  ،2د) .بر اساس این الیه ،میانگین  CNبرای هر زیرحوضه استخراج گردید (جدول  .)1مشارکت شیبهای
تند ،کاربری مراتع ضعیف و گروههای هیدرولوژیک  Cو  Dباعث شده است که بخش اعظمی از قسمتهای میانی حوضه
مطالعاتی از شماره منحنی باالیی برخوردار باشند .باالترین مقادیر  CNمنطبق بر دو زیرحوضه مجاور هم  W10و W9
با مقادیر  88/9و  88/1میباشند.
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شكل  :2توزیع فضایي الف :ارتفاع؛ ب :شيب؛ ج :كاربري اراضي؛ د :شماره منحني در حوضه آبریز زنوزچاي

زمان تمرکز و زمان تاخیر :زمان تمرکز و زمان تاخیر دو متغیر مهم دیگر در شبیهسازی بارش -رواناب و ارزیابی سیلخیزی
حوضه محسوب میشود .در پژوهش حاضر ،این دو متغیر با استفاده از روش  SCSمحاسبه شد .ابزار «Lag Method
 »CNاکستنشن  HEC-GeoHMSبرای محاسبه زمان تاخیز از معادله زیر بهره میگیرد (مرکز مهندسی هیدرولوژیک،
.)2013
رابطه ()7
که در آن = Lag :زمان تاخیر حوضه (به ساعت) = L ،طول هیدرولیک آبریز (فوت) = Y ،شیب حوضه (به درصد) است.
همچنین  Sاز طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطه ()8
همچنین برای محاسبه زمان تمرکز ( )tcاز طریق رابطه زیر استفاده به عمل میآید:
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)tc = 1.67 (tlag

در جدول ( )1زمان تاخیر و زمان تمرکز زیرحوضههای زنوزچای ارائه شده است .در حالت تطبیقی ،مقادیر پایینتر این دو
متغیر داللت بر سیلخیزی باال و مقادیر باالتر نشاندهنده سیلخیزی پایین است .مقادیر زمان تاخیر در سطح حوضه
مطالعاتی از حداقل  0/42برای زیرحوضه  W21تا حداکثر  1/52برای زیرحوضه  W26متغیر است .مطابق کاهش یا
افزایش زمان تاخیر زیرحوضهها ،زمان تمرکز نیز کاهش یا افزایش مییابد .زمان تمرکز برای زیرحوضههای مطالعاتی از
حداقل  0/70ساعت برای زیرحوضه  W21تا حداکثر  2/53ساعت برای زیرحوضه  W26در نوسان است .نکته قابل
توجه مربوط به توزیع فضایی این متغیرها در سطح حوضه مطالعاتی است؛ در حالت کلی ،این دو متغیر در زیرحوضههای
باالدست مقادیر پایینی را نشان میدهند .این امر باعث انتقال سریع روانابهای تولید شده در سطح این زیرحوضهها
میشود .برعکس برای اکثر زیرحوضه پاییندست مقادیر این متغیر باالست (جدول .)1
بارش :در حوضه آبریز زنوزچای بارشهای شدید با تداوم باال یا بارشهای رگباری با شدت باال را میتوان مسئول اصلی
رخداد سیالبهای رودخانهای دانست .در این رابطه دادههای حداکثر بارش  24ساعته از اهمیت باالیی در شبیهسازی
بارش -رواناب و سیلخیزی حوضه مطالعاتی برخوردار میباشند .بنابراین ،در راستای ارزیابی سیلخیزی حوضه مطالعاتی،
دورههای بازگشت حداکثر بارش  24ساعته محاسبه گردید .بدین منظور از نرمافزار  Smadaبهره گرفته شد .این نرمافزار
انواع توابع توزیع متداول شامل توزیع نرمال ،لوگ نرمال  2پارامتری ،لوگ نرمال  3پارامتری ،گامبل اکسترمال تیپ ،1
پیرسون تیپ  ،3و لوگ پیرسون تیپ  3را مورد استفاده قرار میدهد .در پژوهش حاضر با توجه به بهترین نوع برازش ،لوگ
پیرسون تیپ  3مبنای محاسبات دورههای بازگشت حداکثر بارش  24ساعته قرار گرفت .مقادیر حداکثر بارش  24ساعته با
استفاده از روش مذکور و به ازای دوره بازگشتهای مختلف در جدول ( )2ارائه شده است .بر این اساس ،مقادیر حداکثر
بارش  24ساعته حوضه آبریز زنوزچای از  14/9میلیمتر با دوره بازگشت  2ساله و احتمال وقوع  0/5تا  41/29میلیمتر با
دوره بازگشت  200ساله و احتمال وقوع  0/995در نوسان است .بدیهی است با افزایش دورههای بازگشت بر میزان عدم
قطعیت محاسبات افزوده میشود با این حال بهتر است انواع احتماالت بارشی شدید در سطح منطقه مطالعاتی مورد توجه
قرار گیرد .در شکل ( )3نمونهای از هایتوگراف بارش حوضه مطالعاتی ارائه شده است.
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جدول  :1برخي از مشخصههاي مربوط به زیرحوضههاي زنوزچاي

جدول  :2حداكثر بارش  24ساعته حوضه زنوزچاي به ازاي دورههاي بازگشت مختلف محاسبه شده با تابع لوگ پيرسون تيپ 3

احتمال وقوع
0/995
0/990
0/980
0/960
0/900
0/800
0/667
0/500

دوره بازگشت (سال)
200
100
50
25
10
5
3
2

بارش (میلیمتر)
41/29
39/88
37/95
35/34
30/44
25/17
20/06
14/90

انحراف معیار
8/51
7/01
5/39
3/74
1/81
1/12
1/19
1/15
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نتایج شبيهسازي بارش -رواناب
پس از ورود دادههای فضایی به مدل  HEC-HMSنسبت به تعیین سایر پارامترهای مدل اقدام گردید .در این پژوهش
از شماره منحنی  SCSبرای تلفات ،از روش هیدروگراف واحد  SCSبرای تبدیل ،از ثابت ماهانه برای دبی پایه و از روش
ماسکینگام برای روندیابی سیل استفاده به عمل آمد .این روشها به تفصیل در منابع مربوطه تبیین شدهاند (به عنوان مثال:
مرکز مهندسی هیدرولوژیک .)2016 ،شکل ( )3شماتیک حوضه آبریز زنوزچای در چارچوب  ،HEC-HMSمدلهای
حوضهای ،هواشناسی ،مشخصات کنترل و دادههای سریهای زمانی را نشان میدهد .پس از اجرای مدل نسبت به کالیبره
کردن و بهینهسازی نتایج مدل اقدام گردید .برای تخمین پارامترها در نرمافزار  HEC-HMSاز فرایند بهینهسازی 1که
فرایندی تکرار شونده است ،استفاده میشود .در این فرایند برای کمینه کردن میزان اختالف هیدروگراف محاسباتی و
مشاهداتی ،یک تابع هدف در عنصری که در آن هیدروگراف مشاهداتی وجود دارد ،بکار میرود و این تابع به گونهای
تعریف میشود که اگر مقدار هیدروگراف محاسباتی و مشاهداتی در عنصر مورد نظر کامال برابر شوند ،مقدار آن برابر صفر
شود .همچنین ،برای این تابع هدف ،قیود به گونهای تعریف میشوند که مقادیر پارامترهای تخمین زده شده در محدوده
مجاز باشند .در این فرایند بهینهسازی از دو روش بهینهسازی یک و چندمتغیره با شروع از مقداری مشخص و تعیین شده
توسط کاربر استفاده میشود و مبنای توقف آن ،رسیدن مقدار تابع هدف به حد مشخص و یا انجام شدن تعداد تکرارهای
مشخص است (مدرسی و عراقینژاد .)197 :1396 ،به عنوان نمونه ،هیدرورگراف سیالب برای زیرحوضه  W32در پایین-
دست و زیرحوضه  W3در باالدست حوضه مطالعاتی قبل و بعد از بهینهسازی در شکل ( )4ارائه شده است .هیدروگراف
مشاهداتی و محاسباتی حوضه آبریز زنوزچای (شکل  )5حاکی از دقت مناسب مدل  HEC-HMSجهت شبیهسازی
بارش -رواناب حوضه میباشد .جریان پیک مشاهداتی در هیدروگراف مذکور  56/5مترمکعب در ثانیه و برای شبیهسازی
شده  60/0مترمکعب در ثانیه میباشد .بنابراین یک اختالف  3/4مترمکعبی یا  6/1درصدی بین دبیهای پیک مشاهداتی
و شبیهسازی شده مشاهده میگردد .نتایج این مدل میتواند پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز زنوزچای را برآورد نماید.

شكل  :3شماتيک حوضه آبریز زنوزچاي در مدل HEC-HMS
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شكل  :4هيدروگرافهاي زیرحوضههاي موردي ( W3الف :قبل و ب :بعد از كاليبره نمودن) و ( W32ج :قبل و د :بعد از كاليبره
نمودن)

شكل  :5هيدروگراف خروجي مشاهداتي و محاسباتي حوضه آبریز زنوزچاي بعد از كاليبره نمودن مدل

در جدول ( )3دبیهای پیک سیالبهای حوضه آبریز زنوزچای به ازای بارشهای با دوره بازگشت مختلف ارائه شده است.
بر این اساس ،دبیهای پیک در زیرحوضههای  W13 ،W3و  W29از مقادیر باالتری برخوردار هستند .به عنوان مثال
مقادیر دبیهای پیک در این زیرحوضهها برای بارش  20میلیمتری در حدود  5/2 ،5/6و  4/7مترمکعب در ثانیه میباشد.
مقایسه مقادیر دبی و مساحت زیر حوضهها همبستگی ضعیفی را بین مساحت و حجم دبیهای پیک نشان میدهد .به
عنوان مثال ،مساحت زیرحوضههای فوقالذکر به ترتیب برابر با  13/5 ،37/9و  22/7کیلومترمربع است و علیرغم اختالفات
زیاد در مساحت زیرحوضهها ،اختالف دبی پیک آنها بسیار کم است .بدیهی است که عالوه بر مساحت ،حجم دبی وابسته
به سایر متغیرهای فیزیکی حوضه از قبیل زمان تمرکز ،زمان تاخیر ،شماره منحنی و غیره است .با محاسبه نسبت حجم
دبیهای پیک و مساحت زیرحوضهها میتوان پتانسیل تولید رواناب و سیلخیزی زیرحوضههای منطقه مطالعاتی را تعیین
نمود .در شکل ( )6سیلخیزی زیرحوضههای مطالعاتی ارائه گردیده است .با توجه به موارد گفته شده و با مراجعه به نتایج
شبیهسازی بارش -رواناب حوضه آبریز زنوزچای میتوان نتیجه گرفت که:
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 هر چند در حالت کلی زیرحوضههای با مساحت زیاد دارای دبی اوج باالتری هستند ولی همبستگی قوی بین مساحتزیرحوضهها و مقدار دبی پیک برقرار نیست .این امر به خوبی نشان میدهد که نقش سایر فاکتورهای حوضهای در میزان
تولید و نحوه انتقال رواناب تولید شده از اهمیت باالیی برخوردار است .در این زمینه ،شیب ،کاربری اراضی ،پوشش گیاهی
و شکل زیرحوضهها به دلیل تاثیر زیاد بر پارامترهایی از قبیل نفوذپذیری و تلفات بارش ،زمان تاخیر و زمان تمرکز از اهمیت
باالیی برخوردار هستند.
 اغلب زیرحوضههای پاییندست از توان تولید رواناب اندکی برخوردار هستند .شیب پایین ،نفوذپذیری باال و وجود اراضیکشاورزی کرتبندی شده و باغات از مهمترین دلیل افزایش تلفات و کاهش روانابهای ناشی از بارش است .این درحالی
است که اغلب زیرحوضههای قسمتهای میانی از باالترین میزان تولید رواناب برخوردار بوده و به دلیل زمان تمرکز و زمان
تاخیر کمتر ،دبی اوج در این زیرحوضهها باالست.
 اگر با استفاده از نسبت حجم دبی پیک و مساحت زیرحوضه مربوطه ،حوضه آبریز زنوزچای به پنج کالس سیلخیزیطبقهبندی شود میتوان سیلخیزترین زیرحوضهها را شناسایی نمود .بر این اساس ،زیرحوضههای ،W10 ،W6 ،W31
 W13 ،W7 ،W23 ،W21 ،W22 ،W9 ،W12و  W8به ترتیب سیلخیزترین زیرحوضههای منطقه مطالعاتی به
شمار میآیند .تمامی این زیرحوضهها به استثنای زیرحوضه  W31در قسمتهای میانی حوضه آبریز زنوزچای واقع شدهاند.
این زیرحوضهها از پوشش حفاظتی و گیاهی بسیار پایینی برخوردار هستند که در ترکیب با متغیرهایی مانند شیب زیاد،
سهم زیادی از بارش به طور مستقیم تبدیل به رواناب میشود .این امر ضرورت توجه به اقدامات آبخیزداری در زیرحوضههای
مذکور را به منظور کاهش مخاطرات فرسایش و سیل گوشزد میکند.
 پیک سیالب حوضه آبریز زنوزچای برای بارشهای با دوره بازگشت  2ساله (حدود  15میلیمتر) در حدود  42مترمکعبدر ثانیه است که تا  129مترمکعب در ثانیه برای بارشهای با دوره بازگشت  10ساله ( 30/4میلیمتر) افزایش مییابد .این
مقدار دبی خطر چندانی را متوجه مناطق مسکونی موجود در دشت سیالبی نمیسازد .با این حال ،دبی پیک سیالب برای
بارشهای با دوره بازگشت  50ساله و باالتر به حدود  200مترمکعب در ثانیه و بیشتر از آن بالغ میشود که در صورت عدم
رعایت حریم رودخانه و مخصوصا در قسمتهای پاییندست میتواند تبدیل به مخاطرهای جدی شود .منشا این سیالبها
قسمتهای باالدست و میانی حوضه مطالعاتی میباشد.

شكل  :6پهنهبندي سيلخيزي حوضه آبریز زنوزچاي
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جدول  :3مقادیر دبي پيک سيالبهاي حوضه آبریز زنوزچاي (مترمكعب در ثانيه) با دورههاي بازگشت مختلف (سال)

تهيه نقشه خطر وقوع سيالب با استفاده از منطق فازي
در این قسمت از پژوهش نتایج حاصل از رویهمگذاری فازی الیههای موضوعی موثر بر خطر سیلگیری حوضه آبریز
زنوزچای ارائه میشود .برای تهیه نقشه مذکور از  10متغیر مهم موثر بر خطر سیلگیری استفاده به عمل آمد .اکثر این
متغیرها ژئومورفولوژیکی بوده و نقش عمدهای در خطر وقوع سیالب حوضه ایفا میکنند .با توجه به اینکه متغیرهای مربوطه
دارای واحدها و مقیاسهای اندازهگیری مختلفی میباشند نسبت به استاندارد کردن آنها اقدام گردید .بدین منظور از توابع
عضویت فازی استفاده به عمل آمد .تاثیر هر کدام از این متغیرها و نوع تابع فازی مورد استفاده به صورت خالصه در جدول
( )4ارائه شده است .توزیع فضایی هر کدام از متغیرهای جدول مذکور در شکلهای ( )2و ( )7ارائه شده است.
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جدول  :4تاثيرگذاري و نوع تابع عضویت متغيرهاي موثر بر سيلگيري حوضه آبریز زنوزچاي

متغير

توضيحات

تابع خطی
کاهنده

با افزایش تراکم زهکشی بر میزان سیلگیری افزوده
میشود بنابراین دارای اثر مستقیم است.

تابع خطی
افزایشی

تهیه شده از روی DEM
منطقه

با افزایش عمق دره و هدایت روانابها به این نواحی
بر میزان سیلگیری افزوده میشود .بنابراین دارای اثر
مستقیم است.

تابع خطی
افزایشی

استخراج شبکه زهکشی از
روی  DEMمنطقه و ایجاد
الیه فاصله از آبراهههای اصلی

خطر سیالب در مناطق مجاور رودخانهها بیشتر است و
بنابراین دارای اثر معکوس است.

استخراج شده از روی
نقشه زمینشناسی مقیاس
1:100000

بر اساس نفوذپذیری اثرات آن معکوس و براساس
پتانسل تولید رواناب اثرات آن مستقیم است.

ارتفاع

شيب

تهیه شده از روی DEM
منطقه

جهت شيب

تهیه شده از روی DEM
منطقه

تراكم
زهكشي
عمق دره
فاصله

از

رودخانه
واحدهاي
سنگ-
شناختي
NDVI
كاربري
اراضي

عضویت فازي

با توجه به انتقال روانابهای تولید شده در قسمتهای
مرتفع به سمت اراضی پست و استقرار سکونتگاههای منطقه
در نواحی کمارتفاع دارای اثر معکوسی بر سیالب است.
با توجه به پتانسیل باالی پخش سیالب در اراضی
کمشیب و مکانگزینی بخش عمدهای از سکونتگاهها و
تاسیسات منطقه در این اراضی دارای اثر معکوسی است.
در پژوهش حاضر نقش این متغیر به صورت تاثیر آن
بر ذوب ناگهانی برف و یخ ارتفاعات و مشارکت آن در دبی
رودخانه است.
با افزایش تحدب از میزان سیلگیری منطقه کاسته
میشود بنابراین دارای اثر معکوس است.

تهیه شده از روی تصاویر
 DEMمربوط به ماهواره
ALOS-PALSAR

تحدب سطح

نحوه تاثيرگذاري بر سيل

تابع

تهیه شده از روی DEM
منطقه
استخراج شبکه زهکشی از
روی  DEMمنطقه و تهیه الیه
تراکم زهکشی

استخراج شده از روی
تصاویر ماهوارهای Sentinel-
2
استخراج شده از روی
تصاویر ماهوارهای گوگل ارث

با افزایش تراکم پوشش گیاهی از میزان خطر سیالب
کاسته میشود .بنابراین دارای اثرات معکوس است.
بر اساس نفوذپذیری اثرات آن معکوس و براساس
پتانسل تولید رواناب اثرات آن مستقیم است.

تابع خطی
کاهنده
تابع خطی
کاهنده
تعریف کاربر

کوچک
فازی

بزرگ فازی
خطی
کاهنده
بزرگ فازی
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شكل  :7توزیع فضایي الف :جهت شيب؛ ب :تحدب سطح زمين؛ ج :تراكم زهكشي؛ دNDVI :؛ هـ :عمق دره؛ و :فاصله از آبراهه-
هاي اصلي؛ ز :سازندهاي زمينشناسي در سطح حوضه آبریز زنوزچاي

هدف پژوهش تعیین کنندهی نوع تابع فازی مورد استفاده به منظور ترکیب و رویهمگذاری الیههای موضوعی است .در
کاربست «و» فازی یا اشتراک منطقی ،حداقل یا مینیموم درجه عضویت به کار گرفته میشود .به همین دلیل ،در بین
تمامی الیههای موضوعی اثراگذار بر سیالب ،حداقل ارزش هر پیکسل را برداشت نموده و در الیه نهایی یا نقشه خطر
سیالب اعمال مینماید .درنتیجه تقریبا کل منطقه در کالس خطر سیالب بسیار پایین قرار میگیرد .در ضرب فازی نیز
تمامی  10الیهی موثر در سیالب با یکدیگر ضرب میشوند .به همین دلیل ارزشهای الیه نهایی به صمت صفر تمایل
پیدا میکند و نتایج این عملگر نیز تا حد زیادی مشابه عملگر اشتراک میباشد .در واقع ،دو عملگر مزبور حساسیت بسیار
باالیی در تهیه نقشه خطر وقوع سیالب اعمال میکنند .دو اپراتور «یا» فازی و جمع جبری فازی برعکس دو اپراتور فوق
میباشند و با اعمال این دو عملگر تقریبا کل حوضه آبریز زنوزچای در کالس خطر بسیار باالی سیالب واقع گردید .همانند
 ORبولین (اجتماع منطقی 1که در آن مقادیر عضویت خروجی بوسیله مقادیر ماکزیمم هر الیه ورودی تعیین میگردد)
است .اپراتور «یا» فازی (اجتماع) ،حداکثر درجه عضویت اعضا را استخراج میکند .در جمع جبری فازی نیز ارزش پیکسلها
در الیه نهایی پهنهبندی سیالب به سمت یک تمایل پیدا کرد .درنتیجه ،عملگرهای فوق در پهنهبندی خطر سیالب از
دقت بسیار پایینی برخوردار میباشند .با این حال ،اپراتور گامای فازی ترکیبی از اپراتورهای جمع جبری فازی و ضرب فازی
به حساب میآید (اوری بیک 2و همکاران )2018 ،و به نحو مطلوبی میتواند در خصوص پهنهبندی خطر سیالب در سطح
حوضه آبریز مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد .در شکل ( )8نقشه پهنهبندی سیالب حوضه آبریز زنوزچای با استفاده از
عملگر گامای فازی ارائه گردیده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-

logical union
Avery Bick

1
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شكل  :8پهنهبندي خطر سيلگيري حوضه آبریز زنوزچاي با استفاده از گاماي فازي

نتایج نشان میدهد که در حدود  3/5درصد از سطح حوضه آبریز زنوزچای در کالس با خطر بسیار زیاد 7/3 ،درصد در
کالس خطر زیاد 10/4 ،درصد در کالس خطر متوسط 17/9 ،درصد در کالس خطر بسیار کم و  60/9درصد در کالس
خطر بسیار کم واقع شده است .در واقع ،بخش اعظمی از حوضه آبریز مطالعاتی در قسمتهای باالدست در کالس خطر
بسیار کم و کم واقع شدهاند .دلیل اساسی این امر را میتوان به ارتفاع باال ،شیب تند ،تراکم پوشش گیاهی باال ،تحدب
باال ،تراکم زهکشی پایین و عمق کم درهها نسبت داد .پهنههای در معرض سیالب عمدتا در قسمتهای پاییندست و
همچنین اطراف آبراهههای اصلی در قسمتهای میانی حوضه مطالعاتی توزیع شدهاند .بخش اعظمی از این پهنهها منطبق
بر دشت سیالبی مجاور دو آبراهه اصلی حوضه مطالعاتی میباشند .وجود اراضی کمشیب که پخش سیالب را مساعدت
میکنند ،ارتفاع نسبی پایین که محل هدایت روانابهای باالدست میباشند ،مجاورت با رودخانههای اصلی ،به همپیوستن
دو آبراهه اصلی حوضه در پاییندست حوضه آبریز مطالعاتی ،مقادیر پایین شاخص تحدب و به عبارت دیگر مقعر بودن
سطح زمین که امکان سیلگرفتگی را مهیا میسازد ،مقادیر باالی تراکم زهکشی که در واقع محل پیوستن آبراهههای
منطقه و راس مخروطافکنه زنوزچای میباشد و مقادیر باالی عمق دره از مهمترین عوامل موثر بر توزیع پهنههای سیلگیر
در قسمتهای پاییندست حوضه میباشند .هر چند از نظر کاربری اراضی ،پوشش گیاهی و حضور سازندهای نفوذپذیر
شرایط مساعدی از نظر وقوع سیالب برقرار نیست اما تاثیر این متغیرها در مقایسه با سایر متغیرهای موثر خنثی شده است.
مکانگزینی اغلب سکونتگاههای منطقه در مجاورت آبراهههای اصلی منطقه خطرات ناشی از سیالب را تا حد زیادی
افزایش میدهد .در این رابطه بخش عمدهای از مهمترین سکونتگاه منطقه ،یعنی شهر زنوز ،در کالس خطر کم واقع شده
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است .این امر به دلیل مکانگزینی بخش عمدهای از این شهر بر روی یک میاناب میباشد (شکل  .)9این در حالی است
که برخی از سکونتگاههای منطقه به طور کامل در داخل درهها و دشتهای سیالبی واقع شدهاند .در این رابطه ،هرزند
جدید به دلیل مکانگزینی در داخل دره در معرض مخاطره سیالب ،مخصوصا سیالبهای با دوره بازگشت باال ( 50ساله
و باالتر) ،قرار گرفته است (شکل .)10

شكل  :9مكانگزیني هسته شهر زنوز بر روي یک مياناب باعث كاهش خطر سيالب در سطح شهر شده است

شكل  :10مكانگزیني بخش عمدهاي از روستاي هرزند جدید در داخل دره و مجاورت رودخانه

نتيجهگيري
در پژوهش حاضر به ارزیابی خطر سیالب در سطح حوضه آبریز زنوزچای پرداخته شد .در راستای مدیریت خطر سیالب
تفکیک دو مفهوم سیلخیزی و سیلگیری از اهمیت باالیی برخوردار است که در بیشتر موارد به صورت دو مفهوم متضاد
مطرح میباشند .برای ارزیابی سیلخیزی حوضه مطالعاتی از مدل  HEC-HMSبهره گرفته شد .شبیهسازی بارش-
رواناب میتواند منجر به شناسایی پهنههای سیلخیز در سطح حوضه مطالعاتی شود .در این رابطه ،بر اساس نسبت حجم
دبی پیک به مساحت حوضه ،حوضه مطالعاتی به پنج کالس سیلخیز طبقهبندی گردید .در حالت کلی ،قسمتهای پایین-
دست حوضه مطالعاتی به دلیل حجم زیاد تلفات بارش از سیلخیزی بسیار پایینی برخوردار هستند .برعکس ،قسمتهای
میانی و بخشهایی از باالدست حوضه به دلیل وجود شرایط مساعدی از قبیل فقدان پوشش حفاظتی ،شیبهای تند و
نفوذپذیری اندک خاک از تولید رواناب و پتانسیل سیلخیزی باالیی برخوردار میباشند .روانابهای انتقال یافته از این
پهنهها ،مخصوصا در ارتباط با بارشهای شدید و طوالنیمدت ،عالوه بر فرسایش خاک میتواند خسارات جبرانناپذیری
را در قسمتهای پاییندست به بار آورد.
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به منظور تهیه نقشه خطر سیلگیری حوضه آبریز زنوزچای از رویهمگذاری فازی الیههای موضوعی مرتبط بهره گرفته
شد .بر این اساس ،در حدود  11درصد از سطح حوضه مطالعاتی در کالس خطر زیاد و بسیار زیاد واقع شدهاند .این پهنهها
عمدتا در قسمتهای پاییندست و مجاورت رودخانههای اصلی منطقه قرار دارند .سیالبهای رودخانهای مخصوصا در
محل راس مخروطافکنه زنوزچای و محل بههمپیوستن آبراهههای اصلی حوضه مطالعاتی میتوانند بسیار خطرآفرین باشند.
منابع













امیراحمدی ،ا ،.و شیران ،م .1388 ،.کاربرد مدل  HEC-HMSدر تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر
سیالب دشت کرون ،فصلنامه علمی -پژوهشی جغرافیا و توسعه ،دوره  ،7شماره  ،16صص .153-173
جعفرنیا ،ج ،.و امامقلیزاده ،ص .1392 ،.برآورد سیالب حوضه آبریز رودخانه تالر (زیرحوضه کسیلیان) با استفاده از مدل
 ،HEC-HMSکنفرانس ملی مدیریت سیالب.
حجازیزاده ،ز ،.حسینی ،ع.ر ،.و شادفر ،ص .1395 ،.مکانیابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامهریزی و مهار
سیل با استفاده از مدل ( HEC-HMSمطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان) ،جغرافیا (فصلنامه علمی -پژوهشی و
بینالمللی انجمن جغرافیای ایران) ،دوره جدید ،سال چهاردهم ،شماره  ،51صص .41-31
حسینزاده ،م.م ،.و ایمنی ،س .1395 ،.مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز قوچک  -رودک با استفاده از مدل HEC-
 ،HMSپژوهشهای دانش زمین ،سال هفتم ،شماره  ،25صص .43-31
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