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چكیده
سیالبها از جمله مخربترین و فراوانترین بالیاي طبیعي هستند .در این رابطه ،پهنهبندي خطر
سیالب یكي از روشهاي كارآمد در زمینه مدیریت و كاهش اثرات سیالب به شمار ميآید .در این
تحقیق به ارزیابي مكاني و پهنهبندي خطر رخداد سیل در سطح حوضه آبخیز قوريچاي واقع در نیمه
جنوبي و غرب استان اردبیل پرداخته شد .در این رابطه 10 ،معیار موثر بر رخداد سیل به كار بسته
شد .این معیارها عبارتنداز :ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،تحدب سطح زمین ،سازندهاي زمینشناسي،
تراكم زهكشي ،شماره منحني ( ،)CNفاصله از آبراهه ،كاربري اراضي و پوشش گیاهي .در این میان،
متغیر شیب زمین با وزن ( 0/26مستخرج از مدل فرایند تحلیل شبكه) نقش عمدهاي در شناسایي
پهنههاي پرخطر سیالب ایفا ميكند .جهت تلفیق و رويهمگذاري الیههاي موضوعي مذكور با هدف
تهیه نقشه پهنهبندي خطر سیالب از دو مدل منطق فازي و فرایند تحلیل شبكهاي ( )ANPدر بستر
سیستم اطالعات جغرافیایي ( )GISاستفاده به عمل آمد .پهنهبندي خطر سیالب حوضه آبخیز قوري-
چاي نشان داد كه در حدود  18درصد از مساحت حوضه آبخیز مطالعاتي در كالسهاي با خطر زیاد و
بسیار زیاد واقع شدهاند .خطر سیالب در بستر درههاي اصلي و اراضي پاییندست حوضه مورد مطالعه
به دالیل ژئومورفومتریكي از قبیل شكلگیري و توسعه دشتهاي سیالبي ،ارتفاع نسبي پایین ،مقعر
بودن سطح زمین و آهنگ سریع حركت روانابهاي باالدست از پتانسیل رخداد باالیي برخوردار مي-
باشد .بعالوه ،مكانگزیني مناطق مسكوني در دشتهاي سیالبي پاییندست حوضه خطر وقوع سیالب
در این پهنهها را افزایش داده است.

واژگان كلیدي :سیالب ،منطق فازي ،مدل  ،GIS ،ANPقوريچاي.
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مقدمه

سیالب به افزایش خطرناک دبی یک رودخانه یا مسیل گفته میشود .این پدیده در تاریخ بشر از سابقهی زیادی برخوردار
است و یکی از زیانآورترین و مخربترین حوادث طبیعی به شمار میآید .شهرهای قدیمی معموال با توجه به دسترسی
آسانتر به آب در کنارهی رودخانهها شکل گرفتهاند؛ به همین دلیل از طغیان رودخانهها متاثر گردیده و متحمل خسارات و
تلفاتی میشوند(حافظی مقدس و غفوری .)57 :1388 ،سیالب زمانی اتفاق میافتند که آب از رودخانهها ،جویبارها و
کانالهای آب خارج گردد ،به بیان دیگر مجرای طبیعی خود را ترک نماید .هنگامی شاهد چنین رخدادی میباشیم که
ظرفیت کانال یا رودخانه کامال از آب پر شده باشد و وارد دشتهای سیالبی و مناطقی که مردم در آن سکونت دارند گردد.
سیالبها تمامی راههای حمل و نقل (خیابانها ،بزرگراهها و معابر عمومی) ،امکانات تفریحی ،تجاری ،صنعتی و غیره را
متاثر میسازند .هنگامی که بارندگی سنگینی اتفاق بیفتد و تمامی این آب نتواند به داخل خاک نفوذ کند ،حجم زیادی از
آب وارد سیستمهای زهکشی میگردد و کانالهای آبی را لبریز میسازد .حجم اضافه و مازادی که نمیتواند زهکشی شود،
به دشتهای سیالبی وارد میشود و از توپوگرافی و پستی و بلندیهای منطقه مجاور رودخانه متاثر میشود .این رویدادها
به صورت نامنظم و وابسته به جریانات اقلیمی منطقهای و محلی اتفاق میافتند .به این نوع سیالب ،سیالب رودخانهای
اطالق میگردد(فیلیپ و همکاران .)1181 :2006 ،1درواقع ،سیل یک رخداد ناگهانی و رویداد سریع و مخرب به شمار
میآید که میتواند عوارض ویرانگر از قبیل تخریب شهرها را در پی داشته باشد .همه ساله در نقاط مختلف دنیا ،جان و
مال بسیاری از مردم در اثر وقوع سیل در معرض خطر قرار میگیرد .بر اساس آمار سازمانهای تخصصی ملل متحد در
یک دهه در  130مورد وقوع سیالبهای بزرگ افزون بر  64103نفر تلفات انسانی و  9/06میلیارد دالر خسارت اقتصادی
محسوس به بار آورده است .در سالهای اخیر ،توسعه شهرها و صنایع مختلف در دشتهای سیالبی ،باالخص در کنارهها
و حاشیه رودخانهها موجب گردیده تا ساکنین و اماکن موجود در ناحیه ،در معرض خطر سیالب قرار گیرند ،که در این راستا
مسائل و مشکالت زیادی برای شهرنشینان ،مالکان زمینهای زراعی و صنایع و کارگاههای حاشیه رودخانهها در طی رخداد
سیل ایجاد میشود(امیدوار .)181 :1392 ،به همین دلیل ،سیالبها در طول تاریخ رایجترین ،مرگبارترین و پرهزینهترین
مخاطره در میان خوادث طبیعی محسوب میشوند .خطر رخداد سیالب طی زمان افزایش یافته است ،بهخصوص از زمانی
که بسیاری از کشورها پروانهها و مجوزهای ساخت و ساز در دشتهاى سیالبی را صادر نمودند و حتی رشد تجاری و
مسکونی در این مناطق را تشویق نمودند(خیریزاده و همکاران .)41 :1393 ،در کنترل و مبارزه با اثرات سیالب شناسایی
فاکتورها و پارامترهای تاثیرگذار بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است .به بیان دیگر قبل از هر گونه برنامهریزی به منظور
کنترل سیالب ،میبایست رفتار فرایندهای آن را به خوبی درک کرد(قنواتی .)175 :1382 ،در واقع ،اندازه و تناوب رخداد
سیالب در هر منطقه وابسته به عوامل متعددی است .مشخصههای فیزیکی حوضه آبخیز مانند :شکل ،شیب ،شبکه آبراهه
و پستی و بلندیهای زمین همراه با ویژگیهای هیدرولوژیکی از قبیل :بارش ،ذخیره و تلفات برگابی و چاالبی ،تبخیر و
تعرق ،تخلخل و نفوذپذیری و اقدامات ناشی از فعالیتهای انسانی در وقوع و تشدید سیالب و یا کاهش و افزایش میزان
تلفات و خسارات حاصل از آن مشارکت دارند .شناسایی این عوامل و طبقهبندی آنها در هر منطقهای ،از اصول اساسی و
اولیه مهار سیالب و کاهش مخاطرات آن به شمار میرود(فاضل و همکارن .)122 :1396 ،با توجه به علل گوناگون و
تاثیرگذار در وقوع سیالب ،میتوان با اعمال روشها ،اقدامات و راهکارهای علمی و عملی از بروز بسیاری از سیلها
جلوگیری نموده و در سیلهایی که نتوان از رخداد آنها جلوگیری کرد ،با انجام اقدامات متنوع از قبیل پهنهبندی خطر
سیالب و متعاقب آن تعیین کاربری متناسب برای پهنههای سیلگیر ،خسارات و تلفات ناشی از آن را کاهش داد(زینی وند
و همکاران .)3 :1385 ،نقشه پهنهبندی خطر سیالب میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در برنامهریزی مسیر رشد و توسعه
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آتی شهر ،همچنین شناخت مناطقی که در آن توسعه زیرساختهای تخلیه و زهکشی سیالب ضروری میباشد مورد
استفاده قرار گیرد .در این رابطه ،تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره ( ،)MCDAروش و تکنیک مورد نیاز جهت تجزیه و
تحلیل مسائل پیچیده مرتبط با تصمیمگیری را ،که اغلب شامل دادهها و معیارهای غیرقابل مقایسهاند ،مهیا میسازد(صالحی
و همکاران .)182 :1392 ،در این راستا ،امروزه بهرهگیری از علوم جدید به ویژه تکنیـک دورسنجی ( )RSو سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISبه برنامهریزان کمک میکند تا ارزیابی سریعی از پتانسیل خطرات طبیعـی از جمله سـیل را در حـداقل
زمـان داشـته باشـند و لـذا تصـاویر ماهوارهای و سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور شناسایی مناطق سیلخیز ،تعیین
گسترهی سیل ،پهنهبندی مناطق سیلگیر و تخمین خسارات وارده در سطح وسیعی استفاده میشود(بروشکه و همکاران،
 .)5 :1385مطالعات داخلی و خارجی متعددی در این زمینه صورت گرفته است که میتوان به مطالعات داخلی اشاره کرد از
جمله :عابدینی و بهشتی جاوید ( )1395در تحقیقی با بهرهگیری از مدلهای فرآیند تحلیل شبکه و منطق فازی و با استفاده
از  10معیار طبیعی و انسانی ،حوضه رودخانه لیقوانچای را از نظر پتانسیل سیلخیزی مورد ارزیابی قرار دادند .مطابق نتایج
حاصله بیشترین تمرکز سطوح با خطر سیالب باال در بخشهای پاییندست حوضه و در زمینهای پست و کم شیب واقع
شده که در آنها به دلیل شیب پایین و عمق زیاد رسوبات و مواد نفوذپذیر امکان نفوذ بیشتر بارشها وجود دارد و قدرت
تولید رواناب این مناطق در مقایسه با سایر بخشها بسیار کم است .حاتمینژاد و همکاران ( )1396به پهنهبندی خطر سیل
با استفاده از تحلیل چندمعیاره و  GISدر سطح شهرستان ایذه پرداختند .برای رسیدن به این هدف از  11شاخص شامل،
آبخوانها ،اقلیم ،پوشش گیاهی ،ارتفاع ،خاکشناسی ،فاصله از شبکه آبراهها ،سازندههای زمینشناسی ،کاربری اراضی،
هم تبخیر ،همبارش و همدما استفاده کردند .نقشه نهایی پهنهبندی سیالب نشان داد که حدود  43درصد از شهرستان در
پهنه خطر خیلی زیاد 16/14 ،درصد در پهنه خطر زیاد 12/46 ،درصد در پهنه خطر متوسط 10/91 ،درصد در پهنه خطر
کم و  8/3درصد خیلی کم از لحاظ سیلگیری قرار دارد .مددی و همکاران ( )1397به بررسی و تحلیل فضایی خطر سیالب
در حوضه آبخیز خیاوچای پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،شیب و بارش به ترتیب بیشترین
تاثیر را بر ایجاد سیل در حوضه دارند .مددی و همکاران ( )1397به پهنه بندی خطر سیالب حوضه آبخیز خیاوچای با
استفاده از تلفیق روشهای  SCS-CNو  WLCپرداختند .نتیجه گرفتند که عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،شیب و بارش به
ترتیب با ضریب وزنی  0/139 ،0/163 ،0/173و  ،0/133بیشترین تأثیر را بر ایجاد سیل در حوضهی مطالعاتی دارند.
همچنین ،با توجه به نتایج به دست آمده به ترتیب  41/457و  75/875کیلومترمربع از مساحت محدوده ،در طبقهی بسیار
پرخطر و پرخطر قرار دارند .همچنین مطالعات خارجی عبارتند از :چن 1و همکاران ( )2009مدلی را بر اساس سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISو رواناب سطحی تجمعی و رواناب بارش برای سیالب شهری ارائه کردند .کاربست این مدل به منظور
تهیه نقشه مخاطره سیالب بخشی از شهر ممفیس ایاالت متحده آمریکا بیانگر کارایی باالی  GISدر پهنهبندی خطر
وقوع سیالب است .فرناندز و لوتز )2010( 2با بهرهگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISو تحلیل تصمیمگیری
چندمعیاره به پهنهبندی خطر وقوع سیالب شهری در استان توکومان 3آرژانتین اقدام نمودند .آنها پنج معیار فاصله از
شبکههای زهکشی ،توپوگرافی (ارتفاع و شیب) ،سطح ایستابی آبهای زیرزمینی ،و کاربری زمین شهری را با استفاده از
مدل  AHPدر چارچوب یک سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتلفیق نمودند .نقشه پهنهبندی خطر وقوع سیالب نشان
داد که مخاطرهآمیزترین پهنهها منطبق بر زمینهای پست با شیب کمتر از  0/6درصد و وجود کانالهای با ساماندهی
اندک است .قین 4و همکاران ( )2011در محدوده بزرگـراههـای منطقـه فیولینـگ چـین بر اساس معیارهـای زمینشناسی،
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شدت بارندگی ،تناوب سـیل ،ژئومورفولـوژی و پوشش گیاهی ،به پهنهبندی خطر وقوع سـیالب بـا بهرهگیری از مـدل
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاقدام نمودند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که در کل منطقه مطالعاتی ،سطوح
بسیار خطرناک ،خطرناک ،با خطر متوسط و با خطر پایین به ترتیب  11/89درصد 41/65 ،درصد 32/20 ،درصد و 14/26
درصد از منطقه را در برمیگیرند .القمدی 1و همکاران ( )2012رشد و توسعه فیزیکی شهری و ریسک سیلگرفتی شهر
مکه را با توجه دو رخداد مهم سیل در سالهای  1990و  2010با استفاده از تحلیلهای مکانی سیستم اطالعات جغرافیایی
( )GISپهنهبندی کردند و نقشه پتانسیل سیالب شهری را در مناطق مختلف آن به دست آوردند .نتایج نشان میدهد که
مناطق مسکونی شهر مکه در طی دوره زمانی مورد مطالعه ( 2010-1990میالدی) تا  197درصد افزایش یافته است ،این
درحالی است که مساحتهای سیلگیر شهر تا  248درصد افزایش یافته است .این امر به دو دلیل اساسی بوده است-1 :
استقرار مناطق مسکونی جدید در مناطق مستعد سیالب کنونی؛  -2ساخت و ساز و غیرقابل نفوذ شدن سطوح گستردهای
از منطقه که باعث افزایش خطر رواناب سطحی شده است .بلمونته و گارسیا )2012( 2مخاطره وقوع سیالب در شرق اسپانیا
را پهنهبندی نمودند .آنها با کاربست تکنیک  GISو ترکیب و رویهمگذاری متغیرها و الیههای تاثیرگذار در خطر سیالب،
نقشه پهنهبندی خطر سیالب را تهیه نمودند و منطقه مطالعاتی را به پنج طبقه خطر طبقهبندی نمودند .هاگ 3و همکاران
( )2012توانمندیها و ظرفیتهای باالی سامانه اطالعات جغرافیای ( )GISو سنجش از دور ( )RSرا در ارزیابی پهنهبندی
خطر وقوع سیالب خاطر نشان ساختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو
تکنیکهای دورسنجی ( )RSمیتواند ارزیابی سریع و جامعی از پهنههای سیلگیر حوضههای آبریز را میسر سازد .این
امر بهویژه در حوضههای آبریز فاقد آمار و اطالعات دارای اهمیت شایان توجهی است .شارما 4و همکاران ( )2018به ارزیابی
ریسک سیالب در حوضه رودخانه کوپیلی واقع در آسام هندوستان با استفاده از یک رویکرد تحلیل چندمعیاره پرداختند.
دادههای مورد استفاده آنها شامل تصاویر ماهوارهای چندزمانه ،دادههای اجتماعی -اقتصادی (مبتنی بر پنج متغیر
سرشماری) ،زیرساختها (شبکه ارتباطی) و کاربری اراضی بود .نتایج نشان داد که در حدود  24837هکتار از اراضی منطقه
به همراه  95روستا در پهنههای با خطر زیاد رخداد سیل قرار دارند.
در پژوهش حاضر ،خطر وقوع سیالب در سطح حوضه آبخیز قوریچای مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به وسعت زیاد،
حاکمیت شرایط اقلیمی نیمهخشک و وجود سکونتگاههای پرشمار در منطقه ،میتوان به اهمیت ارزیابی و پهنهبندی خطر
سیالب در سطح حوضه آبریز قوریچای پی برد .این امر مخصوصا در رابطه با وجود سکونتگاههای انسانی زیاد ،وجود
اراضی کشاورزی گسترده و حفاظت منابع آب و خاک از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد .بنابراین ،پهنهبندی خطر
سیالب در سطح حوضه مطالعاتی یکی از گامهای اساسی در زمینه اقدامات مدیریتی در رابطه با کاهش و مقابله با خطر
سیالب میباشد.
مواد و روش
معرفي منطقه مورد مطالعه

در پژوهش حاضر خطر وقوع سیالب در سطح حوضه آبخیز قوریچای مورد بررسی قرار میگیرد .این حوضه در استان
اردبیل و در محدوده اداری شهرستانهای نیر ،اردبیل و کوثر قرار گرفته است .بخش عمده این حوضه در محدوده شهرستان
نیر واقع شده است .حوضه مطالعاتی از نظر موقعیت ریاضی در مختصات جغرافیایی  48درجه و  2دقیقه تا  48درجه و 31
دقیقه طول شرقی و  37درجه و  46دقیقه تا  38درجه و  11دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .مساحت این حوضه در
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حدود  824کیلومترمربع و محیط آن در حدود  240کیلومتر میباشد .آبراهه اصلی این حوضه رودخانه قوریچای میباشد
که از دامنههای شمال شرقی رشته کوه بزقوش (گچیقیران) با ارتفاع تقریبی  2300متر از سطح دریا سرچشمه میگیرد.
در سطح حوضه آبخیز قوریچای  75نقطه روستایی و یک نقطه شهری (کورائیم) وجود دارد .اکثر این سکونتگاهها در داخل
درههای حوضه آبخیز و مجاورت آبراهههای اصلی مستقر شدهاند .این امر میتواند مخاطرات ناشی از رخداد سیالب را
افزایش دهد .شکل  1موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز قوریچای را نشان میدهد.

شكل  :1موقعیت حوضه آبخیز قوريچاي در استان اردبیل(منبع :نویسندگان)1398 ،

مواد و ابزارهاي تحقیق

در این پژوهش به منظور تحلیل خطر سیالب در سطح حوضه آبخیز قوریچای ،دادهها و ابزارهایی به شرح زیر مورد
استفاده قرار گرفت :نقشههای توپوگرافی منطقه با مقیاس  ،1:50000نقشههای زمینشناسی منطقه با مقیاس 1:100000
شامل برگههای اردبیل و گیوی ،نقشه خاکشناسی مقیاس  1:250000تهیه شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب ،مدل
رقومی ارتفاع ( )DEMمنطقه مربوط به ماهواره  ALOS – PALSARبا قدرت تفکیک مکانی  12/5متر ،تصاویر
ماهوارهای مربوط به ماهواره  Sentinel2با قدرت تفکیک فضایی  10متر به منظور تهیه تراکم پوشش گیاهی ()NDVI
حوضه آبخیز مطالعاتی و دادههای هواشناسی و اقلیمی شامل دادههای مربوط به ایستگاه سینوپتیک اردبیل و دادههای
ایستگاههای بارانسنجی مستقر در داخل حوضه آبخیز مطالعاتی .همچنین در پژوهش حاضر برای آمادهسازی ،استخراج
متغیرها و پارامترهای پژوهش و همچنین اجرای مدلها از نرمافزارهای  Arc GISهمراه با اکستنشن ،Arc Hydro
نرم افزار  ENVIبرای پردازش تصاویر ماهوارهای و نرمافزار  Super Decisionجهت اجرای مدل فرایند تحلیل
شبکهای ( )ANPاستفاده گردید.
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روش تحقیق

به منظور مدلسازی خطر وقوع سیالب در سطح حوضه آبخیز قوریچای از دو مدل منطق فازی و فرآیند تحلیل شبکه
( )ANPدر چارچوب سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده شد که در ادامه توضیحاتی در خصوص این مدلها ارائه
میشود.
مدل ANP

فرایند تحلیل شبکهای یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد و در مجموعه مدلهای جبرانی قرار میگیرد.
این مدل بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده و در آن ،شبکه جایگزین سلسله مراتب گردیده است .روش
تحلیل شبکهای میتواند به مانند ابزاری موثر در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که ارتباط داخلی عناصر یک سیستم به
صورت ساختار شبکهای شکل میگیرند(فرجی سبکبار .)52 :1392 ،فرایند تحلیل شبکهای هر موضوع و مسالهای را به
مثابه «شبکهای» از معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها (همه اینها عناصر نامیده میشوند) که با یکدیگر در خوشههایی جمع
شدهاند ،در نظر میگیرد .تمامی عناصر در یک شبکه میتوانند به هر شکل دارای ارتباط با یکدیگر باشند .به عبارت دیگر
در یک شبکه بازخورد و ارتباط متقابل بین و میان خوشهها امکانپذیر است .بنابراین تحلیل شبکهای را میتوان متشکل از
دو قسمت دانست :سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکهای .سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف ،معیارها و زیرمعیارها را
شامل شده و بر ارتباط درونی سیستم تاثیرگذار است و ارتباط شبکهای وابستگی بین عناصر و خوشهها را شامل میشود.
این قابلیت  ANPامکان در نظر گرفتن وابستگیهای متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به
مسائل پیچیده ارائه میکند .تاثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک شبکه توسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته میشود.
فرایند تحلیل شبکهای را در چهار مرحله زیر میتوان خالصه کرد:
الف -ساخت مدل و تبدیل مساله /موضوع به یک ساختار شبکهای ،ب -تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای
اولویت ،ج -تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد و د -انتخاب گزینه برتر
منطق فازي

براساس تئوری فازی یک عنصر میتواند تا درجاتی و نه کامالً ،عضو یک مجموعه باشد .به عبارت دیگر یک مجموعه
فازی ،مجموعهای از المانها با ویژگیهای مشابه میباشد که در آن ،مجموعه دارای درجهای مشخص از صفر تا یک
است .مقدار صفر به مفهوم عدم عضویت و مقدار یک به مفهوم عضویت کامل میباشد .در منطق فازی با بهرهگیری از
توابع مختلف فازی میتوان دادهها و معیارها را بنا به عملکردشان در محدوده بین صفر تا یک قرار داد و در نتیجه سطح
تأثیر هر یک از طبقات معیارها را در وقوع یک پدیده همچون سیل نشان داد(عابدینی و بهشتی جاوید .)296 :1395 ،با
استفاده از نظریه فازی مـیتـوان متغیرهـای نـادقیق و مـبهم را بـه شـکل ریاضی تبدیل کرد(ولیزاده کامران:1386 ،
 .)157منطق فازی شیوههای مرسوم برای طراحـی و مـدلسـازی یـک سیـستم را کـه نیازمند ریاضیات پیشرفته و نسبتا
پیچیده است با استفاده از مقادیر و شرایط زبانی و یا به عبارتی دانش فـرد خبـره و بـا هدف سادهسازی و کارآمدتر شدن
طراحی سیستم ،جایگزین و یا تا حد زیادی تکمیل مینماید(نسرین نژاد .)21 :1393 ،این نظریه در الگـو کـردن پدیـدههـای
فیزیکـی ،نقـشهبـرداری و طبقـهبنـدی بطـور گـسترده اسـتفاده شـده اسـت(وهابی .)36 :1385 ،در مدل فازی هر عضو
همزمان در مجموعههای مختلـف ولـی بـه درجـات متفـاوت عـضویت دارد .درجات عضویت مقادیر بین صفر و یک و
نیز خود این دو حد را میپذیرد(ولیزاده کامران .)157 :1386 ،در فرآیند فازیسازی ،جهت عضویت در مجموعه ،ایدهآلی
تعریف میگردد .به هر مقداری از پدیده که نسبت به هسته تعریف مجموعه ،مرکزیتر باشد ،ارزش  1اختصاص مییابد و
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به مقادیری که به طور قطع ،بخشی از مجموعه نمیباشند ،ارزش  0تخصیص داده میشود .مقادیری که بین این دو حد
واقع میشوند ،در منطقه انتقال یا گذار مجموعه قرار میگیرند (ازری.)2012 ،1
بحث و یافتهها

در این تحقیق با توجه به محدودیت دادههای موجود از  10فاکتور موثر در بروز سیالب استفاده شد .برخی از این فاکتورها
به صورت مستقیم و برخی از آنها به صورت غیرمستقیم در خطر وقوع سیالب در سطح حوضه آبخیز قوریچای تاثیرگذارند.
این فاکتورها را میتوان به سه دسته اصلی طبقهبندی نمود که عبارتنداز :فاکتورهای ژئومورفولوژیکی شامل ارتفاع ،شیب،
جهت شیب ،تحدب سطح زمین و سازندهای زمینشناسی؛ فاکتورهای هیدرولوژیکی شامل تراکم زهکشی ،شماره منحنی
( )CNو فاصله از آبراهههای اصلی؛ و فاکتورهای پوشش زمین که خود شامل متغیرهای کاربری اراضی و پوشش گیاهی
میشود.
تحلیل فضایي فاكتورهاي ژئومورفولوژیكي

نمودار آلتیمتری حوضه آبخیز قوریچای نشان میدهد که در حدود  5درصد از سطح حوضه در طبقه ارتفاعی  1368تا
 1450متر واقع شده است که منطبق بر قسمتهای خروجی حوضه میباشد .همچنین در حدود  4درصد از سطح حوضه
در دو طبقه ارتفاعی  2150تا  2250متر و  2250تا  2564متر واقع شدهاند که منطبق بر چندین نقطه ارتفاعی در باالدست
حوضه و رشتهکوه بزقوش میباشد .همچنین حدود  6درصد سطح حوضه در طبقه ارتفاعی  2050تا  2150متر واقع شده
است .سایر طبقات ارتفاعی تا حدودی به صورت یکنواخت توزیع شدهاند و هر کدام از طبقات بین  10تا  17درصد از سطح
حوضه را دربرمیگیرند(شکل  2الف) .میانگین شیب حوضه آبخیز قوریچای  15درصد است .تقریبا  21درصد از سطح
حوضه آبخیز قوریچای (با مساحت تقریبا  170کیلومترمربع) دارای شیب کمتر از  5درصد و در حدود  25درصد از سطح
حوضه (با مساحت  209کیلومترمربع) دارای شیبهای بین  5تا  10درصد است(شکل  2ب) .حوضه آبخیز قوریچای عمدتا
بخشهایی از دامنههای شمال شرقی رشتهکوه بزقوش را زهکشی میکند .بنابراین روند عمومی حوضه مطالعاتی جنوب
غربی -شمال شرقی میباشد .درحدود  2/8درصد از حوضه مطالعاتی شامل اراضی مسطح است .شیبهای جنوب غربی با
 7/7درصد و شیبهای جنوبی با  8درصد از کمترین میزان توزیع فضایی در سطح حوضه برخوردار هستند .در مرتبه بعد
شیبهای غربی با حدود  10درصد و شیبهای شمالی با حدود  12درصد و شیبهای شمالشرقی با حدود  13درصد در
مرتبه بعد قرار دارند .مساحت شیبهای شرقی ،جنوب شرقی و شمال غربی در سطح حوضه تقریبا برابر بوده و هر کدام
حدود  15درصد از سطح حوضه را دربرمیگیرند(شکل  2پ) .در خصوص اثرگذاری شاخص تحدب زمین بر خطر رخداد
سیالب میتوان گفت که قسمتهایی از سطح حوضه آبخیز قوریچای که از تحدب باالیی برخوردار هستند روانابهای
ناشی از بارش با سرعت باالیی تخلیه شده و به تعبیر دیگر امکان تجمع و انباشت آب وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت
که در این قسمتها خطر سیالب یا وجود ندارد و یا به حداقل ممکن میرسد .در مقابل ،در قسمتهایی از حوضه آبخیز
مورد مطالعه که از تحدب بسیار پایینی برخوردار میباشند و یا به بیان دیگر سطوح مقعّری هستند احتمال تجمع و انباشت
آب بسیار زیاد است و از اینرو در معرض سیل و آبگرفتگی هستند(شکل  2ج) .واحدهای سنگشناسی بر اساس نقشههای
زمینشناسی مقیاس  1:100000اردبیل و کیوی(سازمان زمینشناسی کشور) ،شامل الف) سازندهای زمینشناسی با مقاومت
زیاد و تخلخل و نفوذپذیری اندک(واحدهای  Ev ،Mdtو  ،)Ebaب) سازندهای زمینشناسی با مقاومت ،تخلخل و
نفوذپذیری متوسط(واحدهای  Ngms ،Oms ،Mptو  ،)Ocج) سازندهای زمینشناسی با فرسایشپذیری زیاد ،تخلخل و
نفوذپذیری باال(واحدهای  Qt2 ،Qt1و  ،)Qalمیباشد(شکل  2د).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Esri
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شكل  :2توزیع فضایي پارامترهاي ژئومورفولوژیكي در سطح حوضه قوري چاي(منبع :نویسندگان)1398 ،
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فاكتورهاي هیدرولوژیكي

مالحظه میشود که تراکم زهکشی باال در پایین دست حوضه دیده میشود و از این نظر نواحی جنوبی حوضه قوریچای
و ارتفاعات مجاور خط تقسیم در قسمتهای غربی و شرقی حوضه از پایینترین میزان شاخص تراکم زهکشی برخوردار
میباشند .با توجه به توزیع فضایی مقادیر شاخص تراکم زهکشی حوضه مطالعاتی (شکل  3الف) میتوان گفت که در جهت
پاییندست حوضه با دریافت شاخهها و انشعابات گوناگون بر میزان تراکم زهکشی و دبی رودخانه افزوده میشود .اهمیت
این روند در رابطه با بارشهای رگباری مخصوصا در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار به طور محسوسی افزایش
مییابد .در پژوهش حاضر ،با توجه به فقدان ایستگاه سینوپتیک و در دسترس نبودن دادههای دقیق بارش در حوضه
مطالعاتی از شماره منحنی ( )CNحوضه به عنوان متغیر حایگزین استفاده به عمل آمد .از اینرو ،محاسبه مقادیر  CNدر
قسمتهای مختلف حوضه مطالعاتی و مشارکت دادن آن در همپوشانی الیههای موضوعی موثر بر سیالب کمبود دادههای
مرتبط با بارش را تا حدودی جبران مینماید زیرا هر چه اندازه که مقدار  CNدر قسمتهایی از حوضه دارای ارقام باالیی
باشد به همان اندازه آبدوی و تولید رواناب در آن قسمت از حوضه زیادتر میباشد و به همین دلیل ارتفاع رواناب ناشی از
بارشهای با طول مدت مختلف در آن قسمت از حوضه دارای مقادیر بیشتری خواهد بود(شکل  3ب) .از طریق انطباق
الیه فاصله از آبراههها با مناطق مسکونی منطقه میتوان نتیجه گرفت که در محدوده حوضه آبخیز قوریچای تقریبا 33
درصد از مناطق مسکونی (روستاها و شهر کورائیم) با مساحت  182/6هکتار در فاصله بین  0تا  300متری آبراهههای
اصلی (آبراهههای رده  5و  )6واقع شدهاند .این اراضی مسکونی به دلیل مجاورت و نزدیکی به رودخانه در معرض سیالب
قرار دارند .همچنین بالغ بر  14درصد مناطق مسکونی با مساحت تقریبی  78/3هکتار در فاصله بین  300تا  600متری
رودخانههای منطقه استقرار یافتهاند که از نظر مخاطره سیالب در رده دوم قرار دارند(شکل  3پ).
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شكل  :3توزیع فضایي پارامترهاي هیدرولوژیكي در سطح حوضه قوري چاي(منبع :نویسندگان)1398 ،

فاكتورهاي پوشش زمین

الیه کاربری اراضی حوضه آبخیز قوریچای از روی تصاویر ماهوارهای لندست استخراج شد .این الیه شامل هشت کاربری
مختلف است .این کاربریهای عبارتنداز :مناطق مسکونی (روستاها و شهر کورائیم) ،باغات ،زمینهای زراعی مخلوط با
باغات ،اراضی دیم ،مراتع با پوشش گیاهی خوب ،مراتع با پوشش گیاهی متوسط ،اراضی بایر و برونزدهای سنگی و در
نهایت تودههای آب .بخش اعظمی از سطح حوضه آبخیز قوریچای شامل اراضی دیم میباشد .در واقع در حدود  52درصد
از سطح حوضه یعنی بالغ بر  432کیلومتر از سطح حوضه به این نوع کاربری اختصاص یافته است .کاربری مراتع متوسط
با مساحت تقریبی  248کیلومترمربع دومین کاربری وسیع منطقه محسوب میشود که در حدود  30درصد از سطح حوضه
را شامل میشود .مراتع با پوشش گیاهی خوب در حدود  6درصد از سطح حوضه ( 52کیلومترمربع) را شامل میشوند و به
طور عمده در قسمتهای باالدست حوضه (جنوب حوضه) پراکنده شدهاند .اراضی کشاورزی آبی منطقه شامل باغات (5/6
درصد با مساحت  46/5کیلومترمربع) و زراعت ( 3/3درصد با مساحت  27/3کیلومترمربع) عمدتا در مجاورت آبراهههای
اصلی منطقه واقع شدهاند .در نهایت اراضی بایر با  1/3درصد در حدود  10/6کیلومترمربع از سطح حوضه را شامل میشوند.
مناطق مسکونی با  0/66درصد و مساحت تقریبی  5/5کیلومترمربع و تودههای آب با  0/23درصد و مساحت 1/9
کیلومترمربع کموسعتترین کاربریهای موجود در حوضه آبخیز قوریچای به شمار میآیند(شکل  4الف) .با توجه به مقادیر
شاخص پوشش گیاهی 1و توزیع فضایی آن میتوان نتیجه گرفت که در حدود  20درصد از سطح حوضه دارای مقادیر
 NDVIنزدیک به صفر یا کمتر از آن؛ در حدود  31درصد دارای مقادیر  0/09تا  0/14و  24درصد دارای مقادیر  0/14تا
 0/19میباشد .بخش اعظمی از پاییندست (به استثنای دره اصلی قوریچای) و غرب حوضه مطالعاتی متعلق به این
کالسها هستند که در بیشتر موارد شامل اراضی دیم میباشند .پوشش گیاهی همبستگی باالیی را با توزیع ارتفاعات و
بارش منطقه نشان میدهد به طوری که با افزایش ارتفاع و به تبع آن افزایش بارش بر میزان شاخص  NDVIنیز افزوده
میشود .باالترین مقادیر این شاخص (بیشتر از  )0/5در اطراف آبراهههای اصلی (مخصوصا در قسمتهای پاییندست
حوضه) و بخشهایی از جنوب حوضه (باالدست) دیده میشود .مقادیر باالتر شاخص  NDVIدر مجاورت آبراهههای اصلی
منطقه عموما منطبق بر زمینهای کشاورزی آبی و باغات میباشد(شکل  4ب).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
NDVI
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شكل  :4توزیع فضایي پارامترهاي پوشش زمین در سطح حوضه قوري چاي(منبع :نویسندگان)1398 ،

فازيسازي معیارهاي موثر بر خطر وقوع سیالب در حوضه قوريچاي

در تحقیق حاضر از منطق فازی به منظور استاندارد کردن الیههای موضوعی استفاده شد .در طی فرایند فازیسازی،
ارزشهای هر یک از سلولها یا پیکسلهای الیههای موضوعی به دامنه همسان بین صفر تا یک تبدیل میشود .در این
فرایند باالترین مقدار عددی یعنی ارزش  1به حداکثر عضویت و پایینترین ارزش عددی یعنی عدد  0به حداقل عضویت
در مجموعه تخصیص داده میشود .در جدول ( )1نوع تابع فازی هر کدام از معیارهای تحقیق به همراه توضیحات مربوطه
ارائه شده است .همچنین در شکلهای ( )5تا ( )14الیههای فازیشده تحقیق نشان داده شده است.
جدول  :1نوع توابع فازيساز الیههاي موضوعي تاثیرگذار بر سیلگیري حوضه آبخیز قوريچاي(منبع :نویسندگان)1398 ،

متغیر
ارتفاع
شیب
جهت شیب
تراکم زهکشی
تحدب سطح زمین
پوشش گیاهی
فاصله از رودخانه
سازندهای زمینشناسی
کاربری اراضی
ارتفاع رواناب

توضیحات
با افزایش ارتفاع از مخاطره سیالب کاسته میشود.
با افزایش شیب از مخاطره سیالب کاسته میشود و برعکس.
کالسهبندی مجدد و اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در خطر سیالب و
سپس فازی کردن
با افزایش تراکم زهکشی خطر سیالب افزایش مییابد.
با کاهش شاخص تحدب سطح زمین پتانسیل وقوع سیالب افزایش مییابد.
با افزایش تراکم پوشش گیاهی مخاطره سیالب کاهش مییابد.
در مناطق مجاور رودخانهها مخاطره سیالب افزایش قابل توجهی مییابد.
اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در خطر سیالب و سپس فازی کردن.
اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در خطر سیالب و سپس فازی کردن
با افزایش شماره منحنی بر پتانسیل وقوع سیالب افزوده میشود.

نوع تابع فازي
تابع خطی کاهنده
تابع خطی کاهنده
تابع بزرگ فازی
تابع خطی افزایشی
تابع خطی کاهنده
تابع خطی کاهنده
تابع نزدیک فازی
تابع بزرگ فازی
تابع بزرگ فازی
تابع خطی افزایشی
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شكل  :5نقشه فازي الیه ارتفاع

شكل  :6نقشه فازي الیه شیب

شكل  :7نقشه فازي الیه جهت شیب

شكل  :8نقشه فازي الیه تحدب سطح زمین

شكل  :9نقشه فازي الیه NDVI

شكل  :10نقشه فازي الیه فاصله از آبراهه
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شكل  :11نقشه فازي الیه تراكم زهكشي

شكل  :12نقشه فازي الیه كاربري اراضي

شكل  :13نقشه فازي الیه شماره منحني

شكل  :14نقشه فازي الیه سازندهاي زمینشناسي

محاسبه وزن معیارها با استفاده از مدل ANP

در مدل فرآیند تحلیل شبکه با در نظر گرفتن ارتباط شبکهای موجود بین خوشهها و زیرمعیارها و نیز ارتباط درونی آنها
باهم ،ماتریسهای مربوط به مقایسات زوجی تهیه و آماده شد .سوپر ماتریس حد در جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به
نتایج حاصل از سوپرماتریس پژوهش و وزن هر یک از معیارها نتیجه گرفته میشود که در بین  10معیار موثر بر خطر
سیالب در حوضه آبخیز قوریچای معیار توزیع شیب در سطح حوضه (با وزن )0/26از باالترین اهمیت در رابطه با خطر
رخداد سیالب در سطح حوضه مطالعاتی برخوردار است .توزیع ارتفاعات منطقه (با وزن  )0/18و فاصله از آبراهههای اصلی
یا آبراهههای رده  5و ( 6با وزن  )0/17به ترتیب دومین و سومین معیار مهم در خطر بروز سیالب در سطح حوضه آبخیز
قوریچای به شمار میآیند.
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جدول  :2سوپر ماتریس نهایي

الیه نهایی حاصل از ترکیب و رویهمگذاری الیه موضوعی نشان دهنده پتانسیل خطر سیالب در سطح حوضه آبخیز
قوریچای میباشد .نقشه حاصله به پنج کالس خطر سیالب بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد طبقهبندی شد(شکل
 .)15با توجه به نقشه پهنهبندی خطر سیالب حوضه آبخیز قوریچای میتوان بیان داشت که تقریبا  49کیلومترمربع از
مساحت حوضه آبخیز مطالعاتی در کالس خطر سیالب بسیار زیاد قرار گرفته است که در حدود 5/9درصد از سطح حوضه
را در برمیگیرد .عالوه بر این ،بالغ بر 101کیلومترمربع یا سهمی در حدود  12درصد از مساحت منطقه مطالعاتی در کالس
خطر زیاد جای گرفته است .اکثر این سطوح پرخطر در مجاورت یا کنارههای آبراهههای اصلی حوضه و یا دشتهای
سیالبی واقع در کناره آنها واقع شدهاند .این امر را میتوان به دالیل متعددی نسبت داد که از جمله میتوان هموار یا
کمشیب بودن این زمینها (و در نتیجه امکان پخش و گسترش راحتتر سیالب) ،وجود دره توسعه یافته با دشت سیالبی
کف آن ،عبور رودخانه قوریچای از این پهنهها و ارتفاع پایین این پهنهها را برشمرد.
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شكل  :15پهنهبندي خطر سیالب در سطح حوضه آبخیز قوريچاي با استفاده از مدل ANP

نتیجهگیري
در این تحقیق به ارزیابی مکانی و پهنهبندی خطر رخداد سیل در سطح حوضه آبخیز قوریچای واقع در استان اردبیل
پرداخته شد .حوضه آبخیز قوریچای حوضهای تقریبا طویل و کشیده با روند عمومی جنوبی -شمالی به شمار میآید که
مساحتی در حدود  824کیلومترمربع از دامنههای شمالی رشته کوه بزقوش را زهکشی میکند .قوریچای در تقسیمبندی
زمینساختی ایران در زون ساختاری البرز -آذربایجان واقع شده است .سنگهای با نفوذپذیری کم از جمله سنگهای
آذرین بیرونی درصد قابل توجهی از سطح این حوضه را پوشش دادهاند .در این تحقیق در راستای پهنهبندی مخاطره
سیالب در محدوده حوضهی آبخیز قوریچای 10 ،معیار موثر بر رخداد سیل به کار بسته شد .این معیارها میتوانند به سه
دسته عمده تقسیمبندی شوند :معیارهای ژئومورفولوژیکی شامل متغیرهای ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،تحدب سطح زمین
و سازندهای زمینشناسی؛ معیارهای هیدرولوژی شامل متغیرهای تراکم زهکشی ،شماره منحنی ( )CNو فاصله از آبراهه؛
و معیارهای پوشش زمین شامل کاربری اراضی و پوشش گیاهی( .)NDVIتمامی این متغیرها در رابطه با رخداد سیل در
منطقه مطالعاتی دارای تاثیر و اهمیت بوده و مهمتر اینکه از ماهیت فضایی برخوردار هستند .با هدف ارزیابی یکپارچه و
سیستماتیک این معیارها ،سیستم اطالعات جغرافیایی( )GISبا داشتن قابلیتها و توانمندیهای باالی تجزیه و تحلیل
مکانی به نحو شایسته و کارآمدی میتواند در راستای ارزیابی خطر سیالب به کار بسته شود .در این خصوص ،جهت تلفیق
و رویهمگذاری الیههای موضوعی تحقیق با هدف تهیه نقشه پهنهبندی خطر سیالب در سطح حوضه آبخیز قوریچای
از دو مدل منطق فازی و فرایند تحلیل شبکهای( )ANPدر قالب سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده به عمل آمد .در این
راستا ،تمامی الیههای موضوعی موثر بر وقوع سیالب با کاربست توابع مختلف فازیساز ،در دامنه بین  0و  1استاندارد و
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دارای واحدهای یکسانی شدند .سپس تمامی الیههای موضوعی مربوطه با اعمال وزنهای حاصل از مدل  ANPترکیب
شدند.
پهنهبندی خطر سیالب حوضه آبخیز قوریچای نشان داد که در حدود  18درصد از مساحت حوضه آبخیز مطالعاتی در
کالسهای با خطر زیاد و بسیار زیاد واقع شدهاند .پهنههای مخاطرهآمیز به طور عمده در اطراف رودخانه قوریچای واقع
در قسمتهای پاییندست حوضه واقع شدهاند .وجود مناطق مسکونی(به صورت روستاهای بزرگ و کوچک) مخاطره
سیالب در این قسمتها را افزایش میدهد .به همین دلیل اتخاذ اقدامات و استراتژیهایی در محدوده حوضه آبخیز
مطالعاتی به منظور به حداقل رساندن احتمال بروز سیالب یا کاهش تلفات و خسارات آن الزم و ضروری میباشد .این امر
هم از طریق اقدامات سازهای(از قبیل الیروبی بستر رودخانهها و احداث سیلبندها) و هم از طریق اقدامات غیرسازهای
(مخصوصا برنامهریزی کاربری اراضی در جهت کاهش مخاطره و پایداری محیط) امکانپذیر است.
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