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 تلفات و خسارات كه است جهان طبیعي بالیاي ترینپرهزینه و ترینرایج از یكي سیل امروزه

 ،سیل اثرات كاهش و پیشگیري براي. سازدمي وارد انساني جوامع بر را زیادي مادي و انساني

 بنديپهنه. باشدمي برخوردار زیادي اهمیت از مخاطرات این معرض در گرفتن قرار از اجتناب

 توانمي لیس از يناش خطرات كاهش جهت كه است هایيروش از يكی خیزيسیل لیپتانس

 بنديپهنه به اقدام يفاز منطق مدل و L-THIA روش از استفاده با پژوهش نیا در. نمود اتخاذ

 يعیطب فاكتور نه از كار نیا انجام جهت. است شده يآجرلوچا حوضه در خیزيسیل لیپتانس

 خاک، یكيدرولوژیههاي گروه ،يزهكش تراكم ،يتولوژیل ب،یش واحد اراضي، م،یاقل ارتفاع،)

 منطقه در يزیخلیس يبندپهنه از آمدهدستبه جینتا. است شدهاستفاده( نیزم يكاربر و رواناب

 يلیخ كم، خیزيداراي پتانسیل سیل( درصد 6/65 حدود) حوضه مساحت شتریب كه دهدمي نشان

 شتریب. اندقرارگرفته حوضه پست و يغرب هايبخش در شتریب مناطق نیا. دارد قرار متوسط و كم

 مناطق نیا در. است قرارگرفته حوضه يشرق شمال و يشرق مهین در حوضه خیزسیل مناطق

 خیزسیل يبرا يعامل خود كه دارند قرار يباالتر كالس در يزهكش شبكه تراكم ازنظر هانیزم

 ادیز يلیخ و ادیز لیپتانس كالس دو در حوضه خیزسیل هايزمین درصد. باشدمي حوضه بودن

 .باشدمي حوضه مساحت كل از درصد 4/34 حدود در
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 مقدمه

 بالیای خطر مورد در ملل سازمان عمران برنامه جهانی گزارش طبق که باشدمی شدهشناخته طبیعی بالیای ازجمله سیالب
 و بهشتی) دارد همراه به جانی و مالی خسارت ازلحاظ را رتبه باالترین خشكسالی و زلزله با همراه سیالب طبیعی،
 عوامل و ایحوضه عوامل اقلیمی، عوامل طورکلیبه. باشندمی دخیل سیالب وقوع در زیادی عوامل (.27: 1388دیگران،
 تداوم و زیاد شدت با رگباری بارش منطقه، بودن خشک به توانمی اقلیمی عوامل از. دارند نقش سیل ایجاد در انسانی
 گیاهی، پوشش ،شناسیزمین وضعیت به توانمی ایحوضه عوامل ترینمهم از(. 33:2002کاله،) کرد اشاره کوتاه نسبتاً

 احتمال بشر فعالیت(. 118: 1999 ،1استرومبرج)کرد اشاره تمرکز نقطه و حوضه شیب حوضه، فرم و شكل حوضه، مساحت
 حذف و شهرسازی. کرد اشاره سیالبی دشت در سازیساختمان به توانمی جمله آن از که دهدمی افزایش را سیل وقوع

 مبارزه جهت به زیادی هایراه (.23: 1381فدا، وطن)گرددمی سطحی آب افزایش و نفوذی آب مقدار کاهش باعث گیاهان،
 است سودمندی و مفید اقدامات ازجمله حوضه یک در خیزیسیل پتانسیل بندیپهنه دارد؛ وجود سیل ویژهبه و مخاطرات با

 اساس بر تحقیق این در. نماید کمک خیزسیل هایحوضه آبخیزداری و مدیریتی اقدامات بهبود جهت دتوانمی که
 هایگروهو لیتولوژی  اراضی، واحد زهكشی، تراکم ،رواناب اقلیم، ارتفاع، اراضی، کاربری )شیب، نظیر پارامترهایی

 این در. گرددمی تعیین آجرلوچای رودخانه حوضه خیزسیل و باال رواناب تولید باقابلیت هاییپهنه هیدرولوژیكی خاک(
. گیردمی  انجام آجرلوچای حوضه خیزیسیل پتانسیل بندیپهنه منطق فازی، و L-THIA مدل از استفاده با پژوهش
: گرددمی اشاره این مطالعات از برخی به که اندداده انجام تحقیقاتی سیالب بندیپهنه مورد در متعددی خارجی محققین

 خصوصیات دادن نشان و سیل خسارات محاسبات سیالبی، یپهنه سازیشبیه برای را سیستمی( 2000) 2تسای و یانگ
 3همكــاران و ریكـو. دهند کاهش را سیل زیاد خسارات میزان توانستند طریق این از و کردند طراحی تایوان کشور در سیل

 قــدیمی هیــدرولوژی ایمقایسه بررسـی به و پرداخته کوهستانی هایسیالب در بارنــدگی رواناب ارزیــابی بــه( 2001)
 واحد، های هیدروگراف اســاس بــر و پرداختــه اســپانیا مرکــز در پیــرنس در ســیالب تخمــین کیفیــت و

 محاسبه به جریان کانال تغییرات و محلـی مـردم اطالعـات ای،منطقـه  بازدیـد تاریخی، هاینقشه هـوایی، هایعكس
 انگلستان مرکز در واقع سورن یرودخانه از کیلومتر 6 طول به ایبازه در( 2002) 4بتیز و هوریت. اندپرداختـه دبـی مقدار

 گیر سیل نواحی بینیپیش و آب تراز سطح تعیین به اقدام ایماهواره تصاویر و  SCS مدل و CN روش از استفاده با
 و کاربردهبه را THIA-L  بلندمدت شناختیآب اثرات ارزیابی مدل( 2005) 5همكاران و ونگ. نمودند رودخانه حاشیه

 اراضی کاربری تغییر که گرفتند نتیجه و کردند بررسی را آمریكا کشور لوویزیانا شهرکالن در آلودگی بار و رواناب تغییرات
فازی و  ایخوشه( با روش تحلیل 2011و همكاران)6چن. است گردیده رواناب حجم افزایش و رواناب شدن عمیق موجب

و میزان خسارت اقتصادی مستقیم را  شدهویران هایخانه، تعداد تلفات جانی، قرارگرفته تأثیرمساحت تحت  هایشاخص
و به این نتیجه رسیدند که استفاده از روش فازی، روشی  کاربردنداستان کشور چین به  30خطر سیالب در  بندیپهنهدر 

 سیالب بندیپهنه مورد در زیادی های هیدرولوژیست و محققین نیز ایران در .باشدمیخطر سیالب  بندیطبقهمناسب برای 
 مدل از استفاده با( 1386) همكاران و پوررضا: از اندعبارت ن مطالعاتای از هایینمونه که اندداده  انجام ایگسترده مطالعات

 فارس استان در آغاجقره یرودخانه از قسمتی در سیالب بندیپهنه و برآورد به  HEC-Geo-HMSهیدرولوژیكی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Estromberg 

2 Yang & Tsai 

3 Rico et al 

4 Horritt MS, Bates PD 

5 Wang et al 

6 Chen 
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 درصد 45 متوسط خطر با درصد، 25 زیاد خطر با درصد، 15 زیاد بسیار خطر با خیزیسیل یدسته 4 به را منطقه و پرداختند

 استان هایخانهرود یشبكه در سیالب بندیپهنه به( 1387) همكاران و شعبانلو. کردند بندیتقسیم درصد 15 خطرکم و
 سیالب بندیپهنه ،CN مدل و بارش آمار روی از هاآندر این تحقیق . پرداختند  GIS در  CNروش از استفاده با گلستان

 با ،(1388) آقاعلیخانی کردند. مشخص سیل را تهدید مورد مناطق و انجام داده موردمطالعه یمنطقه هایخانهرود برای
 نتیجه  و داد انجام تهران فرحزاد حوضه برای را گیریسیل و خیزیسیل پتانسیل بندیپهنه فازی منطق مدل از استفاده
 با هاالرأسخط و هاستیغ اغلب سطوح این ،اندگردیده واقع حوضه باالدست در زیاد بسیار خطر با هایپهنه که گرفت
 هایمؤلفه( با استفاده از 1390عالیی طالقانی و همكاران). دهندمی تشكیل را درصد 40 باالی شیب و محدب هایدامنه

برای حوضه دینور را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند  خیزیسیلپتانسیل  بندیپهنه، روانابژئومورفولوژی موثّر در تولید 
 خیزیسیلدرصد استعداد کم و خیلی کم برای  15درصد استعداد متوّسط و  50، د حوضه استعداد باال و خیلی باالدرص35که 

 طی عملیات میدانی، HEC-Geo-RASو الحاقیّه HEC-RAS( با استفاده از مدل1391دارند. یمانی و همكاران)
 بندیپهنهبرده و نقشه  GISه و نتایج تحلیل را به محیطقراردادمورد تحلیل  افزارنرمرا در  شدهآوریجمعاطالعات و آمار 

درصد مستعد  16/88سد طالقان، حدود  باالدستنشان داد که از کل مساحت حوضه  هاآنسیالب را به دست آوردند. نتایج 
( با استفاده از مدل 1392سال و کمتر از آن است. ثروتی و همكاران) 25شت با دوره بازگ هاییسیلسیل گیری توسط 

SCS  وCN  به چهار منطقه تقسیم کردند که بر اساس آن  خیزیسیلپتانسیل  ازلحاظحوضه آبخیز سراب دره شهر را
کیلومترمربع دارای  13باال،  نسبتاً خیزیسیلکیلومترمربع دارای  8/7بسیار باال،  خیزیسیلکیلومترمربع دارای  1/9

( با استفاده از منطق فازی به 1392. قنواتی)باشدمیضعیف  خیزیسیلکیلومترمربع دارای  6/6متوسّط و  خیزیسیل
 هایبخشبا شدّت بسیار زیاد در  خیزیسیلخطر سیالب شهر کرج پرداخته و به این نتیجه رسیده است که خطر  بندیپهنه

 قرار دارد.  موردمطالعهقه شمالی، شمال شرقی و شرق منط

 
 منطقه موردمطالعه

 یاصل هایزیرشاخه از یكی و جریان دارد کیلومتر 65ی به طول غرب جانیآذربا استان جنوب شرقی در یآجرلوچا رودخانه
کیلومتری شهر میاندوآب در مقابل  20رودخانه آجرلو چای در . باشدیم ارومیهآبریز دریاچه  هایحوضهاز  رودزرینه رودخانه

 .دارد یخشن و یکوهستان یتوپوگراف و شدهواقع ارتفاعات درچای  آجرلو حوضه شتریب. ریزدمی رودزرینهروستای کانی گوزله به 
 یشرق 46˚ 58׳ 29״ تا 46˚ 19׳ 59״ ییایجغراف طول در و یشمال 37˚ 05׳ 09״ تا 36˚ 41׳ 33״ ییایجغراف عرض در یآجرلوچا

 حداکثر و متر 1308 حوضه ارتفاع حداقل(. 1شكل) باشدمی لومترمربعیک 1098 موردمطالعه محدوده وسعت. است دهیگرد واقع
 .باشدمیدرجه  5/9و میانگین دمای ساالنه حوضه  مترمیلی 432است. میانگین بارش ساالنه حوضه  متر 2912 آن ارتفاع
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 چاي آجرلو آبریز حوضه جغرافیایي موقعیت .1 شكل

 تأثیرگذار یكیژئومورفولوژ تحوالت و ندهایفرا ،هاپدیده یرو بر که دهدمی لیتشك را یطیمح یساختارها ترینمهم از یكی میاقل
 حوضه .باشدمی سرد خشکنیمه دمارتون، و آمبرژه ینما میاقل به توجه با منطقه وهوایآب نوع(. 42: 1388 یخانیعل آقا) باشدمی

 رانیا( 1یكیمورفوتكتون) یساخت نیزم شكل بزرگ واحد دوازده از واحد سه در ،رودزرینه از یاحوضه ریز عنوانبه یآجرلوچا بزرگ
 واحد یشرق بخش و رجانیس -سنندج واحد یشمال بخش و جانیآذربا – البرز واحد یغرب جنوب بخش شامل که است قرارگرفته

 یادیز تأثیر زین حوضه نیا شناسیزمین تیموقع بر یساختمان واحد سه اتصال در محل قرار گرفتن نیا. شودمی مهاباد -یخو
 ت،ی،گران آهک مرمر، ل،یش نوع از بیشتر منطقه نیا هایسنگ .است شده آن شناسیزمین مسائل یدگیچیپ سبب و داشته

 (.46: 1355 ،ینبو) باشدمی سنگماسه و ت،کوارتزیآندز
 شناسي تحقیقروش

 شامل قیتحق نیا به مربوط مطالعات ،باشدمی یآجرلوچا یحوضه البیس بندیپهنه که قیتحق هدف و موضوع به با توجه
شیب،  هایالیهحوضه آجرلو چای از  خیزیسیل بندیدر این تحقیق برای پهنه. باشدمی یدانیم یکارهاو  ایکتابخانه مطالعات

 است. شدهاستفادههیدرولوژیكی خاک  هایگروهو  روانابارتفاع، تراکم زهكشی، اقلیم، لیتولوژی، کاربری اراضی، واحد اراضی، 

 3لندست ایماهواره ریتصاو ،1:100000 شناسیزمین ینقشه ،1:50000 یتوپوگراف ینقشه از هاالیه و هاداده یتهیه یبرا
 (.2)شكلاست شدهاستفاده L-THIA یالحاق و  Arc GISافزارنرم ،2013 سال 4و
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Morphotectonic 
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 ، روش و مراحل اجراي تحقیقهاداده .2شكل

 بیش یالیه ه،یال نیا کمک با ، سپسدیگرد هیته سندهینو توسط حوضه یتوپوگراف ینقشه اساس بر حوضه، DEM یالیه ابتدا
 یالیه گردید و استخراج هاآبراهه یالیه یمبنا بر یزهكش تراکم یالیه. شد هیته Arc GISافزارنرم از استفاده باو ارتفاع حوضه 

 هاجنگل سازمان از منطقه، یاراض واحد یالیه. ترسیم شد منطقه، (1393تا1363) ساله 30 بارش یهاداده به توجه با حوضه میاقل
استخراج  منطقه شناسیزمین ینقشه از حوضه یتولوژیل و شناسیسنگ یالیههمچنین . شد هیته یغرب جانیآذربا استان و مراتع
 یالیه ،یاراض یکاربر ینقشه منطقه، (1393تا1363) ساله 30 بارش یهاداده قیطر از حوضه رواناب یالیه در ادامه .گردید



 1398پاییز ، 2 هشمار سال هشتم، ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 160

 
 هیال. به دست آمد Arc GISافزارنرم در L-THIA یالحاق قیطر از نیز خاک یكیدرولوژیه هایگروه یالیه و ارتفاع یرقوم

حوضه نیز با استفاده  یاراض یکاربر هیال. است شدهتهیه حوضه شناسیخاک و یاراض واحد هایالیه به توجه با خاک یكیدرولوژیه
از  موردمطالعهمحدوده  هایکاربریجهت استخراج  یه گردید.ته ENVI هیال و 2013سال 4و  3دست لن ایماهواره ریتصاو از

ای به روش شده و تصاویر ماهوارهآوریهای تعلیمی جمعبدین منظور با استفاده از نمونه استفاده گردید. شدهنظارت بندیطبقه
 انجام شد.بندی حداکثر احتمال، طبقه

 :گرددمی ارائه ریز در آمدهدستبه هایالیهنقشه  

  
 چاي حوضه آجرلو اقلیم نقشه .4شكل چاي حوضه آجرلو توپوگرافي نقشه .3شكل

 

  
 چاي حوضه آجرلو ارتفاعي نقشه توزیع .6شكل چاي اراضي آجرلو كاربري نقشه .5شكل
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 چاي حوضه آجرلو شیب نقشه .7شكل

 

 چاي حوضه آجرلو زهكشي شبكه تراكم . نقشه8شكل

 

  

 چاي حوضه آجرلو نقشه لیتولوژي .10شكل چاي حوضه آجرلو اراضي واحد . نقشه9شكل

 

  
 چاي حوضه آجرلو هیدرولوژیكي هايگروه . نقشه12شكل چاي حوضه آجرلو رواناب ارتفاع نقشه .11شكل

 

 تحلیل نتایج
 رواناب یهال یهو ته L-THIA مدل  اجراي

بر اساس معادله  درواقعمدل  نیاست. ا شدهاستفاده L-THIAلاز مد میکن هیمنطقه را ته رواناب هیال میبتوان نكهیا یبرا
 برایCN یتفاوت که روش شماره منحن نیاست. با ا شدهطراحی( CN)یو روش شماره منحن كایسازمان حفاظت خاک امر

-Lاما با استفاده از مدل  رودبكار می، دهدمی رخ منطقه کی در که یی( و مجزا1393تا1363ساله) 30 ساعته 24 هایبارش

THIA ساالنه رواناب کلبه درنتیجه و کرد محاسبه دادهرخ یمجزا هایبارش تکتکساالنه را با توجه به  رواناب توانیم 
 یهاداده واردکردن با تا است قادرکه  سازدمیفراهم  Arc GISافزارنرمرا در  ابزارهااز  ایمجموعه L-THIAالحاقی . دیرس

 ،خاک یكیدرولوژیه یهاگروه هیال و( DEM)یارتفاع یرقوم مدل هیال ،یاراض یکاربر نقشه ،موردنظر هایایستگاه بارش
بارش روزانه  یهاداده، روانابنقشه  هیته یبرا .دینما هیته را دارد منطقه هر که یژگیو به توجه با را منطقه هر یدیتول رواناب

 در موجود ستگاهیا سه یبارش آمار از اطالعات نیا هیته یبرا. باشدیم نهیزم نیدر ا مورداستفاده یهاپارامتر ترینمهماز  یكی
 مورداستفاده هایایستگاهاز  کیهر  اطالعات، 1داشتند، استفاده شد. در جدول قیتحق در استفاده یبرا یمناسب آمار که منطقه
 .دهدمینشان  موردمطالعه حوضه در را هاایستگاه از کی هر تینقشه مربوط به موقع، 13آورده شده است. شكل قیدر تحق
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 هاایستگاه اطالعات: 1جدول

 ییایجغراف عرض ییایجغراف طول تأسیس سال ایستگاه نام شماره
 بارش
 متوسط

 ارتفاع

 1370 435 قهیدق 53 و درجه 36 قهیدق 25 ودرجه 46 1381 چوپلوجه 1

 1410 405 قهیدق 57 و درجه 36 قهیدق 28 و درجه 46 1381 آقا جان 2

 1850 456 قهیدق 59 و درجه 36 قهیدق 45 و درجه 46 13 آجرلو کند تازه 3

 

 

 
 هاایستگاهاز  یکهر  موقعیت: نقشه مربوط به 13شكل

. نمایدمیساالنه را ارائه  روانابروزانه را جمع زده و  رواناب ،CNروزانه و مقدار  یبارندگ یهادادهبا استفاده از  L-THIAمدل 
بارش در طول  زانیجمع گشته و م یافتهانجامکه  یبارش زانیم برحسبسال  کیروزانه در  هایبارشکه تعداد  بیترت نیبد
 مورداستفادهو  شدهمحاسبهگونه  نیسال بارش بد 30و سپس تمام  شودمیگرفته  نیانگیم یباران یسال بر مجموع روزها کی

 شدهآمادهخاک  یكیدرولوژیه هایگروه بیو ترک هاکاربری یبرا فرضپیش CN ریمقاد L-THIA الحاقی. در گیردمیقرار 
از  کیهر  بعدازاینكه. نمایدمیمختلف حوضه محاسبه  هایبخش یرا برا روانابمقدار  موردنیاز هایالیه یاست که با معرف

منطقه بدست  روانابشدند و نقشه  L-THIA الحاقیوارد  Arc Map افزارنرم طیفوق آماده شدند اطالعات در مح هایالیه
 است.  شدهدادهساالنه حوضه نشان  رواناب هی، ال11آمد. در شكل

  سیالب بنديپهنه در فازي منطق روش اجراي

بیند، قرار صفر و یک می ،را فقط به دو شكل بلی و خیر  چیزهمهکه « ارسطویی»یا « باینری»منطق فازی در برابر منطق 
گویی )فقط صفر یا یک( از مقدار تعلق عضوی به دارد. این منطق در بازه بین صفر و یک قرار داشته و با دوری از مطلق

ای به همین نام، توسط پروفسور برای اولین بار در مقاله 1965 سالمنطق فازی در . (44:1381،یومیّکند )قمجموعه بحث می
ارائه شد و در حال حاضر کاربردهای فراوانی دارد. این منطق برای سنجش مسائل و الگوهای کیفی، کاربرد « هلطفی عسگرزاد»
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برخالف دیگران که معتقدند باید . مدیریت است ویژهبههای علوم انسانی فراوان دارد و پاسخگوی مسائل زیادی در رشته

 عنوانبههایی بود که ابهام را زاده معتقد است باید به دنبال ساختن مدلطفیوری افزایش یابد، لتر کرد تا بهرهها را دقیقتقریب
 دارند قرار یاریبس عوامل تأثیر تحت البیس رینظ ییهاپدیده نكهیا به توجه با. (45: 1381،یومیبخشی از سیستم، مدل کند )ق

 که نیبول مدل از استفاده جایبه ییهاپدیده نیچن مطالعه در است بهتر بنابراین ستند،ین صددرصدی و یقطع عوامل نیا و
 مبهم و قینادق متغیّرهای توانمی یفاز از نظریه استفاده با. شود استفاده یفاز مدل از است یکم و قیدق یهاداده آن الزمه

. دارد عضویت متفاوت درجات به یول مختلف هایمجموعه در همزمان عضو هر یفاز مدل در درآورد، یاضیر شكل به را
 در را مجموعه کی اگر قیدق هایمجموعه یتئور در. پذیردمی را حد دو نیا خود و کی و صفر نیب ریمقاد عضویت درجات

) کرد فیتعر را ریز تابع A مجموعه هر یبرا توانمی و ستین ای هست مجموعه در ای مرجع مجموعه عضو هر م،یریبگ نظر
 (.197: 1387 مومنی،

𝜇𝐴(𝑥) = {
1          , 𝐼𝑓     𝑥 ∈ 𝐴
0          , 𝐼𝑓     𝑥 ∉ 𝐴

                                                                                                       

(1)رابطه  
 

 .دهدمی نسبت( 0) عدد A مجموعه از خارج عضو هر به و( 1) عدد A مجموعه عضو هر به تابع نیا
( جبری ضرب) Product  (اکترـشا) AND  ،(عاـجتما( ORرـنظی اییــعملگره هـب زیاـف کـتكنی ایرـجا ای رـب

Sum  (جبری جمع) Gamma (گاما )عملگر .باشدمی نیاز OR  فازی همانندOR که در آن  1بولین )اجتماع منطقی
باشد. این عملگر، حداکثر درجه عضویت شود( میمقادیر حداکثر هر نقشه ورودی تعیین می وسیلهبهمقادیر عضویت خروجی 

 ANDفازی معادل با عملیات AND عملگر باشد.بندی برخوردار نمیکند و از دقت باالیی در پهنهاعضا را استخراج می
کند. که حداقل درجه عضویت را استخراج می صورتبدینباشد. ( در مقادیر مجموعه کالسیک می2بولین )اشتراک منطقی

 کند.نقشه نهایی منظور می های موضوعی، حداقل ارزش هر پیكسل را استخراج کرده و دربنابراین، در بین تمامی الیه
 برخالف Sum رـعملگ ماا .کنند میل صفر سمت به و هشد ترکوچک هامجموعه ادعدا تا شودمی موجب Product ـرعملگ
 رـعملگ یاالـب خیلی حساسیت تعدیل جهت .نمایند میل یک سمت به ادعدا تا گرددمی موجب Product ـرعملگ

Product عملگر کم خیلی قتد و Sum نام به ییگرد عملگر Gamma ینـب کنندهتعدیل گاما ارمقد .ستا شدهتعریف 
 دلاـمع کـی یاـگام و زیاـف برـض دلاـمع صفر یگاما .شودمی تعیین شناسانهرکا وتقضا طریق از و ستا یک و رفـص

 .ستا شدهاستفاده Gamma و Sum،Product عملگر از هـمطالع نـیا در(. 87: 1387سبزوار، دادرسی) است زیفا جمع
 مدل در هاالیه عضویت نییتع

 شدهاستفاده هیال نیا تیعضو نییتع جهت ندهیافزا یخط رابطه کی از خیزیسیل با پارامتر نیا میمستق رابطه به توجه با :بیش
 .                  است

Membership Function: Linear                                                                                                                (  2)رابطه          

Maximum: 70 
 Minimum: 

5                                                                                                                                     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 logical union 

2 logical intersection 
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5                      70      90           

. است شده یساز یفاز کامل و ندهیافزا یخط رابطه از استفاده با خیزیسیل با میمستق رابطه به دلیل رواناب هیال :رواناب
 .شودمی شتریب زین خیزیسیل زانیم رواناب یبارندگ شیافزا با رابطه نیا طبق

  
Membership Function: 

Linear                                                                                                                    (3)رابطه                

 Maximum: 335 
Minimum: 19                                                                                                                                             

  
     

335             700       

 هیال نیا تیعضو نییتع در کاهنده یخط رابطه از نیبنابرا. دارد معكوس رابطه خیزیسیل با پارامتر نیا :يزهكش تراكم
             .  است شدهاستفاده

 

Membership Function: Small                                                                                                               ( 4)رابطه                                                                                                                                                                                                         

                                                   1 
 Midpoint: 0/16                                                                                                                  
Spread: 3/9                                                                                                            

           4/5         9/3                   16/0        
 
 

 هیال نیا عضویت نییتع جهت ندهیافزا یخط رابطه کی نیبنابرا یابدمی شیافزا خیزیسیل پتانسیل ارتفاع شیافزا با :ارتفاع
 .است شدهاستفاده
 (5رابطه)

                                                                    1                 Membership Function: 

Linear 
                                                                           Maximum: 2912                      

Minimum: 1308                                                                           
     

 

                         400        2912                 1308          
 ای و خوب مرتع یدارا که یهایکاربری. است شدهتعیین یاراض یکاربرنوع  6 موردمطالعه منطقه در :ياراض يكاربر هیال
 خیزیسیل ازنظر یکمتر ازیامت درنتیجه و نموده دیتول یکمتر رواناب شتر،یب نفوذ علّت به بوده یکشاورز مزارع و باغ صورتبه

 کنندمی دیتول یشتریب رواناب کمتر، یرینفوذپذ علّت به هستند ریفق یاهیگ پوشش و مرتع ازنظر که یهایکاربری یول. گیردمی
 .دارد خیزیسیل ازلحاظ یشتریب ازیامت و
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 :Membership Function     1                                                       (6)رابطه

Large                                                        
Midpoint: 2                                                                                                          
Spread: 2                                                                                                               

                                      
                                   6              3            

 شناسیسنگ یواحدها. دارد وجود موردمطالعه حوضه در شناسیسنگ واحد نوع 23،شناسیسنگ نقشه طبق :يتولوژیل هیال
 دیتول یکمتر رواناب و ادیز یرینفوذپذ زانیم کم، مقاومت با ییواحدها. است شدهبندیطبقه دسته 4 به هاآن مقاومت ازلحاظ

 ازیامت و کرده دیتول یادیز رواناب و کمتر یرینفوذپذ زانیم شتر،یب مقاومت با ییواحدها یول گیردمی یکمتر ازیامت و کرده
 .    گیردمی یشتریب

 1                                             (7رابطه )
Mimbership Function: Large 
Midpoint: 

3                                                                                                                                 
                                                                                                 Spread: 1 

                                  4            2                            

 منطقه چهار به است شدهتهیه و مراتع هاجنگل سازمان از که یاراض واحد نقشه به توجه با هیال نیا :ياراض واحد هیال
 یازیامت و کرده دیتول یادیز رواناب خیزیسیل ازنظر باال ارتفاع و ادیز بیش علّت به یکوهستان مناطق. است شدهتقسیم

 یکمتر ازیامت و کرده دیتول یکمتر رواناب خیزیسیل ازنظر نییپا ارتفاع و کم بیش علّت به یدشت مناطق ،گیردمی یشتریب
 .گیردمی

Mimbership Function: Large                                                                                                               رابطه
(8 )      

                                     1 midpoint: 3                                                               
 Spread: 1                                                                                                        
                         

                                4              2 

 

 یرینفوذپذ زانیم که یهایخاک. شودمی میتقس دسته 4 به حوضه هایخاک یكیدرولوژیه هایگروه ازنظر :يدرولوژیه هیال
 رواناب است شتریب هاآن یرینفوذپذ زانیم که یهایخاک. گیردمی یشتریب ازیامت و کرده دیتول یادیز رواناب است کمتر هاآن

 .گیردمی یکمتر ازیامت و کرده دیتول یکمتر
                                  (9رابطه)

                                              1                                         Mimbership Function: 

Large                                  
Midpoint: 2                                                                                                       
Spread: 2                                                                                                            

2        4            
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موضوعی های سازی باید تبدیل به الیهباشند. بنابراین قبل از فازیهای کاربری اراضی و لیتولوژی به صورت کیفی میالیه

شناسی کمّی شوند. در این تحقیق، کاربری اراضی شامل شش نوع کاربری مختلف و الیه لیتولوژی دارای چهار واحد سنگ
بیشتر( و کد  پذیری به کاربری باغات و اراضی کشاورزی )به دلیل نفوذ 1سازی الیه کاربری اراضی کد باشد. جهت کمّیمی

واحد  به نفوذپذیرترین لیتولوژی الیه در میزان نفوذپذیری( اختصاص یافت. همچنینبه اراضی بایر )به دلیل کمترین  6
 بیشترین) 4 کد شناسیواحد سنگ ناپذیرترین به نفوذ و( خیزیسیل با رابطه در میزان اهمیت کمترین) 1 کد شناسیسنگ

های کاربری اراضی و لیتولوژی الیه سازییافت. به همین دلیل، جهت فازی اختصاص( خیزی سیل با رابطه در میزان اهمیت
 استفاده شد. Largeاز تابع عضویت فازی 

 :شودمی داده نشان ریز در ،قیتحق در استفاده مورد ی شدهفاز هایالیه هاینقشه

  
 حوضه اراضي نقشه واحد .15شكل حوضه نقشه هیدرولوژي .14شكل

 

  
 زمین كاربرينقشه  .17شكل حوضه نقشه لیتولوژي .16شكل

 

  
 حوضه رواناب نقشه الیه .19شكل حوضه ارتفاع . نقشه الیه18 شكل
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 حوضه شیب نقشه الیه .21شكل زهكشي شبكه تراكم نقشه الیه .20شكل

 

 یفاز یگاما عملگر از پژوهش نیا در. شوند پوشیهم هاالیه مناسب عملگر از استفاده بای فاز هایالیه ،سازیآماده از پس
 و یفاز ضرب عملگر یباال یلیخ تیحساس و دارد یفاز ضرب و جمع جهینت به نسبت یلیتعد نقش که است شدهاستفاده
 یجبر ضربحاصل برحسب عملگر نیا. کندیم ترنزدیک تیواقع به و کرده لیتعد را یفاز جمع عملگر کم یلیخ تیحساس

 . شودیم فیتعر( 10) رابطه بر اساس یفاز یجبر جمع حاصل و یفاز
μcombination=(Fuzzy Algebraic Sum)γ∗(Fuzzy Algebraic Product)1−γ               (10رابطه )  

 یاجرا و موردمطالعه منطقه در خیزیسیل یرو بر موثّر یپارامترها به وابسته هایالیه کی هر یبرا عضویت نییتع از پس
 نییتع جهت. است آمدهدستبه 4/0 ،6/0 ،8/0 یگاما بر خیزیسیل پتانسیل بندیپهنه یینها نقشه منطقه، خیزیسیل مدل

 طیمح در مختلف یگاماها یینها هاینقشه و اولیه هایالیه نیب یهمبستگ مقدار خیزیسیل بندیپهنه در گاما ترینمناسب
Arc GIS آمد بدست. 

 (4/0 و 6/0 ،8/0) گاما خیزيسیل پتانسیل بنديپهنه نقشه با هاالیه از کی هر يهمپوشان جینتا. 2 جدول

 

 8/0 گامای بنابراین. است داشته اولیه هایالیه با را همبستگی مقدار باالترین 8/0 گامای نقشه 2جدول  هایداده به توجّه با
 .گردید انتخاب خیزیسیل بندیپهنه در نهایی نقشه عنوانبه
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 فازي منطق برحسب آجرلوچاي حوضه خیزيسیل پتانسیل بنديپهنه نقشه .22شكل

 

 كیلومترمربع و درصدبه  خیزيسیل یلپتانس بنديپهنهنقشه  هايكالسمساحت  .3 جدول

 الیه
 کالس

 به خیزسیل هایپهنه
 کل)کیلومترمربع
 (حوضه

 به خیزسیل هایپهنه
 شرق نیمه) کیلومترمربع

 (حوضه

 به خیزسیل هایپهنه
 درصد

 7/12 3 148 کم خیلی پتانسیل

 24 37 268 کم پتانسیل

 9/28 97 307 متوسط پتانسیل

 6/24 143 265 زیاد پتانسیل

 8/9 55 103 زیاد خیلی پتانسیل

 

 

 گیرينتیجه

ــتفاده با پژوهش نیا در ــ بندیپهنه به اقدام یفاز منطق مدل و L-THIA روش از اس ــیل لیپتانس ــه در خیزیس  حوض
ست شده یآجرلوچا شه پهنه یهپس از ته. ا ضه بندی،نق ساس بر موردمطالعه حو  با کالس پنج به خیزیسیل شدت ا

در منطقه  خیزیسیل بندیپهنه از آمده بدست نتایج. شد بندیتقسیم زیاد بسیار و زیاد متوسط، کم، کم، بسیار خیزییلس
شان  شترکه ب دهدمین سیلدرصد( طبقات با  6/65مساحت حوضه )حدود  ی سیل  کم و متوسط قرار  یلیکم، خ خیزیپتان
 هایفعالیتبر اســاس  توانمیکه علت آن را  اندقرارگرفتهو پســت حوضــه  یغرب هایبخشدر  یشــترمناطق ب یندارد. ا
سان ش یکه بخش غرب صورتبدین، قرارداد موردنظر یزن یان ضه به علت  سط و خوب  نفوذپذیریکم و وجود  یبحو متو
ستفاده  عنوانبهو  قرارگرفتهمنطقه  ینساکن موردتوجهخاک  شش گ شودمیمزارع از آن ا بخش  یندر ا یاهیو هرچند پو

سان یعیطب صورتبه  ینسب یدهندهقوام  یباز تا حدود یول باشدمی یاهیپوشش گ ینبه وجود آورنده ا ینبوده و عامل ان
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 پرشیبو  یکوهستان رغمعلی یزندر جنوب شرق حوضه  .بخشدمی یلرا تعد یشفرسا یزانو م یدهحوضه گرد یبخش غرب

س ینا یپراکندگ توانمیبودن  شاهده کرد. برر شان  کاررفتهبه هایالیه یطبقات را م منطقه  ینکه ا دهدمیدر پژوهش ن
ضه به دل ست سازندهای جنس ،A یدرولوژیكیاز گروه ه یبرخوردار یلاز حو  شیب و مرتعی کاربری نفوذپذیرتر، و ترس

سیل ازنظر کم ست قرارگرفته پایینکالس در خیزیسیل پتان شتر. با ضه در نخیز سیلمناطق  ی شمال  یشرق یمهحو و 
ــرق ــت د یهایزمیناغلب از نوع  ینزم یکاربر ازنظرمناطق  ینقرار دارند. ا یش ــندمی یرمرتع فق یاو  یمکش که نبود  باش

 از و دهدمی افزایش را جوی نزوالت نفوذپذیری در نارسایی و خاک یشفرسا یزانبخش م ینمناسب در ا یاهیپوشش گ
ستفاده دیگر طرف ضه شرقی بخش فقیر مراتع ازحدبیش ا سیدگی عدم و حو سئولین طرف از نظارت و کنترل و ر  امر م

 بخش) حوضه دستپایین هایبخش بالطبع و یابدمی افزایش باالدست در حوضه خیزیسیل و فرسایش میزان مربوطه،
 قسمت در و یشرق بخش در یآجرلوچا زیآبر حوضه در رواناب ایلحظه تمرکز .دهدمی قرار تأثیر تحت نیز را( حوضه غربی

 ریفق یاهیگ پوشش و باال ارتفاع و ادیز بیش مانند یعیطب عوامل بیترت نیبد شودمی حاصل حوضه باالدست تا میان دست
شد باعث ضه یشرق بخش خیزیسیل در دیت سمت نیا در را خیزیسیل زانیم و دهیگرد حو ضه از ق  .دهدمی شیافزا حو

صد  س سیل خیز هایزمیندر ضه در دو کالس پتان ضه  4/34در حدود  یادز یلیو خ یادز یلحو ساحت حو صد از کل م در
شدمی ساحت  ،3. در جدولبا س دارای بندیاز پهنه یکهر م صدبه  خیزیسیل یلپتان  یدهارائه گرد کیلومترمربع و نیز به در

 است.
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