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 خالصه  

بندی خطر سیالب در حوضه و پهنه  دنبال دارد.سیالب یکی از مخاطراتی است که امروزه بشر با آن مواجه است و هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را به

ی خیاوچای در خانهی آبریز رودبندی خطر سیالب حوضهاین تحقیق پهنهتعیین پتانسیل سیل خیزی مناطق مختلف در مدیریت این بالی طبیعی اهمیت بسزایی دارد. در 

های اطالعاتی شیب، ارتفاع، تراکم زهکشی، فاصله از انجام شده است. برای این منظور از الیه GISشهر با تلفیق تحلیل سلسله مراتبی فازی در محیط مشکینشهرستان 

ها ها با تعمیم آنهی زوجی گزین، شکل زمین و جهت شیب استفاده شده است. از روش تحلیل سلسله مراتبی برای مقایسهشناسی، کاربری اراضی، لیتولوژیرودخانه، زمین

و  هادار کردن الیهفازی سازی شده و در نهایت با وزن GISها در محیط دهی شده و سپس تمامی الیهوزن AHPها با ابزار به حالت فازی استفاده شده است. ابتدا الیه

ری خیلی زیاد در گیهای با خطر سیلی خیاوچای به دست آمده است. با توجه به نقشه نهایی به دست آمده پهنهگیری حوضهبندی سیلی نهایی پهنههمپوشانی آنها، نقشه

 اند.گیری کم در باالدست حوضه واقع گردیدههای با خطر سیلپایین دست حوضه و پهنه

 ی خیاوچاییرودخانه ،FUZZY-AHP-GIS سیالب، مدل ترکیبیبندی پهنه کلیدی:کلمات 

 مقدمه-1

لرزه و... به انسان نشان داده است. بر اساس آمار منتشر شده گری همچون سیل، آتشفشان، زمینهای ویرانی خشن خود را با پدیدهطبیعت در طول تاریخ چهره

 بینی وقوعبندی و پیشهای پهنهی مدلی از حوادث طبیعی به سیل اختصاص دارد. از این رو توسعهدرصد خسارت ناش 09از طرف سازمان صلیب سرخ جهانی، بیش از 

ندی سیالب بباشد. یکی از ملزومات مدیریت سیالب، پهنهسیالب جهت اتخاذ تصمیمات بهینه پیش از وقوع سیالب و پس از آن و نیز مدیریت آن بسیار مهم و ضروری می

بندی خطر سیالب شهر کرج را با استفاده از منطق فازی پهنه ( ،4902بسیاری در زمینه پهنه بندی سیالب در سطح جهان صورت گرفته است. قنواتی)باشد. مطالعات می

های لب در قسمتزیاد اغ های با خطرشرقی منطقه و پهنهگیر با خطر بسیار زیاد اغلب در قسمت های جنوب غربی و جنوبکرده است و به این نتیجه رسیده که سطوح سیل

ا هبندی کردند و به این نتیجه رسیدند که مناطق واقع در محدوده پل( ، خطر سیالب حوضه شمال شهر تهران را پهنه4902جودکی و همکاران) مرکزی و غربی قرار دارند.

دی بنها پهنهجیانگ چین را با استفاده از الگوریتم کلونی مورچهانگ(، خطر سیالب حوضه و4902گیر هستند. چنگ گوانگ وهمکاران)و مناطق پست رودخانه بسیار سیل

گردیده است.  گیری پایین در قسمت شمال حوضه واقعگیری بسیار زیاد در قسمت جنوب و مناطق با خطر سیلبندی نهایی، مناطق با خطر سیلکردند. با توجه به نقشه پهنه

( ، خطر سیالب حوضه فرحزاد 4904برگشت سیالب های مختلف در یک مقیاس زمانی پهنه بندی کردند. قنواتی و همکاران) (، نیویورک را از نظر4990مانتای وهمکاران)

بر دره ند و منطبق اگیری بسیار باال در پایین دست حوضه واقع گردیدههای با خطر سیلبندی کردند و به این نتیجه رسیدند که پهنهتهران را با استفاده از مدل فازی پهنه

ای هی فصلی را در حوضه آبخیز قطور چای ایران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که روش ها و استراتژیها(، سیالب4900اصلی فرحزاد است. اصغرپور و همکاران )

 (AHP)گیری چند معیارهو سیستم تصمیم GISبا استفاده از  سیل(، شهر یربابوانا آرژانتین را از نظر خطر 4909نوآورانه در سطح منطقه مورد نیاز است. فرناندز و همکاران)

بندی سیالب رودخانه سیالخور بروجرد در ایران برای هفت دوره بازگشت به پهنه GISو HEC-RASافزارهای (، با تلفیق نرم4992بندی کردند. زینی وند و همکاران)پهنه

با  بندی خطر سیالب رودخانه خیاوچایهای بازگشت متفاوت را مشخص نمودند. هدف از این تحقیق پهنهدر دورهخیز و ارتفاع جریان پرداختند. در نهایت مساحت سیل

باشد، شهر میهای شهرستان مشکینی خیاوچای جزء حوضهی رودخانهباشد. حوضهمی GIS4در محیط  0(AHP)استفاده از تلفیق منطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی

ی ثانیه 04دقیقه و  83درجه و  24شهر از توابع استان اردبیل واقع در موقعیت جغرافیایی به مختصات ی مورد مطالعه در ضلع شرقی مشکینمختصات جغرافیایی منطقهاز نظر 

 (.0ی عرض شمالی قرار دارد. )شکلثانیه 02دقیقه و  42درجه و  83ثانیه تا  0دقیقه و  04درجه و  83ی طول شرقی و ثانیه 08و  دقیقه 23درجه و  24تا 

 

                                                           
5 -Analytical hierachy process 

2 - Geographic Information System 
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 : موقعیت حوضه خیاوچای1شکل 

 مواد و روش-2

 استفاده شده است. GISدر محیط  AHPدر این پژوهش از تلفیق مدل فازی و 

 مدل تحلیل سلسله مراتبی 2-1

این  (Saaty, T.L.1980).ساعتی مطرح شد. التوماسگیری است که اولین بار توسط های تصمیمفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از کارآمدترین تکنیک

ترین یکی از جامع مراتبی دهد. فرآیند تحلیل سلسلهگیران میهای زوجی عوامل بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران و تصمیمروش براساس مقایسه

ند و همچنین امکان کصورت سلسله مراتبی فراهم مینه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را بهگیری با معیارهای چندگاهای طراحی شده برای تصمیمسیستم

ا و گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارههای مختلف را در تصمیمدر نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد. این فرآیند گزینه

دهد. در این روش کند و همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم نهایی را نشان میها و محاسبات را تسهیل میی قضاوترا دارد. عالوه بر این نحوهزیرمعیارها 

 گیرد.( انجام می0به وسیله جدول ) مقایسه بین معیارها

 مقیاس مقایسه دوتایی-1جدول

 میزان اهمیت تعریف 

 0 اهمیت برابر

 4 برابر تا متوسط اهمیت

 8 اهمیت متوسط

 2 اهمیت متوسط تا قوی

 2 اهمیت قوی

 2 اهمیت قوی تا بسیار قوی

 4 اهمیت بسیار قوی

 3 العاده قویاهمیت بسیار قوی تا فوق

 0 العاده قویاهمیت فوق

 

گیرد و یک ماتریس مقایسه زوجی بین معیارها تشکیل دو معیار به کار میهای نسبی برای تعیین میزان اولویت 0تا  0این روش یک مقیاس اساسی را با مقادیر از 

(، در غیر این صورت ماتریس 0باشد)رابطه  0/9(، کوچکتر یا مساوی  C.Rیا   I.R) شود. شرط سازگاری ماتریس مقایسه زوجی معیارها این است که نرخ ناسازگاریمی

شاخص ناسازگاری  I.I، 0های داده شده به معیارها تجدید نظر شود. در رابطه ها انجام نشده و باید در مورد نسبتزینهی درستی بین گناسازگار خواهد بود یعنی مقایسه

 آید.به دست می 4است که از رابطه 
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(0) 

 

(4) 

 

-به دست می 4شاخص تصادفی است که از جدول I.I.Rباشد.و تعداد معیارها می nمقدار ویژه ماتریس مقایسه زوجی معیارهای ارزیابی و  max𝜆، 4در رابطه

 آید.

 (I.I.Rشاخص تصادفی بودن)-2جدول

09 0 3 4 2 2 2 8 4 0 n 

22/0 22/0 20/0 84/0 42/0 04/0 0. / 23. / 9 9 I.I.R 

 

 مدل منطق فازی 2-2

 های مختلف ولیزمان در مجموعههای فازی بر منطق فازی استوار بوده و اساساً به منظور اقدام در شرایط ابهام ارائه گردیده است. هر فرد همی مجموعهنظریه

پذیرد. این نظریه در برابر منطق کالسیک مطرح شده است که هر و یک و نیز خود این دو حد را میبه درجات متفاوت عضویت دارد. درجات عضویت مقادیر بین صفر 

های دقیق اگر یک مجموعه را در نظر بگیریم، هر عضو دهد) درست یا غلط، صفر یا یک، سیاه یا سفید(. در تئوری مجموعهچیز را بر اساس سیستم دودویی نشان می

 ( را تعریف کرد.8تابع) Aتوان برای هر مجموعه هست یا نیست و می مجموعه مرجع یا در مجموعه

(8) {
1       𝑖𝑓 𝑥 ∈ 𝐴
0       𝑖𝑓 𝑥 ∈ 𝐴

(x)=Aµ 

شود بیان میی فازی توسط تابع عضویتی یک مجموعهدهد. ( نسبت می9عدد ) A( و به هر عضو خارج از مجموعه 0عدد ) A یاین تابع به هر عضو مجموعه

ای از را در بازه Aی دهد. به عبارت دیگر اگر عضویت عنصری در مجموعه[ نشان می9و0ی تعلق اعضای مجموعه را با یک عدد حقیقی بین ]که این تابع عضویت درجه

ی دهند که درجهنشان می Aµ(x)شود و آن را به صورت یشود. به این تابع، تابع عضویت گفته م[ نسبت داده می9و0ی ]عددی در بازه Aاز  x[ قرار دهیم به هر 9و0]

ی عدم عضویت کامل عنصر در مجموعه ( نشان دهنده9ی عضویت کامل در مجموعه و مقدار )( نشان دهنده0( خواهد داشت. تابع عضویت برابر )0( و )9عضویت بین )

 است.

 های فازیعملگرهای مجموعه 2-2-1

 عملگر اشتراک فازی  .1

 شود: ( تعریف می2ی )صورت رابطهاشتراک فازی بهعملگر 

,...),,( CBAncombinatio MIN                                  )2( 

 اشد.بهای فاکتور مختلف میهای موجود در یک موقعیت مشخص بر روی نقشهبیانگر مقادیر عضویت فازی پیکسل Cµو  Aµ  ،Bµ( 2ی )در رابطه

 عملگر اجتماع فازی  .2

 شود.( تعریف می2ی )صورت رابطهعملگر بهاین 

,...),,( CBAncombinatio MAX                                               )2( 

RII

II
RI

..

.
. 

1
. max






n

n
II
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 عملگر ضرب فازی  .3

 شود.( تعریف می2ی )صورت رابطهعملگر ضرب فازی به

ncombinatio = 


n

i

i

1

                                                                    )2( 

ی خروجی کوچک شده م است. در این رابطه با استفاده از این عملگر مقادیر عضویت فازی در نقشهاiی فاکتور بیانگر مقدار عضویت در نقشه iµ( 2) در رابطه

 کنند.اثر کاهشی خواهد داشت. به عبارتی عوامل همدیگر را تضعیف می کند، بنابراین ترکیب عواملو به سمت صفر میل می

 عملگر جمع فازی  .4

 شود.( تعریف می4ی )این عملگر با استفاده از رابطه

))1((1
1





n

i

incombinatio                                                    )4( 

ی خروجی بزرگ شده و به ام است. با استفاده از این عملگر مقادیر عضویت فازی در نقشهiی فاکتور بیانگر مقدار عضویت در نقشه iµ، (4)در رابطه

تراک و کنند. بر خالف عملگرهای اشدیگر را تقویت میکنند که در نتیجه ترکیب عوامل اثر افزایشی خواهد داشت. به عبارت دیگر عوامل همسمت یک میل می

 گذارند.ی خروجی تأثیر میهای ورودی در نقشهی مقادیر عضویت نقشهب و جمع فازی کلیهاجتماع فازی، در عملگرهای ضر

 عملگر گامای فازی  .5

 شود.( تعریف می3ی )ضرب عملگرهای ضرب و جمع فازی به صورت رابطهاین عملگر از حاصل

  1)Prlg()lg( oductebricAFuzzySumebricAFuzzyncombinatio
       )3( 

گاما جهت تعدیل حساسیت خیلی باالی عملگر ضرب فازی و دقت خیلی کم عملگر جمع فازی است. باشد. عددی بین صفر تا یک می γمقدار  3ی در رابطه

شود. گامای صفر معادل ضرب فازی و گامای یک معادل جمع فازی مقدار گاما تعدیل کننده بین صفر و یک است که مقدار آن از طریق قضاوت کارشناسانه تعیین می

 (.0830فر و همکاران، است. )بهشتی

 نتایج و بحث-3

انتخاب شده  8لها مطابق جدوترین نسبتآلهای مختلف بررسی شده و ایدههای نسبی بین معیارها طبق نظر کارشناسی و با توجه به مقالهدر این تحقیق اولویت

 . کندماتریس نرخ ناسازگاری برابر صفر است و این شرط را ارضا میبه دست آمده است. در این  2ها مطابق جدولشده و وزن الیه AHPها وارد نرم افزار است. این نسبت

-ی فاصله از آبراهه، شیب، تراکم زهکشی، ارتفاع، کاربری زمین، لیتولوژی، شکل زمین، زمینهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شامل؛ الیهالیه

زی سازی شد، ها بین صفر و یک فاها صورت گرفته و الیهاطالعات جغرافیایی، استانداردسازی هر یک از الیه باشد. ابتدا با استفاده از سیستمشناسی و جهت شیب می

 زار سیستم اطالعاتافبندی نهایی با استفاده از اپراتورهای فازی در نرمهای به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی ضرب شد و بعد پهنههای استاندارد شده در وزنسپس الیه

 جغرافیایی تهیه گردید.
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 ارهای ارزیابییماتریس مقایسه زوجی مع-3جدول

 

 وزن معیارها-4جدول

 وزن معیار

 4804/9 فاصله از آبراهه

 402/9 شیب

 0020/9 تراکم زهکشی

 080/9 ارتفاع

 9344/9 کاربری زمین

 938/9 لیتولوژی

 9220/9 شکل زمین

 9842/9 شناسیزمین

 9824/9 جهت شیب

 

 رودخانهسازی معیار فاصله از فازی 3-1

باشد. متر می8811کمترین فاصله از آبراهه صفر و بیشترین فاصله را نشان می دهد.  خیاوچای نقشه فاصله از رودخانه حوضه 2شکل 

ها تر امکان تخلیه رواناب حاصل از بارش در آن محدوده وجود دارد اما با افزایش فاصله از آبراههها نزدیکتر باشد راحتهر چه پیکسلی به آبراهه

ا هدهد. بنابراین نزدیکی به آبراههها افزایش میویژه در سیالبدشتها احتمال وقوع سیالب را بهگردد. نزدیکی به آبراههتخلیه رواناب نیز مشکل می

الیه، که رابطه خطی در تعیین عضویت این  8گیری نسبت عکس دارد. بنابراین از رابطهگردد. پارامتر فاصله با سیلگیری میموجب افزایش خطر سیل

 به دست آمده است.   3باشد استفاده شده است و نقشه فازی شده پارامتر فاصله مطابق شکلکاهنده می

کاربری  لیتولوژی شکل زمین شناسیزمین جهت شیب

 اراضی

تراکم  ارتفاع

 زهکشی

فاصله از  شیب

 آبراهه

 معیار

فاصله از  0 8 8 4 2 4 2 2 4

 آبراهه

 شیب 8888/9 0 2 8 8 8 2 2 2

 تراکم زهکشی 8888/9 42/9 0 4 4 4 8 8 8

 ارتفاع 2/9 8888/9 2/9 0 8 2 2 4 2

 کاربری زمین 42/9 8888/9 2/9 8888/9 0 2 4 8 4

 لیتولوژی 2/9 8888/9 2/9 4/9 42/9 0 2 2 8

 شکل زمین 42/9 0224/9 8888/9 42/9 2/9 42/9 0 2 2

 شناسیزمین 4/9 42/9 8888/9 2/9 8888/9 4/9 4/9 0 8

 جهت شیب 2/9 42/9 8888/9 42/9 2/9 8888/9 42/9 8888/9 0



 
 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

  

6 
 

 

    (0 )                  1988
1988

1988
)( 


 xif

x
xf 

 نقشه فازی شده فاصله از رودخانه-3شکل  نقشه فاصله از رودخانه -2شکل

 فازی سازی معیار شیب 3-2

طق کوهستانی های مداوم و سنگین در منای بارندگیهای مخرب نتیجهشود سیلباشد. به طوری که گفته میی سیالب میاز پارامترهای بسیار مؤثر در پدیدهشیب 

باعث افزایش سرعت جریان و  باشند. اهمیت این عامل به دلیل تأثیری است که بر روی سرعت جریان و همچنین نفوذ آب در زمین دارد. افزایش شیبها میرودخانه

ی معکوس دارد، بنابراین جهت گیری رابطهشیب با سیل دهد.( وضعیت حوضه از لحاظ شیب را نشان می2گردد و برعکس. نقشه)کاهش سرعت نفوذ آب در زمین می

 ( به دست آمده است.2فازی شده شیب مطابق شکل)باشد استفاده شده است و نقشه ( که یک رابطه خطی کاهنده می09ی )تعیین عضویت این الیه از رابطه
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  نقشه فازی شده شیب-5شکل                                                                                    نقشه شیب-4شکل                  
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 معیار تراکم زهکشیفازی سازی  3-3

آید. تراکم زهکشی حوضه از جمله پارامترهایی ها به سطح به دست میباشد و از تقسیم طول آبراههها در سطح حوضه میاین الیه نشان دهنده تراکم آبراهه

ای هباشد. هر چه در سطح حوضه تراکم زهکشی باالتری داشته باشیم معنی آن این است که روانابشبکه زهکشی در حوضه می ی میزان توسعه یافتگیاست که نشان دهنده

ای با ههای با تراکم زهکشی باال احتمال وقوع سیالب کمتر از حوضهگردد. پس در حوضهآوری شده و از حوضه خارج میتر جمعناشی از بارش در سطح حوضه راحت

( که یک رابطه 00گیری رابطه مستقیم دارد، بنابراین از رابطه)معیار تراکم زهکشی با سیل دهد.(، تراکم زهکشی حوضه را نشان می2م زهکشی پایین است. نقشه)تراک

 ست آمده است.( به د4خطی افزاینده و مستقیم است جهت تعیین عضویت این الیه استفاده شده است و نقشه فازی شده تراکم زهکشی مطابق شکل)

(00)  

 

 نقشه فازی شده تراکم زهکشی-7شکل               نقشه تراکم زهکشی                                        -6شکل               

 فازی سازی معیار ارتفاع3-4

تأثیری است که بر روی تغییرات دما و بارش دارد. افزایش ارتفاع باشد. اهمیت این عامل به دلیل های هیدرولوژیکی میارتفاع از عوامل بسیار مهم در پدیده

ورت باشد در حالیکه در ارتفاعات پایین به صگردد. در ارتفاعات بسیار زیاد بارش اغلب به صورت برف میموجب افزایش مقدار بارش و همچنین تغییر نوع بارش می

یجه آن کاهش میزان تبخیر و تعرق با افزایش ارتفاع است. تغییرات این دو عامل بر روی شرایط فرسایشی و پوشش باران است. ارتفاع بر روی دما تأثیر کاهنده دارد و نت

دهد، ( که وضعیت ارتفاعی حوضه را نشان می3باشد. بنابراین ارتفاع بر روی فرآیندهای هیدرولوژیکی در حوضه مؤثر است. مطابق شکل)گیاهی در حوضه مؤثر می

با  باشد.متر است که خروجی حوضه می0289باشد و کمترین ارتفاع باشد که منطبق بر کوهستان سبالن بزرگ میمتر می2293ارتفاع در حوضه مورد مطالعه بیشترین 

( که یک رابطه 04)یه از رابطهگیری رابطه معکوس دارد، بنابراین جهت تعیین عضویت این الیابد یعنی ارتفاع با سیلگیری افزایش میکاهش ارتفاع احتمال خطر سیل

 ( به دست آمده است.0خطی کاهنده است استفاده شده است و نقشه فازی شده ارتفاع مطابق شکل)
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نقشه فازی شده ارتفاع-9شکل                                                                                نقشه ارتفاع -8شکل                    

فازی سازی معیار کاربری اراضی 3-5  

گذارد و یهیدرولوژیکی اثر مهای باشد. تغییرکاربری اراضی به کاربری نامناسب اغلب بر روی پدیدهها مینوع کاربری از عوامل بسیارمؤثر در رخداد سیالب

أثیر باشند. جهت تعیین تگردد. برخی سطوح نظیر سطوح شهری و بایر و ... نیز ظرفیت قابل توجهی را در تولید رواناب دارا میموجب افزایش رواناب در حوضه می

( حوضه مورد مطالعه از هفت نوع کاربری 09ت. با توجه به شکل)های مختلف بر روی سیالب در حوضه مورد مطالعه الیه کاربری اراضی حوضه تهیه شده اسکاربری

امتیازی از یک تا هفت  هادر منطقه هفت نوع کاربری تعیین شده که بر اساس موقعیتشان و تأثیری که روی سیالب دارند، به هر یک از کاربری متفاوت تشکیل شده است.

(که یک رابطه خطی افزاینده و مستقیم است جهت تعیین عضویت 08گیری رابطه مستقیم دارد، پس از رابطه)ا سیلبندی این الیه بداده شده است. که بر اساس این تقسیم

 ( به دست آمده است.00ها استفاده شده است و نقشه فازی شده کاربری اراضی مطابق شکل)کاربری

 

(08) 

 نقشه فازی شده کاربری اراضی -11شکل                 نقشه کاربری اراضی                                    -11شکل     

 فازی سازی معیار سنگ شناسی 3-6
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های تر از سنگهایی با خلل و فرج زیاد، آب سریعتر و بیشباشد، در سنگشناسی بر روی نفوذپذیری و ظرفیت نفوذ آب در خاک بسیار مؤثر میلیتولوژی یا سنگ

ای مختلفی هگیری در حوضه مؤثر باشد. حوضه مورد مطالعه از سنگتواند بر روی سیلها در یک حوضه میکند. بنابراین لیتولوژی و نوع سنگبا خلل و فرج کم نفوذ می

به هر نوع سنگ بر اساس تأثیری که در تولید و جذب رواناب دارد امتیاز  ( نه نوع سنگ اصلی حوضه در این نقشه آورده شده است.04تشکیل شده که با توجه به شکل)

باشد ( که یک رابطه خطی کاهنده می02گیری رابطه معکوس دارد بنابراین جهت تعیین عضویت این الیه از رابطه)داده شده است. بر اساس این تقسیم بندی این الیه با سیل

 ( به دست آمده است.08لوژی مطابق شکل)استفاده شده است و نقشه فازی شده لیتو

                           (02) 

 نقشه فازی شده سنگ شناسی-13شکل                  نقشه سنگ شناسی                                 -12شکل            

 شناسیفازی سازی معیار زمین 3-7

رده ضعیف، متوسط، متوسط تا مقاوم و مقاوم تشکیل شده است و با توجه به نفوذپذیری و تأثیری که در سیالب  ( از چهار02شناسی با توجه به شکل)الیه زمین

ای مختلف هگیری رابطه عکس دارد. برای تعیین عضویت ردهدارد به هر بخش یک امتیازی داده شده است. با توجه به تقسیم بندی و امتیازهای داده شده این الیه با سیل

 ( به دست آمده است.02( که یک رابطه خطی کاهنده است استفاده شده است و در نهایت نقشه فازی شده زمین شناسی مطابق شکل)02)طهاز راب

              (02) 

 شناسینقشه فازی شده زمین-15شکل                                  شناسی                     نقشه زمین-14شکل                

 سازی معیار جهت شیبفازی 3-8
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کنند تا بتوان تصویر عینی از وضعیت حوضه را در اختیار داشت. از در مطالعات هیدرولوژیکی غالباً شیب و جهت حوضه را به صورت گرافیکی بررسی می

هت دامنه رسد. جبررسی جهت ارتفاعات در حوضه مورد مطالعه ضروری به نظر میها در نوع فرسایش و دریافت مقدار بارش تأثیر دارند بنابراین آنجایی که جهت دامنه

( جهت شیب در هشت جهت اصلی و فرعی نشان داده شده است. با توجه 02همچنین در ذوب برف، دریافت انرژی و نیز مقدار پوشش گیاهی تأثیرگذار است. در شکل)

گیر تابشود و با توجه با این که جهات جنوب غربی آفترین درصد پوشش برف به جهات مسطح مربوط میپایین به این که باالترین درصد پوشش برف به جهت شمالی و

باشد به هرکدام از چهار جهت براساس تأثیری که درسیالب دارند امتیازی اختصاص داده شده است. بر اساس امتیازهای است و همچنین دارای پوشش گیاهی زیادی می

( که یک رابطه خطی کاهنده است 02ی عکس دارد و جهت تعیین تابع عضویت جهات شیب از رابطه)گیری رابطهبندی انجام شده جهت شیب با سیلمداده شده و تقسی

 ( به دست آمده است.04استفاده شده و نقشه فازی شده جهت شیب مطابق شکل)

(02) 

 

 نقشه فازی شده جهت شیب-17شکل                                                    نقشه جهت شیب-16شکل                  

 گیری حوضه خیاوچایبندی سیلپهنه 3-9

آید. دار شده به دست میهای وزنضرب شده و الیه AHPهای به دست آمده از فرآیند های استاندارد شده با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در وزنالیه

به دست آمده  03بندی سیالب مطابق شکلدار شده بوسیله اپراتورهای جمع فازی، ضرب فازی و عملگر گامای فازی نقشه نهایی پهنههای وزندر نهایت با همپوشانی الیه

 .است

 گیری حوضه خیاوچایبندی سیلنقشه پهنه -18شکل                              

 گیرینتیجه -4
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های با ند و پهنهادست حوضه واقع گردیدههای با خطر بسیار زیاد در پایینگیری در حوضه با توجه به نقشه نهایی به دست آمده پهنهبندی سیلدر ارتباط با پهنه 

ت و دست و شیب باال و نفوذپذیری کم حوضه درباالدستوجه به شیب کم حوضه در پایین اند. که این امر باهای سبالن و اطراف حوضه واقع گردیدهخطر کم نیز در دامنه

حوضه  های ژئومورفولوژیکی حوضه، پایین دستباشد، صادق است. بنابراین با توجه به ویژگیهای نفوذناپذیر میشناسی دارای سنگهای سبالن که از لحاظ زمیندامنه

گیرتر است که سیل شود در پایین دست حوضهبندی نهایی هم این امر صادق است. بنابراین پیشنهاد میخیزتر باشد که با توجه به پهنهگیر و باالدست حوضه سیلباید سیل

د و هم اببندی احداث شود تا هم ایمنی ساکنین شهر تأمین شود و خسارات جانی و مالی کاهش یهای کشاورزی است، الزم است سیلو نزدیک به مناطق شهری و زمین

 از سیالب ذخیره شده در بخش کشاورزی استفاده شود. 
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