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چکیده
یکی از پرحادثهترین مخاطرات طبیعی دنیا ،مخاطرات سیالب است .شناخت و پهنهبندی سیالبهای حوضههای آبخیز در مدیریت سیالبها،
کنترل و مهار آن و در نتیجه در کاهش میزان خسارتهای آن ،موثر است .هدف تحقیق حاضر ،پهنهبندی حوضهی خیاوچای از لحاظ پتانسیل
وقوع سیالب میباشد .در این مطالعه ابتدا ،ده عامل شیب ،ارتفاع ،بارش ،شماره منحنی ،ارتفاع رواناب ،فاصله از رودخانه ،خاک ،لیتولوژی،
پوششگیاهی و کاربری اراضی ،به عنوان عوامل موثر برای ایجاد سیالب در منطقه شناسایی شدند .سپس الیههای اطالعاتی در محیط
سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شدند .وزندهی الیهها با استفاده از روش کرتیک انجام شد .تحلیل و مدلسازی نهایی با استفاده از روش
تحلیل لکههای داغ به عنوان روش آمار فضایی و نیز روش  WLCبه عنوان یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،انجام شد .نتایج
مطالعه نشان داد ،عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،شیب و بارش به ترتیب با ضریب وزنی  2/131 ،2/163 ،2/173و  ،2/133بیشترین تاثیر را بر ایجاد
سیل در حوضهی مطالعاتی دارند .همچنین ،با توجه به نتایج به دست آمده به ترتیب  08/76 ،11/37و  07/00کیلومترمربع از مساحت محدوده،
در طبقات لکه داغ ،با ضریب اطمینان  10 ،11و  12درصد ،قرار دارند .مناطق پرخطر (مناطق لکه داغ ،با ضریب اطمینان  11درصد) ،به طور
عمده در محدودهی شهری مشکینشهر و سپس در مناطق پرشیب و کوهستانی منطقه قرار دارد .به طورکلی نتایج مطالعه نشان داد که حوضه
خیاوچای دارای توان بسیار باال از لحاظ رخداد سیالب میباشد .بنابراین ،انجام اقدامهای حفاظتی ،آبخیزداری و مدیریتی در حوضهی مورد
مطالعه ضروری است.

کلید واژهها :لکه داغ ،کرتیک ،سیستم اطالعات جغرافیایی.WlC ،
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سرآغاز
سیل به وضعیتی گفته میشود که در آن جریان رودخانه و سطح آب به صورت
غیر منتظره افزایش پیدا کرده و سبب خسارت مالی و جانی شود
) .(Alizadeh, 2011این پدیده نه تنها در کشورهای در حال توسعه ،بلکه
در تمام جهان شایعترین مخاطره طبیعی است ) Leskens et al.,
 .(2014برخی از علل وقوع انواع سیل را میتوان ،ریزش باران شدید یا
طوالنی ،ذوب برف ،شکستن سد و لغزش زمین ،امواج مرتفع ،بستن کانال،
شدت بارندگی ،نوع بارندگی ،زمان و حجم بارندگی ،شرایط قبلی رودخانه،
زهکشی حوضه ،کاربریهای نامناسب و قطع درختان جنگلی در سرچشمه
رودها عنوان کرد ).(Kolawole, 2011; Tingsanchali, 2012
بررسی آمار و اطالعات خسارت ناشی از وقوع سیالب در ایران و جهان ،بیانگر
گستردگی صدمات ناشی از سیالب به منابعطبیعی ،انسانی و اقتصادی مناطق
مختلف است ) .(Wahhabi, 2006هر سال ،سیل خسارتهای فراوانی
به خانهها ،مزارع ،زمینهای کشاورزی ،راهها ،سدها ،پلها و جادهها وارد
میکند ) .(Karam et al., 2015همچنین ،هر ساله سیالب سبب مرگ
بیش از  2222نفر در دنیا میشود و بر روی  70میلیون نفر از جمعیت مردم در
جهان تاثیر میگذارد ) .(Mohammadi, 2011روند افزایش سیل در 0
دههی گذشته نشان میدهد که تعداد وقوع سیل در دههی  ،82نسبت به دهه
 02به طور تقریبی  12برابر شده است ) .(Abdi, 2006در سالهای اخیر
به دلیل تغییرات اقلیمی ،وقوع و شدت این مخاطره بیشتر شده است .به گونهای
که بین سالهای  1122تا  1177در حالی که به طور میانگین هر  11سال
یک طغیان رودخانهای رخ میداد ،در 22سال اخیر این پدیده هر  2سال یک
بار اتفاق میافتد ) .(Ozey, 2011میتوان گفت در مقایسه با سایر
مخاطرات طبیعی ،سیالبها با فراوانی زیاد و در فضایی گسترده رخ میدهند
) .(Ward et al., 2014; Green et al., 2014یکی از راههای
ممانعت و کاهش خسارتهای ناشی از سیل قرار دادن اطالعات معتبر در
اختیار مردم از طریق تهیهی نقشههای پهنهبندی خطر سیل است )Cook
 . (& Merwad, 2009این نوع نقشهها وجود ،نوع ،شدت و ضعف خطر
را در منطقه مورد نظر نشان میدهند و به همین دلیل از اهمیت ویژهای
برخوردار دارند ).(Dehgani et al., 2006
پژوهشهای ارزندهای ،به ویژه در سالهای اخیر با روشهای مختلفی ،به
منظور بررسی و مطالعه سیالب در نواحی مختلف ایران و جهان ،صورت گرفته
است .به عنوان مثال ) (Lawal et al., 2014در شهر پرلیز مالزی ،در
مطالعهای پهنهبندی سیالب و عوامل موثر بر سیالب را انجام دادند و در نهایت
با ترکیب دادههای سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،سه عامل
لیتولوژی ،کاربری زمین و شیب به عنوان عوامل مهم در سیلخیزی ذکر شد.
) ،(Asghari Saraskanrood et al., 2016در مطالعهای ،با استفاده
از روش ویکور به پهنهبندی خطر سیالب در حوضه آبخیز آقالقانچای
پرداختند و نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل شیب ،ارتفاع و فاصله از
شبکه آبراهه ،بیشترین تاثیر را بر ایجاد سیل در حوضهی آقالقانچای دارند.
به طور عمده مناطق بسیار پرخطر در قسمت پرشیب شمال و جنوبغربی
حوضه مطالعاتی قرار دارند ،(Rahmati et al., 2016) .به منطقهبندی
خطر سیل در شهرستان یاسوج در ایران پرداختند .در این مطالعه از روش خطی
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وزندار برای تهیه نقشه پیشبینی خطر سیل و از برنامه هیدرودینامیکی
 HEC-RASبرای شبیهسازی سیالبهای  02و  122ساله استفاده شده
است و در نهایت نتایج حاصل از روش  WLCمورد تایید واقع شده است.
) ،(Madadi et al., 2016در مطالعهای پهنهبندی خطر سیالب را در
حوضه آبخیز آقالقانچای با استفاده از مدل  ،APNانجام دادند .به این نتیجه
دست یافتند که عوامل شیب ،لیتولوژی و خاک بیشترین تاثیر را بر ایجاد سیل
در حوضهی آقالقانچای دارند و به ترتیب  18و  22درصد از مساحت حوضه،
در طبقه خطر بسیار زیاد و خطر زیاد قرار دارد،(Samantaet al., 2016) .
به تجزیه و تحلیل خطر سیل در بخش پایینی رودخانه مارکام در گینه نو
براساس روش تصمیمگیری چند معیاره (ترکیب خطی وزندار) پرداختند .در
این مطالعه ،اعتبارسنجی نقشه خطر سیل با استفاده از سوابق سیالبهای
گذشته در منطقه مورد مطالعه انجام شد و خروجی نهایی مطالعه ،حاکی از این
موضوع است که نتایج حاصل از تصمیمگیری چند معیاره در تجزیه و تحلیل
خطر سیالب دقیق و قابل اطمینان بوده است،(Farish et al., 2017) .
به پهنهبندی خطر سیالب در منطقه چارساتای پاکستان ،با استفاده از ،GIS
پرداختند .در این مطالعه از تصاویر ماهوارهای لندست استفاده کردند و منطقه
را به سه قسمت با احتمال خطر پایین ،متوسط و باال تقسیم کردند .طبق نتایج
به دست آمده ،بیشتر مناطق مطالعاتی جزو پهنه خطر باال بودند )Hatami
 ،(Nejad et al., 2017پهنهبندی خطر سیالب را در شهرستان ایذه با
استفاده از تحلیل چند معیاره انجام دادند طبق نتایج حاصل از مطالعه به ترتیب
 03و  10/16درصد از شهرستان در پهنه خطر خیلی زیاد و زیاد قرار دارند.
) ،(Negahban et al., 2017در مطالعهای به ارزیابی و پهنهبندی خطر
سیلخیزی با استفاده از تاپسیس فازی در حوضهی آبخیز شهر باغملک
پراختند .طبق نتایج از مطالعه  17/86درصد از مساحت حوضه دارای احتمال
خطر بسیار باال است و مناطق پرخطر به طور عمده در نواحی غربی ،جنوبی و
جنوبغربی قرار دارد ،(Piroozi et al., 2018) .پهنهبندی خطر سیالب
در شهرستان مشکینشهر را مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه وزندهی
معیارها با روش کرتیک و تجزیه و تحلیل نهایی با روش ویکور انجام شده
است .طبق نتایج حاصل از این مطالعه عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،بارش و شیب
به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ایجاد سیل در منطقه مطالعاتی دارند و به طور
عمده مناطق پرخطر در داخل محدوده شهری قرار دارندShiva Prasad) .
 ،(Sharma et al., 2018در مطالعهای در حوضه رودخانه کپییل
هندوستان با استفاده از فنون تحلیل چند معیاره و تصاویر ماهوارهای به
پهنهبندی خطر سیالب پرداختند ،طبق نتایج حاصل از مطالعه  20/837هکتار
از محدوده (در  10روستا) ،دارای احتمال خطر بسیار زیاد است.
) ، (Bathrellos et al., 2018وقوع سیالب در حوضه رودخانه پینوس
در یونان را از نظر تحلیل زمانی و فضایی مورد مطالعه قرار دادند و نتایج نشان
داد که تعداد کل  106رویداد سیالبی در منطقه مورد مطالعه ثبت شده است.
از لحاظ زمانی ماه اکتبر ،ساالنه بیشترین وقایع سیل را دارد و وقوع سیل در
دوره  2212-1112افزایش یافته است .تجزیه و تحلیل توزیع فضایی سیل
نیزنشان داده که بسیاری از وقایع در بخش جنوبی منطقه مطالعه اتفاق افتاده
است ،(Madadi et al., 2019) .به پهنهبندی خطر سیالب در حوضه
خیاوچای مشکین شهر ،با استفاده از تلفیق روشهای  SCS-CNو WLC
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پرداختند .با توجه به نتایج مطالعه ،عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،شیب و بارش به
ترتیب به عنوان مهمترین عوامل دخیل در ایجاد سیالب حوضه هستند و
مناطق بسیار پرخطر ،در بخشهای پرشیب و کوهستانی و همچنین در داخل
محدوده شهری مشکینشهر قرار دارند ،(Dano et al., 2019) .با استفاده
از فرآیند تحلیل شبکهای ،به عنوان یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره،
به پهنهبندی خطر سیالب در پرلیس مالزی پرداختهاند .با توجه به نتایج مطالعه،
به ترتیب  38/0و  11درصد از مساحت منطقه ،در طبقات پرخطر و بسیار
پرخطر قرار دارند .همچنین در این مطالعه کارایی و دقت استفاده از تحلیل چند
معیاره ،مورد تایید واقع شده است ،(Wang et al., 2019) .با استفاده از
روش دیماتل و فرآیند تحلیل شبکهای و  WLCو با در نظر گرفتن یازده
عامل ،پهنهبندی سیالب را در  Shangyouچین مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج مطالعه نشان داد ،روش  WLCبرای مطالعه خطر سیالب در منطقه
مورد مطالعه موثر تر از سایر روشها است.
حوضه آبخیز خیاوچای به لحاظ شرایط خاص منطقه ،مانند توپوگرافی ،شیب
و شرایط اقلیمی (بارشهای ناگهانی و رگباری بهاری ،ذوب برفها ،طغیان
رودخانهها در بهار) ،از پتانسیل باالیی برای وقوع سیالب برخوردار است .از آن
نظر که وقوع سیالب ،موجب خسارتهای مالی و تلفات جانی در منطقه
میشود ،به عنوان مثال سیالب  1382مشکینشهر عالوه بر خسارتهای
اقتصادی ،موجب کشته شدن  32نفر و نیز صدها مجروح و مفقود شده است
) (Abedini, 2016بنابراین ،سطحبندی محدوده از لحاظ حساسیت به
وقوع خطر سیالب بسیار حایز اهمیت است .با توجه به پیشینه تحقیق ،از آن
نظر که الگوهای تصمیمگیری چند معیاره ،از استقبال باالیی برخوردار بوده
است ،در این بررسی نیز از روش تحلیل لکههای داغ ،به عنوان قاعده
تصمیمگیری چند معیاری و آمار فضایی ،برای پهنهبندی پتانسیل سیالب در
محدوده مورد مطالعه استفاده شده است.
مواد و روشها
به منظور دستیابی به هدف تحقیق بعد از مطالعه و بررسی مبانی نظری موضوع
تحقیق (از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانهای) و شناسایی عوامل موثر
بر وقوع سیالب ،نسبت به تهیه نقشههای هر یک از معیارهای مطرح در
مطالعه حاضر در  Arc GIS 10.5اقدام شد .در این راستا ،الیههای
اطالعاتی شبکه آبراهه ،منحنیهای میزان و طبقات ارتفاعی با استفاده از مدل
رقومی نقشه توپوگرافی مشکینشهر به مقیاس  1:02222تهیه شد .الیههای
اطالعاتی زمینشناسی و لیتولوژی با استفاده از نقشه زمینشناسی مشکینشهر
به مقیاس  1:122222سازمان زمینشناسی کشور به دست آمد .نقشهی بارش
منطقه مورد مطالعه با استفاده از دادههای ایستگاههای هواشناسی و
بارانسنجی در داخل محدوده مطالعاتی و همچنین ایستگاههای مجاور
(آمارهای مربوط به سالهای  1112تا  )2216و با به دست آوردن معادله
گرادیان بارش ( )P=203/42+0/0751*Hو همچنین استفاده از مدل
رقومی ارتفاعی تهیه شد .الیه اطالعاتی کاربری اراضی محدوده با استفاده از
نقشه کاربری استان به دست آمد و همچنین با به کارگیری دادههای ماهوارهای
و با استفاده از نرمافزار انوی ،نقشه کاربری حوضه به روز شد .بدینمنظور از
تصاویر لندست هشت ،مربوط به سال  2216استفاده گردید .به منظور اطمینان
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از عدم وجود خطاهای اتمسفری ،پیش پردازشهای تصحیحات خطاهای
اتمسفری و رادیومتریک مورد بررسی قرار گرفت .دو نوع تصحیح رادیومتریک
وجود دارد ،تصحیح رادیومتریک مطلق و تصحیح رادیومتریک نسبی .در این
مطالعه از روش  ،Flaashکه قدرتمندترین روش برای تصحیحات اتمسفری
است و از قدرت تفکیک باالیی برخوردار است ،به عنوان یکی از روشهای
تصحیح اتمسفری مطلق استفاده شد .در مرحله بعد ،از طریق روش طبقهبندی
نظارت شده حداکثر احتمال نقشه کاربری حوضه ،با ضریب دقت باال (کاپای
 ،)80/20تهیه شد .نقشه خاک محدوده با استفاده از نقشه خاک استان اردبیل
با مقیاس  1:02222ایجاد شد .نقشه پوششگیاهی حوضه نیز با استفاده از
نقشه پوششگیاهی کل استان ،تهیه شد.
یکی از روشهای تخمین رواناب ،روش شماره منحنی ( )CNرواناب سازمان
حفاظت آمریکا ( )SCSاست .در روش ( ،)SCSتعیین شماره منحنی که
تابعی از ویژگیهای خاک ،کاربری اراضی و ویژگیهای هیدرولوژیکی مانند
رطوبت پیشین خاک می باشد ،ضروری است .روش  ،SCS-CNبه سبب
سادگی آن خیلی سریع به یکی از رایجترین روشها در میان مهندسین و
کارشناسان تبدیل شد و اساسا برای حوضههای کوچک شهری و کشاورزی،
حوضههای طبیعی متوسط و همچنین برای حوضههایی که در آن دادههای
اندازهگیری دبی و رواناب وجود ندارد به کار میرود )Mishra & Tyagi,
 .(2006با توجه به این که حوضه مورد مطالعه از دیدگاه رواناب و باران تولید
شده جز حوضههای متوسط محسوب میشود و همچنین با توجه به قابلیتهای
روش ،SCSدر این پژوهش از این روش برای تهیه نقشه رواناب استفاده شد.
در این مطالعه ،تهیه نقشه رواناب و  ،CNبا استفاده از نرمافزار ARC GIS
و الحاقیههای  Arc-Hydroو  Arc CN-Runoffانجام شد،
بدینصورت که ابتدا نقشه کاربری اراضی منطقه با جدول شاخص مقایسه و با
اطالعات گروه هیدرولوژیکی خاک تلفیق شد ،سپس شماره منحنی  CNتهیه
شد و در مرحله بعد ،با لحاظ میانگین بارش و  ،CNارتفاع رواناب محدوده با
روش  SCSمحاسبه شد .در نهایت ،برای پهنهبندی پتانسیل خطر سیالب در
حوضه مورد مطالعه ،وزندهی با استفاده از روش کرتیک و مدلسازی نهایی
با استفاده از روش لکههای داغ ،انجام شده است.
 تحلیل لکههای داغتحلیل لکههای داغ ،آماره گتیس -ارد اردجی را برای کلیه عوارض موجود
محاسبه مینماید .امتیاز  Zمحاسبه شده نشان میدهد که کجای دادهها مقادیر
کم و زیاد خوشهبندی شدهاند .این ابزار در حقیقت به هر عارضه در چارچوب
عوارضی که در همسایگیاش قرار دارند ،نگاه میکند .اگر عارضهای مقادیر
باال داشته باشد جالب و مهم است ،ولی به تنهایی ممکن است یک لکه داغ
معنادار از نظر آماری نباشد .برای این که یک عارضه لکه داغ تلقی شود و از
نظر آماری معنادار نیز باشد باید هم خودش و هم عوارضی که در همسایگیاش
قرار دارند ،دارای مقادیر باال باشند .جمع محلی یک عارضه و همسایگانش به
طور نسبی با جمع کل عارضهها مقایسه میشود .زمانی که جمع محلی به طور
زیاد و غیر منتظرهای از جمع محلی مورد انتظار بیشتر باشد و اختالف به
اندازهای باشد که نتوان آن را در نتیجه تصادف دانست ،در نتیجه امتیاز  Zبه
دست خـواهد آمد ) .(zadvali et al., 2017آمـاره گیتس -ارد جی ،به
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صورت زیر (رابطه  ،)0محاسبه میشود ):(Mitchell, 2008
()0

–x ∑n
j=1 wi.j

∑n
j=1 wi.j Xj

2
2
n
[n ∑n
] )j=1 wi.j −(∑j=1 wi.j

√

n−1

= ∗𝑖𝐺

s

در این فرمول  Xjمقدار خصیصه برای عارضه Wij ،وزن فضایی بین
عارضه  i, jو  nبرابر با تعداد کل عارضهها است .برای محاسبه sاز رابطه
( ،)0استفاده میشود.
()0

− ( x̅)2

2
∑n
i=1 xj

n

√=s

با توجه به این که  Giخود نوعی نمره ی  zمحسوب میشود ،از محاسبه ی
دوباره  zپرهیز شده است.
 وزندهی کرتیکدر این روش ،دادهها بر اساس میزان تداخل و تضاد موجود بین عوامل یا
معیارها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد در این روش ،پس از محاسبه
انحراف معیار هر یک از عوامل مورد بررسی ،ماتریس متقارنی به ابعاد m×m
ایجاد میشود که شامل ضرایب همبستگی بین بردارهای تشکیلشده است .با
تعیین پارامترهای باال ،تضاد موجود بین معیار  jبا معیارهای دیگر از روی رابطه
( )1محاسبه میشود ).(Jahani, 1997
m
)Cjk = ∑k=1(1 − rjk
()1
که در آن  Cjkمعرف مجموع تضاد معیار  jبا معیارهای  kاست که از = k
 1شروع شده و تا  k = mادامه دارد و  ،rjkهمبستگی بین دو معیار  kو j
را نشان میدهد .میزان اطالعات عامل  jرا میتوان با استفاده از رابطه ()2
محاسبه نمود.
Cj = δj ∑m
(1
−
)rjk
()2
k=1
که در آن  ،Cjمعرف میزان اطالعات معیار  jو انحراف معیار در مقادیر مربوط
به عامل یا معیار  jرا نشان میدهد .با توجه به روابط یاد شده ،معیارهایی که
دارای  Cjبیشتری باشند وزن زیادی به خود اختصاص خواهند داد .وزن هر
عامل مانند  jاز رابطه ( )3تعیین میشود.
()3

Cj

Wj = ∑m

k=1 Ck

که در آن  Wjمعرف وزن معیار  jو  Ckنشانگر میزان اطالعات مجموع
معیارهای  kاست که از  k = 1شروع شده و تا  k = mادامه دارد.
روش ( WLCترکیب خطی وزنی)
 .1هر الیه نقشه معیار استاندارد میشود؛ در این پژوهش ،از روش فازی برای
استانداردسازی استفاده شده است .در مجموعههای فازی ،بیشترین ارزش یعنی
مقدار یک به حداکثر عضویت و کمترین ارزش یعنی صفر به حداقل عضویت
در مجموعه تعلق میگیرد ( .2 .)Sui, 1999وزنهای معیار را تعیین
میشود ،در این مطالعه از روش وزندهی کرتیک استفاده شده است .در این
روش ،دادهها بر اساس میزان تداخل و تضاد موجود بین عوامل یا معیارها مورد
تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این روش ،پس از محاسبه انحراف معیارهای
مورد بررسی ،ماتریس متقارنی به ابعاد  m×mایجاد میشود که شامل ضرایب
همبستگی بیـن بردارهای تشکیلشده است .با تعیین پارامتـرهای باال ،تضاد

موجود بین معیار  jبا معیارهای دیگر از روی رابطه ( )6محاسبه میشود.
Cjk = ∑m
رابطه ()6
)k=1(1 − rjk
که در آن  Cjkمعرف مجموع تضاد معیار  jبا معیارهای  kاست که از = k
 1شروع شده و تا  k = mادامه دارد و  ،rjkهمبستگی بین دو معیار  kو j
را نشان میدهد .میزان اطالعات عامل  jرا میتوان با استفاده از رابطه ()7
محاسبه نمود.
m
)Cj = δj ∑k=1(1 − rjk
رابطه ()7
که در آن  ،Cjمعرف میزان اطالعات معیار  jو انحراف معیار در مقادیر مربوط
به عامل یا معیار  jرا نشان میدهد .با توجه به روابط یادشده ،معیارهایی که
دارای  Cjبیشتری باشند وزن زیادی به خود اختصاص خواهند داد .وزن هر
عامل مانند  jاز رابطه ( )8تعیین میشود.
رابطه ()8

Cj

Wj = ∑m

k=1 Ck

که در آن  Wjمعرف وزن معیار  jو  Ckنشانگر میزان اطالعات مجموع
معیارهای  kاست که از  k = 1شروع شده و تا  k = mادامه دارد.
 .3الیههای نقشه استاندارد شده وزنی را ایجاد میکنیم (ضرب الیههای نقشه
استاندارد شده در وزنهای متناظر) .0 .با اعمال عملیات همپوشی جمعی بر
روی الیههای نقشه استاندارد شده وزنی ،نمره یا امتیاز کل را در رابطه با هر
گزینه به دست میآوریم؛ گزینهای که دارای باالترین امتیاز (رتبه) باشد ،به
عنوان بهترین گزینه شناخته میشود .به طور رسمی در قاعده تصمیمگیری
برای ارزیابی هر گزینه یا  ، 𝐴iاز رابطه ( )1استفاده میشود:
𝑗𝑖𝑥 𝑗𝑤 𝑗∑ 𝐴𝑖:
رابطه ()1
که در آن  ،𝑥ijمعرف نمره گزینه  iام در ارتباط با صفت  jام و ، wjمشتمل
بر یک وزن استاندارد شده است؛ به گونهای که  . ∑ 𝑤𝑗 = 1وزنها اهمیت
نسبی هر صفت را به نمایش میگذارند .با تعیین ارزش حداکثر =،𝐴j i
اولویتدارترین گزینه انتخاب میشود .در رابطه ( )1به مانند معادل رگرسیون
تناسب به صورت خطی تعیین میشود ).(Malchefeski, 2006
معرفی منطقه مورد مطالعه
حوضه خیاوچای با مساحت حدود  318کیلومتر مربع در  07درجه و  37دقیقه
تا  07درجه و  01دقیقه طول شرقی و  38درجه و  12دقیقه تا  38درجه و
 32دقیقه عرض شمالی و در شهرستان مشکینشهر قرار دارد (شکل  .)1دمای
هوا در طول سال بین  -32و  +32درجه سانتیگراد متغیر است و میانگین
بارندگی ساالنه  376/6میلیمتر میباشد ) Valizadeh-Kamran,
 .(2012حداکثر ارتفاع محدوده  0782متر و حداقل ارتفاع آن  122متر از
سطح دریا است.

نتایج و یافتهها
آماره  Gعمومی ،شاخص خود همبستگی فضایی است .برای
دستیابی به الگوی پهنهبندی مکانی سیالب در حوضه خیاوچای،
ضریب  Gبرای کلیه معیارها از طریق نرمافزار  GIS10.5از روش
صفر و یک و روش مرز مشترک محاسبه شده است .ضریب G
عمومی بیشتر ،نقطه داغ را نشان میدهد و ضریب Giکمتر ،نقاط

بررسی تحلیل فضایی خطر سیالب در حوضه آبخیز خیاوچای

سرد تشخیص داده میشود .آماره  Giکه برای هر عارضه موجود
در دادهها محاسبه میشود ،نوعی نمره  Zاست .با توجه به امتیاز
 Zمحاسبه شده میتوان نشان داد که در کدام بلوکها دادهها با
مقادیر زیاد یا کم خوشهبندی شدهاند .برای آن دسته از نمرات Z
که مثبت و از نظر آماری معنی دار هستند ،هر چه امتیاز  Zبزرگتر
باشد مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی شده و لکه داغ را

11

تشکیل میدهد .برای آن دسته از نمرات  Zکه منفی و از نظر
آماری معنادار هستند ،هر چقدر نمره  Zکوچکتر باشد ،به معنی
خوشهبندی شدیدتر مقادیر پایین بوده و اینها در حقیقت لکه
حرارتی سرد را نشان میدهد .شکلهای شماره ( 2تا  ،)0تحلیل
لکههای داغ را بر روی تعدادی از معیارها نشان میدهد.

شکل ( :)1نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه

شکل ( :)2نقشه لکه داغ معیار  CNحوضه خیاوچای

11
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شکل ( :)3نقشه لکه داغ معیار ارتفاع رواناب حوضه خیاوچای

شکل ( :)4نقشه لکه داغ معیار شیب حوضه خیاوچای

شکل ( :)5نقشه لکه داغ معیار کاربری اراضی حوضه خیاوچای

بررسی تحلیل فضایی خطر سیالب در حوضه آبخیز خیاوچای

در نقشههای باال لکههای قرمزرنگی که مشاهده میشود ،نشانگر
مقادیر بزرگتر  Giهستند که به عنوان لکههای داغ شناخته
میشوند و این محدودهها از لحاظ پتانسیل سیالب پرخطر هستند.
هر میزان که  Giکاسته شود و  Zنیز مقدار منفی و کوچکتر به
خود بگیرد .به طرف لکههای سرد نزدیک میشود که در نقشهها
با رنگ آبی نشان داده شده است و این محدودهها در نقاط کم
خطر قرار دارند.
پس از انجـام تحلیل لکههـای داغ برای هـر شاخص و استخـراج

13

نقشههای هر یک از معیارها و با توجه یه میزان همبستگی میان
معیارها (جدول  )1و اعمال کردن وزنهای مربوطه (جدول ،)2
نقشههای حاصله وارد مدل WLCشده و با اعمال مراحل مختلف
مدل بر روی نقشهها ،خروجی نهایی به دست آمد .سپس بر روی
الیه نهایی به دست آمده نیز ،تحلیل لکه داغ انجام شد و نقشه
نهایی پهنهبندی سیالب در  7طبقه از (بسیار داغ) بسیار پرخطر تا
(بسیار سرد) بسیار کم خطر ،به دست آمد (شکل .)6

جدول ( :)1همبستگی میان معیارهای مطرح در پهنهبندی سیالب حوضه خیاوچای
معیار
شیب
ارتفاع
بارش
پوشش گیاهی
CN

رواناب
فاصله رودخانه
خاک
زمین شناسی
کاربری

شیب

ارتفاع

بارش

1
-2/030
-2/036
2/728
2/201
2/201
-/2762/302
2/032
2/220

-2/036
1
2/113
2/072
-2/321
2/288
2/011
-2/002
-2/001
-2/130

-2/036
2/113
1
2/120
-2/302
-2/136
2/000
-2/001
-2/030
-2/163

پوشش
گیاهی
2/728
2/072
2/178
1
2/112
2/200
2/710
2/882
2/772
2/706

CN

رواناب

2/201
-2/321
2/3022/112
1
2/312
-2/226
2/770
2/226
2/321

2/201
2/288
-2/136
2/200
2/312
1
-2/116
2/113
-2/203
2/031

فاصله
رودخانه
-2/276
2/011
2/000
2/710
-2/226
-2/116
1
-2/270
-2/201
2/112

خاک
2/302
-2/002
2/0012/882
2/770
2/113
2/180
1
2/320
2/118

زمین
شناسی
2/032
2/001
-2/030
2/772
2/226
-2/203
-2/201
2/320
1
2/280

کاربری
2/220
-2/130
-2/163
2/706
2/321
2/031
2/112
2/118
2/280
1

جدول ( :)2مجموع تضاد ،انحراف معیار ،میزان اطالعات و وزن نهایی معیارهای مطرح در پهنهبندی سیالب
معیار
مجموع تضاد
انحراف معیار
میزان اطالعات
وزن نهایی

شیب

ارتفاع

بارش

8/017
2/211
2/071
2/131

1/200
2/301
3/286
2/173

8/111
2/260
2/361
2/133

پوشش
گیاهی
2/362
2/381
2/111
2/201

نتایج تحلیل از طریق ضریب  Gعمومی ،شکلگیری نقاط داغ (به
ترتیب  08/76 ،11/37و  07/00کیلومترمربع از مساحت محدوده،
در طبقات لکه داغ ،با ضریب اطمینان  10 ،11و  12درصد) و نقاط
سرد (به ترتیب  38/27 ،17 /06و  72/61کیلومترمربع از مساحت
محدوده ،در طبقات لکه سرد ،با ضریب اطمینان  10 ،11و 12
درصد) و  72/21درصد از مساحت حوضه ،بدون الگوی معنیداری،
در منطقه را نشان میدهد .بررسی نقشه پهنهبندی پتانسیل سیالب
محدوده مورد مطالعه ،نشاندهنده این امر است که مناطق پرخطر

CN

رواناب

7/286
2/108
1/200
2/201

7/108
2/118
2/137
2/202

فاصله
رودخانه
8/230
2/117
2/172
2/200

خاک

لیتولوژی

کاربری

7/600
2/210
1/607
2/212

8/301
2/306
2/122
2/163

7/283
2/112
1/312
2/278

(مناطق لکه داغ با ضریب اطمینان  11درصد) ،در دو قسمت از
منطقه پراکنده شدهاند .در الویت اول مناطق با پتانسیل خطر باال،
در داخل محدوده شهری مشکینشهر قرار دارند .در شهر
مشکینشهر ،در سمت شرق ،دره عمیق خیاوچای قرار دارد که
رودخانه خیاوچای در آن جریان دارد .دو دره شعاعی دیگر در مسیر
طبیعی ،جریان آبهای سطحی را تشکیل میدهد که در امتداد
آنها محالت مسکونی توسعه یافتهاند که در معرض سیل و جریان
شدید آبهای سطحی میباشند .با توجه به این که بیشتر سطح
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شهر از سطوح آسفالتی و مسکونی تشکیل شده است ،مقدار
نفوذپذیری بسیار کم میباشد و در مقابل مقدار رواناب ( 11درصد)
و ( CNمنحنی باالی  )82است.
در اولویت بعدی ،مناطق با لکه داغ باالی  11درصد ،به طور عمده
در مناطق پرشیب و کوهستانی منطقه (شیب بیش از  62درصد)،
قرار دارد .به تبع شیب و ارتفاع منطقه ،نقش اساسی در میزان
رواناب ،حداکثر دبی ،مقدار نفوذ ،تلفات بارش و میزان جریان و
سرعت حرکت آب دارد .در این مناطق پرخطر با توجه به این که
بخش اعظم سازندها متعلق به تشکیالت مربوط به فعالیتهای
آتشفشانی اواخر دوران سوم و اوایل دوران چهارم زمینشناسی

است ،میزان نفوذپذیری بسیار پایین است و ارتفاع رواناب در این
مناطق باال میباشد .ضمن این که مقدار  CNحوضه بین صفر تا
 18متغیر است ،این مناطق دارای لکه داغ  11درصد ،دارای شماره
منحنی باال ( ،)18با کمترین نفوذپذیری و باالترین رواناب است.
از نظر گروههای هیدرولوژیک خاک که نشاندهنده وضعیت بافت
و نفوذپذیری خاک حوضه است ،بیشتر مساحت مناطق پرخطر از
نوع خاکهایی است که دارای بافت ریز یا سنگین است و عمال
غیرقابل نفوذ بوده است و قسمتهای زیادی از آب به صورت
رواناب در سطح زمین جاری میشود .مساحت مربوط به هر یک
از طبقات خطر در جدول ( )3ذکر شده است.

جدول ( :)3درصد مساحت تحت پوشش الگوی حاصل از شاخص  GIیا Hot Spot
طبقه خطر
مساحت به کیلومتر مربع
مساحت به درصد

لکه سرد-

لکه سرد-

لکه سرد-

فاقد الگوی

لکه داغ-

لکه داغ-

لکه داغ-

99 %
17/06
0/02

95 %
38/27
11/17

99 %
72/61
22/83

معناداری
72/21
22/67

99 %
07/00
18/21

95 %
08/76
10/30

99 %
11/37
3/08

بحث و نتیجهگیری
پدیده سیل یکی از رویدادهای هیدرواقلیمی و از جدیترین بالیای
طبیعی است که جوامع بشری را تهدید میکند .در این تحقیق،
پهنهبندی سیالب با استفاده از تحلیل آمار فضایی (لکههای داغ)،
انجام شده است .بنابر نتایج حاصل از وزندهی ،از بین عوامل موثر
در ایجاد سیالب محدوده مطالعاتی ،عوامل ارتفاع با ضریب وزنی

( ،)2/173لیتولوژی با ضریب وزنی ( ،)2/163شیب با ضریب وزنی
( )2/131و بارش با وزن ( ،)2/133به ترتیب مهمترین عوامل ایجاد
سیالب در منطقه هستند و استفاده از روش کرتیک ،در وزندهی
معیارها در پژوهش حاضر ،نتایج قابل قبولی را ارایه کرده است و
این روش میتواند گامی در جهت حل معضل استقالل صفات
از یکدیگر باشد که به هنگام مقایسهی زوجی در چارچوب روش

شکل ( :)6نقشه پهنهبندی خطر سیالب حوضهی خیاو چای

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و در شرایط عدم تحقق همبستگی بین
صفات ،عینیت مییابد .زیرا ،در این روش ،وجود همبستگی باالی
یک معیار با معیارهای دیگر ،در کاهش وزن آن معیار اثرگذار است.

با توجه به پیشینه پژوهشی ،قابل ذکر میباشد؛ )Piroozi et al.,

 ،(2018که پهنهبندی خطر سیالب در شهرستان مشکینشهر را
مورد بررسی قرار دادهاند ،نیز عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،بارش و شیب

بررسی تحلیل فضایی خطر سیالب در حوضه آبخیز خیاوچای

را به ترتیب به عنوان معیارهایی که بیشترین تاثیر را بر ایجاد سیل
در منطقه مطالعاتی دارند ،معرفی کردهاند .همچنینMadadi) ،
 ،(et al., 2019که به پهنهبندی خطر سیالب در حوضه خیاوچای
مشکینشهر پرداختند .عوامل ارتفاع ،لیتولوژی ،شیب و بارش به
ترتیب به عنوان مهمترین عوامل دخیل در ایجاد سیالب حوضه
معرفی کردهاند و در این مطالعات نیز کارایی روش کرتیک در
تعییین وزن معیارها مورد تایید واقع شده است و نتایج مطالعه حاضر
با نتایج این مطالعات همخوانی باالیی دارد .به عالوه قابل ذکر
میباشد که نتیجه مطالعه حاضر با مطالعات ) Rahmati et al.,
 ،(2016که به منطقهبندی خطر سیل در شهرستان یاسوج در ایران
پرداختند ،(Samanta et al., 2016) ،که تجزیه و تحلیل خطر
سیل در بخش پایینی رودخانه مارکام در گینه نو را مورد بررسی
قرار دادند و ) ،(Wang et al., 2019که پهنهبندی خطر سیالب
را در  Shangyouچین ،مورد مطالعه قرار دادند و )Madadi et
 ،(al., 2019که به پهنهبندی خطر سیالب در حوضه خیاوچای
مشکینشهر را مطالعه کردهاند ،مبنی بر کارآمد بودن روش WLC
برای مطالعه و پهنهبندی خطر سیالب نیز ،مشابه میباشد.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که به ترتیب  10/30 ،3/08و
 18/21درصد از محدوده مطالعاتی در طبقات با تحلیل لکه داغ
 10 ،11و  12درصد ،قرار دارد .با توجه به نقشه نهایی ،مناطق پر
خطر (دارای مقدار لکه داغ باالی  11درصد) ،در اولویت اول ،به
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طور عمده در داخل محدوده شهری (بهویژه در مناطق مرکزی
شهر به دلیل تراکم ساخت و سازها و نفوذپذیری کمتر) و در اولویت
بعدی در مناطق پرشیب و کوهستانی منطقه (پتانسیل تولید رواناب،
در ارتفاعات حوضه که دارای شیب زیاد و تشکیالت زمینشناسی
از نوع سخت و سنگهای آذرین است ،زیاد میباشد) قرار دارند.
نتیجه مطالعه حاضر با نتایج مطالعه );Piroozi et al., 2018
 (Madadi et al., 2019که به بررسی خطر سیالب در محدوده
مطالعاتی خیاوچای مشکینشهر پرداختهاند ،مطابقت بسیار باالیی
دارد و در این مطالعات نیز مناطق شهری و مناطق کوهستانی
محدوده ،به عنوان نواحی پرخطر از لحاظ خطر سیالب معرفی
شدهاند .نتایج مطالعه حاکی از توان باالی منطقه مورد مطالعه از
لحاظ ایجاد خطر سیالب است ،بنابراین ،اراضی با احتمال خطر
بسیار زیاد و زیاد ،اراضی هستند که باید اقدامات حفاظتی و
آبخیزداری (مانند :جلوگیری از فرسایش و تخریب خاک ،کاهش
بار رسوبی آب ،کاهش سرعت و شدت جریان رواناب ،افزایش زمان
تمرکز سیالب ،ایجاد فرصت برای نفوذ آب در الیههای زیرین
حوضه و تغذیه آبخوانها ،کشت گیاهان مناسب با شرایط
جغرافیایی دامنهها و احیا مراتع و ایجاد عرصههای فضای سبز و
احداث حوضچههای رسوبگیری ،بانکتبندی ،تراسبندی
دامنهها و خشکهچینی در مناطق پرشیب) در آن انجام شود.
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