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اولویتبندی زیرحوضههای شهری به منظور کنترل سیالب با استفاده از تکنیکهای
تصمیمگیری  AHPو Fuzzy_ AHP

آریان صلواتی ،1آرش

ملکیان*2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
 2دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1931/11/21 :؛ تاریخ تصویب)1933/11/11 :

چکیده

سیل یکی از بالیای طبیعی است که هر ساله در نقاط مختلف جهان موجب خسارتهای مالی و جانی فراوانی میشود و محیطزیست
را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .اولویتبندی زیرحوضههای طبیعی و شهری بر اساس آسیبپذیری در مواجهه با سیالب
میتواند نقش مهمی در سیاستگذاریها و اقدامهای مدیریتی به منظور مدیریت بهینه آبخیزهای شهری و طبیعی داشته باشد .به
این منظور از تلفیق دو تکنیک تصمیمگیری  AHPو  Fuzzy AHPبه منظور انتخاب ترجیحی ،از میان گزینههای موجود برای
کنترل و مقابله با سیالب استفاده شد .شهر سنندج ،مرکز استان کردستان با مساحت  9۶11/۶هکتار در غرب ایران و در بخش
جنوبی استان کردستان قرار دارد .در این تحقیق با استفاده از  3معیار مساحت ،شیب متوسط زیر حوضه طبیعی باالدست ،شیب
متوسط زیرحوضه شهری ،ضریب فرم حوضه ،نسبت سطوح نفوذناپذیر به نفوذپذیر ،تراکم زهکشی ،ارتفاع متوسط زیرحوضه ،سن
بنا و ارتفاع ساختمانها از سطح زمین دو روش نام برده شده برای زیرحوضههای شهری سنندج بررسی شد .نتایج نشان داد که
بیشترین مقدار وزن نسبی متعلق به معیار «نسبت سطوح نفوذناپذیر به سطوح نفوذپذیر» است ،که آنالیز حساسیت نیز بر اساس این
معیار صورت گرفت .تعدادی از رتبههای به دست آمده در دو تکنیک با همدیگر تفاوت دارند ،که با استفاده از روش میانگین
وزنهای نسبی اولویتبندی نهایی صورت گرفت .زیر حوضه شماره  4در اولویت اول و زیر حوضه شماره  5در اولویت آخر به منظور
انجام اقدامهای مدیریتی و مقابلهای قرار دارند.

کلید واژهها :پتانسیل سیلخیزی ،شهر سنندج ،آنالیز حساسیت ،ضریب ناسازگاری
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سرآغاز
امروزه سیالبها یکی از مهمترین بالیای طبیعی هستند که جوامع
بشری را تهدید و به اکوسیستمهای طبیعی خسارات جبرانناپذیری
را وارد میکنند ) .(Salajegheh et al., 2010سیالبها یکی از
ویرانگرترین مخاطرات طبیعی هستند که تلفات و خسارتهای
زیادی را همه ساله بر انسانها و اقتصاد کشورها وارد میکنند
) .(Khan et al., 2011بارش باران با شدتهای باال معموال
موجب بروز سیالبها و اختالالت در مناطق شهری میشود که با
این وجود ،روند بارش باران بسیار پیچیده و غیرخطی است و به
لحاظ زمانی و فضایی به علت تغییرات زمین و ویژگیهای آب و
هوایی ،متغیر است ) .(Chang & Gue, 2006منظور از
سیلخیزی فراوانی وقوع سیل نیست ،بلکه منظور استعداد و
پتانسیل تولید سیل در سطح زیرحوضه از نظر تاثیر و سهم در
هیدروگراف خروجی سیل است ).(Izanlou, 2006
برای کاهش هر چه بیشتر اثرات سیل بر روى نواحى شهرى
اقدامهای مختلفى از جمله؛ ساختمانى و مدیریتى میتواند انجام
بگیرد که هر کدام به وسیله عواملى و در دورههاى زمانى خاص
اجرا میشود .رویکردهایی مانند استفاده از سدها و مخازن
مهارسیالبها ،کانال انحراف سیالب ،گورهها و اصالح مسیر و
مقاطع رودخانه از دسته رویکردهای سازهای کاهش خسارت سیل
محسوب میشود .رویکردهای دیگری که مستقیم بر روی جریان
سیل اثر نمیگذارند مانند سامانه پیشبینی و هشدارسیالبها ،بیمه
سیل و مانند آنها از دسته رویکردهای غیرسازهای محسوب
میشوند .البته در استفاده از این اقدامها نیز باید نهایت دقت اعمال
شود چرا که ،در بعضى مواقع در صورت عدم نظارت و اجراى
صحیح به عنوان عوامل ایجاد بحران و خسارت عمل میکنند
) .(Liberatore, 1987اقدامهاى مدیریتى و ساختمانى زمانی
موثرند که در تلفیق با همدیگر و مکانیابی صحیح به کار گرفته
شوند .اقدامهاى مقابله و پیشگیری سیالبهاى شهرى باید در سه
دوره زمانى کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت صورت گیرد که
مقدمه اجراى این روشها برنامهریزی در همان دورههای زمانی
مقابله میباشد ) .(Abdollahi, 2003موقعیت جغرافیایى
شهرهاى ایران بیانگر این امر است که با توجه به قرارگیرى شهرها
در مسیر حوزههاى آبخیز مختلف ضرورت پیشبینىهاى الزم
براى سیالبها احساس میشود و باید شهرسازان و برنامهریزان
شهرى ،زمینشناسان و جغرافیدانان به بررسى دقیق علل و عوامل

ایجاد این بالیای طبیعى در مناطق شهرى بپردازند و راه کارهاى
الزم را براى کاهش اثرات آن پیشبینى کنند )Tehran Office
.(of Studies and Planning, 1992
امروزه استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی ،ذخیرهسازی
اطالعات مکانی و غیرمکانی ،مدیریت ،ویرایش ،قابل نمایش
کردن و در نهایت امکان اعمال انواع تحلیلهای فضایی ،ابزار
قدرتمندی را در اختیار مدیران و تصمیمگیران در کمک به فرایند
تصمیمگیری قرار داده است .از تکنیکهای تصمیمگیری چند
معیاره ،فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی  AHPو Fuzzy AHP
را میتوان نام برد که به عنوان تکنیکهای تصمیمگیری در
مدیریت جامع حوزه آبخیز مطرح میباشند .مطالعههای متعددی
در خصوص پهنهبندی خطر سیل در خارج از کشور و ایران صورت
پذیرفته که میتوان به مواردی چند اشاره نمود ) Samari et al.,
 (2012از  AHPدر تعیین مناسبترین مدل توسعه و احیاء
جنگلهای زاگرس استفاده کردند .آنها بیان کردند که تکنیک
 ،AHPیک ابزار مناسب پشتیبان تصمیمگیری کمی در اختیار
مدیران قرار میدهد ،(Oujan et al., 2008) .از این تکنیک در
حوزه آبخیز ریمله در استان لرستان به منظور انتخاب بهترین طرح
آبخیزداری (از میان گزینههای عملیات بیولوژیکی ،عملیات
مکانیکی و عملیات عمرانی و خدماتی) استفاده کردند.
) (Razavizadeh et al., 2016با استفاده از دو تکنیک  AHPو
 TOPSISبه اولویتبندی زیرحوضههای واقع در حوضهی آبخیز
طالقان با تعیین ده معیار مهم و کاربردی پرداختندSumit, ) .
 (2019با تحلیل نوین از نقشهبرداری سیلها از طریق فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPپاسخ هیدروژئومورفیک به سیلها
را با استفاده از تحلیل جغرافیایی و مدل قدرت جریان ارایه داد.
) (Moghadas et al., 2019با استفاده از روشهای ،AHP
 TOPSISو شاخصهای انعطافپذیری اجتماعی ،اقتصادی،
زیرساختی ،سازمانی و محیطزیستی به رتبهبندی نواحی شهری
تهران به لحاظ انعطافپذیری در برابر سیالب پرداختند.
) (Fernandez & Lutz., 2010با کمک  GISو سیستم
تصمیمگیری چندمعیاره اقدام به ارزیابی و پهنهبندی خطر سیالب
شهری در یکی از استانهای کشور آرژانتین کردندOzturk &) .
 (Batuk., 2011با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و
سیستم تصمیمگیری چندمعیاره و معرفی برنامهای تحت عنوان
 MCDA–GISاقدام به پهنهبندی سیالب در حوزه مرمره ترکیه
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کردند .این پهنهبندی با انتخاب و تهیه الیههای موثر در ایجاد
سیالب منطقه شامل بارندگی ساالنه ،مساحت زیرحوزهها ،ارتفاع،
شیب ،جهت شیب و ضریب زهکشی انجام گرفته است.
شهر سنندج طی سالهای گذشته دستخوش تغییرات گستردهای
در کاربری اراضی شده است؛ به ویژه شاهد تسریع روند افزایش
شهرنشینی و سطوح نفوذناپذیر بوده ،که این مساله منجر به
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افزایش دبیهای اوج وقایع سیالبی در زیرحوضههای مختلف
شهری سنندج شده است .اولویتبندی این زیرحوضهها از لحاظ
سیلخیزی و آسیبپذیری در برابر سیالب با انگیزه کاهش خطرات
از طریق عملیاتهای مدیریتی و مهندسی کارآمد ،هدف اصلی
انجام این مطالعه است.

شکل ( :)1موقعیت شهر سنندج در کشور ایران و استان کردستان

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
شهر سنندج در غرب ایران و مرکز استان کردستان است .مختصات
جغرافیایی سنندج در موقعیت  95درجه و  14دقیقه تا  95درجه و
 22دقیقه عرض شمالی و  4۶درجه و  55دقیقه تا  44درجه و ۶
دقیقه طول شرقی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا بین  1451تا
 1591متر در نقاط مختلف شهر متغیر است .آب و هوای شهر
سنندج سرد و نیمهخشک و متمایل به نیمه مرطوب است .متوسط
دمای سنندج در بهار  ،15/2در تابستان  ،2125در پاییز  11/4و در
زمستان  -1/۶درجه سانتیگراد است .حداکثر دما در تیر حدود 44
درجه و حداقل آن در بهمن -19/5 ،درجه سانتیگراد است.
بارندگی ساالنه به طور متوسط  511میلیمتر بوده و حداکثر روزانه،
 ۶1میلیمتر میباشد .شهر سنندج بر اساس شبکه زهکشی شهری
و نقشه توپوگرافی به  ۶زیر حوضه متصل و منفصل تقسیم شد
(شکل.)2

بررسی معیارها
در این مطالعه به منظور اولویتبندی زیرحوضهها بر اساس مقابله
با سیل و با توجه به منابع موجود معیارهای مهم و تاثیرگذار بر این
هدف تعیین شدند که شامل  3معیار زیر میباشند:
 .1مساحت :مساحت مهمترین عامل فیزیکی بوده که دبی حداکثر،
حداقل و متوسط ساالنه و همچنین شکل هیدروگراف به آن
بستگی دارد ) .(Mahdavi, 1999در این مطالعه برای هر یک از
زیرحوضههای تعیین شده دو مساحت در نظر گرفته شد که
مساحت هر یک از زیرحوضههای شهری و مساحت زیرحوضههای
طبیعی باالدست که به دلیل محصور بودن شهر در میان رشته
کوهها بر روی سیلخیز بودن منطقه شهری تاثیرگذار است ،را
شامل میشود.
 2و  .9شیب متوسط زیرحوضه طبیعی باالدست و شهری :شیب
نقش مهمی در میزان رواناب ،مقدار نفوذ و شدت فرسایش ایفا
میکند ) .(Amani, 1998شیب متوسط هر یک از زیرحوضهها با
استفاده از نرمافزار  Arc GISو  11 ، DEMمتری محاسبه شد.
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شکل ( :)2موقعیت جغرافیایی زیرحوضههای شهری سنندج

 .4ارتفاع متوسط زیرحوضه :نقش مهمی در مقدار و نوع بارندگی
و همچنین اساس محاسبه شیب دارد .ارتفاع متوسط هر زیرحوضه
با استفاده از نرمافزار  Arc GISمحاسبه شد.
 .5ارتفاع ساختمانها از سطح زمین :این معیار به میزان آسیبپذیر
بودن زیرحوضهها در برابر سیل اشاره دارد ،با این صورت که در
بافتهای جدید که طبق قوانین شهرداری مکلف به احداث
پارکینگ در زیر بنا یا ارتفاع چند متری از سطح زمین هستند ،در
مقابله با سیل با خسارتهای کمتری مواجه میشوند .این معیار با
انتخاب  5نقطه به صورت تصادفی در هر زیرحوضه و بررسی
میدانی مختصات آن نقاط و نزدیک آنها و میانگینگیری حسابی،
محاسبه شد (شکل .)9
 .۶تراکم شبکه زهکشی :از تقسیم طول کلیه آبراهههای شبکه
زهکشی بر مساحت زیرحوضه به دست میآید و با دبی حداکثر
زیرحوضه همبستگی دارد ) .(Amani, 1998در این تحقیق
خیابانهای اصلی و فرعی هر زیر حوضه به عنوان آبراهه در نظر
گرفته شد و با استفاده از رابطهی زیر تراکم زهکشی هر زیرحوضه
محاسبه شد:
()1

𝑖𝐿 ∑
𝐴

= 𝑑𝐷

 = Ddتراکم زهکشی بر حسب کیلومتر بر کیلومتر مربع،
 =Liطول آبراهه بر حسب کیلومتر=A ،مساحت حوزه آبخیز بر
حسب کیلومتر مربع.
 .4ضریب فرم حوضه :شکل حوضه تاثیر زیادی بر روی
هیدروگراف آن دارد؛ به طوری که هرچه حوضه گردتر باشد با

فرض ثابت بودن سایر پارامترها ،میزان دبی اوج هیدروگراف بیشتر
خواهد بود ) .(Ghaemi, 1994ضریب فرم هر کدام از
زیرحوضهها از رابطه زیر محاسبه شد:
L
𝐹. 𝐹 = A
()2
 =F.Fضریب فرم حوضه =L ،طول خطی که خروجی را به
دورترین نقطه در حوضه متصل میکند بر حسب کیلومتر،
 =Aمساحت حوضه بر حسب کیلومتر مربع.
 .1نسبت سطح نفوذ ناپذیر به سطح نفوذپذیر :به عنوان یک عامل
مهم و موثر در تبدیل بارندگی به سیالب مطرح است که با استفاده
از نرمافزار گوگل ارث برای هر کدام از زیرحوضهها محاسبه شد.
همچنین توسعه این سطوح در طی  19سال با استفاده از تصاویر
گوگل ارثی و جدا کردن مناطق نفوذناپذیر و نفوذپذیر برای شهر
سنندج بررسی شد (شکل.)4
 .3سن بنا  :در کنار معیار ارتفاع ساختمانها از سطح زمین به
منظور بررسی آسیبپذیری در برابر سیالب مورد استفاده قرار
گرفت .نحوه محاسبه این معیار همانند ،معیار ارتفاع ساختمانها از
سطح زمین ،و در همان نقاط بررسی شد.
پس از محاسبه و تعیین مقادیر معیارهای نام برده شده،
اولویتبندی زیرحوضهها به منظور انجام اقدامهای مدیریتی و
ساختمانی کنترل سیالب با استفاده از دو تکنیک  AHPو Fuzzy
 AHPانجام شد.
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شکل ( :)3موقعیت نقاط تصادفی در زیر حوضهها

شکل ( :)4مقایسه تغییر سطوح نفوذناپذیر در هریک از زیر حوضهها
جدول ( :)1مقادیر کمی معیارهای مورد مطالعه
زیر حوضه

شیب متوسط
مساحت
)(Km2

طبیعی باالدست

1
2
9
4
5
۶

./1194
1/1119
1/11154
1/1111
1/11192
1/11151

(درصد)
۶2/44
49/1۶
54/99
41/1۶
42/11
51/11

زیرحوضه

شیب متوسط
زیرحوضه شهری
(درصد)
51/55
93/44
59/11
44/99
25/22
5۶

ارتفاع متوسط
زیرحوضهها از
سطح دریا
()m
1۶12/4
1599/3
1591
1549/5
1511
1511/1

تراکم شبکه
زهکشی
()Km/Km2
1/11۶4
1/1194
1/1199
1/1144
1/1141
1/1129

نسبت سطوح
ضریب فرم

نفوذناپذیر به

حوضه

سطوح

1/۶5
1/44
1/94
1/51
1/99
1/9۶

نفوذپذیر
1/121
1/۶415
1/4132
1/1141
1/19۶9
1/1449

* مقادیر مربوط به معیارهای سن بنا و ارتفاع ساختمانها از سطح زمین به صورت کمی و با ترتیب زیرحوضهها نسبت به یکدیگر تعیین شد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy
)Process

روش تحلیل سلسلـه مـراتبی ( )AHPیکی از روشهـای مهـم

تصمیمگیری چند شاخصه است که برای اولین بار در سال 1341
ابداع شد ) .(Murmu, 2019در این روش مساله تصمیمگیری به
سطوح مختلف هدف ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها تقسیم
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میشود .در این فرآیند گزینههای مختلفی در تصمیمگیری دخالت
داده میشود و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها
وجود دارد .از مزایای دیگر این روش ،تعیین میزان سازگاری و
ناسازگاری تصمیم میباشد .به طورکلی فرآیند  AHPبا تجزیه و
تحلیل مسایل پیچیده ،آنها را به شکل ساده تبدیل میکند.
گامهای روش تحلیل سلسله مراتبی )(AHP

گام اول) تعیین هدف
مرحله اول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،تعیین هدف است .به
پرسش اصلی تحقیق ،یا مشکلی که قصد حل آن را داریم ،هدف
گفته میشود .هدف باالترین سطح را در فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی داراست و تنها یک پارامتر دارد که انتخاب آن وظیفه
باالترین سطح تصمیمگیری پروژه میباشد.

گام دوم) مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها
مالكهای متضمن هدف و سازنده آن معیارهای ما را تشکیل
میدهند .معیارها دومین سطح درخت سلسله مراتبی پس از هدف
هستند .معیارها قابل تقسیم به زیرمعیارها و زیرمعیارها قابل تقسیم
به زیرمعیارهای بعدی میباشند .این وضعیت میتواند بسته به
ضرورت تا  nزیرمعیار در سطح عمودی و افقی افزایش پیدا نماید.
گام سوم) تشکیل ساختار سلسله مراتبی
مرحله سوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،ایجاد یک ساختار سلسله
مراتبی از موضوع مورد بررسی میباشد که در آن هدف ،معیارها،
زیرمعیارها و گزینهها و ارتباط میان آنها نشان داده میشود
(شکل.)5

شکل ( :)5ساختار سلسله مراتبی

گام چهارم) تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها
برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) نسبی معیارها و زیرمعیارها،
نخست دوبهدو آنها را با هم مقایسه میشوند .وزن هر عامل
نشاندهنده اهمیت و ارزش آن نسبت به عوامل دیگر است.
بنابراین انتخاب آگاهانه و صحیح وزنها کمک بزرگی در جهت
تعیین هدف موردنظر مینماید (جدول.)2
گام پنجم) تعیین ضریب اهمیت گزینهها
پس از تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها ،ضریب اهمیت
گزینهها را باید تعیین کرد .در این مرحله ،ارجعیت هر یک از
گزینهها در ارتباط با هر یک از زیرمعیارها و اگر زیرمعیار نداشت
بهطور مستقیم با خود آن معیار مورد قضاوت و داوری قرار میگیرد.
گام ششم) تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینهها (وزن مطلق)
در این مرحله از تلفیق ضرایب اهمیت مزبور ،امتیاز نهایی هر گزینه

جدول ( :)2وزن های مربوط به اهمیت معیارها
نسبت به هم )(Fallsoleyman et al., 2013
اهمیت یک معیار نسبت به دیگری
کامال مهمتر و یا کامال مطلوبتر
اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
اهمیت یا مطلوبیت یکسان
اهمیت یا مطلوبیت بین فواصل فوق

مقدار عددی
3
4
5
9
1
2،4،۶،1

تعیین خواهد شد .برای این کار از اصل ترکیب سلسله مراتبی که
منجر به یک «بردار اولویت» با در نظر گرفتن همه قضاوتها در
تمامی سطوح سلسله مراتبی میشود ،استفاده خواهد شد.
گام هفتم) بررسی سازگاری در قضاوتها
هنگامـی که اهمیت شاخصها نسبت به یکدیگر برآورد میشـود،

اولویتبندی زیرحوضههای شهری به منظور کنترل سیالب با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری  AHPو

احتمال ناهماهنگی در قضاوتها وجود دارد .بنابراین ،الزم است از
سنجهای استفاده شود که میزان ناهماهنگی داوریها را نمایان
سازد .یکی از مزیتهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،امکان
بررسی سازگاری در قضاوتهای انجام شده برای تعیین ضریب
اهمیت شاخصها و زیر شاخصها است ).(Eastman, 2006

Fuzzy_ AHP
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جدول ( :)3وزن های فازی مربوط به اهمیت معیارها
نسبت به هم )(Fallsoleyman et al., 2013

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی )Fuzzy Analytical
(Hierarchy Process
مفاهیم این روش مشابه روش  AHPاست .تفاوت روش Fuzzy

 AHPبا روش  AHPاز مرحله درج وزنهای مقایسه زوجی در
ماتریس مقایسه آغاز میشود؛ بدین معنی که بر خالف روش قبلی
که نظر کارشناس به صورت عددی مطلق وارد فرآیند وزندهی
میشد ،در این روش نظر کارشناس به صورت بازههایی از اعداد
که نشانگر عدم اعتماد کامل به نظر کارشناسی میباشد ،وارد
فرآیند وزندهی میشوند که شامل سه عدد وزن متوالی از جدول
مقایسه دوتایی میباشند.

کد

اهمیت یک معیار

مقدار عددی فازی

1
2
9
4
5
۶
4
1
3

نسبت به دیگری
ترجیح برابر
ترجیح کم تا متوسط
ترجیح متوسط
ترجیح متوسط تا زیاد
ترجیح زیاد
ترجیح زیاد تا خیلی زیاد
ترجیح خیلی زیاد
ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد
ترجیح کامال زیاد

(1و1و)1
(1/5و1/5و)1
(2و2و)1
(4و9/5و)9
(4/5و4و)9
(5و4/5و)9
(۶و5/5و)5
(4و۶و)5
(3و4و)5

گام چهارم) محاسبه ماتریس  Sبرای هر یک از سطرهای ماتریس
مقایسه زوجی Siها اعداد فازی مثلثی هستند که از رابطه زیر
محاسبه میشوند:
𝑗 −1

𝑗

𝑛
𝑚
𝑚∑ = 𝑖𝑆
] 𝑖𝑔𝑀 𝑗=1 𝑀𝑔𝑖 𝜋⨂[∑𝑖=1 ∑𝑗=1

()9
 Mاعداد فازی مثلثی داخل ماتریس مقایسههای زوجی هستند .در
حقیقت هنگام محاسبه ماتریس  ،Sهر یک از اجزای اعداد فازی
را نظیر به نظیر جمع میزنیم و در معکوس فازی مجموع کل
ضرب میکنیم .این مرحله شبیه محاسبه وزنهای نرمال شده در
روش  AHPمعمولی ،منتها با اعداد فازی است.
گام پنجم ) در این مرحله  Siها از نظر درجه بزرگی بر اساس
فرمول زیر با یکدیگر مقایسه میشوند:

مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به روش چانگ به شرح
زیر است ):(Shirmard et al., 2013

گام اول) رسم نمودار سلسله مراتبی
گام دوم) تعریف اعداد فازی به منظور انجام مقایسههای زوجی
این تعداد بر اساس روش چانگ در جدول ( )9نشان داده شده
است.
گام سوم) تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با به کارگیری اعداد فازی

()4

𝑖𝑓 𝑀2 ≥ 𝑀1
𝑖𝑓 𝐿1 ≥ 𝑈2
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
0

{ = )𝑑( 𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1 ) = ℎ𝑔𝑡(𝑀1 ∩ 𝑀2 ) = 𝜇𝑀2

𝐿1 −𝑈2
) (𝑀2 −𝑈2 )−(𝑀1 −𝑈1

که در رابطه فوق M1 = (L1 . M1 . U1 ) ،و = M2

)  (L2 . M2 . U2دو عدد فازی مثلثی هستند.
گام ششم) محاسبه وزن معیارها و گزینهها در ماتریسهای مقایسه
زوجی
در این مرحله ،بردار وزن نرماالیز نشده با محاسبه کمترین مقدار
Vهای محاسبه شده در مرحله قبل ،بهدست آورده شد.
گام هفتم) در مرحله آخر ،بردار وزن به دست آمده از مرحله قبل
که نرمال نشده بود ،را نرماالیز میکنیم تا بردار وزن نهایی که
هدف ما از محاسبههای فازی است به دست آید.

اولویتبندی نهایی زیرحوضهها
استفاده از چند روش تصمیمگیری چند شاخصه ،ممکن است منجر
به ارائه نتایج متفاوتی شود .برای توافق در این شرایط ،روشهای
مختلفی مطرح شده که به «روشهای ادغام» معروف بوده و
عبارتند از :روش میانگین وزنها ،میانگین رتبهها ،روش بردا و
روش کپلند .از میان روشهای مطرح شده ،روش میانگین وزنها
متداولترین روش بوده که گزینهها را بر اساس میانگین وزنهای
بهدست آمده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند معیاره،
اولویتبندی میکند ).(Momeni, 2010
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تحلیل حساسیت
تحلیل حساسیت چگونگی اولویتبندی یک گزینه را نسبت به
سایر گزینهها با توجه به هر معیار در حالت کلی نشان میدهد
( .)14به طور کلی هدف از انجام این تحلیل ،نشان دادن حساسیت
انتخاب نهایی گزینهها با توجه به وزنهای نسبت داده به هر معیار
توسط تصمیمگیرنده است.
● نتایج
نتایج به دست آمده از روش AHP

وزن نسبی معیارها
بر اساس نتایج ده پرسشنامه پر شده توسط هیات علمی و
دانشجویان دانشگاه تهران رشتههای آبخیزداری و مهندسی آب،
از میان معیارهای بررسی شده« ،نسبت اراضی نفوذناپذیر به اراضی

نفوذپذیر» بیشترین مقدار وزن را به میزان  1/945به خود
اختصاص داده است .همچنین نرخ ناسازگاری که مقدار مطلوب
آن باید کمتر از  1/1باشد ( ،)Moghadas, 2019در این تحقیق
به مقدار  1/14بود که بیانگر سازگار بودن تصمیمگیریها در
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میباشد (شکل.)۶
اولویتبندی زیرحوضهها
با ترکیب وزن نسبی و مقادیر کمی متعلق به معیارها در هر یک
از زیرحوضهها ،اولویتبندی  ۶زیر حوضه شهری سنندج با استفاده
از نرمافزار  Expert Choiceانجام شد .زیر حوضه شماره  4با وزن
نهایی  1/2۶3در اولویت اول کنترل و مقابله با سیالب و زیر حوضه
شهری شماره  5با وزن نهایی  1/113در اولویت آخر قرار دارد.
اولویتبندی تمام زیرحوضهها همراه با وزن نهایی آنها در شکل
( )4نشان داده شده است.

شکل ( :)6اولویت و وزن نسبی  9معیار مورد بررسی در روش AHP

شکل ( :)7اولویتبندی زیر حوضههای شهری سنندج در روش  AHPبه منظور کنترل سیالب
نتایج به دست آمده از روش Fuzzy AHP

وزن نسبی معیارها
بیشترین مقدار وزن نسبـی معیارها در این روش همانند روش
 AHPمتعلق به معیار «نسبت اراضی نفوذناپذیر به اراضی
نفوذپذیر» میباشد .همچنین در این روش مقدار نرخ ناسازگاری
برابر با  1/1۶بود .وزن نسبی و نهایی معیارها در جدول ( )4نمایش
داده شده است.

اولویتبندی زیرحوضهها
باتوجه به نتایج حاصل از انجام مراحل نام برده شده برای روش

 ،Fuzzy AHPزیرحوضه شماره  1با وزن نسبی 1/11۶در اولویت
اول و زیرحوضه شماره  2با وزن نسبی  1/144در اولویت آخر
قراردارد .اولویتبندی زیرحوضههای شهری موردنظر در جدول ()5
نشان داده شده است.
اولویتبندی نهایی از لحاظ کنترل سیالب
در این تحقیق به منظور رتبهبندی نهایی زیرحوضهها با استفاده از
دو روش مذکور از میانگین وزنها برای تلفیق اولویتهای به دست
آمده استفاده شد (جدول.)۶

اولویتبندی زیرحوضههای شهری به منظور کنترل سیالب با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری  AHPو

تحلیل حساسیت
به منظور آنالیز حساسیت نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی با
تغییر مقادیر وزنی هر یک از معیارها ،میتوان میزان حساسیت
نتایج را نسبت به معیار موردنظر بررسی نمود .تحلیل حساسیت
نشان میدهد که اگر وزن معیار «نسبت اراضی نفوذناپذیر به
اراضی نفوذپذیر» از  1/945به 1/2۶5کاهش یابد ،زیرحوضه  1در
اولویت اول و زیرحوضه  4در اولویت دوم ،زیرحوضه  9در اولویت
پنجم و زیرحوضه  ۶در اولویت چهارم قرار میگیرند (شکلهای 1
و .)3
بحث و نتیجهگیری
ساالنه در نقاط مختلف جهان ،جان و مال بسیاری از مردم در اثر
وقوع سیلهای شهری به مخاطره میافتد .تغییرات کاربری
اراضی ،افزایش شهرنشینی ،ساخت و سازهای غیراصولی ،سیستم
فاضالب قدیمی و توسعه اراضی غیرقابل نفوذ در مناطق شهری
اثرات مهمی در وقوع این خطر دارند و این موضوع در شهر سنندج
نیز صادق است .مطالعات مختلف داللت بر این موضوع دارد که
عدم توجه به حریم مسیلها و رودخانهها سبب ایجاد یک رشد
نمایی در فراوانی وقوع سیالب و میزان خسارتهای وارده شده
است .یکی از جنبههای مهم و قابل توجه در برنامهریزی توسعه،
تاکید و توجه به آسیبپذیری شهرها در مقابل تهدیدات بالیای
طبیعی مانند سیل است .زیرا ،شهرها با توجه به حجم باالی
سرمایهگذاری و مکان گزینی بسیاری از تاسیسات و ابزارهای
اقتصادی و اجتماعی ،توجه بیشتری را میطلبند؛ چرا که بروز این
حوادث تلفات جانی و مالی زیادی به دنبال خواهد داشت .در دنیای
امروز ما ،که زندگی شهری خسارات جبران ناپذیری را به طبیعت
وارد آورده و بسیاری از منابعطبیعی را در معرض تهدید قرار داده
است ،مدیریت و ارزیابی آسیبپذیری مناطق شهری در برابر
آبهای سطحی از اهمیت خاصی برخوردار است .تخریب حوزه
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آبخیز باالدست نواحی شهری به صورتهای مختلف از جمله
تخریب پوشش گیاهی و جادهسازی ،همچنین گسترش بیرویه
اراضی شهری و صنعتی ،سبب کاهش نفوذ و تبخیر و افزایش
رواناب میشود .ازسوی دیگر رژیم بارش غالب در منطقه عرب
کشور شامل شهر سنندج به صورت رگبارهای شدید و کوتاه مدت
بهاره و بعضا تابستانه است که فرصت نفوذ باران به داخل خاك را
کاهش میدهد و در نتیجه بخش قابل توجهی از بارش به
روانابهای سطحی تبدیل میشود.
جدول ( :)4وزن نسبی  9معیار مورد بررسی
در روش Fuzzy AHP
معیار مورد بررسی
نسبت سطوح نفوذناپذیر به سطوح نفوذپذیر
شیب متوسط زیر حوضه شهری
تراکم زهکشی
مساحت
شیب زیرحوزه طبیعی باالدست
ضریب فرم حوضه
ارتفاع متوسط حوضه
ارتفاع ساختمانها از سطح زمین
سن بنا

وزن نسبی
1/1۶۶
1/114
1/115
1/1
1/1111
1/113
1/113
1/119
1/1

جدول ( :)5اولویتبندی زیرحوضه های شهری سنندج در
روش  Fuzzy AHPبه منظور کنترل سیالب
زیرحوضه
1
2
9
4
5
۶

وزن نهایی
1/11۶
1/144
1/151
1/111
1/1۶4
1/14

جدول ( :)6اولویتبندی نهایی زیر حوضهها
زیرحوضه
1
2
9
4
5
۶

وزن نسبی AHP
1/224
1/153
1/199
1/2۶3
1/113
1/12۶

11

وزن نسبی Fuzzy AHP
1/11۶
1/144
1/151
1/111
1/1۶4
1/14

میانگین وزنها
1/215
1/151
1/142
1/225
1/12۶
1/141

اولویتبندی نهایی
2
9
5
1
۶
4
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شکل ( :)8تحلیل حساسیت نتایج اولویتبندی زیرحوضهها با «نسبت نفوذناپذیری »0/375

شکل ( :)9تحلیل حساسیت نتایج اولویتبندی زیرحوضهها با «نسبت نفوذناپذیری »0/265

از این رو رودخانهها و مسیلهای حوزههای آبخیز شهری از درجه
ریسک زیادی برای سیلخیزی و خسارتهای ناشی از آن
برخوردارند و دستیابی به توسعه پایدار شهری نیازمند طراحی
مدلهای مناسب مدیریت و حفاظت رودخانهها و مسیلها در این
مناطق است .بررسی ویژگیهای حوزه آبخیز شهری و سنندج و
ارزیابی ویژگیهای آن برای پاسخگویی به نیازهای مختلف شهری
از زیربناییترین اموری است که باید در برنامهریزیهای خرد و
کالن شهری مورد توجه مسئوالن و کارشناسان قرار گیرد .از
اینرو ،برنامهریزان شهر بایستی با توجه کامل به این مسایل،
کاربری اراضی شهری را در برنامههای توسعه و گسترش شهر،
مبتنی بر اصول علمی تعیین نموده و بر این اساس اقدام به
مکانیابی و نوسازی پروژههای عمرانی مانند ساختمانسازی و
ساخت شبکه معابر و سیستمهای خدمات رسانی ،تعیین نقاط
ارتباطی و تاسیسات و سیستم های فاضالب و غیره نمایند .این
مساله به ویژه در شهرهایی مانند سنندج که روند توسعهای و تغییر
جمعیت رو به رشدی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است .نتایج
ارایه شده در شکل ( )۶و جدول ( ،)4نشان داد که مهمترین معیار

در اولویتبندی زیرحوضهها نفوذپذیری است که به مرور زمان به
دلیل توسعه شهری از میزان آن کاسته شده و جای خود را به
اراضی نفوذناپذیر پوشیده شده با سنگ و سیمان و آسفالت و غیره
داده است .این نتایج با نتایج پهنهبندی سیل حوزه آبخیز طالقان با
روشهای  TOPSISو Razavizadeh & Shahedi, ) AHP
 ،(2016پهنهبندی سیل حوزه آبخیز دینوار بر اساس ویژگیهای
ژئومرفولوژی )،(Alaei Taleghani & Homayooni, 2011
پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی با استفاده از شماره منحنی و مدل
هیدرولوژیکی و  AHPدر محیط  GISدر حوزه آبخیز رودخانه
بالخلو ) ،(Ghanavati et al., 2014پهنهبندی پتانسیل
سیلخیزی در حوضه دره شهر سراب )(Servati et al., 2013
همخوانی دارد .هر چه میزان سطوح نفوذپذیر کمتر باشد ،میزان
رواناب بیشتر و سیل خیزی زیرحوضه نیز شدت بیشتری پیدا
میکند .معیارهای شیب متوسط و تراکم زهکشی زیرحوضههای
شهری با توجه به تاثیر آنها در زمان تمرکز و سرعت حرکت رواناب
بعد از معیار نفوذپذیری به ترتیب دارای وزنهای بیشتری در تعیین
اولویت زیرحوضهها به منظور کنترل سیالب هستند .نتایج
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Fuzzy_ AHP

 وAHP اولویتبندی زیرحوضههای شهری به منظور کنترل سیالب با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری

از نتایج آن میتواند در برنامهریزیهای شهری بر اساس
اولویتهای به دست آمده با هدف کاهش ریسک وقوع سیالب
 بیتردید رشد جمعیت شهری و.شهری مورد استفاده قرار گیرد
تغییر الگوهای زندگی و وابستگی برخی کانونهای جمعیتی ساکن
 به گسترش نیازهای شهری دامن زده،در خارج منطقه به سنندج
و توجه ویژه به بستر شهر و پهنهبندی سیل آن را گریزناپذیر
 بدیهی است در همه شهرها به ویژه شهرهایی مانند سنندج.میکند
که روند توسعهای رو به رشدی دارند لزوم توجه به بستر طبیعی
شهر انکارناپذیر است و بایستی با در نظر گرفتن تمهیدات اصولی
و مکان گزینی مناسب از بروز آسیبهای جانی و زیانهای مالی
جلوگیری شده و امنیت زیستی در مناطق شهری با رعایت اصول
.آبخیزداری شهری فراهم شود

AHP  نشان داد که در روش،)۶( رتبهبندی زیرحوضهها در جدول

 درFuzzy_ AHP  در رتبه اول و در روش4 زیرحوضه شماره
 رتبه دوم وAHP در روش1  اما زیرحوضه،رتبه دوم قرار گرفت
 به منظور تلفیق. در رتبه اول قرار گرفتFuzzy_ AHP روش
 ازمیانگین وزنها استفاده شد که با توجه به،اولویتهای دو روش
 در اولویت اول و به ترتیب4  زیرحوضه شماره،)۶( جدول
 در اولویتهای بعدی به منظور کنترل و2  و1 زیرحوضههای
 تحلیل حساسیت براساس معیار.پیشگیری از رخداد سیل هستند
 تغییر وزن،)3  و1( نفوذپذیری انجام شد که با توجه به شکلهای
 موجب شد که1/2۶5  به1/945 نسبت نفوذناپذیری از مقدار
 در روش4  در اولویت اول و به جای زیرحوضه1 زیرحوضه شماره
 اولویتبندی زیرحوضهها با تلفیق دو روش. قرار بگیردAHP
 ابزاری مناسب و کاربردی بوده و استفادهFuzzy_AHP  وAHP
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