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 5یاراحمدی یزدان ،4پوریرزام حافظ ،3ارشیا آزاده ،2نژاد شاهی بابک ،2یونسی اهلل حجت ،1یوسفی حسین

 انتهر دانشگاه نوین، فنون و علوم ۀدانشکد دانشیار .1

 لرستان دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی ۀدانشکد آب، مهندسی گروه استادیار .2

 لرستان دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی ۀدانشکد آبخیزداری، ارشد کارشناس .3

 لرستان دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی ۀدانشکد آبخیزداری، دکترای دانشجوی .4

 کاشان دانشگاه ،زمین علوم و طبیعی منابع ۀدانشکد ،آبخیز ندسیمه و علوم دکترای دانشجوی .5

 (19/12/1398 تصویب تاریخ ؛15/08/1398 دریافت )تاریخ

 چکیده

 ۀذخیهر  ههد   بها  زیرزمینهی  ههای   سهفره  داخه   به   آب نفوذ و سیالب پخش های سازه احداث برای مناسب مناطق یابی مکان

 از ناشی های خسارت کنترل نیز و مختلف اهدا  برای یازن مورد آب ینتأم   منظورب زیرزمینی آب ذخایر افزایش و ها رواناب

 تهال   ،حاضر پژوهش در .هد د می نشان انسانی و طبیعی منابع از حفاظت رایب را مطالعات این زیاد ضرورت و اهمیت ،ی س

 یکهاربر  یپارامترهها  منظهور  یهن ا  به  .شهود  ارائ  آباد خرم یزآبخ ضۀحو در یالبس پخش برای مناسب های مکان تا است شده

 یهها  رده یب،شه  جهاده،  از فاصهل   رودخانه ،  از فاصل  ی،مسکون مناطق از فاصل  ،شناسی ینزم ی،زهکش تراکم ارتفاع، ی،اراض

 مهد  یپارامترهها  ابتهدا  .ندشد بررسی و ی ته ArcGIS10.5 محیط در یراشباعغ ضخامت و الکتریکی یتهدا خاک، بافت خاک،

 متغیرهها  زوجی ۀمقایس ،مراتبی سلسل  ی تحل از استفاده با ،سپس و گرفتند قرار یک و صفر ینب Fuzzy رو  از تفادهاس با نظر

 AHP رو  اسهاس  بهر  آن اصول ک  Expert Choice افزار نرم از استفاده با سپس و گرفت صورت کمی، یبند طبق  صورت ب 

 غیراشهباع  ضهخامت  و اراضی کاربری مسکونی، مناطق از فاصل  امترهایپار آمد. دست ب  معیارها از یکهر وزن است، استوار

 یابی مکان ی،وزن-یخط یبترک اب و ArcGIS10.5 های تکنیک از استفاده با ،یتدرنها .در مطالعۀ حاضر بودند معیارها ینمؤثرتر

 ،آبهاد  خهرم  آبخیهز  ضهۀ وح از درصهد  99/13 سهیالب،  پخهش  نههایی  ۀنقش طبق داد نشان نتایج شد. انجام یالبس پخش برای

 تهوان  می را مناطق این دارد. سیالب پخش هد  با هایی سازه احداث برای متوسط مطلوبیت صددر 04/26 و مناسب یتمطلوب

 .گرفت نظر در منطق  این در سیالب پخش برای الزم اقدامات های ریزی برنام  در

 .GIS سی ، مهار یابی، مکان ،Fuzzy مدل ،AHP رو  :واژگانکلید 
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 مقدمه

 ینتدمم  ۀعمدد  ایران، خشک یمهن و خشک مناطق بیشتر در

 زیرزمیند   آب منداب   از مختلد   هدا   بخش یازن مورد آب

 افد   سبب مناب  این از رویه ب  بردار  بهره شود. م  ینتمم

 هدا  قندا   و ها چاه شدن خشک حت  و زیرزمین  آب سطح

 صدییح  و اصدوی   ریز  برنامه باید ،بنابراین .[1] اس  دهش

 و تددوین  زیرزمیند ،  هدا   آب ۀذخیر نیز و بردار  بهره در

 ۀیلوسد  بده  هدا  روانداب  از بدردار   بهدره  و ذخیدره  شود. اجرا

 ،وسدی   و شددید   هدا  بارش هنگام سیالب، پخش عملیا 

 سیل مهار نیز و زیرزمین  آب ذخایر افزایش سبب تواند م 

 سددطی  هددا  پهندده رو  سددیالب انیددرا  و مهددار .دوشدد

 بهبدود  و طبیع  مناب  ۀتوسع و حفاظ  منظور به ها آبخوان

 پخدش » اصدطال   در زیرزمیند   آب منداب   کیفد   و کم 

 یکد   ها، آبخوان ۀشد مدیری  ۀیتغذ .[2] دارد نام «سیالب

 سدطح  کداهش  از جلدوییر   بدرا   عملد   مهم اقداما  از

 به بیشتر ایران کشور در کار این می اه .[3] هاس  آبخوان

 و آب مناب  از اندازه از  یشب بردار  بهره که اس  دییل این

 بدا  را آزاد هدا   آبخوان آب سطح درپ ، پ  ها   سای خشک

 و ترین ساده ،سیالب پخش اس . دهکر مواجه شدید  اف 

 در یمقدد  از کده  اسد   مصنوع  ۀتغذی روش رینت هزینه کم

 مناطق  .اس  داشته رواج ایران زجملها مختل  کشورها 

 هدا   خسدار   بدا   سیالب درییر اخیر ها  سال در کشور از

 همچدون  مطایعات  اویوی  در مناطق این باید و بودند زیاد

 ییرند. قرار حاضر ۀمطایع

 پخدش  مستعد مناطق تعیین برا  میمد  و بوستان 

 پارامترهدا   ۀمقایسد  بدا  یربایگدان  آبخیز حوضۀ در سیالب

 رفویدوژ ، وژئوم شناس ، زمین ارتفاع، اراض ، کاربر  یب،ش

 هددای   و آبخدوان  ضدخام   زهکش ، تراکم انتقال، قابلی 

 ۀنقشد  ،GIS میدی   در ها الیه به  ده وزن نیز و ایکتریک 

 نتددای  ۀخالصدد کردنددد. بنددد  کالسدده را منطقدده نهددای 

 و مراتد   اراضد   کداربر   با مناطق که بود این مطایعاتشان

 پخدش  مناسدب  منداطق،  سایر از بیش کواترنر ،  واحدها

 از اسددتفاده بددا همکدداران و چدداودر  .[4] انددد سددیالب

 تکنیددک و جغرافیددای  اطالعددا  سیسددتم ،ازدور سددن ش

MCDM، را زیرزمیند   ها  آب ۀتغذی برا  مناسب مناطق 

 شدیب،  معیارهدا   از یادشدده  پژوهشدگران   .دندد کر تعیین

 و ومورفویدددوژ ژئ زهکشددد ، ضدددریب انتقدددال، قابلیددد 

 پددژوهش آنهددا  نتددای  .کردنددد اسددتفاده شناسدد  زمددین

 ۀتغذی هد  برا  یادشده روش مناسب کارای  دهندۀ نشان

 بده  خدود  ۀمطایعد  در کدورر  .[5] بدود  زیرزمیند   ها  سفره

 زمدین  شیب و خاک یذار ، رسوب همچون عوامل  بررس 

 مناسدب  ۀعرصد  تعیدین  در بدر  عوامل این چشمگیر تمریر و

 شدیب  بدا  منداطق  که داش  بیان و پرداخ  بسیال پخش

 زاهدد   .[6] اند مناسب عملیا  این برا  درصد 5 از کمتر

 پخش مستعد مناطق یاب  مکان به ا  مطایعه در همکاران و

 ا  شدبکه  تیلیل یندافر و فاز  منطق از استفاده با سیالب

 بندد   اویوید   و یداب   مکدان  بدرا   معیار 10 از و پرداختند

 اسدتفاده  مشدهد  دشد   در سدیالب  پخدش  عدمست مناطق

 آبرفد ،  ضدخام   شیب، اراض ، کاربر  عوامل این کردند.

 سدطح  افد   روسدتا،  از فاصله قنا ، از فاصله چاه، از فاصله

 و ایکتریکد   هددای   هیددروییک ،  هدای  ضریب ایستاب ،

 اسدتفاده  با معیارها ده  وزن عملیا  .دبودن زهکش  تراکم

 بدین  از شدد.  ان ام فاز  منطق و ا  شبکه تیلیل یندافر از

 ضدخام   معیدار  سدیالب،  پخدش  بر ها ترینمؤرر عامل، 10

 ذاکر  و ایه  نور .[7] شدند شناخته شیب معیار و آبرف 

 پخدش  هدا   سدازه  احددا   یداب   مکدان  ا  مطایعه در نیر 

 روش از اسدتفاده  بدا  را زیرزمیند   آب ۀتغذید  برا  سیالب

 ان ام اشتهارد صنعت  هرکش ۀحوض در چندمعیاره ارزیاب 

 روش و فدداز  روشاز  یادشددده ۀمطایعدد در آنهددا دادنددد.

 کدارییر   بده  بدا  و ندکرد استفاده چندمعیاره ییر  تصمیم

 سدیالب  پخدش  مناسب مناطق تعیین به GIS ها  تکنیک

 ترکیدب  ،نهاید   در و بررسد   برا  را الیه 12 و ندپرداخت

 آن ۀکنندد  بیدان  اپژوهش آنهد  نتای  .ندیرفت نظر در ها الیه

 احددا   مناسدب  منداطق،  از درصدد  18 درم مدوع  که بود

 ۀطبقدد در درصددد 20 و بودنددد سددیالب پخددش هددا  سددازه

  .[8] داشتند قرار متوس 

 اسدتفاده  با شهرکرد دش  در همکاران و مقدس حافظ 

 کداربر   شدیب،  پارامترهدا   و AHP روش و GIS فناور  از

 و خدداک بافدد  اهدده،آبر از فاصددله ژئومورفویددوژ ، اراضدد ،

 آب ۀتغذیدد مسددتعد مندداطق یدداب  مکددان بدده شناسدد  سددن 

 ا  مطایعده  در همکاران و زاده حسن .[9] پرداختند زیرزمین 

 در SMCE روش از اسدتفاده  بدا  سدیالب  پخش یاب  مکان به

 یادشدده  ۀمطایعد  در پرداختندد.  بم شهرستان در پدوا ۀحوض

 و اهچد  قندا ،  یسدل،  جداده،  بده  نزدیکد   همچدون  عوامل 

 شدند. بررس  اراض  کاربر  و شناس  زمین شیب، رودخانه،

 آن ۀنتی د  کده  شدد  ان دام  ILWIS افزار نرم در ها الیه تلفیق
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 مناسدب  ۀمنطقد  و بدود  یدک  و صدفر  از مرکب شاخص ۀنقش

 شددامل را هکتددار 5626 معددادل مسدداحت  ،سددیالب پخددش

 دهدد  مد   تشدکیل  را حوضده  ایدن  از درصدد  75 که شود م 

 تدوان  مد   شدده  ان دام  مطایعا  به توجه با ،وعدرم م .[10]

 نتدای   تواند م  فاز  و کارشناس  ها  روش تلفیق که یف 

 توجده  بدا  .باشد داشته بر در مطایعا  نوع این در قبوی  قابل

 نفدوذ  و سیل مهار اهدا  با سیالب پخش موضوع اهمی  به

 بسدیار   مطایعا  آب، ۀذخیر و زیرزمین  ها  الیه به رواناب

 از هدد   اس . هشد  ان ام زمینه این در مختل  ها  روش با

 پخدش بدرا    مناسدب  هدا   مکدان  ۀنقش ۀارائ حاضر، ۀمطایع

 و Fuzzy مدل از استفاده با آباد خرم آبخیز حوضۀ در یالبس

 ایدن  .اسد   GIS هدا   تکنیدک  و AHP روش از ییدر   بهره

 1397 سال اخیر ها  سیل در که اس  مناطق ء جز حوضه

 مطایعدا   و شدد  سدیل  از ناش ها   خسار  رییرد 1398 و

 ایدن  در آن مهدار  و کنتدرل بدرا    سدیالب  به مربوط مختل 

 .دارد ضرور  منطقه

 ها روش و مواد
 شده مطالعهۀ منطق

 39/2424 مسداح   بدا  یرستان، استان آباد، خرم شهرستان 

 نظر از .اس  دهش واق  کشور غرب  ۀناحی در مرب  کیلومتر

 درجه 48 تا دقیقه 53 و درجه 47 تصا مخ در  یجغرافیا

 33 تدا  دقیقده  13 و درجده  33 و شدرق   طول ۀدقیق47 و

 .(1 )شکل دارد قرار شمای  عرضۀ دقیق 43 و درجه

 
 لرستان استان و ایران در آباد خرم آبخیز حوضۀ جغرافیایی موقعیت. 1 شکل

 پژوهش روش
 بسیال پخش یابی مکان در مؤثر یپارامترها ۀتهی و تعیین

 یداب   مکدان  در مدؤرر  مختل  پارامترها حاضر  پژوهش در
 تدراکم  ارتفداع،  اراضد ،  کداربر   پارامترها  ،سیالب پخش

 از فاصله مسکون ، مناطق از فاصله ،شناس  زمین زهکش ،

 خاک، باف  خاک، ها  رده شیب، جاده، از فاصله رودخانه،

 یرفتند. قرار نظر مد غیراشباع ضخام  و ایکتریک  هدای 

 ArcGIS10.5 میی  در نظر مد پارامترها  ها  نقشه ابتدا

 و صفر بین فاز  روش از استفاده با، سپس و شدند ساخته

 تیلیددل روش از اسددتفاده بددا نیددز و یرفتنددد قددرار یددک

 بدا  و ArcGIS10.5 افدزار  ندرم  از ییر  بهره و مراتب  سلسله

 احددا   بدرا   مناسدب  هدا   مکدان  وزند ، -خطد   ترکیب

 شدند. مشخص نهای  ۀنقش در سیالب پخش ها  سازه

 فازی منطق

 1965 سدال  در ابتددا  فداز   منطدق  و فاز  ۀم موع ۀنظری

 برکل  دانشگاه در ایران  دان ریاض  عسگرزاده یطف  توس 

 یافتده  زیداد   یسترش کنون تا و  ۀنظری. شد ارائه آمریکا

 از علدوم  مختلد   هدا  زمینده  در امروزه که  طور  به ،اس 
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 کداربرد  اجتمداع   علدوم  و اقتصاد رایانه، ترونیک،ایک جمله

 عضدوی   فداز   ۀم موع ۀنظری در اصل  مفهوم .[11] دارد

 دریدک  یدک  عضدوی   میدزان  ،فداز   منطق در .اس  جزئ 

 صدفر  تدا  کامدل(  )عضدوی   یک ۀباز در مقدار  با م موعه

 معموالً عضوی  ۀدرج .شود م  تعری  کامل( عضوی  )عدم

 تواندد  مد   تداب   شکل که شود م  نبیا عضوی  تاب  یک با

 در .باشدد  ناپیوسته یا و پیوسته غیرخط ، خط ، صور  به

 فداکتور  نقشده  هدر  در هدا  پیکسدل  از یک هر به فاز  مدل

 بیدانگر  که شود م  داده اختصاص یک تا صفر بین مقدار 

 مربوطده  معیار دیدیاه از پیکسل میل بودن مناسب میزان

 را فدداکتور ۀنقشدد انتددو مدد  و  اسدد نظددر مددد هددد  بددرا 

 اهمید   شدامل  پیکسدل  هدر  مقدار که دکر تهیه ا  یونه به

 فاکتورهددا  سددایر بددا مقایسدده در مربوطدده فدداکتور نسددب 

 هدر  به مربوط ها  نقشه تشکیل از پس باشد. نیز یاب  نمکا

 کمدک  بده  آنهدا  در موجود عضوی  مقادیر ،فاکتورها از یک

 .شوند م  ترکیب یکدیگر با فاز  عملگرها 

 مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 معددرو  فنددون  از یکدد  مراتبدد  سلسددله تیلیددل فراینددد

 توسد   بدار  یننخسدت  کده  اسد   چنددمنظوره  ییر  تصمیم

 شدد.  ابدداع  1970ۀ دهد  در االصل عراق  ساعت  ال توماس

 ساختار  غیر مسائل حل برا  مراتب  سلسله تیلیل فرایند

هدا    تصدمیم  از ،ییدر   تصدمیم  مختلد   هدا   موقعی  در

 .دارد کاربرد اقتصاد ۀ پیچیدها   تصمیم تا ساده شخص 

 قضداو   مددل،  ساختار اس : استوار اصل سه بر فرایند

ۀ مسدئل  دو هدا  اویوید   از ییدر   نتی ده  عیارها،م و ها یزینه

 و ربدا   یک  دارد وجود مراتب  سلسله تیلیل در که مهم 

 در ها قضاو  صر  که اس  زمان  مد  دیگر  و سازیار 

 کده   حدای   در ویدژه  بده  و پیچیدده  ییر  تصمیمۀ مسئل یک

 .[12] اس  ،شود م  زیاد ها یزینه تعداد

 و ذهدن  بدا  معیارها ده  وزن آنکه برا  حاضر تیقیق در

 اسدتفاده  AHP روش از ،باشد داشته مطابق  بشر  طبیع 

 رو  متفداوت   تدمریر  متغیرهدا  از یدک  هر اینکه دییل به. شد

 فداکتور  یدک  از بدیش  مؤرر متغیرها  و دارند سیالب پخش

 از شوند، م  هسن ید هم به نسب  فاکتورها ارجیی  و اس 

 زوجد ،  ۀمقایسد  روش در شدد.  استفاده زوج  ۀمقایس روش

 نسب  آنها اهمی  و شدند مقایسه یکدیگر با دو دوبه معیارها

  .[13] دش تعیین کارشناس  نظر اساس بر یکدیگر به

 و معیارها ده  وزنبرا   تب مرا سلسله تیلیل روش در

 فرایند در .شود م  استفاده زوج ۀ مقایس روش از ها یزینه

 وزنۀ میاسدب  بدا  عناصدر  نسب  وزن ،مراتب  سلسله تیلیل

 عنصدر  بده  نسدب   سطح هر زوج ۀ مقایس طریق از عناصر

 هدا   وزن تلفیدق  با .دشو م  تعیین باالتر سطح در مربوطه

 بدا  اسد   برابدر  کده  زینده ی هدر  نهدای   وزن معیارها، نسب 

 به مربوطۀ یزین وزن در معیار هر وزن ضرب حاصل م موع

 بدرا  ، اسداس  همدین  بدر  .[14] دشو م  مشخص معیار آن

 ات 1 بین کم  بند  طبقه صور  به متغیرها زوج  ۀمقایس

 افدزار  ندرم  از اسدتفاده  با و شد استفاده کارشناس  نظر از 9

Expert Choice روش اساس بر آن اصول که AHP  اسدتوار 

 آمد. دس  به معیارها ازیک هر وزن اس ،

 نهاییۀ نقشۀ تهی و معیارها فازی های الیه ترکیب

  بدرا  روش تدرین  سداده  1WLC وزن  -خط  ترکیب وشر

 بده  توجده  بدا  استانداردشده یارها مع ترکیب و بند  جم 

 و پارامترهدا  از  م مدوع  عندوان  بده  کل ۀنمر .آنهاس  وزن

 فداز  ۀ نقشد ۀ تهید  از پدس  .[15] آید م  دس  به آن وزن

ۀ شدد  فداز   هدا   الیده  در )کده  پارامترهدا  از یدک  هدر  برا 

 یدک  تدا  صدفر  بدین  ارزش  ها پیکسل ازیک هر به معیارها،

 تکنیک از استفاده با (WLC) روش اساس بر یرف (، تعلق

AHP، حاصدل  از و ضرب ها الیه این در شده تهیه ها  وزن 

 پخدش  مسدتعد  منداطق  هدای  نۀ نقشد  و شاخص آنها جم 

 (1ۀ رابط) آمد دس  به سیالب

(1) 
1

.
n

i i

i

s w 


 

 اختصداص  وزن iw و عضدوی   تداب   i رابطه این در هک

 پارامترهاس . از هریک به شده داده

 نتایج
 سیالب پخش یابی مکان درشده  هاستفاد پارامترهای

 آب کیفیت

 آب در امدال   میدزان دهندۀ  شانن ایکتریک  هدای  که  آن ا از

 کدرد  استفاده آب کیف  شاخص عنوان به آن از توان م  اس ،

 ایکتریکد   هددای  ۀ الید ۀ تهید  بدرا  حاضر  پژوهش در [16]

 بدا  ا  مشاهده چاه 12 کیف  اطالعا  ازشده  مطایعهۀ میدود

                                                  
1. Weighted Linear Combination 
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 ها چاه به مربوط )اطالعا  شد استفاده سایه 10 آمار نمیانگی

 ترتیب این  به .شد( تهیه یرستان استان ا  منطقه آب شرک  از

 ا  مشداهده  هدا   چداه  EC پدارامتر  در شدده  رب  اطالعا  که

 به سپس و دش ARC GIS10.5 افزار نرم وارد ا  الیه صور  به

 آمددد. دسدد  بدده ایکتریکدد  هدددای  پددراکنش ،IDW روش

 اما، شد استفاده نیز کری ین  مختل  ها  روشهمچنین، از 

 ،شدد  مد   ای داد  هدای   شدی  قط  و ها بریدی  نقشه رو  در

 مطایعه این برا  نهای  در مختل  ها  روش ان ام با بنابراین

 شد. استفاده فاصله معکوس ده  وزن روش از

 شیب

 پخدش  مسدتعد  هدا   عرصده  یاب  مکان در مؤرر عوامل از یک 

 بسیار تمریر که اس  شیب زیرزمین  ها  آبۀ تغذی و یالبس

 .[16] دارد نفوذپدذیر   و سیل مانند عوامل  کنترل رب  زیاد

 کداف  ۀ اندداز  بده  آب ماندن توانای  در شیب تمریر ،کل  طور به

 معمدوالً  و کندد  نفوذ زمین در بتواند تا اس  زمین سطح رو 

 با شیبۀ الی)  اس آب زیاد سرع ۀ دهند نشان تند ها  شیب

 .(شد تهیه ARC GIS افزار نرم در SLOPE دستور

 ارتفاع طبقات

 سیالب پخش در مؤرر ها فاکتور دیگر از ارتفاع طبقا 

 و نفوذپذیر  و رواناب ضریب در مهم  کارکرد که اس 

برا   هیدروییک  یرادیان فاکتور این دارد. آنها میزان

 مؤرر ارکردک آبخوان تشکیل میل و زیرزمین  آب حرک 

 کمتر زمین درون به آب نفوذ زیاد ارتفاع در ،بیان  به دارد.

 دانلود استرۀ ماهوار از منطقه )ارتفاع اس  بیشتر رواناب و

 .[17] (شد سامانده  ARC GIS در و شده

 زهکشی تراکم

ضدۀ  حو در ها رودخانه کل طول با اس  برابر زهکش  تراکم

 مطایعدا   .زهکشد  ضدۀ  حو مسداح   بدر   تقسیم زهکش ،

 توسد   منطقده  هدر  زهکشد  ۀ شدبک  ندوع  دهندد  م  نشان

 ساختارها  و توپویراف  ،شناس  زمین واحدها  ییتویوژ 

 ایدن  بدر  .شدود  م  کنترل منطقه شناس  زمین و تکتونیک 

 بددا و داشددته را رواندداب انتقددال کددارکرد هددا آبراهدده ،اسدداس

 از رودخانده ۀ الید ) دارندد  عکدس ۀ رابطد  زمدین  نفوذپذیر 

 افزار نرم در و شد تهیه یرستان استان ا  منطقه آب شرک 

ARC GIS [5] (دش استخراج زهکش  تراکم. 

 خاک

 یداب   مکدان  در مهدم  پارامترهدا   از یکد   اینکه به توجه با

 ،اسد   سدطی   نفوذپدذیر   سدیالب  پخش مستعد مناطق

ۀ الید ) رسدید  م  نظر به ضرور  خاک، باف  ۀنقش بنابراین

 .شد( تهیه یرستان استان  ا منطقه آب شرک  از خاک

 غیراشباع ضخامت

 ۀذخیدر  میزان ،باشد بیشتر یراشباعغ بخش ضخام  هرچه

 ۀالی ،ۀ حاضرمطایع در .شود م  بیشتر آن در زیرزمین  آب

 میددی  در IDW روش از اسددتفاده بددا غیراشددباع ضددخام 

ArcGIS10.5 از هدا  چداه  بده  مربدوط  )اطالعدا   شدد  تهیه 

 .شد( تهیه یرستان استان ا  منطقه آب شرک 

 اراضی کاربری

 سدیالب  یسترش و مهار امکان در زمین از  بردار بهره نوع

 از مراتد   ،مختلد   ها   کاربر میان از دارد. فراوان اهمی 

ۀ الید ) ترندد  مناسدب  سدیالب  پخدش  و مصنوع ۀ تغذی نظر

 روش از اسدتفاده  بدا  8 یندسد  ۀ مداهوار  از اراضد   کاربر 

 بندد   طبقده  ار ، یویدل  لیم تع نقاط و ماکزیمم حداکثر

 .[16] شد( ان ام

 رودخانه و جاده و مسکونی مناطق از فاصله

 بیشدتر  رودخانده  و جاده و مسکون  مناطق از فاصله هرچه

 اسد   تر مناسب سیالب پخش ها  پروژه اجرا  برا  ،باشد

 از مسدکون   منداطق  و رودخانده  ،هدا  جاده ،خاک )اطالعا 

 در آنهدا  فواصل و تهیه انیرست استان ا  منطقه آب شرک 

 .(دش استخراج ArcGIS افزار نرم

 شناسی ینزم

 فیزیکدد  خصوصددیا  ازجملدده شناسدد  زمددین خصوصددیا 

 خاک داخل به آب هدای  و نفوذ در که اس  آبخیز حوضۀ

 را آب مختل  شناس  زمین سازندها  .دارد  زیاد اهمی 

 کارسدت   سدازندها   معموالً دهند. نم  نفوذ یکسان طور به

 و ژیدپس  مانندد  پدذیر  انیدالل  هدا   سن  حضور ۀواسط  به

 ح م انتقال و نگهدار  نظر از توجه  درخور  توانای  آهک

 یسدترش  دییدل  بده  ،همچنین .ند دار را آب از زیاد  بسیار

 هدا   فعایی  برا  همواره زمین، سطح در آنها توجه درخور 

 رک شد  از شناس  زمینۀ الی) اند یرفته قرار توجه مورد آب 

 .شد( تهیه یرستان استان ا  منطقه آب

 سدیالب  پخش یاب  مکان برا  شده استفاده پارامترها 

 اس . شده آورده 2 شکل در
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 آباد خرم آبخیز حوضۀ در سیالب پخش در مؤثر پارامترهای. 2 شکل
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 آباد خرم آبخیز حوضۀ در فازی منطق از استفاده با معیارها یاستانداردساز. 3 شکل
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 به ییر  یمتصم ان ام برا  :ها یهال تلفیق و سازی فازی

 کداربر   شدامل  مدؤرر،  عوامدل  ۀنقشد  ۀیته از بعد فاز  روش

 منداطق  از فاصله ،شناس  زمین زهکش ، تراکم ارتفاع، اراض ،

 هدا   رده شدیب،  جداده،  از فاصله رودخانه، از فاصله مسکون ،

 تاب  غیراشباع ضخام  و ایکتریک  هدای  خاک، باف  خاک،

 یدا  زایش اف صور  به عامل هر رفتار به توجه با خط  عضوی 

 بر فرایند این ArcGIS 10.5 میی  در و شد انتخاب کاهش 

 .شد تهیه فاز  وزن   ها نقشه و اعمال ها یهال

 فازی منطق از استفاده با معیارها استانداردسازی

 سیسدتم  بده  ورود و شددن  رقدوم   از پس یادشده معیارها 

 چدون  شددند.  تبدیل معیار ها  نقشه به جغرافیای  اطالعا 

 برا  ،دارد متفاوت  ییر  اندازه ها  مقیاس و معیار شهنق هر

 را آنهدا  ییر  اندازه مقیاس باید چندمعیار  ارزیاب  و تیلیل

 سداز   همسدان  بدرا   کدرد.  متناسدب  و همخدوان  یکدیگر با

 قابدل  واحددها   بده  آنهدا  تبددیل  و ییدر   اندازه ها  مقیاس

 د.ش استفاده معیارها استانداردساز  یندافر از مقایسه 

 هدا   ارزش و مقدادیر  ۀکلید  ،هدا  داده استانداردساز  در

 تدا  صفر بین ال،مثبرا   یکسان  ۀدامن به ا  نقشه ها  الیه

 فداز   روش در استانداردساز  یندافر شوند م  تبدیل یک

 م موعه یک شکل به ها ارزش و مقادیر بند  قایب طریق از

  یعن ارزش بیشترین حای  این در .دشو م  عمل  عضوی 

 عددد  یعن  ارزش کمترین و عضوی  حداکثر به یک مقدار

 ایدن  .ییدرد  مد   تعلدق  م موعه در عضوی  حداقل به صفر

 ،ایبتدده یرفدد . ان ددام ArcGIS 10.5 میددی  در عملیددا 

 و اراضد   کداربر   ،خداک  کیفد   هدا   الیه استانداردساز 

 قسم  در که ییرد م  صور  دیگر  یونۀ به شناس  زمین

 .(3 شکل) شود م  پرداخته آن به تب مرا سلسله فرایند

 تدرین  اصدل   عنوان به هد  Expert choice افزار نرم در

 زیرشداخه  عندوان  بده  معیارها و مراتب  سلسله تیلیل ۀشاخ

 سداختار   بده  شده بررس ۀ مسئل یا موضوع تبدیل هستند.

 مراتبد   سلسدله  فرایندد  قسدم   تدرین  مهدم  مراتب ، سلسله

 مسائل ۀت زی با قسم  این در زیرا [18] شود  م میسوب

 بده  را آنهدا  مراتبد   سلسله تیلیل فرایند پیچیده، و مشکل

 داشدته  مطابقد   انسدان  طبیعد   و ذهن با که ساده، شکل

ۀ مقایسد  در اهمید  ۀ درجد  .[19] کندد  مد   تبددیل  باشد،

 اهمید   که شود م  تقسیم 9 تا 1 اهمی ۀ درج از دودوی 

ۀ یزیند  12 تعدداد  .اسد   شدده   ارائه 1 جدول در درجه هر

-جفد   صدور   بده  معیارها از هریک با مقایسه در منتخب

 AHP روش بده  زوجد  ۀ مقایسد  مداتریس  تشکیل با جف 

 وزن .آمدد  دسد   به هریک نسب  ها  وزن و شدند مقایسه

 با مقایسه در یک هر اویوی ۀ دهند نشان که ها یزینه نهای 

 ارائده  2 جددول  در اس  سیالب پخش مناسب مکان هد 

 اس . شده

 مراتبی سلسله فرایند در ییدو دوۀ مقایس در اهمیتۀ درج. 1 جدول

 برابر اهمیت میزان
 تا برابر

 متوسط
 قوی قوی تا متوسط متوسط

 بسیار تا قوی
 قوی

 بسیار
 قوی

 تا قوی بسیار
 قوی العاده فوق

 العاده فوق
 قوی

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بند  درجه

 مؤثر معیار 12 زوجی مقیاس ماتریس. 2 جدول

 معیار نسبی وزن 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1  2 2 2- 3- 2- 2 5- 2 2- 2 3 07./ 
2   2 2- 2- 2 2 5- 2 1 1 3 071./ 
3    2- 3- 2- 3 4- 2 2- 2- 2- 049./ 
4     2- 2 2 3- 3 2 2 3 104./ 
5      3 4 3- 3 2 2 3 14./ 
6       3 4- 2 2 2 3 082./ 
7        7 2 2- 2- 3 039./ 
8         4 3 3 5 247./ 
9          2- 2- 3 037./ 
10           1 3 072./ 
11            3 064./ 
12             025./ 

 از فاصدله  .8 ،جداده  از فاصدله  .7 ،رودخانده  از فاصله .6 ،اراض  کاربر  .5 ،غیراشباع ضخام  .4 ،ایکتریک  هدای  .3 ،شناس  زمین .2 ،کش زه تراکم .1

 ارتفاع  طبقا  .12 ،خاک ها  رده .11 ،خاک باف  .10 ،شیب .9 ،مسکون  مناطق
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  آباد خرم آبخیز حوضۀ در سیالب پخش مناطق مطلوبیت یابی مکان نهاییۀ نقش. 4 شکل

 Fuzzy و AHP های مدل تلفیق با

 وزنی -خطی ترکیب روش طبقات مساحت. 3 جدول

 مناسب حدی تا متوسط نامناسب نامناسب بسیار طبقه

 2946/339 4364/631 1919/898 4692/555 (کیلومترمرب ) مساح 

 99/13 04/26 048/37 91/22 درصد

 

 بدر  مدؤرر  معیارهدا   بندد   اویوید   ،2 جدول به توجه با

. 1 ؛صدور   به AHP روش مبنا  بر سیالب پخش یاب  مکان

 ضدخام  . 3 ،اراضد   کداربر  . 2 ،مسدکون   مناطق از فاصله

. 6 ،خددداک بافددد . 5 ،رودخانددده از فاصدددله. 4 ،غیراشدددباع

. 9 ،خدداک هددا  رده. 8 ،زهکشدد  تددراکم. 7 ،شناسدد  زمددین

. 12 و شددیب. 11 ،جدداده از فاصددله. 10 ،ایکتریکدد  هدددای 

 ترکیدب  از ها الیه تلفیقبرا   ،مهادا در .اس  ارتفاع  طبقا 

 مناسب، حد  تا :قسم  چهار به و شد استفاده وزن -خط 

 در (.4 )شکل شد تقسیم نامناسب بسیار و نامناسب متوس ،

 اس . شده  ارائه طبقه هر مساح  نیز 3 جدول

 زا فاصدله  ،هدا  الیه ترکیب ازآمده  دس  به نتای  به توجه با

 در انتخداب   مدؤرر  و مهدم  معیارهدا   از کده  مسکون  مناطق

 سدازیار  واقعید   بدا  نهای ۀ نقش به توجه با بود حاضرۀ مطایع

 بدرا   ،باشد بیشتر مردم سکون  میل از فاصله هرچه و اس 

 نظدر  از اسد .  تر مناسب سیالب پخش منظور به سازه احدا 

ۀ بقید  زا بدیش  ،ها جنگل و مرات  شامل مناطق اراض  کاربر 

 نفوذ و سیالب پخش هد  با ها سازه احدا  مستعد ها کاربر 

 منداطق   نیدز  شیب نظر از هستند. زیرزمین  ها  الیه در آب

 بده  نیدل  بدرا   مناسدب  منداطق ء جز، نددار کمتر  شیب که

 تلفیق از نهای ۀ نقش ، کل طور به ند.ۀ حاضر هستمطایع هد 

 بودندد،  پارامتر 12ۀ حاضر مطایع در که مؤرر مختل  ها  الیه

ۀ نقشد  در مختلد   عوامدل  ازیدک   هر رواب  بررس  .شد تهیه

نشدان   سدیل  مهدار  و آب نفوذ و سیالب پخش هد  با نهای 

 .اس  نزدیک طبیع  در واقعی  به نهای ۀ نقش دهد م 

 گیری نتیجه و بحث

 پخدش  مسدتعد  هدا   مکدان  یدافتن  هد  با حاضر پژوهش 

 ،منظدور  ینه اب شد.  امان آباد خرم آبخیز حوضۀ در سیالب

 بهددره مراتبدد  سلسددله تیلیددل روش نیددز و Fuzzy روش از

 طبیعد   و ذهن با معیارها  ده وزن اینکه برا  .شد یرفته

 .شدد  اسدتفاده  AHP روش از ،باشدد  داشته مطابق  بشر 

 در یرفتده  صدور   هدا   پدژوهش  بدا  حاضدر  پژوهش تفاو 

 ،شدده  اسدتفاده  پارامترهدا   بدودن  متنوع و متعدد یذشته،

 استفاده با Fuzzy مدل و مراتب  سلسله تیلیل روش تلفیق
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 مسدتعد  هدا   مکان یافتن در آنهاۀ استفاد و WLC روش از

 12ۀ حاضر مطایع در .اس  سیالب پخش ها  سازه احدا 

 منداطق  یداب   مکدان  در مدؤرر  پدارامتر  12  بیدان  بده  و الیه

 نظدر  در سدیالب  پخدش  هدا   سازه احدا  هد  با مستعد

 سداخته  ArcGIS10.5 میی  در مؤرر ها  الیه شد. هیرفت

 زهکشدد ، تددراکم ارتفدداع، اراضدد ، کدداربر  شددامل ،شدددند

 رودخانه، از فاصله مسکون ، مناطق از فاصله شناس ، زمین

 هددای   خداک،  باف  خاک،  ها رده شیب، جاده، از فاصله

 یونده  ایدن  در هدا  الیه تعداد .یراشباعغ ضخام  و ایکتریک 

 منطقده  در اطالعدا   بده  دسترسد   بده  توجده  بدا  مطایعا 

 و اصل  ها  الیه که اس  این مهم و باشد متفاو  تواند م 

 عضوی  تاب  ییرند. قرار نظر مد حاضر ۀمطایع همانند مهم

 یدا  افزایشد   صدور   بده  عامدل  هدر  رفتدار  به توجه با خط 

 فرایندد  این ArcGIS10.5 میی  در و شد انتخاب کاهش 

 از پدس  .شدد  تهیده  فاز  وزن   ها نقشه و اعمال ها یهال بر

 هدا   یهال در )که پارامترها از یک هر برا  فاز ۀ نقشۀ تهی

 صدفر  بین ارزش  ها یکسلپ ازیک هر به معیارها، شده فاز 

 از اسدتفاده  بدا  (WLC) روش اساس بر یرف ( تعلق یک تا

 از و ضدرب  ها یهال این در شده یهته ها  وزن ،AHP تکنیک

 مسدتعد  منداطق  نهدای  ۀ نقشد  و شاخص اآنه جم  حاصل

 معیارهدا   بندد   ی اویو نتای  آمد. دس  به سیالب پخش

 در AHP روش مبندا   بدر  سیالب پخش یاب  مکان بر مؤرر

 معیارهدا   کده  بدود  صدور   یدن ه اب شده مطایعهۀ حوض این

 ضددخام  و اراضدد  کدداربر  و مسددکون  مندداطق از فاصددله

 .ندرا داشدت  معیارهدا  ینمدؤررتر  و متیازا ترینیشب غیراشباع

 عوامدل  ینمدؤررتر  از غیراشباع ضخام  نیز [7]ۀ مطایع در

 ها یهال تلفیق منظور به ،ی درنها .اس  شده  شناخته ارریذار

 به شده مطایعهۀ منطق و شد استفاده وزن -خط  ترکیب از

 و نامناسدب  متوسد ،  مناسب،  حد تا شامل قسم  چهار

 نتای  شد. بند  کالسه سیالب پخش نظر از نامناسب بسیار

 نشدان  نهدای (  )نقشه مؤرر ها  الیه ترکیب از آمده دس  به

 در جنگلد   و مراتد   اراضد   کاربر  دارا  مناطق دهد م 

 پخش هد  با هساز احدا  برا  متوس  و مناسب طبقا 

 بدرا   نیدز  واقعید   بدا  نتی ده  این که یرفتند قرار سیالب

ۀ تغذید  بدرا   رواناب نفوذ و سیالب پخش هد  به رسیدن

 نیدز  و [4] ۀمطایعد  نتدای   بدا  و دارد مطابق  زیرزمین  آب

ۀ نقشد  طبدق  حاضدر، ۀ منطقد  در دارد. مطابق  [8] ۀمطایع

 رابسدی  طبقا  در اغلب ،زیاد دارند شیب که مناطق  نهای 

 در کددم هددا  شددیب و یرفتنددد قددرار نامناسددب و نامناسددب

 بدا  یزن نتی ه این که یرفتند قرار متوس  و مناسب طبقا 

 مطابقد  ۀ حاضدر  مطایع هد  برا  طبیع  در امر واقعی 

 از دارد. همخوان  نیز [8] و [6] و [5] ۀمطایع با نیز و دارد

 متوس  منطقه آن از بعد و مناسب منطقه نیز ارتفاع  نظر

 ایدن  و دارند قرار آباد خرم آبخیز حوضۀ ارتفاع کم مناطق در

 هدد   بده  نیدل   بدرا  طبیعد   در امر واقعی  با نیز نتی ه

 آبخیدز  حوضدۀ  در ، کل طور به اس . سازیارۀ حاضر مطایع

 حاضدر، ۀ مطایعد  هدا   روش و مددل  از استفاده با و آباد خرم

 بدا  های  سازه احدا  برا  مستعد مناطق نهای ۀ نقش طبق

 ۀطبقد  در منداطق  از درصدد  99/13 سدیالب،  پخش هد 

 قدرار  متوسد   ۀطبقد  در مناطق از درصد 04/26 و مناسب

 بده  ییدر   تصدمیم  بدرا   را منداطق  این توان م  و یرفتند

 .دکر معرف  ریزان برنامه و مدیران
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