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چکیده
با توجه به اینكه در اغلب حوضه هاي آبخیز کشور ،وقوع سیل و خسارت هاي ناشي از آن روند افزایشي دارد ،تعیین
مناطق مولد سیل و اولویت بندي زیرحوضه از نظر پروژه هاي کنترل سیل و مدیریت جامع حوضة آبخیزها ضرورت دارد.
در این تحقیق از  11شاخص تأثیرگذار براي تهیه نقشه هاي خطر سیل خیزي حوضه آبخیز رکعت بر اساس مدل ویكور
و  AHPاستفاده گردید .نتایج نشان داد که مدل  ،AHPبیشترین تطابق را با اطالعات پایه منطقه نسبت به مدل ویكور
دارد و بعنوان مدل بهینه در این منطقه پیشنهاد مي شود .بر این اساس مي توان بیان نمود که مدل امتیازي از جامع ترین
نظام هاي طراحي شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است.

واژگان کلیدی ،VIKOR ،AHP :سیل خیزي.

 -1استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی (نویسنده مسئول)
Cheraghi.mitra@asnrukh.ac.ir

 -2استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشگاه علوم کشاوزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی

11

 -1مقدمه
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سیالب از اصلي ترین بالیاي جهاني است که سبب خسارات زیادي به بخش کشاورزي ،شیالت ،مسكن و زیرساختها مي-
شود و به شدت روي فعالیتهاي اجتماعي و اقتصادي تأثیر ميگذارد ( .)Chang et al., 2008اگر چه دلیل عمدة این پدیده
عوامل طبیعي است اما دخالت بشر نیز باعث برهم خوردن تعادل طبیعت شده و وقوع این پدیده و خسارات ناشي از آن را تشدید
کرده است .با افزایش شدت و فراواني رخدادهاي سیل ،نگراني هاي جهاني در خصوص افزایش مرگ و میر و ضررهاي اقتصادي
ناشي از آن افزایش یافته است ( .)Sarhadi et al., 2012با توجه به اینكه در اغلب حوضه هاي آبخیز کشور ،وقوع سیل و
خسارت هاي ناشي از آن روند افزایشي دارد ،تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي زیرحوضه از نظر پروژه هاي کنترل سیل و
مدیریت جامع حوضة آبخیزها ض رورت دارد .با توجه به علل مختلف و مؤثر در بروز سیل ،مي توان با به کارگیري روش ها و
راهكارهاي علمي و عملي ،از وقوع بسیاري از سیل ها جلوگیري کرد .در مواقعي هم که نتوان از وقوع آن جلوگیري نمود ،امكان
انجام اقدامات مختلف ،از جمله عملیات آبخیزداري و پهنه بندي مناطق سیل خیز و به دنبال آن تعیین کاربري مناسب براي این
مناطق به منظور کاهش خسارات ناشي از سیل ،وجود خواهد داشت .ارزیابي سیل خیزي اساساً فرایند چندبعدي ترکیبي و پیچیده
شامل عوامل کیفي و کمي است .به همین علت ،تصمیم گیران براي تسهیل در اینگونه بررسي ها ترجیح مي دهند نظرهاي
کارشناسي خود را به صورت مقادیر عددي نشان دهند ( .)Yang et al., 2013یكي از راهكارهایي که جهت شناسایي خطر سیل
و تهیه نقشههاي حساسیت به وقوع آن بهكارگرفته میشود ،استفاده از مدلهاي آماري دو و چند متغیره ،دادهکاوي و یادگیري
ماشین ميباشد .اما از آنجایي که بسیاري از این مدلها به دادههاي زیادي نیاز داشته و کالیبراسیون آنها پیچیده ميباشد ،از اینرو در
سالهاي اخیر مدلهاي زیادي براي تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل آزمایش شدهاند ( )Li, 2002; Lu et al., 2009که در این
میان ،ترکیب مدلهاي آماري و احتماالتي با تكنیکهاي سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایي به دلیل باال بردن توانایي
مدل در پیشبیني ،بسیار مورد توجه محققین بوده است ( García-Pintado et al., 2013; Pradhan, 2009; Youssef et
 .)al., 2011در این میان روش هاي تصمیم گیري چند معیاره از اهمیت واالیي برخوردارند که در میان آن ها مدل هاي جبراني از
جمله مدل هاي امتیازي ( )AHPو سازشي ( )VIKORکاربرد بیشتري دارند .در روش هاي امتیاز دهي ،گزینه ارجح بیشترین
امتیاز را دارد .در این روشها با استفاده از الگوریتم هاي مختلف گزینه اي برتر است که بیشترین امتیاز را کسب کند اما در روش
هاي سازشي ،گزینه ارجح بیشترین نزدیكي و شباهت را با گزینه ایده آل دارد .تفاوت اصلي روش  VIKORبا  AHPدر این است
که در این مدل مقایسات زوجي بین معیارها و گزینه ها صورت نمي گیرد .یعني هر گزینه مستقال توسط یک معیار سنجیده و
ارزیابي مي گردد در صورتي که در روش  AHPمقایسات زوجي بین معیارها صورت مي گیرد از اینرو اولویت بندي معیارهاي مؤثر
بر سیالب توسط این مدل ها ،نتایج متفاوتي را نشان خواهند داد که در این مطالعه به ارزیابي این روش ها و در نهایت مقایسه
کارایي آن ها در پهنه بندي سیالب پرداخته خواهد شد.

 -2مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز رکعت در حدود  66کیلومتري شرق شهرستان ایذه و در محدوده جغرافیایي شهرستان دهدز دراستان خوزستان
واقع شده است .مساحت حوزه  15305هكتار ميباشد و از نظر تقسیمات حوضه هاي آبریز کشوري ،از زیر حوضه هاي سد کارون
 3به شمار مي رود و عمدتاً داراي پوشش جنگلي است .بیشترین ارتفاع منطقه  3111متر وکمترین ارتفاع منطقه  311متر از سطح
دریا مي باشد .همچنین شیب متوسط حوضه حدود  35درصد بوده و بارش متوسط حوضه حدود  601میلیمتر ميباشد .چهار کاربري
مختلف شامل جنگل ،اراضي مرتعي ،اراضي مرتعي به همراه اراضي دیم و رخنمون سنگي در منطقه مشاهده ميشود.

روش پژوهش
قدم اول در مطالعات پهنهبندي سیل ،شناسایي حوزه و وضعیت فاکتورها ميباشد .در این پژوهش ،یازده الیه مؤثر بر وقوع
سیالب از جمله شماره منحني رواناب ،مدل رقومي ارتفاع ،میزان شیب ،جهت شیب ،بارندگي ،پوشش گیاهي ،کاربري اراضي،
فاصله از آبراهه ،تراکم زهكشي ،شاخص توان آبراهه و شاخص رطوبت توپوگرافي تهیه و طبقهبندي شدند .سپس با استفاده از
روش  VIKORو  AHPبه رتبه بندي گزینه ها پرداخته شد.
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-3نتایج و بحث
 AHPابزاري براي تصمیم گیري چند معیاره است که مي تواند مسائل پیچیده را به صورت سلسله مراتبي ایجاد کند ،در نتیجه
ارزیابي همه معیارهاي مرتبط با تصمیمي را که باید داده شود ساده مي کند .همه گزینه ها بر اساس هر معیار با استفاده از مقیاس
ترجیحي به طور جداگانه مقایسه مي شون د و براي هر معیار یک لیست اولویت از گزینه ها بدست مي آید .مقیاس ترجیحي که
بیشتر استفاده مي شود مقیاس  1تا  9است .همانطور که در نقشه خطر سیالب حوضه آبخیز رکعت بر اساس روش  AHPنشان
داده شده است 35 ،درصد منطقه با خطر سیل خیزي خیلي کم 33 ،درصد با خطر سیل خیزي کم 15 ،درصد خطر سیل خیزي
متوسط و  11درصد با خطر سیل خیزي زیاد و خیلي زیاد قرار دارد (شكل .)1
ر وش ویكور یک تصمیم گیري چند معیاره براي حل یک مساله تصمیم گیري با معیارهاي نامناسب و واحدهاي اندازه گیري
مختلف و متعارض است .روش  VIKORبر تمرکز بر رتبه بندي و انتخاب از بین یک مجموعه راه کار در مساله اي با داشتن
معیارهاي مخالف هدف گذاري شده است .نتایج نشان داده شده در روش ویكور لیست رتبه بندي توافقي به اضافه یک یا چند راه
حل توافقي است .در نقشه طبقه بندي شده خطر سیالب در حوضه آبخیز رکعت بر اساس روش ویكور (شكل  13 ،)2درصد منطقه
در طبقه با خطر سیل خیزي بسیار کم 19 ،درصد در طبقه با خطر سیل خیزي کم 61 ،درصد خطر سیل خیزي متوسط و  13درصد
منطقه در طبقه سیل خیزي با خطر زیاد و بسیار زیاد قرار گرفته است.
) Gyumin. Et al., (2014تطابق دارد .این محققان نیز در نتایج حاصل از مطالعه شان به کارآمد بودن تكنیک  AHPدر تعیین
پتانسیل سیلخیزي حوزه آبخیز اشاره کردهاند.

شکل -1نقشه پهنه بندی خطر سیالب بر اساس روش

شکل  -2نقشه پهنه بندی خطر سیالب بر اساس روش
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این نتایج با نتایج مطالعه ) ،Kyung-Soo et al., (2013) Mousavi et al., (2017) ،Mousavi et al., (2013و

نتیجهگیري
با جمع بندي نتایج بدست آمده در این مطالعه مي توان بیان کرد که ارزیابي نقشه هاي خطر سیل خیزي حوضه آبخیز رکعت
بر اساس مدل ویكور و  AHPنشان ميدهد که مدل  ،AHPبیشترین تطابق را با اطالعات پایه منطقه نسبت به مدل ویكور دارد
و بعنوان مدل بهینه در این منطقه پیشنهاد ميشود .بر این اساس مي توان بیان نمود که فرایند تحلیل سلسله مراتبي از جامع ترین
نظامهاي طراحي شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است؛ زیرا با بهره گیري از این فن ،مي توان مسئله را به صورت
سلسله مراتبي در قالب معادالت درآورد و در آن ،معیارهاي مختلف کمي و کیفي را در نظر گرفت .این فرایند گزینه هاي مختلف را
در تصمیم گیري دخالت مي دهد و امكان تحلیل حساسیت روي معیارها و زیرمعیارها را فراهم ميسازد .همچنین ،این فرایند بر
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 میزان سازگاري و ناسازگاري، بنا نهاده شده است و افزون بر این، با امكان تسهیل قضاوت ها و محاسبات،پایه مقایسه زوجي
. اینها مجموعه اي از مزایاي مهم تصمیم گیري چند معیاره به شمار مي رود.تصمیم را نشان مي دهد

تشکر و قدردانی
) اجرا شده1011/15این پژوهش با حمایت مالي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي خوزستان (طرح پژوهشي به شماره
 نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همكاري و مساعدت معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع.است
. سپاسگزاري نمایند،طبیعي خوزستان و تمامي عزیزاني که در این طرح ما را یاري نموده اند
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