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ارزیابی کارایی مدلهای ویکور L-THIA ،و شبکۀ عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیالب
(مطالعۀ موردی :استان خراسان رضوی)
3

محمدعلی زنگنه اسدی ،*1ابوالقاسم امیر احمدی ،2مهناز ناعمیتبار

 .1دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران
 .2استاد تمام ژئومورفولوژی ،دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران
 .3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1399/04/04تاریخ تصویب )1399/11/30

چکیده
با توجه به شرایط طبیعی ایران ،بیتوجهی به موضوع سیالبها میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورد که در این میان،
برآورد سیالب و پهنهبندی نواحی سیلگیر اهمیت بسیار زیادی در کنترل خطرات دارد .بناابراین ،پهناهبنادی بار اثار تغییارات
اقلیمی ،امری ضروری است .از اینرو ،در پژوهش حاضر به منظور بررسی خطرپذیری سیالب در حوضههای منتخب خراساان
رضوی با استفاده از مدل ویکور L-THIA ،و شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شده است .سپس ،از متغیرهای چهاردهگانۀ مؤثر بر
وقوع سیالب شامل اقلیم ،کاربری اراضی ،ارتفااع ،تاراکم زهکشای ،واحادهای ژئومورفولاوژی ،لیتولاوژی ،ارتفااع روانااب،
نفوذپذیری ،شیب و جهت آن ،فاصله از آبراهه ،بارش ،دما و خاک استفاده شده است .نتایج نشان داد از میان عوامال ناامبرده،
پارامترهای اقلیم ،کاربری اراضی ،شیب ،تراکم زهکشی ،فاصله از آبراهه ،بارش ،خاک و واحدهای ژئومورفولوژی بار اساا
محاسبات آماری تأثیر بیشتری را در وقوع سیالب دارند .ارزیابی کمی و کیفی نتایج با استفاده از آمارههای گونااگون نشاان داد
مدل  ،L-THIAبا گامای  0/8بیشترین مقدار همبستگی را با الیههای اولیه دارد و از دقت و کارایی بیشتری نسابت باه دو مادل
ویکور و شبکۀ عصبی مصنوعی در پیشبینی سیالب برخوردار است.

کلیدواژگان :آزمون گاما ،پهنهبندی ،حوضههای آبریز ،سیالب ،مدلسازی.
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مقدمه
پدیدهاي است که در آن جریان رودخانه و سطح آب

سیالب
خسارتهاي

بهصورت غیرمنتظره افزایش پیدا کند و باعث
ماای  وجاان  شاود].[1عواما  زیاادي ازجملاه عواما 
حوضهاي وانسان در وقوع سیالب دخی هساتند.

اقلیم ،
از عوام اقلیم م توان به خشا  باودن منطقاه، باار 
رگباري با شدت زیاد و تداومنسبتاًکوتااه اشااره کارد].[2
شهرنشین  ،با افزایش سطوحنفوذناپذیر و تغییر مسایرهاي
دهههااي اخیار شاده اسات
جریان ،موجب افزایش سی در 
].[3پهناهبنادي سای  یکا  ازرو هااي بهیناهباراي
برنامهریزي و شناسای مناطق سی خیز باا هاد  کااهش

خطرات شناخته م شاود ].[4ارزیااب دقیاقهیادروگرا 
درخورتوجه دارد،بهطاوريکاهدر
سی ،آثاراقتصادي 
مسائ مرباو باهمادیریتمنااب آب،کنتار آیاودگ ،
طاارحهااايمهندس ا آب،مصااار کشاااورزيوحف ا و
بهرهوريمناسبازمناب طبیع ضروريبهنظرما رساد

].[5در مواقع که رودخانه نتواناد روانااب توییادشاده در
بهخوب انتقا دهد ،شرایط پیش م آیدکه آب
حوضه را 
زمینهاي پیرامون سرریز م شود و سی رخ ما دهاد.

به
هر قسمت از حوضه پتانسای  معینا در توییاد روانااب و
سی دارد.رو هاي متعددي براي تهیۀ نقشۀ پهناهبنادي
سیالب ارائه شده استکه از آن جمله م توان به رو هاي
استفاده از داغااب سایالب، مقایساۀ عکا هااي هاوای  و
ماهوارهاي و تکنی هاي سنجش از دور ،اساتفاده از

تصاویر
مد هاي ریاض و تصامی سااز اشااره کارد] .[6مطایعاات
زیادي در ارتبا با سیالب در سطح ایران و جهاان صاورت
گرفتاه اسات .کااین و همکااران()2018باا اساتفاده از
مورفومتري حوضه ،عک هايهوای  ،تهیۀنقشه از ییدار و
مد سازي هیدروییک دوبعدي آثار سی و رسوبگذاري را
در مخرو افکناههااي منطقاۀ کاوسااید تاسامان  بررسا 
کردند .نتیجۀ کارآنهانشان م دهادترکیاب ماد ساازي
هیدروییک و تحلی هاي ژئومورفی م تواند به عنوان ابزار
افکنهها به کار
مناسب براي مدیریت خطر سی در مخرو  
گرفتااه شااود].[7رضااای مقاادم و همکاااران()2016
سایالبهااي رودخاناۀ قارهساو را باا اساتفاده از ماد 
هیادرودینامیک HEC-RASپهناهبناديکارده و مسایر
دهاند.با توجه باه
رودخانه را به یحاظمورفویوژي تحلی کر 
سیالبهای باا دورۀ بازگشات

نتایجپژوهش یادشده،وقوع
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25سایه موجب خواهاد شادکاه مسااحت حادود1085
قرهسو
باغهاي حاشیۀ رودخانۀ 
هکتار از اراض کشاورزي و 
تحت تأثیر سیالب قرار گیرند].[8رادوهمکااران()2018
پاییندست حوضاۀ آبخیاز
با بهکارگیري مد HEC-RAS 
خرمآباد را به یحاظ وقوع سی ارزیاب کردند.نتایجپژوهش

بازگشتهاي طاونن تار،

آنها نشان داده استبه ازاي دورۀ
میزان دب بیشتر شده و تغییرات عرضا  پهناۀسایالب از
باندست به قسمت میان به دیی افزایش شایب رودخاناه،
کاهش یافته و سی در گسترۀ کمتري جریاان یافتاهو در
پاییندست به دیی کاهش شایب و افازایش دبا  ،مقادار

عرض جریان افزایش یافته اسات].[9داوساون و همکااران
()2016در پژوهشا ازشابکههااي عصاب  مصانوع باه
منظور پایشبینا  وقاای  سای Tساایه و تخماین سای 
شاخص در850حوضۀ آبخیز در سراسرانگلستان استفاده
بهدساتآماده ازپاژوهشیادشاده نشاانداد
کردند .نتایج 
شبکههاي عصاب  مصانوع  نسابت باه رو ماد ساازي

رگرساایون چناادمتغیرهدقاات بیشااتريدارنااد].[10
اسفندیاريدارآباد وهمکاران()2019درپژوهشا تحات
پهنهبندي سیالب حوضاۀ آبخیاز آجریاو چااي باا
عنوان« 
استفاده از رو L-THIAومنطق فازي»نتیجاهگرفتناد
زمینها ازنظر تراک شبکۀ زهکش در کالس باانتري
که 
قرار دارند که خود عامل براي سی خیزبودن حوضهاست.
عاباادین وهمکاااران()2016درپژوهش ا تحااتعنااوان
پهنهبندي خطر سایالب در شهرساتان مشاکینشاهر باا
« 
استفاده از مد ویکور»نتیجهگرفتندکاهعواما ارتفااع،
ییتویوژي،بار وشایبباهترتیاببیشاترین تاأثیررادر
ایجاادسای دارناد].[12گاانوا و همکااران()2017در
مقایهاي به منظور ارزیاب توزیا  پتانسای  خطار سای  در

تجزیهوتحلی

منطقهاي ،از رویکرد یکپارچۀGISو

مقیاس
چندمتغیره()MCAاستفاده کردند.پژوهشاگرانیادشاده
طا پاژوهشیادشادهاز دو رو فرایناد سلسالهمراتاب
)RMاستفادهکردند.نتاایج
بندي( 
رتبه 
تحلیل ()AHPو 
ازپژوهشیادشدهبیانگر آن بود که رو RM

دستآمده
به 

نتااایج بهتااري نساابت بااه رو AHPدارد].[13یا و
آسیبپذیري سی

همکاران()2017روش را براي ارزیاب
براساس ویژگ هاي محیط و اجتمااع  شاهري بررسا 
کردند.رو ارزیاب آنهاشاام  تعیاین معیارهاا و وزن باا
استفاده از رو هاي دیفا  و آنتروپا ، کساب اطالعاات و

زنگنه اسدی و همکاران :ارزیابی کارایی مدلهای ویکور L-THIA ،و شبکۀ عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیالب...

بپذیري و تصمی گیري
اندازهگیري آسی 
ساخت پایگاه داده، 
یافتهها نشان دادتاأثیر افازایش باار (باه
اویویتها بود. 

آبوهوای )بر خطر سیالب کمتر از افازایش
دیی تغییرات 
بپذیري ناش از توساعۀ اجتمااع  و اقتصاادي
عوام آسی 
است[.]14هد ازپژوهشحاضر،بررس عوام مؤثربار
وقوعوشک گیريسیالبونیزبررس کاارای ساهماد 
ویکور،L-THIAوشبکۀعصب مصانوع درپهناهبنادي
خطرسیالباست.نتایجتحقیقپیشرو کاربرد زیادي در
رفتارسانج  سای خیازي دارد و حوضاههاايباا اویویات
سی خیزي را شناسای م کندتاا حوضاههااي آبخیاز در
شرایط بحران بهترمدیریتشود.
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مواد و روشها
منطقۀ مطالعاتی

درپژوهشحاضار9زیرحوضاهازحوضاههاايآبخیازدر
استانخراسانرضويبرايبررس وقاوعسایالبانتخااب
حوضههايمطایعات شام تایباد،ترباتجاام،

شدهاست.
تربتحیدریه،خوا ،رشتخوار،سرخ ،فریمان،کاالتو
مشااهداساات.محاادودۀمطایعااات بااامساااحت72هاازار
کیلومترمرب درحو مدار 56درجاهو19دقیقاهتاا61
درجهو16دقیقۀطو شرق و33درجهو52دقیقهتاا
37درجهو42دقیقاهقاراردارد(شاک .)1درجادو 1
حوضههانشاندادهشدهاست.

خصوصیاتهیدرویوژیک 

جدول  .1خصوصیات هیدرولوژیکی حوضهها
حداکثر ارتفاع
1500
2000
2500
2100
2000
2200
2400
2300
2700

حداقل

میانگین

حداقل دمای

حداکثر دمای

ارتفاع

ارتفاع

ساالنه

ساالنه

1403
3091
1052
4061
1001
1105
1071
1524
1373

1096/9
2093/0
2034/8
2012
2012/3
2144/0
2056/9
2008/5
2456/9

4/68
2/06
6/71
5/31
3/66
4/99
2/06
3/07
2/09

7/5
9/6
8/8
7/6
10//6
7/8
9/3
8/3
6/1

دمای ساالنه

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده

16/4
26
21
25
33
31
11/8
28
14/6

میانگین
بارندگی ساالنه
180/5
168
260
116/2
150
143
171
261
210

نام ایستگاه
تایباد
تربتجام
تربتحیدریه
خوا 
رشتخوار
سرخ 
فریمان
کالت
مشهد
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آسیبپذیر باه

پهنههاي
دادههای که بهمنظور تعیین 

کارگرفته شدهاناد،عباارتاناداز:اقلای ،کااربرياراضا ،
ارتفاع،تراک زهکش ،واحدهايژئومورفویوژي،ییتویاوژي،
ارتفاعروانااب،نفوذپاذیري،شایبوجهاتآن،فاصالهاز
آبراهه،باار ،دمااوخاا کاه از نقشاههااي توپاوگراف 
زمینشناس ،1:100000عک هاي

نقشههاي
،1:50000 
ماهوارهاي یندسات8ساا 2016اساتخراجشادند.نیاۀ

نقشههاي توپوگراف تهیاه شاد.

حوضههابر اساس

DEM
سپ با کم این نیه ،نیۀ شیبوجهتشیبتهیهشد.
آبراههها اساتخراج شاد و

نیۀ تراک زهکش بر مبناي نیۀ
دادههااي باار 20ساایه(-1377
نیۀاقلی با توجاه باه 
)1397منطقه ،ترسی شد.نیاۀ واحاد اراضا  منطقاه، از
سازمان جنگ هاو مرات استان خراسانرضوي تهیاه شاد.
زمینشناس استخراج

نقشههاي
همچنین ،نیۀ ییتویوژي از 
دادههاي بار 20ساایه
شد.در ادامه ،نیۀ رواناب از طریق 
()1397-1377منطقه ،نقشۀ کاربري اراض  ،نیۀرقاوم 
گروههاي هیادرویوژیک  خاا  نیاز از طریاق
ارتفاع و نیۀ 
ایحاق ،L-THIAمد ویکوروشبکۀعصب مصنوع در
نرمافزارArc GISبه دست آمد .نیۀهیدرویوژیک خا با

شد.نیۀ
نیههاي واحد اراض و خا شناس تهیه 
توجه به 
ماهوارهاي یندست8

کاربري اراض نیز با استفادهاز تصاویر
ساا 2016و نیاۀENVIتهیاه شاد.باراي اساتخراج
نظارتشده

طبقهبندي
مطایعهشده از 

کاربريهاي محدودۀ

استفاده شد.نیۀ بار بر اسااس اطالعاات هواشناسا از
ایستگاههايهواشناس استخراج شد.نیۀدمايمنطقهبا

دادههاي دمای 20سایۀ()1397-1377منطقه،
توجه به 
ترسی شد.واحدهايژئومورفویوژيمنطقاهباااساتفادهاز
نقشههايتوپوگراف شناسای شدند.
منحن هايمیزاندر 
سپ ،خروج هايسیالببااستفادهازسهمد یادشاده
استخراجشد.
مدل VIKOR

برنامهریزي توافق مسائ تصمی گیري

این رو مبتن بر
چندمعیاره است.درشرایط کهفرد تصمی گیرنده قادر به
برتريهاي ی مسالله در زماان شاروع و

شناسای و بیان
طراح آن نیست ،این رو م تواندبه عنوان ابزاري مؤثر
باراي تصامی گیاري مطارح شاود.اگار در یا  مسالله
تصمی گیري چندمعیاره،nمعیار وmگزینه وجود داشاته
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باشد] ،[15به منظور انتخاب بهترین گزینه باا اساتفاده از
پیادهسازيفاازي ویکاور داراي

این رو  ،مراح ایگوریت
گامهاي زیر است:

مرحلۀ او  :اویین قدم در ارزیااب چنادمعیاره ،تعریا 
معیارها و ایجاد ماتری به صورترابطۀ1است.مجموعاه
معیارها باید داراي آن دسته از خصوصیات باشاند کاه باه
اندازۀ کاف معر طبیعت چندمعیاري ی مساللۀ ارزیااب 
به حساب آیند.
0
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مرحلاۀ دوم :استانداردساازي مااتری  تصامی اسات
اندازهگیري معیارها دامنۀ متنوع

(رابطۀ.)2ازآنجاکه در
مقیاسهااستفادهم شود،بایدمعیارها قب از ترکیب با

از
دادهها به معنااي
یکدیگر استاندارد شوند.استاندارد کردن 
دادهها بین صافر و 1و یاا1
همسان کردن دامنۀ تغییرات 
دامنۀمشخص دیگر(مانندصفرتاا)255اسات].[16در
استانداردسازي

این مطایعه،مرحلۀ مربو به ارز گذاري و
به صورت توأم و برمبناي ارز عضویت در مجموعۀ فاازي
درنظرگرفته شده است .ارز عضویت یا درجاۀ تعلاق در
شمارهاي که دامنۀ آن بین

ی مجموعۀ فازي را م توان با
مقادیري همچونصفرتاا1یااصافرتاا255قارار دارد،
تعیین کرد.درجۀباني ارز عضویت ی عنصر به معناي
نسبت باني تعلق آن به مجموعاه اسات].[17درپاژوهش
نرمافزار
حاضربا استفاده از امکانات که در تاب FUZZYاز 
نقشههای که به
استانداردسازي 

IDRISIوجود دارد،براي
شدهاند ،استفاده شده است .در
نقشههاي معیار تهیه 
صورت 
دامنهاي از مقادیر در نظارگرفتاه شاده

رابطه با هر معیار،
ثبتشده از معیار در پیکس ها بیشتر یا
است که اگر مقادیر 
تعیینشده در دامنه باشد ،به منزیاۀدرجاۀ

کمتر از مقادیر
تعیینشده تلق م شود و درنتیجه،

عضویت صفر در دامنۀ
میزان مطلوبیت برابر با صفر م شاود.از ساوي دیگار ،اگار
گیريشده از معیار در پیکس ها با درجۀ کام
اندازه 

مقادیر
عضویت در دامنۀ تعیاینشاده منطباق باشاد، باه معنااي
مطلوبیتحداکثر در آن معیار است.سایر سطوح مطلوبیت

زنگنه اسدی و همکاران :ارزیابی کارایی مدلهای ویکور L-THIA ،و شبکۀ عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیالب93 ...


نیز در حدفاص درجاۀ عضاویت صافر و درجاۀ عضاویت
حداکثر1قراردارد.
0

()2

 f 11 fin 
   
  
F 

  
  


 fm 1 fmn 

مرحلۀ سوم:تعیین وزن معیار است.در این مرحلاه باا
توجه به ضریب اهمیت معیارهاي مختل در تصمی گیاري،
برداري به صورت رابطۀ3تعری م شود:
()3

 W   W1, W2 Wn 

در تحقیق حاضار باراي تعیاین وزن معیارهاا ،از رو
سلسلهمراتب )(AHPاستفاده شده است.در

فرایند تحلی
این رو  ،تا اندازۀ زیادي از پیچیدگ مفهاوم  مطارح در
تصمی گیري کاسته م شود ،زیرا در هر زمان معین فقط دو
مزیتهااي فرایناد

مؤیفه ،موردتوجه قرار م گیرد.یک از
تحلیا سلساالهمراتبا  ،امکااان بررسا سااازگاري در
قضاوتهااي انجاامشاده باراي تعیاین اهمیات معیارهاا و

زیرمعیارهااست.به بیان دیگر ،در تشکی ماتری مقایسۀ
قضاوتها رعایت شده

دودوی معیارها ،مقدار سازگاري در
است.چون وقت اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر بارآورد
قضاوتها وجود دارد.پا 

م شود ،احتما ناهماهنگ در
سنجهاي را باید یافت که میزان ناهماهنگ هاا را مشاخص

1
ساازد .چنانچاه مقادار ضاریب ساازگاري  CRمسااوي یاا
قضاوتها رعایات

کوچ تراز0/1باشد،سازگاري نزم در
شده است.این ضریب در مطایعۀ حاضار کمتار از0/1ودر
حد قاب قبو است.
مرحلۀ چهارم:تعیین بهترین و بدترین مقادار از میاان
مقادیر موجود براي هر معیار است.بهتارین مقادار(*  )fjو
بدترینمقدار()fj-براي معیارها باهترتیاب از رواباط4و5
محاسبه م شاوند.در ایان مطایعاه بهتارین مقادار باراي
استانداردشدۀ فاازي1و بادترین

معیارها با توجهبه نقشۀ
مقدار صفر در نظرگرفته شد.

1. Consistency Index

()4

 fj*  Max fij

()5

 f j  Min fij

مرحلۀپنج :محاسابۀمقادارساودمنديیااحاداکثر
مطلوبیت()Sومقادارتأسا ()Rاسات.درایانمرحلاه
مقدارSباتوجاهباهرابطاۀ 6وRبااتوجاهباهرابطاۀ 7
محاسبهم شوند:
()6

()7

n
 Si  Wi fj *  fij

fj *  fj 

i 0

 fj *  fij 
 Ri  MaxWi 

 fj *  fj  

Wjمقداروزنموادبرايمعیارjوfijهارنقشاهمعیاار
است.
مرحلۀششا :محاسابۀشااخصVIKOR(مقادار)Q
است.مقدارQباتوجهبهرابطۀ8محاسبهم شود:
()8

 Si  S  
 Ri  R  
 Sj *  S     1  v   R *  R    v





i

Q

گزینهها بر اساس مقاادیر،R

مرحلۀهفت :مرتب کردن

SوǪاست.در این مرحله با توجاه باه مقاادیر، RSوǪ
بزرگتر مرتب م شوند

گزینهها در سه گروه از کوچ تر به
گزینهاي به عنوان گزینۀ برتر انتخاب م شاود

و در نهایت،
کهدر هر سه گاروه باه عناوان گزیناۀ برتار شاناخته شاود
(جدو .)2
استانداردشدهدررابطاهبااهار

نقشههاي
پ ازتهیۀ  
ی ازمعیارهاايمطارحدرنقشاۀ پهناهبناديسایالبو
وزنهايمربوطهوبااعماا مراحا مختلا 
اعما کردن 
نقشهها،خروج نهای بهدساتآماد.هارچاه
مد روي 
مقدارارز ی پیکس بهسمتعدد0/09نزدی باشد،
بیانگرمیزانخطرسیالباستوهرچهقدرمقادارارز 
دریافتپیکسل بهسمت0/89می کند ،گویايپتانسی 
کمترآنپیکس برايایجادسیالباست.
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جدول  .2وزن حاصل از مقایسۀ زوجی معیارها
معیارها

اقلیم

وزن
نهای 

0/193

معیار

اقلیم

کاربری

شیب

اراضی
0/133

0/171

تراکم
زهکشی
0/103

ژئومورفولوژی

لیتولوژی

رواناب

0/168

0/199

0/044

فاصله

نفوذ

جهت

پذیری

شیب

0/056

0/152 0/177

بارش

از

خاک

دما

آبراهه
0/169

0/147

0/076

جدول  .3مجموع تضاد ،انحراف معیار ،میزان اطالعات معیارهای مطرح در پهنهبندی سیالب
کاربری

تراکم

شیب

اراضی

زهکشی

ژئومورفولوژی

لیتولوژی

رواناب

نفوذپذیری

فاصله

جهت
شیب

از

دما

بارش

خاک

CN

آبراهه

مجموع
تضاد

7/883

10/51

9/544

7/321

6/371

5/471

5/899

10/123

8/432

8/971

9/125

6/631

7/771

6/589

انحرا 
معیار

0/299

0/323

0/488

0/981

0/785

0/118

0/211

0/621

0/290

0/369

0/213

0/371

0/699

0/149

میزان
اطالعات

2/523

1/623

0/999

2/251

0/851

1/423

0/766

1/387

0/921

1/215

1/317

0/852

1/142

1/131

وزن
نهای 

0/067

0/073

0/061

0/055

0/069

0/099

0/058

0/063

0/071

0/063

0/059

0/049

0/086

0/087

جدول  .4مقادیر سودمندی ( ،) Sتأسف ( )Rو ( )Qدر مدل ویکور
رتبهبندی بر
اساس
وزندهی ساده

7
4
6
2
3
5
1

رتبهبندی بر

رتبهبندی بر

رتبهبندی بر

اساس Q

اساسR

اساس S

6
2
4
3
1
5
1

5
2
4
3
1
5
1

7
4
6
3
2
5
1

مقادیر Q

0/013
0
0/23
0/19
0/85
0/71
0/63

مقادیر R

0/41
0/33
0/61
0/53
0/371
0/251
0/123

مقادیر S

0/31
0/21
0/77
0/33
0/83
0/63
0/59

گزینهها
P1

P2
P3
P4
P5
P6
P7

شدهاند.
با توجه به مقادیرQتنهاگزینۀP2بامقدارصفروP1بامقدارQ0/013بهعنوان رتبۀ برتر شناخته 

شبکۀ عصبی مصنوعی ()ANNs
1

پیشخاور ،باا قاانون یاادگیر 
ي
شبکۀ پرسپترون چندنیۀ 
پا انتشاار خطاا2وتااب آموزشا  یاونبرگ – ماارکوات 
سادهترینو پرکاربردترین نوع شبکۀ عصاب  اسات کاه در

خصوص تخمینپارامترهاي مجهو  ،مناسب ارزیاب شاده
است].[18این نوع شبکه داراي ی نیۀ ورودي،4ی یاا
چند نیۀمخف 5و ی نیۀخروجا 6اسات .پارامترهااي
3

1. Multi-Layer Perceptrone
2. Back Propagation Error
3. Levenberg-Marquardt
4. Input Layer
5. Hidden Layer
6. Output Layer

ورودي در نیۀ او و پارامترهاي خروج در نیۀ سوم قارا ر
دارند.در هر نیه تعادادي گاره (نارون) وجاود دارد کاه از
گرههااي بعادي متصا  ما شاوند.تعاداد
وزنها به 
طریق 
نرونها در نیۀ ورودي وابسته به تعداد پارامترهاي ورودي و

تعداد نرون در نیۀ خروج وابسته به تعداد پارامتر خروج 
است.بهطور کل  ،تعداد نرون در نیۀ پنهان تااب  ضاابطۀ
خاص نبوده و تعیین تعداد مناسب آن فقط از طریق سع
نرونهاي
امکانپذیر است.بهبیان دیگر ،تعداد بهینۀ 

و خطا
مخف زمان حاص م شاود کاه شابکۀ عصاب  بهتارین
پرداز را با کمترینخطا در هر دو مرحلۀ آموز و آزمون
مد انجام دهد.درساختار شبکۀ عصب مصنوع هر نرون

زنگنه اسدی و همکاران :ارزیابی کارایی مدلهای ویکور L-THIA ،و شبکۀ عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیالب95 ...

عموماًبیش از ی ورودي دارد.بهاینترتیاب ،هار نارو 
ن
وزنهايخود ضارب کارده و باا بیااس
بردار ورودي را در 
جم م کند .حاص اینعباارت ورودي خاایص باه تااب 
محرکه خواهد شد که به صورترابطۀ 9بیان م شود:

1

n

()9

 net j  WijXj  bi
i 1

net jورودي خاایص باه تااب  محرکاه،wijمااتری 
وزنهاي شبکه،xjبردار ورودي به شبکه،biبارداربیااس

شبکههاي عصب ،تاب هاي محر

شبکه هستند].[13در
گوناگون بهکار گرفته م شود که در پژوهشحاضار ساه
تاب محر خط 2یجستی 3و تانژات هیپربوییگ4باراي
نیههاي مخف و تاب محار  خطا  باراي نیاۀ خروجا 

استفاده شد.
دادهها ،براي انجام محاسبات و ساخت
پ از نرما کردن 
نرمافزار NeuroSolutions 5استفاده
شبکۀ عصب مصنوع از 
شد .براي تعیین میازانتأثیرگاذاري هار یا  از متغیرهااي
ورودي دراناادازۀ تغییاارات متغیاار خروجاا تحلیاا ،
حساسیتسنج انجام گرفت و با تغییر ی متغیار ورودي در

دامنۀ مورد قبو و ثابت نگهداشتن سایر متغیرها نسابت باه
برآورد مقدار متغیر خروج اقدامشد.درصد تغییرات متغیار
نشاندهندۀ میزان اهمیت متغیر ورودي مربوطه است.

خروج
توزی یوگپیرسون نوع سوم( )LP3با کمتارین میازان
مناسبتارین تااب 

خطا و بیشترین تعدادرتبۀ او بهعنوان
یستگاهها انتخاب شاد

یحظهاي ا
براي براز دب هاي حداکثر 
مناسبترین تااب  توزیا ، از

].[19معمونًبهمنظورانتخاب
آزمونهاي براز کااياساکوئر و کلماوگرو   -اسامیرنو 

هیچگونه تاوافق 
استفاده م شود.در انتخابتوزی مناسب 
هیدرویوژیستها وجودندارد،وی م توان توزی مناسب

بین
را براساس کمترین میزانخطا درنظرگرفت].[20برهمین
اساس ،با استفاده از آزمونبراز کلماوگرو   -اسامیرنو 
مناسبترین تاب توزی آماريانتخاب شد.جادو 5نتاایج

منطقهايرانشان م دهد.

انتخاب بهترین تاب توزی
سادهايازانحارا خطاااسات،در
محاسبۀگاماشک  
نتیجهگامامقداريکل استکهما تواناددربسایارياز
توجیهاتآمااريودرهارماورديکاهرو هاايآمااري
1. Bias
2. Pure line Function
3. Logistic Function
4. Hyperbolic Tangent Function

سنت بهکارم روند،اساتفادهشاود.آزماونگاماامقادار
دادههااي
برآوردشده(واریان خطا)راباتوجهباه 

خطاي
اینرو،برآوردخطای کاهباهآن
مستقی نشانم دهد.از 
آزمونگاماگفته م شود،م تواندمعاد مجموعمربعاات
خطايغیرخط درنظرگرفتهشود.بارايدرکا بهتاراز
آزمونگاماچنانچهفرضشوددونقطۀ  xو  'xبااهمادیگر
درفضايوروديمتناارربااخروجا هاايyو  'yباهها 
نزدی شوند،بایددرفضايخروج نیزایندونقطاهباه
ه نزدی شوند.درغیراینصورت،نزدی نبودنایندو
نقطهناش ازاختالف خواهدبودکاهازخطاهاا(نویزهاا)
ایجادم شوند.
نتایج مربو به آزمون گاما بهمنظور انتخاابترکیاب
بهینه را نشان م دهد.بهمنظاور تعیاین ترکیاب بهیناه از
ورودي مد ها با استفاده از آزمون گاما ،اثر حذ هر ی از
متغیرها از ترکیب که در آن هماۀ متغیرهاا وجاود داشاته
باشند ،انجامپاذیرفت و در هار مرحلاه مقادار آماارۀ گاماا
محاسبه شدهو با مقادار آماارۀگاماا بادون حاذ  متغیار
مقایسه شد .ترکیبات که در آنها مقدارآمارۀ گاما با حاذ 
هار یا  از متغیرهاا از ترکیاب هماۀ متغیرهاايورودي
(ترکیبات4تا)13بیشتر از مقدار آمارۀ گاما بادون حاذ 
متغیر(ترکیب)1باشند ،بهعنوان ترکیب بهیناه انتخااب

م شوند(جدو .)6
مطابق نتایج جدو مقدار آمارۀ گاما در ترکیابشامارۀ
،10/1971است.درترکیب3بااحاذ متغیارکااربري
اراض مقدار آمارۀ گاما نسابت باه ترکیاب،1باه0/2076
ترکیبهااي،69و12نیاز باا حاذ 

افزایش م یابد.در
متغیرهايتراک زهکش ،روانابوفاصلهازآبراهه،مقادار
آماارۀ گاماا نسابت باه ترکیاب 1باهترتیاب باه،0/2591
0/2368و0/2699افزایشم یاباد.بناابراین،ما تاوان
بهترتیب چهار متغیر مسااحت، تاراک زهکشا ، رواناابو

فاصلهازآبراهه را بهعنوان متغیرهاي ماؤثر باردبا هااي
یحظهاي درنظرگرفت.کاییبراسایون شابکههااي

حداکثر
عصب مصانوع ، شاام  تعاداد تکرارهااي مناساب باراي
مناسبتارین تااب  محرکاه در هار یا  از

آموز ،تعیین
نیههاي پنهان وخروج شبکه و تعداد بهینۀ نارونهاا در

نیۀ پنهان است.درجدو 7نتایج مربو به ماد ساازي
یحظهاي بااستفادۀ شبکۀ عصب مصنوع

دب هاي حداکثر
ارائه شده است.ارزیاب عملکردمد شبکۀ عصب مصنوع
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براسااس آماارۀ ناا   -سااتکلی  نشاانما دهاددقا 
ت
دقیقترین
مد سازي ی روند سینوس دارد.بهطوري که 
مد شبکۀ عصب مصنوع در دورۀ بازگشت10ساا باا
آمارۀ نا – سااتکلی 0/81در مرحلاۀ آزماون اسات.در

بهترینحایت مد شبکۀ عصب مصنوع  ،تعداد40تکرار
براي آماوز ،تااب  محرکاه()Tanhباراي نیاۀ مخفا  و
()Pure lineبراي نیۀخروج و تعاداد  10نارون در نیاۀ
مخف بهدست آمد.

جدول  .5انتخاب بهترین تابع توزیع آماری منطقهای
توزیع آماری

لوگ پیرسون
نوع سوم

لوگ نرمال
سهپارامتری

لوگ نرمال
دوپارامتری

پیرسون نوع
سوم

گامای دو
پارامتری

گمبل

نرمال

143

175

211

226

203

281

403

21

16

5

5

6

4

4

جم نمرات
(حداق خطا)
تعداد رتبۀ او 

جدول  .6انتخاب متغیرهای تأثیرگذار بر دبیهای سیالب با استفاده از آزمون گاما
شمارۀ ترکیب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

گاما ()T
0/1971
0/2061
0/2706
0/1101
0/1850
0/2951
0/1589
0/1417
0/2368
0/1555
0/1721
0/2699
0/1651
0/1277
0/1620

متغیر
All
اقلی -All
کاربرياراض -All
ارتفاع-All
شیب-All
تراک زهکش -All
واحدژئومورفویوژي-All
ییتویوژي-All
رواناب-All
نفوذپذیري-All
جهتشیب-All
فاصلهازآبراهه All-
بار -All
دما-All
خا -All

دورۀ بازگشت (سال)

آرایش شبکه

الیۀ مخفی

الیۀ خروجی
Pure
line

تعداد تکرار

100

4-4-12

Logistic

Pure

R2

50

1-12-4

Tanh

line

Pure

آموزش RMSE

25

1-9-4

Logistic

line

Pure

NSC

10

1-8-4

Tanh

line

Pure

R2

5

1-13-4

Logistic

line

آموزش ( RMSEجذر
میانگین مربع خطا)

2

1-12-4

Tanh

Pure

line

NSC
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56

0/68

15/06

0/59

0/89

16/68

0/71

23

0/57

18/04

0/68

0/81

55/23

0/69

23

0/57

21/23

0/71

0/78

71/66

0/88

44

0/46

66/66

0/81

0/85

59/69

0/73

25

0/31

51/76

0/63

0/82

81/11

0/66

36

0/37

44/99

0/56

0/89

43/12

0/74

31

0/29

31/63

0/44

0/91

84/13

0/88
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بخشهااي مختلا  حوضا ه

موردنیاز مقدار رواناب را براي
نیههااي یادشاده
محاسبه م کند.بعدازاینکه هر ی از 
آماده شدند ،اطالعات در محایط نارمافازارArc Mapوارد
ایحاق L-THIAو نقشۀ رواناب منطقهتهیهشد.
نیههاي فازي با استفاده از عملگار
آمادهسازي ،
پ از 
نیهها همپوش ما شاوند.در پاژوهشحاضار از
مناسب 
عملگر گاماي فازياستفادهشده است کاه نقاش تعادیل 
نسبت به نتیجۀجم و ضرب فازي دارد و حساسیت خیل
زیاد عملگر ضرب فازي وحساسیت خیل ک عملگر جم
فازي را تعدی کرده و به واقعیت نزدی تار ما کناد.ایان
عملگر برحسب حاص ضرب جبريفازي و حاصا  جما 
جبري فازي بر اساس رابطۀ10تعری م شود.

اجرای مدل L-THIA

برايتهیۀنیۀرواناب از مد L-THIAاستفادهشده است.
این مد درواق براساس معادیۀساازمان حفارات خاا 
آمریکا و رو شمارۀ منحن ()CNطراح شده است.باا
این تفاوت که رو شمارۀ منحن CNبرايبار هاي 24
سااعته  20ساایه()1397-1377و مجزایا  کاه در یا
منطقه رخ م دهد،بهکار م رود ،اما با استفاده از مد L-
THIAم تاوان روانااب سااننه را باا توجاه باه تا تا 
رخداده محاسبه کارد وباهکا  روانااب
بار هاي مجزاي 
مجموعهاي از ابزارهاا را در

ساننهرسید.ایحاق L-THIA
نرمافزارArc GISفراه م ساازد کاه قاادر اساتباا وارد

ایستگاههاي موردنظر ،نقشۀ کاربري

دادههايبار
کردن 
گروههااي
اراض  ،نیۀ مد رقوم ارتفاع ()DEMو نیۀ 
هیدرویوژیک خا ،رواناب توییدي هر منطقه را با توجه به
ویژگ که هر منطقه دارد را تهیه کند].[8براي تهیۀ نقشۀ
دادههااي باار  روزاناهیکا  ازپارامترهاايمها 
رواناب ،
استفادهشده در این زمینه است.مد L-THIAبا استفاده

 ،CNروانااب روزاناه را
دادههاي بارندگ روزانه و مقادار 
از 
جم م زند و رواناب ساننه را ارائه م کند.بهاین ترتیاب
که تعداد بار هاي روزاناه در یا  ساا  برحساب میازان
بارش که انجامیافته جم شده و میزان باار  طا یا 
سا بر مجموع روزهاي باران میانگین گرفتاه ما شاود و
سپ  ،تمام20سا بار بهاینشیوه محاسبهم شود و
مورداستفادهقرار ما گیارد.در ایحااق L-THIAمقاادیر
CNپایشفارض باراي کااربريهاا و ترکیاب گاروههااي
یههااي
هیدرویوژیک خا آمادهشدهاست که با معرف ن 

γ

×)Fuzzy Algebraic Product(1-y
(=)Fuzzy Algebraic Sum
μ combination

()10

نیههاي وابسته به
پ از تعیین عضویت براي هر ی از 
پارامترهاي مؤثرروي سی خیزي در منطقاۀمطایعاهشاده و
اجرايمد سی خیازي منطقاه، نقشاۀ نهاای  پهناهبنادي
پتانسی سی خیزي بر گاماي 0/6 ،0/8 ،0/7بهدساتآماد.
پهنهبندي سی خیزي مقدار
مناسبترین گاما در 

براي تعیین
نقشههااي نهاای  گاماهااي
نیههاي اوییه و 
همبستگ بین 
مختل در محیطArc GISبهدست آمد(جدو .)8
گاماي 0/8بیشترین مقدار همبستگ را باا نیاههااي
اوییه دارد .بنابراین ،گاماي0/8بهعناوان نقشاۀ نهاای  در
پهنهبندي سی خیزي انتخاب شد.


جدول  .8نتایج همپوشانی هر یک از الیهها با نقشۀ پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی گاما
گاما

اقلیم

0/7
0/8
0/6

0/61
0/58
0/23

کاربری
اراضی

0/70
0/65
0/39

شیب

0/28
0/33
0/44

تراکم
زهکشی

0/68
0/54
0/31

ژئومورفولوژی

لیتولوژی

رواناب

0/66
0/59
0/29

0/51
0/61
0/48

0/44
0/39
0/43

نتایج و بحث
تشریح عوامل مؤثر در سیلخیزی حوضهها

اقلیم:اقلی پارامترياستکهتاأثیرزیااديباروضاعیت
جمعیت ،پوششگیااه ،ناوعخاا ،میازانفرساایشو
فرایندهايمحیط دارد.دربینعوام مؤثربراقلی ،

دیگر
پارامتر،بارندگ ودمابیشتریننقشراایفاما کنناد.باه

نفوذ

جهت

فاصله از

پذیری

شیب

آبراهه

0/49
0/52
0/38

0/43
0/48
0/51

0/53
0/41
0/49

بارش

دما

0/48 0/52
0/36 0/49
0/37 0/40

خاک

0/63
0/69
0/42

همیندیی ،اماروزهبیشاتر اقلای نماهاابراسااسایاندو
حوضههايمطایعاات باااقلای 

شدهاند.
پارامتربرنامهریزي 
خشا ونیمااهخشا عااالوهباارکما بارناادگ ،توزیا 
نامناسبزماان ومکاان بارنادگ وشادتباار هااباا
است(شک .)2
بهرو 
رو 
سی هايمخرب 
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ارتفاع :پست وبلندي حوضه عامل است کهکاارکرد
زیادي در مقدار و نوع ویژگ هاي جاوي، وضاعیت پوشا 
ش
گیاه  ،تبخیر و تعرق ،میازان روانااب و درنهایات ،ایجااد
سیالب حوضه دارد(شک .)4

شکل  .2نقشۀ اقلیم

کاربری اراضی :کاربري اراض روي جریان رودخانه و
وقوع سیالب به رو هاي مختلف تأثیر م گذارد.هرگونه
عملیات درحوضه که سبب کاهش ذخیرۀ رطوبت خا و
یا کاهش نفوذپذیري شود ،موجب افزایش باده  سایالب 
زمینهايدی ،اراضا فاقادپوشاش
م شود] 21[.وجود 
بوتهزاردرمقاب ریاز هااي
گیاه ،مرات فقیرباپوشش 
زمینهای کهدارايپوششگیاه 
جويبازتاب متفاوتبا 
متراک هستند،دارند.باافزایشتاراک پوشاشگیااه از
روانابهايسطح کهدرنهایت،منجربهایجادسی 

شدت
م شوند،کاستهم شود(شک .)3

شکل  .4نقشۀ ارتفاع از سطح دریا (متر)

شکل  .5شیب منطقه بر اساس درجه

تعیینکننادۀچگاونگ  و میازان

شیب :شیب اراض ،
شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی

جریان و سرعت حرکت آب اسات .باه ایان ترتیاب کاه در
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اراض با شیبشدید ،تحات تاأثیر نیاروي ثقا  آب داراي
سرعت زیاادي ما شاود].[4شایبحوضاۀآبریازرابطاۀ
پیچیدهايبامقدارنفوذوجریانساطح 

مستقی ونسبتاً
آبهاايزیرزمینا در
ونیزرطوبتخا ومقداردخایت 
حوضههايمطایعات ،

دب رودخانهدارد.باتوجهبهشرایط
است(شک .)5
بخششمای حوضهدارايشیببیشتر 
تراکم زهکشی:ایان پاارامتر باا سای خیازي رابطاۀ
معکوس دارد .بنابراین ،از رابطۀ خطا  کاهناده در تعیای 
ن
عضاویت ایان نیاهاساتفادهشاده اسات.وضاعیتشابکۀ
زهکش تاأثیرزیااديباروقاوعسایالبدارد.جریااندر
رويزمینا اساتو
جریانسطح یا 

آبراهههاسری تراز

بنابراین،هرچقدرتاراک زهکشا زیاادترباشاد ،سارعت
روانابسری ترشدهومنحنا صاعودهیادروگرا 

تجم 
دارايشیبتندتريم شاود.افازونبارتاراک زهکشا ،
 
ایگويشبکۀهیدروگراف ،کهخاودتاابع ازویژگا هااي
ژئومورفویاوژيساانگشناسا ،خااا شناسا وامثااا آن
است،کارکردزیاديدرتوییددب هايسایالب درحوضاه
دارد.معمونًبرايشارایطیکساانفارمدرختا اساتعداد
بیشتريبرايتوییددب هاياوجزودرسنسبتباهساایر

شک هايزهکش دارد(شک .)6

شکل  .6تراکم زهکشی

واحدهای ژئومورفولوژی

درههاااايرودخاناااههاااا،
ناااواح کوهساااتان وتپاااهاي، 
سرزمینهايمسطحبارايایجاادسای هساتند.پادگاناۀ


99

رودخانهاي یاتراسآبرفت ی عارضاۀ ژئومورفویاوژیک  و

نوع پادگانه(تراس) استکاهتوساط رودخاناهباهوجاود
م آید.دری دره براثرپایینرفتن سطحاساسرودخانه
در رسااوبات خااود،بقایااايرسااوبات آبرفت ا ،مشاار باار
خطایقعر کنون رودخانهم شاودوباهایانترتیاب،یا 

پادگانۀآبرفت بهوجودم آیدوروددرسطحپاایینتاري
جریانپیدام کند.هرپادگانۀآبرفت دارايیا قسامت
مسطحاستکهارتفاعبیشترينسبتبهخاطایقعارخاود
دارد.اینسطح،درحقیقتهمانبساترطغیاان قادیم 
استوی کنارهباشیببسیارتناددارد.مخارو افکناه
تااهنشسااتهاااي بااادبزن شااکل هسااتندکااهبااهوساایلۀ
رودخانهها درمح های کهشیبآنهابهطورناگهان کا 

م شود،پدیدم آیند.هنگام کاهآبراهاههااازدرههااي
پرشیبکوهستانواردمنطقاۀکا شایبودشاتشاوند،
بهدییا کااهشسارعتآبرساوباتخاودراباهصاورت

بهجام گذارنادکاهمخارو افکناهیاا
بازشدهاي 

مخرو 
مخرو آبرفت نامیدهم شاود.مخارو افکناهدرناواح 
نیمهخش کهپوششگیاه بیشاترباهصاورت
خش و 
افکنههامعمونً
پراکندهاست،گستر زیاديدارد.مخرو  
درمح خروج درهبهدشتپدیدم آیناد.دقیااپالیاا
یک ازشک هاي ژئومورفویوژیک استکهدرپساتتارین
قسمت حوضۀآبریز یادشتهايسطح بهوجودم آیاد.
دقمه ترینحوضۀرسوب درمحیطتبخیارياسات.در
دقهازهکشمشخص وجودنداردوشیبتوپاوگراف آن
نزدی بهصفراست.باااینکاهدردقساطحآببانسات،
وی بهعلتاقلی خش وویژگا قلیاای زیااد،پوشاش
گیاه بسیارکا باودهیاااصاالًوجاودنادارد.دقهاادر
فص هايمرطوبپرآبم شوند،وی درفص خش آب
خااودراازدسااتما دهنااد.برخا نیاازهمیشااهخشا 
هستند .دشتسیالب منطقهنسبتاًمسطح اساتکاهاز
کنارۀآبراههاصل تاپايدیوارۀدرهامتداددارد.عاالوهبار
این،سطوح کهدرزماندب هايبانتوسطآبرودخانه
اصل پوشیدهم شوندنیزجزء دشتسیالب باهحسااب
م آید.رسوباتتشکی دهندۀ دشتسیالب بیشترآبرفات
حاص ازرودخانۀ اصل همراهبامقادیرناچیزيازرسوبات
باديیاموادکوهرفت منتق شدهازدیوارههايدرهاسات.
درزمانوقوعسی ،عارضکاناا افازایشما یاباد،ایان
افزایشعرضشام بخش یاتمام دشتسیالب م شاود
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کهبهمنظورانطباقبادب وسعتیافتهاسات.همچناین،
سرعتوعمقجریاننیزافزایشنسبتاًکما راباهخاود
اختصاصم دهند.بااینحا ،تعری حادودیا  دشات
سیالب بهطورمحل برحسابمنطقاۀمساتغرقدریا 
سیالبباادورۀ بازگشاتخااصومشاکالتناشا ازآن
اینرو،فراوان سیالبممکاناساتیا 
سیالباست،از 
عام ا تعیااینکنناادهباشااد.دشااتساایالب نتیجااهاياز
تغییراتدررژی جریاانوتادار رساوبطا زماان از
زمینشناس اخیراست.برخا از مسای هاا
حداق زمان 
عوارضباق ماندهايهستندکهدردورههايبااران قبلا 
آبهاااي
درنتیجاۀافاازایشجریااانسااطح یااازیرکنا  
شاادهانااد.سااایر مساای هاااي بیابااان 
زیرزمیناا ایجاااد 
سیست هايفعا پراکندههساتند.باار هاايسای آساا
م تواندموجبسیالبشدیددر مسی هاشود(شک .)7

سیمايعموم حوضهازجملهچگونگ فرساایشپاذیري،


ایگويزهکش و درنتیجه،توییادرواناابساطح 

تراک و
همگ ا مت اأثرازوضااعیتزمااینشناس ا حوضااهاساات.
آبدر
ویژگ هاايسانگشناسا درمیازاننفوذپاذیري 
درونزمینویاآبدويمستقی ودرنتیجه،تعاد جریاان

رودخانااهویاااساای خیاازيحوضااهت اأثیرزیاااديدارنااد.
عمق
آبهايزیرزمین ک  
زیرقشريو 

آب
چگونگ تخلیۀ 
روي
هايزمینشناس است، 
بهرودخانهکهمتأثرازویژگ  

جریانپایهودرنتیجه،دب سیالب اثرم گذارد.بیشترین
نهشتههايعهد

زمینشناس بانفوذپذیريک شام 
واحد 
حاضرورسوباتآبرفت قدی است.

شکل  .8لیتولوژی منطقۀ مطالعاتی

رواناب
شکل  .7ژئومورفولوژی منطقه

لیتولوژی

واحدهای باتخلخ زیادو مقاومت ک  ،میزان نفوذپذیري
زیاد و رواناب کمتري توییدکرده،وی واحدهای با تخلخا 
ک ومقاومت بیشتر ،میزان نفوذپذیري ک و رواناب زیادي
زمینشناس مه تاریننقاشرادرتوزیا 
توییدم کنند. 
روانابسطح وزیرسطح ایفام کنناد.باهطاوريکاه

نقشۀ ضریب روانابسطح حوضاه از ترکیاب نقشاههاا 
ي
شیب ،کاربرياراض ،ایحاق L-THIAوتیپ خا تهیاه
شد.مقدار ضریب رواناب بایقوه باراي کا  حوضاه در یا 
شبکۀ سلوی با ابعاد30*30محاسبهشد.معمونًمناطق
با ضریب رواناب بیشاز0/53درصددر شایبهااي زیااد،
کاربري کشاورزي و خا نفوذناپذیر قرار دارند.نقشۀ تویید
رواناب م تواناد مبناای باراي اهادا  کنتار  روانااب در
مناطق باندست باشد(شک .)9
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است کاه درمعارض سایالبهااي ادواري قارار دارناد.در
مطایعهشده باتوجه به تراک زیاد شبکۀ آبراهه و

حوضههاي

نیز دائم بودن رودها فواص نزدی به رودخاناه بیشاتر در
معرض سیالبقراردارد(شک .)12

شکل  .9رواناب حوضه

نفوذپذیری

ایننقشهباتوجهبهییتویوژيوخا شناسا تهیاهشاده
است.درحوضۀمطایعاهشادهجان زمایندرواحادهاي
هیدرویوژیک یکساننیستوهری خصوصیاتمتفااوت 
زمینهاايآهکا ساببنفاوذآبباه
دارد.معمونًوجود 
سیالبهام کاهادوآنرا

درونزمینم شودوازشدت
زمینهايمارن ورس شرایطعکا 
تعدی م کندودر 
حاک است.خا هايحوضاه باانفوذپاذیري مناساب باه
آبهاي حاص از بارندگ را به زماین نفاوذ
میزان زیادي ،
سفرههاي زیرزمین م شود.درحاای 
داده وسبب تغذیۀ 
که اراض با بافت ریز و فشرده سبب م شود که آب نتواناد
قسمتهاي زیادي از آب به صورت

در زمین نفوذ کندبلکه
رواناب در سطح زمین جاري م شود(شک .)10

شکل  .10نفوذپذیری منطقه

جهت شیب

بهترتیب
پهنهبندي خطر سیالب ،در سطححوضه 
به منظور 
دامنههاي شمای  ،شما غرب و غربا  باه دییا  دریافات

بار زیاد ،ماندگاريطونن مدت بر و داشاتن رطوبات
بیشترمستعدسیالبهستند(شک .)11
فاصله از آبراهه

تهاي سی استفادۀ
خسار 

ازجمله مه ترین عوام افزایش
نامعقو از حری مسی هاي به راهر مساعدبایقوه خطرنا

شکل  .11جهت شیب در محدودۀ مطالعاتی
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وجوداینکهشدتپست وبلنديودرجۀشیبدرایناراض 
هیچگونهفرایندتجمعا نهشاتههاايفرساایشاز
ک است، 
کوهستانهايمجاورصورتنم گیرد.کالسشایب

تپههایا
بهخصوصثابتویکنواختو
شیبها 
0ا5درصداستواین 
دارايجهتکل مشخصم شود(شک .)14

شکل  .12فاصله از آبراهههای حوضه بر حسب متر

بارش

بخشهايمه چرخاۀهیادرویوژی آبدر
بارندگ یک از 
طبیعااتاسااتکااهدرتعیاایننااوعاقلاای مناااطق،شاادت
سیالبها،تغذیۀآبخوان،سطحآبزیرزمین ونوعگیاهان 

کهدرمنطقهم تواننداستقرارپیداکنند،نقاشویاژهایفاا
نیمهخشا دارد.
م کند.منطقۀمطایعهشدهاقلی خش و 
درایننوعاقلی نزونتجوياصل ترینمنب رطاوبت باه
شمارم رود.درچنینشرایط برايتوسعۀبیویوژی یا 
منطقهبایدازخصوصیاتبار آگاه کام داشت.منظاور
ازخصوصیاتبار ،آندستهازمشخصاههاای اساتکاه
بتوانبهوسیلۀآنهابار هاينقا مختل ی منطقهراباا
یکدیگرمقایسهکرد.درایانرابطاهمعماونًشااخصهاای 
همچونمقدار،شدتزمانوقوعونوعپاراکنشباار ماد
نظرقارارما گیارد.درایانمطایعااتبااتوجاهباهنیاازو
همچنین،شرحخدماتمیازانمتوساطبارنادگ سااننهو
توزی ماهانۀآنوهمچناین،تاواتربارنادگ سااننهماورد
بررس قرارگرفتهاست(شک .)13

شکل  .13بارش در حوضۀ آبخیز میلیمتر

دما

بسیاريازعوام جويومحیط تحتتأثیرعام دمااست.
ازجملۀاینعوام م توانبهاقلای حوضاه،میازانتبخیار،
درصاادرطوبااتنسااب ،تعاادادروزهااايیخبناادان،زمااان
فعاییتهاياجرای وزمانآغازرشدگیاهااناشاارهکارد.باا

شکل  .14دما بر حسب سانتیگراد
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خاک

خا هايآیف سو ساببتوقا نفاوذوافازایشروانااب
م شوند.خا هاياریديسو سببایجادمیانگیننفاوذ
یابیشترازآنم شوندومیا باهکااهشرواناابدارناد.
خااا هااايآنتاا سااو ،هیستوسااو ،اینسااپت سااو و
درشتدانهوعمیقیاخااک ازناوع

اکس سو خا هاي
ماس اۀیااوماسااتونفوذپااذیريکماا دارد.خااا هاااي
آیت سو بابافاتمتوساطتاادرشاتهساتندوحاداق 
نفوذپذیريمتوسط دارند.خا هايورتا ساو باابافات
خااا ریااز،مانناادرسیااومحااداق نفوذپااذیريرادارد.
انديسو دارايحداق کا نفوذپاذیريخاا 
خا هاي 
اساات،مانناادخااا هااايرسمتااورم.خااا آیت ا سااو 
بیشترین تأثیررادروقوعسیالبدرمنطقۀ مطایعات دارد
(شک .)15

شکل  .15خاک در حوضۀ آبخیز

سفرههايآبزیرزمین وکاهشتغذیۀ
فشاربهمناب و 
طبیع آنهابراثارتخریابپوشاشگیااه ساببافازایش
سیالبهايناگهان است.اقلی خشا شاام 

احتما بروز
حوضههايسرخ ،تربتجام،تایبادوخوا است.تبادی 

بوتهزاردرقسامتغربا حوضاههااواقا 
زمینهايدی به 

شدهاست.کااهشنازونتجاويوتغییاراقلای ازعواما 
اصل تن شدنمرات وتبدی آنبهاراضا فاقادپوشاش
حوضههاست.علتاصال کااهش

گیاه درقسمتشمای 

فعاییتهايانسان دراین

کیفیتمرات رام توانگستر 
قسمتهای کهشیبنسابتاًزیااد دارناد،

جهاتدانست.در
مناطقشمای وغرب راشام م شوند.مرات ضعی طا 
دورۀآماريدراینمناطقدیدهم شود.منااطقبااداشاتن
شیبغایبشما وغربکهبهسمترودخانۀ اصل اسات،
م تواندکانونفرسایشوسیالبمنطقهشود.شیبحوضۀ
آبریزرابطۀ مساتقی ونسابتاًپیچیادهايباامقادارنفاوذو
آبهااي
جریانسطح ونیزرطوبتخا ومقداردخایات 
زیرزمین دردب رودخانهدارد.باتوجهباهشارایطحوضاۀ
مطایعهشدهبخششمای حوضهشیببیشاتريدارد .غایبااً
خیزي با توجاه باه

شدت سی 

حوضهها از نظر

در طبقه 
بندي
هايسینوپتیک  و مورفویوژیک  منطقاۀ مطایعاات ،
مشخصه 
وسعت و شایب بیشاتر و زماانتمرکاز کمتار

ضههايبا
حو 
خیزي برخاوردار باشاد.پاارامتر

شدت بیشتر سی 

م تواند از
بار به عنواناصل ترین عام ایجاد سی در یا  منطقاه
است تا بارش نباشد سیالب (بار هااي باا شادت و مادت
بیشتر)ه رخ نم دهد.در حوضاههاايمطایعاات 

طونن
فص بهار ،فص باار هاايناگهاان ،ذوب بار هاا ،فصا 
سیالبهاي شادید در منطقاه

طغیان رودخانه و جاري شدن
حوضههايکالت،مشهد،فریمانو

است.بیشترینبار در
آبراهههاا
حوضههايخوا وتایباداست. 

کمترینبار در
به عنوان بستر عبور رواناب ناش از بارنادگ  فااکتور مهما 
هستند که شناسای تراک و میزان فاصالۀ آنهاا از سااخت و
سیالبها مؤثر است .با

پیشبین و کاهش خسارات
سازه در 
توجاه باه قرارگیارياکثریات منااطقمساکون  در حاری 
هاي مای و جان هنگام بروز سیالب
ت 
خسار 

رودخانه ،میزان
بهحداکثر خود م رسد.بیشترینمیزانسی درزیارکالس
200ا 400متررخدادهاست.ارتفاعحوضاهازساطحدریاا
نشاندهندۀموقعیتاقلیم آنحوضاهاسات.هارچاهباه

حوضههاپیشروی ،بارمیازانارتفااعافازوده

سمتشما 
م شود.حداق ارتفاع500متروبیشترین 3هزارمتراست
حوضههااو

نشاندهندۀاختال ارتفاع زیادبینسرشاخۀ
که 
نقا خروج آنهااستکهم تواندعاالوهبارتاأثیرباار 
بیشتربهصورتبر بهدییا اثرگاذاريشایبواخاتال 
ارتفاعزیادبهکوتاه زمانتمرکزوسی خیزيکم کناد.
ویژگ هايمورفومتري شبکۀ زهکش تاا حادودي متاأثر از
جن سازندها ،میزان شیب و برخ خصوصیات خا مانناد
شپذیري ،سیلت ،مواد آی و آه هساتند.در
ضریب فرسای 
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فرسایشپاذیريزیااداسات،ویا 

سازندهاي کواترنر اگرچه
تراک زهکش در آنهاا بسایار زیااد نیسات .وجاود رساوبات
شپذیري بسیار زیادآنهامنجر باه گساتر 
آبرفت و فرسای 
پهنههاي سی گیر و کاهشارتفاع سایالب ما شاود.

جانب
بیشترینتراک زهکش درحوضۀ مشهدوکمتارینمیازان
یندفرمهايژئومورفویاوژي

درحوضۀ سرخ است.درمیان
پادگانههاازشیبمالیم برخورداربودهوبهیحااظداشاتن

بافتمناسبوضخامتدرخورتوجهبهصورتاراض زراع 
باغهادرآمدهاست.دشتآبرفت سطوحهموارخا دارباا
و 
شیبک دارد.بیشترجن موادخاا دارریزداناهبااماواد
ماسهسنگ ،شیل وآهک اسات.دشاتسایالب ساطح 

آبرفت استکهباآبراههارتبا داردواغلبزماانسایالب،
وسعتدشتسیالب بهطورمعمو 

ازآبپوشیدهم شود.
بهمقدارتخلیۀرودبستگ دارد.درمناطق کهعم تاراک 
زهکش افزایشم یاباد،بااررساوب نیازافازایشخواهاد
داشت.علتوقوعاینسیالبهاباار باارانهاايشادیدو
گاه نیزهمراهباذوببر استکهباعثطغیانرودخاناه
وجاريشدنآبدرزماینهاايحاشایهايرودما شاود.
سیالبها خسارت م بینند و به این دیی ،

افکنهها در
مخرو  
سیالبهاا(زماان -مکاان وقاوع و

براي شناسای مشخصات
میزان خطر) بایاد ماورد شناساای  قارار گیرناد.ساازندهاي
نشناس با توجاه باه نفوذپاذیر باودن یاا نبودنشاان در
زمی 
آبهاي سطح نقش اساس دارند .از سوي
هدایت یا جذب 
دیگر ،میزان شدت سیالبتأثیر اساس در فرساایشپاذیري
سازندها دارد.سازندهايآبرفت حساسیتبیشاترينسابت
بهفرسایشدارند.درنتیجه،هنگاموقوعسای رساوبات باا
منشأ آبرفت وکوهرفت (زاویهدارومستعدفرسایش)اسات
کهموجبافزایشباربستروتغییرمورفویوژيشدهوباعاث
قدرتتخریب آندرمواق سیالب م شود.روانابیکا از
پدیدههايباار ،
اجزاي سیک هیدرویوژياستکهپ از 
برگاااب،چااانب،تبخیاار-تعاارقونفااوذایجااادم ا شااود.
سازههابر
پیشبین مقدارروانابوسیالبکهطراح اغلب 

اساساینپارامترهااانجاامما شاود،درمنااطقخشا و
نیمهخش مشک استوریس زیاادي دارد.روانااب کاه

بعدازبارندگ درساطححوضاهجریاانما یاباد،توساط
آبراهههايکوچ جم آوريو بهآبراهۀاصل و
زهکشهاو 

آبهااباه
ازآنجابهخروج حوضههدایتشود.مهاارایان 
منظااورجلااوگیريازخسااارتهااايساایالب،تغذیاۀساافرۀ
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آبهايزیرزمین ،افزایشآبده قنواتاهمیتزیاديدارد.

زیرحوض اۀتربااتجااام،بیشااترینروانااابوحوض اۀترباات
حیدریاااه،کمتااارینمیااازانرواناااابرادارد.درمنطقا اۀ
ماههايسردسا بارندگ باشدتک اتفاق
مطایعهشدهدر 

م افتدوهمراه بارگبارهايشدیدنیستوه زمانباگارم
شدنهوا(ازاواسطاسفندبهبعد)باتوجهباهوجاودآمادن
شرایطمناسبدرجو،رگبارهايشدیدياتفاقم افتدوبه
البهايشدیدينیزاتفاقم افتاد. پیامادهاي
تب آن،سی 
سیالبهاا و

ناش از گرم شدن هوا وهمراهشدن آن با وقوع
خشکسای ها و نقش آنها بر مصار آب است.در اواخر فص
تابستان که دما افزایشچش گیري دارد ،ذوب بر افازایش
م یابد و احتما وقوع سیالبدر منطقه رو به افزایش اسات.
باکاهشررفیتنفوذپذیريخا بارندگ هاابیشاترازآن
کهبهداخ خا نفوذکنندواستفادهشوند،تبدی بههرز
آبهام شودوازبهه پیوستنآنهاسایالبهااباهوجاود

م آید.
خروجی حاصل از بهکارگیری مدلهای ویکور L-THIA ،و
شبکۀ عصبی مصنوعی

عملیاتهاايمهما  کاه اماروزه در زمیناۀ کااه 
ش

یک از
مخاطرات ناش از جریان سیالب و رواناب در مناطق شاهري
پهنهبندي و مکاانیااب  منااطق
و روستای صورت م گیرد ،
پرخطر در معرض سی و رواناب است.از آنجاکه حوضههااي
مطایعهشدهشرایط وویژگ هاي سی خیاز باودن را دارد ،باا

استفاده ازسیست اطالعات جغرافیای اقدام باه تهیاۀ نقشاۀ
مکانیاب مناطق که در خطر بسیار زیاد سایالب وروانااب

پهنهبندي سیالب باه

هستند ،صورت گرفت.درنقشۀ نهای
وسیلۀ مد ویکور نشان م دهد25درصددرمحدودۀخطر
خیل ک ،13درصددرمحدودۀ خطارکا ،17درصاددر
محدودۀخطرمتوسط،20درصددرمحادودۀخطارزیاادو
25درصددرمحدودۀ خطرخیلا زیاادواقا شادهاسات.
حوضههاايتایبااد،خاوا ،

آسیبپذیريدر

بیشترینمیزان
پهنهبنادي
رشتخواروفریمانقرارگرفتهاست(شک .)16 
سیالب به وسیلۀ مد  L-THIAنشان م دهاد7درصاددر
محدودۀخطرخیل ک ،13درصددرمحادودۀخطارکا ،
15درصددرمحدودۀ خطرمتوسط،11درصددرمحادودۀ
خطرزیادو54درصددرمحدودۀ خطارخیلا زیاادواقا 
شدهاست.بیشترینمیازانآسایبپاذیريدرحوضاههااي
تربتحیدریه،فریمان،رشتخوار،تربتجام،مشهدوکاالت
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پهنهبندي سایالب باه وسایلۀ
قرارگرفتهاست(شک .)17 
مد شبکۀعصب مصنوع نشاان ما دهاد10درصاددر
محدودۀ خطرخیل ک ،8درصددرمحدودۀ خطرک ،14
درصددرمحادودۀ خطارمتوساط،51درصاددرمحادودۀ
خطرزیادو17درصددرمحدودۀ خطارخیلا زیاادواقا 
شدهاست.بیشترینمیازانآسایبپاذیريدرحوضاههااي

شکل  .16پهنهبندی سیالب با مدل ویکور

فریمان،تربتجام،خاوا ،تایبااد،رشاتخوارومشاهدقارار
 ،L-THIAاز بیشاترین دقات

گرفتهاست(شک .)18مد 
نسبت به دو رو مد سازي دیگار باهمنظاور پایشبینا 
سیالببرخوردار است.باتوجهبهارزیاب مد هاایانماد 
بهعلتدقتزیااد آمااريقابلیاتمناساب درنشااندادن
مناطقحساسوسی خیزدارد.

شکل  .17پهنهبندی سیالب با مدل L-THIA

شکل  .18پهنهبندی سیالب با مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
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نتیجهگیری
پهنهبندي پتانسی سی خیزي و مقایسۀآنهاا
با بررس نقشۀ 
نقشههاي معیار ،به این نتیجه رسیدی که منااطق  بسایار
با 
پرخطر ازیحااظ پتانسای  سای خیازيباه طاور عماده در
واحدهاي کوهستان وپرشیب شما و جنوب غرب حوضاۀ

مطایعات قرار دارند.این مناطق پرخطر به طور عماده داراي
نفوذناپاذیر
ییتویوژي بسیار مقاوم ومقاوم به همراه خا هاي 
ريهاي این مناطق،به صاورت رخنماون
هستند و اغلب کارب 
سنگ  ،مرت و زراع اسات .همچناین ،منااطق پرخطار در
شیبهاايبیشاتراز
طبقات ارتفاع بیشتر از2هزارمتردر 
دامنههاي

گرفتهاند.همچنین ،این مناطق در
40درصدقرار 
شمای و غرب کهرطوبت بیشتري و تابشانرژي خورشیدي
شدهاند.ازنظر بارنادگ  ایان منااطق از

کمتريدارند ،واق
مقدار بار بان300میل متراست.همچنین ،مناطق بسیار
پرخطر درفواص نزدیا  باه آبراهاه200متارقارار دارناد.
همچنین ،مشخص شاد کاه منااطق  از حوضاه کاه ازنظار
زمینشناس و ییتویوژي داراي سازندهاي سطح مقاوم بوده

نفوذپذیريآنهابسیار ک و پوشاش گیااه  نااچیز
و ضریب 
است و به طور عمده قسامتهااي شامای  وجناوب غربا 
حوضه قرار دارند ،از پتانسای  بیشاتري باراي باروز سایالب
برخوردارند.درمد شبکۀعصب مصنوع پ از انتخااب

توزی یوگ پیرسون نوع سوم براساس نتاایج آزماون باراز 
دقیقترین تاب توزی آماري

کلموگرو -اسمیرنو بهعنوان
بهمنظاور بارآورددبا هااي حاداکثر یحظاهاي باراي دورۀ
بازگشتهاي مختل  ،نتایجآزمون گاما نیز نشاندادمتغیار

مساحت ،تراک زهکش  ،روانابو فاصلهازآبراههرا بهعنوان
یحظهاي درنظارگرفات.

متغیرهاي مؤثر بردب هاي حداکثر
درمد L-THIAنتایجآزماونگاماا0/8بیشاترین مقادار
نیههاي اوییه داشته است.درمد ویکورباا
همبستگ را با 
توجه به مقادیرQتنهاگزینۀP2بامقدارصفروP1بامقدار
دستآمده
به 
0/013بهعنوان رتبۀ برتر شناختهشدند.نتایج 
دارآباادوهمکااران
بانتایجمحققاان ازجملاهاسافندیاري 
(،)1398حجااازيوهمکاااران(،)1398دییااروهمکاااران
()1398مطابقتدارد.درمد L-THIAطبقات با پتانسی
سی خیزي ک  ،خیل ک و متوسط قاراردارد.ایان منااطق
گرفتهاند که
حوضههاقرار 

بخشهاي غرب و پست

بیشتر در
فعاییتهايانسان نیز موردنظر

علت آن را م توان بر اساس
قرارداد ،بهاین صورت که بخش غربا  حوضاههاا باه علات

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار 1400

شیب ک و وجود نفوذپذیري متوساط و خاوبخاا  ماورد
توجه ساکنان منطقه قارارگرفتاه و باهعناوان مازارع از آن
استفاده م شود و هرچند پوشش گیااه  در ایان بخاشباه
صورت طبیع نبوده و عاما  انساان  باهوجاودآورنادۀ ایان
پوشش گیاه است ،وی باز تاحادودي قاوامدهنادۀ نساب 
بخش غربا  حوضاههااشاده و میازان فرساایش را تعادی 
بهرغا  کوهساتان  و
حوضهها نیز 

م بخشد.در جنوب شرق
پرشیببودن م توان پراکندگ این طبقات را مشاهده کارد.
بهکاررفته در پژوهش نشاان ما دهادایان
نیههاي 

بررس
ضهها باه دییا داشاتن از گاروه هیادرویوژیک 
منطقهاز حو 
سستتر و نفوذپاذیرتر، کااربري مرتعا  و

جن سازندهاي
شیبک ازنظر پتانسی سی خیزي در کاالسپاایین قارار
حوضهها در نیمۀ شرق

گرفته است .بیشتر مناطق سی خیز
و شما شرق قرار دارند.این مناطق ازنظر کااربري زماین
ینهای کشت دی و یا مرت فقیر هستند کاه
اغلب از نوع زم 
نبودپوشش گیاه مناسب در این بخاش میازان فرساایش
خاا  و نارساای  در نفوذپاذیري نازونت جاوي را افازایش
م دهد و ازطر دیگر ،استفادۀ بایشازحاد مراتا  فقیار
حوضهها و عدم رسیدگ و کنتار  و نظاارت از

بخش شرق
طر مسلونن امر ،میزان فرسایش و سی خیزي حوضاه در
راههاايپیشاگیريو
باندست را افزایش ما یاباد.ازجملاه 
کاهشسیالبم توانباهافازایشذخیارۀنازونتونفاوذ
پروژههايمختل مکاانیک ودرنتیجاه،
رواناببراثراجراي 
افزایشدب آبچااههااوچشامههااباراي انجاامعملیاات
باغداريبهویژهبراثراجرايبندسنگ مالتا و
کشاورزيو 
پاییندستحوضههابراثار
گابیون ،کاهشمیزانرسوبدر 
رسوبگیريساازههاايگاابیون وسانگ مالتا ،کااهش

خطراتناش ازسیالببراثرنفوذرواناابوافازایشزماان
سازههايسنگ مالتا وگاابیون در
تأخیرروانابناش از 
ضههاوخروج آن،بهبودشرایطاکویاوژیک 
پاییندستحو 

پاییندستباراثار
وبوتانیک مرات واکوسیست منطقهدر 
افزایشنفوذروانابونیزباانآمادنساطحسافرههاايآب
زیرزمین ناشا ازاجارايعملیااتبیویاوژیک ومکاانیک 
اشارهکرد.
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