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  چکیده

 منـابع  مـدیریت  اي دریژهاز لحاظ شدت بالیاي طبیعی و لزوم برنامه هاي اجرایی پیشگیري و درمان آن جایگاه و هازیرحوضه بندياولویت

 پارامترهاي از استفاده با جراحی -زهره آبخیز حوضهزیر 24 بندياولویتپژوهش به  یندارد. در اآبخیر هايحوضه یریتمد ویژهبه و طبیعی

 ثابـت شـامل   یکیمورفـومتر  عامـل  12تعـداد  پرداخته شده است.  یخط یرهمتغ چند یونرگرس -تاپسیس نوین ترکیبی مدل و مورفومتریک

 نـاهمواري،  نسـبت  زهکشـی،  بافـت  شـیب،  آبراهه، فراوانی آبراهه، توان شاخص نفوذ، ضریب ناهمواري، عدد زهکشی، تراکم نگهداشت،

 وزن تعیـین  منظـور به. مورد مطالعه قرارگرفته است بارندگی یمیاقل عامل همراهبه توپوگرافی رطوبت شاخص و انشعاب نسبت فرم، ضریب

 منظوربه تاپسیس گیريتصمیمو روش  استفاده شد در منطقه رخ داده هايپراکنش مکانی سیالب آمارو  چندمتغیره ونرگرسی مدل از عوامل

بـا   ترتیـب به یبارندگ مقدار متوسط و یبش ي،عدد ناهموار عواملنشان داد که  دهیوزن یجنتا ته شد.کار گرفبه هازیرحوضه بندياولویت

 بنـدي، اولویـت  یج. طبـق نتـا  انـد داشـته در منطقه مورد مطالعـه   یالبس رخداد در را تأثیر ینبیشتر 016/0و  024/0، 068/0 مقادیر کسب

) 0029/0 و 0029/0، 0028/0( مثبـت  آلایده از فاصله کمترین کسب با ترتیببه دراز تخت و جعفر زادهامام صیدون، آبخیز هايحوضهزیر

) در 7625/0 و 7690/0، 7745/0( یـازات امت در نتیجه کسـب بیشـترین   و) 0095/0 و 0098/0، 0097/0( منفی آلایده از فاصله بیشترین و

و نتـایج   اسـتفاده شـد   هازیرحوضه ایندر  رخ داده هايتعداد سیالبمدل از آمار  یاعتبارسنج منظوراند. بهگرفتهاول تا سوم قرار  هايرتبه

دقـت   يدارا یبـی نشان داد کـه مـدل ترک   یاعتبارسنج یرحوضه مقایسه شد. نتایجسیالب در هر ز ها با تعداد رخدادحوضهبندي زیراولویت

زاده جعفـر و تخـت دراز   هـاي صـیدون، امـام   طوري که در زیرحوضهبه ،استباال  خیزيسیل یلبا پتانس هايحوضهزیر شناساییدر  ییباال

 يرو هایرحوضهز یکمورفومتر یتوضع یادتأثیر ز همچنین و مدل باالي کارایی بیانگر موضوع این که بیشترین تعداد سیالب رخ داده است

  .است آنها خیزيسیل یلپتانس
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  مقدمه

 سـطح  عددي تحلیل و گیرياندازه دربرگیرنده مفهوم مورفومتري

ــا 29اســت ( یابعــاد و فــرم اراضــ شــکل، زمــین، ). در رابطــه ب

هـاي کمـی و   خیزي، مورفومتري حوضه دربرگیرنده شاخصسیل

یف کننده خصوصـیات فیزیکـی حوضـه اسـت کـه الگـو و       توص

هاي کمی سیل مانند مقدار، زمـان وقـوع، زمـان تـأخیر و     ویژگی

کنـد. توسـعه نامتعـارف شـهرها     هیدروگراف جریان را کنترل می

تغییـر کـاربري اراضـی     بـه دنبـال آن  واسطه افزایش جمعیت و به

خیـزي  منجر به بهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی و افزایش سـیل 

کـه   اسـت  یعـی طب یعفجـا  ترینمهم از ها شده است. سیلحوضه

 ).34( شـود می یزآبخ هايحوضهدر طبیعی  منابعباعث هدررفت 

. اسـت  برخـوردار  بـاالیی  اهمیت از آن مدیریت و کنترل بنابراین

 حوضـه  یک یبحران یتو بهبود وضع یلکنترل س گام نخست در

ـ  هـاي زیرحوضهمناطق و  ییشناسا آبخیز، و  بحرانـی  یتا وضـع ب

 تقســیم. )4اســت ( یکنترلــ یــاتعمل بــراي آنهــا بنــدياولویــت

متعـدد و مطالعـه و    هـاي زیرحوضـه  بـه  بزرگ آبخیز هايحوضه

 اجرایـی  هـاي هزینـه باعث کاهش زمان و  هاحوضه بندياولویت

 شـود میها طرح ینا بیشتر کارایی همچنین و آبخیزداري عملیات

بـا   جراحـی  - زهـره  آبخیـز  حوضـه ه کـ ینتوجه به ا با. )10 و 4(

 یریتبـه مـد   یـاز مواجـه شـده اسـت، ن    آبـی کم یدمشکالت شد

 یالباز سـ  یتأمین آب و کاهش خسارات ناش منظوربه هاسیالب

روش  از پـژوهش  ایـن  در .)8( است یافته افزایش حوضه یندر ا

 و گسـترده  هايدادهبه  یازعدم ن دلیلبه یکمورفومترکمی  تحلیل

 بنـدي اولویـت  منظـور بـه  یننـو  یبـی روش ترک یک اههمربه دقیق

 یـک  یـک مورفومتر تحلیل کمـی . است شده استفاده هازیرحوضه

 یـن ا در .)12( اسـت  هـا زیرحوضـه  بندياولویت يابزار مهم برا

و  یزیـوگرافی ف یاتخصوصـ  یـل و تحل یـه روش با استفاده از تجز

خته پردا هازیرحوضه بندياولویتبه  یزآبخ حوضه یکیمورفولوژ

سـنجش از   یـک و تکن یاییاطالعات جغراف سیستم. )30( شودمی

 بنـدي اولویـت و  یکمورفومتر هايبررسی برايدور از ابزار مؤثر 

ــازیرحوضــه ــر هــايدهــه در. هســتند ه  از بســیاري توجــه اخی

  معیــارهچنــد  گیــريتصــمیم هــايمــدلبــه  پژوهشــگران

Multiple Criteria- Decision- Making (MCDM) ــرا  يبـ

نوع از  ین. در ا)21( معطوف شده است یچیدهپ يهاگیريتصمیم

 یارمع یکاستفاده از  جايبهمدل،  سازيبهینه يبرا هاگیريتصمیم

 استفاده. )32و  31، 17، 2( شودمیاستفاده  یارسنجش، از چند مع

 Technique for Order Preference by Similarity toاز روش

Ideal Solution (TOPSIS) کـه   دهـد مـی امکان را به مدیران  این

 آنهـا  گیـري تصمیم فرایندشده و  ترعلمی آنها گیريتصمیمنتیجه 

 همچنـین . گیـرد  قـرار  منطقی هايخروجیو  هادادهدر بستري از 

این روش و ابزار امکان تحلیل حساسیت را براي مـدیران فـراهم   

 عـاتی اطال هـاي دادهبدین معنی که بـا تغییـر شـرایط و     .سازدمی

ــدیران ــه م ــادگی  ب ــیس ــدم ــایج   توانن ــرات را در نت ــزان تغیی می

 رهیمتغ چند ونیرگرس روش. )2( کنند مشاهده خود گیريتصمیم

و آمـار   ینیزم هايتیکه با استفاده از واقعنیبا توجه به انیز  یخط

بوده  ییدقت باال يدارا ،پردازدیموزن پارامترها  نییموجود به تع

 فرایندمانند  ،مرسوم يهاروشکه در یحالدر .استو قابل استناد 

 يوجود داشته و از سو یکارشناس يخطاها ی،سلسله مراتب لیتحل

 ردیـ گیمـ که توسـط کارشناسـان انجـام     یزوج هايمقایسه گرید

ـ م نـه یزم در قـات یتحق نبـودن  کامـل  و قیدق لیدلبه ـ اهم زانی  تی

  .)2( نیستند نادتاس قابل پارامترها

 یکمورفومتر یاتشناخت خصوص ینهزم در یاديز مطالعات

 سـرینی صورت گرفته اسـت.   خیزيیلحوضه و ارتباط آن با س

 منظـور بـه  هـا زیرحوضـه  بندياولویت به )28همکاران ( و واسا

 رویکـرد  از اسـتفاده  بـا  طبیعـی  منـابع  مدیریت و پایدار توسعه

 هـاي داده و جغرافیایی اطالعات سیستم دور، از سنجش ترکیبی

و بـه   انـد پاواگادا پرداختـه  منطقه در هند در اقتصادي اجتماعی،

 کسـب  را امتیـاز  بـاالترین  زیرحوضـه  سهکه  یدندرس یجهنت ینا

 هـاي طـرح  ياجـرا  منظـور بـه  یـت اولو بیشترین داراي و کردند

با اسـتفاده   )27(. شارما و همکاران هستند ايتوسعهو  یریتیمد

 حوضـه زیر پـنج  بنـدي اولویـت به  یکیمورفومتر ياز پارامترها

در مرکـز   یااز پرادش ماده یسارفا شاهدل بخش رودخانه آبخیز

نتایج تحقیق  .پرداختند GIS هايقابلیتبا استفاده از کشور هند 

ایشان حاکی از نقش و اهمیت بارز عوامـل ژئومورفومتریـک و   
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به  )16جاود (. بندي نسبت به سیل بودهیدرومورفیک در الویت

و  یـک مورفومتر تحلیـل بـر اسـاس    هـا زیرحوضه بندياولویت

 GISسـنجش از دور و   هايقابلیتبا استفاده از  یاراض يکاربر

 بر اسـاس و  ایالت راجستان کشور هند پرداخته کانرادر حوضه 

 سـه بـه   هـا را زیرحوضه ی،اراض يو کاربر یکمورفومتر تحلیل

و  یریتمـد  بـراي  یـت اولو منظـور بـه  کم، متوسط و زیادگروه 

ایـن   نتـایج  کـرده اسـت. طبـق    بنديطبقه یعیع طبحفاظت مناب

زیاد، یک زیرحوضـه داراي   یتاولو يدارا زیرحوضه تحقیق دو

 بـراي زیرحوضـه داراي اولویـت کـم     چهـار اولویت متوسط و 

با  )30( یمن. تاکار و دهحفاظت و مدیریت منابع طبیعی هستند

 هاي اطالعـات جغرافیـایی و سـنجش از دور   سیستم استفاده از

در  را زیرحوضـه هشـت   ي،مورفـومتر  یاتفاده از خصوصـ است

 نتیجه این به و کردند بندياولویتگوجارات هند  آبخیز حوضه

و سـایر   منفـی  رابطـه  شـکل  به مربوط خصوصیات که رسیدند

و توان  زهکشی تراکم خاك، بافت انشعاب، ضریب عوامل مانند

و  آهر. )21( خاك دارد یشو فرسا روانابآبراهه رابطه مثبت با 

و  یــکمورفومتر یاتخصوصــ ســازيکمــیبــه  )11(همکــاران 

در مناطق خشـک و   یریتیمد ریزيبرنامه منظوربه بندياولویت

سـنجش از دور و   یبـی ترک یکردهند با استفاده از رو خشکنیمه

GIS درصـد از   66/51کـه   یدندرسـ  یجـه نت ینو به ا اندپرداخته

 اندگرفتهقرار  یادز متوسط تا یتدر مناطق با حساس هازیرحوضه

 در. اسـت  یحفـاظت  هايریزيبرنامهمناطق به  ینا یازن بیانگر که

خطـر وقـوع    بنـدي پهنـه به  )6( زادهخیري نیز مطالعات داخلی

بـا  استان آذربایجان شرقی  يچا مردق آبخیز حوضهدر  یالبس

 یرهـاي منظـور از متغ  ین. بـد انـد پرداختـه  ANPاستفاده از مدل 

 کشـی، ارتفـاع روانـاب، شـکل، تـراکم زه     ی،نشماره منح یب،ش

 نتیجـه  ایـن  بـه  و کردنـد  استفاده گیاهی پوشش و شناسیسنگ

 رخـداد  بـا  رابطـه  در رواناب ارتفاع و شیب عوامل که رسیدند

و  یـاهی و عوامـل پوشـش گ   یـت اهم یزانم بیشترین از سیالب

 32برخوردار هستند و در  یتاهم یزانم کمترین از شناسیسنگ

 یارو بس یاددر حد ز یالبسطح حوضه خطر وقوع س درصد از

 واقـع  حوضـه  پایین دسـت  يهادر قسمت بیشتر که است یادز

بـا   هـا زیرحوضه بندياولویتبه ) 4(نژاد یو نجف آمانی. اندشده

در  GISفنـون سـنجش از دور و    ي،مورفـومتر  یزاستفاده از آنال

 هـر  ولویـت ا انـد. پرداختهلهندر در استان گلستان  آبخیز حوضه

و  یانهشاخص رطوبت سـال  یرمقاد به کمک هازیرحوضه از یک

از نظــر  .شــد یــینتع یکیمورفــومتر يکــل پارامترهــا یــانگینم

و از نظر پارامتر شاخص  B5 زیرحوضه يمورفومتر يپارامترها

 اند.بوده تربحرانی یتوضع يدارا A5 زیرحوضه یانهرسوب سال

 يدارا B2 زیرحوضـه هر دو عامل نشـان داد کـه    یقحاصل تلف

هاي ) با استفاده از نقشه23اوزدمیر برت ( .است یطشرا ینبدتر

پارامترهـاي مورفومتریـک شـبکه     DEMهاي توپوگرافی و داده

 بندياولویتبه  )9(و همکاران آبراهه را ارزیابی کردند. مقدسه 

 يکاربر ییراتو تغ يمورفومتر تحلیلبا استفاده از  هازیرحوضه

اند. آنـان  پرداختهتاالب استان مازندران  آبخیز ضهحودر  یاراض

 9 ی،بررسـ  مـورد  زیرحوضـه  21کـه از  انـد  چنین نتیجه گرفتـه 

 زیاد، اولویت زیرحوضه 6 یاد،ز یلیخ یتاولو داراي زیرحوضه

 یتاولو داراي حوضه یرز یکمتوسط و  یتولوا زیرحوضه پنج

بـرز  ال در حوضه گلنـدرود ) 1اسماعیلی و همکاران ( .است کم

زیرحوضـه   12شمالی، استان مازندران و جنوب شهر رویان بـه  

بر . کردندانتخاب مورفومتریکی را . دوازده پارامتر کردندتقسیم 

روش آنتروپی شانون و بندي تاپسیس رتبهتلفیقی تکنیک  اساس

هـاي اول تـا   ترتیب رتبـه به را 3و  10، 12هاي زیرحوضهوزن 

شناسـایی   بـراي ) 5ریب رضا (. حبیبی و غندتعیین کردسوم را 

مدل تلفیقی تاپسیس ازهاي در معرض خطر سیالب گاهسکونت

 1/10 افـزار نـرم  والیه مـؤثر در وقـوع سـیالب     9با استفاده از 

ArcGIS بندي تهیه و طبقهرا بندي خطر سیالب نقشه نهایی پهنه

کـه مـدل تاپسـیس قابلیـت     داد تحقیق نشـان   این. نتایج کردند

 پرخطـر و  هـاي در پهنـه گـاه  سـکونت ین موقعیت در تعیخوبی 

 10 بر اساس) 7دارابی و همکاران ( تعیین حریم رودخانه دارد.

اولویـت   GIS بـا اسـتفاده از تکنیـک   و پارامترها مورفومتریـک  

 بـر را تعیین کردنـد.  پل دوآب شازند ي هاخیزي زیرحوضهسیل

 ها در سه کالس بـا اولویـت زیـاد، کـم و    زیرحوضهاساس این 

بندي شدند. طبقه منظور اقدامات حفاظتی آب و خاكمتوسط به
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زیرحوضه  6در اولویت زیاد و  زیرحوضه 14نتایج نشان داد که 

 .در اولویت کـم قـرار دارنـد    زیرحوضه 4در اولویت متوسط و 

هاي مکانی و تحلیـل  ) با کمک تحلیل26سامسون و همکاران (

ــ  10 ــؤثر بـــر ســـیالب در یکـ ی از عامـــل مورفومتریـــک مـ

اوشون در جنوب غرب نیجریه  -هاي رودخانه اوگونزیرحوضه

بندي آنها از لحاظ تأثیر بر وقـوع سـیالب پرداختنـد.    به اولویت

ــه  ــایج نشــان داد ک ــه داراي   23نت ــورد مطالع ــه م درصــد منطق

هـاي بـا شـدت زیـاد،     حساسیت شدید به سیالب است. بارش

سزایی هکاربري اراضی، شیب و خصوصیات مورفومتري نقش ب

) با 14المصطفی و محمد ( این منطقه دارند. در وقوع سیالب در

پــارامتر مورفــومتري حوضــه، نقشــه خطــر  هشــتاســتفاده از 

صـحراي سـینا در مصـر تهیـه کردنـد.       حوضه خیزي را درسیل

ترتیب بیشترین ارتبـاط  مساحت حوضه، زمان تمرکز و شیب به

که سایر عوامل الیرا با وقوع سیالب در منطقه نشان دادند درح

مثل عامل شکل حوضه، تراکم و تناوب زهکشی و طول جریان 

 9) با اسـتفاده از  18سطحی اثر کمتري داشتند. کوشک و داود (

شــش زیرحوضــه   GISهــايپــارامتر مورفومتریــک و تکنیــک

محدوده شهري مکه در جنوب غربی عربستان را مطالعه و تأثیر 

سـی کردنـد. طبـق نتـایج     هریک از این عوامل بـر سـیالب برر  

با کمترین زمان تمرکـز داراي بیشـترین عمـق     3حوضه شماره 

رواناب است که علت آن مساحت کـم، عـدد نـاهمواري بـاالو     

بیشترین شیب در منطقه است. از آنجا که حوضه جراحی زهره 

رخ دادهاي سیالبی نسبتاً زیادي تـا کنـون از آن گـزارش شـده     

از پارمترهاي ژئومورفیـک بتـوان   که با استفاده است. درصورتی

مـدیریت   ،اي آن را مشـخص کـرد  خیزي زیرحوضهالویت سیل

توجـه بـه    با بهتري از نظر خسارات وارده می توان اعمال کرد.

ــا  یــنفــوق در ا یقــاتتحق ــا اســتفاده از پارامتره ــژوهش ب  يپ

 چنـد متغیـره   رگرسیون -تاپسیس ترکیبی روشو  یکمورفومتر

 آبخیـز  حوضـه  هـاي حوضـه زیر خیـزي سیل بنديرتبه به یخط

پژوهش نسـبت   ینا يپرداخته شده است. نوآور یجراح -زهره

ــژوهش ــه پ ــابی روش ترکیبــی يهــاب  -یستاپســ گذشــته ارزی

  . است یخط یرهچند متغ یونرگرس

  هامواد و روش

   منطقه مورد مطالعه

بنـدي  منظـور ارزیـابی کـارایی روش تاپسـیس در اولویـت     به

- خیزي، این مدل در حوضه زهـره سیلها از لحاظ زیرحوضه

 یاییجغراف هايطول ینبجراحی واقع در جنوب غربی ایران ما

ــا دقیقــه 16 و درجــه 48  و شــرقی دقیقــه 16 و درجــه 52 ت

 40درجه و  31تا  یقهدق 46درجه و  29 یاییجغراف هايعرض

بـا   این حوضه ).1شکل (کار گرفته شده است به یشمال یقهدق

بین حدود ارتفاعی مربع  یلومترک 861/41014 بالغ بر یمساحت

قـرار   یـا تـر از سـطح در  یینمتر پا - 3 و حداقل 3639 حداکثر

کیلـومتر   438طول به. دو رود اصلی این حوضه، جراحی دارد

 خلـیج فـارس   هسـتند کـه بـه    کیلـومتر  275طـول  به و زهره

بخـش غربـی حوضـه را تشـکیل      رود جراحـی ). 3د (ریزنمی

و اعـال (اهللا) ایجـاد    مارون دهد. این رود از تالقی رودهايمی

گیرد و به سرچشمه می ملکباغ است. رود اعال از شمال شده

 لردگـان  یابد. رود مارون نیز از جنوبسوي جنوب جریان می

دیگـر رود   .پیونـد به رود اعال می هاشمچم شود و درآغاز می

 رود رود، این اصلی است. شاخه رود زهره اصلی این حوضه،

گیـرد و در  سرچشمه مـی  اردکانارتفاعات  از که است اردکان

 رود دیگـر  شود. شـاخه نامیده می رود فهلیانخود  مسیر ادامه

تشـکیل   دوگنبـدان  است که در ارتفاعـات  رود خیرآبادزهره، 

در ). 3( کنـد شود و در شرق زیدون با فهلیـان تالقـی مـی   می

هـاي  هـاي جـوي و چشـمه   باالدست میزان بارشهاي قسمت

دسـت وارد منطقـه   کارستی فراوان اسـت و در منـاطق پـایین   

متر و میلی 255خشک با میزان بارندگی متوسط خشک و نیمه

 خوزسـتان  استان در منطقه مورد نظر عمدتاً .)3( شودکمتر می

و  یراحمـد و بو یلویـه کهک هـاي اسـتان از آن در  ییهاو بخش

منطقـه   یو جنوب شرق یشرق هايبخششده است. قع فارس وا

ـ  هـاي بخشکه یدرحال ،است یکوهستان یتوپوگراف يدارا  یغرب

بـر اسـاس    حوضـه  یـن . ااسـت همـوار   یتوپوگراف يمنطقه دارا

ــ ــاب  یماتتقس ــور)  جام ــامع آب کش ــرح ج ــه (ط ــد  24ب واح

 بـا  یـدرولوژیک ه يواحدها یناست. ا هشد یمتقس یدرولوژیکه
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  جراحی - آبخیز زهره حوضهیت جغرافیایی موقع. 1شکل 

  

 یلمؤثر در رخـداد سـ   یکنقش عوامل مورفومتر یتتوجه به اهم

  گرفتند. قرار مورفومتریک پارامترهاي تعیین و بنديتقسیم يمبنا

  

  روش تحقیق 

 يپارامترهـا  یبررسـ  مبنـاي  یـدرولوژیک ه يکـه واحـدها   آنجایی از

ـتند  زيخیسیلنقشه  بنديالویت يبرا یکمورفومتر  ایـن  در ، لـذا هس

نقشـه  ، ارتفـاع  هاي ترازمنحنیو  ايآبراههبا استفاده از شبکه  پژوهش

 حاصـل از  یارتفـاع  یرقـوم  هـاي داده و 1:50000 یتوپـوگراف  يها

 یطمتر) در محـ  30 یمکان یکآستر نسخه دوم (با قدرت تفک یرتصاو

4/10 ArcGIS ver. یــهالحاق کــارگیريهو بــ ArcHydro 0/0/3 و 

SAGA GIS v. شد. پس  یدرولوژیکه يمرز واحدها یقاقدام به تدق

 ارتفـاعی  رقـومی  هـاي داده یـدرولوژیک، ه ياز اصالح مرز واحدها

 مـؤثر  پـارامتر  13 اسـتخراج  مبناي دوم نسخه آستر تصاویر از حاصل

 زهکشـی )، تراکم Rb( انشعاب نسبت مورفومتریک پارامتر 10 شامل

)Dd ،(آبراهه نگهداشت ثابت )C( ،آبراهه فراوانی )Fs ،(فـرم  ضریب 

)Ff ( زهکشی)، نرخ بافتRt ،(ناهمواري نسبت )Rh ،(ناهمواري عدد 

)Rn ،(متوسط شیب )Sm( ،شاخص هیدروژئومورفولوژیک پارامتر سه 

 نفوذ ضریب)، SPI( آبراهه توان شاخص)، TWI( توپوگرافی رطوبت

)Ig (بارش متوسط اقلیمی پارامتر یک و )Rmي. پارامترهاگرفت ) قرار 

 افـزار نـرم  کمـک بـه مـذکور،   یدروژئومورفولوژیکو ه یکمورفومتر

4/10ArcGIS ver.  یهالحاق کارگیريهو ب ArcHydro   ارائـه و روابـط 

 تهیه بعد مرحله براي نیاز مورد هاينقشهمحاسبه و  1 در جدول شده

متوسـط بـا اسـتفاده از نقشـه خطـوط       ی. نقشه بارندگ)1شد (جدول

ـبه و ته  شده است. یهته جاماب بارانهم  هـاي نقشـه  یـه پس از محاس

با استفاده  خیزيسیلاز نظر  حوضه یرز 24 بنديالویتپارامتر اقدام به 

منظـور  بـه  شـد.  یخطـ  یرهچنـدمتغ  - تاپسـیس  یننو یبیاز روش ترک

هـاي رخ داده در  هاي پراکنش مکانی سیالباعتبارسنجی مدل از داده

وسـیله  هاي ارائه شده بـه ا مقایسه اولویتها استفاده شد و بزیرحوضه

ــه     ــه ب ــر زیرحوض ــیالب رخ داده در ه ــداد س ــی و تع روش ترکیب

  اعتبارسنجی مدل پرداخته شد.

  

  تاپسیس روش

 یـون توسط وان و  1981بار سال  ینکه نخست TOPSIS تکنیک

 یاصل یانبن .)33(دارد  AHPبا  یادينقاط اشتراك ز ،شد یمعرف

TOPSIS، از  گیـري تصـمیم  هـاي گزینه یدسیه اقلمحاسبه فاصل

 آلایـده  راه حـل  .)13( اسـت  یمثبت و منفـ  آلایده هايحلراه
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  مورفومتریک پارامترهاي محاسبه نحوه. 1 جدول

ف
دی

ر
  

  مرجع  توصیف  ریاضی رابطه  مورفومتریک پارامتر

Rb(  Nu( انشعاب نسبت  1
Rb

Nu


1 

  تعداد تعداد به) Nu( رده یک هايآبرهه تعداد

  )Nu+1( بعدي رده هايآبراهه
)27( 

  )Dd( زهکشی تراکم  2
i Lii nDd A

 
1

  

 )A(  )27( حوضۀ سطح به) Li( هاآبراهه طول مجموع نسبت

  )C( آبراهه نگهداشت ثابت  3
A

C
i Lii n


 

1
  

  طول مجموع به) A( آبخیز حوضۀ سطح نسبت

  )Li( موجود هايآبراهه
)28( 

Fs(  Fs( آبراهه فراوانی  4 N / A آبراهه تعداد نسبت )N ( حوضه) به مساحتA(  )15( 

  )Ff( فرم ضریب  5
 

f

b

A
F

L


2
 )Lb(  )15(یز آبخ حوضه) به مربع طول A( حوضه مساحت  

Rt(  Rt( زهکشی بافت نرخ  6 Nu / P 
  ) بهNu( مختلف هايرده هاياههآبر تعداد

  )P(یز آبخ حوضه یطمح
)24( 

Rh(  Rh( ناهمواري نسبت  7 H / Lb  حوضهارتفاع  اختالف )HΔ ( یزآبخ حوضه) به طولLb(  )28( 

Rn(  Rn( ناهمواري عدد  8  H *Dd حوضهارتفاع  اختالف )HΔ ( زهکشی) به تراکمDd(  )20( 

Sm(  Sm( متوسط شیب  9  H / A حوضهارتفاع  اختالف )HΔ( حوضهمساحت  به )A(  )27( 

TWI(  TWI( توپوگرافی رطوبت شاخص  10 ln(a / tag )  
  به) a( باالدست زهکشینسبت سطح  لگاریتم

  )(tagβشیب  زاویه مماس
)22( 

SPI(  SPI( آبراهه توان شاخص  11 A * tag  
  ) در مماسA( حوضهسطح  ضربحاصل

  )tagβ(( یبش یهزاو
)22( 

Ig(  Ig( نفوذ ضریب  12 Dd*Fs 
  و) Dd( زهکشی تراکم ضربحاصل

  )Fs( آبراهه فراوانی
)34( 

Rm(  Rm Rd( حوضهمتوسط  بارندگی  13 / A  
  ) بهRd( حوضه یبارندگ اختالف

  )A(یزآبخ حوضهسطح 
- 

  

است  ايگزینه یا حل راه Positive Ideal Solution (PIS)مثبت 

را دارد  ینهکم یتوضع هزینهو یشینهسود ب هايمعیارکه از لحاظ 

 حلیراه Negative Ideal Solution (NIS) منفی آلایده حلراهو 

 کمینـه  سـود و از لحاظ  یشینهب ینههز یارهاياست که از نظر مع

 یانب يبرا Crisp Valuesی قطع یرمقاد TOPSISدر  ).13( است

ــتارجح ــب ی ــه ینس ــاگزین ــردن مع  ه ــرآورده ک ــايدر ب  یاره

برتـر   ینـه و گز )19( گیـرد مـی مورد استفاده قـرار   یريگیمتصم

فاصله را  بیشترین و PISفاصله را از  ینکمتر که است ايگزینه

ـ  در فاصـله  دو ایـن  برآینـد . باشـد  داشته NISاز   ضـریب  بقال

اسـاس   ینکه بر ا شودمی یانب Closeness Coefficientنزدیکی 

داشـته   تـري بـزرگ  نزدیکـی  ضـریب  عددي مقدار که ايگزینه

   ).13( شودمی شناخته برتر گزینه عنوانبه ،باشد

  

  نتایج و بحث

 يدر ابتــدا پارامترهــا هــازیرحوضــه بنــدياولویــت منظــوربــه

 عـدد  زهکشـی، ت، تـراکم  ثابت نگهداشـ  یلاز قب یکیمورفومتر

ـ  یبضر ي،ناهموار آبراهـه،   ینفوذ، شاخص توان آبراهه، فرآوان

 نسـبت  فـرم،  ضـریب  نـاهمواري،  نسبت زهکشی،بافت  یب،ش
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  ها در منطقه مورد مطالعهزیرحوضه از یک هر براي مورفومتریکی پارامترهاي مقادیر. 2جدول 

Z Y X W V H G F E D C B  A زیرحوضه 

  شادگان 1/2 4/0 2 16/0 45/0 2 00/0 26/0 08/0 208 73/0 2/81 22/2

 رامهرمز 9/1 5/0 7/1 2/0 36/0 7/1 00/0 36/0 12/0 325 22/0 1/66 54/9

 دالون 6/1 4/0 3/2 16/0 22/0 72/0 04/0 07/1 07/0 510 17/0 1/37 29

 ملکباغ 2/5 4/0 3/2 16/0 3/0 79/0 05/0 24/1 07/0 554 10/0 6/35 6/34

 صیدون 5/1 3/0 7/2 13/0 27/0 9/0 04/0 20/1 05/0 612 05/0 3/29 4/39

 جایزان 6/1 5/0 8/1 18/0 56/0 8/1 00/0 02/0 10/0 351 19/0 7/50 2/20

 بهبهان 1/2 4/0 2 17/0 89/0 3/1 05/0 95/0 08/0 402 70/0 50 1/18

 دراز تخت 3/1 3/0 8/2 13/0 74/0 3/1 04/0 09/1 04/0 642 24/0 1/26 2/38

 هندیجان 2 4/0 2 15/0 42/0 3/1 00/0 30/0 07/0 224 66/0 4/78 1/3

 زیدون 3/4 4/0 1/2 18/0 35/0 2/1 01/0 29/0 08/0 275 70/0 6/59 1/11

 لیشتر 6/5 5/0 9/1 21/0 33/0 1 03/0 96/0 11/0 386 17/0 7/48 9/19

 دوگنبدان 1/1 4/0 4/2 15/0 42/0 52/0 10/0 06/1 06/0 570 13/0 4/34 5/34

 خیرآباد 5/2 5/0 9/1 2/0 39/0 96/0 04/0 93/0 10/0 416 43/0 3/48 4/19

 سرپري 3/1 3/0 2/2 17/0 19/0 71/0 04/0 08/1 07/0 541 21/0 1/37 5/30

 دهدشت 2 4/0 7/2 17/0 87/0 1/1 09/0 03/0 06/0 599 52/0 34 7/29

 بهرام شاه 4/1 3/0 3 15/0 68/0 91/0 06/0 86/0 05/0 714 14/0 6/21 2/47

 جعفر زادهامام 1/2 4/0 1/2 19/0 19/0 5/1 02/0 32/1 09/0 457 - 08/0 7/41 5/28

 رستم دشت 4/1 3/0 7/2 13/0 67/0 79/0 06/0 82/0 04/0 761 18/0 9/28 8/37

 باشت 8/2 4/0 4/2 16/0 44/0 68/0 07/0 93/0 06/0 697 32/0 5/31 4/33

 ممسنی نورآباد 9/2 3/0 6/2 14/0 19/0 69/0 03/0 74/0 05/0 623 41/0 2/38 9/25

 فهلیان 6/1 3/0 5/2 13/0 47/0 72/0 04/0 83/0 05/0 729 25/0 7/28 9/36

 سرانجیلک 9/1 4/0 4/2 16/0 33/0 9/0 00/0 04/0 06/0 755 - 01/0 6/35 8/30

 کودیان 9/1 4/0 3/2 14/0 36/0 59/0 03/0 59/0 06/0 585 55/0 4/41 9/19

 اردکان 8/1 4/0 2/2 13/0 28/0 66/0 03/0 98/0 05/0 648 46/0 2/34 7/25

A ،نسبت انشعاب :B زهکشی،: تراکم C ،ثابت نگهداشت :Dآبراهه،  ی: فرآوانE، فرم،  یبضرFی،کشـ : بافت زه G  ي،: نسـبت نـاهموار H  عـدد :

  .شیب: z و : شاخص توان آبراههY ی،: شاخص رطوبت توپوگرافX ی،بارندگ یانگین: مWنفوذ،  یب: ضرV ي،ناهموار

  

 متوسـط  مقـادیر  همراهبه توپوگرافی رطوبت شاخص و انشعاب

  .)2(جدول  شد محاسبه هازیرحوضه از یک هر براي بارندگی

 یـه، اول یسمـاتر  یلو تشـک  ایـن عوامـل   گیرياندازهاز  پس

 هـا شـاخص  و هـا معیار به گرفته تعلق کمی مقادیر آنکه دلیلبه

 بایستی آنها را استاندارد کرده و بـه  نیستند،یکسان  واحد داراي

 گرفته تعلق مقادیر تمامی منظوردینب .کرد تبدیل بعد بدون ارقام

ـ  )1( رابطه اساس بر گیري،تصمیم ماتریس هايدرآیه به  بعـد یب

  ).3 . (جدولشد

از  یکارشناسـ  پرهیـز از قضـاوت   منظـور بهپژوهش  ینا در

 یارهـا وزن مع یـین تع بـراي  یخطـ  متغیـره چند یونش رگرسرو

 هـاي نقشه انواع تهیه از پس که صورتبدیناست.  هاستفاده شد

 و مقایسـه  هـم  بـه  نسـبت  هانقشه ینا یالب،مؤثر در س عوامل

 واحـدهاي  و دهشـ  همپوشـانی  متغیرها این به مربوط هاينقشه

 رخـداد  ادتعد به توجه با عوامل کردن کمی. آمد دستبه همگن

 منظـور  بدین. است گرفته صورت همگن واحدهاي در سیالب

) را 2 (شـکل  سـیالب  پـراکنش  نقشه و همگن واحدهاي نقشه

 همگن واحد هر در موجود هايسیالب تعداد و کرده همپوشانی

هـاي  کالسـه  در سیالب رخداد تعداد تعیین از پس. شد محاسبه

رخـداد   تعداد بیشترین که کالسی به عوامل، از یک هر مختلف

 امتیـاز  داراست بر طبق روش رگرسیون چنـد متغیـره   را سیالب
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  ها در منطقه مورد مطالعهبعد پارامترهاي مرتبط با هر یک از زیرحوضهبی ماتریس. 3جدول 

Z Y X W V H G F E D C B  A زیرحوضه 

  شادگان 16/0 22/0 17/0 20/0 19/0 36/0 01/0 06/0 22/0 07/0 38/0 36/0 01/0

 رامهرمز 15/0 25/0 15/0 25/0 15/0 31/0 03/0 08/0 32/0 12/0 11/0 29/0 06/0

 دالون 13/0 19/0 20/0 20/0 09/0 13/0 19/0 24/0 19/0 18/0 08/0 16/0 20/0

 ملکباغ 41/0 19/0 20/0 19/0 13/0 14/0 23/0 28/0 19/0 20/0 05/0 16/0 24/0

 صیدون 11/0 17/0 23/0 16/0 11/0 16/0 18/0 28/0 14/0 22/0 02/0 13/0 28/0

 جایزان 12/0 24/0 16/0 22/0 24/0 33/0 00/0 00/0 26/0 13/0 10/0 22/0 14/0

 بهبهان 17/0 22/0 17/0 20/0 37/0 24/0 21/0 22/0 22/0 14/0 36/0 22/0 13/0

 زدرا تخت 11/0 16/0 24/0 16/0 31/0 24/0 18/0 25/0 11/0 23/0 12/0 11/0 27/0

 هندیجان 16/0 22/0 17/0 18/0 18/0 23/0 03/0 07/0 20/0 08/0 34/0 35/0 02/0

 زیدون 34/0 21/0 18/0 22/0 15/0 21/0 04/0 06/0 22/0 10/0 37/0 26/0 07/0

 لیشتر 44/0 24/0 16/0 26/0 14/0 19/0 15/0 22/0 31/0 14/0 08/0 22/0 14/0

 دوگنبدان 09/0 19/0 20/0 19/0 17/0 09/0 42/0 24/0 16/0 21/0 07/0 15/0 24/0

 خیرآباد 20/0 23/0 16/0 25/0 16/0 17/0 18/0 21/0 28/0 15/0 22/0 21/0 13/0

 سرپري 10/0 20/0 19/0 21/0 08/0 12/0 18/0 25/0 19/0 20/0 10/0 16/0 21/0

 دهدشت 16/0 16/0 24/0 21/0 37/0 21/0 38/0 24/0 16/0 22/0 27/0 15/0 21/0

 بهرام شاه 11/0 15/0 25/0 19/0 29/0 16/0 27/0 20/0 14/0 26/0 07/0 09/0 33/0

 جعفر زادهامام 17/0 21/0 18/0 24/0 08/0 28/0 10/0 30/0 25/0 16/0 - 04/0 18/0 20/0

 رستم دشت 11/0 16/0 23/0 16/0 28/0 14/0 26/0 19/0 11/0 28/0 09/0 13/0 27/0

 باشت 22/0 18/0 21/0 19/0 19/0 12/0 31/0 21/0 16/0 25/0 17/0 14/0 23/0

 ممسنی نورآباد 23/0 17/0 23/0 18/0 08/0 12/0 13/0 17/0 14/0 23/0 21/0 17/0 18/0

 فهلیان 13/0 18/0 21/0 16/0 20/0 13/0 19/0 19/0 14/0 27/0 13/0 13/0 26/0

 سرانجیلک 15/0 19/0 20/0 20/0 14/0 16/0 00/0 00/0 16/0 28/0 -00/0 16/0 22/0

 کودیان 15/0 19/0 20/0 18/0 15/0 10/0 16/0 13/0 16/0 21/0 28/0 18/0 14/0

 اردکان 14/0 20/0 19/0 16/0 12/0 12/0 15/0 22/0 14/0 24/0 24/0 15/0 18/0

A ،نسبت انشعاب :B زهکشی،: تراکم C ،ثابت نگهداشت :Dآبراهه،  ی: فرآوانE، فرم،  یبضرFی،ت زهکشـ : باف G  ي، : نسـبت نـاهموارH  عـدد :

  .شیب: z و : شاخص توان آبراههY ی،: شاخص رطوبت توپوگرافX ی،بارندگ یانگین: مWنفوذ،  یب: ضرV ي،ناهموار

  

  کــالس ایــن از نســبتی صــورتبــه هــاکــالس بقیــه و داده 10

 بـه  مربـوط  هـاي نـرخ  بـه  دسـتیابی  از. پس شوندمی داده امتیاز

  واحـد  534231 بـراي  اطالعـات  این امل،عو از یک هر طبقات

 افزارنرم محیط به پارامتر 13 و تکرار 534231 صورتبه همگن

22 SPSS Version   رگرسـیون  هـاي روش بـین  از .دشـ منتقـل 

 براي درصد 93 از بیش اطمینانبا سطح  Enter روش متغیرهچند

 نتایج به توجه با .)23و  9، 6، 4شد ( انتخاب عوامل از یک هر

 تمـامی  بـراي  متغیـره،  چند رگرسیون تحلیل و تجزیه از صلحا

 کـه  آمـد  دستبه درصد 96 از باالتر داري معنی ضریب عوامل

 رخداد تعداد با قوي رابطه آماري نظر از که است آن دهندهنشان

 )1( رابطـه ). 4 (جـدول  انـد داشته همگن واحدهاي در سیالب

 بـا  آمـده  دسـت هب آماري تحلیل و تجزیه از حاصل نهایی نتیجه

  .دهدمی نشانرا  96/0معادل  Rضریب 

)1(  

c Dd s

s SPI Fs

Slope Rt Rh

Ff Rain Rb TWI

Y / / X / X / X

/ X / X / X

/ X / X / X

/ / X / X / X

   

  

  

   

0 07 0 0018 0 003 0 068

0 00056 0 00089 0 0031

0 024 0 0057 0 0023

0 0041 0 016 0 018 0 0019

  

 متغیـره چند یونبا روش رگرس معیارها دهیوزنحاصل از  نتایج

 یو بارنـدگ  یبشـ  ي،عدد ناهموار یارهاينشان داد که مع یخط

 تأثیر ینبیشتر یازامت 016/0 و 024/0، 068/0ترتیب با کسب به

 نتایج با که اندداشتهدر منطقه مورد مطالعه  یالبس ادرخد در را
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 جراحی - آبخیز زهره حوضهوقوع سیل در پراکنش  نقشه. 2شکل 

  

  متغیره چند رگرسیون آماري تحلیل تجزیه نتایج .4 جدول

  داريمعنی سطح  عامل وزن  رگرسیونی معادله در عالمت  مستقل) یر(متغمورفومتریک  پارامترهاي

 007/0 073/0  بتثا مقدار  - 

 CX 0018/0 - 001/0 نگهداشت ثابت

 DdX 0032/0 -  001/0  زهکشی تراکم

 RnX  068/0 001/0  ناهمواري عدد

 SX 00056/0 000/0  نفوذ ضریب

 SPIX  00089/0  001/0  آبراهه توان

 FsX 0031/0 - 0001/0 آبراهه فرآوانی

 SlopeX 024/0 000/0  شیب

 RtX 0057/0 - 001/0  زهکشی بافت

 RhX 0023/0 001/0 ناهمواري نسبت

  FfX 0041/0  000/0  فرم ضریب

  RainX 016/0  000/0  بارندگی

  RbX  018/0-  000/0  انشعاب نسبت

  TWIX 0019/0  000/0  توپوگرافی رطوبت

  

و در  داشـته  مطابقـت  )25) و ثقفیان و همکاران (6زاده (خیري

آبراهه  یانو فراو زهکشی تراکم زهکشی،بافت  یارهايمقابل مع

 یــازامت -0031/0 و -0032/0، -0057/0ترتیــب بــا کســب بــه

 )25( یجکـه بـا نتـا    اندداشته یالبس رخداد در را تأثیر ترینکم

 ناهمواري، نسبت فرم، ضریب ي. پارامترهاداشته است مطابقت

 نگهداشـت  ثابت نفوذ، ضریب آبراهه، توان توپوگرافی، رطوبت

 پس. اندگرفته قرار دهم تا ارمچه هاي رتبه در انشعاب نسبت و

 )3(رابطـه   یقاز طرنی وز بعدبی یسماتر یارها،وزن مع ییناز تع

ـ بعد محاسبه شـد و از طر  یب یساوزان در ماتر ینو ضرب ا ق ی

 طریق از منفی و مثبت آلایده یینوزن اقدام به تع بعدبی یسماتر
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  هازیرحوضه بنديرتبهو  ییوزن نها همراهبه یمثبت و منف آلایدهفاصله از  مقادیر. 5جدول 

icl  رتبه سیالب تعداد  -
iD  +

iD زیرحوضه 

  شادگان 0059/0 0080/0 5766/0 دوم و بیست 2

 رامهرمز 0054/0 0081/0 5996/0 نوزدهم 1

 دالون 0031/0 0093/0 7497/0 ششم 3

 ملکباغ 0032/0 0096/0 7470/0 هفتم 4

 صیدون 0028/0 0097/0 7745/0 اول 14

 جایزان 0065/0 0080/0 5532/0 چهارم و بیست 1

 بهبهان 0035/0 009/0 7180/0 سیزدهم 1

 دراز تخت 0029/0 0095/0 7625/0 سوم 12

 هندیجان 0057/0 0080/0 5848/0 بیستم 2

 زیدون 0057/0 0079/0 5801/0 یکم و بیست 1

 لیشتر 0038/0 0089/0 6964/0 شانزدهم 1

 دوگنبدان 0030/0 0094/0 7559/0 چهارم 2

 خیرآباد 0035/0 0089/0 7145/0 پانزدهم 2

 سرپري 0030/0 0094/0 7541/0 پنجم 5

 دهدشت 0031/0 0092/0 7457/0 هشتم 1

 بهرام شاه 0034/0 0091/0 7281/0 یازدهم 2

 جعفر زادهامام 0029/0 0098/0 7690/0 دوم 12

 رستم دشت 0035/0 0089/0 7166/0 چهاردهم 2

 باشت 0033/0 0090/0 7295/0 دهم 0

 ممسنی نورآباد 0039/0 0086/0 6865/0 هفدهم 1

 فهلیان 0035/0 0089/0 7188/0 دوازدهم 2

 سرانجیلک 0063/0 0081/0 5633/0 سوم و بیست 1

 کودیان 0044/0 0084/0 6554/0 هجدهم 0

 اردکان 0033/0 0091/0 7343/0 نهم 1

  

دست آوردن میزان فاصله هر به منظوربهشد.  )5و  4( هايرابطه

) 6( رابطـه مثبـت از   آلایـده ) از هـا رحوضهیها (زیک از گزینه

بـا   یـت و درنها .اسـت  شده استفاده )7( رابطه از منفی آلوایده

  پرداخته شد.  هازیرحوضه بنديرتبه) به 8( رابطهاستفاده از 

نشــان داد کــه  هــازیرحوضــه ديبنــرتبــهحاصــل از  نتــایج

ترتیب بـا  زاده جعفر و تخت دراز بهامام یدون،ص هايزیرحوضه

 و 0029/0، 0028/0( مثبـت  آلایـده فاصـله از   تـرین کسب کم

 0098/0، 0097/0( منفی آلایدهفاصله از  بیشترین و) 0029/0

 و 7690/0، 7745/0( یازاتامت بیشترین و در نتیجه) 0095/0 و

 شـدت  و انـد گرفتـه  قـرار  سـوم  تـا  اول هاي رتبه در) 7625/0

و در  استبیشتر  هازیرحوضه یرنسبت به سا آنها در خیزيسیل

 در گیرنـد.  قـرار  توجـه  مـورد بیشـتر   یدبا یزداريآبخ هايطرح

 بـا  ترتیببه شادگان و سرانجیلک جایزان، هايزیرحوضه مقابل

 و 0063/0، 0065/0( مثبـت  آلایـده فاصـله از   بیشترین کسب

 0081/0، 0080/0( یمنفـ  آلایدهفاصله از  کمترین و) 0059/0

ــایینکســب در نتیجــه ) و 0080/0 و ــرینپ ــازامت ت ، 5532/0( ی

. )5اند (جدول گرفتهآخر قرار  هايرتبه) در 5766/0 و 5633/0

زیرحوضــه صــیدون بــه دارا بــودن مقــادیر بــاالي پارامترهــاي 

خیزي دارند، مانند بافت مورفومتریکی که رابطه مستقیمی با سیل

، عـدد  )15(، فراوانی آبراهه )27( ، تراکم زهکشی)24(زهکشی 
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، ثابت نگهداشت آبراهه )28(، نسبت ناهمواري )20(ناهمواري 

، شاخص رطوبت )27(، نسبت انشعاب )15(، ضریب فرم )28(

 )27(و شــیب  )22(، شــاخص تــوان آبراهــه )22(توپــوگرافی 

ترین زیرحوضه نسبت به سیالب انیترین و بحرعنوان حساسبه

  شناخته شده است. 

 

  گیرينتیجه

 يهـا حوضـه زیر مورفومتریـک  پارامترهـاي  بر مبتنی هايتحلیل

 یـک و مورفومتر یزیـوگرافی ف یطثابت بـودن شـرا   دلیلبه یزآبخ

بـر   تـوان میکه  استقابل دسترس و قابل اعتماد  یرآبخ حوضه

 یـز آبخ حوضـه  یـک  هـاي زیرحوضه بندياولویتآن به  اساس

 بـر  مورفومتري پارامترهاي زیادتوجه به تأثیر  با. )11(پرداخت 

پژوهش  ینا ها، درزیرحوضه خیزيسیلو  یدرولوژیکیرفتار ه

 حوضه هايزیرحوضه بندياولویتپارامترها به  ینبا استفاده از ا

ــزآبخ ــا  یزهــره و جراحــ ی ــار پارامتره ــه شــد. در کن  يپرداخت

 بـراي  یننـو  یبیروش ترک یکپژوهش از  ینادر  یکیمورفومتر

 منظـور بهکه  یبترتین. بدشد استفاده هازیرحوضه بندياولویت

 چنـد  یوناز روش رگرسـ  یکیمورفـومتر  يوزن پارامترها یینتع

از روش  هـا زیرحوضـه  بنـدي اولویـت  منظـور بهو  یخط متغیره

TOPSIS مـورد اسـتفاده    یکیمورفومتر ياستفاده شد. پارامترها

 عـدد  زهکشـی، نگهداشـت، تـراکم    ثابتپژوهش شامل  ینا در

 آبراهـه،  فراوانـی  آبراهه، توان شاخص نفوذ، ضریب ناهمواري،

 بارنـدگی،  فرم، ضریب ناهمواري، نسبت زهکشی، بافت شیب،

 نتـایج . بوده است توپوگرافی رطوبت شاخص و انشعاب نسبت

 یونرگرسـ  مـدل  از اسـتفاده  با پارامترها بندياولویتحاصل از 

 شیب ناهمواري، عدد پارامترهاي که داد نشان چندمتغیره خطی

در منطقـه   یالبسـ  رخداد وقوع در را تأثیر بیشترین بارندگی و

) و ثقفیــان و 6زاده (خیـري  نتـایج  بـا  کـه  انـد داشـته  یمطالعـات 

همچنین نتایج تحقیق حاضر، نتایج . مطابقت دارد )25همکاران (

)، 5)، حبیبی و غریب رضـا ( 1تحقیقات اسماعیلی و همکاران (

)، المصطفی و 26)، سامسون و همکاران (7دارابی و همکاران (

ــه18و کوشــک و داود ( )14محمــد ( ــارگیري ) در اهمیــت ب ک

بنــدي پتانســیل ســیل و پهنــه رخــدادعوامــل مورفومتریــک در 

مـدي  اکند. در ایـن تحقیـق کار  ها را تأیید میخیزي حوضهسیل

دهی پارامترهاي مورفومتریک در وزن گیري تاپسیسمدل تصمیم

) و حبیبـی و غریـب   1نیز همانند نتایج اسماعیلی و همکـاران ( 

 بنـدي اولویـت حاصـل از   یجنتـا  شـود. طبـق  ) تأیید می5رضا (

 هايزیرحوضهمورد مطالعه،  یرحوضهز 24 یاناز م ها،زیرحوضه

را کسب  یازاتامت بیشترین دراز تخت و جعفر زادهامام صیدون،

اول تا سوم  یتدر اولو یریتیمد هايطرح ياجرا يبرا ودند کر

دقت روش مورد استفاده از  یزانم یابیارز منظوربهقرار گرفتند. 

 یجاستفاده شـد و نتـا   هایرحوضهدر ز رخ داده هايسیالبآمار 

دقـت   يدارا یبـی که مدل ترک دادنشان  سنجیصحتحاصل از 

بـاال   خیـزي سیل یتسبا حسا هايزیرحوضه ییدر شناسا ییباال

 و جعفـر  زادهامـام  صـیدون،  هـاي زیرحوضهکه  طوريبه ،است

را  یـاز امت بیشـترین  سیالب، رخداد تعداد بیشترین با دراز تخت

 يتــأثیر بــاال بیــانگر ایــن و انــدکــردهکســب  یبــیدر مـدل ترک 

. بـا  بـود  هـا زیرحوضـه  خیزيسیلدر  یکیمورفومتر يپارامترها

 و خیـزي سـیل در  یکیمورفـومتر  يمترهاپارا یادتوجه به تأثیر ز

در  یبـی روش ترک يبـاال  ییدقـت و کـارا   بـه  توجه با همچنین

 ياز پارامترهــا شــودمــی یشــنهادپ خیــزســیل منــاطق ییشناســا

کــه  هــاییزیرحوضــهفــوق در  یبــیو روش ترک یکیمورفــومتر

 بنـدي اولویـت  منظـور بـه وجـود نـدارد    یقو دق یاطالعات کاف

در صـورت اسـتفاده از   د. شـو سـتفاده  ا هازیرحوضه خیزيسیل

توان بـدون صـرف هزینـه و وقـت     پارامترهاي مورفومتریک می

منظـور اقـدامات   آبخیـز را بـه   حوضـه هاي یک زیرحوضه ،زیاد

 )16 و 11(بندي کرد که با مطالعات حفاظتی آبخیزداري اولویت

  .مطابقت دارد
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Abstract 

Catchment prioritization in terms of natural disaster intensity as well as prevention and control practices plays a main 
role in the natural resources and watershed management. In this study, a total of 24 sub-catchments in the Zohreh-
Jarrahi basin were prioritized according to their morphometric parameters and using the mixed model of TOPSIS-
Multivariate regression. A total of 12 morphometric parameters including constant component of channel maintenance, 
drainage density, ruggedness number, infiltration index, stream power index, stream frequency, slope, drainage texture 
rate, relief rate, form factor, bifurcation ratio and topography wetness index, in addition to rainfall, were studied and 
scored. Parameters were weighted by using multivariate regression and the spatial distribution of the observed flood 
events. TOPSIS model was used for the prioritization process. The results obtained from the weighting analysis showed 
that the ruggedness number, slope and rainfall had the highest effect on flooding in the study area with the score of 
0.068, 0.024, and 0.016, respectively. According to the prioritization results, sub-catchments of Seidoon, Emamzadeh 
Jafar, and Takht Deraz, which had the minimum distance to the positive optimum (0.0028, 0.0029, and 0.0029, 
respectively) and the maximum distance to the negative optimum (0.0097, 0.0098 and 0.0095, respectively), showed the 
highest flooding intensity with the score of 0.7745, 0.7690 and 0.7625, respectively. In order to validate the results, 
prioritization results were compared to the observed flood events. Validation results also indicated the efficiency of the 
mixed model in delineation of catchments prone to flooding. Three sub-catchments of Seidoon, Emamzadeh Jafar and 
Takht Deraz were observed to have the highest number of observed flood events, thereby showing the high 
effectiveness of the model and also, the role of the morphometric parameters in flooding. 
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