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 *7رضا اسماعیلی

 2مریم قریشوندی

 3عیسی جوکار سرهنگی

 چکیده

شود و تحليل آن با  ها ايجاد مي ترين مخاطراتي است که در مخروط افکنه سيل يکي از مهم

هاي زيادي همراه است. از طرفي ديگر تعداد زيادي از شهرها و روستاهاي ايران بر  پيچيدگي

اند و بالقوه در خطر وقوع سيالب قرار دارند. در اين تحقيق خطر  ها واقع شده روي مخروط افکنه

هاي شمال ايذه در استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفته است. در  در مخروط افکنهسيل 

مورد مطالعه مشخص شد و کار  يافکنه در محدوده مخروط –اين تحقيق ابتدا سيستم حوضه 

ها با استفاده  هاي فعال مخروط افکنه در سه گام اصلي به انجام رسيد. گام اول، شناسايي قسمت

ومورفولوژيکي، گام دوم، تحليل مقدار و مدت بارندگي، تخمين رواناب، دبي هاي ژئ از شاخص

گيري  بندي مناطق خطر با روش تصميم اوج و زمان رسيدن به دبي اوج سيالب و گام سوم، رتبه

فعال،  يتاپسيس. تحليل نهايي بر اساس چهار متغير مساحت مخروط افکنه يچند شاخصه

هاي فعال، دبي اوج سيل و مدت زمان رسيدن به دبي  طمساحت روستاهاي مستقر در مخرو

هاي منطقه حالت تحميلي داشته و رأس  اوج سيالب. تقريباً نود درصد مخروط افکنه

 7با ضريب نزديکي  0و  1هاي  است. مخروط افکنه  تقاطع يکسان داشته يتوپوگرافيک با نقطه

منطقه قرار گرفتند. دو متغير مساحت  ها اول و دوم خطر سيالب در به ترتيب در رتبه 448/5و 
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ها هفتادوهفت درصد وزن تأثيرگذاري را در  مخروط افکنه و مساحت روستاهاي واقع بر آن

  اند. بندي خطر سيالب داشته رتبه

 .سيالب، مخروط افکنه، تاپسيس، ايذه، خوزستان کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

هيدرولوژيکي، ژئومورفولوژيکي و هاي  هاي طبيعي هستند که از جنبه ها پديده سيالب

کي اهميت دارند. کاربرد ژئومورفولوژي در مطالعات خطر سيل به سه گروه ـاکولوژي

هيدرولوژي ديرينه  -7( که عبارتند از: 144: 1579، 7شود )بنيتو اصلي تقسيم مي

ها  سيالب با تمرکز بر آثار گسترش سيل در گذشته بر اساس شواهد رسوبات و لندفرم

سازي کمي -9هاي دشت سيالبي برداري هيدرومورفولوژيکي کانال و لندفرم قشهن -1

فرايندهاي مورفوديناميک و تکامل لندفرم )مانند مهاجرت کانال در واکنش به حوادث 

هاي رسوبي ژئومورفيک هستند که معموالً در پيشاني ها لندفرم مخروط افکنه. سيل(

يابد،  کوهستان( جايي که قدرت رود کاهش ميها )محل خروج رودخانه از کوهستان

اي در ابتدا به  (. اصطالح سيالب مخروط افکنه70: 1554، 1)گودي شوند تشکيل مي

( مطرح شد و فقط به نوع خاصي از 1555) 9شوراي تحقيقات ملي آمريکا يوسيله 

اي ه شود. بيشتر سيالب دهد اطالق مي ها رخ مي سيالب که فقط بر روي مخروط افکنه

ها در  شوند. اين سيالب اي به علت رگبارهاي شديد تابستاني ايجاد مي مخروط افکنه

هاي چون سرعت جريان باال، مسيرهاي جرياني مختلف و  ها با ويژگي مخروط افکنه

)مقصودي و  گذاري همراه هستند فرايندهاي بسيار فعال فرسايشي، حمل و رسوب

 (.710: 7935محمدنژاد، 

                                                           
1- Benito 

2- Goudie        

3- USA's National Research Council (NRC) 
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(، سه مرحله را براي مشخص نمودن خطر 4: 1555) 7بحران فدرالسازمان مديريت 

مخروط   اول، شناسايي لندفرم يها پيشنهاد نموده است: مرحله سيل در مخروط افکنه

دوم: مشخص نمودن سطح مخروط افکنه و مناطق فرسايشي و  يافکنه، مرحله

 755سوم: مشخص نمودن مناطق با احتمال وقوع سيل  يگذاري فعال و مرحله نهشته

 ساله.

، 1)هاروي شروع شد 7365ي  ها از دهه مطالعات ژئومورفولوژيکي مخروط افکنه

 (. بيشتر اين مطالعات بر روابط مورفولوژي مخروط و رسوبات با عوامل کنترل1: 1578

ييرات سطح اساس هاي اقليمي و تغ ها شامل تکتونيک، کنترل ي آن ي توسعه کننده

؛ 7937؛ يماني و همکاران، 7988؛ مختاري، 7981متمرکز شده است )مقصودي، 

؛ 7939آبادي و همکاران،  ؛ جمال7931؛ شايان و همکاران، 7937گورابي و کريمي، 

؛ جوکار 7930؛ يماني و همکاران، 7930؛ ثقفي و همکاران، 7934محمدنژاد و اصغري، 

؛ 7936؛ موسوي و همکاران، 7930دي و همکاران، ؛ مد7930سرهنگي و همکاران، 

 (.7931نصرتي و همکاران، 

هاي  ( با استفاده از آناليز ژئومورفولوژيکي، مخروط1577) 9سانتانگلو و همکاران

آبرفتي فعال را در جنوب ايتاليا شناسايي نموده و بر اساس روابط مورفومتريک شيب 

شناسي مورد بررسي  چنين شواهد رسوب کانال اصلي حوضه و طول مخروط افکنه و هم

هاي  ها يعني جريان قرار دادند و بر اين اساس فرايندهاي غالب در ايجاد مخروط افکنه

 هاي سيالبي را تحليل نمودند. اي و جريان واريزه

هاي فعال و غيرفعال چهار مخروط افکنه را در  ( قسمت7935بهرامي و بهرامي )

خيزي مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد که  نظر سيل خورده از زاگرس چين

هاي  هاي ژئومورفيک مانند الگوي زهکشي، مورفولوژي سطح مخروط، شاخص شاخص

                                                           
1- Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

2- Harvey 

3- Santangelo et al., 
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 ها از هوازدگي و غيره ابزار مناسبي جهت تفکيک مناطق فعال و غيرفعال مخروط افکنه

 خيزي هستند. نظر سيل

اي ناگهاني را ماسيف مارزانو )آپنين ه ( وقوع سيالب1570) 7سانتو و همکاران

  ها با استفاده از روابط مورفومتريک حوضه جنوبي در ايتاليا( مورد مطالعه قرار دادند. آن

را بر  1577ها، اثرات و گسترش سيالب اکتبر  هاي مورفولوژيکي آن مخروط و ويژگي

 .ها تحليل نمودند روي مخروط افکنه

ها را با  ژئومورفولوژي از مخروط افکنه ينقشه يه( تهي1576) 1اسکورپيوو همکاران

دهد که  هاي مختلف براي مطالعات سيل مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان مي مقياس

هاي متوسط مقياس بهترين ابزار براي شناسايي مناطق حساس به سيالب در  نقشه

اي و شناسايي  ها اطالعات مهمي را در سطح منطقه اي هستند. اين نقشه سطح منطقه

هاي  توان از نقشه آورد و در صورت نياز به جزئيات بيشتر مي مناطق حساس فراهم مي

 مقياس ژئومورفولوژيکي استفاده نمود.   بزرگ

 ي( با استفاده از مورفومتري حوضه، تصاوير هوايي، تهيه1578) 9کاين و همکاران

گذاري را در مخروط  و رسوب سازي هيدروليکي دوبعدي اثرات سيل و مدل4نقشه از ليدار

دهد که  ها نشان مي کاوسايد تاسماني بررسي کردند. نتيجه کار آن يهاي منطقه افکنه

عنوان ابزار مناسبي   تواند به هاي ژئومورفيک مي سازي هيدروليکي و تحليل ترکيب مدل

 ها به کار گرفته شود.  براي مديريت خطر سيل در مخروط افکنه

ناطق روستايي و شهري کشور ايران در مناطق پايکوهي و مخروط تعداد زيادي از م

اند و بالقوه مورد تهديد خطر سيالب هستند. لذا شناسايي مناطق  ها قرار گرفته افکنه

 تواند در مديريت اين مناطق کارساز باشد.  هاي مختلف مي پرخطر سيل در مقياس

                                                           
1- Santo et al., 

2- Scorpio et al, 

3- Kain et al., 

4- Lidar et al., 
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هاي شمالي شهر افکنه هاي ناگهاني در مخروط اين تحقيق با هدف تخمين سيالب

ها جهت  بندي آن ايذه و شناسايي مناطق بالقوه خطرناک ازنظر سيل گيري و اولويت

 امور مديريتي انجام شده است.

 ها مواد و روش

 مورد مطالعه یمنطقهـ 

کيلومترمربع در شمال شهر ايذه و تاالب ميانگران  10مطالعه با مساحت  مورد يمنطقه

 يدقيقه 07درجه و  97هاي جغرافيايي  مطالعه بين عرض مورد يقرار دارد. منطقه

 46درجه و  43هاي جغرافيايي  شمالي و بين طول يدقيقه 08درجه و  97شمالي تا 

شناسي  (. زمين7شرقي قرار دارد )شکل يدقيقه 06درجه و  43شرقي تا  يدقيقه

ط به گروه بنگستان درصد آن مربو 3خورده قرار دارد که  منطقه در زون زاگرس چين

درصد آن مربوط  73هاي کژدمي، سروک، سورگاه و ايالم( و  تفکيک نشده )شامل سازند

ي ژوراسيک و سازندهاي فهليان، هيث و سورمه از دوره )شامل سازندهاي به گروه خامي

هاي کواترنري تشکيل شده  درصد منطقه از نهشته 15است. تقريباً گدوان و داريان( 

متر محاسبه شده است. متوسط بارش در منطقه با  7415متوسط منطقه  است. ارتفاع

درجه  19متر و ميانگين دماي ساالنه ميلي 691هاي ايستگاه ايذه  توجه به داده

 گراد است.  سانتي

 مورد يگيري روستاهاي مختلفي در منطقه ها موجب شکل وجود مخروط افکنه

هاي پرچستان اورک و  روستا  به نام 3 مطالعه شده است. روستاهاي اين منطقه شامل

شالو، پرچستان گورويي، پرچستان فاضل، خُنگ اژدر، قلعه کژدمک، پرچستان علي 

حسين موال، خُنگ کمال وند، خُنگ يارعلي وند، خُنگ کرمعلي وند است که در بخش 

 نفر است.  9849مرکزي ايذه قرار دارند. جمعيت کل اين روستاها 
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 های شمال ایذه ها و مخروط افکنه حوضه( موقعیت 1شکل )

 1576ها با استفاده از تصاوير گوگل ارث سال هاي آبريز و مخروط افکنه مرز حوضه

پتانسيل خطر سيل طي سه گام اصلي مورد بررسي قرار گرفت  تفکيک و ترسيم گرديد.

ميزان برآورد  -1ها  شناسايي مناطق فعال و غيرفعال مخروط افکنه -7که عبارتند از: 

 .(TOPSIS) 7تاپسيس بندي مناطق خطر با روشرتبه -SCS 9رواناب و دبي با روش 

                                                           
1- Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 



 
 463 ...هاي شمال بندي مناطق تحت خطر سيل در مخروط افکنه شناسايي و رتبه

 

ها  قرارگيري کانال رود در مخروط افکنه ها: شناسایی مناطق فعال و غیرفعال مخروط افکنه

)سانتانگلو و همکاران،  باشد 1و يا فروسايي شده 7ممکن است به دو صورت تحميلي

 1)شکل  سطح است تحميلي، کانال رود از رأس مخروط افکنه هم(. در حالت 4: 1577

 يالف( که در اين صورت مخروط از رأس به صورت فعال است. در حالت فروسايي شده

هم  رودخانه سطح مخروط را به صورت عمقي فرسايش داده و نقاط رأس و تقاطع با

سطح مخروط افکنه  تقاطع، جايي است که رودخانه با يب(. نقطه 1)شکل يکي نيستند

فعال  ي(. در اين صورت، منطقه14: 7935)مقصودي و محمدنژاد،  کند تماس پيدا مي

رو براي شناسايي مناطق  شود. ازاين تقاطع شروع مي يدر ادامه مخروط و بعد از نقطه

هاي ژئومورفيکي شامل نقطه تقاطع مخروط،  فعال و غيرفعال مخروط افکنه از شاخص

 سويي و نيمرخ توپوگرافي مخروط افکنه استفاده شد. الگوي زهکشي گي

 
 (4: 2111( الف( سیستم مخروط افکنه تحمیلی، ب( سیستم مخروط فروسایی شده )سانتانگلو، 2) شکل

براي تخمين مقدار رواناب نياز  SCSدر روش  : SCSبرآورد ارتفاع رواناب و دبی با روش 

هاي هيدرولوژيک خاک، وضعيت  هايي شامل مقدار بارش ساعتي، ويژگي به داده

(. در اينجا 7986)مهدوي،  برداري از زمين و شرايط رطوبت پيشين خاک است بهره

                                                           
1- Superimposed 

2- Incised 
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هاي مختلف از روش قهرمان و  بازگشت يمدت بارش در دوره -براي محاسبه مقدار

 دهند.  پارامترهاي قابل محاسبه را نشان مي (7) يتفاده شد. رابطه( اس7989آبخضر )

                    (7) يرابطه
              (    )    

   

  که
زمان به دقيقه  tدوره بازگشت و  T: بارش با دوره بازگشت و زمان موردنظر است،  

اند.  نشان داده شده 1و  7ضرايب ثابت هستند که در جداول  A ،Bو    ،   ،   است. 

   
دقيقه است، براي به دست آوردن  65ساله و زمان  75بازگشت  يبارش براي دوره   

   
 استفاده شد. (1) ياز رابطه   

                  (1) يرابطه
                   (     

 )     

متر  ميانگين بارش ساالنه به ميلي    ، 17/1عدد نپر با مقدار  eکه در اين رابطه، 

     است و 
 (. 9: 7989ميانگين حداکثر بارش روزانه است )قهرمان و آبخضر،   

 

 (7: 1333مدت بارش )قهرمان و آبخضر،-، برای مقدارBو  A( ضرایب ثابت 1جدو ل)

 A B زمان

7≥ 7133/5 4301/5 

1≥ 7911/5 4118/5 

3≥ 7083/5 4967/5 

 (3: 1333)قهرمان و آبخضر، 1در رابطه    ،   ،   ( ضرایب ثابت 2جدول)

≤2 پارامتر  2<  

   4685/5 0060/5 

   1943/5 7348/5 

   61/5 8/5 

 يهاي اداره شناسي، کاربري اراضي و پوشش گياهي از نقشه هاي اطالعاتي خاک اليه

هاي اطالعاتي مذکور مقادير  با تلفيق اليه کل منابع طبيعي استان خوزستان تهيه شد.



 
 414 ...هاي شمال بندي مناطق تحت خطر سيل در مخروط افکنه شناسايي و رتبه

 

هاي مختلف و به صورت ميانگين وزني محاسبه  ( براي حوضهCNمنحني ) يشماره

مقادير رواناب در هر حوضه، مقادير دبي اوج با استفاده از  يگرديد. پس از محاسبه

 (.7364 ،چاو ؛1579، 7ميستري )روي و تخمين زده شد (9ي )رابطه

)                               (   9)ي رابطه
    

  
) 

زهکشي به  ي: مساحت حوضه : مقدار دبي اوج به مترمکعب در ثانيه،   که 

زمان تا اوج هيدروگراف واحد رواناب :   متر و بارش مازاد به ميلي : کيلومترمربع، 

توان آن را بر فقط پارامتر زمان رسيدن تا اوج مجهول است که مي است. در اين معادله

 محاسبه نمود: (4ي )و رابطه( Tcحسب زمان تمرکز )

                                (   4)ي رابطه

زمان تمرکز از روش کرپيچ استفاده شده است. از اين رو، با استفاده  يکه براي محاسبه

منحني، طول رود و  يهاي مساحت حوضه، ميانگين بارش و مدت آن، شماره از داده

 هاي مختلف محاسبه گرديد. بازگشت يشيب آن مقادير دبي اوج و زمان آن براي دوره

مدل تاپسيس است  1چندشاخصهگيري ترين مدل تصميميکي از معروف مدل تاپسیس:

پيشنهاد گرديد. در روش تاپسيس، ماتريس  7387که توسط هوانگ و يون در سال 

n×m گيري که تصميمm  گزينه وn شود و فرض بر اين است که معيار دارد، ارزيابي مي

گيري مطلوبيت افزايشي يا کاهشي يکنواخت هر شاخص و معيار در ماتريس تصميم

(. اساس اين تکنيک، بر اين مفهوم استوار است که 778: 7983)پورطاهري،  دارد

آل مثبت )بهترين حالت ممکن( و  حل ايده ي انتخابي، بايد کمترين فاصله را با راه گزينه

 آل منفي )بدترين حالت ممکن( داشته باشد.  حل ايده بيشترين فاصله را با راه

                                                           
1- Roy and Mistri 

2- Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
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 (:94: 7931)مؤمني 7استروش تاپسيس طي مراحل زير انجام گرفته 

 ؛سازي و از بين بردن تأثير واحد به روش نورممقياسبي -7

 ؛دهي آنتروپي شانوندست آوردن وزن هر يک از معيارها با استفاده از روش وزنه ب -1

مقياس شده که در نتيجه آن ماتريس ها به ماتريس بي ضرب هريک از اين وزن -9

ها ضرب  مقياس شده به ماتريس قطري وزن ماتريس بي آيد ومقياس موزون به دست مي بي

 گردد.مي

 زير: يآل مثبت و منفي از طريق رابطهحل ايده تعيين راه -4

 (   آل مثبت )حل ايده [ = راهV]بردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس

 (   آل منفي )حل ايده [ = راه V]بردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس

ترين مقادير  ترين مقادير و براي منفي کوچک هاي مثبت، بزرگمقادير براي شاخص بهترين

هاي منفي دار و براي شاخصـترين مق کـهاي مثبت کوچدترين بردار براي شاخصـاست. و ب

 ترين مقدار است. بزرگ

 آل مثبت و منفي هر گزينه از ايده يفاصله يمحاسبه -0

 آل   حل ايده به راه تعيين نزديکي نسبي يک گزينه -6

 هابندي گزينهرتبه -1

 بحث و نتایج

حوضه کوچک  90مورد مطالعه از  يهاي منطقههاي آبريز باالدست مخروط افکنه حوضه

ها چند حوضه کوچک مشترکاً کدام از مخروط افکنه اند که براي تشکيل هر شده تشکيل

عنوان   باالدست هر مخروط افکنه بههاي آبريز  اند. در اين قسمت حوضه دخالت داشته

مخروط افکنه -سيستم حوضه 71مجموع  آبريز محسوب شده و در ييک حوضه
                                                           

 در اين زمينه از تکرار روابط خودداري شده است.به علت محدوديت صفحات مقاله و وجود منابع متعدد فارسي  - 7
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کيلومترمربع و  7/75تا  7/5هاي آبريز از  (. مساحت حوضه9 شناسايي شدند )شکل

(. نسبت 9)جدول  ربع متغير استـکيلومترم 4/4تا  51/5ها از  مساحت مخروط افکنه

 755تا  0ل مخروط افکنه به مساحت کل مخروط افکنه هم از مساحت قسمت فعا

 درصد متفاوت بوده است.

 

 ی شمال ایذهها مناطق فعال و غیرفعال مخروط افکنه (3)شکل 

 تخمین دبی اوجـ 

هاي خاک و پوشش سطح زمين، ميانگين  هاي مورد مطالعه، با توجه به ويژگي در حوضه

هاي  ها در زمان مقدار بارش(. 9متغير بوده است )جدول  35تا  18از  CNوزني مقادير 

 755و  05، 15، 75، 0، 1هاي  ي بازگشتدقيقه در دوره 965و  785، 715، 65، 95

ها و کوتاه بودن زمان  (. با توجه به کوچک بودن حوضه4د )جدول شساله محاسبه 

 11/96ساله که مقدار آن  75ي بازگشت اي با دوره دقيقه 715تمرکز، ميزان بارش 

 متر است به عنوان معيار تخمين دبي اوج در نظر گرفته شد.  ميلي
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 مخروط افکنه در شمال ایذه –های سیستم حوضه  برخی از ویژگی (3)جدول 

میانگین مقدار 
CN 

درصد مساحت 

 مخروط فعال

مساحت مخروط 

    افکنه فعال

مساحت کل مخروط 

    افکنه 

 مساحت

    حوضه
 شماره

87 8/0 51/5 1/7 1/0 7 

85 3/07 19/1 9/4 7/75 1 

81 0/31 91/5 4/5 4/7 9 

87 9/14 51/7 4/4 6/8 4 

89 6/45 63/5 1/7 9/0 0 

84 9/61 14/5 7/7 9 6 

85 755 51/5 51/5 1/5 1 

86 05 50/5 7/5 4/5 8 

81 755 59/5 59/5 0/5 3 

18 755 59/5 59/5 6/5 75 

35 15 51/5 7/5 8/5 77 

85 755 51/5 51/5 7/5 71 

 های مختلف بازگشتی ها و دوره مقدار بارش در زمان (4) جدول
زمان به  بازگشت به سال یدوره

 2 0 11 21 01 111 دقیقه

16/13 01/16 90/11 50/73 03/70 90/75 95 

38/47 43/91 01/97 86/16 33/11 67/74 65 

48/01 99/07 76/49 11/96 75/95 33/73 715 

98/67 03/00 80/41 49/47 94/90 51/10 785 

54/89 17/10 14/64 50/06 87/41 80/99 965 

اي  دقيقه 965تا  95هاي مقادير دبي اوج ناشي از بارش SCSپس از انجام مراحل 

 (. 0د )جدول شساله محاسبه   بازگشت ده يبراي دوره
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 مناطق خطر با روش تاپسیسبندی رتبهـ 

دقيقه با  715بندي مناطق خطر در روش تاپسيس از چهار معيار دبي اوج  براي رتبه

ساله، زمان رسيدن به دبي اوج، مساحت مخروط افکنه فعال و  75بازگشت  يدوره

(. دوازده 6)جدول  مساحت روستاهاي قرارگرفته روي مخروط افکنه فعال استفاده شد

  مورد مطالعه هم به عنوان گزينه در ماتريس وارد شدند.مخروط افکنه 

 ساله )مترمکعب بر ثانیه( 11ی بازگشت دبی اوج ایجادشده از بارش با دوره (0)جدول 
 حوضه دقیقه 31 دقیقه 61 دقیقه 121 دقیقه 131 دقیقه 361

930/0 663/4 453/4 061/1 879/5 7 

767/77 780/77 531/77 366/1 874/1 1 

609/7 095/7 610/7 318/5 961/5 9 

671/75 058/75 034/75 563/8 139/1 4 

973/1 408/1 017/1 779/6 391/1 0 

115/4 917/4 115/4 445/9 614/7 6 

763/5 797/5 783/5 508/5 570/5 1 

096/5 436/5 061/5 910/5 701/5 8 

039/5 007/5 410/5 900/5 794/5 3 

097/5 445/5 454/5 175/5 541/5 75 

043/7 683/7 801/7 065/7 336/5 77 

588/5 515/5 751/5 599/5 553/5 71 

معيارهاي دبي اوج، مساحت منطقه فعال مخروط و مساحت روستاهاي قرارگرفته بر 

ها در نواحي  منطقه فعال مخروط افکنه، مثبت هستند يعني هر چه عدد اين شاخص

باشد  تر باشد خطر ناشي از سيل بيشتر است. معيار زمان رسيدن به دبي اوج مي بزرگ

تر  تر خطر بيشتري داشته و زمان اوج طوالني منفي است، بدين معني که زمان اوج کوتاه
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وزن متغيرهاي وارد شده در مدل شامل مساحت روستاهاي خطر سيل کمتري دارد. 

مستقر در مخروط فعال، مساحت مخروط فعال، دبي اوج و زمان رسيدن به دبي اوج به 

بوده است که درمجموع شناسايي مناطق فعال  559/5و  113/5، 94/5، 416/5ترتيب 

  (.6)جدول  مخروط بيشترين اهميت را دارد

 گیری در روش تاپسیس ایجاد ماتریس تصمیم (6)جدول 

 معیارها ماتریس

 ها گزینه
دبی اوج به 

 مترمکعب بر ثانیه

زمان اوج دبی 

 پیک به دقیقه

مساحت مخروط 

    فعال به

مساحت روستای قرارگرفته 

      بهبر مخروط 

 54/5 51/5 689/751 453/4 7مخروط 

 11/5 19/1 709/10 531/77 1مخروط 

 79/5 91/5 710/84 610/7 9مخروط 

 56/5 51/7 778/14 034/75 4مخروط 

 98/5 63/5 384/11 017/1 0مخروط 

 58/5 14/5 181/80 11/4 6مخروط 

 5 51/5 491/81 783/5 1مخروط 

 57/5 50/5 918/751 061/5 8مخروط 

 57/5 59/5 371/750 410/5 3مخروط 

 5 59/5 759/33 454/5 75مخروط 

 57/5 51/5 119/81 801/7 77مخروط 

 57/5 51/5 571/87 751/5 71مخروط 

 مثبت مثبت منفي مثبت نوع معيار

 4164/5 9458/5 5591/5 1136/5 وزن معيار

حل  پس از انجام مراحل مختلف روش تاپسيس بر اساس ضريب نزديکي به راه

با (. 4و شکل  1بندي شدند )جدول  نظر خطر سيالب رتبه ها از مخروط افکنهآل،  ايده
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مورد  يهاي منطقه بندي خطر سيل در مخروط افکنه آمده از رتبه دست توجه به نتايج به

يعني روستاهاي پرچستان گورويي  0و  1هاي شود که مخروط افکنه مطالعه مشاهده مي

نفر به ترتيب  971حسين موال با جمعيت علي نفر و روستاي پرچستان 7768با جمعيت 

 يگيرند؛ يعني نسبت به بقيه قرار مي 1و  7هاي  در رتبه 4487/5و  7با ضريب نزديکي 

با  75و  1هاي باشند؛ و مخروط افکنه ها بيشتر در معرض خطر سيالب ميمخروط افکنه

اين دو مخروط کمترين ميزان خطر سيل را دارند.  5587/5و  5519/5ضريب نزديکي 

 تر، فاقد جمعيت و سکونتگاه هستند.  عالوه بر ابعاد کوچک

 ها بندی گزینه آل و رتبه حل ایده محاسبه ضریب نزدیکی به راه (7) جدول

 بندی رتبه ضریب نزدیکی گزینه نام روستاها

 7 7 1مخروط افکنه  پرچستان گورويي

 1 4487/5 0مخروط افکنه  پرچستان علي حسين موال

 9 9940/5 4مخروط افکنه  خُنگ اژدر و قلعه کژدمک

 4 1158/5 6مخروط افکنه  خُنگ کمال وند

 0 7690/5 9مخروط افکنه  پرچستان فاضل

 6 7719/5 7مخروط افکنه  پرچستان اُورک و شالو

 1 540/5 77مخروط افکنه  خُنگ کرمعلي وند

 8 5714/5 8مخروط افکنه  خُنگ يار علي وند

 3 5747/5 3مخروط افکنه  علي وند خُنگ يار

 75 57/5 71مخروط افکنه  خُنگ کرمعلي وند

 77 5587/5 75مخروط افکنه  -

 71 5519/5 1مخروط افکنه  -
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 های شمال ایذه بندی خطر وقوع سیالب در مخروط افکنه رتبه (4)شکل 

 گیری نتیجه

پايکوهي و خصوصاً مخروط ترين مخاطرات محتمل در مناطق  وقوع سيل يکي از مهم

هاست و متغيرهاي مختلفي در تأثيرگذاري آن نقش دارند. هدف اين پژوهش،  افکنه

هاي ناگهاني بوده است. از اين رو، روش ها در مقابل سيالب بندي مخروط افکنه اولويت

بندي خطر مورد گيري چندمعياري است براي اولويت تاپسيس که يک روش تصميم

هاي  ن شاخصارفت. در تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه، محققاستفاده قرار گ

متعدد مورفومتري حوضه را به عنوان بيشترين معيار مورد استفاده قرار دادند. اسماعيلي 

( به 7936) ( و محمدي و ملکيان7930) زاده و شاهدي (، رضوي7930) و همکاران

 بندي خطر سيل با روش هشت و شش معيار مورفومتري را در اولويتترتيب ده، 
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ي حداکثر دبي سيالب، از تاپسيس مورد استفاده قرار دادند. در اين مقاله براي محاسبه

پارامترهاي مساحت حوضه، طول و شيب رودخانه، زمان تمرکز حوضه، ميانگين بارش و 

( استفاده شد. لذا اين معيارها به صورت غيرمستقيم CNي منحني )مدت آن و شماره

 تاپسيس مورد استفاده قرار گرفتند.در روش 
 

بندي  ها عامل مهمي در رتبه مورد مطالعه، مناطق فعال مخروط افکنه يدر محدوده

که متغيرهاي مساحت مخروط افکنه و مساحت  طوري اند، به خطر سيل محسوب شده

اند.  بندي را به خود اختصاص داده درصد وزن رتبه 11ها،  روستاهاي مستقر در آن

اي گوگل ارث  ه از تصاوير ماهوارهها با استفاد رو تعيين مناطق فعال مخروط افکنه ازاين

اي براي تحليل مناطق مستعد خطر  تواند در مقياس منطقه بعدي دارند مي که قابليت سه

گيري چندمعياري مانند تاپسيس  هاي تصميم سيل مناسب باشد. استفاده از روش

 هاي توانسته است با در نظر گرفتن متغيرهاي تأثيرگذار، خطر سيل را در مخروط افکنه

تواند مناطق حساس  اي مي بندي در سطح منطقه بندي نمايد. اين رتبه شمال ايذه رتبه

به خطر را نشان دهد و در صورت ضرورت، به مطالعات ژئومورفولوژيکي تفصيلي و 

 تر نياز خواهد بود. مطالعات ميداني دقيق
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 منابع

 پتانسیل عیینـت(، 7930نکو ) نـعيسي و پروين روشنگي، ـجوکار سره ؛اسماعيلي، رضا -

 یحوضه مازندران، استان موردی ی)مطالعه تاپسیس، روش از استفاده با خیزیسیل

 .11-81 صص ،7 يشماره ،3 يدوره طبيعي، جغرافياي گلندرود(، آبریز

 های ژئومورفولوژیکی جهت شناسایی ارزیابی تکنیک(، 7935) بهرامي، شهرام و کاظم بهرامي -

خیزی در چهار  های قدیمی و جدید به منظور تعیین مناطق مستعد سیلافکنهمخروط 

، صص 11 يه، شمار3  يه، جغرافيا و توسعه، دورخورده مخروط افکنه در زاگرس چین

756-83 . 

 های ژئومورفیک تشخیص واکنش(، 7930عي )ابوالقاسم و مريم ربيمدي، اميراح ؛هديثقفي، م -

های تکتونیکی و تغییرات آب و هوایی  دشت بیرجند به فعالیت های جنوبمخروط افکنه

، صص  01  ي، شماره15 يريزي، دوره جغرافيا و برنامه های میدانی، با استفاده از داده

774- 31. 

(،  7939اکبر شايان يگانه ) قاسم و عليمونسيان،  ؛ابوالقاسماميراحمدي،  ؛آبادي، جواد جمال -

ها با  زهکشی و مخروط افکنه یی گسل کمایستان بر شبکهبررسی تأثیرات تکتونیک

آمايش  های شمالی ارتفاعات جغتای، های ژئومورفیک در دامنه استفاده از شاخص

 . 69-84، صص 77 يه، شمار4ي هفضا، دور جغرافيايي

بندی عوامل  اولویت(، 7930رضا و سميه فخرالدين )اسماعيلي،  ؛جوکار سرهنگي، عيسي -

مورفومتری مؤثر بر تشکیل مخروط افکنه با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره 

هاي طبيعي ايران،  اکوسيستم جنوبی البرز، استان سمنان(، یموردی: دامنه ی)مطالعه

 .77-11، صص 1 يه، شمار1 يهدور

 یضهی حوها خیزی زیرحوضه بندی سیلاولویت(، 7930زاده، سمانه و کاکا شاهدي ) رضوي -

-46، صص 4 يه، شمار1 يه، دورTOPSISو  AHPآبخیز طالقان با استفاده از تلفیق 

99. 
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ساخت،  بررسی نقش نو زمین(، 7931محمد و غالمرضا زارع )کيا، شريفي ؛شايان، سياوش -

 یها )مطالعهعوامل مورفوکلیماتیک و آنتروپوژنیک در پیدایش و تحول مخروط افکنه

، 1 يه، شمار14 يهريزي محيطي، دور جغرافيا و برنامه گرمسار(، یموردی: مخروط افکنه

 . 10-88صص 
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