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ارزیابی اثر زیرساختهای جادهای در میزان سیلخیزی حوضه آبخیز
مادرسو استان گلستان
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کشتکار3

 1دانشجوی دکتری ،گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستمها ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
 2دانشیار ،گروه برنامهریزی محیطزیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
 3دانشجوی دکتری ،گروه برنامهریزی محیطزیست ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
(تاریخ دریافت1317/12/22 :؛ تاریخ تصویب)1311/12/20 :

چکیده
سیل به عنوان یکی از بالیای طبیعی در حوضه آبخیز گلستان موجب پیامدهای منفی اقتصادی-اجتماعی و محیطزیستی زیادی شده
است .در این پژوهش ،به منظور ارزیابی اثر زیرساختهای جادهای در میزان سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان ،از روش
تحلیل سلسله مراتبی و آنالیز حساسیت متغیرهای اثرگذار بر وقوع سیل استفاده شد .ابتدا الیههای رقومی تاثیر گذار بر وقوع سیل شامل
شیب زمین ،بارندگی ،فاصله از پلهای احداث شده ،تراکم زهکشی و ارتفاع زمین در محیط نرم افزار  ArcGIS10.2تهیه شد .مقایسات
زوجی در قالب پرسشنامه و براساس نظرات کارشناسان مختلف انجام و وزن هریک از معیارها در نرم افزار  Expert choiceبه دست
آمد .سپس نقشه مناطق مستعد سیل تهیه و براساس وقایع سیلهای گذشته و با استفاده از منحنی  ROCدر نرم افزار SPSS 19
اعتبارسنجی شد .نتایج نشان داد متغیر فاصله از پلهای احداثشده و ارتفاع از سطح دریا به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را دارند.
اعتبارسنجی نقشه نیز دقت  %00را نشان داد .آنالیز حساسیت مدل نیز اثبات کرد متغیر فاصله از پلهای احداثشده بیشترین تاثیر را بر
سیلخیزی منطقه داشته است .بنابراین ،احداث پلهای غیراستاندارد به عنوان یکی از زیرساختهای جادهای مؤثر بر رژیم جریان و
مهندسی رودخانه ،می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل دخیل در وقوع سیلهای حوضه آبخیز مادرسو در نظر گرفته شود.

کلید واژهها :وقوع سیل ،زیرساختهای جادهای ،پلهای غیراستاندارد ،آنالیزحساسیت ،حوضه آبخیز مادرسو

 نویسنده مسئول:

Email: ebrahimi.iran72@gmail.com

38

سرآغاز
کشور ایران یکی از کشورهای درحال توسعه در خاورمیانه است
که از جهات مختلف از جمله گسترش راههای ارتباطی ،طراحی
و احداث پلهای استاندارد نیازمند برنامهریزی و مدیریت پایدار
است .هیدرولوژی حوضه آبخیز و مولفههای مختلف بیالن از
جمله میزان رواناب و سیلخیزی آنها بشدت تحت تاثیر
کاربریهای مختلف و خصوصیات فیزیکی حوضه آبخیز است
) .(Saghafian et al., 2008عوامل انسانی میتوانند به شدت
سیلخیزی حوضه آبخیز را افزایش داده و موجب وقوع سیلهای
بسیار سهمگین و خطرناک شود .به عنوان مثال گسترش
شهرسازی و مناطق نفوذناپذیر در یک حوضه آبخیز میتواند
درصد تولید رواناب سطحی را افزایش داده و به تبع آن احتمال
سیالبیشدن جریان رودخانهها افزایش یابد ) Sharifi et al.,
 .(2008; Kia et al., 2012یکی از دخالتهای انسانی مهم در
زمینه اثرگذاری بر میزان سیلخیزی و خسارتهای ناشی از آن،
طراحی و ساخت پلهای غیراستاندارد و نامناسب است که موجب
کاهش سیلگذری رودخانه و مسدود کردن تقریبی مسیر جریان
میگردند .تاثیر این مورد در حوضههای آبخیز جنگلی دوچندان
میشود؛ زیرا در زمان وقوع سیل تنه درختان و درختچههایی که
سیل به همراه دارد ،در مجرای پلهای احداث شده به دام افتاده
و بخاطر مسود شدن نسبی جریان رودخانه و سیلگرفتگی،
خسارتهای زیادی به اراضی مجاور ،جادههای اطراف ،پلهای
احداث شده و مناطق مسکونی وارد میشود ).(Bates, 2012
با توجه به اینکه حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان یکی از
حوضههای آبخیز جنگلی کشور بوده و سابقه طوالنی در وقوع
سیلهای خطرناک و ویرانگر دارد ،لزوم توجه هرچه بیشتر به
این حوضه آبخیز و عوامل موثر بر وقوع سیل را میطلبد
) .(Rahmati et al., 2015bیکی از سیلهای مهیب این
حوضه آبخیز مربوط به سال  1302بوده که موجب تلفات سنگین
انسانی و خسارتهای جدی اقتصادی شد که براساس اعالم
ستاد حوادث مترقبه کشور این سیل از نظر خسارات اقتصادی
رتبه پانزدهم و از نظر تلفات جانی رتبه اول را در ایران به خود
اختصاص داده است (پناهی و علیجانی .)1312 ،در مطالعهای
دیگر شریفی و همکاران به بررسی عوامل و اثرات سیالبهای
این حوضه آبخیز پرداختند و نتایج نشان داد که حساسیت حوضه
آبخیز نسبت به وقوع سیل بسیار باالست و دخالتهای انسانی
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میتواند میزان سیلخیزی را کنترل و یا تشدید کند )Sharifi

 .(et al., 2012براساس نتایج محمدی استادکالیه و همکاران
سیالب مزبور تاثیر زیادی بر مورفولوژی رودخانه (طول قوس،
طول موج ،ضریب مئاندری) و اراضی اطراف داشته است که این
تغییرات مورفولوژی رودخانه نیز به نوبهخود در آینده موجب تغییر
رژیم هیدرولوژیکی حوضه آبخیز و خصوصیات جریان آن
میشود (محمدی استادکالیه و همکاران .)1301 ،یوسفی و
همکاران وقوع سیل در حوضه آبخیز جده عربستان را با استفاده
از روشهای آماری دومتغیره و چندمتغیره شبیهسازی کرده و
عوامل موثر بر آن را نیز تحلیل نمودند .نتایج ایشان نشان داد
که وقوع سیالبهای این حوضه آبخیز ناشی از عوامل طبیعی
بوده ولی عوامل انسانی بصورت چشمگیری خسارت ناشی از آن
را تشدید میکند ) .(Youssef and Pradhan, 2016رحمتی
و همکاران بر اساس موقعیت سیالبهای گذشته به بررسی
پتانسیل سیلخیزی حوضه آبخیز گلستان پرداختند .نتایج این
تحقیق نان داد بخش اعظمی از حوضه آبخیز گلستان مستعد
سیالبهای خطرناک است و نیازمند نگاه مدیریتی ویژهای است
) .(Rahmati et al., 2015bسقفیان و همکاران پس از بررسی
تغییرات کاربری اراضی و شرایط هیدرولوژیک حوضه آبخیز
گلستان به این نتیجه رسیدند پتانسیل سیلخیزی در این حوضه
به میزان حداکثری بوده و برنامهریزیهای توسعه نیازمند دقت
و مدیریت ویژه است ) .(Saghafian et al., 2008تهرانی و
همکاران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان ()SVM
مناطق مستعد وقوع سیل حوضه آبخیز  Terengganuرا
شناسایی نموده و بیان کردند که متغیرهای انسانی ازجمله
طراحی و ساخت جادهها و مدیریت کاربری اراضی تاثیر فراوانی
در تشکیل رواناب ،تغییر رژیم جریان رودخانهها و وقوع سیلهای
مرگبار دارد ).(Tehrany et al., 2015
بنابراین با توجه به اهمیت تعیین میزان اثرگذاری پلهای
احداثشده (به عنوان مهمترین زیرساخت جادهای تاثیر گذار بر
شرایط جریان رودخانه) ،ارائه روشی نوین مبتنی بر تجزیه
وتحلیل حساسیت متغیرها نسبت به وقوع سیالب در حوضه
آبخیز مادرسو و اعتبارسنجی نتایج براساس وقوع سیل و
آبگرفتگیهای گذشته بسیار حائز اهمیت است .هدف اصلی این
پژوهش ارزیابی کارایی فرایند تحلیل سلسه مراتبی()AHP( )1
در ارزیابی پتانسیل سیلخیـزی حـوضه آبخیـز مادرسـو و تعیین

ارزیابی اثر زیرساختهای جادهای در میزان سیلخیزی حوضه آبخیز ( ...الهام ابراهیمی و همکاران)

سهم اثرگذاری پلهای احداثشده در وقوع سیالب است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز مادرسو در جنوب شرقی دریای خزر و بین
طولهای جغرافیایی  45درجه و  20دقیقه و  41درجه و 21
دقیقه شرقی و عرضهای جغرافیایی  31درجه و  44دقیقه و 37
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درجه و  32دقیقه شمالی قرار گرفته است (شکل  .)1این حوضه
آبخیز با مساحتی بیش از  2522کیلومترمربع ،مهمترین حوضه
آبخیز استان گلستان از نظر سیلخیزی است .متوسط بارش این
حوضه آبخیز بر اساس آمار بارندگی ایستگاههای منطقه 142
میلیمتر ،متوسط دمای حداقل ساالنه و متوسط دمای حداکثر
ساالنه به ترتیب برابر  -4/4و  33درجه سانتیگراد است.

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز مادرسو

روش
انتخاب عوامل مؤثر در وقوع سیل و سیلگرفتگی
از آنجائیکه عوامل زیادی از جمله پلهای احداثشده ،تراکم
زهکشی رودخانهها ،بارندگی ،شیب و ارتفاع زمین بر شرایط
هیدرولیکی رودخانه و وقوع سیل تاثیر گذارند ) Bates et al.,
 ،(2012در این پژوهش این متغیرها برای پیشبینی مکانی
پتانسیل وقوع سیل و تعیین سهم هریک از این متغیرها در
سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو انتخاب شدند .براساس
اطالعات موجود درخصوص موقعیت مکانی پلهای احداث شده
در مسیر رودخانههای حوضه آبخیز مادرسو و استفاده از نرم افزار
 ،Google Earth proنقشه فاصله از پلهای احداثشده بوسیله
ابزار  Multi Bufferدر نرمافزار  ArcGIS10.2تهیه شدشد.
نقشه تراکم زهکشی رودخانههای منطقه مورد مطالعه براساس

الیه رقومی شبکه جریان حوضه آبخیز گلستان در نرم افزار
( ArcGIS 10.2با استفاده از ابزار  )Line densityتهیه شد.
نقشه حاصل به سه کالس کمتر از  2/11-2/55 ،2/11و بزرگتر
از  2/11کیلومتر بر کیلومترمربع گروهبندی شد .همچنین به
منظور تهیه نقشه عامل بارندگی دادههای بارندگی  12ایستگاه
بارانسنج در دوره زمانی  1303-1312جمعآوری شد .پس از
بررسی دقت روشهای مختلف درونیابی در نرم افزار ArcGIS
 ،10.2نقشه توزیع میانگین بارندگی ساالنه حوضه آبخیز مادرسو
بر اساس روش کریجینگ معمولی (به دلیل وجود کمترین خطا)
تهیه شد و به سه کالس کمتر از 342-542 ،242-342 ،242
و بیشتر  542میلیمتر گروهبندی شد .نقشه ارتفاع از سطح دریا
منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل رقومی ارتفاع (با قدرت
تفکیک  32متر) و نرم افزار  ArcGIS 10.2تهیه شد .درنهایت
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این نقشه به پنج کالس کمتر از  422متر-1422 ،422-1222 ،
 1422-2222 ،1222و بیشتر از  2222متر گروهبندی شد .به
منظور تهیهی نقشه شیب از مدل رقومی ارتفاع(( )2با قدرت
تفکیک  32متر) و نرم افزار  ArcGIS 10.2استفاده شد.
تعیین وزن متغیرهای اثرگذار بر وقوع سیل
برای تعیین وزن معیارها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی )Saaty,

 (1980استفاده شد .این وزندهی بر اساس اهمیت نسبی هر
پارامتر در پتانسیل آب زیرزمینی انجام گرفت .برای انجام
مقایسههای جفتی از روش  Saatyاستفاده شد (جدول  .)1در
این فرایند هر دو پارامتر با توجه به اهمیت نسبی آنها در
پتانسیل منابع آب زیرزمینی ،درقالب یک پرسشنامه ،دو به دو
مقایسه شد (Rahmati, 2015a).در نهایت ماتریس مقایسات
جفتی و وزن نرمال شده پارامترها براساس نظرهای ده ()12
کارشناس خبره و با استفاده از نرم افزار Expert Choice 11
به دست آمد.
جدول( :)1مقیاس انجام مقایسههای زوجی
تعریف
اهمیت مساوی
نسبتا مهمتر
اهمیت زیادتر
اهمیت فوق العاده زیادتر
ارزشهای بینابینی

درجه اهمیت
1
3
4
1
2، 1، 5، 0

همچنین مقایسات انجام شده زمانی قابل قبول است که نرخ
سازگاری( )CR( )3آن ها کمتر از  2/1باشد ).(Saaty, 1980
مقدار نرخ سازگاری بر اساس رابطههای ( 1و  )2به دست میآید.
()1

)CI = ( - n)/(n - 1

()2

CR = CI/RI

که در این رابطهها n ،λ ،CI ،و  RIبه ترتیب عبارتند از نسبت
سازگاری ،میانگین بردار سازگاری ،تعداد پارامترها و شاخص
تصادفی که مقدار آن به تعداد پارامترها بستگی دارد .نرخ تاثیر
( )Rبر اساس اثر نسبی کالسهای هر پارامتر در پتانسیل سیل
خیزی و از طریق جمعآوری نظر ده کارشناس تعیین شد .این
نرخها عبارتند از  5 ،3 ،2 ،1و  4و به ترتیب بیانگر پتانسیل

اثرگذاری خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد در سیل خیزی
حوضه آبخیز است.
تعیین شاخص پتانسیل سیلخیزی و وقوع آب گرفتگی
به منظور تعیین شاخص پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز از
روش ترکیب خطی وزنی( )WLC( )5که رایجترین تکنیک در
تحلیل ارزیابی چندمعیاری است ،استفاده شد )Rahmati et al.,
 .(2015cشاخص پتانسیل سیلخیزی حوضه آبخیز مطابق
رابطه ( )3برای هر پیکسل محاسبه شد.
()3

FPI = (Dbw × DbR) + (Ddw × DdR) + (Rfw
(× RfR) + (Aw × AR) + (Sw × SR

که در آن  A ،Rf ،Dd ،Db ،FPIو  Sبه ترتیب عبارتند از
شاخص پتانسیل سیلخیزی ،فاصله از پلهای احداثشده ،تراکم
زهکشی ،تراکم زهکشی ،بارندگی ،ارتفاع و شیب زمین .همچنین
اندیسهای  Wو  Rبه ترتیب بیانگر وزن پارامتر و نرخ تاثیر
کالس مربوطه است .در نهایت نقشه پیشبینی پتانسیل
سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو در نرم افزار ArcGIS10.2
تهیه شد.
تعیین سهم اثرگذاری پلهای احداث شده در
سیلخیزی
آنالیز حساسیت متغیرهای ورودی یکی از روشهای تعیین میزان
اثرگذاری آنها بر سیلخیزی حوضه آبخیز است .به منظور تعیین
اثرگذاری پلهای احداثشده در سیلخیزی حوضه آبخیز
مادرسو ،آنالیز حساسیت متغیرهای ورودی مدل پیشبینی
پتانسیل سیلخیزی براساس روش حذفی انجام شد .در طی آنالیز
حساسیت مدل پیشبینی ،در هر مرحله یکی از متغیرهای ورودی
مدل (فاصله از پلهای احداثشده ،تراکم زهکشی ،بارندگی،
ارتفاع و شیب زمین) حذف شده و نقشه پیشبینی پتانسیل
سیلخیزی بر پایه فقط چهار پارامتر باقیمانده تهیه شد .دقت
پیشبینی مدل در هر حالت با روش منحنی ( ROC)4در نرمافزار
 SPSS 19تعیین شد ) .(Tehrany et al., 2014aمساحت زیر
این منحنی ( )AUC()1معیار کمی مناسبی برای ارزیابی دقت
مدل در هر مرحله از آنالیز حساسیت است ).(Oh et al., 2011

ارزیابی اثر زیرساختهای جادهای در میزان سیلخیزی حوضه آبخیز ( ...الهام ابراهیمی و همکاران)

نتایج
تهیه نقشههای اولیه پیشبینی سیلخیزی حوضه آبخیز
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ارتفاع و شیب زمین منطقه مورد مطالعه در شکل ( )2نشان داده
شده است.

نقشههای فاصله از پلهای احداثشده ،تراکم زهکشی ،بارندگی،

شکل ( :)2نقشه متغیرهای ورودی مدل پیشبینی سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو

وزن نرمال شده متغیرهای ورودی پیشبینی
سیلخیزی و نقشه نهایی
ماتریس مقایسههای زوجی و وزن نرمال شده متغیرهای مورد
نظر در شکل ( )3نشان داده شده است .همچنین مقدار نرخ
سازگاری ( )CRپس از محاسبه نسبت سازگاری و میانگین بردار

سازگاری 2/21 ،به دست آمد که سازگاری مقایسههای جفتی و
وزنهای به دست آمده را تایید مینماید ) Rahmati et al.,
 .(2015cنقشه نهایی پیشبینی سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو
در شکل ( )5نشان داده شده است.
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شکل ( :)3وزن نرمال شده هر یک از متغیرهای ورودی روش AHP

شکل( :)4نقشه پتانسیل سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو
سهم اثرگذاری پلهای احداث شده در سیلخیزی
حوضه مورد مطالعه

نتیجه اعتبارسنجی دقت مدل حاصل از مشارکت پنج متغیر
ورودی اثرگذار بر سیلخیزی حوضه مادرسو که براساس روش
منحنی  ROCو وقوع سیالب های گذشته به دست آمده ،در
شکل ( )4نشان داده شده است .براساس معیار مساحت زیر
منحنی ،دقت مدل پیشبینی سیلخیزی  00درصد به دست آمد.
پس از انجام آنالیز حساسیت مدل پیشبینی سیلخیزی ،نتایج
نشان داد که متغیر فاصله از پلهای احداثشده (به عنوان
مهمترین زیرساخت جاده ای مرتبط با مهندسی رودخانه) دارای
بیشترین تاثیر بر وقوع سیل در حوضه آبخیز مادرسو است.

شکل ( :)5منحنی  ROCحاصل از اعتبارسنجی
نقشه پتانسیل وقوع سیل

عالوه بـر معیار کمـی مساحت زیر منحنـی و آنالیـز حسـاسیت

ارزیابی اثر زیرساختهای جادهای در میزان سیلخیزی حوضه آبخیز ( ...الهام ابراهیمی و همکاران)

متغیرهای ورودی مدل پیشبینی سیلخیزی ،براساس
تحلیلهای مکانی موقعیتهای ثبت شده سیلهای گذشته و
موقعیت پلهای احداث شده نیز میتوان به این نتیجه رسید که
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پلهای احداث شده در این حوضه تاثیر زیادی بر تشدید
سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو دارد (شکل .)1

شکل ( :)6تحلیل ارتباط مکانی موقعیت پلهای احداثشده و وقوع سیالبهای گذشته

نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که عوامل فاصله از پلهای
احداثشده و تراکم زهکشی بیشترین تاثیر را بر دقت مدل
پیشبینی سیلخیزی دارند؛ زیرا با حذف هریک از آنها از فرایند
مدلسازی ،دقت پیشبینی مدل به ترتیب  14/3و  4/5درصد
افت نمود (جدول  .)2متغیر تراکم زهکشی ،یک عامل طبیعی
بوده که تحت تاثیر خصوصیات فیزیکی حوضه آبخیز و
زمینشناسی منطقه تغییر میکند .این درحالی است که متغیر
فاصله از پلهای احداثشده یک عامل انسانی است که در
برنامهریزیها و طرحهای اجرایی حوضههای آبخیز قابل ارزیابی
است.
جدول ( :)2نتایج آنالیز حساسیت متغیرهای ورودی مدل
پیشبینی سیلخیزی
متغیر ورودی
فاصله از پلهای احداثشده
تراکم زهکشی
بارندگی
شیب زمین
ارتفاع

میزان افت دقت ( )%به ازای
حذف متغیر مربوطه
14/3
4/5
2/4
4/1
3/1

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق اثر پلهای احداثشده در حوضه آبخیز گلستان
به عنوان مهمترین زیرساخت جادهای که ارتباط تنگاتنگ با
مهندسی رودخانه و رژیم جریان دارد ،بررسی شد .بررسی تاثیر
سازههای احداثی در مسیر جریان از مهمترین مباحث مطرح در
مهندسی و ساماندهی رودخانهها است که در اغلب موارد و در
بازههای مختلف آن ،کاهش عرض در مقاطع رودخانه و به تبعیت
از آن کاهش ظرفیت عبور جریان را در پی دارد .پلها بهعنوان
مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای هستند که دارای
نقش استراتژیک و اهمیت باالیی هستند .اما همهساله با بروز
سیل ،تعداد کثیری از پلها تخریب میشوند ،یکی از دالیل
تخریب پلها را میتوان عدم جدی گرفتن مباحث هیدرولیکی
و هیدرولوژیکی توسط مهندسین طراح پل مربوط دانست
(سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )1301 ،بهطوری که با
بررسی هیدرولیک جریان ،رفتار رودخانه و انجام اقدامات
مهندسی بهجا میتوان ضمن ایمنسازی مناطق مورد نظر و
پیشبینی رفتار رودخانهها ،از صرف هزینههای بسیار زیاد نیز
جلوگیری نمود (شهربانیان .)1312 ،یافتههای این تحقیق نشان
داد که سیلخیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان تحت
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تاثیر متغیرهای چندگانه طبیعی و انسانی است که با یافتههای
رحمتی و همکاران ) (Rahmati et al., 2015cو ثقفیان و
همکاران )(Saghafian et al., 2008مطابقت دارد .همچنین
از بین متغیرهای ورودی مدل پیشبینی ،بر اساس آنالیز
حساسیت آنها میتوان اظهار کرد که طراحی و اجرای پلهای
منطقه مورد مطالعه نادرست و نامناسب است .پلهایی که
براساس اصول مهندسی رودخانه و بدون درنظر گرفتن شرایط
جریان رودخانه ساخته شدهاند ،موجب تجمع جریان در باالدست
این پلها و تخریب اراضی مجاور و فرسایش و تخریب شدید در
پایین دست میشود .حوضه آبخیز مادرسو یکی از حوضههای
جنگلی بوده که بصورت طبیعی از لحاظ فیزیوگرافی دارای
پتانسیل سیلخیزی باالیی است؛ با این وجود در زمان وقوع سیل
تنه درختان که توسط سیل حمل میشود ،در مجرای پلها به
دام افتاده و مسیر جریان را مسدود مینماید .این عامل موجب
جلوگیری از تخلیه سیل در باال دست پل و به تبع آن افزایش
توان تخریب جریان میشود .بنابراین برنامههای توسعهایی که
در حوضههای آبخیز انجام میگیرد ،بایستی مطابق بر شرایط
طبیعی و پتانسیل منطقه باشد .در غیراینصورت توسعه صورت
گرفته ،توسعهای ناپایدار خواهد بود که خسارتهای جبران
ناپذریری برای جامعه انسانی و اکوسیستم خواهد داشت
).(Tehrany et al., 2014a
در دهه اخیر سیلهای زیادی در حوضه آبخیز مادرسو اتفاق
افتاده که خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی به دنبال داشته
است .از آنجا که سیل در طول دهههای گذشته شایعترین فاجعه
طبیعی در سراسر جهان به حساب میآید و بسیاری از پیامدهای
محیطی و اجتماعی و اقتصادی را در دشت سیالبی آسیب دیده
ایجاد میکند )Marchand et al., 2009; Pradhan and
Youssef, 2011; Taylor et al. 2011; Dawod et al.,
;2012; Vorogushyn et al., 2012; Heidari, 2014
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 (Foudi et al., 2015بنابراین بایستی قبل از هرگونه
برنامهریزی برای توسعه حوضههای آبخیز ،اثرات و پیامدهای آن
را به صورت جدی مورد ارزیابی قرار داد.
در راستای تکمیل این تحقیق ،به محققان و عالقمندان توصیه
میشود با استفاده از ابزاهای سیستم اطالعات جغرافیایی
) (GISو تکنیک های سنجش از دور ) (RSکه سهم قابل
توجهی در تجزیه و تحلیل خطرات طبیعی دارند )Vahidnia et
al. 2010; Haq et al. 2012; Patel and Srivastava
;2013; Pourghasemi et al. 2013; Jaafari et al. 2014
 (Moel et al. 2014به تولید نقشههای خطر سیل پرداخته و

از آنها در برنامهریزی مسیر آینده رشد شهرها استفاده نمایند.
همچنین پیشنهاد میشود عالوه بر رویکر سلسله مراتبی از دیگر
رویکردهای رایج در مدلسازی خطرهای طبیعی همچون نرخ
تناوب (Pradhan et al. 2011; Lee et al. 2012; ) )FR
 ،(Tehrany et al. 2015منطق فازی ) ;Pradhan 2011
 ،(Perera and Lahat 2014رگرسیون لجستیک
( ،(Pradhan 2010; Tehrany et al. 2014a))LRشبکه
عصبی مصنوعی (Varoonchotikul, 2003; Kia ) )ANN
 (et al., 2012; Lohani et al. 2014و مدل وزن شواهد
( (Dahal et al. 2008; Tehrany et al. 2014b) )WoEنیز
استفاده شود و از این قبل از هر گونه اقدام توسعهای آثار و
پیامدهای آن را در نظر گرفته و از توسعه زیرساختهای زیان
بار و دارای اثرات منفی جلوگیری نمایند.
یادداشت ها
Analytic Hierarchy Process
Digital Elevation Model
Consistency Ratio
Weighted Linear Composition
Receiver Operating Characteristic
Area Under Curve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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