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چکیده
امروزه عوامل مختلفی همچون رشد بیرویه جمعیت ،تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانهها در کنار عوامل اقلیمی در مناطق
شهری سبب گسترش سیالبهای شهری شده است .شهر ایالم هم از این شرایط مستثنی نیست؛ بهطوری که این پدیده باعث تخریب
و خسارات زیادی به مناطق مسکونی ،راههای ارتباطی ،اراضی زراعی و باغات در طی چند سال گذشته شده است .هدف از این پژوهش
ارزیابی و پهنهبندی محدودههای سیلخیز در شهر ایالم است .بدینمنظور معیارهایی همچون شیب ،ویژگیهای زمینشناسی،
جانگاری ،آبراهه ،خاک و کاربری اراضی انتخاب و توسط تحلیل سلسلهمراتبی و مدل فازی مورد وزندهی و استانداردسازی قرار
گرفتند .در نهایت نقشه پهنهبندی نهایی با همپوشانی نقشههای وزندهیشده برای هر معیار در سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه
شد .بررسی و تحلیل نهایی نقشه بهدستآمده بیانگر آن است که نواحی شمال و شمال غرب دارای بیشترین ظرفیت در برابر خطر
سیل هستند .همچنین نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه  0/6درصد در طبقه آسیبپذیری بسیار باال 6/29 ،درصد در طبقه
آسیبپذیری باال 20/92 ،درصد در طبقه آسیبپذیری متوسط 50/23 ،درصد در طبقه آسیبپذیری کم و  21/95درصد در طبقه
آسیبپذیری بسیار کم قرار دارند.
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Abstract
arious factors such as overcrowding, land leveling and occupation of rivers along with climatic factors
in urban areas have caused urban flooding .The city of Ilam is no exception; This has caused a lot of
damage to residential areas, roads, fields and farmlands over the past few years. The purpose of this study
is to evaluate and zoning flood-prone areas in Ilam. For this purpose, criteria such as slope, geological features, topography, streamflows, soil and land use were selected, weighted and standardized by hierarchical
analysis and fuzzy model.Then, zoning map with overlapping the weighted maps for each criterion was prepared in the GIS. Final analysis of the map shows that the north and northwest areas have the highest potential for flood risk. The results also showed that 0.60% of the total area are in very high vulnerability category
and 6.29% in high vulnerability class, 20.92% in the average vulnerability class, 50.23% in low vulnerability
class and 21.95% in the very least vulnerable category.
Keywords: Zoning, Flood, Fuzzy model, GIS, Ilam City
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مخاطرات محیطی هر ساله خسارتهای بسیار فــراوانــی را
در سراسر جهان و ایــران به بار م ـیآورد[ .]1شواهد نشان میدهد
که خسارات ناشی از سیل بیشتر از سایر سوانح طبیعی است[.]2
سیالبهای اخیر بـهوقــو ع پیوسته در بسیاری از مناطق سبب
خــســارتهــای زیـ ــادی بــه بــخــش ک ــش ــاورزی ،شــیــات ،مسکن و
زیــرســاخ ـتهــا ش ــده و بــه ش ــدت روی فــعــالــیـتهــای اجــتــمــاعــی و
اقتصادی تأثیر گذاشته است[ .]4 ،3در طی سالهای  1900تا
 2015میالدی در اثر وقوع سیالبها مرگ  7میلیون انسان و 600
میلیارد دالر خــســارت گ ــزارش شــده اســت .گسترش وقــوع چنین
سوانحی است که ضرورت انجام تحقیقات زیادی را همیشه مطرح
میکند .در این قسمت میتوان به مطالعات طبیبی ( )1384اشاره
کــرد که با استفاده از مــدلهــای منطق بولین و فــازی در سامانه
اطالعات جغرافیایی به مطالعه پهنهبندی تــوان سیلخیزی با
توجه به ویژگیهای زمینریختشناسی حوضه آبریز شهر سبزوار
پرداخت[ .]5در ادامــه میتوان بر مطالعات بهنیافر و همکاران
( )1395تأ کید کرد که آنها به بررسی حساسیت سیالب با استفاده
از روش ایاچپی در شهر شاندیز مشهد پرداختند .عوامل پوشش
گیاهی ،ترا کم زهکشی ،انحنای پروفیل خــاک ،زمینشناسی،
ضریب نگهداشت ،ارتفاع ،بارش ،فاصله از رودخانه و کاربری اراضی
بهعنوان عوامل مؤثر در سیالب شهر شاندیز انتخاب و وزندهی
شدند .پهنههای بحرانی در محدودههای ترا کم روستاها ،فضاهای
تفریحی ییالقی و کاربریهای گردشگری و شبکههای دسترسی به
کالنشهر مشهد هستند .نکته حائز اهمیت اینکه تعرض به بستر
رودخانه از طریق نفوذ مناطق مسکونی به حریم رودخانه و عدم
رعایت اصــول مهندسی و طراحی نامناسب سازههایی مانند پل
باعث تشدید سیل در منطقه هستند[ Srinivasa.]6و Mayaja
( )2016با استفاده از روش ایاچپی به پهنهبندی خطر سیالب در
رودخانه پامپا در هندوستان پرداختند .آنها عوامل تراکم جمعیت،
بارندگی ،کاربری ،خاک ،شیب ،زمینریختشناسی ،ارتفاع و جاده
را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که ترا کم جمعیت با مقدار
 0/35دارای بیشترن وزن و کمیت جاده با مقدار  0/038دارای
کمترین وزن است[.]7
اما آنچه که بر اهمیت سیالب و وقوع خسارات ناشی از آن در
این مطالعات و یا مطالعات دیگر میافزاید ،قرارگرفتن مرا کز انسانی
و شهری در محدوده سیلخیز است[ .] 8پیچیدگی محیطهای
شهری و زیرساختهای مربوط به زهکشی تأثیر زیادی بر تشکیل
روانابهای سطحی دارد[ .]9سیالب در محدودههای شهری در
سطوح صاف و غیرقابل نفوذ که با سامانه زهکشی مصنوعی توسط
بشر ساخته شده ،با سرعت باال اتفاق میافتد .با توجه به این عامل
حالت شهری باعث ازدیاد حجم ،شدت رواناب و وقوع سیالب در
مناطق پایین دست میشود [ .]10به عبارتی پیچیدگی محیطهای
شهری و زیرساختهای مربوط به زهکشی تأثیر زیادی بر تشکیل
روان ــاب سطحی دارد[ .]9بنابراین بــا تــوجــه بــه شــرایــط توسعه
نامناسب شهری در بیشتر مناطق از یکسو و ماهیت غیرمترقبه

بــودن سوانح طبیعی همچون سیل ،لــزوم اتخاذ سریع و درست
تصمیمها ،اجــرای عملیات ،بهکارگیری مدلها و مبانی نظری
بسیار احساس میشود .بهکارگیری علومی مانند تکنیک سنجش
از راه دور ،سامانه اطالعات جغرافیایی و روشهای تصمیمگیری
سلسلهمراتبی به برنامهریزان کمک خواهد کرد[ ]10تا با ارزیابی
سریع از ظرفیت خطرات طبیعی از جمله سیل در جهت کاهش آثار
زیانبار ناشی از آن اقدام کنند.

مبانی نظری
شـهــر اث ــر مــانــدگــار تــاریـخــی و واح ــد جـغــرافــیــایــی و اجتماعی
تــکــامـلپــذیــر اس ـ ــت[ ]11کــه بــا گـسـتــرش بـعــد کــال ـبــدی و مسئله
شهرنشینی و همچنین افزایش تدریجی تعداد شهرها در جهان و
تداوم بارگذاریهای محیطی و اقتصادی بر بستر آنها لزوم توجه
بیشتر به آنها را ضروری ساخته است[ .]12در واقع شهر بهعنوان
یک منبع توسعه[ ]13نیازمند مدیریتی پویا در تمامی ابعادش
اســت .یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بــزرگ جهان
با آن روبهرو هستند ،موضوعات سوانح طبیعی است[ .]14سوانح
طبیعی ،پدیدهای طبیعی است که در محدوده سکونت بشر اتفاق
افــتــاده و زندگی او را تهدید ک ــرده[ ]15و از طــرف دیگر موجبات
تضعیف و نابودی توانمندیهای اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی
مانند خسارات جانی و مالی ،تخریب تأسیسات زیربنایی و کاهش
زمینههای اشتغال در جامعه خواهد شد[ .]16بنابراین شناخت
و ایجاد ظرفیت بــرای مقابله با مخاطرات طبیعی بــرای جوامعی
که بهطور فزاینده با بالیای طبیعی مواجه هستند[ ،]17بهعنوان
پایهای برای توسعه راهبردهای مقابله با ضرورتهای ویژه ،جهت
تخصیص منابع ،اولویتها و استانداردها در تأمین امنیت عمومی
مهم و ضروری خواهد بود[.]18
در مــیــان بــایــای طبیعی ،شناخت سیل بــه ع ـنــوان یکی از
بزرگترین مخاطرات طبیعی که هر ساله خسارتهای سنگینی را
به جوامع مختلف تحمیل میکند ،مورد توجه قرار میگیرد .وقوع
ً
سیل معموال در نتیجه وضعیتی خــاص ،شدت زیــاد بارندگی و یا
تغییرات محیط جغرافیایی بهوقوع می پیوندد که اغلب تشخیص
ارتباط بین این شاخصها دارای اهمیت است[ .]19با تمامی این
تفاسیر باید توجه داشت که سیالب پدیدهای است که دلیل اصلی
آن عوامل طبیعی بوده؛ اما دخالتهای بشری از قبیل تغییر کاربری
زمین ،تخریب پوششگیاهی و خاک ،تجاوز به حریم رودخانهها
بدون شناخت و توجه به شرایط هیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه
موجب افــزایــش خــســارات جــانــی ،مالی و زیربنایی میشود[.]8
باید توجه داشت که پدیدههای جانگاری و زمینریختشناسانه
همیشه اسباب گسترش شهر را فراهم نمیآورند و گاهی هم به
عنوان تنگناها در توسعه شهری مطرح میشوند[]20و[ .]21در
این صورت متاسفانه شهرها به گونهای گسترش پیدا میکنند که
محدودیتهای جانگاری و زمینریختشناسانه زیادی را فدای
توسعه خود میکنند[ .]22بنابراین اقداماتی در چارچوب شناسایی
مناطق خطر سیل در نواحی سیلخیز و درجهبندی این مناطق از

لحاظ خطر سیلخیزی در راستای برنامهریزی برای توسعه بهینه
و خطرات ناشی از سیل مورد توجه قرار میگیرد.

محدوده مورد مطالعه
شهر ایالم با مساحت  14کیلومتر مربع در شمال استان ایالم قرار
گرفته و موقعیت جغرافیایی آن بین  46درجه و  26دقیقه طول
شرقی و  32درجه و  38دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این
شهر از شمال به شهرستان ایــوان و چــرداول ،از شرق و جنوب به
شهرستان شیروان و درهشهر ،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان
مهران و از غرب به عراق محدود است[ .]23شهر ایالم با  4منطقه
و  14ناحیه شهری دارای  175هزار نفر جمعیت است .شهر ایالم
دارای ویژگیهایی مانند وجود ارتفاعات در شرق ،غرب و شمال،
اخــتــاف درج ــه ح ــرارت و بــارنــدگــی در بخشهای شمالی ،آب و
ً
هوای نسبتا سرد و زمستان طوالنی است .بر اساس آمار و اطالعات
ثبتشده در ایستگاه سینوپتیک ایالم متوسط بارندگی ساالنه این
ایستگاه  331میلیمتر است .سامانههای جوی مختلفی مانند توده
هوای غربی از دریای مدیترانه و سیاه ،جریانهای سودانی ،دریای
سرخ ،صحرای عربستان و تودههای شمالی از مناطق سیبری به
ترتیب باعث بارندگی در پاییز و زمستان ،کاهش رطوبت در تابستان
و یخبندان در شمال استان میشوند .بارندگی ساالنه از یکسو و
نقش استان بهعنوان یکی از زهکشهای مهم آبهای سطحی
سلسله جبال زا گرس از سوی دیگر ،موجب پیدایش رودخانههای
زیادی در استان شده است.
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روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت
توصیفی و تحلیلی اس ــت .روش گـ ــردآوری اطــاعــات بــر اســاس
مطالعات کتابخانهای ،میدانی ،دادههای فضایی محدوده مورد
مطالعه و پرسشنامههاست .ابتدا محدوده مورد مطالعه مشخص
شــده و شناسایی حــوضـههــا و وضعیت عــوامــل م ــورد تــوجــه قــرار
میگیرد .در پهنهبندی سیالب عوامل زیــادی باید در نظر گرفته
شود که هر کــدام با درجههایی دارای اهمیت متفاوتی هستند،
اما با توجه به محدودیتهایی که در تهیه برخی از الیهها وجود
داشت و محدودیتهایی که به خاطر طوالنی بودن فرآیند مدل
وجود دارد ،استفاده از الیههای اطالعاتی فراوان باعث پیچیدگی
بیش از اندازه مدل ،هزینه و زمان طوالنی در تحلیل و پردازش مدل
میشود[ .]24بنابراین با توجه به این محدودیتها و تجارب قبلی
عواملی که بیشترین تأثیر را بر رخداد سیالب در شهر ایالم و انطباق
بیشتری با مدلهای موردنظرمان داشتهاند ،انتخاب شدهاند.
در این پژوهش  6الیه مؤثر در پهنهبندی سیالب شامل شیب،
آبراهه ،جانگاری ،ویژگیهای زمینشناسی ،خاک ،کاربری اراضی
تهیه و طبقهبندی شدند .بعد از شناسایی الیههای مؤثر الزم است
که مراحل روش انجام تحقیق به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:
 تعریف معیارهااولین قــدم در ارزیــابــی چندمعیاری ،تعریف معیارها و ایجاد
ماتریس ارزیــابــی اســت .با توجه به موضوع و هــدف تحقیق که

تعیین مناطق با خطر بسیار بــاال تا بسیار کم سیل در شهر ایالم
است ،انتخاب معیارها بر اساس تجارب مطالعات قبلی و نظرات
کارشناسان به شرح زیر صورت گرفته است:
معیار شیب نقش زیادی در هدایت و سکون آبهای سطحی
دارد .بدینترتیب با افزایش و کاهش مقدار شیب در یک محل
میتوان محل جمع شدن یا حرکت روانابها را تعیین کرد .عامل
شیب با پدیده سیالب رابطه معکوس دارد؛ بهشکلی که با کاهش
مقدار شیب خطر سیالب افزایش مییابد و بالعکس .سازندهای
زمینشناسی و پهنههای خــاک بــا توجه بــه نفوذپذیر بــودن یا
نبودنشان در هدایت یا جذب آبهای سطحی نقشی اساسی دارند.
از سوی دیگر ،سیل تأثیر اساسی در فرسایشپذیری سازندها دارد.
عامل ارتفاع با تأثیر روی مقدار و نوع بارندگی ،میزان تبخیر ،تعرق
و وضعیت پوشش گیاهی بر روی رواناب تأثیرگذار است .آبراههها
بهعنوان بستر عبور آبهای ناشی از بارندگی عامل مهمی هستند
توساز در پیشبینی
که شناسایی ترا کم و میزان فاصله آنها از ساخ 
و کاهش خسارات سیالبها مؤثر است .معیار کاربری اراضــی که
بیانگر نوع استفاده از سطح زمین است ،میتواند عاملی تأثیرگذار در
کند یا تند کردن شدت سیالب باشد.
 وزندهی الیههابــا توجه اثــر و اهمیت هــر یــک از عــوامــل مؤثر بــر پهنهبندی
سیلخیزی ،الیههای موردنظر بر اساس مدل کمی-کیفی فرآیند
سلسلهمراتبی وزندهی شدند .فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی مبتنی
بــر مقایسههای زوجــی اســت کــه شامل عنصر ،هــدف ،معیارها،
مشخصهها و گزینههای احتمالی است[ .]25تحلیل سلسلهمراتبی
ارائهدهنده روشی برای طبقهبندی گزینهها در آخرین سطح است
که این طبقهبندی منتج از تعیین ارجحیت بین معیارهاست[.] 26
این مدل در اجرا از  3مرحله یا گام اصلی شامل ایجاد مقایسههای
زوجی ،محاسبه وزن معیارها و تخمین نرخ سازگاری تشکیل شده
است .برای انجام مقایسههای زوجی در مدل از مقیاس عددی یک
تا  9استفاده میشود .عدد یک نشاندهنده اهمیت برابر معیارهای
مــورد مقایسه و عدد  9نشاندهنده باالترین اهمیت اســت .نرخ
ســازگــاری هم که مقدار آن باید کمتر از  0/1باشد ،نشاندهنده
درستی مقایسههای انجام شده است.
استانداردسازی در مدل فازیدر اسـ ــتـ ــانـ ــداردسـ ــازی ک ــوش ــش ب ــر ایـ ــن اسـ ــت ک ــه مــقــادیــر
انــدازهگــیــریشــده از مـعــیــارهــا را کــه ممکن اس ــت در واحــدهــای
انــدازهگــیــری و دام ـن ـههــای مـتــفــاوت بــه ثـبــت رس ـیــده بــاشــد را با
دامنههای همسانی  0تا  1جابهجا کنند .تابع عضویت برابر()1
نشاندهنده عضویت کامل در مجموعه و مقدار ( )0نشاندهنده
عضویت نداشتن کامل عنصر در مجموع اســت .بنابراین قبل از
اجرای مدل فازی نیاز است که برای هر یک از الیههای اشارهشده،
در فوق توابع عضویت تعیین شود و ارزش الیهها در بــازهای بین
 0و  1قــرار گــیــرد .ایــن ســازوکــار بــرای اســتــانــداردســازی نقشههای
زمینشناسی ،ارتفاع ،آبراهه ،خاک ،شیب و کاربری بهکارگرفته
شده است .برای استانداردسازی الیههای موردنظر ابتدا با دادن
شمارههای عددی بین  0تا  1به الیههای برداری ،این الیهها را به

ً
از نظر شیب بستر ایالم در شیبهای تقریبا بین صفر تا  15درصد
الیههای رستری تبدیل و سپس با استفاده از مدل فازی با ارزش
استقرار یافته است.
 0تا  1فازی میشوند .هر چه ارزش الیه اطالعاتی به یک نزدیکتر
طبق بررسیهای صورتگرفته در منطقه مورد مطالعه ،شیب
باشد ،ظرفیت بیشتری برای رخداد سیل وجود دارد و همینطور
در تمامی جهات وجود دارد .ولی افزایش شیب در محدوده شهر به
برعکس .بعد از تهیه نقشههای وزندهیشده و تحلیل معیارها،
سمت شمال و شرق بیشتر از سایر جهات است .هر چه شیب کمتر
مرحله نهایی مشخص کــردن پهنههای نهایی سیلخیزی در
باشد ،امتیاز بیشتری دارد و شیبهای باالی  15درصد کمترین
منطقه مورد مطالعه با همپوشانی الیهها بهدست میآید.
امتیاز را دارا هستند .میزان اهمیت شیب کمتر از  5درصد 0/54 ،و
 تلفیق و همپوشانی الیههابیش از  15درصد  0/02درصد است.
در حــال حاضر ،سامانه اطــاعــات جغرافیایی ( )GISطیف
گستردهای از امکانات تحلیل فضایی ،تحلیل ناحیهای و تحلیل
ویژگیهای زمینشناسیشبکه را بر روی الیههای موضوعی مختلف فراهم کرده است؛ اما
ویژگیهای سنگ و اثرپذیری آن در رخنمون سطحی زمین
اغلب به منظور رسیدن به پارامترهای مورد نیازی که بر اساس آن
تغییرات زیادی را به وجود میآورد .میزان نفوذپذیری که هر دسته
تصمیمگیری صورت میگیرد ،ضروریست که تحلیل فضایی یا سایر
از سنگها در برابر سیل نشان میدهند با یکدیگر متفاوت است.
محاسبات با مدلهای خارجی ارتباط یابد[ .]27بدینمنظور در
در جــدول  1سعی شده که مقدار نفوذپذیری سنگها در منطقه
مراتبی (
سلسله
تحلیل
این تحقیق از مدل
دهی
استفادهبرای
ازی)AHP
جغرافیاییدهد،
جدول  1نشان می
طورکه
ن
هما
شوند.
دهی
ن
وز
مطالعه
مورد
شدهوزونبا تلفیق الیههای وزندهیشده در قالب سامانه اطالعات
مدل ف
توسط
استانداردسازی
و اســتــانــداردســازی تــوســط مــدل ف ــازی اســتــفــاده شــده و بــا تلفیق
سطح زیــادی از سازندهای منطقه در دسته نفوذپذیری زیاد قرار
دارند.مشخص شد.
نقشهتا بیشترین
جغرافیاییترین
خیزی از کم
سامانه سیل
قالبمحدوده
نهایی
پهنهیبندی
اطالعات
شده در
نقشهنده
الیههای وز
پهنهبندی نهایی محدوده سیلخیزی از کمترین تا بیشترین
جدول  :1میزان نفوذپذیری آب در سازندهای زمینشناسی شهر
ایالم
مشخص
شد.های تحقیق
یافته

یافتههای تحقیق

زمینشناسی

وزن

ضریب همبستگی

 وضعیت شیب0/15
نفوذپذیری کم
 وضعیت شیب0/28
نفوذپذیری متوسط
به
متعادل
شیب
کثر
حدا
که
ـت
ـ
اس
ـادآوری
ـ
ی
به
الزم
0/01شیب
درصد است ].[99
20
تا
20
شهری
توسعه
منظور
به
متعادل
شیب
حداکثر
که
است
یادآوری
به
الزم
ابتداابتدا
در در
0/57
نفوذپذیری زیاد
منظور توسعه شهری  10تا  15درصد است [ .]28شیب سطح شهرها
1
مجموع

سطح شهرها به ویژه شیبهای بحرانی مشکالتی نظیر دشواری حملونقل درون شهری ،حرکات دامنهای و وقوع

به ویــژه شیبهای بحرانی مشکالتی نظیر دش ــواری حملونقل
ایالم27
بستردارد [
شیبدنبال
سیل را به
دنبالدامنه
حرکات
در].شیبهای تقریباً بین صفر تا  20درصد استقرار یافته است.
وقوعاز نظر
ای] و.[97
دارد
شهری،را به
درون سیل
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شکل  :1نقشه وزندهیشده شیب شهر ایالم
شکل  :2نقشه وزندهیشده شیب شهر ایالم

با توجه به اینکه شهر ایالم بر روی منطقه زا گرس چینخورده
واقع شده ،سنگهای موجود در آن از نظر زمینشناسی شامل آهک،
سنگ آهــک مــارنــی ،شیل ،ذخایر تراسی و مخروطه افکنههای
کوهپایهای است .به دلیل توسعه فیزیکی شهر بر سازندهای آبرفتی
و سست ،انتظار فرونشست در مرکز و مناطق جنوبی و جنوب غربی
شهر دور از انتظار نیست.
 ویژگیهای جانگاریهدف مطالعه ویژگیهای جانگاری در این بخش تعیین میزان
تخیله آبهای سطحی است .مطالعات و عکسها نشان میدهند
که ایالم از همه جهات با ارتفاع محصور شده است .این شهر از نظر

سطوح ارتفاعی در محدوه ارتفاعی  1250متر در جنوب و جنوب
غرب تا  1550متر در شمال و شمال شرق امتداد مییابد.
همانطورکه نقشه جانگاری نشان مـیدهــد ،بیشتر اراضــی
محدوده مــورد مطالعه بین سطوح ارتفاعی  1100-1500متر قرار
دارند .با توجه به نیاز تخلیه آبهای سطحی بهخصوص در مواقع
سیالب تقسیمبندی گروههای ارتفاعی انجام و امتیازدهی شده
است.
 خاکبا معرفی و شناسایی پهنههای خاکی موجود در منطقه مورد
مطالعه میتوان از میزان نفوذپذیری آب در مواقع سیالبی آ گاهی
یافت .پهنههای موجود در منطقه شامل تیپ کــوههــا ،تپهها،

زمیننشناسی
یی
ویژگ
وزنیدهی
نقشه
شکل :2شکل 9
ایالمایالم
شهرشهر
شناسی
های زمی
های
شدهویژ گ
شده
نده
نقشه :وز

با توجه به اینکه شهر ایالم بر روی منطقه زاگرس چینخورده واقع شده ،سنگهای موجود در آن از نظر
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زمینشناسی شامل آهک ،سنگ آهک مارنی ،شیل ،ذخایر تراسی و مخروطه افکنههای کوهپایهای است .به دلیل
توسعه فیزیکی شهر بر سازندهای آبرفتی و سست ،انتظار فرونشست در مرکز و مناطق جنوبی و جنوب غربی شهر

 ویژگیهای جانگاریهدف مطالعه ویژگیهای جانگاری در این بخش تعیین میزان تخیله آبهای سطحی است .مطالعات و عکسها
نشان میدهند که ایالم از همه جهات با ارتفاع محصور شده است .این شهر از نظر سطوح ارتفاعی در محدوه
ارتفاعی  2900متر در جنوب و جنوب غرب تا  2000متر در شمال و شمال شرق امتداد مییابد.
11

شکل  :3نقشه وزندهیشده ویژ گیهای جانگاری شهر ایالم
شکل  :2نقشه وزندهیشده ویژگیهای جانگاری شهر ایالم

همانطورکه نقشه جانگاری نشان میدهد ،بیشتر اراضی محدوده مورد مطالعه بین سطوح ارتفاعی  2200-2000متر

تحلیل سلسهمراتبی و منطق فازی در محیط GIS

دور از انتظار نیست.

 آبراههفــاتهــا ،تــراسهــای بــاالیــی ،دشـتهــای سیالبی ،اراضــی پست،
ً
شکل حــوزه آبریز منطقه مــورد مطالعه تقریبا گرد و  2مسیل
واریزههای بادبزنی شکل سنگریزهدار ،آبرفتهای بادبزنی شکل و
اصلی آن از ارتفاعات سرچشمه میگیرد و از درون شهر عبور میکند
سنگریزهدار است.
و در نهایت از سمت جنوبغربی منطقه خارج میشود .در صورت
جدول  :2میزان نفوذپذیری آب در پهنههای خا کشناسی شهر
ایالم
ایالمهای شدید این عوامل منجر به کوتاهی زمان
شهرش
شناسیو بار
خاکرگبار
جدول  :9میزان نفوذپذیری آب در پهنههرهایگونه
همبستگیسطوح نفوذناپذیر شهری موجب شکلگیری
ضریببه همراه
وزنتمرکز شده و
خاکهمبستگی
ضریب
وزن
خا ک
0/29سیالب و آب گرفتگی مسیلهای شهری مـیشــود .ایــن شرایط
نفوذپذیری بسیار کم
 0/38نفوذپذیری بسیار کم
غیرقابل نفوذ بــودن زمینها به دلیل سطوح آسفالتی،
همراه
به
0/29
نفوذپذیری کم
0/09
0/98
نفوذپذیری کم
0/28نابودی پوشش گیاهی و توجه نکردن به شیب مناسب کانالهای
0/19
نفوذپذیری متوسط
متوسط
نفوذپذیری 0/02
0/24انتقالی دفــع آبهــای سطحی به شــدت در احتمال سیلخیزی
نفوذپذیری زیاد
 0/14نفوذپذیری زیاد
2تأثیرگذار خواهد بود .با عنایت به موارد گفتهشده ،هر چه فاصله
1
مجموع
مجموع
از آبراهها بیشتر باشد ،شرایط مساعدتری برای شهر خواهد بود و
متأسفانه در شهر ایالم این شرایط کمتر لحاظ شده است.

این عوامل منجر به کوتاهی زمان تمرکز شده و به همراه سطوح نفوذناپذیر شهری موجب شکلگیری سیالب و آب
گرفتگی مسیلهای شهری میشود .این شرایط به همراه غیرقابل نفوذ بودن زمینها به دلیل سطوح آسفالتی ،نابودی
پوشش گیاهی و توجه نکردن به شیب مناسب کانالهای انتقالی دفع آبهای سطحی به شدت در احتمال سیلخیزی
تأثیرگذار خواهد بود .با عنایت به موارد گفتهشده ،هر چه فاصله از آبراهها بیشتر باشد ،شرایط مساعدتری برای
شهر خواهد بود و متأسفانه در شهر ایالم این شرایط کمتر لحاظ شده است.
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شکل  :4نقشه وزندهیشده میزان نفوذپذیری پهنههای خا کی شهر ایالم
شکل  :4نقشه وزندهیشده میزان نفوذپذیری پهنههای خاکی شهر ایالم

 آبراههشکل حوزه آبریز منطقه مورد مطالعه تقریباً گرد و  9مسیل اصلی آن از ارتفاعات سرچشمه میگیرد و از درون شهر
عبور میکند و در نهایت از سمت جنوب غربی منطقه خارج میشود .در صورت هر گونه رگبار و بارشهای شدید

تحلیل سلسهمراتبی و منطق فازی در محیط GIS

12

شکل  :5نقشه وزندهیشده فاصله از آبراهه برای شهر ایالم
شکل  :0نقشه وزندهیشده فاصله از آبراهه برای شهر ایالم

نــوع شکل آبراههها و جهت آن در شهر ایــام به همراه نبود
سامانه کارآمد در هدایت آبهــای سطحی و مسیل اصلی شهر،
بیتوجهی به مسائل دفع آبهــای سطحی در گذشته و حال به
همراه توجه نداشتن به حریم و مسیر آبراهههای فصلی در مرزهای
آبخیز و مسدود شدن آنها در اثر ساختوسازهای نادرست و ...
سبب شده که آبراههها در مواقع سیل کارایی مؤثری را ایجاد نکند.
 کاربری اراضیمناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر شهر ایالم و نوع کاربری آنها
نقش اســاســی را در تولید سیالب و بــه تبع آن خطر بــروز سیالب
ایفا میکنند .احتمال بــروز سیالب در منطقه شهری به دلیل باال
بودن سطح مناطق نفوذناپذیر در سطح شهر و همچنین به دلیل
نابودی مناطق نفوذپذیر بر اثر توسعه شهری بیشتر شده است.
بدینمنظور برای تعیین مناطق نفوذپذیر و ناپذیر الزم است که
اطالعات کاربری شهر ایالم و نقشه مربوطه آن تهیه شود.
بــر اس ــاس بــررســی ص ــورت گــرفــتــه ،نتایج حــاکــی از آن است
بیشترین درصد تیپ اراضی مختص به تیپ بایر و کشاورزی است.
جدول  :3وزنبندی انواع کاربریهای شهر ایالم
کاربری اراضی

وزن

جنگلی زراعی
زراعی
بایر
جنگل انبوه
جنگل پرا کنده
درختچهای
مسکونی
مجموع

0/06
0/31
0/04
0/28
0/19
0/09
0/03
1

بنابراین حفظ این اراضی در مواقع سیل با اتخاذ تصمیمات درست
بسیار ضروری خواهد بود.
 پهنهبندی نهایی سیل شهر ایالموزن نهایی معیارهای مورد بررسی در جدول زیر آورده شده
است .با توجه به نتایج بهدستآمده همانگونه که در نقشه نهایی
هم پیداست ،محدوده شهری مــورد نظر از نظر آسیبپذیری از
کمترین تا بیشترین مــورد تقسیمبندی واقــع شده اســت .از کل
مساحت منطقه مــورد مطالعه  176هــزار و  659مترمربع (0/6
درصــد از کل مساحت منطقه) در طبقه آسیبپذیری بسیار باال،
یــک میلیون و  851ه ــزار و  380مترمربع ( 6/29درص ــد از کل
مساحت منطقه) در طبقه آسیبپذیری باال 6 ،میلیون و  155هزار
و  6155مترمربع ( 20/92درصد از کل مساحت منطقه) در طبقه
آسیبپذیری متوسط 14 ،میلیون و  776هــزار و  455مترمربع
( 50/23درصد از کل مساحت منطقه) در طبقه آسیبپذیری کم و
 6میلیون و  457هزار و  318مترمربع ( 21/95درصد از کل مساحت
منطقه) در طبقه آسیبپذیری بسیار کم قرار دارند.
جدول :4وزن نهایی معیارهای مورد بررسی شهر ایالم
معیار

وزن

شیب
فاصله از آبراهه
کاربری اراضی
ارتفاع
زمینشناسی
خا ک

0/19
0/28
0/13
0/18
0/04
0/18

مجموع

1

ضریب همبستگی

0/03
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شکل  :6نقشه وزندهیشده کاربری اراضی شهر ایالم
شکل  :6نقشه وزندهیشده کاربری اراضی شهر ایالم

بر اساس بررسی صورت گرفته ،نتایج حاکی از آن است بیشترین درصد تیپ اراضی مختص به تیپ بایر و کشاورزی است .بنابراین

تلقیق الیهها
اساس
ایالم بر
شهر
بندیسی
بندی
نقشه پهن
تلقیق الیهها
اساس
ایالم بر
خیزیشهر
لخیزی
سیل
نقشههپهنه
شکل :7شکل :7
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پدیده
کم در
متوسط و
کافیبا خطر
نواحی
منطقه را
شترین
دهد بیبیش
بررسیـها
نقشه و
همانـهطورکه
میدهــد
نشانم ـی
ـشــان
ـررسـیهــا ن
نقشه و بـ
هــمــانطــورکـ
ریختشناسانه
برابرزمین
شرایط
تقابل با
درست در
زمین
ترین مساحتنبودن
مساحت منطقه را نــواحــی بــا خطر متوسط و کــم در بــرابــر پدیده
خود هم قرار دارد ،الیههای اطالعاتی معیارها تهیه و تجزیهوتحلیل
سیلخیزی تشکیل داده است؛ اما نواحی با خطر بسیار باال و باال هم مساحت قابل توجهی از منطقه را تشکیل دادهاند.
سیلخیزی تشکیل داده است؛ اما نواحی با خطر بسیار باال و باال
آنها با همپوشانی در محیط  GISصورت گرفت .بر اساس جدول
نقشه نهایی پهنههای ظرفیت سیلخیزی میتوان
بندی
اند :0.مساحت و درصد طبقاتوزن
هم مساحت قابل توجهی از منطقه را تشکیل داده
پذیر وشهر ایالم
آسیب
جدول
اشاره داشت که با وجود اینکه بیشترین مساحت منطقه را نواحی
جدول  :5مساحت و درصد طبقات آسیبپذیر شهر ایالم
مساحت
درصد
خطر به متر
مساحت
شرح
طبقه آسیبپذیری
کلخیزی تشکیل داده ،اما
سیل
برابرازپدیده
مربع کم در
متوسط و
با
مساحت به متر درصد از مساحت
0/60
276608
بسیار باال
2
شرح
طبقه آسیبپذیری
نواحی با خطر بسیار باال و باال هم مساحت قابل توجهی از منطقه
کل
مربع
6/98
2902290
باال
9
را تشکیل دادهانــد .یعنی با تعیین مقدار مناطق آسیبپذیر بسیار
0/60
176659
بسیار باال
1
90/89
6200228
متوسط
2
باال ،باال ،متوسط بسیار کم و کم در منطقه مورد مطالعه مشخص
6/29
1851380
باال
2
00/92
24776400
کم
4
مـیشــود کــه شهر ایــام مستعد بــروز سیالب اســت .نتایج تحلیل
20/92
6155139
متوسط
3
92/80
6407229
بسیار کم
0
ناحیهای که حاصل همپوشانی نقشه نهایی با نقشههای مربوط
50/23
14776455
کم
4
200/00
98426802
جمع
به هر یک از عوامل مورد بررسی بر سیالب است ،نشان میدهد که
21/95
6457318
بسیار کم
5
پهنه در عین پراکنده بودن محدودههای در معرض سیل ،نواحی
100/00
29416951
جمع
شمال و شمال غــرب محدوده مــورد بررسی در مقایسه با جهات
دیگر بیشتر در معرض خطر سیلخیزی قرار دارند؛ زیرا این نواحی
بحث و نتیجهگیری
17
سیل یکی از بالیای طبیعی اســت که اغلب مناطق کشور را
مستعد سیلخیزی دارای بیشترین درصــد شیب و سطوح باالی
تحتتأثیر قــرار داده و موجب وارد آمــدن خسارات جانی و مالی
نفوذناپذیری به لحاظ زمینشناسی و نوع کاربری بوده و در شرایط
میشود؛ بنابراین شناسایی مناطق با ظرفیت سیلخیزی از جمله
خاص ارتفاعی و فاصله کم از آبراهها قرار دارند.
اقدامات بسیار مهم در کاهش خسارات است .بدینمنظور در این
نتایج حــاصــل نــشــاندهـنــده قابلیت و کــارایــی ایــن مدلها
مقاله با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی و مدل فازی و بهکارگیری
در پــهـنـهبـنــدی س ـیــاب اسـ ــت .تــا ک ـنــون از روشه ـ ــای بـســیــاری
ســامــانــه اطــاعــات جــغــرافــیــایــی بــه بــررســی و ارزی ــاب ــی پهنههای
بــرای پهنهبندی سیالب استفاده شــده اســت؛ امــا بیشتر آنهــا
سیلخیزی و طبقات آسیبپذیری محدوده مورد بررسی پرداخته
تــاش کــردهانــد که از مدلهایی همچون فــازی ،بولین و تحلیل
شد .جهت تعیین پهنههای سیلخیز و طیف آسیبپذیری منطقه
سلسلهمراتبی برای تعیین نقاط سیالبخیز استفاده کنند .بنابراین
معیارهایی همچون شیب ،آبــراهــه ،ویــژگـیهــای زمینشناسی،
در این تحقیق برای کسب مزایای بیشتر کوشیده شده که تحلیل
خــاک ،کاربری اراضــی و جانگاری بهکارگرفته شــد .با عنایت به
سلسلهمراتبی همراه با منطق فــازی در ارتباط با محیط سامانه
اینکه ایالم در داخل دشتی میانکوهی قرار گرفته که از اطراف با
اطالعات جغرافیایی بهکارگرفته شوند .افزایش قابلیت و کارایی
ارتفاعات محصور شده و با توسعه فضایی به سمت ارتفاعات در اثر
بیشتر ایــن مــدل و تحلیل در شناسایی پهنههای سیلخیزی

مشخص و واض ــح اس ــت .ســادگــی در اج ــرا از دیــگــر مــزیـتهــای
بهکارگیری همزمان این مدل و تحلیل سلسلهمراتبی است.
تعیین مناطق بــا خطر سیلخیزی زیــاد ایــن کمک را بــه ما
میکند تا با انجام اقدامات الزم همچون آبخیزداری در این مناطق
مقدار روانــاب ناشی از بــارش را کاهش داد .ایجاد شیبشکنها
موجب کاهش سرعت آب و افزایش نفوذپذیری شده که نتیجه
آن در کاهش میزان تولید رواناب قابل مشاهده خواهد بود .از تغییر
کاربری و تخریب مراتع در این مناطق باید جلوگیری شود؛ زیرا باعث
افزایش حجم روانــاب خواهد شــد .از اقــدامــات مؤثر دیگر در این
زمینه تقویت پوشش گیاهی است .در نهایت اینکه اجراییشدن
تمامی این راهحلها نیازمند اقدامات مدیریتی مؤثر در این زمینه
خواهد بود؛ در غیر این صورت برنامه کاهش خطر سیلخیزی به
سرانجام نخواهد رسید.
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