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چكيده
سيالب،  پخش  پروژه هاى  انجام  در  قدم  مهمترين  و  اولين 
به  آن  دادن  نفوذ  و  آب  پخش  براي  مستعد  مناطق  مكان يابي 
از  استفاده  راستا  اين  در  است.  زيرزميني  آب  سفره هاي  داخل 
سامانه هاي اطالعات جغرافيايى، براي تعيين مناطق مستعد پخش 
سيالب  همراه با استفاده از سامانه تصميم گيري چند معياره مى 
تواند منجر به نتايج دقيق تر و واقعى ترى شود. در اين پژوهش 
استان  در  واقع  گربايگان  آبخيز  حوزه  تاثيرگذار  عامل هاى  ابتدا 
فارس كه در مكان يابي پروژه هاى پخش سيالب موثرند، تبديل 
به اليه هاي اطالعاتي شده و در مرحله بعد كالسه بنديهاى مربوطه  
پهنه  دقت  بردن  باال  منظور  به  پژوهش  اين  در  گرفت.  صورت 
بندي و تحليل مقايسه اي اقدام به استفاده از مدل هاى آناليز خوشه 
بندي خاكستري (GCA)و تحليل سلسله مراتبي (AHP) گرديد. 
اعداد خاكسترى، داراى توابع عضويت خاكسترى هستند، اما بر 
خالف اعداد فازى داراى محدوده اى با كران (حد) به طور كامل 
بردن  باال  خاكسترى  اعداد  ايجاد  از  هدف  و  مى باشند  مشخص 
كيفيت تحليل و ارزش گذاري (وزن دهي) اطالعات مى باشد. 
در نهايت نقشه نهايي حوضه بر اساس هر مدل تهيه و كالس هاى 
دو  كاربرد  از  حاصل  نتايج  گرديد.  بندي  پهنه  تناسب  مختلف 
واحدهاي  در  مستعد  مناطق  قرارگيري  دهنده  نشان  مذكور  مدل 
كواترنري Qc2, 1-Qscg ,Qgsc ,Qb ,Mm و PLQb مي باشد. 
همچنين از نظر زمين ريخت شناسى و كاربري اراضي به ترتيب 
دهانه مخروط افكنه ها، دشت سرها و مراتع كم تراكم مكان هاي 
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به  نتايج  مي باشد.  سيالب  پخش  جهت  مناسب  كامل  طور  به 
با  شده  پهنه بندى  مكان هاي  كه  است  آن  از  حاكى  آمده  دست 
موقعيت ايستگاه پخش سيالب كوثر انطباق و هماهنگي دارد و 
داراي ويژگي هاي خاص جهت پخش سيالب مي باشد. از سوي 
ديگر نتايج بدست آمده دليل بر مناسب بودن تحليل خوشه بندي 
خاكستري نسبت به مدل  آناليز سلسله مراتبى بكار گرفته شده در 

اين پژوهش مي باشد. 
پخش  مراتبى،  سلسله  آناليز  مكان يابي،  كليدي:  واژه هاى   

سيالب، مدل خوشه بندي خاكستري و حوزه آبخيز گربايگان 

مقدمه
اهميت  سيالب  پخش  عمليات  جهت  مناسب  مكان هاي  تعيين 
بسياري در ميزان موفقيت آن دارد [7]. در حال حاضر براي استحصال 
آب با اهداف مورد نظر در ايران از روش هاى مختلفي استفاده مي شود. 
از روش  استفاده  با  از سيالب ها  بهره برداري  اين روش ها  از  يكي 
پخش سيالب در آبخوان هاست [10]. با شناسايي مناطق سيل خيز 
و پخش سيالب در اراضي مستعد باال دست ضمن كمك به تغذيه 
مصنوعي آبخوان ها، افزايش كيفيت حاصل خيزي خاك هم صورت 
براي   (GIS) جغرافيايى  اطالعات  سامانه هاي  از  استفاده  مي گيرد. 
تعيين مناطق مستعد پخش سيالب بدون استفاده از مدل هاي هوشمند 
 GIS در محيط  مفهومي  مدل هاي  از  استفاده   .[9] نمي باشد  مقدور 
متناسب  و  استاندارد  پارامترهاى  انتخاب صحيح  پايه  بر  مى بايستي 
كنار  در  امروزه  ديگر  عبارتى  به  باشد.  پژوهش  اهداف  يا  با هدف 
سامانه  هاى اطالعات جغرافيايى، نظام هاي تصميم گيرى  چند معياره4 
(MCDM) به طور گسترده اى براى حل مسائل فضايى به كار گرفته 
 GIS مى شوند[11].. مدل هاي مفهومي مختلفي براي تمام كاربردهاي
طراحي شده است هر روشي كه مورد استفاده قرارگيرد، مي بايستي بر 
پايه اطالعات حاصل از مطالعات مختلف در آن به صورت تلفيقي 
و در كنار هم مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و منطقه مناسب تعيين 
مكاني  وابستگي  كه  اطالعاتى  ذخيره  در   GIS توانايي   .[2] گردد. 
دارند، تجزيه و تحليل آن ها، انجام محاسبات مورد نياز و نمايش آن ها 
به صورت نقشه هاي دقيق، جداول و نمودارها در مدت زمان كوتاه  
آن را در جايگاه ويژه اي قرار داده است [1]. هر چه عوامل مرتبط 
بيشتري در يك مدل انتخاب شوند، دقت مدل باالتر خواهد بود. از 
طرفي افزايش عوامل داده ها، هزينه مدل را افزايش مي دهد، و مدل 
را پيچيده تر مي كند. بنابراين بهترين مدل، مدلي است كه با كمترين 
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عوامل بهترين نتيجه را ارائه دهد. كيفيت مدل به داده هاي انتخاب 
شده و چگونگي سازماندهي آن ها وابسته مي باشد. 

پيشينه پژوهش
و  سازمان ها  كارشناسان  توسط  مختلفى  متدهاي  و  روش ها 
از جمله  ارائه شده است.  پژوهشگرانى در سطح جهاني و داخلي 

مي توان به پژوهشگران زير اشاره داشت:
 قرمز چشمه و غيوميان، مكان يابي مناطق مستعد پخش سيالب با 
استفاده از نقشه هاي كاربري اراضي، نقشه شيب، نفوذپذيري سطحي، 
قابليت انتقال، واحدهاي كواترنري و سامانه اطالعات جغرافيايي و 
سيستم هاي تصميم گيرى  چند معياره در منطقه ميمه انجام دادند[10]. 
اجراي پخش  مستعد  مكان يابي عرصه هاي  به  و همكاران  آل شيخ 
سيالب با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي  در حوزه آبخيز سمل 
از حوزه آبخيز اهرم بوشهر با هدف تغذيه مصنوعي آبخوان ها با بكار 
بردن اليه هاي اطالعات محيطي نظير شيب، بافت خاك، نفوذپذيري، 
و  اراضي  مديريت  منظور  به   GIS محيط  در  غيره  و  آبرفت  عمق 
فرسايش خاك پرداختند[2]. حامدپناه و همكاران، براي تعيين مناطق 
مناسب براي پخش سيالب با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي 
و تصاوير ماهواره اي در حوزه آبخيز طغرود استان قم، از نقشه هاي 
شيب، زمين ريخت شناسى، گروه هاي آب شناختى خاك و كاربري 
اراضي استفاده نمودندSaraf & Choudhury  .[12]  در ناحيه 
با بارش ساالنه حدود  ماديا پرادش واقع دربخش هاى مركزي هند 
براي تغذيه مصنوعي آبخوان ها  1040 ميلي متر ،  مكان هاي مناسب 

استخراج  (RS) در  از دور  فنون سنجش  از  آنها  نمودند.  تعيين  را 
برخي از نقشه ها مانند كاربري اراضي، پوشش گياهي، زمين ريخت 
اطالعاتي  اليه هاي  ساير  با  آن ها  تلفيق  و  شناسي  زمين  و  شناسى 
از قبيل نقشه شيب، براي مكان يابي استفاده كردند[18]. غيوميان و 
و نظام   (GIS) از سامانه اطالعات جغرافيايي  با استفاده  همكاران، 
پشتيبان تصميم گيري (DSS) مناطق مناسب براي تغذيه مصنوعي در 
منطقه ميمه استان اصفهان را با استفاده از اليه هاي اطالعاتي درصد 
شيب، نفوذپذيري سطحي، ضخامت آبرفت، كيفيت آب و ضريب  
ذخيره آبخوان مشخص كردند [9]. پژوهش حاضر به عنوان يكى از 
يابي  بندي خاكستري در مكان  كاربردهاى مدل تحليل خوشه  اولين 
عرصه هاى مناسب پخش سيالب است كه نتايج ان را با روش هاى 
ديگرى نظير آناليز سلسله مراتبى در حوزه آبخيز گربايگان فسا مورد 

برسى و مقايسه قرار مى دهد.

مواد و روش ها
براي انجام اين پژوهش، ابتدا اقدام به جمع آوري و مطالعه منابع 
پستى  شناسي،  زمين  نقشه هاي  مانند  زمينه  اين  در  موجود  علمي 
گرفت.  صورت  منطقه   DEM و  شيب  نقشه هاي  تهيه  و  بلندى  و 
بلندى ،تصاوير  و  پستى  و  شناسي  زمين  نقشه هاي  از  استفاده  با 
به  اقدام  آماري  داده هاي  و  ETM+ سال 2009  لندست  ماهواره اي 
 GIS  مكان يابى مكان هاى مستعد پخش سيالب در محيط نرم افزار
Arc گرديد. در اين پژوهش از نرم افزارهاي  مختلف جهت انجام 
نرم افزارهاى از  موجود،  نيازهاي  و  قابليت ها  به  توجه  با  پژوهش 

 شكل 1- موقعيت دشت گربايگان در ايران و استان فارس
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 Expert Choice و ENVI  4.7 ،Arc GIS 9.3.3 ،Arc Hydro
10 استفاده گرديد.

1- منطقه مورد مطالعه
 53ْ  57َ تا    53ْ  53َ شرقي  طول هاي  بين  فسا  گربايگان  منطقه 
  1160 تا   1120 ارتفاع  و   28ْ  41َ تا    28ْ  35َ شمالي  و عرض هاي 
متر از سطح دريا در 190 كيلومتري جنوب شرقي شيراز بر روي 
مخروط افكنه اي كم عمق تا نسبتا عميق به وجود آمده است. منطقه 
گربايگان بخشي از ناحيه ي زاگرس چين خورده در جنوب غربي 
ايران مي باشد كه با روند شمال غرب-جنوب شرق به صورت يك 
كمربند چين خورده كشيده شده است(شكل 1) [13]. تصاوير مورد 
 2009 سال   Landsat ماهواره   ETM+ سنجنده  از  منطقه  اين  نياز 
براي  مي توان  تصاوير  اين  از  است.  شده  تهيه   44-174 شماره  به 
كرد.  استفاده  نيستند،  موجود  كه  نيازي  مورد  نقشه هاي  استخراج 
اين  نياز در  مورد   (DEM) ارتفاع  تهيه مدل رقومي  براي  همچنين 
پژوهش از تصاوير ماهواره اى سنجنده +ETM استفاده شده است كه 
داراي 9 باند است ( قدرت تفكيك زميني اين باندها 30 متر است) 
كه باندهاي 1 ، 2، 3 4، ، 5 6، و7  آن را  براي تهيه تصوير رنگي شش 

باندي بكار رفته اند.
در اين مطالعه بر اساس 9 پارامتر موثر، منطقه مناسب براي پخش 

سيالب انتخاب گرديد كه در شكل(2) نشان داده شده است. 

 (AHP) 2- چارچوب روش تحليل سلسله مراتبي
اين روش بر پايه مقايسه زوجي عوامل مختلف استوار است. به 
طور كلي اساس اين روش به اين صورت است كه ابتدا به منظور 
تعيين عوامل مختلف و تبديل آن ها به مقادير كمي از قضاوت هاي 
كارشناسى استفاده مي شود. مطابق جدول (1) نتايج اين مقايسه ها به 

صورت يك ماتريس در خواهد آمد [16و6]. 

 AHP مراحل انجام كار با استفاده از روش
 اين  روش را مي توان در 3 مرحله كلي تشريح كرد كه شامل:

 مرحله 1- تعريف ساختار سلسله مراتبي
در مرحله اول مي بايستي عواملي كه در تصميم گيري مهم مي باشند 
را در قالب يك درخت تصميم گيري به صورت سلسله مراتبي بيان 
شوند. در تكنيك AHP براي هر كدام از اجزاء درخت براي هر يك 
از معيارها امتيازي بدست آورده و در نهايت معيارها پس از كسب 

امتيازات رتبه بندي مي شوند.

به طور مسّلم گزينه اي كه بيشترين امتياز را كسب كرده بهترين 
گزينه براي انتخاب شدن است. 

سطح  هر  عناصر   AHPروش در  زوجي:  مقايسات   -2 مرحله 
زوجي  صورت  به  باالتر  سطح  در  خود  مربوطه  عنصر  به  نسبت 
وزن  وزن ها،  اين  به  مي شود.  محاسبه  را  آنها  وزن   و  شده  مقايسه 
نسبي اطالق مي شود. سپس با تلفيق اين وزن ها، وزن نهايي هر معيار 

يا پارامتر مشخص مي شود.
 مرحله 3- استخراج وزن ها از ماتريس تصميم: روش محاسبه 
ماتريس  بودن  ناسازگار  يا  سازگار  به  تصميم  ماتريس  از  وزن ها 
تصميم وابسته است. در ماتريس تصميم قطر اصلي برابر با يك بوده 
و گزينه ها نسبت به گزينه سطر مقايسه و امتياز دهي مي شود، سپس 

فرايند نرمال كردن صورت مي گيرد [17]. 
AHP 3- آماده سازي اليه ها در رويكرد

تصاوير  مطالعاتى،  محدوده  داده هاى  بر  عالوه  اول:  مرحله 
قدرت  با  لندست  ماهواره   ETM+ سنجنده   2009 سال  ماهواره اى 
تفكيك 30 متر از سازمان فضايى ايران تهيه گرديد. سپس تصاوير 
 ENVI  47.7 ماهواره اى منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار
(به منظور تصحيح تصوير و تركيب باندهاى مورد نظر و موزائيك 
تهيه  همچنين  گرديد.  آماده  ماهوره اى)  تصاوير  برش هاى  كردن 
در  زمين شناسى  نقشه  و   1: مقياس25000  با  بلندى  و  پستى  نقشه 
مقياس 25000 :1  از سازمان زمين شناسى ايران نيز صورت گرفت. 
 Arc GIS  نرم افزار به كمك  استفاده در پژوهش  نقشه هاى مورد 
لحاظ  از  شده  ايجاد  اليه هاي  گرديد  رقومى  و  مرجع  زمين   9.3.3
اهميت براي اجرا طرح پخش سيالب وزن دهي گرديدند. در نهايت 
نقشه هاي  زير  در   (GIS) جغرافيايي  اطالعات  سامانه  كمك  به 
  AHP مدل  در  اطالعاتي  اليه  هر  واحدها  به  وزن دهي  از  حاصل 
تعيين  آنها،  تهيه اليه هاى اطالعاتى و روى هم گذارى  تهيه گرديد. 
نهايى  بندى  پهنه  نقشه  تهيه   و  ريخت شناسى  زمين  محدوده هاى 

شكل 2 - دياگرام عامل  هاى مورد مطالعه در مكان  يابي عرصه هاى پخش سيالب حوزه آبخيزگربايگان

جدول 1 - نحوه قضاوت كارشناسى براي مقايسه زوجي در 
روش تحليل سلسله مراتبي 
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زمين لغزش و تفسير آنها با به كارگيرى مدل AHP در طول فرآيند 
پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS صورت گرفته است. نقشه پستى 
رقومى   Arc GIS نرم افزار  محيط  در  منطقه   1  :25000 بلندى  و 
شده و نقشه مدل رقومى ارتفاع از روى آن تهيه گرديد. نقشه هاى 
ارتفاع و  از روى مدل رقومى  ارتفاعى، شيب، جهت شيب  طبقات 
نقشه سنگ شناسى و فاصله از گسل، از نقشه زمين شناسى محدوده 
و اليه اطالعاتى كاربردى اراضى و نقشه پراكنش زمين لغزش هاى 

حوضه با استفاده از تصوير ماهواره اى +ETM سال 2009 و همچنين 
بارندگى  اطالعات  گرديد.  بندى  طبقه  و  استخراج  ميدانى  برداشت 
به  سپس  و  باران  هم  منحنى  درونيابى  روش  طريق  از  نيز  منطقه 
همراه بقيه داده هاى رقومى، وارد محيط GIS  جهت انجام مراحل 
بعدى گرديد. براى تهيه  نقشه كاربرى اراضى منطقه مورد مطالعه از 
تصوير سال 2009 سنجنده +ETM ماهواره لندست استفاده گرديد. 
 ENVI نرم افزار  از طبقه بندى درخت تصميم گيرى در  بدين منظور 

شكل 3- نقشه تراكم شبكه زهكشي

شكل 6– نقشه ضخامت آبرفت

شكل 9- نقشه شيب

شكل 4 - نقشه ژئومرفولوژي

شكل 7- نقشه هدايت الكتريكي

شكل 10- نقشه قابليت انتقال

شكل 5- نقشه كاربري اراضي         

شكل 8- نقشه زمين شناسى

شكل 11- نقشه طبقات ارتفاعي
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4.7 براى شناسايى و تعيين انواع كاربرى  ها در منطقه مورد مطالعه 
بدين  و  شد  استفاده   ETM+ سنجنده  ماهواره اى  تصاوير  روى  از 
ترتيب نقشه كاربرى اراضى منطقه مورد مطالعه استخراج شد. عامل 
عبور  قابليت  آبگذرى  ضريب  يا  انتقال  قابليت  فيزيكى،  محيطى- 
متداول  واحد  و  مى دهد  نشان  آبدار  اليه  تمام ضخامت  در  را  آب 
آن متر مربع بر روز است و به عواملى نظير K (هدايت هيدروليكى 
آبخوان) و D (ضخامت اليه آبدار) بستگى دارد. بهترين و دقيق ترين 
روش تعيين هدايت هيدروليكى آبخوان روش آزمون پمپاژ است.در 
پژوهش حاضر، هدايت هيدروليكى آبخوان در منطقه مورد مطالعه از 
طريق نتايج آزمايش پمپاژ ارائه شده توسط وزارت نيرو مورد استفاده 
قرار گرفته است [14و15]. در دشت گربايگان مناسبترين واحدهاى 
زمين ريخت شناخت براى اجراى طرح هاى آبخوان دارى به لحاظ 
وسعت، ناهموارى و موقعيت، دشت سرها مى باشند. در بين دشت 
سرها بهترين گزينه براى اين منظور، تيپ دشت سراپانداژ است. بر 
اين اساس يكى از عامل هاى تشخيص اين تيپ، شيب هاى بين 4 تا 
8 درصد اعالم شده و نيز در بعضى منابع اين شيب 3 تا 9 درصد 

ذكر گرديده است. 
 در اين پژوهش از منظر زمين ريخت شناخت، منطقه مورد مطالعه 
 (4) تپه ماهور   (3) مخروط  افكنه ها   (2) سيالبى  دشت   (1) شامل 

رخنمون سنگى (5) پديمنت ها مى باشد.
توسط  پارامترها  (وزن دهى)  ارزش گذارى  به  اقدام  دوم:  مرحله   
طريق  از  دانشگاهى  متخصصين  و  مرتبط  سازمان هاى  كارشناسان 

پرسشنامه جهت مدل هاى AHP و تحليلگر خوشه بندى خاكسترى 
(GCA) صورت گرفت. 

مرحله سوم: استفاده از اليه هاى رقومى شده در محيط GIS  كه 
پهنه بندى  كلى  نقشه  يكديگر  با  آنها  تلفيق  و  اليه ها  همپوشانى3  با 
اليه هاى  زير  و  اليه ها  يك  هر  نقشه  انتها  در  آمد.  خواهد  بدست 
اجراء  براي  وزن دهى  ارزش  و  اهميت  لحاظ  از  عامل ها  اطالعاتى 
طرح پخش سيالب منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل هاى AHP و 
تحليل خوشه بندى خاكسترى در محيط GIS تهيه گرديدند. در زير 
نقشه هاي حاصل از وزن دهي به اليه هاى اطالعاتى هر عامل در مدل 

AHP  تهيه شده است (شكل هاى 3 تا 11).
4- ماتريس نهايي جهت مقايسه زوجي اليه ها

ماتريس نهايي جهت مقايسه زوجي اليه ها و بدست آوردن وزن 
اليه ها و ميزان ناسازگاري تشكيل مي گردد. مراحل محاسبات وزن 
فاكتورهاى  دو  به  دو  مقايسه  اساس  بر  و   AHP روش  با  معيارها 
انتخابى و اولويت بندي آن ها بر اساس وزن آن هاست كه به صورت 
تعيين  و  فاكتورها  دو  به  دو  مقايسه  براي   -1 گرفت:  زير صورت 
ابتدا فاكتورها با هم مقايسه شدند و ارزش هاي مربوط به  اولويت، 
با هم جمع شدند. 2- هر  به دو  از ماتريس مقايسه، دو  هر ستون 
(از ماتريس  بر مقدار كل ستون آن تقسيم گرديدند  عنصر ماتريس 
 .3 مي شود)  برده  نام  شده  استاندارد  ماتريس  عنوان  تحت  حاصله 
محاسبه  استاندارد  ماتريس  از  رديف  هر  در  مطرح  عناصر  ميانگين 
مورد  معيارهاي  نسبي  وزنه اي  از  برآوردى  ميانگين هاي  اين  شد. 

جدول 2- ماتريس نهايي مقايسه زوجي اليه ها (وزن دهي به معيارها با استفاده از روش مقايسه زوجي)
واحد كالس

پارامترها
ضخامت شيب

آبرفت
هدايت 
الكتريكي

زمين 
شناسي

سنگ 
شناسي

كاربري 
اراضي

تراكم 
زهكشي

قابليت 
انتقال

وزن نسبيارتفاع

12/21/51/31/331/51/530/175درصدشيب
0/45411/11/31/5322/42/40/149مترضخامت آبرفت

هدايت 
الكتريكي

ميكرو موس 
بر سانتى متر 

0/6660/90911/51/42/422/42/40/147

0/7690/7690/66611/52/42/62/620/143زمين شناسي

0/7690/6660/7140/66612/82220/121ژئومرفولوژى 

0/3330/3330/4160/4160/35711/822/20/076كاربري اراضي

كيلومتر در تراكم زهكشي
كيلومترمربع

0/6660/50/50/3840/50/555122/20/078

مترمربعقابليت انتقال
در روز

0/6660/4160/4160/3840/50/50/512/40/065

0/3330/4160/4160/50/50/4540/4540/41610/047مترارتفاع
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مقايسه بدست مي آيند [5] . با استفاده از اين روش، وزن ها به منزله 
ميانگين از تمامي راه هاى ممكن از مقايسه معيارهاي تلقي مي شوند 
 Expert choice نرم افزار  از  استفاده  با  بعد  مرحله  در  (جدول2). 
تمام عامل ها  با  مقايسه  ميزان سازگاري در  انجام شد و  وزن دهي 
بدست آمد. ميزان سازگاري و كنترل نرخ ناسازگاري قضاوت هاي 
از نرم افزار  با استفاده  تصميم  گيرندگان بر اساس روابط رياضي و 
Expert choice صورت مي گيرد ( شكل هاى 12 و 13) و بر اين 
اساس ، ميزان ناسازگاري آن ها تعيين  گرديد. با توجه به منابع مختلف 
ميزان نرخ ناسازگاري بايستي كمتر از 0/1 باشد. نمايانه ناسازگاري 
براي عامل هاى مورد بررسى در اين پژوهش برابر با 0/04 محاسبه 
نهايي در  از بدست آمدن وزن هاي  قبول مي باشد.پس  قابل  شد كه 
يكديگر  با   GIS محيط  در  اطالعاتي  اليه هاي  استاندارد،  ماتريس 
(به طور  به 5 كالس  بررسى  منطقه مورد  تلفيق شده و عرصه هاى 
كامل مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب، به طور كامل نامناسب) به 

صورت نقشه نهايي شكل 14 طبقه بندي گرديد.
(GCA) 15- تحليل خوشه بندي خاكستري

خوشه بندي خاكستري، يكي از اجزاء نظرى خاكستري است. اين 

1- Grey Clustering Analysis

شكل 12- نمايش گرافيكي وزن دهي به فاكتورهاي موثر در ماتريس استاندارد 

 شكل 13- نمايش گرافيكي وزن دهي به فاكتورهاي موثر در ماتريس استاندارد

 شكل 14- نقشه نهايي حوزه آبخيز گربايگان بر اساس مدل
فرايند سلسله مراتبي
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گرفته  قرار  ارزش هاي خاكستري1  كننده  سفيد  توابع  پايه  بر  روش 
خاكستري  آماري  روش  يك  خاكستري  بندي  خوشه  تحليل  است. 
مورد  نمايانه هاي  شده  گيري  اندازه  ارزش هاي  بررسي  به  كه  بوده 
بررسي از اهداف مورد نظر در طبقات خاكستري (طبقات از پيش 
مورد  نمايانه هاي  از  كارشناسان  ترجيحات  اساس  بر  شده  تعريف 
مورد  در  تصميم گيري  و  قضاوت  نيز  آخر  در  مي پردازد؛  بررسي) 
تعلق اهداف مورد نظر به هر طبقه را انجام مى دهد[16]. به عبارت 
ديگر اين روش به بررسي N نمونه مورد نظر، به عنوان موضوعات 
عنوان  به  بررسي،  مورد  نمايانه   M از  استفاده  با   (j) طبقه بندي 
شاخص هاي طبقه بندي (i) در p طبقه خاكستري، به عنوان طبقات 

خاكستري (k) مى پردازد.
طور خالصه  به  بندي  طبقه  نظام  اين  كالسيك  مراحل  زير  در   

آورده شده است [14 و 15]: 
(dij) 1- اندازه گيري ارزش نمايانه ها در نمونه هاي مورد نظر

λik 2- مشخص كردن مقدار ويژه هر طبقه
3- بي بعد سازي: در اين مرحله براي از بين بردن تأثير بزرگي 
ارزش معيارها بر تصميم گيري با استفاده از روابط 1 و 2 آن ها را به 

صورت نرمال در مي آوريم.

                                            (1)

                    

                                              
   (2)

سفيدكننده  توابع  كردن  (مشخص  خاكستري،  عدد  توليد   -4
  در طبقات خاكستري) كه به طور عام بر سه نوع اند [17] 
. الف) اعداد خاكستري با حد پايين: اعداد خاكستري با حد پايين و 

بدون حد باال را به صورت زير نشان مي دهند. 
                                                   ( 3)

  

ب) اعداد خاكستري با حد باال : اعدادي با داشتن تنها حد باال به 
صورت زير بيان مي شوند. رابطه

                                                       (4) 

2- ارزش خاكستري يا عدد خاكستري مي تواند به عنوان عددي با اطالعات نا 
مطمئن تعريف شود كه در يك بازه مشخص قرار مي گيرد. به طور مثال :

رتبه معيارها در يك تصميم گيري كه به صورت يك متغير زباني بيان مي شوند, 
مي تواند به صورت اعداد بازه اي بيان گردد. اين بازه اعداد به صورت اعداد نا 

مطمئن است كه همان اعداد خاكستري هستند.

باالي  حد  و  پايين  حد  داراي  كه  بازهاي:  خاكستري  اعداد  ج) 
مي باشند. رابطه

                                                           (5)

توابع عضويت عامل ها و حدود كالس طبقاتى آنها در مكانيابى 
به صورت رياضى قابل بيان مى باشد. ابتدا اليه ها و سپس كالس هاى 
سازى         بعد  بى  روش  از  استفاده  با  عامل ها  از  يك  هر  طبقاتى 
(مرحله 1، 2) و تعيين حد و كران توابع عضويت به صورت اعداد 
خاكسترى تبديل خواهند شد. در واقع كيفيت داده هاي مورد استفاده 
براي مكان يابي قبل از تهيه اعداد خاكسترى بصورت گسسته بوده 
و از قطعيت الزم برخوردار نبوده، روش نظرى نظام هاى خاكسترى 
پيوسته  داده هاى  به  گسسته  داده هاى  كردن  تبديل  براي  حلي  راه 
مى  باشد. در نقشه هاى حاصل، هر پيكسل داراى ارزشى بين (0 تا 
1) به صورت اعداد خاكسترى دارد (كيفيت ارزش داده ها بصورت 
پيوسته). در واقع هر اليه هر قدر وزن نهايى بيشتر داشته باشد، داراى 
ارزش بيشترى مى باشد. بعبارتى ديگر احتمال بزرگى اليه اطالعاتى 
بيشتر مى گردد. در شكل 15 نمودار مثلثي حد طبقات عامل ها بكار 
گرفته شده و ميزان تعلق پيكسل هاى هر طبقه يا زير اليه اطالعاتى 
نمايانه هاي كه بهترين حالت آنها كمترين مقدار را دارد به صورت 
بندى  خوشه  تحليل گر  مدل  جهت   (1 تا   0) بين  خاكسترى  اعداد 

خاكسترى مي دهد[3و4].
 

شكل 15- دياگرام توابع عضويت به صورت اعداد خاكسترى
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5- محاسبه وزن مربوط به هر شاخص 
6- محاسبه ضريب خوشه بندي   با استفاده از رابطه (6)

  
7- تشكيل بردار مربوط به ميزان عضويت هر نمونه به  طبقه 

خاكستري  : 
                                   (7)

8- اعالم درجه كيفيت هر نمونه (طبقه اي كه هر نمونه بيشترين 
عضويت را در آن دارد)  رابطه

                                       (8) 
خاكسترى  بندى  خوشه  آناليز  مدل  سازي  پياده  مراحل   -6-3

GIS براي مكان يابي پخش سيالب در محيط (GCA)
1- تهيه نقشه اوليه هر عامل در منطقه

2- مشخص كردن كران طبقات بر اساس نظر كارشناسان كه در 
جدول (3) آورده شده است.

تذكر1 : واحد پارامترها در جدول (2) اشاره شده است. 
تذكر 2: منظور از اعداد 2، 4، 6،  8 و10 در عامل زمين شناسي 

به صورت زير است:
PLQb ,  Qb                                               : 2 1- عدد
QC١  ,     ٢-Mgs Mm١ ,          .                    : 4 2- عدد
Mrz              Qg   ,  PLa١  ,  ٢-Mgs  ,            : 63- عدد

                            EOM  ,   Mgu    , Qc١                               : 8 4- عدد
Mcp ,  ٢-Mm١    ,  MP١aj٢                           :10 5- عدد

1- نرمال سازي داده ها و كران طبقات با استفاده از روابط 1 و 2 
2- توليد نقشه اعداد خاكستري مربوط به هر عامل با استفاده از 

توابع سفيد كننده اعداد خاكستري
3- تعيين وزن هر عامل با استفاده از منطق فازي

4- استفاده از رابطه (3) براي ضرب وزن هر معيار در نقشه عدد 
خاكستري آن معيار.

5- تلفيق نقشه هاي مربوط به هر عامل در هر يك از 5 طبقه
6- تعيين ميزان تعلق هر پيكسل به هر طبقه خاكستري

3-7- تهيه نقشه هاي خاكستري 
تهيه نقشه هاي خاكستري كالس هاي در نظر گرفته شده (درجه 1 
 GIS تا درجه 5 ) با مدل تحليل خوشه بندي خاكستري در محيط

صورت گرفت (شكل هاى 16 تا 18).
در نقشه حاصل، هر پيكسل داراي ارزشي بين (0 تا 1) مي باشد. 
مناسب تر  سيالب  پخش  براي  باشد،  نزديك تر  يك  به  چه  هر  كه 
پخش  استعداد  اساس  بر  حاصل  دسترسي  نقشه  رو  اين  از  است. 
 GCA سيالب طبقه بندي مي شود. اليه هاي اطالعاتي در قالب مدل
مكان هاي  و  مي شوند  تلفيق  جغرافيايي  اطالعات  سامانه  محيط  در 
مناسب پخش سيالب بر اين اساس به صورت نقشه نهايي (شكل 

22) بدست مي آيد. 

بحث و نتيجه گيرى
بررسى  نيازمند  كه  است  مكانى  تحليل هاى  جمله  از  مكان يابى 
روابط ميان پارامترها و تاثيرات متقابل ارزش اليه ها و زير اليه هاى 
اطالعاتى بوده و عوامل تاثيرگذار در مكان يابى، فرايند ارزش گذارى 
(وزن دهى) را دشوار و مشكل مى كند. با توجه به مدلهاى ارائه شده 
مناسب  عرصه هاى  انتخاب  و  مكا ن يابى  براى  آمده  بدست  نتايج  و 
پخش سيالب ، ميزان دقت انتخاب داده ها و بررسى كيفيت داده ها 
از طريق ارزش گذارى و وزن دهى به نمايانه ها و اليه هاى اطالعاتى 
 (MCDM) در كنار بكارگيري همزمان سامانه پشتيبان تصميم گيري
وابستگى كامل دارد [8]. مكان يابى عرصه هاى پخش سيالب به روش

GIS يعنى تنها با روى هم انداختن اليه ها و در نظر گرفتن اشتراك 
مكانهاى مناسب در نقشه هاى مختلف به عنوان عرصه هاى مستعد، 
ارزش واقعى اليه ها اطالعاتى را نشان نمي دهد. اليه هاى با اهميت 

به طور كامل نامناسبنامناسبمتوسطمناسببه طور كامل مناسبپارامتر
> 24688شيب

>2035506060ضخامت آبرفت

>30004500600075007500هدايت الكتريكي

>0/251/751/251/751/75تراكم زهكشي

>200400600800800قابليت انتقال

>12501350145015501550ارتفاع

مسكونيبستر رودخانهزراعت آبيزراعت ديممراتع كم تراكمكاربري اراضي
246810زمين شناسي

كوهستانتپه ماهوردشت سرمخروط افكنهدشت سيالبيزمين ريخت شناختى

جدول 3- مقايسه مطلوبيت طبقات خاكسترى (k) در مدل  خوشه بندى خاكسترى
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كمتر به اندازه اليه هاى اطالعاتى مهم تر در محدود كردن عرصه هاى 
در  اطالعاتى  اليه هاى  تعداد  قدر  هر  داشت.  خواهند  نقش  مستعد 

داخل مدل افزايش يابد، دقت مدل بيشتر خواهد شد. انتخاب نوع 
و شيوه بكارگيرى همزمان روش هاى تصميم گيرى چند معياره در 

شكل 20- نقشه كالس درجه 5شكل 19- نقشه كالس درجه 4

 شكل 21- نقشه نهايى و تلفيقى كالس هاى مختلف عرصه هاى  پخش سيالب مناسب بر اساس مدل نظام هاى خاكسترى

شكل 18- نقشه كالس درجه 3 شكل 17- نقشه كالس درجه 2شكل 16- نقشه كالس درجه 1
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ابتدا  است.  بوده  موثر  مكان يابى پخش سيالب  GIS جهت  محيط 
بر اساس هر مدل مورد استفاده، وزن هاى محاسبه و تعيين گرديده 
است. بر همين اساس براى هر مدل ميزان دقت كالس هاى مطلوبيت 
بر اساس وزن هاى تهيه شده بر حسب نوع مدل بكار گرفته شده و 
يا تعريف توابع عضويت(x) و محدوده كران بازه اى تعيين گرديده 
مختلف ،  روش هاى  اجراى  از  آمده  بدست  نتايج  اساس  بر  است. 

موارد زير قابل تاكيد به نظر مى رسند:
در  موثر  عوامل  مهمترين  آمده،  بدست  نتايج  به  توجه  با   -1
شناسي،  زمين  عامل هاي  ترتيب  به  پخش سيالب  مكان يابي جهت 
شيب، قابليت انتقال، تراكم زهكشي، ضخامت آبرفت، زمين ريخت 

شناسى به ترتيب اولويت بوده و ساير عامل ها در اولويت هاي بعدي 
مي باشند.

كواترنري  واحدهاي  در  بيشتر  پخش سيالب،  مستعد  مناطق   -2
Qscg , Qgsc , Qb , Mm-١, Qc٢  و PLQb قرار گرفته اند كه از 
علل آن مي توان به قرارگيري اين واحدها در حواشي آبراهه هاي اصلي 
واحدها  اين  دهنده  تشكيل  ساختمان  و  ساختار  همچنين  و  حوضه 
شامل رس، سيلت، ماسه، گراول و... اشاره كرد. اين واحدهاي زمين 
شناسي در ارتفاعات پايين حوضه در شيبي كم (كمتر از 5 درصد) 
قرار دارند كه نتيجه ته نشست بار رسوبي رودخانه ها و آبراهه ها در 
پهنه هاي رسوب گير در شرايط سيالبي است و داراي پوشش آبرفتي 

AHP جدول 4- مهمترين زيراليه ها و پارامترهاى موثردر مكان يابي بر اساس مدل
وزنهاي بدست آمده در مدل AHPزير اليه ها و كالس هاى موثراولويت بندي عامل هاى موثرترتيب

PLQb ,Qscg ,Qgsc ,   Mm> 5-١ , Qbزمين شناسي1
20/409 - 0شيب2
6000/494- 400قابليت انتقال3
0/250/445 -0تراكم زهكشي4
600/523<ضخامت آبرفت5
0/470   ،     0/234دشت سيالبي -  مخروط افكنهژئومرفولوژي6
30000/445 - 0هدايت الكتريكي7
0/575مراتع كم تراكمكاربري اراضي8
12500/423 -1120ارتفاع9

جدول 5-  مساحت كالس هاى به دست آمده بر اساس مدل خاكستري 
كاربري اراضيشيب به درصدمساحت  به هكتارمساحت  به درصدكيفيت كالسرديف

مراتع كم تراكم2-6141/1010/ 1به طور كامل مناسب1
زراعت ديم4-182/ 8388/ 4مناسب2
بستر رودخانه6-674/ 16/78252متوسط3
زراعت ابي10-526/ 662140/ 29نامناسب4
مناطق مسكوني>9110/ 125076/ 47به طور كامل نامناسب5

 جدول 6- بررسى ميزان دقت مدل ها در مكان يابى پخش سيالب  در حوزه آبخيز گربايگان با استفاده از ضريب كاپا
ضريب كاپامساحت منطقه (هكتار)مدل مورد استفادهميزان دقت مدل

28/67AHP113/4230/0967
71/33GCA41/1010/9033
154/5241مجموعه كل100
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جوان است كه اجزاي آن شامل قطعات متوسط تا درشت دانه با گرد 
شدگي متوسط و تحكيم يافتگي ضعيف مي باشند.

3- با توجه به وزن هاي بدست آمده در مدل AHP مهمترين زير 
اليه ها و كالس هاي موثر هر يك از عامل ها موثر در پخش سيالب 
جهت تأثيرگذاري در انتخاب مكان مناسب به صورت جدول شماره 

4 مي باشند.
واحدهاي  استفاده  مورد  مدل هاي  اساس  بر  ديگر  سوي  از   -4
چونEOM , Mcp, Mm١-٢ , Mp١aj٢ , به علت قرارگيري اين 
واحدها در شيب هاي باال و خواص نفوذ ناپذيري آن ها، اين مناطق 
جزو مناطق نامناسب تشخيص داده شد. همچنين كوهستان ها و تپه 
ماهورهاي كه داراي شيب تند بيش از 10 درصد هستند كه جزو 

مناطق نامناسب قرار گرفته اند.
نهايي  نقشه  از  آمده  بدست  مناطق  كالس هاي  مساحت   -5
مكانايابى عرصه هاى مناسب پخش سيالب بر اساس مدل خاكستري ، 

به صورت جدول شماره (5) مي باشد.
6- نتايج حاصل از بكارگيري همزمان سامانه اطالعات جغرافيايي 
اين است كه  از  (GIS) و سامانه تصميم گيرى چند معياره حاكي 
مكان هاي  تراكم  كم  مراتع  و  سرها  دشت  افكنه ها،  مخروط  دهانه 
ويژگي هاي  همچنين  مي باشند.  سيالب  پخش  مناسب جهت  كامًال 
مكان هاي تعيين شده با موقعيت ايستگاه پخش سيالب كوثر انطباق 

و هماهنگي دارد.
بندي  خوشه  مدل تحليل  از  استفاده  كه  داد  نشان  نتايج   -7  
مناطق  تعيين  اى در  قابل مالحظه  توان  داراى   (GCA) خاكستري
 PLQb ,Qscg ,Qgscمستعد پخش سيالب در واحدهاي كواترنري
Qb,  , Qc٢,  و  Mm-١ مى باشد. همچنين از نظر زمين ريخت 
شناختى و كاربري اراضي به ترتيب دهانه مخروط افكنه ها، دشت 
سرها و مراتع كم تراكم، مكان هاي به طور كامل مناسب جهت پخش 
پخش  ايستگاه  موقعيت  با  شده  يافته  مكان هاي  مي باشد،  سيالب 
انطباق و هماهنگي دارد و داراي ويژگي هاي خاص  سيالب كوثر 
از سوي ديگر شواهد و عرصه هاي  جهت پخش سيالب مي باشد. 
بدست آمده دليل بر مناسب بودن انتخاب مدل خاكستري، دليل بر 
مناسب بودن اين روش نسبت به مدل  AHP  بكار گرفته شده در 

اين پژوهش مي باشد. 
1- ارزيابى مدل ها

براى ارزيابى مدلهاى مورد استفاده از ضريب كاپا  استفاده شده 
است. بدين صورت كه نقشه هاى حاصل از مدل ها با مكان هايى كه 
مقايسه  مورد  است  گرفته  شده  انجام  آنها  در  سيالب  پخش  طرح 
قرار گرفته است به صورتى كه محدوده هاى به طور كامل مناسب 
و مناسب كه در دو طبقه بااليى از لحاظ ارزش قرار دارند، در يك 
كالس با ارزش يك(1) قرار گرفته و پيكسل هاى بيرون، ارزش صفر 
براى نقشه هاى هر مدل  اند. سپس  (0) را به خود اختصاص داده 
ضريب كاپا محاسبه شده است. محدوده متغيير ضريب كاپا بين (1-) 
تا (1) مى باشد. هر چقدر به سمت يك ميل كند نقشه تخمينى به 

واقعيت هاى زمينى نزديكتر بوده و داراى دقت بيشترى خواهد بود( 
جدول 6). 

بدست  مساحت  كه  دهد  مى  نشان  مد  ل ها  دقت  ميزان  بررسى 
آمده كاهش قابل مالحظه اى در روش تحليل خوشه بندي خاكستري 
داشته است كه دليل آن دقيق تر بودن و بررسي كيفيت داده هاى مورد 
استفاده  نسبت به مدل  AHP  بكار گرفته شده مي باشد. روش تحليل 
فرايند سلسله مراتبى(AHP) قادر نيست اصل فرديت و ابهام مرتبط 
با آن را نسبت به يك آگاهى با يك عدد منفرد بيان نمايد. بنابراين 
آمدن  فايق  منظور  به   (GCA) خاكسترى بندى  خوشه  تحليل  مدل 
بر اين مشكل مورد استفاده قرار گرفت تا نتايج بهترى را در رابطه 
با برآورد وزن معيارها فراهم آورد. همچنين مطالعه و پياده سازى 
مدل مكان يابى عرصه هاى مستعد پخش سيالب بدور از قطعيت هاى 
موجود و رسيدن به نتايج منطقى تر، از ديگر داليل استفاده از نظريه 
خاكسترى  خوشه بندى  تحليل  مدل  و  خاكسترى  نظام هاى  نظرى 

مى باشد. 
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