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Abstract 

Environmental hazards and dealing with them are among the most important concerns of 

researchers in the field of environmental planning and crisis management. Among these hazards, 

flood is one of the most dangerous natural disasters that should be given special attention in crisis 

management. Therefore, prioritizing sub-basins for watershed management operations 

considering flood control seems necessary. The study tried  to prioritize the Ganjvan watershed 

basins in Ilam province to implement flood control management plans against floods using the 

multi-criteria ELECTRE decision-making method. For this purpose, the studied watershed was 

divided into five sub-basins of Rizevand, Sarcham Deh Haroon, Sarpetak, Sartang Bijar and 

Ganjvan. The criteria for prioritization were lithology, slope, height, precipitation, land use and 

drainage density. The weights of the criteria were obtained based on their entropy model and 

using the ELECTRE model of watershed sub-basins in the prioritization area. The prioritization 

map of these sub-basins was then prepared. Flood risk prioritization map in the studied area shows 

that Ganjvan sub-basin with the highest flood potential has the first priority and Sartang Bijar 

sub-basin is the second priority to implement flood control watershed management plans. 
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 1-11. صص (3)11 .یطیو مخاطرات مح ایبا استفاده از مدل الکتره. جغراف لامیگنجوان استان ا زیحوضه آبخ
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 1-11 ، صص 1041جغرافیا و مخاطرات محیطی، سال یازدهم، شمارۀ چهل و سوم، پاییز 

 مقاله پژوهشی

 

 بندی خطر سیل در حوضه آبخیز گنجوان استان ایلام با استفاده از مدل الکتره اولویت
 

 ، زاهدان، ایرانت محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستانیمدیرگرایش  دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی -نادری اللهفتح

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران -1بهروز ناصری

 دانشجوی دکتری علوم زیستی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران -انیمحمدخانیاسم 

 ، ایرانخوزستان یعیکارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب -عماد سلامت

 کارشناسی ارشد منابع طبیعی، گرایش جنگلداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران -محمدتقی کوشا

 

 10/11/1044: تصویب تاریخ         11/11/1044تاریخ بازنگری:         11/1/1044: دریافت تاریخ

 

 چکیده

 ریزیبرنامهه زمینهه در پژوهشگران هایدغدغه ترینمهم ازجمله هاآن با مقابله و محیطی مخاطرات امروزه

 بلایهای پرخطرتهرین از یکهی عنوانبهه سیل از میان این مخاطرات، پدیده .است بحران مدیریت و محیطی

 بنهدیاولویتبنهابراین ؛ داشهت معطهو  آن بهه را یاژهیهو نگهاه بایهد بحران مدیریت در که است طبیعی

امهری ضهروری بهه ن هر  ،و کنترل آنجهت اجرای عملیات آبخیزداری با نگاه مقابله با سیل  هاحوضهزیر

 اجهرای جههتآبخیهز گنجهوان در اسهتان ایلهام  حوضههی هاحوضهدر این تحقیق سعی شده تا رسد. می

 بنهدیاولویت الکتهرهچند معیاره  گیریتصمیمروش با استفاده از  خیزیسیل با مقابله آبخیزداری یهاطرح

، سهرپت،، ههارونریزه ونهد، سهرچم ده حوضهزیر پنجبه  موردمطالعهآبخیز  حوضهشود. برای این من ور 

شهی،،  شناسی،شامل سنگ بندیاولویتتقسیم گردید. معیارهای مورد ن ر جهت  و گنجوان سرتنگ بیجار

 ههاآن آنتروپهی مهدل اسهاس بهر معیارهها وزن باشهد.مهیتراکم زهکشهی و  اراضیکاربری ،بارش ارتفاع،

 سهس  و بررسهی بنهدی،اولویهت منطقهه در آبخیز یهازیرحوضه  الکترهمدل  از استفاده با و آمدهدستبه
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 موردمطالعهه یخطر سهیل در منطقهه بندیاولویت ینقشه. شد تهیه هاحوضهزیر این بندیاولویت ینقشه

 یزیرحوضهه و اول اولویهت در خیزیسهیلپتانسهیل بها بیشهترین  گنجهوان یهزیرحوض که دهدیم نشان

 بهودن بالها دلیل. دارند قراری آبخیزداری مقابله با سیل هاطرحجهت اجرای  دوم اولویت در سرتنگ بیجار

 سهازند از بالادسهت قسهمت در کهه اسهت منطقهه شناسهیزمین سهاختار زیرحوضه، این خیزیسیل خطر

 رسهوبات فرسهایش بهه حسهاس بسهیار سازندهای از دستنییپا قسمت در و کم نفوذپذیری با گچساران

 . اندشده پوشیده یشناسنیزم چهارم دوران آبرفتی

 .، گنجوانخیزیسیلآنتروپی، الکتره، آبخیزداری، : هاواژهکلید

 مقدمه -1

 خیهزیسهیل پتانسهیل افهزایش تهوانیمه را طبیعی محیط از انسان یراصولیغ برداریبهره نتایج ترینمهم از یکی

روغنی و همکهاران، ) دینمایم وارد کشور ملی هایسرمایه به هنگفتی خسارات هرساله که برشمرد آبخیز یهاحوضه

 مقدار ناگهانی و سریع افزایش علت به باران شدید و مداوم هایبارش از ناشی طبیعی بلایای از یکی عنوانبه .(1391

 ههاآبرفهت و قدیمی سیلابی هایدشت بررسی با .شودیم ایجاد اطرا  مناطق و هادشت به ریز سر و هارودخانه دبی

 امروزه البته .است مناطق توپوگرافی وضع و زمین نفوذپذیری بارندگی، شدت تابع طبیعی پدیده این شودیم مشخص

 ازجملهه بشهر ههایدخالت و شودمی مشاهده بزرگی هایطغیان کشور، نقاط بسیاری در رویهبی هایدخالت دلیل به

 حهریم بازگشهایی عملیهات کنهار در .دههدمی افهزایش را سهیل وقهوع احتمال هارودخانه حاشیه در سازیساختمان

 از اسهت. ناگههانی هایسیلاب از پیشگیری و خاك حفظ زمینه در ایپایه هایفعالیت از یکی آبخیزداری ها،رودخانه

 میهزان و نهوع اولویت، نمودن مشخص گرفت، ن ر در ستیبایم آبخیز یهاحوضه مدیریت در که مسائلی ترینمهم

 هاحوضههههر یه، از زیر بندیاولویتبنابراین ؛ باشدیم آبخیز حوضه سطح در هاحوضهزیر از ی، هر در مشکلات

در  یاعمهدهسیار تواند نقش بیدی و اثرات آن در خروجی حوضه میشناسایی و آگاهی از میزان سیلاب تول من وربه

از ن هر  هاحوضههبنهدی اولویتمطالعات در زمینه  ترینمهماز . ی آبخیز داشته باشدهاحوضهریزی مدیریت و برنامه

 موارد ذیل اشاره نمود:  توان بهمیکاهش خطرات ناشی از آن  من وربهسیلاب و کنترل آن 

 آبخیز کن در شمال تههران حوضهی هاحوضهزیر  MCDM در تحقیقی با استفاده از روش (1391خلقی ) خیاط

 در بهه توجه با معیاره چند گیریتصمیم بندی نمود. نتایج نشان داد که روشسیلاب را اولویت ایسازه کنترل من وربه

 .باشهد مهثثر آبخیزهها مهدیریت در تواندیم خطی، ریزیبرنامه در هد  تابع چندین و مختلف معیارهای گرفتن ن ر

 حوضههخیزی واحهدهای هیهدرولوژی، بندی سیلتحقیقی مناطق مولد سیل و اولویت ، در(1391ثقفیان و فرازجو )

ی یا بهه خیز، شدت سیلHEC-HMSو مدل هیدرولوژیکی  GISسد گلستان را تعیین کردند. در این مقاله با تلفیق 

. بهدین من هور شودیمدر محل سد گلستان تعیین  حوضهدر سیل خروجی کل  هاحوضهعبارتی میزان مشارکت زیر
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د گلسهتان از ن هر ی آبخیهز سههاحوضهه، زیهر HEC-HMSبا استفاده از روش واکنش سیل واحد در محیط مهدل 

 شهاخص یریکارگبهه طریهق از سهیلاب کنترل عملیات (1391روغنی و همکاران ) .اندشدهبندی اولویت یزیخلیس

بندی کردند. نتایج تحقیهق بیهانگر ایهن اسهت کهه بها تمرکهز عملیهات آبخیز باغمل، را اولویت حوضه سیل مکانی

ی تعیین شده ضمن دسترسی هااولویتی واقع در سطوح حوضه، مطابق با هاحوضهآبخیزداری و مهار سیلاب در زیر

محمدی و احمهدی ها قابل حصول است. ی اجرائی پروژههاهزینهدر  ایملاح هقابلمطلوب به اهدا  طرح، کاهش 

 موردبررسهیرا  آبخیزداری احیائی هایبرنامه ارائه معرو  جهت آبخیز حوضهر د هاحوضهزیر بندیاولویت (1384)

 سهطح در ی،کم ه صهورتبه معیارهها، از هریه، اهمیهت میهزان آمهده به دست ماتری  بر اساس سس دادند.  قرار

 اهمیهت کمهی میهزان هاحوضههزیر از ی، هر سطح در تغییرات کلی دامنه جمع با درنهایت. شد تعیین هاحوضهزیر

 رونهدیابی نقش (1384و همکاران ) بهرامیتعیین گردید.  کاریاولویت هشت در مشکلات ایجاد در از عوامل هری،

 ارائهه و خیهزیسهیل ن هر از بوسهتان سهد حوضهه هیهدرولوژی، واحهدهای بنهدیاولویت و شناسایی در رودخانه

 خیهزیسهیل بنهدیدر تحقیقهی اولویهت (1380رحمتی و همکاران )قرار دادند.  موردمطالعهمدیریتی را  راهکارهای

و بررسهی قهرار  موردمطالعههآمهاری را  همبستگی و مورفومتری، آنالیز براساس گلستان استان آبخیز یهاحوضهزیر

 اولویهت، بیشهترین بها یهاحوضههزیر تعیهین به قادر بندیاولویت نوین روش که داد نشان اعتبارسنجی دادند. نتایج

 یهاحوضهه خیزیسیل پتانسیل (1381بازنشین و همکاران ) شعبانی .کند شناسایی آبخیزداری اقدامات اجرای جهت

 زیهر سهم که داد نشان و بررسی قرار دادند. نتایج موردمطالعهنکا را  آبخیز حوضه در سیل مولد مناطق تعیین و آبخیز

 زیر مکانی موقعیت چون عواملی و نیست هاآن مساحت تأثیر تحت تنها حوضه کل خیزیسیل پتانسیل در هاحوضه

بهدری و همکهاران  .دارند توجهی قابل تأثیر حوضه سیلابی رژیم در نیز اصلی رودخانه در سیل یابیروند و هاحوضه

 قهرار دادنهد. نتهایج موردبررسهیخیهزی را سیل پتانسیل ن ر از آبادبهشت آبخیز یهاحوضهزیر بندیاولویت (1381)

 کمترین داشتن با آبادبهشت زیرحوضه که است این دهندهنشان سطح واحد ازای به دبی کاهش براساس بندیاولویت

اسهویل و جهورب  .است داشته را تأثیر کمترین دهنو تنگ زیرحوضه و بیشترین هاحوضهزیر بقیه به نسبت مساحت

 خطر جهت ارزیابی یمشاهدات هایداده مقایسه با MIKE SHEهیدرولوژیکی  در تحقیقی از مدل (1410)1وارگاس

 یههادادهنشان داد کهه از ایهن مهدل در منهاطقی کهه از  سازیشبیه نتایج سازی کردند.مکزیکوسیتی را شبیه در سیل

 (1411) 1فرانه، و همکهاران قرار داد. مورداستفادهتوان ارزیابی خطر سیل برخوردارند، می مشاهداتی کمتری جهت

 در سهیل خطهر مدیریت اقدامات ملی برنامه توسعه در کلیدی ابزار دو اقدامات بندیاولویت و سیل در تحقیقی خطر

 تهأثیرات دهنهدهنشهان کهه سهیل خطهر شاخص 11 از استفاده مولداوی را مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق با

 گیهری، انهدازه فراوانهی شهامل اقدامات بندیاولویتشدند.  ارزیابی است، سیل محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی،

                                                            

1 Gourbesville et al 

2 Frank et al 
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در  (1411) 1اسهکورزینی و لئوپهاردی. گیری بهوداندازه هزینه و منافع نسبت گیری،اندازه با کاهش ابلق ریس، میزان

 ابهروزو کم هی در منطقهه و ههای کیفهیتلفیق مدل سیل با خطر ارزیابی رودخانه حوضه ریزیبرنامهتحقیقی با عنوان 

 بهرای حوضهه مقیهاس کیفی در بردارینقشه از قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که اگر یموردبررسرا  (ایتالیا مرکز)

 کم هی ههایمدل از طریق ناشی از سیل خسارات تحلیلی ارزیابی با بایستی کرد، استفاده پرخطر مناطق اولیه شناسایی

  .شود، تا نتایج مورد قبول و عینی باشد ادغام

عطایی  به موارد ذیل اشاره نمود: توانیم الکترهراجع به مدل توسط محققین  تحقیقات صورت گرفته ترینمهماز 

 اسهتان الکتهر در روش از اسهتفاده بها سهیمان آلومینا کارخانه احداث برای مناس، محل در تحقیقی انتخاب (1391)

 اسهتان در سهیمان آلومینها کارخانهه احهداث برای مناس، محل من وربه مقاله این شرقی را انجام دادند. در آذربایجان

 مهدل کهاربردمطالعاتی در ی، کار  (1398خدابخشی و جعفری ) .است شده استفاده الکتر روش از شرقی آذربایجان

اردبیهل را  زهکشهی آبیاری شبکه و در سد زیستیمحیط  آثار اهمیت تعیین در Electre-TRI معیاره چند بندیدسته

 و سد طرح هایفعالیت زیستی محیط آثار اهمیت تعیین برای این مدل کاربرد از حاصل قرار دادند. نتایج موردبررسی

 ههایروش معرفهی من وربه گامی طرح این در شده استفاده رایج روش با آن مقایسه و اردبیل زهکشی آبیاری شبکه

 فرجهیاسهت.  ایهران در EIA فراینهد در آن کاربرد یسنجامکان و جهانی سطح در زیستی محیط آثار ارزیابی جدید

 رضوی را با اسهتفاده خراسان استان هایشهرستان در سلامت سطح فضایی نابرابری تبیین (1383سبکبار و همکاران )

 ههایشهرسهتان بهین سهلامت فضایی نابرابری وجود قرار دادند. نتایج بیانگر موردبررسیالکتره  گیریتصمیم مدل از

 تحلیهل روش اههواز از شههر منهاطق بنهدیرتبهه من وربههدر تحقیقهی  (1383شهماعی و همکهاران )اسهت.  استان

. بکار گرفتند شهری در جهت توسعه شاخص 11 ق ازاستفاده کردند که در این تحقی( الکتر) متغیره چند گیریتصمیم

 و منهابع توزیهع کهه داد نشهان تحقیق نتایج .است شده استفاده AHP مدل از نیز معیارها دهی وزن من وربههمچنین 

 تحقیقهی روشدر  (1381ملماسهی و همکهاران)  .نیسهت منهاطق جمعیهت توزیهع بها متناسه، اهواز شهر امکانات

ELECTRE استفاده قرار دادند. در این تحقیق مورداستفادهسدسازی  هایپروژه یطیمحستیز ریس، ارزیابی را در 

 ارزیهاب برای صحیح گیریتصمیم فرآیند انجام باعث سد، محیطیزیست ریس، ارزیابی در ELECTRE روش از

سهدیدی و . گردیهد شهده، تعیهین معیارههای بها تقابل در هاگزینه از ایمجموعه میان از برتر گزینه انتخاب و ریس،

 رویکهرد با اراضی تناس، ارزیابی برای  ELECTRE-FAHP ترکیبی در ی، کار تحقیق از روش (1381همکاران )

 کهردن لحها  دلیهل بهه ترکیبی اهواز استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که رویکرد شهر در پسماند دفن یابیمکان

 دفن مراکز انتخاب پیشین هایروش به نسبت بهتری کارایی ها،گزینه بندیرتبه و دهیوزن در هاپدیده نادقیق ماهیت

 پتانسهیل بهر مهثثر عوامل بندیاولویتدر تحقیق  (1381و همکاران )پرورش  .دارد( برومی) قدیم و( صفیره) جدید

                                                            

1 Scorzini & Leopardi 
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سرخون بندرعباس را انجام  آبخیز یهاحوضهزیر در سیلابی جریان ضری، و 3 نوع الکتره روش کم، به خیزیسیل

 خیزیسهیل پتانسهیل تعیهین بهرای مناسه، روش ی، عنوانبه تواندمی الکتره روش دادند. نتایج تحقیق نشان داد که

 و ELECTRE TRI یههاروش کاربرد (1381سیدمحمدی و همکاران) .شود معرفی اولویت دارای یهاحوضهزیر

و  موردمطالعههبهارانی را  آبیهاری تحهت ذرت کشت برای مغان دشت اراضی از بخشی تناس، ارزیابی در پارامتری،

 تفکیه، تناس، هایکلاس بین اراضی و خاك هایویژگی مقادیر میانگین بررسی قرار دادند. در این تحقیق با مقایسه

 دلیهل بهه روش ایهن بالای دقت از حاکی که داد نشان را داریمعن اختلا  LSD آزمون با ترای الکتره روش در شده

 و روابهط از اسهتفاده و ههاویژگی هایوزن و هاآستانه مناس، مقادیر ،(هاکلاس بین مرز) انتقالی مناس، حدود تعیین

 لغهزشنیزمخطر در تحقیقی  (1381مددی و همکاران ) .باشدیم محاسبات فرآیندهای اجرای در فازی منطق اصول

قرار دادنهد کهه در ایهن تحقیهق  بندیپهنهرا مورد  ELECTREی آبخیز آق لاقان چای، با استفاده از مدل در حوضه

 چنهد گیهریتصهمیم تحلیهل ههایروش از یکی عنوانبه  ELECTERE روش از نهایی سازیمدل و جهت تحلیل

 بهرای مکهان بهترین  ELECTRE روش از استفاده در تحقیقی با (1381نمودند. حلبیان و همکاران )معیاره استفاده 

 در که دهدیم نشان تحقیق این نتایج و هابسطام را انتخاب کردند. یافته -شاهرود آبخیز در حوضهخاکی  سد احداث

 در امتیهاز( 1) بها شدن مغلوب بار 1 با و تسلط بار 0 با( 3،0،1) هایپهنه حاصله، پهنه هفت بین ELECTRE روش

در  (1389انت هاری و جلیلیهان )هسهتند.  خهاکی سدهای احداث جهت پهنه ترینمناس، لذا و گرفتند قرار اول رتبه

 گیهریتصهمیم مهدل براسهاس کرمانشهاه اسهتان در لغزشنیزم وقوع خطر ریس، ن ر از آبخیز یهاحوضهتحقیقی 

زوجهی  مقایسهات نداشتن دلیل به الکتره کردند. در این تحقیق از روش بندیاولویترا   ELECTRE-1 چندمعیاره

 وقهوع ن هر از مناطق بندیدر رتبه آن آمیزموفقیت کاربردهای همچنین و AHP مانند هاییروش فرسایطاقت و زیاد

 ارزیهابی در تحققهی (1419) 1یهو و همکهاران دارد، انتخاب گردیده اسهت. برتری هاروش سایر به نسبت مخاطرات

را مورد ارزیابی قرار دادند. در ایهن تحقیهق  VIKOR و افتراقی تکامل الگوریتم اساس بر چین هواشناسی مخاطرات

در تحققهی  (1411) 1وانهگ و همکهاران. آمهد بهه دسهت افتراقهی تکامهل الگهوریتم طریقاز  هاشاخص نسبی وزن

قرار دادند. است.  موردبررسی را FUCOM-VIKORهدفه سیستم آب یکسارچه با استفاده از روش چندسازی بهینه

FUCOM  ،شامل محاسبه ریاضی ساده است و نتایج ثابتی را به همراه دارد. از سوی دیگهرVIKOR  ،یه، تکنیه

بهرای ادغهام  FUCOM-VIKORرویکهرد  از  تحقیهقسازی فرایند است. در این گیری ثابت برای یکسارچهتصمیم

یه، در  (1411) 3ونچائو و همکهاران استفاده شده است.اندازه مفید )ویژگی مثبت( و معیار پشیمانی )ویژگی منفی( 

در نهواحی مختلهف جههان سهیل را  کهاهش من وربهه در شههری سهیل هایمدل کاربردهای ترینمهم کار تحقیقاتی

                                                            

1 Yu et al 

2 Ong et al 

3 Wenchao et al 
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 وقهوع بهر گهذارتأثیر خصوصهیاتبا در ن ر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیقات و همچنین قرار دادند.  موردبررسی

گنجوان اسهتان ایلهام  آبخیز یهاحوضهزیر بندیاولویت من وربه الکتره تکنی، از ،موردمطالعه یمنطقه در خیزیسیل

 در امکهان چنهدمعیاره، گیهریتصهمیم ههایتکنیه، از اسهتفاده بها لذا. است استفاده شده سیل وقوع خطر به نسبت

 کهه شودیم معیارها میسر دهیوزن در کارشناسی ن رات برآیند از استفاده و کیفی و کمی متنوع ن رگرفتن معیارهای

 ترینمهمتواند دارد که این می بیشتری طبیعت همخوانی در موجود واقعی شرایط با نهایی گیریتصمیم حالت این در

 .های مطالعاتی باشداین روش نسبت به دیگر روش مزی ت

 هامواد و روش -1

 موردمطالعهموقعیت منطقه  -1-1

 ایلام شهر شمال غرب کیلومتری 31 ی آبخیز مرزی استان ایلام درهاحوضهیکی از  عنوانبهگنجوان  آبخیز حوضه

 مختصههات در آبخیههز حوضههه ایههن. اسههت شههده واقههع ایلههام شهرسههتان توابههع از بههولی ی دهسههتانمحههدوده در و

 شهمالی عرض 33ً   11ً    40 تا   33ً   01ً    31ً   و شرقی طول 01ً   40ً   11تا    01ً   11ً   41ً   جغرافیایی

 از. باشهدمی متر 311 حداقل و 1191 آن ارتفاع حداکثر و هکتار 11119 آبخیز حوضه کل مساحت است. گرفته قرار

 اقلهیم نهوع و متریلیم  114آن  سالانه بارش متوسط. است غربی هایجریان تأثیر تحت آبخیز حوضه این اقلیمی ن ر

 داده نشان (1) شکل گنجوان در آبخیز حوضه موقعیت .باشدمی یاترانهیمدو  خش،مهین دمارتن یبندطبقه اساس بر

 .است شده
 

 
  گنجوان در کشور و استانآبخیز  حوضهجغرافیایی موقعیت  -1 شکل
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 تعیین معیارها -1-1

 مطالعهات بههه توجهه بها. وجهود دارد هاحوضه در خیزیسیل بر مثثر عوامل ارزیابی برای مختلفی یهاشاخص

ارتفاع،  شناسی،سنگ از عبارتند که گذارتأثیر معیارهای ترینمهم، موردبحث یمنطقه در سیل وقوع بر گرفهته صورت

 شدند.  انتخاب ، بارش و کاربری اراضیتراکم شبکه زهکشی شی،،

 در و مسهتقیم آبهدوی یا و زمین درون در آب نفوذپذیری میزان در شناسیسنگ هایویژگی :شناسیعامل سنگ

 و قشهری زیهر آب تخلیهه چگهونگی. دارنهد بسهزایی تهأثیر حوضهه خیزیسهیل یها و رودخانه جریان تعادل نتیجه

 در و پایهه جریهان روی بهر اسهت یشناسهنیزم ههایویژگهی از ثرمتهأ کهه رودخانهه بهه عمقکم زیرزمینی هایآب

 .گذاردمی اثر سیلابی دبی نتیجه

 همچنهین و وخاكآب نگهداری ظرفیت و عمق بر آن اثر از ناشی رواناب، مقدار روی شی، تأثیر: هادامنه شیب

 نفهوذ افزاینده عوامل نقش یابد، افزایش شی، مقدار چنانچه. است خاك در آب نفوذ میزان و آن در آب نفوذ فرصت

 آبخیهز شهی، بها نزدیه، رابطهه سطحی هایناهمواری در آب تجمع زیرا شود،می زیاد رواناب میزان و یافته کاهش

 نسهبت تنهد شهی، بها هایحوضهه در جریهان سهرعت مسهاوی شهرایط در. یابهدمهی تقلیهل آن افزایش با و داشته

 انتهای به ترعیسر و شده شتریب آب سرعت ،باشد بیشتر شی، چه هر زیرا. است ترعیسر ملایم شی، با هایحوضه به

 .گرددمی تیزتر هیدروگرا  اوج دبی نتیجه در و یابدمی تجمع زودتر و رسیده حوضه

جههت  تفاعی بالاتر بهههای اردارد. دامنه هاحوضه خیزیسیلدر  یاعمدهعامل ارتفاع هم نقش  :یارتفاعطبقات 

 ها به سمت مناطق پایین هستند. ساز سرازیر شدن روانابهای بیشتر زمینهدریافت بارش

 ،بهارش زمهان در اگهر مثهال طوربهه دارد. هیدروگرا  شکل و سیلاب ایجاد در مهمی بسیار بارش نقش :بارش

بهه  سهیلاب و یابهدمی افزایش شدتبه مازاد بارش میزان باشد، اشباع حد در یا و اشباع خاك رطوبت ن ر از حوضه

 از بیشهتر خیلهی سهیلاب تشهکیل امکهان افتهد، اتفهاق حوضهه خروجهی نزدیکهی در بهارش اگر یا ؛ وآیدمی وجود

 .افتد اتفاق آن از دورتر اینقطه در که است مواقعی

 مثلا  .گذاردمی تأثیر مختلفی هایروش به سیلاب وقوع و رودخانه جریان روی اراضی کاربری: اراضی کاربری

 سهیلاب بهده فزونهی و جریهان حجهم افهزایش سهب، کشت نحوه و نوع در تغییر یا و گیاهی پوشش بردن بین از

 موجه، ،گهردد نفوذپذیری کاهش یا و خاك رطوبت ذخیره کاهش سب، که حوضه در عملیاتی هرگونه. گرددمی

 از و شهودمهی گیهاهی پوشهش رفهتن بهین از و خاك فشردگی سب، دام مفرط چرای. گرددمی سیلابی بده افزایش

 .شودمی سیلابی بده کاهش موج، تعدیلی و خیریتأ مخازن احداث دیگر سوی

 تراکم هرچه. است زهکشیتراکم  آبخیز، یحوضه مساحت به هاآبراهه کل طول نسبت :زهکشی یشبکه تراکم

 یابد.می سطحی افزایش هایجریان سرعت و کاهش نفوذپذیری بیشتر باشد،
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 گنجوان زیآبخ حوضه خیزیسیل بر گانه مؤثرنقشه عوامل شش -1شکل
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 روش انجام پژوهش -1-3

  روش الکترهمعرفی  -1-3-1

 ایهن در. است معیار تعدادی براساس گزینه بهترین انتخاب برای معیارهچند گیریتصمیم روش ،ی 1الکترهروش 

 مهثثر ریهغ یهاگزینهه ،یترتنیابه و گرفته قرار ارزیابی مورد یارتبه ریغ هایمقایسه از استفاده با هاگزینه کلیه روش

 ریهزیپایهه ناهماهنهگ مجموعهه یه، و هماهنهگ مجموعه ی، برمبنای الکتره تکنی، مراحل کلیه. شوندمی حذ 

 حهذ  و انتخهاب مطهابق بها» معنهی به لغت در الکتره .است معرو  «هماهنگی آنالیز» به خاطر همین به که شودمی

 غیررتبهه مفهوم به معرو  جدیدی مفهوم از هاگزینه بندیرتبه جای به روش این در. (1881 ،1)روی است «واقعیت

 امها باشهد نداشهته گزینهه دیگر به ارجحیتی هیچ ایگزینه ریاضی ن ر از است ممکن مثال طوربه. شودمی استفاده ای

 .بسذیرد را دیگری به گزینه آن بودن بهتر گرتحلیل و گیرندهتصمیم

بعد توسط  هایسالمعرفی شد و سس  در  1811در سال  3اولین بار توسط بنایون )ELECTRE (تکنی، الکتره

ارائه شدند. کلیه مراحهل  0و  3و  1و  1های مختلفی از این روش شامل الکتره فراد دیگری توسعه داده شد و نسخها

وظیفهه ایهن روش  یطورکلبهه. شودمیایجاد  ناهماهنگاین تکنی، بر اساس ی، مجموعه هماهنگ و ی، مجموعه 

بنابراین ؛ . این روش قادر به محاسبه وزن معیارها نیست(1884)روی،  )آلترناتیوهای( پژوهش است هاگزینهبندی رتبه

های جدید وزن معیارهها را محاسهبه نمهود و و یا آنتروپی و یا روش AHP ازجملههای دیگر باید با استفاده از روش

 .ورودی به این روش داد عنوانبه

 روش الکتره اجرای مراحل -1-3-1

 بهه تکنیه، ایهن گامبهگام و و تحلیل شده است یسازادهیپ EXCEL اکسل افزارنرم در مراحل اجرایی این مدل

 شود. های اجرائی آن پرداخته میشده است. در ادامه به گام بیان ساده زبان

وش الکتره از نهوع : ماتری  تصمیم روزن معیارها و نوع معیارها تعیینو  گیریتشکیل ماتری  تصمیم گام اول:

  .دهندهای پژوهش را تشکیل میرها گزینهیعنی ی، ماتریسی که معیارها در ستون و سط ؛باشدگزینه می-معیار

 گیهریمقیهاس انهدازه ی،کم ه یهاشهاخص: سهازی مهاتری مقیهاسیا بی سازی ماتری  تصمیمنرمال :دومگام 

 را هاآن روشی به باید بنابراین. سازدیمغیرممکن  را یکدیگر با هاآن یمقایسه کار این که دارند را خود به مخصوص

ر مهاتری  بها اسهتفاده از نهرم اقلیدسهی مقهادی داد. انجهام را عمهل مقایسهه بتوان تا کرد یریگاندازه واحد از مستقل

 .(1)رابطه  شوندمقیاس میگیری بیتصمیم

                                                            

1 ELECTERE (Elimination et Choice in Translating to Reality) 

2 Roy 

3 benayoun 



 سوم ۀشمار                                                               محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   14

 

Nij                                        (1)رابطه  =
xij

√∑ xij
2m

i=1

 

 

 باشد.ها میتعداد گزینه mام و j ام تحت معیار i  عملکرد گزینه xijو مقادیر نرمالایز شده nij در این رابطه:

بهه ( ماتری  بی مقیاس وزیهن Wها )با استفاده از ماتری  اوزان شاخص: وزینتشکیل ماتری  نرمال  :سومگام 

 .(1)رابطه  کنیممیدر این گام ماتری  نرمال را در وزن معیارها ضرب  آید.می دست
 

𝑉                                 (                 1رابطه ) = 𝑁 ∗ 𝑊 
 

 .باشدوزن معیارها می Wماتری  نرمالایز شده و  Nمقیاس وزین و ماتری  بی V در این رابطه: 

تشکیل مجموعه معیارهای هماهنگ و ناهماهنگ: در این گام با توجه به ماهیت معیارهها )مثبهت یها  گام چهارم:

بها اسهتفاده از عناصهر  .کنیممهیمعیارهای هماهنگ و ناهماهنهگ را تعیهین  هاگزینه یدودوبهمنفی بودن( در مقایسه 

تهرجیح داده  lبهر گزینهه  kگزینهه  ههاآنباشد کهه در که شامل معیارهایی می C(k,lمجموعه هماهنگی ) Vماتری  

تهرجیح داده  kبهر گزینهه  lگزینهه  ههاآنباشد کهه در که شامل معیارهایی می D(k,lشود و مجموعه ناهماهنگی )می

 شود.آورده می به دست (0و 3)روابط با استفاده از  ؛شودمی

,C(k(                            3رابطه ) l) = [
j |vkj ≥ vlj |j ∈ J+

j |vkj < vlj |j ∈ J−
] 

,D(k(                           0رابطه ) l) = [
j |vkj < vlj |j ∈ J+

j |vkj ≥ vlj |j ∈ J−
] 

 

 باشد. های منفی میشاخص −Jهای مثبت و شاخص +Jجایی که 

هایی کهه بهه ( که عناصر آن از جمع اوزان شهاخصIهماهنگی ) m*mاطلاعات فوق ماتری  مربع با استفاده از 

آیهد می بهه دسهت (0رابطهه)( کهه عناصهر آن از NIناهمهاهنگی ) m*mمجموعه هماهنگی تعلق دارند و مهاتری  

 .(9تا  1)رابطه  شودزیر تشکیل می صورتبه

Im∗m(                        1رابطه ) = [

− I12

I21 −
⋯

I1m

I2m

⋮        ⋮ ⋱ ⋮
Im1 Im2 ⋯ −

] 

Ikl                                            (   1رابطه ) = ∑ wjj∈C(k,l) 

NIm∗m(                 1رابطه ) = [

− NI12

NI21 −
⋯

NI1m

NI2m

⋮          ⋮ ⋱ ⋮
NIm1 nIm2 ⋯ −

] 

NIkl(                                      9رابطه ) =
maxj∈D(k,l)|vkj−vlj|

maxj∈J|vkj−vlj|
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سهس   ،برای ایجاد این ماتری  ابتدا ی، مقدار آستانه تعیین کرده :(F) مثثر تشکیل ماتری  هماهنگ گام پنجم:

مقدار یه، و در غیهر ایهن صهورت  Fیا مساوی این مقدار آستانه بود در ماتری   تربزرگرا که  Iهر عنصر ماتری  

 .I( عبارت است از میهانگین مقهادیر مهاتری  Īگیرد. ی، روش عمومی برای تعیین این مقدار آستانه )مقدار صفر می

 .(14و 8)روابط 

I̅(                            8رابطه ) = ∑ ∑
Ikl

m(m−1)
m
l=1

m
k=1 

Fkl            (                     14رابطه ) = {
0 Ikl < Ī

1 Ikl ≥ Ī
 

 

NI̅̅برای این ماتری  نیز مقدار آسهتانه ) :( G) مثثرتشکیل ماتری  ناهماهنگ  گام ششم: بهه  F( ماننهد مهاتری  ̅

یا مساوی این مقهدار آسهتانه بهود در  ترکوچ،که  NIآید. تنها تفاوت در اینجا است که هر عنصر ماتری  می دست

 (11و 11)روابط  گیردغیر این صورت مقدار صفر می مقدار ی، و در Gماتری  
 

NI̅̅(                            11رابطه ) ̅ = ∑ ∑
NIkl

m(m−1)

m
l=1

m
k=1 

Gkl (                                11رابطه ) = {
0 NIkl > NI̅̅ ̅

1 NIkl ≤ NI̅̅ ̅
 

 

، ماتری  جامع مثثرو ناهماهنگ  مثثربا ترکی، دو ماتری  هماهنگ  :(H) مثثرتشکیل ماتری  جامع  گام هفتم:

 (13رابطهه ) صهورتبهآید. عناصر ایهن مهاتری  می به دستباشد ( که ی، ماتری  بولی )صفر و ی،( میH) مثثر

 شود: محاسبه می

Hkl                         (                13رابطه ) = Fkl ∗ Gkl 
 

ها بنهدی گزینههبنهدی و گهروههاسهت و ملهاك رتبههای نسهبی از گزینهنشان دهنده ترتی، ارجحیت Hماتری  

تشخیص داد. بدین طریهق کهه  Hرا از ماتری   مثثرهای توان گزینههای کم جاذبه میحذ  گزینه من وربهباشد. می

زیرا آن سهتون تحهت تسهلط ؛ حذ  نمود ،ا ی، باشدرا که حداقل دارای ی، عنصر برابر ب Hهر ستونی از ماتری  

بیانگر رتبه بالاتر آن گزینهه  ،سطری که بسامد عدد ی، در آن بیشتر باشد گریدعبارتبه؛ باشدهایی میردیف یا ردیف

 باشد.می

 و بحث  نتایج -3

 درسهت ههدایت و انسانی هایفعالیت نتایج بینیپیش به را ریزانبرنامه تواندمی سیل به حساس نواحی تشخیص

 من وربه لذا. رساند یاری خصوصی حتی و ملی هایسرمایه طبیعی، منابع به کمتر رسانیآسی، براساس هافعالیت این
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 اقدامات و هاطرح سیل در وقوع لحا  از پرخطر یهاحوضهزیر تعیین زمان، و هزینه در جوییو صرفه بهینه مدیریت

 ترتیبهی یها وصفی هایمقیاس با کیفی معیارهای یریکارگبه توانایی روش الکتره. رسدیم ن ر به ضروری آبخیزداری

 و زوجهی زیهاد مقایسهات نداشهتن دلیل به الکتره روش دارد. انتخاب را مقیاس بدون تبدیل و اولیه ماهیت همان در

 وقهوع ن هر از منهاطق بنهدیدر رتبهه آن آمیهزموفقیهت کاربردههای همچنین و AHP مانند هاییروش فرسایطاقت

 من وربهه منطقه، موقعیت به توجه . با(1381)سیدمحمدی و همکاران،  دارد برتری هاروش سایر به نسبت مخاطرات

 کهاربری بهارش، ارتفاع،شی،، ، یشناسسنگ پارامترهای سیل، وقوع در مثثر عوامل بین خیز، ازسیل نواحی شناسایی

هها معیار ایهن ن هر، مهورد هایزیرحوضهه بنهدیاولویت برای ادامه شدند. در انتخاب شبکه زهکشی تراکم اراضی و

اکسهل  افزارنرمدر  الکتره مدل تهکنی، الگوریتم نهیاز، مورد محاسبات بالای حجم و پیچیدگی به دلیل و شده ارزیابی

 است. آمده دست به مرحله هر مقادیر و شده نویسیبرنامه

 (گیریتصمیم) کارایی ماتریس ایجاد -3-1

مراحل ورودی اصلی این مدل اسهت. در مهاتری   ترینمهمتهیه ماتری  کارایی یکی از الکتره برای اجرای مدل 

ها( و حوضهزیر) هاگزینه. در ستون ماتری  نام شوندمیماتریسی مقایسه  صورتبه هاگزینهکارایی معیارها در مقابل 

ی وارد مهدل کم ه صهورتبهلهازم اسهت ارزش کلیهه معیارهها  ازآنجاکهه ،های آن نام معیار نوشته شده استدر سطر

 .(1و 1)جدول پیشنهادی در این تحقیق شود 
 

 گیرییس اولیه تصمیمماتر -1جدول 
 تراکم زهکشی کاربری اراضی بارش ارتفاع شیب یشناسسنگ زیرحوضه

 9 3 8 1 1 1 وندریزه

 1 1 1 1 1 1 هارون سرچم ده

 1 0 9 9 9 9 سرپت،

 8 3 1 1 8 1 سرتنگ بیجار

 9 1 1 3 1 9 گنجوان

 41/4 19/4 49/4 41/4 11/4 31/4 وزن

 

 معیارها وزن مقادیر تعیین -3-1

ها روش الکتهره نیهاز آمد. با توجه به سایر ورودی به دستتاکنون امتیاز ارزیابی هر حوضه براساس هر شاخص 

دههی بهه روش آنتروپهی ص گردد. برای این کهار از روش وزنمشخ هامیزان اهمیت یا وزن هری، از شاخصاست 

 ،در مقادیر ی، شاخص بیشتر باشهد یپراکندگاین روش بر این پایه استوار است که هرچه  .شانون استفاده شده است

مسئله تصمیم از طریق  بندیاولویت. با اجرای مراحل قبل، (1)جدول  آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است
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این روش پ  از تشکیل ماتری  کارایی محاسبه ماتری  بی مقیاس وزیهن  در. شودمیفراهم  ELECTREتکنی، 

حاسبه پارامترهای هماهنگی و ناهماهنگی لازم است بهه دلیهل پیچیهدگی و حجهم بالهای محاسهبات مهورد نیهاز، و م

 . اندآمدهدستبهشده و مقادیر هر مرحله  یسینوبرنامه EXCEL افزارنرمالگوریتم تکنی، مدل الکتره در 

 ماتریس سازیمقیاسبی یا سازینرمال -3-3

 را یکهدیگر بها ههاآن مقایسهه کهار ایهن کهه دارنهد را خود به مخصوص گیریاندازه مقیاس ی،کم  یهاشاخص

. داد انجام را مقایسه عمل بتوان تا کرد یریگاندازهواحد،  از مستقل را، هاآن روشی به باید بنابراین. سازدمی غیرممکن

 است. شده آورده (1جدول ) در وزین مقیاسبی ماتری 
 

 ماتریس وزین -1جدول 
 تراکم زهکشی کاربری اراضی بارش ارتفاع شیب یشناسسنگ حوضه

 18/1 18/1 11/4 90/4 11/4 41/1 وندریزه

 11/4 13/1 11/4 11/4 90/4 11/4 هارون سرچم ده

 90/4 11/1 13/4 13/4 13/4 13/4 سرپت،

 11/4 18/1 90/4 90/4 11/4 11/4 سرتنگ بیجار

 13/4 13/1 11/4 18/1 41/4 13/4 گنجوان
 

 هماهنگی و ناهماهنگی ماتریس -3-0

زوجی به ازای هر شاخص  صورتبهگردد. این شاخص در گام بعد شاخص هماهنگی و ناهماهنگی محاسبه می

. به این صورت که اگر حوضه ی، از ن ر شاخص اول به حوضه دو از ن ر شاخص اول ارجحیهت شودمیمحاسبه 

 دهنهده عهدم ارجحیهت اسهتو عهدد صهفر نشهاننشان دهنده ارجحیت  1دارد ی، در غیر این صورت صفر، عدد 

 . (0و  3)جداول 
 

 هماهنگیماتریس  -3جدول 
  13/4 14/4 19/4 11/4 41/4 19/4 وزن

 مجموع تراکم زهکشی کاربری اراضی بارش ارتفاع شیب شناسیسنگ معیار

C12 19/4  11/4  14/4  03/4 

C13 19/4 41/4 11/4    38/4 

C14 19/4 41/4 11/4   13/4 11/4 

C15 19/4    14/4 13/4 11/4 

C21  41/4  19/4  13/4 11/4 

C23 19/4 41/4 11/4 19/4   11/4 
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C24 19/4 41/4    13/4 01/4 

C25 19/4   19/4  13/4 18/4 

C31    19/4  13/4 11/4 

C32     14/4 13/4 33/4 

C34  41/4   14/4 13/4 38/4 

C35 19/4    14/4 13/4 11/4 

C41   11/4 19/4 14/4  13/4 

C42 19/4  11/4 19/4 14/4  11/4 

C43 19/4  11/4 19/4   11/4 

C45 19/4   19/4 14/4  11/4 

C51  41/4 11/4 19/4  13/4 11/4 

C52  41/4 11/4 19/4 14/4  18/4 

C53 19/4 41/4 11/4 19/4 14/4  11/4 

C54  41/4 11/4  14/4 13/4 10/4 

 

 ماتریس ناهماهنگی -0جدول 
  13/4 14/4 19/4 11/4 41/4 19/4 وزن

 مجموع تراکم زهکشی کاربری اراضی بارش ارتفاع شیب شناسیسنگ معیار

D12 11/4 41/4 41/4 48/4 09/4 41/4 44/1 

D13 11/4 41/4 11/4 40/4 10/4 11/4 44/1 

D14 11/4 48/4 44/4 11/4 44/4 40/4 81/4 

D15 11/4 11/4 09/4 48/4 09/4 44/4 44/1 

D21 11/4 41/4 41/4 48/4 09/4 41/4 44/1 

D23 41/4 11/4 41/4 41/4 11/4 41/4 44/1 

D24 44/4 11/4 41/4 41/4 09/4 48/4 44/1 

D25 41/4 14/4 10/4 44/4 44/4 41/4 44/1 

D31 11/4 41/4 11/4 40/4 10/4 11/4 44/1 

D32 41/4 11/4 41/4 41/4 11/4 41/4 11/4 

D34 41/4 40/4 11/4 11/4 10/4 11/4 14/4 

D35 44/4 11/4 18/4 41/4 11/4 11/4 93/4 

D41 11/4 48/4 44/4 11/4 44/4 40/4 44/1 

D42 44/4 11/4 41/4 41/4 09/4 48/4 33/4 

D43 41/4 40/4 11/4 11/4 10/4 11/4 44/1 

D45 41/4 11/4 09/4 41/4 09/4 40/4 44/1 

D51 11/4 11/4 09/4 48/4 09/4 44/4 44/1 



 11....                                        گنجوان زیدر حوضه آبخ لیخطر س یبندتیاولو                                   دهمیاز سال

     

D52 41/4 14/4 10/4 44/4 44/4 41/4 48/4 

D53 44/4 11/4 18/4 41/4 11/4 11/4 11/4 

D54 41/4 11/4 09/4 41/4 09/4 40/4 44/4 

 

  ماتریس هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر -3-5

ی هاشهاخصاز طریهق ترکیه،  هاگزینهرتبه ای برای مقایسات زوجی رحله باید درجه اعتبار رابطه غیردر این م

مقادیر هماهنگی و ناهماهنگی محاسبه گردد. محاسبات مورد ن ر از طریق رابطه گفته شده صورت گرفته و در نتیجه 

سهت مطهابق هاشاخصکه بیان گر درجه اعتبار و برتری ی، گزینه بر گزینه دیگهر براسهاس جمیهع  Gو  Fماتری  

 آید.می به دست (1و  1ول )اجد
 

 مؤثرماتریس هماهنگ  -5جدول 
 گنجوان جمال الدین ورهال هارونسرچم ده ریزه وند حوضه

 4 1 4 4  وندریزه

 1 4 1  1 هارون سرچم ده

 4 4  4 4 سرپت،

 1  1 1 4 سرتنگ بیجار

  4 1 1 1 گنجوان

 

 مؤثرماتریس ناهماهنگ  -6جدول 
 گنجوان جمال الدین ورهال هارونسرچم ده ریزه وند حوضه

 4 4 4 1  وندریزه

 4 4 4  4 هارون سرچم ده

 4 1  1 4 سرپت،

 4  4 1 4 سرتنگ بیجار

  4 1 1 4 گنجوان

 

  نهاییماتریس  -3-6

بندی نهایی آنها اقدام کرد. بدین من ور ابتدا ماتری  ماتری  و رتبه هاگزینهبندی باید نسبت به رتبه در گام بعدی

ضرب کرد و ماتری  کلی را تشکیل داده، ماتری  کلهی، نتیجهه کلیهه  مثثررا در ماتری  ناهماهنگ نا مثثرهماهنگ 
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 ی دیگر ازهاحوضهمراحل ذکر شده است. در این ماتری ، با توجه به جمع هر سطر جایگاه هر حوضه را نسبت به 

 .(1جدول )کندمیبندی رتبه خیزیسیلن ر اولویت 
 

  نهاییماتریس  -1جدول 
هارونسرچم ده ریزه وند حوضه  جواب نهایی باخت برد گنجوان سرتنگ بیجار سرپتک 

 4 4 4 4 4 4 1  وندریزه

 -1 1 4 4 4 4  4 هارون سرچم ده

 -1 1 4 4 4  4 4 سرپت،

 1 4 1 4  4 1 4 بیجارسرتنگ 

 1 4 1  4 1 1 4 گنجوان
 

 الکترهاز نظر خطر سیل بر اساس مدل  هاحوضهزیر بندیاولویت -3-1

بها گنجهوان ، استخراج گردیهد الکترهکه از تکنی،  خیزیسیلاز ن ر پتانسیل  هاحوضهزیر بندیاولویتباتوجه به 

دلیهل بالها به خود اختصاص داده اسهت.  ی آبخیزداریهاطرحی اولویت اول را در اجرا ،خیزیسیلپتانسیل بیشترین 

این زیرحوضه ساختار زمین شناسی منطقه کهه در قسهمت بالادسهت از سهازند گچسهاران بها  خیزیسیلبودن خطر 

دوران ت آبرفتهی رسهوبا ازجملههنفوذپذیری کم و در قسمت پایین دست از سازندهای بسیار حساس بهه فرسهایش 

ی آن وجهود دلیهل اصهل ؛ کهجای گرفته است دومدر رتبه  سرتنگ بیجارحوضه اند. همچنین زیرچهارم پوشیده شده

ونهد، ی ریزههاحوضهه. زیرهای آسماری، کژدمهی و گچسهاران اسهتسازند ازجملهشناسی تنوع در سازندهای زمین

ی بعهدی اجهرای ههااولویتدر  ،برخوردارند خیزیسیلهارون به ترتی، دارای کمترین پتانسیل سرپت، و سرچم ده

 (. 3شکل )ی آبخیزداری قرار دارند هاطرح
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 الکترهاز نظر خطر سیل بر اساس مدل  هاحوضهزیر بندیاولویت -3شکل 

 یبندجمع -0

 یهاخسهارت و داشهته افزایشی روند اخیر هایسال در آن وقوع فراوانی که است طبیعی خطرهای ازجمله سیل

 پتانسهیل ن هر از هاحوضههزیر بنهدیاولویهت. اسهت داده قهرار تأثیر تحت را کشور از بخشی ساله همه آن از ناشی

ی آبخیز گنجوان در استان ایلام هاحوضهدر این تحقیق زیر .دارد آبخیز یهاحوضه مدیریت در مهمی تأثیر خیزیسیل

 الکتهرهگیهری چنهد معیهاره بها اسهتفاده از روش تصهمیم خیزیسهیل بها مقابلهه آبخیهزداری یهاطرح اجرای جهت

ههارون، سهرپت،، ونهد، سهرچم دهزیرحوضه ریزه 1به  موردمطالعهز شود. برای این من ور حوضه آبخی بندیاولویت

 چمن سیدمحمد و سرتنگ بیجار تقسیم گردید. 

س مدل آنتروپی بهه ترتیه، عامهل منطقه بر اسا خیزیسیلدر  مثثردهی معیارهای بر اساس نتایج حاصل از وزن

 میهزان باشهد، کمتهر نفوذپهذیری چه میهزان منطقه دارند. هر خیزیسیلثیر در تأشناسی، بارش و شی، بیشترین سنگ

  .کندمی پیهدا بیشتری شدت حوضهزیر یزیخلیسو  بیشهتر روانهاب

زیرحوضهه ، استخراج گردید الکترهکه از تکنی،  خیزیسیلاز ن ر پتانسیل  هاحوضهزیر بندیاولویتبه  با توجه

به خود اختصاص داده اسهت.  ی آبخیزداریهاطرحی ، اولویت اول را در اجراخیزیسیلپتانسیل با بیشترین  گنجوان

در قسهمت بالادسهت از سهازند کهه  است شناسی منطقهساختار زمین ،این زیرحوضه خیزیسیلدلیل بالا بودن خطر 

حساس به فرسایش رسوبات آبرفتهی دوران  بسیاراز سازندهای  دستنییپاگچساران با نفوذپذیری کم و در قسمت 
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های کهم ارتفهاع و رسهوبات تهراس مورفولهوژی ایهن رسهوبات از دشهت سهر .اندشدهپوشیده  یشناسنیزم چهارم

بالها  شهدتبهایهن منطقهه  خیزیسهیلجاری شدن سیل، پتانسیل  ها وتشکیل شده است. با شروع بارش یارودخانه

تنهوع در دلیهل اصهلی آن وجهود  ؛ کههجهای گرفتهه اسهت دومدر رتبهه  سرتنگ بیجارحوضه . همچنین زیررودمی

  .دارند خیزیسیلکه استعداد بالایی نسبت به  گچساران است های کژدمی وسازند ازجملهشناسی سازندهای زمین

روشی کاربردی در جهت مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری و مههار  تواندمیدر این تحقیق  مورداستفادهروش 

قرار گیرد. با انجام عملیات آبخیزداری و مهار سهیل در  مورداستفاده حوضهو مشابه این  موردمطالعهسیلاب در آبخیز 

شده توسط این روش، ضمن دسترسی به اههدا   ی تعیینهااولویتی واقع در سطوح مذکور، مطابق با هاحوضهزیر

ههای مهرتبط هها توسهط ادارات و سهازمانهای اجرائی پروژههزینهتأثیر مستقیمی در جهت کاهش  تواندمیمطلوب 

  استان ایلام داشته باشد.  یامنطقهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام و شرکت آب  ازجمله

 کتابنامه

 استان در لغزشزمین وقوع خطر ریس، ن ر از آبخیز یهاحوضه بندیاولویت .1389 ؛طاهره جلیلیان، مژگان؛ انت اری،

  شماره . 1  دوره .نشریه هیدروژئومورفولوژی،  ELECTRE-1 چندمعیاره گیریتصمیم مدل براساس کرمانشاه

 .39-18صص  .19
https://20.1001.1.23833254.1398.6.18.2.1 

 آبخیز یهاحوضهزیر بندیاولویت .1381 ؛فاطمه آتشخوار، افشین؛ رفعت؛ هنربخش، بیدکی، بهرام؛ زارع بدری،

 .09دوره  .(جغرافیایی یهاپژوهش) طبیعی جغرافیای هاینشریه پژوهش .خیزیسیل پتانسیل ن ر از آبادبهشت

 .119-103صص  .1شماره 
https://jphgr.ut.ac.ir/article_57032.html 

 بندیاولویت و شناسایی در رودخانه روندیابی . نقش1384 ؛حسن فرازجو، مجید؛ سیدعلیرضا؛ اونق، بهرامی،

 منابع نشریه حفاظت .مدیریتی راهکارهای ارائه و خیزیسیل ن ر از بوستان سد حوضه هیدرولوژی، واحدهای
 .11-11صص  .1شماره  .1دوره  .وخاكآب

https://wsrcj.srbiau.ac.ir/article_1930.html 

 عوامل بندیاولویت .1381 ؛ارش، ساز، حلی یحیی؛ ،پورلیاسماع آرش؛ ملکیان، رسول؛ مهدوی، الیاس؛ پرورش،

 یهاحوضه زیر موردی مطالعه) سیلابی جریان ضری، و 3 نوع الکتره روش کم، به خیزیسیل پتانسیل بر مثثر

 .91-11صص  .1  شماره . 9  دوره .بوم نشریه خش، .(بندرعباس سرخون، آبخیز
https://www.sid.ir/paper/398961/fa 

 هیدرولوژی، واحدهای خیزیسیل بندیاولویت و سیل مولد مناطق تعیین .1391 ؛حسن فرازجو، بهرام؛ ثقفیان،

 .11-1صص  .1شماره  .1دوره  .ایران آبخیزداری مهندسی و علوم مجله .گلستان سد حوضه
https://www.sid.ir/paper/134831/fa 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23833254.1398.6.18.2.1
https://jphgr.ut.ac.ir/article_57032.html
https://wsrcj.srbiau.ac.ir/article_1930.html
https://www.sid.ir/paper/398961/fa
https://www.sid.ir/paper/134831/fa
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 با خاکی سد احداث برای مکان بهترین انتخاب. 1381 ؛محمود علیرضا؛ سلطانیان، عامری، امیرحسین؛ عرب حلبیان،

  دوره .سرزمین نشریه جغرافیایی .(بسطام -شاهرود آبخیز حوضه: موردی )مطالعه  ELECTRE روش از استفاده

 .111-131صص   .30  شماره . 8
https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5531.html 

 تعیین در Electre-TRI چندمعیاره بندیدسته مدل کاربرد بررسی .1398 ؛حمیدرضا بهناز؛ جعفری، خدابخشی،

 .(اردبیل زهکشی-آبیاری شبکه و سد طرح زیستی محیط آثار ارزیابی: موردی مطالعه) زیستی محیط آثار اهمیت

 .01-31صص  .1  شماره .1  دوره .ستیزطیمح هایپژوهشنشریه 
http://www.iraneiap.ir/article_13064.html 

 .سیلاب ایسازه کنترل من وربه هاحوضهزیر بندیاولویت در MCDM کاربرد روش. 1391 ؛مجید خلقی، خیاط

  .084-018صص  .0شماره  .11دوره  .ایران طبیعی نشریه منابع
https://ijnr.ut.ac.ir/article_13063.html 

 استان آبخیز یهاحوضهزیر یزیخلیس بندیاولویت .1380 ؛حمیدرضا ناصر؛ پورقاسمی، پور، طهماسبی امید؛ رحمتی،

-111صص  .1شماره  .1دوره  .اکوهیدرولوژینشریه  .آماری همبستگی و مورفومتری، آنالیز براساس گلستان

111. 
 https://10.22059/IJE.2015.56241 

 کنترل عملیات بندیاولویت .1391 ؛سیدمحمد نمکی؛ عبدالمحمد؛ غفوری، سیدمحمودرضا؛ طباطبایی، محمد؛ روغنی،

شماره  .1دوره  .ایران آبخیزداری مهندسی و علوم مجله .حوضه سیل مکانی شاخص یریکارگبه طریق از سیلاب

 .11-03صص  .3
https://www.sid.ir/paper/134820/fa 

 ترکیبی روش .1381 ؛سسیده محمد؛ عبدالملکی، سارا؛ باعقیده، قلاتی، پیمان؛ عزیزی جواد؛ حیدریان، سدیدی،

ELECTRE-FAHP  نشریه  .اهواز شهر در پسماند دفن یابیمکان رویکرد با اراضی تناس، ارزیابی برای
 .111-88صص  .(11 پیاپی) 1  شماره . 19  دوره .محیطی ریزیبرنامه و جغرافیا

 https://10.22108/GEP.2017.97757.0 

 کاربرد. 1381 ؛محمدعلی فرزین؛ قربانی، فریدون؛ شهبازی، ، سرمدیان،اصغریعل جواد؛ جعفرزاده، سیدمحمدی،

 ذرت کشت برای مغان دشت اراضی از بخشی تناس، ارزیابی در پارامتری، و ELECTRE TRI هایروش

 .131-111صص  .1  شماره .19  دوره .(کشاورزی دانش) وخاكآب نشریه دانش .بارانی آبیاری تحت
https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_7839.html 

 و آبخیز یهاحوضه خیزیسیل پتانسیل بررسی. 1381 ؛رامین اولی، فضل علیرضا؛ آرمان؛عمادی، بازنشین، شعبانی

 .19-14صص  .10شماره  .1دوره  .آبخیز حوضه مدیریت پژوهشنامه .(نکا آبخیز حوضه) سیل مولد مناطق تعیین
https://10.29252/jwmr.7.14.28 

 در( الکتر)  چندمتغیره گیریتصمیم تحلیل روش یریکارگبه. 1383 ؛حمیدی، محمدسعید نادر؛ تابعی، علی؛ شماعی،

 . 11-11صص  .(93 پیاپی) 1 شماره .19 دوره .فضا آمایش و ریزیبرنامه نشریه .اهواز شهر مناطق یبندرتبه
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-9596-fa.html 

https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5531.html
http://www.iraneiap.ir/article_13064.html
https://ijnr.ut.ac.ir/article_13063.html
https://doi.org/10.22059/ije.2015.56241
https://www.sid.ir/paper/134820/fa
https://doi.org/10.22108/gep.2017.97757.0
https://water-soil.tabrizu.ac.ir/article_7839.html
http://dx.doi.org/10.29252/jwmr.7.14.28
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-9596-fa.html
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 نشریه .الکتر روش از استفاده با سیمان -آلومینا کارخانه احداث برای مناس، محل انتخاب .1391 ؛محمد عطایی،
 .13-11صص  .8شماره  .18دوره  .18دوره  .مهندسی علوم یالمللنیب

https://ajsr.aut.ac.ir/article_2236.html 

 با سلامت سطح فضایی نابرابری تبیین .1383 ؛حمداله قیداری، سجاسی نرگ ؛ حسنعلی؛ وزین، سبکبار، فرجی

 توسعه و نشریه جغرافیا .(رضوی خراسان استان هایشهرستان: موردی مطالعه) الکتره گیریتصمیم مدل از استفاده
 .143-93صص  .11شماره  .11دوره  .یاهیناح

https://10.22067/GEOGRAPHY.V12I22.13709 

 آبخیزداری احیائی هایبرنامه ارائه جهت هاحوضهزیر بندی. اولویت1384 ؛حسن ؛ احمدی،اصغریعل محمدی،

 .11-18صص  .18شماره  .9دوره  .سرزمین نشریه جغرافیایی  .(معرو  آبخیز حوضه: موردی مطالعه)
https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5364.html 

ی آبخیز آق لاقان چای، در حوضه لغزشزمینبندی خطر پهنه. 1381 ؛مددی، عقیل؛ پیروزی، الناز؛ شکرزاده فرد، الهام

 .111-188صص  .10شماره   . 19دوره   .فضای جغرافیایینشریه  .ELECTREبا استفاده از مدل 
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2048-fa.html 

 ارزیابی در ELECTRE روش از استفاده . 1381 ؛زهرا داد، اله ؛ایرؤ نزاکتی، رضا؛ ارجمندی، سعید؛ ،ملماسی 

 مسلسل) 0  شماره .19  دوره .ستیزطیمح تکنولوژی و نشریه علوم .سدسازی هایپروژه محیطیزیست ریس،

 .11-11صص  .(11
https://jest.srbiau.ac.ir/article_9956.html 
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