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تهیۀ نقشۀ مدیریت مخاطرات سیالب با استفاده از الگوریتم نوین جنگل
تصادفی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز لواسانات)


لیال ابراهیمی

گروه جغرافیا ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،ایران
(تاریخ دریافت  – 9911/5/92تاریخ پذیرش )9911/1/29

چکیده
رخداد سیل یکی از سه مخاطرة طبیعی و اصلی ایران است و به جرأت میتوان گفت که حداقل در سال
در یک نقطه از این سرزمین سیالب بزرگی رخ میدهد .براساس مطالعات انجامگرفته ،ساالنه  04رخداد
کوچک و بزرگ سیل در جایجای کشور رخ میدهد .همین موضوع ضرورت مطالعهه در زمینه عوامهل
مؤثر بر وقوع سیالب را آشکار میسازد .هدف این پژوهش ،پهنهبندی مناطق مستعد سیلگیر در منطقه
و تعیین اولویت عوامل مؤثر در وقوع سیل با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی است .بهدین ترتیهب بها
توجه به مطالعات و پیشینی تحقیق 1 ،شاخص کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،شیب ،ارتفاع ،شاخص
رطوبت ،دبی رودخانه ،توان آبراهه ،بارش ،و انحنای زمین انتخهاب شهدند .په از تعیهین عامهل تهورم
واریان و ضریب تحمل ،با وارد کردن دادههای مربوط به عوامل مؤثر به نرمافزار  ،Rمدلسازی با استفاده
از الگوریتم جنگل تصادفی انجام گرفت و تأثیر عوامل مؤثر در وقوع سیالب در هر زیرحوضه تعیین شهد
و در نهایت نقش پهنهبندی خطر وقوع سیالب در چهار پهن خیلی خطرناک ،خطرناک ،با خطر متوسط
و کمخطر در محیط  ARC/MAP 10.2تهیه شد .با توجه به نتایج تحقیق در همه زیرحوضهههها بهارش
مهمترین عامل در وقوع سیالب در منطقه شناخته شد .در حوضههههای شهمالی و غربهی منطقهه ،دبهی
رودخانه و شیب رتبههای بعدی تأثیر در وقوع سیالب را به خود اختصاص دادند ،درحهالی کهه کهاربری
اراضی در زیرحوضههای جنوبی منطقه از عوامل مهم در بروز سیالب است .همچنین با توجهه بهه نتهایج
بهدستآمده ،بیش از نیمی از منطقه در پهن خیلی خطرناک و خطرناک واقع شده است .بخهش اعظهم
پهنههای خطرناک و خیلی خطرناک قسمتهای شمالی ،شمال غربی و غربی منطقه را در برگرفتهاند که
شامل زیرحوضههای فشم ،میگون و آهار است.
واژههای کلیدی :الگوریتم جنگل تصادفی ،سیالب ،کاربری اراضی ،مدیریت مخاطرات.

Email: geo.ebrahimi@yahoo.com
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مقدمه
سیل پدیدهای فراگیر و جهانی است ] [22که هرساله خسارات جانی و مهالی فراوانهی را بهه بهار
میآورد ] .[5سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که خودبهخود به وجود نمیآید ،بلکه عوامهل
زیادی اعم از طبیعی و انسانی موجب بروز آن میشوند ].[29سازمان ملهل متحهد و هواشناسهی
جهانی ،ده  14میالدی را ده کاهش مخهاطرات طبیعهی اعهالم کردنهد و از همه کشهورهای
جهان دعوت شد تا با همکاری نهادها و سازمانههای ملهی و جههانی در کهاهش آثهار ایهنگونهه
مخاطرات اهتمام بیشتری به خرج دهند ] .[91این مهم اهداف بسهیاری را مهدنظر داشهت کهه
مهمترین آنها تغییر رفتار در واکنش به مخاطرات طبیعی است .اما در حال حاضر ههدف اصهلی
بیشتر کشورهای جهان به سمت اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع مخاطرات سوق یافتهه و سهعی
در تغییر توجه اذهان عمومی بهسمت آمادگی قبهل از وقهوع آن اسهت ] .[95، 21ایهن موضهوع
نیازمند شناخت سطوحی از یک حوض آبخیز که پتانسیل سیلخیهزی بیشهتری دارنهد ] [24و
تعیین اولویت عوامل مؤثر در وقوع آن ،برای اقهدامات آبخیهزداری اسهت کهه از مهوارد مههم در
برنامهریزی و مدیریت جامع حوضههای آبخیز است ] .[1کوبال و همکاران اعالم کردند که تعداد
سیالب و آسیبهای ناشی از آن در دهه های اخیر در همه جا ایجهاب مهیکنهد کهه روشههای
تحلیل ،کنترل و مدیریت سیالب بهبود یابد ] .[25یکی از راهکارهای کاهش خسهارت سهیالب،
پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوضههای آبریز است .بهعبارت دیگر تفکیک نواحی سیلخیز و
تعیین سهم عوامل مؤثر در سیل میتواند در تدوین راهکار مناسبی بهرای سیاسهتگهذاریههای
میانمدت و بلندمدت در بهرهبرداری بهینه از اراضی اهمیت ویژهای داشته باشد ] .[99از نقشه
پهنهبندی خطر و سیالب میتوان بهمنزل ابزاری مؤثر در برنامهریزی توسع آینهده و همچنهین
شناخت نواحیای که توسع زیرساختهای تخلیه و زهکشی سیالب ضروری است ،استفاده کرد
] .[0یکی از روشهای نوین برای تعیین اولویت عوامل مؤثر در وقوع سیالب و تهی نقشههههای
پهنهبندی خطهر اسهتفاده از دادهکهاوی اسهت ] .[9در زمینه بههکهارگیری روشههای مختله
دادهکاوی در انتخاب متغیرهای مؤثر در وقوع زمینلغزش مطالعاتی انجام گرفته است ،امها ایهن
روش برای تعیین متغیرهای مؤثر در وقوع سیالب چندان استفادهای ندارد و بیشتر پهژوهشهها
برپای دیگر روشهای آماری است ] .[97تحقیقات متنوعی در زمین بررسی و پهنهبنهدی خطهر
سیل با بهکارگیری مدل های مختل در ایران و جهان صورت گرفته است که در ادامه به برخهی
از تازهترین آنها اشاره میشود .بدری و همکاران ( ،)9915زیرحوضههای آبخیز بهشتآباد استان
چهارمحال و بختیاری را از نظر پتانسیل سیل خیهزی بررسهی کردنهد .در ایهن تحقیهق از روش
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شمارة منحنی برای برآورد تلفات بارش ،از روش  SCSبرای شبیه سازی تبدیل بارش–رواناب در
سطح زیرحوضه ها و از روش ماسکینگام به منظور روندیابی هیهدروگراف سهیل خروجهی حوضهه
استفاده شد .نتایج اولویت بندی زیرحوضه ها از نظر دبی اوج نشان داد که زیرحوضه های درکهش
ورکش و بهشت آباد بهترتیب با  21/91و  2/5درصد ،بیشترین و کمتهرین سههم را در دبهی اوج
سیالب خروجی از حوضه دارند .نتایج اولویتبندی براساس کاهش دبی بهازای واحد سهطح نیهز
نشان داد که زیرحوض بهشت آباد با داشتن کمترین مساحت نسبت بهه زیرحوضهه ههای دیگهر،
بیشترین تأثیر را داشته است .زیرحوض تنگ دهنو نیز کمترین تأثیر را از این نظر داشته اسهت
] .[2عربعامری و همکاران ( ،)9911در پژوهشی به پهنه بندی حساسیت سیلگیری در حوض
آبریز نکا در استان مازندران پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که عوامل درصد شهیب ،ارتفهاع و
کاربری اراضی بیشترین تأثیر را در وقوع سیالب های منطقه داشته اند .همچنین نتایج نشان داد
که  97/20و  95/97درصد از کل مساحت حوض نکا در رده های حساسیت زیاد و بسهیار زیهاد
قرار گرفته است ] .[92رضهایی مقهدم و همکهاران ( ،)9917سهیالبههای رودخانه قهرهسهو در
محدودة روستای پیرازمیان تا تالقی رودخانه اهرچهای را بها اسهتفاده از مهدل هیهدرودینامیکی
 HEC-RASبررسی کردند و دریافتند که با رخداد سیالبی با دورة بازگشت  25سهال ،مسهاحتی
در حدود  9485هکتار از اراضی کشاورزی و باغ های حاشی رودخان قره سو به زیهر آب خواههد
رفت و خساراتی را برای کشاورزان منطقه به وجود خواهد آورد ] .[7طاها و همکهاران (،)2497
در پژوهشی به پهنه بندی خطر سیل براساس ژئومورفومتری حوضه در حوض آبریز وادی قنا در
مصر پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر زیرحوضه ها در طبق کهم تها متوسهط از نظهر
خطر سیل قرار دارند و فقط زیرحوض شمارة  95در طبق خیلی زیاد قهرار گرفتهه اسهت ].[25
محمود و رحمان ( ،)2424در پژوهشی به مدلسازی حساسهیت خطهر سهیل در حوضه آبریهز
پنجکورا در پاکستان با استفاده از رویکردههای ژئومورفهومتری و هیهدرولوژی پرداختنهد .نتهایج
نشان داد که  27درصد از مساحت منطقه در طبق خطر خیلی زیاد و  91/5درصهد از مسهاحت
منطقه نیز در طبق خطر زیاد از نظر حساسیت خطر سیل قهرار دارد .همچنهین نتهایج تحقیهق
نشان داد که حساسیت خطر سیل رابط مستقیمی با روانهاب سهطحی دارد ،بهه طهوری کهه بها
افزایش رواناب سطحی ،حساسیت خطر سیل نیز افزایش مییابد ].[29
شهرستان لواسانات در شمال شرق تههران یکهی از مراکهز تفریحهی بهرای اوقهات فراغهت
ساکنان شهر تهران است .حوض لواسانات که یکی از زیرحوضهههای حوضه جهاجرود و سهد
لتیان است ،در این منطقه قرار دارد .هدف از این پژوهش ،پهنه بندی مناطق مستعد سیلگیر
در منطقه و تعیین اولویت عوامل مؤثر در وقوع سیل با استفاده از الگهوریتم جنگهل تصهادفی
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است .این منطقه در طی سالهای اخیر بهخصوص سالهای  9917و  9918بها سهیالبههای
گوناگونی مواجه بوده است .این مطلب اهمیت پهنهه بنهدی خطهر و مهدیریت و برنامههریهزی
منطقه را بهتر نشان میدهد.
موقعیت منطقۀ تحقیق
منطق تحقیق جزء حوض آبخیز سد لتیان بهوده و در شهمال شهرق تههران واقهع شهده اسهت.
براساس تقسیمات زمینساختی نبوی منطقه در زون البرز– آذربایجان و از نظر زمینشناسی در
زون البرز مرکزی قرار گرفته است .رودخان اصلی این منطقه جاجرود است که از ارتفاعات البرز
سرچشمه میگیرد( .شکل .)9

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق (نگارنده)1911 ،

روش تحقیق و تحلیل
ازآنجا کهه ههدف اصهلی تحقیهق تعیهین اولویهت عوامهل مهؤثر در وقهوع سهیالب در هریهک از
زیرحوضههای حوض آبریز سد لتیان است ،عوامل مورد بررسی ،روشها ،تکنیکهها و ابزارههای
تحقیق بهشرح زیر انتخاب شد.
 انتخاب شاخصهای مؤثر و تهیۀ الیههای رقومی آنها :در ایهن مرحلهه بها توجهه بههمطالعات و پیشینی تحقیق 1 ،شاخص کاربری اراضی ،فاصله از رودخانه ،شیب ،ارتفاع ،شهاخص
رطوبت ،دبی رودخانه ،توان آبراهه ،بارش ،و انحنای زمین انتخاب شدند .الی رودخانهه ،شهیب و
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ارتفاع از نقش توپوگرافی  90944444تهیه شدند و پ از تولید الی رقومی منطقهه بهه وجهود
آمدند و برای تهی الی بارش از آمار بارش ایستگاههای لواسانات و شمیران استفاده شد.
 -اولویتبندی عوامل مؤثر در وقوع س یالب :په

از تعیهین عامهل تهورم واریهان

و

ضریب تحمل ،در مرحل بعد با وارد کردن دادهههای مربهوط بهه عوامهل مهؤثر بهه نهرمافهزار ،R
مدلسازی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی انجام گرفت و نقش عوامل مؤثر در وقوع سیالب
در هر زیرحوضه تعیین شد .در روش جنگل تصهادفی بهجای رشد یک درخت ،صدها یا ههزاران
درخت طبقهبندی تولید میشود ] .[97این الگوریتم را نخسهتین بهار لوهو بهرایمن و آدل کهاتلر
ایجاد کردند و توسعه دادند .الگوریتم جنگل تصادفی مبتنی بر دستهای از درختههای تصهمیم
است ] [94و در حال حاضر از بهترین الگوریتمهای یادگیری است].[90

شکل  .2فلوچارت مراحل تحقیق (نگارنده)1911 ،

هر درخت بهصورت زیر تشکیل میشود0
 .9اگر  Nتعداد حالهتهها در مجموعهه دادهههای ( trainمجموعه کهار) باشهد N ،حالهت را
بهصورت تصادفی با جایگذاری از دادههای اصلی ،نمونهگیری میکنیم .این نمونه مجموعه کهار
برای این درخت است.
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 .2اگر  Mمتغیر داشته باشیم و  mرا کوچکتر از  Mدر نظر بگیریم ،بههطهوری کهه در ههر
گره m ،متغیر بهصورت تصادفی از  Mانتخاب شوند و بهترین جداسازی روی این  mمتغیر برای
جداسازی گره استفاده شود .مقدار  mدر طول ساخت جنگل ثابت در نظر گرفته میشود.
 .9هر درخت به اندازة ممکن بزرگ میشود .هیچ هرسی وجود ندارد ].[1
کاهش  mهم همبستگی و هم قدرت را کاهش میدهد و افزایش آن هم سبب افهزایش ههر
دو میشود .کار ساخت جنگل با استفاده از درختها اغلب به روش کیسهگذاری انجام میگیرد.
ایدة اصلی روش کیسهگذاری آن است که ترکیبی از مدلهای یادگیری ،نتایج و عملکهرد کلهی
مدل را افزایش میدهد .به بیان ساده ،جنگل تصادفی چندین درخت تصمیم میسازد و آنهها را
با یکدیگر ادغام میکند تا پیشبینیهای صحیحتر و پایدارتری حاصل شوند ] .[94در این روش
بردار تصادفی  Ɵkکه مستقل از بردارهای تصادفی  Ɵ1…. Ɵk-1اسهت ،بهرای درخهت  Kام تولیهد
می شود .همچنین هم بردارها توزیع یکسانی دارند .درخت رگرسیونی بها اسهتفاده از مجموعهه
دادهههههای آمهههوزش و  Ɵkرشهههد مهههیکنهههد و نتیجه ه مجموعهههه درخهههتههههای Kبرابهههر،
اسهت.
است که در اینجا
این بردارها یک بردار ورودی Pبعدی هستند که یک جنگل را تشکیل میدهند .خروجیههای k
که
تولیدشدة گروهی مربوط به هر درخت برابر
خروجی درخت Kام است .برای بهدست آوردن خروجی نهایی ،متوسهط همه پهیشبینهیههای
درختها محاسبه میشود .خطای پیشبینیهای درختها محاسبه میشود .خطای پهیشبینهی
نیز براساس نمونههای خارج از کیسه طبق فرمول  9محاسبه میشود.
n
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نتایج محاسباتی ،نتایج مشاهداتی ،و  nتعداد کل مشهاهدات اسهت و
در رابط ،9
 mseمیزان خطای بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی را نشان میدههد .روش جنگهل تصهادفی
برای طبقهبندی و اولویهتبنهدی بهه طهور خالصهه بهدین صهورت اسهت کهه در ابتهدا  Tنمونه
خودراهانداز از دادة آموزشی بیرون کشیده میشود و سهس از ههر نمونه خهودراهانهداز  βیهک
درخت طبقهبندی و رگرسیون ههرسنشهده ایجهاد مهی شهود کهه بهرای انشهعاب در ههر گهروه
رگرسیون ،تنها یکی از  Mویژگی انتخابشده بهصورت تصادفی اسهتفاده مهیشهود .در نهایهت،
خروجی طبقهبندی براساس یک نتیج میانگین از پهیشبینهیههای تمهام درخهتههای منفهرد
آموزشدیده بهدست میآید ].[97
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 تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیالب :نقش خطر وقهوع سهیالب نیهز براسهاس روش جنگهلتصادفی تهیه شد .پ از وزندهی هر یک از شاخصهها در نهرمافهزار  ،Rوزن آنهها بهه محهیط
 ARC/MAP 10.2منتقل شد و وزنها روی هر یک از الیههای رقومی اعمهال شهد و در نهایهت
نقش پهنه بندی خطر وقوع سیالب در چهار پهن کمخطر ،با خطر متوسط ،خطرنهاک و خیلهی
خطرناک تهیه شد.
بحث
لوارک ،افجه ،کند ،امامه ،فشم ،میگون و آهار تقسیم میشود.

حوض آبریز لواسان به هفت زیرحوض
در ابتدا بهمنظور بررسی هم خطی بین متغیرها از دو شاخص عامل تورم واریهان و ضهریب
تحمل استفاده شد .ضریب تحمل کمتر از  4/2یا  4/9و عامل تهورم واریهان  5یها بهزرگتهر از
مقدار مذکور نمایانگر همخطی و ارتباط زیاد بین دو متغیر است .جدول  2همخطی بین عوامهل
مؤثر بر وقوع سیالب در منطق تحقیهق را نشهان مهی دههد .بهدین ترتیهب بها توجهه بهه نتهایج
بهدستآمده ضریب تحمل در هیچ کدام از شاخصها کمتر از  4/2یا  4/9و عامل تورم واریهان
نیز در هیچ یک از شاخصها  5یا بزرگتهر نیسهت؛ از ایهنرو بهین شهاخصههای اسهتفادهشهده
هیچگونه همخطی وجود ندارد و ارتباطی قوی بین دو متغیر مشاهده میشود.
جدول  .1بررسی همخطی بین عوامل مؤثر بر وقوع سیالب منطقۀ تحقیق
شاخص

عامل تورم واریانس()VIF

ضریب تحمل ()Tolerance

بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب(درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت

9/291
9/781
9/510
9/999
2/981
9/581
0/510
9/929
2/499

4/029
4/851
4/918
/142
4/150
4/548
4/929
4/075
4/529
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در مرحله بعد با وارد کردن دادههای مربوط به عوامهل مهؤثر بهر نهرمافهزار  ،Rمدلسهازی بها
استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی انجام گرفت و نقش عوامل مؤثر در وقوع سیالب تعیین شد.
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بدین منظور همانطور که پیشتر ذکر شد ،از دو عامل میانگین کاهش دقت و میانگین کاهشهی
جینی برای تعیین اولویت هر یک از عوامل مؤثر در وقوع سیالب استفاده شده است.
جدول  2میزان اهمیت عوامل مؤثر بر سیالب را براساس دو معیار میانگین کهاهش دقهت و
میانگین کاهشی جینی در زیرحوضههای امامه ،لوارک و افجه نشهان مهیدههد .همهانطهور کهه
مشخص است با افزایش میانگین کاهشی دقت ،میانگین کهاهش جینهی ههم افهزایش مهییابهد.
بدین ترتیب مهمترین عامل در وقوع سیالب در زیرحوض امامه ،بارش با میانگین کاهشی دقهت
 98/18و میانگین کاهشی جینی  5/85است .در طی سالهای اخیر حجهم در منطقهه افهزایش
داشته که همین مسوله سبب افزایش دبی آب شده است .دومین عامل در این زیرحوضه شهیب
است .متوسط شیب در این زیرحوضه  98/9درجه است که افزایش سرعت آب و افزایش طغیان
رودخانه را در پی داشته است .کاربری اراضی نیز در این زیرحوضه تأثیر زیادی در وقوع سیالب
دارد .پوشش گیاهی ارتفاعات باالدستی عموماً تخریب شده و بقایای بسیار نهاچیزی از درختهان
ارس قدیمی وجود دارد .در زیرحوض لوارک نیز همانند زیرحوض امامهه ،مههمتهرین عامهل در
وقوع سیالب ،بارش با میانگین کاهشی دقت  97/98و میانگین کاهشی جینی  0/85است .ایهن
بارشها در طی سالهای اخیر بهصورت ناگهانی ،شدید و کوتاهمدت بوده است .با توجه به اینکه
زیرحوض لوارک انتهاییتهرین زیرحوضهه اسهت ،همه آبههای باالدسهت وارد ایهن زیرحوضهه
میشوند؛ از اینرو حجم رواناب در این زیرحوضه افزایش مییابد که سبب افزایش دبی میشود.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،تراکم زهکشی در این زیرحوضه  2/94است که بیانگر حجم زیهاد
رواناب است .افجه کوچکترین زیرحوضه در منطقه است که در قسمت جنوب واقع شده اسهت.
براساس جدول  7این زیرحوضه نیز همانند دو زیرحوض قبلی بارش با میهانگین کاهشهی دقهت
 99/08و میانگین کاهش جینی  ،9/85مهمترین عامل در وقوع سیالب در منطقه است .فاصهله
از رودخانه نیز با میانگین کاهشی دقت  92/10و میانگین کاهش جینی  9/15در رتب دوم قهرار
دارد .این مسوله ناشی از کشیده بودن و عرض کم زیرحوضه اسهت .بعهد از آن کهاربری اراضهی،
عامل مهم در وقوع سیالب است .در این قسمت از زیرحوضه ،تخریب مراتع بهعلت ساختوسهاز
در طی سال های اخیر افزایش داشته کهه همهین مسهوله سهبب نفوذناپهذیر شهدن زمهینهها و
بیتوجهی به حریم رودخانه و ساخت شده است.
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جدول  .2میزان اهمیت عوامل مؤثر سیالب براساس دو معیار میانگین کاهش دقت و میانگین کاهشی
جینی در زیرحوضههای امامه ،لوارک و افجه
میانگین کاهش

زیرحوضه

شاخص

میانگین کاهشی دقت

امامه

بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب (درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت

98/18
92/80
90/10
95/24
99/49
97/98
95/10
99/90
8/92

5/85
9/51
0/45
0/59
9/19
5/99
0/95
9/19
2/29

لوارک

بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب (درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت

97/98
94/80
92/10
95/24
95/49
99/98
95/10
95/20
5/09

0/85
2/51
9/85
0/59
9/19
9/99
0/45
9/79
9/79

بارش(میلیمتر)

99/08

9/85

ارتفاع (متر)

1/90

9/51

فاصله از رودخانه (متر)

92/10

9/15

انحنای زمین

7/28

9/59

کاربری اراضی

99/49

2/19

شیب (درصد)

8/28

9/09

دبی رودخانه

94/10

2/95

تعداد آبراهه

8 /90

9/79

رطوبت

9/29

4/79

افجه
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جدول  .9میزان اهمیت عوامل مؤثر سیالب براساس دو معیار میانگین کاهش دقت و میانگین کاهشی
جینی در زیرحوضههای آهار ،میگون ،فشم و کند

آهار

فشم

میگون

کند

شاخص
بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب (درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت
بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب (درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت
بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب (درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت
بارش (میلیمتر)
ارتفاع (متر)
فاصله از رودخانه (متر)
انحنای زمین
کاربری اراضی
شیب (درصد)
دبی رودخانه
تعداد آبراهه
رطوبت

میانگین کاهشی دقت
22/99
98/20
90/40
99/28
91/91
91/98
24/10
99/90
0/49
29/09
90/90
91/20
95/24
91/89
29/98
24/90
92/90
9/29
22/98
99/50
99/40
99/24
91/01
24/08
98/10
91/90
2/09
91/22
1/40
99/52
7/29
95/51
94/98
92/90
99/90
9/99

میانگین کاهش جینی
7/28
0/78
0/95
9/19
5/19
5/49
1/95
9/21
9/49
7/15
9/51
5/95
0/99
5/19
7/49
1/95
9/22
9/19
7/91
0/21
9/95
9/59
5/19
1/99
5/25
0/94
9/99
0/95
2/58
9/15
2/89
0/29
9/19
9/95
9/49
4/52
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براساس اطالعات جدول  9در زیرحوضه آههار نیهز بهارش بها میهانگین کهاهش دقهت  22/99و
میانگین کاهش جینی  ،7/28مهمترین عامل وقوع سیالب است .این زیرحوضه طویلترین زیرحوضه
حوض آبخیز لواسانات بعد از زیرحوض فشم است .بعد از بهارش مههمتهرین عامهل دبهی بها میهانگین
کاهشی دقت  24/10و میانگین کاهش جینی  1/95است با توجه به اینکه این زیرحوضه طویلتهرین
زیرحوضه است دبی در این زیرحوضه زیهاد اسهت .بعهد از دبهی ،کهاربری اراضهی و شهیب بههترتیهب
مهمترین عواملاند ..قسمتهای شمالی و غربی منطقه ارتفاع زیادی دارند کهه ایهن ارتفهاع همهراه بها
شیب زیاد است .در طول مسیر رودخانه در این زیرحوضهه زیرسهاختههای انسهانی زیهادی مشهاهده
میشود .تخریب اراضی بهمنظور ساختوساز در این زیرحوضه بسیار مشاهده میشود .همهین مسهوله
سبب بروز طغیان رودخانه در هنگام بارندگیهای شدید و ورود آب به ویالها در این زیرحوضهه شهده
که در سالهای اخیر خسارات مالی زیادی در پی داشهته اسهت .بها توجهه بهه نتهایج بههدسهتآمهده،
مهمترین عامل در وقوع سیل در زیرحوض فشم نیز هماننهد سهایر زیرحوضهههها بهارش بها میهانگین
کاهشی دقت  29/09و میانگین کاهش جینی  7/15است .نکت شهایان توجهه ایهن اسهت کهه ارقهام
کاهشی دقت و کاهشی جینی در زیرحوضههای آهار و فشم افزایش یافتهه اسهت .همهانطهور کهه در
جدول  0مشخص شده است ،در زیرحوض میگون نیز همانند زیرحوضههای دیگر ،بارش بها میهانگین
کاهشی دقت  22/98و میانگین کاهشی جینی  ،7/91مهمترین عامهل در وقهوع سهیالب اسهت .ایهن
زیرحوضه نیز همانند فشم جزء مناطق شمالی حوض آبریهز لواسهانات اسهت .در ایهن زیرحوضهه نیهز
همانند دو زیرحوض آهار و فشم ارقام میانگینها افزایش داشته است .در ایهن زیرحوضهه نیهز دبهی و
شیب بهعنوان عوامل دوم و سوم در وقوع سیالب نقهش دارنهد .در زیرحوضه کنهد ،شهیب و ارتفهاع
کاهش یافته است .براساس نتایج ،مهمترین عامل در وقوع سهیالب در ایهن زیرحوضهه نیهز همچهون
زیرحوضههای دیگر بارش دارای میانگین کاهشی دقت  91/22و میانگین کاهش جینی  0/95است.
پ از مشخص شدن وزن هر یک از عوامل در محهیط نهرمافهزار  ،Rایهن اوزان بهه محهیط
 ARC/MAP 10.2منتقل شده و روی الیههای مورد نظر اعمال شدند .این وزنهها بهین صهفر و
یک است .ستون صفر بهمعنای مقادیر پهنه های غیرسیالبی برای هر پیکسل و ستون یک بیانگر
مقادیر پهنههای سیالب برای هر پیکسل از کل منطقه تحقیهق اسهت .بهه منظهور پهنههبنهدی
حساسیت سیالب ،ستونپیکسلهای صفر حذف میشود و مقادیر ستون یک براساس مختصات
هر یک از پیکسلها در محیط  ARC/MAPدر قالب یک فایهل نقطههای درمهیآیهد و سهس از
مسیر تبدیل نقطه به رستر ،نقشههای وزنی با هم جمع میشوند و نقش نهایی بهدست میآیهد.
براساس نقاط شکست منحنی تجمعی ،نقشه به چههار طبقه حساسهیت کهم ،متوسهط ،زیهاد و
خیلی زیاد تقسیم شد و نقش پهنهبندی خطر وقوع سیالب در منطق تحقیق بهدست آمد.

912

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،2تابستان 9911
جدول  .4تعداد پیکسل و درصد پهنههای خطر وقوع سیل در حوضۀ آبریز لواسانات
شاخص

تعداد پیکسل

درصد

کمخطر
با خطر متوسط
خطرناک
خیلی خطرناک

00091
19285
85292
71171

91/0
29/1
99/1
28/0
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با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  ،0بیشترین مساحت منطقه را پهن خطرناک (99/1
درصد) و بعد از آن پهن خیلی خطرنهاک ( 28/0درصهد) در بهر گرفتهه اسهت .شهکل  9نقشه
پهنهبندی خطر وقوع سیالب براساس الگوریتم جنگهل تصهادفی در حوضه آبریهز لواسهانات در
چهار پهن کمخطر ،با خطر متوسط ،خطرناک و خیلی خطرناک را نشان میدهد.

شکل .9نقشۀ پهنهبندی خطر وقوع سیالب براساس الگوریتم جنگل تصادفی در حوضۀ آبریز لواسانات
(نگارنده)1911 ،
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نتیجهگیری
در حوض آبریز لواسانات در طی سالهای اخیر بهطور متعدد سیل رخ داده است .آخرین سهیل در
فروردین و اردیبهشت  9918در این منطقهه رخ داد کهه خسهارات مهالی و جهانی فراوانهی بهر جها
گذاشت .همین مسوله ضرورت مطالعه در خصوص عوامل مؤثر در بروز سیالب را آشکار میسهازد.
این پژوهش بهمنظور تعیین اولویت عوامل مؤثر در بروز سیالب در هریک از زیرحوضهههای آبریهز
لواسانات با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی انجام گرفت .با توجه به نتایج تحقیق در همه
زیرحوضهها ،بارش مهمترین عامل در وقوع سیالب در منطقه شناخته شد .در حوضهههای شهمالی
و غربی منطقه ،دبی رودخانه و شیب رتبههای بعدی نقش در وقوع سیالب را بهه خهود اختصهاص
دادند .در حوضههای شمالی منطقه (میگون ،فشم و آهار) ارتفهاع جهزء پهنج عامهل مههم در بهروز
سیالب بوده است .در حوضههای جنوبی منطقه ،تراکم زهکشی و فاصله از رودخانه بعد از بارش از
مهمترین عوامل وقوع سیالب بوده است .کاربری اراضی نیز بهخصوص در زیرحوضههههای جنهوبی
منطقه از عوامل مههم در بهروز سهیالب اسهت  .بها توجهه بهه توریسهتی بهودن ایهن منطقهه ،رونهد
ساختوسازهای بیرویه و تخریب اراضی بهشدت در ایهن منطقهه افهزایش داشهته اسهت .بنهابراین
میتوان گفت تهی نقش پهنهبندی سیالب ابزار مهمی برای کمک به سیاستگهذاران ،طراحهان و
مهندسان برای کاهش خسارات ناشی از وقوع آن است.
تهی نقش خطر وقوع سیالب و تعیین اولویت عوامل مؤثر در بروز سیالب ابزار مهمهی در شناسهایی
نقاط حساس و جلوگیری از تحریک این مناطق است و به آن توجه زیادی میشود .در میان مهدلههای
مختل  ،استفاده از مدلهای نوین الگوریتم جنگهل تصهادفی و تلفیهق آن بها  GISاثهر بسهزایی در ایهن
تحقیقات دارد و میتواند موجب افزایش دقت نقشههای تهیهشده شود .نتایج این پژوهش نشهان داد کهه
منطق تحقیق حساسیت زیادی به وقوع سیالب دارد و مدل جنگل تصادفی ابهزار مناسهبی بهرای کمهی
کردن ارتباط سیالب و عاملهای مؤثر بر آن است .بنابراین میتوان گفت تهی نقش پهنهبنهدی سهیالب
ابزار مهمی برای کمک به سیاستگذاران ،طراحان و مهندسان برای کاهش خسهارات ناشهی از وفهوع آن
است .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی این مدل بههمراه مدلهای دیگر ارزیابی و مقایسهه شهود .در
پایهان شایان ذکهر است کهه روش جنگل تصادفی برای حجم دادههای زیاد بهخوبی عمهل مهیکنهد و از
دقت زیادی برخوردار اسهت .در ایهههن روش ،ههر درخهت بههطهور کامهههل رشهد مهیکنهد و ههههرس
نمیشههود و ایههن ویژگههی موجب میشود مدل نهایی دچار بیشبرآورد نشود.
مدلها و معادالت بهدستآمده در این تحقیق ،خاص منطق تحقیهق اسهت و کهاربرد آن در
دیگر نقاط کشور مستلزم در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای آن مناطق است.

910

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،2تابستان 9911

منابع
[ .]9اکبری ،مریم؛ بشیری ،مهدی؛ و رنهگآور ،عبدالصهالح (« .)9911کهاربرد الگهوریتمههای
دادهکاوی در تحلیهل حساسهیت و پهنهه بنهدی منهاطق مسهتعد بهه فرسهایش آبکنهدی در
حوضههای شاخص استان خراسان رضوی» ،مجل پژوهشهای فرسایش محیطهی ،ج  ،7ش
 ،2ص .91-02
[ .]2بهدری ،بههرام؛ زارع بیههدکی ،رفعهت؛ هنهربخش ،افشههین؛ و آتشهخوار ،فاطمههه (.)9915
«اولویتبنهدی زیرحوضههههای آبخیهز بهشهتآبهاد از نظهر پتانسهیل سهیلخیهزی» .مجله
پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،08ش  ،9ص .909-958
[ .]9پروین ،منصور (« .)9918ارزیابی و پهنهبندی خطر سیالبهای ناگهانی بر اسهاس مهدل
( MFFPIمطالع موردی 0حوضه اسهالم آبهاد غهرب)» ،مجله مخهاطرات محیطهی (دانهش
مخاطرات سابق) ،دورة  ،1ش ،2ص .911 -980
[ .]0حسام ،رسول؛ ضرابی ،اصغر؛ و تقوایی ،مسعود (« .)9918پتانسیلسنجی خطهر سهیالب
شهری با رویکرد توسع شهری ایمن (مطالع موردی 0شهر گنبدکاووس)» ،مجل مخهاطرات
محیطی (دانش مخاطرات سابق) ،دورة  ،1ش  ،9ص .97-92
[ .]5حمصی؛ ملیحهسادات؛ یاراحمهدی ،داریهوش؛ اونهق ،مجیهد؛ و شمسهیپهور ،علهیاکبهر
( « .)9918کاهش پهن خطر سیل در حوض دشت کاشان از طریق اجرای سناریوی آمایش
خطرمدار» ،مجل مخاطرات محیطهی (دانهش مخهاطرات سهابق) ،دورة  ،1ش  ،9ص -285
.279
[ .]1روحانی ،حامد؛ و محمدی استادکالیه ،امین (« .)9910کاربرد روش بازنمونهگیری بهوت
استرپ و تصمیمگیری چندمعیاره در اولویتبندی پتانسیل سیلخیزی» ،مجل پژوهشهای
ژئومورفولوژی کمی ،سال  ،0ش ،9ص .989-911
[ .]7رضایی مقهدم ،محمدحسهین؛ یاسهی ،مههدی؛ نیکجهو ،محمدرضها؛ و رحیمهی ،مسهعود
(« .)9917پهنهبندی و تحلیل مورفولوژیکی سیالبهای رودخان قرهسو با اسهتفاده از مهدل
هیدرودینامیکی ( HEC-RASاز روستای پیرازمیان تا تالقهی رودخانهه اههر چهای)» ،مجله
جغرافیا و مخاطرات محیطی ،ش  ،25ص .9-95
[ .]8سسهری ،مهدی؛ ایلدرومی ،علیرضا؛ فرخزاده ،بهنوش؛ و نوری ،حمیهد ( .)9910ارزیهابی
ریسک سیل در شهر تاریخی همدان ،کنفران بین المللی دستاوردهای نهوین پژوهشهی در
مهندسی عمران ،معماری و شهرسازی» ،تهران 0مؤسس آموزش عالی نیکان ،دانشگاه تهران.

تهی نقش مدیریت مخاطرات سیالب با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی ...

915

[ .]1سلیمانی ،کریم؛ علی دادگان فرد ،فاطمهه؛ و پورقاسهمی ،حمیدرضها (« .)9918مقایسه
تکنیکهای داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهی نقش پتانسیل آب
زیرزمینی جهرم» ،مجل مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال  ،8ش  ،20ص .97-08
[ .]94طالبی ،علی؛ گودرزی ،سحر؛ و پورقاسهمی ،حمیدرضها (« .)9917بررسهی امکهان تهیه
نقش خطر زمینلغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدودة مورد مطالعهه 0حهوزة
آبخیز سردار آباد ،استان لرستان)» ،مجله مخهاطرات محهیط طبیعهی ،دورة  ،7ش  ،91ص
.05-10
[ .]99عابدینی ،موسی؛ و خوشخوی دلشاد ،آزاده (« .)9915بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سهیل
در حوض حویق با استفاده از مدل  ،ANPاولین کنفران بینالمللهی مخهاطرات طبیعهی و
بحرانهای زیستمحیطی ایران ،راهکارها و چالشها » ،اردبیل 0مرکهز همایشههای دانشهگاه
محقق اردبیلی.
[ .]92عربعامری ،علیرضا؛ پورقاسمی ،حمیدرضها؛ و شهیرانی ،کهورش (« .)9911پهنههبنهدی
حساسیت سیلگیری با اسهتفاده از روش ترکیبهی نهوین توهوری بیهزین – فراینهد تحلیهل
سلسلهمراتبی (مطالع موردی 0حوض آبخیز نکا – استان مازندران)» ،مجل اکوهیهدرولوژی،
دورة  ،0ش  ،2ص .007-012
[ .]99عسههگری ،شههم اهلل؛ صههفاری ،امیههر؛ و فتحههی ،حجههتاهلل (« .)9917بررسههی تههوان
سیل خیزی در حوض آبریز جعفرآباد» ،نشری تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی ،سهال ،98
ش  .54ص .77-14
[ .]90محمدی ،مجید؛ و پورقاسمی ،حمیدرضا (« .)9911اولویت بندی عوامل مهؤثر بهر وقهوع
حرکات دامنه ای و تهی نقش حساسیت آن با اسهتفاده از الگهوریتم نهوین جنگهل تصهادفی
(مطالع موردی 0بخشی از استان گلستان)» ،پژوهشنام مدیریت حوزه آبخیز ،سال هشهتم،
ش  ،95ص .919-975
[ .]95مقیمی ابراهیم ( .)9910دانش مخاطرات ،تهران 0انتشارات دانشگاه تهران.
[ .]91نوروزی ،حسین؛ ندیری ،عطهااهلل؛ اصهغری مقهدم ،اصهغر؛ و قهرهخهانی ،مهریم (.)9911
«پیش بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصهادفی» ،نشهری
دانش آب و خاک ،ش ،2ص 19-75
[17]. Chen, Wei; Xiaoshen Xiea; Jianbing Peng; & Himan Shahabic; Haoyuan
Hongd; Dieu Tien Buig; Zhao Duana; Shaojun Lii; A-Xing Zhud (2018). “GISbased landslide susceptibility evaluation using a novel hybrid integration

9911  تابستان،2  شمارة،7  دورة/ )مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق

911

approach of bivariate statistical based random forest method “, Journal Catena,
No 164, PP:135–149
[18]. Fayyad, U.; Piatetsky-Shapiro, G.; & Smyth, P. (1996). “From data mining to
knowledge discovery in databases”, Artificial Intelligence magazine, 17(3), PP:
37-54.
[19]. Gu, Xihui; Qiang, Zhangcde; Jianfeng, LibJianyu; Liuf, Chong-Yu; Xu,
PengSun (2020). “The changing nature and projection of floods across
Australia”, Journal of Hydrology, 584, PP: 124703-124722.
[20]. Kuanga, Da; Kuei-HsienLiao (2020). “Learning from Floods: Linking flood
experience and flood resilience”, Journal of Environmental Management, 271,
PP: 111025-111039.
[21]. Lee, Byong-Ju; & Kim, Sangil (2019). “Gridded Flash Flood Risk Index
Coupling Statistical Approaches and TOPLATS Land Surface Model for
Mountainous Areas”. Water, 11(3), 504.
[22]. Leskens, Jack; Brugnach, Marcela; Hoekstra, Arjen; Schuurmans, Wlatm
(2014). “Why are decisions in flood disaster management so poorly supported by
information from flood models”. Environmental modelling & software, 53,
pp:53-61.
[23]. Mahmood, Sh; Rahman, A (2020). “Flash ﬂood susceptibility modeling using
geo- morphometric and hydrological approaches in Panjkora Basin, Eastern
Hindu Kush, Pakistan”. Environmental Earth Sciences, 78(43):PP: 1-16,
https://doi.org/10.1007/s12665-018-8041-y.
[24]. Sun, Deliang; Haijia Wen; Danzhou, Wang; Jiahui. Xu (2020). “A random
forest model of landslide susceptibility mapping based on hyperparameter
optimization using Bayes algorithm”, Geomorphology, No 362, PP: 107201107215.
[25]. Taha, M. M. N; Elbarbary, S. M; Naguib, D. M; El-Shamy, I. Z (2017).
“Flash flood hazard zonation based on basin morphometry using remote sensing
and GIS techniques: A case study of Wadi Qena basin, Eastern Desert, Egypt”.
Remote Sensing Applications: Society and Environment, 8: PP: 157–167.
https://doi.org/10.1016/j.rsase.2017.08.007
[26]. Thapa, Saraswati; Anup, Shrestha; Suraj, Lamichhan; Rabindr, Adhikari;
Dipendra, Gautam (2020). “Catchment-scale flood hazard mapping and flood
vulnerability analysis of residential buildings: The case of Khando River in
eastern Nepal”, Journal of Hydrology: Regional Studies, 30, PP: 100704-100721

