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چکیده
امروزه به سبب تغییرات آب و هوایی ،مخاطرات طبیعی و چگونگی رفتار با آنها از جمله مهمترین
دغدغههای پژوهشگران در زمینه برنامهریزی محیطی و مدیریت بحران میباشند .هدف از این مطالعه
پهنهبندی و پتانسیلسنجی خطر سیالب در حوضه آبریز سرباز است .بدین منظور پایگاه داده شامل
الیههای پهنهای ،ارتفاع ،شیب ،خصوصیات زمینشناسی ،خصوصیات خاک ،بارش ،پوشش گیاهی و
کاربری اراضی و الیه های خطی آبراهه اصلی ،آبراهه فرعی و تراکم زهکشی سطح حوضه مورد استفاده
قرار گرفت .سپس با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان خبره و همچنین تحلیل سلسله مراتبی،
ارزش هر الیه در سیلخیزی محاسبه شد .هر کدام از این الیهها بر مبنای پتانسیل سیلخیزی در مقیاس
خطر کم تا زیاد طبقهبندی شدند و در نهایت با استفاده از مدل همپوشانی وزنی درمحیط سامانه
اطالعات جغرافیایی با هم ادغام شدند .نتایج نشان داد که آبراهه اصلی ،کاربری اراضی و بارش مهمترین
مؤلفهها در سیلخیزی حوضه آبریز رودخانه سرباز هستند .از کل مساحت حوضه سرباز فقط  0/5درصد
پتانسیل سیلخیزی زیاد تا بسیار زیاد را داراست و نواحی مرکزی حوضه به سبب توپوگرافی و شرایط
هیدروگرافی ویژه ،باالترین پتانسیل سیلخیزی را دارند .عالوه بر این ناحیه ،بخشهای حاشیهای
رودخانه اصلی به سمت خروجی حوضه و همچنین بخشهایی از حواشی رودخانههای فرعی مهم،
بیشترین پتانسیل سیلخیزی را دارا هستند .علیرغم وسعت محدود ناحیه پرخطر ،به سبب تراکم
جمعیت و اراضی کشاورزی ،اهمیت این ناحیه از نظر مدیریت بحران بسیار باالست.
کلید واژگان :سیالب ،پهنهبندی ،تحلیل سلسله مراتبی ،GIS ،حوضه آبریز سرباز ،استان سیستان و بلوچستان.
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بروز سیالبهای سهمگین در اثر تغییرات آب و هوایی طی دهههای اخیر سبب بروز خساراتهای فراوانی در
نواحی مختلف دنیا شده است و در نواحی خشک تأثیر این تغییرات محسوستر است (نگارش و همکاران،
 .)1392در واقع سیل به وضعیتی گفته میشود که در آن جریان رودخانه و سطح آب به صورت غیر منتظره
افزایش پیدا کرده و باعث خسارت مالی و جانی گردد .در مناطق خشک و نیمهخشک ،پراکنش نامناسب زمانی
و مکانی بارش عالوه بر ایجاد سیالبهای مخرّب ،موجب هدر رفتن رواناب سطحی میشود .از طرفی مساحت
حوضه از عوامل اساسی مؤثر بر دبی سیالبها با دورهی برگشتهای مختلف بوده و به طور مستقیم بر میزان
دبی سیالب مؤثر است(زارع و لشکری .)1382 ،سیالب از جمله بالیای طیبعی شناخته شده اسـت که طبق
گزارش جهانی برنامه عمران سـازمان ملـل درمورد خطر بالیای طبیعی ،سـیالب همـراه بـا زلزلـه و خشکسالی
باﻻترین رتبه را از لحاظ خسـارت مـالی و جانی به همـراه دارد(بهشتی و همکاران 1388 ،و عباس زاده و
همکاران .)1389 ،برابر آمارها سیالبها حدود بیش از  40درصد از بالیای طبیعی را در جهان به خود
اختصاص دادهاند (فنج و لو .)2010 ،1سیل نه تنها در کشورهای درحال توسعه ،بلکه در تمام جهان شایعترین
مخاطره طبیعی است (لسکنز 2و همکاران .)2014 ،طبق آمار سازمانهای تخصصی ملل متحد در یک دهه در
 130مورد رخداد سیالبهای بزرگ بیش از  64103نفر تلفات انسانی و  9/06میلیارد دﻻر خسارت اقتصادی به
همراه داشته است (امیدوار .)1390 ،دخالت نابجای انسان در اکوسیستم موجب بهم زدن تعادل هیدرولوژیک
آبخیز و در نتیجه تشدید سیالب بویژه در مناطق خشک میگردد (ضیایی .)1380،به همین منظور ،برآورد
حجم رواناب حاصل از بارندگی و به کارگیری روشهای جمعآوری و مهار آبهای سطحی چه از نظر تامین آب
و چه از نظر پیشگیری از وقوع سیالب از اهمیت زیادی برخوردار میباشد (بهبهانی.)1381 ،
برای جلوگیری از آثار زیانبار سیل نمیتوان در عوامل و عناصر جوی تغییری ایجاد نمود .بنابراین هرگونه راه
حل اصولی و چارهساز را باید در روی زمین و اختصاصاً در حوضههای آبخیز جستجو کرد .در این ارتباط ،اولین
اقدامی که برای کاهش خطر سیل مطرح میشود ،مهار سیل در سرچشمه آن یعنی زیرحوضههای آبخیز است.
مسلماً برای انجام دادن اینکار شناسایی مناطق با پتانسیل سیلخیزی در داخل حوضه ﻻزم است .تولید روانآب
در یک حوضهآبخیز به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آنها میتوان به خصوصیات حوضه آبخیز ،میزان
بارش ،نفوذ و شرایط پیشین حوضه اشاره کرد .دخالت نابجای انسان در اکوسیستمها ،بهره برداری کنترل نشده
از جنگلها و چرای مفرط دامها از مهمترین عوامل تشدید کنندهی سیل هستند که موجب کاهش ظرفیت
نگهداری ،و هدر رفت خاکهای حاصلخیز میگردد و در نتیجه افزایش روانابهای سطحی و رخ دادن سیل را
به دنبال میآورد (چیتی .)1382 ،تجارب مطالعاتی و مدیریتی کشورهای مختلف نشان میدهد که اولین گام
در جهت کاهش آثار زیانبار سیل ،شناخت مناطق سیلگیر و پهنهبندی این مناطق از لحاظ میزان خطر سیل-
گیری است تا بتوان بر اساس نتایج به دست آمده ،درباره نحوه استفاده از اراضی و کاربریهای مختلف تصمیم-
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گیری کرد و آثار زیانبار سیل را تا حد ممکن به حداقل رساند (علویپناه .)1382 ،سطح مناطق سیل خیز ایران
حدود  91میلیون هکتار برآورد گردیده است .به عبارتی دیگر  55درصد از سطح کشور در تولید رواناب
مستقیم و سریع نقش داشته که حدود  42میلیون هکتار آن دارای شدت سیلخیزی متوسط تا خیلی زیاد
هستند .از این نظر  592شهر 66 ،هزار روستا 2 ،هزار رشته قنات ،یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و بخش
عظیمی از جادههای کشور و تأسیسات صنعتی در معرض خطر سیلگیری و تخریب قرار دارند (ایلخچی و
همکاران .)1381 ،یکی از روشهای مدیریتی مواجهه با سیل ،پهنهبندی سیالب میباشد .پهنهبندی پتانسیل
سیلخیزی عبارت از تعیین و توصیف مناطق دارای پتانسیل ازنظر روانابهای سطحی است .این عمل بر اساس
مشابهت خصوصیات مناطق مورد بررسی صورت گرفته و از این طریق امکانات استفاده از پتانسیل هر منطقه
مشخص و ارزیابی میشود (ثروتی و همکاران.)1390 ،
حوضهی آبریز رودخانه سرباز که در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع است ،تنها رودخانه دائمی
بلوچستان را در خود جای داده و چون بارندگیهای اندک حوضه آبخیز به صورت رگبار و اتفاقی است ،همواره
این رودخانهی کمآب طغیان کرده و خسارات زیادی را متوجه کشاورزان حاشیه رودخانه میکند (نگارش و
همکاران .) 1392 ،کمبود منابع آب و خاک در منطقه سبب شده تا روستائیان و ساکنان محلی در حوالی
اصلی ترین منابع آب و خاک (حاشیه رودخانه سرباز) متمرکز گردند .بطوریکه حواشی این رودخانه قطب
کشاورزی و جمعیتی محسوب میشود .کمبود شدید زمین کشاورزی ،روستائیان را بر آن میدارد تا با تجاوز به
حریم رودخانه ،اقدام به تحصیل زمین کشاورزی کنند که این زمینهای کشاورزی هر از چند گاهی با طغیان
رودخانه سرباز تخریب و تبدیل به حریم رودخانه میشود (آرمش .)1389 ،از دﻻیل عمده رخداد و تشدید
سیالب در این منطقه ،بهره برداری نامناسب از منابع آب و خاک و عدم مدیریت صحیح میباشد .پس از سیالب
دوباره ساکنان محلی سعی در تله اندازی رسوبات حریم رودخانه و تأمین زمین کشاورزی مینمایند و دوباره به
حریم رودخانه تجاوز میکنند (وزارت جهاد سازندگی .)1372 ،هدف از این پژوهش تهیه نقشه پتانسیلسنجی
خطر سیالب در حوضه آبریز سرباز است .شناسایی پیکسلهای پرخطر و همچنین آبراهههای پرخطر در
مدیریت بحران در هنگام رخداد سیالب از اهمیت باﻻیی برخوردار است.
در رابطه با سیالب پژوهشهای فراوانی انجام شده است .در ایران حامدفنا ( ،)1379پهنههای سیلخیزی را با
استفاده از  GISو  RSو پارامترهای شیب ،ژئومورفولوژی ،گروههای هیدرولوژیک خاک و کاربری اراضی تعیین
کرد .خلیلیزاده ( ،)1382در تحقیقی پهنهبندی خطر سیل در طول  5تا  10کیلومتر از مسیر رودخانه زیارت را
با استفاده از  GISانجام داد و عالوه بر ترسیم نقشه پهنههای خطر سیل ،مقدار خسارت ناشی از سیل را نیز
برآورد کرد .جهانفر( ،)1385به منظور تحلیل منطقی خطر وقوع سیل و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع آن در
حوضه اسالمآباد غرب به کمک مدلهای کمی و  ،GISنسبت به پهنهبندی خطر سیل اقدام نمود .امیدوار و
همکاران( ،)1389با استفاده از  28پارامتر فیزیوگرافی ،هیدرومتری ،نفوذپذیری و اقلیم ،پهنهبندی پتانسیل
سیلخیزی را برای حوضه کنجانچم انجام دادند و دریافتند که در بین این پارامترها ،عامل شکل با ضریب ویژه
 9/75بیشترین تاثیر را در سیلخیزی حوضه دارد .امیراحمدی و همکاران ( ،)1390پهنهبندی خطر سیالب در
محدودهی شهر سبزوار را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که حدود  15درصد از محدوده در پهنهی خطر
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خیلی زیاد 45 ،درصد در پهنهی خطر زیاد و  25درصد در پهنهی خطر متوسط و  15درصد در پهنهی کمخطر
از لحاظ سیلگیری قرار دارند .بومری و همکاران ( ،)1390پهنههای سیالبی و ویژگیهای فیزیوگرافی و کمی
حوضه آبریز دامن در استان سیستان و بلوچستان را با استفاده از  GISو  RSمطالعه کردند و نتیجه گرفتند که
بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای برای مناطقی که فاقد آمار و اطالعات کافی در خصوص پدیده سیل هستند ،با
وضوح باﻻ میتوان پهنههای آسیبپذیر سیالبی را شناسایی و طبقهبندی کرد .قنواتی و همکاران ( ،)1391به
ارزیابی و پهنهبندی خطر رخداد سیالب در حوضهی فرحزاد تهران با استفاده از منطق فازی پرداختند که در
نهایت دریافتند که نواحی با خطر سیل بسیار باﻻ در پایین دست حوضه و منطبق بر درهی اصلی فرحزاد
هستند که این نواحی شیبهای  40-20درصد را شامل میشود .موسوی ( ،)1392به پهنه بندی خطر سیالب
با استفاده از فنون چند معیاری فازی در حوضه آبخیز شهر ایذه پرداختند نتایج حاصل از کارشان بیانگر این
است که بر اساس مدل  35 AHPدرصد ،مدل  33 TOPSISدرصد و مدل  31 WLCدرصد از حوضه مورد
مطالعه در معرض خطر باﻻی سیالب قرار دارد .عابدینی و فتحی ( ،)1393اقدام به پهنهبندی خطر وقوع
سیالب و ارزیابی خسارت آن در حوضه آبخیز خیاوچای مشکینشهر با مدل فرآیند تحلیل شبکه و  GISنمودند
و دریافتند که بیش از  15درصد از سطح حوضه در خطر وقوع سیالب بسیار زیاد و در حدود  37درصد از
سطح حوضه خطر وقوع سیالب زیاد است .محمودزاده و همکاران( ،)1393در پژوهشی به ریزپهنهبندی خطر
سیالب در محدوده شهر تبریز با استفاده از روش  AHPپرداختند .نتایج نشان داد که حدود  3/34درصد در
پهنهبندی خطر زیاد 70/84 ،درصد در پهنه خطر متوسط و  9/95درصد در پهنه کم خطر از لحاظ سیلگیری
قرار دارد .اسکندرینژاد و همکاران( ،)1394با استفاده از مدل منطق فازی پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی
حوضه نمرود را مورد مطالعه قرار دادند .طبق نقشه پهنهبندی سیلخیزی ،پهنههای با خطر بسیار زیاد در نیمه
شمالی و غربی حوضه واقع گردیدهاند .اصغری سراسکانرود و همکاران ( ،)1394در تحقیقی به بررسی و پهنه-
بندی خطر سیالب با استفاده از مدل ویکور در حوضه آق ﻻقان چای پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که
این حوضه دارای توان بسیار باﻻ از لحاظ رخداد سیالب میباشد .آرمش و همکاران ( )1396رخداد سیالب در
حوضه سرباز را از نظر همدیدی بررسی کردند و دریافتند که در رژیم سیالبی تابستانه گسترش زبانه کمفشار
خلیجفارس و ورود رطوبت آن به درون کمفشار پاکستان و در رژیم سیالبی زمستانه تشکیل زنجیرهای از
کمفشارها از شرق آفریقا تا شمالشرق پاکستان در سطح زمین با جهت جنوبغربیـ شمالشرقی همراه با
ناپایداری در ترازهای باﻻ مهترین عوامل بارش سیالبی در این حوضه هستند .همچنین از اهم مطالعات بین-
المللی در این زمینه میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد .کوریا 1و همکاران( )1999از  GISو مدلهای
هیدرولوژیک و هیدرولیک ،در دشتهای سیالبی که با توسعه شهری همراه بودند و در معرض خطر سیل بودند
بهره گرفتند و تأثیرکنترل کاربری اراضی در کاهش خطر سیل را ارزیابی کرده و اقدام به پهنهبندی و آنالیز
سیل کردند .استفان ،)2002( 2در تحقیقات خود به بررسی سیلهای به وقوع پیوسته در سالهای  1996و
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روش تحقیق
حوضه آبریز سرباز با وسعت  5004کیلومتر مربع در محدوده طول جغرافیایی '  60 ͦ 56تا '  61 ͦ 35شرقی و
عرض جغرافیایی ͦ  26تا '  27 ͦ 5شمالی در جنوب استان سیستان و بلوچستان قرار دارد شکل( .)1بیشینه
ارتفاع حوضه  2017متر و کمینه آن  299متر از سطح آبهای آزاد میباشد .در این پژوهش از مطالعات
اسنادی و کتابخانهای و گزارشهای موجود مرتبط با شرایط پخش سیالب استفاده شد .همچنین از ﻻیهها و
دادههای خام برای آمادهسازی نقشههای پایه جهت انجام روش فازی استفاده شد .که  10فاکتور شامل آبراهه
اصلی ،آبراهه فرعی ،شیب ،ارتفاع ،بارش ،کاربری اراضی ،زمینشناسی ،پوشش گیاهی ،خاک و تراکم زهکشی
انتخاب شد .سپ س با استفاده از اطالعات و گزارشات ،تبدیل دادهها به نقشه با استفاده از نظر کارشناسان در
وزندهی معیارها ،نقشه هر عامل تهیه شد.
1. Colditz
2. Sinha
3. Gomaa
4. Chen
5. Elkhrachy
6. Azmeri
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 1997در حوضه آبخیز رودخانه سنگ زرد ایالت مونتانای آمریکا پرداخت و با برداشت مشخصات  25مقطع در
طول یک مسیر  18کیلومتری ،پهنههای سیالب با دورههای بازگشت مختلف را تعیین کرد .کلدیتز 1و همکاران
( ،)2003با تلفیق اطالعات سنجش از دور با روش ژئومورفولوژیکی در حوضه پانکو در مکزیک اقدام به تهیه
نقشه پهنهبندی سیل کردند .نتایج نشاندهنده بهبود خروجیهای مدل با استفاده از  RSو تهیه نقشههایی با
توان تفکیک باﻻ میباشد .سینها 2و همکاران ( ،)2008با استفاده از مدل  AHPدر رودخانهی کوسی ،واقع در
شرق هندوستان ،نقشهی خطر سیالب با ﻻیههای اطالعاتی ژئومورفولوژی ،کاربری اراضی ،توپوگرافی و تراکم
جمعیت تهیه کردند .گوما 3و همکاران ( ،)2011از دادههای توپوگرافی ،هواشناسی ،زمینشناسی و کاربری
اراضی و روش شماره منحنی  CNجهت مدلسازی جریان سیل در شهر مکه استفاده کردند و مقدار عمق و
حجم رواناب را محاسبه کردند .در نهایت نیز نقشه سیلخیزی منطقه را تهیه نمودند .چن 4و همکاران
( ،)2011در بزرگراههای منطقهی فیولینک چین با توجه به معیارهای زمینشناسی ،شدت بارش ،فراوانی
سیالب ،ژئومورفولوژی و پوششگیاهی ،به پهنهبندی خطر سیالب با استفاده از مدل  AHPپرداختند .الکراکی5
( ،)2015برای تهیه نقشه سیلخیزی شهر نجران عربستان از روش  AHPبه منظور وزندهی معیارها (رواناب،
نوع خاک ،شیب سطح ،ناهمواری سطح ،تراکم زهکشی ،فاصله از کانال و کاربری اراضی) و دادههای ماهواره
اسپات و دادههای  GPSبهره برد .که در نهایت با همپوشانی ﻻیهها ،پهنههای سیلخیز شناسایی شد .ازمری 6و
همکاران ( ،)2016با بررسی پارامترهایی مانند دبی  ،شیب ،شکل حوضه ،سدسازی ،تراکم زهکشی ،فرسایش،
ثبات شیب و حجم مخزن و به کمک  GISپهنههای سیل خیز در حوضه کوچک کوهستانی آچه بسار ریجنسی
استان آچه مالزی را شناسایی کردند.
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شکل( .)1موقعیت ایستگاه سرباز (ترسیم :نگارندگان)

شکل( )2مراحل انجام پژوهش را نشان داده می دهد.

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 23:06 IRST on Tuesday February 4th 2020

براى پهنهبندى مناطق مستعد سیالب از مدل AHP ،که یکى از بهترین روشهاى تصمیمگیرى چندمعیار
مکانى است ،استفاده شد .این مدل با تلفیق  GISو دادههاى مختلف ،ابزار قدرتمندى در پهنهبندى مخاطرات
محیطى محسوب مىشوند .پس از تعیین ماتریس و رابطه دوبه دو فاکتورها که توسط نرم افزار Expert
 Choiceمحاسبه میگردد .وزنهای هر ﻻیه با نظر کارشناسان خبره و خروجی مدل سلسله مراتبی مشخص
گردید .در  GISبه جزء ﻻیههای خطی که در دو طبقه خطرناک و بدونخطر طبقهبندی شدند .ﻻیههای
پولیگونی در  4طبقه کمخطر ،خطر متوسط ،پرخطر و بسیار پرخطر طبقهبندی شدند .وزن بدست آمده در
مدل  AHPدر هر ﻻیه در این طبقات استفاده شد .بطوریکه نواحی بسیار پرخطر تمام وزن ﻻیه و نواحی کم-
خطر کمترین وزن ﻻیه را دریافت نمودند .تلفیق این محاسبات توسط ابزار همپوشانی وزنیدر سامانه اطالعات
جغرافیایی انجام شد .سرانجام پیکسلهایی که بیشترین ارزش را در خروجی نهایی بدست آوردند به عنوان
نواحی با بیشترین پتانسیل سیلخیزی معرفی گردیدند.
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نتایج
به منظور استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ،گام اول ارائه ساختار سلسله مراتبی است .مقایسهی اهمیت
معیارها با استفاده از پرسشنامه انجام شده است .پاسخهایی که از پرسشنامهها جمعآوری میشوند ،ورودی
مدل تحلیل سلسله مراتبی هستند .بنابراین ،براساس روابطی که در خصوص این مدل بیان شد ،وزنهای عوامل
موثر در پهنهبندی مناطق مستعد سیالب تعیین و ارائه شده است شکل(.)3

شکل( .)3وزنهای بدست آمده برای معیارها و میزان ضریب ناسازگاری (منبع :نگارندگان)

عامل ارتفاع

سیالب مشخصا در نواحی پست و درهها جریان مییابد .بنابراین نواحی کمارتفاع ارزش باﻻتر و نواحی مرتفع
ارزش کمتری در سیلخیزی دریافت کردند .در عامل ارتفاع  635/09کیلومتر مربع از مساحت حوضه منطقه
کمخطر 2147/44 ،کیلومتر مربع منطقه خطر متوسط 1613/59 ،کیلومتر مربع منطقه خطر زیاد و 826/07
کیلومتر مربع منطقه خطر بسیار زیاد را در بر گرفته است شکل(.)4
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شکل( .)2مراحل پژوهش (منبع :نگارندگان)
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عامل زمینشناسی و شیب

از نظر زمینشناسی ،سازندهای نفوذناپذیرتر به عنوان سازندهای با پتانسیل باﻻی سیلخیزی برگزیده شدند .با
طبقهبندی ﻻیه زمینشناسی  35/9کیلومتر مربع از مساحت حوضه در منطقه خطر متوسط3956/14 ،
کیلومتر مربع در منطقه خطر زیاد و  1180/15کیلومتر مربع در منطقه خطر بسیار زیاد واقع شدهاند شکل(.)5
در ﻻیه شیب نواحی با شیب باﻻ بخاطر سرعت بیشتر جریان پتانسیل باﻻتری در سیلخیزی دارند .بنابراین
 1328/42کیلومتر مربع از مساحت حوضه در منطقه کمخطر 1097/13 ،کیلومتر مربع در منطقه خطر
متوسط 1087/04 ،کیلومتر مربع در منطقه خطر زیاد و  1709/59کیلومتر مربع در منطقه خطر بسیار زیاد
واقع شده است شکل(.)6
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شکل( .)4طبقهبندی الیه ارتفاعی حوضه آبریز سرباز بر حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)
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بر حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

عامل خاک و بارش

خاکهای نفوذپذیر پتانسیل سیلخیزی کمتر و خاکهای نفوذناپذیر پتانسیل سیلخیزی بیشتری دارند.
بنابراین  804/22کیلومتر مربع در منطقه خطر متوسط 208/7 ،کیلومتر مربع در منطقه خطر زیاد و 4159/27
کیلومتر مربع در منطقه خطر بسیار زیاد واقع شده است شکل( .)7از نظر تفاوتهای بارشی نواحی با بارش
بیشتر پتانسیل بیشتر و نواحی با بارش کمتر پتانسیل سیلخیزی کمتری دارند .از کل مساحت حوضه
 817/19کیلومتر مربع از مساحت حوضه در منطقه کمخطر 1670/4 ،کیلومتر مربع در منطقه خطر متوسط،
 1933/7کیلومتر مربع در منطقه خطر زیاد و  239/58کیلومتر مربع در منطقه خطر بسیار زیاد واقع شده است
شکل(.)8
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شکل( .)5طبقهبندی الیه زمینشناسی حوضه آبریز سرباز

شکل( .)6طبقهبندی الیه شیب حوضه آبریز سرباز بر
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حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

عامل پوشش گیاهی و کاربری اراضی

پ وشش گیاهی همانند یک سپر در برابر قطرات باران از خاک محافظت میکند .از طرفی رشد ریشه سبب
افزایش نفوذپذیری در خاک میشود .لذا نواحی با پوشش گیاهی بیشتر همواره پتانسیل سیلخیزی کمتری
دارند .در ﻻیه پوشش گیاهی  3513/18کیلومتر مربع از مساحت حوضه را منطقه خطر متوسط1051/65 ،
کیلومتر مربع منطقه خطر زیاد و  607/36کیلومتر مربع منطقه خطر بسیار زیاد تشکیل دادهاند شکل(.)9
طبقه بندی ﻻیه کاربری اراضی نیز بر اساس نوع خسارت در زمان سیالب تعیین شد .یعنی نواحی که در زمان
سیالب همراه با خسارات جانی باشند بیشترین پتانسیل سیلخیزی را دارند و بعد از آن نواحی با خسارت مالی
قرار دارند .بنابراین  4826/3کیلومتر مربع از مساحت حوضه در منطقه کمخطر 236/77 ،کیلومتر مربع در
منطقه خطر متوسط 48/76 ،کیلومتر مربع در منطقه خطر زیاد و  60/368کیلومتر مربع در منطقه خطر بسیار
زیاد واقع شدند شکل(.)10
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شکل( .)7طبقهبندی الیه خاک حوضه آبریز سرباز بر

شکل( .)8طبقهبندی الیه بارش حوضه آبریز سرباز بر
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سرباز بر حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

سرباز بر حسب پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

عامل آبراهه اصلی

از آنجائیکه سیل در بستر رودخانه اصلی رخ میدهد عامل آبراهه اصلی در تهیه نقشه پتانسیل سیلخیزی
بسیار با اهمیت است .در ﻻیه آبراهه اصلی ابتدا نقشه حریم مسیل اصلی تهیه شد شکل( .)11سپس با استفاده
از ﻻیه حریم ،برای رودخانه اصلی تا فاصله  200متر برای نشان دادن نواحی پرخطر در نظر گرفته شد
شکل( .)12علت انتخاب حریم  200متری تفاوت در مقطع رودخانه در طول مسیر است .بر این اساس 38/35
کیلومتر مربع ناحیه پرخطر و مابقی ناحیه کمخطر طبقهبندی شدند.

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 23:06 IRST on Tuesday February 4th 2020

شکل( .)9طبقهبندی الیه پوشش گیاهی حوضه آبریز

شکل( .)10طبقهبندی الیه کاربری اراضی حوضه آبریز
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سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

عامل آبراهه فرعی

همچون آبراهه اصلی د ر آبراهه فرعی نیز به سبب جریان داشتن آب ،خطر سیالب وجود دارد .برای آبراهه
فرعی نیز ابتدا نقشه حریم برای مسیلها تهیه شد شکل( .)13پس از آن با استفاده از ﻻیه حریم ،برای
رودخانههای فرعی تا فاصله  150متر برای نشان دادن نواحی پرخطر در نظر گرفته شد شکل( .)14بر این
اساس  261/22کیلومتر مربع ناحیه پرخطر و سایر نواحی حوضه منطقه کمخطر طبقهبندی شدند .چون
رودخانههای فرعی درههای کوچکتر و جریان ضعیفتری نسبت به رودخانه اصلی دارند .لذا حریم منطقه
پرخطر در این مسیلها کمتر انتخاب شد.
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شکل( .)11نقشه حریم الیه رودخانه اصلی(منبع :نگارندگان)

شکل( .)12طبقهبندی الیه رودخانه اصلی از نظر پتانسیل
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نگارندگان)

سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

عامل تراکم زهکشی

همچون دو ﻻیه خطی قبل برای ﻻیه تراکم زهکشی نیز نقشه حریم تهیه شد شکل( .)15پس از آن با استفاده
از ﻻیه حریم ،برای زهکشها تا فاصله  100متر برای نشان دادن نواحی پرخطر در نظر گرفته شد شکل(.)16
در این ﻻیه  604/48کیلومتر مربع ناحیه پرخطر و سایر منطقه جزء نواحی کمخطر طبقهبندی شدند .زهکشها
به مراتب جریان ضعیفتر و درههای کوچکتر نسبت به رودخانه اصلی و فرعی دارند .برای همین محدوده
حریم خطر ،کمتر از رودخانه اصلی و فرعی انتخاب شد.
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شکل( .)13نقشه حریم الیه رودخانه فرعی(منبع:

شکل( .)14طبقهبندی الیه رودخانه فرعی از نظر پتانسیل
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نگارندگان)

سیلخیزی(منبع :نگارندگان)

مساحت و تعداد پیکسل هر ﻻیه در جدول( )1نشان داده شده است .همچنین مساحت طبقات هر ﻻیه از نظر
سیلخیزی نیز مشخص شده است.
جدول( .)1مساحت پتانسیل سیلخیزی در الیههای مورد استفاده در پژوهش(منبع :نگارندگان)
پارامتر
ﻻیه

کاربری اراضی

زمین شناسی

خاک

تعداد پیکسل

مساحت هر پیکسل به متر مربع

مساحت کل به کیلومتر مربع

خطر کم

61560

78400

4826/304

خطر متوسط

3020

78400

236/768

خطر زیاد

622

78400

48/7648

خطر بسیار زیاد

770

78400

60/368

خطر متوسط

458

78400

35/9072

خطر زیاد

50461

78400

3956/1424

خطر بسیار زیاد

15053

78400

1180/1552

خطر متوسط

10258

78400

804/2272

خطر زیاد

2662

78400

208/7008

خطر بسیار زیاد

53052

78400

4159/2768
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شکل( .)15نقشه حریم الیه تراکم زهکشی (منبع:

شکل( .)16طبقهبندی الیه تراکم زهکشی از نظر پتانسیل

پتانسیل سنجی خطر سیالب در حوضه آبریز سرباز
خطر متوسط

ارتفاع

شیب

بارش

آبراهه اصلی
آبراهه فرعی
تراکم زهکشی

44811

78400

3513/1824

خطر زیاد

13414

78400

1051/6576

خطر بسیار زیاد

7747

78400

607/3648

خطر کم

79124

8026/3681

635/07835

خطر متوسط

267543

8026/3681

2147/398601

خطر زیاد

201033

8026/3681

1613/564858

خطر بسیار زیاد

102918

8026/3681

826/057752

خطر کم

165504

8026/3681

1328/396026

خطر متوسط

136689

8026/3681

1097/116229

خطر زیاد

135432

8026/3681

1087/027084

خطر بسیار زیاد

212993

8026/3681

1709/56022

خطر کم

10028

81490/837156

817/190115

خطر متوسط

20498

81490/837156

1670/39918

خطر زیاد

23729

81490/837156

1933/696074

خطر بسیار زیاد

2940

81490/837156

239/583061

پرخطر

530

72361

38/35133

کم خطر

67848

72361

4909/549128

پرخطر

3610

72361

261/22321

کم خطر

64768

72361

4686/677248

پرخطر

7561

79947/5625

604/48352

کم خطر

57125

79947/5625

4567/004508

پس از تعیین وزن هر ﻻیه در تحلیل سلسله مراتبی ،ﻻیهها از طریق ابزار همپوشانی وزنی در محیط GIS

تلفیق شدند .نتایج خروجی نهایی نشان داد که از نظر پتانسیل سیلخیزی غالب نواحی منطقه شرایط امنیت
دارند و فقط در بخش های محدودی از مرکز حوضه و در امتداد آبراهه اصلی و بخشی از آبراهه فرعی پتانسیل
سیلخیزی باﻻ است شکل(.)17
همچنین مساحت و درصد هر یک از طبقات از نظر سیلخیزی نشان داده شده است .همان طور که مشخص
است حدود  0/5درصد از مساحت حوضه شرایط خطر زیاد تا خطر بسیار زیاد را دارا است و بقیه نواحی شرایط
نسبتاً کمخطر تا خطر متوسط را دارا هستند جدول(.)2
جدول( .)2مساحت پهنههای پتانسیل خطر سیالب حوضه آبریز سرباز(منبع :نگارندگان)
طبقات خطر

مساحت )(km2

به درصد

خطر کم

4138/24

83/92

خطر متوسط

767/79

15/57

خطر زیاد

18/61

0/38

خطر بسیار زیاد

6/6

0/13
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شکل( .)17پتانسیلسنجی خطر سیالب در سطح حوضه آبریز سرباز(منبع :نگارندگان)
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پتانسیل سنجی خطر سیالب در حوضه آبریز سرباز

جدول( .)3طبقهبندی آبادیهای موجود در حوضه آبریز سرباز در برابر پتانسیل سیلخیزی(منبع :نگارندگان)
ردیف

نام آبادی

کالس طبقه

ردیف

نام آبادی

کالس طبقه

1

زیارت

خطر بسیار زیاد

11

بنگیر

خطر متوسط

2

حسن آباد

خطر زیاد

12

جشتکان

خطر متوسط

3

حاجی آباد

خطر زیاد

13

شیر آباد

خطر متوسط

4

قادر آباد

خطر متوسط

14

علی آباد پایین

خطر متوسط

5

کالنی

خطر متوسط

15

آب گوراندان

خطر کم

6

نسکند

خطرمتوسط

16

علی آباد

خطر کم

7

کبالن

خطر متوسط

17

شهر بن

خطر کم

8

رگینان

خطر متوسط

18

کاسمی

خطر کم

9

رحمان آباد

خطر متوسط

19

ندریتی

خطر کم

10

دربندکان

خطر متوسط

20

اناران

خطر کم

نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از  10پارامتر طبیعی شامل شیب ،ارتفاع ،کاربری اراضی ،بارش ،خاک ،آبراهه اصلی،
آبراهه فرعی ،پوشش گیاهی ،زمین شناسی و تراکم زهکشی و با به کارگیری مدلهای فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی و همپوشانی ،پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز سرباز انجام شد .بر اساس مدل فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی و مقایسات زوجی صورت گرفته بین معیارها ،ﻻیههای آبراهه اصلی ( ،)0/216کاربری اراضی
( ،)0/198بارش ( ،)0/191ارتفاع ( )0/112و پوشش گیاهی ( ،)0/103بیشترین ضریبتأثیر را در سیلخیزی
حوضه مورد مطالعه داشتهاند .بعد از مشخص شدن ضریبتأثیر پارامترها با مدل فوق ،ﻻیههای در نظر گرفته
شده از طریق عملگرهای مناسب ،فازیسازی شده و آماده مدلسازی شدند .نتیجه کار به صورت یک نقشه
طبقهبندی شده از پتانسیل سیلخیزی تهیه شد که پهنههای با خطر بسیار زیاد ،خطر زیاد ،خطر متوسط و
خطر کم در آن مشخص شدند.
بر اساس نقشه به دست آمده از مدل ،بخشهای میانی حوضه با قرارگیری در پهنههایی با خطر بسیار زیاد و
خطر زیاد ،به عنوان سیلخیزترین بخشهای حوضه معرفی شدهاند .این مناطق به دلیل ویژگی ارتفاعی و شیب
زیاد ،بارش بیش تر و تراکم شبکه آبراهه ،قابلیت تولید رواناب باﻻیی را دارا هستند و از این نظر در کالس
طبقات با پتانسیل بسیار زیاد و زیاد قرار گرفتهاند .بر اساس اطالعات جدول( )2حدود  0/13درصد از مساحت
حوضه در کالس خطر با پتانسیل بسیار زیاد و  0/38درصد از مساحت حوضه نیز در طبقه با پتانسیل خطر زیاد
قرار گرفتند .علیرغم وسعت کم منطقه پرخطر ،به دلیل استقرار کانونهای مهم جمعیتی در مجاورت این
نواحی ،بررسی و برنامهریزی دقیق در خصوص مدیریت بحران در حوضه سرباز بویژه در محدوده ساحلی
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در جدول( )3روستاهایی که در پیکسلهای پرخطر تا کمخطر مستقر هستند نشان داده شده است .همانطور
که در جدول مشخص است بجزء سه روستای زیارت ،حسنآباد و حاجیآباد که پتانسیل سیلخیزی باﻻیی
دارند .در سایر روستاها شرایط از نظر پتانسیل سیلخیزی بهتر است .البته به سبب تعداد بسیار باﻻی
روستاهای کوچک در اینجا فقط روستاهای بزرگ و دهستانها مشخص شدهاند.
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رودخانه بسیار ضرورت دارد .از طرفی با توجه به اقلیم خشک حوضه و رخداد رگبارهای زمستانه سودانی و
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این منطقه قطب بارش مونسونی جنوبشرق ایران است که با توجه به شرایط ضعیف محیطی جهت کنترل
سیالب ،به سهولت در هر بارش سیالب بزرگی ایجاد میکند .از طرفی نواحی مرکزی حوضه به سبب تراکم
زهکشی بیشتر و بهم پیوستن سرشاخههای فرعی مهم در این محدوده ،پتانسیل سیلخیزی بسیار باﻻیی پیدا
کرده است.
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