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چکيده
سيالب يکي از مهمترين مخاطرات ژئومورفولوژيکي حوضههاي آبخيز ميباشد .حوضهي خياو
چاي مشکينشهر به لحاظ شرايط اقليمي و توپوگرافي ،بسيار مستعد جهت شکلگيري سيالب
ميباشد .بنابراين هدف تحقيق حاضر ،پهنهبندي حوضهي خياو چاي از لحاظ پتانسيل وقوع
سيالب ميباشد .در اين مطالعه ابتدا ،ده عامل شيب ،ارتفاع ،بارش ،CN ،ارتفاع رواناب ،فاصله
از رودخانه ،خاک ،ليتولوژي ،پوشش گياهي و کاربري .اراضي ،به عنوان عوامل مؤثر براي ايجاد
سيالب در منطقه شناسايي شدند .ابتدا نقشهي کاربري اراضي منطقه با استفاده از روش نظارت
شده به دست آمد و سپس نقشهي کاربري با جدول شاخص مقايسه و با اطالعات گروه
هيدرولوژيکي خاک تلفيق شد ،سپس شمارهي منحني  CNتهيه شد و در مرحلهي بعد ،با
لحاظ ميانگين بارش و  ،CNارتفاع رواناب محدوده با روش  SCSمحاسبه شد .همچنين ،با
استفاده از شاخص  ،NDVIنسبت به تهيهي نقشهي پوشش گياهي حوضه اقدام شد و سپس
ساير اليههاي اطالعاتي در محيط  GISتهيه گرديد .وزندهي اليهها با استفاده از روش کرتيک
انجام شد .تحليل و مدلسازي نهايي با استفاده از مدل  ،WLCانجام گرديد .نتايج مطالعه
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نشان داد ،عوامل ارتفاع ،ليتولوژي ،شيب و بارش به ترتيب با ضريب وزني ،1/719 ،1/719
 1/793و  ،1/799بيشترين تأثير را بر ايجاد سيل در حوضهي مطالعاتي دارند .همچنين ،با
توجه به نتايج به دست آمده به ترتيب  77/781و  18/518کيلومترمربع از مساحت محدوده،
در طبقهي بسيار پرخطر و پرخطر قرار دارند.
کلمات کليدي :مخاطرات ژئومورفولوژيکي ،ترکيب خطي وزني ،شاخص پوشش گياهي.GIS ،

مقدمه
يکي از پرحادثهترين مخاطرات طبيعي دنيا ،مخاطرات سيالب ميباشد .هر سال ،سيل
خسارات فراواني به مسکنها ،مزارع ،زمينهاي کشاورزي ،راهها ،سدها ،پلها و جادهها
وارد ميکند و در برخي موارد سبب مرگ بسياري از انسانها ميشود (کرم و همکاران،
 .)81 :7937ميتوان گفت در مقايسه با ساير مخاطرات طبيعي ،سيالبها با فراواني زياد
و در فضايي گسترده اتفاق ميافتند (گرين و همکاران9 :2179،7؛ وارد و همکاران،2
 .)7 :2177سيل به وضعيتي گفته ميشود که در آن جريان رودخانه و سطح آب به
صورت غيرمنتظره افزايش پيدا کرده و باعث خسارت مالي و جاني گردد (عليزاده،
 .)571 :7931برخي از علل وقوع انواع سيل را ميتوان ،ريزش باران شديد يا طوالني،
ذوب برف ،شکستن سد و لغزش زمين ،امواج مرتفع ،بستن کانال ،شدت بارندگي ،نوع
بارندگي ،زمان و حجم بارندگي ،شرايط قبلي رودخانه ،زهکشي حوضه ،کاربريهاي
نامناسب و قطع درختان جنگلي در سرچشمه رودها عنوان کرد (کالئول و همکاران،9
75 :2177؛ تاينسنچلي .)7 :2172 ،7حوضهي آبخيز خياو چاي به لحاظ شرايط خاص
منطقه ،مانند توپوگرافي ،شيب و شرايط اقليمي (بارشهاي ناگهاني و رگباري بهاري،
1- Green et al.,
2- Ward et al.,
3- Kolawole et al.,
4- Tingsanchali
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ذوب برفها ،طغيان رودخانهها در بهار) ،از پتانسيل بااليي براي وقوع سيالب برخوردار
است .از آن نظر که وقوع سيالب ،موجب خسارات مالي و تلفات جاني در منطقه ميشود،
به عنوان مثال :سيل  7951مشکينشهر عالوه بر خسارات اقتصادي ،موجب کشته شدن
 91نفر و نيز صدها مجروح و مفقود گرديد (عابديني ،)771 :7938 ،سطحبندي محدوده
از لحاظ حساسيت به وقوع خطر سيالب بسيار حائز اهميت است.
پژوهشهاي ارزندهاي ،به ويژه در سالهاي اخير با روشهاي مختلف ،به منظور بررسي
و مطالعه سيالب صورت گرفته است :اصغري سراسکانرود و همکاران ( ،)7937در
مطالعهاي ،با استفاده از روش ويکور به پهنهبندي خطر سيالب در حوضهي آبخيز آق
القان چاي پرداختند و نتايج به دست آمده نشان داد که عوامل شيب ،ارتفاع و فاصله از
شبکهي آبراهه ،بيشترين تأثير را بر ايجاد سيل در حوضهي آقالقان چاي دارند .مددي
و همکاران ( ،)7938در مطالعهاي پهنهبندي خطر سيالب را با استفاده از مدل ،APN
انجام دادند .به اين نتيجه دست يافتند که عوامل شيب ،ليتولوژي و خاک بيشترين
تأثير را بر ايجاد سيل در حوضهي آقالقان چاي دارند .عليزاده گرجي و همکاران
( ،)7931به پهنهبندي سيالب حوضهي آبخيز نکارود با استفاده از مدل SCS-CN
پرداختند .اين تحقيق نشان داد که به کارگيري توأمان از تکنولوژي سنجش از دور و
 GISو با استفاده از مدل  SCS- CNميتواند در تهيهي نقشهي پهنهبندي سيالب ،مفيد
باشد .الول و همکاران ،)2177( 7در شهر پرليز مالزي ،پهنهبندي سيالب را انجام دادند
و در نهايت ،سه عامل ليتولوژي ،کاربري زمين و شيب به عنوان عوامل مهم در سيلخيزي
ذکر شد .عزيزا عباس و هاشيم ،)2177( 2در شهر کواالالمپور مالزي ،به منظور بررسي
تأثير تغييرات فضايي شهر بر توليد رواناب و ايجاد سيالب ،از تکنيک سنجش از دور و
روش  ،SCS- CNاستفاده کردنـد .نتايج مطالعه نـشان داد ،ارتـباط معنيداري بين
الگوهاي فضايي رشد شهري و ارتفاع رواناب وجود دارد .همچنين طبق نتايج مطالعه
1- Lawal et al.,
2- Azizah Abas & Hashim
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کارايي سنجش از دور و  SCSمورد تأييد قرار گرفت .فاريش و همکاران ،)2171( 7به
پهنهبندي خطر سيالب در منطقه چارساتاي پاکستان پرداختند .طبق نتايج به دست
آمد ،بيشتر مناطق مطالعاتي جزو پهنهي خطر باال بودند .از ساير مطالعاتي که در
زمينهي سيالب انجام شده است ،ميتوان به مطالعات؛ قهرودي تالي ( ،)7955قنواتي و
همکاران ( )7937و ثروتي و همکاران ( ،)7939اشاره کرد .با توجه به پيشينهي تحقيق،
از آن نظر که الگوهاي تصميمگيري چندمعياره و استفاده از روش  ،CNاز استقبال
بااليي برخوردار بوده است ،در اين بررسي نيز از روش  SCS-CNو  ،WLCبه عنوان
قاعده تصميمگيري چندمعياري ،جهت پهنهبندي پتانسيل سيلخيزي محدودهي مورد
مطالعه استفاده شده است.
مواد و روش
ـ شناخت محدودهي مورد مطالعه

حوضهي خياوچاي با مساحت حدود  975کيلومتر مربع در  71درجه و  91دقيقه تا 71
درجه و  73دقيقه طول شرقي و  95درجه و  72دقيقه تا  95درجه و  91دقيقه عرض
شمالي و در شهرستان مشکينشهر قرار دارد (شکل  .)7دماي هوا در طول سال بين
 -91و  +91درجه سانتيگراد متغير است و ميانگين بارنـدگي ساالنه  911/1ميليمتر
ميباشد (وليزاده کامران و همکاران .)77 :7937،حداکثر ارتفاع محدوده  7151متر و
حداقل ارتفاع آن  321متر از سطح دريا ميباشد.
به منظور دستيابي به هدف تحقيق ابتدا با مطالعه و بررسي مباني نظري موضوع،
عوامل مؤثر بر وقوع سيالب شناسايي شد .سپس اقدام به تهيهي نقشههاي هر يک از
معيارهاي مطرح ،در  Arc GIS 10.5اقدام شد .در اين راستا ،اليههاي اطالعاتي شبکهي
آبراهه ،منحنيهاي ميزان ،طبقات ارتفاعي با استفاده از مدل رقومي نقشهي توپوگرافي
مشکينشهر به مقياس  7:81111تهيه شد.
1- Farish et al.,
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شکل ( )1نقشهي موقعيت محدودهي مورد مطالعه

اليههاي اطالعاتي زمينشناسي و ليتولوژي با استفاده از نقشهي زمينشناسي
مشکينشهر به مقياس  ،7:711111سازمان زمينشناسي کشور به دست آمد ،نقشهي
بارش حوضه با استفاده از دادههاي ايستگاههاي هواشناسي و بارانسنجي در داخل
محدودهي مطالعاتي و همچنين ايستگاههاي مجاور (آمارهاي مربوط به سالهاي 7331
تا  )2171و با به دست آوردن معادله گراديان بارش ( )P=203/42+0/0751*Hو
همچنين استفاده از مدل رقومي ارتفاعي تهيه شد ،اليههاي اطالعاتي کاربري اراضي
محدوده با استفاده از نقشهي کاربري استان به دست آمد و همچنين با به کارگيري
دادههاي ماهوارهاي ،نقشهي کاربري حوضه به روز گرديد .بدين منظور با استفاده از
تصاوير لندست هشت که شامل سنجنده  OLIو  ،TIRSمسير 711و رديف  ،99مربوط
به سال ( 2171تاريخ )2171/13/79 :و نرمافزار  ،ENVI 5.3بعد از انجام تصحيحات
اتمسفري تصوير ماهوارهاي با استفاده از روش  ،Flaashکه قدرتمندترين روش براي
تصحيحات اتمسفري ميباشد ،از طريق روش طبقهبندي نظارت شدهي Maximum
 Likelihoodنقشهي کاربري حوضه تهيه شد .نقشهي خاک محدوده با استفاده از
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نقشهي خاک استان اردبيل با مقياس  7:81111ايجاد شد .شاخص پوشش گياهي
 NDVIيکي از پرکاربردترين شاخصها براي پايش پوشش گياهي است (بينح و
همکاران .)873 :2118 ،7مقادير  NDVIمابين  1+و  1-قرار دارد .سطوح داراي پوشش
گياهي مقادير بين صفر تا يک است (رابطهي  .)7بنابراين دراين مطالعه ،با استفاده از
شاخص  ،NDVIنقشهي پوشش گياهي حوضه تهيه شد .در اين رابطه  NIRو  Rبه
ترتيب معرف بازتاب در طيف مادون قرمز نزديک و قرمز ميباشد.
رابطهي ()7

)NDVI= (NIR-R)/ (NIR+R

يکي از روشهاي تخمين رواناب ،روش شماره منحني ( )CNرواناب سازمان حفاظت
آمريکا ( )SCSاست .روش  ،SCS-CNبه سبب سادگي آن خيلي سريع ،به يکي از رايجترين
روشها در ميان مهندسان و کارشناسان تبديل شد و اساساً براي حوضههاي کوچک
شهري و کشاورزي و حوضههاي طبيعي متوسط به کار ميرود (ميشرا و تياگي:2111 ،2
 .)919با توجه به اينکه حوضهي مورد مطالعه از ديدگاه رواناب و باران مولد جزء
حوضههاي متوسط محسوب ميشود و همچنين با توجه به قابليتهاي روش  ،SCSدر
اين پژوهش با استفاده از نرمافزار  ARC GISو الحاقيههاي  Arc-Hydroو Arc CN-
 ،Runoffاز اين روش استفاده شد .در نهايت ،جهت پهنهبندي پتانسيل خطر سيالب در
حوضهي مورد مطالعه ،مدلسازي نهايي با استفاده از روش  ،WLCانجام شده است.
مراحل روش ( WLCترکيب خطي وزني)

 -7هر اليه نقشهي معيار را به صورت استاندارد تهيه ميشود؛ در اين پژوهش ،از روش
فازي جهت استانداردسازي استفاده شده است .در مجموعههاي فازي ،بيشترين ارزش

1- Binh et al
2- Mishra & Tyagi
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يعني مقدار يک به حدّاکثر عضويت و کمترين ارزش يعني صفر به حدّاقل عضويت در
مجموعه تعلّق ميگيرد (سويي.)719 :7333 ،7
 -2وزنهاي معيار را تعيين مينماييم ،در اين مطالعه از روش وزندهي کرتيک استفاده
شده است .در اين روش ،داده ها بر اساس ميزان تداخل و تضادّ موجود بين عوامل يا
معيارها مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .در اين روش ،پس از محاسبهي انحراف
معيار معيارهاي مورد بررسي ،ماتريس متقارني به ابعاد  m×mايجاد ميگردد که شامل
ضرايب همبستگي بين بردارهاي تشکيلشده است .با تعيين پارامترهاي باال ،تضادّ
موجود بين معيار  jبا معيارهاي ديگر از روي رابطهي ( )2محاسبه ميشود.
∑ = Cjk

رابطهي ()2

که در آن  Cjkمعرّف مجموع تضادّ معيار  jبا معيارهاي  kاست که از  k=1شروع شده و
تا  k=mادامه دارد و  ،rjkهمبستگي بين دو معيار  kو  jرا نشان ميدهد .ميزان اطّالعات
عامل  jرا ميتوان با استفاده از رابطهي ( )9محاسبه نمود.
رابطهي ()9

∑ Cj = δj

که در آن  ،Cjمعرّف ميزان اطّالعات معيار  jو انحراف معيار در مقادير مربوط به عامل يا
معيار  jرا نشان ميدهد .با توجّه به روابط يادشده ،معيارهايي که داراي  Cjبيشتري
باشند وزن زيادي به خود اختصاص خواهند داد .وزن هر عامل مانند  jاز رابطهي ()7
تعيين ميگردد.
رابطهي ()7

∑ = Wj

1- Sui
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که در آن  Wjمعرّف وزن معيار  jو  Ckنشانگر ميزان اطّالعات مجموع معيارهاي  kاست
که از  k=1شـروع شده و تا  k=mادامه دارد .لذا ،وزن نـهايي هر معيار ،از تـقسيم ميزان
اطالعات هر معيار بر مجموع ميزان کل اطالعات تمامي معيارها به دست ميآيد.
 -9اليههاي نقشهي استاندارد شده وزني را ايجاد ميکنيم (ضرب اليههاي نقشهي
استاندارد شـده در وزنهاي متناظر) -7 .با اعمال عـمليات همپوشي جمعي بر روي
اليههاي نقشهي استاندارد شده وزني ،نمره يا امتياز کل را در رابطه با هر گزينه به
دست ميآوريم؛ گزينهاي که داراي باالترين امتياز (رتبه) باشد ،به عنوان بهترين گزينه
شناخته ميشود .به طور رسمي در قاعدهي تصميمگيري براي ارزيابي هر گزينه يا ،
از رابطهي ( )8استفاده ميشود:
رابطهي ()8

∑=

که در آن  ،معرف نمرهي گزينهي  iام در ارتباط با صفت  jام و  ،wjمشتمل بر يک
∑ وزنها اهميت نسبي هر صفت را به
وزن استاندارد شده است؛ به گونهاي که
نمايش ميگذارند .با تعيين ارزش حداکثر = ،iاولويتدارترين گزينه انتخاب مـيشود.
در رابطهي ( ،)8به مانـند معادل رگرسيون تناسب به صورت خطي تعيين ميشود
(مالچفسکي .)993 :7958 ،شکل ( ،)2نشانگر فلوچارت مراحل تحقيق ميباشد.
اولين کار بر اساس روش  CNتعيين گروههاي هيدرولوژيک خاک (نشاندهندهي
وضعيت بافت و نفوذپذيري خاک) ،ميباشد .خاکهاي با نفوذپذيري مناسب به ميزان
زيادي ،آبهاي حاصل از بارندگي را به زمين نفوذ ميدهند و اراضي با بافت ريز و
فشرده باعث ميگردد که آب نتواند در زمين نفوذ نمايد و قسمتهاي زيادي از آب به
صورت رواناب در سطح زمين جاري ميگردد (اصغري مقدم .)259 :7915 ،خاک
حوضهي خياوچاي ،شامل چهار گروه  A, B, C, Dهست و بيشتر مساحت حوضه از
نوع خاکهايي است که داراي بافت ريز يا سنگين است و عمالً غيرقابل نفوذ بوده و
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پتانسيل سيلخيزي بااليي دارند .معيار ديگري که در تهيهي نقشهي شمارهي منحني
( ،)CNمورد استفاده قرار گرفته است ،کاربري اراضي ميباشد .کاربري اراضي روي
جريان رودخانه و وقوع سيالب به روشهاي مختلفي تأثير ميگذارد .در اين مطالعه
نقشهي کاربري حوضه با استفاده از روش طبقهبندي نظارت شده با ضريب دقت باال
(کاپاي  58/18درصد) ،تهيه شد.

شکل ( )2فلوچارت مراحل تحقيق

در مرحلهي بعد با تلفيق گروههاي هيدرولوژيک خاک و کاربري زمين و مقايسهي
نقشهي کاربري اراضي منطقه با جدول شاخص ،شمارهي منحني مشخص شد .مقدار
 CNبين صفر تا  35متغير است که در  CNبرابر صفر رواناب از بارندگي حاصل نيامده و
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در  CNبرابر  ، 35تمامي بارش در سطح زمين جريان يافته و ارتفاع رواناب برابر با ارتفاع
بارندگي خواهد بود .شمارهي منحني کمتر ،مربوط به مناطق با نفوذپذيري باال و رواناب
کم و شمارهي منحني باال ( ،)35مربوط به مناطق با کمترين نفوذپذيري و باالترين
رواناب ميباشد (شکل  .)9در مرحلهي بعد با استفاده از شمارهي منحنيها و نقشهي
بارندگي منطقه ،پتانسيل توليد روانابها براي هر محدوده ،محاسبه شد (شکل  .)7از
روي اين نقشه چنين برداشت ميشود که پتانسيل توليد رواناب ،در ارتفاعات اين حوضه
که داراي شيب زياد و تشکيالت زمينشناسي از نوع سخت (سنگهاي آذرين) هستند و
نيز در داخل محدودهي شهري که سطح شهر از سطوح نفوذناپذير و يا با نفوذپذيري کم
(مانند سطوح آسفالتي و مناطق مسکوني و )...تشکيل شده است ،مقادير زيادي داشته و
داراي باالترين ردهي پتانسيل سيلخيزي ميباشد.

شکل ( )3نقشهي شمارهي منحني ( ،)CNحوضهي خياوچاي
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شکل ( )4نقشهي ارتفاع رواناب حوضهي خياوچاي

شيب اراضي ،تعيينکنندهي نحوه و ميزان جريان و سرعت حرکت آب است و نقش
اساسي در ميزان رواناب ،مقدار نفوذ ،شدت سيالبها و ميزان فرسايش دارد .در حوضهي
مطالعاتي در فاصلهي چند کيلومتري خارج از شهر مشکين شهر از سمت جنوب بر
شدت شيبها اضافه ميشود و تا ارتفاع دامنههاي سبالن ادامه پيدا ميکند .درصد
شيب اراضي در اين نقاط بيش از  21درصد بوده و به سمت شمال از شدت آن کاسته
شده و در حوالي شهر به زير  8درصد ميرسد .پستي و بلندي (ارتفاع) ،حوضهي عامل
مهم ديگري است که نقش مهمي در مقدار و نوع ويژگيهاي جوي ،وضعيت پوشش
گياهي ،تبخير و تعرق ،ميزان رواناب و در نهايت ايجاد سيالب حوضه دارد .جنوب
حوضه داراي بيشتري ن ارتفاع است و شمال حوضه از کمترين سطح ارتفاع برخوردار
است .متوسط ارتفاع حوضه  9311متر است .از لحاظ معيار فاصله از آبراهه ميتوان
گفت ،از جملهي مهمترين عوامل افزايش خسارات سيل استفادهي نامعقول از حريم
مسيلهاي به ظاهر مساعد و بالقوه خطرناک است که در معرض سيالبهاي ادواري قرار
دارند .در حوضهي مطالعاتي فاصله از آبراهه در فواصل صفر تا  7111متري ميباشد.

38

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،71زمستان 7931

سنگشناسي منطقه و خاک حاصل از آن تا حدود زيادي تعيينکنندهي شدت و
ظرفيت نفوذپذيري بوده و رواناب را تحت تأثير قرار ميدهد .حوضهي مطالعاتي به لحاظ
زمينشناسي از سازندهاي گوناگون و متنوع مربوط به دورانهاي مختلف زمينشناسي
تشکيل گرديده که بخش اعظم آن متعلق به تشکيالت آذرين ميباشد .اين تشکيالت
که حاصل فعاليتهاي آتشفشاني اواخر دوران سوم و اوايل دوران چهارم زمينشناسي
است که نفوذپذيري پايين و به تبع مقدار رواناب زياد است .وضعيت پوشش گياهي نيز
تأثير تمامي موارد ديـگر چون بارش ،رطوبت خاک و فـعاليتهاي کشاورزي را نشان
ميدهد (پرويز و همکاران.)2:7953 ،
پس از تهيهي نقشههاي معيارهاي مطرح در نقشهي پهنهبندي پتانسيل سيالب
خياوچاي و اعمال کردن وزنهاي مربوطه (جدول  ،)7نقشههاي حاصله وارد مدل WLC
شده و با اعمال مراحل مختلف مدل بر روي نقشهها ،خروجي نهايي (شکل  ،)8در 8
طبقهي بسيار پرخطر تا بسيار کم خطر به دست آمد .بنابر نتايج حاصل از وزندهي،
عوامل ارتفاع ،ليتولوژي ،شيب و بارش ،به ترتيب مهمترين عوامل ايجاد سيالب در
منطقه هستند .نتايج مطالعهي حاضر با مطالعات ،اصغري سراسکانرود و همکاران
( ،)7937که شي ب و ارتفاع را به عنوان عوامل مهم در ايجاد سيالب معرفي کردهاند،
همخواني دارد .همچنين نتايج مطالعه حاضر ،همانند بررسي مددي و همکاران ()7938
و الول و همکاران ( ،)2177بر اهميت عوامل شيب و ليتولوژي ،در ايجاد سيالب تأکيد
دارد.
با بررسي نقشهي پهنهبندي پتانسيل سيالب محدودهي مورد مطالعه و مقايسهي آن
با هر يک از نقشههاي معيار ،اين نتيجه حاصل شد که مناطق بسيار پرخطر ،در الويت
اول ،به طور عمده در مناطق پرشيب و کوهستاني منطقه (شيب بيش از  11درصد)،
قرار دارد .به تبع شيب و ارتفاع منطقه ،نقش اساسي در ميزان رواناب ،دبي پيک
سيالب ،مقدار نفوذ ،تلفات بارش و ميزان جريان و سرعت حرکت آب دارد .در اين
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مناطق پرخطر با توجه به اينکه بخش اعظم سازندها متعلق به تشکيالت مربوط به
فعاليتهاي آتشفشاني اواخر دوران سوم و اوايل دوران چهارم زمينشناسي است ،ميزان
نفوذپذيري بسيار پايين و ارتفاع رواناب و مقدار  CNنيز در اين مناطق باال است.
جدول ( )1وزن نهايي معيارهاي مطرح در پهنهبندي سيالب
معيار

شيب
ارتفاع
بارش
پوشش گياهي
CN

رواناب
فاصله از رودخانه
خاک
ليتولوژي
کاربري

مجموع تضاد انحراف معيار ميزان اطالعات وزن نهايي

5/731
3/178
5/377
2/911
1/151
1/375
5/297
1/187
5/983
1/259

1/237
1/977
1/217
1/953
1/775
1/775
1/771
1/278
1/971
1/731

2/713
9/151
2/917
1/373
7/188
1/391
1/311
7/171
2/311
7/931

1/793
1/719
1/799
1/187
1/183
1/182
1/187
1/132
1/719
1/115

در الويت دوم مناطق با پتانسيل خطر باال ،در داخل محدودهي شهري مشکينشهر
قرار دارند .در شهر مشکينشهر ،در سمت شرق ،درهي عميق خياوچاي قرار دارد که
رودخانهي خياوچاي در آن جريان دارد .دو درهي شعاعي ديگر در مسير طبيعي ،جريان
آبهاي سطحي را تشکيل ميدهد که در امتداد آنها محالت مسکوني توسعه يافتهاند
که در معرض سيل و جريان شديد آبهاي سطحي ميباشند .با توجه به اينکه بيشتر
سطح شهر از سطوح آسفالتي و مسکوني تشکيل شده است ،مقدار نفوذپذيري بسيار کم
است و در مقابل مقدار رواناب ( )33و ( CNمنحني باالي  )51است .مساحت مربوط به
هر يک از طبقات در جدول ( )2ذکر شده است .در نهايت ميتوان گفت ،نتايج مطالعهي
حاضر همانند نتايج مطالعهي ،عليزاده گرجي و همکاران ( )7931و عزيزا عباس و هاشيم

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،71زمستان 7931

36

( ،)2177نشان داد که به کارگيري توأمان از تکنولوژي سنجش از دور و  GISو با
استفاده از مدل  SCS-CNميتواند در تهيهي نقشهي پهنهبندي سيالب مفيد باشد.

شکل ( )5نقشهي پهنهبندي خطر سيالب حوضهي خياو چاي
جدول ( )2اطالعات طبقات خطر سيالب محدودهي مورد مطالعه
طبقه خطر

بسيار پرخطر

پرخطر

خطر متوسط

کم خطر

بسيار کمخطر

مساحت به کيلومترمربع
مساحت به درصد

77/781
79/19

18/518
29/51

31/917
91/91

58/135
21/11

73/213
1/17

نتيجهگيري
سيل يکي از بالياي طبيعي مهمي است که همه ساله باعث ايجاد خسارتهاي مالي و
جاني فراواني ميشود و به منظور کاهش خسارات و تلفات آن هميشه مورد توجه مديران
و برنامهريزان بوده است .در اين تحقيق ،پهنهبندي سيالب با تلفيق روش  SCS- CNو
 WlCانجام شده است .بنابر نتايج حاصل از وزندهي ،از بين عوامل مؤثر در ايجاد
سيالب محدودهي مطالعاتي ،عوامل ارتفاع با ضريب وزني ( ،)1/719ليتولوژي با ضريب
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وزني ( ،)1/719شيب با ضريب وزني ( )1/793و بارش با وزن ( ،)1/799بهترتيب مهمترين
عوامل ايجاد سيالب در منطقه ميباشند .با توجه به نتايج مطالعه ميتوان گفت ،استفاده
از روش کرتيک ،در وزندهي معيارها در پژوهش حاضر ميتواند گامي در جهت حل
معضل استقالل صفات از يکديگر باشد که به هنگام مقايسهي زوجي در چارچوب روش
فرايند تحليل سلسلهمراتبي و در شرايط عدم تحقّق همبستگي بين صفات ،عينيت
مييابد؛ زيرا در اين روش ،وجود همبستگي باالي يک معيار با معيارهاي ديگر ،ميتواند
در کاهش وزن آن معيار اثرگذار باشد.
نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که به ترتيب  79/19و  29/51درصد از محدودهي
مطالعاتي در طبقهي بسيار پرخطر و پرخطر قرار دارد .با توجه به نقشهي نهايي ،مناطق
بسيار پرخطر و پر خطر ،در الويت اول ،به طور عمده در مناطق پرشيب و کوهستاني
منطقه و در الويت دوم در داخل محدودهي شهري (به ويژه در مناطق مرکزي شهر به
دليل تراکم ساخت و سازها و نفوذپذيري کمتر) ،قرار دارند .با توجه به نتايج مطالعه،
طبقه با پتانسيل خطر متوسط  91/91درصد از مساحت محدوده را به خود اختصاص
داده است .همچنين به ترتيب  21/11و  1/17درصد از مساحت محدوده نيز داراي
پتانسيل خطر کم و بسيار کم ميباشد .نتايج مطالعه حاکي از توان باالي منطقه مورد
مطالعه از لحاظ ايجاد خطر سيالب ميباشد ،لذا اراضي با احتمال خطر بسيار زياد و
زياد ،اراضي هستند که بايد اقدامات حفاظتي و آبخيزداري (مانند :جلوگيري از فرسايش
و تخريب خاک ،کاهش بار رسوبي آب ،کاهش سرعت و شدت جريان رواناب ،افزايش
زمان تمرکز سيالب ،ايجاد فرصت براي نفوذ آب در اليههاي زيرين حوضه و تغذيهي
آبخوانها ،کشت گياهان مناسب با شرايط جغرافيايي دامنهها و احياء مراتع و ايجاد
عرصههاي فضاي سبز) در آن انجام گيرد .همچنين اقداماتي مانند؛ احداث حوضچههاي
رسوبگيري ،بانکتبندي ،تراسبندي دامنهها و خشکهچيني در مناطق پرشيب ميتواند
به عنوان روشهاي مناسب آبخيزداري در کاهش سرعت عمل سيالب و کاهش فرسايش
خاک به کار گرفته شود.
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