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 در استان گیالن بررسی رابطه جمعیت و بارندگی در وقوع سیل
 5کیوان اسدی ،4عطاءا... مصلحت جو ،3محسن یوسف پور ،2 محمدیان شوئیلی محمد حسین، 1محمد باقر رفعتی اباتری

 چکیده

سی عوامل موثربرسیالب درسطح کشوروخارج ازکشورصورت گرفته  اسهت ررتاکنون مطالعات وتحقیقات زیادی جهت ب

.این مقال  درصدداست بااستفاده ازخصوصهیات فییییهی حو ه   های ابهیهیو معنین عوامهل اقلیمهی رو هد سهیالب 

بهیهیپ  ازرو هدیابی شه ی  اصهلی آسی  ماید.عوامل فییییی موثر برسیالب درسطح حو    ای ررادراستان گیالن بر

موردبرسهی  جههت    GISحو    ای ابهییدرمحیط اطالعهات جررافیهای     ا موردمطالع  وخصوصیات فیییییابرا 

موردبرسهی  1335الهی  1335تهی   قش  شیب وفیییوگرافی و...صورت گرفت  ا گاه رو دسهیل درسهطح اسهتان ازسها  

.پیشهنهادات ایهن مقها له  به  ودی سهیل مهی باشدعصه د وقهراین حهاکی ازرو هد وتجیی  وتحلیل قرار گرفت  ک  شهوا

بهییداری موردتوجه  آاجرای طرح  ای  لعات کنتر  سیل والویت بندی میا یمنظورکنتر  سیل با الویت بندی درمطا

 قرارگیرد.
 

 .     GISکنتر  سیل ،استان گیالن   ،بهییآحو     ،سیالب :کلمات کلیدی

 

 مقدمه
 

ده تمامی شوا دوقراین حاکی ازان است ک  سیل ب  عنوان یک پدیهده ط یعهی وواقعه  ای باتوج  ب  مطا لعات ا جام ش

اجتناب  اپذیر است ،اماتعدادوا دازه سیل  اشی ازعوامهل متعهددی مهی باشهد که  بسهت  به  شهرایط ط یعهی اقلیمهی 

ازحو   ای ب  حو ه  وجررافیای  رمنطق  ترییر می کند.بهمین دلیل رابط  بین بار دگی وروان اب ب  طور محسوسی 

 دیگربا م فرق دار د.

بطورکلی دودست  عوامل اقلیمی وحو   ای درایجادسیالبها  قش اساسی دار د ازمهمترین عوامل حو   ای مهی تهوان 

.درمدیریت سهیل برخهی ازعوامهل قابهل [5] کاربری ارا ی ، پوشش گیا ی، مساحت شیب وش ی  ذ یشی اشاره  مود

  ای کنتر  سیالب بطوردقیق می بایست موردمطا لع  قرارگیرد.کنتر  می باشد ک  درطرح 

معتقداست تولیدروان اب دریک حو   ابهییب  عوامل متعددی بستگی داردک  ازجمل  ا ها میتوان به    SINGسینگ 

 . [3] خصوصیات حو   ابهیی، دینامیک بارش،  فوذ وشرایط پیشین حو   اشاره کرد

 اگها ی درشماره منحنهی باترییرشهرایط رطوبهت پیشهین وبهد  ا  ان ترییر اگهها ی  لیین  اوکینیمعتقداست ترییرات

 درارتفاع روا اب درراه است.

خسرشا ی محمد دربرسی عوامل موثرفییییی برسیل خییی درزیرحو    ای ابهیهی بااسهتفاده ازتحلیهل  یهدروگرا  

خروجهی کامهل حو ه  میسهر  مهی  تیج  گرفهت که  کنتهر  عوامهل اقلیمهی بهرای مهدیریت سهیل درزیرحو هها و

 . [4] باشدلذابایستی ب  خصوصیات فییییی زیرحو    ا توج  بیشتری  مود

روغنی با واسنجی  مودن یک مد  رو دیابی روان اب با استفاده ازسطوح مهتلف حو    قش متفاوتی دردبی خروجهی 

 . [7] حو   ایفا مییندو قش ا ها بهیک مییان  یست
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اثهرات ترییرکهاربری ارا هی باتدسهت حو ه  راروی  GISو HEC_1فاده ازمد   یهدرولویییی  سوا وراکامترن بااست

الگوی سیالب در واحی پایین دست حو   مورد ارزیابی قراردادو تیج  گرفت ترییهرات  کهاربردی ارا هی درباتدسهت 

 . [14] حو   درترازسیل پایین دست حو    شان داده شده است

ان می د دک  کاربری  ادرست ارا ی ، تهریب پوشش گیا ی ، توسع  سطوح غیرقابل  فوذ  تایج حاصل ازتحقیقات  ش

 بهییاحتما  سیلهییی را درمناطق گو اگون افیایش داده است.آ درحو    ای

 د  ازتهی  مقال  برسی رو دسیل وسیالب ووقوع ان درسهطح اسهتان گهیالن،  همن اطهالع رسها ی و شهدار بموقه  

 بهییدرغالب طرحهای کنتر  سیل تا حدی دبی اوج  یدروگرا  یک حو   را کا ش داد .آبامدیریت حو    ای 

 

 موقعیت منطقه:
 

تها  303111طهو  شهرقی و   433111تها   513111 یتاردرحدفاصهل  1411111استان گیالن بها سهطحی معهاد  

 ی ال رزدرجنوب وغرب عرض شمالی ودربهش شمالی کشورقرارگرفت  است .این استان شامل مناطق کو ستا 333111

می باشدک  درپایین دست ب  حلگ  ای پهناوروحاصلهییدرحاشی  دریای خیر ختم می شود.این عرص  شامل حوزه  ای  

متوالی واق  درغرب دریای خیر تااستاراچای می باشد.از ظرتوپوگرافی وط قهات ارتفهاغی  پل رود،سفیدرود وحو    ای

متری سماموس،قل  شاه معلم ودرفک تاارا ی پست پایین ترازسهطح دریهای  4111  ییدارای تنوع باتی است  ازارتفاع

ازاد درخط ساحلی دریای خیرب  چشم می خوردبههمین دلیل اقلیم ایهن منطقه  مرطهوب مهی باشهد،از ظرفیییوگرافی 

سههم عمهده ای   ییدارای تیپ غالب کوه بوده ال ت  تیپهای تپ ،دشتهای رسوبی دامن  ای ودشتهای رسوبی رودخا   ای

ازپوشش استان راتشییل می د د،از ظر زمین شناسی درواحدساختما ی ال رزواق  گردیده است ،از ظرمناب  اب  ییجهی 

غنی ترین استا های کشوربشمارمی رود،مییان بار دگی باتوسرازیرشدن مناب  ابی شا رود وغی  اوزن علل اصلی ترذیه  

 . [14] ت ال رز باعث رطوبت حاصل از دریا می اشد بی است.وجودارتفاعاآ وبات بودن مناب 

بطورکلی تیپ استان ب  گو    ای است ک  ازا تهای ترین  قط  شهرق اسهتان فسفیدتمشهک تها ا تههای شهمالی یعنهی 

 ب  طورمتوالی قسمت اعظم استان را پوشش داده است.  آبهیی استاراچای(حو    ای بیرگ وکوچک

 

 :مواد وروشها
مارسیل ث ت شده معاو هت ابهیهیداری اداره کهل منهاب  آب منطق  ای وآماربار دگی سازمان آا استفاده ازدر این مقال  ب

 GISو  SPSS ط یعی وابهییداری استان گیالن و معنین از قش   های توپهوگرافی ،زمهین شناسهی ، هرم افیار های

 . کاری وبازدید میدا ی درغالب کارتوصیفی ومطالع  ای صورت گرفت  استب  ،تجر

 شیب منطقه :

با استفاده از  قش   ای توپوگرافی  موجود و بر اساس فواصل بین خطوط منحنی تهراز شهیب اسهتان گهیال ن بصهورت 

 500113( حهاکی از ایهن اسهت که   1 شوا د و قرائن باستناد جهدو  شهماره ف جدو  و  مودار ذیل تهی  شده است .

درصد (  24 یتار فمعاد   340333درصد و  31دارای شیب بیش از درصد (از منطق  مورد مطالع   41 یتار  فمعاد  

 درصد می باشد . 31تا   11دارای شیب بین 
 

وضعیت شیب عرصه های استان گیالن( : 1جدول شماره )  
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 درصد شیب سطح به هکتار درصد
فواصل بین خطوط منحنی تراز 

 1:001111در مقیاس  متری 111
 کالس شیب

 1 میلیمتر 1.3کمتر از  درصد 51بیش از  353091.4 24.45

 2 میلیمتر 1/3تا  1.3بین  درصد 51تا  31بین  245927.6 17.03

 3 میلیمتر 4تا  1/3بین  درصد 31تا  11بین  349387.9 24.21

 4 میلیمتر 4بیش از  درصد 11تا  1بین  495400.8 34.31

 

 

کالس شیب عرصه های استان گیالن

1

2

3

4

بیش از 50 درصد 353091.4 24.45
کمتر از 0.8 میلیمتر

بین 30 تا 50 درصد 245927.6 17.03
بین 0.8 تا 1/3 میلیمتر

بین 10 تا 30 درصد 349387.9 24.21
بین 1/3 تا 4 میلیمتر

بین 0 تا 10 درصد 495400.8 34.31
بیش از 4 میلیمتر

 

 

 
 فرسایش منطقه :ه حساسیت  ب

 
ز  قش   ای زمین شناسی موجود و بر اساس الگو های تعیهین حساسهیت سهنگها ، اقهدام به  تهیه   قشه  با استفاده ا

 :( 2باستناد جدو  شماره ف حساسیت سنگها ب  فرسایش گردیده است .

کالس شیب عرصه های استان گیالن   ( : 1نمودار شماره ) 

 فرسایش
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  درصهد (را دارای حساسهیت به 00 یتهار فبع هارتی  055114فرسایش منطقه  سهطحی معهاد    جدو  حساسیت ب

   درصد در مناطق شی دار واق  شده است .  31زیاد  شان می د د ک  از مییان بیش از فرسایش زیاد تا خیلی 

 
 

نسبت به فرسایش سطح حساسیت منطقه ( :  0شماره )  جدول  

 

 درصد سطح به هکتار کالس حساسیت حساسیت

 0.21 3057.15 1 مقاوم

 0.16 2312.76 2 حساسیت کم

 33.48 483333.5 3 حساسیت متوسط

 30.22 436329.5 4 یت زیادحساس

 35.93 518774.6 5 حساسیت خیلی زیاد

 

 

 

 

کالس حساسیت

مقاوم

حساسیت کم

حساسیت متوسط

حساسیت زیاد

حساسیت خیلی زیاد

 

 

 

 

 کالس حساسیت به فرسایش  ( : 0ر شماره ) نمودا
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 فیزیوگرافی منطقه :

با استفاده از  قش   ای موسسات آب و خاک وزارت جهاد ساز دگی ، عملیات صحرایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و 

که  سهطحی  صورت گرفته  اسهت( 3 ره فجدو  شماسنجش از دور اقدام ب  شناسایی تیپ  ای مهتلف منطق  بشرح 

  . [9] شرایط کو ستا ی قرار گرفت  است درصد(در 53 یتار  فبع ارتی بیش از   341434معاد  
 

 وضعیت تیپ های فیزیوگرافی استان گیالن( :  3جدول شماره ) 

    

 
 عنوان تیپ مساحت به هکتار درصد

 
 کوه 841433.8 58.28

 
 تپ  106325.8 7.36

 
 فالتها و تراسهای فوقا ی 61166.99 4.24

 
 دشتهای رسوبی دامن  ای 177695.7 12.31

 
 دشتهای رسوبی رودخا   ای 140473.3 9.73

 
 ارا ی پست 72054.97 5

 
 دشتهای سیالبی 21848.99 1.5

 
 دره 17119.36 1.19

 
 کمپلکس 5688.72 0.39
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نمودار تیپ های فیزیوگرافی

353091.4

245927.6

349387.9

495400.8 بیش از 50 درصد

بین 30 تا 50 درصد

بین 10 تا 30 درصد

بین 0 تا 10 درصد

 
 

 

 

 

 بحث و بررسی:
 :جمعیت استان

 1335ماری استان گیالن می توان مشا ده  مود سیرصعودی جمعیت ازسا  آی اجما لی ب  استنادسالنام  دریک بررس

 33/25به   درصهد 41/13 ع هارتی از  فر ب  دومیلیهون وپا صهد یار فرب  ودویست و ود  یار از یک میلیون 1335الی  

.باتوج  ب  افیایش جمعیت وتراکم جمعیت در واحد سهطح درصهورتی که  بهدون بر امه    [8] درصدافیایش یافت  است

رییی صحیح جهت حفظ وحراست مناب  ط یعی باشد منتج ب  افیایش تهریب پوشش گیها ی و ترییرکهاربری ارا هی 

 می شود.

 بیا گر رشد افیایش جمعیت منطقع  مورد مطالع  می اشد. (  4شماره ف   مودار جدو  و

 

 

 

 

 

 

   

 جمعیت استان گیالن ( : 4شماره )  جدول

   

 سا 
 جمعیت

  فر درصد

   

1335 -1345 13/4 1291159 

1345 - 1355 16/41 1581872 

 1355 - 1365 21/6 2081032 

1365 - 1375 23/26 2241896 

 1375 - 1385 25/33 2440861 

 ( : تیپ های فیزیوگرافی منطقه مورد 3نمودار شماره ) 

 مطالعه 
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 بارندگی منطقه مورد مطا لعه :

ییی از ویژگیهای قابل تمایی محدوده مورد مطالع  با توج  ب  آب و  وای کو ستا ی ال رز ودریهای خیر سه ت بار دگی 

میلیمتهررا شها د  سهتیم .به  اسهتناد آمهار  1214ب  دیگر مناطق کشور می باشد .با اینحا  میا گین بار دگی سالیا   

اطالعات زیر  (  5در جدو  شماره  ف  1335لرایت  1345موجود در سایت سازمان  واشناسی بار دگی محدوده از د   

 قابل ارائ  می باشد .
 

 ( : میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه 0جدول شماره ) 

 

            

 

 

 

 

 

 

  فمیلی متر( میا گین بار دگی سا 

1335-1345 1266.48 

1345-1355 1202.47 

1355-1365 1224.7 

1365-1375 1154.37 

1375-1385 1173.47 

 ( : جمعیت منطقه مورد مطالعه  4نمودار شماره ) 
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 : سیل منطقه مورد مطا لعه

 

مار تعدادسیل  های ث هت آط یعی وواقع  ای اجتناب  اپذیرپذیرفت  شده است.ب  ااستناد پدیده ای  را بعنوان یک  سیل

 1335الهی  1335شده درسطح استان، استان را بایک و عیت بحرا ی مواج   موده است.افیایش تعهداد سهیل ازسها  

ییی ازمهمترین دلیهل افهیایش .  [6] درصدافیایش یافت  است  5/55درصد ب   2/1مورد بع ارتی از  131مورد ب  ازس  

ظ اقلیم وشرایط فیییوگرافی،زمین شناسی ترییرکاربری ارا ی  وکا ش اسیل باتوج  ب  شرایط خاص استان گیالن بلح

 پوشش گیا ی  می باشد.

 فیایش سیل را  شان مید د.بیا گر ا (  0شماره ف  جدو  و مودار
 

 میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه  ( : 0نمودار شماره ) 



 

 8 

0

20

40

60

80

100

120

140

مورد

1335-1345 1345-1355 1355-1365 1365-1375 1375-1385

سال

سیل محدوده مورد مطالعه

مورد

 

 
 

 

 

 ل  :رابطه بین افزایش جمعیت ، بارندگی  وسی
 

ک  اگرچه  میهیان بار هدگی  چنین برمی آید 1335الی  1345در مقایس  بین افیایش جمعیت ، بار دگی وسیل ازسا  

ثابت و یا رو ب  کا ش  هاده م  الوصف افیایش سیل یک ارت اط مستقیمی را با افیایش جمعیت  شان می د د  "تقری ا

عیت و ب  ت   آن رو د افیایشی سیل در محدوده مورد مطالعه  د   عطفی درافیایش جم 1305-1355با اینحا  د    . 

جمعیت کشور دچار افیایش    بی روی  شهد  ایهن افهیایش جمعیهت  1305الی 1355ولی از سا   محسوب می گردد .

منتج ب  افیایش سیل بدلیل کا ش پوشش گیا ی ،ترییرکاربری وبهره برداری بی روی  ازمناب  ط یعهی وفهراورده  های 

مهار آی ومرتعی باتوج  ب  شرایط موجود از لحاظ توپوگرافی ،فیییوگرافی واقلیم منطق  گردیده است .با توجه  به  جنگل

 ودی داشت  است.عب  بعد سیر ص 1305افیایش سیل از سا    (  1شمار ف   موداردر جدو  و  موجود

 منطقه مورد مطالعهسیل ( : آمار  6شماره ) جدول 

    

    

 سا 

  سیل

  مورد درصد

 

1335-1345 2.02 5  

1345-1355 3.24 8  

1355-1365 4.86 12  

1365-1375 33.2 82  

1375-1385 55.46 137  

 سیل منطقه مورد مطالعه ( : 6نمودار شماره ) 
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  میزان جمعیت ، بارندگی و سیلرابطه  ( :  7جدول شماره ) 

 

نمودار جمعیت ، بارندگی و سیل )محدوده مورد مطالعه (
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 نتیجه گیری و پیشنهادات :
 

مشهص گردیده است ک  اگرچ   اقلیم و شهرایط ط یعهی منطقه  مورد مطالع   با توج  ب   تایج بدست آمده از  منطق 

فرسایش ، فیییوگرافی  ( در طو  د    ای اخیر تفاوت چنهدا ی  داشهت  اسهت متاسهفا     فاعم از شیب ، حساسیت ب

و شهی دار به  و ترییر کاربری ارا ی کو ستا ی  05 – 55افیایش بی روی  جمعیت درد    ای اخیر بویژه بین سالهای 

ب  بعهد  01از د   بویژه در سالهای اخیر فدتیل مهتلف شرایط را بگو   ای فرا م  موده است ک  با رو د صعودی سیل 

 ب  بعد رو د موفقیهت آمیهیی را بهمهراه داشهت  لیهن 11(  مراه می باشد . ال ت  اگرچ  بر ام  کنتر  جمعیت از د   

علیرغم کا ش  پوشش جنگلی و ترییر کاربری ارا هی عوامهل دیگهری    است .تاثیری  در مهار سیل  داشت  یعگو   

  ییما ند : 

 احداث سازه  ای  امناسب در رودخا    ا و آبرا    ا از لحاظ  یدرولویییی و میا ی  -

 احداث غیر اصولی جاده  ای روستایی و عدم کنتر  ترا ش   ا  -

 عدم  دایت  رز آبهای جاری شده در سطح جاده  ا  -

 عدم رعایت حریم آبرا    ا و رودخا    ا -

 در افیایش سیل محدوده مورد مطالع   قش بسیایی داشت  است .
 

 )نفر( جمعیت )میلی متر(بارندگی ()موردسیل سال

1335-1345 5 1264.48 1291159 

1345-1355 8 1202.47 1581872 

1355-1365 12 1224.7 2081032 

1365-1375 82 1154.27 2241896 

1375-1385 137 1173.47 2440861 

 میزان جمعیت ، بارندگی و سیل مطالعهرابطه  ( : 7ماره ) نمودار ش
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 ش  اثرات زیان بارناشی ازبروزسیالب درمنطقه موردمطا لعه:کاه کنترل وراهکارهای پیشنهادی بمنظور

  جلوگیری از ترییر کاربری ارا ی بویژه در مناطق کو ستا ی و جنگلی 

 ز عرص   ای مناب  ط یعی با حفظ و احیاء پوشش گیا یحفاظت ا 

  در حو    ای آبهیی در زما  ندی مشهص بترتیب اولویت  اجرای پرویه  ای آبهییداری 

  ساما د ی رودخا    ای موجود در حو    ای آبهیی استان 

   ای آسیب پذیرتقویت دیواره  ای طرفین رودخا    ا از طریق اجرای سازه  ای مهندسی مناسب در محل 

  رعایت حریم رودخا    ای ازلحاظ احداث راه و رواحد ای مسیو ی وتجارتی 

  برا    اومسیلهاازرسوبات سیالبهای گذشت آپاکسازی 

 احداث سازه  ای کنتر  ترا ش   ا وزیرگذر ا وجاد ا 

 ی جاری شده درسطح جاده  ای روستای و...ابهآ دایت  رز 

 راجرای پروی ای عمرا ی بویژه درسطح روستا اولین تصمیم ساز دئوحدت روی  مس 
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