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 شیرود  آبخیز حوزه خیزي سیل پتانسیل بررسی
 جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با

 
   2و عباس خیرخواه 1*صمد شادفر

 samad.shadfar@gmail.com، ي، تهران، ایرانکشاورز جیترو و آموزشیزداري، سازمان تحقیقات، آبخ دانشیارپژوهشکده حفاظت خاك و* -1
 رشته سیستم اطالعات جغرافیایی دانش آموخته کارشناسی ارشد -2

 
 چکیده

آورد، پدیـده سـیل مـی بوجـود در ایران و سراسر جهان هاي زیادي رایکی از انواع مخاطرات طبیعی که همه ساله خسارت
 ،تحقیـق ایـن در مناطق داراي پتانسیل سیلخیزي باال ضروري می باشـد.، شناسایی کاهش خسارات ناشی از سیل. جهت است

روش شیرود انجـام شـده اسـت.  آبخیز حوزه در )GIS(جغرافیایی اطالعات هايبررسی پتانسیل سیلخیزي با استفاده از سیستم
دهاي لیتولـوژیکی منطقـه ی و بازدیـدهاي میـدانی، واحـشناسـسنگي هـایژگیوبا توجه به  در ابتدا کار به این صورت بود که

و نـاتراوا تقسـیم گردیـد. الیـه اطالعـاتی  تـراواکمتراوا،  نسبتاًي خیلی تراوا، تراوا، هاکالسبر اساس نفوذپذیري به  موردمطالعه
وزن دهی شدند.  هاآنتهیه و با توجه به حساسیت متفاوت  1:100000ی به مقیاسشناسنیزمی با استفاده از نقشه شناسسنگ

ی، کلیمـاتولوژي اسـتفاده شـده اسـت. الیـه سـنجباراني سـینوپتیک، هاسـتگاهیاي هادادهجهت تهیه الیه اطالعاتی بارش، از 
و  GPSاي و با کنترل میدانی توسـط ي هوایی و تصاویر ماهوارههاعکسي توپوگرافی، تفسیر هانقشهکاربري اراضی از اطالعاتی 

هـاي سیسـتمآبراهه ها در محـیط شبکه فاصله از الیه خطی گردید. تهیه) DEMه از مدل رقومی ارتفاعی(نقشه شیب با استفاد
-وزن دهی طبقات عوامل و پهنـهبندي و طبقه اقدام به در مرحله بعد. ي شده استبندطبقهتهیه و سپس  اطالعات جغرافیایی

انـد. از هاي خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتـهمطالعه در پهنه درصد از منطقه مورد 27 بندي گردید. نتایج نشان داد که حدود
درصد، تراوایی کم و پوشـش  60هاي آن داراي شیب بیشتر ازکه بیشتر قسمت 4سوي دیگر نتایج نشان دادکه زیرحوضه شماره

 .زي قرار دارندخیاز لحاظ پتانسیل سیلدرصد آن در پهنه هاي خطر زیاد و خیلی زیاد  50باشد حدود گیاهی تنک می
 هاي اطالعاتیهاي اطالعاتی، الیه، الیهسیلخیزيسیلخیزيپتانسیل سیلخیزي، حوزه آبخیز شیرود، پتانسیل سیلخیزي، حوزه آبخیز شیرود،     واژه هاي کلیدي:واژه هاي کلیدي:
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 مقدمه
هاي بسیاري را بر اقتصاد کشـور وارد نمـوده و موجـب که هر ساله خسارت استهاي طبیعی سیل یکی از مهمترین بحران 

بحـث کنتـرل و مهـار   ،از سوي دیگر، در مدیریت جامع حوزه هـاي آبخیـز. شودهاي مالی و جانی جبران ناپذیري میبروز زیان
شناسایی دقیق مناطق سیلخیز حوزه آبخیز و اولویت بندي ایـن منـاطق از نظـر  سیالب از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. با

ري در تولید سیل دارند. نظم فـر تولید رواناب می توان عملیات کنترل سیل و بودجه را به مناطقی اختصاص داد که تاثیر بیشت
گیري را با مدل منطق فازي در حوضه قوري چاي انجام دادند. جهت خیزي و سیلبندي پتانسیل سیلپهنه )1392( و همکاران

ها، شـیب، شـاخص ها، واگرایـی و همگرایـی دامنـههاي بارش، کاربري زمین، خصوصیات مورفولوژیک دامنهاجراي مدل از داده
بنـدي خطـر سـیل گیـري، شده است. در نقشه پهنههاي اصلی و تراکم شبکه زهکشی استفادهی، فاصله از رودخانهپوشش گیاه

بندي خطر سیالب شهر کرج بـا به پهنه )1392( دست حوضه قراردارند. قنواتی و همکارانهاي با خطر بسیار زیاد درپایینپهنه
هاي شـیب، خـاك، ژئومورفولـوژي، کـاربري اراضـی، انحنـاي الب از الیـهبنـدي سـیاستفاده از منطق فازي پرداختند، در پهنه

طولی(تغییرات شیب در امتداد جریان)، انحناي عرضی(واگرایی و همگرایـی جریـان)، بـارش، تـراکم زهکشـی، فاصـله از رود و 
هاي زیـاد اغلـب در قسـمتگیر با خطر بسـیار  آمده سطوح سیلشده است. با توجه به نقشه نهایی بدستشناسی استفادهزمین

هاي مرکزي و غربی قرار هاي با خطر زیاد نیز اغلب در قسمتاند. پهنهشدهجنوب غربی و جنوب شرقی منطقه موردمطالعه واقع
کـه  ) در بهینه سازي عملیات کنترل سیالب در حـوزه هـاي آبخیـز بـه ایـن نتیجـه رسـیدند1392( روغنی و همکاران .دارند

به خروجی، داراي کمترین تاثیر بر دبی اوج سیالب است و با دور شدن از این منطقه و نزدیک شدن بـه  زیرحوضه هاي نزدیک
بنـدي پتانسـیل در پهنه )1393( نسـرین نـژاد و همکـاران مناطق میانی، تاثیر زیرحوضه ها بر اوج سـیالب بیشـتر مـی شـود.

اتبی فازي از پارامترهاي شیب، مدل رقومی ارتفاع، لند فـرم، خیزي حوزه آبخیز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مرسیل
نمودند. شناسی، نفوذپذیري، کاربري اراضی، تراکم پوشش گیاهی، بارش، تراکم شبکه زهکشی، فاصـله از آبراهـه اسـتفادهسنگ

لی زیاد در برگرفته اسـت خیز خطرپذیر زیاد تا خیهاي سیلدرصد از محدوده موردمطالعه را پهنه 22نتایج نشان داد که حدود 
قاسـمی و  و به دلیل اینکه بیشترین نقش را در تولید رواناب دارنـد، عملیـات آبخیـزداري در ایـن منـاطق در اولویـت هسـتند.

 و AHPتکنیـک  از استفاده یچاي با بالقل رودخانۀ حوضۀ در آن در مؤثر عوامل تعیین و خیزي سیل بررسی )1393( همکاران
RS ،GIS  .ضـریب  انشـعاب، نسـبت زهکشـی، تـراکم تمرکز، زمان جهت، شیب، مساحت، شامل فیزیکی عامل 8را انجام دادند

نتـایج . شـد استفاده روزانه بارندگی حداکثران متوسط و ساالنه بارندگی متوسط شامل اقلیمی عامل 2 و منحنی شماره و شکل
زیرحوضه سقزچی چاي  همچنین،.  است مستعد بسیار سیالب یدتول نظر از حوضه غرب نشان داد قسمت هاي جنوبی و شمال

 شـادفر دارد. قـرار آخـر رتبـۀ نچـاي در الطرا زیرحوضۀ و اول رتبۀ در خیزي سیل نظر در قسمت جنوبی حوضه بالقلی چاي از
 رامسـر انجـام داد. حوضـه صـفارودرا در GISخیزي واحدهاي هیدرولوژیکی با استفاده از بندي پتانسیل سیل  اولویت )1396(

درصـد در پهنـه خیلـی زیـاد از  13درصد از مساحت حوضه در پهنه زیاد و  26نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حدود 
ها، نشان داد که زیرحوضه الت محله و زیرحوضـه بندي زیر حوضه خیزي قرار دارند. نتایج حاصل از اولویتلحاظ پتانسیل سیل

هاي زیاد و خیلی زیاد به ترتیـب منـاطقی هسـتند کـه  خیزي در پهنهدرصد پتانسیل سیل 80 /39صد و در 41/5جواهرده با 
 حـدود سیالب )Emeribe )2011  و Ezemonye. باشندمی حوضه داراي کمترین و بیشترین پتانسیل در تولید سیل در داخل

 100 حـدود مـرگ بیستم، دهه قرن آخرین در فقط و گیرد می دربر را طبیعی بالیاي ناشی از میرهاي و مرگ آمار از درصد 40

در جمع بندي باید گفت با توجه بـه ایـن کـه تـاکنون  .داد قرار تأثیر تحت را نفر میلیارد 4/1زندگی حدود  و زد رقم را نفر هزار
بررسی پتانسیل سیل خیزي در حوضه مورد مطالعه صورت نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف تعیین پتاسـیل سـیل خیـزي، 

 مشخص کردن پهنه هاي خطر و رتبه بندي زیرحوضه ها در حوضه شیرود انجام شده است.
 

 هامواد و روش
 عه منطقه مورد مطال

 36دقیقـه و عـرض جغرافیـایی  48درجـه و  50دقیقه تا  37درجه و  50حوضه موردمطالعه در حدفاصل طول جغرافیایی 
باشـد و در غـرب شهرسـتان هکتـار می 22313شده است. وسعت آن حـدود دقیقه واقع 51درجه و   36دقیقه تا  38درجه و 
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هـاي متر در ارتفاعـات کـوه 3573قل ارتفاع حوضه از سطح دریا به ترتیب تنکابن در استان مازندران قرار دارد و حداکثر و حدا
سـاله  20ي ي بارش طـی دورهمتر در محل خروجی حوضه در شهر شیرود قرار دارد. میانگین دوره -24اسپید کوه و سرگل و 

شناسـی است. ازنظـر زمین ، بسیار مرطوبI=  5/45متر است. نوع اقلیم منطقه به روش دومارتن با ضریب خشکی میلی 1158
باشد. حوضه موردمطالعه ازنظـر شناسی رس، سیلت و مارن میبیشتر حوضه از سازندهاي شمشک و روته(آهکی) و داراي سنگ

تـرین مراکـز باشد. از مهماي میژئومورفولوژیکی داراي واحدهاي مورفولوژي کوهستانی مرتعی، کوهستانی جنگلی و واحد جلگه
آباد، کوده، پلتان، چالکش، باالبنـد، نسـیه گـاه، سـیب کالیـه و توان به شهرشیرود، سلیمانموردمطالعه میحوضه  جمعیتی در

 ).1380دمرون اشاره کرد (شادفر،
 

 روش کار:
به شرح ذیـل مـورد بررسـی  GISدر محیط  و پتانسیل سیلخیزي و رتبه بندي زیرحوضه ها يزیخلیسدر  مؤثرمتغیرهاي 

 قرار گرفتند :
 نفوذپذیري  -

بر اساس نفوذپذیري به   موردمطالعهی و بازدیدهاي میدانی، واحدهاي لیتولوژیکی منطقه شناسسنگي هایژگیوبا توجه به 
 و ناتراوا تقسیم گردید. تراواکمتراوا،  نسبتاًي خیلی تراوا، تراوا، هاکالس
 یشناسسنگ -
و یا رودخانه جریان تعادل  جهیدرنتو مستقیم و یا آبدوي زمین  در درون آب نفوذپذیريدر میزان  شناسیسنگي هایژگیو
تهیـه   1:100000ی به مقیاسشناسنیزمی با استفاده از نقشه شناسسنگدارند. الیه اطالعاتی بسزایی  ریتأث حوضه خیزيسیل

 وزن دهی گردید. هاآنو با توجه به حساسیت متفاوت 
 بارش -

. و بـا شـودیمی، کلیمـاتولوژي اسـتفاده سـنجباراني سـینوپتیک، هاسـتگاهیاي هادادهجهت تهیه الیه اطالعاتی بارش، از 
 ي شد.بندطبقهی نقشه بارش تهیه و ابیدروني هاروشاستفاده از 

 شیب -

 ي گردید بندطبقه) تهیه  و DEMالیه اطالعاتی شیب با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی(
 کاربري اراضی -

کـه  در حوضـهعملیـاتی  هرگونـهگـذارد. می ریتأثمختلفی  يهاروشبه  سیالبو وقوع رودخانه جریان  روي اراضی کاربري
ي توپـوگرافی، تفسـیر هانقشـهگـردد. نقشـه کـاربري اراضـی از میسـیالبی بده افزایش  گردد موجبنفوذپذیري  کاهش سبب
 تهیه و سپس  اهمیت هر کاربري تعیین شد.  GPSاي و با کنترل میدانی توسط ي هوایی و تصاویر ماهوارههاعکس
 جهت شیب -

ي شرقی و جنـوبی بـه دلیـل حـداکثر جـذب هادامنهي شمالی و غربی به دلیل برخورداري از رطوبت بیشتر و هادامنه     
ي نقش داشته باشند.الیه اطالعاتی جهت شـیب حوضـه بـا زیخلیس زانیدر م توانندیمانرژي و حداقل آب باقیمانده در خاك، 

 استفاده از مدل رقومی ارتفاعی تهیه گردید. 
 هاآبراههفاصله از شبکه  -

، الیـه Euclidean Distance رقومی شده و با استفاده از دسـتور GISي اصلی و فرعی در محیط هاشبکه در ابتدا الیه خطی
 ي شد.بندطبقهتهیه و سپس  هاآبراههاطالعاتی شبکه 

 پس از تهیه الیه هاي اطالعاتی و طبقه بندي آنها، اهمیت هریک از طبقات الیه ها تعیین گردید -
 ي مختلف خطرهامحدودهو تعیین پهنه بندي منطقه مورد مطالعه  -
 داراي بیشترین پتانسیل سیلخیزي هاي تقسیم بندي حوضه به زیرحوضه ها و معرفی زیرحوضه -
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 نتایج و بحث
آورده شـده اسـت.  1در جـدول شـماره  و اولویـت بنـدي آنهـا درصد مساحت هر یک زیرحوضه هاي حوزه آبخیـز شـیرود

 4درصد) و زیر حوضه شـماره 41 /74داراي بیشترین مساحت( 10همانطوري که در جدول مشاهده می شود زیرحوضه شماره 
بـه ترتیـب داراي بیشـترین پتانسـیل سـیل  3و  2، 4همچنین زیرحوضه هاي  درصد)می باشد. 40/1داراي کمترین مساحت(

 .خیزي می باشند
درصـد آن  97/9درصد از حوضه در پهنه خطر خیلی کم و 89/22نشان داد که  )1(شکل  حاصل از بررسی سیلخیزينتایج 

 .درصد طبقات پهنه بندي حوزه آبخیز شیرود را نشان می دهد 2 جدول شماره در پهنه خطر خیلی زیاد قرار دارد.
 

 ظ پتانسیل سیلخیزيو رتبه بندي آنها از لحا رودیش زیحوزه آبخ يهازیر حوضه -1جدول

 ردیف
  مساحت  زیرحوضه

 رتبه بندي زیر حوضه ها
 

 درصد کسلیپ تعداد

1 1401 55/1 5 
2 2144 40/2 2 
3 1543 70/1 3 
4 1290 40/1 1 
5 12476 64/13 9 
6 4954 46/5 4 
7 8198 99/8 8 
8 6686 38/7 7 
9 14229 70/15 6 
10 37621 74/41 10 

 

 
 پهنه بندي خطر سیلخیزي حوضه شیرودنقشه  -1شکل
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هر کدام از زیرحوضه ها از لحاظ پتانسـیل تولیـد روانـاب مـورد بررسـی قـرار زیرحوضه تقسیم شد و  10حوضه شیرود به 
درصـد  50هاي کم تـراوا و نـاتراوا کـه بـیش از وجود سنگبه علت  4 زیر حوضه شماره) که 3گرفتند. نتایج نشان داد (جدول 

دهد، داراي پتانسیل سیل درصد زیر حوضه را تشکیل می 65درصد که بیش از  50هاي باالي دهد و شیبکیل میمنطقه را تش
 ) تطابق دارد.1393(قنواتی و همکاران  باشد که با نتایج خیزي باالیی می

 
 در صد طبقات پهنه بندي حوزه آبخیز شیرود -2جدول

 درصدطبقات تعداد پیکسل پهنه هاي خطر
 89/22 19867 خیلی کم

 21/26 23782 کم

 65/24 22365 متوسط
 26/17 15660 زیاد

 97/9 9044 خیلی زیاد
 

 4پهنه هاي خطر زیرحوضه شماره   -3جدول
 درصد طبقات تعداد پیکسل 4پهنه هاي خطر زیرحوضه 

 80/13 178 خیلی کم
 09/12 156 کم

 57/24 317 متوسط
 34/24 314 زیاد

 19/25 325 خیلی زیاد
 

 
 4زیر حوضه نقشه پهنه بندي خطر سیلخیزي  -2شکل

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

هاي ها با توجه به ماهیت و مخاطراتی که براي جان و مال انسان ها دارند، همـواره مـورد توجـه دانشـمندان رشـتهسیالب
تواننـد در اي میدارد و عوامل و متغیرهـاي پیچیـدهاي اند. با توجه به این که رخداد این پدیده، ساز و کار پیچیدهمختلف بوده

ها، آبراهه از ارضی، فاصله شیب،کاربري شیب، جهت در این تحقیق جهت تعیین پتانسیل سیلخیزي عوامل ایجاد آن مؤثر باشند
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درصد از منطقه مورد مطالعه در پهنـه هـاي خطـر 27نتایج نشان داد که حدود مورد بررسی قرار گرفتند.بارش  و شناسی زمین
درصد، تراوایی کـم و  60که بیشتر قسمتهاي آن داراي شیب بیشتر از4زیرحوضه شماره ضمنازیاد و خیلی زیاد قرار گرفته اند. 

بـا توجـه بـه تحقیـق  گرفته است.درصد آن در پهنه هاي خطر زیاد و خیلی زیاد قرار  50باشد حدود پوشش گیاهی تنک می 
 گردد.انجام شده، موارد زیر پیشنهاد می

شـود از تعـداد عوامـل بیشـتري بـه خصـوص از پارامترهـاي به منظور بررسی دقیق تر پتانسیل سیلخیزي، پیشـنهاد می -
 خاکشناسی استفاده گردد.

 ند ساخت و ساز و جاده سـازي در منـاطق بحرانـیهاي عمرانی و توسعه اي مانشود از انجام هر گونه فعالیتپیشنهاد می -
 .  اجتناب گرددپتانسیل سیلخیزي 
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