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باشد که کمبود درازمدت آن  بارندگی از تغییرپذيرترين پارامترهای اقلیمی در هر منطقه آب و هوايی می

های  تواند سیل را به وجود آورد. بنابراين تاثیرپذيری پديده می طوالنی مدت آن و ريزش شديد و  خشکسالی تواند می

بیل مقدار، شدت و با تغییر درمشخصات بارندگی از ق وخشکسالی ازشرايط آب وهوايی کامال مشخص بوده و سیل

مدت  شدت وان تداوم سیل و زمان وقوع سیل و ، زمچنین خصوصیات سیل مانند مقدارسیل هم زمان بارندگی و

عالوه برنقش عوامل طبیعی درتغییرات اقلیمی، بشر نیز در شدت و وسعت تغییرات آب  لی تغییرخواهد کرد.خشکسا

های دبی روزانه ايستگاه هیدرومتری صفرمحله که در مسیر رودخانه  وهوايی نقش موثری دارد. دراين تحقیق داده

 9511تا  9531از سال  سی اين تحقیقهت برر. لذا دوره آماری جه جهت بررسی اولیه انتخاب گرديدحويق قرار گرفت

  ANPاستفاده از مدل  . در ادامه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و عمومی وباشد میساله  53يک دوره  بوده و

چنین  فصلی و سالیانه و هم ،مورد مطالعه مقادير دبی میانگین های دبی ايستگاه هیدرومتری پس از وارد نمودن داده

وره آماری مورد ها درطول د ، روند تغییرات آنمقادير حجم سیل و زمان تداوم آن تعیین ادير حداکثر سیل وتعیین مق

دهد که تقريبا در رودخانه آبدهی  . بررسی روند تغییرات متوسط آبدهی سالیانه ايستگاه نشان میبررسی قرار گرفت

دهد که آبدهی رودخانه  ول مختلف نیز نشان میچنین روند تغییرات آبدهی رودخانه در فص کاهش يافته است. هم

روند  که در فصل پايیز متغیر بوده و باشد. درحالی درفصول بهار و تابستان عموما از يک روند کاهشی برخوردارمی

تداوم سیل وحجم آن از روند خاصی دررودخانه پیروی  ،شود. تعداد سیل، زمان مشاهده نمیرودخانه خاصی درمورد

به  به افزايش بوده ولی زمان تداوم آن رو تعداد سیل رو ،خش باالدست رودخانه باتوجه به مشاهداتکند. درب نمی

کاربری اراضی  تغییر هم ناشی از تغییرات آن نسبت به زمان و تواند هم متاثر از شرايط اقلیمی و کاهش است که می

توان با  باشد. درنهايت می می نیزکه نتیجه آن عکس العمل سريع حوضه نسبت به بارندگی و رواناب باشد 

باشد  درنظرگرفتن زمان طغیان حوضه آبريز حويق که با توجه به نتیجه تحقیق اواخر شهريورماه و اوايل فصل پايیز می

 های حوضه آبريز و های مشخصی در مسیر آبراهه و تعیین حجم رواناب ناشی از بارندگی و سطوح طغیان در محل

های محدوده مورد مطالعه به پیش بینی سیالب کمک کرده و به  رخداد سیالب گذار درمشخص بودن عوامل تاثیر

از اين ظاهر خشم آلود  ها کاست و اين خسارت حد زيادی از تا ،آن کاهش اثرات مخرب سیالب و استفاده بهینه از

ای را تقويت  آبی منطقههم ذخائر  ها از رسوب آن استفاده و با هدايت سیالب طبیعت به نفع بشر استفاده کرده و

 نمود.

 

 ARC GISو  ANPمدل  ، سیالب ، ،خطر، حويق حوضه آبريز، پهنه بندی ،: ها دواژهیکل
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Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notبوليو روش به مختلف یها برگشت دوره با یبارندگ وقوع احتمال:  95-5 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................... قيحو حوضه یکاربر درصد و مساحت ،یکاربر نوع:  94-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........ صفرمحله ستگاهيا انهیماه و ساالنه متوسط یآبده ريمقاد:  93-5 جدول

 Error! Bookmark notقيحو صفرمحله ستگاهيا ساالنه و ماهانه متوسط یآبده حجم محاسبه:  91-5 جدول

defined. 
 !Errorآماری مختلف یها عيتوز و مختلف یها برگشت دوره با صفرمحله ستگاهيا آبدهی:  97-5 جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...........................صفرمحله ستگاهيا روزانه یدب یآمار یپارامترها: 91-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................. چاو جدول در یسطح رواناب بيضر: 91-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............. چاو جدول اساس بر حوضه برای رواناب بضري مقادير:  23-5 جدول

 Error! Bookmark notمتر یلیم برحسب چاو جدول اساس بر ساالنه رواناب ارتفاع مقادير:  29-5 جدول

defined. 
 Error! Bookmarkمترمکعب میلیون برحسب چاو جدول اساس بر ساالنه آبدهی حجم اديرمق:  22-5 جدول

not defined. 
 !Errorخاک خصوصیات و کاربری اساس بر مختلف های حوضه در( C) رواناب ضريب:  25-5 جدول

Bookmark not defined. 
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 Error! Bookmarkخاک خصوصیات و کاربری اساس بر  حوضه در ساالنه رواناب مختلف مقادير:  24-5 جدول

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................ محله صفر ستگاهيا مشخصه یها یدب زانیم:  23-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................موردمطالعه حوضه در یکيدرولوژیه ساالنه النیب:  21-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................. قيحو حوضه در آبراهه یبند رتبه مشخصات:  27-5جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................... قيحو ی حوضه یاصل رودخانه یوزن متوسط بیش:  21-5 دولج

 .Error! Bookmark not defined ................قيحو حوضه اصلی رودخانه طولی پروفیل مشخصات:  21-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined .....................................قيحو زيآبر حوضه یوگرافيزیف یهافاکتور:  53-5جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................. قيحو ی حوضه مساحت و درصد و خاک نوع:  59-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... قيحو حوضه یها گسل - 5-91

 .Icar .......... Error! Bookmark not defined روش به حوضه در ساالنه رواناب ارتفاع حجم، برآورد:  9-4 جدول

 Error! Bookmarkساله 53شاخص دوره -قيحو محله صفر ستگاهيا یا لحظه حداکثر یدب آمار: 5-4 جدول

not defined. 
 !Errorمختلف یها بازگشت دوره در قيحو صفرمحله  ستگاهيا یا لحظه یدب حداکثر ريمقاد: 4-4  جدول

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark(هیثان بر مترمکعب)کنيد روش از استفاده با حوضه البیس حداکثر یدب ريمقاد: 3-4 جدول

not defined. 
 !Errorمختلف بازگشت یدورهها با فولر روش به قيحو حوضه البیس کیپ یدب ريمقاد:   1-4 جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...............................قيحو حوضه در منحنی شماره مقادير:  7-4  شماره جدول

 .Error! Bookmark not defined ................ قيحو حوضه( میلیمتر)ساعته 1 بارش حداکثر مقادير:  1-4  جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ مختلف هایبرگشت دوره با( میلیمتر)رواناب ارتفاع اديرمق: 1-4جدول

 Error! Bookmark(هیثان بر مترمکعب) آمريکا خاک حفاظت سرويس روش به پیک دبی مقادير:  93-4  جدول

not defined. 
 Error! Bookmark not(مربع کیلومتر بر ثانیه بر مکعب متر) قيحو حوضه ويژه دبی مقادير: 99-4 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................ قيحو حوضه بیش مساحت و طبقات: 92-4 جدول

 !Errorقيحو ی حوضه در سیل وقوع خطر با آن ی رابطه و ها زيرحوضه گراويلیوس ضريب:  95-4  جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorقيحو یحوضه در سیل وقوع خطر با آن یرابطه و ها زيرحوضه زهکشی تراکم: 94  -4 جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorسیل وقوع خطر با آن ی رابطه و قيحو ی حوضه مختلف های قسمت رواناب ارتفاع:  93 -4 جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorسیل وقوع خطر با آن یرابطه و قيحو یحوضه مختلف هایقسمت نیزم جنس: 91 -4  جدول

Bookmark not defined. 
 !Errorسیل وقوع خطر با آن ی رابطه و قيحو یحوضه NDVI گیاهی پوشش شاخص مقادير:  97 -4  جدول

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .............. معیارها ساير با شیب معیار زوجی مقايسات از اینمونه: 91 -4 جدول

 ANPError! Bookmark مدل از استفاده با سیالب وقوع خطر بر مؤثر متغیرهای از يک هر وزن: 91 -4 جدول

not defined. 
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ANP مدل از استفاده با  سیالب وقوع خطر بر مؤثر متغیرهای از يک هر یارهایمع ريز ینسب وزن:  23 -4 جدول
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 .Error! Bookmark not defined ....................................... شهرستان و استان در قيحو حوضه تیموقع:  9 -5شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... ارهایمع نیب روابط: 2-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... شبکه ساختار فيتعر: 5-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................نامتقارن سيماتر سوپر ساختار:  4-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... قيحو ی حوضه یشناس نیمز:  3-5 شکل

 Error! Bookmark notمتر 333 از کمتر ارتفاع در یالبیس مواقع در قيحو رودخانه بستر از يینما:  1-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................... قيحو حوضه ارتفاعات در یجنگل ششپو از يینما:  7-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. قيحو حوضه کيپسومتریه:  1-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ قيحو حوضه یمتر یآلت یمنحن:  1-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... قيحو حوضه یتوپوگراف:  93-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................قيحو ی حوضه بیش تیوضع:  99-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... هوا مختلف یها توده فوذن ریمس: 92-5شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... درصد به آستارا ستگاهيا در بارش یفصل عيتوز: 95-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... درصد به محله صفر ستگاهيا در بارش یفصل عيتوز:  94-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ خلخال روزآبادیف ستگاهيا یفصل یبارندگ درصد:  93-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. خلخال ستگاهيا یفصل یبارندگ درصد:  91-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ قيحو زيآبر حوضه ارتفاع با یبارندگ انيگراد:  97-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... قيحو ی حوضه یاراض پوشش و یکاربر: 91-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. قيحو ی حوضه یدرولوژیه: 91-5شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... صفرمحله ستگاهيا ساالنه آبدهی نمودار:  23-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... صفرمحله ايستگاه ماهانه یآبده نمودار:  29-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................... خرداد ماه در قيحو حوضه رواناب از يینما: 22-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............................................صفرمحله ستگاهيا روزانه دبی منحنی:  25-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... قيحو حوضه در لیس مخرب آثار از يینما:  24 -5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... محله صفر ستگاهيا انيجر تداوم یمنحن: 23-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. محله صفر ستگاهيا هيپا یدب و رواناب کیتفک: 21-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... قيحو حوضه یبند رتبه: 27-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... قيحو حوضه یاصل رودخانه یطول مرخین:  21-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... قيحو یحوضه خاک یبند طبقه:21 -5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................... قيحو حوضه در موجود یها گسل:53 -5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. قيحو حوضه لیس دروگرافیه: 9-4 شکل
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 .Error! Bookmark not defined . قيحو یحوضه شیب های طبقه از يک هر مساحت درصد نمودار:  2-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................قيحو حوضه بیش نقشه:  5-4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... حوضه یها آبراهه یبند رده و ها حوضه ريز نقشه:  4 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ حوضه وسیليگراو بيضر نقشه:  3 -4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. حوضه یزهکش تراکم نقشه:  1 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... قيحو حوضه CN نقشه: 7-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ قيحو حوضه رواناب ارتفاع نقشه: 1 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... قيحو حوضه یشناس سنگ نقشه:1 -4  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یاهیگ پوشش شاخص نقشه: 93 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .... (ANP مدل ساختار اساس بر)پژوهش ارهایمع ريز.  ارهایمع:  99 -4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................قيحو حوضه در البیس وقوع خطر یبند پهنه نقشه: 92 -4  شکل
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 مقدمه -5-5

هايی هستند که به علتت پويتايی دينامیستم     اطرات ژئومورفولوژی و باليای طبیعی از جمله پديدهمخ

توان خستارات   ند با اتخاذ تدابیر ويژه میباشد هرچ طبیعت وقوع آنها امری طبیعی و غیرقابل پیشگیری می

ناشی از اين باليای طبیعی را کاهش داد. با وارد شدن بشتر امتروزی در چرخته طبیعتت و سیستتم نظتام       

تر از آن به نوعی در ايتن سیستتم    زيستی و عدم رعايت قوانین و قواعد آن در جهت استفاده بهتر و مناسب

يتن تغییترات در نهايتت ختود بشتر را دچتار مشتکل کترده استت.          و فرايند سبب بروز تغییراتی شده که ا

متاسفانه انسان امروزی با آگاهی و شناخت از پیامدهای ناشی از دختل و تصترف نستنجیده در طبیعتت و     

استفاده بدون آمايش از آن ، جهان را با مشکل بزرگی رو به رو ساخته است. به طوری کته هتر روز شتاهد    

گوار در گوشه و کنار دنیا هستیم که علت اصلی حتوادث طبیعتی ختود انستان     حوادث طبیعی و اتفاقات نا

شتود. ستیل يتک پديتده      است و سیل از آن جمله اتفاقات و مختاطرات طبیعتی بترون زاد محستوب متی     

ها با طبیعتت   و تخريب کننده است. علت اصلی بروز سیل، ناشی از بدرفتاری انسان گر ژئومورفولوژی ويران

ه به عوامل کنترل کننده سیل از جمله از بین بردن پوشش گیاهی، تنتگ کتردن بستتر    متعادل، عدم توج

جی های رگباری و تشتن  ها و غیره زمینه را برای بارش ها و تبديل آنها به فضاهای حیاتی، پارکینگ انهرودخ

ت و هتای کشتاورزی و تاسیستا    شود . در نتیجه باعث از بین رفتتن زمتین   فراهم نموده و منجر به سیل می

شود. اين پديده را همه ساله در گوشه و کنار کشتورمان و دنیتا شتاهد     مسکونی و تلفات انسانی می مناطق

ها هر ساله حجم  با تمام اهمیتی که آب در اقتصاد ايران دارد، سیالب ( 15تا  19: 9511هستیم )زينالپور،

هتا و دريتا    بته کويرهتا، درياچته    های حاصلخیز کشور را از دسترس خارج نموده و ها و خاک عظیمی از آب

های جبران ناپذيری بر منتابع آب و ختاک    (. تداوم اين وضعیت، صدمه93: 9515دهند )علیزاده، انتقال می

کند. از اين رو در کنترل و مبارزه، با اين پديده شناخت عوامل و پارامترهای موثر بر سیالب  کشور وارد می
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يگر قبل از هرگونته برنامته ريتزی بترای کنتترل ستیل، بايتد رفتتار         اهمیت بسیار زيادی دارد. به عبارت د

شهرستتان تتالش قترار     قيدر بخش حو قيحو زيحوضه آبر(.23: 9113فرايندهای آن را شناخت ) اسمیت،

 محتدود  لیت و از غترب بته استتان اردب    حوضه ی شیرآبادو از جنوب به  حوضه چوبرداشته که از شمال به 

، چتال داغ و داراچتل سرچشتمه گرفتته و     ی ورديهیرداغ، گل  یفاعات کوههاارت از اين حوضهشده است. 

. مستاحت  زديت ر یختزر مت   یايبه در قيمختلف در منطقه حو یشناس نیزم یپس از گذشتن از ساختارها

 کیلومتر می باشد.   91/33کیلومتر مربع بوده و محیط آن  954حوضه ی حويق 

  لهأمسبیان  -5-2

در کشتور متا خستارت     يتژه و بته ستاالنه در جهتان    متأسفانهیعی است که طب های يدهاز پدسیل يکی 

از يکتی   يیمبنمتا اخیر و علتت افزايشتی آن    های یلسچه توجهی به عوامل  زيادی را بر جای گذاشته چنان

انسان در عرصه محتیط پیرامتون ختود و دختل و تصترف در آن       و عملکرد ها عامل ترين یواصل ينتر عمده

 يشافتزا  افزايش رواناب سطحی و هجوم سیالب، ازجملهبر سطح زمین شده که عواقب آن  ییراتیتغباعث 

غالتب   یهتا  شتبکه زمتین   و فترم  شکل و... شده است. یسال خشک يدتشد گیاهی، پوشش فرسايش خاک،

 یهتا  کتانون  یتین در تعاستت نقتش بته ستزايی      ای يتده عد هایيندفرآزهکشی هر منطقه که خود حاصل 

کته   هتايی  يهکوهپادر  ياو  ها آناکثر نقاط مسکونی کشور ما در حاشیه رودها و مصب  .دکن یمسکونت ايفا 

است که گاهی در معتر  طغیتان متداوم     يافتهاستقراررا دارد  یازموردنبهترين خاک قابل کشاورزی و آب 

 و کمبودکمربند خشکی جهان  یبر روشدن ايران  واقع بهتوجه  با .استويرانگر  های یالبس یو گاهرودها 

جانبی آن و اينکه بشر امروزی خواهان دست يتافتن بته منبتع آب بیشتتری جهتت مصتارف        و مسائلآب 

منبتع حیتاتی    يتن از ابیشتتر   یبتردار  بهتره  جهتت  و غیره ستعی کترده استت    صنعت خانگی و کشاورزی،

 (.217ص  ،9513علیزاده،دهد )سیالب ارائه  یآور جمع در جهت راهکارهايی را

ضتايعات محیطتی    يجتاد و ا يتب در تخرانستان   موازات بهايران نیز  و خشنئی سخت طبیعت جغرافیا

جتاری   یها آب يانو جرکوهستانی کشور  یتاز موقعکه ناشی  ها رودخانهطغیانی بودن  .دارد یمؤثرنقش 

 آورد یمت تند نیروی تخريبتی عظیمتی بته وجتود      یها بارشبه هنگام  يژهو به هاست آنکوهستانی  در بستر

 .(9573،ئی)رهنما



 

4 

کشور بته ختود اختصتاص داده     در سطحمناطقی است که بیشترين بارندگی را  ازجملهاستان گیالن 

ازجملته   کنتد  یمرا ايجاد  یو مشکالت افتد یمآن سیل به راه  یها رودخانهاکثر موارد در  رد رو است از اين

 :توان یماين مشکالت 

 سیل گیر شدن اراضی رودخانه -9

 انحرافی, جاده بندهای نظیر پل, يیها سازهکشاورزی، تخريب و تهديد  های ینزمرفتن  یناز ب -2 

 ای يزهوارگلی و  های یالبسمشکالت مربوط به  -5 

استان  یالبمهار سطرح جامع کرد )اشاره  ،آلودگی آب و محیطی يستزمشکالت بهداشتی و  -4 

 .(9571گیالن،

استت کته از ارتفاعتات     يیهتا  رودخانته يکتی از   تتالش  در شهرستانرودخانه حويق در غرب گیالن و 

متتری   2172ارتفتاع   لتر در  و تپته متتری   2192در ارتفاعتات   ، گل يوردیمتر 2333 در ارتفاع قسیرداغ

مسیر رودخانه در اراضی مرتفع کوهستتانی واقتع استت بته همتین دلیتل بستتر         یشترو بسرچشمه گرفته 

توجته بته    بتا  دارد. همتراه  به یوال خود گلهمراه و با  با تخريب پوشش گیاهی رودخانه در بیشتر مسیرها

 بته علتت  در اطراف اين رودخانه بوده و اين مورد باعث شده کته   موردنظراينکه برخی از روستاهای بخش 

ايتن حوضته    ،شتديد  هتای  یدر بارنتدگ اخیتر بخصتوص    یها سالدر  ها جنگلتغییر کاربری و از بین رفتن 

خطتر   یبنتد  پهنته  دارد تا به در نظر نامه يانپاود را تهديد نمايد. لذا اين سیالبی شده و روستاهای مسیر خ

الزم را در  یو راهکارهاپرداخته  ARC GISو  ANPتالش با استفاده از مدل  يقحو يزآبر ی حوضهسیالب 

 جهت جلوگیری و يا علل وقوع سیل ارائه نمايد.

 پژوهش سؤال -5-9

 یها واژهژه تحقیق است. سؤاالت در اغلب موارد با اين نقطه شروع يک پرو ينآشکارترطرح سؤال 

 است، چگونه، چه کسی، چه چیزی، در چه زمانی )کی( در چه مکانی )کجا( چرا :شود یمسؤالی آغاز 

 (.19ص ، 9513)حافظ نیا، 

 :سوال

 ؟ اند ماکددر وقوع سیل در حوضه حويق  مؤثرعوامل  نيتر مهم -
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 پژوهش تیاهمضرورت و   -5-4

همین دلیل  و بهباعث خسارت سنگین مالی و جانی شده، کم نبوده  که در جهان هايی یالبسد تعدا

، لذا اقدامات زيادی در اين شود یمبینی و کنترل سیالب احساس  یشپ بهدر امور مربوط  یقو تحقمطالعه 

 زمینه صورت گرفته است.

جتدی قترار نگرفتته و     توجته  متورد موضوع سیل و مديريت و کاهش خسارات آن در کشور  متأسفانه

، توجه مسئولین و متخصصین بته  ديآ یم به وجود یا فاجعهو  شود یمفقط زمانی که سیالب مخربی جاری 

محتدود و پراکنتده در ستطح کشتور      صورت بهمهار سیالب که  یها طرحبررسی  اگرچه. گردد یم آن جلب

برای کلیته منتاطق ستیل گیتر وجتود      مشخص و مطمئن  حل راهيک  دهد یم، نشان اند اجراشدهو مطالعه 

در جهتت   توان یمو مطالعه بوده و  یبررس قابل ها یدگیچیپاما بديهی است پديده سیل علیرغم همه  ندارد،

مناسبی جستجو کرد. بتر ايتن    یها حل راهاقتصادی از سیل  یبردار بهرهمهار و کاهش خسارات آن و حتی 

 یا حوضته  یهتا  البیست در بتروز   متؤثر عوامتل   يیشناستا  و انجام اقدامات جامع جهتت  یزير برنامهاساس 

مطالعتاتی و اجرايتی از اهمیتت بستزايی در راستتای       یهتا  طترح گیری و کاهش خستارات در قالتب    پیش

دامنته خستارات ناشتی از ستیل در      ینت یب شیپت  منظور به. است برخورداريابی به اهداف توسعه پايدار  دست

خطر سیل ضروری استت.   یبند پهنه کنترل سیل، یها برنامهی شرايط مختلف و توجیه اقتصادی و اجتماع

اخیر مثل اکثر منتاطق جنگلتی دستتخوش تغییتر      یها سال است که در يیها حوضهحوضه حويق ازجمله 

کاربری شده و با از بین رفتن پوشش گیاهی، پوشش سطحی خاک از بین رفته و باعث افتزايش فرستايش   

خطر وقتوع ستیالب در    یبند پهنهاست. لذا  دهيگرد ریاخ یها سال روقوع سیل در اين حوضه د جهیدرنتو 

بترای مطالعته پتانستیل و ستیل خیتزی و پتیش بینتی         ANPحوضه آبريز حويق تالش با استفاده از مدل 

تا بتوان براساس آن پتانسیل خطر سیالب را پهنه ضروری بوده احتمال وقوع سیل در حوضه مورد مطالعه 

 بندی نمود.  

 پژوهش فاهدا -5-1

، هتدف اصتلی   شتود  یمت محقق شتروع   در ذهنيا مجهولی  مسئله پژوهش علمی با ظهور که جا ازآن

دانستت  يتافتن بترای آن    و پاستخ  مستئله حتل   یبه عبارتمعلوم کردن آن مجهول و  بايد ،تحقیق علمی را
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بتا   آبريتز حويتق   ی حوضته خطتر ستیالب    یبنتد  پهنته هدف کلی اين تحقیق (. 97ص ، 9511حافظ نیا، )

 .است ARC GISو  ANPاستفاده از مدل 

 :خواهد شدزير بررسی  صورت بهاهداف فرعی نیز  -

 بر وقوع سیالب رگذاریتأثشناخت عوامل  -9

 ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مخاطرات سیالب است. -2

 پیشینه پژوهش-5-6

ه هیود با تان ردر حوضه آبخیز زنج یزیخ لیسپتانسیل  یبند پهنهبرای  ،(9513همکاران ) عبدی و

 هيو ال CNهیدرولوژی خاک،  یها گروه، کاربری اراضی، یشناس نیزممختلف مطالعاتی از قبیل  یها هيال

اليه  تاًينها موردنظر یها هيالهمپوشانی  ساله و 33و  23 یها برگشتباران حوضه با دوره  هم یها یمنحن

ه اليه هید. متعاقب اين کار برای تنمودنمحاسبه  ScSپتانسیل تولید رواناب را با استفاده از روش 

محل  یا منطقه مشخصات و آمده دست به اتیتجرب مطالعات و بر اساسحوضه،  یزیخ لیس یبند پهنه

متفاوت  یها شدت و بامختلف  یها رده را در رواناب دیتولکارشناسی، اليه پتانسیل  اتينظر و موردمطالعه

 یزیخ لیسمناطق با پتانسیل  تبه صوردامنه  چهار در یبند هطبقنمودند. اين  یبند طبقه GISدر محیط 

با  مناطق (،23 تا 93ضريب متوسط ) یزیخ لیسبا پتانسیل  مناطق (،93از  تر کم یزیخ لیسضريب کم )

ضريب بیش از ) اديزخیلی  یزیخ لیسبا پتانسیل  و مناطق( 43 تا 23زياد )ضريب  یزیخ لیسپتانسیل 

 ها حوضه ريز و مرز تیو موقعاليه مذکور بدون توجه به محل  است شده هیتهومی رق هيال کي( در قالب 43

 است. شده هیته موردنظردر چهار دامنه  ها کسلیپ و تجمعنظر گرفتن ارتفاع رواناب در هر پیکسل  و در

 شده  انجام یا قهیو سلکیفی  صورت به شتریو بمعیار مشخصی نبوده  بر اساسفوق  یبند میتقس نیچن هم

 ست.ا

به اين نتیجه رسید ماسوله گیالن  9577بررسی و شناخت عامل سیل مرداد  در ،(9512) یرمضان

عنصر باران را عامل ايجاد سیل عنوان  ،اند قرار داده یبررس موردرا  9577محققانی که سیل نهم مرداد که 

رفولوژيکی بوده که مخزن بلکه سیل يک پديده ژئومو ستینعامل باران دلیل سیل  که یدرصورت. اند نموده

حرکت نموده  دست  نيیپاانفجاری به همراه روانه گلی به سمت  صورت  بهاز گذشته  شده  رهیذخآب 

 است.



 

7 

به اين رواناب حوضه آبريز شهرک ماسوله گیالن  در بررسی بارش ،(9512همکاران ) رمضانی و

طرف ديگر تخريب پوشش گیاهی  و ازکه با افزايش بارندگی در حوضه شهرک ماسوله نتیجه رسیدند 

 .کند یممنطقه را تهديد  ،و مراتع ... سیالب ها جنگلشامل  ،حوضه

زا در جنوب دريای خزر )مطالعه موردی:  سینوپتیکی سیل یها ستمیسشناخت به  ،(9512رضايی )

ه روزان یدب حوضه شفارود،در زا های سینوپتیکی سیل متجهت مطالعه سیس پرداخته وحوضه شفارود( 

  آستانه اختالف فاحش در اين بر اساسمطالعه و  9119-1119هیدرومتری پونل در دوره آماری   ايستگاه

با  لیس 43فوق، یها البیسبندی  بررسی و طبقه با روز همراه با پديده سیل به دست آمد. 732حوضه 

و انتخاب گرديد  ها سیالببین اين  ( ازسیل شاخص )با اطالعات کامل 79 تيدرنهادبی باال مطالعه و 

سه روز قبل تا يک روز   برای ها سیالبهکتوپاسکال اين  333 و سطحسینوپتیکی سطح زمین  یها نقشه

و نتايج زير  لیوتحل هيتجز بندی، زا شناسايی، طبقه آن الگوهای سیل بر اساسوقوع سیل مطالعه و  از بعد

 حاصل شد:

 ها سیالبدرصد  5/3دهد که حدود  می نشان بررسی روزهای بارانی همراه با پديده سیل، -9 

 یها ماه -ها سیالب  ی شفارود فاقد بارش بوده است و با توجه به زمان وقوع اين که حوضه داده رخ یدرزمان

 از ذوب برف است. ها سیالباين  منشأ  آيد که آوريل( اين نتیجه به دست می) نيو فرورداسفند )مارس( 

تطابق   ويژگی با رژيم بارش آن نيا ان بیشترين تعداد سیل را دارا بوده،و آب مهر شهريور، یها ماه -2

 گردد. حوضه در اين سه ماه دريافت می یها البیسدرصد  44دارد حدود 

ژوئیه(، ) ریت ژانويه(،) یدماه  4ترتیب مربوط به  درصد( به 29با میزان ) البیسکمترين فراوانی -5

 .( استمه) بهشتياردمرداد )اوت( و 

هکتوپاسکال  333 در سطحگردد که محور ناوه مستقر  زمانی ايجاد می ها البی% س37/1حدود -4 

 ( سطح%3/11) یها ( و چرخند%32/5واچرخندها ) ها سیالبايجاد بقیه  عامل خزر قرار گیرد. در غرب

زمان تأخیر  در روز وقوع سیل با توجه به  الگوهای سینوپتیک بر اساسبندی  اين تقسیم اریمع زمین است.

 دريای خزر، ها سیالبرطوبتی عمده اين  منابع است. آمده دست به .استساعت  29/43که در اين حوضه 

 است.  و درياچه آرال ترانهيمد
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خیز قلعه رودخان آب در حوضه (سیالب) یعیطببررسی باليای در  ،(9515همکاران )آزاد غالمی و 

رود بیشتر  گیر شدن اراضی حاشیه قلعه رودخان سیل در روستای اند که ه اين نتیجه رسیدهفومن ب

 گردد یمارتباطی بین روستاها مشاهده  یها جاده یگرفتگ آبزراعی و  یها نیزمآب شکستگی  صورت به

 در اثر سیالب جاده اصلی ارتباطی روستای قلعه رودخان به شهرستان فومن از بین رفته است. که یطور به

در  HEC-RASهیدرولیکی  از مدلسیالب با استفاده  بندی پهنهبه  ،(9514)همکاران حسین زاده و

افزار  نرم با HEC-RASتلفیق مدل هیدرولیکی  هدف بااين تحقیق  پرداختند. GISمحیط 

ARCVIEW یافزارها نرم از مجموعه GIS یِهالحاق قياز طر HEC-GEORAS  به برآورد پهنه سیل و

شمال خراسان  یها رودخانهاز رودخانه دائمی اليین سو از  ومترکیل 1/2خسارات اقتصادی ناشی در فاصله 

خراسان  یا منطقهشرکت سهامی آب  9:333با مقیاس  یها نقشهطرح که از  نيدر ا .پردازد یم

برای  یهر کاربرگرديد و ضريب زبری  بندی طبقهتیپ  91در ، کاربری اراضی منطقه شده استفاده

و استفاده از جداول  SCSو روش کلی سازمان حفاظت آمريکا د و بهمجزا  صورت بهچهارفصل سال 

 93با دوره برگشت  ها البیسحاشیه رودخانه برای  یدر اراضپهنه سیالب  در ادامهاستاندارد برآورد شد. 

اطالعات  یها ستمیسگرفت. نتايج نشان دادند که تلفیق قرار یبررس و موردسال محاسبه  233تا 

. مطالعات روی باشند یمتوانمند و کارا  اریبس ریگمناطق سیل  لیدر تحل HEC-RAS با مدل يیایجغراف

و ديگر است  از فصول تر عیوس در تابستانرودخانه اليین سو نشان داد که پهنه يک سیالب مشخص 

در بنابراين پیشنهاد گرديد که  .دهد یمضريب مانینگ، مقادير بیشتری را نتیجه در برآورد  SCS روش

 SCSمعیار طراحی و روش  عنوان بهسیالب برای رودخانه اليین سو فصل تابستان  بندی هپهن مطالعات

 روش برآورد ضريب مانین استفاده شود. عنوان به

از مدل  با استفادهبا نوع بارندگی  ها سیالب بینی پیش به شناسايی و، (9511جهانگیر ) میر مهدی و

از مدل کالبره شده را با نتايج  آمده دست به و نتايجدر حوضه آبريز مارون پرداختند  Hec-Humرياضی 

 آن را تحلیل آماری کردند. و نتايجمشاهداتی مقايسه کرده 

 هیدرودينامیک مدل يک از استفاده با ها مسیل در انيجر سازی شبیه به(، 9511) نوهمکارا یسقدو

 تحقیق اين نتايجودند. لذا نم  تعیین کنترل نقاط در زمان طول در را دبی عمق راتییتغ و پرداختند
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 مانند سیالب ای سازه مديريت به تواند می مسیل مختلف نقاط در عمق شدن که مشخص نشان داده است

 نمايد. کمک نیاز مورد مناطق در مسیل های ديواره ارتفاع افزايش

الب معادل با میزان سی یده رسوبمیزان فرسايش خاک و  ، به بررسی(9511همکاران ) ابوالفتحی و

 نتیجه بدست آمده اينکه بندی فرسايش پهنهبا توجه به پرداختند و GIS فارسبان با استفاده از در حوضه

شده  بندی طبقهمختلف  های کالس صورت بهباالست و نقشه فرسايش  فرسايش خاک در اين حوضه نسبتاً

ا استفاده از فرمول و سپس ب جزئیاست و به ترتیب از خیلی زياد، زياد، متوسط، کم، خیلی کم، يا 

os=38.75e 1333r  آمده دست به لومترمربعیدر کساالنه برحسب کیلومتر مکعب  دهی رسوبمیزان تولید 

فاکتور فرسايش سطحی و نوع خاک و پوشش گیاهی به ترتیب  شده دادهفاکتورهای شرح  انیدر م .است

با توجه  شده استفادهآبخیز  در حوضه 9532 در سال روش برای اولین بار اين داشته است. اثر رابیشترين 

داخلی چون هلیل  های حوضهتجربی در بعضی  های و مدل ها ساير روشبا  در مقايسهخوب آن  دقت به

مناسبی  و روشاست  گرفته انجاممطالعات زيادی  اخیراً و قرار گرفت مورداستفادهمارون، دوخواهران  -رود

 .استبرای تخمین فرسايش و رسوب 

 و بر اين اساس پرداخته تحلیل همديدی رخداد سیالب در حوضه ماسوله  به ،(9511رضايی )

 برای و شده یبررس کمادول ايستگاه یا لحظه حداکثر و روزانه متوسط یها یدب سیل، تحلیل منظور به

 غیرمترقبه حوادث ستاد یها و گزارش حوضه دست نيیپا در چومثقال ايستگاه از ها داده صحت کنترل

 توقف ايو  ويژگی مذکور برحسب یها سامانه که دهد یم نشان مطالعه نتايج ت.اس شده گرفته کمک استان

 یها البیس کل از اند؛ و کردهسیل  ايجاد یدرپ یپ روز سه تا حداکثر کياز  ماسوله حوضه روی بر خود

 نیز زمانی عيازنظر توز .است روزه سه آن مورد 95 و دوروزه مورد 95 روزه، کي آن مورد 54 انتخابی

 به بهار اوايل تا زمستان اواخر در و مهر  )اکتبر) تا شهريور (سپتامبر) یها ماه فاصله در ها لیس بیشترين

 است. رسیده ثبت

تالش )به روش  فرسايش در حوضه حويق اثر عوامل و عناصر طبیعی بر بررسی به ،(9511دشتیاری)

غرب گیالن  یها حوضهيکی از که حويق تالش  هحوض پرداخته و نتیجه به دست آمده اينکهپسیاک( 

، شرايط ها دامنهدر چند سال اخیر به دلیل تخريب پوشش گیاهی، اختالف ارتفاع زياد، شیب تند  ،است

شده است.  دست ینپائو بر جای گذاشتن رسوب در  باالدستاقلیم، تغییر کاربری و... باعث تخريب اراضی 
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، شیب، قابلیت و استعداد اراضی، کاربری و پوشش یتوپوگراف، شناسی ینزم یها نقشهلذا با استفاده از 

 موردمطالعهدر حوضه  PSIACکمی و کیفی فرسايش از طريق مدل  یها جنبهاراضی و مشاهدات میدانی 

 ی حوضهنقش عامل توپوگرافی و شیب در فرسايش  آمده دست بهقرار گرفت و طبق نتايج  یموردبررس

 یطورکل بهرواناب بوده و  در فرسايش حوضه مؤثرر نبوده و بیشترين عامل خیلی چشمگی موردمطالعه

 .است یلومترمربعکدر  مترمکعب 17/541در حوضه متوسط تولید رسوب ساالنه حوضه  یده رسوبشدت 

با  البیخطر س در معر روستاهای  یبند پهنه یابيارز به، (9511)رکن الدين افتخاری وهمکاران

و  پرداختند )مطالعه موردی: روستاهای حوزه گرگانرود( GIS طیدر مح HEC-Geo RAS از مدلاستفاده 

سیالبی  یها دشت، بستر و حواشی ها رودخانهتوسعه مناطق روستايی در حاشیه  به اين نتیجه رسیدند که

باالدست حوزه که  یها و قسمت ها رودخانهبه شرايط هیدرولوژيکی و دينامیکی  و توجهبدون شناخت 

، توسعه را با ناآگاهی شود یمفزايش خطر سیالب و خسارات جانی، مالی و زير بنايی ناشی از آن موجب ا

سیالب که کاربرد بسیاری در مديريت دشت  یبند پهنه یها نقشهاهمیت تهیه  رو نيازا. سازد یممواجه 

 یتوپوگراف و. در اين مقاله با توجه به شرايط اقلیمی و نیمرخ عرضی گردد یمسیالبی دارد، مشخص 

اطراف رودخانه و دشت سیالبی، زمان تداوم بارش و دوره بازگشت سیل به تعیین پهنه سیل با دوره 

خطر سیل  در معر بازگشت مشخص در مسیر رودخانه گرگانرود پرداخته تا نقاط روستايی 

ای کاهش خطر الزم بر یتيريو مد یزير برنامهمختلف بتوانند تدابیر  در سطوح مسئوالنو  شده يیشناسا

روستايی به  در مناطقناشی از سیالب  یها بیآسطريق   تا بدين خطر سیل بیانديشیند از وقوعپیش 

خطر سیالب و تعیین ضريب خطرپذيری نقاط  یبند پهنه منظور بهحداقل ممکن کاهش يابد. بنابراين 

تصاوير  یریکارگ بهو  GISدر محیط  HEC-GeoRASروستايی در حريم رودخانه گرگانرود از ماژول مدل 

همراه شیب   لندست، مدل رقومی ارتفاع، مقاطع عرضی در رودخانه، مقاطع طولی به ETM+ یا ماهواره

 موردمطالعه در بازهسیالبی  یها پهنهمتوسط هر مقطع استفاده گرديد. نتايج مطالعه حاضر نحوه گسترش 

روستايی و مديريت  یزير برنامهآن را در  کارايی مدل و کاربرد دیتائو ضمن  دهد یمنشان  یخوب بهرا 

 .دينما یمتوسعه توصیه 

در واقع  شفا رود در حوضه یزیخ لیسپتانسیل  یبند پهنه به ،(9519همکاران ) کريمی دهبکری و

که امروزه جوامع بشری با آن  دانسته است یاز مخاطراتيکی  را سیالب پرداخته ورضوانشهر  شهرستان
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از اين مطالعه تعیین نواحی با  هدف دارد. یدر پسارات مالی و جانی فراوانی را روبرو است و هرساله خ

مناسب منطقه است. جهت  یزير برنامهسیالب برای  جهیو درنتتولید رواناب  تیو ظرفبیشترين پتانسیل 

 است. شده استفادهيا تحلیل سلسله مراتبی  AHPدستیابی به اين هدف از روشی به نام 

را قادر به مقايسه متغیرهايی با  و پژوهشگری مقايسه زوجی متغیرها استوار است اين مدل برمبنا

 گیاهی، پوشش اطالعاتی مربوط به اقلیم، یها هيال. در اين پژوهش کند یممختلف  یریگ اندازهواحدهای 

پس از  جهیدرنتقرارگرفته است.  مورداستفادهشیب  جهت ،شیب ،خاک ،یشناس نیزم اراضی، کاربری

که  استشیب منطقه  شفارودعامل در پتانسیل سیالب حوضه  نيمؤثرترمشخص گرديد  یبند پهنه

 کاربری ،خاک از اقلیم، اند عبارتمعیارها به ترتیب  بعدازآنرا درسیل خیزی منطقه دارد  ریتأثبیشترين 

 .استاراضی و جهت شیب 

تبريز با استفاده از منطق  سیالب در شهر ژهيو بهاقلیمی  مخاطراتبه تحلیل  ،(9519زاده ) مهدی

زير  52اطالعاتی مختلف برای  یها هيالکلی تحقیق بر اساس تهیه  چارچوبپرداخته.  ANP و مدلفازی 

تعیین وزن نهايی و ضريب  تيو درنها ها هيالوزن دهی هر يک از  نیچن همو  ها هيالحوضه و فازی کردن 

اينکه استفاده از  آمده دست بهجام گرديده. نتیجه در نقشه فازی همان معیار ان ارهایاز معوزن هر يک 

هر يک از زير  تيو درنهافوق توانايی بااليی در تعیین پتانسیل ناشی از سیل و رواناب دارد  یها مدل

 .اند نموده یبند رتبهپتانسیل سیل  ازنظررا  ها حوضه

دفع  یها کانالکارايی  یابيو ارزسیالب  برآورد ،یزیخ لیس یبند پهنهبه  ،(9519درخشان ) کرم و

 ازیموردن یها دادهسازی  یاز رقوماين منظور پس  یبرا شهری پرداختند. یها حوضهسطحی در  یها آب

 و واحد، خاک یشناس سنگمختلف شامل بارندگی،  یا نقشه یها هيال جغرافیايی، اطالعاتدر سیستم 

با  یزیخ لیس یبند و پهنهابی زمین و پوشش زمین تولید شد. سپس ارزي بیش ارضی، تراکم زهکشی،

درصد مساحت حوضه  92به عمل آمد نتايج نشان داد که حدود  (AHP)روش فرايند سلسله مراتبی 

 بااليی است. یزیخ لیسدارای پتانسیل 

 ANP از مدلخطر سیالب در حوضه آبريز بالخلی چای با استفاده  یبند پهنه به ،(9515پرستار )

معیار انجام گرديده نتیجه  یها نقشهفازی کردن  و یاستانداردسازبر چارچوب کلی تحقیق  پرداخته
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را در وقوع  ریتأثبیشترين  بیش گیاهی، پوشش ،خاک اينکه از بین معیارهای چون شیب، آمده دست به

 سیالب در حوضه آّبريز بالخلی چای دارد.

را با استفاده از مدل  در حوضه آبريز نوران چای البیخطر سبندی  (، پهنه9515شکرپورباباشکند )

ANP  که  موردمطالعه ی منطقهانجام داده و با توجه به اهمیت مسائل و مشکالت مرتبط با سیالب در

ظاهری  یمایسسیالب باعث تغییر در  ،استواقع در منطقه  یروستاهاآن در معر  خطر بودن  ازجمله

سپس به  شده یآور جمعطالعات حوضه اين مطالعه ابتدا آمار و ا در .گردد یمنیز زمین و فرسايش آن 

بر وقوع سیالب توسط ابزار  مؤثراست. معیارهای  شده  پرداخته ها آن لیو تکم یبازساز ،لیوتحل هيتجز

بر وقوع سیالب در حوضه آبريز نوران چای  مؤثراين پژوهش فاکتورهای  در رقومی شد. GISقدرتمند 

است که از بین عوامل طبیعی عدم پوشش گیاهی و  اين دهنده نشانقرار گرفت و نتیجه  یبررس مورد

 را در وقوع سیالب در حوضه آبريز نوران چای دارند. ریتأثبارش بیشترين 

(، معتقد است تولید رواناب در يک حوضه آبخیز به عوامل متعددی بستگی دارد که 9111)9 سینگ

 ذ و شرايط پیشین اشاره کرد.از جمله آنها می توان به خصوصیات حوضه آبخیز، دينامیک بارش، نفو

اسکاتلند دريافتند که  یها رودخانه بلندمدت یها دادهتحلیل آمار و  از ،(2332و همکاران ) 2وريتی

بزرگ  یها البیس رمعمولیغافزايش  در مورد. هرچند اند شدهو شديدتر  تر فراوان ها سیالب 9133از دهه 

و  درگذشتهسیالبی  یها دورها اين وضعیت با دست نیست ام در راثر تغییر اقلیم مدرک آشکاریب

 اگرچهتوافق دارد.  شود یمکه تحت نام سناريوی تغییر اقلیم از آن ياد  ها سیالبجاری  یها ینیب شیپ

اما بعضی ديگر ؛ دهند یماقلیم نويد  رییدر تغرا  دتريو شد تر بزرگ یها البیسبعضی از محققین افزايش 

 .دانند یم میاقل رییتغ حداقل را نیز ناشی از یها یدبسريع  و افزايشکم شدن رواناب متوسط ساالنه 

 اناتيجربررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیم آينده روی وقوع  منظور به(، 2332) همکارانو  5لوکاس

در کوهستانی واقع در دو ناحیه اقلیمی مختلف کانادا انجام دادند نامبردگان  در حوضه سیالبی تحقیقی را

 دما، در تغییراتی را یساز هیشبانجام شد. هنگام  مدل حوضه آبخیز کياز قیق که با استفاده تح نيا

آوردند نتايج نشان  به وجوددخیل در تولید سیالب  یپارامترها ريو سا، پوشش گیاهی، پوشش ابری بارش

اکثريت وقايع  و شد داز حال حاضر خواه تر و گرم تر مرطوب موردمطالعهحوضه  داد که اقلیم آينده در دو
                                                
1. sing 

2. werritty 

3. lucas 
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و بزرگی  رفته هم یرونشان دادند  ها لیتحلهمچنین  .بارانی ساحلی اتفاق خواهد افتاد یها حوضهسیل در 

، ها افتهياين  بر اساس. نامبردگان کند یمافزايش پیدا  ها از حوضهدر بعضی  ها سیالبوقوع  یفراوان

 کردند. شنهادیپ مطالعه موردده در دو حوضه اقلیم آين اثراتغلبه بر  یرا برامديريتی مختلف  اتیعمل

تغییر پوشش گیاهی و کاربری اراضی را در تولید رگبار رواناب در  اثرات (،2332و همکاران ) 9نیوف

 اثر اساس سناريوهای مختلف کاربری، محققین بر نيکردند ايک حوضه متوسط مقیاس در آلمان بررسی 

 یساز هیشبسیل  دیدر تولفیزيکی هیدرولوژيکی  یها مدل خصوصیات کاربری اراضی را با استفاده از

شرايط کاربری اراضی روی تولید سیل بستگی زيادی به خصوصیات  در اثرنشان داد که  جينتا کردند.

کاربری اراضی برای رگبارهای همرفتی که با شدت  ریتأثمثال  طور به ( داردبارش و مقیاس میانی )حوضه

 تفاوت دارد. وندندیپ یمکه با تداوم بیشتر ولی شدت کمتر به وقوع  یفرارفت یرهارگباباال همراه هستند با 

تأثیر کمی در تشکیل  اسیمق بزرگ یها حوضهدر  ژهيو بههمرفتی شرايط کاربری اراضی  یها بارش یبرا

 لیدر تشکرا دربرمی گیرند و لذا تمام سطح حوضه  یتر کوچکمقیاس  ها بارشزيرا اين نوع  سیالب دارد،

 .کند ینمسیالب مشارکت 

 هلند های جنوبی بخش در 2 ايکنوس ای ماهواره تصوير (، به بررسی2335) همکاران و 2وندرسن

 بندی آن را طبقه LISFLOODمدل  از استفاده سیالب، با خسارات و خطر برآورد پرداختند وجهت

 طبقه هر با ارتباط در البسی حجم و به عمق توجه با را سیالب از ناشی خسارات نهايت، در. نمودند

 . نمودند تعیین پوشش زمین

 بررسی مورد آمازون مختلف درحوضه مراحل را در ها سیالب (، حرکت2337همکاران ) و 5مارتینز

 کمک با سیالب زمان مدت براساس را گیاهی پوشش توزيع برروی ها سیالب تأثیرحرکت ها آن. دادند قرار

 ای تعیین کردند. تصاوير ماهواره

 نقشه از مرکب روشی ای منطقه سیالب تناوب تحلیل (، جهت2331) همکاران و 4سیرينیوس

 را در روش اين کارايی و برده کاره ب را فازی بندی خوشه c-meanالگوريتم  و يافته سازمان خود عوار 

 روش تحلیل هک است داده نشان مورد بررسی قرار دادند. نتايج آمريکا در اينديانا ايالت آبخیز های حوضه

                                                
1.  niof 

2 Vander Sande 

3. Martinez 

4. Srinivas 
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 قابل مقايسه متغیره چند همبستگی و رگرسیونی بر تحلیل مبنی های روش با ای منطقه سیالب تناوب

 .است

 قرار تأثیر تحت مساحت های شاخص و فازی ای (، روش تحلیل خوشه 2399و همکاران )  9چن

  بندی در طبقه را مستقیم اقتصادی خسارات میزان و ويران شده های خانه تعداد جانی، تلفات تعداد گرفته،

 ای فازی خوشه تحلیل روش که اند رسیده نتیجه اين به اند و برده کاره ب چین استان 53 در سیالب خطر

 مهندسی معکوس نام به مدلی سیالب کشی نقشه برای. خطرسیالب است بندی طبقه برای مناسب روشی

 جهت اطالعات کافی که توسعه الح در کشورهای در کشی سیالب نقشه برای و شده طراحی سیالب

 است . رفته کار به افغانستان در هلمند نظیر حوضه ندارند دردسترس سیالب مطالعه

(، اقدام به پهنته بنتدی ستیالب بتا استتفاده از روش تحلیتل سلستله مراتبتی         2395و همکاران) 2زو

مقرون به صرفه بتوده و متکتی   دارد که استفاده از اين روش از نظر صرف زمان و هزينه  پرداخته و بیان می

 باشد. های مورد استفاده و روشی دانش پايه می بر نظرات متخصصان و داده

هتای   (، به پهنه بندی مناطق مستعد ستیالب بتا استتفاده از متدل    2394و همکاران ) 5شفاپور تهرانی

الی مدل در ارزيتابی  آماری دو متغیره و چند متغیره در بوسان کره جنوبی پرداختند. نتايج نشانگر دقت با

 درصد بوده است. 17درصد و ضريب پیش بینی  12مناطق مستعد خطر سیل گیری با ضريب دقت باالی 

عوامتل اقلیمتی و    چنین نتیجه گیری نمتود کته   توان های فوق می پیشینه پژوهش : از بررسینتیجه 

 وانتايی زيتادی در تعیتین   ت ANPون مدل کنند و چ فیزيوگراف حوضه نقش مهمی را در بروز سیل ايفا می

پتانسیل ناشی از سیالب دارد، در اين پژوهش نیز عوامل بروز سیالب رادر منطقه مورد مطالعه با استتفاده  

 پهنه بندی خواهیم نمود.    ANPاز مدل 
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 پژوهشمبانی نظری  - 2-5

 حوضه آبریز - 2-5-5

های  نامند. در نوشته که به معنی حوضچه يا لگن است می basinبه فرانسه و انگلیسی  حوضه آبريز را

از  عبارت است ؛ وگويند می watershedو در متون علمی آمريکائی به آن  catchmentانگلیسی به آن 

ن سطح و لذا رواناب حاصله از بارندگی روی اي برگرفتهرا ارتفاعات در  ها آنمساحتی از زمین که اطراف 

از منطقه خارج  استارتفاع را دارا  نيتر نيیپاکه  یا نقطهو از  کرده دایپنقطه آن تمرکز  نيتر پستدر 

طبیعی به نقطه  طور بهحوضه آبريز مساحتی است که رواناب سطحی در آن گريد  عبارت بهگردد.  می

 ريزو  شده لیتشک حوضه ريز . هر حوضه آبريز از مجموعه زيادیشود یمواحدی به نام نقطه تمرکز هدايت 

جزء يک حوضه آبريز که  نيتر کوچک. شود یمخود به واحدهای کوچک تقسیم  نوبه  به نیز ها حوضه

 (.9577 ،علیزاده)( نام دارد Parcelقطعه يا پارسل ) شود یمروی آن پیاده  یزداریآبخعملیات 

 بالیای محیطی - 2-5-2

با  يیها مقاله و مخاطرات کاهش باليای محیطی و نیز اخیر، جهت پیشگیری از باليا یها دههدر 

 است. در اين برگزارشدهدر پیشگیری از باليای محیطی در کشورمان  تمرکز بر نقش و جايگاه جغرافیا

مرتبط با مخاطرات و  از انواع تعاريف و مفاهیم یا گستردهفصل با توجه به موضوع تحقیق از بین طیف 

مخاطرات و باليا،  یلقباز  استکه هدف اين تحقیق  ها آنتوضیح برخی از خطرهای محیطی، به بررسی و 

ارائه راهکارهای الزم  يتاًنهاپیشگیری و  یها راه پذيری یبآسانواع آن، مخاطرات طبیعی، باليای طبیعی و 

 هزاران هرساله. اند داده رخ. باليای طبیعی در طول زندگی بشر به فراوانی پردازيم یمجهت کاهش خطر 

. تنها مناطق شوند یم، زلزله و حوادث مشابه آن یسال خشک، سیل، فشان آتشنفر قربانی گردباد، فوران 



 

 

که شرايط  يیها ، مصون هستند. حتی در مکانشوند یمعدودی در جهان از خطراتی که به فاجعه منجر م

 دورترين مناطق را . گردبادهاپیوندد ی، زلزله به وقوع مرسد یزمین ساختی بسیار باثبات به نظر م

)خالدی،  دهند یمقرار  وتاز تاخترا نیز مورد  ها یابانب ينتر خشکناگهانی حتی  های یالبسو  نوردند یدرم
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. اغلب اين کشورها برند یمطبیعی رنج  یبالها، بیش از همه از اثر توسعه درحالکشورهای  متأسفانه

نیاز به تقويت داشته و اقتصاد  ها آن یرنظامیغدفاع  یها سازمانبوده،  هشداردهندهفاقد سیستم 

توانايی کافی برای ايستادگی در مقابل بار عظیم مالی خسارات ناشی از فاجعه را  ها آنبه  شان شکننده

بوده و بیشتر رويدادهای طبیعی دامنه وسیعی از تغییرات را در  پرحرکتفعال و  ای یارهس. زمین دهد ینم

 .دهد یمده از انرژی و مواد نشان طی زمان در استفا

ولی اين وقايع شديد طبیعی  باشند یمشديد طبیعی  يعوقارفتارهای طبیعت  گونه ينا يتدرنها

، مرگ و يا تخريب محیط ديدگی یبآس ازنظربرای انسان و محیط نتايج جدی و خطرناکی را  که یهنگام

 هايی يدهپدعريف باليای طبیعی: به آن دسته از . بنا به تگردند یمتبديل به بالی طبیعی  آورند به وجود

کوتاهی آزاد شود و خسارت و ويرانی را برای  زمان مدتزيادی در  العاده فوقشود که انرژی  گفته می

 :گردند یمبه بار آورد. به عبارت بهتر بالهای طبیعی با سه مشخصه زير تعريف  ها انسان

 حادثه طبیعی خیلی بزرگ اتفاق بیفتد(پديده شديدی اتفاق افتد يا به عبارتی: ) -

 کنند( که مردم بسیار زندگی می يیدرجااين پديده طبیعی شديد در محل زندگی اتفاق افتد ) -

 شوند یم زده شگفتو مخرب همراه است )مردم از حادثه  اين پديده طبیعی شديد با اثر ناگهانی -

 زيرا حوادث ناگهانی و يا زياد است(.

و فاقد سکنه يک واقعه  دورافتاده یابانیبوقوع يک زلزله شديد در يک نقطه  مثال انعنو بهبنابراين 

يک حادثه کوچک در يک  که یدرحالاست،  توجه قابل یشناس زلزله ازلحاظطبیعی شديد است که فقط 

اگر شرايط ايمنی در آن ضعیف باشد قادر است خطر عظیمی به وجود آورد. انسان در معر   يژهو بهشهر 

که مکرراً تحت تأثیر چنین وقايعی  يیها مکانسعی دارد از  که یطور بهنیروهای طبیعی است  گونه نيا

است ولی انسان همیشه  امن  نا یها مکانهستند اجتناب نمايد و يا حداقل در جستجوی پناهگاهی در اين 

لذا  کند یمس امنیت وجود زمان طوالنی بین اين وقايع، احسا به علتآگاه از حوادث طبیعی نیست و يا 



 

 

 که یطور بهسازد  صنعتی و نظاير آن را در نواحی متعدد باليای طبیعی مستقر می یها مکانو  سکونتگاه

است. باليای  ها قدرتاين وقايع اتفاق بیفتد، انسان بدون هیچ کمکی در معر  گرفتار شدن اين  عمالًاگر 

جوامع کنترل يافته را در عر  چند  که یطور بههند، ساختارها را تحت تأثیر قرار د یقاًعمطبیعی قادرند 

آسیب رسانده و بناهايی را که به لحاظ قدمت ارزشمند است تخريب  ها ساختماندقیقه نابود سازند به 

که در اين  نمايد یمنمايند. بازسازی اين مناطق نیروی انسانی زياد و فعال شدن منابع طبیعی را طلب 

را در جهت  یا عمدهمنابع خارجی نقش  یها وامو  المللی ینب های يتحمای و مل های يزیر برنامهراستا 

 (.21ص ، 9513نمايند )خالدی،  تجديد ساختار اين جوامع ايفا می

مختلف و همچنین از ديدگاه انديشمندان و دانشمندان دارای تعاريف  یها فرهنگباليای طبیعی در 

 عبارت است از: استاز وجه اشتراک يکسانی برخوردار ، ولی آنچه در بین تمامی تعاريف استمختلفی 

رانش زمین و تغییراتی که در  ینو همچنيا به همراه هم  يیتنها بهبه هر يک از عناصر جوی  -

و به انسان  دهد یمدر طبیعت رخ  طورمعمول بهو اتفاقاتی از اين نوع که  شود یمپوسته زمین ايجاد 

 .شود یمباليای طبیعی گفته  رساند یمآسیب 

انسانی ندارند. اين حوادث  منشأکه  شود گفته می بار يانزای از حوادث  باليای طبیعی، به مجموعه

بینی نمود  را پیش ها آنتوان وقوع  طوالنی قبل نمی یها مدتبوده و يا حداقل از  بینی پیش یرقابلغمعموالً 

 (.259ص ، 9513)خالدی، 

 انواع بالیای طبیعی - 2-5-2-5

 شناسی ینزمهوايی و  آب و ازلحاظ جغرافیای مناطق های ويژگیچنین  و هم به موقعیت نقاط با توجه

، باليای طبیعی دارای انواع گوناگونی است. زلزله، سیل، یشناس خاکو پوشش گیاهی و توپوگرافی و 

 شانف آتشو  یسال خشک، تغییرات شديد درجه حرارت، رعدوبرقطوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، 

ناشی از عملکردهای  غیرمستقیم، طور به هايی از باليای طبیعی هستند. برخی از باليای طبیعی، نمونه

انسانی هستند. برای مثال باليای ناشی از افزايش آلودگی هوا و يا گرم شدن زمین و همچنین سیل ناشی 

 :شوند یمنوع تقسیم اند. باليای طبیعی به سه  دست انسان از اين جمله  ها به از تخريب جنگل
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Abstract:   

Rainfall is one of the most changeable climatic parameters in each climate zone that its 

long-term deficiency can create drought and its severe and prolonged abscission can lead 

to flood. So impressibility of drought and flood phenomena from weather condition is 

obvious and will change with change in rainfall specification such as the amount of 

rainfall, intensity and duration of rainfall as well as features of flood like amount of flood, 

duration time of flood and occurrence time of flood and severity and period of drought. In 

addition to the role of natural factors in changing climate, also human have an effective 

role in the severity and extent of climate change. In this study daily discharge data from 

hydrometric station of Safarmahalleh that is located in the route of river Havigh were 

selected for initial study. So the statistical period for this study is a 30-years. Then, using 

specialized and general software and application of ANP after entering studied discharge 

data of hydrometric stations, Average, quarterly and annual discharge values, as well as 

determine the maximum amount of flood and determine the amount of flood volume and 

its duration time, their changes trend during the statistical period were investigated. 

Checking the changes trend of yearly average discharge shows that in river discharge has 

almost fallen. Also River discharge changes trend in different seasons show that the river 

discharge in seasons of spring and summer have generally a decreasing trend. While in 

autumn season is variable and no particular process is see in the river. The number of 

flood, time, and its duration and volume does not follow a particular trend. According to 

the observations in the upstream sector of river, the number of flood is rising, but its 

duration time is declining which can be affected both by climate condition and its changes 

to time and by changing the land use. Finally, with regard to revolt time of the Havigh 

basin that according to a result of study is in the late September and early autumn, and 

determine the volume of runoff from rainfall and revolt levels in certain locations in the 

waterways of the basin and identifying the influencing factors in occurrence of floods in 

the studied area helped to flood forecasting and reducing the destructive effects of floods 

and efficient use of it, greatly reduced the damage and this fierce appearance of the nature 

used to favor the human and by directing the flood both used from its sediment and 

strengthened the regional water resources. 
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