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چکیده
استفادة دقیق از زمین و آب گامی مؤثر در کنترل فرسایش ،تخریـب خـاك و توسـعۀ کشـاورزی اسـت .سـیل یکـی از
پدیدههای طبیعی است که از گذشتۀ دور زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده است .ایران به دلیل وسعت زیـاد ،اقلـیم
متفاوت و تغییر کاربری در بیشتر حوضههای آبخیز سیلهای متعددی را تجربـه کـرده اسـت .امکـانسـنجی و ارزیـابی
مناطق حساس به وقوع سیل ،گام اساسی در کنترل و مدیریت سیل و بهرهوری از آن اسـت .حوضـۀ آبخیـز گرگـانرود
در استان گلستان در سال های اخیر شاهد چندین سیل بود و به دلیل عدم مدیریت صحیح این پدیده ،خسـارات جـانی و
مالی زیادی به ساکنان این منطقه وارد شده است .در این پژوهش بعد از شناسایی عوامل تأثیرگـذار بـر وقـوع سـیل در
منطقه( ،شیب ،ارتفاع ،نفوذپذیری ،گروههای هیدرلوژیک خاك ،پتانسیل تولید رواناب ،شمارة منحنی ،فاصـله از جریـان،
کاربری اراضی و پوشش گیاهی) وزن دهی و مقایسۀ دودویی بر اساس نظـر کارشناسـان و بـا اسـتفاده از مـدل تحلیـل
شبکه صورت گرفته است .در نهایت پتانسیل وقوع سیل بررسی شده و حوضـۀ آبخیـز بـه  2کـالس خطرپـذیری وقـوع
سیل تقسیمبندی شده است .نتای پژوهش نشان میدهد که کالس  0و ( 5خطرپـذیری بسـیار زیـاد و زیـاد) در شـرق،
شمال شرق و جنوب شرق منطقه قرار دارد که  %51مساحت منطقه را در برمیگیرد .نتای این پژوهش بـرای شناسـایی
مناطق با احتمال باالی وقوع سیل در حوضۀ آبخیز گرگانرود آماده شـده و نقشـههـای تهیـه شـده جهـت اسـتفاده در
سازمانهای اجرایی (منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی ،مدیریت بحران و  )...به منظور برنامهریـزی و انجـام عملیـات بـرای
کنترل سیالب کاربردی خواهد بود.
واژگان کلیدی :امکانسنجی ،سیل ،مدل تحلیل شبکه ،حوضۀ آبخیز گرگان رود ،استان گلستان.
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مقدمه
سیل به عنوان پدیدهای که سبب مرگ و میر و خسارتهای اقتصادی میشود ،اهمیت زیادی دارد و میتوان گفت که
پدیدة سیل یکی از پیچیدهترین و مخربترین رویدادهای طبیعی است که طبق گزارش جهانی برنامۀ عمران سـازمان
ملـل در مورد خطر بالیای طبیعی ،همـراه بـا زلزلـه وخشکسالی باالترین رتبه را از لحا ظ خسـارت مـالی و جانی دارند
(بهشتی و همکاران55 :0311 ،؛ قنوانی و همکاران .)055 :0331 ،آنچه بر اهمیت وقوع رخداد سیل می افزاید قرار
گرفتن مراکز انسانی و شهری در محدودههای سیالبی است ،وجود چنین مراکزی در محدودة حوضههای سیالبی عالوه
بر اینکه موجب افزایش تولید رواناب می گردد افزایش خسارت جانی و مالی را نیز به همراه دارد (قنواتی و همکاران،
)0330:055؛ بنابراین شناخت عوامل بازدارنده و پتانسیل های طبیعی جهت مدیریت محی و شناخت سایر پدیدههای
هیدروژئومورفولویکی حاکم بر آن الزم و ضروری است (اصغری و عیناللهی .)0 :0312 ،سیل جریانی است که نسبت به
میانگین حجم آب در طول رودخانه باالتر باشد .به عبارتی سیل حجم عظیمی از آب است که بیش از دبی متعارف
رودخانه باشد .در کشور ما وقوع سیل بیش از آنکه ناشی از بارشهای شدید باشد در رابطه با برهم خوردن تعادل
طبیعی و شرای جغرافیایی و فیزیولوژیکی منطقه است .مجموعه عواملی در طبیعت هستند که باع میشوند جریان
رودخانه از آن حالت طبیعی و تعادل خود خارج شده و به یک عامل مخرب تبدیل شود .از مهمترین آنها تبدیل اراضی،
تخریب پوشش گیاهی ،درجۀاشباع شدن خاك ،تجاوز به حریم رودخانهها ،شدت بارندگی ،شیب و نفوذ پذیری حوضه
میباشد)یمانی و عنایتی  .)11 - 19 :0312ارزیابی وقوع سیل توس روشهای مختلفی صورت گرفته است از جملۀ این
روشها میتوان به روشهای هیدرولوژیکی از جمله مدلهای (،ANUGA ،IHACRES ،HEC-HMS
))WBNM؛ روشهای سنتی مدلسازی بارش رواناب برای آنالیزهای جامع رودخانهها و مناطق تحت مشکل آب-
گرفتگی مناسب نیستند .یکی از دالیل اصلی محدودیت مدلهای بارش رواناب و نیاز مبرم آنها به جمعآوری دادههای
مختل است؛ از اینرو به دلیل کمبود داده در اکثر حوضهها محققان به استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی و تحلیل
مکانی  -زمانی سیالب با استفاده از دادههای ماهوارهای روی آوردهاند (گلشن و همکاران .)5 :0339 ،امروزه استفاده از
علوم جدید به ویژه تکنیک سنجش از دور ( )RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبه برنامه ریزان کمک مینماید
تا ارزیابی سریعی از پتانسیل خطرات طبیعی از جمله سیل را در حداقل زمان داشته باشند و لذا تصاویر ماهوارهای و
سیستم اطالعات جغرافیایی برای شناسا یی مناطق سیلخیز ،تعیین گستره سیل ،پهنهبندی مناطق سیلگیر و برآورد
خسارات وارده در سطح وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند (نسریننژاد و همکاران .)01 :0333 ،پهنهبندی سیل از جمله
روشهای کاهش خطرها ی سیل است که اطالعات ارزشمندی را در رابطه با طبیعت ،سیالبها و آثار آن بر اراضی دشت
سیالبی و تعیین حریم رودخانهها ارائه میدهد ،در نتیجه امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطر سیل و تسهیل
عملیات امداد و نجات را فراهم میسازد .از جمله پژوهشهایی که در زمینه ارزیابی سیلخیزی و یا پهنهبندی مناطق
سیل خیز در ایران و جهان انجام شده است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
موسوی و همکاران ( ،)0332در حوضۀ آبخیز شهر باغملک به ارزیابی خطر سیلخیزی با استفاده از منطق فاز ی
 TOPSISدر محی

 GISپرداختهاند .در این پژوهش با استفاده از منطق فازی  TOPSISو ترکیب الیههای

اطالعاتی مختل از جمله ارتفاع ،بارش ،شیب ،جهت شیب ،کاربری اراضی و فاصله از سازند و آبراهۀ خطر وقوع سیل در
منطقۀ مورد مطالعه بررسی شده است .رضو یزاده و شاهدی ( ،)0332در پژوهشی با عنوان اولویتبندی سیلخیزی
زیرحوضههای آبخیز طالقان با استفاده از  AHPو  TOPSISبه بررسی سیلخیزی منطقۀ مورد مطالعه پرداختهاند .در
این پژوهش با استفاده از  01معیار مساحت ،ضریب گراولیوس ،تراکم زهکشی ،شیب متوس زیر حوضه ،ارتفاع،
نفوذپذیری ،شمارة منحنی ،شیب آّبراهۀ اصلی ،طول آبراهۀ اصلی و زمان تمرکز حوضهها میزان پتانسیل زیر حوضهها در
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ایجاد سیل بررسی شده است .رستمزاده و آقایاری سامیان ( ،)0331در پژوهشی پتانسیل سیلخیزی حوضۀ آبریز رودخانۀ
زال خلخال را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی نمودهاند .در این پژوهش با استفاده از روش  SCSو تعیین
 CNحوضه با در نظر گرفتن پارامترها ی اقلیمی وضعیت سیلخیزی منطقۀ بررسی شده است .حلبیان و عسگری ()0331
پهنهبندی شدت سیلخیزی را به کمک تحلیل عاملی -خوشهای در حوضۀ آبریز میشخاص بررسی نمودهاند .در این
پژوهش با کمک عوامل ژئومتری ،اقلی می و محیطی در قالب  2عامل شکل ،آبراهه ،شیب ،زهکشی و رواناب وضعیت
زهکشی و سیلخیزی منطقه بررسی شده است .کزاکیس و همکاران ( ،)5102در مقالهای خطر وقوع سیل را در منطق ۀ
 Rhodope–Evrosیونان با استفاده از مدل  AHPبررسی نمودهاند .در این پژوهش با استفاده از ال یههای اطالعاتی
همچون شبکۀ زهکشی ،ارتفاع ،کاربری اراضی ،شدت بارندگی و زمین شناسی وضعیت مناطق مختل

منطقه از لحاظ

وقوع سیل بررسی شده است .ورن و همکاران ( ،)5101در پژوهشی به بررسی وضعیت سیلخیزی مناطق نیمهخشک در
منطقۀ  Beni Mellalمالزی پرداختهاند .در این پژوهش با استفاده از دانش هیدروژئومورفولوژی و کالیبره کردن مدل-
های هیدرولوژی سعی کرده است دقت خروجیها را افزیش داده و در نهایت نقشه ریسک پذیری منطقه از لحاظ وقوع
سیل به دست آمده است .داو و همکاران ( ،)5109در پژوهشی با بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سیل نقشۀ پتانسیل وقوع
سیل را در مناطق شهری گوانژانگ چین بررسی نمودهاند .در این مقاله با استفاده از مدل  MCDMو در نظر گرفتن
عامل جمعیتی سطحبندی وقوع سیل در این منطق ۀ پُر جمعیت کشور چین بررسی شده است .گگاویچ و همکاران
( ،)5109پتانسیل وقوع سیل را در شهر  Palilulaواقع در صربستان را بررسی نمودهاند .در این پژوهش  1الیۀ
اطالعاتی شامل ارتفاع ،شیب ،فاصله تا شبکۀ زهکشی ،فاصله از سطح آب ،ایستایی آب و کاربری اراضی در محی GIS

تهیه شده و با استفاده از مدل  AHPترکیب این الیههای اطالعاتی صورت گرفته است .ژائو و همکاران ( ،)5101با
استفاده از مدل  MCDMخطر وقوع سیل را در استان  Wuhanچین بررسی نمودهاند .در این پژوهش با تحلیل فضایی
عوامل مؤثر بر وقوع سیل مشخص گردید که مناطق پر جمعیت بیشتر در معرب وقوع سیل قرار دارند .ساماناتا و
همکاران ( ،)5101با استفاده از سنجش از دور و  GISوقوع سیل را در ایالت  Morobeدر گینه نو مدلسازی نمودهاند.
در این پژوهش با نمونهبرداری از منطقه و در نظر گرفتن ده متغیر مستقل ،از جمله کاربری اراضی  ،ارتفاع ،شیب ،شاخص
تنش توپوگرافی ،رواناب سطح ،شکل زمین ،سنگشناسی ،فاصله از رودخانۀ اصلی ،بافت و زهکشی خاك پتانسیل وقوع
سیل در منطقه بررسی شده و در نهایت در  2کالس طبقهبندی شده است .ژانگ یان و همکاران ( ،)5101در پژوهشی با
استفاده از مدل  MCDMپتانسیل وقوع سیل را در استان  Hubeiچین بررسی نمودند .در این پژوهش با بهبود روش
 OWAشش عامل ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی مؤثر در وقوع سیل وزندهی و با ترکیب این عوامل پتانسیل وقوع
سیل در منطقه تعیین طبقهبندی شده است.
در ایران نیز همانند سایر مناطق سیـلخیز دنیا در دهههای اخیر ،شـدت وقوع سیـالبها و میزان خـسارتهای ناشی از
آن بهطور چشـمگیری افزایش یافته است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،)0311 ،حوضۀ آبریز گرگانرود در استان
گلستان نیز از مناطق سیلخیز کشور است که در دهههای اخیز متحمل خسارات جانی و مالی زیادی شده است .بررسی
شمار وقوع سیل در سالهای اخیز نشان میدهد که دیگر سیل نه یک مصیبت نادر بلکه پدیدهای فزاینده است که در
هر بار وقوع خسارات فراوانی اعم از مالی و جانی به بار میآورد؛ هر ساله سطح وسیعی از کشور تحت تأثیر طغیان آب
رودخانهها و جاری شدن سیالب قرار گرفته و در اثر آن تأسیسات عمرانی ،امکانات ارتباطی ،زمینهای کشاورزی و  ...را
تخریب میکند.این موضوع انسان را بر آن داشته تا تالش کند با به کارگیری روشهای مختل از جمله تمرکز عملیات
آبخیزداری در مناطق با ریسک باالی وقوع سیل نه تنها از شدت آن بکاهد بلکه با مدیریت صحیح آن را به یک فرصت
تبدیل کند؛ بنابراین اولین گام در انجام این مهم بررسی و تعیین نقشه ریسکپذیری منطقه و مشخص نمودن مناطق با
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ریسک باالی وقوع سیالب است .نقشههای پهنهبندی سیالب در بررسیهای مدیریت سیالبدشت کاربرد وسیعی دارد.
امروزه این نقشههـا یکـی از اطالعـات پایـه و مهم در پژوهشهای طر حهای عمرانی در دنیا محسوب شده و قبل از
هرگونه سـرمایهگـذاری و یـا اجـرای طرحهای توسعه ،بررسی آن در دستور کارسازمانهای ذیرب قرار میگیرد .با پهنه
بندی خطر وقوع سیل میتوان نقشۀ راهی را برای نهادهای متولی ارائه داد تا با دید بازتری نسبت به ارائۀ مجوز ساخت و
ساز عمل کرده و از افزایش خسارت وقوع سیل جلوگیر ی کنند .حوضۀ آبخیز گرگانرود به دلیل وقوع سیالبهای متعدد و
هدر رفتن منابع آب و خاك به یکی از حوضههای آبخیز بحرانی در کشور تبدیل شده است که با مشکل کمبود اطالعات
و دادههای هیدرومتری مربوط به هر زیر حوضه روبهرو است از آنجاکه خصوصیات فیزیوگرافی و مورفومتری زیرحوضه-
های آبخیز تأثیر بسیار مهمی در سیلخیزی و رفتار هیدرولوژیکی دارد ،در این پژوهش با در نظر گرفتن این پارامترها
نقشۀ سیلخیزی حوضۀ آبخیز گرگان رود ارائه خواهد شد.
 میتوان با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،به پهنهبندی خطر وقوع سیالب پرداخت.
 پیشبینی مناطق دارای پتانسیل خطر وقوع سیالب امکانپذیر است.
 پیشبینی میشود مناطقی که بیشتر دستخوش تغییرات کاربری اراضی و کاهش سطح پوشش گیاهی هستند
همچون حوضههای آبخیز گرگانرود باالترین ریسک را از لحاظ وقوع سیل دارند.
مبانی نظری

سیل به سرریز کردن جریان آب از مسیر اصلی خود گفته می شـود کـه آسـیب بـه اراضـی کشـاورزی ،منـاطق شـهری و
خسارات مالی و تلفات جانی را بهدنبال دارد (راد و همکاران .)505 :0339 ،سیل وضعیتی است کـه طـی آن دبـی جریـان
رودخانه و سطح تراز آب به صورت یرمنتظره افزایش می یابد و خسارات مالی و جانی در پی خواهـد داشـت (پریسـای و
همکاران .)953 :0333 ،حوضههای آبریز به قسمتی از خشکیها گفته میشود که با توجه به شیب و شـکل زمـین آبهـا
در آنجا به پستترین مکان موجود در پهنۀ آن جریان یابد .حوضه آبریز ،به عنـوان چـارچوب و واحـد ژئومورفولـوژیکی
دربرگیرنده مورفوسیستم های رودخانه ای است (زمردیان .)31 :0310،منطقۀ وسیعی شامل زهکش های تقسیم شـده در
محل تجمع آب و رسوبات ،مسیر کانال و درههای حوضۀ زهکش و منطقه که به دلیل نهشته گذاری رسوبات همچـون
اقیانوس ها تعری

میشود (رامشت و همکاران .)031 :0313 ،حوضههای آبریز به دیگر حوضههای آبریز با یـک الگـوی

سلسله مراتبی زهکش می شوند ،به این ترتیب که زیرحوضههای کوچکتر ،تشکیل حوضههای بزرگتر را میدهند .یکـی از
راهکارهای اساسی برای کنترل و کاهش اثرات مخرب سیل ،شناسایی مناطق سیل خیز در حوزه آبخیز است .برای مقابلـه
با مخاطرات و تأمین ایمنی تأسیسات و سازهها ،کوششهای مختل شده است.اولین گام در طرحهای مدیریت سـیالب و
دشت سیالبی داشتن نقشههای پهنهبندی سیل است.
نقشههای پهنهبندی سیالب در پژوهشهای مدیریت سیالبدشت کـاربرد وسـیعی دارنـد .امـروزه ایـن نقشـههـا یکـی از
اطالعات پایه و مهم در پژوهشهای طرحهای عمرانی در دنیا محسوب میشوند (ولیزاده و همکـاران .)11 :0331،تعیـین
میزان پیشروی سیالب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمین و نیـز تعیـین خصوصـیات سـیالب در دوره بازگشـتهـای
مختل پهنهبندی سیالب است .پهنه بندی به معنی تعیین محدودههای وقوع پدیدههای مخاطره آمیز یا مقایسهی نسـبی
میزان این خطر در پهنههای مختل میباشد .پهنهبندی سیل یکـی از بهتـرین روشهـا بـرای برنامـهریـزی و شناسـایی
مناطق حساس سیل است .در پهنهبندی سیل نواحی سیالب دشت به قسمتهایی با خطرپذیریهای متفاوت تقسیم مـی-
شوند .روش مشاهدهای و استفاده از دا اب سیالب ،مقایسه عکسهای هوایی منطقه ،محاسبه دستی و اسـتفاده از مـدل-
های ریاضی روشهای موجود برای تهیه نقشههای پهنهبندی سیل است (راد و همکاران.)501 :0339 ،
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روش پژوهش
در این پژوهش و در راسـتای سـطحبنـدی وقـوع سـیل در حوضـۀ گرگـانرود از تصـاویر سـنجندهی  OLIمـاهوارهی
 Landsat 8جهت استخراج پوشش گیاهی منطقه استفاده شده است .این تصاویر با قـدرت تفکیـک  31متـر در  3بانـد
(یک باند  02متری پانکروماتیک) در سال  5101برداشت شدهاند .سـایر دادههـای مـورد اسـتفاده شـامل دادههـای مـدل
رقومی ارتفاع برداشت شده توس سنجنده  SRTMبا دقت مکانی  31متـر جهـت بررسـی سـطوح ارتفـاعی و وضـعیت
شیب ،همچنین نقشۀ زمینشناسی رقومی 0:011111و دادههای بـارش و دبـی  11ایسـتگاه بـارانسـنجی و هیـدرومتری
منطقه در بازة زمانی  02ساله ( )0332-0311میباشد .پراکنش مکانی ایستگاهها در شکل  0نشان داده شده است.

شکل شماره  .1پراکنش مکانی ایستگاههای هواشناسی موجود در حوضۀ آبریز گرگانرود
منبع( :مصطفیزاده و همکاران و همکاران)30 :1311،

عالوه بر این از دادههای  GPSمدل گارمین برای برداشت نمونههای نقاط کنترل زمینی استفاده شده است .نقاط کنتـرل
زمینی عوارب و پدیده هایی هستند که مکان آنها مشخص است .با بررسی پژوهشهای صورت گرفته در زمینـۀ ارزیـابی
خطر وقوع سیل و بررسی ویژگیهای منطقه ،زیرمعیارها انتخاب شدهاند .زیرمعیارها در سه بخش کلی قرار دارنـد (جـدول
.)0
جدول شماره  .1الیههای اطالعاتی مورد استفاده در پژوهش
معیار
هیدرولوژی

توپوگرافی
محیطی











زیر معیار
شبکۀ آبراهه
شماره منحنی
مقادیر نفوذ
گروههای هیدرولوژیک خاك
پتاسیل تولید رواناب
شیب
ارتفاع متن متن
پوشش گیاهی
کاربری اراضی
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به دنبال محدودیتهایی  AHPو عدم توانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگیهای بین معیارهـا و عوامـل ،رویکـرد
فرایند تحلیل شبکهای ) (ANPمعرفی گردید و مزیت آن نسبت به  AHPاین است که وابستگیهای بـین معیارهـا را
در نظر میگیرد .سلسله مراتب کنترل  ،ANPمجموعه معیارهایی هستند که برای مقایسه تعاملهایی که ممکن اسـت
در شبکه وجود داشته باشد ،استفاده میشوند .تعیین وزن نسبی در  ANPشبیه به  AHPاست؛ بـه عبـارتی از طریـق
مقایسه زوجی میتوان وزن نسبی معیارها و زیر معیارها را مشخص کرد .مقایسههای زوجی عناصر در هر سطح با توجه
به اهمیت نسبی آن نسبت به معیار کنترل ،شبیه روش  AHPانجام میشود .سـاعتی بـرای مقایسـۀ زوجـی دو مؤلفـه،
مقیاس  3-0را پیشنهاد میکند .در جدول 5عدد  0نشاندهندة اهمیت یکسان دو عنصر نسـبت بـه یکـدیگر و عـدد 3
نشاندهندة اهمیت بسیار زیاد یک عنصر نسبت به دیگری است (.)Chang & Davila, 2006
جدول شماره .4سیستم استاندارد نمره دهی برای  1اولویت،
ترجیحات

اولویت

کامال مطلوب

3

اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

9

اهمیت یا مطلوبیت قوی

2

کمی مهمتر یا مطلوبتر

3

اهمیت یا مطلوبیت یکسان

0

ترجیحات بین فواصل فوق

1 ،1 ،1 ،5

منبع( :دلبری و داوودی1311 ،؛ )60

پس از آماده شدن ضرایب اهمیت هر کدام از معیارها و زیرمعیارها اقدام به تشکیل پایگاه داده و تولید الیـههـا در تناسـب
با شاخصها می نماییم .برای این منظور با توجه به استاندارهای موجود ضرایب به دست آمده از اجرای مدل بر الیـههـای
اطالعاتی اعمال شده و با همپوشانی الیهها نقشهی خطرپذیری وقوع سیل در منطقه به دست خواهد آمد.
محدوده مورد مطالعه
حوضۀ آبریز گرگانرود در بخش جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد .این حوضۀ آبریز با مساحت  01039کیلومتر مربع یکی
از حوضه های شمال شرق کشور بوده که بخش وسیعی از آن در استان گلستان واقع است .حوضـۀ آبریز گرگانرود از
جنـوب مشرف به سلسله جبال البرز شرقی ،از شرق به کوههای آالداغ و گلیداغ ،از شمال به حوضۀ آبریز اترك و از رب
به دریـای خزر و حوضـۀ آبـریـز قـرهسو محدود میشود .این حوضه در محدودة مختصات جغرافیایی طول شرقی ˚01
 21تا  21 ˚51و عرب شمالی  32˚ 31تا  02˚ 31محصور گردیده است .شکل (( 0موقعیت حوزة آبریز گرگـانرود را در
ایران و استان گلستان نشان میدهد.
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شکل شماره  .4موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
منبع( :خزاغی مغانی و همکاران)3 :1314،

بحث و یافتهها
هر یک از الیه های اطالعاتی مورد نیاز تهیه و تأثیر آن بر وقوع سیل بررسی شد .در ادامه به تفکیک هـر کـدام از الیـه-
های اطالعاتی بررسی شده است.
شبکۀآبراهه:
میزان تراکم زهکشی ،یک شاخص مهم در تعیین شدت سیالبها ،میزان بار رسوبی ،بیالن آب در کل حوضه و به طـور
کلی در چگونگی فعالیت فرایندهای روانابهای سطحی است؛ بنـابراین هر چــه فاصــله از آبراهه در حوضه کاهش یابد
خطر سیالب نیز افزایش مییابد .همانطورکه در شکل  3مشاهده میشود ،با توجه به شرای مورفولوژیکی ،شبکۀ آبراهـه
با تراکم باال در منطقه شکل گرفته و از تجمیع آنها رودخانۀ اصلی حوضه شکل گرفته که با درجه  2و رنـگ تیـرهتـر در
شکل زیر مشخص است .فواصلی که برای خطر وقوع سیل در اطراف شبکهی آبراهه در نظر گرفته شده است بـه ترتیـب
 111 ،311 ،511 ،011و بیش از  111متر است که در شکل  1مشاهده میشود.

شکل شماره  .3پراکنش شبکۀ آبراهه در منطقۀ مورد مطالعه
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شکل شماره  .0فاصله از شبکۀ آبراهه

گروههای هیدرولوژیک خاک:

گروههای هیدرولوژیک خاك مشخص کنندة پتانسیل تولید رواناب است .گروههای هیدرولوژیک خاك را میتوان بـه بـه
چهار گروه زیر (جدول )3تقسیم نمود.
جدول شماره  .3گروههای هیدرولوژیک خاک
بافت
میزان نفوذ
گروه هیدرولوژیک
A
سبک ،شنی و عمیق
تولید رواناب کم و نفوذ پذیری زیاد
B
بافت نسبتا ریز
پتانسیل تولید رواناب متوس
C
بافت سنگین تا سنگین
پتانسیل تولید رواناب نسبتا زیادی
D
رسی
پتانسیل تولید رواناب زیاد

در حوضههای بزرگ که دارای چندین گروه خاك است باید سطح و موقعیت هر یک از گروهها را در نظر گرفـت و گـروه-
هایی که کمتر از  %3مساحت حوضه را در برمیگیرند ،میتوان حذف نمود .با این وجود سطوح یرقابل نفوذ باید همـواره
در نظر گرفته شود .همانطورکه در شکل  1-2مشاهده میشود قسمت شمال شرقی حوضه دارای کمتـرین مقـدار (گـروه
هیدرولوژیک  )Dو مرکز حوضه بیشترین مقدار نفوذ را دارد.

شکل شماره  .1گروههای هیدرولوژیک خاک
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شماره منحنی

از پارامترهای مهـم دیگـر شمارة منحنی  )CN(0اسـت کـه نشاندهندة چگونگی نفوذ بارش یا چگونگی تبدیل به رواناب
سـطحی اسـت .شـمارة منحنی باال به معنای رواناب بیشتر و نفوذ کمتر است ،در حالیکه شمارة منحنی پایین ،بهمعنــای
روانـاب کمتـر و نفـوذ بیشتر است .مقادیر  CNدر حوضۀ آّبخیز گرگانرود با توجه بـه گروههـای هیـدرولوژیک خـاك،
کاربری اراضی ،گروههای هیدرلوژیک و نوع پوشش تعیین شده است کـه کمتـرین مقـدار آن در حوضـۀ  21و بیشـترین
مقدار  31است (شکل.)1

شکل شماره  .6وضعیت شمارۀ منحنی ( )CNدر منطقه)

رده خاک

نوع سنگ و پوشش خاك ،ظرفیت نفوذ را تحت تأثیر قرار میدهد .خاك یا سنگ قابل نفوذ ،شــــرای نفــــوذ آب بــــه
داخـل زمین را فراهم میکند و تخلیۀ آن را به داخل آبراهۀ اصلی به تأخیر مـیانــدازد؛ حوضههای با سنگ بستر یا خاك
به نسبت یر قابل نفوذ ،حجم باالیی از رواناب سطحی ایجاد میکنند .شکل  9نقشۀ ردة خاك در حوضه آبریز گرگـانرود
را نشانمیدهد.

شکل شماره  .0نقشۀ ردۀ خاک در حوضۀ آبریز گرگانرود
1 . Number Curve
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پتانسیل نگهداشت آب

یکی از عوامل مهم در کاهش شدت نفوذ و در نتیجه افزایش رواناب ،رطوبت قبلی خاك است و توان خـاك جهـت نفـوذ
هنگامی بیشترین مقدار را میگیرد که خاك خشک باشد .در روش شماره منحنی ،تغییرات  Sدر رابطه با وضعیت رطوبـت
پیشین خاك بررسی شده و سه حالت مختل در نظر گرفته شده است .در حالت اول  Sحداکثر بوده و خاك رطوبت کمـی
دارد و توان تولید رواناب آن ضعی است .در حالت دوم خاك رطوبت متوسطی دارد و در حالت سـوم خـاك تقریبـا اشـباع
بوده و  Sکمترین مقدار خود را دارد و توان تولید رواناب زیاد است .عامل دیگری که بایـد در بررسـی شـدت نفـوذ مـورد
بررسی قرار داد ،فعال یا یرفعال بودن عمل تعرق گیاهی است که میتواند رطوبت خاك را تا حدی کاهش دهد ،بنـابراین
فصل رشد یا خواب گیاه نیز بایستی در محاسبات لحاظ گردد .این مسئلۀ مهم در پژوهشهای مربـوط بـه سـیالب کمتـر
مورد توجه قرار گرفته است .شرای رطوبت قبلی خاك را میتوان از جدول  1و بر اساس مجمـوع بارنـدگی  2روز قبـل از
روز مورد نظر محاسبه نمود.
جدول شماره  .0وضعیت رطوبت پیشین خاک
فصل خواب
فصل رشد
گروههای رطوبتی خاك
I
کمتر از  03میلیمتر
کمتر از  31میلیمتر
II
 51- 03میلیمتر
 23- 31میلیمتر
III
بیش از  51میلیمتر
بیش از  23میلیمتر

با توجه به این که تصاویر و بازة زمانی پژوهش در فصل رشد حوضه انتخـاب شـده اسـت و بـر اسـاس دادههـای بـارش
ایستگاههای سینوپتیک در  2روز قبل از روز مورد نظر کمتر از  31میلیمتر بارش باران صورت گرفته است بنـابراین گـروه
رطوبتی  Iبرای کل منطقه در نظر گرفته شده است .فرمول  0نحوة محاسبه  Sرا نشان میدهد.
()0
کمترین مقدار  01.21 ،Sو باالترین مقدار  013.33و باالترین فراوانـی  Sرا مقـدار  015.19بـه
خود اختصاص داده است (شکل .)1

شکل شماره  .8مقادیر پتانسیل نگهداشت آب در حوضۀ آبخیز گرگانرود

پتانسیل تولید رواناب

یکی از پارامترهای مهم و قابل اتکا در پژوهشهای مربوط بـه سـیالب ،بررسـی پتانسـیل تولیـد روانـاب اسـت .در ایـن
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پژوهش با توجه به نوع کاربری ،مقادیر نفوذپذیری خاك و میزان بارش در سطح منطقـه پتانسـیل تولیـد روانـاب بررسـی
شده است .ارتفاع رواناب در روش ( )SCSسازمان حفاظت خـاك آمریکـا از رابطۀ شمارة  5بهدست میآید.
()5
که در آن  Qارتفاع رواناب روی حوضه؛  :Pمقدار بارش )(cm؛  :Sپتانســیل نگــهداشــت
می باشد .با توجه به آمار ایستگاههای سینوپتیک موجود در منطقۀ میانگین بارش در سطح حوضه  115میلیمتـر مـیباشـد.
شکل  3پراکنش ایستگاههای سینوپتیک در سطح حوضهی آبخیز گرگانرود را نشان میدهد.

شکل شماره  .1پراکنش ایستگاههای سینوپتیک در سطح حوضۀ آبخیز گرگانرود

با توجه به محاسبات صورت گرفته بر اساس معادله  ،5باالترین مقدار ارتفاع رواناب در حوضهی آبخیـز گرگـانرود 11/15
و کمترین مقدار  1/51میلیمتر میباشد .شکل  ، 01مقدار و پراکنش پتانسیل تولیـد روانـاب را در حوضـۀ آبریـز گرگـانرود
نشان میدهد.

شکل شماره  .11وضعیت پتانسیل تولید رواناب در حوضۀ آبریز گرگانرود
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شیب

با افزایش شیب عمومی سطح حوضه ،فرصت الزم برای نفوذ ،کاهش یافته و میتوان گفت که با افزایش شـیب حوضــه،
زمان تمرکز کاهش مییابد .شیبهای زیاد ،باع ایجاد اوجهای باال در آبنمود میشــوند .عمـوم منطقـه بـهخصـوص در
شمال حوضه دارای شیب کمتر از  1درجه بوده و باالترین شیب ( 91درجه) منطقه در ارتفاعات و منطقۀ جنگلی قـرار دارد
(شکل .)00

شکل شماره  .11نقشۀ شیب منطقۀ مورد مطالعه

ارتفاع

ارتفاع نیز از عوامل بسـیار مهـم در پدیدههای هیدرولوژیکی است ،اهمیت ایـن عامــل بـه دلیل تأثیری است که بر روی
تغییـرات دمـا و بـا رش دارد با توجه به قرارگیری خروجی حوضه در اطراف دریای خزر و قرار داشتن این دریا در پـایینتـر
از سطح آبهای آزاد ،پستترین منطقه  -11متر و بلندترین منطقه دارای ارتفاع  3191متر است کـه بیشـترین ارتفـاع در
قسمت شرقی و جنوبی حوضه قرار دارد (شکل .)05

شکل شماره  .14نقشۀ رقومی ارتفاع حوضۀ آبریز گرگانرود

پوشش گیاهی

بررسی پژوهشگران مختل  ،نشان داده است که مقدار آب و بار رسوب ،پیکهای سیالب و زمان وقوع آنهـا و سـرعت
انتقال پیک جریان ،به شدت توس ماهیت و گسترش پوشش گیاهی تحت تأثیر قرار می گیرد .همـانطورکـه در شـکل
 03مشاهده میشود ،تیپ های مختل گیاهی (جنگل متراکم ،مرتع و  )...در منطقه وجود دارد و بـاالترین تـراکم پوشـش
گیاهی در نوار جنوبی و مرکزی منطقه قرار دارد.
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شکل شماره  .13وضعیت پوشش گیاهی در سطح حوضۀ آبریز

جهت کمی کردن مقادیر پوشش گیاهی از شاخص  NDVI0استفاده شده است (فرمول )3
()3
برای محاسبۀ  NDVIالزم است تصحیحات اتمسفری از جمله تبدیل  DNبـه  Reflectanceانجـام شـود .شـکل 01
مقادیر  NDVIدر حوضۀ آبخیز را نشان میدهد که بیشترین مقادیر  NDVIمربوط به نواحی جنگلـی و کمتـرین مقـدار
مربوط به پهنههای آبی است .الزم به ذکر است که از تصاویر گذرهای  015-31و  013-31مـاهواره لندسـت  1در تـاریخ
ماه می  5101استفاده شده است.

شکل شماره  10مقادیر  NDVIدر حوضۀ آبخیز گرگانرود

کاربری اراضی

همانطور که در قسمتهای قبلی اشاره شد ،وضعیت هیدرولوژیک بیانگر توان ایجاد رواناب در یک منطقه بوده و چنانچه
این توان کم باشد ،شرای هیدرولوژیک خوب است .کاربری اراضـی و وضـعیت بهـرهوری از زمـین تـأثیر مسـتقیمی بـر
1 . Normalized Difference Vegetation Index
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وضعیت هیدرولوژیک م نطقه دارد و یکی از پارامترهای مهم در تعیین شمارة منحنی است .در ادامه به تفکیک هر کـدام از
کاربریها مورد بح قرار میگیرد.
مرتع :مراتع با پوشش کمتر از  %21دارای وضعیت هیدرولوژیک فقیر  -21تا  %92متوس و  %92به باال دارای وضـعیت
خوب هستند.
مراتع مشجر ،بیشهزار و مناطق جنگلی :چرای مفرط همراه با آتشسوزی و تخریب الشبرگ دارای وضعیت فقیر ،چـرای
دام وجود دارد ،آتشسوزی کم و الشبرگ در سطح زمین وجود دارد وضعیت متوس و اگر بدون چرا بـوده و منطقـه دارای
بوته و الشبرگ باشد ،وضعیت هیدرولوژیک خوب است
کشاورزی :در مورد اراضی کشاورزی بسته به نحوة کشت و عملیات اصالحی دو وضعیت خوب و ضـعی در نظـر گرفتـه
میشود.
کاربری شهری ،جاده و  :...در مورد اراضی انسانسـاز  0بـا توجـه بـه اسـتفاده از مصـالح سـاختمانی ،بـتن ،آسـفالت و ...
نفوذپذیری به شدت کاهش یافته و وضعیت هیدرولوژیک آنها فقیر در نظر گرفته میشود .شکل  02کاربریهـای مختلـ
در حوضۀ آبخیز گرگانرود را نشان میدهد.

شکل شماره  .11نقشۀ کاربری اراضی سطح حوضۀ آبریز گرگانرود)

همانطور که در شکل  02مشاهده میشود  33کالس کاربری در حوضه مشخص شده است و کالسهـایی کـه بیشـترین
پتانسیل رواناب را دارند (بیرونزدگی سنگی ،مرتع درجه  3و  )...عموما در شرق و شمال شرقی منطقه قرار دارنـد .پـس از
آمادهسازی الیههای مورد نیاز برای پژوهش پتانسیل سیلخیزی در حوضۀ آبریز گرگانرود ،نوبت به اجرای مدل میرسـد
که در بخش بعدی مورد بح قرار میگیرد .با توجه به بررسی منابع و استفاده از نظر کارشناسـان صـاحبنظـر در حوضـۀ
هیدرولوژی ،معیارها و شاخصها در قالب سه خوشۀ هیدروژئولوژی ،توپوگرافی و محیطی و  3زیر معیار (شـبکهی آبراهـه،
شماره منحنی ،مقادیر نفوذ ،گروههای هیدرولوژیک خاك ،پتانسیل تولید رواناب ،شیب ،ارتفـاع ،پوشـش گیـاهی ،کـاربری
اراضی) قرار گرفتهاند .عناصر هر خوشه ضمن آنکه در داخل خود به هم مربوط میشوند ،برخی از آنها ممکـن اسـت بـا
عناصر سایر خوشهها نیز وابسته باشند .این موضوع رواب بین خوشهها و عناصر خوشههای مختل را مشـخص مـیکنـد.
1 . Manmade
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ماتریس حد که وزنهای اهمیت زیرمعیارها نسبت به هدف را نشان میدهند به دست آمده است .در گام بعدی به منظـور
تکمیل شبکه ماتریس حد را در  W21ضرب کرده و نتیجه این مرحله به عنوان وزن نهایی الیهها به کار خواهد رفت.
جدول شماره  .1وزن نهایی الیههای اطالعاتی
وزن نهایی
1/129
1/11
1/131
1/015
1/121
1/115
1/110
1/131
1/111

وزن زیرمعیارها
(ماتریس حد)
1/019
1/005
1/093
1/031
1/012
1/103
1/101
1/053
1/020

زیرمعیار
آبراهه
شماره منحنی
نفوذ
هیدرولوژی خاك
رواناب
شیب
ارتفاع
پوشش
کاربری

وزن معیارها ()W21
1/233

1/013
1/531

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود به ترتیب گروههای هیدرولوژیک ،مقادیر نفوذ ،شـماره منحنـی ،شـبکۀ آبراهـه،
پتانسیل تولید روناب ،کاربری اراضی ،پوشش ،شیب و ارتفاع باالترین درجه اهمیت را در سیلخیزی حوضۀ آبریز گرگـان-
رود دارا هستند .شکل  01الی  51نه الیۀ مورد استفاده و استاندارد شده را نشان میدهد.

شکل شماره  .01طبقه بندی پتانسیل نگهداشت آب در حوضۀ آبخیز گرگانرود؛ شکل شماره  ،09طبقه بندی پتانسیل تولید رواناب در حوضۀ آبخیز گرگانرود

شکل شماره  .01طبقه بندی شمارة منحنی در حوضۀ آبخیز گرگانرود ؛ شکل شماره  .03طبقهبندی فاصله از آبراهه در حوضۀ آبخیز گرگانرود
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شکل شماره  51طبقهبندی گروههای هیدرولوژیک خاك در حوضهی آبخیز گرگانرود؛ شکل شماره  .50طبقهبندی ارتفاع در حوضهی آبخیز گرگانرود

شکل شماره  .55طبقه بندی شیب در حوضۀ آبخیز گرگانرود؛

شکل شماره  .53طبقهبندی کارب ری اراضی در حوضۀ آبخیز گرگانرود

شکل شماره  .51طبقه بندی پوشش گیاهی در حوضۀ آبخیز گرگانرود
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پس از آمادهسازی الیههای اطالعاتی ،با استفاده از عملگر  ORو بر اساس فرمول ( )1الیههای استاندارد شده با ضـرایب
به دست آمده از اجرای مدل تحلیل شبکۀ تلفیق شده و خروجی نهایی که سطحبندی خطر وقـوع سـیل در حوضـۀ آبریـز
گرگان را نشان میدهد به دست میآید.
( * 1.015گروه هیدرولوژیک خاك)  * 1.131( +نفـوذ)  * 1.11( +شـماره منحنـی) ( +فاصـله از آبراهـه * + )1.129
(پتانسیل تولید رواناب * ( + )1.121شیب * ( + )1.103ارتفاع * ( + )1.10پوشش گیـاهی * ( + )1.131کـاربری اراضـی
* )1.111

شکل شماره  .52سطح بندی خطر وقوع سیل در حوضۀ آبخیز گرگانرود

با توجه به شکل  %1.05 ،52مساحت منطقه دارای خطرپذیری بسیار زیاد و %03.11دارای ریسک زیاد خطـر وقـوع سـیل
میباشد که بیشتر این مناطق در قسمت شمال ،شمال شرق و جنوب شرقی حوضـه قـرار دارنـد همچنـین  %03.02دارای
خطرپذیری متوسـ  %52.31 ،دارای ریسـک کـم و  %32.25دارای ریسـک بسـیار کـم مـیباشـند .جـدول  1درصـد و
خطرپذیری وقوع سیل در حوضۀ آبخیز گرگانرود در سطوح مختل را نشان میدهد.
جدول شماره  .1درصد و مساحت خطرپذیری وقوع سیل در حوضۀ آبخیز گرگانرود
کالس
( 0خطرپذیری خیلی زیاد)
( 5خطرپذیری زیاد)
( 3خطرپذیری متوس )
( 1خطرپذیری کم)
( 2خطرپذیری بسیار کم)

درصد مساحت
1.05
03.11
03.02
52.31
32.25

مساحت (کیلومتر)
913.511
0111.912
5503.351
5333.301
1002.151

نتیجهگیری
با توجه به اینکه سیالب هر ساله خسارات قابل توجهی را به تاسیسات و اراضی واقع در مناطق سیلگیر وارد مـینماینـد،
در این پژوهش تحلیل زیستمحیطی سیالبهای استان گلستان در مقیاس زمان و مکان بـا اسـتفاده از سـنجش از دور و
سامانۀ اطالعات جغرافیایی صورت گرفته است .با توجه به نظر کارشناسان صاحبنظـر در زمینـۀ هیـدرولوژی و آشـنا بـه
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منطقۀ  3معیار هیدروژئولوژی ،توپوگرافی و محیطی با  3زیرمعیار شبکۀ آبراهه ،شماره منحنـی ،مقـادیر نفـوذ ،گـروههـای
هیدرولوژیک خاك ،پتانسیل تولید رواناب ،شیب ،ارتفاع ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی بـه عنـوان عوامـل تأثیرگـذار بـر
وقوع سیل انتخاب شدهاند .با استفاده از مدل تحلیل شبکه وزندهی معیارها و زیرمعیارهای مختل انجام شـده و ضـریب
اهمیت هر کدام از این عوامل به دست آمده است که به ترتیب گروههـای هیـدرولوژیک ،مقـادیر نفـوذ ،شـماره منحنـی،
شبکۀ آبراهه ،پتانسیل تولید رواناب ،کاربری اراضی ،پوشش ،شیب و ارتفاع باالترین درجه اهمیت را در سیلخیزی حوضـۀ
آبریز گرگانرود به خود اختصاص داده اند .در این پژوهش سعی شده است که با در نظر گرفتن وضـعیت رطوبـت خـاك و
بارندگی قبلی منطقه میزان نفوذپذیری بررسی شود که در افزایش صحت نتای تاثیرگذار بوده و در پـژوهشهـای صـورت
گرفته در منطقه به این عامل توجه نشده است همچنین در پژوهشهای قبلـی عمومـا از پارامترهـای محـدودتری جهـت
بررسی پدیدة سیالب استفاده گردیده اما در این پژوهش سعی شده است تمامی عوامل مؤثر در وقوع این پدیـده در سـطح
منطقۀ مورد مطالعه بررسی شود.
نتای پژوهش نشان میدهد که  %1.05از سطح منطقه دارای خطرپذیری بسیار باال %03.11 ،خطر پـذیری بـاال%03.02 ،
خطرپذیری متوس  %52.31 ،خطرپذیری کم و  %32.52خطر بسیار کم هستند که باالترین خطر وقـوع سـیل در قسـمت
شرقی ،شمالشرقی و جنوب شرقی حوضه احساس می شود ،الزم به ذکر اسـت کـه بـر اسـاس آمارهـای موجـود در ایـن
منطقـــه بیشـــترین کـــاهش پوشـــش گیـــاهی و تغییـــر کـــاربری رخ داده اســـت .نتـــای ایـــن تحقیـــق بـــرای
سازمانهای اجرایی (نظیر سازمان جهادکشاورزی ،اداره کل منابع طبیعی ،سازمان آب منطقـهای و  )...بـه منظـور برنامـه-
ریزی و مدیریت منابع آب و خاك قابل استفاده است.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
 )0احتشامی مجید و اکرامی عطیه ( .) 0330به کارگیری ابزار مدیریتی ارزیابی راهبـردی محـی زیسـت در مسـیر توسـعه پایـدار،
فصلنامه راهبرد ،سال  ،50شماره ،15صص.05- 01 .
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