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چکیده
یکی از مهم ترین اقدامات الزم برای پیشگیری و مقابله با اثرات مخرب سیالب ،شناسایی مناطق با بیشترین پتانسیل سیلخیزی در سطح حوزه
آبخیز و زیرحوزههای آن میباشد .در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،مناطق با بیشترین ظرفیت
تولید رواناب و سیل در حوزه آبخیز استان مازندران تعیین شود .در این راستا از الیههای ارتفاع ،شیب ،کاربری اراضی ،زمینشناسی ،شدت جریان
تجمعی و شدت بارش استفاده شد .پس از محاسبه وزن نهایی هرکدام از عوامل ورودی با استفاده از مدل فرآیند سلسله مراتبی در نرمافزار ARC-
 ،GIS10.5از ترکیب الیههای ورودی برای ساخت نقشه درجه سیلخیزی محدوده مطالعاتی در پنج دسته مختلف شامل خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،
کم و خیلی کم استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که  %36/79سطح استان مازندران معادل با وسعت  9244/82 km2دارای خطر
سیلخیزی زیاد و خیلی زیاد است .همچنین تقریباً نیمی از سطح این استان ،معادل با وسعت  ،12028/51 km2در محدوده سیلخیزی متوسط
قرار دارد .نتایج بهدستآمده نشان داد که میزان خطر سیلخیزی در هر یک از ایستگاههای هیدرومتری ،با مشاهدات واقعی تعداد سیالبها که
عمدتاً با دوره بازگشت  50و  100سال هستند تا حد مطلوبی منطبق میباشد .این موضوع بیانگر دقت باالی روش بهکار گرفتهشده و صحت
وزنهای تخصیصیافته به هریک از عوامل مؤثر است که قابلیت بهرهبرداری از نتایج پژوهش برای اقدامات پیشگیرانه آتی را روشن میسازد.

واژههای کلیدی :حوزه آبخیز ،مازندران؛ خطر سیلخیزی؛ مقایسات زوجی.
.
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 -1مقدمه
فرآیند ارزیابی مخاطرات محیطزیستی بهعنوان ابزاری
مناسب برای کمک به برنامهریزی صحیح و وسعت
بخشیدن به پروژههای موجود پایهریزی شده است.
شناسایی اثرات محیطزیستی ،سنجش اهمیت و اولویت-
بندی آنها و ارائه روشهای کاهش اثرات منفی از اهداف
ارزیابی اثرات محیطزیستی بهشمار میآیند .از گامهای
اساسی در جهت کاهش آثار زیانبار ناشی از سیالب،
شناخت مناطق سیلگیر و درجهبندی این مناطق از لحاظ
میزان خطر سیل است تا بر اساس نتایج حاصله بتوان در
رابطه با نحوه استفاده از اراضی و کاربریهای مختلف،
تصمیمگیری نمود و زیانهای ناشی از وقوع سیل را کاهش
داد) .)Vatanfada 2002
) Boudaghpour et al. (2014به بررسی اثرات محیط-
زیستی سیالب با استفاده از فن نقشههای ناحیه سیالبی
در هلیلرود کرمان با توجه به سیالب سال 1992
پرداختند .آنها نشان دادند که سد جیرفت باعث کاهش
منطقه سیالبی از 260haبه  225 haو همچنین کاهش
 20درصدی شدت پیک سیالب شده است .از جمله
تغییرات ناشی از این سیالب میتوان به زیر آب رفتن %60
زمینهای اطراف ،کاهش برخی از گونههای حیوانات و
آبزیان به دلیل از بین رفتن زیستگاهشان ،فراتر رفتن میزان
مس و آهن از حد مجاز استاندارد آن و در نتیجه تغییر
کیفیت آبهای سطحی و تغییر مشخصات خاک منطقه به
دلیل انتقال ذرات ریزتر به پاییندست اشاره کرد.
) Kargar and Shams (2014به بررسی تأثیر سیالب بر
جنبههای فیزیکی و بیولوژیکی محیطزیست پرداختند و
راهکارهایی جهت کنترل اثر سیل بر محیطزیست از جمله
سازههای کنترل (مانند ایجاد مخازن ذخیره آب) و مدیریت
طبیعی سیالب (مانند ایجاد پوشش گیاهی در کناره
رودخانه ،مدیریت رسوبات و افزایش نفوذپذیری خاک با
استفاده از فراهم نمودن امکان زهکشی) ارائه کردندTu .
) et al. (2017تغییرات مورفولوژیکی رودخانهها شامل
فرآیند فرسایش و رسوبگذاری را با استفاده از مدل
هیدرودینامیک و مدل مورفولوژیکی انتقال رسوب تحت اثر
سیالبهای شدید بررسی کردند .آنها با بررسی تغییرات
بستر در سیالبهایی با دورههای بازگشت متفاوت ،نشان
دادند که هر سیالب با توجه به فرآیند فرسایش و

رسوبگذاری باعث تغییرات مورفولوژیکی میشود و
دخالتهای انسانی میتواند باعث تغییر دینامیک رسوبات
در هر واقعه سیالب شودKuei- Hsien Liao et al. .
) (2019به ارزیابی خطر بالقوه جاری شدن سیالبهای
شهری و شناسایی عوامل مؤثر در کاهش خطر سیل
پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن است که رفتار
انسان با محیط ،عوامل محیطی و انسداد در شبکههای
فاضالب شهری از عوامل تأثیرگذار هستند.
همچنین بهمنظور کاهش خطر سیالب پیشنهادشده است
که بهجای مسدود کردن مسیر سیالب ،به سازگاری جریان
سیالبی با محیط طبیعی پرداخته شود .منظور از سازگاری
جریان سیالبی با محیط طبیعی ،کاهش خطرات و آسیب-
های مخرب سیالب به محیط پیرامون از طریق احداث
سازههای هیدرولیکی کاهنده انرژی از قبیل تونلهای
انحراف و سرریزهای جانبی با کمترین میزان دخل و تصرف
در مسیر حرکت طبیعی سیالب میباشد .بهمنظور حداقل
نمودن اثرات مخرب سیالبها ،نقشههای خطر سیلخیزی
و طرحهای کاهش خطرات سیل بایستی با در نظر گرفتن
مالحظات ژئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی حاکم بر حوزه
موردمطالعه ،تهیه و آماده شوند (.)Prime et al. 2016
ازآنجاییکه سیالبها دارای ماهیت چندبعدی (دو و حتی
سهبعدی) با تغییرات مکانی قابلتوجهی هستند ،استفاده
از ابزار  GISبرای تحلیل آنها میتواند بسیار مفید باشد
( .)Zerger 2002تاکنون مطالعاتی با استفاده از نرمافزار
 GISبرای ارزیابی آسیبپذیری مناطق و حوزههای آبخیز
مختلف صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می-
شود.
) Kyung- Soo et al. (2013به بررسی کمیت آسیب-
پذیری خطر سیل در  16استان کره جنوبی با در نظر
گرفتن تغییرات آب و هوایی با استفاده از رویکرد
چندمعیاره فازی و روش وزن مجموع پرداختند .پس از
بررسی نتایج ،دقت تحلیل بر اساس مشاهدات عینی محرز
گردید .سازمانهای مسئول ،در مناطق با ریسک خطر
سیلخیزی باال سامانههای هشداردهنده را تقویت نمودند.
این سامانهها بر اساس تغییرات پیوسته آب و هوایی ،خطر
رخداد پدیده سیالب را پیشبینی کرده و در مواقع الزم
دستور تخلیه مناطق را به ساکنین اعالم مینمودIsmail .
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) and Saanyol (2013به بررسی فنهای سنجش از دور
و سیستم اطالعات جغرافیـایی بهمنظور تولیـد نقشـه
آسیبپذیری سیل در بخشی از رودخانه کادانا واقع در
ایالت گجورات در کشور هند پرداختند .بخش میانی
رودخانه ناحیـه وسـیعی را پوشـش مـیدهـد و از میـان
کالنشهر کادانا عبور میکند و در صورت بروز سیل
آسیبهای بسیاری به مناطق اطراف وارد میشود .آنها در
این مطالعـه بـا استفاده از تصـاویر هـوایی و مـدل رقـومی
ارتفـاع نواحی مستعد سیل را شناسایی کردند و مدل
جریان تجمعی را به کمک مدل رقومی ارتفاع بـه طبقـات
ریسک باال ،ریسک متوسط و ریسک پایین طبقهبندی
کردنـد .بر این اساس ناحیه شمالغربی تا جنوبغربی
حوضه کادانا در خطر آسیبپذیری باالیی قرار دارد .تعیین
مناطق مستعد سیلخیزی و اولویتبندی زیرحوضهها از
نظر پتانسیل سیلخیزی میتواند در مدیریت بهتر سیالب
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بهویژه در حوزههای آبخیز بزرگ ،نقش مهمی داشته باشد.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین پتانسیل سیلخیزی
حوزههای آبخیز استان مازندران بر اساس تحلیل سلسله
مراتبی مبتنی بر  GISبود.

 -2مواد و روشها
با توجه به موضوع و هدف تحقیق که تعیین مناطق سیل-
خیز در استان مازندران است و همچنین بر اساس تجارب
و مطالعات قبلی ،دادهها و الیههای مورداستفاده از اطالعات
سینوپتیکی ایستگاههای هواشناسی ،نقشه توپوگرافی
 1:50000استان مازندران ،نقشه زمینشناسی 1:100000
استان مازندران ،نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی
 1:250000استان مازندران ،تصویر ماهوارهای ETM+
لندست و تصویر ماهوارهای  IRS-LISS IIIاستفاده شد.

شکل  -1موقعیت قرارگیری ایستگاههای هیدرومتری در استان مازندران
Fig.1 Location of hydrometric stations in Mazandaran province

 -1-2مشخصات حوضه مطالعاتی
محدوده موردمطالعه در این پژوهش استان مازندران می-
باشد که با وسعتی معادل  23833 km2حدود  %1/46از
مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .حداقل
ارتفاع این استان از سطح دریا  -40mو حداکثر 5595 m
میباشد .پوشش گیاهی در ارتفاعات باالی  2000 mاز
سطح دریا شامل پوشش گیاهی مرتعی (با غلبه گیاهان
بالشتکی ،گراسهای پایا و درمنه در مناطق با اقلیم نیمه-
خشک) و در ارتفاعات کمتر از  2000mشامل پوشش
گیاهی جنگلی به همراه زیراشکو علفی و در مناطق ساحلی

شامل اراضی زراعی ،جادهها و مناطق مسکونی است .استان
مازندران از نظر منابع آب سطحی شامل مجموعه رودخانه-
هایی است که بین رامسر تا انتهای خلیج گرگان به مساحت
 25642 km2واقعشده و از ارتفاعات شمالی البرز
سرچشمه گرفته و به دریای مازندران میریزند .این رودها
از نظر مساحت سطحی به سه دسته بزرگ ( 10رود)،
متوسط ( 16رود) و کوچک ( 21رود) طبقهبندی میگردند
( .)Hosseinzade 2015بیشتر رودهای جاری در
مازندران دائمی هستند .از سال  1373تاکنون حدود 10
مورد سیل در برخی از شهرستانهای مازندران از جمله
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نوشهر ،چالوس ،کالردشت ،بهشر ،نکا ،محمودآباد و
سوادکوه جاریشده که خسارت زیادی را به این مناطق
وارد کرده است ( Mazandaran Province Water
 .)Organization 2015در این پژوهش از اطالعات 15
ایستگاه هیدرومتری واقع در سطح استان مازندران
استفادهشده است که موقعیت قرارگیری آنها در شکل ()1
نشان دادهشده است .این اطالعات شامل موقعیت
جغرافیایی ایستگاهها و میزان بارش روزانه در طول سالیان
مختلف است.
 -2-2ساخت مدل تحلیلی
 -1-2-2انتخاب عوامل مؤثر

یکی از مهمترین کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی
( )GIS1در مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی ،انجام
طبقهبندی مناطق سیلخیز و تهیه نقشههای مربوط به هر
عامل در محیط نرمافزار  ARC-GISمیباشد .از این
نرمافزار در تهیه و استفاده از نقشه ،گردآوری دادههای
جغرافیایی ،تحلیل اطالعات بر مبنای نقشه ،تولید و به
اشتراکگذاری اطالعات جغرافیایی ،بهکارگیری نقشهها و
اطالعات جغرافیایی در دیگر نرمافزارها در یک پایگاه داده
استفاده میشود .در این پژوهش برای تعیین وضعیت
سیلخیزی حوزههای آبخیز استان مازندران از شش عامل
مختلف مانند نقشه رستری جریان تجمعی ،نقشه رستری
شیب ،نقشه رستری مدل رقومی ارتفاعی ( )2DEMنقشه
رستری شدت بارش ،نقشه کاربری اراضی و نقشه زمین-
شناسی استفادهشده است .علت انتخاب شش عامل مذکور،
تأثیر باالی آنها در تولید سیالب میباشد که این امر
تاکنون توسط محققان مختلفی گزارش شده است

(.)Kazakis et al. 2015
همچنین امکان دسترسی به بسیاری از پارامترهای مذکور
که دارای تغییرات مکانی در سطح حوضه میباشند ،نیز
یکی دیگر از علل اصلی انتخاب آنها در این پژوهش می-
باشد .الیههای رستری شامل مجموعهای از نقاط یا
سلولهایی است که عوارض زمین را در یک شبکه منظم
میپوشاند .بهطوریکه کل سطح گرافیکی نقشه به

شبکهای از سلولهای ریز و منظم با نام پیکسل میشود.
الیه رستری جریان تجمعی یکی از راههای غیرمستقیم
اندازهگیری مساحت یک حوزه آبخیز میباشد که با فاصله
گرفتن از مرز حوضه و حرکت به سمت خروجی حوضه (در
راستای رودخانه) مقدار آن افزایش مییابد ( (Schauble
 .et al. 2008مقادیر زیاد و کم شبکه جریان تجمعی در
یک سلول به ترتیب به معنی خطر سیلخیزی بیشتر و
کمتر نسبت به سایر سلولها میباشد .پارامترهای
توپوگرافیکی شیب و ارتفاع نیز با پیدایش و شکلگیری
سیالب دارای رابطهای عکس هستند )(Kwak and Kondoh 2008
مناطق با ارتفاع و شیب کم نسبت به مناطق مرتفع و
پرشیب از احتمال سیلخیزی به مراتب باالتری برخوردار
هستند .در مناطق با ارتفاع و شیب کم ،رودخانه از توانایی
الزم برای حمل جریان برخوردار نبوده و همین مسئله
موجب افزایش احتمال ایجاد مناطق اشباع و متعاقب آن
افزایش احتمال سیلخیزی بازه موردنظر خواهد شد
) .(Azizian and Shokoohi 2015در بسیاری از
حوزههای آبخیز شدت بارش و شرایط رطوبتی خاک از
پارامترهای بسیار مهم در شکلگیری سیالب می-
باشند) .(Ballesteros et al. 2011نقشه کاربری اراضی بیانگر پوشش
گیاهی مختلف و میزان تراکم آن در محدوده مطالعاتی
است .همچنین ساختار زمینشناسی یک حوضه نیز به
عنوان عاملی شتابدهنده در تولید رواناب بشمار می-
آید ) .(Svoboda 1991عامل مهمی دیگری که در تولید
سیالب نقش مهمی دارد ،شدت بارش میباشد که کم و یا
زیاد بودن آن به ترتیب منجر به تولید سیالب کم و زیاد
خواهد گردید .در این تحقیق و برای ساخت نقشه مکانی
شدت بارش از شاخصی به نام شاخص فورنیر اصالحشده
که رابطه آن بهصورت ( )1است ،استفادهشده است
) .(Morgan 2005همچنین الزم به ذکر است که برای
محاسبه نقشه مزبور ،از اطالعات هواشناسی ایستگاههای
سینوپتیک استان مازندران در بازه زمانی سالهای 1370-
 1392استفادهشده است.
() 1

1

)Geographical Information System (GIS
)Digital Elavation Model (DEM
3
Modified Fournier Index
2
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که 3MFI ،شاخص فورنیر اصالحشده ∑ ،مجموع  12ماه،
 Piمیانگین بارش ماهانه و  Pمیانگین بارش ساالنه هر
ایستگاه هواشناسی است .این شاخص مبین مجموع مقادیر
متوسط شدت بارش ماهانه به ساالنه در یک ایستگاه می-
باشد که در پژوهش حاضر برای ساخت نقشه مکانی
رستری آن از روش درونیابی 1IDWاستفادهشده است.
از میان عوامل مورداستفاده شبکه جریان تجمعی ،شبکه
شیب ،ارتفاع و شدت بارش دارای مقادیر عددی هستند
درحالیکه نقشههای کاربری اراضی و زمینشناسی
بهصورت کیفی میباشند .لذا برای همسانسازی الیههای
مزبور ،تأثیر هر عامل به پنج دسته خطر سیلخیزی الف)
خیلی زیاد ،ب) زیاد ،ج) متوسط ،د) کم و ه) بسیارکم
تقسیم گردید .در عواملی که دارای مقدار عددی هستند از
روش کالستربندی  Jenk’s Natural Breaksدر منوی
 Symbologyبرای ساخت پنج دسته مذکور در محیط
نرمافزار استفاده شد .این روش طوری دادههای موجود را
به دستههای دلخواه تقسیمبندی مینماید .اعضای هر کدام
از دستهها دارای کمترین واریانس بوده و در عین حال با
دستههای دیگر دارای بیشترین واریانس باشند .همچنین
برای عواملی که دارای مقادیر عددی نمیباشند ،نحوه
دستهبندی را میتوان بر اساس تأثیر عامل موردنظر در
تولید سیالب ،در نظر گرفت .بهعنوان مثال ،در نقشه زمین-
شناسی مناطقی از حوضه که دارای ساختار گچی و آهکی

هستند ،نشاندهنده میزان خطر سیالب بسیار کم می-
باشند .همچنین در نقشه کاربری اراضی مناطقی که از نظر
پوشش گیاهی دارای وضعیت ضعیفی هستند ،نشاندهنده
میزان خطر سیالب خیلی زیاد میباشند .برای شناسایی
مناطق مستعد سیلخیزی ضروری است که تمامی الیهها
با یک وزن مشخص با یکدیگر ادغام شوند.
 -2-2-2تحلیل سلسله مراتبی

در ای ـن پــژوهش از روش مــدل فرآینــد سلســله مراتب ـی
( )AHP2اســـتفاده شـــد AHP .تصـــمیمگیرنـــدگان را
قادر میسازد کـه اثـرات متقابـل و هـمزمـان بسـیاری از
وضــعیتهــای پیچی ـده و نــامعین را تعیــین کننــد .ای ـن
فرآیند ،تصمیمگیرنـدگان را یـاری مـیکنـد تـا اولویـت-
هــا را بــر اســاس اهــداف ،دانــش و تجربــه خــود تنظ ـیم
نماینــد؛ بــه نحــوی کــه قضــاوتهــای خــود را بــهطــور
کامل در نظـر گیرنـد .بـرای حـل مسـائل تصـمیمگیـری
از طریــق  ،AHPتمــامی جزئیــات آن بــهدقــت تبیــین
مــیشــود و جزئیــات آن بــهصــورت ســاختار سلســله
مراتبــی ترســیم مــیگــردد AHP .بــر ســه اصــل)1 :
ترســیم درخــت سلســله مراتبــی )2 ،تــدوین و تعیــین
اولوی ـتهــا و  )3ســازگاری منطق ـی قضــاوتهــا اســتوار
اســت ( .)Asgharizade 2019در ایــن پــژوهش بــا
توجــه بــه عوامــل تأثیرگــذار در تعیــین پتانسـیل سـیل-
خیزی سـطح اسـتان مازنـدران ،درخـت سلسـله مراتبـی
مطابق شکل ( )2ترسیم میشود.

شکل  -2سلسله مراتب تعیین پتانسیل سیلخیزی استان مازندران
Fig. 2 Hierarchy for determining the flood potential of Mazandaran province
)Distance Weighting (IDW

1Inverse

)Analytic Hierarchy Process (AHP

محیطزیست و مهندسی آب ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1399

2

336

شهیری طبرستانی و ذکایی

در روش  AHPبــــرای انجــــام مقایســــات زوجــ ـی از
مقیاس  1تا  9بـه شـرح جـدول ( )1اسـتفاده مـیشـود.
تخصیص مقیاسهـای زوجـی بـین عوامـل تأثیرگـذار بـا
استناد بر پـژوهشهـای معتبـر در ایـن زمینـه مـیباشـد
( .)Kazakis et al. 2015ای ـن مقی ـاسهــا در جــدول

( )2نشــان دادهشــده اســت .همچنــین نــر ســازگاری
بــرای مقایســات زوج ـی صــورتگرفتــه مقــدار 0/0154
مــیباشــد کــه کمتــر بــودن آن از عــدد  0/1بیــانگر
ســـازگاری مناســـب مـــابین ســـطوح مقیـــاسهـــای
انتخابشده میباشد (.)Asgharizade 2019

جدول  -1مقیاس )Asgharizade 2019( AHP
Table 1 AHP scale
Degree of
importance
1

Description

Definition
Same importance

The two elements are equally important

3

Relative preference

One element is relatively preferable to the other

5

High preference

One element is much preferred over another

7

Too much preference

One element is much preferred over another

9

Extremely high preference
Intermediate values in
judgments

One element has a great advantage over the other.

2, 4, 6, 8

جدول  -2مقیاسهای زوجی عوامل تأثیرگذار در تعیین سیلخیزی )(Kazakis et al. 2015
Table 2 Couple scales of effective factors in determining flood risk
Elevation

Geology

Precipitation

Land use

Cumulative Flow Slope

Criteria

0.143

0.20

1

0.20

0.5

1

Cumulative Flow

0.167

0.333

2

0.50

1

2

Slope

0.333

1

5

1

2

5

Land use

0.143

0.20

1

0.20

0.5

1

Precipitation

0.333

1

5

1

3

5

Geology

1

3

7

3

6

7

Elevation

2.119

5.733

21

5.9

13

21

Total

پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی برای عوامل ،مقادیر
آنها بهنجار شد .بدین منظور هر کدام از درایههای
ماتریس بر جمع ستونها تقسیمشده و میانگین حسابی هر
سطر محاسبه شد .در جدول ( )3دامنه تغییرات تمامی
عوامل به همراه میزان خطر سیلخیزی آنها آمده است.
در ستون پنجم این جدول ،مقادیر وزن نسبی محاسبهشده
برای تمامی عوامل نشان دادهشده است .همچنین به ترتیب
به سطح خطر سیلخیزی خیلی زیاد و خیلی کم امتیازهای
 5و  1اختصاصیافته است و مابقی سطوح خطر سیلخیزی
در این فاصله قرار دارند .طبق محاسبات صورتگرفته
(جدول  )3عامل ارتفاع با درصد وزنی  %44بیشترین تأثیر

و عوامل شدتجریان تجمعی و بارش با درصد وزنی حدود
 %4کمترین تأثیر را در تعیین وضعیت پتانسیل سیلخیزی
منطقه داشتهاند.
 -3-2صحتسنجی
با ارزیابی تعدادی از جریانهای سیالبی خسارتزای
ر داده در هر حوضه ،وضعیت سیلخیزی آنها نیز به پنج
دسته سیلخیزی الف) خیلی زیاد ،ب) زیاد ،ج) متوسط،
د) کم و ه) بسیارکم تقسیم شد .جهت تائید دبی ثبتشده
بهعنوان دبی سیالبی روشهای متعددی وجود دارد که از
مهمترین آنها مدلسازی هیدرولیک جریان ،استفاده از
مفهوم دبی غالب و بررسی سیالبهای منجر شده به
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 جریان از،چنانچه دبی جریان از دبی غالب بیشتر شود
مجرای طبیعی خود خارجشده و وارد سیالبدشت پیرامون
3  با توجه به دادههای موجود از روش.آبراهه خواهد شد
.استفاده شد

 حداکثر، دبی غالب.خسارتهای مالی و جانی میباشد
میزان دبی جریان در مجرای آبراهه میباشد که بر اساس
 محیط،مشخصات هیدرولیکی مجرا از قبیل مساحت
.خیسشده پیرامون و شعاع هیدرولیکی بهدست میآید

 محاسبه وزن نهایی عوامل مؤثر در تعیین وضعیت پتانسیل سیلخیزی-3 جدول
Criteria

Table 3 final weight of the effective factors for determination of the flood potential
Flood
Weight (AHP
Range
Score
potential
method)
0-488
Very high
5

Elevation (m)

Cumulative Flow
(Pixel)

Slope (Degree)

Precipitation
(MFI)

Land use

Geology

488-1244

High

4

1244-2029

Average

3

2029-2843

Low

2

2843-5595

Very low

1

328000-486867

Very high

5

185000-328000

High

4

84000-185000

Average

3

19000-84000

Low

2

0-19000

Very low

1

0-5.62

Very high

5

5.62-14.46

High

4

14.46-22.76

Average

3

22.76-32.14

Low

2

32.14-68.3

Very low

1

210-280

Very high

5

148-210

High

4

101-148

Average

3

68-101

Low

2

0-68

Very low

1

Urban-coastal areas

Very high

5

Herbaceous plants - groves

High

4

Fruit trees - agricultural lands

Average

3

Forest lands - agriculture

Low

2

Dense forest - mountainous areas

Very low

1

Areas with impermeable rock layers

Very high

5

Areas with clay soils - basalt - granite

High

4

Areas with fine sand - mixed soils
Areas with conglomerate-travertinecoarse-grained texture
Areas with gypsum-lime structure

Average

3

Low

2

Very low

1

Total

44%

4/5%

8%

4/5%

2%

19%

100%
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بررســی آرشــیو شــرکت آب منطقهای مازندران حاکی از
وجود اطالعات بس ـیار ارزشــمندی در زمینه س ـیالبهای
خ سارتزا میبا شد که علیرغم م شکالت متعدد در زمینه
دســترســی به آنها ،در این پژوهش در  15حوضــه ،آمار
تعداد سیالبهای خسارتزا و مقدار دبی متناسب با آنها
جمعآوری و مورداستفاده قرار گرفت .در جدول ( )4تعداد
سیالبهای ثبت شده در ای ستگاههای هیدرومتری واقع در
محدوده مطالعاتی ارائهشــده اســت .همچنین برای ارزیابی
هر چه بهتر روش تحل یل ســـلســـله مراتبی ،وضـــع یت

ســیلخیزی هر کدام از ایســتگاههای مذکور و بر اســاس
تعداد سیالبهای ر داده شده به  5دسته مختلف تقسیم
گردید .دســتههایی که دارای بیشــترین حکمترین تعداد
سیالب ثبت شده میبا شند ،و ضعیت سیلخیزی در آنها
به ترتیب خیلیزیاد و خیلیکم به دســـت آمد .با توجه به
اطالعات مندرج در جدول ( )4میزان خطر ســـیلخیزی
استان مازندران متوسط به باال میباشد که این امر اهمیت
تهیه نق شه پهنهبندی سیالب و انجام اقدامات آبخیزداری
در سطح حوزه را نشان میدهد.

جدول  -4دستهبندی میزان سیلخیزی ایستگاهها بر اساس سیالبهای مشاهداتی ()1392-1370
Table 4 Category of flood hazard at stations based on observational floods
Flood Risk

Number of Floods

Station

Flood Risk

Number of Floods

Station

Low

10

Siah Bishe

Average

22

Alasht

Average

28

Dashte naz

Average

26

Amol

High

37

Gharakhil

High

38

Babolsar

Average

28

Kajour

Average

27

Baladeh

Average

21

Kiasar

Average

41

AmirAbad

Low

18

Gelogah

Average

28

Average

24

Nowshahr

Average

22

Pol Sefid
Ramsar

Average

29

Sari

 -3یافتهها و بحث
در این بخش نقشه عوامل مؤثر در تعیین پتانسیل سیل-
خیزی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی تعیینشده
و در نهایت با قابلیت موجود در نرمافزار  ،ARC-GISارزش
مربوط به هر پیکسل با یکدیگر تلفیق گشت .نقشه نهایی
درجه خطر سیلخیزی استان مازندران بر اساس معیارهای
 6گانه وزندار خروجی تحلیل سلسله مراتبی است.
 -1-3تهیه نقشه عوامل مؤثر
در شکل (-3الف) نقشه خطر سیلخیزی برای مناطق
مختلف محدوده مطالعاتی و بر اساس الیه ارتفاعی منطقه
نشان دادهشده است .با توجه به این شکل ،بخشهای
قابلتوجهی از حوضه مطالعاتی در خطر سیلخیزی خیلی
زیاد و زیاد قرار دارند .بر اساس الیه ارتفاعی ،نواحی ساحلی
دریای خزر به علت دارا بودن کمترین مقدار ارتفاع در
محدوده مناطق مستعد سیلخیزی (با خطر خیلی زیاد و
زیاد) شناساییشدهاند و به ترتیب هرچه از حاشیه دریای

خزر به سمت ارتفاعات باال حرکت شود از خطر سیلخیزی
کاسته میشود .بر اساس نقشه شدت بارش نیز محدوده
مطالعاتی به پنج دسته مختلف از نظر سیلخیزی تقسیم
گردید که نتایج آن در شکل (-3ب) نشان دادهشده است.
با توجه به این شکل ،بخشهای واقع در غرب محدوده
مطالعاتی دارای خطر سیلخیزی زیاد و خیلی زیاد می-
باشند .همچنین مناطق ساحلی دریای خزر به دو بخش
کمبارش (شرق ناحیه ساحلی) و پربارش (غرب ناحیه
ساحلی) تقسیم میشود .حوضههای واقع در بخشهای
جنوبی محدوده مطالعاتی به ترتیب از نظر وضعیت سیل-
خیزی در دسته کم و خیلی کم قرار میگیرند .الزم به ذکر
است که این اطالعات مربوط به میانگین بارشهای ر داده
طی سالهای  1394-1373میباشد .در این سال استان
مازندران با بارشهای کمتری نسبت به میانگین بارش در
طول سالیان گذشته مواجه بوده است .در شکل ( -3ج)
نیز مناطق مستعد سیلخیزی بر اساس نقشه جریان
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شود از مقدار جریان تجمعی متعاقب آن پتانسیل تولید
سیالب سلول کاسته خواهد شد .لذا با توجه به توضیحات
مذکور سلولهایی که در مسیر جریان رودخانهها (بهویژه
رودخانه اصلی و بزرگ) قرار دارند از نظر وضعیت سیل-
خیزی در دسته زیاد و خیلی زیاد قرار میگیرند.

شکل -3وضعیت سیلخیزی بخشهای مختلف محدوده مطالعاتی بر اساس عوامل الف) ارتفاع ،ب) شدت بارش ج) زمینشناسی،
د) شیب ،ه) شبکه انباشت جریان ،و) کاربری اراضی
Fig 3. Flood hazard of different sections based on factors a) height, b) rainfall c) geology
d) slope, e) flow accumulation and f) land use

ارزیابی درجه سیلخیزی بر اساس عامل شیب نیز حاکی
از آن است که نواحی شمالی حوضه و حاشیه دریای خزر

به علت واقعشدن در مناطق کم ارتفاع و عمدتاً مسطح در
محدوده با پتانسیل تولید سیالب زیاد و بسیار زیاد قرار
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میگیرند (شکل -3د) .همچنین هرچه از حاشیه ساحلی
فاصله گرفته میشود از خطر سیلخیزی نیز کاسته می-
شود ،بهطوریکه نواحی جنوبی حوضه بر اساس این عامل
عمدتاً دارای خطر سیلخیزی بسیار کمی میباشند .در یک
جمعبندی کلی میتوان چنین عنوان نمود که نواحی
شمالی و مرکزی محدوده مطالعاتی به دلیل دارا بودن شیب
کمتر ،پتانسیل سیلخیزی باالیی دارند .نقشه زمینشناسی
یکی از الیههای اطالعاتی بهکاررفته در این پژوهش است.
همانطور که در جدول ( )3نیز عنوان شد ،مناطقی که
دارای ساختار و پوشش نفوذناپذیر میباشند دارای پتانسیل
تولید سیالب باالیی هستند و لذا در دسته با خطر سیل-
خیزی خیلی زیاد قرار میگیرند .مناطقی که دارای ساختار
ریزدانه چسبنده (مانند خاک رس و رس لومی) میباشند
نیز از منظر تولید سیالب در دسته با خطر سیلخیزی زیاد
قرار میگیرند .همچنین مناطقی که از نظر زمینشناسی
دارای ساختار درشتدانه (شن و ماسه) با نفوذپذیری باال
هستند ،در دسته مناطق با خطر سیلخیزی متوسط و
مناطق دارای ساختار کنگولومرا ،کارستی و آهکی هستند
در دسته نواحی با خطر سیلخیزی کم و خیلی کم قرار
میگیرند .با توجه به شکل ( -3ه) ،عمده نواحی واقع در
بخشهای جنوبی حوضه به علت واقعشدن در مناطق
کوهستانی از نظر وضعیت سیلخیزی در دسته سیلخیزی
زیاد قرار میگیرند .بخشهای مختلف محدوده مطالعاتی
نیز به فراخور ساختار زمینشناسی متفاوتشان در درجات
مختلف سیلخیزی قرار میگیرند .آخرین عامل مهم در
این پژوهش وضعیت کاربری اراضی محدوده مطالعاتی
است .با توجه به شکل ( -3و) میتوان چنین نتیجه گرفت
که عمده بخشهای محدوده موردمطالعه در دسته نواحی
با خطر سیلخیزی متوسط تا کم قرار دارند .یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در افزایش میزان خطرات ناشی از
پدیده سیالب تغییر کاربری اراضی و دخل و تصرف در
محیطهای طبیعی است که نمونههایی از این آسیبها در
سیالبهای اخیر استان لرستان و فارس مشاهده شد .تغییر
کاربری منجر به خروج جریان آب از حالت طبیعی خود
گشته و چنانچه دبی جریان از ظرفیت مجرای آبراهه بیشتر
گردد؛ منجر به بروز خسارات بسیار زیادی خواهد شد.
نواحی با کاربری شهری ،تاالبها ،نواحی برفی/یخی و
خاکهای برهنه و  ...در دسته با خطر سیلخیزی زیاد و

خیلی زیاد قرار دارند .هرچند الزم به ذکر است که وسعت
چنین مناطقی نسبت به مناطقی که دارای کاربریهای
کشاورزی ،جنگلی و مرتع هستند بهمراتب کمتر میباشد
و لذا میتوان چنین عنوان نمود که برخالف حوضههای
خشک و فاقد پوشش گیاهی ،حوضههای واقع در اقلیمهای
پر بارش و مرطوب از نظر وضعیت پوشش گیاهی در
وضعیت مطلوبی به سر میبرند و همین عامل منجر به
کاهش احتمال تولید سیالب خواهد شد .یکی از بهروزترین
مباحث در زمینه کاهش خطرات سیلخیزی ،ساخت
محیط شهری با محوریت محیطزیست است .نگاهی سازگار
با محیطزیست پیرامون ،چندین سال است که در طراحی
مهندسین شهرسازی در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی
بکار گرفته میشود (.)Vatanfada 2002
 -2-3استخراج نقشه درجه سیلخیزی
بـــا تلفیـــق عوامـــل مختلـــف و اعمـــال وزنهـــای
مربوطـــه منـــدرج در جـــدول ( ،)3توزیـــع مکـــانی
خطــر ســیلخیــزی در ســطح اســتان مازنــدران بــه
دســــت آمــــد کــــه نتــــایج آن در شــــکل ()4
قابــلمشــاهده مــیباشــد .بــا توجــه بــه شــکل (،)4
منـــاطق بـــا خطـــر سـ ـیلخیـ ـزی زیـ ـاد عمـــدتاً در
بخـــشهـــای شـــمالی (اراضـ ـی بـــا ارتفـــاع و شـ ـیب
کـــم) و نیـــز محـــدودههـــای واقـــع در اطـــراف
رودخانـــههـــای اصـــلی و همچنـ ـین محـــدودههـــای
ش ـهری قــرار دارنــد .بخــشهــای جنــوبی و تــا حــدی
مرکـــزی حوضــه نیــز از خطـــر ســیلخیــزی بـــه
مراتـــب کمتـــری برخـــوردار هســـتند .بررســی نتـــایج
بـــهدســـتآمـــده از روش تحلیـــل سلســـله مراتبـــی
حــاکی از آن اســت کــه وضــعیت ســیلخیــزی در
محـــل ایســـتگاههـــای هیـ ـدرومتری بابلســـر ،بنـــدر
امیرآبـــاد ،پـــلســـفید ،قراخیـ ـل و نوشـــهر در دســـته
بــا خطــر س ـیلخی ـزی زی ـاد و خیل ـی زی ـاد قــرار م ـی-
گیرنــد .همچنــین الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن
ایســــتگاههــــا عمــــده ســ ـیالبهــــا دارای دوره
بازگشـــت بـــزرگتـــر از  50و  100ســـاله هســـتند.
میـ ـزان خطـــر ســیلخیـ ـزی تمـــامی ایســـتگاههـــای
هیــــدرومتری در جـــــدول ( )5نشـــــان دادهشـــــده
اســــت .بــــا مقایســــه جــــداول ( )4و ( )5مشــــاهده
مــیشــود ،نتــایج بــهدســتآمــده از تحلیــل سلســله
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مراتبـ ـی بـــا ســـیالبهـــای ر داده تطـــابق مطلـــوبی
دارنـــد کـــه ایـ ـن موضـــوع بیـ ـانگر کـــارکرد مناســـب
ایــن روش جهــت پــیشبینــی ســیلخیــزی اســتان
میباشد.

شکل -4نقشه نهایی مناطق مستعد سیلخیزی در محدوده
مطالعاتی
Fig 4. Final map of flood-prone areas in the study
area

جدول  -5دستهبندی میزان سیلخیزی ایستگاهها بر اساس
تحلیل سلسله مراتبی
Table 5 Classifications of flood hazard of stations
based on hierarchical analysis
Flood Risk

Station

Flood Risk

Station

Low

Siah Bishe

Average

Alasht

Average

Dashte naz

Average

Amol

High

Gharakhil

High

Babolsar

Low

Kajour

Low
Veri High

Baladeh

Average

Kiasar

High

Amirabad

Low

Gelogah

Average

Pol Sefid

High

Nowshahr

Average

Average

Sari

Ramsar

همانطورکه در جدول ( )5مشاهده میشود ،نتایج خروجی
از تحلیل ایستگاههای هیدرومتری بلده ،کجور ،پلسفید و
نوشهر ،اندکی با سیالبهای مشاهدهشده تفاوت دارد که
علت اصلی آن میتواند به تعداد کم سالهای آماری کم
دادههای سیالب و طول کم بازه زمانی برداشت داده در این
ایستگاهها مربوط باشد .همچنین الزم به ذکر است که در
ایستگاههای هیدرومتری که دارای طول آماری باالی 20
سال هستند و همچنین تعداد سیالبهای خسارتزای
بیشتری ثبتشده است ،تحلیل سلسله مراتبی نتایج تقریباً
یکسانی را با سیالبهای مشاهداتی نشان میدهد که این
مسئله با یافتههای )Dalal ughli et al. (2017
و ) Rostami and Kazemi (2017مطابقت دارد.

 -4نتیجهگیری
از گــامهــای اساســی در جهــت کــاهش آثــار زیــانبــار
ناشـی از سـیالب شــناخت منــاطق سـیلخیـز و درجــه-
بنــدی ایـن منــاطق از لحــاظ میـزان خطــر سـیل اســت.
بــر اســاس نتــایج حاصــله مــیتــوان در رابطــه بــا نحــوه
اســتفاده از اراضــی و کــاربریهــای مختلــف از جملــه
توســعه بهینــه آتــی شــهرها و روســتاها ،کشــاورزی،
خــدماتی و تولی ـدی تصــمیمگی ـری نمــود و زی ـانهــای
ناش ـی از وقــوع س ـیل را کــاهش داد .مــوارد ذی ـل نتــایج
اصلی بهدستآمده در این پژوهش میباشند:
 -1حدود  %37سطح استان مازندران معادل با
وسعت  9244/82 km2دارای خطر سیلخیزی زیاد و
خیلی زیاد است و تقریباً نیمی از سطح این استان ،معادل
با وسعت  ،12028/51 km2در محدوده سیلخیزی
متوسط قرار دارد.
 -2نتایج اعتبارسنجی حاکی از عملکرد مناسب روش
تحلیل سلسله مراتبی در شناسایی مناطق با قابلیت سیل-
خیزی زیاد و خیلی زیاد است .ایستگاههای هیدرومتری
بابلسر ،بندر امیرآباد ،پلسفید ،قراخیل و نوشهر در دسته
با خطر سیلخیزی زیاد و خیلی زیاد قرار میگیرند.
 -3نتایج خروجی از تحلیل ایستگاههای هیدرومتری بلده،
کجور ،پلسفید و نوشهر ،اندکی با سیالبهای مشاهداتی
تفاوت دارد که علت اصلی آن کمبود تعداد دادههای
برداشتشده در این ایستگاهها میباشد.
 -4در ایستگاههای هیدرومتری که دارای طول آماری باالی
 20سال هستند و تعداد سیالبهای خسارتزای بیشتری
ثبتشده است ،تحلیل سلسله مراتبی نتایج تقریباً یکسانی
را با سیالبهای مشاهداتی نشان میدهد.
پس از تهیه نقشه سیل ،سازمانهای ذیربط موظفاند
اقداماتی مؤثر در راستای افزایش آگاهی مردم منطقه در
زمان قبل ،حین و بعد از وقوع سیل انجام دهند تا میزان
خسارات مالی و جانی را کاهش دهند .از طرفی اختصاص
مناسب بودجه بر اساس اولویتبندی سطح خطر مناطق
برای احداث سازههای هیدرولیکی از دیگر اقداماتی است
که میبایست توسط تصمیمگیران انجام شود.
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Abstract
One of the most important steps to prevent and deal with the destructive effects of floods is to identify areas
with the highest flood potential in the watershed and its sub-basins. In this research, an attempt was made
to determine the regions with the highest capacity of runoff and flood production in Mazandaran Province
basin using the hierarchical analysis process (AHP) model. On this basis, six factors including heights, slope,
land use, geology, flow accumulation, and rainfall were used. After calculating the final weight of each input
factor using the hierarchical process model in ArcGIS (V. 10.5) software, a combination of input layers was
used to construct a flooding map of the study area in five different categories including very high, high ,
Medium, low, and very little. Results showed that 38.79% of the Mazandaran Province, equivalent to the
area of 9244.82 km2, has a high and very high flooding hazard. Moreover, almost half of this province,
equivalent to the area of 12028.51 km2 has a moderate flooding hazard. The results reveal that flooding
hazard at each hydrometric stations was in good agreement with the historical observations of floods, that
most of them have the return periods of 50- and 100-year. It implies the high accuracy of the method and
the weights assigned to each of the effective factors. This clarifies the usability of this research results for
future preventive implementation.
Keywords: Flooding Hazard Degree; GIS; Mazandaran Basin; Pair Comparison.
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