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چکیده
برای جلوگیری از رخداد سیالب ،باید مناطقی را شناسایی کرد که دارای پتانسیل باالیی در ایجاد این پدیده هستند .این پژوهش
با هدف برآورد ضریب رواناب ،شناخت عوامل مؤثر در سیلخیزی و پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در جنگلهای ارسباران ،حوزه
آبخیز ستنچای ،انجام شد .برای این منظور ابتدا دادهها و اطالعات موردنیاز شامل آمار حداکثر بارش روزانه ،الیههای گروههای
هیدرولوژیک خاک ،شیب ،کاربری زمین ،تراکم پوشش گیاهی و تراکم زهکشی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه
گردید .در ادامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به هریک از شش عامل مؤثر در سیلخیزی حوضه وزن مؤثر
اختصاص داده شد .سپس با تلفیق این الیهها در محیط  ،GISنقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوضه با دوره بازگشتهای
 50 ،25 ،10و  100 yrتهیه شد .نتایج نشان داد که حدود  15تا  %19مساحت حوضه طی دوره بازگشتهای  10تا  100 yrدر
طبقه پتانسیل سیلخیزی متوسط و  1تا  %13در طبقه پتانسیل زیاد قرار گرفت .در طی دوره بازگشتهای  10و  25 yrهیچ
منطقهای از حوضه در طبقه پتانسیل سیل خیزی خیلی زیاد قرار نگرفتند اما در دوره بازگشتهای  50و  100 yrبهترتیب 0/32
و  %0/96از سطح حوضه در طبقه پتانسیل سیلخیزی خیلی زیاد قرار گرفتند .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت با توجه به تراکم
خوب جنگل و پوشش گیاهی ،سیلخیزی منطقه کم بوده و مناطق با پتانسیل سیلخیزی باال در مکانهایی که جنگل تخریب
گردیده ،واقعشدهاند.
واژههای کلیدی :پتانسیل سیلخیزی؛ پهنهبندی؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ جنگلهای ارسباران؛ دوره بازگشت
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 -1مقدمه
سیالب یکی از پدیدههای محیطی است که با تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم بر زندگی انسان ،باعث آسیبهای شدید
اقتصادی در سراسر جهان میشود (.)Khan et al. 2011
عالوه بر این که تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و دخالتهای
غیرمعقول انسان از قبیل ساختوسازهای بیرویه در بستر و
سواحل رودخانهها ،صنعتی شدن ،تغییر کاربریها و سایر
فعالیتها جهت تأمین نیازهای خود و متعاقباً فشار بیشازحد
بر منابع طبیعی ،باعث افزایش شدت و فراوانی رخداد سیالب
در اکثر مناطق جهان شده است ( Jonkman and Dawson
2012؛ Zhu et al. 2007؛ Huong and Pathirana
2013؛  .)Kundzewicz and Stoffel 2016مجموعه
عواملی که باعث میشوند جریان رودخانه از حالت طبیعی و
تعادل خود خارجشده و به یک عامل مخرب تبدیل شود
عبارتاند از :تغییر کاربری اراضی ،تخریب پوشش گیاهی،
درجه اشباع شدن خاک ،تجاوز به حریم رودخانهها ،شدت و
مدت بارندگی ،شیب و نفوذپذیری حوضه ( Enayati and
Yamani 2005؛ Zevenbergen et al. 2010؛ Jha et al.
 .)2012در ایران وقوع سیل بیش از آنکه ناشی از بارشهای
رگباری باشد در رابطه با برهم خوردن تعادل طبیعی و
شرایط جغرافیایی و فیزیولوژیکی منطقه میباشد
( .)Ghanavati et al. 2014در مواقعی که رودخانه نتواند
رواناب تولیدشده در حوضه را بهخوبی انتقال دهد شرایطی
پیش میآید که آب به زمینهای اطراف بستر رودخانه سرریز
میشود و سیل رخ میدهد .هر قسمتی از حوزه آبخیز
پتانسیل مشخصی در تولید رواناب و سیل دارد .پهنهبندی
پتانسیل سیلخیزی روشی است که با در نظر گرفتن این
ویژگیها و همچنین میزان تولید رواناب در هر بخش ،حوضه
را بر اساس توان سیلخیزی پهنهبندی میکند .نتایج تحلیل
تجربی خطر سیل با استفاده از دادههای تاریخی در توکیو
نشان داد که در نظر نگرفتن معیارهای مؤثر در کاهش اثرات
سیل ممکن است آگاهی از خطر سیل را کاهش دهد و
هشدارهای خطر سیل ارائهشده در نقشه خطر سیل ممکن
است توجه مورد انتظار را جلب نکند .یافتهها همچنین نشان
میدهند که سرمایهگذاری در کاهش سیل ارزشمند بوده و
میتواند انعطافپذیری در مناطق آسیبپذیر را افزایش دهد.
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عالوه بر این ،اقدامات احتیاطی ساکنین و تأیید اثربخشی
معیارهای سازگاری جهت کاهش تلفات آتی به کاهش
خطرات سیل کمک میکند ( Sado-Inamura and
 .)Fukushi 2019دینامیک ژئومورفولوژیک و پهنهبندی
خطر سیل در رودخانه بالنکویتو در شمال غربی آرژانتین
موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد برخی زیرساختها
در سیالبهای رخداده آسیبهای جدی دیدهاند (مانند
تخریب  307پل در جادههای استانی) .از عمده دالیل این
رخدادها این است که رشد شهری در طول  30 yگذشته
قابلتوجه و بدون برنامهریزی بوده است و موانع زیادی در
مسیر رودخانه در سراسر مراکز شهری ایجادشده است
( .)Peña-Monné et al. 2018در بنگالدش مطالعهای با
هدف تهیه نقشه پهنهبندی خطر سیل و ارزیابی آسیبپذیری
اراضی کشاورزی و مسکونی در مناطق مستعد سیل انجام
شد .نتایج این بررسی نشان داد اغلب مناطق آسیبپذیر در
مناطق کم ارتفاع و محدوده اراضی کشاورزی واقعشدهاند
(.)Bhuiyan and Baky 2014
یک مطالعه با هدف تعیین پتانسیل سیلخیزی سیالبهای
شدید در استان کامپونگ اسپیو با استفاده از فرآیند تحلیلی
سلسلهمراتب ) ،(AHPسیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISو
اطالعات ماهوارهای انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد که
طبقات سیلخیزی با خطر باال و بسیار باال در قسمت شمال
غربی استان کامپونگ اسپو (کامبوج) بهویژه در امتداد
رودخانهها شناسایی شده است ( Koem and Tantanee
 .)2020همچنین پهنهبندی خطر سیل در استان کوروم
(ترکیه) با استفاده از  AHPمبتنی بر  GISبررسی شد .نتایج
این مطالعه نشان داد استان کوروم در پنج کالس خطر سیل
(بسیار باال ،باال ،متوسط ،کم و بسیار کم) طبقهبندیشده
است .همچنین مشخص شد که  ٪3از کل منطقه در طبقه
خطر سیل بسیار زیاد و  ٪25نیز در طبقه خطر سیل باال
قرارگرفته است (.)Ozturk et al. 2021
) Maleki et al. (2013محاسبه مقدار دبی سیالب و
شناخت عوامل مؤثر بر سیلخیزی حوضه رازآور استان
کرمانشاه با استفاده از روش  ،SCSرگرسیون چندگانه ،ساده
و لگاریتمی را موردبررسی قراردادند .نتایج آنها نشان داد که
مدلهای ارائهشده با سطح اعتماد  0/01قابلقبول بوده و
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عوامل مساحت حوزه آبخیز ،زمان تأخیر و  CNمؤثرترین
عامل در سیلخیزی حوضه به شمار میروند.
) Mahmoodzadeh and Bakoei (2018با استفاده از
فنهای تصمیمگیری چندمعیاره و بررسی نه معیار فاصله از
رودخانه ،ضریب رواناب ،CN ،تراکم جمعیت ،مناطق
مسکونی ،شیب ،کاربری اراضی ،قدمت ابنیه و فضای باز به
پهنهبندی سیالب در شهر ساری پرداختند .نتایج آنها نشان
داد که  %24/12از محدوده منطقه در طبقه خیلی زیاد و
 37%/05در طبقه با خطر خیلی کم قرار داردEsmaeili et .
) al. (2016پتانسیل سیلخیزی حوزه آبخیز گلندرود در
استان مازندران با استفاده از روش تاپسیس 1را موردمطالعه
قراردادند .بعد از تقسیم حوضه موردمطالعه به  12زیرحوضه
و تحلیل  12عامل مؤثر در سیلخیزی ،نتایج آنها نشان داد
که زیر حوضههای  10 ،12و  3با ضریب  0/486 ،0/548و
 0/462بهترتیب رتبههای اول تا سوم زیرحوضههای سیلخیز
قرار گرفتند.
با توجه به رژیمم بارشمی کشمور ،بارشهمای رگبماری و نیمز
ذوب برفهممای زمسممتانه پدیممده سممیل و پیامممدهای نمماگوار
آن را در مقیمماسهممای مختلمم شمماهد هسممتیم .از طرفممی
چممون حوضممه مطالعمماتی در دامنممههای شمممالی قممرهداغ
(ارسمباران) در اسممتان آذربایجممان شمرقی بمما بممارش متوسممط
بممین  350 - 600 mmواقممع گردیممده ،از شممرایط مناسممب
اقلیمممی و ادافیکممی جهممت رخممداد ایممن پدیممده برخمموردار
است .بمه هممین دلیمل در حمال حاضمر بخمش قابملتوجهی
از سممطح حوضممه در محممدوده آبادیهمما بمما تغییممر کمماربری-
های صورت گرفته ،تخریمب شمده اسمت .وجمود هممین اممر
در منطقه و نیمز بما توجمه بمه وسمعت و توپموگرافی ،حوضمه
موردمطالعمممه پتانسمممیل بممماالیی را در تولیمممد روانممماب دارد.
عالوه بمر ایمن تبمدیل کاربریهمای زممین از مرتمع و جنگمل
بممه کشمماورزی و از بممین رفممتن پوشممش گیمماهی ،زمینممه
مناسممبی را بممرای تشممدید سممیالبها فممراهم کممرده اسممت؛
بنممابراین ایممن پممژوهش بمما هممدف بممرآورد ضممریب روانمماب،
شممممناخت عوامممممل مممممؤثر در سممممیلخیزی و پهنممممه-
بنممدی پتانسممیل سممیلخیزی در جنگمملهممای ارسممباران،
حوزه آبخیز ستنچای ،انجام شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
حوزه آبخیز ستنچای  -عاشقلو به مساحت  14615 haاز
نظر موقعیت جغرافیایی  46 40 3/46تا 46 53 19/61
طول شرقی و  38 52 50/01تا  39 47 74عرض
شمالی واقعشده است (شکل  .)1حداکثر ارتفاع منطقه m
 2303و حداقل ارتفاع آن نیز در خروجی حوضه در مناطق
پست ساحلی رودخانه ارس معادل  314 mاز سطح دریا
میباشد .حوضه مطالعاتی در دامنههای شمالی قرهداغ
(ارسباران) در استان آذربایجان شرقی با بارش متوسط بین
 350 - 600 mmدر سال قرار دارد .تیپ درختی این جنگل
ممرز-بلوط و یا بلوط -ممرز و تیپ درختچهای آن قرهتیکان
و قرهمیخ به همراه گیالس درختچهای میباشد .بیشترین
وسعت مراتع این حوزه از تیپ مراتع مشجر ،گراسلندها،
گون ،تیپ آویشن و در نهایت تیپ فورب با زیر تیپهای
مربوطه میباشد .کاربری منطقه موردمطالعه جنگل و در
وسعت محدود مرتع میباشد .در حال حاضر بخش
قابلتوجهی از سطح حوضه در محدوده آبادیها با تحمیل
تغییر کاربری از بین رفته است.
 -2-2روش پژوهش
بهمنظور پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی مبتنی بر مدل
 AHPدر حوزه آبخیز ستنچای  -عاشقلو ،از مطالعههای
مربوط به فیزیوگرافی ،اقلیمشناسی ،خاکشناسی،
ژئومورفولوژی ،جنگل و مرتع و کاربری اراضی در حوضه
آبخیز ستنچای استفاده شد .با استفاده از توزیع پرسشنامه
در بین کارشناسان و مدیران مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی استان
آذربایجان شرقی و تجزیهوتحلیل نتایج آنها با استفاده از
روش  ،AHPدر نهایت با توجه به وزن هر عامل ،شش عامل
شامل شیب حوضه ،گروههای هیدرولوژیک خاک ،رواناب
منطقه ،تراکم زهکشی ،تراکم پوشش گیاهی و کاربری اراضی
بهعنوان مهمترین الیههای مؤثر و تأثیرگذار در سیلخیزی
شناخته شدند و موردبررسی قرار گرفتند .در همین راستا
برای پهنهبندی سیلخیزی حوزه آبخیز ستنچای – عاشقلو
الزم بود که الیههای مؤثر ذکرشده تهیه شوند .این امر با
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جمعآوری اطالعات الزم و سپس با تحلیل آنها در محیط

 ArcGISتهیه شدند.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
Fig. 1 Geographical location of the study area

جهت برآورد رواناب سطحی از رابطه ( )1و مدل CN

استفادهشده است (.)Mahdavi 2002
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که Q ،میزان ارتفاع رواناب برحسب  ،P ،mmارتفاع بارندگی
 24 hدر دوره بازگشتهای مختل  S ،حداکثر توان
نگهداشت سطحی برحسب  mmاست .در رابطه ( )1مقدار
تلفات کل یا  Sبا استفاده از رابطه ( )2برحسب  mmکه با
یک عامل بدون بعد به نام  CNارتباط دارد محاسبهشده
است (.)Mahdavi 2002
() 2

25400
− 254
CN

= S

بعد از آمادهسازی الیههای مذکور اقدام به پهنهبندی پتانسیل
سیلخیزی منطقه موردمطالعه شد .روش بهکاررفته برای
پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در منطقه موردمطالعه ،روش
 AHPمیباشد که یکی از جامعترین سامانههای طراحیشده
برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است .برای انجام
روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،با تدوین پرسشنامه و
توزیع آنها در بین کارشناسان مجرب بخش حفاظت خاک و
آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
آذربایجان شرقی در تخصصهای آبخیزداری ،هواشناسی،
خاکشناسی ،ژئومورفولوژی ،هیدرولوژی ،منابع آب و همچنین
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

جنگل ،میزان تاًثیر پارامترهای فوق در سیلخیزی حوزه
آبخیز ستنچای  -عاشقلو ،از امتیاز بین  1تا  9ارزشگذاری
شد .سپس پارامترهای ششگانه فوق در محیط نرمافزار
 Expert Choiceمقایسه دوبهدویی و وزندهی شدند .در
نهایت پس از تهیه الیهها و وزندهی آنها برای تعیین پهنه-
های سیلخیز ،الیهها در محیط  ArcGISبا یکدیگر تلفیق
شدند و نقشه پتانسیل سیلخیزی برای حوضه به دست آمد.

 -3یافتهها و بحث
در راستای اهداف این مطالعه و تعیین پتانسیل سیلخیزی
منطقه ،ابتدا اقدام به تهیه الیههای فوق شده و سپس تلفیق
آنها در محیط نرمافزار  ArcGISبه شرح ذیل ،انجام شد.
 -1-3تهیه الیه عوامل مؤثر در سیلخیزی
برای انجام مدلسازی ،ابتدا الیههای شش عامل مؤثر در
سیلخیزی حوضه شامل شیب ،گروههای هیدرولوژیک خاک،
رواناب ،تراکم زهکشی ،تراکم پوشش گیاهی و کاربری اراضی
در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه شد .با توجه به نقشه شیب
بیشترین مساحت حوضه در درجه اول در طبقه چهار با
شیب باالی  %30با مساحت  6437 haو در درجه دوم
شیبهای بین  %20-30با مساحت  3753 haرا شامل می-
شوند .که نشاندهنده کوهستانی بودن منطقه میباشد .در
این پژوهش برای تعیین وضعیت زهکشی ابتدا کل حوضه را
به  31زیر حوضه تقسیم شد و سپس تراکم زهکشی در
Environment and Water Engineering
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بخشهای مختل آن محاسبه شد؛ بنابراین بهطور متوسط
تراکم زهکشی در حوضه بین  5/23تا 15/07 km/km2
میباشد .الیه شماره منحنی ( )CNبا توجه به اطالعاتی از
قبیل گروههای هیدرولوژیکی خاک ،کاربری اراضی (نوع
بهرهوری از زمین) ،تراکم پوشش گیاهی و وضعیت
هیدرولوژیکی اراضی برحسب تراکم پوشش و بارش حوضه
 CNتهیه گردید .نقشه تراکم پوشش گیاهی بهعنوان یک
پارامتر تأثیرگذار در تهیه نقشه  CNبسیار حائز اهمیت است

511
که بر اساس مطالعات میدانی به دست میآید .مطابق
نقشههای پوشش جنگل و مرتع ستنچای-عاشقلو ،بیشترین
تراکم پوشش گیاهی را مناطق حاشیه رودخانهای و
شیبهای شمالی حوضه در ارتفاعات دارا هستند .برای تهیه
الیه گروههای هیدرولوژیکی خاک ،اراضی حوضه بر اساس
توان ایجاد رواناب ،در چهار گروه ( )A,B,C,Dتقسیمشده
است.

شکل  -2طبقهبندی الیههای عوامل مؤثر در سیلخیزی حوزه آبخیز ستنچای – عاشقلو :ال ) -شیب ،ب) -تراکم زهکشی ،ج) -تراکم
پوشش گیاهی ،د) -گروههای هیدرولوژیک خاک ،ه) -کاربری اراضی ،و ی) -شماره منحنی
)Fig.2 Classification of flood factors in Satan chai-Asheghloo Watershed a) Slope, b) Drainage Density, c
Density of Rangeland and Forest Cover, d) Soil Hydrologic Groups, e) Landuse, and f) CN
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برای تهیه نقشه گروههای هیدرولوژیکی خاک از اطالعات
مربوط به مطالعات خاکشناسی منطقه ،تعیین نوع خاک و
شدت نفوذپذیری آن استفاده شد .در حوزه آبخیز ستن چای
– عاشقلو شامل کاربریهای جنگل ،مرتع ،زراعت دیم،
زراعت آبی ،مناطق مسکونی و نیز اراضی ساحل رودخانه
وجود دارد که الیه آن در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه
گردید .نقشه الیههای ذکرشده به تفکیک در شکل ( )2نشان
دادهشده است.

در گام بعدی پهنههای بارشی  24 hبا دورهای بازگشتهای
 50 ،25 ،10و  100 yاز روی دادههای مربوط به حداکثر
بارش روزانه مطابق آمار هواشناسی و اقلیم منطقه انتخاب و
طبق رابطه ( )1ارتفاع رواناب منطقه برای دورههای بازگشت
مختل به تفکیک برای هریک از زیرحوضهها به دست آمد
(جدول .)1

جدول  -1تعیین مقدار رواناب زیرحوزههای آبخیز ستن چای  -عاشقلو با دوره بازگشتهای مختل بارش 24 h
Table 1 Determining of runoff in the sub-basins of Satan Chai-Asheghloo watershed using 24-hour Rainfall in
different return periods
Area
S
Subbasin
CN
P10
P25
P50
P100
Q10
Q25
Q50
Q100
)(km2
)(mm
S1
9.75
69.85 109.64 55.56 66.9 75.31 83.66
7.9
13.08 17.48
22.24
S2
31.74
72.43
96.68
55.56 66.9 75.31 83.66
9.87
15.68 20.52
25.7
S2-1
3.03
62.45 152.73 55.56 66.9 75.31 83.66
3.52
6.99
10.15
13.71
S2-2
9.71
55.46 203.99 55.56 66.9 75.31 83.66
1
2.96
4.99
7.44
S2-3
0.92
49.97
254.3
55.56 66.9 75.31 83.66
0.09
0.95
2.14
3.75
S2-4
3.06
44.5
316.79 55.56 66.9 75.31 83.66
0
0.04
0.43
1.22
S2-5
12.98
42.36 345.62 55.56 66.9 75.31 83.66
0
0
0.11
0.59
S3
41.92
41
365.51 55.56 66.9 75.31 83.66
0
0
0.01
0.3
S4
17.84
38.85
399.8
55.56 66.9 75.31 83.66
0
0
0
0.03
S5
9.35
68.49 116.86 55.56 66.9 75.31 83.66
6.95
11.81 15.98
20.52
M1
0.7
63.33 147.07 55.56 66.9 75.31 83.66
3.95
7.61
10.92
14.62
M2
0.85
79.02
67.44
55.56 66.9 75.31 83.66 16.16 23.61 29.57
35.78
M3
0.2
79
67.52
55.56 66.9 75.31 83.66 16.14 23.58 29.54
35.75
M4
0.53
79
67.52
55.56 66.9 75.31 83.66 16.14 23.58 29.54
35.75
M5
0.32
79.41
65.86
55.56 66.9 75.31 83.66
16.6
24.14 30.17
36.44
M6
0.45
79
67.52
55.56 66.9 75.31 83.66 16.14 23.58 29.54
35.75
M7
1.04
79.03
67.4
55.56 66.9 75.31 83.66 16.17 23.62 29.58
35.8
M8
4.99
72.39
96.88
55.56 66.9 75.31 83.66
9.84
15.64 20.47
25.64
M9
1.52
70.2
107.82 55.56 66.9 75.31 83.66
8.15
13.42 17.88
22.69
M10
1.97
45.15 308.57 55.56 66.9 75.31 83.66
0.13
0.09
0.57
1.46
M11
0.38
60.79 163.83 55.56 66.9 75.31 83.66
2.78
5.89
8.77
12.06
M12
1.09
32.99 515.93 55.56 66.9 75.31 83.66
0
0
0
0
M13
1.26
36.8
436.22 55.56 66.9 75.31 83.66
0
0
0
0
M14
1.49
54.57 211.46 55.56 66.9 75.31 83.66
0.78
2.57
4.46
6.77
M15
1.73
62.81 150.39 55.56 66.9 75.31 83.66
3.69
7.24
10.46
14.07
M16
0.33
78.42
69.9
55.56 66.9 75.31 83.66 15.51
22.8
28.66
34.79
M17
0.21
78.3
70.39
55.56 66.9 75.31 83.66 15.38 22.64 28.48
34.59
M18
1.57
70.25 107.57 55.56 66.9 75.31 83.66
8.19
13.47 17.94
22.76
M19
0.82
74.6
86.48
55.56 66.9 75.31 83.66 11.74 18.08 23.29
28.81
M20
0.59
72.84
94.71
55.56 66.9 75.31 83.66 10.21 16.12 21.03
26.27
M21
0.15
74.36
87.58
55.56 66.9 75.31 83.66 11.52 17.81 22.98
28.46

 -2-3پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی مبتني بر مدل
تحلیل سلسله مراتبي
روش بهکاررفته برای پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در
منطقه موردمطالعه ،روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
میباشد که یکی از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است .برای انجام روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شش معیار موردنظر ،در جمع
کارشناسان مجرب بخش حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
در تخصصهای آبخیزداری ،هواشناسی ،خاکشناسی،
ژئومورفولوژی ،هیدرولوژی و منابع آب و همچنین جنگل و
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مرتع مشورت و میزان تاًثیر پارامترهای فوق در سیلخیزی
حوزه آبخیز ستنچای  -عاشقلو ،با امتیاز بین  1تا  9ارزش-
گذاری شد (جدول  .)2سپس پارامترهای ششگانه فوق در

محیط نرمافزار  Expert Choice 11مقایسه دوبهدویی و
وزندهی شدند (شکل .)3

جدول  -2مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
Degree of Importance
1
3
5
7
9
2-4-6-8

Table 2 Preference values for pairwise comparisons
Description
Definition
The two elements are equally important
Same importance
One element is relatively preferable to the other
Relative preference
One element is much preferred over another
High preference
One element is much preferred over another
Too much preference
One element has a great advantage over the other.
Extremely high preference
Intermediate values in judgments
Intermediate

شکل  -3ماتریس مقایسه زوجی معیارها در روش AHP
Fig. 3 Paired comparison matrix of criteria in AHP method

بعد از تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و تجزیهوتحلیل معیارها
با استفاده از روش  ،AHPوزن معیارها بهدست آمد (شکل
 .)4در بین عوامل موردبررسی ،عامل رواناب بیشترین وزن را
به خود اختصاص داد که دلیل آن تأثیر مستقیم حجم رواناب
در ایجاد سیل است .در بین سایر عوامل ،گروههای
هیدرولوژیکی خاک به لیل استفاده شدن در تهیه الیه رواناب

و همچنین به لیل آنکه تأثیر مستقیم آن در سیلخیزی
نسبت به سایر عوامل کم است کمترین وزن را به خود
اختصاص داده است .در رتبه بعدی عوامل ضریب زهکشی و
شیب قرارگرفته است که بهدلیل تأثیری که در تمرکز رواناب
و سرعت آن دارند وزن بیشتری را به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -4وزن دهی هر یک از فاکتورها در روش AHP
Fig. 4 Weighting of each factor in AHP method
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 -3-3امتیازدهي الیهها

(جدول  .)3این امتیازدهی به خاطر این است که الیههای
درونی هر معیار از خود رفتار یکسانی را در رابطه باهدف
نشان نمیدهند .درنهایت الیهها باهم تلفیقشده و نقشه
پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی به دست آمد.

پس از وزندهی الیهها ،تکتک آنها را در محیط GIS

طبقهبندی و بر اساس نظر کارشناسی و مشخصات منطقه به
هر یک از طبقات امتیازی از  0 - 1اختصاص داده شد

جدول  -3امتیازدهی طبقات الیههای مختل جهت تهیه رواناب حوزه آبخیز ستن چای – عاشقلو
Table 3 Scoring the classes of different layers for the preparation of runoff from Sotan Chay watershed
Asheghloo
Criteria
Class
Score
Layer W.
Dense forest
0.05
Semi-dense forest
0.1
Thin forest
0.15
Good pastures
0.05
Land use
Medium rangelands
0.15
0.052
watery Agriculture
0.15
Dry farming
0.2
River bed
0.3
Village
0.3
Dense
0.1
Semi-Dense
0.2
Vegetation density
0.062
Poor
0.3
Very poor
0.4
0-8
0.1
8-20
0.2
)Slope (%
0.158
20-30
0.3
<30
0.4
0-6
0.05
6-12
0.1
12-18
0.15
)Runoff (mm
0.47
18-24
0.2
24-30
0.25
30-37
0.3
A
0.1
B
0.2
Soil Hydrologic Groups
0.033
C
0.3
D
0.4
5-7
0.05
7-9
0.1
)Drainage Density (Km/km2
9-11
0.2
0.224
11-13
0.25
13-15.1
0.35

 -4-3تلفیق الیههای اطالعاتي

تلفیق شدند و نقشه پتانسیل سیلخیزی برای حوضه بهدست
آمد.

که در آن =Y :سیلخیزی حوضه =a ،روانماب =b ،شمیب=c ،
تراکم زهکشی =d ،تراکم پوشش گیاهی =e ،کماربری اراضمی،
 =fگروههای هیدرولوژیک خاک با اجرای رابطه فموق بمر روی

الیههما بما دسمتور  Raster Calculatorدر محمیط نرمافمزار
 ،ArcGISنقشه پتانسیل سمیلخیزی بما دوره بازگشمتهای
 100 y ،50 ،25 ،10حوضمممه بمممهدسمممت آممممد (شمممکل )5

پس از تهیه الیهها درنهایت برای تعیین پهنههای سیلخیز،
الیهها با توجه به رابطه ( )3در محیط  ArcGISبا یکدیگر
()3
Y = 0.47a + 0.158b + 0.224c + 0.062d + 0.052e + 0.033f
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شکل  -5پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی در حوزه آبخیز ستن چای – عاشقلو با دوره بازگشتهای مختل  :ال (  ،10ب)  ،25ج) ،50و د)
10 y
Fig.5 Zoning of flood potential in Sotan Chay-Asheghlou watershed with different return periods: a) 10, b) 25,
c) 50, and d) 100 y

همانطورکه شکل ( )5نشمان میدهمد پهنمههمای سمیلخیمز
برای دورههمای بازگشمت مختلم الگموی یکسمانی را نشمان
میدهند .طبمق نقشمههما بمیشتمرین پتانسمیل سمیلخیزی
در منمماطق شمممالی و در شممیبهای جنمموبی حوضممه اسممت
کممه بممه ارتفمماعهممای میممانی سممتنچممای معطمموف میشممود.
بررسممی الیممههممای بهکاررفتممه در پهنممهبنممدی پتانسممیل
سیلخیزی منطقه نشمان میدهمد کمه ایمن منماطق ازلحما
شممیب زمممین بیشممترین مقممدار را دارا هسممتند .همچنممین
کاربری این زممینهما بیشمتر از نموع بمایر و مراتمع ضمعی و
یمما درختچممه متشممکل از سممیاهتلممو و قممرهتیکممان بمما زیممر
اشکوب مراتع فرسموده اسمت کمه شمرایط مناسمبی را بمرای
ایجمماد سممیل بممه وجممود مممیآورد .ایممن نتممایج بمما یافتممههممای
دیگممر پژوهشممگران مطابقممت دارد ( Esmaeili et al.
2016؛ .)Mousavi et al. 2016
در رابطه با مناطق غربی حوضه باید گفت که اگرچمه روانماب
تولیدی در این مناطق به اندازه ارتفاعات شمالی است اما بمه-

دلیل وجود شرایطی همچون پوشش گیاهی متراکمتر ،تمراکم
زهکشی پایین و نیز کاربری جنگل و مرتع بما وضمعیت بهتمر
باعممث شممده اسممت کممه ایممن منمماطق در طبقممه بمما پتانسممیل
سیلخیزی کم و خیلیکم تا متوسط قرار گیرند .شیب زممین
در ایممن منمماطق در کمتممرین حممد خممود و زیممر  %15اسممت و
همچنین این مناطق بهدلیل دارا بمودن گمروه هیمدرولوژیکی
خاک نوع  Aرواناب کمی را تولید میکند کمه بمهنوبمه خمود
تأثیر بسزایی در سیلخیزی یک منطقه ایفا میکنمد .منماطق
جنوبی حوزه به دلیل پوشش گیاهی متراکم از جنگل و خاک
مناسب معموالً از مالیسل 1و دارا بودن شرایط هیدرولوژیکی
مناسب با گمروههمای هیمدرولوژیکی خماک  Aحتمی در دوره
بازگشتهای  100 yrاز پهنه سیلخیزی خیلی کم برخوردار
میباشد .این یافتهها با نتایج دیگر پژوهشگران مطابقمت دارد
Lotfifar
Abedini؛
and
Fathi
(2015
2016؛).Nasrinnejhad et al. 2014
1

Molisol
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نتایج نشان داد که حدود  15تا  %19از مساحت حوضه طی
دورههای  10تا  100 yدارای پتانسیل سیلخیزی متوسط
بوده و  1تا  %13دارای پتانسیل زیاد میباشد .در طی دوره-
های بازگشت  10و  25 yهیچ مناطقی از حوضه در طبقه
پتانسیل سیلخیزی خیلی زیاد قرار نگرفتند اما در دورههای
بازگشت  50و  100 yبهترتیب  0/32و  %0/96از سطح

حوضه در طبقه پتانسیل خیلی زیاد قرار گرفتند (جدول .)4
بر همین اساس میتوان جهت مدیریت سیل در سطح منطقه
و شناسایی مناطق با پتانسیل سیلخیزی باال ،جهت
جلوگیری از بروز خسارتهای احتمالی اقدامات مدیریتی
مناسب در نظر گرفت.

جدول  -4درصد مساحت طبقات سیلخیز برای دورههای بازگشت مختل بارش
Total
14433.46
100
14433.46
100
14433.46
100
14433.46
100

Table 4 Percentage of flood hazard classes area for rainfall in different return periods
The flood hazard classes
Very low
Low
Medium
Very
Very High
)Area (ha
3035.13
8576.56
2108.1
691.59
21.35
)Area (%
21.03
59.42
14.61
4.79
0.15
)Area (ha
3529.65
7841.65
2070.36
882.73
109.07
)Area (%
24.45
54.33
14.34
6.12
0.76
)Area (ha
3520.26
8218.31
1768.21
787.91
139
)Area (%
24.39
56.94
12.25
5.46
0.96
)Area (ha
7783.92
3149.9
2277.42
1084.84
138.36
)Area (%
53.93
21.82
15.78
7.52
0.96

 -4نتیجهگیری
این پژوهش باهدف برآورد ضریب رواناب ،شناخت عوامل
مؤثر در سیلخیزی و پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوزه
آبخیز انجام شد .برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر در
سیلخیزی منطقه مشخص و درنهایت با استفاده از روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به هریک از این عوامل وزن
مؤثر اختصاص داده شد .سپس با تلفیق این الیهها،
نقشه پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوضه با دوره بازگشت-
های مختل ( 50 ،25 ،10و  )100 yتهیه شد .بهطورکلی با
توجه به نتایج این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که:
 -1بمما توجممه بممه نتممایج بهدسممتآمده و تعیممین میممزان
حساسیت منطقه بمه وقمایع سمیالبی بما دوره بازگشمتهمای
مختل ممیتموان نتیجمه گرفمت بما توجمه بمه تمراکم خموب
جنگممل و پوشممش گی ماهی ،س میلخیزی منطقممه کممم بمموده و
درصممد کمممی از منطقممه از حساسممیت بمماالیی برخمموردار
است.
 -2هممیچ سممطحی از حوضممه در دوره بازگشممتهممای پممایین
در طبقممه پتانسممیل سممیلخیزی خیلممی زیمماد قممرار نگرفتنممد،
اممما در دورههممای بازگشممت  50و  100 yبممهترتیممب 0/32
و  %0/96از سممطح حوضممه در طبقممه پتانسممیل خیلممی زیمماد
قممرار گرفتنممد .بممر همممین اسمماس مممیتمموان جهممت مممدیریت
سممیل در سممطح منطقممه ،شناسممایی منمماطق بمما پتانسممیل
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،3پاییز 1400

Tr

N

10

1

25

2

50

3

100

4

سممیلخیزی بمماال و همچنمممین بممرای جلمموگیری از بمممروز
خسممارتهممای احتمممالی ،الزم اسممت اقممدامات مممدیریتی
مناسب در نظر گرفته شود.
 -3بمما روی همممانممدازی نقشممه کمماربری اراضممی و نقشممه
پتانسممیل سممیلخیممزی حوضممه مشممخص شممد منمماطق بمما
پتانسیل سیلخیزی بماال در مکمانهمایی بما کماربری جنگمل
تنممک و مراتممع بمما وضممعیت متوسممط و ضممعی واقعشممدهاند؛
بنابراین میتموان گفمت کمه تخریمب جنگمل و چمرای بمیش
از حممد باعممث از بممین رفممتن پوشممش در برخممی منمماطق و
متعاقب ماً باعممث افممزایش حساس میت منطقممه بممه س میلخیزی
شده است.

سپاسگزاری
از ممممدیر کمممل و کارشناسمممان محتمممرم اداره کمممل منمممابع
طبیعمممی اسمممتان آذربایجمممان شمممرقی و همچنمممین مرکمممز
تحقیقممات و آممموزش کشمماورزی اسممتان مخصوصمما پرسممنل
بخممش تحقیقمماتی حفاظممت خمماک و آبخیممزداری کممه در
انجممام ایممن مطالعممه کمممال همکمماری را داشممتهانممد ،مراتممب
قدردانی و سپاسگزاری خود را اعالم میداریم.

نحوه دسترسي به دادهها
دادههممما در صمممورت نیممماز ،از طریمممق ایمیمممل از طمممرف
نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
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Case Report

The Zoning of Arasbaran Forests Flood Hazard Based on Analytic
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Abstract
To prevent the occurrence of floods, it is necessary to identify areas having high potential for this
phenomenon. The aim of this research was to estimate runoff coefficient, understanding the effective
factors in flooding, and the flood hazard of Arasbaran forests (Sotanchai basin). For this purpose, first,
the required data, including the maximum daily precipitation, soil, slope, land use, vegetation density
and drainage density layers, were prepared in geographic information system (GIS) environment. In
the following using the analytic hierarchy process (AHP) method, an effective weight was assigned to
each of the six factors influencing the flood hazard of the basin. Through applying the weight of each
layer and combining it, the flood hazard zonation map of the basin was prepared with different return
periods (10, 25, 50, and 100 years). The results showed that 15 - 19% of the basin area had a medium
flood potential during the period of 10 to 100 years and 1-13% had a high flood hazard. During the
10- and 25-year return periods, no area of the basin was in the flood hazard category, but in the 50and 100-year return periods, 0.32 and 0.96% of the basin area were in the very high flood hazard
category, respectively. Generally, it can be concluded that due to good forest density and vegetation,
flood hazard was low in the region, instead areas with high flood hazard were located in areas, where
forests have been destroyed.
Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP); Arasbaran Forests; Flood Hazard; Return Period;
Zoning
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