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 .1استادیار ،گروه منابع طبیعی ،دانشگاه مالیر ،ایران
 .2دانشیار ،گروه منابع طبیعی ،دانشگاه مالیر ،ایران
 .3مربی ،گروه منابع طبیعی ،دانشگاه مالیر ،ایران
 .4مربی ،گروه آبیاری و زهکشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،ایران
 .5مربی ،گروه منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،ایران
(تاریخ دریافت -1394/05/21 :تاریخ تصویب)1394/07/20 :

چکیده
سیل یکی از بالیای طبیعی است که به خودی خود بهوجود نمیآید ،بلکه اغلب ،چگونگی تغییر کاربری اراضی موجبب ببروز
آن میشود و هرساله خسارتهای جانی و مالی فراوانی ایجاد میکند .در این مطالعه در حوضة گنبدچای ببرای بررسبی تبأثیر
عملیات مکانیکی آبخیزداری بر پهنهبندی سیل ،ابتدا با اسبتااده از رو

فبازیسبازی و  AHPو ترکیبب چهبار نقشبة شبیب،

ارتااع ،کاربری اراضی و ناوذپذیری نقشة پایه تهیه شد و در قدم بعدی با تعیین جانمایی عملیات مکانیکی و تاکیکبندی این
عملیات بر اساس ارتااع سدها و تعیین دامنة تأثیر هر یک از این عملیات مکانیکی با استااده از خطبو تبراز ارتاباعی ،نقشبة
مربو به دامنة تأثیر عملیات آبخیزداری تهیه شد .درنهایت با تلایق نقشة مربو به دامنة تأثیر عملیات آبخیزداری با نقشة پایبه
به بررسی پهنهبندی سیل در منطقة مطالعهشده پرداخته شد .نتایج گرچه تأثیر مثبت حدود  9درصدی عملیات آبخیزداری را بر
کاهش خطرات ناشی از سیل نشان میدهد ،این نتایج در صورت پراکنده بودن مناسب این عملیات و تعداد کافی مبیتوانسبت
تأثیر بیشتری از خود نشان دهد.
کلیدواژگان :پهنهبندی سیل ،عملیات مکانیکی ،فازیسازی ،گنبد چای.AHP ،
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مقدمه
سیل یکی از بالیای طبیعای اسا هاب باب یاوو یاوو
ببوجوو نمیآید ،بلکب عمدتیً چگونگی تغییر هیربر اراضای
موجب بروز آن میشوو هب هرسیلب یسایرت های جاینی و
میلی فراوانی ایجیو میهند .ببطورهلی ،تعیریف بیینشاد از
سیل ،مختلف اس  .بعضی از پژوهشاگران سایل را از نرار
یصوصااییت هیدروسااتیتیکی و بعضاای ویگاار آن را از نراار
یصوصییت هیدرووینیمیکی بررسی میهنند .هر یک از این
یصوصییت بستب بب منطقاۀ مطیلعابشاد اهمیا ییصای
وارو ،باابطااور مثاایل ور ضوضاابهاای شاایر بیشااتر بااب
پینببند سیل از نرر یصوصاییت هیدروساتیتیکی سایل
پروایتب میشوو و ور ضوضبهی طبیعای باب یصوصاییت
هیدرووینیمیکی سیل هب ور این مقیلب بب آن پروایتب شد
اس  ،میپروازند .پینببند سیل بب عنوان یکی از موارو و
راهکیرهی بررسای و هنتارل سایل ور صاورتی ثماربخش
یواهد بوو هب همرا بی اقدامیت هیهش یطرهای نیشای از
سیل مینند اقدامیت سیز ا همرا بیشد و ور مرضلۀ بعد بای
ارزییبی این اقدامیت باب بررسای هایرا باوون ایان عملیایت
پروای  .اقادامیت میایر سایال ور آبخیادوار از طریا
اضداث سیز هی هوچاک و اجارا روشهای بیولاويیکی
مییر سیال ور ووروس تارین نقای ضوضاۀ آبخیاد اجارا
میشوو هب آگیهی از میدان تأثیرگذار این اقدامیت تنیی بی
بیر گیر از مدلهی توزیعی و منطقبا منیسب ،ممکان
اس  .پالت ،[9] 1ور پژوهشهی یوو بی نیم «یطر سیل و
مدیری آن» ،پینببند یطار را باب عناوان شایوۀ هایمالً
مشخصی برا سیمینوهی و مادیری یطارهای نیشای از
عوامل طبیعی ،زیس محیطی یی انسینی هاب از باین آنهای
سیل نید بسییر بیرزتر اسا  ،تعریاف هارو .ثروتای ] ،[2ور
پژوهشی بی عنوان «پینب بند پتینسیل سیلیید ضوضاۀ
آبخید سرا ور شیر» برا پینببند پتینسیل سیلیید
بی استفیو از واو هی مدل  SCSهب بیشتر ور ضوضبهای
فیقد واو هی هیدرومتر هیربرو وارو ،استفیو هرو اس .
بی توجب بب نتییج ،پینبهی پتینسایل سایلییاد  ،ضوضاۀ
آبخید ور شیر بب  4طبقاب بای پتینسایل سایلییاد ها ،
متوسط ،زییو و ییلی زییو طبقببند شد اس هب بیشتر
مسیض ضوضب ور طبقب بی پتینسیل سایلییاد متوساط

1. Plate

قرار وارو هب  35/5ورصد از هل ضوضاب را وربارمایگیارو.
سلطینی ] ،[4بب ارزییبی تأثیر سدهی اصالضی اجراشد بار
سیلیید و سیلگیر ور ضوضۀ آبخید منشیو پروایا ،
هب بدینمنرور از مدل  HEC-HMSبرا مقییسۀ تغییارات
وبی و رفتیر واغ آ قبل و بعاد از اقادامیت اساتفیو هارو.
هیدروگراف سیل بی وورۀ بیزگش هی  2تای  100سایلب ور
وضعی قبل و بعد از اضاداث عملیایت شابیبسایز شاد.
براسیس نتییج شبیبسیز  ،تأثیر سیز هی بر وبی اوج ببطاور
متوسط  9/82و بر ضج سیل  7/75ورصد باوو اسا  .از
طرفی بی افدایش وورۀ بیزگش سیال  ،تاأثیر سایز های بار
هیهش وبی اوج و ضج سیال هیهش ییفتب اس  .روغنای
] ،[3ور ضوضۀ آبخید ضیدر واقع ور اساتین چییرمحایل،
ور پی ارزییبی تأثیر عملیایت آبخیادوار بار تغییار رفتایر
ضوضااب رو میاادان ذییاارۀ رواناای  ،هاایهش ساایال و
ساایلییااد پروایاا  .بررساایهاای صااحرایی و ثباا
مشخصیت مکینی و فیدیکی سیز هی اضداثشد و تحلیال
واو هی را انجیم واو .ور مرضلۀ بعد بی استفیو از مادل SCS
و شبیبسیز سیال ضوضب ،اقدام بب بررسی تأثیر سیز های
هاارو .نتااییج بررساایهاای نشااین ماایوهااد هااب ساایز هاای
اضداثشد  ،ضمن ذییرۀ روانی و تاأثیر بار نفاوذ عمقای
جریین روانی  ،قیور باب هنتارل سایالبی بای وورۀ بیزگشا
ضدوواً  50سیلب اس  .ور ضمن مدلی بارا بارآورو نسابی
تعداو سیز هی مورو نییز متنیسب بی اهداف طرح پیشانییو
شد .بی توجاب باب ضجا بساییر قیبال توجاب فعیلیا های
آبخیدوار انجیمشد ور ضوضبهی آبخید هشور و اهمیا
بررسی اثربخشی این فعیلی هی هب توأم بای هدیناب و صارف
زمین زییو بوو اسا  ،ضارورت بررسای نتاییج عملیایت
آبخیاادوار باار رفتاایر ضوضاابهاای ور ابعاایو مختلااف اماار
اجتنی نیپذیر اس  .بنایبراین ،ور ایان پاژوهش ساعی شاد
ضمن ارزییبی تأثیر عملییت ییوشاد بای اساتفیو از مقایویر
همّی و هیفی ضیصل از بررسیهی صحرایی ،نتییج روشنی
از میدان تغییرات ایجیوشد ور پینب بند سیل ور ایتیایر
مدیران اجرایی قرار گیرو تی نقش میمی ور بیباوو هیفیا
اجرا و ارائۀ برنیمبهی منسج و منطب بار اهاداف بخاش
آبخیدوار ایفی هند.
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مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

ضوضۀ مطیلعبشد  ،از زیارضوضابهای ضوضاۀ آبخیاد وسایع
قر چی بی مسیضتی بایل بار  30هیلاومترمرباع از روساتیهی
وهستین جییاونوشا  ،بخاش شارا واقاع ور مرهاد اساتین
همدان بی مختصیت جغرافیییی " 48º 46‘ 8تی"48º 56‘ 19طاول
شاارقی و " 34º 49‘ 11تاای "34º 56‘ 42عاارش شاامیلی اس ا .
روویینۀ اصلی ضوضب از بلنادترین ارتفیعایت واقاع ور غار و
جنو منطقب سرچشمب میگیرو و پس از پیوساتن باب ساییر
آبراهبهی ویگر واضدهی از نقطۀ یروجی یایرج مایشاوو .بای
توجب بب وورۀ آمایر  25سایلۀ اوارۀ هال هواشنیسای اساتین
همدان ،آ و هوا گنبد چی متفیوت و اوضیع اقلیمای آن از
نرر ضداقل و ضداهثر برووت و بایران ور فصاول سایل متغیار
اس و آ وهاوا سارو هوهساتینی وارو .ضاد متوساط بارف
سیالنب بین  155تی  245میلیمتر اس و سارمی تای  30ورجاۀ
زیر صفر میرسد .میینگین ومی سیالنۀ گنبد چی  11/3°ثب
شد اسا  .همنناین گارمتارین ومای ایان ضوضاب +40°و
سروترین ومی آن -32/8°ثب شاد اسا  .میاینگین بایرش
سیالنۀ گنبد چی نید  317/7میلیمتر انداز گیر شد اس .
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اصالضی اس  .سدهی اصالضی بی توجب باب میادان ضجا
مخدنی هب وارند ،وارا اهمی مربو بب وامنۀ تأثیر یاوو
هستند .ور این پژوهش پس از عملییت صحرایی و جینمییی
ساادهی (شااکل  ،)1باای اسااتفیو از یطااو تااراز ارتفاایعی و
استفیو از روش تعمی نقطب بب سطح وامنب آثایر هار ساد
مشخص شد .ور منطقۀ مطیلعبشد چاون از ضجا سادهی
واو ا وجوو نداش  ،بنیبراین بای توجاب باب اینکاب ارتفایع
سدهی رابطۀ ندویکی بی ضج مخیزن وارند ،ناوع سادهی باب
چییر قس بدون سد ،سدهی هوتی ( 1/5متر) ،متوسط (2
متر) و بلند ( 3متر) تفکیک و ور قدم بعد بی توجب بب نوع
ارتفیع سد ،از روش  1AHPبب واون امتییز بب هار ناوع ساد
اقدام شد .ور اینجی بیشترین امتییز باب ساد واو یواهاد
شااد هااب همتاارین تااأثیر را ور پینااببنااد یصوصااییت
هیدرووینیمیکی سیل واشاتب بیشاد هاب ور ایان یصاو
مربو بب نوع بدون سد اس  .پس از امتییزوهای بای AHP
بب فیز سیز بی استفیو از تیبع  jشکل اقدام شد.

روش پژوهش
نقشۀ پایه

شنیی استعداو نواضی از نرر سیلیید بی تلفیا و ترهیاب
واو هاای هیاادرولويیکی ،واو هاای هواشنیساای ،واو هاای
سنجش از وور و بی بیر گیر از سیست اطالعایت جغرافیاییی
رهییف نوینی اس هب امروز محققین و واناشپژوهاین بارا
پینببند اراضی سیلیید از آن استفیو میهنناد ] .[6بارا
شنیی نواضی سیلیید بستب بب نوع منطقۀ مطیلعبشاد از
یصوصییت هیدروستیتیکی و هیادرووینیمیکی سایل اساتفیو
میشوو هب بارا منایط غیارشایر بیشاتر از یصوصاییت
هیدرووینیمیکی سیل استفیو میهنند .بب همین ولیل ور این
مطیلعب برا تییۀ نقشۀ پییاب از یصوصاییت هیادرووینیمیکی
سیل استفیو شد اس .
دامنۀ تأثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری

یکی از اقدامیتی هب ور ضوضبهای آبخیاد سابب افادایش
زمین تمرهد یی هیهش سارع آ های ساطحی مایشاوو
مربااو بااب تاأثیرات عملیاایت آبخیاادوار میننااد ساادهی

شکل  .1جانمایی عملیات مکانیکی آبخیزداری در منطقۀ
مطالعهشده

پهنهبندی سیل
پینببند سیل ورواقع ابدار اسیسی برا مدیری هایهش
یطرات سیل اس و همننین وسیلبا برا افدایش آگیهی
مسئوالن برا هنترل و مدیری هیربر اراضی و برنیمبهای
توسعۀ ه زمین بی هیهش یطرهی سیل و ضفیظا محایط
1. Analytical Hierarchy process
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زیس اس  .پینببند سیل ورواقع میتواناد بیاینگر میادان
یسیرتهی ببوجووآمد از سیل بیشد .بارا بررسای تاأثیر
عملییت مکینیکی آبخیدوار بر پینببند سایل ور منطقاۀ
مطیلعبشد از فرمول  1استفیو شد.
()1
نقشۀ پییب *وامنۀ تأثیرات عملییت مکینیکی آبخیدوار = پینببند سیل

نتایج
نقشۀ پایه

برا بررسی تأثیر سیز هی اصالضی ،ابتادا باب یاک نقشاۀ
پییب بی مقییس منیسب برا شنیی نواضی سیلیید نییز
اس تی ور مرضلۀ بعاد بای تلفیا نقشاۀ الیابهای ضضاور
واشتن و نداشاتن عملیایت مکاینیکی آبخیادوار منطقاۀ
مطیلعب شد را از نرر تأثیر این عملییت بررسی هارو .بارا
تییۀ نقشۀ پییب ور ضوضۀ مطیلعبشد بی مقیایس 1:25000
از معییرهی زیر استفیو شد:
نقشۀ شیب

شاایب باابمندلااۀ یکاای از پاایرامترهاای اسیساای ور مبح ا
هیدرولوي آ هی سطحی اس ببطاور هاب ایان پایرامتر
نقش اسیسی ور پیسخ هیدرولويیک ضوضبهای آبخیاد وارو.
بنیبراین ،منیطقی هب شیب همی وارند ورواقع ببمندلاۀ یاک
منبع ذییر عمل میهنند و ور نتیجب مقدار قیبل توجیی از
آ هی سطحی ممکن اس بابطاور موقا ور آن ذییار
شوو ] .USDA [10تیبع استفیو شد برا این پیرامتر از نوع
تیبع فیز  jشکل بب صورت افدایشی اس ( .شکل .) 2
نقشۀ جریان تجمعی

یکاای از مااوارو هااب ماایتوانااد وریصااو مطیلعاایت
سیلیید نقش واشتب بیشاد ،مرباو باب نقشاۀ تجمعای
جریین اس  .جی جریین تجمعی سلولهی بار اسایس وزن
سلولهی ور الیب جی جریین (تعداو سلولهییی هب جیا
آنهی بب سم سلول مقصد اس ) تعیین میشوو( ،شکل 2
ج) .بر اسیس قاینون ونتاورث وریصاو رابطاۀ مساتقی
سرع آ بی عم آ  ،تیبع استفیو شد برا این پایرامتر
مینند شیب تیبع فیز بب صورت افدایشی و از نوع  jاس .
نقشۀ سرعت نفوذ

یکی از موارو هب ور پیسخگویی هیدرولويیکی ضوضبهی
آبخید مؤثر اس باب نارس سارع نفاوذ ور ساطح ضوضاب
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مربو اس  .این پیرامتر هب تیبعی از یصوصییت مربو باب
ییک اس بی تأثیر معکوس بر عم آ و بی ور نرر گرفتن
رابطۀ ونتورث ،میتوان تیبع  jشکل وربایرۀ ایان پایرامتر را
هیهشی ور نرر گرف (شکل  2الف).
کاربری اراضی

یکی ویگر از موارو هب میتواناد بار سارع و عما آ
تأثیرگذار بیشاد ،ناوع هایربر اراضای اسا (شاکل  2و).
وریصو همی هرون امتییز هیربر اراضی هب میتواند از
نرر تراه پوشش و نوع پوشاش بیشاد ،ور ایان بررسای از
روش  AHPاستفیو شد .پس از امتیایزوهای ناوع هایربر
اراضی براسیس نوع تأثیرگذار بر سرع آ  ،ورنیییا از
تیبع  jشکل افدایشی برا امتییز نیییی این پیرامتر استفیو
شد (شکل  2و).
جدول  .1مقادیر وزن و رتبۀ تعیینشده برای معیار /
زیرمعیارهای کاربری اراضی در منطقۀ مطالعهشده
رده

معیار

0/69
0/25
0/01
0/044
0/023

اراضی وی
مرتع تراه ه
مرتع تراه متوسط
مرتع تراه زییو
ضریب سیزگیر

ورنییی پاس از امتیایزوهای باب تمایمی پایرامترهای
ییوشد  ،از روش میینگیر ضسایبی باب تییاۀ نقشاۀ پییاب
برا منطقۀ مطیلعبشد اقدام شد (شکل .)3
دامنۀ تأثیر عملیات آبخیزداری

باارا بررساای تااأثیر عملیاایت مکااینیکی آبخیاادوار باار
پینب بند سیل ،بب اضیفب هرون وامنۀ تاأثیر ایان عملیایت
مکینیکی بی نقشۀ مرباو باب یصوصاییت هیادرووینیمیکی
سیل یی نقشۀ پییب نییز اس  .شییین ذهر اس هب این امر بب
زمین بعد از انجیم عملییت آبخیدوار مربو اس  .ورواقاع
برا پینب بند سیل ور زمین قبل از اجرا ایان عملیایت
نییز بب اضیفب هرون نقشب ا اس هب ور آن نقشب هیچگونب
عملیاایت آبخیاادوار صااورت نگرفتااب بیشااد .وریصااو
امتییز وهی بب این نقشب از امتییز مربو بب معییر بدون ساد
برا هل منطقب استفیو شد اس (جدول .)3

نوری و همکاران :ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنهبندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

شکل  2الف .نقشۀ فیز نفوذپذیر

شکل  2ج .نقشۀ فیز جریین تجمعی

شکل  . 2نقشۀ فیز شیب

شکل  2و .نقشۀ فیز هیربر اراضی

شکل  .2پارامترهای محاسبهشده برای تهیۀ نقشۀ پایه
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جدول  .2مقادیر وزن و رتبۀ تعیینشده برای معیار  /زیرمعیارها
تأثیر سازهها در منطقۀ مطالعهشده
رده

معیار

0/69
0/25
0/01
0/044
0/023

بدون سد
سد ه ارتفیع
سد ارتفیع متوسط
سد ارتفیع زییو
ضریب سیزگیر

پهنهبندی سیل

شکل  .3نقشۀ پایۀ منطقۀ مطالعهشده

ورنییی پس از تییۀ نقشۀ مربو بب نقشۀ پییب و نقشۀ مربو
بب وامنۀ تاأثیر عملیایت مکاینیکی آبخیادوار  ،بای اساتفیو از
فرمول  ،1نقشۀ مربو بب پینببند سیل تییب شد.

شکل  .4نقشۀ مربوط به دامنۀ تأثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری

شکل  5الف .وجوو عملییت مکینیکی آبخیدوار

شکل  . 5وجوونداشتن عملییت مکینیکی آبخیدوار

شکل  .5پهنهبندی سیل در صورت وجود (شکل  5الف) و وجودنداشتن عملیات مکانیکی آبخیزداری (شکل  5ب)

نوری و همکاران :ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنهبندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

شکل  6الف .وجوو عملییت مکینیکی آبخیدوار
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شکل  . 6وجوونداشتن عملییت مکینیکی آبخیدوار

شکل  .6طبقهبندی پهنهبندی سیل در صورت وجود (شکل  6الف) و وجودنداشتن (شکل  6ب) عملیات مکانیکی آبخیزداری

شکل  .7درصد مناطق تحت تأثیر پهنهبندی سیل در صورت حضور داشتن و نداشتن سازههای اصالحی

وربیرۀ شکلهی بیال قیبل ذهر اس هاب شاکل  6یاک
نقشاۀ اولیاب از تاأثیر عملیایت مکاینیکی آبخیادوار را ور
منطقۀ مطیلعب شد نشین می وهاد هاب ور واقاع تاأثیر ایان
عملییت را بر هر جد نقشب بی عنوان  Pixelنشین مایوهاد.
از این رو برا یک مدیری نییز بب طبقببند نقشاۀ اولیاب
اس تی وید اولیب و منیسبی برا مدیری بیتار ور ایتیایر
ماادیران قاارار وهااد .از ایاانرو شااکل ور  6باای اسااتفیو از
یوشببند هندسی هب ور این روش پیکسلهی مشیبب ور

یک یوشب قرار میگیرند ،بب  5هالس یوشببند شد اناد
(شکل .)6
بحث و نتیجهگیری
انجیم اقدامیت آبخیدوار بی تأثیرگذار بر اجدا ضوضۀ آبخید
بی تغییر ور رفتیر هیدرولويیکی آن ساعی ور آرامهارون پیساخ
ضوضۀ آبخید ور قبیل بیرش وروو وارو و ور پاییینوسا بای
مدیری وضعی هیدرولیکی روویینب و سایال وشا بارا
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تسییل عبور سیال تالش میهند .از طرفی آگایهی از میادان
تأثیر و ارزییبی عملکرو اجرا عملیایت آبخیادوار ور ناواضی
آسیبپذیر واقع ور پییینوس و وش هی سیالبی مایتواناد
همک شییینی ور ببهیرگیر تدابیر و تصمی گیر صاحیح باب
مدیران ارائب هناد ] .[8ور ایان تحقیا ساعی شاد اسا بای
استفیو از روش  AHPو فایز سایز واو های ،تاأثیر عملیایت
مکینیکی آبخیدوار ور منطقۀ مطیلعبشد را بررسی هارو .باب
همینمنرور ابتدا بی استفیو از  4پیرامتر شیب ،هیربر اراضی،
نفوذپذیر و جریین تجمعی ،بب تییاۀ نقشاۀ پییاب هاب معارف
یصوصییت هیدرووینیمیکی سیل اسا  ،اقادام شاد .ور قادم
بعد نوب بب تییۀ نقشاۀ وامناۀ تاأثیرات عملیایت مکاینیکی
اس تی بی تلفی آن بی نقشۀ پییب ،نقشۀ نیاییی هاب مرباو باب
نقشۀ پینببند سایل ور صاورت ضضاور واشاتن و نداشاتن
عملییت مکینیکی اس  ،تییب شوو .بی توجب بب شکل  7میتاوان
گف هب بیشترین تأثیر مثب عملیایت مکاینیکی آبخیادوار
ور منیط ییلی ه و تی ضدوو منیط بی عنوان یطر ییلای
زییو یی زییو اس  .البتب شییین ذهار اسا هاب تاأثیر ها ایان
عملییت را مایتاوان ور چگاونگی پاراهنش و ها باوون ایان
سیز هی ور منطقۀ مطیلعبشد جس وجو هرو .ورنییی شاییین
ذهر اس هب ور این مطیلعاب بابولیال بررسای نکارون ساییر
عملییت اصالضی ،نمیتوان بب برتر اقدامیت سیز ا پیفشیر
هرو .ورمجموع تلفی آبخیدوار و ترهیبی از عملییت هایهش
سیل و رسو بب همرا عملیایت ذییار سایز روانای های ور
چییرچو اصول مدیری یکپیرچۀ ضوضبهی آبخید میتواناد
مسیر روشنی را ور نیل بب اهاداف ضفیظا از ضوضاب ،پایش
رو مدیران و تصمی گیران قرار وهد ].[1
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