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 چکیده

 یهاا  برناماه اجارای   .ردیا گ یما و جااری شادن سایقب قارار      هاا  رودخانهطغیان آب  ریتأثسطح وسیعی از کشور تحت  هرساله
کااهش   بارای موجاود در هار حو اه و تاقش      یها تیمحدودو  ها لیپتانسآمایشی در راستای مدیریت خطر سیل با تشخیص 

باا   خطرمادار  شیآماا  جدیاد  رویکرد معرفی ،قیتحق نیا یاصلهدف . چشمگیری دارد تأثیراتوری ارا ی  سیقب و افزایش بهره
احتمال و حساسیت سیل حو اه باا اساتهاده     ۀنقش ۀمنظور تهی به است.دشت کاشان  زیآبخ ۀحو ، در سیل خطر ۀپهنتوجه به 

پارامترهای طبقات ارتهاعی، درصد شیب، انحنای زمین، شااخص رطوبات توپاوگرافی، تاوان آبراهاه، میاانگین        از ،EBFمدل از 
 پارامترهاا هماۀ   ابتادا  شاد.  استهادهدشت کاشان حو ۀ در  شناسی، نوع خاک و کاربری ارا ی سنگ خانه،از رود فاصله بارندگی،

 تصااویر از  5387و  8312 یهاا  ساال کاربری  ۀنقش ۀتهی یبرا با فرمت رستری تهیه شدند. Arc GIS10.4 افزار با استهاده از نرم
موقعیات   ۀنقشا  ساس   .دشو الگوریتم حداکثر احتمال استهاده  ENVI5.3افزار  ( و نرمOLI) 1( و MSS) 2لندست ای  ماهواره

( و درصاد  73نقطاه )  843متشاکل از   ییهاا  گروهصورت تصادفی به  به نقاط تهیه شد.گیر در منطقه  سیل ۀنقط 583جغرافیایی 
از  هار طبقاه  رای احتمال رخاداد سایل با    و بعد از آن واسنجی و اعتبارسنجی تقسیم شدند ترتیب برای ( بهدرصد 33نقطه ) 64

نهاایی  نقشاۀ  گاذاری   هام  رویو باا اساتهاده از تواباع     دشمربوط اعمال  یها هیالآمده در  دست هب یها وزنپارامترها محاسبه شد. 
اساا  تواباع فاازی    بر ،هاا  تیمحادود معیارهاا و   ۀدر دو دسات  ،در سایل  مؤثرعوامل  سس  دست آمد. هبندی خطر سیل ب پهنه

نهاایی آماایش    ۀدر نهایات نقشا   گاذاری شادند.   هام  یرو WLCدهی و با مدل  وزن AHPاده از روش استانداردسازی و با استه
 هاای آماایش خطرمادار هار دو     نقشاه  در نشان داد کاه  جینتا آمد. دست هب 5387 و 8312 یها سالخطرمدار براسا  کاربری 

درصاد  کمتارین   ،متوسا   طبقاۀ زی باا  و کااربری کشااور   (درصد 7/61و  63 بیترت بهدرصد )سال، کاربری حهاظت بیشترین 
 .هستندرا دارا دشت کاشان حو ۀ از مساحت ( درصد 384/3و درصد  32/3 بیترت به)

 .EBFمدل مدل آمایش خطرمدار، سیل،  خطر حو ۀ آبخیز دشت کاشان، :های کلیدی واژه

                                                           
  33868624518، تلهن: نویسندة مسئول    Email: yarahmadi.d@lu.ac.ir 
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 مقدمه

موجاب  ماین  زکااربری   ةبلکه نحو ،دیآ ینمخود به وجود  بهسیل از بقیای طبیعی است که خود

. طی یک مرحلاه  دشو سبب میخسارات جانی و مالی فراوانی را  . سیل، هرسالهشود یمبروز آن 

و  کناد  میرودخانه طغیان  ،فراز غیرمعمول رودخانه با خارج شدن جریان آب از بستر قانونی آن

درصاد تلهاات    33حادود  در در آسایا   .]6[ بارد  یما نواحی مجاور ساحل رودخانه را به زیار آب  

 یهاا  لیسا ، 8331ایاران در ساال    .]86[اسات  سایل   عمادتا  انسانی ناشی از بقیای طبیعای و  

کارده  مرکزی کشور شامل قم، کاشان، اصههان، یزد و کرمان را تجربه  یها بخشدر  یا گسترده

دشات کاشاان یکای از     ۀحو  .هستنداز نقاط بحرانی سیل  ها رودخانهسیقبی  یها دشت است.

هجوم سیقب قرار گرفته و خسارات جانی و در معرض  ،متعدد یها سالدر که  است مناطقاین 

دستیابی و حل مشکقت مدیریت محی  در مقیا   وارد شده است. آنن امالی بسیاری بر ساکن

هماۀ  ینادها و  اکاه در آن بایاد فر   استرویکردی یکسارچه در ارزیابی و مدیریت  مستلزم ،آبخیز

ساطح زماین در مقیاا      .]7[ اجتماعی در نظر گرفتاه شاود   -بیوفیزیکی و اقتصادی پیامدهای

تعاارض جامعاه و طبیعات(     ۀمحیطی )نقطا  هایو خطر ها تیقابلاز  یا دهیچیپیک یآبخیز، موزا

 ۀکه شدت و ارزش عددی سود و زیان آنها برای مقاصد آمایش سرزمین و توساع  رود یمشمار  به

آمایشای جماع جباری    ناحیۀ هر  در ابی است.قابل ارزیعینی و ذهنی مختلف  یها مدلپایدار با 

( مسااوی  یا هیناح)منابع منهی( با نسبت معین )با تهاوت بین  ها)منابع مثبت( و خطر ها تیقابل

توساعه حاول راهبردهاای ناوین      یها برنامهسازی  یک است و مدیریت پایدار آن در گرو متعادل

اخیار، آمایشاگران    ۀدها  در ارد.آمایشی توافقی و ترجیحی و تبادیل تهدیاد باه فرصات قارار د     

 ۀقاانونی و حال نااقص معادلا     خا  گیری در شرای  عدم قطعیت،  ناموفق تصمیم ۀدنبال تجرب به

. در صادر آنهاا،   اناد  برآمدهپایدار در مناطق خطرخیز درصدد اصقحات نگرشی و فیزیکی توسعۀ 

 هاای و خطر هاا  تیقابلزیابی تجربی ار یها مدلپذیر  انعطافدر اقدامی فراگیر با تلهیق ماهرانه و 

محیطی و حمایت سازمانی و حقوقی برخی از کشورهای پیشگام با تصویب قانون الازام دخالات   

گشاوده شاد و    «دایم آمایش خطرمادار اپار»توسعه، افق جدید برنامۀ بقیای طبیعی در متن هر 

پایادار و  ساعۀ  تو ۀجانبا  چناد و تحقاق اهاداف    هاا  برنامهبه کارایی  «پیوند آمایشی»در حد یک 

تولیاد  بارای   GISروش اساتهاده از   .]8[ محیطای شاتاب جهشای داده شاد     هایمدیریت خطر

محادودة  سانتی ترسایم    یها روشزیادی نسبت به  گرفتگی دارای مزایای بسیار سیل یها نقشه

باه مقادار بسایار     توانند یمترسیم، خودکار  یها برنامهچراکه ، گرفتگی دشت سیقبی است سیل

بارای  فراوانای  آمااری   یها روش .]84[ بخشندبت نقشه و سرعت تولید آن را بهبود زیادی صح



 573 دشت کاشان از طریق اجرای سناریوی آمایش خطرمدارحو ۀ  در لیخطر س ۀپهنکاهش 

مادل  ، ]87 ، 51[فراوانای  نسبت  یها مدلبه  توان یمبندی آماری خطر سیل وجود دارد که  نهپه

  .کرداشاره   ]54[ 8مدل شاهد توابع قطعی و ،]57[ نشاهد وز

تغییار   اثار  ،]55 ، 56[ خطار سایل   بندی پهنه ۀاخیر تحقیقات متعددی در زمین یها سالدر 

خطار  پهناۀ  و اثر سناریوی کاربری آمایشای بار    ]58،82، 52 [ خطر سیلپهنۀ کاربری زمین بر 

 هاای هاا و خطر  قابلیات از  یا دهیا چیپموزاییاک  ( آبخیاز را  8311) اوناق  سیل ارائه شده اسات. 

حقاق  مادار را بارای ت  و پاارادیم آماایش خطر   داناد  یم تعارض جامعه و طبیعت( ۀنقط) یطیمح

همکاران پریسای و  .کند یمپیشنهاد  محیطی خطراتپایدار و مدیریت  ۀتوسع ۀاهداف چندجانب

بوستان، کاربری نامناسب ارا ی و تجاوز باه حاریم رودخاناه را از     سد زیآبخحو ۀ ( در 8336)

را حو اه   خطار ایان   ۀسناریوهای آمایشای در پهنا  آنها  .دانند یمدالیل وقوع سیقب  نیتر مهم

لناد، باه   ی( در نیوز5383همکاران )و گقووچیچ  .کردندارزیابی یک سناریوی مدیریتی  عنوان به

و رویکارد آماایش    ناد خطر بقیاای طبیعای پرداخت   ۀبررسی اثر آمایش سرزمین در کاهش پهن

( در b5386همکااران ) رحمتای و   .نددانسات  ماؤثر خطار   ۀسرزمین را در کاهش مسااحت پهنا  

 Weights- of- evidence و Frequency Ratio دو مادل  کااربرد  ر استان گلساتان ، د یا مطالعه

Models(WoE)  هر دو مدل نتایج  د کهگرفتن  جهینتو  کردندخطر سیل بررسی  بندی پهنهرا در

بارای محققاان و    تواناد  یما خطار سایل    بنادی  پهناه  یهاا  نقشهمشابهی دارند، بنابراین  با یتقر

 کاهش سیقب مهید باشد. دهایراهبرریزان در  برنامه

اصالی  رودخاناۀ  باوده و ورودی   یا هیا کوهساآبخیز دشت کاشان که حو ۀ در قسمت غربی 

، هرسااله  مادت  کوتاهناگهانی و  ،تند یها یبارندگعلت  به، استحو ه )سوک چم( از این قسمت 

جمعیات در   . با توجه باه رشاد روزافازون   شود یمفراوانی مشاهده  یها خسارتزیاد با  یها لیس

 اخیار  یهاا  ساال فراوان در  یها خسارتوقوع سیقب و این دشت و استقرار واحدهای صنعتی و 

 .یاباد   رورت مای  خطر بقیای طبیعیپهنۀ یک روش مدیریتی برای کاهش معرفی  در منطقه ،

آمایش خطرمدار  نوین آبخیز تعیین و رویکردعرصۀ خطر سیل در  پهنۀدر این تحقیق  رو نیاز ا

بارای بهباود شارای     یک سناریوی مدیریتی  عنوان به 5387و  8312 یها سالاسا  کاربری  بر

 آبخیز ارائه شد.

  محدودۀ تحقیق

کاویر   ۀیحاشا در کارک  و   یهاا  کاوه  ۀدامنا در  مرباع  کیلومتر 2274 مساحت بادشت کاشان 

 33́  6 ´´تاا   33 ° 36´ 36 ´´شارقی و   25 °6 ´3´´تاا   23 °24́ 53´´ یها طولمرکزی ایران بین 

                                                           
1. Evidential Belief Function  
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 ۀهما مرکزی آن، شهر آران و بیادگل و   یها بخششده است و شهر کاشان و  واقعشمالی  °34

 تاوان  یما . دشات کاشاان را   شاود  یما آن و ارا ی کشاورزی واقع در دشت را شامل  یها بخش

کیلاومتر   53حدود در این دره  عرض جنوب شرقی دانست. -امتداد شمال غربی باباریک ای  دره

کارک  و از شار      کوه رشتهجنوب به  و از غرب ،نمکدریاچۀ شمال به دشت قم و از که است 

 روش باه  توجاه  باا   منطقاه  اقلایم  (.8 شکل) شود یمریگ بلند کاشان ختم  یا ماسه یها تسهبه 

بیشاترین   است. خشک مهین در مناطق دشتی خشک یا بیابانی و در مناطق کوهستانی دومارتن،

 .افتد یمن و بهار اتها  زمستا یها فصلبارش در 
 

 

 نقاط سیلدشت کاشان و پراکنش حوضۀ . موقعیت 1شکل 

 ها دادهروش تحقیق و 

درصد شایب،   عاملِ 88 در دستر  از منطقه، یها دادهاسا   بر ،بر سیل مؤثرعوامل مختلف از 

اهه، تیا  خااک، شااخص    شناسی، فاصله از گسل، فاصله از آبر سنگواحدهای  طبقات ارتهاعی،

1آبراهه توان 
(SPI)  ، 2 یتوپوگرافشاخص رطوبت(TWI)کاربری زمین و باارش  ، ، انحنای زمین

                                                           
1. stream power index 
2. Topographic wetness index 
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 33×33رساتری آنهاا باا ابعااد سالول       یها نقشهانتخاب و  5387و  8312 یها سالباران برای 

رت تهکیک اسا  مدل رقومی ارتهاع )با قد برطبقات ارتهاع زمین و شیب زمین نقشۀ تهیه شد. 

تصااویر  بررسی تغییرات کااربری ارا ای، از   تهیه شد.برای   ArcGIS10.4.1افزار  نرم( و متر 33

 .شاده  اسااتهاده  5387سال  1لندست  OLI ةسنجند و 8312سال  2 تلندس MSS یا ماهواره

نقشاۀ   تیا نهاسااخته و در   فتلا مخ یهاا  یکااربر  ییشناساا  یبرا کاذب یرنگ ریتصاو سااس 

گرفات.   انجاام  5احتمالروش حداکثر  براسا  8شده نظارت یبند طبقهشد.  هیته نیزم یکااربر

 یهاا  ناام طبقاه باه    هشت. در نهایت در استواریان  و کواریان   ،یبند طبقهاین روش اسا  

بنادی   دسته 3سندون و مسکونی، ارا ی شور، ارا ی بایر، کشاورزی، مرتعداری، باغ، جنگلداری،

ارزیابی دقت شامل شاخص صحت  از طریق دو شاخص یبند بقهطسنجی  صحتو  صورت گرفت

کاه نسابت    است یبند طبقهاز صحت  یکلی میانگین . صحتانجام پذیرفت 2کاپاو  ریب  4یکل

و  اریب کاپاا    دهاد  یما معلاوم را نشاان    یها کسلیپبه جمع کل  شده یبند طبقه یها کسلیپ

 شااخص  . ]83[ کناد  یما ی محاسابه  تصادف کامق  یبند طبقهرا نسبت به یک  یبند طبقهصحت 

  یا ت . ]82[ شاود  یما لندسات محاسابه    یا مااهواره تهاوت پوشش گیاهی از تصاویر  ةشد نرمال

. شااخص رطوبات توپاوگرافی و شااخص تاوان آبراهاه دو       شاد  یبند دستهچهار طبقه خاک در 

در  و شادند  جاای داده   طبقاه  شش هر دو شاخص در .]85[ ندرگذاریتأثفاکتور هیدرولوژیکی و 

 دست آمد. بهکاربری زمین نقشۀ لندست،  ةنهایت با استهاده از تصاویر ماهوار

 EBFمدل خطر سیل توسط  یساز مدل

عادم قطعیات و   یا درجاۀ   Uncعدم اطمینان، یا درجۀ  Disاطمینان، درجۀ یا  Belشامل  EBFمدل 

Pls  نظریاه براساا    ی ایان  اصال  بخش . ]83[ استبین صهر تا یک  در محدودهمعقول بودن یا درجۀ

یاا مسااوی    تار  بازر  معقولیت دلیل، درجۀ به همین  ؛شود یماطمینان و درجه معقولیت ارائه درجۀ 

همبستگی بین یک عامال شارطی و    تنها نه EBFآمده از مدل  دست به یها داده .اطمینان استدرجۀ 

تو ایح   2تاا   8 ابا  رو .دهاد  یما هر عامل شرطی را نشان  طبقات، بلکه همبستگی مکانی بین  سیل

 :]85[ ندا هبا هم ترکیب شد Pls وBel، Dis،   Uncتولید  منظور به ها هیالکه چگونه  دهد یم

(8)   1 2 nBel Bel Bel
Belief Bel



 
 

                                                           
1. Supervised Classification 
2. Maximum Likelihood  
3. Sanddune 
4. Overall Accuracy  
5. Kappa coefficient  
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(5)   1 2 nDis Dis Dis
Disblief Dis
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Unc Unc Bel Unc BelUnc Dis Unc DisUnc

Uncertainty Unc


    
   


  

(4)  Plusibility Pls Bel Unc   
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n

i i i ii
Bel Dis Dis Bel  

    

  Beln؛عتماد برای هر نوع عامل یا محدودها درجۀ کمتر Disn  عادم اعتمااد بارای هار     درجۀ

تعاداد عوامال    n و هر نوع عامل یا محدودهبرای عدم قطعیت  ۀدرج Uncn ؛نوع عامل یا محدوده

هساتند و   [3،8] ةمحدوددر  Uncو   Bel، Disاین است که  EBFمدل  یها یژگیواست. یکی از 

و در صورتی که  شود یمصهر  Disو   Bel باشد، 8برابر با  Uncر است. بنابراین اگ 8 آنهامجموع 

 صهر است. Uncدرجۀ شود  8برابر  Dis و Belمجموع 

 64) کیا تکننقاط اعتبارسنجی مجموعۀ خطر سیل،  ینیب شیپنقشۀ اعتبارسنجی  منظور به

نقشاۀ  باا   GISافازار   نارم این نقاط سیل در محای    مجموع نقاط( استهاده شد. درصد 33،نقطه

 طبقاات هر کدام از نقاط که در  Sampleشدند، سس  با استهاده از دستور گذاری  هم روینهایی 

 ینا یب شیپا نقشاۀ  سنجی  صحتشدند و بدین ترتیب  یبردار نمونهقرار گرفتند  ینیب شیپنقشۀ 

 سیل انجام گرفت.

 ةاناداز فرمات، سیساتم تصاویر، مقیاا  و     سازی  یکسانبرای آمایش خطرمدار، تهیۀ نقشۀ  در

( برای معیارهاا  8تا  3) براسا  دو منطق فازی یاستانداردساز ها تیمحدودمعیارها و  ۀیالپیکسل 

براساا    هاا  تیمحدودبه معیارها و  بعد ۀگرفت. در مرحلانجام  ها تیمحدود( برای 8 ای 3) نیبولو 

یناد  اروش فراز  بادین منظاور  . شاد آنها در انتخاب مکاان مناساب وزن داده    ریتأثاهمیت و  ۀدرج

معیارهاا پیشانهاد    ۀیک دامنه برای مقایساین روش در  د.ش( استهاده AHP) یمراتب سلسلهتحلیل 

درجاه اهمیات    ةدهناد  نشاان . هار یاک از ایان اعاداد     شود یم 3تا  8شد که شامل مقادیر عددی 

ت اهمیا » ةدهناد  نشاان  "3"و مقادار   «اهمیت برابر» ةدهند نشان "8"که مقدار  یطور به ،هستند

 یکااربر  هشات تاوان بارای    در ادامه ارزیابی. [2] یک شاخص نسبت به دیگری است «بسیار زیاد

متمرکز، حهاظات و   گردشگریگسترده، گردشگری پروری،  آبزیجنگلداری، مرتعداری، کشاورزی، 

روش ترکیاب   انجاام گرفات.   معیار() یاطقعات یها هیالاز طریق ترکیب  شهری و روستاییتوسعۀ 
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کاه برمبناای مههاوم     استدر تحلیل ارزیابی چندمعیاری روش  نیتر جیرا 8 (WLC) ارد وزنخطی 

هر  «اهمیت نسبی»مبنای  بر طور مستقیم به رندهیگ میتصمیا  گر لیتحلمیانگین وزنی استوار است. 

از طریاق  ارب کاردن وزن نسابی در      ساس   .دهد یممعیار مورد بررسی، وزن نهایی به معیارها 

بیشاترین  جاایگزین دارای   .دیا آ یمدست  به جایگزین، یک مقدار نهایی برای هر مقدار آن خصیصه

، مقادار هار   یریا گ میتصم ی قاعدهخواهد بود. در این روش  تر مناسببرای هدف مورد نظر  ،مقدار

 :]1[ کنند یمفرمول زیر محاسبه  لهیوس بهرا جایگزین 

(6) i j ij

j

A W X 

، دار وزنترکیاب خطای   آمده از طریق روش  دست هکاربری توان ب یها نقشهسس  با استهاده از 

)محادودیت( باا اساتهاده از مادل      5387و  8312 یهاا  ساال خطار سایل    بندی پهنه یها نقشهو 

 د.شتهیه  5387و  8312 یها لساآمایش خطرمدار براسا  کاربری  ۀسیستمی مخدوم نقش

 بحث

عادم   ۀدرجا ، 3ناان یاطمدرجاۀ  ، 5ناان یاطمعادم  درجۀ فاکتور  4دارای  تابع شواهد قطعیمدل 

)جادول   بر سیل محاسبه شادند  مؤثر عوامل برایکه  است 2مورد قبول بودن درجۀ  و 4قطعیت

تعاداد  بار سایل،    ثرماؤ گیر و هر کدام از نقشه فاکتورهای  سیلنقاط نقشۀ گذاری  هم یرو با (.5

همبساتگی  محادودة   از فاکتورها مشخص شد.طبقه گیر و فاقد سیل برای هر  سیل یها کسلیپ

 3-5°شایب  زاویۀ  عامل . برایدارد بستگی Belفاکتور و وقوع سیل به بر سیل  مؤثر عواملبین 

ی از که حاک است 314/3و  343/3به ترتیب  عدم اطمیناندرجۀ و  اطمیناندرجۀ فاکتورهای ، 

 اسات  سایل  بر مؤثرپارامتر دوم  جهت شیب، .استشیب طبقۀ وقوع سیل در این زیاد احتمال 

، 877/3ترتیاب   باه دشت، شمال شر ، شر  و شمال ) طبقاتمربوط به  Belکه بیشترین مقدار 

و کام   اطمیناان درجۀ زیاد ، مقدار مورد پارامتر انحنای زمین در .است( 853/3و  833، 838/3

بین وقاوع  رابطۀ  (.335/3و  ترتیب به 134/3) استمربوط به انحنای مقعر  طمینانعدم ادرجۀ 

مقاادیر  بیشترین دارای  متر 8333-8433 و متر 8333> که ارتهاع دهد یمسیل و ارتهاع نشان 

Bel وقاوع سایقب در ایان ارتهاعاات     زیاد احتمال  بیانگر است که (882/3 و 712/3 ترتیب )به

                                                           
1. Weighted linear Combination  
2. disbelief 
3. belief 
4. uncertainty 
5. plausibility 
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 وجاود دارد.  Belمعکو  بین ارتهاع و مقادار   یا که رابطه دهد یمنشان  مجموع نتایج در .است

 یشناسا  نیزما نقشاۀ  سنوزوئیک در دورة اطمینان ، با توجه به وقوع سیل برای  ۀبیشترین درج

اطمیناان و   ۀفاصله از رودخانه، بیشترین درج در پارامتر. استطبقات صهر دیگر ، اما برای است

. نتایج نشان داد که سیل باا افازایش   است متر 3-233فاصلۀ برای عدم اطمینان درجۀ کمترین 

 ۀباا درجا   -34/3تا  -63/3 بینفاصلۀ در  NDVI. شاخص کند یمفاصله از رودخانه کاهش پیدا 

را بر سایل   ریتأثبیشترین  استکه مرتب  با مرتع و کشاورزی همراه با آبیاری  288/3 اطمینان

کاه   است زار شورهترین وقوع سیل در کاربری ارا ی بایر و بیش 5387دارد. در کاربری ارا ی و 

تاا    -773/8 طبقاات ، SPI. بارای شااخص   اسات ارا ای   پوشش گیااهی انادک ایان    دلیل آن،

 Disو کمتارین    Belرا دارند. بیشترینزیاد با سرعت  یها لیسبیشترین پتانسیل برای  -733/3

-845/2و  453/83-146/83 طبقاات در  TWIکاه شااخص    یا محادوده برای وقاوع سایل در   

 طبقاۀ باه   8312باارش ساال    Bel. بیشترین است 534/3 و 238/3ترتیب  بهقرار دارد،  375/3

( Bel 338/3) 358/3-332/3 طبقاۀ  باه  5387( و ساال  Bel 326/3) متر یلیم 383/3-785/3

حاصال  نقشاۀ  مطالعاتی، یاازده  محدودة پتانسیل سیل در  ۀنقشتهیۀ در نهایت برای  تعلق دارد.

شاامل  مختلاف پتانسایل   طبقاۀ  نهایی در چهاار  نقشۀ با یکدیگر تلهیق شدند و  GISدر محی  

داده  نشاان  5د کاه در شاکل   شدن یبند طبقهمناطق با پتانسیل کم، متوس ، زیاد و خیلی زیاد 

ترتیاب   باه  5387به  8312از سال  ،شود یمکه مشاهده  طور همان 8براسا  جدول  شده است.

و بار مسااحت طبقاات زیااد و     اباد  ی میدرصد کاهش  37/4و  1/2 و متوس  کم ۀمساحت طبق

کاه باا نتاایج پاژوهش گاودرزی و       شاود  یما درصد افزوده  243/5 و 55/5ترتیب  بهخیلی زیاد 

 آذرشهرچای مطابقت دارد.حو ۀ در  [3]فر  فاتحی

 

  
 ب الف

 آبخیز دشت کاشانحوضۀ ر ( دب)2112سال  ( والف)1891سال خطر سیل  یبند پهنه .2شکل 
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 یالدیم 2112و  2111، 1891 یها سالخطر سیل برای  بندی پهنهو درصد طبقات  مساحت .1جدول 

 مربع( کیلومتر)

طبقۀ 

 خطر بندی پهنه
1891 

درصد 

 مساحت
2112 

درصد 

 مساحت

%( اختالف )

2112-1891 

 837/2 358/58 8558.126 184/86 337.531 خیلی کم

 -1/2 468/55 8528.373 568/51 8272.538 کم

 -37/4 884/55 8535.631 814/56 8423.258 متوس 

 55/5 864/58 8873.663 344/81 8322.328 زیاد

 243/5 343/85 617.121 737/3 246.323 خیلی زیاد

 

حساسیت سیل، از مجموع نقااط گاروه اعتبارسانجی     ینیب شیپ یها نقشهارزیابی دقت  منظور به

هیستوگرام  ریتهس ه شده است.رائا الف و ب 3هیستوگرام در شکل  صورت بهکه نتایج آن استهاده شد 

حساسیت قرار گرفته اسات و  نقشۀ که در محور افقی هر یک از طبقات مربوط به  استبه این صورت 

افتااده در   اتهاا   یها لیسدر محور عمودی درصد مساحت هر یک از طبقات و همچنین، درصد وقوع 

بارای   شده انتخابنقطۀ  64توجه به اینکه  با بقه از نقشه حساسیت سیل درج شده است.داخل هر ط

با  یها طبقه، احتمال حضور این نقاط در ندهستشرای  وقوع سیل  ةدهند نشانسنجی در واقع  صحت

. با توجه به شکل استمتوس  بیشتر طبقۀ خیلی زیاد و زیاد( و حتی در  یها )طبقه شتریبحساسیت 

بارای   هاا  دادهشود که احتمال حضور نقااط سایل گیار گاروه اعتبارسانجی       یم مشخص و بالف  4

خیلای  طبقاۀ   و در درصاد  652/82، 652/43ترتیب  بهخیلی زیاد طبقۀ در  5387و  8312 یها سال

. درحالی که هر کدام از طبقاات خیلای   استدرصد  617/4، 5387صهر و سال  8312سال کم برای 

 5387 ( و سال184/86، 736/3)8312ترتیب برای سال  بهنقاط پتانسیل سیل زیاد و خیلی کم گروه 

 .شوند یم( درصد از مساحت کل را شامل 353/58، 343/85)

، بیشاترین درصاد   8312ساال  اساا  کااربری    بر شده ینیب شیپآمایش خطرمدار برنامۀ در 

و بعد از آن کااربری مرتعاداری    استدار درصد را 373/63 مساحت را کاربری حهاظت به میزان

 (.درصاد  545/88و  درصاد  31/83اسات ) ( 4و  3مرتعداری درجه کم )توان متوس  و  طبقۀبا 

 .شود یم( شامل درصد 328/3) 3درصد مساحت را کاربری کشاورزی متوس  یا درجه  نیکمتر

کاه بیشاترین درصاد     دهاد  یما نشاان   5387اسا  کاربری ساال   برآمایش خطرمدار نقشۀ در 

 اسات حهاظت و مرتعداری کم و بعاد از آن مرتعاداری متوسا      یها یکاربرمساحت متعلق به 

(. کمترین ساهم درصاد مسااحت را    درصد 775/3 ودرصد  133/53، درصد 617/61ترتیب  به)

خطار  نقشاۀ  اساا    بر. ستدارا درصد 384/3توان متوس  به میزان طبقۀ کاربری کشاورزی با 
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حو اه را  پهناۀ  زیاد و خیلی زیاد سیل بیشترین مساحت از  طبقۀمساحت  5387و  سیل سال

حهاظت در سناریوی مدیریت آمایش خطرمادار  که حاکی از لزوم اولویت کاربری  شود یمشامل 

 (.3و  5 های جدول و 4 شکل) است

 

 
 لدر سا( ب و 1891سال  در (الف :سیلخطر  بندی پهنهنقشۀ ارزیابی صحت  ستوگرامیه .3شکل 

 دشت کاشانآبخیز حوضۀ  در 2112

  
 ب الف

 شی( آماب) ،1891سال اساس کاربری  برخطرمدار  شی( آماالف) آمایش خطرمدار: ۀنقش .4شکل 

 2112اساس کاربری سال  برخطرمدار 

 الف

 ب
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یش خطرمدار بر اساس کاربری پیشنهادی آما یها یکاربرو مساحت طبقات مختلف  درصد .2جدول 

 دشت کاشان ۀحوض 1891سال 

 تعداد پولیگون کیلومترمربع(مساحت ) درصد اولویت کاربری ردیف

 8273 3123.831 373/63 حهاظت 8

 36 566.813 772/4 خیلی کم طبقۀجنگلداری  5

 2 5.153 328/3 متوس  طبقۀکشاورزی  3

 84 464/1 825/3 خیلی کم طبقۀکشاورزی  4

 48 74 351/8 زیاد طبقۀمرتعداری  2

 844 714/742 313/85 متوس  طبقۀمرتعداری  6

 562 656.648 545/88 کم طبقۀ مرتعداری 7

 5831 2274 833 مجموع

پیشنهادی آمایش خطرمدار بر اساس کاربری  یها یکاربرو مساحت طبقات مختلف  درصد .3جدول 

 دشت کاشان حوضه 2112سال 

 تعداد پولیگون مربع( کیلومترمساحت ) درصد ربریاولویت کا ردیف

 8535 3151.638 61.617 حهاظت 8

 5 5.454 3.344 خیلی کم طبقۀجنگلداری  5

 8 3.761 3.384 متوس  طبقۀکشاورزی  3

 84 87.187 3.353 خیلی کم طبقۀکشاورزی  4

 58 81.363 3.354 زیاد طبقۀمرتعداری  2

 13 244.736 3.775 متوس  طبقۀمرتعداری  6

 577 8868.212 53.133 کم طبقۀ مرتعداری 7

 8617 2274 833 مجموع

 یریگ جهینت

ایان   در اخیر در آبخیز دشت کاشان، یها سالفراوان در  یها خسارتبا توجه به وقوع سیقب و 

احتماال خطار   نقشاۀ  استهاده شاد و   EBFخطر سیل از مدل پهنۀ تهیۀ نقشۀ  منظور بهمطالعه 

 مدیریت خطار سایل،   منظور بهشد. سس   هیته 5387و  8312 های یل برای دو کاربری سالس

 تاا  8312باا اینکاه از    دهاد  یما نتایج نشاان   .شدارائه آمایش خطرمدار  مدیریتی جدید کردیرو

در اطراف شهر کاشاان و آران و   خصوص بهدر این دوره  ها قبیس، کردبارش کاهش پیدا  5387

در  روش خاوش اساا  نتاایج تحقیاق مزیادی و      برکه یافت اطراف افزایش  بیدگل و روستاهای
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ایان  در حدی با شدت بیشاتر باه علات تغییار اقلایم       یها بارش، افزایش [88] گرگانرودحو ۀ 

درصاد  بیشاترین  آمایش خطار مادار، کااربری حهاظات      یها نقشهاسا   بر .است مؤثرو عیت 

سایل و اساتهاده از رویکارد آماایش سارزمین      خطر پهنۀ شناخت  نی؛ بنابراستمساحت را دارا

با در نظر گارفتن منااطق    رو نیاز ا دارد. یمؤثرترآبخیز نقش حو ۀ خطرمدار در مدیریت بهتر 

خطار   طبقاۀ مناطق براسا  منااطقی کاه در    یبند تیاولومدیریتی و  یها تیفعال خطر، امکان

حو اۀ  در  [3]فار   فااتحی ی و که باا نتاایج پاژوهش گاودرز     استزیاد و خیلی زیاد قرار دارند، 

 ةدکنناد ییتأمرباوط   یها ستوگرامیه استعداد سیل، ینیب شیپنقشۀ  آذرشهرچای مطابقت دارد.

. نتاایج ایان   اسات  منطقۀ تحقیقخطر سیل  بندی پهنهنقشۀ مدل شاهد توابع قطعی در تعیین 

 یهمخاوان ازند آبخیز پل دوآب شا حو ۀ در [ 4]همکاران دارابی و  ایه  یافتهبخش از تحقیق با 

که مدیریت بقیای طبیعی مبتنی بار ساازگاری باا تغییار      گرفت  جهینت توان یمدر نهایت  .دارد

سامت   بهدشت کاشان را حو ۀ اقلیم؛ مهار تغییر کاربری ارا ی غیرقانونی در آمایش خطرمدار، 

م خواهاد  در منطقه حااک  یتر میوخبراسا  نتایج، در آینده شرای   .دهد یمپایدار سو  توسعۀ 

 پیشگیری از سیل را ،خودهای  ریزی  برنامه در مرتب ی ها سازمان شود میپیشنهاد و ر از اینشد؛ 

 .قرار دهندخود  یها برنامهمدار را در اولویت  خطرآمایش برنامۀ مورد توجه قرار دهند و تدوین 
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 رانیا اپنجمین همایش ملی علوم و مهندسای آبخیازداری    ،«یک مدل خطرمدار پیشنهادی

 5-3 علاوم کشااورزی و مناابع طبیعای گرگاان.      ة، دانشکد«مدیریت پایدار بقیای طبیعی()

 .بهشتیارد

 اثار  یابیا ارز» (.8336) مند، عبدالر ا بهرهو پریسای، زهرا؛ اونق، مجید؛ بردی شیخ، واحد؛  [.5]

مادیریت  ، «ساد بوساتان   زیا آبخ ۀحو ا  لیسدر خطر و خسارت  یشیآما یکاربر یویسنار
 .833-843: 88ش، 6 ةدور ،بحران

سانجی خطار سایقب     پتانسایل »(. 8331) تقوایی، مساعود و حسام، رسول؛  رابی، اصغر؛  [.3]

مادیریت  ، «ماوردی: شاهر گنباد کااوو (     ۀمطالعا ) شهری ایمان  ۀشهری با رویکرد توسع
 . 87-35(، ص 8)6، دانش مخاطرات سابق() یطیمحمخاطرات 

 و احتماال  خطار  های نقشه تهیۀ»(. 8332) مهدی مردیان،و  کاکا؛ شاهدی، حمید؛ دارابی، [.4]

 نشاریۀ  ،«شاازند  دوآب پل آبخیز حوزة در فراوانی نسبت روش از استهاده با سیل حساسیت
 .61-73 ص ،8 ش ،1 جلد ،آبخیز مدیریت و مهندسی پژوهشی علمی
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کنهران  بین المللی دستاوردهای ناوین پژوهشای در    ریسک سیل در شهر تاریخی همدان،

دانشاگاه   ،آماوزش عاالی نیکاان    ۀسسا ؤم -تهران ، «مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

 .تهران
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مهندسی منابع آبخیزداری ایران )مدیریت پایدار بقیای طبیعی(، دانشگاه علوم کشااورزی و  

 .بهشتیارد 3-85منابع طبیعی گرگان، 
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 ص، 23 ش، 83، ساال  تحقیقات کاربردی علاوم جغرافیاایی  نشریۀ ، «(چای آذرشهرحو ۀ )

887-33. 

 ینا یب شیپا پاایش و  »(. 8337) عیدپورمناافی، سا  و ؛ لیال ؛ حبشای، خ اهینمحمدی، ش  [.83]

پارسال   ةحوزموردی: زیر ۀمطالعتغییرات کاربری/ پوشش ارا ی و ارتباط آن با خشکسالی )

B2 ، اطقعات جغرافیایی در منابع طبیعیسامانۀ  سنجش از دور و، «(رود ندهیزاآبخیز حوزة، 

 .54-33 ص ،8 ش ،3دوره 

حو اۀ  بر فراوانی سیل  میاقلتغییر  ریتأث»(. 8332) ، مجتبیروش خوش و مزیدی، مریم؛  [.88]
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