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 چکیده
 توسعع  روند تغییرات زمانی و مکانی  نیز بررسیدر این پژوهش به ارزیابی مناطق مستعد وقوع سیالب و 

دستیابی به اهعدا  معورد    منظور بهپرداخته شد.  ریگ لیسسمت مناطق  بهنواحی سکونتگاهی شهر کابل 
 یهعا  نقشعه ، SRTM متعر  5/12لندست، مدل رقومی ارتفاعی بعا قعدرت تفکیع      ةماهوارنظر از تصاویر 

پژوهش استفاده شد. ابزارهای مهعم    اولی یها داده عنوان بهمنطقه هوایی  و آبو فاکتورهای  یشناس نیزم
در تحقیعق نیعز شعامل تلفیعق منطعق       کاررفتعه  بعه  یهعا  مدلو  IDRISIو  ArcGIS یافزارها نرمتحقیق 
Fuzzy-AHP و مدل LCM  اول، منعاطق    مرحلع در  گرفعت. کلعی انجعام     مرحلع بود. این تحقیق در دو

 توسع دوم، روند   مرحلدر شد. اطالعاتی مؤثر، شناسایی  یها هیالنظر گرفتن  مستعد وقوع سیالب با در
 (2020تعا   1990) سعال اخیعر   30در طعی   ریگ لیس مستعدسمت مناطق  بهنواحی سکونتگاهی شهری 

 495 کعه  یطعور  بعه  ،دارد زیعادی  یریگ لیسارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که شهر کابل پتانسیل 
زیعاد و   یریع گ لیسع شهری کابل دارای پتانسعیل    حاشیشهری و  ةمحدوددرصد( از  36مربع ) کیلومتر

اسعت. نتعایج    شعهر شامل مناطق غربی، شرقی و جنعوب شعرقی    اغلبکه  خیلی زیاد تشخیص داده شد
 84بیانگر ایعن اسعت کعه    نیز  ریگ لیسسمت مناطق مستعد  بهارزیابی روند پیشروی نواحی سکونتگاهی 

معدیران و  . شعهری کابعل در مععرق وقعوع سعیالب قعرار دارد       ةدرصد( از محعدود  5/24مربع ) کیلومتر
ناشعی   مخاطراتمدیریت  منظور بهراه   نقش عنوان بهنتایج این پژوهش از  ندتوان یمشهری  سازان میتصم

فیزیکعی شعهر    توسع  منظور بها رالزم  یها استیس و بهره گیرندشهری کابل  ةمحدوداز بروز سیالب در 
 .کننداتخاذ  تر  مخاطره کمسمت نواحی  بهرودخانه  ریگ لیسبا توجه به رعایت حریم 

 ، مخاطرات محیطی.کابلشهر ، شهری توسع سیالب،  یها پهنه: کلیدی های واژه
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 مقدمه

با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، گسترش نواحی سکونتگاهی رونعد رو بعه رشعدی داشعته     

سعمت   بعه نواحی شعهری    برناماست. این گسترش سبب افزایش حرکت نقاط جمعیتی و بدون 

 این .[8 ،11]ه باشد داشت یدر پزیادی  هایخطر ممکن استشده است که  زیآم مخاطرهمناطق 

بعر   افعزون و  بعوده  سعیالب  ةعامل سبب شده تا بسیاری از نواحی شهری در معرق وقوع مخاطر

 ، تدوینیادشدهبا توجه به موارد . [10]، با خسارات جانی نیز مواجه باشند سنگین خسارت مالی

انعواع   معدیریتی،  اقعدامات  اعمعال  بعا  بهینعه  یبعردار  بهره و کنترل مهار، هد  با جامع یها برنامه

، هعا  رودخانعه اقدامات مدیریتی مانند آبخیعزداری و معدیریت کعاربری اراضعی، معدیریت مسعیر       

سعمت حعریم    بعه شناسایی مناطق مستعد وقوع سعیالب، کنتعرل حرکعت نعواحی سعکونتگاهی      

 .[6]خواهد بود  مؤثردر کاهش وقوع سیالب و کنترل آن  ها رودخانه

اخیر با روند افزایشی جمعیت مواجه شده، شعهر کابعل    یها سالیکی از مناطقی که در طی 

 یها سال درپایتخت افغانستان بوده است. موقعیت سیاسی و اجتماعی کابل سبب شده است تا 

جمعیعت شعهر کابعل     ،سال اخیعر  20طی  که یطور بهاخیر با رشد جمعیتی زیادی مواجه شود، 

فیزیکعی   توسعع  بعا    رشعد جمعیعت،   معوازات  بعه  ایعن شعهر   همعین دلیعل   به .دوبرابر شده است

واحد کوهسعتان از اطعرا ،    با نشد  احاطهدلیل  بهکابل . [21] نیز همراه بوده است چشمگیری

آبریز وسیع در باالدست و همچنعین قعرار گعرفتن در دشعت سعیالبی، پتانسعیل         حوضداشتن 

بعدون   یکیزیف توسع سیالب دارد  یژه و به محیطی پذیری در برابر مخاطراتاز نظر آسیب زیادی

سیالب در ایعن   خصوص بهتشدید خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی  سبب است ممکنبرنامه، 

 یژئومورفولعوژ ول اخیر بدون توجه به اص یها سالفیزیکی شهر کابل در طی  توسع شهر شود. 

مناطق مسعتعد وقعوع    ییشناسا برافزوناست که  نیحاضر ا قیتحق ینوآور .صورت گرفته است

 شده است. یابیارز زین مناطق نیا سمتبه یسکونتگاه ینواح  توسعروند  الب،یس

فرنانعدز و لعوتز    است.تحقیقات مختلفی صورت گرفته زمینه با توجه به اهمیت موضوع، در این 

ارتفعاع، شعیب و    اطالعاتی شامل فاصله از رودخانه، کعاربری اراضعی،  پنج الی  از ( با استفاده 2010)

نتایج این تحقیق  آرژانتین پرداختند. 1ناخطر وقوع سیالب در شهر توکوم یبند پهنهبه  ،عمق کانال

تهرانی و همکاران  .[16]دارد زیادی  یزیخ لیسپتانسیل  ،ناطق جنوبی شهر توکومانشان داد که من

به تعیین مناطق مستعد وقعوع  ( MCDM) یارهچندمع یریگ میتصم یها روشاز ( با استفاده 2014)

مناطق مستعد وقوع سیالب در سند پاکسعتان  نقش  سیالب در سند پاکستان پرداختند و در نهایت 

                                                           
1. Tucumán 
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یره و چندمتغ رهیدومتغ یآمار یها مدلاز ( با استفاده 2015یوسف و همکاران ) .[24]را تهیه کردند 

( 2015لعی )  .[25] پرداختند( یدر شهر جده )عربستان سعود یالب ناگهانیس یتحساس یابیارزبه 

 یریپعذ  بیآسع  لیع وتحل هیع تجزبعه    یلجسعت  ونیرگرسع و معدل   فرکانسمدل نسبت با استفاده از 

و همکعاران   زاده یحقع  .[20]جنوبی پرداخعت  کرة سئول و بوسان  هایناگهانی در شهر یها البیس

 رود گرگعان حوضع   مناطق وقوع سیالب در  ینیب شیپ( با استفاده از مدل آنتروپی شانون به 2017)

آمعاری تغییعرات جمعیتعی     یهعا  روش( بعا اسعتفاده از   2017و همکعاران )  کیانگ .[18] پرداختند

. نتایج تحقیق کردندارزیابی  2011تا  2001 یها سالرا در طی  زیخ لیسدر نواحی آمریکا شهرهای 

بعه سعمت منعاطق     یشتریب توسع شهرها، دیگر نشان داد که شهرهای نیویورک و میامی نسبت به 

 1سیل در شعهر کنسعتانتین  مخاطرة ( به ارزیابی 2019بورنان و همکاران ) .[22] اند داشته زیخ لیس

کعه در   کردنعد تهیعه  را سعیالب  مخعاطرة  نعواحی در مععرق   نقشع   الجزایر پرداختنعد و در نهایعت   

 .[15] استفاده کردتوان از آن  میآتی برای این شهر  یها یزیر برنامه

 قلمعرو در  یشعهر  توسعع   یکیژئومورفولعوژ  یابیع ارز( بعه  1389مقیمی و صعفاری ) در ایران نیز 

 ( بعه تعیعین  1394. حسعینی و همکعاران )  [12]شهر تهران پرداختنعد   یسطح یزهکش یها حوضه

 ریع گ لیسع  مساحت کل از داد که نشان کشکان پرداختند. نتایج این تحقیق رود در ریگ لیس یها پهنه

 مدت کوتاهبازگشت  یها دورهگیری با  سیلدرصد آن مستعد  77ساله،  1000بازگشت دورة مربوط به 

حوض  مستعد وقوع سیالب در  یها پهنه( به جانمایی 1398. قنواتی و همکاران )[2]ساله( است  25)

دارای پتانسعیل   ،درصد از محعدوده  52آبخیز قمرود پرداختند. نتایج نهایی بیانگر این است که حدود 

( با استفاده از معدل تلفیقعی   1398. آبیل و همکاران )[7] سیالب استبرای ذخیرة خیلی زیاد و زیاد 

 کردند تحلیل را شهری در شهر زاهدان سیالب مخاطرة معرق در بالقوه مناطق ،AHPمنطق فازی و 

 را نیآفعر  مخعاطره سمت مناطق  بهفیزیکی شهر سنندج  توسع روند  (1398نگهبان و همکاران ). [1]

بندی خطر سیالب در شهر المرد پرداختند.  ریزپهنه( به 1398غالمی و احمدی ) .[13] ارزیابی کردند

کابل و رودخان  مطالعاتی بیانگر این است که در مورد محدودة گرفته در  صورتبررسی تحقیقات  .[5]

خاتعاک و  پعژوهش  به  توان یم آنهاآن تحقیقاتی صورت گرفت است که از جمله  یزیخ لیسوضعیت 

-HECبا اسعتفاده معدل از    را رودخانه کابلحوض   یزیخ لیسنقش  ( اشاره کرد که 2016همکاران )

RAS سعال بعا    1000تا  10بازگشت مختلف  یها دوره. در این تحقیق حداکثر دبی برای تهیه کردند

مانعاوی و   .[19]محاسعبه شعد    توزیع گامبل، لعو  نرمعال و لعو  پیرسعون     یها شاخصاستفاده از 

منعاطق شعمالی کابعل را ارزیعابی      یزیع خ لیس( نیز نقش تغییرات کاربری اراضی در 2020همکاران )

                                                           
1. Constantine 
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در  معؤثر مناطق مستعد وقوع سیالب و همچنین عوامعل   ارزیابی بر افزون. در این تحقیق [21] کردند

سمت مناطق مستعد وقوع سیالب و همچنعین منعاطق    بهنواحی سکونتگاهی  توسع تشدید آن، روند 

 .شدآتی ارزیابی خواهد  یها سالسکونتگاهی در  توسع برای مستعد 

 پژوهش ۀمحدود

خروجی آن در مناطق شعرقی    نقطدر این تحقیق  .آبریز کابل است  حوضتحقیق حاضر شامل 

کابل در نظر گرفتعه شعده اسعت. ایعن حوضعه در شعرن افغانسعتان و از نظعر سیاسعی در بعین           

شهر این حوضه، کابعل اسعت. از نظعر     نیتر مهم .کابل، وردک، غزنی و لوگر قرار دارد یها استان

گرفتعه   ربع  واحد کوهستان و مناطق پرشیب در عمدتاًغربی حوضه را  یها بخشژئومورفولوژی، 

هعوایی نیعز ایعن    و از نظر آب .[9] استواحد دشت  اغلب شاملاست و مناطق شرقی حوضه نیز 

 کعه  یطعور  بعه سعرد و مرطعوب اسعت،     یهعا  زمستانگرم و خش  و  یها تابستانمنطقه دارای 

 -5و میانگین دمای زمستان آن حدود  گراد یسانت  درج 32میانگین دمای تابستان کابل حدود 

آبراهه )براساس  یبند رتبهموقعیت منطقه و همچنین   نقش 1در شکل . است گراد یسانت  درج

 که 6 رتبه  رودخان نقشه، نیا براساسآبریز کابل نشان داده شده است.   حوضنظر استرهلر( در 

 .کند یم، از شهر کابل عبور حوضه شکل گرفته است یها براههآ  هم یتالق از

 
 رود کابلآبریز  ۀحوضدر  کابل شهر موقعیت ۀنقش .۱ شکل
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 تحقیق یها روش

 :اند که در ادامه تشریح شده گرفتاین تحقیق در چند مرحله انجام 

شناسایی  منظور بهدر این مرحله،  اول )شناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب(: مرحلۀ

شیب، جهعت شعیب، ارتفعاع، فاصعله از رودخانعه،       شاخص هشتمناطق مستعد وقوع سیالب از 

اطالععاتی،   یهعا  هیال تهی از  پس. شد استفادهبارش، تجمعی جریان، لیتولوژی و کاربری اراضی 

پس بعا اسعتفاده از نظعر    سع شعد.   یسعاز  یفعاز  شعده  هیع ته یهعا  هیالنهایی،  یبند پهنه منظور به

اطالعععاتی وزن داده شععد. وزن  یهععا هیععال(، بععه ANP) یا شععبکهکارشناسععان و مععدل تحلیععل 

اطالعاتی با استفاده از عملگر گامعای   یها هیالاعمال شد و در نهایت  ها هیالبر روی  آمده دست به

 نهایی مناطق مستعد وقوع سیالب تهیه شد. نقش  ،و به این صورت ندشدفازی با هم ترکیب 

 نقشع   تهیع   منظعور  بعه در ایعن تحقیعق    کاربری اراضیی(:  یها نقشه تهیۀدوم ) مرحلۀ

لندسعت   ةمعاهوار ، از تصاویر شده مطالعهزمانی  یها دورهدر طی  تحقیق ةمحدودکاربری اراضی 

 بعود  2020و  2010، 2000، 1990 یهعا  سعال لندست مربوط بعه   ةماهواراستفاده شد. تصاویر 

ه جعوالی  تصاویر مورد نظر مربوط بعه معا   هم اراضی،  یها یکاربرقابل مقایسه بودن  منظور به)

 ،5لندسعت   رةمعاهوا از تصعاویر   2000و  1990 یها سالکاربری اراضی  نقش  تهی  برای .(است

 نقشع   تهیع  و بعرای   7لندسعت   ةمعاهوار از تصاویر  2010 سالکاربری اراضی  نقش  تهی برای 

 یها نقشه تهی قبل از . استفاده شد 8لندست  ةماهواراز تصاویر  2020 یها سالکاربری اراضی 

 طور بهالزم روی تصاویر اعمال شد.  یها پردازش شیپافزایش دقت کار،  منظور بهکاربری اراضی، 

 هندسعی  و تصعحیحات  رادیومتریع   تصحیحات کلی مرحل  دو شامل ها داده پردازش شیپ کلی

 پعنج مطالععاتی در   ةمحعدود تعلیمعی بعرای    یها نمونهتصاویر،  پردازش شیپپس از . [13]است 

. شعد آبعی تعریعف     پهنع مراتعع و    کالس نواحی سعکونتگاهی، اراضعی کشعاورزی، اراضعی بعایر،     

بعا   .شعدند   یع تفکو  دیتولصفحه  یرو کردن یرقوم ةویشبه پس از تعریف  تعلیمی یها نمونه

 ةمحعدود کاربری اراضی  یها نقشهتعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال،  یها نمونهتعیین 

مشخصات تصاویر  1در جدول  تهیه شد. 2020و  2010، 2000 ، 1990 یها سالمطالعه  تحت

 کاربری اراضی نشان داده شده است. یها نقشهو میزان دقت 

 شدهاستفاده تصاویر مشخصات .۱جدول 
 ضریب کاپا صحت کلی سنجنده ماهواره تاریخ ردیف
 TM 91 88/0 5لندست  02/07/1990 1

 TM 93 90/0 5لندست  13/07/2000 3

 ETM 93 91/0 7لندست  01/07/2010 5

 OLI 94 93/0 8لندست  04/07/2020 7
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آنعالیز تغییعرات    منظعور  بعه در ایعن پعژوهش    سوم )آنالیز تغییرات کاربری اراضی(: مرحلۀ

1کاربری اراضی از مدل 
LCM  کعاربری اراضعی، وارد    یهعا  نقشعه استفاده شد. به این صورت که

شد. با توجعه بعه اینکعه در     لیوتحل هیتجزگرفته  صورتو سپس تغییرات  ندشد IDRISI افزار نرم

 ی دیگعر هعا  یکاربراست، روند تغییرات  مدنظراین پژوهش تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی 

ارزیعابی شعد. پعس از آنعالیز      2020تعا   1990 یهعا  سالبه کاربری نواحی سکونتگاهی در طی 

سعمت منعاطق مسعتعد وقعوع      بهند تغییرات این کاربری تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی، رو

 2050، رونعد تغییعرات بعرای سعال     LCMسیالب ارزیابی شعده و سعپس بعا اسعتفاده از معدل      

 مراحل تحقیق نشان داده شده است.نمودار گردشی  2در شکل  شد. ینیب شیپ

 
 در تحقیق شده استفاده یها روشو  ها مدل، ابزارها، ها دادهمربوط به  نمودار گردشی .2 شکل

 بحث و نتایج
 شهری کابل ۀمحدودمناطق مستعد وقوع سیالب در  یسنج لیپتانس

 مؤثر های شاخصالف( بررسی 

پعارامتر   هشعت شهری کابعل نیعز از    ةمحدودشناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب در  منظور به

 شهری کابل پرداخته شد: ةمحدوداستفاده شد. در ادامه به تشریح وضعیت این پارامترها در 

                                                           
1 . Land change modeler 
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متری از سطح  3192تا  1700شهری کابل بین ارتفاع محدودة  پارامترهای ژئومورفولوژی:-

ی از ادیع ز بخعش  کعه  اسعت  نیع ا انگریع ب کابعل دریا قرار دارد. بررسی وضعیت طبقات ارتفاعی شهر 

شهری کابل  محدودةارتفاع  یکل طور بهمتر قرار دارد.  1900از  ترمکارتفاعی طبق  شهر در محدودة 

. دارند یشتریب یریگ لیس، بر این اساس مناطق شرقی کابل پتانسیل ابدی یماز غرب به شرن کاهش 

شهر در طبقات شعیب   محدودةبررسی وضعیت شیب شهر کابل بیانگر این است که بخش زیادی از 

که شهر کابعل از اطعرا  بعه    دهد  نشان میمذکور  نقش درصد قرار گرفته است. بررسی  10از  کمتر

دلیعل شعیب    بعه کلی مناطق جنوبی و غربی این شهر  صورت بهو  شود یمپرشیب منتهی  یها دامنه

سیالب قرار دارنعد. همچنعین بعا توجعه بعه اینکعه شعهر کابعل در         مخاطرة در معرق  کمتر، شتریب

مختلفعی  شعیب   هعای  شهر در جهت محدودة، همختلف توسط واحد کوهستان احاطه شدهای  جهت

شعیب  هعای   جهعت شیب منطقه بیانگر این است کعه  های  جهتتوسعه یافته است. بررسی وضعیت 

 . اند در برگرفتهشهر را  محدودةجنوبی و شمالی، بخش زیادی از 

در این پژوهش از پارامترهای فاصله از رودخانه، بارش و تجمععی   پارامترهای هیدرواقلیمی:-

استفاده شد. قعرار گعرفتن شعهر کابعل در منعاطق نزدیع  بعه         مؤثرعوامل  عنوان به جریان رودخانه

باشعند کعه ایعن    زیادی داشته منتهی به شهر دبی  یها رودخانهکه خروجی حوضه سبب شده است 

زهکشی منطقه شبک  این شهر شده است. بررسی وضعیت  یریگ لیسمسئله سبب تشدید وضعیت 

کیلعومتری از رودخانعه قعرار     1از  کمترفاصل  در زیادی از شهر کابل  یها بخشبیانگر این است که 

 .زیعادی دارنعد   یریع گ لیسشهری کابل، این مناطق پتانسیل  محدودةدارند که با توجه به شیب کم 

 ازتری یشع تجمعی بجریان آبریز کابل است، دارای  حوض اصلی رودخان  دلیل اینکه  بهکابل رودخان  

 یریگ لیسو در نتیجه پتانسیل  شتریبدبی جریان  ،به همین دلیل و منطقه است یها رودخانهدیگر 

منطقه بیانگر این است که منعاطق غربعی شعهر     یها رودخانه. بررسی وضعیت تجمعی بیشتری دارد

بعارش، منعاطق   شعاخص  میزان تجمعی جریان رودخانه است. بنابراین از نظعر  بیشترین کابل دارای 

 تری دارند.یشب یریگ لیسشهری کابل پتانسیل  محدودةغربی 

 یریع گ لیسمهمی در افزایش پتانسیل  اثراراضی  یها یکاربر پارامترهای پوشش زمین:-

بررسی وضعیت کاربری اراضی منطقه بیانگر این اسعت کعه کعاربری سعکونتگاهی     مناطق دارند. 

 زیعاد گرفته است که با توجه به پتانسعیل   را در بر ها رودخانهزیادی از مناطق اطرا   یها بخش

 نقشع  ترین امتیاز داده شده است. همچنعین  یشوقوع سیالب، به این کاربری ب برایاین کاربری 

زیادی از محدوده را مراتع و اراضی بایر در برگرفتعه اسعت    یها بخشمذکور بیانگر این است که 

نعوع   منطقه شده اسعت.  یریگ لیسسبب افزایش پتانسیل  ها یکاربرکم این  یاهیپوشش گکه 
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 محعدودة  یتولعوژ یلمهمی در میزان نفوذپذیری و رواناب دارد. بررسی وضعیت  اثرلیتولوژی نیز 

از منطقه را مناطق دارای لیتولوژی آندزیت و بازالت  ییها بخششهری کابل بیانگر این است که 

. همچنین بخعش زیعادی از   دارنده نفوذپذیری کم و پتانسیل رواناب زیادی ک گرفته است بر در

گرفته است که نسبت به آندزیت  بر که منطبق بر واحد دشت است رسوبات آبرفتی دررا منطقه 

 .دارند یشتریبنفوذپذیری  ،و بازالت

 اطالعاتی یها هیالبه  یده وزنو  یساز یفازب( 

نشعان داده شعده اسعت.     3کعه در شعکل   شدند   یساز یفاز ها هیالاطالعاتی،  یها هیال تهی پس از 

شعمالی،  هعای   جهتمذکور، به مناطق دارای ارتفاع و شیب کم، نزدی  به رودخانه،  نقش براساس 

، شعتر یبنفوذناپعذیر، بعارش و تجمععی جریعان      یتولعوژ یلنزدی  به رودخانه، کاربری سکونتگاهی، 

جنعوبی، دور از رودخانعه،   هعای   جهعت و به مناطق دارای ارتفاع و شعیب زیعاد،    1ارزش نزدی  به 

نفوذپذیر، بارش و تجمعی جریان کم، ارزش نزدی  به صفر داده شعد.   یتولوژیلکاربری کشاورزی، 

از  متخصعص ژئومورفولعوژی  )پعنج  مبنای نظر کارشناسان  ، بریساز یفازپس از ی اطالعاتی ها هیال

 نشان داده شده است. 4که در شکل  شدند یده وزن( تهران و کابل یها دانشگاه

 
 اطالعاتی یها هیال ۀشد یساز یفاز نقشۀ .3 شکل
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 AHPبراساس مدل  یاطالعات یها هیال وزن .4 شکل

 اطالعاتی یها هیالج( ترکیب 

از  آمعده  دسعت  بهو سپس وزن  ندشد  IDRISI افزار نرموارد  یساز یفازپس از اطالعاتی  یها هیال

 نقشع  بعا هعم ترکیعب شعده و      هعا  هیالاعمال شد و در نهایت این  ها هیالروی  AHPطریق مدل 

زیعادی   یهعا  بخشنهایی،  نقش (. براساس 5)شکل  نهایی مناطق مستعد وقوع سیالب تهیه شد

 .داردقرار  ادیز یلیخ یریگ لیسپتانسیل   طبقشهری کابل در  محدودةاز 

 
 کابل شهری ۀمحدود ریگ لیس های بخش پتانسیل ۀنقش .5 شکل

، مساحت و درصد مساحت طبقات نشعان داده شعده اسعت. براسعاس     6و شکل  2در جدول 

بعا پتانسعیل زیعاد و      طبقدرصد از مساحت محدوده در  9/35معادل  کیلومتر مربع 495نتایج، 

شامل مناطق با شیب و ارتفاع کم و همچنعین منعاطق    بیشتر ها بخشاین  .قرار دارد ادیز یلیخ

 .استنزدی  به رودخانه 
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 طبقات مساحت درصد و مساحت .2 جدول

 درصد مساحت مساحت یریگ لیسپتانسیل 

 6/12 174 خیلی کم

 1/14 195 کم

 3/37 515 متوسط

 3/14 197 زیاد

 6/21 298 خیلی زیاد

 

 سمت مناطق مستعد وقوع سیالب بهنواحی سکونتگاهی  توسعۀارزیابی روند 

 کاربری اراضی یها نقشه تهیۀالف( 

بعا تغییعرات    هعا  یکعاربر رسی وضعیت تغییرات کاربری اراضی منطقه بیانگر این است که این رب

کاربری نواحی سکونتگاهی وسعت (، 3(. براساس نتایج )جدول 6زیادی مواجه شده است )شکل 

، در سعال  کیلومتر مربع 4/147به  2000که در سال بود  کیلومتر مربع 3/130، 1990در سال 

افعزایش یافعت.    کیلعومتر مربعع   1/205بعه   2020و در سعال  کیلعومتر مربعع    9/182به  2010

سعاله   30 ةدورتغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی بیانگر این است کعه ایعن کعاربری در طعی     

کعاربری نعواحی سعکونتگاهی، کعاربری      بعرخال  افزایش داشته اسعت.   کیلومتر مربع 75حدود 

مسعاحت کعاربری اراضعی     1990در سعال   کعه   یطعور  بهاراضی کشاورزی روند کاهشی داشته، 

بعه   2010در سعال    ،2/87بعه   2000بود که این میزان در سعال   کیلومتر مربع 2/77کشاورزی 

کاهش یافت. دلیل اصلی کاهش مساحت کاربری  کیلومتر مربع 5/49به  2020و در سال  8/67

 معدنظر زمانی  ةدورنیز در . کاربری اراضی بایر استنواحی سکونتگاهی  توسع اراضی کشاورزی، 

شعرایط   ریتأث تحت نواحی سکونتگاهی، توسع با تغییرات زیادی مواجه شد. اراضی بایر در کنار 

وسعت داشعت   کیلومتر مربع 3/123  این کاربری  1990. در سال قرار داشتاقلیمی منطقه نیز 

و در سعال  ر مربع کیلومت 6/166به  2010، در سال کیلومتر مربع 7/137به  2000که در سال 

روند افزایشی نواحی  ریتأثافزایش یافت. کاربری مراتع نیز تحت  کیلومتر مربع 4/244به  2020

 ،، رونعد کاهشعی داشعت   2020تعا   1990 یها سالسکونتگاهی و تغییرات اقلیمی بود و در طی 

وسععت داشعت کعه در سعال      کیلعومتر مربعع   9/1052، 1990طوری که این کاربری در سال  به

بعه   2020و در سعال   کیلومتر مربع 3/966به  2010، در سال کیلومتر مربع 4/1011به  2000

که  استپشت سد قرغه   دریاچآبی مربوط به   پهنکاربری  ت.کاهش یاف کیلومتر مربع 5/884

 مطالعه با تغییرات چندانی مواجه نبوده است. تحت یها سالدر طی 
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 2020 تا ۱990 یها سال طی در پژوهش ۀمنطق اراضی یها یکاربر نقشۀ .6 شکل

 (مربع یلومتر)ک 2020 تا ۱990 یها سال از پژوهش ۀمنطق اراضی یها یکاربر مساحت .3 جدول

 2020 20۱0 2000 ۱990 نوع کاربری

 1/205 9/182 4/147 3/130 سکونتگاهی

 5/49 8/67 2/87 2/77 کشاورزی

 4/244 6/166 7/137 3/123 بایر

 5/884 3/966 4/1011 9/1052 مراتع

 8/0 7/0 7/0 7/0 پهنه آبی

 به کاربری نواحی سکونتگاهی ها یکاربر دیگرگرفته از  صورتب( آنالیز تغییرات 

 ریع گ لیسع منعاطق   سعمت بهروند تغییرات نواحی سکونتگاهی با توجه به اینکه در این پژوهش  

 یهعا  سعال به کاربری نعواحی سعکونتگاهی در طعی     ها یکاربردیگر مدنظر است، روند تغییرات 

اسعاس   بر .گرفته نشان داده شده است صورت، تغییرات 4. در جدول ارزیابی شد 2020تا  1990
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افعزایش داشعته    کیلومتر مربع 1/17، کاربری نواحی سکونتگاهی 2000تا  1990نتایج، از سال 

مربوط  کیلومتر مربع 2/8  مربوط به کاربری کشاورزی، کیلومتر مربع 1/2 ،است که از این میزان

تعا   2000مربوط به کاربری مراتع بوده است. از سال  کیلومتر مربع 8/6به کاربری اراضی بایر و 

 ،افزایش داشته است کعه از ایعن میعزان    کیلومتر مربع 5/35، کاربری نواحی سکونتگاهی 2010

مربوط بعه کعاربری اراضعی     کیلومتر مربع 4/6  رزی،مربوط به کاربری کشاو کیلومتر مربع 7/11

، کعاربری  2020تا  2010مربوط به کاربری مراتع بوده است. از سال  کیلومتر مربع 4/17بایر و 

 کیلومتر مربع 9/4 ،افزایش داشته است که از این میزان کیلومتر مربع 2/22نواحی سکونتگاهی 

کیلعومتر   8/13مربوط به کاربری اراضعی بعایر و    عکیلومتر مرب 5/3  مربوط به کاربری کشاورزی،

، 2020تعا   1990مربوط به کاربری مراتع بوده است. با توجعه بعه معوارد معذکور، از سعال       مربع

 7/18 ،افزایش داشته اسعت کعه از ایعن میعزان     کیلومتر مربع 8/74کاربری نواحی سکونتگاهی 

مربوط به کاربری اراضعی بعایر و    ر مربعکیلومت 1/18  مربوط به کاربری کشاورزی، کیلومتر مربع

ارزیعابی بهتعر    منظعور  بعه مربوط به کاربری مراتع بوده است. در این پعژوهش   کیلومتر مربع 38

تغییعرات   نقشع  بعه کعاربری نعواحی سعکونتگاهی،      هعا  یکعاربر گرفتعه از سعایر    تغییرات صورت

نتعایج ایعن    (.7)شعکل   نشان داده شده اسعت  شده زمانی مطالعه یها دورهگرفته در طی  صورت

توجه به قلمرو شهری کابل بدون  محدودةبخش نشان داده است که تغییرات کاربری اراضی در 

 محعدودة در  رود کابعل  تأثیرگذاری مخاطرات طبیعی از جمله سیالب و رعایعت حعریم رودخانعه   

در بسعیاری از منعاطق مسعتعد وقعوع سعیالب،       کعه سبب شعده اسعت    این عاملبوده و  شهری

اراضی از جمله اراضی کشاورزی به کاربری نواحی سکونتگاهی تغییر یابد که همین  یها یکاربر

 است. هکرد شتریبپذیری شهر کابل را  پتانسیل مخاطره ،مسئله

 (کیلومتر مربع) سکونتگاهی نواحی کاربری به ها یکاربر سایر تغییرات ارزیابی .4 جدول

 ۱990-2020 20۱0-2020 2000-20۱0 ۱990-2000 نوع تغییر

 7/18 9/4 7/11 1/2 کشاورزی به سکونتگاهی

 1/18 5/3 4/6 2/8 بایر به سکونتگاهی

 38 8/13 4/17 8/6 مراتع به سکونتگاهی

 8/74 2/22 5/35 1/17 مجموع
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 زمانی یها دوره طی در سکونتگاهی نواحی کاربری به ها یکاربر سایر تغییرات نقشۀ .7 شکل

 شده مطالعه

 ریگ لیسسمت مناطق  بهج( ارزیابی روند افزایشی نواحی سکونتگاهی 

اخیعر،   یهعا  سعال شهری کابل سبب شده اسعت تعا در طعی     محدودةروند افزایشی جمعیت در 

 منظعور  بعه پیشعروی کننعد.    ریع گ لیسع سمت منعاطق   بهزیادی از نواحی سکونتگاهی  یها بخش

در بخعش قبعل    پعژوهش  محعدودة  ریع گ لیسگرفته، ابتدا مناطق  صورتارزیابی میزان پیشروی 

زمعانی مشعخص    یهعا  دوره، نواحی سکونتگاهی واقع در این محدوده در طی و سپسشناسایی 

 محعدودة زیعادی از نعواحی سعکونتگاهی     یهعا  بخعش (. نتایج بیانگر این است کعه  8شد )شکل 

رونعد پیشعروی   با پتانسیل خیلی زیاد وقوع سیالب قرار دارند. نتعایج ارزیعابی     طبقدر  پژوهش

کیلعومتر   2/48، 1990بیانگر این است که در سال  ریگ لیسسمت مناطق  بهنواحی سکونتگاهی 

قرار داشعته اسعت کعه     ادیز یلیخ یریگ لیسبا پتانسیل   طبقشهری کابل در  محدودةاز  مربع

و در  کیلعومتر مربعع   9/80به  2010در سال   ،کیلومتر مربع 9/58به  2000این میزان در سال 

بیعانگر   هعا  یابیع ارز(. نتایج 5افزایش یافته داشته است )جدول  کیلومتر مربع 84به  2020سال 
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است که این مسئله  فزونیدر حال  ریگ لیسسمت مناطق  بهاین است که روند افزایشی جمعیت 

 .است یشتریبمدیریت و کنترل  مستلزم

 

 شده مطالعه زمانی یها دوره طی در ریگ لیس مناطق سمت به سکونتگاهی نواحی افزایشی روند .8 شکل

 (کیلومتر مربع) سیالب وقوع مستعد طبقات در واقع سکونتگاهی نواحی مساحت .5 جدول

 2020 20۱0 2000 ۱990 سال

 84 9/80 9/58 2/48 مساحت

 یریگ جهینت

  آبریعز رودخانع   حوضع  اینکعه   نخسعت  :کلی بیانگر دو واقعیعت اسعت   طور بهنتایج این پژوهش 

دارای پتانسعیل   وضععیت هیعدروژئومورفولوژی منطقعه،    دلیل به کابلدر باالدست شهر  رود کابل

نواحی سکونتگاهی ایعن شعهر، بعه     فیزیکی توسع روند و دوم اینکه در  ؛است زیادی یریگ لیس

نوآوری تحقیعق   توجه نشده است. رودخانه  ریگ لیسقلمرو تأثیرگذاری مخاطره سیالب و حریم 

ایعن رونعد    حرکت ینیب شیپفیزیکی نواحی سکونتگاهی و همچنین  توسع ابی روند ارزی ،حاضر

 محعدودة از  کیلومتر مربع 495، این پژوهشبراساس نتایج بوده است.  زیخ لیسسمت مناطق  به
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میانی، غربی، شعرقی و جنعوب شعرقی     یها بخششامل  بیشترشهری کابل که   شهری و حاشی

جریعان  دلیل شیب و ارتفاع کم،  بهدارد. این مناطق زیادی  یریگ لیسپتانسیل  ،استشهر کابل 

هستند. نتعایج ایعن    سیالبی یها پهنهمستعد قرارگیری در رودخانه، حریم تجمعی و نزدیکی به 

یت شهر عاز جم ی(، نشان داده است که بخش2016پژوهش همانند پژوهش خاتاک و همکاران )

ع سیالب است و همچنین همانند پژوهش ماتعاوی  معرق وقودر مناطق میانی آن  ویژه بهکابل، 

 کهکاربری اراضی در مناطق شمالی شهر کابل تغییرات ( نشان داده است که 2020و همکاران )

ایعن  تولید رواناب سطحی در  زیادیکی از دالیل پتانسیل  ،است هافتی توسعه شهری نواحی شامل

بر شناسایی منعاطق   افزونتحقیقات پیشین،  در راستای تکمیل این پژوهشنتایج مناطق است. 

سمت منعاطق   بهنواحی سکونتگاهی  توسع مستعد وقوع سیالب، روند تغییرات کاربری اراضی و 

با توجعه بعه اینکعه منعاطق      است. کردهنیز مشخص  شهری کابل را حوض  محدودةدر  ریگ لیس

  سعیالب رودخانع   یهعا  پهنعه قرارگیعری در  مرکزی و جنوبی شهر کابل، پتانسیل باالیی از نظر 

 ژهیع و بعه مخاطرات ژئومورفولوژیع  احتمعالی )   دیگربا توجه به  شود یم، پیشنهاد دارند رود کابل

منعاطق  سایر مناطق )از جمله سمت  بهفیزیکی شهر کابل  توسع روند ( لرزه نیزمو  لغزش نیزم

  شهر متمرکز شود. (شمالی

 تقدیر و تشکر

 کعه شعده   فیتألجغرافیای دانشگاه تهران دانشکدة این مقاله با حمایت گروه جغرافیای طبیعی 

 .شود یمتشکر آنها بدین وسیله از 
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