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 دهيچک

او يخ يباشد. حوضهيز ميآبخ يهاحوضه يکين مخاطرات ژئومورفولوژيتراز مهم يکيالب يس

الب يس يريگمستعد جهت شکلار ي، بسيو توپوگراف يميط اقليشهر به لحاظ شرانيمشک يچا

ل وقوع ياز لحاظ پتانس ياو چايخ يحوضه يبندق حاضر، پهنهين هدف تحقيباشد. بنابرايم

، ارتفاع رواناب، فاصله CNب، ارتفاع، بارش، ين مطالعه ابتدا، ده عامل شيباشد. در ايالب ميس

جاد يا يعنوان عوامل مؤثر برا، به ياراض .يو کاربر ياهي، پوشش گيتولوژياز رودخانه، خاک، ل

منطقه با استفاده از روش نظارت  ياراض يکاربر يشدند. ابتدا نقشه ييالب در منطقه شناسايس

سه و با اطالعات گروه يبا جدول شاخص مقا يکاربر يدست آمد و سپس نقشهه شده ب

بعد، با  يه شد و در مرحلهيته CN يمنحن يق شد، سپس شمارهيخاک تلف يکيدرولوژيه

ن، با يمحاسبه شد. همچن SCS، ارتفاع رواناب محدوده با روش CNن بارش و يانگيلحاظ م

حوضه اقدام شد و سپس  ياهيپوشش گ ينقشه يهي، نسبت به تهNDVIاستفاده از شاخص 

ک يها با استفاده از روش کرتهيال يدهوزن .ديه گرديته GISط يدر مح ياطالعات يهاهير اليسا

ج مطالعه يد. نتاي، انجام گردWLCبا استفاده از مدل  يينها يسازل و مدليشد. تحلانجام 
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، 719/1، 719/1 يب وزنيب با ضريب و بارش به ترتي، شيتولوژينشان داد، عوامل ارتفاع، ل

ن، با يهمچن دارند. يمطالعات يل در حوضهيجاد سير را بر اين تأثيشتري، ب799/1و  793/1

مربع از مساحت محدوده، لومتريک 518/18و  781/77ب يدست آمده به ترتج به يتوجه به نتا

 ار پرخطر و پرخطر قرار دارند. يبس يدر طبقه

 .GIS، ياهي، شاخص پوشش گيوزن يب خطي، ترکيکيمخاطرات ژئومورفولوژ :يديکلمات کل

 

 مقدمه

ل يسال، سباشد. هر يالب ميا، مخاطرات سيدن يعين مخاطرات طبيتراز پرحادثه يکي

ها ها و جادهها، پلها، سد، راهيکشاورز يهانيها، مزارع، زمبه مسکن يخسارات فراوان

شود )کرم و همکاران، يها ماز انسان ياريموارد سبب مرگ بس يکند و در برخيوارد م

اد يز يها با فراوانالبي، سيعير مخاطرات طبيسه با سايتوان گفت در مقاي(. م81: 7937

، 2؛ وارد و همکاران9: 7،2179ن و همکارانيافتند )گريگسترده اتفاق م ييفضاو در 

 ان رودخانه و سطح آب بهيشود که در آن جريگفته م يتيل به وضعي(. س7: 2177

زاده، يگردد )عل يو جان يدا کرده و باعث خسارت ماليش پيمنتظره افزاريغصورت 

، يا طوالنيد يزش باران شديتوان، ريم ل راياز علل وقوع انواع س ي(. برخ571: 7931

، نوع ين، امواج مرتفع، بستن کانال، شدت بارندگيذوب برف، شکستن سد و لغزش زم

 يهايحوضه، کاربر يرودخانه، زهکش يط قبلي، شراي، زمان و حجم بارندگيبارندگ

، 9ها عنوان کرد )کالئول و همکاراندر سرچشمه رود ينامناسب و قطع درختان جنگل

ط خاص يبه لحاظ شرا ياو چايز خيآبخ يحوضه (.7: 2172، 7يسنچلني؛ تا75: 2177

، يبهار يو رگبار يناگهان يهابارش) يميط اقليب و شراي، شيمنطقه، مانند توپوگراف

                                                           
1- Green et al., 

2- Ward et al., 

3- Kolawole et al., 

4- Tingsanchali 
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الب برخوردار يوقوع س يبرا ييل بااليبهار(، از پتانسها در ان رودخانهيها، طغذوب برف

 د،شويدر منطقه م يو تلفات جان يالب، موجب خسارات مالي. از آن نظر که وقوع ساست

، موجب کشته شدن يشهر عالوه بر خسارات اقتصادنيمشک 7951ل يبه عنوان مثال: س

محدوده  يبندسطح(، 771: 7938، ينيد )عابديز صدها مجروح و مفقود گردينفر و ن 91

 .ت استيار حائز اهميالب بسيت به وقوع خطر سياز لحاظ حساس

 يمختلف، به منظور بررس يهاهاي اخير با روشاي، به ويژه در سال ارزنده يهاپژوهش

(، در 7937سراسکانرود و همکاران ) ياصغرالب صورت گرفته است: يو مطالعه س

 ز آقيآبخ يالب در حوضهيخطر س يبندکور به پهنهيبا استفاده از روش و، يامطالعه

ب، ارتفاع و فاصله از يدست آمده نشان داد که عوامل شه ج بيپرداختند و نتا يالقان چا

 يمدددارند.  يالقان چاآق يل در حوضهيجاد سير را بر اين تأثيترشيآبراهه، ب يشبکه

، APNالب را با استفاده از مدل يخطر س يبندپهنه يا(، در مطالعه7938و همکاران )

ن يترشيو خاک ب يتولوژيب، ليافتند که عوامل شيجه دست ين نتيانجام دادند. به ا

و همکاران  يزاده گرجيدارند. عل يالقان چاآق يل در حوضهيجاد سير را بر ايتأث

 SCS-CN ز نکارود با استفاده از مدليآبخ يالب حوضهيس يبند(، به پهنه7931)

سنجش از دور و  يتوأمان از تکنولوژ يريق نشان داد که به کارگين تحقيپرداختند. ا

GIS  و با استفاده از مدلSCS- CN د يالب، مفيس يبندپهنه ينقشه يهيتواند در تهيم

الب را انجام دادند يس يبند، پهنهيمالز زيپرل(، در شهر 2177) 7الول و همکارانباشد. 

 يزيخليب به عنوان عوامل مهم در سين و شيزم ي، کاربريتولوژيت، سه عامل ليو در نها

 ي، به منظور بررسي(، در شهر کواالالمپور مالز2177) 2ميهاش زا عباس ويذکر شد. عز

دور و  ک سنجش ازيالب، از تکنيجاد سيد رواناب و ايشهر بر تول ييرات فضايير تغيثأت

ن يب يداريباط معنـشان داد، ارتـج مطالعه نيد. نتاـاستفاده کردن، SCS- CNروش 

ج مطالعه ين طبق نتاي. همچنو ارتفاع رواناب وجود دارد يرشد شهر ييفضا يهاالگو

                                                           
1- Lawal et al., 

2- Azizah Abas & Hashim 
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(، به 2171) 7ش و همکارانيد قرار گرفت. فارييمورد تأ SCSدور و  سنجش از ييکارا

ج به دست يپاکستان پرداختند. طبق نتا يالب در منطقه چارساتايخطر س يبندپهنه

که در  ير مطالعاتيخطر باال بودند. از سا يجزو پهنه يشتر مناطق مطالعاتيآمد، ب

و  ي(، قنوات7955) يتال يتوان به مطالعات؛ قهروديالب انجام شده است، ميس ينهيزم

ق، يتحق ينهيشيا توجه به پب(، اشاره کرد. 7939و همکاران ) ي( و ثروت7937همکاران )

، از استقبال CNاره و استفاده از روش يچندمع يريگميتصم يهااز آن نظر که الگو

، به عنوان WLCو  SCS-CNز از روش ين ين بررسيبرخوردار بوده است، در ا ييباال

مورد  يمحدوده يزيخليل سيپتانس يبندگيري چندمعياري، جهت پهنهقاعده تصميم

 .مطالعه استفاده شده است

 مواد و روش

 مورد مطالعه  يشناخت محدودهـ 

 71قه تا يدق 91درجه و  71لومتر مربع در يک 975با مساحت حدود  يچااويخ يحوضه

قه عرض يدق 91درجه و  95قه تا يدق 72درجه و  95و  يقه طول شرقيدق 73درجه و 

 نيب سال طول در هوا (. دماي7شهر قرار دارد )شکل نيو در شهرستان مشک يشمال

متر يليم 1/911ساالنه  يدگـبارنن يانگياست و م ريمتغ گراديسانت درجه+ 91 و -91

متر و  7151(. حداکثر ارتفاع محدوده 77: 7937زاده کامران و همکاران،يباشد )وليم

 باشد.يا ميمتر از سطح در 321حداقل ارتفاع آن 

به منظور دستيابي به هدف تحقيق ابتدا با مطالعه و بررسي مباني نظري موضوع، 

هاي هر يک از نقشه يشناسايي شد. سپس اقدام به تهيهثر بر وقوع سيالب ؤعوامل م

 يهاي اطالعاتي شبکهاقدام شد. در اين راستا، اليه Arc GIS 10.5هاي مطرح، در معيار

توپوگرافي  يهاي ميزان، طبقات ارتفاعي با استفاده از مدل رقومي نقشهآبراهه، منحني

 تهيه شد. 7:81111شهر به مقياس مشکين

                                                           
1- Farish et al., 
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 مورد مطالعه يت محدودهيموقع ينقشه (1شکل )

 يشناسنيزم يبا استفاده از نقشه يتولوژيو ل يشناسنيزم ياطالعات يهاهيال

 ينقشهدست آمد، ه کشور ب يشناسني، سازمان زم7:711111اس يشهر به مقنيمشک

در داخل  يسنجو باران يهواشناس يهاستگاهيا يهابارش حوضه با استفاده از داده

 7331 يهامربوط به سال يهامجاور )آمار يهاستگاهين ايو همچن يمطالعات يمحدوده

و  (P=203/42+0/0751*Hان بارش )ي( و با به دست آوردن معادله گراد2171تا 

 ياراض يکاربر ياطالعات يهاهي، الدشه يته يارتفاع ين استفاده از مدل رقوميهمچن

 يرين با به کارگيدست آمد و همچنه استان ب يکاربر يمحدوده با استفاده از نقشه

ن منظور با استفاده از يد. بديحوضه به روز گرد يکاربر ي، نقشهياماهواره يهاداده

 ، مربوط99ف يرد و711 ري، مسTIRS و OLIسنجنده  شامل که لندست هشت ريتصاو

حات يانجام تصح، بعد از ENVI 5.3افزار نرم ( و79/13/2171خ: ي)تار 2171 سال به

 يروش برا نيتر، که قدرتمندFlaashبا استفاده از روش  يار ماهوارهيتصو ياتمسفر

 Maximum ينظارت شده يبندروش طبقه قيباشد، از طريم يحات اتمسفريتصح

Likelihood خاک محدوده با استفاده از  ينقشهه شد. يحوضه ته يکاربر ينقشه
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 ياهيشاخص پوشش گجاد شد. يا 7:81111اس يل با مقيخاک استان اردب ينقشه

NDVI نح و ياست )ب گياهي پوشش پايش براي هاشاخص ترينپرکاربرد از کيي

 پوشش داراي دارد. سطوح قرار -1 و +1 نيماب NDVIر ي(. مقاد873: 2118، 7همکاران

ن مطالعه، با استفاده از يدرا ني(. بنابرا7 ياست )رابطه  کي تا ن صفريب ريمقاد ياهيگ

 به R و NIR رابطه نيا ه شد. دريحوضه ته ياهيپوشش گ ي، نقشهNDVIشاخص 

  .باشديم قرمز و کينزد قرمز مادون فيط در بازتاب معرف بيترت

                          NDVI= (NIR-R)/ (NIR+R)(7) يرابطه

( رواناب سازمان حفاظت CN) يمنحنن رواناب، روش شماره يتخم يهااز روش يکي

 نيترجياز را يکيع، به يسر يليآن خ ي، به سبب سادگCN-SCS ( است. روشSCSکا )يآمر

کوچک  يهاحوضه يبرا ل شد و اساساًين و کارشناسان تبداان مهندسيم ها درروش

: 2111، 2ياگيشرا و تي)مرود يمتوسط به کار م يعيطب يهاو حوضه يو کشاورز يشهر

دگاه رواناب و باران مولد جزء يمورد مطالعه از د ينکه حوضهي(. با توجه به ا919

، در  SCSروش يهاتين با توجه به قابليشود و همچنيمتوسط محسوب م يهاحوضه

-Arc CNو  Arc-Hydro يهاهيو الحاق ARC GISافزار از نرمن پژوهش با استفاده يا

Runoffالب در يل خطر سيپتانس يبندت، جهت پهنهينها . درن روش استفاده شدي، از ا

 . ه استانجام شد، WLCبا استفاده از روش  يينها يسازمدلمورد مطالعه،  يحوضه

 ترکيب خطي وزني() WLCمراحل روش 

ن پژوهش، از روش يدر ا؛ شودتهيه ميمعيار را به صورت استاندارد  يهر اليه نقشه -7

ن ارزش يشتري، بيفاز يها استفاده شده است. در مجموعه يسازجهت استاندارد يفاز

                                                           
1- Binh et al 

2- Mishra & Tyagi 
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ت در يصفر به حدّاقل عضو يعنين ارزش يت و کمتريک به حدّاکثر عضويمقدار  يعني

 (.719: 7333 ،7ييرد )سويگ يمجموعه تعلّق م

ک استفاده يکرت يدهن مطالعه از روش وزنينماييم، در اهاي معيار را تعيين ميوزن -2

ها بر اساس ميزان تداخل و تضادّ موجود بين عوامل يا اين روش، داده شده است. در

انحراف  يهن روش، پس از محاسبيرد. در ايگيها مورد تجزيه و تحليل قرار ممعيار

گردد که شامل ايجاد مي m×mهاي مورد بررسي، ماتريس متقارني به ابعاد معيار معيار

هاي باال، تضادّ است. با تعيين پارامتر شده هاي تشکيلضرايب همبستگي بين بردار

 شود.محاسبه مي (2) يههاي ديگر از روي رابطبا معيار jموجود بين معيار 

∑ = Cjk                     (2) يرابطه         
    

شروع شده و  k=1 است که از kهاي با معيار jمعرّف مجموع تضادّ معيار  Cjkکه در آن 

دهد. ميزان اطّالعات را نشان مي jو  k، همبستگي بين دو معيار rjkادامه دارد و  k=mتا 

 محاسبه نمود. (9) يهتوان با استفاده از رابط را مي jعامل 

∑ Cj = δj                    (9) يرابطه         
    

و انحراف معيار در مقادير مربوط به عامل يا  j، معرّف ميزان اطّالعات معيار Cjکه در آن 

بيشتري  Cjهايي که داراي ادشده، معياريدهد. با توجّه به روابط را نشان مي jمعيار 

 (7) يهرابطاز  jباشند وزن زيادي به خود اختصاص خواهند داد. وزن هر عامل مانند 

 گردد.تعيين مي

 = Wj                     (7) يرابطه
  

∑   
 
   

 

                                                           
1- Sui 
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است  kهاي نشانگر ميزان اطّالعات مجموع معيار Ckو  jمعرّف وزن معيار  Wjکه در آن 

 زانيم ميقسـار، از تيهر مع ييهاـادامه دارد. لذا، وزن ن k=mروع شده و تا ـش k=1که از 

 د.يآيدست مه ارها بيمع يزان کل اطالعات تماميار بر مجموع مياطالعات هر مع

 يهاي نقشهکنيم )ضرب اليهاستاندارد شده وزني را ايجاد مي ينقشههاي اليه -9

مليات همپوشي جمعي بر روي ـبا اعمال ع -7هاي متناظر(. ده در وزنـاستاندارد ش

استاندارد شده وزني، نمره يا امتياز کل را در رابطه با هر گزينه به  يهاي نقشهاليه

رين امتياز )رتبه( باشد، به عنوان بهترين گزينه اي که داراي باالتگزينه آوريم؛دست مي

،    گيري براي ارزيابي هر گزينه يا تصميم يبه طور رسمي در قاعده شود.شناخته مي

 شود: ( استفاده مي8) ياز رابطه

  = ∑                                (8) يرابطه       

، مشتمل بر يک   wjوام  jام در ارتباط با صفت  i يگزينه ي، معرف نمره   که در آن 

ها اهميت نسبي هر صفت را به وزن     ∑اي که وزن استاندارد شده است؛ به گونه

د. شويـدارترين گزينه انتخاب م، اولويت=i   گذارند. با تعيين ارزش حداکثر نمايش مي

شود يخطي تعيين م ند معادل رگرسيون تناسب به صورتـ(، به مان8) يدر رابطه

 باشد.يق مي، نشانگر فلوچارت مراحل تحق(2)شکل  (.993: 7958)مالچفسکي، 

ي دهندهخاک )نشان هاي هيدرولوژيکتعيين گروه CNاولين کار بر اساس روش 

پذيري مناسب به ميزان هاي با نفوذباشد. خاکخاک(، مي پذيرينفوذ و بافت وضعيت

دهند و اراضي با بافت ريز و بارندگي را به زمين نفوذ ميهاي حاصل از زيادي، آب

هاي زيادي از آب به گردد که آب نتواند در زمين نفوذ نمايد و قسمتفشرده باعث مي

(. خاک 259: 7915گردد )اصغري مقدم، صورت رواناب در سطح زمين جاري مي

 از حوضه مساحت بيشتر هست وA, B, C, D خياوچاي، شامل چهار گروه  يحوضه

 و بوده نفوذ غيرقابل عمالً و است سنگين يا ريز بافت داراي که هايي استخاک نوع
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ي منحني شماره ينقشه يدارند. معيار ديگري که در تهيه بااليي خيزيسيل پتانسيل

(CNمورد استفاده قرار گرفته است، کاربري اراضي مي ،) باشد. کاربري اراضي روي

گذارد. در اين مطالعه هاي مختلفي تأثير ميسيالب به روش جريان رودخانه و وقوع

بندي نظارت شده با ضريب دقت باال کاربري حوضه با استفاده از روش طبقه ينقشه

 درصد(، تهيه شد. 18/58)کاپاي 

 
 قي( فلوچارت مراحل تحق2شکل )

 يسهين و مقايزم يخاک و کاربر کيدرولوژيه يهاگروه قيتلف با بعد يمرحله در

مشخص شد. مقدار  يمنحن يمنطقه با جدول شاخص، شماره ياراض يکاربر ينقشه

CN ر است که در يمتغ 35ن صفر تا يبCN امده و يحاصل ن يبرابر صفر رواناب از بارندگ



 
 7931، زمستان 71ي هيدروژئومورفولوژي، شماره 39

 

افته و ارتفاع رواناب برابر با ارتفاع يان ين جريبارش در سطح زم ي، تمام 35برابر  CNدر 

باال و رواناب  يريپذتر، مربوط به مناطق با نفوذکم يمنحن يخواهد بود. شماره يبارندگ

ن يترو باال يريپذن نفوذيتر(، مربوط به مناطق با کم35باال ) يمنحن يکم و شماره

 ينقشه و هايمنحن يشماره از استفاده بعد با ي(. در مرحله9باشد )شکل يرواناب م

 (. از7محاسبه شد )شکل  محدوده، هر يبرا هارواناب ديتول ليپتانس منطقه، يبارندگ

 حوضه نيا ارتفاعات در رواناب، ديتول ليپتانس که شوديم برداشت نيچن نقشه نيا يرو

ن( هستند و يآذر يها)سنگ سخت نوع از يشناسنيزم التيتشک و اديز بيش يکه دارا

کم  يريا با نفوذپذير و يناپذکه سطح شهر از سطوح نفوذ يشهر يز در داخل محدودهين

 و داشته ياديز ريمقاد ل شده است،يو...( تشک يو مناطق مسکون ي)مانند سطوح آسفالت

 باشد.يم يزيخليس ليپتانس يرده نيباالتر يدارا

 
 ياوچايخ ي(، حوضهCN) يمنحن يشماره ي( نقشه3شکل )
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 ياوچايخ يارتفاع رواناب حوضه ي( نقشه4شکل )

و نقش  استو ميزان جريان و سرعت حرکت آب  نحوه يکنندهاراضي، تعيينشيب 

 يحوضهدر  .ها و ميزان فرسايش دارداساسي در ميزان رواناب، مقدار نفوذ، شدت سيالب

ن شهر از سمت جنوب بر يخارج از شهر مشک يلومتريچند ک يدر فاصله يمطالعات

کند. درصد يدا ميسبالن ادامه پ يهاشود و تا ارتفاع دامنهيها اضافه مبيشدت ش

درصد بوده و به سمت شمال از شدت آن کاسته  21ش از ين نقاط بيدر ا يب اراضيش

عامل  يپستي و بلندي )ارتفاع(، حوضه رسد.يدرصد م 8ر يشهر به ز يشده و در حوال

هاي جوي، وضعيت پوشش است که نقش مهمي در مقدار و نوع ويژگي يگريمهم د

جنوب الب حوضه دارد. يجاد سيت ايزان رواناب و در نهايتبخير و تعرق، م گياهي،

ن سطح ارتفاع برخوردار ين ارتفاع است و شمال حوضه از کمتريشتريب يحوضه دارا

توان يار فاصله از آبراهه مي. از لحاظ معاستمتر  9311است. متوسط ارتفاع حوضه 

م ينامعقول از حر يل استفادهيخسارات سش ين عوامل افزايترمهم يگفت، از جمله

قرار  يادوار يهاالبيبه ظاهر مساعد و بالقوه خطرناک است که در معرض س يهاليمس

باشد. يم يمتر 7111فاصله از آبراهه در فواصل صفر تا  يمطالعات يدارند. در حوضه
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 شدت و يکنندهنييتع ياديمنطقه و خاک حاصل از آن تا حدود ز يشناسسنگ

به لحاظ  يمطالعات يدهد. حوضهير قرار ميثأبوده و رواناب را تحت ت يريپذت نفوذيظرف

 يشناسنيمختلف زم يهاگوناگون و متنوع مربوط به دوران يهااز سازند يشناسنيزم

الت ين تشکيباشد. اين ميالت آذريده که بخش اعظم آن متعلق به تشکيل گرديتشک

 يشناسنيل دوران چهارم زمياواخر دوران سوم و اوا يآتشفشان يهاتيکه حاصل فعال

 زيگياهي ن پوشش اد است. وضعيتين و به تبع مقدار رواناب زييپا يرياست که نفوذپذ

نشان  را کشاورزي هايتيعالـف و خاک رطوبت بارش، چون گرـدي موارد تمامي ثيرأت

 (. 2:7953ز و همکاران، ي)پرو دهدمي

الب يل سيپتانس يبندپهنه ينقشهمطرح در  يهااريمع يهانقشه يهيپس از ته

 WLCحاصله وارد مدل يها(، نقشه7مربوطه )جدول  يهاو اعمال کردن وزن ياوچايخ

 8در  (،8)شکل  يينها يها، خروجنقشه يشده و با اعمال مراحل مختلف مدل بر رو 

، يدهحاصل از وزنج يبنابر نتا دست آمد.ه ب ار کم خطريار پرخطر تا بسيبس يطبقه

الب در يجاد سين عوامل ايترب مهميب و بارش، به ترتي، شيتولوژيارتفاع، ل عوامل

سراسکانرود و همکاران  يحاضر با مطالعات، اصغر يج مطالعهي. نتاهستندمنطقه 

اند، کرده يالب معرفيجاد سيب و ارتفاع را به عنوان عوامل مهم در اي(، که ش7937)

( 7938و همکاران ) يمدد يج مطالعه حاضر، همانند بررسين نتايدارد. همچن يهمخوان

د يالب تأکيجاد سي، در ايتولوژيب و ليت عوامل شي(، بر اهم2177و همکاران ) و الول

 دارد.

 آن يو مقايسه مورد مطالعه يبندي پتانسيل سيالب محدودهپهنه ينقشه يبا بررس

ار پرخطر، در الويت يين نتيجه حاصل شد که مناطق بسا هاي معيار،با هر يک از نقشه

درصد(،  11اول، به طور عمده در مناطق پرشيب و کوهستاني منطقه )شيب بيش از 

به تبع شيب و ارتفاع منطقه، نقش اساسي در ميزان رواناب، دبي پيک  قرار دارد.

در اين  د.سيالب، مقدار نفوذ، تلفات بارش و ميزان جريان و سرعت حرکت آب دار
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مناطق پرخطر با توجه به اينکه بخش اعظم سازندها متعلق به تشکيالت مربوط به 

شناسي است، ميزان هاي آتشفشاني اواخر دوران سوم و اوايل دوران چهارم زمينفعاليت

 . استنيز در اين مناطق باال  CNپذيري بسيار پايين و ارتفاع رواناب و مقدار نفوذ

 البيس يبندمطرح در پهنه يهااريمع يي( وزن نها1جدول )

 ييوزن نها زان اطالعاتيم اريانحراف مع مجموع تضاد اريمع

 793/1 713/2 237/1 731/5 بيش

 719/1 151/9 977/1 178/3 ارتفاع

 799/1 917/2 217/1 377/5 بارش

 187/1 373/1 953/1 911/2 ياهيپوشش گ

CN 151/1 775/1 188/7 183/1 

 182/1 391/1 775/1 375/1 رواناب

 187/1 311/1 771/1 297/5 فاصله از رودخانه

 132/1 171/7 278/1 187/1 خاک

 719/1 311/2 971/1 983/5 يتولوژيل

 115/1 931/7 731/1 259/1 يکاربر

شهر نيمشک يشهر يل خطر باال، در داخل محدودهيت دوم مناطق با پتانسيدر الو

قرار دارد که  ياوچايق خيعم يدر سمت شرق، درهشهر، نيکدر شهر مش قرار دارند.

ان ي، جريعير طبيگر در مسيد يشعاع يان دارد. دو درهيدر آن جر ياوچايخ يرودخانه

اند افتهيتوسعه  يها محالت مسکوندهد که در امتداد آنيل ميرا تشک يسطح يهاآب

شتر ينکه بيبا توجه به اباشند. يم يسطح يهاد آبيان شديل و جريکه در معرض س

ار کم يبس يريپذل شده است، مقدار نفوذيتشک يو مسکون يسطح شهر از سطوح آسفالت

مساحت مربوط به  ( است.51 يباال ي)منحن CN( و 33و در مقابل مقدار رواناب ) است

 يج مطالعهيتوان گفت، نتايت ميدر نها ذکر شده است. (2)ک از طبقات در جدول يهر 

 ميزا عباس و هاشي( و عز7931و همکاران ) يزاده گرجي، عليج مطالعهيهمانند نتاحاضر 
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و با  GISسنجش از دور و  يتوأمان از تکنولوژ يري(، نشان داد که به کارگ2177)

 د باشد.يالب مفيس يبندپهنه ينقشه يهيتواند در تهيم SCS-CNاستفاده از مدل 

 
  ياو چايخ يالب حوضهيخطر س يبندپهنه ي( نقشه5شکل )

 مورد مطالعه ي( اطالعات طبقات خطر سيالب محدوده2) جدول

 خطرار کميبس کم خطر خطر متوسط پرخطر ار پرخطريبس طبقه خطر

 213/73 135/58 917/31 518/18 781/77 لومترمربعيمساحت به ک

 17/1 11/21 91/91 51/29 19/79 مساحت به درصد

 يريگجهينت

 و يهاي مالجاد خسارتياست که همه ساله باعث ا يمهم يعياي طبياز بال يکيل يس

 رانيمد توجه مورد شهيآن هم خسارات و تلفات د و به منظور کاهششويم يفراوان يجان

و  SCS- CNق روش يالب با تلفيس يبندق، پهنهين تحقيدر ا .است بوده زانيربرنامه و

WlC جاد ين عوامل مؤثر در اي، از بيدهاز وزن ج حاصليانجام شده است. بنابر نتا

ب يبا ضر يتولوژي(، ل719/1) يب وزني، عوامل ارتفاع با ضريمطالعات يالب محدودهيس
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 نيترب مهميترت(، به799/1( و بارش با وزن )793/1) يب وزنيب با ضري(، ش719/1) يوزن

توان گفت، استفاده يمطالعه مج يباشند. با توجه به نتايالب در منطقه ميجاد سيعوامل ا

در جهت حل  يتواند گام يارها در پژوهش حاضر ميمع يده ک، در وزنياز روش کرت

در چارچوب روش  يزوج يهسيگر باشد که به هنگام مقايکديمعضل استقالل صفات از 

ت ينين صفات، عيب يط عدم تحقّق همبستگيو در شرا يمراتب ل سلسلهيند تحليفرا

تواند  يگر، ميد يهااريار با معيک معي يباال ين روش، وجود همبستگيدر ا رايابد؛ زي يم

 ار اثرگذار باشد.يدر کاهش وزن آن مع

 يدرصد از محدوده 51/29و  19/79ب يج حاصل از مطالعه نشان داد که به ترتينتا

مناطق ، يينها يار پرخطر و پرخطر قرار دارد. با توجه به نقشهيبس يدر طبقه يمطالعات

 يب و کوهستانيت اول، به طور عمده در مناطق پرشيار پرخطر و پر خطر، در الويبس

شهر به  يژه در مناطق مرکزي)به و يشهر يت دوم در داخل محدودهيمنطقه و در الو

ج مطالعه، يکمتر(، قرار دارند. با توجه به نتا يريپذها و نفوذل تراکم ساخت و سازيدل

درصد از مساحت محدوده را به خود اختصاص  91/91متوسط ل خطر يطبقه با پتانس

 يز دارايدرصد از مساحت محدوده ن 17/1و  11/21ب ين به ترتيداده است. همچن

منطقه مورد  ياز توان باال يج مطالعه حاکيباشد. نتايار کم ميل خطر کم و بسيپتانس

اد و يار زيل خطر بسبا احتما يباشد، لذا اراضيالب ميجاد خطر سيمطالعه از لحاظ ا

ش ياز فرسا يريگ)مانند: جلو يزداريو آبخ يد اقدامات حفاظتيهستند که با ياد، اراضيز

ش يان رواناب، افزايآب، کاهش سرعت و شدت جر يب خاک، کاهش بار رسوبيو تخر

 يهين حوضه و تغذيريز يهاهينفوذ آب در ال يجاد فرصت برايالب، ايزمان تمرکز س

جاد ياء مراتع و ايها و احدامنه ييايط جغرافياهان مناسب با شرايت گها، کشآبخوان

 يهامانند؛ احداث حوضچه ين اقداماتيرد. همچنيسبز( در آن انجام گ يفضا يهاعرصه

تواند يب ميدر مناطق پرش ينيچها و خشکهدامنه يبند، تراسيبند، بانکتيريگرسوب

ش يالب و کاهش فرسايدر کاهش سرعت عمل س يزداريمناسب آبخ يهابه عنوان روش

 خاک به کار گرفته شود. 
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 يزيخليو س يدرولوژي)ه 2شهر  يعيطب يايجغراف(، 7915مقدم، محمدرضا ) ياصغر -

 .212ص ، يچاپ اول، انتشارات مسع، شهر(

الب در يخطر س يبندپهنه(، 7937) ينالي، الناز و بتول زيروزياد؛ پيسراسکانرود، ص ياصغر -

، سال يکم يژئومورفولوژ يهاپژوهش ي، مجلهکوريبا مدل و يالقان چاآق يحوضه

 .278 -297، صص 9 يچهارم، شماره

 يابيارز(، 7953نژاد )ز ايرانيپرويز، الله؛ خلقي، مجيد؛ وليزاده، خليل؛ عراقي، شهاب و پرو -

ت پوشش يوضعش يق پايازطر NDVI ياهيشاخص تفاضل نرمال شده پوشش گ ييکارا

 .3-7، تهران، صص 7953بهشت يارد 22 يال 73، همايش ملي ژئوماتيک، ياهيگ

ل در يوقوع س يسنجامکان (،7939) ي، اکبر و فاطمه خدادايرضا؛ رستم، محمديثروت -

، 1 ي، دورهيعيطب يايجغراف يفصلنامه، CN)مراغه( به روش  يالن چايز ليآبخ يحوضه

 .21-79، صص 28 يشماره

 .227ص ن سبالن، ي، انتشارات نگيشهر يدروژئومورفولوژيه(، 7938) ي، موسينيعابد -

 يو سوم، دانشگاه فردوس ي، چاپ سيکاربرد يدرلوژياصول ه(، 7931ن )يزاده، اميعل -

 .321ص مشهد، 

 پهنه ينقشه يهيته(، 7931) ي، شهرام و رمضان موسويي، غالمرضا؛ روستايزاده گرجيعل -

 ي، مجلهGIS/RSو  SCS- CNز نکارود با استفاده از مدل يآبخ يحوضهالب يس يبند

 .775-715، صص 7 ي، سال ششم، شمارهيکم يژئومورفولوژ يهاپژوهش

خطر رخداد  يبندو پهنه يابيارز(، 7937) يخانيه آقاعليد و مرضياهلل؛ کرم، ام، عزتيقنوات-

ا و يجغراف يجلهـ، ميمدل فازتفاده از ـفرحزاد )تهران( با اس يالب در حوضهيـس

 .795-727، صص 7 ي، شماره75 ياپيست و سوم، پي، سال بيطيمح يزيربرنامه
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 يها )مطالعهشهردر کالن يالب شهريکپارچه سيکاربرد مدل (، 7955ژه )ي، منيتاليقهرود -

 ش ي، پ7 يدوره ،يامنطقه يزيرا و برنامهيجغراف يمجله، شرق تهران(شمال :يمورد

 .711-715صص  ز و زمستان،ييپا يشماره

در وقوع مخاطرات  يارودخانه يهانديالب و فراينقش س(، 7937) ير صفارير و اميکرم، ام -
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