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چکیده
دشت بافت ،يکي از مناطق با تکرار وقوع سیل و خسارات مکرر در ايران است .در اين مطالعه به منظور مشخص نمودن مناطق تحت خطر
سیل در دشت بافت ،نقشۀ پهنهبندي خطر با استفاده از معیارهاي ژئومورفولوژي ،فتوژئولوژي و بازديد صحرايي تهیه گرديد .اساس تهیۀۀ
آن تفسیر عکسهاي هوايي  1:20000 ،1:50000و  1:40000منطقه ( به ترتیب مربوط به سالهاي  1367 ،1335و  ) 1371بۀه همۀراه تنتۀرل
صحرايي است .در تهیۀ اين نقشه الزم بود جهت تفکیک آسان تر واحدها و مرز آنها ،تمامي منطقه به صورت يکپارچۀه ديۀده شۀوده بۀه
همین دلیل ،گسترۀ عکسي منطقه تهیه گرديد .از آنجا ته در طبیعت عوارض خاصي سیل گیر هستند (نظیۀر مخۀروط افکنۀه ،دلتاهۀا و
دشتهاي سیالبي) ،مي توان در سطح اين عوارض با توجه به تغییر توپوگرافي و تغییرات تُن ( )Toneعکس هوايي شدت و ضۀع

خطۀر

سیل و نوع آن را شناسايي نمود .بدين ترتیب با تفسیر عکسها ،نقشۀ پهنهبندي خطر سیل تهیه و در مرحلۀ بعد در روي زمۀین تنتۀرل
صحرايي گرديد .در نقشۀ پهنهبندي ،واحدهاي مختلفيه نظیر :خطر زياد سیالب محصور در مجرا ،خطۀر زيۀاد پخۀي سۀیالب در سۀطح
مخروط افکنه و خطر آبگرفتگي زياد در قاعده مخروط افکنه شناسايي و تفکیک شدند .با تطبیق اين نقشه با نقشه تاربري زمین سرمايه
هاي تحت خطر شناسايي گرديدند .بر اين اساس بخي هايي از شهر بافت در محدوده با خطر پخي سیالب پهنهاي قاعدۀ مخروط افکنۀه
واقع گرديده و بخي شرقي اين شهر در معرض خطر زياد سیالب رودخانهاي است .همچنین تعداد زيادي از روستاهاي اين منطقه و باغات
و اراضي تشاورزي به دلیل واقع شدن در مجاورت رودخانهها ،در معرض خطر طغیان رودخانه قرار دارند .از نقشۀ حاصله مۀيتۀوان بۀراي
تلیۀ موارد مربوط به مديريت خطر سیله مانند :تغییر تاربري زمین ،هشدار ،امداد و نجات ،مقاومسازي و تعیین نرخ بیمۀ سۀیل اسۀتفاده
نمود .پیشنهاد مي شود ته اشغال سطوح پرخطر منع شده و با انجام عملیات آبخیزداري خطر سیل تاهي داده شود.
تلید واژگان :سیل ،نقشۀ پهنهبندي ،دشت بافت ،ژئومورفولوژي ،عکس هوايي ،سیستم اطالعات جغرافیايي.
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مقدمه
جاري شدن سيل يکي از بالياي مهم طبيعي است کهه
بسياري از نقاط جهان از جمله کشورهاي توسعه يافتهه
را تحت تأثير قرار داده است .عهالوه بهر ميلياردهها د ر
خسارت مالي ،تعداد زيادي از مهرد نيهد در ههر سها
زندگي خود را در اثر سيل از دست مهيدهنهد .يکهي از
راههاي ممانعت و کاهش خسارات ناشهي از سهيل قهرار
دادن اطالعات معتبر در اختيهار مهرد از طريهه تهيهۀ
نقشههههاي پهنههبنهدي خطهر سهيل اسهت & Cook
 .)Merwade, 2009: 131اين نقشهها وجود ،نوع و شدت
و ضعف خطر را در منطقه مورد نظر نشان مهيدهنهد و
به همين دليل از اهميت ويژهاي برخوردارند.
با تطبيه نقشههاي پهنهبندي خطر سيل با نقشههههاي
کاربري زمين ميتوان مناطه و سرمايههاي تحت خطر
شهرها ،روستاها ،پلها ،کارخانهها و غيره) را شناسايي
نمود تا اقدامات ز جهت حفاظت از ايهن سهرمايههها
صورت پذيرد .با داشتن اين نقشه هها ،در هنگها خطهر
تنها به محدودههاي در معرض خطر سيل هشهدار داده
خواهد شد .در ضمن ميتوان کاربري زمين را متناسه
با شدت و ضعف خطر و نوع آن به گونهاي انتخاب کرد
که ميدان خسارت ناشي از سيل کاهش يابد .با توجه به
اين نقشهها مي توان دريافهت کهه اعتبهارات مقابلهه بها
خطر سيل بايد در کجاها هدينه شهوند .نقشهۀ آبگيهري
سيل عالوه بر مشخص نمودن منهاطه تحهت خطهر در
آينده ،در عمليات امداد و نجات هنگا وقوع سهيل نيهد
مفيد است عباسنژاد.)4 :1387 ،
يکي ديگر از کاربردهاي مهم اين نوع نقشهها ،اسهتفاده
از آنههها در حههه بيمههۀ خطههر اسههت و مههديران بههراي
بهينهسازي کاربري زمينها و برنامهههاي بيمههاي نيهاز
بهه نقشههههاي پهنههبنهدي سهيل دارنهد & Theiling
 .)Burant, 2012: 2ميدان حهه بيمهه از ههر نهوع بهالي
طبيعههي مت هأثر از شههدت و ضههعف آن خطههر اسههت در
نتيجه ،بسياري از کشهورهاي اروپهايي در حها حاضهر
نقشههاي سيل تهيه شده توسط سازمانهاي دولتهي و
بيمۀ صنعتي را در دست دارند De Moel et al., 2009:
 .)289., Cook & Merwad, 2009: 131از نقشههههههاي

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال ششم ،شماره  ،20پاییز 1395


پهنهبندي براي مقاو سهازي سهازههها در برابهر خطهر،


اجتناب از مناطه تحت خطر و حتي برنامهريدي بهراي
آمادگي مقابله بها خطهر نيهد مهيتهوان کمهگ گرفهت
بنههابراين ،آنههها مبنههاي مهمههي بههراي مههديريت باليههاي
طبيعي هستند.
منطقۀ بافت به دليل دارا بودن کوهستانهاي مرتفع در
شما و دريافت بهار نسهبتا زيهاد ،ههر سهاله شهاهد
سههيلهههايي در فلههو مختلههف اسههت .ويژگههيهههاي
توپوگرافي و آب و هوا و تخري پوشش گيهاهي باعه
تشديد خطر سيل در اين منطقه شده است که معمهو
اين سيلها خسارتههاي مهالي فهراوان و حتهي گهاهي
تعدادي کشته نيد بر جهاي مهيگذارنهد .از جملهۀ ايهن
موارد ميتوان به سيل شهريور  1389اشهاره نمهود کهه
در آن عالوه بر ميلياردها ريا خسارت  3نفر نيد کشته
شدند دهقاني و همکاران )46 :1391 ،بنابراين ،نقشۀ
خطر سيل ،ابداري حياتي براي مهديريت ايهن خطهر در
منطقۀ مورد مطالعه به شمار ميآيد.
پیشینۀ تحقیق
از جمله مطالعاتي که در زمينۀ پهنهبهندي خطر سهيل
و برآورد سيالب در سطح ايهران و جههان انجها شهده،
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
صههفري  )1380بهها اسههتفاده از نههر افههدار HEC-RAS
الگوي مديريت بهينۀ خطر سيل در دشتهاي سهيالبي
را مههورد بررسههي قههرار داده اسههت .فههر زاده و نلههرتي
 )1383با اسهتفاده از مهد رگرسهيون نهد مت يهره
عوامل مؤثر در سيل خيدي حوضهۀ گهاوه رود در غهرب
ايران را شناسايي و ههر زيهر حوضهه را از نظهر قابليهت
توليد رواناب طبقه بندي کرده انهد .اميهدوار و همکهاران
 )1389با به کارگيري رو تحليهل عهاملي و تحليهل
خوشهاي ،پتانسيل سيلخيدي حوزۀ آبريد کنجهانمم را
بررسهي کههردهانهد .فههر زاده و همکهاران  )1390آمههار
ايسههتگاههههاي آب سههنجي را جهههت محاسههبۀ ضههري
سههيلخيههدي در اسههتان گلسههتان مههورد اسههتفاده قههرار
داده اند .ملکيان و همکاران  )1391اقدا به پهنه بندي
سيلخيدي حوزۀ آبخيهد اخترآبهاد بها اسهتفاده از رو
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تحليل سلسله مراتبي فازي نموده اند .يماني و همکاران
 )1391به ارزيابي مد منطه فازي در مقايسه با ساير
مد هاي مفهومي در پهنهبندي خطهر سهيلخيهدي بها
تأکيد بر ويژگهي ههاي ژئومورفولوژيهگ حوضهۀ داورزن
پرداخته اند .دهقاني و همکاران  )1391عوامل مؤثر در
بهروز سههيل تابسهتان  1389در منطقههه بافهت را مههورد
بررسي قهرار داده انهد .صهالحي و همکهاران  )1392بها
استفاده از GISو تحليل سلسله مراتبي فازي ،به مطالعۀ
خطر سيالب شهري تهران پرداختهاند.
ويلت و شاردا )1991 1براي بررسي امکهان اسهتفاده از
فرايند تحليل سلسهله مراتبهي ،در پهروژه ههاي کنتهر
سههيالب روزخانههۀ گرنههد و تههار 2در اُکالهامههاي آمريکهها،
3
مناطه مستعد سيالب را شناسهايي نمودنهد .تهوديني
 )1999سيستم عملکردي تلميم را جههت دسهتيابي
به نقشۀ پيشبينهي و مهديريت خطهر سهيالب بهه کهار
گرفته است .اکثر پروژههاي تهيۀ نقشههاي خطر سهيل
در اروپا در اواخر دهۀ  1990به دنبا بهروز سهيلههاي
بهدر در آن دوره آغهاز شهدند Hoydal et al., 2000:
252., Menendez, 2000: 53., Pettifer, 2000., Taw,

 .)2004وانگ و همکاران )2002 4براي به دست آوردن
نقشۀ پهنه بندي خطهر سهيل در کارولينهاي شهمالي از
تلاوير  TMلندست و داده هاي مهد ارتفهاعي رقهومي
 )DEMاسههتفاده کردنههد .در ايهها ت متحههده ،آژانهه
مديريت اضطراري فدرا  )2007 )FEMAنقشهههاي
نرخ بيمه را به عنوان بخشي از برنامۀ بيمۀ ملهي سهيل
 ،)NFIPبراي سيل با دورۀ بازگشت  100سها سهيل
طرح) تهيه و بهه روزرسهاني کهرده اسهت .ايهن آژانه
حدود  100000نقشۀ خطر سيل توليد کرده است کهه
150000مايل مربع از مسهاحت دشهت سهيالبي بهراي
19200آبادي را تحت پوشش قرار مهيدهنهد .ژانهگ و
همکاران )2002 5با استفاده از مهد تحليهل سلسهله
مراتبي  )AHPپهنه بندي خطر سهيل را در منهاطه در
معرض سيالب شديد در ياماگو ي ژاپن انجا دادهانهد.
1. Willtt & Sharda
2. Grand& Tar
3. Todini
4. Wang et al
5. Zhang et al
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سانيا و لو )2004 6با بهکارگيري رو هاي سهنجش
از دور و  GISنقشۀ منهاطه در معهرض خطهر سهيل در
نواحي موسمي آسيا را تهيه نمهودهانهد .لهوي)2005 7
براي مديريت خطر سهيل از رو ههاي تلهميمگيهري
ند معيهاره  )MCDMو سيسهتم پشهتيباني تلهميم
 )DSSاسههتفاده کههرده و بههه ايههن نتيجههه رسههيد کههه
 MCDMو  DSSمههيتواننههد در تشههخيص مکههانهههاي
مستعد سيالب مفيد باشهند .در سها  ،2007اتحاديهۀ
اروپا بخشنامۀ جديدي را صادر کهرد کهه طهي آن ز
بود تما کشورهاي عضو نقشهههاي پهنههبنهدي خطهر
سيل براي قلمرو خود را تها سها  2015تهيهه نماينهد
.)EXSCIMAP, 2007: 8
کههو و همکههاران )2009 8بهها دو مههد  HEC-RASو
 ،FESWMSويژگهههيههههاي توپهههوگرافي و ژئومتريهههگ
10
رودخانههاي استرودز 9در کاروليناي شمالي و بهرزس
در تگداس آمريکها را مقايسهه و تهأثير ههر يهگ از ايهن
عوامل را در نقشۀ پهنهبندي سيالب تعيين کردند .رويد
ويالنهههووا )2010 11بهههه تحليهههل دنهههدروژئومورفيگ
سيل ههاي ناگههاني حوضهۀ کوهسهتاني مرکهد اسهنانيا
پرداخته اند .تنلينگ و بورانت )2012 12بها اسهتفاده از
 GISنقشۀ پهنه بندي خطر سيل را براي مديريت دشت
سههيالبي سيسههتم رودخانههۀ مههي سهي س هي پهي تهيههه
نموده اند .سارکار و وايهديا )2014 13نقهش رو ههاي
مختلف موجود براي تهيه نقشۀ پهنهبندي خطهر سهيل
براي حوضههاي رودخانهاي را مورد بح قرار دادهاند و
سرانجا جانگ و همکاران )2014 14با تلاوير لندست
و مد ارتفاع رقومي نقشۀ آبگيري سهيل را بهر اسهاس
منحني رتبۀ ارتفاع  -تخليۀ سيل براي دو رودخانهه در
اينديانا ،ايا ت متحده تهيه کردند .نتايج آنها نشهان داد
که بين محهدودۀ سهيل گيهر بهرآورد شهده و محهدودۀ

6. Sanyal & Lu
7. Levy
8. Cook et al
9. Strouds
10. Brazos
11. Ruiz-Villanueva et. al
12. Theiling and Burant
13. Sarkar et al
14. Jung et al
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سيلگير واقعي براي سيلهاي بدرگتر تطهابه بيشهتري
وجود دارد.
پهنهبندي خطر سيل در منطقۀ بافت تهاکنون بها ههي
روشي انجا نشده است .در ارتباط با پهنهبنهدي خطهر
سيل در ايران ،مطالعات اندکي صورت گرفته و مشهکل
اصلي در تهيۀ اين نقشه ها نبود بانگ اطالعهاتي مهدون
مربوط به سيل هاي گذشته با تکيه بر سيستم اطالعات
ج رافيههايي و نيههد فقههدان دادههههاي هيههدرولوژيکي و
توپوگرافيکي رقومي دقيه است.
مواد و روشها
به طور کلي رو هاي تهيۀ نقشههاي پهنهبندي خطهر
سيل را مهيتهوان بهه سهه نهوع تفکيهگ نمهود Diez-
 .)Herrero et al, 2009: 25البتههه امکههان تهيههه نقش هۀ
پهنهبندي از تلفيه دو يا هر سه اين رو ها هم وجهود
دارد .اين رو ها عبارتند از:
 تهيه نقشۀ پهنهبندي بر اساس حهواد گذشهته بهراساس تلفيه نقشههاي گسهتر سهيلههاي بها انهدازه
مختلف که در گذشته حاد شدهاند)
 تهيه نقشۀ پهنهبندي بر اساس معيارهاي هيدرولوژيبههراي مثهها بهها اسههتفاده از دادههههاي هيههدرولوژي و
توپوگرافي و با کاربرد نر افدار )HEC-RAS
 تهيههۀ نقشههۀ پهنهههبنههدي بههر اسههاس معيارهههايژئومورفولوژي .)Diez-Herrero et al, 2009:25
از آنجا کهه در ايهران معمهو په از رخهداد سهيلهها
گدار مستندي از آنها که در آن اندازه ،دورۀ تکهرار و
نقشۀ گستر مشخص شده باشهند ،تهيهه نمهي شهود
بنههابراين ،رو او قابههل اسههتفاده نيسههت .رو هههاي
مبتني بهر معيارههاي هيهدرولوژيکي نيهد بهه دادهههاي
مربوط به بار ها و آبدهي رودخانه ها و نيهد داده ههاي
توپوگرافيکي رقومي نياز دارند که به سختي قابل تهيهه
نيستند زيرا از يگ سو کمبود اطالعات در مورد بهار
و آبدهي به دليل کمبود دادههاي توزيع بار و جريان
بههراي دوره هههاي طههو ني يعنههي  30سهها < ) نقههش
محدود کننهده دارنهد و از سهوي ديگهر ايسهتگاه ههاي
سنجش جريان ممکن است طي رخهداد وقهايع شهديد،
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هون در اکثهر مهوارد


داده ها را به درستي ثبت نکنند
اين ايستگاهها به دليل حجم تخليۀ بيش از حد آسهي
ميبينند  )Ruiz-Villanueva et al, 2010:383يا نهاظري
براي سنجش آنها در محل ايستگاه هيدرومتري حضهور
ندارد در نتيجه ،داده هاي منظم در دسهترس نيسهت و
اين مهانع از در بهتهر مها در مهورد رخهداد مهوقتي و
خاص فرايند است .بهه عهالوه ،ايهن داده هها در تعيهين
محدودههاي سيلگير کوهستاني و دشتههاي سهيالبي
کارايي بيشتري داشته اما در نشان دادن محدودهههاي
پخش سيل در سطح مخروط افکنه ها داراي محدوديت
هايي هستند از اين رو ،در ايهن پهژوهش از رو سهو
مبتني بر تفسير عک هاي هوايي با تأکيد بر معيارهاي
ژئومورفولوژيکي استفاده گرديد.
بر اساس معيارهاي ژئومورفولوژيکي نهه تنهها مهيتهوان
عوارض سيل گيهر نظيهر مخهروط افکنهههها ،دلتاهها و
دشتهاي سيالبي) را شناسايي و تفکيگ کرد بلکه بها
در نظر گرفتن عوارض کو کتر موجود در سطح آنهها و
نيد با در نظر گرفتن معيارهاي تفسيري ديگر نظير تهن
و بافههت عکه هههوايي ،محههدوده هههاي سهيلگير قابههل
تفکيگ خواهند بود .اين رو در شرايطي نظير منطقۀ
مورد مطالعه بسيار مفيد اسهت هون پوشهش گيهاهي
انبهههوه پوشهههانندۀ عهههوارض کو هههگ وجهههود نهههدارد
عسکريخواه 18 :1358،رحيميمقد  )105 :1387،و
ت ييرات تن و بافت سطوح با خطر سيلگيري متفهاوت
به راحتي قابل تشخيص هسهتند .بهر اسهاس مطالعهات
مهندسان مشهاور سهازه پهردازي ايهران  )86 :1385از
ميان پنج منطقۀ رويشي شناخته شده در سطح کشهور
منطقۀ هيرکاني يا خدري ،منطقهۀ ارسهباراني ،منطقهۀ
زاگرسي ،منطقۀ خليج -عماني و منطقۀ ايراني تهوراني)
تنها بخشهايي از منطقۀ ايراني توراني در منطقۀ مورد
مطالعه ديده ميشود کهه در آن پوشهش گيهاهي انبهوه
نيست .در ضمن با توجه به اينکه خطر سيل در منطقۀ
مورد مطالعه منحلر به سطوح مخروط افکنهاي ،دشت
سيالبي نسبتا کهم عهرض ناشهي از مجهاري آبراههه اي
بههدر اسههت نظيههر رودخانههههههاي زردشههت و بافههت)
استفاده از اين رو امکانپذير است .در ضهمن يهادآور
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ميشود که به علت کوهستاني و پرشي بهودن حوضهۀ
آبگير رودخانهها و مسيلهها ،سهيل در کهوه ههاي ايهن
منطقه امکان پخش شدن ندارد و تنها در بسهتر درههها
جاري ميشود.
در ارتباط با تفکيگ و تفسير سطوح سيلگيهر مخهروط
افکنه ها دو عامل تُن و ارتفاع نسهبي مهورد توجهه قهرار
گرفتند .در سطوح به شدت سيلگير که به علت رخداد
مکرر سيل ،سطح سنگها صيقلي شده و نيد سهنگهها
فاقد جالي بيابان هستند لذا تن آنها در عک ههوايي
روشن است .به عالوه ايهن سهطوح معمهو بهه صهورت
مثلثي ديده ميشوند که رأس آن در محل خار شهدن
سيلها از مجراي محبوس قهرار دارد .از آنجها کهه ايهن
سطوح همواره در معرض خطر سيل هستند ،در مطالعۀ
کنوني به عنوان سطوح «پرخطر سيل هاي پهنه اي» در
نظر گرفته شدند ولهي اغله در حاشهيۀ آنهها سهطوح
تقريبا هم ارتفاعي ديده ميشهود کهه تنهها سهيلههاي
بدر آنها را فرا مهيگيرنهد ،تهن آنهها روشهن نبهوده و
خاکستري متوسط اسهت زيهرا در اثهر سهيل گرفتگهي
کمتر ،جالي بيابان نازکي در سهطح سهنگ ههاي آنهها
تشکيل شده است .در اين مطالعه خطر سيل در آنها از
نوع «خطر متوسط سهيل ههاي پهنهه اي» لحها شهده
اسهت .هممنهين ،بخههشههايي از مخههروط افکنهههههاي
منطقه داراي سطوح با تن تيره جهالي بيابهان کامهل)
بوده و اندکي نهد متهر) از سهطوح قبلهي مرتفهع تهر
هستند .با توجه به بررسيهاي صهحرايي ،ايهن سهطوح
تنها ممکن است توسهط سهيل ههاي اسهتثنايي اشه ا
شوند بنابراين ،در نقشه به عنوان «سهطوح کهم خطهر
سههيلهههاي پهنهههاي» مشههخص گرديههدهانههد .بهها خره،
بخش هاي مرتفع مخروط افکنه هها کهه داراي اخهتال
ارتفاع بيش از ند متر از اطرا بوده ،تهن خاکسهتري
تيره داشته و در سطح زمين پوشهش گيهاهي اسهتقرار
يافته و جالي بيابان تکامل يافتهاي نشان ميدهند ،بهه
عنههوان «سههطوح بههدون خطههر» معرفههي گرديههدهانههد.
معيارهاي بررسي شده در اين مطالعه در جدو  1ارائه
گرديدهاند.
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در ارتباط با خطر سيل در دشتههاي سهيالبي منطقهه
بدين گونه عمل شد کهه مجهراي اصهلي رودخانهههها و
آبراهههاي اصلي که تقريبا هم ارتفاع با بستر بوده و بهه
علت فقدان جالي بيابهان و نيهد صهيقل شهدگي قطعهه
سنگها در عک هاي هوايي با تهن خاکسهتري روشهن
مشخص مي شهود ،بهه عنهوان «محهدوده ههاي پرخطهر
سيلهاي محلور در مجرا» مشخص شهده انهد .از آنجها
که اين منطقه به لحاط تکتونيکي نسهبتا فعها اسهت،
آبراهه هاي اصلي عبور کننهده از دشهت بسهتر خهود را
بريدهاند لذا مجاري آنها تا حدي عميه است که امکان
سههرريد کههردن سههيل از ايههن مجههاري و پخههش آن در
زمينهاي اطرا وجود ندارد و به همين دليهل در ايهن
مطالعههه ،اسههاس ارزيههابي خطههر سههيل و تهيههۀ نقشههۀ
پهنهههبنههدي ،تفسههير عکهه هههاي هههوايي ،1:50000
 1:20000و  1:40000منطقه بهه ترتيه مربهوط بهه
سا ههاي  1368 ،1335و  )1371و کنتهر صهحرايي
نقشۀ حاصل از تفسير اين عک ها بهوده اسهت .بهدين
منظور ،پ از تهيۀ اين عک ها ،از آنهها يهگ گسهترۀ
عکسي 1تهيه گرديد ،سن بخهش ههاي مختلهف ايهن
گسترۀ عکسي با استفاده از استريوسکوپ بدر آينهاي
تفسير گرديهد و محهدودهههاي سهيلگيهر شناسهايي و
تفکيگ شدند .در مرحلۀ بعد نقشۀ پهنه بندي حاصل از
تفسهههير در روي زمهههين کنتهههر صهههحرايي شهههد و
محههدودههههاي مشههکو در تفسههير ،در روي زمههين
شناسايي و به لحا خطر سيل تعيين وضعيت شدند و
پ از اصالح نقشۀ اوليه ،نقشۀ نهايي پهنهبنهدي تهيهه
گرديد.

1. print laydown or photo mosaic
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جدول  . 1معیارهاي به تار رفته در مطالعه

فتوژئولوژيکي
توپوگرافي

ژئومورفولوژي نوع

تُن)

نوع معيار

عارضه)

نحوۀ ارتباط با خطر سيل

مخروط افکنه

اصو سطوح پخش سيل هستند ولي امکان پخش سيل در همه جاي آنها يکسان
نيست.

دشت سيالبي

از جمله مهمترين عوارض سيل خيد هستند

مسيلها

مجاري طبيعي عبور سيل هستند

-----

سطوح سيلگير به علت فقدان جالي بيابان ،فقدان خا  ،صيقل شدگي سنگها و
رسوبگذاري رسهاي خشگ شده با تُن روشن ديده ميشوند

------

در سطوح مخروط افکنهها و دشت سيالبي ،با توجه به توپوگرافي اختال ارتفاع
نقاط) محدودههاي با سيلخيدي متفاوت را ميتوان از هم تفکيگ نمود.

منبع :مطالعات نگارندگان)

ز بههه يههادآوري اسههت کههه گسههترههههاي عکسههي
شباهتهايي با فتوموزائيگ دارند ولي در آنها عک هها
روي يگ سطح مشخص سبانده نميشوند .هممنهين
عک هاي يگ در ميان در تهيۀ گسترۀ عکسي بهه کهار
ميروند و تنها حاشيۀ غيهر تلهويري عکه هها يهده
مي شود .در هر حا  ،گسترۀ عکسي منطقه طي مراحل
زير تهيه گرديد:
 -1ابتدا عک ههاي ههوايي  1/50000منطقهه در ههر
رديف عک برداري به صورت يگ در ميهان زو و فهرد
جدا گرديدند.
 -2عک هاي با شمارۀ زو کنار گذاشته شدند.
 -3در مرحلۀ سو  ،حاشيه غير تلهويري عکه ههاي
فرد مربوط به هر رديف با قيمي بريده و کنهار ريختهه
شدند.
 -4در مرحلۀ بعد با توجه به پوشش مشتر عک هها
و مقايسۀ پديدههاي موجود در آنها ،اين عک هاي فرد
بر هم منطبه گرديدند يادآوري ميشود که عک هاي
فرد متهوالي بهه طهور متوسهط  %20پوشهش مشهتر
دارند) و رديفي از عک هاي به هم سبيده بهه دسهت
آمد.
 -5در مرحلۀ پنجم ،رديفهاي تهيه شده در سطح يگ
ميد بهدر بهه ههم سهبانده شهده و گسهترۀ عکسهي

ههوايي بهدر

از کهل

منطقه که شبيه به يهگ عکه
منطقه است ،به دست آمد.
پ ه از تهيههه گسههترۀ عکسههي ،استريوسههکوپ بههدر
آينهدار روي هر عک آن قرار داده شهد و عکه زو
متعله به آن که از همان ابتدا کنار گذاشته شهده بهود،
در زير آينه ديگر اين استريوسکوپ گذاشهته شهد و بها
تنظيم آن و احساس ديهد سهه بُعهدي ،تفسهير صهورت
گرفت .نتيجهۀ تفسهير روي عکه فهرد کهه جدئهي از
گسترۀ عکسي بود ،ترسهيم شهد .سهن بها قهرار دادن
کاغذ کالگ روي گسترۀ عکسي و ترسيم تفسيرها روي
کاغذ کالگ ،نقشۀ مقدماتي پهنه بندي تهيه گرديد .اين
نقشه همراه با عک هاي هوايي در روي زمهين کنتهر
گرديد تا خطاهاي تفسيري رفع شوند .در پايهان نقشهۀ
تلحيح شده ،رنگآميدي و هاپ شهد .په از اسهکن
کردن ،اين نقشه در سامانه  GISزمين مرجهع 1شهده و
نقشۀ پهنهبندي سيل تهيه گرديد.
نتايج و بحث
در سطح دشت بافهت سهه نهوع عارضهۀ اصهلي و مههم
تشخيص داده شد کهه عبارتنهد از :مخهروط افکنهههها،
دشتهاي سيالبي يا درههاي عريض) و مسيلها.
1. Geo reference
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با خرو آبهاي سطحي از مجاري محلور کوهسهتاني
و ورود آنها به دشت ،بهه علهت کهاهش شهي بسهتر و
امکان جابجايي رسوبات در مجرا ،رسهوبگذاري صهورت
گرفته و مخروط افکنهها پديهد آمهدهانهد .نفهو آب بهه
داخههل رسههوبات مخههروط افکنهههاي موجهه تشههکيل
سفرههاي آب زيرزميني شده که از طريهه حفهر قنهات
مورد اسهتفاده قهرار مهيگيرنهد .جريهان ههاي سهطحي
خروجي از سطح مخروط افکنهههها در مرکهد و جنهوب
دشت به ههم پيوسهته و مجهاري رودخانهه ههاي اصهلي
منطقه را به وجود آورده اند .به علت فعا بودن منطقهه
از نظر تکتونيکي ،آنها بسهتر خهود را بريهده و مجهاري
نسبتا عريضي تشکيل داده اند که ميتوان آنها را دشهت
سيالبي ناميد که هنگا عبور سيل کم و بهيش توسهط
آب اش ا ميشوند.
اسکان در اين منطقه در سطوح مخروط افکنههاي و در
حاشيۀ دشت سيالبي رودخانهها صهورت گرفتهه اسهت.
در سطح مخروط افکنهها هرجا که از طريه حفر قنهات
به آبهاي زيرزميني دسترسهي حاصهل شهده ،منهاطه
مسکوني و آبهاديهها ههم شهکل گرفتههانهد .در دشهت
سيالبي نيد هر جا که زمين قابل زراعت وجود داشته و
شرايط براي انشعاب گهرفتن از رودخانهه فهراهم بهوده،
زمين هاي کشاورزي و باغ ها توسط انسان ايجاد گرديده
و در مجههاورت آنههها منههاطه مسههکوني نيههد بههه وجههود
آمده اند .در اين منطقه مشکل حرکهت تهوده اي وجهود
ندارد .شي ها در دشت و در سطح مخروط افکنهه هها
کم بوده و مستعد حرکت تودهاي هستند.
نقشۀ سيل خيدي منطقه تهيه گرديهده بهه رو بيهان
شده در بخش قبل) در شکل  1ارائه شهده اسهت .ايهن
نقشه بر اساس تفسير معيارهاي ژئومورفولهوژي ،ميهدان
خطر سيل در منطقۀ بافت را به صورت پر خطر ،خطهر
متوسط ،کم خطر و بهيخطهر نشهان مهيدههد کهه در
محههيط  GISرقههومي گرديههده اسههت .بهها توجههه بههه آن
سيلخيدي منطقه ناشهي از روانهابههايي اسهت کهه از
کوهستان هاي شما منطقه منشأ گرفته اند .آنها عهالوه
بر تشکيل مخروط افکنهها ،به صورت رودخانههاي رابر،
شلت في  ،بافهت ،سهلطاني ،بدنجهان و دههو جريهان
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مييابند .جريان آنها به سهمت جنهوب و جنهوب شهر
بوده و در اين جهت نيد به ههم متلهل مهي شهوند .بهه
طوري کهه در انتههاي جنهوب شهرقي دشهت رودخانهه
واحدي را تشکيل مي دهند که مي توان آن را هليل رود
در نظر گرفت .خطر سيل در مجراي اين رودخانهه هها و
در سههطوح مخههروط افکنهههاي شههما دشههت و نيههد در
جنوب غرب دشت وجود دارد .با توجه به ايهن نقشهه و
موقعيت روستاهاي منطقه ،مالحظه مي شود که بعضهي
از آنها در محدودۀ خطر سيل قرار دارند.
بر اساس نقشۀ پهنهبنهدي خطهر سهيل منطقهۀ بافهت،
بخشهايي از شهر بافهت در محهدودۀ بها خطهر پخهش
سههيالب پهنهههاي قاعههدۀ مخههروط افکنههه قههرار دارنههد.
روستاهاي اسال آباد ،حسين آباد ،جما آباد ،بيدکران
و صالح آباد نيهد در محهدودۀ پرخطهر سهيل در سهطح
مخروط افکنه هايي قرار گرفته اند که سيل ههاي پخهش
شونده معمو اين محدودهها را فرا مهيگيرنهد .وسهعت
ايههن محههدودهههها  11689هکتههار اسههت .روسههتاهاي
گرگوئيه ،جميل آباد و اشنان در محدودۀ خطر متوسط
سيالب ههاي پهنهه اي قهرار دارنهد .وسهعت ايهن واحهد
پهنهبندي خطر  16825هکتار است .روستاهاي باغوئيه
و بيدمهر در سطوح کهم خطهر سهيالب پهنهۀ مخهروط
افکنه ها قرار دارنهد .وسهعت ايهن محهدوده هها 11802
هکتار است .محدودۀ با خطر زيهاد سهيالب محلهور در
مجرا سطوح مجاور آبراههههاي اصهلي دشهت را شهامل
مي شود که جمعها حهدود  247کيلهومتر طهو دارنهد.
بعضي از روستاها در مجاورت اين سطوح قرار داشهته و
کمابيش در معرض تهديد سيل ناشي از آنهها هسهتند.
اسامي ايهن روسهتاها در جهدو  2آمهده اسهت .بخهش
شرقي شهر بافهت نيهد در معهرض خطهر زيهاد سهيالب
محلور در مجرا قرار دارد.
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جدول  . 2اسامي نمونههايي از آباديهاي واقع در سطوح مختل

میزان خطر سیالب

خطر




نام روستاها

پخش سيالب پهنهاي با خطر زياد

اسال آباد ،حسين آباد ،جما آباد ،بيدکران ،صالح آباد

خطر آبگرفتگي زياد در قاعدۀ مخروط افکنه

گرگوئيه ،جميل آباد ،اشنان

خطر آبگرفتگي کم در قاعدۀ مخروط افکنه

باغوئيه ،بيدمهر

خطر زياد حاشيۀ رودخانه

شيرجه ،دهو  ،حسين آباد ،هليل رود ،شلت في عليا و سفلي ،باغ بيد،
هنجان ،گورساروئيه ،مودروان ،آهوئيه ،بدنجان ،کاظم آباد ،نيمرود محمودي،
حسن آباد ،مورساروئيه ،ده زار  ،باغ فخروئيه ،گونوئيه ،هارموئيه ،باغ پيرو

منبع :مطالعات نگارندگان)
شکل  .1نقشۀ پهنهبندي خطر سیل

منبع :مطالعات نگارندگان)

از نقشۀ پهنه بندي تهيه شده مشخص گرديد که پهناي
زون پرخطههر سههيالب مجههاري محلههور در اطههرا
آبراهه هاي اصلي ،حدود  300متر است شهکل  ،)1بهر
اساس گدار اسهتانداري کرمهان  )1389بسهياري از
روستاهاي آسي ديده در سيل تابسهتان  1389بافهت،
مورد هجو سيل هاي قبل نيد قرار گرفتهاند بنهابراين،
در محيط  GISمحدودۀ  300متري اطرا رودخانهههها
به عنوان محدودۀ حريم بهه صهورت بهافر 300متهري)

ترسيم گرديد و محدود بيش از آن به صورت ايمهن در
نظر گرفته شد تا آباديهايي که در آن حريم قرار دارند
مشخص گردند .در ايهن شهکل  2موقعيهت روسهتاهاي
آسي ديده در اثر سيل شهريور  1389بافت نسبت بهه
محدودۀ  300متري رودخانهها نشان داده شهده اسهت.
با توجه به شکل مذبور بيشتر روستاهاي آسهي ديهده
در اين حريم واقع گرديدهانهد په مهيتهوان يکهي از
د يل خسارتهاي حاصل از اين سيل را تجهاوز انسهان
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به حريم رودخانهها دانست .اگر ه شکل گيري منهاطه
مسکوني و کشاورزي در اين دشت به طور مسهتقيم يها
غيرمستقيم متأثر از منابع آبهاي سطحي اسهت ولهي
انسانها با تههاجم بهه مجهراي طبيعهي عبهور آبههاي
سطحي ،خود را در معرض خطر سيل قرار دادهاند.
شکل  3نقشۀ کاربري اراضهي منطقهۀ مهورد مطالعهه را
نشان ميدهد که بر اساس تفسير عک ههاي ههوايي و
تلاوير ماهوارهاي ،محدودۀ زمينهاي زراعي ،بهاغهها و
مناطه مسکوني در محيط  GISرقومي گرديهد و نقشهۀ
مربوطه تهيه شهد .بهر ايهن اسهاس از مجمهوع 60114
هکتار مدارع و باغات موجود در محدودۀ مهورد مطالعهه
 7153هکتار در محدودۀ خطهر زيهاد سهيالب مجهاري
محلور و ط يان رودخانهاي 6550 ،هکتار در محهدودۀ
خطر زياد پخش سيالب پهنهۀ مخهروط افکنهه4631 ،
هکتار در معرض خطر آبگرفتگي زياد در قاعدۀ مخروط
افکنه و  2175هکتار در معرض خطر آبگرفتگي کهم در
قاعدۀ مخروط افکنهه واقهع شهدهانهد .در شهکل  4نيهد

نمودار درصد مساحت زمين هها و باغهات کشهاورزي در
محدودههاي مختلف خطر سيل ارائه گرديده است.
مهديريت خطهر سهيل در حوضهۀ آبگيهر رودخانهههها و
مسيلهايي که وارد ايهن دشهت مهيشهوند ،از اهميهت
بهها يي برخههوردار اسههت .در مجمههوع تضههعيف پوشههش
گياهي و فرسايش خا توسط انسان به همهراه عوامهل
طبيعي مانند حوضه هاي آبگير پرشي شرايط را بهراي
وقوع سيل در منطقهه فهراهم نمهوده اسهت .بهه کمهگ
اقداماتي نظير احدا ديوارۀ حفاظتي مي توان سازه هها،
باغ ها و مدارع را حفاظت نمهود .آبخيهدداري در حوضهۀ
آبگير رودخانههاي منطقه مهيتوانهد حجهم و دبهي او
سيالب ورودي به دشت و تعدد وقوع سيلها را کهاهش
دهد و حفظ و تقويهت پوشهش گيهاهي و جلهوگيري از
راي مفرط احشا از بهتهرين اقهدامات در ايهن راسهتا
است .هممنهين پيشهنهاد مهي شهود از اشه ا سهطوح
پرخطر سيل پهنهاي و مجاري محلهور تها حهد امکهان
پرهيد شود.

شکل  . 2نقشۀ حريم  300متري رودخانهها و روستاهاي آسیب ديده در اثر سیل تابستان 1389
منبع :مطالعات نگارندگان)
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شکل  .3نقشۀ تاربريهاي در معرض خطر سیل
منبع :مطالعات نگارندگان)

خطر زياد سيالب
کاناليده

11/89

خطر زياد پخش سيالب

10/89
خطر زياد آبگرفتگي
خطر کم آبگرفتگي

7/7
65/88
3/61

بي خطر

شکل  . 4نمودار درصد مساحت زمینهاي تشاورزي و باغات موجود در محدودههاي مختل

خطر

منبع :مطالعات نگارندگان)

نتايج
استفاده از عک هاي ههوايي و تفسهير آنهها بهر اسهاس
معيارهاي ژئومورفولهوژيکي و فتوژئولهوژيکي بهه لحها
هدينه ،صر وقت و امکانپهذيري مناسه تهرين رو
تهيه نقشۀ پهنهبندي خطر سيل در ايران اسهت کهه در
آن شناسههايي عههوارض سههيل گيههر و تفکيههگ سههطوح

مستعد شدت ههاي مختلهف سهيل بهه تهيهۀ ايهن نهوع
نقشهها کمگ مي کند .بر اساس نقشۀ پهنهبندي خطهر
سيل منطقۀ بافت ،بخش هايي از شهر بافت در محدودۀ
با خطر پخش سيالب پهنه اي قاعده مخروط افکنه قرار
دارند .روستاهاي اسال آباد ،حسين آبهاد ،جمها آبهاد،
بيدکران و صالح آباد نيد در محهدودۀ پرخطهر سهيل در
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سطح مخروط افکنههايي قرار گرفتهاند کهه سهيلههاي
پخش شونده معمو اين محدوده ها را فهرا مهيگيرنهد.
وسعت اين محدوده  11689هکتهار اسهت .روسهتاهاي
گرگوئيه ،جميل آباد و اشنان در محدودۀ خطر متوسط
سيالب ههاي پهنهه اي قهرار دارنهد .وسهعت ايهن واحهد
پهنهبندي خطر  16825هکتار است .روستاهاي باغوئيه
و بيدمهر در سطوح کهم خطهر سهيالب پهنهۀ مخهروط
افکنه ها قرار دارنهد .وسهعت ايهن محهدوده هها 11802
هکتار است .محهدودۀ بها خطهر زيهاد سهيالب مجهاري
محلور سطوح مجاور آبراهه هاي اصلي دشت را شهامل
ميشود که جمعا حدود  247کيلومتر طهو دارنهد .بهر
اين اساس انطبا نقشه هاي پهنه بنهدي خطهر سهيل و
کاربري اراضي ،از مجموع  60114هکتار مدارع و باغات
موجههود در محههدودۀ مههورد مطالعههه  7153هکتههار در
محههدودۀ خطههر زيههاد سههيالب کانههاليده و ط يههان
رودخانه اي 6550 ،هکتار در محدودۀ خطر زياد پخهش
سيالب پهنه مخروط افکنهه 4631 ،هکتهار در معهرض
خطر آبگرفتگي زياد در قاعدۀ مخهروط افکنهه و 2175
هکتار در معرض خطر آبگرفتگي کم در قاعدۀ مخهروط
افکنه واقع شدهاند.
ز است همه امور مديريت خطر سيل بر اساس توجه
به اين نقشه ها صورت گيرد .به نظر ميرسد آنمه مههم
است اين باشد که رو تهيه نقشه و نوع و مشخلهات
واحد هاي معر خطر کم ،متوسط و زياد در ايهران بهه
صههورت اسههتاندارد تعريههف و مشههخص شههوند تهها تمهها
نقشه هاي تهيه شدۀ شهدت خطهر سهيل را بها مفهاهيم
يکسان نشان دهند .در عين حها تهيهۀ ايهن نقشهههها
هد نهايي نيست بلکه آنها ابداري براي کاهش خطهر
سيل هستند لذا پ از تهيۀ بايد مهورد اسهتفاده قهرار
گيرند .بديهي است که په از مهدتي اسهتفاده از آنهها
ممکن است به علت ت يير شرايط منطقه و آشکار شدن
بعضي نواقص در آنها ،ز باشد با انجا اصالحات و يها
ت ييراتي به روز شوند .در عين حا پيشنهاد مهيشهود
که با وضهع قهوانين ،نحهوه و نهوع اسهتفاده از زمهين و
مشخلات سازه ها در هر محل بر اساس اين نقشهها در
نظر گرفته شود براي مثا اش ا سطوح پرخطر سهيل

منع گردد مگر در شرايط خهاص و بها انجها اقهدامات
مناس ).
منابع
استانداري کرمان  .)1389خالصۀ گدار

سيل بافت ،ص .45
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