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ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه سرپلذهاب با استفاده از تحلیل
پارامترهای مورفومتریک
منصور پروین

*1

گروه جغرافيا ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پيام نور ،ایران
پذیرش مقاله1397/11/17 :
تأیيد نهایی مقاله1398/4/25 :
چكیده
سيل به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات طبيعی هر ساله زیانهاي بسياري به جوامع انسانی مناطق مختلف
دنيا وارد میکند .پارامترهاي مورفومتري به علت کنترل پاسخ هيدرولوژیکی ،نقش مهمی در هيدرولوژي
حوضهها دارند .بنابراین تحليل پارامترهاي مورفومتریک یک ابزار مناسب براي ارزیابی پتانسيل سيلخيزي
حوضههاي آبخيز است .حوضهي سرپلذهاب به علت واقع شدن در دامنههاي غربی زاگرس ،داراي بارشهاي
سنگين بوده و به علت شرایط ژئومورفولوژیکی مستعد رخداد مخاطره سيل میباشد .هدف این پژوهش پهنه-
بندي پتانسيل خطر سيلخيزي حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن میباشد .ابتدا شبکهي زهکشی و
زیرحوضههاي ،حوضه مورد مطالعه از  DEMده متر منطقه استخراج گردید .در روش اول با استفاده از 9
پارامتر مورفومتري تاثيرگذار بر سيل ،درجه خطر سيلخيزي براي حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن
محاسبه گردید .در روش دوم مقادیر  12پارامتر مورفومتري و شاخص ( )Cvمحاسبه شده و حوضه سرپل-
ذهاب و زیر حوضههاي آن از نظر پتانسيل سيلخيزي پهنهبندي گردید .نتایج نشان داد ،که روش دوم به
علت به کارگيري تعداد بيشتر پارامترهاي مورفومتري و تاکيد بر پارامترهاي مرتبط با شکل حوضه از کارایی
مطلوبتري نسبت به روش اول برخوردار میباشد .به طوري که  % 32/67مساحت حوضه سرپلذهاب منطبق
بر حوضه ریجاب داراي پتانسيل خطر زیاد % 57/05 ،منطبق بر زیرحوضههاي قلعهشاهين و پاتاق داراي
پتانسيل خطر متوسط و  % 10/27منطبق بر زیرحوضههاي سرابگرام و قالویز داراي پتانسيل خطر کم سيل-
خيزي میباشند.
واژههای كلیدی :پارامترهاي مورفومتري ،زیرحوضه ،پتانسيل سيلخيزي ،درجه خطرپذیري ،حوضه سرپل
ذهاب.

* -نویسنده مسئول:

Email: mansorparvin@yahoo.com

پژوهشهاي دانش زمين

174

175

ارزیابی پتانسيل سيلخيزي حوضه سرپلذهاب

الزم است ( .)Syed et al, 2017درواقع پارامترهاي
مورفومتري به شناسایی و درک ویژگیهاي
فيزیکی حوضه آبخيز و ارتباط آنها با سيل کمک
میکند ( .)Bhatt and Ahmed, 2014استرالر
( )Strahler, 1964آناليز مورفومتریک را توصيف
کمی از سيستم زهکشی بهعنوان جنبه مهمی از
ویژگیهاي حوضههاي آبریز معرفی میکند .این
آناليز شامل محاسبه پارامترهاي خطی ،شکلی،
ناهمواري و شيب حوضه است ( Nag and
 .)Chakraborty, 2003ارزیابی مورفومتریک به
برآورد اوليه هيدرولوژیکی صحيح جهت پيشبينی
درست رفتار تقریبی حوضه آبریز با در نظر گرفتن
شرایط ژئومورفولوژي و زمينشناسی کمک می-
کند ( .)2008 Angillieri,پاسخ هيدرولوژیکی
حوضه رودخانه با خصوصيات فيزیوگرافی حوضه
زهکشی ،مانند اندازه ،شکل ،شيب ،تراکم زهکشی
و طول جریانها ارتباط دارد ( Kumar et al,
 .)2015به کارگيري پارامترهاي مورفومتري در
مطالعات مخاطره سيل و تهيه نقشه پهنهبندي با
استفاده از آن یک روش مفيد ،کارآمد و کم هزینه
در مدیریت حوضههاي آبخيز است .زیرا نقشههاي
پهنهبندي خطر سيل ،که به راحتی قابل استفاده
بوده ،باعث کاهش اثرات زیانبار سيل میشوند
( .)Bapalu and Sinha, 2005بهرهگيري از
مطالعات مورفومتري در ارزیابی و پهنهبندي خطر
سيل نيازمند به کارگيري نرمافزارهاي کامپيوتري
جهت افزایش دقت و سهولت در مطالعه است.
یکپارچه سازي دادهها در محيط  GISبراي تهيهي
نقشههاي پهنهبندي خطر سيل از آغاز قرن 21به
طور مداوم ارتقاء یافته است ( Zerger and Smith,
 .)2003حوضه سرپلذهاب داراي بارشهاي
سنگين بوده و شرایط زمينشناسی و
ژئومورفولوژیکی آن نيز مساعد ایجاد سيالب می-

مقدمه
سيل جریانی است ،که نسبت به ميانگين حجم
آب در طول رودخانه بيشتر است (.)Wohl, 2000
در واقع سيل ،آب زیادي است ،که با سرعت جاري
شده و پهنهي از زمين را که در شرایط عادي
زیرآب نبوده در برگرفته و از بزرگترین بالیاي
طبيعی میباشد (.)Getahun and Gebre, 2015
براساس گزارش  )2005( IF-NETحدود %20
تلفات انسانی و  %33خسارات ناشی از بالیاي
طبيعی در جهان متعلق به سيل میباشدBukle, ( .

 )2007خسارات ناشی از سيل در سالهاي دهه
 2000حدود  21ميليارد دالر برآورد کرده است.
در ایران نيز سيل از مهمترین مخاطرات طبيعی
بوده و در سالهاي گذشته حدود %70اعتبارات
ساالنه طرح کاهش اثرات بالیی طبيعی و ستاد
حوادث غيرمترقبه صرف جبران خسارات ناشی از
سيل شده و رشد  %250خسارات ناشی از سيل در
پنج دهه گذشته موید این ادعاست (کریمی
فيروزجائی و همکاران .)1396 ،در ميان روشهاي
مختلف مطالعهي مخاطره سيل ،ارزیابی ویژگی-
هاي طبيعی حوضه آبریز به درک مسائل
هيدرولوژیکی و ژئومورفيک مانند سيل ،فرسایش و
حرکت تودهاي کمک میکند ( Eze and Efiong,
 .)2008درواقع یکی از مهمترین ابزارها در آناليز
هيدرولوژیکی ،بررسی پارامترهاي مورفومتریک
حوضه است ،که ارزیابی رفتار سيستمهاي
هيدرولوژیکی حوضه را امکانپذیر میکند
( .)Angillieri, 2008بهرهگيري از اصول
ژئومورفولوژیکی براي پتانسيلیابی خطر سيل
منجر به شناسایی روابط بين پارامترهاي
مورفومتریک و سيل میگردد (.)Patton, 1988
آناليز مورفومتریک در مطالعات هيدرولوژیکی
ضروري بوده و براي مدیریت حوضههاي زهکشی
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باشد .براي مثال در مورخه  1397/7/30سيل
باعث آبگرفتگی  100خانوار در سرپلذهاب
گردید .با توجه به عبور رودخانهاي الوند از داخل
شهر سرپلذهاب و قرارگيري روستا و زمينهاي
کشاورزي و تاسيسات انسانی در حواشی این
رودخانه پهنهبندي خطر سيل در این حوضه الزم
و ضروري است .هدف این پژوهش پهنهبندي
پتانسيل سيلخيزي حوضه سرپلذهاب و
زیرحوضههاي آن با استفاده از پارامترهاي
مورفومتریک میباشد .تاکنون مطالعات زیادي در
زمينهاي سيل و مورفومتري در مناطق مختلف
جهان صورت گرفته است .نيري و همکاران
( )1395حوضهي سطح استان کردستان را
براساس پارامترهاي مورفومتریک به دو دسته
تقسيم کرده ،که حوضههاي شرقی استان به علت
شرایط توپوگرافی ،ليتولوژي و پوشش گياهی
سيلخيزتر از حوضههاي پربارش غرب استان می-
باشند .ابو زید و منصور ( Abuzied and
 )Mansour, 2018با استفاده از پارامترهاي
مورفومتري حوضه داهاب در مصر را به پنچ پهنه-
اي خطر سيل تقسيم کرده و مناطق پرخطر داري
توپوگرافی ناهموار و ليتولوژي نفوذناپذیر بودهاند.
سيد و همکاران ( .)Syed et al, 2017با استفاده از
پارامترهاي مورفومتریک حوضه قرهقروم پاکستان
را ا ز نظر سيل خيزي به پنج پهنه تقسيم کرده و
دریافتند ،عوامل ژئومورفولوژي-زمينشناسی نقش
زیادي در ایجاد خطر سيل داشتهاند .باجابا و
همکاران ( )Bajabaa et al, 2014با ارزیابی 25
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پارامتر مورفومتري ،حوضه الليته عربستان را به 3
پهنه با خطر کم ،متوسط و زیاد تقسيمبندي
کردند .پروکا و آنگيلييري ( Perucca and
 )Angilieri, 2011حوضه سنجون آرژانتين را
براساس پارامترهاي مورفومتري از نظر سيلخيزي
مورد ارزیابی قرار داده و نتایج نشان داد ،که این
پارامترها میتوانند نقش مهمی در شناخت رفتار
هيدرولوژیکی حوضه داشته باشند .سمسون و
همکاران ( )Samson et al, 2016با استفاده از
پارامترهاي مورفومتریک نقشه پهنهبندي خطر
سيل در حوضه اوو نيجریه را تهيه کرده و بيشتر
مساحت حوضه در پهنهي با پتانسيل زیاد خطر
قرار دارند .المصطفی ( )Elmoustafa, 2012با
استانداردسازي پارامترهاي مورفومتریک به پهنه-
بندي خطر سيل در حوضهي در شرق مصر
پرداخت و نتایج بيانگر کارایی این روش در ارزیابی
سيلخيزي است.
منطقه مورد مطالعه
حوضهاي سرپلذهاب در غرب استان کرمانشاه در
محدودهي سياسی شهرستانهاي سرپل ذهاب و
داالهو در عرضهاي جغرافيایی ᾽ 34° 17تا ᾽34° 36
شمالی و طولهاي جغرافيایی ᾽ 45° 46تا ᾽46° 05
شرقی واقع شده است (شکل  .)1حداکثر و حداقل
ارتفاع حوضه سرپلذهاب  2416متر در ارتفاعات
داالهو و  485متر در خروجی حوضه در جنوب
شهر سرپل ذهاب بوده و رودخانهي الوند زهکش
اصلی این حوضه میباشد.
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شکل  :1نقشه موقعيت حوضه سرپل ذهاب

حوضه سرپلذهاب در شمالغرب زاگرس حوضه سرپلذهاب در شمالغرب زاگرس چينخورده واقع شده و از
نظر ساختمانی از دشت ناودیسی قلعه شاهين-سرپل ذهاب ،کمب پاتاق ،ناو ارتفاع یافته ریجاب و بخشهاي از
تاقدیسهاي داالهو ،نواکوه و ده نوشک تشکيل شده است .نهشتههاي کواترنري در سطح دشتهاي قلعه
شاهين -سرپل ذهاب ،کف ناودیس معلق ریجاب و محدوده ميانی کمب پاتاق رخنمون دارند .ارتفاعات نواکوه،
داالهو و دهنوشک از سازند آسماري شهبازان (دولوميت -آهک) تشکيل شده است .سازندهاي ایالم (آهک)،
گورپی (شيل-شيل آهکی-آهکرسی) ،پابده (شيل-آهکرسی-مارن) ،تلهزنگ (آهک-شيل-آهکرسی)،
گچساران (مارن -آهکرسی-گچ) و آغاجاري (مارن  -ماسه سنگ) در داخل کمب پاتاق رخنمون دارند.
کنگلومراي بختياري نيز در سطح دشت قلعه شاهين  -سرپلذهاب رخنمون یافته است (شکل  2الف) .از نظر
تکنونيکی حوضه سرپلذهاب به شدت تکتونيزه بوده و گسلهاي کرند ،ریجاب ،پيران و پاتاق گسلهاي اصلی
حوضه بوده و داراي روند شمالغربی -جنوب شرقی میباشند .گسلهاي فرعی نيز با جهات مختلف دامنهاي
تاقدیسهاي حوضه را بریدهاند .شرایط ژئومورفولوژي حوضه سرپلذهاب متاثر از ویژگیهاي ساختمانی حوضه
میباشد .دشت آبرفتی قلعه شاهين -سرپلذهاب ناودیسی بوده و دشت فرسایشی پاتاق در محدوده کمب
پاتاق شکل گرفته است .ناو ارتفاع یافته ریجاب به شدت تحتتاثير عملکرد گسلهاي اصلی حوضه قرار گرفته
پژوهشهاي دانش زمين
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است .تحول ناودیس ریجاب در این سامانهاي
گسلی نه تنها موجب ارتفاع یافتگی آن به شکل
یک قلعه طبيعی شده است ،بلکه زمينه ساز
شکلگيري تقریبا تمام عوارض دیدنی آن مانند
تندآبها ،آبشارها ،تنگها و درههاي عميق نيز
بوده است (عالئی طالقانی و رحيمزاده.)1392 ،
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کانيون ریجاب در این محدوده شکل گرفته و
ارتفاعات حوضه منطبق بر تاقدیسها بوده و به
علت رخنمون سازندهاي کربناته داراي درههاي
عميق کارستی و دیگر لندفرمهاي کارستی می-
باشند (شکل .)2

شکل  :2الف) نقشه زمينشناسی حوضه سرپلذهاب ،ب) نقشه زیرحوضهها و شبکه زهکشی حوضه سرپلذهاب

رابطه )1
رابطه )2

مواد و روشها
ابتدا در محيط نرمافزار  ArcGISو با استفاده از
 DEMده متر منطقه اخذ شده از سازمان نقشه-
برداري کشور ،محدودهي حوضهي سرپلذهاب،
شبکهي زهکشی و زیرحوضههاي آن استخراج
شده و رتبهبندي آبراههها براساس روش استرالر
انجام گرفت .در روش اول  9پارامتر مورفومتري
مساحت ،شاخص شيب ،نسبت ناهمواري ،ميانگين
وزنی نسبت انشعاب ،فروانی جریان ،تراکم
زهکشی ،شاخص شکل حوضه ،عدد ناهمواري و
نسبت بافت در حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي
آن (جدول  )1محاسبه شده و این مقادیر با توجه
به شرایط ژئومورفولوژیکی-زمينشناسی مورد
تحليل قرار گرفتند .در ادامه درجه خطرپذیري هر
یک از پارامترها براساس معادله رابطه  1و 2
محاسبه گردید.

)𝑛𝑖𝑚𝑋4(𝑋−

HD =(𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛) + 1
)4(X−Xmox

HD =(𝑋𝑚𝑖𝑛−𝑋𝑚𝑜𝑥) + 1

در این معادالت  HDدرجه خطرپذیري پارامترها،
 Xميزان پارامترهاي مورفومتریک و  Xminو
 Xmoxمقادیر حداکثر و حداقل هریک از
پارامترهاي مورفومتریک در حوضهها میباشند.
معادله  2براي محاسبه درجه خطرپذیري پارامتر
ميانگين وزنی نسبت انشعاب که نسبت معکوس را
نشان میدهد ( ،)Davis, 1975مورد استفاده قرار
میگيرد .خطرپذیري سایر پارامترها براساس
معادله رابطه  1محاسبه شده و پهنهبندي
زیرحوضهها از نظر پتانسيل خطرسيل خيزي
براساس حاصل مجموع پارامترهاي نهگانه است.
پتانسيل خطر سيل براساس این روش به پنچ پهنه
با پتانسيل خطر کم ،متوسط ،زیاد ،بسيار زیاد و
شدید تقسيم شده (جدول  )2و به ترتيب امتياز 1
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تا  5را به خود اختصاص دادهاند ( Farhan and

شده براساس تعداد کل حوضهها بوده و از آنجا که
تعداد  6حوضهها در این مطالعه وجود داشت ،هر
پارامتر امتياز بين  1تا  6را به خود اختصاص داد.
مقادیر باال که داراي تاثير بيشتري در سيلخيزي
بوده بيشترین امتياز و مقادیر کمتر نيز کمترین
امتياز را به خود اختصاص میدهند ( Altaf et al,
 .)2014در ادامه شاخص ( )Cvکه حاصل ميانگين
 12پارامتر مورفومتري است ،محاسبه شده و
براساس نتایج آن زیرحوضهها به سه پهنهي با
پتانسيل خطر زیاد ،متوسط و کم سيلخيزي
دستهبندي میگردند (جدول .)1

 .)Ayed, 2017در روش دوم  12پارامتر نسبت
انشعاب ،فروانی آبراهه ،تراکم زهکشی ،بافت
زهکشی ،شاخص فشردگی ،فاکتور شکل ،نسبت
دایرهاي ،نسبت کشيدگی ،نسبت لنيزکت،
ناهمواري حوضه ،عدد ناهمواري و نسبت
ناهمواري ،که داراي نسبت مستقيمی با رواناب
هستند ،براي حوضه سرپلذهاب و پنج زیرحوضه-
ي آن با توجه به جدول  1محاسبه گردید .براي
مقادیر حاصل از هریک از پارامترها دوازدهگانه در
هر زیرحوضهها امتياز تعيين گردید .امتياز تعيين

جدول  :1پارامترهاي مورفومتریک مورد استفاده
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جدول  :2مقادیر پهنههاي پتانسيل خطر سيلخيزي براساس روش محاسبه درجه خطر

ناهموار بودن حوضه سرپلذهاب میباشد .پارامتر
فروانی آبراههها وابسته به شرایط سنگشناسی،
ظرفيت نفوذ ،پوشش گياهی ،ناهمواري ،ميزان
بارش و نفوذپذیري مواد زیرسطحی است ( Hajam
 .)et al, 2013ميزان این پارامتر در حوضه سرپل-
ذهاب  2/16و در زیرحوضهها بين ( 1/99پاتاق) و
( 2/40سرابگرم) متغير بوده و شرایط الزم براي
ایجاد رواناب را دارا میباشند .تراکم زهکشی تابع
عملکرد اقليم ،سنگشناسی ،ساختارهاي زمين-
شناسی و ناهموري است ( Pareta and Pareta,
 .)2011ميزان تراکم زهکشی در حوضه سرپل-
ذهاب  )Km/Km2( 2/07بوده (جدول  )3و
رخنمون سازندهاي سخت آهکی در بيش از %50
مساحت حوضه سرپلذهاب و بيشتر مساحت
زیرحوضه ریجاب سبب پایين بودن مقادیر پارامتر
تراکم زهکشی میباشد .زیرا رخنمون سازندهاي
آهکی باعث ایجاد ژئومورفولوژي کارست شده و
این امر سبب افزایش نفوذپذیري سطحی و در
نتيجه کاهش ميزان تراکم آبراهه در زیر حوضه
ریجاب و ارتفاعات زیرحوضههاي قلعهشاهين و
پاتاق شده است .شاخص شکل حوضه سرپلذهاب
 0/33و در زیرحوضهها کمترین و بيشترین ميزان
به ترتيب متعلق به زیرحوضههاي قلعه شاهين
( )0/21و قراویز ( )0/37است (جدول  .)3مقادیر
کمتر این پارامتر نشاندهندهي شکل کشيدهتر
حوضهها و در نتيجه سيلخيزي کمتر است.

نتایج
حوضهي سرپلذهاب داراي پنج زیرحوضه ریجاب،
پاتاق ،قلعه شاهين ،سرابگرم و قراویز بوده (شکل
 2ب) و الگوي شبکهي زهکشی در آنها از نوع
دندریتيک است .الگو درختی بهعنوان رایجترین
الگو در طبيعت به دو نوع شاخه درختی متراکم و
شاخه درختی باز تقسيم میشود .الگو شاخه
درختی باز در زیر حوضه ریجاب و بخشهاي از
حوضههاي پاتاق و قلعه شاهين بر روي سازند
آسماري شهبازان شکل گرفته و الگو شاخه
درختی متراکم در چهار زیرحوضهي دیگر بر روي
سازندهاي غير کربناته شکل گرفته است .زهکش
اصلی حوضه سرپلذهاب که همان رودخانهي الوند
است ،داراي رتبه  6میباشد (شکل  2ب).
-تحلیل پارامترهای مورفومتری نه گانه حوضه سرپل

ذهاب و زیر حوضههای آن :مساحت حوضه سرپل-
ذهاب حدود  591کيلومترمربع است (جدول  )3و
زیرحوضههاي ریجاب ،پاتاق و قلعهشاهين با
مساحت بيش از  100کيلومترمربع در ردهاي
حوضههاي متوسط و زیرحوضههاي سرابگرم و
قراویز با وسعت کمتر از  100کيلومترمربع در
ردهي حوضههاي کوچک قرار دارند .ميانگين وزنی
نسبت انشعاب در حوضه سرپل ذهاب  4/03و در
زیرحوضههاي ریجاب و قلعه شاهين بيشتر از  4و
در سایر زیرحوضهها کمتر از  4است .مقادیر
بيشتر از  4این پارامتر حاکی از کوهستانی و
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رسوبزایی حوضه آبخيز است ( Sujatha et al,

شاخص شيب شاخصی براي ارزیابی شيب کانال
اصلی حوضه بوده و در ارزیابی حجم رواناب مورد
استفاده قرار میگيرد ( Yousif and Bubenzer,
 .)2015مقادیر شاخص شيب حوضهي سرپلذهاب
و زیرحوضههاي آن بين  0/007تا  0/0496در
نوسان بوده (جدول  )3و ميزان باالي این پارامتر
نشاندهندهي سيلخيزي بيشتر است .نسبت
ناهمواري حوضهي سرپلذهاب و بيشتر
زیرحوضههاي آن نشان دهندهي توپوگرافی
ناهموار بوده و مقادیر این پارامتر براي کل حوضه
 4/29است .نسبت ناهمواري ميزان تبدیل انرژي
بالقوه به انرژي جنبشی جریان آب در حوضه را
کنترل کرده و هر دو پارامتر شاخص شيب و
نسبت ناهمواري مستقيما با سيالب و غيرمستقيم
با زمان تمرکز در ارتباط میباشند (باجابا و
همکاران .)2014 ،مقادیر بزرگتر از  0/5پارامتر
عدد ناهمواري نشان دهندهي سيلخيزي و

 .)2013ميزان این پارامتر براي حوضه سرپلذهاب
 3/99و براي زیرحوضهها بين ( 0/66قراویز) تا
( 3/85پاتاق) متغير بوده و بيانگر سيلخيزي
نسبی حوضهاي سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن
میباشد .پارامتر نسبت بافت متأثر از شرایط
سنگشناسی ،نفوذپذیري و ناهمواري زمين است
( .)El Maghraby et al, 2014اسميت (،)1958
حوضههاي زهکشی را براساس نسبت بافت به
درشت (> ،)Km-16.4متوسط ( 16/6تا Km- 16
 )1و ریز ( )<16Km-1طبقهبندي کرد .مقادیر
پایين نسبت بافت نشان دهندهي ميزان نفوذ باال و
کاهش خطر سيل است .حوضه سرپلذهاب داراي
بافت متوسط و خطر سيل متوسط و زیرحوضه-
هاي آن داراي بافت درشت و خطر کم سيل می-
باشند.

جدول  :3ميزان پارامترهاي مورفومتري نه گانه در حوضه سرپل ذهاب و زیر حوضههاي آن

نسبت انشعاب بين  3تا  4میباشند .مقادیر نسبت
انشعاب (جدول  )4حاکی از کوهستانی بودن
تمامی زیرحوضهها و پتانسيل باالي سيلخيزي
آنها میباشد .پارامتر فروانی آبراههها با نفوذپذیري،
ظرفيت نفوذ ،ناهمواري و ایجاد رواناب در ارتباط
بوده ( )Eze and Efiong, 2010و مقادیر باالي آن
حاکی از نفوذناپذیري مواد زیرسطحی ،ناهمواري

-تحلیل پارامترهای مورفومتری دوازده گانه حوضه

سرپل ذهاب و زیر حوضههای آن :نسبت انشعاب
یک پارامتر مهم تاثيرگذار بر دبی پيک
هيدروگراف رواناب بود ()Jain and Sinha, 2003
و مقادیر باالي آن حاکی از دبی آنی باال و رخداد
سيل است ( .)Howard,1990استرالر()1964
معتقد است ،که نواحی کوهستانی و پرشيب داراي
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شکل یا طرح کلی حوضه و نسبت بين مساحت و
طول حوضه میداند .مقادیر باال فاکتور شکل نشان
دهندهي پتانسيل باال براي ایجاد جریانهاي با
پيک باال در زمان کوتاه بوده و مقادیر کم برعکس
میباشد ( .)Reddy et al, 2004مقادیر فاکتور فرم
در حوضه سرپلذهاب و تمامی زیرحوضههاي آن
حاکی از کشيدگی زیرحوضه و پتانسيل کم سيل-
خيزي میباشد .استرالر ( )1964نسبت دایرهي را
یک اندازهگيري کمی براي تجسم شکل حوضه
میداند .مقادیر باالي این پارمتر نشاندهندهي
شکل دایرهي ،ناهمواري باال تا متوسط و
نفوذپذیري کم در حوضه بوده که باعث ایجاد دبی
پيک در زمان کمتر میگردد .مقادیر پایين نيز
بيانگر شکل کشيده حوضه ،زمان تمرکز طوالنی و
دبی پيک کمتر و پتانسيل سيلخيزي کمتر است
(التاف و همکاران .)2013 ،ميزان نسبت دایرهي
حوضهي سرپلذهاب  0/24و زیر حوضهي ریجاب
 0/28است ،که نشان دهندهي شکل نسبتا
کشيدهي آنها و پتانسيل سيلخيزي نسبتا کم در
آنها است .ميزان این پارامتر در سایر زیرحوضهها
کمتر از  0/19است ،که حاکی از شکل کشيده آنها
و پتانسيل سيلخيزي کم آنها میباشد .نسبت
کشيدگی به درک ویژگیهاي هيدرولوژیکی
حوضه زهکشی کمک کرده و مقدار آن بين 1
براي حوضههاي دایرهي تا  0براي حوضههاي
کشيده در نوسان بوده و مقادیر باالي آن نشان-
دهندهي شکل دایرهي حوضه ،دبی پيک باال و
پتانسل سيلخيزي باال است ( Singh and Singh,
 .)1997مقادیر نسبت کشيدگی حوضه سرپل-
ذهاب و زیرحوضه قراویز بيش از  0/5بوده و حاکی
از پتانسيل نسبتا باالي سيلخيزي در آنها است.
مقادیر این پارامتر در سایر زیرحوضهها حاکی از
شکل نسبتا کشيده و پتانسيل متوسط سيلخيزي

 .)Baker, 1976مقادیر پارامتر فروانی آبراهه در
حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن (جدول )4
حاکی از پتانسيل متوسط سيلخيزي آنها می-
باشد .تراکم زهکشی یک عامل مهم کنترل رواناب
سطحی است ،که بر ميزان دبی سيل تاثيرگذار
است ( .)Pallard et al, 2009در مناطق با
نفوذپذیري کم ،ناهمواري زیاد و پوشش گياهی
کم مقادیر این پارامتر باال است .مقادیر تراکم
زهکشی در زیرحوضه ریجاب  )km/km2( 1/83و
در حوضه سرپلذهاب و سایر زیرحوضهها بيشتر از
 )km/km2(2است .تراکم زهکشی بيشتر از
 ،)km/km2(2حاکی از نفوذپذیري کم و سيل-
خيزي میباشد .بافت زهکشی یک مفهوم
ژئومورفولوژیکی است ،که بازتاب دهندهي شرایط
ليتولوژیکی ،ظرفيت نفوذ ،ناهمواري و توپوگرافی
حوضه است ( .)Rai et al, 2018براساس طبقه-
بندي ( )Smith, 1958بافت زهکشی حوضه
سرپلذهاب ( )7/32از نوع بافت متوسط و
زیرحوضهها نيز داراي بافت زهکشی درشت می-
باشند ،که حاکی از نفوذپذیري مناسب و زمان
واکنش دیرتر به بارش و ایجاد رواناب است.
شاخص فشردگی عددي از درجه انحراف شکل
حوضه از یک دایره استاندارد بوده و متأثر از
شرایط ليتولوژیکی ،پوشش گياهی و رژیم اقليمی
حوضه است ( .)Wentz, 2000حوضههاي دایرهي
( )C=1داراي کوتاهترین زمان تمرکز قبل از پيک
جریان بوده و در حوضههاي غير دایرهي ()C>1
برعکس است (التاف و همکاران .)2013 ،حوضه
سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن با مقادیر شاخص
فشردگی کمتر از  1داراي ضریب نفوذ کم ،ضریب
رواناب باال و پتانسيل خطر سيلخيزي هستند.
هورتون ( )1945فاکتور شکل را نشان دهندهي
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سيل خيزي است .در زیر حوضههاي قراویز و
سرابگرم مقادیر این پارامتر کمتر از  600متر بوده
و نشاندهندهي پتانسيل کم سيلخيزي میباشد.
شاخص عدد ناهمواري منعکس کنندهي شيب و
توپوگرافی حوضه بوده و از شاخصهاي مهم موثر
بر رواناب میباشند .در حوضههاي داراي دامنه-
هایی شيبدار ،سرعت جریان بيشتر ،رواناب
سطحی سریعتر و زمان رسيدن به پيک
هيدروگراف کمتر بوده ( )Masoud, 2016و به
دليل افزایش ناهمواري و تراکم زهکشی دبی پيک
افزایش مییابد (پاتون .)1988 ،ميزان پارامتر عدد
ناهمواري در حوضه سرپلذهاب و زیرحوضهي
ریجاب ،پاتاق و قلعه شاهين بين  3/33تا 3/99
بوده که حاکی از پتانسيل متوسط سيلخيزي این
حوضهها بوده و دو زیرحوضه دیگر داراي پتانسيل
سيلخيزي کمتر میباشند .نسبت ناهمواري باال
در حوضههاي زهکشی نشاندهندهي زمان تاخير
کم ،سرعت جریان باال ،دبی پيک باال است (بهات
و احمد .)2014 ،حوضه سرپلذهاب و تمامی
زیرحوضه به جزء زیرحوضه قراویز داراي نسبت
ناهمواري باالي  4بوده ،که نشان دهندهي
پتانسيل سيلخيزي باالي آنها میباشد (جدول
.)4

آنها است .نسبت لنيزکات براي تعيين شکل و
شيب حوضه زهکشی استفاده میشود ( Chorley
 .)et al, 1957براساس طبقهبندي ( Lykoudi and
 )Zanis, 2004مقادیر لنيزکات بين  0/5تا 1/8
بيانگر شکل کشيده حوضه ،مقادیر کمتر از 0/5
بيانگر نزدیکی به حالت دایرهي و مقادیر بيشتر از
 2نيز بيانگر کشيدگی کامل حوضه است .حوضه-
هاي داراي مقادیر کم لنيزکات داراي زمان تمرکز
کم ،دبی پيک باال و پتانسيل سيلخيزي باال
هستند (چورلی و همکاران .)1957 ،مقادیر این
پارامتر حاکی از شکل کشيده و پتانسيل کم
سيلخيزي در حوضه سرپلذهاب و تمامی
زیرحوضههاي آن میباشد .پارامتر ناهمواري یک
عامل مهم براي درک ویژگیهاي اصلی حوضه
آبخيز ،لندفرمها ،توسعه شبکه زهکشی ،ویژگی-
هاي رواناب و شرایط فرسایش ناهمواريها است
( .)Patton, 1988مقادیر باالي این پارامتر باعث
نفوذ کم ،ضریب رواناب باال و پاسخ سریع
هيدرولویکی به رخداد بارش و پتانسيل سيلخيزي
باال میباشد ( .)Ozdemir et al, 2009ميزان
پارامتر نسبت ناهمواري در حوضه سرپلذهاب و
زیرحوضههاي ریجاب ،پاتاق و قلعه شاهين بيش از
 1500متر بوده و نشان دهندهي پتانسيل باالي

جدول  :4ميزان پارامترهاي مورفومتري دوازدهگانه در حوضه سرپل ذهاب و زیر حوضههاي آن
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خيز میباشند .حوضههاي با نسبت ناهمواري باال
داراي نفوذپذیري کم و ضریب رواناب باال بوده و
در نتيجه داراي درجه خطر سيلخيزي باالتري
هستند .حوضه سرپل ذهاب و تمامی زیرحوضه-
هاي آن براساس ميزان درجه خطر این پارامتر
داراي خطر سيلخيزي باال هستند .ميزان پارامتر
عدد ناهمواري و درجهي خطر آن در حوضه
سرپلذهاب و زیرحوضههاي ریجاب ،پاتاق و قلعه
شاهين بيانگر سيلخيزي باالي آنها میباشد.
زیرحوضههاي سرابگرم و قراویز نيز براساس
پارامتر عدد ناهمواري داراي خطر متوسط سيل-
خيزي هستند .تمامی زیرحوضههاي حوضه
سرپلذهاب داراي بافت درشت و در نتيجه ميزان
نفوذ باال و ضریب کم رواناب هستند .مقادیر درجه
خطر این پارامتر نيز در تمامی زیرحوضهها بيانگر
کم بودن خطر سيلخيزي در آنها است .اما حوضه
سرپلذهاب داراي نسبت بافت متوسط و درجه
خطر متوسط از نظر سيلخيزي است .جمع کل
مقادیر درجه خطر پارامترهاي نهگانه مورفومتري
در هر زیرحوضه محاسبه گردید (جدول .)5
مقادیر حاصل براساس تقسيمبندي جدول  2نشان
داد ،که حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي پاتاق
و قلعه شاهين داراي پتانسيل خطر شدید،
زیرحوضه ریجاب داراي پتانسيل خطر خيلیزیاد،
زیرحوضه سرابگرم داراي پتانسيل خطر متوسط و
زیرحوضه قراویز داراي پتانسيل خطر کم سيل-
خيزي میباشند (شکل  4الف).

-ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه سرپل ذهاب و

زیرحوضههای آن براساس محاسبه درجه خطر :از
نظر مساحت حوضهي سرپلذهاب و زیرحوضههاي
ریجاب ،پاتاق و قلعه شاهين امکان ایجاد رواناب را
دارا بوده و ميزان درجه خطر این پارامتر (جدول
 )5بيانگر خطر نسبی سيلخيزي آنها میباشد.
مقادیر درجهي خطر ميانگين وزنی نسبت انشعاب
بيانگر کوهستانی بودن حوضه سرپلذهاب و
زیرحوضههاي آن ،نفوذ کم و خطر سيل باال در
تمامی زیرحوضهها میباشد .مقادیر درجهي خطر
پارامتر فروانی جریان در حوضه سرپلذهاب و
زیرحوضههاي آن بيانگر خطر نسبتا باالي رخداد
سيل در حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن
است .درجه خطر پارامتر تراکم زهکشی در
زیرحوضه کارستی ریجاب کمترین ميزان را دارا
بوده و سایر زیرحوضه داراي مقادیر درجه خطر
متوسط تا زیاد میباشند ،که حاکی از خطر باالي
سيلخيزي در آنها است .پارامتر شاخص شکل
حوضه بيانگر کشيدگی شکل زیرحوضههاي پاتاق،
قلعه شاهين ،سرابگرم و ریجاب بوده و در نتيجه
ميزان درجه خطر سيلخيزي به علت نفوذ بيشتر
و زمان تمرکز طوالنی کم میباشد .در زیرحوضهي
قراویز و حوضه سرپلذهاب مقادیر درجه خطر
پارامتر شاخص شکل حوضه بيانگر سيلخيز بودن
آنها است (جدول  .)5براساس شاخص شيب و
همچنين مقادیر درجهي خطر این پارامتر حوضه
سرپلذهاب و زیرحوضههاي پاتاق ،قلعه شاهين و
ریجاب ناهموار و شيبدار بوده و در نتيجه سيل-
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جدول  :5ميزان درجه خطر پارامترهاي مورفومتري در حوضه سرپل ذهاب و زیرحوضههاي آن

شکل  :4الف) نقشه پهنهبندي پتانسيل سيلخيزي حوضهاي سرپل ذهاب براساس پارامترهاي  9گانه ،ب) نقشه پهنه-
بندي پتانسيل سيلخيزي حوضهاي سرپل ذهاب براساس پارامترهاي  12گانه

امتياز اختصاص یافته به هر پارامتر را در هر
زیرحوضه نشان میدهد .مقادیر شاخص ()Cv
براي هر زیرحوضه از ميانگينگيري از شاخصهاي
12گانه به دست آمده و بر این اساس حوضه
سرپلذهاب داراي پتانسيل خطر زیاد سيلخيزي
میباشد .همچنين زیرحوضه ریجاب داراي
پتانسيل خطر زیاد ،زیرحوضههاي پاتاق و قلعه
شاهين داراي پتانسيل خطر متوسط و زیرحوضه-
هاي قراویز و سرابگرم داراي پتانسيل خطرکم
سيلخيزي میباشند (شکل  4ب).

ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه سرپلذهاب وزیرحوضههای آن با استفاده از شاخص (:)Cv

پارامترهاي دوازدهگانهاي انتخابی رابطهاي
مستقيمی با رواناب و پتانسيل سيلخيزي دارند.
بنابراین مقادیر باالي پارامترها با توجه به تاثير
بيشتر در پارامترهاي دوازدهگانهي انتخابی رابطهي
مستقيمی با رواناب و پتانسيل سيلخيزي دارند.
بنابراین مقادیر باالي پارامترها با توجه به تاثير
بيشتر در پتانسيل سيلخيزي بيشترین امتياز
(امتياز  )6و مقادیر کمتر ،پایينترین امتياز (امتياز
 )1را به خود اختصاص میدهند .جدول  6مقادیر
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جدول  :6ميزان پارامترهاي مورفومتري دوازدهگانه در حوضه سرپل ذهاب و زیر حوضههاي آن

خطر شدید (خيلی زیاد) ،زیر حوضه سرابگرم
پتانسيل خطر متوسط و زیرحوضه قراویز داراي
پتانسيل خطر کم میباشد .به عبارتی % 57/05
مساحت حوضه سرپلذهاب داراي پتاسيل خطر
شدید %32/67 ،داراي پتانسيل خطر زیاد%3/86 ،
داراي پتانسيل خطر متوسط و  %6/41داراي
پتانسيل خطر کم میباشد .در واقع %89/72
مساحت حوضه سرپلذهاب داراي پتانسيل خطر
سيلخيزي زیاد و شدید است .در روش دوم که
براساس محاسبه  12پارامتر مورفومتري بوده
حوضه سرپلذهاب و زیر حوضه ریجاب داراي
پتانسيل خطر زیاد ،زیرحوضههاي پاتاق و قلعه
شاهين داراي پتانسيل خطر متوسط و زیرحوضه
قراویز و سرابگرم داراي پتانسيل خطر کم می-
باشند .در واقع  %32/67مساحت حوضه سرپل-
ذهاب داراي پتانسيل خطر زیاد %57/05 ،داراي
پتانسيل خطر متوسط و  %10/27داراي پتانسيل
خطر کم میباشد .بررسی پارامترهاي مورد
استفاده در هر دو روش نشان میدهد ،که در

نتیجهگیری
سيل از مهمترین مخاطرات طبيعی ایران و
منطقهي زاگرس بوده و معموأل دادههاي ایستگاه
جهت مطالعه وضعيت سيلخيزي در بيشتر
زیرحوضههاي کشور در دسترس نمیباشد .رخداد
سيل تحتتاثير عوامل مختلف ژئومورفولوژیکی،
اقليمی ،زمينشناسی ،کاربري اراضی و پوشش
گياهی است .حوضه سرپلذهاب در غرب استان
کرمانشاه داراي پنج زیرحوضه بوده ،که عموما فاقد
دادههاي ایستگاهی مناسب میباشند .بنابراین در
این مطالعه شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه بهعنوان
عامل مهم در پاسخ هيدرولوژیکی زیرحوضهها در
نظر گرفته شده و براساس پارامترهاي
مورفومتریک پتانسيل سيلخيزي حوضه سرپل-
ذهاب و زیر حوضههاي مختلف آن با دو روش
بررسی گردید .محاسبه درجه خطر براساس نه
پارامتر نشان داد ،که حوضه سرپلذهاب و
زیرحوضه ریجاب داراي پتانسيل خطر زیاد،
زیرحوضههاي پاتاق و قلعه شاهين داراي پتانسيل
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روش اول ویژگیهاي خطی آبراهه ،ناهمواري،
شيب ،مساحت و نهایتا شکل حوضه مورد تاکيد
بوده ،اما در روش دوم تاکيد بيشتري بر روي
پارامترهاي مرتبط با شکل حوضه (شاخص
فشردگی ،نسبت لينزکات ،نسبت دایرهي ،نسبت
کشيدگی و فاکتور شکل) صورت گرفته است.
پارامترهاي شکلی بر زمان تمرکز ،ميزان نفوذ و
ضریب رواناب تاثير دارند .در روش دوم پارامترهاي
ناهمواري و خطی نيز مورد تاکيد قرار گرفتهاند.
مقایسهي نتایج دو روش با یکدیگر و شرایط
مورفومتري و ژئومورفولوژي حوضه سرپلذهاب و
زیرحوضههاي آن نشان میدهد ،که نتایج روش
دوم که با تکيه بر  12پارامتر مورفومتري حاصل
شده است ،تطبيق بيشتري با شرایط طبيعی
حوضه دارد .دو زیرحوضه کوچک و نسبتا هموار
قراویز و سرابگرم ،که داراي شيب کم توپوگرافی
بوده و در محدود نهشتههاي کواترنري با
نفوذپذیري مناسب قرار دارند ،داراي پتانسيل

خطر کم میباشند .زیرحوضههاي کشيده و دراز
پاتاق و قلعه شاهين ،که بخش عمدهي از مساحت
آنها در محدودهي نهشتههاي نفوذپذیر کوانرتري
قرار داشته و داراي شيب کم است ،داراي پتانسيل
خطر متوسط قرار دارند .زیرحوضه ریجاب به علت
ناهمواري زیاد داراي دامنههاي شيبدار بوده و از
شکل نزدیک به دایره برخوردار است ،داراي
پتانسيل خطر زیاد است .حوضه سرپلذهاب نيز
در مجموع به علت شرایط کوهستانی و وجود
دامنههاي شيبدار در بيش از  %65مساحت خود
و شکل نزدیک به دایره داراي پتانسيل خطر
سيلخيزي زیاد است .به کارگيري  12پارامتر
مورفومتري نسبت به  9پارامتر مورفومتري و تاکيد
بيشتر بر پارامترهاي مرتبط با شکل حوضه باعث
کارایی مطلوبتر روش دوم در پتانسيلیابی خطر
سيل در حوضه سرپلذهاب و زیرحوضههاي آن
گردیده است.
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