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 چکیده

های علمی رانش زمین و غیره همواره کشور ما را تهدید نموده و علی رغم پیشرفت ،طوفان ،زلزله ،حوادث طبیعی از قبیل سیل

ما را کشور  هموارهیکی از خطرات بالقوه ای که  .در کشور هنوز آسیب پذیری آنها بطور چشمگیری کاهش پیدا نکرده است

سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و  .وقوع سیل است ،های زیادی وارد ساختهتهدید کرده و نسبت به زلزله نیز زیان

پدیده سیل مخاطرات فراوانی را در سراسر  .باشدهای حاشیه رودخانه می مسیل و بیرون زدن آب از آن و اشغال بخشی از دست

منابع  ،کشاورزی ،مسکن ،های مختلف شیالت دهای این رخداد محیطی به شدت بر روی بخشامپی .ستا جهان موجب شده

در  ،بینی بودن این رخداد با توجه به قابل پیش .های اجتماعی و اقتصادی تأثیر گذار است های مهندسی و فعالیت سازه ،طبیعی

شامل دو دسته  ،معیارهای مورد بررسی .استتهپرداخ بر سیلهای شهر شیراز در برا پذیری حوضه این تحقیق به ارزیابی آسیب

شیب زمین و معیارهای انسانی شامل  ،خاک جنس ،گیاهی کم شدن پوشش ،معیارهای طبیعی که شامل بارش شدید و کوتاه

وجود  ،تغییر کاربری اراضی ،گیاهی نابود کردن پوشش ،رودها ها و سیالب اشغال مسیل ،گذرها ها و آب دستکاری مسیل

دهد  نتایج حااصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان می .باشند های ساختمانی در مقاطع مختلف مسیرهای اصلی می خالهن

های ساختمانی در مقاطع مختلف مسیرهای اصلی با وزن  و وجود نخاله 403/4ها با وزن  ها و گذرگاه که دستکاری مسیل

 .پذیری در حوضه شهری شیراز هستندمیزان آسیب ثیر درترن تاترین و کمبه ترتیب دارای بیش 440/4

 

 .شیراز ،عوامل انسانی ،عوامل طبیعی ،رودخانه خشک ،سیلهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 قطع و فیزیکی قبیل خسارات از ،مستقیم اثرات باعث حیاتی هایشریان هایسیستم در هابحران از ناشی اختالالت و هاآسیب

 و اجتماعی هایفعالیت در اختالل ،جوامع مسکونی اجباری جابجایی شامل غیرمستقیم اثرات همچنین و ،رسانیخدمات

 از یکی سیل میان این در .(1801، )طاهری نسب و ابراهیمی .گرددمی بحران از پس بازسازی و مرمت امر در تاخیر و اقتصادی

 منابع کشتزارها ،باغات ،تأسیسات ،هابه ساختمان خسارت و دامى ،انسانی تلفات موجب ساله هر که است طبیعی رویدادهای

 خود به هاسیالب جهان در را طبیعی مخاطرات از درصد 40 از بیش آمار برابر .(1802، سلطانی و اختصاصیشود )می طبیعى

 نیز و جه شدامو توان می رگباری هایبارش با پاییز و بهار فصل در ساله همه ،کشور بارشی رژیم به توجه با .انداختصاص داده

 مختلف مناطق در های مختلفمقیاس در آن ناگوار پیامدهای و سیل ،زمستانه های بارش از حاصل های برف ذوب مسئله با

 و سیالب وقوع میزان توانمی ،اصولی و مدیریت خیز سیل مناطق این دقیق تحلیل و تجزیه طریق از لذا نمود مشاهده ،کشور

 با پیشرفت .(1804، )عابدینی و فتحی داد کاهش را سیالب مناطق مستعد در آن از مالی و جانی هایآسیب و خطرات نیز

 و هنگام به پایش تواننمی جامع و کامل سیستم یک عنوان به شهری سیستم گرفتن نظر در بدون شهری توسعه هایطرح

 شهر کالن محدوده از نقشه یک داشتن .داد امانج سیستمیک صورت به را شهری معضالت حل برای الزم کارهایارائه راه

 تاثیربرنامه میزان بررسی .است اولیه ضروریات از شهر مختلف نقاط در سیل و سطحی رواناب تولید نمایش پتانسیل و شیراز

 الیه یک عنوان به که دارد قرار بعدی مرحله در پذیری نفوذ افزایش یا کاهش میزان بر شهری ساله توسعه 24و  14 ،5های 

 چه در شهری توسعه ادامه دنبال به که داد خواهد نشان مدیران و کارشناسان به الیه این .شودمعرفی می جداگانه اطالعاتی

 و بود خواهد شهری منطقه از نقاطی چه در قبلی های برنامه با آن تجمعی اثرات و یابندافزایش می نفوذناپذیر سطوح نقاطی

 .(1833، وفیصاست ) مترتب آن بر خطراتی چه

 تبدیل ازای در .کندمی تبدیل شهری نقاط به را طبیعی هایاکوسیستم عرصه ناچار به جمعیت افزایش با شهری توسعه

 آالت ماشین فراوان تردد نیز آن دلیل که یابدمی افزایش سطحی خاک فشردگی ابتدا شهری نقاط به مرتع یا از جنگل کاربری

 باران طبیعی وقایع بروز با آن دنبال به که گشته افزوده ناپذیر نفوذ سطوح میزان بر مروز به فشردگی با افزایش .است سنگین

 در معموال و است نداشته سابقه نیز گذشته در که شد خواهد برابر چندین خاک فرسایش و رواناب سطحی میزان یکباره به

 رواناب افزایش با معموال .سازد می وارد رواناب دلیتو منطقه دست پائین بر سنگینی بارندگی خسارات نادر وقایع از برخی

 پائین هایرودخانه مقاطع در زیادی تغییرات تواندمی و یابدمی افزایش جریان حداکثر دبی ،آبخیزها دست باال در سطحی

 سیستم از کامل انتقال صورت در و شودمی تولید جریان ایکناره و بستر نتیجه کنش در فراوانی رسوبات که کند ایجاد دست

 .شودمی وارد دست پائین مخازن سدهای یا طبیعی هایدریاچه درون به رودخانه

 ناسازگاری همین اثر بر که تاریخی شهرهای بسیارند .نیست سازگار بشر هایسکونتگاه و شهرها توسعه با معموالً طبیعی محیط

 ،هوا و آب ،اراضی شیب ،توپوگرافی وضعیت شهرها توسعه بر تأثیرگذار طبیعی عوامل مهمترین .اندشده متروکه طبیعی محیط

 واحدهای گوناگون با آنها برخورد ،یابند توسعه شهرها که راندازهه .باشندمی ژئومورفولوژی و هیدرولوژی ،شناسیزمین

 به عوامل توجه با یفیزیک توسعه یابیجهت بنابراین .شودمی زیادتر آنها به مربوط موضوعات و ژئومورفولوژی و توپوگرافی

 .(Riyahi and zamani,2015باشد ) داشته خود پیرامون محیط با را هماهنگی بیشترین که باشد ایگونه به باید تأثیرگذار

 و گردد مطالعه منطقه شناسیزمین ،هیدرولوژیکی ،هوایی و آب ،ژئومورفولوژیکی شرایط باید شهرها فیزیکی یمطالعه در

 است ذکر به الزم البته .(Zomorodian and Khakpoor,2012شود ) بررسی یکدیگر بر هاپدیده لمتقاب تأثیر و ارتباط
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 محسوب شهرها و توسعه استقرار در بازدارنده و مخرب عامل عنوان به همیشه تنها نه ژئومورفولوژیکی هایپدیده برخی که

 .آورد خواهند عمل به آنها این از ژئومورفولوژیکی جانبه همه وکاربرد نوع از کامل آگاهی شهری ریزانبرنامه اگر بلکه ،شوندنمی

 هایپدیده و عوارض زیرا ،است جغرافیایی موقعیت و محیطی شرایط تابع هرچیز از بیش شهر یک پیدایش و استقرار اصوالً

دارند  اثر قاطعی آن امثال و شهری مورفولوژی ،فیزیکی توسعه ،نفوذ حوزه ،پراکندگی ،گزینیمکان در طبیعی

(Negaresh,2003). 

 

 ی تحقیقپیشینه

مطالعه خود آنها در  .( اشاره نمود1801همکاران )آدینه و مطالعه  به توانمی راستا این در گرفته صورت مطالعات مهمتریناز 

ی قرار گرفت معیارهایی که مورد بررس .تهران پرداختند یهای شهری در برابر سیل؛ مطالعه موردپذیری حوضهبه ارزیابی آسیب

ها و معیارهای اقتصادی ها و مسیلتراکم کانال ،شناسیزمین ،ارتفاع ،ته معیارهای فیزیکی که شامل شیبشامل دو دس

نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان  .ها و کاربری اراضی بودندها و مسیلله از کانالعی که در برگیرنده فاصااجتم

ترین تاثیر در میزان آسیب پذیری در حوضه شهری تهران ترین و کمو ارتفاع به ترتیب دارای بیشداد که کاربری اراضی 

فازی  منطق از استفاده با خیزیسیل خطر بندیپهنه و ارزیابی به خود مطالعه ( در1805همکاران ) و موسوی .هستند

TOPSIS  در محیطGIS جهت ،شیب ،هاکانال و هامسیل از فاصله یمعیارها پرداختند و باغملک شهر آبخیز یحوضه در 

 غربی جنوب ،جنوبی ،غربی نواحی که داد نشان نتایج آنها و گرفتند کاربه را شهری اراضی کاربری و بارش ،ارتفاع ،سازند ،شیب

هر و دمرا .هستند سیل خطر برابر در بیشترین پتانسیل دارای مطالعه مورد آبخیز حوضه در واقع شرقی نواحی از بخشی و

قرار  مطالعه مورد را مکانی چندمعیاره گیریتصمیم روش از گیریبهره با شهری رواناب بهینه ( مدیریت1805نژاد )عراقی 

محیط  در و چندمعیاره گیریتصمیم روش ترکیب از استفاده با سیالب خطرپذیری هاینقشه تهیه آنها تحقیق از هدف .دادند

GIS آنها مطالعه مورد محدوده در سیالب خطرپذیری نهایی نقشه .است بوده ریزیبرنامه در پشتیبان سیستم یک قالب در 

 نقشه تهیه از استفاده با ،(1805همکاران ) و حمیدی .برخوردارند باالیی خطرپذیری درجه از شرقیجنوب که مناطق داد نشان

 به را مطالعه مورد محدوده ،فازی منطق و مراتبیسلسله تحلیل تکنیک با نور شهری آبخیز حوزه سیالب در خطرپذیری

 باال خطرپذیری ریسک با محدوده در که مناطقی داد نشان آنها مطالعه نتیجه و کردند مختلف تقسیم خطرپذیری هایکالس

-می درصد دو از کمتر شیب با مناطق و پست توپوگرافی ،نفوذناپذیر مناطق ،هاحاشیه رودخانه مناطق شامل ،شوندمی واقع

 .دادند قرار بررسی مورد را ریسک هاینقشه تهیه و شهری هایحوضه در ( آسیب پذیری سیالب2414تاتیشی ) و اوما .ندباش

 سیالب آسیبپذیری بر موثر معیارهای عنوان به را خاک و هاراه شبکه ،کاربری اراضی ،شیب ،ارتفاع ،رواناب بارش معیارهای آنها

 بندیتقسیم مختلف هایکالسه به معیارها از یک هر AHPو  GISاز تکنیک  تلفیقی از استفاده با سپس و کردند شناسایی

 بر رویکرد یکو  GIS( نیز با استفاده از 2440شارما ) و سینگ .بدست آمد مطالعه مورد محدوه ریسک نقشه نهایت در و شده

 از استفاده با ( پژوهشی2414لوتز ) و ناندزرف .دادند ارائه را هند در ایمنطقه در سیل ریسک هاینقشه دور از سنجش مبنای

 توکیمان استان شهری نواحی در سیل بندی خطرپهنه برای چندمعیاری گیریتصمیم هایتحلیل و GISترکیبی  روش

دارند  را خطر بیشترین پست و مناطق شهری ییافته توسعه مناطق که داد نشان آنها تحقیق نتایج که دادند انجام آرژانتین

 .(1805، نی و همکاراحمید)
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 موقعیت جغرافیایی شهر شیراز

ی طول دقیقیه 20درجه و  81دقیقه عرض جغرافیایی و  25درجه و  84باشد این شهر در مرکز استان فارس می ،شهر شیراز

است که طول کیلومتر مربع  12004مساحت این شهر  .باشدمتر می 150ار تفاع آن از سطح دریا  .استجغرافیایی قرار گرفته

بابا  ،های کوه چهل مقامهای نسبتا بلندی به نامور شیراز را کوهددورا .کیلومتر متغیر است 84ا ت 24و عرض آن از  04آن 

 .فرا گرفته است ...دراک و ،پشت مله، کوهی

 چشمگیر بسیار انسان زندگی طول در تغییرات این و کنندمی پیدا تغییر سریع خیلی زمین سطح طبیعی هایپدیده و اشکال

 که بدیهی است .شوندمی گرفته نظر در طبیعی هایسنج عنوان باران به هادریاچه ،نواحی اکثر در .(52411831 ،رسولیاست )

 خود فرد منحصربه هایبا ویژگی هادریاچه ،وضعیتی چنین در .دارد زیاد و مکانی زمانی تغییرات زمین کرۀ سطح در بارندگی

 توانمی ،بنابراین .گردندمی محسوب یک محل در هابارش هاینوسان دقیق تخمین برای های طبیعیهیدپد ترینمناسب

 آن مکان در بارش هاینوسان از هاآن آب سطح هایکه نوسان گرفت نظر در قدیمی هایسنج باران عنوان را به هادریاچه

 و روابط بهتر برای درک ،زمین سطح هایویژگی راتییتغ دقیق و ارزیابی بهنگام .(5411830، جهانبخشدارند ) حکایت

 .است اهمیت بسیار حائز مناسب تصمیمات اتخاذ جهت ،طبیعی و های انسانیهپدید بین هایبرهمکنش

دقیقه عرض  88درجه  20دقیقه تا  13درجه  20بین  شیراز شهر خاوری جنوب کیلومتری هفت فاصلة در مهارلو دریاچة

 1/251دریاچه بالغ بر  مساحت این ،دقیقه طول جغرافیایی قرار درد 53درجه و  52دقیقه تا  42جه و در 52شمالی و بین 

 ،مربع کیلومتر 248 بر بالغ وسعتی با پیرامونی و نواحی مهارلو دریاچة شامل مطالعه مورد منطقة .کیلومتر مربع است

 به باختر و جنوب از و بختگان دریاچة به شمال از ضهحو این .(1شکل است ) ایران در وسعت لحاظ از آبی پهنة یازدهمین

 دریاچة است؛ شده مهارلو تشکیل باختری حوضة و گشنگان ،سروستان حوضه سه زیر که شودمی محدود آغاج قره آبریز حوضه

 .(2811804، گذرد )قهروری و همکارانآن می از سروستان گسل که گرفته شکل ،مانند فرونشست ناودیسی یک در مهارلو

-می دیده دریاچه باختری بخش در اغلب که دارد وجود دریاچه در حاشیة کوچک چشمة تعدادی و اصلی چشمة 14 حدود

 تأثیر .(211830، فیاضی و همکاراناست ) مهارلو دریاچة سمت به شیراز آبرفتی در دشت زیرزمینی آب جریان جهت .شوند

 و آب است کهشده سبب حوضه زیاد نسبتاً وسعت و کشیدگی ،حوضه در هتوج قابل ارتفاعی دامنة ، هوای گوناگون هایتوده

 در و مترمیلی 544 از بیش حوضه به باختر شمال و شمال در بارندگی میزان ،گوناگون باشد و متغیر حدودی تا منطقه هوای

، ن و همکارانمردیازرسد )می سروستان در مترمیلی 253 تا و مترمیلی 544 از ترکم به شمال خاوری و خاور سمت

5111801). 
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 مهارلو اچهیدر ییایجغراف تی(: موقع1شکل )

درجه و  52دقیقه تا  12درجه  52های جغرافیایی بین طول مربع کیلومتر 8/044 وسعت با شیراز خشک رودخانه آبخیز حوزه

 از حوزه این .مالی قرار گرفته استدقیقه ش 53درجه و  20دقیقه تا  84درجه و  20های جغرافیایی دقیقه شرقی و عرض 41

 .شودمی محدود شول گردنه به غرب از و مهارلو دریاچه به شرق از ،شیراز شهر به جنوب از ،و زرقان بیضاء هایدشت به شمال

 تغذیه هایحوضه زیر .است آب جریان فاقد سال خشک هایماه در که باشدمی فصلی رودخانه ،حوضه این دخانه رو تنها

 زیر شش مجموعاً که کفترک و باباکوهی ،سعدی ،قرآن تنگ ،باجگاه ،پسکوهک ،کلستان :از عبارتند خشک رودخانه کننده

 جنوب به غرب شمال جهت در و گرفته سرچشمه باجگاه و کلستان ،قالت ارتفاعات از شیراز خشک رودخانه .باشندمی حوضه

 منطقه در آن سرچشمه کهسرخ ) تنگ و چپ سمت از عظمرانه شاخه کوتاه مسافتی طی از پس و یابدجریان می شرق
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 از پس و پیونددمی آن به راست سمت (از دارد جریان سرخ تنگ دره نام به دراک و قالت هایبین کوه و باشدمی پسکوهک

 هایمهشچ مازاد ،همچنین و آزادگان کوی ،کفترک ،سعدی ،قرآن تنگ ،باباکوهی مانند شهری شیراز حوضه هایرواناب ورود

 بارندگی مقدار تغییرات شیراز خشک رودخانه آبخیز حوزه زیاد وسعت دلیل به .ریزدمهارلو می دریاچه به نهایت در دلک برم

 .(1804، فردمظفری و نارنگیاست ) زیاد حوزه این در

 
 (: تقشه توپوگرافی حوضۀ آبخیز رودخانۀ خشک2شکل )

-گونه ،مدت کوتاه و شدید رگبارهای وقوع آن علل .است سیل بروز مستعد فارس استان و ایران اکوسیستم طبیعی حالت در 

 گزارشات و کنندمی تولید سطحی رواناب بیشتر درصد 25برگان  سوزنی به نسبت که اکوسیستم در مستقر برگ پهن های

 در یعنی شیراز شهر آبخیز تسد باال در عمدتا شیراز شهر عمرانی توسعه .است نظریه این موید اتفاقیه نظیر وقایع تاریخی

 مسکونی مناطق دست باال در هاکاربری تغییر و جدید هایشهرک احداث دیگر عبارت به .گیردمی شهر صورت این غرب شمال

 ،گلستان ،بهشتی نظیر جدید شهری مناطق توسعه و هاشهرک اتمام صورت در .در حال انجام است شهر یافته توسعه و قدیمی

 طبیعی پتانسیل بر عالوه صورت این در .شودمی افزوده ناپذیر نفوذ درصد سطوح 144تا  54میزان  به ...و هقمش قصر ،صدرا

بسته به میزان درصد سطوح درصد ) 05تا  50بین  شده انجام اساس تحقیقات بر شهر دست باال مناطق خیزی سیل

 از قاعدتا بایستی که شد خواهدسیالب( افزوده متمرکز )بر میزان رواناب سطحی و رواناب  ،(Schueler,1987نفوذناپذیر()

 بررسی و بود خواهد قبل دهه چند از بیشتر سیالب سریز کردن احتمال لذا یابد انتقال مهارلو دریاچه تا خشک رودخانه مقطع

 بدلیل ، حداکثر دبی افزایش بر عالوه دیگر طرف از .است الزم جدید حالت در سیالبی دبی کاهش و کنترل مختلف کارهایراه

 شهری که مدیران ،(1834، پوینده بلداجیاست )% کاسته شده 54میزان  به نیز آبخیز تاخیر زمان از نفوذناپذیر سطوح افزایش

 تلفیقی مدیریت که داشت خواهند اختیار دهه قبل در چند به نسبت شده ایجاد هایسیالب ساماندهی برای الزم زمان از نیمی
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 و بحران مدیریت برای .سازدضروریتر می را سیل هشدار هایسیستم با توام مختلف کارهایراه از استفاده یعنی سیالب

 و شودمشخص شهری روی نقشه بر سیل و سطحی رواناب تولید نظر از شهری حساس نقاط ابتدا بایستی شهری هایسیالب

 .نمود مدت بلند و میان ،کوتاه مختلف سطوح یا فازهای در آن مدیریت برای الزم ریزیبرنامه سپس

 
 (: مسیر رودخانه خشک به دریاچه مهارلو3شکل )

 این .استیافته توسعه شیراز هیدروژئومورفیک یحوضه درون متر در 1054تا  1544بین  ما بازه ارتفاعی یک در شیراز شهر

 تأثیرگذار مطالعه مورد حوضه کل بر و است نهراعظم مسیل و خشک رودخانه مسیل هاینام به مسیل اصلی دو دارای حوضه

 و حوضه کل بر تاثیرگذار و اصلی سیلم .باشدمی مسیل دو این از متأثر شیراز حوضه هایبخش آبدهی تمامی همچنین و بوده

 .نمایدمی عبور نیز شیراز شهری حوزه میان از که است خشک رودخانه شیراز مسیل شهر مدنی حوزه

 حداقل صرف با تا کندمی کمک شهری مدیران که به است هائیتخصص از 2شهری رواناب مدیریتو  1شهری سیالب مدیریت

 سطحی جریان که افتدمی اتفاق زمانی سیالب شهری .دهند ارائه شهروندان به را شهری خدمات بیشترین ،بودجه و انرژی

 سریز آن از مقطع ظرفیت نبودن یکاف دلیل به مسیر از قسمتی در و شود طبیعی زهکش کانال وارد باران واقعه یک از ناشی

                                                           
1Urban flood management 
2Urban storm water management 
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 از و سی برر متخصصین آن توسط ایجاد دالیل بایستی و گویند شهری سیالب شهری نقاط در شده سرریز جریان این به .نماید

و  5میانی ، 4دست باال قسمت سه از که است 8آبخیز حوزه یک دارای شهری و مسکونی منطقه هر .شود جلوگیری آن بروز

 مشکالت هاقسمت دیگر در کدام هر در تغیر و بوده منطقی ارتباط یک دارای آبخیز قسمت سه .استتشکیل شده 0پائین دست

 به باران اعظم قسمت تبدیل صورت در .است آب تنظیم و تولید منطقه ،آبخیز دست باال قسمت .خواهد کرد منعکس را خاصی

 خواهند تجربه را خاصی مشکالت هاستسکونتگاه احداث لحم معموال که آبخیز دست پائین قمست ،سطحی رواناب صورت

 نظر از گیاهی پوشش درصد حداقل که دهدمی نشان شده انجام تحقیات .نمود خواهد دچار بحران را شهری مدیران و کرد

 (Morgan,1986است ) درصد 44 سیالب کنترل

 

 روش تحقیق

معیارهای مورد مطالعه در  ،AHP نرم افزار ها با استفاده ازشامل وزن معیارها و اولویت بندی آن ،روش تحقیق در این مقاله

 ،نابود کردن پوشش گیاهی ،اشغال مسیل ها و سیالب رودها ،معیارهای انسانی )دستکاری مسیل ها و آب گذرها ،این تحقیق

 ،بارش شدید و کوتاه) یعیطبمسیرهای اصلی( و معیارهای  وجود نخاله های ساختمانی در مقاطع مختلف ،تغییر کاربری اراضی

 .شیب زمین( می باشند ،جنس خاک ،یاهیکم شدن پوشش گ

 

 معیارهای طبیعی

های شدید و طوالنی به طور عمده در مناطق پرباران و گاهی کم باران باعث جاری شدن سیل بارش شدید و کوتاه1 بارش باران

های باران با زمین قطره در اثر برخورد .تر و وسعت باران نیز زیادتر استهای باران درشتقطره ،های شدیددر بارندگی .شودمی

در چنین شرایطی . آیدهای فصلی به وجود میشود و سیالبآب به راحتی روی زمین جاری می ،بدون پوشش گیاهی مناسب

 .شودبه صورت سیل جاری میکند و آب اضافی بخشی از آب در خاک نفوذ نمی ،به خاطر شدت بارندگی

قش بسیار مهمی در جلوگیری از سیل دارد زیرا گیاهان نمی گذارند کم شدن پوشش گیاهی1 پوشش گیاهی یک منطقه ن

در نتیجه سرعت آنها گرفته می شود و آب فرصت کافی برای نفوذ در  ،های باران به طور مستقیم با خاک برخورد کنندقطره

ب به راحتی در خاک نفوذ شوند و در نتیجه آهای گیاهی باعث افزایش خلل و فرج خاک میالوه ریشهبه ع .کندخاک پیدا می

شود و هم ها در خاک فرو رفته و به این ترتیب هم سیل جاری نمیآب ناشی از بارندگی ،ابراین با وجود گیاهاننب .کندمی

در  .اندشود که گیاهان آن منطقه کم و یا نابود شدهجاری می شوند سیل بیشتر در جاهاییتر میهای آب زیرزمینی پرآبسفره

 .شودباعث تخریب خاک هم می ،باران عالوه بر ایجاد سیل ،های بدون گیاهزمین

مواد گیاهی و  ،رود هر قدر کود حیوانینوع و جنس خاک1 جنس خاک نیز عامل مهمی در جاری شدن سیل به شمار می

آب کمتر در آن نفوذ  ،باشدکند در مقابل هر قدر خاک بیشتر رسی بیشتری در آن نفوذ میآب  ،هوموس خاک بیشتر باشد

شود و جریان تر باشد آب کمتر در آن نفوذ می کند در نتیجه آب بیشتری بر روی زمین جاری میکند هر قدر خاک سفتمی

                                                           
3Watershed or Catchment 
4Upstream 
5Midstream 
6Downstream 
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بارد و نفوذ پذیری خاک کمتر باشد و مانعی برای آید در مواقعی که باران و یا به مدت طوالنی بشدید آب یا سیل به وجود می

 .شودهای سنگین میشده و موجب خسارتجاری شدن آب و کاهش سرعت آن وجود نداشته باشد سیل جاری جلوگیری از

یابد و زیرا آب فرصت کافی برای نفوذ در خاک را نمی ،شود که شیب زمین زیاد باشدشیب زمین1 سیل در جاهایی جاری می

سرعت و حجم آن افزایش یافته و قدرت تخریب  ،یش رودتر پشود و آب هر قدر به سمت پاییننتیجه به سرعت جاری میدر 

افتد و اکثرا بسیار مخرب و ها در روستاهایی که در دامنه کوهپایه ها قرار دارند بیسار اتفاق میشود این نوع سیلآن بیشتر می

د یکی دیگر از عواملی است پشت مله و کوه بمو و شیب زیا ،یراز در بین ارتفاعات کفترکبا توجه به استقرار شهر ش .خطرناکند

 .شودکه باعث به وجود آمدن سیل می

 

 معیارهای انسانی

قابل و های بشری و طبیعت توند که بین فعالیتشوقتی ظاهر می ،ی طبیعی نظیر سیلیادانشمندان معتقدند که برخی از بال

است به دلیل عدم حضور بشر در منطقه دههای طبیعی بوجود آمناشی از پدیده ،ید و در محلی هم که سیلآبرخورد پیش می

 .استمشکلی ایجاد نشده

های روان که موجب کاهش میزان جریان آب و جاری شدن ها برای حرکت آبها و ایجاد موانع و محدودیتکاری مسیلدست

 .گرددسیل می

های ها که موجب تغییر مسیر آبکشاورزی و باغها از طریق ساخت منازل و یا گسترش اراضی رودخانهها و حریم اشغال مسیل

 .شودجاری می

 .تخریب پوشش گیاهی از طریق چرای بی رویه دام در مراتع

 .تغییر کاربری اراضی به طرق مختلف

 ساختمانی در مقاطع مختلف مسیرهای اصلی و فرعی یهاوجود نخاله

 چند گیریتصمیم فنون معروفترین از یکی( AHPیا  Analytical Hierarchy Process) مراتبیسلسله تحلیل دفراین

، ایزدبخش و همکاران) یدگرد( ابداع 1000، 1)توماس 1014دهه  در ساعتی .ال توماس توسط بار اولین که معیاره است

 میتواند روبروست گیریتصمیم معیار و گزینه چند با یریگتصمیم که عمل هنگامی در مراتبیسلسله تحلیل فرایند .(1833

 مراتب سلسله درخت ساختن فراهم با گیرنده تصمیم .باشند و کیفی کمی توانندمی شده مطرح معیارهای .گردد استفاده

 عیارها()م هاشاخص اول سطح در و گیردمی قرار گیری هدف تصمیم صفر سطح در .کندمی شروع را تحلیل کار گیری تصمیم

 و اصلی معیارهای سطوح تعداد مساله نوع به توجه با است که ممکن دارند قرار بندی اولویت جهت هاگزینه نیز دوم سطح در و

 که هاارجحیت عددی مقادیر اساس بر و زوجی به صورت معیارها ابتدا ،فوق روش مبنای بر .(1831، باشد )مومنی بیشتر فرعی

 و شده تشکیل معیارها ستون و سطر تعداد با سپس ماتریسی .شوندمی مقایسه یکدیگر با استشده اشاره آنها به( 1جدول ) در

 .آیدمی بدست هاو گزینه معیارها نهایی وزن Expert Choiceافزار  نرم از استفاده با نهایت در

                                                           
7 Thomas 
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 ها(: درجه اهمیت ارجحیت1جدول )

 درجه اهمیت بر اساس مقایسات زوجی معیارها

 بینابین مهم تر(بهتر )کامال مهم تر(بهتر )خیلی مهم تر(بهتر ) مهم تر(بهتر )کمی  یکسانترجیح 

1 8 5 1 0 4-0-3-2 

 

 

 هاحلیل یافتهت

-معیارهای موثر بر آسیبدر بررسی  .وقوع سیل در شیراز از دو جهت عوامل طبیعی و عوامل انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت

شیب زمین( و  ،جنس خاک ،کم شدن پوشش گیاهی ،پذیری که شامل معیارهای عوامل طبیعی )بارش شدید و کوتاه

تغییر کاربری  ،نابود کردن پوشش گیاهی ،ها و سیالبرودهااشغال مسیل ،گذرهادستکاری مسیل ها و آب ) یانسانمعیارهای 

باشند و بر اساس مقایسه زوجی و توسط نرم افزار در مقاطع مختلف مسیرهای اصلی( میهای ساختمانی وجود نخاله ،اراضی

Expert Choice، ( و 4شکل )( حاصل شد و بدین ترتیب میزان اثرگذاری هر یک از م5شکل )پذیری عیارها در آسیب

-ها و گذرگاهدستکاری مسیل بیشترین و کم ترین آسیب پذیری به ترتیب مربوط به معیارهای ،هامطابق شکل .مشخص گردید

نرخ ناسازگاری که بیانگر درستی یا نادرستی نتایج است به طوری که اگر از  .باشدهای ساختمانی در مسیر اصلی مینخاله ها و

ها نبوده و وزن های محاسبه شده صحیح است؛ در این ( کمتر باشد نیازی به تجدید نظر در پاسخ1000، ماس)تو 1/4مقدار 

 .بدست آمد 45/4و  44/4 ،مرحله

 
 Choice Expert در نرم افزار(: مجموعه وزن های عوامل انسانی 4شکل )

 
 Choice Expert در نرم افزار (: مجموعه وزن های عوامل طبیعی5شکل )

این تحقیق به ترین زیر حوضه جهت مطالعات کنترل سیالب و با توجه به معیارهای مورد مطالعه در بحرانی ،0طابق شکل م

باشند و نرخ ناسازگاری در این مرحله نیز باباکوهی و کفترک می ،سعدی ،کلستان ،تنگه قرآن ،های پسکوهکترتیب زیر حوضه

 .محاسبه شد 43/4

 
 Choice Expert در نرم افزار های زیر حوضه ها (: مجموعه وزن6شکل )



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 843 -804، صفحات 1441 بهار ،1 شماره ،3 دوره

853 

 

 

 
 Choice Expert و محیطی در نرم افزار انسانی(: مجموع وزن معیارهای عوامل 7شکل )

مطابق جدول فوق پسکوهک ازاولویت باالتری  .دهدها مربوط به معیارها را نشان میهای هر یک از زیر حوضهاولویت ،2جدول 

 .برخوردار است

 : اولویت بندی زیرحوضه ها در هر یک از معیارها(2جدول )

 زیرحوضه ها وزن معیارها

 کلستان کفترک باباکوهی سعدی تنگ قرآن پسکوهک

بارش شدید و 

 کوتاه

820/4 *      

کم شدن 

 پوشش گیاهی

851/4 *      

 *      244/4 جنس خاک

    *   111/4 شیب زمین

دستکاری 

 مسیل ها

403/4  *     

غال مسیل اش

 ها

153/4     *  

نابود کردن 

 گیاهیپوشش 

101/4 *      

تغییر کاربری 

 اراضی

123/4  *     

نخاله های 

ساختمانی در 

 مسیر اصلی

440/4    *   

 

 بحث و نتیجه گیری

حلیل نتایج حاصل از ت .پرداخته است AHPبه ارزیابی خطر وقوع سیل در آب خیز شهری شیراز با تحلیل  ،این تحقیق

های ساختمانی در مسیر اصلی با و نخاله 403/4ها با وزن ها و گذرگاهمراتبی نشان داد که معیارهای دستکاری مسیلسلسله

زیر حوضه پسکوهک از لحاظ  ،هادر بین زیر حوضه .ترین وزن آسیب پذیری بودندترین و کمبه ترتیب دارای بیش 440/4وزن 
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به دست  388/4و عوامل طبیعی با وزن  101/4در تحلیل عوامل انسانی با وزن  .برخوردار استآسیب پذیری از اولویت باالتری 

 .تاثیرات عوامل طبیعی بر بروز سیل بیشتر از عوامل انسانی است .آمد

 

 1منابع

آموزش کاربردی  .(1833) یحسنعل ،یت سازمصطفی و چ ،جهانگشاری رضایی ،اصغر ،وظیفه ،حمیدرضا ،ایزدبخش .1

 .چاپ دوم ،واحد صنعتی امیر کبیر تهران1 انتشارات جهاد دانشگاهی ،جلد اول .افزارهای مهندسی صنایع و مدیریتمنر

های شهری در برابر سیل؛ پذیری حوضهارزیابی آسیب .(1801احمد )، بهروز و طاهر شمسی ،بهنام ،سعیده ،آدینه .2

 .تهران –ن همایش ملی آتش نشانی و ایمنی ن همایش بین المللی و چهارمیاولی .مطالعه موردی1 تهران

 ،ای حوزه آبخیز رودخانه خشک شیرازخیزی سرشاخهبررسی عوامل موثر بر سیل .(1834اسماعیل ) ،پوینده بلداجی .8

 .دانشگاه شیراز ،دانشکده کشاورزی ،مدیریت مناطق بیابانی -نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعیپایان

 اقلیم و خورشیدی هایلکه بین ارتباط از کالسیک شاخصی ،ارومیه دریاچة. (1830) همکاران و سعید ،بخشجهان .4

 .11 صص ، -4-00. ۀشمار ، 25 دورۀ ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامة ،ایران شمال غرب در

گیری چند وش تصمیممدیریت بهینه رواناب شهری با بهره گیری از ر .(1805شهاب ) ،احمد و عراقی نژاد ،رادمهر .5

 .244-221 ،43(8) ،مهندسی عمران و محیط زیست -نشریه علمی پژوهشی امبیر کبیر .معیاره مکانی

 انتشارات ،تبریز .ایماهواره تصاویر پردازش بر با تأکید کاربردی دور از سنجش مبانی .(1831) اکبر علی ،رسولی .0

 .دانشگاه تبریز

های هیدروژئورموفولوژیک حوًه آبریز دریاچة مهارلو بر تحلیل لندفرم .(1801همکاران )محمد جعفر و  ،زمردیان .1

 ،سال دهم ،ایمجلة جغرافیا و توسعة ناحیه ،مورفوکلیماتیک و هیدرومورفیک ،مبنای روابط تعاملی فرایندهای مورفوتکتونیک

 .41-14صص  ،10شماره 

 آبخیز حوزه در گیری سیل تشدید بر عرضی هایازهس تأثیر بررسی .1392 ،محمدرضا اختصاصی ، محبوبه سلطانی .3

 7 شماره. چهارم سال آبخیز حوزه مدیریت پژوهشنامه .یزد منشاد

 .چاپ سوم ،انتشارات ارکان دانش ،هیدرولوژی مهندسی .(1804) یرضاحم ،صفوی .0

 .رساستانداری فا .اولین همایش سیالب شهری ،کارهای سیالب و رواناب شهریراه .(1830م )، صوفی .14

ارزیابی و بررسی علل وقوع در جاده شیراز به فیروزآباد با استفاده از  .(1801) یالل ،علی رضا و ابراهیمی، طاهری نسب .11

 .تبریز –ان اسالم ایران معماری و شهرسازی کشورهای جه ،کنفرانس عمران .(GIS) یاییجغرافسامانه سیستم اطالعات 

 مطالعه ( شبکه تحلیل فرآیند از سیالب وقوع خطر بندی پهنه .1394 .حسین محمد فتحی ،موسی عابدینی .12

 .00 -124صص  .8شماره  هیدرومورفولوژی مجله ،)چای خیاو خیز آب حوضه :موردی

ارائه توسط اگوستر و هاردی با  ،نمودار تکامل شورابهپیشنهاد تغییرات جزئی در  .(1830) یگرانداهلل و فرج ،فیاضی .18

 .1-14صص ،08شمارۀ  ،سال شانزدهم ،علوم زمین ،رلوبررسی شورابة دریاچة مها

های رسوبی ناشی از تحوالت اقلیمی در پالیای مهارلو با شناسایی پنه .(1804) یگراندمنیژه و  ،تالیقهرودی .14

 .21 -80صص  .8شمارۀ  ،سال اول ،ت جغرافیایی مناطق خشکمطالعا ،OIFو شاخص  PCAبکارگیری تکنیک 
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 ،(آثار تغییرات دریاچة مهارلو بر میزان رطوبت و دمای هوای شیراز1804) یمهد ،فردنارنگیغالمعلی و  ،مظفری .15

 .بهار ،14شماره  ،ایمنطقه –جغرافیا و آمایش شهری 

ارزیابی و پهنه  .(1805محسن )سید  ،زادهو حسین حیدر ،زخشانی مقدم ،سعید ،نگهبان ،سیده معصومه ،موسوی .10

 .ی آبخیز شهر الغملک()مطالعه موردی1 حوضه GISدر محیط TOPSISه از منطق فازی بندی خطر سیل خیزی با استفاد

 .03-10 ،5(14)، مجله مخاطرات محیط طبیعی

 .چاپ دوم ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،مباحث نوین تحقیق در عملیات .(1831منصور ) ،مومنی .11

18. Fernández DS, Lutz MA. Urban flood hazard zoning in Tucumán Province, Argentina, 

using GIS and multicriteria decision analysis. Engineering Geology. 111(1-4): 90-8, 2010. 

19. Morgan, R. P. C. (1986). Soil erosion and conservation. 

20. Negaresh, H. (2003). "Application of Geomorphology in locating cities and its 

consequences. " Journal of Geography and Development 1 (1) pp. 133-150,in Persian. 
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