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Abstract
Prioritizing sub-basins in terms of flooding potential has an important impact on catchment
management. The purpose of prioritizing flood basins below basins is to provide a model to
reduce flood hazards and evaluate the role of sub basins in peak discharge hydrograph of
outflow from basin. In this study, flood potentials of sub-basins were determined based on 12
morphometric parameters and prioritization of Gadar sub-basins based on combined
morphometric analysis method and statistical correlation. Initially, values of 12 morphometric
parameters and index (Cv) were calculated and sub-basins were zoned for flood potential.
Then, the relationship between the parameters and the effect weight of each were analyzed
using Kendall's blend correlation and weighted sum analysis (WSA). Finally, Sub-Basin
Prioritization Index (SWPI) was calculated based on WLS method for each sub-basin. In
order to validate the results, past destructive flood location data in the Gadar catchment were
used. The results showed that in the flood potential method based on 12 morphometric
parameters calculated under Sheikhan tea and Sufian tea basins with high flood potential, subspring source basin with medium potential and Godard tea basins and Nalivan creek basins
have They have little potential for flooding. In fact, 33.83% of Gadar basin area has high risk
potential, 14.28% has moderate risk potential and 51.88% has low risk potential. The results
of morphometric parameters and statistical correlation showed that sub-basins of Sheikh tea
and Sufian tea with 24.1 and 21.10 priority sub-basins were identified respectively.
Comparison of the results of the two methods with the morphometric and geomorphologic
conditions of the sub-basins shows that the results obtained by relying on 12 morphometric
parameters are more in line with the geomorphic conditions of the basin.
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ارزیابی سیلخیزی زیرحوضههای آبریز گادر بر اساس پارامترهای
مورفومتری و همبستگی آماری
مجتبی یمانی ،1موسی

عباسی2

 .1استاد ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1398/09/21 :؛ تاریخ پذیرش)1398/11/07 :

چکیده
اولویتبندی زیرحوضهها از نظر پتانسیل سیلخیزی تأثیری مهم در مدیریت حوضة آبریز دارد .هدف اولویتبندی سیلخیزی در زیرحوض هه ا ارائ ة
الگویی برای کاهش خطرات سیل و ارزیابی نقش زیرحوضهها در دبی اوج هیدروگراف سیالب خروجی از حوضه است .در پژوهش حاض ر پتانس یل
سیلخیزی زیرحوضهها بر اساس پارامترهای 12گان ة مورف ومتری و اولوی تبن دی زیرحوض هه ای آبری ز گ ادر ب ر اس اس روش ترکیب ی آن الیز
مورفومتریک و همبستگی آماری انجام گرفت .ابتدا ،مقادیر  12پارامتر مورفومتری و شاخص  Cvمحاس به ش ده ،و زیرحوض هه ا از نظ ر پتانس یل
سیلخیزی پهنهبندی شدند .سپس ،ارتباط بین پارامترها و تعیین وزن تأثیر هر یک ب ا روشه ای همبس تگی ت او کن دا و آن الیز مجم و وزن ی
( )WSAتحلیل شد .در نهایت ،شاخص اولویتبندی زیرحوضهها ( )SWPIبر اساس روش ترکی خط ی وزن ی ( )WLSب رای ه ر ی ک از
زیرحوضهها محاسبه شد .بهمنظور اعتبارسنجی نتایج دادههای موقعیت سیلهای مخرب گذشته در حوضة آبریز گادر بهکار گرفته ش د .نت ایج نش ان
داد در روش پتانسیل سیلخیزی که بر اساس  12پارامتر مورفومتری محاسبهشده ،زیرحوض هه ای ش یخانچ ای و ص وفیانچ ای پتانس یل زی اد
سیلخیزی ،زیرحوضه چشمهدو  ،پتانسیل متوسط ،و زیرحوضههای گدارچای و نهر نلیوان ،پتانسیل کمی برای سیلخی زی دارن د .در واق 33/83 ،
درصد مساحت حوضة گادر دارای پتانسیل خطر زیاد 14/28 ،درصد دارای پتانسیل خطر متوسط ،و  51/88درصد دارای پتانسیل خطر کم م یباش ند.
نتایج پارامترهای مورفومتری و همبستگی آماری نشان داد به ترتی  ،زیرحوضههای شیخانچای و صوفیانچای ب ا مق ادیر  24/1و  21/10اولوی ت-
دارترین زیرحوضهها شناسایی شدند .مقایسة نتایج دو روش با شرایط مورفومتری و ژئومورفولوژی زیرحوضهها نشان میدهد نتایجی که با تکی ه ب ر
 12پارامتر مورفومتری حاصل شده است ،تطبیق بیشتری با شرایط ژئومورفیک حوضه دارد.

واژگان کلیدی
اولویتبندی ،آنالیز همبستگی آماری ،پارامترهای مورفومتری ،پتانسیل سیلخیزی ،زیرحوضههای گادر.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmyamani@ut.ac.ir :
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مقدمه
مفهوم مورفومتري دربرگیرندة اندازهگیري و تحلیل عددي سطح زمین ،شکل ،ابعاد و فررم اراضر
است ( .)Strahler, 1964: 3در زمینة سیلخیزي ،مورفومتري حوضه دربرگیرندة شاخصهاي کمر
و توصیفکنندة خصوصیات فیزیک حوضه است که الگو و ویژگ هاي کم سریل ماننرد مقردار،
زمان وقوع ،زمان تأخیر و هیدروگراف جریان را کنترل م کند .توسعة نامتعارف شهرها برهواسرطة
افزایش جمعیت و به دنبال آن تغییر کاربري اراض به بههمخوردن تعادل هیدرولوژیک و افرزایش
سیلخیزي حوضهها منجر شده است .زیرحوضههاي آبریز از لحاظ پتانسیل فرسایش خاک ،تولیرد
رسوب و تشکیل جریانهاي سطح متفاوتاند و به تبع آن ،هدررفت منابع آب و خراک در آنهرا
نیز متفاوت خواهد بود

(2013: 5

 .)Chowdary,بهطرور کلر  ،در سرطح حوضرة آبخیرز مسرالل و

مشکالت متعددي وجود دارد که با فرسایش خاک و وقوع سیالب ارتباط دارند و برراي مهرار هرر
یک از خطرهاي مزبور ،مدلها و روشهاي مختلف طراح شده است .از طرف دیگر ،محدودیت
بودجههاي مدیریت منابع طبیع موجب اجرانشدن پروژههاي اجرای در همة زیرحوضرههرا مر -
شود؛ بنابراین ،اولویتبندي زیرحوضهها بهمنظور بهبود مدیریت حوضههاي آبریز ضرورت م یابد
(محمدي و همکاران .)6 :1390 ،زهتابیان و همکاران ( )1388بیان کردنرد بره دلیرل وسرعت زیراد
حوضههاي آبریز و محدودیتهاي اقتصادي و اجرای احیاي همة زیرحوضهها یک حوضه در یک
پروژة همزمان نهتنها عمل نیست ،بلکه ممکن است اثرهاي معکوس داشته باشد .برر ایرن اسراس،
اولویتبندي زیرحوضههاي آبریز تأثیر اساس در مدیریت راهبردي و همهجانبة حوضههاي آبریرز
کشور خواهد داشت .روش آنالیز مورفومتریک و همبستگ آماري نسربت بره روشهراي مرسروم
اولویتبندي حوضههاي آبخیز مانند روشهاي فرایند تحلیل سلسلهمراتب ( )AHPو فرایند تحلیل
سلسلهمراتب فازي ( )FAHPاین مزیت را دارند که خطاي ناش از نظر کارشناس در فرایند تعیین
اولویتها هیچ تأثیري ندارد .روشهاي  AHPو  FAHPبر پایة مقایسرههراي زوجر انجرامگرفتره
توسط کارشناسان به دلیل کاملنبودن تحقیقات در زمینة اهمیت عوامل مؤثر فاقد مسرتندات علمر
است .در حال که در روش آنرالیز مورفومتریرک و همبسرتگ آمراري ،اولویرتبنردي برر اسراس
اطالعات بهدستآمده از الیههاي رقروم عوامرل تأثیرگراار حوضرههراي آبخیرز و ایجراد رابطرة
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همبستگ بین پارامترها انجام م گیرد ( .)Aher, 2014: 5ارزیراب مورفومتریرک بره بررآورد اولیرة
هیدرولوژیک صحیح براي پیشبین درست رفتار تقریبر حوضرة آبریرز برا درنظرگررفتن شررایط
ژلومورفولوژي و زمینشناس کمک م کنرد ( .)Angillieri, 2008: 6پاسر هیردرولوژیک حوضرة
رودخانه با خصوصیات فیزیوگراف حوضة زهکش  ،مانند اندازه ،شکل ،شریب ،ترراکم زهکشر و
طول جریانها ارتباط دارد ( .)KumaR, 2015: 7بهکرارگیري پارامترهراي مورفرومتري در مطالعرات
مخاطرة سیل و تهیة نقشة پهنهبندي با استفاده از آن یک روش مفید ،کارآمد و کمهزینه در مردیریت
حوضههاي آبخیز است ،زیرا نقشههاي پهنهبندي خطر سیل که بهراحت قابل استفاده اسرت ،باعر
کاهش آثار زیانبار سیل م شوند ( .)Bapalu & Sinha, 2005: 6مطالعات زیادي در زمینرة شرناخت
خصوصیات مورفومتریک حوضه و ارتباط آن با سیلخیزي انجام گرفته اسرت .باجابرا و همکراران
( )2014با ارزیاب  25پارامتر مورفومتري ،حوضة ال لیته عربستان را به سه پهنه با خطر کم ،متوسط
و زیاد تقسیمبندي کردند .سمسون و همکاران ( )2016با بهکارگیري پارامترهاي مورفومتریک ،نقشة
پهنهبندي خطر سیل در حوضة اوو نیجریه را تهیه کردند و بیشتر مساحت حوضة در پهنه با پتانسیل
زیاد خطر قرار دارند .ابوزید و منصور ( )2018با بهکارگیري پارامترهاي مورفومتري حوضة داهراب
در مصر را به پنج پهنهاي خطر سیل تقسیم کردند ،و مناطق پرخطر توپوگراف نراهموار و لیتولروژي
نفوذناپایر داشتهاند .رحمت و همکاران ( )1394اولویتبندي سیلخیرزي زیرحوضرههراي آبخیرز
استان گلستان بر اساس آنالیز مورفومتریک و همبستگ آماري را پژوهش کردنرد .نترایج نشران داد
روش نوین اولویتبندي قادر به تعیرین اولویرت ترتیبر همرة زیرحوضرههرا نبرود ،امرا توانسرت
زیرحوضههاي با بیشترین اولویت ،یعن زیرحوضههاي شمارههاي  16 ،3و  9را اولویرتدارتررین
زیرحوضهها براي اجراي اقدامات آبخیزداري شناسرای کنرد .نیرري و همکراران ( )1395حوضرة
سطح استان کردستان را بر اساس پارامترهاي مورفومتریک به دو دسته تقسیم کردند که حوضههاي
شرق استان به علت شرایط توپوگراف  ،لیتولوژي و پوشرش گیراه سریلخیزترر از حوضرههراي
پربارش غرب استان م باشند .شیران و چاوشر ( )1396پهنرهبنردي سریلخیرزي حوضرة زهرره
جراح با استفاده از پارامترهاي مورفومتریک و مدل ترکیب نوین تاپسیس -رگرسیون چنردمتغیرة
خط با تأکید بر تحلیلهاي کم ژلومورفومتریک را مطالعه کردند .نتایج نشران داد مردل ترکیبر
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دقت براالی در شناسرای زیرحوضرههراي برا پتانسریل سریلخیرزي براال دارد ،برهطروري کره در
زیرحوضههاي صیدون ،امامزاده جعفر و تخت دراز بیشترین تعداد سیالب رخ داده است کره ایرن
موضوع بیانکنندة کارای باالي مدل ،همچنین ،تأثیر زیاد وضعیت مورفومتریک زیرحوضههرا روي
پتانسیل سیلخیزي آنها است .پروین ( )1398ارزیاب پتانسیل سیلخیزي حوضة سرپل ذهراب برا
روش تحلیل پارامترهاي مورفومتریک را بررسر کردنرد .در روش اول برا برهکرارگیري  9پرارامتر
مورفومتري تأثیرگاار بر سیل ،درجة خطر سیلخیزي براي حوضة سرپل ذهاب و زیرحوضرههراي
آن محاسبه شد .در روش دوم ،مقادیر  12پارامتر مورفومتري و شاخص  Cvمحاسبه شده و حوضة
سرپل ذهاب و زیرحوضههاي آن از نظر پتانسیل سیلخیزي پهنهبندي شرد .نترایج نشران داد روش
دوم ،به علت بهکارگیري تعداد بیشتر پارامترهاي مورفومتري و تأکید بر پارامترهاي مرتبط با شرکل
حوضه ،کارای مطلوبتري نسبت به روش اول دارد .با توجه به اینکه سرکونتگاههراي زیرادي در
حاشیة رودخانه اصل و شاخههاي فرع احداث شده است ،بنابراین،همواره این سرکونتگاههرا در
معرض سیل به ویژه در فصل بهار ،هستند و از آنجا که بسیاري از منرازل مسرکون و زمرینهراي
کشاورزي در فاصلة کم از رودخانه قرار گرفتهاند ،توجه جدي به مدیریت سریالب را مر طلبرد.
این سیالبها در گاشرته موجرب تغییررات عمردهاي در داخرل حوضرة آبخیرز و بسرتر اصرل و
دگرگون چشمانداز سیستم آبرفت یعن مورفولوژي کانال اصل و کانالهاي فرعر و دشرتهراي
آبرفت شده است .بنابراین ،اولویتبندي و پهنهبندي خطر سیل در این حوضه ضروري است .هدف
پژوهش حاضر اولویتبندي زیرحوضههاي گادر بر اساس روش نوین ترکیب آنالیز مورفرومتري و
همبستگ آماري و پهنهبندي پتانسیل سیلخیزي زیرحوضههاي گرادر برا برهکرارگیري پارامترهراي
مورفومتري است.
موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
حوضة آبریز رودخانة گادر در شمال غرب کشور و در جنوب استان آذربایجان غرب قررار گرفتره
است .رودخانة گادر از رودخانههاي مرزي غرب کشور است که یک از پرآبترین زیرحوضههاي
حوضة آبریز دریاچة ارومیة است .حوضة آبریز رودخانة گادر از دو رشتهکوه تقریباً موازي برا هرم
تشکیل شده است که رودخانه در همین راستا در جریان است .رشتهکوههاي بخش غربر در مررز
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ایران و عراق واقع شدهاند و رشتهکوههاي بخش شرق بهعنوان خط تقسیم مررز حوضرة گرادر برا
حوضة زرینهرود و اشنویه م باشند .این منطقه از دیدگاه تقسیمات واحدهاي ساختمان  -رسروب
ایران از نظر اشتوکلین بخش از کمربند دگرگون افیولیت زون سنندج  -سیرجان اسرت .مسراحت
این حوضه برابر با  905/79کیلومترمربع و محیط آن برابر با  473/97کیلومتر است .بیشترین ارتفاع
محدودة کوه داالمپر با ارتفاع  3451متر است .از سایر کوهها و ارتفاعات منطقه مر تروان بره کروه
کیله شین ،بز سینا و برده زرد اشاره کررد .حوضرة آبخیرز رودخانرة گرادر و زهکرش اصرل آن از
ارتفاعات شمال و غرب اشنویه سرچشمه گرفته است و پس از طر کرردن ارتفاعرات وارد دشرت
آبرفت اشنویه شده ،که با عبور از این دشت حاصلخیز وارد رودخانة اشنویه شده و در نهایرت ،بره
دریاچة ارومیه منته م شرود .حوضرة گرادر پرنج زیرحوضره دارد ،زیرحوضرههراي چشرمهدول،
گدارچاي ،نهر نلیوان ،شیخانچاي و صوفیانچاي (شکل .)1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضة آبریز گادر و زیرحوضههای آن

مواد و روشها
از آنجا که واحدهاي هیدرولوژیک مبناي بررس پارامترهاي مورفومتریک برراي اولویرتبنردي نقشرة
سیلخیزي هستند ،ابتدا  ،با بهکارگیري شبکة آبراههاي و منحن هاي تراز ارتفاع ،نقشههاي توپروگراف
 1:50000و دادههراي رقروم ارتفراع مررز واحردهاي هیردرولوژیک تفکیرک شرد .سرپس ،چرون
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پارامترهاي مورفولوژیک حوضة آبریز در فرایندهاي فرسایش خاک و تشکیل رواناب ترأثیر متفراوت
دارند ،اولویتبندي زیرحوضهها با روش نوین و بر اساس تفاوت اهمیت پارامترهاي مورفولروژیک
و آنالیز همبسرتگ آمراري برین آنهرا انجرام گرفرت .مقردار پارامترهراي مورفومتریرک برراي همرة
زیرحوضهها در نرمافزار  GISمحاسبه شد .سپس ،همبستگ آماري پارامترهاي مورفومتري بر اسراس
روش تاو کندال1در  SPSSبررس شد .بر اساس ماتریس همبستگ بهدستآمده ،م توان ارتباط برین
پارامترها را تحلیل کرد و براي هرر یرک از پارامترهرا ،وزن نسرب بردون دخالرت تصرمیمگیرنردگان
(مدیران) تعریف کرد .بر اساس ضرایب ماتریس همبستگ وزن هر یک از پارامترهاي مورفومتري برا
روش آنالیز مجموع وزن  )WSA(2تعیین شد .بر اساس رابطة  1وزن تأثیر ( )Wiیک پرارامتر عبرارت
است از نسبت مجموع ضرایب همبستگ آن پرارامتر و مجمروع کرل ضررایب مراتریس همبسرتگ .
بنابراین ،وزن تأثیر ( )Wبراي همة پارامترها محاسبه شد (پروین.)5 :1398 ،
()1
که در آن  ∑Ciو  ∑Tبه ترتیب ،مجموع ضرایب همبسرتگ پرارامتر iام و مجمروع کرل ضررایب
ماتریس همبستگ است .بهمنظور تعیین شاخص اولویتبندي زیرحوضهها ( )SPWIروش ترکیب
خط وزن ( )WLCبهکار گرفته شد .وزنهاي بهدستآمده براي پارامترهاي مورفومتري برهعنروان
متغیرهاي ورودي شاخص اولویتبندي بهکار گرفته شد و در نهایت ،شاخص  SPWIدر نررمافرزار
 GISبراي هر یک از زیرحوضهها بر اساس رابطة  2محاسبه شد (پروین.)5 :1398 ،
()2

SPWI: W1RR + W2F+ W3F+ W4D+ W5Re+ W6Rn+ W7Rb+ W8Dt+ W9C+
W10RC+ W11K+ W12Rf

که در آن پارامتر  W1تا  W12وزن تأثیر حاصرل هرر یرک از پارامترهراي مورفومتریرک RR ،نسربت
ناهمواري F ،فراوان جریان D ،تراکم زهکش  Rn ،عدد ناهمواري Rb ،نسربت انشرعاب Re ،نسربت
کشیدگ  Dt ،بافت زهکش  C ،شاخص فشردگ  F ،فراکتور شرکل RC ،نسربت دایررهاي K ،نسربت
1. Kendall’s tau
2. WSA: Weighted Sum Analysis
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لینزکات و  Rfنراهمواري اسرت .هرچره مقردار ایرن شراخص در یرک زیرحوضره بیشرتر باشرد ،آن
زیرحوضه اولویت بیشتري براي اجراي طرحهاي مدیریت خواهد داشت (جدول  .)1در ادامه ،جهت
پتانسیل سیلخیزي زیرحوضهها دوازده پارامتر نسبت انشعاب ،فراوان آبراهه ،تراکم زهکشر  ،بافرت
زهکش  ،شاخص فشردگ  ،فاکتور شکل ،نسبت دایرهاي ،نسبت کشیدگ  ،نسبت لینزکات ،نراهمواري
حوضه ،عدد ناهمواري و نسبت ناهمواري که داراي نسبت مسرتقیم برا روانراب هسرتند برراي پرنج
زیرحوضه با توجه به جدول  2محاسبه شد .براي مقادیر حاصل از هر یرک از پارامترهرا دوازدهگانره در
هر زیرحوضهها امتیاز تعیین شد .امتیاز تعیینشده بر اساس تعداد کل زیرحوضهها بوده است ،و از آنجا
که تعداد پنج زیرحوضه در این مطالعه وجود داشت ،هر پارامتر امتیاز بین  1تا  5را به خود اختصرا
داد .مقادیر باال که داراي تأثیر بیشتري در سیلخیزي بود ،بیشترین امتیاز ،و مقرادیر کمترر نیرز کمتررین
امتیاز را به خود اختصا

م دهند ( .)Altaf, 2014: 6در ادامه ،شاخص  Cvکره حاصرل میرانگین 12

پارامتر مورفومتري است ،محاسبه شد و بر اساس نتایج آن زیرحوضهها به پهنه با پتانسیل خطرر زیراد
تا کم سیلخیزي دستهبندي م شود .فلوچارت کل پژوهش در شکل  2بیان شده است.
جدول  .1پارامترهای مورفومتریک مورد بررسی

پارامتر

فرمول

منبع

نسبت ناهمواري )(Relief ratio

Rr=(Rf/LB) 100

شوم ()1956

فراوان جریان)(Stream frequency

F=Nu /A

هورتن ()1932

تراکم زهکش )(Drainage density

D=Lu/A

هورتن ()1932

عدد ناهمواري )(Ruggedness number

Rn = Rf*D

میلتون ()1957

نسبت انشعاب ()Bifurcation ratio

Rb=Nu/Nu+1

هورتن ()1945

بافت زهکش ()Drainage texture

Dt = Nu /P

هورتن ()1945

شاخص فشردگ ()Compactness index

c = P/2vpA

گراویلیوس ()1914

فاکتور شکل ()Form factor

F = A/L2

هورتن ()1932

نسبت دایرهاي ()Circularity ratio

Rc = 4A/P2

میلر ()1953

نسبت کشیدگ ()Elongation ratio

)Re=1.128(NA / Lb

شوم ()1956

نسبت لینزکات ()Lemniscate ratio

K = 12/4A

چورل و همکاران ()1957

ناهمواري ()Relief

Rf= Hmox - Hmin

استرالر ()1957
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شکل  .2فلوچارت کلی پژوهش
جدول  .2نتایج محاسبات آنالیز مورفومتری زیرحوضهها

چشمهدول

گدارچای

نهر نلیوان

شیخانچای

صوفیانچای

پارامتر
نسبت کشیدگ

0/56

0/96

0/91

0/58

0/63

نسبت دایرهاي

0/31

0/15

0/25

0/32

0/33

نسبت انشعاب

2/13

1/89

1/88

2/42

6 /4

فراوان جریان (کیلومترمربع)

2/17

0/97

1/23

2/46

1/31

تراکم زهکش (کیلومتر  /کیلومترمربع

1/28

0/86

0/82

1/23

1/09

بافت زهکش

3 /9

1/78

2 /5

4 /5

2/77

شاخص فشردگ

1/77

2/49

1/97

2

1/75

فاکتور شکل

0/58

0/60

0/35

0/32

0/68

نسبت لینزکات

0/023

0/011

0/024

0/013

0/014

نسبت ناهمواري

4/21

5/17

2/23

5/09

3/42

ناهمواري (متر)

1400

1900

2000

2100

1800

عدد ناهمواري

1/79

1/72

1/64

2/58

1/96
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یافتهها
اولویتبندی زیرحوضهها بر اساس روش ترکیبی آنالیز مورفومتریک و همبستگی آماری

همة متغیرهاي دوازدهگانه شامل نسبت کشیدگ نسبت دایرهاي ،نسبت انشعاب ،فراوانر جریران،
تراکم زهکش  ،بافت زهکش  ،شاخص فشردگ  ،فاکتور شکل ،نسبت لینزکات ،نسبت نراهمواري،
ناهمواري و عدد ناهمواري براي همة زیرحوضهها در جدول  2محاسبه شرد و برراي برهکرارگیري
رابطة بین پارامترهاي مورفومتري ،روش همبستگ تاو کندال بهکار گرفته شد .نتایج این همبستگ
آماري در جدول  3نشان داده شده است و سپس ،وزن تأثیر ( )Wiهر یک از پارامترهرا برر اسراس
روش آنالیز مجموع وزن به دست آمد .بر اساس جدول  4شاخص عدد ناهمواري  0/20و ترراکم
زهکش  0/13است که آنالیز وزن سایر پارامترها در جدول  4بیان شده است.

عدد ناهمواری

ناهمواری

نسبت ناهمواری

نسبت لینزکات

فاکتور شکل

شاخص فشردگی

بافت زهکشی

تراکم زهکشی

فراوانی جریان

نسبت انشعاب

نسبت دایرهای

نسبت کشیدگی

جدول  .3ماتریس همبستگی خصوصیات مورفومتری زیرحوضهها

-0/4

0/2

0

-0/2

0/2

0/4

-0/8

-0/8

-0/8

-0/2

-0/4

1

نسبت کشیدگ

0/6

0

-0/2

0

0

-0/6

0/6

0/2

0/6

0/8

1

-0/4

نسبت دایرهاي

0/8

-0/2

0

-0/2

0/2

-0/4

0/4

0/4

0/4

1

0/8

-0/2

نسبت انشعاب

0/6

0

0/2

0

-0/4

-0/2

1

0/6

1

0/4

0/6

-0/8

فراوان جریان

0/6

-0/4

0/2

0

0

-0/2

0/6

1

0/6

0/4

0/2

-0/8

تراکم زهکش

0/6

0

0/2

0

-0/4

-0/2

1

0/6

1

0/4

0/6

-0/8

بافت زهکش

-0/2

0/4

0/6

-0/4

-0/4

1

-0/2

-0/2

-0/2

-0/4

-0/6

0/4

0

-0/6

0

-0/2

1

-0/4

-0/4

0

-0/4

0/2

0

0/2

فاکتور شکل

-0/4

-0/2

-0/8

1

-0/2

-0/4

0

0

0

-0/2

0

-0/2

نسبت لینزکات

0/2

0

1

-0/8

0

0/6

0/2

0/2

0/2

0

-0/2

0

شاخص
فشردگ

نسبت
ناهمواري

0

1

0

-0/2

-0/6

0/4

0

-0/4

0

-0/2

0

0/2

ناهمواري

1

0

0/2

-0/4

0

-0/2

0/6

0/6

0/6

0/8

0/6

0/4

عدد ناهمواري

3/2

0/02

1/4

-1/4

-0/6

-0/4

3

2/2

3/2

3/6

2/6

-1/1

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

15/9

مجموع
همبستگ ها
مجموع کل
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جدول  .4وزن تأثیر ( )WJبهدستآمده برای همة پارامترهای مورفومتری

پارامتر

عدد
ناهمواری

ناهمواری

نسبت

نسبت

فاکتور

شاخص

بافت

تراکم

فراوانی

نسبت

نسبت

نسبت

ناهمواری

لینزکات

شکل

فشردگی

زهکشی

زهکشی

جریان

انشعاب

دایرهای

کشیدگی

0/08

-0/08

-0/03

-0/02

0/18

0/13

0/20

0/22

0/16

-0/07

وزن
تأثیر

0/20

0/01

()WJ

شاخص اولویتبندي زیرحوضهها ( )SWPIبر اساس روش ترکیب خط وزن ( )WLCمطابق
با رابطة  3تعیین شد (پروین.)8 :1398 ،
()3

SWPI: 0/08Rr + 0/20Rn+ 0/20F+ 0/13D+ 0/03Ish+ 0/22Rb -0/07 Rc- 0/18Dt0/02C+ 0/16RC0 -0/08 K+ 0/01Rf

در نهایت ،مقدار شاخص مزبور براي هر زیرحوضه محاسبه شد ،و بر اساس آن اولویرتبنردي
نهای زیرحوضههاي آبریز گادر انجام گرفت که نتایج آن در جدول  5بیان شرده اسرت .برهمنظرور
تعیین دقت روش ترکیب آنالیز مورفومتریک و همبستگ آمراري در اولویرتبنردي زیرحوضرههرا
دادههاي موقعیت سیلهاي گاشته که در حوضة گادر رخ داده است ،برهکرار گرفتره شرد .در ایرن
بخش ،مجموع تعداد نقاط سیل براي هر یک از زیرحوضهها به تفکیک محاسبه شرده ،و نترایج آن
در جدول  6بیان شده است.
نتایج اعتبارسنج نشان داد روش نوین آنالیز مورفومتریک و همبستگ آماري در اولویتبندي
تمام زیرحوضهها بهنسبت خوب عمل نکرده است ،ول ایرن روش در شناسرای زیرحوضرههراي
داراي بیشترین اولویت (حادترین شرایط) دقت مناسب دارد .دلیل این امر را م توان کارای کمترر
آنالیز مورفومتریک و مشخصات آبراههها در حوضههاي آبریز کمشریب دانسرت .همچنرین ،دلیرل
دقیررق برآوردنکررردن اولویررت برخ ر زیرحوضررههررا ،درنظرنگرررفتن عوامررل انسرران و اجتمرراع
زیرحوضههاي آبریز است که تأثیر زیادي در فرایندهاي هیدرولوژیک حوضة آبریز دارد .بر اساس
نتایج اعتبارسنج  ،زیرحوضههاي شیخانچاي و صوفیانچاي داراي بیشترین اولویت م باشند کره
روش نوین آنالیز مورفومتریک و همبستگ آماري بهدرسرت آنهرا را در براالترین اولویرت برراي
توجه بیشتر مدیران لحاظ کرده است.
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جدول  .5مقدار شاخص ( )SWPIو اولویتبندی نهایی زیرحوضهها

زیرحوضه

SWPI

اولویت

چشمهدول

16/50

5

گدارچاي

20/80

3

نهر نلیوان

20/76

4

شیخانچاي

24/01

1

صوفیانچاي

21/10

2

جدول  .6تعداد وقایع سیلهای ثبتشده بهنسبت بزرگ برای زیرحوضههای آبریز گادر

زیرحوضه

تعداد وقوع سیل

سالهای وقوع سیل

چشمهدول

6

96 ،87 ،81 ،72 ،68 ،65

گدارچاي

4

96 ،87 ،81 ،65

نهر نلیوان

5

96 ،87 ،81 ،72 ،65

شیخانچاي

6

96 ،87 ،81 ،72 ،68 ،65

صوفیانچاي

8

96 ،87 ،81 ،78 ،75 ،72 ،68 ،65

منبع :سازمان آب منطقهاي آذربایجان غرب

پتانسیل سیلخیزی زیرحوضهها با بهکارگیری تحلیل پارامترهای مورفومتریک

نسبت کشیدگ به درک ویژگ هاي هیدرولوژیک حوضة زهکش کمک م کند و مقردار آن برین
 1براي حوضههاي دایره تا  0براي حوضههاي کشیده در نوسان است .مقادیر باالي آن نشاندهندة
شکل دایرة حوضه ،دب پیک باال و پتانسریل سریلخیرزي براال اسرت (.)Singh & Singh, 1997: 9
مقادیر نسبت کشیدگ در همة زیرحوضهها بیش از  0/5بوده و حاک از پتانسیل باالي سیلخیرزي
در آنها است .استرالر ( )1964نسبت دایره را یک اندازهگیري کمر برراي تجسرم شرکل حوضره
م داند .مقادیر باالي این پارامتر نشاندهندة شکل دایره ،ناهمواري باال تا متوسط و نفوذپایري کرم
در حوضه است که باع

ایجاد دب پیک در زمان کمتر م شود .مقادیر پایین نیز بیانکننردة شرکل

کشیدة حوضه ،زمان تمرکز طوالن و دب پیک کمتر و پتانسریل سریلخیرزي کمترر اسرت .میرزان
نسبت دایرهاي زیرحوضههاي صوفیانچاي  ،0/33شیخانچاي  0/32و چشمهدول  0/31اسرت ،کره
نشاندهندة شکل بهنسبت کشیده آنها و پتانسیل سیلخیزي نسبتاً زیاد در آنها اسرت .میرزان ایرن
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پارامتر در زیرحوضه گدارچاي  0/25و زیرحوضه نهر نلیوان  0/15است که حاک از شکل کشریدة
آنها و پتانسیل سیلخیزي کم آنها است (جدول  .)7نسبت انشعاب یک پارامتر مهم تأثیرگاار برر
دب پیک هیدروگراف رواناب است که مقادیر باالي آن حاک از دب آن باال و رخداد سریل اسرت
(1990: 5

 .)Howard,استرالر )1964(1معتقد است نسبت انشعاب در نواح کوهسرتان و پرشریب

بین  3تا  4است .مقادیر نسبت انشعاب حاک از پتانسیل کم سیلخیزي بهجز حوضة صوفیانچاي
که داراي  6/4م باشد ،و نشاندهندة کوهستان و پتانسیل سیلخیزي باال است (جدول  .)7پرارامتر
فروان آبراههها با نفوذپایري ،ظرفیت نفوذ ،ناهمواري و ایجاد رواناب در ارتبراط بروده و مقرادیر
باالي آن حاک از نفوذناپایري مواد زیرسطح  ،ناهمواري براال و کرمبرودن ظرفیرت نفروذ اسرت
( .)Patton & Baker, 1976: 8مقادیر پرارامتر فروانر آبراهره در زیرحوضرههرا حراک از پتانسریل
متوسط سیلخیزي آنها است .تراکم زهکش عامل مهم در کنترل رواناب سرطح اسرت کره برر
میزان دب سیل تأثیرگاار است ( .)Pallard et al., 2009: 5در مناطق با نفوذپایري کرم ،نراهمواري
زیاد و پوشش گیاه کم مقادیر این پارامتر باال است .مقادیر تراکم زهکش در زیرحوضة گدارچاي
و نهر نلیوان به ترتیب  0/86و  0/82کیلومتر /کیلومترمربع بوده و درسایر زیرحوضرههرا بیشرتر از 1
است .بافت زهکش یک مفهوم ژلومورفولوژیک است که بازتابدهندة شرایط لیتولوژیک  ،ظرفیت
نفوذ ،ناهمواري و توپوگراف حوضه اسرت ( .)Rai et al., 2018: 6برر اسراس طبقرهبنردي اسرمیز

2

5

( )1958بافت زهکش زیرحوضهها نیز بافت زهکش درشت دارند که حاک از نفوذپایري مناسب
و زمان واکنش دیرتر به بارش و ایجاد رواناب است .شاخص فشرردگ عرددي از درجرة انحرراف
شکل حوضه از یک دایرة استاندارد بوده و متأثر از شرایط لیتولوژیک  ،پوشش گیاه و رژیم اقلیم
حوضه است ( .)Wentz, 2000: 5حوضههاي دایره ( )C= 1داراي کوتاهترین زمران تمرکرز قبرل از
پیک جریران بروده و در حوضرههراي غیردایرره ( )C>1برر عکرس اسرت (.)Altaf et al., 2013: 7
زیرحوضههاي چشمهدول ،صوفیانچاي و نهر نلیوان نسبت به زیرحوضه گدارچاي و شیخانچاي
ضریب نفوذ کمتر ،ضریب رواناب باال و پتانسیل خطر سیلخیزي دارند .هورترون ( )1945فراکتور
1. Straler
2. Smith
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شکل را نشاندهندة شکل یا طرح کل حوضه و نسبت بین مساحت و طول حوضه م داند .مقادیر
باالي فاکتور شکل نشاندهندة پتانسیل باال براي ایجاد جریانهاي با پیک باال در زمان کوتاه بوده و
مقادیر کم برعکس است ( .)Reddy et al., 2004: 8نسربت لینزکرات برراي تعیرین شرکل و شریب
حوضة زهکش بهکار گرفته م شود ( .)Chorley et al., 1957: 11بر اساس طبقرهبنردي لیکرودي و
زانیس ( )2004مقادیر لینزکات بین  0 / 5تا  1 / 8بیانکنندة شکل کشیدة حوضه ،مقادیر کمتر از 5

/

 0بیانکنندة نزدیک به حالت دایره و مقادیر بیشتر از  2نیز بیانکنندة کشیدگ کامل حوضه اسرت.
حوضههاي داراي مقادیر کم لینزکات ،زمان تمرکز کم ،دب پیک براال و پتانسریل سریلخیرزي براال
دارنرد ( .)Chorley et al., 1957: 9مقرادیر ایرن پرارامتر حراک از شرکل دایرره و پتانسریل براالي
سیلخیزي در همة زیرحوضههاي آن است .نسبت ناهمواري باال در حوضرههراي زهکشر نشران
دهندة زمان تأخیر کم ،سرعت جریان براال ،دبر پیرک براال اسرت (.)Bhatt & Ahmed, 2014: 12
نسبت ناهمواري زیرحوضههاي چشمهدول ،گدارچاي و شیخانچاي باالي  4است که نشاندهنردة
پتانسیل سیلخیزي باالي آنها است (جدول  .)7شاخص عدد نراهمواري مرنعکسکننردة شریب و
توپوگراف حوضه بوده و از شاخصهاي مهم مؤثر بر رواناب است .در حوضههراي داراي دامنره-
های شیبدار ،سرعت جریان بیشتر ،رواناب سطح سریعتر و زمان رسیدن به پیک هیردروگراف
کمتر است و به دلیل افزایش ناهمواري و تراکم زهکش دب پیک افزایش م یابرد .میرزان پرارامتر
عدد ناهمواري در زیرحوضة شیخانچاي  2/58بوده ،که حاک از پتانسیل متوسط سیلخیرزي ایرن
حوضهها است .پتانسیل سیلخیزي چهار زیرحوضة دیگر کمتر است .پارامتر ناهمواري عامل مهم
براي درک ویژگ هاي اصل حوضة آبخیز ،لندفرمها ،توسعة شبکة زهکش  ،ویژگ هاي رواناب و
شرایط فرسایش ناهمواريها است .مقادیر باالي این پارامتر باع

نفوذ کم ،ضریب روانراب براال و

پاس سریع هیدرولوژیک به رخداد بارش و پتانسیل سیلخیزي باال است

( Ozdemir et al., 2009:

 .)6میزان پارامتر ناهمواري در حوضه در اکثر زیرحوضهها بریش از  1800اسرت کره نشراندهنردة
پتانسیل باالي سیلخیزي است (جدول .)7
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جدول  .7میزان پارامترهای مورفومتری دوازدهگانه در زیرحوضهها

چشمهدول

گدارچای

نهر نلیوان

شیخانچای

صوفیانچای

پارامتر
نسبت کشیدگ

0/56

0/96

0/91

0/58

0/63

نسبت دایرهاي

0/31

0/15

0/25

0/32

0/33

نسبت انشعاب

2/13

1/89

1/88

2/42

6 /4

فراوان جریان (کیلومترمربع)

2/17

0/97

1/23

2/46

1/31

تراکم زهکش (کیلومتر  /کیلومترمربع

1/28

0/86

0/82

1/23

1/09

بافت زهکش

3 /9

1/78

2 /5

4 /5

2/77

شاخص فشردگ

1/77

2/49

1/97

2

1/75

فاکتور شکل

0/58

0/60

0/35

0/32

0/68

نسبت لینزکات

0/023

0/011

0/024

0/013

0/014

نسبت ناهمواري

4/21

5/17

2/23

5/09

3/42

ناهمواري (متر)

1400

1900

2000

2100

1800

عدد ناهمواري

1/79

1/72

1/64

2/58

1/96

ارزیابی پتانسیل سیلخیزی زیرحوضهها با بهکارگیری شاخص Cv

پارامترهاي دوازدهگانة انتخاب رابطهاي مستقیم با رواناب و پتانسیل سریلخیرزي دارنرد .بنرابراین،
مقادیر باالي پارامترها با توجه به تأثیر بیشتر در پارامترهاي دوازدهگانة انتخاب رابطهاي مسرتقیم برا
رواناب و پتانسیل سیلخیزي دارند .بنابراین ،مقادیر باالي پارامترهرا برا توجره بره ترأثیر بیشرتر در
پتانسیل سیلخیزي بیشترین امتیاز (امتیاز  ،)5و مقادیر کمتر ،پایینترین امتیاز (امتیاز  )1را به خرود
اختصا

م دهند .جدول  8مقادیر امتیاز اختصا

یافته به هر پارامتر را در هرر زیرحوضره نشران

م دهد .مقادیر شاخص  Cvبراي هر زیرحوضه از میانگینگیري از شاخصهاي 12گانره برهدسرت
آمده است و بر این اساس ،زیرحوضههاي شیخانچاي و صوفیانچاي پتانسیل زیراد سریلخیرزي،
زیرحوضة چشمهدول پتانسیل متوسط داشته ،و زیرحوضرههراي گردارچراي و نهرر نلیروان داراي
پتانسیل کم براي سیلخیزي دارند (شکل .)3
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شکل  .3نقشة پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی زیرحوضههای رود گادر بر اساس پارامترهای 12گانه
جدول  .8میزان پارامترهای مورفومتری دوازدهگانه در زیرحوضهها

چشمهدول

گدارچای

نهر نلیوان

شیخانچای

صوفیانچای

پارامتر
نسبت کشیدگ

1

5

4

2

3

نسبت دایرهاي

3

1

2

4

5

نسبت انشعاب

3

2

1

4

5

فراوان جریان (کیلومترمربع)

4

1

2

5

3

تراکم زهکش (کیلومتر  /کیلومترمربع

5

2

1

4

3

بافت زهکش

4

1

2

5

3

شاخص فشردگ

4

1

3

2

5

فاکتور شکل

3

4

2

1

5

نسبت لینزکات

2

5

1

4

3

نسبت ناهمواري

3

5

1

4

2

ناهمواري (متر)

1

3

4

5

2

عدد ناهمواري

3

2

1

5

4

شاخص Cv

3

2/66

2

3/75

3/58

پتانسیل خطر

متوسط

کم

کم

زیاد

زیاد
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نتیجهگیری
از آنجا که خصوصیات فیزیوگراف و مورفومتري زیرحوضههاي آبریز تأثیر زیادي در سیلخیزي و
رفتار هیدرولوژیک دارد ،م توان بر اساس آن وضعیت و پتانسریل سریلخیرزي زیرحوضرههرا را
بررس کرد .در پژوهش حاضر بهمنظور پتانسیل سیلخیزي ،ابتدا ،زیرحوضههاي گرادر برر اسراس
روش نوین آنالیز مورفومتریک و همبستگ آماري اولویتبندي شد .برر اسراس ایرن روش ،نترایج
نشان داد زیرحوضة شیخانچاي و صوفیانچاي براي اجراي اقدامات مدیریت در بیشترین اولویت
قرار دارند که بهمنظور اطمینان از نتایج این روش ،دادههاي وقوع سیلهراي گاشرتة حوضرة گرادر
براي اعتبار سنج بهکار گرفته شد .بر اساس نتایج ،بره ترتیرب ،زیرحوضرههراي شریخانچراي و
صوفیانچاي با مقادیر  24/1و  21/10اولویتدارترین زیرحوضهها شناسای شدند .از مزایراي مهرم
این روش نوین مطرحشده این است که تجزیه وتحلیلها برر اسراس رابطرة آمراري و واقعر برین
پارامترهاي مورفومتریک انجام گرفته ،که به تبع آن خطاي ناش از مقایسههراي نظرري مردیران در
اولویتبندي زیرحوضهها حاف شده است که این نوع اولویتبندي برا دقرت بیشرتر و بره وقرایع
نزدیکتر خواهد شد .در حال که در روشهای مانند فرایند تحلیل سلسرلهمراتبر اولویرتبنردي
زیرحوضهها بر اساس دخالت مستقیم تصمیمگیرندگان (مقایسة زوج پارامترها) است که خطراي
زیادي در تعیین اولویت زیرحوضهها دارد .در روش پتانسیل سیلخیزي که برر اسراس  12پرارامتر
مورفومتري محاسربه شرده اسرت ،زیرحوضرههراي شریخانچراي و صروفیانچراي پتانسریل زیراد
سیل خیزي ،زیرحوضة چشمهدول پتانسیل متوسط ،و زیرحوضرههراي گردارچراي و نهرر نلیروان،
پتانسیل کم براي سیلخیزي دارند .در واقع 33/83 ،درصد مساحت حوضة گرادر داراي پتانسریل
خطر زیاد 14/28 ،درصد داراي پتانسیل خطر متوسط ،و  51/88درصرد داراي پتانسریل خطرر کرم
است .در این روش بر پارامترهاي مرتبط با شکل حوضره (شراخص فشرردگ  ،نسربت لینزکرات،
نسبت دایرهاي ،نسبت کشیدگ و فاکتور شکل) تأکید بیشتري شده است .پارامترهراي شرکل برر
زمان تمرکز ،میزان نفوذ و ضریب رواناب تأثیر م گاارند .در این روش بر پارامترهاي ناهمواري و
خط نیز تأکیرد شرده اسرت .مقایسرة نترایج دو روش برا شررایط مورفرومتري و ژلومورفولروژي
زیرحوضهها نشان م دهد نتایج که با تکیه بر  12پارامتر مورفومتري حاصل شرده اسرت ،تطبیرق
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بیشتري با شرایط ژلومورفیک حوضه دارد .زیرحوضة نهر نلیوان که شیب کم توپوگراف داشرته ،و
در محدودة رسوبات مخروطافکنهاي قرار دارد و زیرحوضة گدارچاي ،بره دلیرل اینکره حوضرهاي
کشیده است ،پتانسیل خطر کمتر دارند .در حال که زیرحوضههاي شیخانچاي و صوفیانچاي بره
علت ناهمواري زیراد و قرارگررفتن در نهشرتههراي نفوذناپرایر از قبیرل ماسرهسرن  ،کنگلرومرا و
سن هاي دگرگون منطقه ،دامنرههراي شریبدار داشرته ،و از لحراظ شرکل بره ویرژه زیرحوضرة
صوفیانچاي با توجه به نزدیک به شکل دایره ،پتانسیل خطر زیاد دارند .بهمنظور تکمیل پرژوهش
حاضر ،پیشنهادهای به پژوهشگران آت که در ایرن زمینره عالقرهمندنرد ،توصریه مر شرود .1 :بره
کارگیري همزمان روشهاي اولویتبندي مبتن بر مدلسازي هیدرولوژیک و اولویتهاي مبتن برر
آنالیز مورفومتري و مقایسة نتایج هر دو با یکدیگر .2 .بهکارگیري روشهاي بهینرهسرازي اقردامات
اجرای کنترل سیالب (از قبیل برنامهریزيهاي غیرخط ) در تحلیل اولویتبنردي زیرحوضرههراي
آبریز.
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