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 مخاطرات سیالب شهرهاي كوهستانینقش متغیرهاي ژئومورفیكی رودخانه اي در   

 )مطالعه موردي: شهر طرقبه، استان خراسان رضوي(
 

 23/02/94  مقاله: نهایی تاریخ پذیرش             13/06/93تاریخ دریافت مقاله:  

 

 )استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ایران(  هادی قنبرزاده

)استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ایران(                                         ابوالفضل بهنیافر 

 محمدرضا ثروتی )استاد گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(

 مهدی موسوی )دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ایران(

 (علی محمد نورمحمدی )دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

 

 چكیده

واحدهای ژئومورفیکی از اجزاء سیستم رودخانه ای محسووب موی شووند، بوه طووری کوه در بسویاری        

موارد فرآیندهای ژئومورفیکی باعث بروز مخاطرات محیطی از جمله سیالب می گردند. در این مقاله شوهر  

رقبه و حوضه آبخیز آن از لحاظ مخاطرات ناشی از فرآینودهای ژئوموورفیکی رودخانوه ای موورد بررسوی      ط

کیلومتری کالن شهر  20قرار گرفته است. شهر طرقبه به عنوان منطقه نمونه بین المللی گردشگری در فاصله 

باشود کوه در    مشهد، در خروجی حوضه به شدت تحت تأثیر متغیرهای ژئوموورفیکی باالدسوت حوضوه موی    

ی تحلیلی بوده و برای شناخت رفتار حوضه -سیل خیزی شهر نیز موثر است. روش تحقیق به صورت تجربی

مورد مطالعه، ابتدا متغیرهای ژئومورفیکی رودخانه ای و فاکتورهای موثر در مخاطره سویالب منطقوه شوامل     

ی، تراکم زهکشی، فاصله از آبراهه، لیتولوژی، طبقات ارتفاعی، شیب، کاربری اراضی، بارش، پوشش گیاه

ضریب شکل، جهت شیب و خاك انتخاب شدند. سپس با تهیه الیه های مورد نیاز ، اولویت بنودی و تعیوین   

( و بوا کموک نورم افوزار     AHPروابط بین این متغیرها با آسیب پذیری از طریق روش تحلیل سلسله مراتبوی ) 

Expert Choice    بوه لحواظ مخواطره سویالب عمودتأ در محودوده توراکم         انجام گرفت. پهنوه هوای بحرانوی

باشد. روستاها، فضاهای تفرجی و ییالقی، کاربری های گردشگری و شبکه دسترسی به کالن شهر مشهد می

نکته حائز اهمیت این که عوامل انسان ساخت مانند تعور  منواطق مسوکونی و تأسیسوات شوهری بوه حوریم        

ت اصول مهندسی در طراحی برخی سازه ها مانند ابعاد نامناسب پل ها اصلی رودخانه و آبراهه ها، عدم رعای

بر روی رودخانه نیز عامل تشدید کننده مخاطرات سیالب در منطقه هستند. تسطیح و تراس بندی دامنه ها بوه  

                                                

 نویسنده رابط :Hadi_Qanbarzadeh@yahoo.com 
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-منظور ساخت و سازها نه تنها موجب به هم خوردن تعادل دامنه ها شده بلکه موجب افزایش وزن بار دامنوه 

بار جامد و شدت سیل خیزی نیز شده است. به طورکلی آسیب های ناشی از حرکات توده ای و سیالبی ها، 

 در محدوده شهر طرقبه تشدید گردیده است.

 ژئومورفیکی رودخانه ای، مخاطره سیالب، شهرهای کوهستانی، طرقبه واژه های کلیدی:  
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  مقدمه

شهرنشينی و رشد و توسعه شهر در نواحی کوهستانی و ميان کوهی تحت تأثير فرآیندهای  

ژئومورفيکی به ویژه فرایندهای مرتبط با سيستم های رودخانه ای است. سکونت گاه های 

حاشيه رودها و سازه های طراحی شده در بستر رودها، بر اکوسيستم آبی و اکولوژی رود، موثر 

ت تغييرات مورفولوژی بستر را فراهم می سازد. اولين تأثير این سکونت گاهها واقع شده و موجبا

از (. Montgomery,2001: 247)بر زیست بوم پهنه های آبی و سپس تغيير دبی رود است 

آنجا که شهرها از ترکيب واحدهای مختلف توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی تشکيل می شوند، هر 

و عمران شهرها به نحوی با پویایی و دیناميسم محيط طبيعی و در گونه اقدام در راستای توسعه 

(. هر 210: 1390نتيجه با پدیده های ژئومورفولوژی تالقی می کند )خورشيددوست و همکاران، 

اندازه که شهرها توسعه پيدا کنند، برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی 

(. رودخانه ها از 21:  1393یادتر می شود )حسين زاده و همکاران، و موضوعات مربوط به آنها ز

لحاظ شرایط دیناميکی با عمل حفر، حمل و رسوب گذاری مواد، باعث تغييرات زیادی بر اراضی 

شهر می گردند. اصوأل مخاطراتی که فرایندهای ژئومورفيک رودخانه ای ایجاد می کنند یا ناشی 

گذاری و یا ناشی از طغيان آب رودخانه و بروز سيالب است.  از عمل تخریب، فرسایش و رسوب

از مخاطراتی که امروزه بشر با آن مواجه می باشد، پدیده سيالب های شهری است. این مخاطره 

 .(NOAA/NWS,2009)وردآبيش از هر پدیده هيدرواقليمی دیگری خسارت و تخریب به بار می

درصد از  33درصد از مرگ و ميرها و  20سيالب ها در مقایسه با سایر بالیای طبيعی، حدود 

به گونه ای که تنها در یک  (.IF-NET,2005)خسارت های اقتصاد جهانی را سبب می شود 

 21ميالدی، ميزان خسارات ناشی از سيل و طوفان بالغ بر  2000دهه اخير منتهی به سال 

(. Bukle,2007: 376)ميليارد دالر خسارت ناشی از زلزله بوده است  18قابل ميليارد دالر در م

با رشد سریع شهرسازی و ایجاد و توسعه زیرساخت ها، سيالب ها در نواحی شهری بيش تر و 

. شهرسازی خطر سيالب را به علت افزایش اوج و (Bhattacharya,2010) شدیدتر شده اند

 :Nirupama,2007)دهد دن دبی به اوج را نيز کاهش میحجم دبی بيش تر کرده و زمان رسي

شهرها با توجه به مقر جغرافيایی که بر آن واقع شده اند ممکن است برای توسعه آتی خود  (.27

(. در شهرهای 123: 1393با پدیده های ژئومورفيک مختلفی مواجه باشند )صدوق و فهيم، 

و توسعه روزافزون فيزیکی روبرو بوده اند،  کوهستانی که طی سال های اخير با افزایش جمعيت

در صورتی که تغييرکاربری ها و گسترش شهر در روی شيب دامنه ها بر اساس اصول برنامه 
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ریزی شده توسط مدیران شهری هدایت نشود، مسلمأ اثرات بسيار منفی بر شرایط هيدرولوژیکی 

 ل سيل خيزی می باشد.منطقه بر جای می گذارد. یکی از این اثرات، افزایش پتانسي

شهر طرقبه یکی از مناطق یيالقی و توریستی حاشيه کالن شهر مشهد، طی دهه های اخير 

آسيب های بسياری را در برابر سيالب تجربه کرده است. این شهر در خروجی حوضه آبخيز 

طرقبه به شدت تحت تأثير فرآیندهای ژئومورفيکی رودخانه ای و عوامل انسانی بوده  –جاغرق 

است. عواملی مانند؛ مورفومتریک حوضه، نحوه استقرار شهر طرقبه نسبت به رودخانه اصلی 

منطقه و آبراهه ها، قرارگيری و گسترش بخش هایی از شهر بر روی دامنه های پرشيب، ساخت 

ای هحاشيه بستر رودخانه، تشدید کاربری اراضی، توسعه ناهمگون فعاليت و سازهای بی رویه در

گردشگری و فضاهای یيالقی و تفرجی، عدم رعایت اصول صحيح طراحی سازه ها و سایر 

تأسيسات در شيب ها و حاشيه رودخانه باعث گردیده که این شهر بالقوه در معرض تهدید 

 رد. عوامل مخاطره آور از جمله سيالب قرار گي

بر این اساس پژوهش های مختلفی در جهان و ایران در ارتباط با ژئومورفولوژی رودخانه ای 

و مخاطره سيالب صورت گرفته است. از جمله می توان پژوهش هایی را ذکر کرد که توسط 

( و گریگوری و همکاران 2007(، تورندی کرفت و همکاران )2006محققانی چون گریگوری )

گرفته که هر یک از آنان با توجه به هدفی که داشتند، جنبه هایی از ( انجام 2007)

-ژئومورفولوژی رودخانه ای را مورد بررسی قرار داده اند. هم چنين از بين محققان خارجی می

( اشاره کرد که 2009( و گابریل و همکاران )2008(، کریس و همکاران )2002توان به تورن )

زان دبی جریان و آورد رسوب، مورفولوژی رودخانه را بررسی بر اساس مشخصه های هندسی، مي

( با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی و مدل های هيدرولوژیکی و 1999کرده اند. کوریا )

هيدروليکی، در دشت های سيالبی که با توسعه شهری همراه است و در معرض خطر سيل قرار 

سيل را ارزیابی و اقدام به پهنه بندی و آناليز سيل دارند، تأثير کاربری اراضی در کاهش خطر 

( با استفاده از داده های سنجش از دور از سيل تاریخی سال 2000ميترو) کردند. اسالم و کی

بنگالدش، یک نقشه خطر سيل را برای این کشور به کمک سامانه های اطالعات  1988

( نقشه پهنه بندی خطر سيل گيری 2006تهيه کردند. )ناه رادم و همکاران، (GIS) جغرافيایی

را برای حوضه های آبریز کوچک در نزدیکی دریای بایا در دره استورو تهيه کردند. مطالعات 

(، 2003(، سيناکودان و همکاران )2000دیگری در زمينه سيالب به وسيله یانگ و همکاران )

(، ایمز و 2008ران )(، مرواد و همکا2006(، ولسکی و همکاران )2003هادسون و همکاران )

( انجام شده است. در ایران مقيمی و همکاران 2009( و بالداسار و همکاران )2009همکاران )
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(، قنواتی و همکاران 1390(، ثروتی و همکاران )1390(، خورشيد دوست و همکاران )1389)

 (، صفاری و همکاران1390(، بومری و همکاران )1390(، اميراحمدی و همکاران )1390)

( و قهرودی تالی و 1390(، اميدوار و همکاران )1390(، عالیی طالقانی و همکاران )1390)

( در زمينه تأثير عوامل ژئومورفيکی رودخانه ای در ایجاد مخاطرات محيطی و 1391همکاران )

 هم چنين خطر سيالب و پهنه بندی آن در مناطق شهری، تحقيقاتی را انجام داده اند. 

عی گردیده تا با شناسایی و بررسی متغيرهای ژئومورفيکی رودخانه ای در در این پژوهش س

حوضه آبخيز شهر طرقبه، به این سوال پاسخ داده شود که مهم ترین عوامل ژئومورفيکی 

رودخانه ای موثر بر وقوع سيالب در منطقه کدامند و پهنه های بحرانی مواجه با خطر سيالب 

نابراین هدف اصلی تحقيق تعيين پهنه های مخاطره آميز در کدام قسمت شهر وجود دارند؟ ب

 سيالب در مناطق مختلف حوضه آبخيز شهر طرقبه است. 

 

 موقعیت محدوده مطالعاتی 

 77/82محدوده مورد مطالعه شامل شهر طرقبه و حوضه آبخيز آن با مساحتی معادل 

رودخانه کشف رود به  کيلومترمربع است. گستره مطالعاتی یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز

شمار می رود که در دامنه شمالی رشته کوه های بينالود  و در بخش غربی کالن شهر مشهد و 

کيلومتری از این شهر واقع شده است. شهر طرقبه از مهم ترین مراکز جمعيتی و  20به فاصله 

فاع متوسط یکی از مناطق نمونه بين المللی گردشگری، در خروجی این حوضه قرار دارد. ارت

درصد دارد. وجود ارتفاعات،  15متر و بخش وسيعی از حوضه شيبی بيش تر از  1932حوضه 

عرض، وجود خاک کم عمق و شيب های نسبتأ عميق و کمهای هموار و پست، درهکمبود زمين

باشد. شيب عمومی شهر طرقبه به تبعيت از های عمده توپوگرافی منطقه مینسبتأ زیاد از ویژگی

غربی می باشد. شهر طرقبه در داخل دره طرقبه و در  –توپوگرافی در جهت شرقی  شيب

قسمت گودترین بخش حوضه آبخيز واقع شده و از نظر توپوگرافی و مورفولوژیکی یک شهر 

-ميانکوهی محسوب می شود. هسته اوليه شهر در حاشيه رودخانه و در بخش متراکم از تراس

مراحل توسعه شهری، کانون های جمعيتی و سکونت گاه ها به  های آبرفتی شکل گرفته است. با

تدریج به سمت ارتفاعات شرقی و جنوب شرق و هم چنين ارتفاعات غربی باالدست حوضه 

ميلی متر  360گسترش یافتند. اقليم منطقه نيمه خشک سرد و ميانگين بارش ساالنه حوضه 

یش دما در دوره گرم سال پس از ذوب، است. بخشی از بارش به صورت برف می باشد که با افزا
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موجبات افزایش دبی رودخانه و مخاطره سيالب را در حاشيه رودخانه به ویژه شهر طرقبه فراهم 

  می آورد.

 : موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان خراسان رضوی و شهرستان بينالود 1نقشه شماره 

 
 (1392استانداری خراسان رضوی، GIS)بخش  مأخذ: 

 
 

 روش و  داده هاي تحقیق

تحليلی و به  –با توجه به ماهيت موضوع و هدف تحقيق، این پژوهش به روش تجربی 

صورت اسنادی، کارهای پيمایشی و ميدانی و آزمایشگاهی انجام گرفت. ابتدا متغيرهای 

ژئومورفيکی رودخانه ای و فاکتورهای موثر در مخاطره سيالب منطقه شامل؛ ليتولوژی، طبقات 

ارتفاعی، شيب، کاربری اراضی، بارش، پوشش گياهی، تراکم زهکشی، فاصله از آبراهه، ضریب 

شکل، جهت شيب و خاک انتخاب شدند. برای تهيه داده ها و الیه های مذکور از نقشه های 

، نقشه ارزیابی منابع و 1:  10000، نقشه زمين شناسی رقومی 1:  25000توپوگرافی رقومی 

، تصاویر ماهواره ای لندست، 1:  20000، عکس های هوایی 1:  250000قابليت اراضی 

اطالعات ایستگاه های هواشناسی و هيدرولوژی  منطقه و داده های مربوط به کاربری اراضی 
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حوضه استفاده شده است. به منظور اولویت بندی و تعيين روابط بين متغيرهای موثر در 

(AHP)ی مخاطره سيالب از روش تحليل سلسله مراتب
بهره گرفته شده است. بر اساس نظرات  1

کارشناسی، ماتریس هایی جهت تعيين وزن معيار متغيرها ایجاد شد. سپس با استفاده از نرم 

-مقایسه ی دو به دوی متغيرها و اولویت بندی عوامل بر اساس وزن آن  Expert Choiceافزار 

، GISها محاسبه شده است. بعد از تعيين وزن هر یک از متغيرها و ترکيب الیه ها در محيط 

 نقشه پهنه بندی خطر سيالب حوضه و محدوده شهر طرقبه توليد گردید.

 

 یافته هاي تحقیق 

عواملی مانند ویژگی های توپوگرافيک، ژئومورفيکی رودخانه ای در حوضه  بررسی متغيرهای

انه و فعاليت های بشری در مخاطرات مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه ای و مورفولوژی رودخ

(. نتایج حاصل از بررسی متغيرها در منطقه مشخص 38: 2003سيالب موثر می باشد )بروکز،

نمود که به لحاظ ليتولوژی، محدوده بافت شهری و حاشيه آن متشکل از رسوبات آبرفتی و 

% از مساحت کل حوضه را در بر گرفته است. 13دود تراس های جوان و قدیمی است که ح

منشأ رسوباتی که رودخانه طرقبه حمل می کند، آبرفتی و کوهرفتی )زاویه دار و مستعد 

فرسایش( است که موجبات افزایش بار بستر و تغيير مورفولوژی آن را فراهم و باعث قدرت 

% از مساحت 40يل و کوارتز که با تخریبی آن در مواقع سيالبی می شود. سری مایان، فيليت، ش

منطقه، عمدتأ در پيرامون شهر طرقبه و مراکز جمعيتی طرقدر و جاغرق و پایين دست حوضه 

آبخيز مشاهده می شود. شيل و ماسه سنگ تریاس در باالدست جاغرق و قسمت های ميانی 

شيب و مورفولوژی حوضه در افزایش بار جامد رودخانه به دليل آورد رسوب تأثير بسزایی دارد. 

% ، 22درصد حدود  15تا  5دامنه ها تأثير بسيار زیادی در وقوع مخاطرات محيطی دارد. شيب 

% از مساحت 41% از کل مساحت حوضه را داشته است. هم چنين 32درصد نيز  30تا  15

در سطح  56/7تا  93/0درصد داشته اند. ميزان تراکم زهکشی بين  30منطقه شيب بيش تر از 

ضه متفاوت است. زیرحوضه های مشرف به شهر طرقبه از تراکم زهکشی بيش تری حو

برخوردارند. عامل ارتفاع جهت رواناب ها و ميزان تراکم زهکشی را کنترل و در ميزان رطوبت 

- 2000و   1200 – 1600خاک و شيب دامنه ها تأثير بسزایی دارد. به طوری سطوح ارتفاعی 

درصد، بيش ترین مساحت از محدوده را داشته اند. در طبقه % 30متر هر کدام با  1600

                                                
1 - Analytical  Hierarchy  Process 
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متر که شهر طرقبه نيز در آن واقع شده، شرایط مساعد رطوبتی،  1600تا  1200ارتفاعی 

افزایش پدیده خاکزایی و ضخامت خاک و در نتيجه افزایش فعاليت های باغداری و به دنبال آن 

یحی و تفرجی(، زمينه را برای تغييرات تغيير کاربری زمين )ویالسازی و تأسيسات تفر

ژئومورفيکی رودخانه و هم چنين مخاطرات محيطی فراهم آورده است. بنابراین عالوه بر 

واحدهای توپوگرافيک، شرایط ژئومورفيکی مسير رودخانه بر رفتار سيالب رود نيز بسيار موثر 

از حوضه اصلی رود متفاوت می باشد، به گونه ای که پدیده های ژئومورفيکی در هر زیرحوضه 

بوده و هر یک از اجزاء ژئومورفيکی مسير رود بر شرایط سيالب آن تأثيرگذار خواهد بود، تغيير و 

تحوالت به وجود آمده در پایين دست حوضه های آبخيز و بخش پایاب آن ها، توسط انسان 

: 2003مورای، منجر به تغيير مورفولوژی آن و در نتيجه خطرات سيل خيزی رود می شود )

(. بنابراین در پژوهش حاضر به منظور شناخت فرآیندهای ژئومورفيکی محدوده مورد 167

مطالعه، حوضه آبخيز به زیرحوضه های هيدرولوژیکی نيز تقسيم تا امکان بررسی و تحليل دقيق 

  متغيرهای تأثيرگذار بر مخاطرات سيالب فراهم گردد.

مورفومتریک حوضه آبخيز شهر طرقبهـ پارامترهای  1جدول شماره   
 مقدار پارامتر

 77/82 (Km2مساحت )

 9/60 (Kmمحيط )

 3076 (mارتفاع حداکثر حوضه )

 1210 (mارتفاع حداقل حوضه )

 1932 (mارتفاع متوسط حوضه )

 9/28 شيب متوسط حوضه )%(

 77/1 (Km/Km2تراکم شبکه آبراهه )

 27 (Kmطول آبراهه اصلی )

 11/0 شکلضریب 

 87/1 ضریب گراویليوس

 23/4 نسبت انشعاب

 97/3 شيب متوسط رودخانه )%(

 08/25 (Kmطول مستطيل معادل )

 74/2 (Kmعرض مستطيل معادل )

 35/2 (Hrزمان تمرکز کرپيچ )

  مأخذ: یافته های تحقيق                            
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 : سطوح ارتفاعی حوضه آبخيز شهر طرقبه  3: ليتولوژی حوضه آبخيز شهر طرقبه                نقشه شماره 2نقشه شماره 

 

 (1392)نگارندگان،مأخذ:                                                   ( 1392)نگارندگان، مأخذ:

 : جهت شيب حوضه آبخيز شهر طرقبه 5نقشه شماره                         : شيب حوضه آبخيز شهر طرقبه4نقشه شماره   

 
 (1392)نگارندگان، مأخذ:                                           (  1392)نگارندگان،  مأخذ:                      
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 : پوشش گياهی حوضه آبخيز شهر طرقبه 7نقشه شماره         : کاربری اراضی حوضه آبخيز شهر طرقبه6نقشه شماره       

 
 

 (1392)نگارندگان، مأخذ:(                                      1392)نگارندگان، مأخذ:

: ضریب شکل حوضه آبخيز شهر طرقبه 9 نقشه شماره      : تراکم زهکشی حوضه آبخيز شهر طرقبه    8نقشه شماره 

               

 (1392)نگارندگان، مأخذ:                                      ( 1392)نگارندگان، مأخذ:
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 : فاصله از آبراهه حوضه آبخيز شهر طرقبه 11نقشه شماره                : خاک حوضه آبخيز شهر طرقبه10 نقشه شماره  

 (1392)نگارندگان، مأخذ:                                          ( 1392)نگارندگان،  مأخذ:                 

 

 ـ  مشخصات متغير زمين شناسی حوضه آبخيز شهر طرقبه 2جدول شماره 
مساحت  ليتولوژی دوره

 )کيلومترمربع(

 مساحت 

 )درصد(

 

 کواترنری

4/8 رسوبات جوان بستر رودخانه  1/10  

05/0 تراس های جوان و مخروط افکنه  06/0  

66/2 تراس ها و پادکاه های قدیمی  2/3  

17/1 کنگلومرا، ماسه سنگ درشت و شيل ژوراسيک  4/1  

 

 تریاس

49/40 سری مایان، فيليت، شيل و کوارتز  49 

دگرگونه با رگه شيل و ماسه سنگ های 

 های کوارتز

6/15  8/18  

ماسه سنگ خاکستری روشن و ماسه 

 سنگ کوارتزی

63/13  5/16  

5/0 سنگ های رسوبی و الترابازیک پرمين  6/0  

مرمر و سنگ آهک های کریستاليزه 

 ضخيم الیه

27/0  3/0  

 مأخذ: یافته های تحقيق )نگارندگان(
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ارتفاعی حوضه آبخيز شهر طرقبه: مشخصات متغير سطوح  3جدول شماره   
مساحت  سطوح ارتفاعی

 )کيلومترمربع(

 مساحت 

 )درصد(

1600 – 1200  74/24  9/29  

2000 – 1600  41/23  3/28  

2400 – 2000  90/19  24 

3200 – 2400  72/14  8/17  

 مأخذ: یافته های تحقيق )نگارندگان(
 

طرقبه: مشخصات متغير شيب حوضه آبخيز شهر  4جدول شماره   

مساحت  شيب

 )کيلومترمربع(

 مساحت 

 )درصد(

5 – 0  7/3  5/4  

10 – 5  05/8  7/9  

15 – 10  32/10  5/12  

20 – 15  9/8  7/10  

30 – 20  6/17  3/21  

50 – 30  2/27  8/32  

50 +  7 5/8  

 مأخذ: یافته های تحقيق )نگارندگان(
 

شهر طرقبه: مشخصات متغير کاربری اراضی حوضه آبخيز  5جدول شماره   

مساحت  نوع کاربری

 )کيلومترمربع(

 مساحت 

 )درصد(

76/3 مسکونی و ساخته شده  5/4  

71/4 زراعت آبی  7/5  

85/3 زراعت دیم  6/4  

45/70 زمين های بایر   2/85  

 مأخذ: یافته های تحقيق )نگارندگان(
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: مشخصات متغير پوشش گياهی حوضه آبخيز شهر طرقبه 6جدول شماره   

مساحت  نوع پوشش

 )کيلومترمربع(

 مساحت 

 )درصد(

69/10 باغات  9/12  

16/2 بيشه زار و درختچه  6/2  

7/73 61 مراتع پرتراکم و متوسط  

92/8 مراتع کم تراکم  8/10  

 مأخذ: یافته های تحقيق )نگارندگان(

 

 
: موقعيت بافت شهر طرقبه و روند گسترش آن در حاشيه رودخانه اصلی 1شکل شماره   

)مأخذ: گوگل ارث(   
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: کاهش عرض بستر رودخانه در نتيجه تغيير غيراصولی کاربری در حریم بستر2شکل شماره   

(1392)مأخذ: نگارندگان،   

 

 پهنه بندي خطر سیالب در آبخیز شهر طرقبه 

-یکی از فرآیندهای ژئومورفولوژیک در هر ناحيه پدیده سيل می باشد که بر اساس ویژگی

يزیوگرافی حوضه های آبخيز، مورفولوژی، شکل دره ها و ناهمواری ها، شدت و های هندسی و ف

با توجه به اثر و اهميت هر یک از در این پژوهش (. 171: 1392ضعف می یابد )محمدخانی، 

عوامل موثر در خطر سيالب، الیه های مورد نظر بر اساس مدل کمّی و کيفی فرآیند تحليل 

نقشه پهنه بندی خطر سيالب در محدوده شهر طرقبه توليد  سلسله مراتبی وزن دهی شدند و

گردید. فرآیند تحليل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سيستم های طراحی شده برای تصميم 

(. این روش که به وسيله توماس، 42:  1393گيری با معيارهای چندگانه است )ملکی و عزیزی، 

تخراج مقایسه های نسبی از مقایسه زوجی مطرح گردید، جهت اس 1980ال، ساعتی در سال 

(. این مقایسه ها ممکن 314: 1385داده های گسسته و پيوسته به کار می رود )مالچفسکی، 

است برای اندازه گيری های واقعی به کار رود یا این که نشان دهنده وزن نسبی ترجيحات باشد 

ها به خاطر این که اهميت عامل را یکسان در نظر نمی گيرد و آن  AHPمدل (. 2004)ساعتی،

(. پس از 17: 2005را اولویت بندی می کند، نتایج قابل قبولی ارائه می دهد )آیاليو و یاماگيشی،

تشکيل ماتریس مقایسه ی زوجی، تمامی معيارها به صورت دو به دو با هم مقایسه و با استفاده 

امتيازدهی شده است. یکی از مزیت های این فرایند امکان  9تا  1از جدول وزن دهی بين 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ....نقش متغيرهای ژئومورفيكی رودخانه ای                         91

 

 

ی بررسی سازگاری در قضاوت های انجام شده برای تعيين ضریب اهميت معيارها با محاسبه

باشد، سازگاری  1/0است. چنانچه این ضریب کوچک تر یا مساوی با  (I.R)ضریب ناسازگاری 

(، در غير این صورت باید در قضاوت ها 123: 2006در قضاوت ها مورد قبول است )قدسی پور،

 تجدید نظر شود.

محاسبه وزن معيارهای اصلی موثر بر وقوع سيالب محدوده مطالعاتی مشخص نمود که وزن 

و عوامل زمين  125/0، عوامل هيدرواقليمی 306/0، عوامل مورفولوژی 492/0عوامل آنتروپوژن 

تغيرهای موثر در خطر سيالب که شامل می باشد. بر این اساس م 078/0شناسی و خاک 

کاربری زمين، ليتولوژی، پوشش گياهی، شيب، ضریب شکل، طبقات ارتفاعی، جهت شيب، 

بارش، تراکم زهکشی، فاصله از آبراهه و خاک است جهت تعيين وزن کلی، اولویت بندی آن ها 

ن ارجحيت آن ها قرار بر اساس روابط موجود در ماتریسی برای مقایسه دو به دو متغيرها و تعيي

  (.7گرفت )جدول 
: ماتریس متغيرهای موثر در تهيه نقشه آسيب پذیری سيالب شهر طرقبه 7جدول شماره   

 
 Expert Choiceمأخذ: نگارندگان، خروجی نرم افزار                  

 

 
طرقبه:  وزن نسبی متغيرهای موثر در وقوع خطر سيالب حوضه آبخيز شهر  3شکل شماره   

 (Expert Choice)خروجی نرم افزار مأخذ: نگارندگان، 
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آبخيز آن ی :  مساحت پهنه های پتانسيل خطر سيالب شهر طرقبه و حوضه 8جدول شماره   

 مساحت )%( (Km2مساحت ) طبقات خطر

57/47 کم  5/57  

64/19 متوسط  7/23  

86/9 زیاد  9/11  

7/5 خيلی زیاد  9/6  

 )مأخذ: نگارندگان(

 
: پتانسيل خطر سيالب در محدوده شهر طرقبه و حوضه آبخيز آن 12شماره  نقشه  

 
 )مأخذ: نگارندگان(

 

 نتیجه گیري  

شهر طرقبه و حوضه آبخيز آن در طی سال های اخير به شدت تحت تأثير تغييرکاربری 

زمين و ساخت وساز در حاشيه رودخانه بدون توجه کافی به حریم بستر رودخانه قرار گرفته 

است. این شهر که در خروجی درّه عميق جاغرق استقرار یافته در معرض مخاطرات سيالب 

باشد. به  است و مکان گزینی آن به شدت متأثر از فرآیندهای ژئومورفيکی رودخانه ای می

گاه ها و ویالهای شخصی و عمومی و هم چنين کافه رستوران های طوری که برخی از سکونت
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ه سمت طرقبه و هم چنين واحدهای مسکونی در شهر طرقبه و سایر حاشيه رودخانه جاغرق ب

مناطق شهری به علت ساخت وساز بر روی دامنه های پرشيب موجبات تشدید فرسایش و به 

دنبال آن تسهيل در بروز سيالب را فراهم آورده است. بررسی وضعيت سيالب در منطقه نشان 

سيالب هایی با دبی  1377- 78و  1376-77، 1355-56می دهد که در سال های آبی 

مترمکعب برثانيه اتفاق افتاده و هم چنين در سيالب مورخ  40حداکثر لحظه ای باالی 

سانتی متر رسيده که باعث آب گرفتگی،  50ارتفاع آب در محدوده شهر طرقبه به  17/3/87

دوره بازگشت تخریب پل ها، تخریب منازل، مغازه ها و تلفات جانی شده است. حداکثر دبی با 

مترمکعب برثانيه برآورد شده است. براساس نقشه پهنه بندی خطر  102صد ساله حوضه 

سيالب، پهنه های با خطر بسيار زیاد در محدوده شهر طرقبه و سایر مراکز جمعيتی حوضه، در 

% 7حاشيه رودخانه طرقبه به سمت باالدست حوضه تا جاغرق و در حد فاصل مياناب ها حدود 

مساحت آبخيز شهر را در بر گرفته است. هر چند که هسته اوليه شهر طرقبه در سطوح از کل 

توپوگرافی نسبتأ هموار شکل گرفته ولی به مرور زمان محدودیت فضا برای توسعه فيزیکی شهر 

طرقبه و از جمله تشدید فعاليت های گردشگری و خانه های دوم زمينه گسترش سریع شهر در 

وز به حریم رودخانه و فضاهای خالی حواشی مخاطره آميز را به دنبال مناطق شيب دار، تجا

% از کل مساحت را می توان در این نواحی و به 12داشته است. پهنه های خطر زیاد با حدود 

خصوص در حاشيه خط القعرها و زیرحوضه های مشرف به رودخانه اصلی مشاهده نمود. این 

اها، فضاهای تفرجی و یيالقی، کاربری های گردشگری و پهنه ها عمدتأ در محدوده تراکم روست

شبکه دسترسی به کالن شهر مشهد می باشد. نکته حائز اهميت این که عوامل انسان ساخت 

مانند تعرض مناطق مسکونی و تأسيسات شهری به حریم اصلی رودخانه و آبراهه ها، عدم 

نامناسب پل ها بر روی رودخانه نيز رعایت اصول مهندسی در طراحی برخی سازه ها مانند ابعاد 

عامل تشدید کننده مخاطرات سيالب در منطقه هستند. هم چنين وسعت زیادی از اراضی 

-مشجر و باغ های منطقه، مورد ساخت و ساز مسکونی، فضاهای پذیرایی، تفریحی و توسعه خانه

سازها نه تنها  های دوم قرار گرفته است. تسطيح و تراس بندی دامنه ها به منظور ساخت و

موجب به هم خوردن تعادل دامنه ها شده بلکه موجب افزایش وزن بار دامنه ها و افزایش بار 

جامد و تأثير آن بر شدت سيل خيزی نيز شده است. بنابراین محدوده مورد مطالعه در مقابل 

که  آسيب های ناشی از مخاطرات سيالب تکرارشونده، آسيب پذیر و حساس می باشد. به طوری

شناخت رفتار و حرکات دیناميکی رودخانه یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت سيالب است 

(. در این راستا در روش های مدیریت سيالب عالوه بر تعيين 9:  2005)گری و همکاران، 
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کاربری های مجاز اراضی بستر و حریم رودخانه و جلوگيری از ساخت و سازهای جدید در حریم 

قدامات آبخيزداری در مناطق باالدست حوضه و حاشيه شهر می تواند مورد توجه رودخانه، ا

 برنامه ریزان قرار گيرد تا در نهایت شاهد کاهش دبی های سيالبی در منطقه باشيم. 
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