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 نواحی سکونتگاهی به سمت  ی بندی سیالب شهر بندرعباس و ارزیابی روند توسعهپهنه

 خیزمناطق سیل 
 

 ، ایرانتهران، نور دانشگاه پیام  ه علوم اجتماعیگرو ژئومورفولوژی، مربی  :معصومه اسدی 

 ، تهران تهرانجغرافیا، دانشگاه  ی ریزی محیطی، دانشکدهرشد هیدروژئومورفولوژی در برنامهکارشناسی ا کامیار امامی:

 (2۶/2/۱400تاریخ پذیرش:                                 ۱399/ ۸/۱تاریخچه مقاله )تاریخ دریافت: 

 چکیده 

-داشتتتههمراه به جانی و مالی زیادی  هایخسارتکه همواره    استترین مخاطراتی  یکی از مهم  هاسیالب

وقتتو   نظتتر ازی رگبتتاریپ پتانستتیل زیتتادی هتتاکم و بتتارش یاهیپوشش گ. مناطق جنوبی کشور به دلیل است

به منظتتور   همچنین.  شدخیزی شهر بندرعباس ارزیابی  در این تحقیق وضعیت سیل  پبر این اساس  سیالب دارد؛

اولپ مناطق مستعد وقو  سیالب شناسایی و در   یدر مرحله:  دو مرحله انجام شد  پموردنظردستیابی به اهداف  

. روش ی شتتدیکی نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق مستعد ستتیالب ارزیتتابفیز  یدومپ روند توسعه  یمرحله

مستتتعد وقتتو  پ منتتاطق AHPکلی کار به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل تلفیقی منطق فتتازی و 

مستتتعد پ روند تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی بتته ستتمت منتتاطق LCMسپس با استفاده از مدل سیالب؛  

 ؛خیتتزی بتتادیی دارد پتانستتیل ستتیل  پمطالعاتی  یکه محدوده   نشان داد . نتایج تحقیق  سایی شدوقو  سیالب شنا

 یلتت یخخیزی زیتتاد و مطالعاتی دارای پتانسیل سیل یکیلومترمربع از مساحت محدوده  ۱۷0حدود  که  یطوربه

شتتهری   یهشتتهری و حاشتتی  یشامل مناطق کتتم شتتیک و کتتم ارتفتتا  محتتدوده   عمدتاًاست که این مناطق    اد یز

بختتش زیتتادی از   کتتهبیتتانگر ایتتن استتت  نیتتز  . همچنین نتایج ارزیابی تغییرات کاربری اراضی  استبندرعباس  

 بر اساس نتایج حاصل شدهپ کهطوریبه ؛مستعد وقو  سیالب حرکت کرد  نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق

خیلتتی پتانستتیل  یهی در طبقتتهکیلومترمربع از کاربری نواحی ستتکونتگادرصد(    5/33)  ۸/۱0  پ۱990در سال  

 9/۱3بتته    20۱0در ستتال  پ  درصد(  ۱/29)  5/۱2به    پ2000که این میزان در سال    وقو  سیالب قرار داشت  زیاد 

 .کیلومترمربع افزایش یافتدرصد(  ۱/22) ۱/۱۷به  20۱9و در سال ( درصد 25)

 .تغییرات کاربری اراضیپ سیلپ بندرعباس کلیدی: واژگان 

 
 ی مسئولنویسنده           ina@yahoo.comasadi_zhEmail:         
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 مقدمهت ۱

بتا توجته بته . استتداشتههمراه به زیادی    هایخسارتکه همواره    استترین مخاطرات محیطی  یکی از مهمسیل  

و بیشتترین  استتبتوده هاآنترین ی سوانح و بالیای طبیعی، سیل مخربو مشاهدات، در میان کلیه  شدهثبتهای  آمار

بلکه در نتواحی شتهری نیتز  ر نواحی برون شهرید تنهانهها . سیالب( Ganjaeian, 2020) داردفراوانی وقوع را نیز 

ها گاهی در نواحی شهری بیش از نواحی بترون شتهری استت. شدت این آسیب و دآورهای فراوانی به بار میآسیب

-به دلیل قرارگیری برخی از بختش عمدتاً ،هاهای زهکشی در شهرتغییرات انسانی ایجاد شده در الگوی طبیعی سیستم

ها به دلیل گسترش شهری و تخریتب ها، تغییر الگوی زهکشی طبیعی حوضهرودخانه  یا در حاشیهههای قدیمی شهر

امتروزه افتزایش جمعیتت، گستترش تاسیستات   های باالدست شهری است.پوشش گیاهی و منابع طبیعی در حوضه

-مورفولوژی حوضهتغییرات شدیدی در    به ایجاد،  شهرهاکالندر    به خصوص  وسازساختصنعتی، کمبود مکان برای  

تغییر الگوی زهکشتی  سببها، ها و مسیلتجاوز به حریم رودخانه است. همچنین تسطیح زمین ومنجر شدههای آبریز  

 هایسالبررسی شمار وقوع سیل در  (.Spehr and kavian, 2014) شودیمطبیعی و جاری شدن جریان در سطح شهر 

در هتر بتار وقتوع،  ای است فزاینتده کتهناگهانی نادر، بلکه پدیده  تدیگر سیل نه یک مصیبدهد که  اخیر نشان می

هتای انتدازی در محتی دستت یجهینت در .( Sardoo, 2009آورد )بار میبه  فراوانی اعم از جانی و مالی هایسارتخ

الب ها، شرای  رویتداد ستیمقتررات مناستب بترای محافظت از این محی   فقدانطبیعی، حضور ساختارهای متعدد و  

 ها، سیالب در نتواحی شتهری بیشتتر وزیرساخت یو توسعه  . همچنین با رشد سریع شهرسازی و ایجادشودفراهم می

ها به دلیل شرای  ، سیالبدر مناطق جنوبی کشور خصوصبهدر کشور ما  (.Bhattacharya, 2010است )شدیدتر شده

حتاکی از آن   ،های اخیرروند رو به رشد رخداد سیل در سال.  روندبه شمار میبار  مکرر و آسیبهای  از رخداد  اقلیمی

ستاالنه   ،است که اکثر شهرهای جنوبی کشور در معرض تهاجم سیالب قرار دارند. بر استا  مطالعتات انجتام شتده

(. Karam and Derakhshan, 2012) دهتدسیل بزرگ و کوچک در نقاط مختلت  کشتور روی متی 40نزدیک به 

بتار ستیل، دهد که اولین گام در جهت کتاهش آثتار زیتانیریتی کشورهای مختل  نشان میتجارب مطالعاتی و مد

گیری است تا بتوان بر اسا  نتایج بته دستت میزان خطر سیل  ازلحاظبندی این مناطق  گیر و پهنهشناخت مناطق سیل

 ممانعتت کتردای شتهری  هتبتار ستیالباز آثار زیانتا حد ممکن    ،ریزی شهریآمده با مدیریت یکپارچه و برنامه

(Ahmadzadeh et al, 2015.)  مستتعد ستیالب شتهر بنتدری و استتراتژیک  مناطقشناسایی  ،این پژوهشهدف از

در   LCMنواحی سکونتگاهی به دست آمده از مدل    یتوسعه  یتطبیق این نقشه با نقشه  ،GISبا استفاده از    بندرعبا 

ذکر این امتر  .استو شناسایی مناطق در معرض خطر سیل    است ت  یاحاصل از تصاویر ماهوارهت که    دور  از  سنجش

و نتتایج آن بته طبقتات   بتود  موردمطالعته  یمحتدوده  یبنتدپهنه  یج تحقیقات قبلی بیشتر دربارهاست که نتای  الزم

که به   ت   AHPمنطقه با مدل    یبندپهنهعالوه بر    ،. اما در تحقیق حاضرمنجر شداز خیلی زیاد تا خیلی کم    یزیخلیس

 یامتاهوارهبا توجه به تصاویر    زیخلیسمناطق    طرف  بهشهری    یهاسکونتگاه  یروند توسعه  در  پنج طبقه تقسیم شد ت

در امتر   تتوانیمایتن نتتایج  از    کته  به دست آمتد  یترقیدق، نتایج  LCMبا استفاده از مدل    2019تا    1990  یهاسال

 .استفاده کردشهر بندرعبا   درجدید   یهاسکونتگاهبرای احداث  یزیربرنامه
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 توان بهمی  هاآن  جمله  ازکه    سطح ایران و جهان صورت گرفت  تحقیقات مختلفی در  ،موردمطالعهدر مورد موضوع  

Chen  یهیالب شهری بر پایسمدلی برای اشاره کرد که  (2009)و همکاران  GIS بتا استتفاده از روانتاب ستتطحی

 یاهالبیست ،Ajdari (2011)و  Sheghpoor. ( Chen et al, 2009) دکردنتتجمعتی و روانتاب بارنتتدگی تهیتته 

و   هتاروشبته  جتته رستتیدند کتته  ینت  نیایتران بررسی کردنتد و بته  اآبخیز قطتور چتای    یهدر حوضرا  فصلی  

ران و همکتا Al- ghamdi .( Sheghpoor and Ajdari, 2011) دارنتدنیاز  یامنطقهنوآورانه در سطح  یهایاستراتژ

دو ستیل مهتم  یهگرفتگی بتر پایتتلاز نظر خطر سی GISدر  مکانی    یهازیآنالمکتته را بتتا استتتفاده از    ،(2012)

دستت   الب شتهری را در منتتاطق مختلتت  آن بتتهیپتانسیل س  ینقشهکردنتد و    یبندپهنه  2010و    1990  یهاسال

شهری  لیخطر سبندی که برای پهنه نداشاره کرد Lutz (2010)و  Fernandez .( Al- ghamdi et al, 2012) آوردند

های فاصله تا کانال زهکشتی، توپتوگرافی، عمتق ستطح آب گیری چند معیاره و معیاردر آرژانتین، از آنالیز تصمیم

 .( Fernandez and Lutz, 2010)کردنتد خطر سیالب شهری را ارائه  یاستفاده و نقشه ،زیرزمینی و کاربری اراضی
 Chen  وقوع سیل  لیوتحلهیتجز برای موردنظرهای گزینه یبرای ارائه ،سلسله مراتبی یاز ساختار (2011) همکارانو

در   GISو    AHPاستفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که ادغام  تایوان    1خطر سیل شهر تای چونگ  ینقشه  یو تهیه

 ,Chen et al) فتراهم کنتدمتدیریت ریستک ستیالب برای را و مفیدی تواند اطالعات دقیق می ،ارزیابی خطر سیل

2011 ).  Stefanidis    وStathis  (2013)  همچنتین متدل تحلیتل سلستله مراتبتی تفاده از عوامل طبیعی و انسانی، با اس

(AHP)، به شناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب پرداختند (Stefanidis and Stathis, 2013 ) .Rahmati  و همکاران

یاستو  پرداختنتد.   یبندی خطر سیل در بخشی از رودخانهبه پهنه  ،مراتبیهای تحلیل سلسلهفاده از روشبا است  (2016)

نتتایج  .مقایسته کردنتد HEC-RASنتایج حاصل از آن را با نتایج هیدرولیکی    ،AHPبا ارزیابی کارایی روش    آنها

 Rahmati et) گیری ارائه دهتدرای میزان سیلب را بینی دقیق و قابل اطمینانیتواند پیشمی AHPکه روش  نشان داد

al, 2016 ) .Rostami  وKazemi (2017) با استفاده از روش AHP، شتهر  یبندی خطر ستیالب در محتدودهبه پهنه

بتاالترین  ی آزادگان،مرکزی شهر ایالم و ناحیه یناحیه بیبه ترت که  تایج حاصل از تحقیق نشان دادایالم پرداختند. ن

تراکم باالی جمعیت و ساختمان در هر دو ناحیه، نزدیکی هر دو ناحیه   به علتکه این امر    را داردسیالب    میزان خطر

 ,Rostami and Kazemi) مرکتزی استت یبافت فرسوده و قتدیمی ناحیته و ،ی مرکزی به مسیلخصوص ناحیهبه

2017 ) .Dung  ختند. در این تحقیتق از متدل ترکیبتی در ویتنام پرداوقوع سیالب  یسازمدلبه  ،(2021)و همکاران

AHP    وGIS  پتانستیل  یدر طبقته  ،موردمطالعته  یدرصتد حوضته  30. نتایج بیانگر این است که بیش از  شداستفاده

گسترش شتهر ستقز و  ،Darabi (2009)و   Negarshدر ایران نیز  .( Dung et al, 2021) خطرپذیری زیاد قرار دارد

 ذکتر آناصولی  غیرپیامد گسترش خیزی را به عنوان سیلآبریز چم سقز را مطالعه و حوضه   یزیخلیساثرات آن بر  

گیتری ستیل مشتکالتبرای مقابله بتا  (2010)و همکاران  Eshghizadeh. ( Negarsh and Darabi, 2009) کردند

 Eshghizadeh)ند پرداختگیری شهر ی سیلشناسنامه عنوانبهبر سیالب شهری   مؤثرو عوامل   منشابررسی  به  شهرها،  

et al, 2010 ). Amir Ahmadi ستیالب در بافتت قتدیمی و  یریپذبیآستبیشتترین  ، به بیتان(2011) و همکاران

و  GISبتا استتفاده از  (2013)و همکتاران  Rafiei .( Amir Ahmadi et al, 2011)پرداختند شهر سبزوار  یفرسوده
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ایتن نتتایج    .شتهر تهتران پرداختنتد  یمطالعته  ور سیالب شهری  خط  یبندپهنهبه    ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مرکزی تا جنتوبی شتهر بیشتترین پتانستیل را بترای   ینواح، همچنین  هاآنو حریم    هاآبراههنشان داد که    یبندپهنه

 منتاطق مستتعد یبنتدپهنهبه بررسی و  ،(2015)و همکاران  Ahmadzadeh. ( Rafiei et al, 2013) دارند یزیخلیس

که توپتوگرافی خشتن، ضتخامت کتم  دادنتایج نشان  .شهری شهر ماکو پرداختند  هایسیالبوع سیل با تاکید بر  وق

پوشش گیاهی مناستب، تجتاوز بته   فقدانبرای نگهداشت آب،    آنهاو ظرفیت ناچیز    بسترسنگعناصر منفصل روی  

مخترب بته ویتژه هنگتام وقتوع   هایسیلبه سطوح نفوذناپذیر، شرای  را برای جریان    هاآنو تبدیل    هاسیالبحریم  

و  Mahmoudzadeh .( Ahmadzadeh et al, 2015) ستازدمیخشتک ستال مهیتا  هتایماهرگباری در  هایبارش

هتای . در ایتن تحقیتق، محتدودهکردنتدبررسی  AHPشهر تبریز را با استفاده از روش   یمحدوده  ،(2015)همکاران  

ی ارزیتابی در قالتب نقشته ،ناشتی از ستیل هتایتمشخص و خسار تگیبحرانی بافت شهری در برابر سیل و آبگرف

خطرپتذیری ستیالب در  ینقشه ،(2016)و همکاران  Hamidi. ( Mahmoudzadeh et al, 2015) شد ارائه هاخسارت

های حاصتل از وقتایع بیشتر با گزارش  ،حوضه آبخیز شهری نور را تهیه کردند. در این تحقیق نتایج عضویت گوسی

-SCSبا استفاده از متدل  (2017)و همکاران  Roustaei. ( Hamidi et al, 2016)داشت  اد سیل پیشین همخوانیرخد

CN    وGIS/RS    زمتانهم  یریکارگبتهکه    پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد  نکا رود  زیآبخبه بررسی سیالب حوضه 

 Roustaei) سیالب مفید باشد بندیپهنه ینقشه  یدر تهیه تواندیم  ،SCS-NCو استفاده از مدل   GISو   دور  از سنجش

et al, 2017 ). Rostami khalaj   بنتدیپهنهبته گیری چند متغیره، با استفاده از روش تصمیمنیز  (2019)و همکاران 

 یدر طبقته ،موردمطالعته یدرصتد از محتدوده  2/8که    شهرک امام علی شهر مشهد پرداختنددر  خطر سیالب شهری  

 ,Rostami khalaj et al)لی قرار داشت قرار گرفت که در نزدیکی خروجی حوضه و اطراف کانال اص ی پرخطرلخی

2019 ). 

 Abil سیالب در شهر زاهدان پرداختند. در این تحقیق  خطربه تحلیل مناطق بالقوه در معرض  ،(2018) و همکاران

 ،(2021)و همکاران  Pournbi Darzi. ( Abil et al, 2018) کال  نشان داده شد 5خیزی منطقه در قالب پتانسیل سیل

 متدل هیتدرولیکیشهرستان تنکابن پرداختند. در ایتن تحقیتق از در کیله ی چشمهبندی خطر سیل در حوضهبه پهنه

HEC- RAS  و Arc GIS بازگشتت  یآمده در این تحقیق نشان داد که هتر چته دوره به دستنتایج  .استفاده شد

مربتوط بته   ،گیرد. همچنین بیشترین سطح ستیالبیسیل قرار می  ریتاثتری از اراضی تحتسیعسطح و  ،تر شودطوالنی

هکتتار و   2/92هکتار، جنگلی    3/94اراضی مسکونی با وسعت    ،آن  از  بعدو    استهکتار    6/24اراضی زراعی به وسعت  

 .( Pournbi Darzi et al, 2021)است هکتار  8/0باغی 

 موردمطالعه یمنطقه ت2

شهری بندرعبا  است. شهر بنتدرعبا  در   یشهری و حاشیه  یمطالعاتی تحقیق حاضر شامل محدوده  یدهمحدو 

، میناب و بندرلنگته آن آبادیحاجهای  شرق و غرب به ترتیب شهرستان  و از شمال،  فار خلیج هرمز و    یشمال تنگه

 9' 16"مختصات جغرافیایی نیز بین  لحاظ از شود.محدود می فار خلیج های اند و از جنوب نیز به آبرا محصور کرده

شهر  ی(. سیما و چهره1است )شکل قرارگرفتهعرض شمالی  27° 16' 19" تا 27° 8' 5"طول شرقی و   56°  24'  59" تا  °56 

که گسترش ساختاری آن در طول ستاحل است  انسان    یوپرداختهساختهمحیطی و    طبیعی و  از عوامل  متاثربندرعبا   
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که این مسئله در   داردارتفاع و شیب کمی    ،شهری بندرعبا  از نظر ژئومورفولوژی  ی. محدودهاستکل خطی  و به ش

باالیی در   یریپذبیآساین شهر پتانسیل    که  استهای رگباری منطقه سبب شدهو بارش  یاهیپوشش گکنار وضعیت  

 سیالب داشته باشد. خطربرابر 

 

 
 ۱موردمطالعه  ی: موقعیت منطقه۱شکل 

 هامواد و روش ت3

اول، منتاطق مستتعد وقتوع   یدر مرحلته  شد:  انجامدر دو مرحله    موردنظراهداف  دستیابی به    منظوربهاین تحقیق  

ناطق مستعد سیالب ارزیتابی فیزیکی نواحی سکونتگاهی به سمت م یدوم، روند توسعه یسیالب شناسایی و در مرحله

ای لندستت و تصاویر ماهواره  1:100000شناسی  زمین  یمتر، نقشه  5/12فاعی  های تحقیق شامل مدل رقومی ارت . دادهشد

)اجرای متدل منطتق فتازی و  ARCGISابزارهای تحقیق شامل  است.ذکر شده هاآنمشخصات  1که در جدول   است

هتای کتاربری اراضتی( و نقشته ی)تهیته ENVI(، AHP)اجرای مدل  Expert Choice های نهایی(،نقشه یتهیه

IDRISI   )روش کلی کار به این صورت است که ابتدا بتا استتفاده از است)ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی .

روند تغییرات کاربری   ،2LCMسپس با استفاده از مدل    مستعد وقوع سیالب؛مناطق    ،PHAمدل تلفیقی منطق فازی و  

 خته شد. مراحل کار پردا  ر ادامه به تشریح . دمستعد وقوع سیالب شناسایی شدنواحی سکونتگاهی به سمت مناطق 

 

 

 
 است.  2019سال  8تصویر، مربوط به لندست  1

Land Change Modeler 2 
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 : مشخصات تصاویر مورد استفاده۱جدول 

 سنجنده  ماهواره  تاریخ  ردیف 

 TM 5لندست  06/1990/ 17 ۱

 TM 5لندست  06/2000/ 12 2

 ETM 7لندست  06/2010/ 08 3

 OLI 8لندست  06/2019/ 17 4

 

 ب(شناسایی مناطق مستعد وقو  سیال)  :اول  یمرحلهت 

 5سپس با توجه به وضعیت منطقه و نظترات کارشناستان، از    اتی مشخص شد،مطالع  یدر این مرحله ابتدا محدوده 

در شناستایی منتاطق   متؤثرپارامترهای    عنوانبهلیتولوژی و فاصله از رودخانه    شیب، کاربری اراضی،  پارامتر ارتفاع،

از منطتق   هتا بتا استتفادههای اطالعاتی مربوط به هر پارامتر، الیهالیه  ی. پس از تهیهمستعد وقوع سیالب استفاده شد

( AHPها از مدل تحلیل سلستله مراتبتی )به الیه  یدهوزنبه منظور    ،. پس از استانداردسازیفازی، استانداردسازی شد

 Expertافتزار و نترم متخصتص ژئومورفولتوژی(  5) از نظرات کارشناسان  AHP. به منظور اجرای مدلاستفاده شد

Choice  در محی  زوجی پارامترها(  ی)از طریق مقایسه  . پس از مشخص کردن وزن هر الیهاستفاده شد ،ARCGIS 

 بیتترک باهمهای اطالعاتی الیه فازی، و در نهایت با استفاده از گامایشد  اعمالآمده بر روی آن الیه   به دستوزن  

 .شد هیتهنهایی مناطق مستعد وقوع سیالب   یو نقشه

 نواحی سکونتگاهی(  ی)ارزیابی روند توسعه :دوم  یمرحلهت 

نواحی سکونتگاهی به سمت منتاطق   یپس از شناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب، به منظور ارزیابی روند توسعه 

 ی. پتس از تهیتهاستفاده شتد 2019و  2010، 2000 ،1990های ای مربوط به سالمستعد وقوع سیالب، از تصاویر ماهواره

 ENVIافتزار  در نرمیحات رادیومتریک و اتمسفری  حصهای الزم بر روی تصاویر شامل ت پردازشتصاویر، ابتدا پیش

هتای مطالعاتی مربتوط بته ستال  یهای کاربری اراضی محدودهسپس با استفاده از روش حداکثر احتمال، نقشه  انجام،

ی کاربری اراضی، به منظور ارزیابی روند تغییرات کتاربری هانقشه  یپس از تهیه  .تهیه شد  2019و    2010،  2000  ،1990

 داشتتاین مدل به دو ورودی برای مقایسه نیتاز  .  استفاده شد  LCMو مدل    IDRISIافزار  از نرم  نواحی سکونتگاهی

. پتس از وارد کتردن ستفاده شتدا  2019و    2010،  2000  ،1990  هایکاربری اراضی سال  یاز نقشه  ،که برای این منظور

 .شد محاسبهها، میزان تغییر هر کاربری به کاربری دیگر  یکاربراطالعات، کاهش و افزایش هر کدام از 
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 بحث و نتایج ت4

با توجه به اهمیت شناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب، در این پتژوهش بتا شناسایی مناطق مستعد وقو  سیالب:  

، لیتولوژی و کاربری اراضی، منتاطق مستتعد وقتوع ستیالب در پارامتر فاصله از رودخانه، ارتفاع، شیب  5استفاده از  

. انتخاب پارامترها با توجته بته وضتعیت ژئومورفولتوژی ی شهری بندرعبا  شناسایی شدشهری و حاشیه  یمحدوده

 است:تفاده پرداخته شده. در ادامه به تشریح پارامترهای مورد اسی مطالعاتی صورت گرفتمحدوده

شتود. خیزی مناطق محستوب متیترین عوامل در پتانسیل سیلفاصله از رودخانه یکی از مهم :فاصله از رودخانهت  

 یلآب در زمتان ست یزهستند. سرر یلدر معرض خطر س بیشتراند، و رودخانه واقع شده یانجر یکیکه در نزد  یمناطق

. بتر ایتن استا  در (Yeganeh and Sabri, 2014)یر باشند پذکه مناطق مجاور رودخانه بسیار آسیبشود یباعث م

، ارزش و به مناطق دور از رودخانته 1ارزش نزدیک به   ،الیه فاصله از رودخانه، به مناطق نزدیک رودخانه  یسازیفاز

 . ( 2)شکل   نزدیک به صفر داده شد

 

 
 فاصله از رودخانه دیه فازی شده  ی : نقشه 2شکل 

 یمیزان تبخیر و تعرق، تشعشعات خورشیدی، تشتکیل و توستعهدر مقدار بارندگی، دما،    ،ارتفاع  ارتفا  و شیک:ت  

 ،طور معمول  گذارد.  بهاثر مینیز  ضریب رواناب    بر  ،و در نتیجه  داردنقش مهمی    پوشش گیاهیخاک، نوع و تراکم  

. ( Alizadeh, 2007د )قرار دارنت یلس یرتاثحتت  یشترباالتر ب مناطقنسبت به  ،هستند یتریینکه در ارتفاع پا یمناطق

متر از سطح دریا قرار دارد. با توجه به اینکه اختالف ارتفتاعی زیتادی در  169تا    0در بین ارتفاع    ،مطالعاتی  یمحدوده

، اما ایتن اختتالف ارتفتاع در میتزان شوددیده نمینیز  اختالف زیادی در میزان بارش و تبخیر  محدوده وجود ندارد،  
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خیزی بتاالیی دارنتد. پتانسیل سیل ،مناطق دارای ارتفاع کم  کهطوریبه  است؛  رگذاریتاثخیز منطقه بسیار  پتانسیل سیل

 یتر اگرچه بتراکم  یهایبش  شود.خیزی مناطق محسوب میدر پتانسیل سیل  کنندهتعیینهمچنین شیب نیز از عوامل  

در معترض   ،دیرنگیافکنه قرار ممخروط  یکه در پا  ییدرجابه خصوص    یریگیلدر س  است،  مناسب  یشهر  یتوسعه

 یم. هرچتهروبترو هستت یالباز س یترعیسر یهاانیتر و جربا حجم کم ،باالتر یهایبقرار دارند. در ش یشتریخطر ب

-تتحت یزخسارت را ن یزانکه م یابدیم  یشافزا  یلاز س  یو ارتفاع رواناب ناش  یگذاررسوب  یزانم  ،باشد  کمتر  یبش

های ارتفاع و شیب، به مناطقی که الیه یسازیفازبه موارد مذکور، در  (. با توجهAbroush, 2016)دهد یقرار م یرتاث

دارند، ارزش نزدیک به صفر و به مناطقی که ارتفاع و شیب بیشتری  1، ارزش نزدیک به دارندارتفاع و شیب کمتری 

 (.3است )شکل  داده شده

 
 شیک ( B  پارتفا (  Aهای  فازی شده دیه ی : نقشه 3شکل 

 

سنگ   یادهد. خاک  یقرار م  یرتاثنفوذ را تحت  یتسنگ و پوشش خاک، ظرف  نوعکاربری اراضی:  لیتولوژی و  ت  

اندازد یم یربه تاخ یاصل یآبراهه درونآن را به  ییهکند و تخلیرا فراهم م  یننفوذ آب به داخل زم  ی قابل نفوذ، شرا

)مناطقی کته دارای لیتولتوژی آبرفتتی،   دارندذیری  ، مناطقی که لیتولوژی نفوذپبنابراین  .(1388زاده و همکاران،  یری)خ

)ماننتد منتاطق   دارنتد  یو مناطقی که لیتولوژی نفوذناپذیر  هستند(، کمتر در معرض وقوع سیالب  است  مارن و شیل

-. نوع کاربری اراضی نیز در پتانسیل ستیلهستنددارای لیتولوژی بازالت و آندزیت(، بیشتر در معرض وقوع سیالب  

تواند در تشدید یا تضتعی  های مختل  میدارد. کاربری اراضی و تغییرات آن در طی دورهنقش مهمی خیزی مناطق  

 ناپذیراست. سطوح نفوذ ینزم یو کاربر یننوع استفاده از زم  یرتاثتحت  ینحوادث زمسیالب نقش حیاتی داشته باشد.  

 یتدر وضتع ییتر، تغناپتذیرنفوذ دارنتد. بتا توجته بته ستطح  یتترنفتوذ کم  یتظرف  ،یاز جمله پوشش مناطق شهر

را   ستیلشتدن    یاو  و خطر جتار  یمقدار رواناب و دب  ین،شهرنش  یدر منطقه  یاهیپوشش گ  فقدانو    یدرولوژیکیه

های لیتولتوژی و الیه سازیفازی(. با توجه به موارد مذکور، در Yeganeh and Sabri, 2014) دهدیقرار م یرتاثتحت

و به مناطقی   1، ارزش نزدیک به  دارندکم تراکم    پوشش گیاهیلیتولوژی نفوذناپذیر و  به مناطقی که    کاربری اراضی

 (.4است )شکل  دارند، ارزش نزدیک به صفر داده شده متراکم پوشش گیاهیکه لیتولوژی نفوذپذیر و 
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 ( کاربری اراضیB( لیتولوژیپ  Aهای  دیهفازی شده  ی : نقشه 4شکل 

پتس از   های اطالعاتی یکسان نیستبا توجه به اینکه ارزش و اهمیت الیهی اطالعاتی:  هادیه  و تلفیق  دهیت وزن

 منظوربته.  استتفاده شتد  ( AHP)تحلیل سلستله مراتبتی    فراینداز    هاآنبه    دهیوزنبرای    ها،الیهاین  آوردن    به دست

. بترای استفاده شتدومورفولوژی( متخصص ژئ 5)کارشناسان امر  هایدیدگاه و نامهپرسش ازنیز امتیازدهی به معیارها 

نهایی هر کتدام از معیارهتا  هایآوردن وزن به دستو پس از  استفاده expert choice افزارنرم از محاسبات اجرای

آمده  به دستهای اطالعاتی، وزن به الیه دهیوزنپس از  .ها اعمال شدروی دادهبر ARCGIS افزاردر نرم (5)شکل 

 ،و در نهایتت  ترکیتبهای اطالعاتی با استفاده از گامای فازی با هتم تلفیتق و  سپس الیه  ؛شد  ها اعمالبر روی الیه

 (.6)شکل   طق مستعد وقوع سیالب تهیه شدنهایی منا  ینقشه

 
 AHP های اطالعاتی بر اساس مدلگذاری دیه: ارزش5شکل 

 

 

 



 ۹۶-۱۱۲، ۱۴۰۰ بهار(، ۴۱) ۱: ۱۱  محیطی  فرسایش هایپژوهش

 

105 

 

  
 عاتی مطال  ینهایی مناطق مستعد وقو  سیالب در محدوده  ی : نقشه ۶شکل 

 یزیتادی از محتدوده بیتانگر ایتن استت کته بختش(  2)جدول    ارزیابی نتایج نهایی مناطق مستعد وقوع سیالب

و   خیلی زیتاد، طبقه دارای پتانسیل  بر اسا  نتایج حاصل شده  که  طوری  به  دارد؛خیزی باالیی  پتانسیل سیل  ،مطالعاتی

شتامل  عمتدتاًشود کته درصد از منطقه را شامل می 39ت    توسع  کیلومترمربع  120با حدود    ت  وقوع سیالب  برای  زیاد

شهری بندرعبا  است که به دلیل نزدیکی به رودخانه، ارتفاع و شیب کم، پتانستیل   یمناطق غربی و شرقی محدوده

 .داردخیزی باالیی  سیل

 : مساحت و درصد مساحت طبقات مستعد وقو  سیالب 2جدول 

 خیلی زیاد زیاد  متوسط  کم  کم  یلیخ خیزی پتانسیل سیل

 59 4/61 8/145 1/41 1 مساحت 

 1/19 9/19 3/47 3/13 3/0 درصد مساحت 

 

در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی و روند توستعه   ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی:

، 2000  ،1990های  لندست مربوط به سال  ینواحی سکونتگاهی به سمت مناطق مستعد وقوع سیالب، از تصاویر ماهواره

 تهیته شتد  موردمطالعتههتای  های کاربری اراضی سالابتدا نقشه  ،. به منظور ارزیابی تغییراتاستفاده شد  2019و    2010

، موردمطالعتهزمتانی  یبیانگر ایتن استت کته در طتی دوره ( 3های کاربری اراضی )جدول  (. ارزیابی نقشه8)شکل  

 2/32،  1990کتاربری نتواحی ستکونتگاهی در ستال    کهطوریبه  اند؛با تغییرات زیادی مواجه شدههای اراضی  کاربری
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، در سال 9/42به    2000و مساحت آن در سال    ری با روند افزایشی مواجه شدولی این کارب  کیلومترمربع وسعت داشت،

ز با تغییرات زیتادی مواجته نی تع متوس مرا. کاربری کیلومترمربع افزایش یافت 4/77به  2019و در سال  7/55به    2010

 4/18،  1990در ستال    کتهطوریبه  ، این کاربری رونتد کاهشتی داشتت؛و بر خالف کاربری نواحی سکونتگاهی  شد

کیلتومتر  1/9به  2019و در سال   3/11به    2010، در سال  1/17به    2000که این میزان در سال    کیلومترمربع وسعت داشت

لومترمربتع کی  9/220،  1990این کتاربری در ستال    کهطوری  به  تع نیز با تغییراتی مواجه شد؛. کاربری مرایافتکاهش

کاهش کیلومترمربع  218به  2019و در سال  1/220به  2010، در سال 4/201به  2000که این میزان در سال   وسعت داشت

، 7/59به    2000که این میزان در سال    تکیلومترمربع وسعت داش  2/48حدود    1990زار نیز در سال  . کاربری شورهیافت

، 1990پهنه آبی نیز در ستال    کاربری. همچنین  یافت  کاهشکیلومترمربع    7/18به    2019و در سال    35  به  2010در سال  

 6/204به    2019و در سال    7/205به    2010، در سال  7/206به    2000این میزان در سال    که  کیلومترمربع وسعت داشت  209

. ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی بیانگر این است که روند افزایشی کتاربری نتواحی یافت  کاهش  کیلومترمربع

و پهنه آبی نیز بته مراتع متوس   . کاهش کاربری  بود  وسازهاساخت  یبه دلیل افزایش جمعیت و توسعه  ،سکونتگاهی

. منجتر شتدبه سمت ستاحل    پیشروی  و  پوشش گیاهیتخریب    بهکه    کاربری نواحی سکونتگاهی بود  یدلیل توسعه

نتگاهی و تغییرات اقلیمی نواحی سکو  یتوسعه  ریتاثزار نیز تحتهمچنین روند تغییرات کاربری مراتع ضعی  و شوره

 .صورت گرفت

 

 مطالعاتی ی های کاربری اراضی محدوده: نقشه ۸شکل 
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 های اراضی )کیلومترمربع( : مساحت کاربری 3جدول 

 پهنه آبی  زار شوره  مراتع ضعیف  مراتع متوسط سکونتگاهی  سال 

۱990 2/32 4/18 9/220 2/48 208 

2000 9/42 1/17 4/201 7/59 7/206 

20۱0 7/55 3/11 1/220 35 7/205 

20۱9 4/77 1/9 218 7/18 6/204 

 

ش به منظتور نواحی سکونتگاهی است. در این پژوه  توجهقابلبیانگر رشد    ،ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی

 ینقشتهخیز،  این نواحی به سمت مناطق سیل  یشناسایی نواحی سکونتگاهی در معرض سیالب و ارزیابی روند توسعه

رونتد ایتن (. ارزیابی 9)شکل  وقوع سیالب تهیه شد خیلی زیادکاربری نواحی سکونتگاهی در طبقه پتانسیل   یتوسعه

درصتد از کتل   5/33)  کیلومترمربع از کاربری نواحی ستکونتگاهی  8/10،  1990است که در سال    نتغییرات بیانگر ای

 5/12بته  2000در ستال  ،کته ایتن میتزان وقوع سیالب قرار داشتت خیلی زیاددر طبقه پتانسیل  نواحی سکونتگاهی( 

و درصد از کل نواحی سکونتگاهی(    25)  9/13به    2010در سال    درصد از کل نواحی سکونتگاهی(،  1/29کیلومترمربع )

توان (. بنابراین می4)جدول  افزایش یافتدرصد از کل نواحی سکونتگاهی(    1/22)کیلومترمربع    1/17به    2019در سال  

 است.خیز حرکت کردههای اخیر، بخش زیادی از نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیلگفت که در طی سال

 
 وقو  سیالب  خیلی زیادسیل  کاربری نواحی سکونتگاهی در طبقه پتان یتوسعه  ی : نقشه 9 شکل
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 )کیلومترمربع(  موردمطالعههای : مساحت مناطق در معرض سیالب در طی سال 4جدول 

 20۱9 20۱0 2000 ۱990 سال

 1/17 9/13 5/12 8/10 مساحت 

 1/22 25 1/29 5/33 ها درصد از کل مساحت سکونتگاه

 

 گیری نتیجه ت5

. مناطق استهداشتهمراه  به  جانی و مالی زیادی    هایتخسارمواره  که ه  است  خطراتیترین  ها یکی از مهمسیالب

بر این اسا   وقوع سیالب دارد؛ نظر ازهای رگباری، پتانسیل زیادی کم و بارش  پوشش گیاهیجنوبی کشور به دلیل  

 یزمینته  درتحقیقات پیشتین    قبولقابلبه دلیل نتایج    خیزی شهر بندرعبا  ارزیابی شد.وضعیت سیل  ،در این تحقیق

 بترخالفو  AHPسنجی مناطق مستعد وقوع سیالب با استتفاده از متدل از پتانسیلدر این تحقیق خطر وقوع سیالب، 

 استفاده شد تاLCM با مدل خیز نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل یروند توسعهاز  بسیاری از تحقیقات پیشین،

 ؛خیتزی بتاالیی داردپتانستیل ستیل  ،مطالعاتی  یکه محدوده  دادشان  نتحقیق    نتایج   .افزوده شودبر نتایج دقیق تحقیق  

درصد از منطقته را   39کیلومترمربع وسعت،    120وقوع سیالب، با حدود    برایو زیاد    خیلی زیاددارای پتانسیل    یطبقه

نزدیکی بته به دلیل  است. این مناطق  شهری بندرعبا   یشامل مناطق غربی و شرقی محدوده  عمدتاًشود که  شامل می

شتهر نشان داد کته  AHPنتایج حاصل از مدل . بنابراین، داردخیزی باالیی رودخانه، ارتفاع و شیب کم، پتانسیل سیل

روند تغییرات کتاربری   ،خیزی باالیی دارد. همچنین در این تحقیقپتانسیل سیل  ،موردمطالعهدر چهارچوب    بندرعبا 

، کتاربری LCMاز مدل    شد. بر اسا  نتایج حاصل شدهتی نیز ارزیابی  مطالعا  یاراضی و نواحی سکونتگاهی محدوده

ایتن   کهطوریبه  ؛استساخت( با رشد زیادی مواجه شدهنواحی سکونتگاهی )شامل نواحی سکونتگاهی و مناطق انسان

و   7/55ه  بت  2010، در سال  9/42به    2000که این میزان در سال    کیلومترمربع وسعت داشت  2/32،  1990کاربری در سال  

مرکتز استتان   چتون  بنتدرعبا که شتهر    دهدنشان میاین خود    کیلومترمربع افزایش یافت و  4/77به    2019در سال  

ارزیتابی رونتد مکتانی  در آن ختواهیم بتود.نواحی سکونتگاهی   یدر آینده نیز شاهد توسعه  نیقیبه  است،  هرمزگان

نتاطق مستتعد وقتوع دی از نواحی سکونتگاهی به ستمت مبیانگر این است که بخش زیانیز  تغییرات کاربری اراضی  

کیلومترمربع از کاربری نواحی   8/10  ،1990در سال    ،سا  نتایج حاصل شدهبر ا  کهطوریبه  است؛سیالب حرکت کرده

به  2010در سال ، 5/12به  2000که این میزان در سال  وقوع سیالب قرار داشت خیلی زیادسکونتگاهی در طبقه پتانسیل 

هتای اخیتر، بختش توان گفت که در طی ستال. بنابراین میکیلومترمربع افزایش یافت  1/17به    2019و در سال    9/13

بتدون   یکته ایتن ختود بیتانگر توستعه  استتکرده  خیز حرکتزیادی از نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل

های قابتل وقتوع جانی و مالی در سیالب  هایافزایش خسارتو    نواحی سکونتگاهی شهر بندرعبا  است  یزیربرنامه

بیانگر این است کته شتهر بنتدرعبا   دهد. مجموع نتایج حاصل شدهرا نشان میهای آینده  در سال  ( 1)تحقیقات قبلی

 استت؛ون توجه بته ایتن مستئله صتورت گرفتتهنواحی سکونتگاهی بد  یولی توسعه  ،خیزی باالیی داردپتانسیل سیل

 
1 Karam and derakhshan, 2012 
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خطتر نظتارت بیشتتری به سمت منتاطق کتم  هاآننواحی سکونتگاهی و هدایت    یوند توسعهالزم است بر ر  ،بنابراین
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Extended abstract 

 

1- Introduction 
An examination of the number of floods in recent years shows that floods are no longer a 

rare sudden disaster, but a growing phenomenon that, at any given time, causes a lot of 

damage, including life and death. As a result of interference in natural environments, the 

presence of multiple structures, and the lack of appropriate measures to protect these 

environments, flood conditions are provided. Also, with the rapid growth of urban 

development and the creation and development of infrastructure, floods in urban areas have 

become more and more severe. In our country, especially in the southern regions of the 

country, due to climatic conditions, floods are frequent and harmful. The growing trend of 

floods in recent years suggests that most of the country's southern cities are at risk of 

flooding. According to studies, about 40 large and small floods occur in different parts of the 

country every year. Experimental and managerial experience of different countries shows that 

the first step in reducing the harmful effects of floods is to identify flooding areas and zoning 

of these areas in terms of flood risk so that based on the results obtained with integrated 

management. And comprehensive urban planning prevented the harmful effects of urban 

floods as much as possible. This study aims at identifying potential flood areas of Bandar 

Abbas and Bandar Abbas strategic city using GIS, and adapting this map to the development 

plan of residential areas obtained from LCM model in remote sensing of satellite images as 

well as determining the flood risk areas . 
2-Materials and methods 

In this study, two steps have been taken to achieve the desired goals. In the first stage, 

using five height parameters, slope, land-use, lithology, and river mile have been used as 

effective parameters in identifying flood-prone areas. After preparing the information layers 

for each parameter, the layers are standardized using fuzzy logic. After standardizing the 

layers, a hierarchical analysis model (AHP) was used to weight the layers. After determining 

the weight of each layer, in the ArcGIS environment, the weight obtained is applied to that 

layer, and finally, using fuzzy gamma, the information layers are combined, and the final map 

of flood-prone areas is prepared. In the second phase, satellite imagery from the 1990s, 

2000s, 2010, and 2019 was used to assess the development of residential areas to prone to 

flood-prone areas. After preparing the images, in the ENVI software, first the necessary pre-

processing on the images, including radiometric and atmospheric studies, has been done, and 

then by using the maximum probability method, land-use maps of the study area related to 
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the 1990s, 2000s, prepared in 2010 and 2019, were presented. After preparing the land use 

maps, IDRISI software and the LCM (Land Change Modeler) software were used to evaluate 

the trend of land-use change in residential areas. 
3-Discussion and results 

Evaluation of the final results of flood-prone areas indicates that a large part of the study 

area has a high flood-rising potential, so based on the results, the class has a very high 

potential for floods, 88 km2 (equivalent to 28.7% of the study area). The study area includes 

mainly areas close to the river, low-slope, and low-lying areas. Also, the class with a very 

low potential for flooding includes 24 km2 (equivalent to 7.8% of the study area) of the study 

area, which mainly includes the highlands and the northern slope of the study area. In 

addition, the results of the assessment of land-use changes indicate that land-use has 

undergone many changes during the study period, and the use of residential areas has 

increased. Assessing the trend of changes, shows that the increasing trend of use of 

residential areas has been due to population growth and construction development. The 

decrease in the use of vegetation and water area is also due to the development of the use of 

residential areas, which has caused the destruction of vegetation and the progress towards the 

coast. Also, the trend of changes in the use of weak pastures and salt marshes has been 

affected by the development of residential areas and climate change. 

4-Conclusion 

The results indicate that the study area has a high potential for flooding, so that about 170 

km2 of the study area (equivalent to 55% of the study area) have a high and very high flood 

potential these areas mainly include low-slope and low-lying areas of the urban area and the 

suburbs of Bandar Abbas. Therefore, in terms of used parameters, the city of Bandar Abbas 

has a high potential for flooding. Also, in this research, the trend of land-use changes and 

residential areas of the study area has been evaluated. According to the results, the use of 

residential areas (including residential areas and man-made areas) has grown so much that in 

1990, this area was 32.2 km2, which in 2000 to 42.9, and in 2010 it increased to 55.7 km2 and 

in 2019 to 77.4 km2. Assessing the spatial trend of land use changes indicates that a large part 

of the residential area has moved to areas prone to flooding. According to the results, in 1990, 

14.2 km2 of residential areas were located on the potential floor of many floods, which in 

2000 to 16.4, in 2010 to 21.9 and in 2019, it has increased to 28.1 km2. Therefore, it can be 

said that in recent years, a large part of the residential areas has moved to flood-prone areas. 
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