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مقایسه و تحلیل جغرافیایی خطر آبگرفتگی در معابر شهری
(مورد مطالعه :معابر مناطق چهارگانۀ شهر کرمان)
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استادیار آبوهواشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

حسین غضنفرپور
دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

نجمه علیمرادیپور
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت 1931/11/14 :تاریخ پذیرش)1931/2/11 :

چکیده
شهر ،فضای جغرافیایی پیچیدهای است که همۀ اجزای آن بههصهورت سهامانمند در ارتبها نزدیهب بها
یکدیگر عمل میکنند؛ چنانکه اختالل در هر یب از اجزای این سیستم سبب اشکال در کل آن میشود.
عالوهبر آن ،با تغییرات جهانی در وضعیت آبوهوا و گسهترش فراینهد شههری شهدن ،فراوانهی و شهدت
بحرانهای طبیعی و خسارات ناشی از آن ،بهطور چشمگیری روند افزایشی یافته است .آبگرفتگی معابر،
یکی از بحرانهای طبیعی در بسیاری از شهرهای امروزی ایران است که بهعلت شهدت آن و زمهان کهم
برای واکنش ،چالشهای زیادی را ایجاد کرده است .اولویتبنهدی منهاطق مختله حوضههههای آبخیهز
شهری به لحاظ حد آسیبپذیری آبگرفتگی به هدفمندتر شدن طرحهای شهری و اثربخشی مؤثر آنهها
در توسعۀ پایدار شهری کمب خواهد کرد .در این پژوهش بها اسهتفاده از مهدل  AHPFuzzyمبتنهی بهر
تحلیل آماری ،شاخصهای جغرافیایی (جوّی ،طبیعی و انسانیِ) مؤثر بر کموکی آبگرفتگهی معهابر در
مناطق چهارگانۀ شهر کرمان در طول سالهای  1931تا  1935شناسایی شد .دادهههای شهرای جهوّی
مانند بارش از ادارة کل هواشناسی استان کرمان و دادههای عوامل محیطی و انسانی مانند شیب و شکل
آبراههها از مرکز آمار و اطالعات شهرداری کرمان تهیه شد .بخش دیگری از اطالعهات مربهو بهه ن هر
کارشناسان ،بها پرسشهنامه گهردآوری شهد .سهس بها اسهتفاده از  ArcCN-Runofدر محهی .ArcGIS
نقشههای خطر رواناب در مناطق چهارگانۀ شهر ترسیم و در نهایت بهشهکل تحلیلهی -توصهیفی بها ههم
مقایسه شد .نقشۀ پراکنش فضایی ارتفاع رواناب زیرحوضهها و تعیین آبگرفتگی معابر در سطح منهاطق
مختل شهر کرمان نشان داد که منطقۀ  9بیشترین خطر آبگرفتگی معابر را در سطح شهر دارد.
واژههای کلیدی :آبگرفتگی ،حوضۀ آبخیز شهری ،شهر کرمان ،مدل تحلیل سلسلهمراتب فازی.
* نویسندة مسئول

Email: karimi.s.climatologist@uk.ac.ir
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مقدمه
شناخت مخاطرات برای کاهش آنها مهم است؛ مهمتر این است که افراد و جوامع ،واقعیت وجود
مخاطرات را میپذیرند .مخاطره شناسی ماهیت پیشبینی و پیشهگیری دارد و پیشهگیری مقهد
بر درمان است ] .[11از طرفهی ،پیشهگیری بهدون مطالعهه و پهژوهش وضهع موجهود و گذشهتۀ
مخاطرات امکانپذیر نیست .این در حالی اسهت کهه سهیل و آبگرفتگهی یکهی از بحهرانههای
طبیعی در بسیاری از شهرهای امروزی است که بهعلت شدت و وجود زمان کهم بهرای واکهنش،
چالشهای زیادی را ایجاب کرده است ] .[15من ور از روانابهای شهری آبهایی اسهت کهه در
سطوح شهری در اثر بارش باران یا آب حاصل از ذوب بهر تولیهد و بههسهمت منهابع پذیرنهده
سرازیر میشود .افزایش سطوح نفوذناپذیر بهطور چشمگیری ن ا هیدرولوژیکی پیش از توسعۀ
شهرها را تغییر داده و حداکثر جریان و حجم رواناب سطحی در محی های شههری در مقایسهه
با محی های توسعهنیافتۀ طبیعی افزایش یافته است ] .[11بهعبارت دیگهر ،در منهاطق شههری،
سطح زمین اغلب با کاربریهای نفوذناپذیر پوشیده شده است و به همین علت ،نفهوذ آب بهاران
به خاک ،اندک و سرعت حرکت رواناب ،زیاد است؛ بنابراین رگبار شدید در یب منطقهۀ شههری
میتواند موجب ایجاد سیالب و آبگرفتگی معابر شود ] .[29آبگرفتگهی در منهاطق شههری در
نتیجۀ ایجاد نقص یا ناکارامدی در سیستمهای زهکشهی شههری موجهب وارد آمهدن خسهارات
زیادی به ساختمانها و دیگر زیرساختهای عمومی و خصوصی میشود ].[22
با مطالعۀ علمی نقا تمرکز روانابها در شهر و تهیۀ نقشههای ریسب آبگرفتگی معهابر در
مناطق مختل آن ،میتوان به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان شهری در توزیع مناسهب بودجهه
برای مقابله ،مواجهه و برطر کردن عوارض این مخاطرة طبیعی در سطح شهر کمب کهرد .در
همین زمینه ،طی دهههای اخیر مطالعات داخلی و خارجی متعددی در این حوزه انجا گرفتهه
که در ادامه به شرح اجمالی برخی از مهمترین تحقیقات انجا گرفته پرداخته میشود.
خلیقی سیگارودی با بررسی تأثیر تغییهرات کهاربری اراضهی در دبهی اوو و حجهم سهیالب
حوضۀ آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی بیان کرد که تغییر کاربری اراضهی موجهب
تغییرات زیادی در پتانسیل تولیهد روانهاب حوضهه شهده اسهت ] .[9افشهاری آزاد و پهورکی در
پژوهشی به برآورد رواناب سطحی شهر رشت با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیهایی و روش
شمارة منحنی ( )SSCپرداختند .نتایج پهژوهش آنهها نشهان داد کهه همبسهتگی مثبتهی بهین
حداکثر دبی لح های سیل و مقدار بارندگی روز وقوع سیل وجود دارد ].[2
مقد در پایاننامۀ خود با عنوان تعیین پارامترههای انعطها پهذیری بهرای مهدیریت پایهدار
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ریسب در شبکههای زهکشی شهری ،موفق به تولیهد یهب جعبههابهزار بهرای مهدیریت ریسهب
سیالب شهری شد .این جعبهابزار در منطقۀ  22شهر تهران بهکار گرفته شد ].[11
مالئکه شوشتری در پایاننامۀ خود با عنوان مدل بررسهی اثهرات تغییهر اقلهیم بهر مهدیریت
بههمپیوستۀ روانابهای شهری به این نتیجه رسهید کهه در ن هر گهرفتن مسهئلۀ تغییهر اقلهیم
بهتنهایی ،از طریق افزایش شدت -مدت -فراوانی بارشها در دورة آتهی ( )2141-15نسهبت بهه
دورة مبنا ( )1311-31و در نتیجۀ صعود هایتوگرا بارش ،سبب افزایش حجم روانهاب ،حجهم
سیالب و افزایش تعداد گرههای سیالبی خواهد شد ].[12
دوزالی در پایاننامۀ خود به بررسی روشهای توسعۀ کماثر بر روانابهای شههری پرداخهت.
نتایج تحقیق وی که با ارائۀ سناریوهای مختل روش توسعۀ کماثر در منطقه همراه بود ،نشهان
داد که اجرای روشهای توسعۀ کماثر میتواند طی برخی سناریوها سهبب کهاهش  93درصهدی
حجم رواناب خروجی و کاهش  11درصدی آلودگی خروجی از محدودة مطالعه شود ].[4
سالجقه و همکاران به برآورد رواناب در حوضههای آبخیز منطقهۀ  22تههران بها اسهتفاده از
مدلهای تحلیلی مطالعه پرداختند .در ایهن تحقیهق از دو مهدل تحلیلهی بهرای بهرآورد روانهاب
استفاده شد .یکی از مدلها براساس ضریب رواناب بود و مدل دیگر بها در ن هر گهرفتن پهارامتر
نفوذپذیری فرموله شد .شاخهصهای ارزیابی اعم از ضریب کارایی مدل  ،Sutcliffe-Nashمقادیر
جذر میانگین مربعات خطاها و ضریب مقدار باقیمانده ،قهدر مطلههق خطههای نسهبی و ضهریب
همبستگی بیانگر دقت هر دو مدل در برآورد رواناب شهری بود ].[1
رادمهر و عراقینژاد با هد اتخاذ تصمیمات دقیقتر در مدیریت سیالب شهری ،بهه بررسهی
مدیریت بهینۀ رواناب شهری با استفاده از ترکیب روش تصمیمگیری چندمعیاره پرداختند و در
نهایت نقشههای خطرپذیری سیالب را در محی  GISتهیه کردند .آنها دریافتند که با توجه بهه
نقشۀ نهایی خطرپذیری ،مناطق جنوب شرقی حوضۀ آبریز شههر تههران از درجهۀ خطرپهذیری
زیادی برخوردار است ].[5
رشیدپور و همکاران به شبیهسازی سیالب در شبکۀ زهکشی رواناب سطحی حوضۀ آبخیهز شههری
شاهزاده در مسیر رودخانۀ بابلسر پرداختند .نتایج این تحقیق بر اسهتفاده از مهدلههای هیهدرودینامیکی
تببعدی در شبیهسازی سیالب در شبکۀ جمعآوری رواناب سطحی تأکید میکند ].[1
درایتون و همکاران کهاربرد  GISو  RSرا در بهرآورد روانهاب از طریهق روش شهمارة منحنهی در
حوضۀ آبخیز منطقۀ ولز در بریتانیا بررسی کردند .رواناب از روی تصاویر ماهوارهای در مورد هر سهلول
محاسبه شد؛ سس ویژگیهای توپوگرافی حوضه بها اسهتفاده از  ArcGISمحاسهبه و بها روانهاب ههر
سلول ترکیب شد؛ در نهایت ،ویژگیهای توپوگرافی و فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه شد ].[11
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فودی برای تعیین نقا سیلخیز در مصر از دادههای ماهوارهای لندست بههمن هور تعیهین
کاربری اراضی حوضه استفاده کرد .او برای تعیین نوع و نفوذپذیری خاک اندازهگیریهایی انجا
داد و سس دبی خروجهی از حوضهه و زیرحوضههههای آن را بهرای یهب رگبهار فرضهی شهدید
شبیهسازی کرد ].[11
در کانهادا نیهز مهدلههای تحلیلی احتماالتی در یب حوضۀ آبخیز شهری اجهرا شهد .نتهایج
این تحقیق بیانگر مقبول بودن مدلههای بههکهار رفتهه بهود ] .[14وانهه و همکههاران نیهز بها
مدلسازی اثر گزینههای مختل کاربری اراضی در حوضهای در چین به ایهن نتیجههه رسههیدند
کهه تبدیل اراضی مرتعی به اراضی جنگلی در حوضه ،به افزایش رواناب سههاالنه و کههاهش آب
زیرزمینهی در اثر کاهش نفوذپذیری خاک و کاهش تعرق در حوضه منجر میشود ].[24
هون و پاسیرانا در بررسی اثر شهری شدن بر آیندة سهیالبههای شههر کنسهو در ویتنها
دریافتند که افزایش رواناب ناشی از توسعۀ نفوذناپهذیر شههری ،خطهر سهیل را تها حهد زیهادی
افزایش میدهد .همچنین جیمز و همکاران در بررسی تغییرات رواناب ناشهی از تحهول شهرای
روستایی به نیمهشهری در انگلستان نشان میدهد در حوضهای که زهکشهی روانهاب مصهنوعی
وجود دارد ،نسبت به حوزههایی که شهر تحول کمتری دارد ،پاسخ هیدرولوژیکی قهویتهری بهه
رواناب پدید آمده است ].[21
در دهههای اخیر با گسترش شهرسازی و رشد فیزیکهی افقهی بهیانهدازه ،تسهریع تغییهرات
کاربری اراضی ،تغییر پوشش معابر و پشت با منازل با مصالح نفوذناپذیر در شهر کرمان ،رواناب
شهری ناشی از نزوالت جوی چند برابر بیشتر شده است .با افزایش دبیِ اوو روانهاب و وقهوع آن
در زمان کوتاهتر ،احتمال خطر آبگرفتگی معهابر در منهاطق تمرکهز حوضهۀ آبخیهز ایهن شههر
افزایش یافته است؛ از ایهنرو ایهن پهژوهش ،بهر آن اسهت تها بها اسهتفاده از روشههای نهوین و
آزمونشده در تحقیقات گذشته ،در حرکتی خالقانه با تقسیم مناطق مختل حوضۀ آبخیز شهر
کرمان به واحدهای هیدرولوژیکی کوچبتر و قابل مطالعه ،به شهناخت دقیهق فرآینهد پیچیهدة
تولید ،نقا تمرکز رواناب و شناسایی پراکنش فضایی و جغرافیایی خطهر آبگرفتگهی معهابر در
مناطق چهارگانۀ این شهر بسردازد .نتایج این پژوهش به مدیریت بهتر و کارامدتر شههر و بهبهود
زندگی شهری کمب میکند.
روش تحقیق و تحلیل
پژوهش حاضر از ن ر هد  ،کاربردی و به لحاظ روش مبتنهی بهر دو روش تحلیلهی  -آمهاری و
تحلیلی -توصیفی است .بهمن هور جمهعآوری اطالعهات پهژوهش حاضهر از مطالعهات اسهنادی،
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کتابخانهای ،میدانی ،مراجعه به بانب اطالعاتی شهرداری و سازمان هواشناسی ،آمهار موجهود در
پایاننامهها و مقالههای مرتب استفاده شهده اسهت؛ بنهابراین ،ابزارههای اسهتفادهشهده در ایهن
تحقیق عبارت است از :مشاهده و فیشبرداری .در این پژوهش ،از نر افزار متلب برای وزندهی
معیارهای تأثیرگذار در ایجاد رواناب ،از نر افزار  SMADAبرای تخمین دورة بازگشهت بهارش و
از نر افزار  ArcGISبرای نمایش پراکنش فضایی آبگرفتگی معهابر در منهاطق چهارگانهۀ شههر
کرمان استفاده شد.
برای سنجش و ارزیابی روانابهای سطحی قلمرو پژوهش ،شاخصهای جغرافیاییِ تأثیرگذارِ
طبیعی و انسانی بهصورت جامع در ن ر گرفته شد .با توجه به پژوهشههای انجها گرفتهه و نیهز
دیدگاه خبرگان داخلی (براساس پرسشنامۀ تهیهشهده) ،مههمتهرین شهاخصههای برنامههریهزی
شهری مؤثر بر روانابهای سطحی شهر کرمان در قالب جهدول  1اکتشها و تأییهد شهد .افهراد
خبرة شناساییشده شامل استادان دانشگاه در حوزة تخصصی جغرافیا و برنامههریهزی شههری و
کارشناسان حوزة خدمات شهری شهرداریهای مناطق چهارگانۀ شهر کرمان بودند.
جدول  .1نتایج آنالیز پرسشنامه برای تعیین معیارهای برنامهریزی شهری مؤثر بر رواناب
معیارها

زیرمعیارها

عوامل جوّی
عوامل محیطی
عوامل انسانی

 .1مدت بارش
 .2زمان بارش
 .9شدت بارش
 .4میزان بارش
 .1شیب طبیعی شهر
 .2توپوگرافی منطقه
 .9میزان نفوذپذیری خاک
 .1شکل فیزیکی شهر
 .2شکل فیزیکی آبراههها
 .9عرض خیابانها
 .4وجود یا نبود شبکۀ زهکشی سطحی
 .5پوشش اراضی شهری (فضاهای ساختهشده و ساختهنشده)

فراوانی نظر خبرگان (درصد)
کم

متوسط

زیاد

22/4
3/1
19/2
29
15
11/4
11/1
13/1
12/4
12/4
11/3
19

21
21/1
24/2
21/9
24/2
21/1
23/1
21/1
11/3
21/3
21/3
21/1

51/9
51/1
11/9
55/4
53/5
41/2
51/2
51/1
15/5
55/5
11/1
11/1

مطالعات در این پژوهش در سه سطح انجا گرفت .ابتدا معیارهای جوّی ،محیطی و انسانیِ مهؤثر
بر روانابها تعیین و وزندهی شد؛ سس در منهاطق چهارگانهۀ شههر کرمهان ،نقشههههای پهراکنش
فضایی خطر آبگرفتگی معابر ترسیم و در نهایت با هم مقایسه و رتبهبندی شد (شکل .)1
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شکل  .1فرایند تهیۀ نقشۀ خطر آبگرفتگی معابر در شهر کرمان

روش تخمین رواناب ()SCS

در پژوهشهای متعددی ،از مدل  SCSمبتنی بر  Cو  CNبرای برنامهریهزی و مهدیریت روانهاب
شهری استفاده شد که حاکی از کارایی الز این مدلها برای تخمین ارتفاع روانهاب در منهاطق
شهری است .دلیل انتخاب مدل  CNدر این پژوهش نیز ،وابستگی آن به مهدل  ،SCSسهادگی و
دقیق بودن نتایج آن ،شرای حوضۀ آبخیز شهر کرمهان ،و کمیهت و کیفیهت آمارههای موجهود
هواشناسی بوده است .از این مدل بهطور معمول برای حوضههای کوچب شههری ،حوضههههای
طبیعی متوس و حوضههای فاقد دادههای دبی (ن یر این پژوهش) استفاده مهیشهود ] .[21در
این روش ،ارتفاع حاصل از یب بارندگی بهصورت زیر محاسبه میشود ]:[1
()1
P  S Q

()2
s  Ia  F
P  I a  F Q
()9
 :Pارتفاع بارندگی حاصل برحسب اینچ :S ،حداکثر پتانسیل نفوذ تجمعی برحسب اینچ:Q ،
مقدار رواناب ناشی از بارندگی برحسب اینچ : ،مقهدار نگهداشهت اولیهه برحسهب ایهنچ ،و :F
مقدار نفوذ تجمعی حاصل از بارندگی برحسب اینچ است ].[19
ابزار Arc CN-Runoff

ورودیهای این ابزار عبارت است از الیۀ خاک ،جدول شاخص و مقدار بارش ].[3
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برآورد مقادیر شمارۀ منحنی ()CN

در روش  SCSنیاز به تخمین  CNاست که در اصطالح به آن شهمارة منحنهی گفتهه مهیشهود.
برای تعیین  CNدر سطح حوضه ،ابتدا باید نوع خاک حوضه بسهته بهه حهداقل نفوذپهذیری آن
(برحسب میلیمتر) مشخص شود .در این رابطه حوضه بهه یکهی از گهروهههای  C ، B ، Aو D
تقسیم شد.
روش ضریب رواناب ()C

ضریب رواناب حوضه ،نسبتی از بارندگی است که بر سطح زمهین جریهان مهییابهد .مقهدار  Cاز
جدول ضریب  Cتعیین میشود .برای تعیین ضریب روانهاب بیشهتر عوامهل شهیب زمهین ،نهوع
جن زمین و پوشش سطح حوضه مورد توجه است ].[1
جدول  .2ضریب  Cدر مناطق شهری برای استفاده در رابطۀ استدالل
نوع پوشش سطح حوضه
 91درصد آسفالت
 51درصد آسفالت
 11درصد آسفالت

شیب زمین (درصد)
0-5

5-10

10-00

1./4
1/55
1/11

1/5
1/15
1/11

-

روش تحلیل سلسلهمراتبی AHP-Fuzzy

این روش ،توانایی کار با موارد عد اطمینان و نسبی بودن قضاوتهای انسانی را دارد .بهعبهارت
بهتر ،استفاده از مجموعههای فازی ،سازگاری بیشتری با توضیحات زبهانی و گهاه مهبهم انسهانی
دارد؛ بنابراین ،بهتر است با استفاده از مجموعههای فازی (بهکارگیری اعداد فازی) به پیشبینی
بلندمدت و تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخت.
ازآنجا که فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از روشههای تصهمیمگیهری و اولویهتبنهدی بها
معیارهای چندگانه است ،مهمترین دلیل انتخاب روش مذکور در این پژوهش بهوده اسهت .ایهن
روش با استفاده از مقایسههای زوجی بین معیارها و دیدگاه قضاوتی محقق یها محققهان ،وزن و
اهمیت هر یب از معیارها را برای یب ههد مشهخص ،معهین کهرده و در نهایهت گزینهههها را
رتبهبندی و اولویتبندی میکند.
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جدول  .0نمونهای از اعداد فازی تعریفشده در روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی این تحقیق
عدد فازی

1

قضاوتهای زبانی

مقیاس فازی مثلثی

اهمیت مطلق ()E

()1،3،3

اهمیت خیلی قوی
()VS

()5،1،3

اهمیت قوی ()S

()9،5،1

اهمیت ضعی ()M

()1،9،5

اهمیت یکسان()EQ

()1،1،9

دقیقاً مساوی

دامنه

()1،1،1

-

تابع عضویت

-

برآورد حداکثر بارندگی و دبی ناشی از آن

برای تحلیل بارش مناطق از حداکثر بارندگی  24ساعته و بهرای بررسهی و تجزیههوتحلیهل ایهن
رخداد در محدودة شهر ،از دادههای آمار یازدهسالۀ ایستگاه سینوپتیب شهر کرمان بههره گرفتهه
شد .توزیع لوگ پیرسون تیپ  9در این آمار توس نر افزار  SMADAبهعنهوان بهتهرین توزیهع
انتخاب شد.
جدول  .4دبی اوج براساس دورههای بازگشت مختلف در شهر کرمان
دبی پیک (برحسب متر مکعب بر ثانیه)
حوضه
شهر کرمان

111
15/1

51
91/19

25
11/92

21
4/54

با استفاده از رابطۀ  4دبی اوو برآورد شد .با استفاده از روش سادة اسهتداللی ،بارنهدگی بهر سهطح
شهر یکنواخت و مدت بارش برابر زمان تمرکز در یب نقطه از خروجی سیالب شهر فرض شد.
Qp  0 / 287.CiA
()4
 :Qحداکثر دبی رواناب :C ،ضریب رواناب که با استفاده از جداول تجربی بهدست میآید:i ،
شدت بارش و  :Aمساحت سطح حوضۀ آبریز است.
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تعیین زمان تمرکز ،از گا های نخست برای محاسبۀ آبهای سهطحی حوضههههای شههری
محسوب میشود .رابطۀ کرپیچ بهصورت گسترده برای تعیین زمان تمرکز جریانهای سهطحی و
مجرایی در حوضههای شهری استفاده میشود که در این پژوهش نیز از آن استفاده شده است.
TC  0.0078* L 0.78 / S 0.385
()5
برای محاسبۀ زمان تمرکز ( )Tcبرحسب دقیقهه ،طهول حوضهه ( )Lبرحسهب متهر و شهیب
آبراهه ( )Sبرحسب درصد استفاده شده است.
جمعآوری ،آمادهسازی ،پردازش و ساخت نقشۀ معیارها

همۀ الیههای اطالعاتی عوامل و عوارض نقشههای معیار برای منهاطق چهارگانهۀ شههر کرمهان،
براساس سیستم تصویر  UTMزون 41شمالی و مبنای بیضوی مرجع  WGS1984پروژکت شد.
بدین من ور در آغاز کار ،مرز قلمرو پژوهش (شهر کرمان) براساس تقسهیمات کشهوری در ن هر
گرفته شد .با توجه به در دسترس بودن تصاویر ( Landsat7با قدرت تفکیهب مکهانی  15متهر و
 91متر) ،از آنها برای بهنگا سازی برخی الیههای مورد نیاز نقشههای  1:255111استفاده شهد.
با تعیین مجموعهای از معیارها باید هر معیار بهصورت یب الیهۀ نقشهه در  ArcGISنشهان داده
شود .از الیههایی که معر معیارهای جوّی ،محیطی و انسانیِ مؤثر بر رواناب سطحی اسهت ،بها
عنوان نقشههای معیار نا برده شده است .پ از مشخص شدن معیارها ،نقشۀ هر کدا از آنهها
در محی  ArcGISپردازش و آماده شد.
فرایند تهیۀ نقشههای پایه و تحلیل فضایی آبگرفتگی معابر در هر منطقه
بها اسهتفاده از AHPFuzzy

ماتری اعداد فازی بههمراه وزنهای نهایی استخراوشده از متلب
تهیه شد (جدول  .)5برای طوالنی نشهدن مطلهب ،از آوردن جهدولههای ریهز مهاتری عوامهل
مذکور ،بهتفکیب خودداری مهیشهود .در جهدولههای  1تها  ،11دبهی اوو براسهاس دورهههای
بازگشت مختل آمده است .در گا بعدی ،هر یب از الیههها براسهاس وزنههای بههدسهتآمهده
از  AHPFuzzyدر  ArcGISپهنهبندی شد.
جدول  .5ماتریس اعداد فازی عوامل اصلی بههمراه وزن آنها
عوامل جوّی

عوامل محیطی

عوامل انسانی

وزن نهایی

معیارها
عوامل جوّی

() 1 ،1 ،1

() 1 ،1 ،9

() 9 ،5 ،1

1/211

عوامل محیطی

()1/9 ،1،1

() 1 ،1 ،1

() 9 ،5 ،1

1/411

عوامل انسانی

()1/1 ، 1/5 ، 1/9

()1/1 ، 1/5 ، 1/9

() 1 ،1 ،1

1/921
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هر منطقه به چند زیرحوضه تقسیم شد (شکلههای -2اله  -9 ،اله -4 ،اله و -5اله ).
برآورد پارامترهای مورد نیاز در آنها مطابق روشهای باال انجا گرفت .شمارة منحنی با توجه بهه
نقشههای کاربریها و گروههای هیدرولوژیب خاک از طریق میانگین وزنهی و شهرای رطهوبتی
متوس خاک محاسبه شد؛ سس زمان تمرکز در زیرحوضههای هر منطقۀ به روش کهرپیچ نیهز
محاسبه شد (جدول  .)1در نهایت با استفاده از  ،ArcGISنقشههای نفوذپذیری و کاربریها تهیه
شد و با استفاده از رواب  SCSنقشۀ ارتفاع رواناب برای زیرحوضههای هر منطقۀ از شهر کرمان
بهدست آمد (شکلهای -2ب-9 ،ب-4 ،ب و -5ب).
این جدول برای سه منطقۀ دیگر نیز محاسبه شد .بههدلیهل محهدودیت جها ،از آوردن آنهها
خودداری شد.
جدول  .6زمان تمرکز در زیرحوضههای منطقۀ 1
زیرحوضه
زمان تمرکز
کرپیچ (دقیقه)
CN

1

2

0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

3/1

11/11

19/13

1/9

1/12

1/21

3/31

14/9

19/11

11/2

11/4

31

31

35

34/4

31/9

31

31/3

31/5

31

15/1

31/5

34/9

شکل -2الف .نقشۀ زیرحوضههای منطقۀ 1

شکل -2ب .نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ 1

شکل -0الف .نقشۀ زیر حوضههای منطقۀ 2

شکل -0ب .نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ 2
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شکل -4الف .نقشۀ زیرحوضههای منطقۀ 0

شکل -4ب .نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ 0

شکل -5الف .نقشۀ زیرحوضههای منطقۀ 4

شکل -5ب .نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ 4
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بحث
تحلیل پراکنش فضایی آبگرفتگی معابر در زیرحوضههای منطقۀ 1

ضریب متوس رواناب زیرحوضههای بارانگیر منطقۀ تحقیق با توجه بهه شهرای  ،بهین  1/54تها
 1/31بهدست آمد .میانگین کل ضهریب روانهاب در زیرحوضههههای منطقهۀ  ،1در حهدود 1/11
محاسبه شد .همانطور که در نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ ( 1شکل-2ب) شههر کرمهان مشهاهده
میشهود ،زیرحوضههههای  4 ،11و  1ایهن منطقهه بها ارتفهاع روانهاب  11میلهیمتهر بههعنهوان
مشکلسازترین زیرحوضهها از ن ر بیشترین خطر ارتفاع رواناب و آبگرفتگی مطرحاند؛ درحالی
که زیرحوضههای  2و  5بهترتیب با ارتفاع رواناب  41و  45میلیمتر بها کمتهرین خطهر روانهاب
سطحی در این منطقه مواجهاند (شکل .)1
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جدول  .7مقادیر ضریب رواناب ،ارتفاع رواناب ،حداکثر دبی لحظهای و حجم رواناب زیرحوضههای
منطقۀ 1
حداکثر
زیرحوضه

مساحت
(هکتار)

نوع حوضه

مساحت
()km2

طول

ضریب

دبی

حوضه

رواناب

لحظهای

()m

(به )%

()Qp
()m3/s

ارتفاع
رواناب
()R
()mm

حجم رواناب
()Q
()m3

1
2
...

21511
111/1

غیرهیدرولوژیب
غیرهیدرولوژیب

1/211
1/111

445
2229

15/9
11/1

1/5
5/1

59/1
41/1

1514
3952

12

112/4

هیدرولوژیب

1/124

2191

11/2

1/1

53/1

11594

تحلیل پراکنش فضایی آبگرفتگی معابر در زیرحوضههای منطقۀ دو

میانگین کل ضریب رواناب در زیرحوضههای منطقۀ  2حدود  1/12محاسبه شد .همانطهور کهه
در نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ دو شهر کرمان مشاهده میشود (شکل-9ب) ،زیرحوضهههای ،11
 11و  1منطقههۀ شهههری بهههترتیههب بهها ارتفههاع روانههاب  13 ،11و  11میلههیمتههر ،بهههعنههوان
مشکلسازترین زیرحوضهها از ن ر بیشترین خطر ،و زیرحوضهههای  2و  1بههترتیهب بها ارتفهاع
رواناب  41و  59میلیمتر در پایینترین سطح خطر رواناب سطحی در ایهن منطقهه مطهرحانهد
(شکل .)1
جدول  .8مقادیر ضریب رواناب ،ارتفاع رواناب ،حداکثر دبی لحظهای و حجم رواناب زیرحوضههای
منطقۀ 2

زیرحوضه

1
2
...
19

ارتفاع

حجم

رواناب

رواناب

()R

()Q

()mm

()m3
1214
9511
2914

طول

ضریب

حداکثر دبی

حوضه

رواناب

لحظهای ()Qp

()m

()%

()m3/s

41951
41259

غیرهیدرولوژیب
غیرهیدرولوژیب

4/191
4/129

1121
1114

51/9
13/1

1/5
1/1

11/1
41/1

11251

غیرهیدرولوژیب

1/121

1343

11/4

1/9

12/9

مساحت
(هکتار)

نوع حوضه

مساحت
()km2

تحلیل پراکنش فضایی آبگرفتگی معابر در زیرحوضههای منطقۀ سه

ضریب متوس رواناب زیرحوضههای بارانگیر منطقۀ تحقیق با توجه بهه شهرای  ،بهین 1/55تها
 1/34بهدست آمد .میانگین کل ضریب رواناب در زیرحوضههای منطقۀ  9حدود  1/11محاسهبه
شد .همان طور که در نقشۀ ارتفاع رواناب منطقۀ  9شهر کرمان مشاهده میشهود (شهکل-4ب)،
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زیرحوضههای  11 ،21و  11این منطقه بهترتیهب بها ارتفهاع روانهاب  12 ،19و  11میلهیمتهر،
مشکلسازترین زیرحوضهها از ن ر بیشترین خطرند و زیرحوضههای  14و  5بهترتیب با ارتفهاع
رواناب  55و  51میلیمتر در پایینترین سطح خطر رواناب سطحی مطرحاند (شکل .)1
جدول  .9مقادیر ضریب رواناب ،ارتفاع رواناب ،حداکثر دبی لحظهای و حجم رواناب زیرحوضههای
منطقۀ 0
زیرحوضه

ضریب رواناب

1
2
...
21

حداکثر دبی لحظهای

ارتفاع رواناب ()R

3

حجم رواناب ()Q
3

()%

()m /s( )Qp

()mm

( )m

11/9
13/1

1/5
3/1

11/1
53/1

9521
4151

32/1

5/1

19/9
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ضریب متوس رواناب زیرحوضههای بارانگیر منطقۀ تحقیق با توجه بهه شهرای  ،بهین  1/51تها
 1/34بهدست آمد .میانگین کل ضریب رواناب در زیرحوضههای منطقۀ  4حدود  1/11محاسهبه
شد .همانطور که از نقشه ارتفاع رواناب منطقۀ  4شهر کرمان مشاهده مهیشهود (شهکل-5ب)،
زیرحوضههای  9و  12این منطقه بهترتیب با ارتفاع رواناب  12و  11میلیمتر ،مشکلسهازترین
زیرحوضهها از ن ر بیشترین خطرند و زیرحوضههای  1و  3بهترتیب با ارتفهاع روانهاب  55و 51
میلیمتر در پایینترین سطح خطر رواناب سطحی مطرحاند (شکل .)3
جدول  .10مقادیر ضریب رواناب ،ارتفاع رواناب ،حداکثر دبی لحظهای و حجم رواناب زیرحوضههای
منطقۀ 4
حداکثر
زیرحوضه

1
2
...
11

مساحت

ضریب

دبی

رواناب

رواناب

لحظهای

()R

(به )%

()Qp

(به

(به )m3/s

)mm

1/5
1/1

15/1
11/1

2451
9154

4/2

11/1

2954

مساحت

طول حوضه

()km2

()m

51955
49151

غیرهیدرولوژیب
غیرهیدرولوژیب

5/195
41911

14/9
31/1

1913
1211

29455

غیرهیدرولوژیب

2/945

11/4

351

(هکتار)

نوع حوضه

ارتفاع

حجم
رواناب
()Q
(به )m3
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شکل  .6پراکنش فضایی آبگرفتگی در سطح

شکل  .7پراکنش فضایی آبگرفتگی در سطح

معابر منطقۀ 1

معابر منطقۀ 2

شکل  .8پراکنش فضایی روانابهای مسئلهساز در

شکل  .9پراکنش فضایی روانابهای مسئلهساز

منطقۀ 0

در منطقۀ 4

شکل  .10نقشۀ تلفیقیِ توزیع و طبقهبندی محدودههای خطر آبگرفتگی معابر در شهر
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با تهیۀ نقشۀ تلفیقیِ خطر رواناب و آبگرفتگی در شهر کرمان ،توزیع منهاطق کهمخطهر تها
پرخطر مشخص شد (شکل .)11براساس نقشۀ مذکور ،در بین مناطق چهارگانۀ شهر کرمهان ،در
دامنۀ زمانی تحقیق ( )1931-35منطقۀ  9بیشترین معابر دچار آبگرفتگی را داراست؛ از اینرو
خطر آبگرفتگی معابر در این منطقه از بقیۀ مناطق بیشتر ارزیابی شد.
نتیجهگیری
براساس نقشۀ تلفیقی توزیع و طبقهبندی خطر آبگرفتگی در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان و با
توجه به تطبیق یافتههای این پژوهش با مشاهدات عینی محققان ،نتایج نههایی تجزیههوتحلیهل
وضعیت آبگرفتگی معابر در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان در جهدول  11آورده شهده اسهت .بها
توجه به اینکه تاکنون چنین تحقیقی در خصوص خطر آبگرفتگی معابر در شهر کرمهان انجها
نگرفته ،نتایج این تحقیق میتواند شهرداری کرمان را در رفهع مشهکل آبگرفتگهی پرخطهر در
معابر مناطق مختل این شهر کمب کند.
جدول  .11خطر آبگرفتگی براساس درجهبندی و اهمیت معابر در مناطق چهارگانه
منطقه

1

2

9

4

خطر آبگرفتگی براساس درجهبندی میزان و اهمیت (خیابانهای اصلی :درجه  1و خیابانهای فرعی و
کوچهها :درجۀ )2
معابر درجه 2
معابر درجه 1
خیابانهای محمود اخالقی ،شهدای پیرانشهر ،شهید رجایی،
بلوار جانباز  ،1فیروزآبادی  21 ،11 ،4و ،11
شهدای خانوک ،بلوار شهید عباسپور ،شهید باهنر ،شهدا،
باستانی پاریزی  ،9دادبین  2و  ،9مهدیه  41و
میرزارضا کرمانی ،فتحعلیشاهی ،اما خمینی (ره) ،بلوار
 ،51مدیریت  ،91فلسطین  11و فیروزه .19
سیدی و شهید ن ریزاده.
بلوار رضوان ،خیابان بحرالعلو  ،بلوار کوثر ،خیابان ثامنالحجج خیابان اقبال  ،5بلوار حمزه  ،11بلوار جهاد
کوچههای  11و .21
و بلوار پرستار.
شانزده متری آسیاب قدیم ،استاد مطهری ،19 ،4 ،1 ،1 ،5
خیابانهای شهید مصطفی خمینی  ،93سرباز
 ،41 ،45 ،93 ،41نشا  ،استقالل ،12 ،11 ،11 ،1 ،5 ،9
 24و  ،21جادة قدیم ماهان ،شهید دستغیب
مالب اشتر  ،25 ،29 ،11 ،22 ،21 ،11 ،14 ،12ابوذر ،14
 25 ،11و  ،21خیابانهای هفده شهریور  41و
 ،91 ،94 ،42 ،41 ،92 ،91 ،93 ،99 ،22 ،21 ،11 ،15ابوذر
 ،42خیا  ،میرزا آقاخان کرمانی ،59 ،51 ،43
شمالی  ،11 ،15 ،11 ،12 ،11شیخ احمد کافی ،21 ،1 ،3 ،5
،55 ،51 ،11 ،19 ،93 ،95 ،41 ،11 ،53 ،51
 ،22 ،11 ،14 ،12 ،4 ،2 ،1بلوار شهرک شهید مطهری،
 21 ،1 ،99و ،52 ،5 ، 25 ، 9 ،29 ،13 ،23
گلدشت ،9 ،3 ،11 ،11 ،14 ،12 ،15 ،19 ،11 ،1 ،5 ،9 ،4
،21 ،24 ،22 ،14 ،12 ،11 ،11 ،51 ،51 ،54
،22 ،11 ،91 ،91 ،94 ،21 ،92 ،51 ،41 ،91 ،21 ،21 ،24
 ،91 ،42بهزاد ،11 ،2 ،1 ،5 ،9 ، 3 ،19 ،11
 ،11 ،1خیابان چهارده معصو  ،پروین اعتصامی ،بلوار اما
 11 ،19 ،11 ،11 ،1 ،12و .14
حسین  21و خواجوی کرمانی .1
جادة قدیم ماهان ،هفده شهریور  41و  ،42حجتیه ،خیا ،
شانزدهمتری آسیاب قدیم و شهید یداهلل کاظمپور.

سرباز  ،21شهید دستغیب  ،21شهید دستغیب
 ،25سرباز  24و شهید دستغیب .11
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