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چکیده
در این پژوهش به ارزیابی مناطق مستعد وقوع سیالب و نیز بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی توسعع
نواحی سکونتگاهی شهر کابل بهسمت مناطق سیلگیر پرداخته شد .بهمنظور دستیابی به اهعدا معورد
نظر از تصاویر ماهوارة لندست ،مدل رقومی ارتفاعی بعا قعدرت تفکیع  12/5متعر  ،SRTMنقشعههعای
زمینشناسی و فاکتورهای آبوهوایی منطقه بهعنوان دادههای اولی پژوهش استفاده شد .ابزارهای مهعم
تحقیق نرمافزارهای  ArcGISو  IDRISIو مدلهعای بعهکاررفتعه در تحقیعق نیعز شعامل تلفیعق منطعق
 AHP-Fuzzyو مدل  LCMبود .این تحقیق در دو مرحلع کلعی انجعام گرفعت .در مرحلع اول ،منعاطق
مستعد وقوع سیالب با در نظر گرفتن الیههای اطالعاتی مؤثر ،شناسایی شد .در مرحل دوم ،روند توسع
نواحی سکونتگاهی شهری بهسمت مناطق مستعد سیلگیر در طعی  30سعال اخیعر ( 1990تعا )2020
ارزیابی شد .نتایج پژوهش نشان داد که شهر کابل پتانسیل سیلگیری زیعادی دارد ،بعهطعوریکعه 495
کیلومتر مربع ( 36درصد) از محدودة شهری و حاشی شهری کابل دارای پتانسعیل سعیلگیعری زیعاد و
خیلی زیاد تشخیص داده شد که اغلب شامل مناطق غربی ،شرقی و جنعوب شعرقی شعهر اسعت .نتعایج
ارزیابی روند پیشروی نواحی سکونتگاهی بهسمت مناطق مستعد سیلگیر نیز بیانگر ایعن اسعت کعه 84
کیلومتر مربع ( 24/5درصد) از محعدودة شعهری کابعل در مععرق وقعوع سعیالب قعرار دارد .معدیران و
تصمیمسازان شهری میتوانند از نتایج این پژوهش بهعنوان نقش راه بهمنظور مدیریت مخاطرات ناشعی
از بروز سیالب در محدودة شهری کابل بهره گیرند و سیاستهای الزم را بهمنظور توسع فیزیکعی شعهر
با توجه به رعایت حریم سیلگیر رودخانه بهسمت نواحی کممخاطرهتر اتخاذ کنند.
واژههای کلیدی :پهنههای سیالب ،توسع شهری ،شهر کابل ،مخاطرات محیطی.
 نویسنده مسئول

Email: smhosseini@ut.ac.ir
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مقدمه
با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی ،گسترش نواحی سکونتگاهی رونعد رو بعه رشعدی داشعته
است .این گسترش سبب افزایش حرکت نقاط جمعیتی و بدون برنام نواحی شعهری بعهسعمت
مناطق مخاطرهآمیز شده است که ممکن است خطرهای زیادی در پی داشته باشد [ .]8،11این
عامل سبب شده تا بسیاری از نواحی شهری در معرق وقوع مخاطرة سعیالب بعوده و افعزونبعر
خسارت مالی سنگین ،با خسارات جانی نیز مواجه باشند [ .]10با توجه به موارد یادشده ،تدوین
برنامههای جامع با هد مهار ،کنترل و بهرهبعرداری بهینعه بعا اعمعال اقعدامات معدیریتی ،انعواع
اقدامات مدیریتی مانند آبخیعزداری و معدیریت کعاربری اراضعی ،معدیریت مسعیر رودخانعههعا،
شناسایی مناطق مستعد وقوع سعیالب ،کنتعرل حرکعت نعواحی سعکونتگاهی بعهسعمت حعریم
رودخانهها در کاهش وقوع سیالب و کنترل آن مؤثر خواهد بود [.]6
یکی از مناطقی که در طی سالهای اخیر با روند افزایشی جمعیت مواجه شده ،شعهر کابعل
پایتخت افغانستان بوده است .موقعیت سیاسی و اجتماعی کابل سبب شده است تا در سالهای
اخیر با رشد جمعیتی زیادی مواجه شود ،بهطوریکه طی  20سال اخیعر ،جمعیعت شعهر کابعل
دوبرابر شده است .به همعین دلیعل ایعن شعهر بعهمعوازات رشعد جمعیعت ،بعا توسعع فیزیکعی
چشمگیری نیز همراه بوده است [ .]21کابل بهدلیل احاطه شدن با واحد کوهسعتان از اطعرا ،
داشتن حوض آبریز وسیع در باالدست و همچنعین قعرار گعرفتن در دشعت سعیالبی ،پتانسعیل
زیادی از نظر آسیبپذیری در برابر مخاطرات محیطی بهویژه سیالب دارد توسع فیزیکی بعدون
برنامه ،ممکن است سبب تشدید خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی بهخصوص سیالب در ایعن
شهر شود .توسع فیزیکی شهر کابل در طی سالهای اخیر بدون توجه به اصول ژئومورفولعوژی
صورت گرفته است .نوآوری تحقیق حاضر این است که افزونبر شناسایی مناطق مسعتعد وقعوع
سیالب ،روند توسع نواحی سکونتگاهی بهسمت این مناطق نیز ارزیابی شده است.
با توجه به اهمیت موضوع ،در این زمینه تحقیقات مختلفی صورت گرفته است .فرنانعدز و لعوتز
( )2010با استفاده از پنج الی اطالعاتی شامل فاصله از رودخانه ،کعاربری اراضعی ،ارتفعاع ،شعیب و
عمق کانال ،به پهنهبندی خطر وقوع سیالب در شهر توکومان 1آرژانتین پرداختند .نتایج این تحقیق
نشان داد که مناطق جنوبی شهر توکومان ،پتانسیل سیلخیزی زیادی دارد [ .]16تهرانی و همکاران
( )2014با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDMبه تعیین مناطق مستعد وقعوع
سیالب در سند پاکستان پرداختند و در نهایت نقش مناطق مستعد وقوع سیالب در سند پاکسعتان
1. Tucumán
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را تهیه کردند [ .]24یوسف و همکاران ( )2015با استفاده از مدلهای آماری دومتغیره و چندمتغیره
به ارزیابی حساسیت سیالب ناگهانی در شهر جده (عربستان سعودی) پرداختند [ .]25لعی ()2015
با استفاده از مدل نسبت فرکانس و معدل رگرسعیون لجسعتی بعه تجزیعهوتحلیعل آسعیبپعذیری
سیالبهای ناگهانی در شهرهای سئول و بوسان کرة جنوبی پرداخعت [ .]20حقعیزاده و همکعاران
( )2017با استفاده از مدل آنتروپی شانون به پیشبینی مناطق وقوع سیالب در حوضع گرگعانرود
پرداختند [ .]18کیانگ و همکعاران ( )2017بعا اسعتفاده از روشهعای آمعاری تغییعرات جمعیتعی
شهرهای آمریکا در نواحی سیلخیز را در طی سالهای  2001تا  2011ارزیابی کردند .نتایج تحقیق
نشان داد که شهرهای نیویورک و میامی نسبت به دیگر شهرها ،توسع بیشتری بعه سعمت منعاطق
1
سیلخیز داشتهاند [ .]22بورنان و همکاران ( )2019به ارزیابی مخاطرة سیل در شعهر کنسعتانتین
الجزایر پرداختنعد و در نهایعت نقشع نعواحی در مععرق مخعاطرة سعیالب را تهیعه کردنعد کعه در
برنامهریزیهای آتی برای این شهر میتوان از آن استفاده کرد [.]15
در ایران نیز مقیمی و صعفاری ( )1389بعه ارزیعابی ژئومورفولعوژیکی توسعع شعهری در قلمعرو
حوضههای زهکشی سطحی شهر تهران پرداختنعد [ .]12حسعینی و همکعاران ( )1394بعه تعیعین
پهنههای سیلگیر در رود کشکان پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که از کل مساحت سعیلگیعر
مربوط به دورة بازگشت  1000ساله 77 ،درصد آن مستعد سیلگیری با دورههای بازگشت کوتاهمدت
( 25ساله) است [ .]2قنواتی و همکاران ( )1398به جانمایی پهنههای مستعد وقوع سیالب در حوض
آبخیز قمرود پرداختند .نتایج نهایی بیانگر این است که حدود  52درصد از محعدوده ،دارای پتانسعیل
خیلی زیاد و زیاد برای ذخیرة سیالب است [ .]7آبیل و همکاران ( )1398با استفاده از معدل تلفیقعی
منطق فازی و  ،AHPمناطق بالقوه در معرق مخاطرة سیالب شهری در شهر زاهدان را تحلیل کردند
[ .]1نگهبان و همکاران ( )1398روند توسع فیزیکی شهر سنندج بهسمت مناطق مخعاطرهآفعرین را
ارزیابی کردند [ .]13غالمی و احمدی ( )1398به ریزپهنهبندی خطر سیالب در شهر المرد پرداختند.
[ .]5بررسی تحقیقات صورتگرفته در محدودة مطالعاتی بیانگر این است که در مورد رودخان کابل و
وضعیت سیلخیزی آن تحقیقاتی صورت گرفت است که از جمله آنها میتوان به پعژوهش خاتعاک و
همکاران ( )2016اشاره کرد که نقش سیلخیزی حوض رودخانه کابل را با اسعتفاده معدل از HEC-
 RASتهیه کردند .در این تحقیق حداکثر دبی برای دورههای بازگشت مختلف  10تا  1000سعال بعا
استفاده از شاخصهای توزیع گامبل ،لعو نرمعال و لعو پیرسعون محاسعبه شعد [ .]19مانعاوی و
همکاران ( )2020نیز نقش تغییرات کاربری اراضی در سیلخیعزی منعاطق شعمالی کابعل را ارزیعابی
1. Constantine
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کردند [ .]21در این تحقیق افزونبر ارزیابی مناطق مستعد وقوع سیالب و همچنین عوامعل معؤثر در
تشدید آن ،روند توسع نواحی سکونتگاهی بهسمت مناطق مستعد وقوع سیالب و همچنعین منعاطق
مستعد برای توسع سکونتگاهی در سالهای آتی ارزیابی خواهد شد.
محدودۀ پژوهش
تحقیق حاضر شامل حوض آبریز کابل است .در این تحقیق نقط خروجی آن در مناطق شعرقی
کابل در نظر گرفتعه شعده اسعت .ایعن حوضعه در شعرن افغانسعتان و از نظعر سیاسعی در بعین
استانهای کابل ،وردک ،غزنی و لوگر قرار دارد .مهمترین شهر این حوضه ،کابعل اسعت .از نظعر
ژئومورفولوژی ،بخشهای غربی حوضه را عمدتاً واحد کوهستان و مناطق پرشیب در بعر گرفتعه
است و مناطق شرقی حوضه نیز اغلب شامل واحد دشت است [ .]9از نظر آبوهعوایی نیعز ایعن
منطقه دارای تابستانهای گرم و خش و زمستانهعای سعرد و مرطعوب اسعت ،بعهطعوریکعه
میانگین دمای تابستان کابل حدود  32درج سانتیگراد و میانگین دمای زمستان آن حدود -5
درج سانتیگراد است .در شکل  1نقش موقعیت منطقه و همچنین رتبه بندی آبراهه (براساس
نظر استرهلر) در حوض آبریز کابل نشان داده شده است .براساس این نقشه ،رودخان رتبه  6که
از تالقی هم آبراهههای حوضه شکل گرفته است ،از شهر کابل عبور میکند.

شکل  .۱نقشۀ موقعیت شهر کابل در حوضۀ آبریز کابلرود
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روشهای تحقیق
این تحقیق در چند مرحله انجام گرفت که در ادامه تشریح شدهاند:
مرحلۀ اول (شناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب) :در این مرحله ،بهمنظور شناسایی
مناطق مستعد وقوع سیالب از هشت شاخص شیب ،جهعت شعیب ،ارتفعاع ،فاصعله از رودخانعه،
بارش ،تجمعی جریان ،لیتولوژی و کاربری اراضی استفاده شد .پس از تهی الیههعای اطالععاتی،
بهمنظور پهنهبندی نهایی ،الیههعای تهیعهشعده فعازیسعازی شعد .سعپس بعا اسعتفاده از نظعر
کارشناسععان و مععدل تحلیععل شععبکهای ( ،)ANPبععه الی عههععای اطالعععاتی وزن داده شععد .وزن
بهدستآمده بر روی الیهها اعمال شد و در نهایت الیههای اطالعاتی با استفاده از عملگر گامعای
فازی با هم ترکیب شدند و به این صورت ،نقش نهایی مناطق مستعد وقوع سیالب تهیه شد.
مرحلۀ دوم (تهیۀ نقشههای کاربری اراضیی) :در ایعن تحقیعق بعهمنظعور تهیع نقشع
کاربری اراضی محدودة تحقیق در طی دورههای زمانی مطالعهشده ،از تصاویر معاهوارة لندسعت
استفاده شد .تصاویر ماهوارة لندست مربوط بعه سعالهعای  2010 ،2000 ،1990و  2020بعود
(بهمنظور قابل مقایسه بودن کاربریهای اراضی ،هم تصاویر مورد نظر مربوط بعه معاه جعوالی
است) .برای تهی نقش کاربری اراضی سالهای  1990و  2000از تصعاویر معاهوارة لندسعت ،5
برای تهی نقش کاربری اراضی سال  2010از تصاویر معاهوارة لندسعت  7و بعرای تهیع نقشع
کاربری اراضی سالهای  2020از تصاویر ماهوارة لندست  8استفاده شد .قبل از تهی نقشههای
کاربری اراضی ،بهمنظور افزایش دقت کار ،پیشپردازشهای الزم روی تصاویر اعمال شد .بهطور
کلی پیشپردازش دادهها شامل دو مرحل کلی تصحیحات رادیومتریع و تصعحیحات هندسعی
است [ .]13پس از پیشپردازش تصاویر ،نمونههای تعلیمعی بعرای محعدودة مطالععاتی در پعنج
کالس نواحی سعکونتگاهی ،اراضعی کشعاورزی ،اراضعی بعایر ،مراتعع و پهنع آبعی تعریعف شعد.
نمونههای تعلیمی پس از تعریف به شیوة رقومی کردن روی صفحه تولید و تفکیع شعدند .بعا
تعیین نمونههای تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال ،نقشههای کاربری اراضی محعدودة
تحت مطالعه سالهای  2010 ،2000 ،1990و  2020تهیه شد .در جدول  1مشخصات تصاویر
و میزان دقت نقشههای کاربری اراضی نشان داده شده است.
جدول  .۱مشخصات تصاویر استفادهشده
ردیف
1
3
5
7

تاریخ
1990/07/02
2000/07/13
2010/07/01
2020/07/04

ماهواره
لندست 5
لندست 5
لندست 7
لندست 8

سنجنده
TM
TM
ETM
OLI

صحت کلی
91
93
93
94

ضریب کاپا
0/88
0/90
0/91
0/93
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مرحلۀ سوم (آنالیز تغییرات کاربری اراضی) :در ایعن پعژوهش بعه منظعور آنعالیز تغییعرات
کاربری اراضی از مدل  LCM1استفاده شد .به این صورت که نقشعههعای کعاربری اراضعی ،وارد
نرمافزار  IDRISIشدند و سپس تغییرات صورتگرفته تجزیهوتحلیل شد .با توجعه بعه اینکعه در
این پژوهش تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی مدنظر است ،روند تغییرات کاربریهعای دیگعر
به کاربری نواحی سکونتگاهی در طی سالهعای  1990تعا  2020ارزیعابی شعد .پعس از آنعالیز
تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی ،روند تغییرات این کاربری بهسعمت منعاطق مسعتعد وقعوع
سیالب ارزیابی شعده و سعپس بعا اسعتفاده از معدل  ،LCMرونعد تغییعرات بعرای سعال 2050
پیشبینی شد .در شکل  2نمودار گردشی مراحل تحقیق نشان داده شده است.

شکل  .2نمودار گردشی مربوط به دادهها ،ابزارها ،مدلها و روشهای استفادهشده در تحقیق

بحث و نتایج
پتانسیلسنجی مناطق مستعد وقوع سیالب در محدودۀ شهری کابل
الف) بررسی شاخصهای مؤثر

بهمنظور شناسایی مناطق مستعد وقوع سیالب در محدودة شهری کابعل نیعز از هشعت پعارامتر
استفاده شد .در ادامه به تشریح وضعیت این پارامترها در محدودة شهری کابل پرداخته شد:
1 . Land change modeler

ارزیابی مخاطرات توسع سکونتگاههای شهر کابل بهسمت مناطق مستعد سیالب

235

پارامترهای ژئومورفولوژی :محدودة شهری کابل بین ارتفاع  1700تا  3192متری از سطحدریا قرار دارد .بررسی وضعیت طبقات ارتفاعی شهر کابعل بیعانگر ایعن اسعت کعه بخعش زیعادی از
محدودة شهر در طبق ارتفاعی کمتر از  1900متر قرار دارد .بهطور کلی ارتفاع محدودة شهری کابل
از غرب به شرن کاهش مییابد ،بر این اساس مناطق شرقی کابل پتانسیل سیلگیری بیشتری دارند.
بررسی وضعیت شیب شهر کابل بیانگر این است که بخش زیادی از محدودة شهر در طبقات شعیب
کمتر از  10درصد قرار گرفته است .بررسی نقش مذکور نشان میدهد که شهر کابعل از اطعرا بعه
دامنههای پرشیب منتهی میشود و بهصورت کلی مناطق جنوبی و غربی این شهر بعهدلیعل شعیب
بیشتر ،کمتر در معرق مخاطرة سیالب قرار دارنعد .همچنعین بعا توجعه بعه اینکعه شعهر کابعل در
جهتهای مختلف توسط واحد کوهستان احاطه شده ،محدودة شهر در جهتهعای شعیب مختلفعی
توسعه یافته است .بررسی وضعیت جهتهای شیب منطقه بیانگر این است کعه جهعتهعای شعیب
جنوبی و شمالی ،بخش زیادی از محدودة شهر را در برگرفتهاند.
پارامترهای هیدرواقلیمی :در این پژوهش از پارامترهای فاصله از رودخانه ،بارش و تجمععیجریان رودخانه بهعنوان عوامل مؤثر استفاده شد .قعرار گعرفتن شعهر کابعل در منعاطق نزدیع بعه
خروجی حوضه سبب شده است که رودخانههای منتهی به شهر دبی زیادی داشته باشعند کعه ایعن
مسئله سبب تشدید وضعیت سیلگیری این شهر شده است .بررسی وضعیت شبک زهکشی منطقه
بیانگر این است که بخشهای زیادی از شهر کابل در فاصل کمتر از  1کیلعومتری از رودخانعه قعرار
دارند که با توجه به شیب کم محدودة شهری کابل ،این مناطق پتانسیل سیلگیعری زیعادی دارنعد.
رودخان کابل بهدلیل اینکه رودخان اصلی حوض آبریز کابل است ،دارای جریان تجمعی بیشعتری از
دیگر رودخانههای منطقه است و به همین دلیل ،دبی جریان بیشتر و در نتیجه پتانسیل سیلگیری
بیشتری دارد .بررسی وضعیت تجمعی رودخانههای منطقه بیانگر این است که منعاطق غربعی شعهر
کابل دارای بیشترین میزان تجمعی جریان رودخانه است .بنابراین از نظعر شعاخص بعارش ،منعاطق
غربی محدودة شهری کابل پتانسیل سیلگیری بیشتری دارند.
پارامترهای پوشش زمین :کاربریهای اراضی اثر مهمی در افزایش پتانسیل سیلگیعریمناطق دارند .بررسی وضعیت کاربری اراضی منطقه بیانگر این اسعت کعه کعاربری سعکونتگاهی
بخشهای زیادی از مناطق اطرا رودخانهها را در بر گرفته است که با توجه به پتانسعیل زیعاد
این کاربری برای وقوع سیالب ،به این کاربری بیشترین امتیاز داده شده است .همچنعین نقشع
مذکور بیانگر این است که بخشهای زیادی از محدوده را مراتع و اراضی بایر در برگرفتعه اسعت
که پوشش گیاهی کم این کاربریها سبب افزایش پتانسیل سیلگیری منطقه شده اسعت .نعوع

236

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،3پاییز 1400

لیتولوژی نیز اثر مهمی در میزان نفوذپذیری و رواناب دارد .بررسی وضعیت لیتولعوژی محعدودة
شهری کابل بیانگر این است که بخشهایی از منطقه را مناطق دارای لیتولوژی آندزیت و بازالت
در بر گرفته است که نفوذپذیری کم و پتانسیل رواناب زیادی دارند .همچنین بخعش زیعادی از
منطقه را که منطبق بر واحد دشت است رسوبات آبرفتی در بر گرفته است که نسبت به آندزیت
و بازالت ،نفوذپذیری بیشتری دارند.
ب) فازیسازی و وزندهی به الیههای اطالعاتی

پس از تهی الیههای اطالعاتی ،الیهها فازیسازی شدند کعه در شعکل  3نشعان داده شعده اسعت.
براساس نقش مذکور ،به مناطق دارای ارتفاع و شیب کم ،نزدی به رودخانه ،جهتهعای شعمالی،
نزدی به رودخانه ،کاربری سکونتگاهی ،لیتولعوژی نفوذناپعذیر ،بعارش و تجمععی جریعان بیشعتر،
ارزش نزدی به  1و به مناطق دارای ارتفاع و شعیب زیعاد ،جهعتهعای جنعوبی ،دور از رودخانعه،
کاربری کشاورزی ،لیتولوژی نفوذپذیر ،بارش و تجمعی جریان کم ،ارزش نزدی به صفر داده شعد.
الیههای اطالعاتی پس از فازیسازی ،بر مبنای نظر کارشناسان (پعنج متخصعص ژئومورفولعوژی از
دانشگاههای تهران و کابل) وزندهی شدند که در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  .3نقشۀ فازیسازیشدۀ الیههای اطالعاتی
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شکل  .4وزن الیههای اطالعاتی براساس مدل AHP

ج) ترکیب الیههای اطالعاتی

الیههای اطالعاتی پس از فازیسازی وارد نرمافزار  IDRISIشدند و سپس وزن بهدسعتآمعده از
طریق مدل  AHPروی الیهها اعمال شد و در نهایت این الیههعا بعا هعم ترکیعب شعده و نقشع
نهایی مناطق مستعد وقوع سیالب تهیه شد (شکل  .)5براساس نقش نهایی ،بخشهعای زیعادی
از محدودة شهری کابل در طبق پتانسیل سیلگیری خیلی زیاد قرار دارد.

شکل  .5نقشۀ پتانسیل بخشهای سیلگیر محدودۀ شهری کابل

در جدول  2و شکل  ،6مساحت و درصد مساحت طبقات نشعان داده شعده اسعت .براسعاس
نتایج 495 ،کیلومتر مربع معادل  35/9درصد از مساحت محدوده در طبق بعا پتانسعیل زیعاد و
خیلی زیاد قرار دارد .این بخشها بیشتر شامل مناطق با شیب و ارتفاع کم و همچنعین منعاطق
نزدی به رودخانه است.
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جدول  .2مساحت و درصد مساحت طبقات
پتانسیل سیلگیری

مساحت

درصد مساحت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

174
195
515
197
298

12/6
14/1
37/3
14/3
21/6

ارزیابی روند توسعۀ نواحی سکونتگاهی بهسمت مناطق مستعد وقوع سیالب
الف) تهیۀ نقشههای کاربری اراضی

بررسی وضعیت تغییرات کاربری اراضی منطقه بیانگر این است که این کعاربریهعا بعا تغییعرات
زیادی مواجه شده است (شکل  .)6براساس نتایج (جدول  ،)3وسعت کاربری نواحی سکونتگاهی
در سال  130/3 ،1990کیلومتر مربع بود که در سال  2000به  147/4کیلومتر مربع ،در سعال
 2010به  182/9کیلعومتر مربعع و در سعال  2020بعه  205/1کیلعومتر مربعع افعزایش یافعت.
تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی بیانگر این است کعه ایعن کعاربری در طعی دورة  30سعاله
حدود  75کیلومتر مربع افزایش داشته اسعت .بعرخال کعاربری نعواحی سعکونتگاهی ،کعاربری
اراضی کشاورزی روند کاهشی داشته ،بهطعوری کعه در سعال  1990مسعاحت کعاربری اراضعی
کشاورزی  77/2کیلومتر مربع بود که این میزان در سعال  2000بعه  ،87/2در سعال  2010بعه
 67/8و در سال  2020به  49/5کیلومتر مربع کاهش یافت .دلیل اصلی کاهش مساحت کاربری
اراضی کشاورزی ،توسع نواحی سکونتگاهی است .کاربری اراضی بایر نیز در دورة زمانی معدنظر
با تغییرات زیادی مواجه شد .اراضی بایر در کنار توسع نواحی سکونتگاهی ،تحت تأثیر شعرایط
اقلیمی منطقه نیز قرار داشت .در سال  1990این کاربری  123/3کیلومتر مربع وسعت داشعت
که در سال  2000به  137/7کیلومتر مربع ،در سال  2010به  166/6کیلومتر مربع و در سعال
 2020به  244/4کیلومتر مربع افزایش یافت .کاربری مراتع نیز تحت تأثیر روند افزایشی نواحی
سکونتگاهی و تغییرات اقلیمی بود و در طی سالهای  1990تعا  ،2020رونعد کاهشعی داشعت،
بهطوری که این کاربری در سال  1052/9 ،1990کیلعومتر مربعع وسععت داشعت کعه در سعال
 2000به  1011/4کیلومتر مربع ،در سال  2010به  966/3کیلومتر مربع و در سعال  2020بعه
 884/5کیلومتر مربع کاهش یافت .کاربری پهن آبی مربوط به دریاچ پشت سد قرغه است که
در طی سالهای تحت مطالعه با تغییرات چندانی مواجه نبوده است.
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شکل  .6نقشۀ کاربریهای اراضی منطقۀ پژوهش در طی سالهای  ۱990تا 2020
جدول  .3مساحت کاربریهای اراضی منطقۀ پژوهش از سالهای  ۱990تا ( 2020کیلومتر مربع)
نوع کاربری

۱990

2000

20۱0

2020

سکونتگاهی
کشاورزی
بایر
مراتع
پهنه آبی

130/3
77/2
123/3
1052/9
0/7

147/4
87/2
137/7
1011/4
0/7

182/9
67/8
166/6
966/3
0/7

205/1
49/5
244/4
884/5
0/8

ب) آنالیز تغییرات صورتگرفته از دیگر کاربریها به کاربری نواحی سکونتگاهی

با توجه به اینکه در این پژوهش روند تغییرات نواحی سکونتگاهی بهسعمت منعاطق سعیلگیعر
مدنظر است ،روند تغییرات دیگر کاربریها به کاربری نعواحی سعکونتگاهی در طعی سعالهعای
 1990تا  2020ارزیابی شد .در جدول  ،4تغییرات صورتگرفته نشان داده شده است .براسعاس
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نتایج ،از سال  1990تا  ،2000کاربری نواحی سکونتگاهی  17/1کیلومتر مربع افعزایش داشعته
است که از این میزان 2/1 ،کیلومتر مربع مربوط به کاربری کشاورزی 8/2 ،کیلومتر مربع مربوط
به کاربری اراضی بایر و  6/8کیلومتر مربع مربوط به کاربری مراتع بوده است .از سال  2000تعا
 ،2010کاربری نواحی سکونتگاهی  35/5کیلومتر مربع افزایش داشته است کعه از ایعن میعزان،
 11/7کیلومتر مربع مربوط به کاربری کشاورزی 6/4 ،کیلومتر مربع مربوط بعه کعاربری اراضعی
بایر و  17/4کیلومتر مربع مربوط به کاربری مراتع بوده است .از سال  2010تا  ،2020کعاربری
نواحی سکونتگاهی  22/2کیلومتر مربع افزایش داشته است که از این میزان 4/9 ،کیلومتر مربع
مربوط به کاربری کشاورزی 3/5 ،کیلومتر مربع مربوط به کاربری اراضعی بعایر و  13/8کیلعومتر
مربع مربوط به کاربری مراتع بوده است .با توجعه بعه معوارد معذکور ،از سعال  1990تعا ،2020
کاربری نواحی سکونتگاهی  74/8کیلومتر مربع افزایش داشته اسعت کعه از ایعن میعزان18/7 ،
کیلومتر مربع مربوط به کاربری کشاورزی 18/1 ،کیلومتر مربع مربوط به کاربری اراضعی بعایر و
 38کیلومتر مربع مربوط به کاربری مراتع بوده است .در این پعژوهش بعهمنظعور ارزیعابی بهتعر
تغییرات صورتگرفتعه از سعایر کعاربریهعا بعه کعاربری نعواحی سعکونتگاهی ،نقشع تغییعرات
صورتگرفته در طی دورههای زمانی مطالعهشده نشان داده شده اسعت (شعکل  .)7نتعایج ایعن
بخش نشان داده است که تغییرات کاربری اراضی در محدودة شهری کابل بدون توجه به قلمرو
تأثیرگذاری مخاطرات طبیعی از جمله سیالب و رعایعت حعریم رودخانعه کابعلرود در محعدودة
شهری بوده و این عامل سبب شعده اسعت کعه در بسعیاری از منعاطق مسعتعد وقعوع سعیالب،
کاربریهای اراضی از جمله اراضی کشاورزی به کاربری نواحی سکونتگاهی تغییر یابد که همین
مسئله ،پتانسیل مخاطرهپذیری شهر کابل را بیشتر کرده است.
جدول  .4ارزیابی تغییرات سایر کاربریها به کاربری نواحی سکونتگاهی (کیلومتر مربع)
نوع تغییر

۱990-2000

2000-20۱0

20۱0-2020

۱990-2020

کشاورزی به سکونتگاهی
بایر به سکونتگاهی
مراتع به سکونتگاهی
مجموع

2/1
8/2
6/8
17/1

11/7
6/4
17/4
35/5

4/9
3/5
13/8
22/2

18/7
18/1
38
74/8
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شکل  .7نقشۀ تغییرات سایر کاربریها به کاربری نواحی سکونتگاهی در طی دورههای زمانی
مطالعهشده

ج) ارزیابی روند افزایشی نواحی سکونتگاهی بهسمت مناطق سیلگیر

روند افزایشی جمعیت در محدودة شهری کابل سبب شده اسعت تعا در طعی سعالهعای اخیعر،
بخشهای زیادی از نواحی سکونتگاهی بهسمت منعاطق سعیلگیعر پیشعروی کننعد .بعهمنظعور
ارزیابی میزان پیشروی صورتگرفته ،ابتدا مناطق سیل گیعر محعدودة پعژوهش در بخعش قبعل
شناسایی و سپس ،نواحی سکونتگاهی واقع در این محدوده در طی دورههعای زمعانی مشعخص
شد (شکل  .)8نتایج بیانگر این است کعه بخعشهعای زیعادی از نعواحی سعکونتگاهی محعدودة
پژوهش در طبق با پتانسیل خیلی زیاد وقوع سیالب قرار دارند .نتعایج ارزیعابی رونعد پیشعروی
نواحی سکونتگاهی بهسمت مناطق سیلگیر بیانگر این است که در سال  48/2 ،1990کیلعومتر
مربع از محدودة شهری کابل در طبق با پتانسیل سیلگیری خیلی زیاد قرار داشعته اسعت کعه
این میزان در سال  2000به  58/9کیلومتر مربع ،در سال  2010به  80/9کیلعومتر مربعع و در
سال  2020به  84کیلومتر مربع افزایش یافته داشته است (جدول  .)5نتایج ارزیعابیهعا بیعانگر
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این است که روند افزایشی جمعیت بهسمت مناطق سیلگیر در حال فزونی است که این مسئله
مستلزم مدیریت و کنترل بیشتری است.

شکل  .8روند افزایشی نواحی سکونتگاهی بهسمت مناطق سیلگیر در طی دورههای زمانی مطالعهشده
جدول  .5مساحت نواحی سکونتگاهی واقع در طبقات مستعد وقوع سیالب (کیلومتر مربع)
سال

۱990

2000

20۱0

2020

مساحت

48/2

58/9

80/9

84

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش بهطور کلی بیانگر دو واقعیعت اسعت :نخسعت اینکعه حوضع آبریعز رودخانع
کابلرود در باالدست شهر کابل بهدلیل وضععیت هیعدروژئومورفولوژی منطقعه ،دارای پتانسعیل
سیلگیری زیادی است؛ و دوم اینکه در روند توسع فیزیکی نواحی سکونتگاهی ایعن شعهر ،بعه
قلمرو تأثیرگذاری مخاطره سیالب و حریم سیلگیر رودخانه توجه نشده است .نوآوری تحقیعق
حاضر ،ارزیابی روند توسع فیزیکی نواحی سکونتگاهی و همچنین پیشبینی حرکت ایعن رونعد
بهسمت مناطق سیلخیز بوده است .براساس نتایج این پژوهش 495 ،کیلومتر مربع از محعدودة
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شهری و حاشی شهری کابل که بیشتر شامل بخشهای میانی ،غربی ،شعرقی و جنعوب شعرقی
شهر کابل است ،پتانسیل سیلگیری زیادی دارد .این مناطق بهدلیل شیب و ارتفاع کم ،جریعان
تجمعی و نزدیکی به حریم رودخانه ،مستعد قرارگیری در پهنههای سیالبی هستند .نتعایج ایعن
پژوهش همانند پژوهش خاتاک و همکاران ( ،)2016نشان داده است که بخشی از جمعیت شهر
کابل ،بهویژه مناطق میانی آن در معرق وقوع سیالب است و همچنین همانند پژوهش ماتعاوی
و همکاران ( )2020نشان داده است که تغییرات کاربری اراضی در مناطق شمالی شهر کابل که
شامل نواحی شهری توسعهیافته است ،یکی از دالیل پتانسیل زیاد تولید رواناب سطحی در ایعن
مناطق است .نتایج این پژوهش در راستای تکمیل تحقیقات پیشین ،افزونبر شناسایی منعاطق
مستعد وقوع سیالب ،روند تغییرات کاربری اراضی و توسع نواحی سکونتگاهی بهسمت منعاطق
سیلگیر در محدودة حوض شهری کابل را نیز مشخص کرده است .با توجعه بعه اینکعه منعاطق
مرکزی و جنوبی شهر کابل ،پتانسیل باالیی از نظر قرارگیعری در پهنعههعای سعیالب رودخانع
کابلرود دارند ،پیشنهاد میشود با توجه به دیگر مخاطرات ژئومورفولوژیع احتمعالی (بعهویعژه
زمینلغزش و زمینلرزه) روند توسع فیزیکی شهر کابل بهسمت سایر مناطق (از جمله منعاطق
شمالی) شهر متمرکز شود.
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت گروه جغرافیای طبیعی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران تألیف شعده کعه
بدین وسیله از آنها تشکر میشود.
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