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چكیده 
البرز  دامنه شمالی  جریان های سیالبی در حوضه های ساحلی 
که غالبًا جنگلی هستند، برخالف تصور خسارت زا است. در این 
پژوهش به  بررسی میدانی ویژگی های سیالب در این نوع حوضه ها 
با تمرکز بر روی حوزه آبخیز سراج محله شهرستان گلوگاه و علل 
نشان  مطالعه  نتایج  است.  پرداخته شده  رخ داد  این  پیامدهای  و 
می دهد که رخ داد سیالب در این حوضه نوعی سیالب واریزه ای 
متشکل از جریان سیالب به همراه رسوبات درشت دانه، گل والی 
باالی سازندهای  فرسایش پذیری  است.  درختان  و سرشاخه های 
جریان های  کم  تمرکز  زمان  و  شدید  توپوگرافی  زمین شناسی، 
سیالبی وقوع سیالب های واریزه ای را در شرایط بارش های شدید 
آسیب پذیر  نقاط  بررسی  هم چنین  می شود.  موجب  حوضه  این 
در برابر این رخ داد نشان می دهد که احداث راه های ارتباطی و 
سازه های تقاطعی آبراهه ها بدون توجه به رژیم جریان های سیالبی 
واریزه ای و ویژگی های ژئومرفیک آبخیز مشرف بر آن ها به تشدید 

خسارت های ناشی از این رخ دادها انجامیده است.

واریزه،  سیالب  شمالی،  البرز  آبخیزداری،  کلیدي:  واژه هاي 
مخاطرات محیطی.
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مقدمه 
زلزله  از  پس  که  است  طبیعی  حوادث  ازجمله  سیل  ایران  در 
عوامل  مهم ترین  از  دارد.  همراه  به  را  جانی  تلفات  بیش ترین 
حوضه ای می توان به کاربری اراضی، وضعیت زمین شناسی، شیب و 
زهکشی و به طورکلی عوامل مرفومتری اشاره نمود ]10[. شهرسازی 
و فعالیت های انسانی در حوزه های آبخیز نیز ازجمله دالیل افزایش 
تکرار این رخ دادها است ]11[. فراوانی، بزرگی رخ دادهای سیالب 
و پیامدهای ناشی از آن با توجه به ویژگی های اقلیمی حوضه ها و 
تحلیل  و  بوده  متفاوت  آن ها  مرفولوژیک  توپوگرافی و ویژگی های 
چگونگی رخ  داد و مکانیسم سیالب را از حوضه ای به حوضه دیگر 
متفاوت می کند ]9 و 13[. حوزه های آبخیز واقع در دامنه های شمالی 
البرز با توپوگرافی شدید، سازندهای زمین شناسی با نفوذپذیری کم 
و زمان تمرکز کوتاه مدت جریان های سیالبی هرساله خسارت های 
سهمگینی را به بار می آورد. خسارات به مناطق مسکونی شهری و 
روستایی، راه ها و ابنیه ی روستایی و شهری، اراضی زراعی و باغی 
و تلفات انسانی ازجمله پیامدهای سیالب در استان مازندران است 

]2، 4 و 6[.
جریان های  و  گلی  جریان های  واریزه ای،  سیالب های  وقوع 
معموالً  غلیظ  جریان های  به طورکلی  یا  واریزه ای  گلی-  مرکب 
به  زیاد  سرعت  با  و  قبلی  اخطار  بدون  و  بوده  پیش بینی  غیرقابل 
در  واریزه ای  جریان های  روی  تحقیقات  نتایج  می پیوندد.  وقوع 
دبی  باالی  تفاوت  بیان کننده  نیز  آلپ  کوه های  آبخیز  حوزه های 
حداکثر جریان های واریزه ای رخ داده در شرایط سیالب واقعی و دبی 
است.  شبیه سازی شده  نرم افزارهای  توسط  شبیه سازی شده  حداکثر 
انحراف  و  موقتی  سدهای  ایجاد  پل ها،  دهانه ی  در  جریان  انسداد 
مسکونی  مناطق  به  خسارات  ایجاد  و  آن  مجاور  نواحی  به  جریان 
حاشیه رودخانه ها و گاهی تلفات جانی نیز از سایر پیامدهای احداث 
سازه های تقاطعی بر روی آبراهه ها است که عمدتًا در هنگام وقوع 

سیالب های واریزه ای دیده می شود ]8 و 12[.
هاشمی طباطبائی و همکاران ]3[ به بررسی علل رخ داد و عوامل 
جریان  شرایط  بازسازی  و  واریزه ای  جریان های  تشکیل  در  مؤثر 
داد  نشان  آن ها  بررسی های  نتایج  پرداختند.  ماسوله  سیالب  آواری 
برای عبور قطعات بزرگ سنگ ها  باالدست  که مقاطع رودخانه در 
مناسب نبوده و قطعه سنگ بزرگی که دهانه پل را مسدود نموده است 
و باعث انحراف سیل به شهر شده است از مصالح زمین لغزش بزرگ 
حوزه منشأ گرفته است. مختارپور و همکاران ]6[ با بررسی میدانی 

mailto:Email: M.hadian@areeo.ac.ir


سال نهم- شماره 32- بهار 151400 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

به علل وقوع سیالب های واریزه ای سیزدهم آبان 1398 حوزه آبخیز 
باهدف  آن  پیرامون  محیطی  مخاطرات  و  گلوگاه  بهشهر-  ساحلی 
واریزه ای  سیالب های  تشکیل  و  سیالب  مکانیسم  اولیه  شناخت 
و  زمین لغزش ها  داد  نشان  پژوهش  میدانی  بررسی های  پرداختند. 
فرسایش های کنار رودخانه ای ازجمله مهم ترین منابع تأمین رسوب 

جریان های واریزه ای در این حوزه می باشند.
هدف از این پژوهش بررسی ویژگی و علل تشدیدکننده خسارت 
استان  آبخیز سراج محله شهرستان گلوگاه  رخ داد سیالب در حوزه 
مشاهدات  از  استفاده  با  آن  از  ناشی  پیامدهای  بررسی  و  مازندران 

جمع آوری شده بالفاصله پس از رخ داد آن ها است.

مواد و روش ها
گلوگاه  آبخیز سراج محله شهرستان  مطالعه حوزه  مورد  محدوده 
البرز قرار دارد. مساحت  استان مازندران واقع در دامنه های شمالی 
حوزه 1497.44 هکتار، طول حوزه برابر 9.53 کیلومتر و حداقل و 
حداکثر ارتفاع حوضه به ترتیب 3.01 و 1565.8 متر از سطح دریای 
درجه  و  میلی متر   502.8 حوزه  ساالنه  بارش  میانگین  است.  آزاد 
حرارت میانگین ساالنه 15.5 درجه است. شکل 1 موقعیت حوضه 
را در منطقه به صورت فتومپ و محل وقوع سیالب را نشان می دهد.
ازنظر زمین شناسی حوضه مذکور در زون ساختاری البرز مرکزی 
قرار می گیرد. عمده سنگ هاي منطقه را، واحدهای آهکی و مارنی و 
نهشته های آبرفتی مربوط به مزوزوییک و سنوزوییک تشکیل داده اند. 

شکل 2 زمین شناسی منطقه را نشان می دهد.
بنابراین برای  رخ داد بارندگی با عمق و مدت توصیف می شود؛ 
تحلیل فراوانی بارندگی، تعیین دوره بازگشت و مقادیر عمق و مدت 
آن مهم است ]11[. برای دستیابی به این مقادیر به دلیل فقدان ایستگاه 
هواشناسی  ایستگاه های  داده های  از  حوضه،  داخل  در  هواشناسی 

پیرامون منطقه مورد مطالعه استفاده شد.
با توجه به این که ایستگاه هیدرومتری در خروجی حوزه وجود 
داده های  و   SCS-CN روش   از  سیالب  برآورد  جهت  ندارد 

جمع آوری شده از ایستگاه گلورد استفاده شد.

نتایج و بحث
جدول 1 بارش بیشینه 24 ساعته در دوره بازگشت های مختلف را 

به میلی متر در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد.

جدول 1: مقادیر برآوردی بارش بیشینه 24 ساعته در دوره 
بازگشت های مختلف )میلی متر( در حوزه آبخیز سراج محله

5102550100دوره بازگشت
9/586/671/787/852/93مقدار

در جدول 2 زمان تمرکز حوضه به روش کرپیچ و در جدول 3 
مقادیر دبی اوج سیالب در دوره های بازگشت مختلف آمده است.

جدول 2: مقادیر زمان تمرکز به روش کرپیچ و پارامترهای 
مربوطه

زمان تمرکز 
کرپیچ )ساعت(

ارتفاع متوسط 
وزنی )متر(

شیب متوسط 
وزني )درصد(

مجموع طول 
آبراهه ها 
)کیلومتر(

81/079/71926/3577/104

جدول 3: دبي اوج سیالب از روش SCS-CN  در منطقه مورد 
مطالعه )مترمکعب بر ثانیه(

5102550100دوره بازگشت

213/1718/5722/14168/23066/33مقدار

رخ داد سیالب واریزه ای تیرماه 1399
در باالدست شهر گلوگاه و در روستاهای سراج محله و لمراسک و 
تیله نو در بعدازظهر روز 25 تیرماه 1399 بارشی به مقدار 70 میلی متر 
با تداوم نیم ساعت رخ داد که پس از آن سیالبی با دبی پیک حدود 
50 مترمکعب بر ثانیه در روستای سراج محله به وجود آمد و در این 

شکل 1: موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور، استان
و شهرستان )حوزه آبخیز سراج محله(

شکل 2: ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخیز 
ساحلی بهشهر– گلوگاه
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روستا باعث تخریب یک دهانه پل شد.
 این سیل در باالدست این روستاها در مسیر جاده گلوگاه به بخش

اثر حمل حجم زیاد رسوبات، در دونقطه برای ساعاتی  یانه سر در 
 باعث مسدود شدن جاده گلوگاه به دامغان و در اثر آورد و ترسیب
 حجم زیادی از رسوبات درشت دانه در محل تقاطع آبراهه با جاده
با ترافیکی شهرستان گلوگاه  ارتباط  یانه سر موجب قطع  به   گلوگاه 

روستاهای باالدست شد.

 رسوبات ناشی از این سیالب به وزن چندین تن در پایین دست و
 در محل اتصال آبراهه و جاده برجای مانده و موجب انسداد آبراهه
 شده است. در شکل 4 پهنه های واریزه ای با جورشدگی کم و ابعاد
 کوچک تر دیده می شود. این ویژگی با بررسی مختارپور و همکاران
 )1398( که سیالب آبان  ماه 1398 را در حوضه های جنگلی ساحلی

مورد بررسی قرار دادند، مطابقت دارد ]6[.

شکل4: رسوبات آواری حمل شده و یا برجای مانده با وزن زیاد در مسیر آبراهه حوزه آبخیز سراج محله مسیر یانه سر؛ سازند 
زمین شناسی شمشک در بستر آبراهه و با حساسیت بسیار باال در برابر فرسایش که عماًل احداث سازه های مهارکننده سیالب را با چالش 

روبرو می سازد.



سال نهم- شماره 32- بهار 171400 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

شکل 5: فتومپ موقعیت نقاط قطع شبکه آبراهه ای حوزه آبخیز 
سراج محله توسط جاده گلوگاه به یانه سر، انحراف جریان 

سیالبی و تصاویر رسوب گذاری آبراهه در خارج از مسیر اصلی 
)دایره های قرمز محل تقاطع و لکه های سفید محل انباشت 

رسوبات روی تصویر فتومپ دیده می شود(.

نتیجه گیری
ساحلی  حوضه  در   1399 تیرماه  سیالب  میدانی  بررسی های 
رسوبات  باالی  آورد  با  مازندران،  گلوگاه  شهرستان  سراج محله 
درشت دانه با وزن چندصد تن، ماهیت سیالب واریزه ای و پتانسیل 
شرایط  می دهد.  نشان  مناطق  نوع  این  در  را  رخ دادها  این  باالی 
زمین شناسی منطقه )شکل 2( نشان می دهد که بخش میانی حوضه 
متشکل از سازند شمشک و بهمن سنگی است؛ فرسایش پذیری باال 
در بخش هایی که در مجاورت آبراهه ها قرار گرفته است، توپوگرافی 
پتانسیل خطر  تمرکز کم جریان  های سیالبی  زمان  و  شدید حوضه 

سیالب های واریزه ای در شرایط بارش های سیل آسا را باال می برد.
لمراسک،  روستای،  در  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  هم چنین 
سراج محله و تیله نو واقع در حوزه آبخیز سراج محله نقش سازه های 
تقاطعی با تغییر در هندسه آبراهه و انسداد آن در تشدید خسارات 
و  نقد  به عنوان  را  مهم  نکته  این  می توان  که  است  اهمیت  حائز 
آبراهه ای  سیستم  به  توجه  عدم  گرفت؛  درنظر  ترویجی  توصیه ای 
حوزه آبخیز و توجه به مکانیسم ایجاد پدیده های هیدروژئومرفیک 
خسارات  تشدید  روستایی  و  شهری  زیرساخت های  توسعه  در 
حوضه های  به ویژه  شمالی  دامنه های  در  را  مخاطرات  این  پیرامون 
از  قبل  می گردد  پیشنهاد  لذا  داشت؛  خواهد  دنبال  به  البرز  ساحلی 
احداث جاده ها و برای طراحی و ایجاد آبگذرها، حتمًا به فرآیندهای 
دبی حداکثر سیالبی  مقدار  ویژه شده،  توجه  هیدروژئومرفولوژیک 
و  تنه  نیز  و  درشت دانه  رسوبات  و  واریزه ای  جریان های  با  همراه 
باالدست  حوضه های  در  بارندگی ها  از  ناشی  شناور  سرشاخه های 

محاسبه و لحاظ گردد.
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Abstract

 Delineation of Flood Characteristics in Coastal Watersheds of Mazandaran
(A Case Study of Saraj’Mahalleh Watershed) 

E.Mokhtarpour1, M. Rashidpour2 and M.A Hadian Amri*3  
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Contrary to popular belief, flood flows in the coastal watersheds of the northern hillsides of the Alborz 
which are mostly forested, cause damages. In this research, the flood characteristics in the watersheds 
have been investigated via a field study with a focus on the causes and consequences of the event in the 
Sarajmahalleh watershed of Galougah County. Results show that flood event in this watershed is a type of 
debris-mud flood consisting of coarse-grained sediments with mud and tree branches. High erodibility of 
geological formations, severe topography and low concentration time of flood currents are caused by the 
potential of debris floods in the watershed due to torrential rainfalls. Also, the study of vulnerable points 
confirms that the constructions of roads and intersection structures of waterways without considering the 
debris flow regime and regardless of the geomorphic characteristics of the watersheds overlooking them 
have intensified the damages caused by these events.

Keywords: Alborz, Northern Slope, Debris Flood, Environmental Hazard, Watershed Management.
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