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چكیده 
دشت های سیالبی رودخانه ها اراضی حاصل خیزی هستند که 
مورد توجه انسان قرار گرفته و انسان ها همواره خواستار توسعه 
دشت های  مدیریت  و  حفاظت  رو  این  از  می باشند.  مناطق  این 
بازه ی  یک  ابتدا  تحقیق  این  در  است.  ضروری  امری  سیالبی 
کرمانشاه  استان  در  گاماسیاب  رودخانه  از  کیلومتری   80 تقریبا 
ابتدا با استفاده از دو تصویر سنجنده  مورد بررسی قرار گرفت. 
OLI و sentinel برای اراضی حاشیه رودخانه به روش شی گرا 
طبقه بندی صورت گرفت. نتایج صحت سنجی نشان داد که نقشه 
حاصل از سنجنده sentinel نسبت به سنجنده OLI از صحت 
و دقت باال تری برخوردار است. بنابراین برای شبیه سازی دشت 
 sentinel سنجنده  تصویر  از   100 و   50  ،25 دوره های  سیالبی 
 95 از  بیش  دوره ها  تمامی  در  که  داد  نشان  نتایج  شد.  استفاده 
درصد مساحت های استخراج شده مربوط به دو کاربری زراعت 
آبی و دیم است، عالوه بر این کاربری مسکونی در دوره ی 25 
رودخانه  حاشیه  روستا های  همگی  که  است  هکتار   2/29 ساله 
هستند، از این رو الزم است که با وضع قوانین و اجرای مقررات 
عمران دشت های سیالبی که یکی از مکانیزم های مستقیم کنترل 
کاربری اراضی در این مناطق می باشد، کاربری نادرست اراضی 
حریم  و  گردیده  تبدیل  آن  مجاز  کاربری  به  رودخانه  اطراف 
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مقدمه
سیالب ها، بالیای طبیعی پر هزینه ای هستند که باعث مرگ و میر، 
و  نقل  و  حمل  ارتباطی،  خطوط  به  خسارات  و  مالی  خسارات 
در  طبیعی  بالیای  همه  درصد   40 می شوند.  حیاتی  زیر ساخت های 
سراسر جهان و نیمی از مرگ و میر ناشی از بالیای طبیعی مربوط به 
و شدید  استثنایی  مخاطره، جریانی  نوع  این   .]9[ سیالب ها هستند 
لبریز شده و خارج  از بستر طبیعی رودخانه  است که ممکن است 
شود ]24[. از دشت های ساحلی تا مناطق حاره ای، شمالگان، بیابان 
بنابراین  و محیط های کوهستانی سیالب ها ممکن است روی دهد، 
 .]17[ دارد  وجود  سیالب  مخاطرات  طبیعی  محیط های  بیش تر  در 
اساسًا مهم ترین علت وقوع سیالب، پراکنش جغرافیایی دشت های 
سیالبی رودخانه ای و خطوط پست ساحلی است که در طول آن ها 
به وجود می آورد  اسکان بشر  برای  را  جاذبه ها و شرایط مساعدی 
]18,22[. فرآیند های مداوم پیشروی و پسروی باعث ایجاد تغییرات 
جابجایی  می شود.  دیگر  بازه ی  به  بازه ای  از  رودخانه  مجرای 
یکی  طرفین،  به  رودخانه ها  جریان  مسیر  تغییرات  و  کانال  جانبی 
از علل اصلی گسترش دشت های سیالبی، فرسایش کناری و تخلیه 
کناری  فرسایش  اثر  در  به رودخانه ها  خاک های دشت های سیالبی 
است. توسعه مناطق شهری و روستایی، تبدیل اراضی و بهره برداری 
موجب  اخیر  دهه های  در  طبیعی  منابع  عرصه های  از  بیش ازحد 
تغییر در خصوصیات و شرایط هیدرولوژیک حوزه های آبخیز شده 
شده  تغییر  دستخوش  رودخانه ها  هیدرولوژیک  رژیم  آن  به تبع  و 
بوده  بیش ازحد ظرفیت رودخانه  رواناب  ایجاد  آن  اثرات  از  است. 
که به صورت سیالب های مخرب قابل مشاهده است ]10[. تغییرات 
)جنگل زدایی،  اراضی  کاربری  تغییر  شامل  انسان  فعالیت  از  ناشی 
جریان  نحوه  دست کاری  سدسازی،  شهرگرایی(،  و  مفرط  چرای 
داخل حوضه، برداشت شن و ماسه و بهره برداری از آب رودخانه 
برای آبیاری و مصارف دیگر می باشد. دست کاری حوضه های طبیعی 
می تواند  دام  چرای  و  زراعت  قبیل  از  مختلف  کاربری های  برای 
موجب افزایش رواناب و در نتیجه تشدید تخریب و خندقی شدن 
به  منجر  رودخانه  بستر  از  ماسه  و  شن  برداشت  شود.  آبراهه ها 
ژئومورفولوژی دشت سیالبی می شود.  و  آبراهه  تغییرات چشم گیر 
پس از برداشت شن و ماسه چاله های بزرگ حفاری به جا می ماند 
که به طور غیر طبیعی عمیق بوده، موجب اسارت آبراهه می شوند. 
آن  در  که  دانست  گیری  تصمیم  فرآیند  یک  می توان  را  طبقه بندی 
داده های تصویری به فضای کالس های مشخص انتقال می یابند. پس 
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طبقه بندی یک نگاشت از فضای چند طیفی به فضای عوارض است. 
هر  و  می کنند  ایجاد  تصویر  مختلف  باند های  را  طیفی  فضای چند 
هر  که  می شود،  تعریف  بردار  به صورت یک  فضا  این  در  پیکسل 
باند خاص نشان می دهد  پیکسل را در یک  بردار مقدار  این  عضو 
]11[. در این میان نقشه پهنه بندی سیالب برای دوره های بازگشت 
نمایش  برای  که  است  نقشه هایی  متداول ترین  از  یکی  مختلف 
پتانسیل مخاطرات در دشت سیالبی مورد استفاده قرار می گیرد ]6[. 
قابلیت  و  اخیر  سال های  در   GIS علم  سریع  پیشرفت  به  توجه  با 
باالی رایانه ها در حل مسائل پیچیده و حجیم، استفاده از GIS برای 
نیل به این اهداف افزایش پیدا کرده است تا جایی که امروزه برای 
GIS مرسوم  از  پهنه بندی سیالب، استفاده  افزایش دقت و سرعت 
شده و انجام پهنه بندی به صورت دستی و با روش های قدیمی، بدون 
به کارگیری GIS معنایی ندارد ]5[. غفاری و امینی ]13[ در مطالعه ای 
از سیستم  استفاده  با  به مدیریت دشت سیالبی رودخانه قزل اوزن 
نتایج نشان داد کل مساحت تحت  اطالعات جغرافیایی پرداخته اند 
تأثیر سیل  در دوره بازگشت 200 سال، 86/14 در صد آن متعلق به 
دوره های بازگشت زیر 25 سال می باشد. رضایی مقدم و همکاران 
سیالب های  مورفولوژیکی  تحلیل  و  پهنه بندی  از  استفاده  با   ]20[
رودخانه قره سو نشان دادند، با رخداد سیالبی با دوره بازگشت 25 
ساله، مساحتی در حدود 1085 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات 
و حاشیه رودخانه به زیر آب رفته و خساراتی را برای کشاورزان 
این منطقه به وجود خواهد آورد. یمانی و همکاران ]23[ در تحقیقی 
اقدام به پهنه بندی سیالب با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 
کرمانشاه  استان  غرب  در  واقع  توتشامی  رودخانه  حوضه ی  در 
کردند. نتایج نشان داد وسعت حریم فرایند های سیالبی در دوره های 
خصوصیات  تأثیر  تحت  توجهی  قابل  میزان  به  مختلف،  بازگشت 
ژئومورفولوژیک کانال و دشت سیالبی است. عبد اهلل زاده و همکاران 
محدودیت های  به  سرزمین  آمایش  چارچوب  در  تحقیقی  در   ]1[
نتایج  پرداختند.  کاربری مسکونی  توسعه  بر روی  از سیالب  ناشی 
آن ها نشان داد که 3/4 درصد از مساحت منطقه به کاربری مسکونی 
بازگشت، مساحت مناطق تحت  افزایش دوره  با  اختصاص دارد و 
تحقیقی  در   ]19[ همکاران  و  پناهی  می یابد.  افزایش  سیالب  تأثیر 
به تعیین حریم رودخانه گاماسیاب پرداختند. آن ها برای شبیه سازی 
سیالب از نرم افزار HEC_RAC استفاده کردند. نتایج آن ها نشان 
داد میزان خسارت سیالب 100 ساله نسبت به 25 ساله به طور متوسط 
بیش از 25/6 درصد بوده است. از تحقیقات صورت گرفته می توان 
یک  رودخانه  سیالبی  دشت  پیشروی  که  نمود  جمع بندی  این طور 
معضل زیست محیطی، اکولوژیکی و مدیریتی است. بر همین اساس 
روش ها و مدل های مختلفی به منظور بررسی آن ارائه شده است، در 
این میان علم سنجش از دور همواره یکی از بهترین روش های مطالعه 
رودخانه های  از  یکی  گاماسیاب  رودخانه  است.  بوده  رودخانه ای 
اخیر  سال های  طی  در  رودخانه  این  است  کرمانشاه  استان  اصلی 
و  است  کانال خود شده  الگوی  و  در شکل  زیادی  تغییرات  دچار 

هر بازه از رودخانه از نظر شکل و پالن رودخانه با بازه های دیگر 
بسیار متفاوت است. از سوی دیگر توسعه فعالیت های انسانی مانند 
و  رودخانه  کنار  در  ساز  و  ساخت  ایجاد  و  ماسه  و  شن  برداشت 
حفاظت از خطوط ساحلی و تغییرات کاربری اراضی باعث تغییر در 
ماهیت اراضی حاشیه رودخانه شده است. در این مطالعه تغییرات 
اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب در سه دوره بازگشت 25، 50 و 
تصاویر  از  مستخرج  اراضی  کاربری  نقشه  از  استفاده  با  ساله   100
با  حقیقت  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  پایش  مورد  ماهواره ای 
اعمال نقشه های پهنه بندی سیالب دروه های مختلف بر نقشه کاربری 
اراضی به مطلوب مورد نظر می رسیم. بر این اساس تحقیق حاضر 
  OLIسنجنده های تصاویر  از  حاصل  نقشه های  ارزیابی  با  ابتدا  در 
و sentinel که به روش شی گرا طبقه بندی شده اند و اعمال شیپ 
به  مذکور  نقشه های  روی  بر  مختلف  بازگشت  دوره های  فایل های 
شناسایی و استخراج دشت های سیالبی در دوره های مختلف برای 
نقش سنجش  تحقیق  این  در  می شود.  پرداخته  گاماسیاب  رودخانه 
از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پژوهش های قبلی 
برجسته است. در حقیقت هدف از تحقیق حاضر استفاده از تصاویر 
ماهواره ای و فن سنجش از دور در تعریف فضای حاشیه سیالب در 
دوره های بازگشت مختلف می باشد تا بتوان بر اساس آن، مدیریت 

علمی سیالب را انجام داد.

روش شناسی تحقیق
معرفی منطقه ی مورد مطالعه

کیلومتری  واقع در 21  از چشمه های آهکی  گاماسیاب  رودخانه 
شمالی  دامنه های  از  همدان  استان  در  واقع  نهاوند  شرقی  جنوب 
این  می گیرد.  سرچشمه  گاماسیاب  سراب  نام  به  گرین  ارتفاعات 
رودخانه از سمت نهاوند با جهت شرقی – غربی وارد شهرستان های 
کنگاور، هرسین و بیستون کرمانشاه شده و سپس در بیستون با طی 
کردن کوهستان وارد منطقه فرامان شده و با جهت شمالی جنوبی به 
مسیر خود ادامه می دهد و پس از دریافت آب سایر شاخه های فرعی 
 .]21[ می پیوندد  قره سو  به  مجاور  حوضه های  سطحی  جریانات  و 
برای انجام این مطالعه یک بازه ی 80 کیلومتری از رودخانه انتخاب 
47ْ و  تا 47″ 40′  شده است که در طول جغرافیایی 43″ 20′ 47 
است.  گرفته  قرار   34ْ  23′  38″ تا   34ْ  10′  47″ عرض جغرافیایی 

شکل 1 موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.
داده های مورد استفاده

در این تحقیق از تصویر ماهواره ای لندست 8 برای ماه آگوست 
2018 مصادف با مرداد 1397 با قدرت تفکیک 30 متر و هم چنین 
4 باند مرئی و مادون قرمز نزدیک با قدرت تفکیک 10 متر ماهواره 
 1397 مرداد  با  مصادف   2018 آگوست  ماه  برای   Sentinel-2A
استفاده شده است. الزم به ذکر است تصاویر اخذ شده فاقد هرگونه 
دشت  کاربری های  استخراج  و  بررسی  برای  می باشند.  ابر  پوشش 



سال هشتم- شماره 29- تابستان 211399 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

سیالبی در سه دوره ی 25، 50 و 100 ساله از shapefile های این 
دوره ها، که در نرم افزار HEC-RAS توسط آب منطقه ای شهرستان 
صحنه تهیه شده اند، استفاده شده است. عالوه بر این از عکس های 
جغرافیایی  سازمان  از  که   ،1/40000 مقیاس  با   1382 سال  هوایی 
و   1/25000 توپوگرافی  نقشه های  و  شده  تهیه  مسلح  نیروهای 
داده های SRTM، 90 متری برای بررسی موقعیت رودخانه استفاده 
شده است. الزم به ذکر است عکس های هوایی منطقه مورد مطالعه بر 
اساس نقشه های توپوگرافی 1/25000 مختصات دار شده اند. در این 
عملیات از نقاط مشترک در عکس و نقشه توپوگرافی نظیر خطوط 
این  طی  در  که  آبراهه ای  شبکه های  و  کوهستان  یال های  جاده ای، 

مدت تغییری نداشته اند استفاده شده است.
روش تحقیق

در فرآیند تصحیحات اتمسفری گام اول محاسبه مقدار رادیانس 
به فرآیند تصحیحات اتمسفری مورد  از مقدار رادیانس  می باشد و 
نظر خواهیم رسید. بدین خاطر تصحیحات اتمسفری انجام می شود، 
امواج  محدوده ی  در  الکترومغناطیس  امواج  و جذب  پخش  اثر  که 
برای  تحقیق  این  در   .]15[ شود  برده  بین  از  قرمز،  مادون  و  مرئی 
 SNAP در نرم افزار sen2cor تصویر سنتینل با استفاده از افزونه ی
 ،ENVI افزار  نرم  از  استفاده  با  مربوطه  لندست  تصویر  برای  و 
تصحیح اتمسفری با روش FLAASH انجام شد. به این معنی که 
تصویر به رادیانس )با استفاده از رابطه 1( و بازتاب )با استفاده از 

رابطه 2( تبدیل شد.
Lλ = ML Qcal + ALرابطه )1(

ρλ = ( π Lλ dرابطه )2(
2 ) / ( Esun cosθ )

که در آن Lλ معرف رادیانس طیفی در باالی اتمسفر، بر حسب 
W/(m2 × sr × μm) )وات بر متر مربع در استرادیان در میکرومتر(، 

ML و AL رادیانس، Qcal باند خام و ρλ معرف بازتاب، Esun میانگین 

بر  )وات   W/(m2 ×μm) بر حسب  برفراز جو  بازتابش خورشید 
درجه،  بر حسب  خورشیدی  اوج  زاویه   θ کیلومتر(،  در  مربع  متر 
d فاصله زمین تا خورشید و π نیز 3/141592 می باشد ]15[. برای 
طبقه بندی نیز از روش شی گرا که نسبت به روش های پیکسل پایه 
از صحت و دقت بیش تری برخوردار است استفاده شده است. اولین 
مجزا،  اشیا  ایجاد  و  تصویر  قطعه بندی  شی گرا،  طبقه بندی  در  گام 
متشکل از پیکسل های همگن است. هدف اصلی قطعه بندی تصویر، 
بر  تصویر،  بزرگ  اشیا  تشکیل  برای  اشیا  ریز  یا  پیکسل ها  تلفیق 
روش،  این   ]12[ است  تصویر  مکانی  و  طیفی  ویژگی های  اساس 
اشیا  بنابراین  ایجاد می کند،  معیار همگنی  اساس  بر  را  اشیا تصویر 
میانگین  از جمله  بیش تری  اطالعات  پیکسل،  با  مقایسه  در  تصویر 
شی تصویری برای هر باند، مقادیر میانه، مقادیر حداقل و حداکثر، 
نسبت باندی، واریانس اطالعات مربوط به شکل اشیا، ویژگی های 
بافتی و ویژگی های آماری پیکسل ها و هم چنین روابط بین اشیا و 
الیه های موضوعی را دارا هستند ]7[. برای طبقه بندی شی گرا در این 
بر  تصویر  قطعه بندی  فرآیند  ابتدا  تعریف کالس ها  از  پیش  تحقیق 
اساس شکل، رفتار طیفی، اطالعات آماری پدیده ها و هم چنین تن 
رنگ و ... صورت گرفت. پس از مرحله قطعه بندی، بر پایه ساختار 
با  و   eCognition نرم افزار  در  شده  نوشته  کدهای  مراتبی  سلسله 
تکنیک آنالیزگر شی گرا، به منظور شناسایی و تفکیک کاربری اراضی 
انجام می شود. طبقه بندی شی گرا دارای مزایایی چون افزایش دقت 
طبقه بندی توسط طبقه بندی کننده های ساده به علت داشتن اطالعات 
می باشد. جهت  پایه  پیکسل  کننده های  طبقه بندی  به  نسبت  مفید تر 
ارزیابی صحت و مقایسه نقشه های حاصل، از صحت کلی و ضریب 
کاپا استفاده شده است. زمانی که نمونه برداری از پیکسل ها به عنوان 

شکل 1: منطقه مورد مطالعه
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الگوی کالس های طیفی یا اطالعاتی صورت می گیرد، ارزیابی بازتاب 
طیفی کالس ها و تفکیک پذیری آن ها نیز تواما قابل انجام است ]3[. 
بیانگر سطح اعتماد به نقشه استخراج شده بوده و  دقت طبقه بندی 
در نقشه های کاربری اراضی بدست آمده از تصاویر سنجش از دور 
نقشه  بهترین  انتخاب  از  بعد   .]4[ باشد  درصد   85 حداقل  بایستی 
 shapefile طبقه بندی بر اساس صحت کلی و ضریب کاپا با اعمال
های دشت سیالبی حاصل از نرم افزار HEC-RAS بستر و دشت 
سیالبی رودخانه گاماسیاب در دوره های بازگشت مختلف به خوبی 
مقطع  مطالعه،  مورد  منطقه  از  بخش هایی  در  می شود.  شبیه سازی 
عرضی کانال وسیع و کم عمق است. به طوری که تغییرات کم در 
سطح آب منجر به ایجاد تغییرات بیش تر در موقعیت مرز های کانال 
مناطق  و  لخت  خاک  بین  کنتراست  ایجاد  برای  بنابراین  می گردد. 
و  رودخانه  کانال  تشخیص  برای  هم چنین  و  گیاهی  پوشش  دارای 
بارزسازی  بارز سازی مثل  از روش های مختلف  دشت سیالبی آن 
لبه، بسط خطی اشباع، Density Slice و Tasseled Cap استفاده 

شد. شکل 2 مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد.

نتایج
در این تحقیق پیش از تعریف کالس ها و طبقه بندی ابتدا فرآیند 
آماری  اطالعات  طیفی،  رفتار  شکل،  اساس  بر  تصویر  قطعه بندی 
صورت   ... و  رقومی1  عدد  مقدار  رنگ،  تن  هم چنین  و  پدیده ها 
گرفت. در واقع هدف از قطعه بندی، تقسیم یک تصویر به بخش های 

1. Digital number

مختلفی است، که به طور ایده آل مطابق با عوارض روی زمین است. 
به ویژگی های  از اطالعات مربوط  در تحقیق حاضر در قطعه بندی 
هندسی کالس های کاربری اراضی شامل مقیاس، شکل و فشردگی 
بر روی دو تصویر سنجنده OLI و sentinel استفاده شد. این فرآیند 
با روش قطعه بندی چند مقیاسه2 انجام شد. برای این منظور با تجزیه 
و  شکل  مقیاس،  پارامتر های  با  تصویر  قطعه بندی  نتایج  تحلیل  و 
فشردگی متفاوت، که در جدول 1 آمده است تفکیک مکانی تصویر 
منطقه مورد مطالعه با آزمون و خطا جهت قطعه بندی تصویر مورد 
نظر انجام شد و در نهایت قطعه بندی مقیاس 20 و ضریب شکل و 
فشردگی 0/5 برای هر دو تصویر به عنوان بهترین جواب انتخاب شد. 

شکل 3 این قطعه بندی را برای سنجنده OLI نشان می دهد.

جدول 1: پارامترهای مؤثر در قطعه بندی چند مقیاسه
مقیاسضریب شکلضریب فشردگی

0/80/220

0/50/520

0/70/330

0/40/630

0/60/440

0/80/240

2.  Multirsolution

شکل 2: فلوچارت روش کار
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یک  پیکسل های  سگمنت(  یا  )شی  قطعه  یک  روش  این  در 
است.  همگون  آن ها  مکانی  و  طیفی  ویژگی های  که  است  ناحیه 
تصویر  ویژگی های  استخراج  از  است  عبارت  شی گرا  طبقه بندی 
اشیا  آوردن  بدست  مکانی جهت  مدل سازی همبستگی های  بوسیله 
)ناحیه بندی( و تخصیص کل پیکسل های درون شی به یک کالس با 
استفاده توام از اطالعات محتوایی بدست آمده )مانند: شکل، اندازه 
و ...( و مدل سازی همبستگی های طیفی )اطالعات پیکسل ها( جهت 
طبقه بندی تصویر است. با بازدید های میدانی و ارزیابی شرایط منطقه 
مورد مطالعه، این منطقه به شش کالس به قرار زیر طبقه بندی شد: 
1- کشت آبی 2- کشت دیم 3- کوهستان 4- مرتع 5- مسکونی 
بر روی تصاویر  را  نتایج طبقه بندی شی گرا   4 آبی. شکل  پهنه   -6

انتخاب  برای  شد  گفته  قبال  که  همان طور  می دهد.  نشان  مربوطه 
بهترین طبقه بندی صحت کلی و ضریب کاپا می تواند معیار مناسبی 
برای این امر باشد. بعد از نمونه برداری برای تصاویر صحت سنجی 
صورت گرفت. نتایج نشان داد که تصویر sentinel با ضریب کاپای 
برخوردار  باال تری  از صحت   OLI سنجنده  تصویر  به  نسبت   0/9

است. جدول 2 به این مهم پرداخته است. 

جدول 2: بررسی صحت طبقه بندی شی گرای سنجنده های مورد استفاده
سنجندهصحت کلیضریب کاپا

0/9092/39Sentinel

0/8992/63OLI

شکل 3: قطعه بندی تصویر OLI با مقیاس 20 و ضریب شکل و فشردگی 0/5

sentinel و OLI شکل 4: نتایج حاصل از الگوریتم طبقه بندی شی گرا بر روی سنجنده های
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جمله:  از  محققانی  یافته  با  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  مقایسه 
آل-احمد و حمص ]2[، چین و همکاران ]8[ و خضری احمد آباد 
و سلیمانی ]16[ که در این مطالعات طبقه بندی شی گرا را به عنوان 
کرده اند،  معرفی  اراضی  کاربری  نقشه  تهیه  دقیق ترین روش جهت 
مطابقت دارد. نتایج نشانگر دقیق بودن تکنیک شی گرا با بکار گیری 
پارامتر های تأثیر گذار و توسعه قوانین جهت اصالح طبقه بندی اولیه 
شی گرا را به اثبات می رساند. عالوه بر این مزیت استفاده از روش های 
شی گرا نسبت به روش های پیکسل پایه، آن است که، در این روش  
عالوه بر اطالعات طیفی و داده های آماری، می توان از شاخص های 
متعدد دیگری از جمله شکل، بافت، رنگ، ابعاد و ارتفاع پدیده ها در 
تهیه نقشه  کاربری اراضی استفاده نمود. هم چنین باید اشاره کرد که 
که روش طبقه بندی شی گرا برای داده هایی با قدرت تفکیک مکانی 
باال توسعه پیدا کرده است. بعد از انجام طبقه بندی با روش شی گرا 
از  بهتر  فهم  و  اطالعات  استخراج  به منظور  باالتر(،  دقت  دلیل  )به 
کاربری ها، نتایج به دست آمده به صورت نقشه تهیه گردید. از آن جا 
که تصویر طبقه بندی شده سنجنده sentinel به روش شی گرا دارای 
صحت کلی و ضریب کاپای باالتری نسبت به تصویر طبقه بندی شده 
سنجنده OLI می باشد، بنابراین از این سنجنده برای بررسی دشت 
و  مطالعه  مورد  منطقه  بازدید  از  بعد  استفاده شد.  سیالبی رودخانه 
انطباق و اعمال shapefile های دشت سیالبی دوره های بازگشت 
سیالبی  دشت های  طبقه بندی،  از  حاصل  نقشه  روی  بر  مختلف 
به ترتیب   7 و   6  ،5 شکل های  شد.  شبیه سازی  خوبی  به  رودخانه 
دشت سیالبی )سطح سیل گیری( دوره های بازگشت 25، 50 و 100 
ساله را برای منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. عالوه بر این مساحت 
هر یک از کاربری ها در دوره های بازگشت مورد مطالعه در جدول 

3 آمده است.
 100 و   50  ،25 بازگشت  دوره های  های   shapefile اعمال  با 
سیل گیر  مناطق  نمایش  امکان  طبقه بندی  از  حاصل  نقشه  بر  ساله 
اطراف رودخانه و اراضی تحت تأثیر سیل بخوبی امکان پذیر گشته 
و می توان منطقه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد، بدین 
شرایط  و  یافته  افزایش  نتیجه گیری  و  تفسیر  تحلیل،  توان  وسیله 
وقوع سیل را متصور شد. بر اساس جدول 3 کاربری مسکونی در 
دوره ی 25 ساله 2/29 هکتار معادل تقریبی 23000 متر مربع است که 

همگی روستا های حاشیه رودخانه هستند. این مساحت در دوره های 
بازگشت 50 و 100 ساله بیش تر می شود و در صورت طغیان رودخانه 
می تواند عالوه بر خسارت مالی خسارت های جانی جبران نا پذیری 
با رخداد سیالبی  نتایج نشان می دهد  این روستا ها وارد کند.  بر  را 
با دوره بازگشت 25 سال )مبنای تعیین بستر رودخانه( مساحتی در 
حدود 2249 هکتار از اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب به زیر آب 
رفته و خساراتی را برای کشاورزان این منطقه به وجود خواهد آورد. 
به عبارت دیگر ورود کشاورزان به بستر و حریم رودخانه گاماسیاب 
در برخی مقاطع سبب کاهش عرض مجرای رودخانه )تنگ شدگی 
مجرا( و همچنین کاهش ظرفیت انتقال جریانات سیالبی می شود که 
این به نوبه خود سبب افزایش ریسک خطرات ناشی از سیالب های 
بزرگ است. برای کالس کوهستان در هر سه دوره این اعداد و ارقام 
از خطای طبقه بندی  ناشی  اغماض هستند،  قابل  ناچیز و  بسیار  که 
در  اراضی  کاربری  نقشه  از  آمده  بدست  نتایج  اساس  بر  می باشد. 
سطح  ساله   100 تا   25 بازگشت  دوره های  به  مربوط   GIS محیط 
سیل گیری 20/35 درصد افزایش را نشان می دهد، که از این مقدار 
به دو کالس کشت آبی و  به ترتیب مربوط  194 و 238/71 هکتار 
دیم است. این آمار نشان می دهد که بهره برداران بخش عمده ای از 
به  طبیعی  گیاهی  پوشش  از  و  داده  کاربری  تغییر  را  دشت سیالبی 
کاشت شامل گونه های زراعی )غالت و حبوبات( تبدیل نموده اند، 
مورد  دولتی  سازمان های  سوی  از  سیالبی  دشت  که  زمانی  تا  لذا 
حراست و حفاظت قرار نگیرد وضعیت موجود همواره ادامه خواهد 
داشت. در حال حاضر، سیالب ها یکی از بزرگ ترین تهدیدات امنیت 
اجتماعی و توسعه پایدار هستند که برآورد می شود هر ساله زندگی 
20 تا 300 میلیون انسان را تحت تأثیر قرار می دهند ]14[. با توجه به 
نقشه های دشت سیالبی بدست آمده می توان هیدرولیک رودخانه و 
سیالب های رخ داده در دشت سیالبی را شبیه سازی کرد. به عبارت 
دشت  مدیریت  برای  مفیدی  ابزار  سیالب  پخش  مدل های  دیگر 
سیالبی هستند. این توانایی در پیش بینی سیالب در کاهش پتانسیل 
اطراف  اراضی  کاربری های  از  به صورت حفاظت  خسارت سیالب 
دشت  اطراف  در  ساکن  مردمان  آگاهی  سطح  بردن  باال  رودخانه، 
سیالبی و جلوگیری از ساخت و ساز ها در محدوده ممنوعه دشت 

سیالبی بسیار مفید خواهد بود. 

جدول 3: مساحت کاربری های مختلف در دوره بازگشت 25، 50 و 100 ساله برحسب هکتار
کاربریدوره بازگشت 25 ساله دوره بازگشت 50 ساله دوره بازگشت 100 ساله 

کشت آبی1089/951014/95895/95
کشت دیم1494/391406/211255/68

کوهستان3/573/282/25
مرتع67/1861/4747/56
مسکونی6/235/302/29
پهنه آبی45/8845/6845/65

سطح سیل گیری )هکتار(2707/202536/892249/38
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شکل 5: دشت سیالبی دوره بازگشت 25 ساله رودخانه گاماسیاب

شکل 6: دشت سیالبی دوره بازگشت 50 ساله رودخانه گاماسیاب



سال هشتم- شماره 29- تابستان 261399 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

بحث و نتیجه گیری 
رودخانه  کناری  فرسایش  ایجاد  در  انسان  که  مواردی  جمله  از 
گاماسیاب نقش داشته است نحوه استفاده از اراضی حاشیه و دشت 
سیالبی رودخانه است. در طول مسیر رودخانه از تراس های کناری 
برای زراعت گندم و برنج به طور فزآینده ای استفاده شده است. طی 
بخشی  که  گردید  آمد مشخص  به عمل  اراضی  این  از  که  بازدیدی 
تراس  اولین  از  استفاده  اثر  در  کناری و دشت سیالبی  فرسایش  از 
کناری رودخانه است. عالوه بر تأثیر ادوات کشاورزی، غرقابی بودن 
زراعت هایی مثل برنج در فصل تابستان، یک شیب هیدرولیکی در 
وجود  به  رودخانه  عمودی  دیواره  به سمت  االرض  تحت  قسمت 
آورده است. عالوه بر این برداشت بی رویه و غیر اصولی شن و ماسه از 
بستر رودخانه، گاهی سبب خارج شدن رودخانه از مسیر طبیعی خود 
گردیده و همین امر باعث پیشروی و پسروی دشت سیالبی رودخانه 
گردیده است. با توجه به نقشه های پهنه بندی دشت سیالبی و عرض 
رودخانه و بررسی داده های به دست آمده، اختالف بین دو دوره ی 
بازگشت 25 و 50 ساله تقریبا 288 هکتار و این مقدار برای دوره های 
50 و 100 تقریبا 170 هکتار است، بنابراین در این رودخانه روند 
افزایشی خسارت و سطح سیل گیر در دوره های بازگشت 25 تا 50 
ساله نسبت به دوره های بازگشت 50 تا 100 ساله دارای سیر صعودی 
سریع تری می باشد. در تمامی دوره ها بیش از 95 درصد مساحت های 
استخراج شده مربوط به دو کاربری زراعت آبی و دیم است، چرا 
که  هستند  حاصل خیزي  اراضي  رودخانه ها،  سیالبي  دشت هاي  که 
مورد توجه انسان قرار گرفته و انسان ها همواره خواستار توسعه این 

مدیریت دشت هاي سیالبي  و  این رو حفاظت  از  مي باشند.  مناطق 
امري ضروري است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که 
از کل مساحت تحت تاثیر سیل 100 ساله، 83/09 درصد آن مستعد 
سیل گیري توسط سیل های 25 ساله مي باشد. به طوری که کشاورزان 
کیفیت و کمیت خوب محصوالت زراعی و وجود  دلیل  به  منطقه 
دشت های سیالبی وسیع در اطراف بستر فصول خشک رودخانه، با 
پذیرفتن خطرات موجود تا نزدیکی بستر رودخانه پیشروی نموده و 
باعث افزایش احتمال خسارات ناشی از سیل گیری شده اند. در واقع 
امروزه بیش تر مشکالت مربوط به سیل، ساخته دست بشر و ناشی از 
عدم شناخت درست رفتار رودخانه در شرایط سیالبی و عدم رعایت 
کاربری صحیح اراضی می باشد. در واقع دشت های سیالبی بخشی از 
خود رودخانه می باشند که در زندگی اقتصادی ساکنان منطقه اهمیت 
به سزایی داشته و بنابراین جهت تضمین حفظ زندگی و سرمایه های 
موجود الزم است که رودخانه در تراز های مشخصی نگه داشته شود 
گردد.  خطرناک  مناطق  در  توسعه  و  پیشروی  از  مانع  این که  یا  و 
مقررات عمران  اجرای  و  قوانین  با وضع  که  است  این رو الزم  از 
دشت های سیالبی، کاربری های نادرست اراضی اطراف رودخانه به 
کاربری های مجاز آن تبدیل گردیده و حریم رودخانه مشخص گردد. 
بر اساس مطالب عنوان شده می توان نتیجه گرفت نقشه های حاصل از 
شبیه سازی دشت سیالبی، ضمن شناساندن مناطق مستعد فرسایش و 
سیل گیری، بعنوان وسیله ای قانونی در کنترل مدیریت کاربری اراضی 
استفاده  مورد  زیست،  محیط  حفاظت  و  توسعه  برنامه ریزی های  و 
قرار گیرند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاربری نامناسب 

شکل 7: دشت سیالبی دوره بازگشت 100 ساله رودخانه گاماسیاب
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اراضی و پیشروی بی رویه اراضی زراعی در حاشیه و حریم رودخانه 
و هم چنین تجاوز به بستر رودخانه می تواند باعث افزایش دبی پیک 
سیالب ها و در نتیجه افزایش عمق و سطح پهنه های سیل گیر گردد.
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  Flood plains rivers are fertile lands that are considered by humans and people are always demanding 

the development of these areas. Therefore, protection and management of flood plains is essential. In this 
research, an interval of about 80 kilometer from the Gamasiab River in Kermanshah province was studied. 
First, using OLI and sentinel sensor for marginal lands classification object oriented method. The results of 
the verification showed that the sentinel sensor map is more accurate than the OLI sensor. So, to simulate 
the flood plain, periods 25, 50, and 100 of the sentinel sensor image were used. The results showed that 
in all periods, more than 95 percent of the extracted areas are related to two waterland fields and dryland 
fields, because flood plains of the rivers are fertile lands that are considered by humans and humans are 
always demanding the development of these areas. In addition, residential properties in the 25 period are 
2/29 hectare, all of which are riverside villages, Hence, it is necessary that by establishing the rules and 
implementation of the civil regulations of flood plains, which is one of the direct control mechanisms of 
land use in these areas, Incorrect use of the land around the river has become its authorized use and the river 
boundaries have been identified.
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