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چكیده 
اولویت بندی زیر حوضه ها از لحاظ پتانسیل سیل خیزی و تهیه 
نقشه های پهنه بندی کمک فراوانی به مدیریت سیالب و شناخت 
آبخیز  حوزه  که،  این  به  توجه  با  می نماید.  آسیب پذیر  مناطق 
صفارود به منطقه شهری شهرستان رامسر منتهی می شود، کنترل 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  مولد  مناطق  شناسایی  و  سیل 
مناطق  سیل خیزی  پتانسیل  تعیین  تحقیق،  این  از  هدف  است. 
برای  پهنه بندی  نقشه های  تهیه  و  مطالعه  مورد  حوضه  مختلف 
هر زیرحوضه ی آن بوده است. بدین منظور در ابتداحوزه آبخیز 
مورد نظر، به هفت واحد هیدرولوژیکی تقسیم و سپس اقدام به 
شناسایی واحدهای سنگ شناسی در این حوضه گردید. حدود 97 
از  از 15 درصد و 62/23 درصد  باالتر  درصد از حوضه شیبي 
منطقه مورد بررسی بیش از 45 درصد پوشش گیاهی دارد. پس 
از تعیین ارزش کمی عوامل، اقدام به بررسی پتانسیل سیل خیزی 
گردید.   GIS محیط  در  همپوشاني  از روش شاخص  استفاده  با 
اساس  بر  آبخیز  حوزه  حوضه هاي  زیر  اولویت بندي  نهایت  در 
پوشش  درصد  و  اراضی  کاربری  شیب،  لیتولوژیکی،  واحدهای 
گیاهی صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 
حدود 26/36 درصد از مساحت حوضه در پهنه زیاد و 13/74 
قرار  سیل خیزی  پتانسیل  لحاظ  از  زیاد  خیلی  پهنه  در  درصد 
دارند. نتایج حاصل از اولویت بندی زیر حوضه ها، نشان داد که 
و  درصد   5/41 با  جواهرده  زیرحوضه  و  محله  زیرحوضه الت 
80/39 درصد پتانسیل سیل خیزی در پهنه های زیاد و خیلی زیاد 
به ترتیب مناطقی هستند که دارای کمترین و بیشترین پتانسیل در 

تولید سیل در داخل حوزه آبخیز صفارود می باشند. 
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مقدمه
خسارت های  ساله  هر  طبیعي،  بالیاي  از  یکي  عنوان  به  سیل 
زیادی به اراضی کشاورزی، عرصه های منابع طبیعی، زیرساخت های 

اقتصادی و... وارد می کند و نقش زیادي در فرسایش خاک دارد.
بررسي ها در ارتباط با سیالب های منطقه نشان مي دهد که همواره 
آبخیزنشینان این حوضه با مشکل سیل خیزي روبرو بوده اند. به عنوان 
واحد   40 تخریب  مانند  خساراتی  باعث   1369 سال  سیل  نمونه 
مسکوني، بخشی از پل و 60 باب مغازه در شهر رامسرگردید. 2 نفر 
نیز جان خود را  از دست دادند. قطع بیرویه درختان جنگلي و شیب 
زیاد حوضه سبب شده که تنه درختان از داخل حوضه وارد رودخانه 
شده و دهانه پل را ببندد و خرابي هاي زیادي را ببار آورد. هم اکنون 
نیز در مواقع سیالبي، آب رودخانه تخته سنگ هاي بزرگي را با خود 
حمل نموده و باعث تخریب اراضي مرتعي، جنگلي و کشاورزي و 

مسکونی مي گردد.
 با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و اهمیت این موضوع در استان 
مازندران، حوزه آبخیز صفارود به عنوان یکي از حوضه هاي سیل خیز 
داده های  تحلیل  و  تجزیه  در   ]16[ عنایتی  و  یمانی  گردید.  انتخاب 
بهجت  و  فشند  ژئومورفولوژیک حوضه های  مقایسه  طریق  از  سیل 
آباد در استان قزوین به این نتیجه رسیدند که حوضه بهجت آباد ازنظر 
ژئومورفولوژی نسبت به حوضه فشند مراحل تکاملی بیشتری را طی 
نموده است. همچنین حوضه فشند از نظر ویژگی های مورفومتریک به 
شکل دایره نزدیکتر می باشد و از قابلیت سیل خیزی بیشتری برخوردار 
است. در صورتی که حوضه های کشیده ای مانند حوضه بهجت آباد 
با نسبت انشعابات متراکم تر از زمان تاخیر باالتری برخوردار بوده 
انجام  با   ]3[ بروکز و همکاران  دارد.  و ضریب سیل خیزی کمتری 
مطالعاتی در زمینه تاثیر جنگل تراشی روی حجم و دبی سیالب به 
این نتیجه رسیدند که قطع پوشش جنگلی اگرچه ممکن است موجب 
عدم  دلیل  به  امر  این  مواقع  بعضی  در  لیکن  گردد،  افزایش سیالب 
همزمانی دبی اوج زیرحوضه های باالدست، می تواند موجب کاهش 
دبی اوج نیز گردد. رضایی کلج ]10[، شدت سیلخیزی زیرحوضه های 
کن را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق پارامترهایی نظیر 
متوسط،  شیب  اراضی،  کاربری  حوضه،  وسعت  بارندگی،  شدت 
ضریب شکل و زمین شناسی بخش های مختلف حوضه جهت مقایسه 
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و رتبه بندی از نظر سیل خیزی مورد توجه قرار گرفته است. ملکیان 
مناطق  که  رسیدند  نتیجه  این  به  اخترآباد  در حوضه  همکاران]8[  و 
پتانسیل سیل خیزی زیاد در پهنه هایی با شیب بیش از 60 درصد  با 
قرار دارند. ضمنا پوشش گیاهی مناسب، خاک تکامل یافته و تراوایی 
بیشتر در قسمت مرکزی و پایین دست حوضه شرایط سیل خیزی را 
کاهش داده اند. عبدي ]1[ با استفاده از روش SCS و سیستم اطالعات 
جغرافیایي پتانسیل سیل خیزي حوضه زنجانرود را مورد مطالعه قرار 
داد. در این تحقیق براي برآورد تولید رواناب از روش شماره منحني 
(CN) استفاده گردید و نقشه پتانسیل سیل خیزي حوضه تهیه گردید. 
ثقفیان و خسروشاهی]12[ در تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي 
سیل خیزي واحدهاي هیدرولوژیک حوضه سد گلستان، به این نتیجه 
مدل هاي  و   )GIS(جغرافیایي اطالعات  سامانه  تلفیق  با  که  رسیدند 
هیدرولوژیک مي توان اثر متقابل عوامل فیزیوگرافیک و اقلیمي را بر 
در  با  و  داد  قرار  بررسي  مورد  آبخیز  پتانسیل سیل خیزي حوزه هاي 
نظر گرفتن همزماني دبي اوج، اولویت بندي سیل خیزي زیرحوضه ها 
را به نحو مطلوب انجام داد. سووان ورکامتورن]15[ اثرات تغییرات 
کاربری اراضی را روی الگوی سیالب در نواحی پایین دست حوضه با 
استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-1 و GIS مورد ارزیابی قرار داده 
است. نامبرده با شبیه سازی هیدروگراف های سیل در گذشته و آینده با 
افزایش و کاهش سطح جنگل های حوضه نشان داد زمانی که مساحت 
جنگل کاهش پیدا می کند رواناب حوضه و زیرحوضه ها بیشتر می شود. 
شش  معرفي   ضمن   یک  مطالعه  موردي   همکاران]5[در  و  قائمي  
 عامل  تأثیر گذار بر سیالب  شامل: عمق  بارندگي ، زمان  بارندگي ، عمق 
 برف  انباشته ، شیب  و  شکل  حوضه ، جنس  زمین  و پوشش  گیاهي  و 
ارزش  گذاري  کمي  آن ها با نظر کارشناسي ، شدت  سیل خیزي زیر 
حوضه هاي رودخانه کرخه را تعیین  نمودند. از آن جا که  شش  عامل 
افزایش  یا  کاهش   بر  یکساني   تأثیر  این  مطالعه  از  بررسي  در   مورد 
 سیالب  و سیل  خیزي  زیر حوضه ها برخوردار نبودند، لذا وزني مستقل 
 به  ترتیب  اهمیت  این  عوامل  در نظر گرفته  شد تا بدین  ترتیب  مقدار 
عددي  شدت  سیل خیزي  واحدهاي هیدرولوژیکي  قابل  مقایسه  گردد.

حسینی مرندی]6[ در ارزیابي فرسایش پذیري و سیل خیزي حوزه 
تکتونیک  و  نفوذپذیري  شناسي،  سنگ  عامل  سه  اساس  بر  آبخیز 
)مطالعه موردي حوزه آبخیز زیردان( به این نتیجه رسیده است که 
بیش از 60 درصد سطح حوزه آبخیز دارای شدت سیل خیزي زیاد تا 
خیلي زیاد می باشد. ایسالم و سادو ]7[ در تحقیقي به کمک داده هاي 
سنجش از دور، پوشش گیاهي، زمین شناسي، فیزیوگرافي و شبکه 
مقدار  نقشه ها  این  نمودند.  تهیه  را  سیل  هاي خطر  نقشه  زهکشي 
سلولي  واحد  هر  براي  مستقل  طور  به  را  سیل  از  ناشي  خسارت 
سیل  تاثیر  فراواني  یا  و  سیل  از  ناشي  آب  عمق  صورت  به  نقشه 
پیش بیني مي کنند. ثقفیان و فرازجو]13[ درتعیین مناطق مولد سیل و 
اولویت بندی سیل خیزی در حوضه سد گلستان به این نتیجه رسیدند 
که شناسایي مناطق سیل خیز در درون حوضه داراي اهمیت بسیاري 
سیل  در  الزاما  بیشتر،  مساحت  دارای  زیرحوضه  وهمچنین  بوده 

خروجی تاثیر بیشتری ندارد. 

مواد و روش ها
 50  منطقه مورد بررسی در بین طول هاي جغرافیایي˚50 وَ  25 تا̊ 
َو 39 و عرض هاي جغرافیایي ˚36 و َ 47 تا˚ 36 و َ 57 واقع شده 
باشد. سنگ شناسی  داراي مساحتي معادل 13995/65هکتار مي  و 
منطقه تا حدود زیادی تعیین کننده شدت و ظرفیت نفوذپذیری بوده 
شناسی  سنگ  ویژگی های  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  رواناب  و 
است.  تاثیرگذار  حوضه  مشخصات  روی  بر  مستقیم  غیر  طور  به 
محدودة مورد مطالعه بخشي از رشته کوه البرز است و از نقطه نظر 
البرز  مجموعة  از  چین خوردگي ها  روند  و  تکتونیک،  چینه شناسي، 
تبعیت مي کند. پرکامبرین قدیمي ترین سازند زمین شناسي در حوضه 
را  هکتار   60/48 که حدود  دولریت  و  گابرو  سنگ هاي  از  و  بوده 

اشغال نموده اند، تشکیل شده است.  
است  تشکیل شده    (Pr) و سیلت سنگ  آهک  از  پرمین  واحد 
جزء  و  نموده اند  اشغال  را  مساحت  از  هکتار   648/07 حدود  که 
تشکیالت روته می باشند. در واحد تریاس جنس زمین ازدولومیت و 
سنگ آهک (TRe) مي باشد که حدود 1638 هکتار از سطح حوضه 
را اشغال کرده است. این واحد جزء سازند الیکا می باشد. در واحد 
ژوراسیک، جنس زمین از رس سنگ، سیلت سنگ و ماسه سنگ با 
 )cg(کنگلومرا (Js) حدود 4952 هکتار و  از زغال  میان الیه هایی 
سازند  جزء  واحد  این  هکتارمي باشد.   5712 حدود  مساحتی  با 
شمشک می باشد. دردوره کرتاسه در بعضي از قسمت هاي حوضه، 
سنگ آهک اربیتولین دار وشیل )KL1( به مساحت حدود 97/22 
با مساحتی حدود109   (k2v) بازي  هکتار و سنگ های آتشفشانی 
تیز  سازند  جزء  واحد  این  پوشانده اند.  را  حوضه  سطح  از  هکتار 
کوه می باشد. رسوب هاي دوره پلئیستوسن شامل آبرفت هاي دشت 
سیالبي و نهشته هاي دلتایيQ1aL با وسعت 501 هکتار، و آبرفت 
رسوب هاي  مي باشند.  هکتار   50 حدود  وسعت  با   (Qm) دریایي 
دوره هولوسن شامل آبرفت دلتایي  (Q2d) با مساحتی حدود 228 
زمین  حوضه،  در  ژتومورفولوژیکی  غالب  پدیده  است]14[.  هکتار 
کشاورزی،  اراضی  به  زیادی  خسارات  هرساله  که  می باشد  لغزش 

اراضی جنگلی و مناطق مسکونی نظیر روستای گاورمک می نماید.
نقشه  از  استفاده  با  شناسی  نقشه سنگ  بررسی  مورد  در حوضه 
زمین شناسی تهیه گردید و ویژگی لیتولوژی های مختلف در ارتباط 
با سیل خیزی مورد بررسی قرار گرفت. براي تهیه نقشه استفاده از 
اراضي از نقشه هاي توپوگرافي، تفسیر عکس هاي هوایي  استفاده 
از  استفاده  با  گردید.  تهیه  مزبور  نقشه  میداني،  کنترل  با  و  گردید 
تصاویر ماهواره ای الیه اطالعاتی پوشش گیاهی مورد بررسی قرار 
گرفت.جهت بررسی شیب، ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي 25000 
: 1 منطقه مورد مطالعه، مدل رقومي ارتفاعي حوضه استخراج شد. 
سپس با استفاده از DEM بدست آمده و تعیین طبقات )کالس ها(، 
عوامل،  به  مربوط  داده هاي  تعیین  از  پس  گردید.  تهیه  شیب  نقشه 
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ارزش کمي مربوط به هر یک از عوامل تعیین شد. سپس اقدام به 
پهنه بندي پتانسیل سیل خیزی با استفاده از روش شاخص همپوشاني 
در محیط GIS گردید. در این روش، عالوه بر وزن دهي به طبقات 
عوامل مختلف،  به کلیه عوامل نیز بر اساس اهمیت آن ها نسبت به 
یکدیگر جداگانه وزن داده مي شود و حداکثر وزن موجود براي هر 
یک از عوامل10 درنظر گرفته مي شود. در نهایت حوزه آبخیز به 7 
پتانسیل سیل خیزی  زیر حوضه تقسیم گردید و در هر زیر حوضه 

مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب اولویت مشخص گردیدند. 
نتایج و بحث

 در این قسمت عوامل تاثیر گذار جهت تعیین پتانسیل سیل خیزی 
نقشه های  و  تعیین   ... و  گیاهی، سنگ شناسی  مانند شیب، پوشش 
آن ها در محیط سیستم های اطالعات جغرافیایی تهیه گردید و سپس 

ارتباط آن ها با سیل خیزی مورد بررسی قرار گرفت.

 شیب حوزه آبخیز
 در منطقه موردمطالعه، طبق بررسي هاي به عمل آمده حدود 97 
درصد از حوضه شیبي باالتر از 15 درصد دارد. شیب حوزه آبخیز روي 
مقدار رواناب و میزان نفوذ آب در خاک نقش زیادی دارد. چنانچه مقدار 
شیب افزایش یابد، نقش عوامل افزاینده نفوذ کاهش یافته و میزان رواناب 
زیاد مي شود که با نتایج تحقیق ملکیان و همکاران )1391( که در حوضه 
اخترآباد به این نتیجه رسیدند که مناطق با پتانسیل سیل خیزی زیاد در 
پهنه هایی با شیب بیش از 60 درصد قرار دارند، مطابقت دارد. شکل)1( 

توزیع طبقات شیب را در حوضه نشان می دهد.
سنگ شناسی 

ویژگي هاي  سنگ شناسي  در میزان  نفوذپذیري  آب  در درون  زمین 
 و یا آبدوي  مستقیم  و در نتیجه  تعادل  جریان  رودخانه  و یا سیل خیزي  
سنگ شناسی  ویژگی های  جدول)1(  بسزایي  دارند.  تاثیر  حوضه  
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شکل1- توزیع طبقات درصد شیب در حوضه

جدول1- توزیع طبقات سنگ شناسي در حوضه

سازندخصوصیات سنگ شناسيعالمتردیف
مساحت

درصدهکتار
1bg60/480/43-گابروو دولریت
2c5712/1840/81شمشککنگلومرا
3Js4952/3935/39شمشکرس، سیلت،  با الیه هایي از ماسه سنگ و زغال
4K2V108/470/78-آتشفشان هاي بازي
5KL197/220/69تیزکوهسنگ آهک اربیتولین دار وشیل
6Pr648/074/63روتهسنگ آهک وسیلت

7Q1aL
آبرفت، دشت سیالبي،

نهشتة دلتایي
-501/613/58

8(Q2d)227/941/63-آبرفت دلتایي تقسیم شده
9QM49/740/36-آبرفت دریایي
10TRe1637/5511/70الیکادولومیت- سنگ آهک
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حوضه را نشان می دهد.
نوع استفاده از اراضی

به  روش  وقوع  سیالب   اراضي  روي  جریان  رودخانه  و  کاربري  
هاي  مختلفي  تاثیر مي گذارد. هر گونه  عملیاتي  در حوضه  که  سبب  
در  افزایش  بده  سیالبي  مي گردد.  موجب   نفوذپذیري  گردد  کاهش  
حوضه مورد مطالعه در بین انواع کاربري ها، کشاورزي)141 هکتار( 
و جنگل)حدود10000 هکتار( به ترتیب کمترین و بیشترین مساحت 
فاکتوری  اراضي   کاربري   داده اند.  اختصاص  خود  به  را  کاربري ها 
نتایج  با  که  می باشد  سیالب  کردن شدت  تند  یا  کند  در  تاثیرگذار 
اراضی  که  باغملک  در حوضه  همکاران)1395(  و  موسوی  تحقیق 
دارای پوشش درختی خطرپذیری کمتری نسبت به زمین های بدون 
با  مناسب  زهکشی  فاقد  مسکونی  کاربری های  و  گیاهی  پوشش 
آبگرفتگی در سطح مناطق مسکونی  افزایش حجم رواناب موجب 

می گردند مطابقت دارد.
 پوشش گیاهي

 پژوهش انجام شده توسط صادقی در حوضه کسیلیان نشان داد 
که کاهش پوشش جنگلی حوضه در 15 تا 20 سال گذشته باعث 
افزایش ضریب رواناب از 10 به 15 درصد شده است]11[. بررسي 
میزان  و  تراکم  هرچه  که  داد  نشان  نیز   ]4[ همکاران  و  ابراهیمی 
پوشش گیاهي بیشتر باشد سرعت جریان آب و باران کمتر خواهد 
بود و امکان ایجاد و شکل گیري سیل کاهش خواهد یافت. جدول 

بررسی  مورد  حوضه  در  را  گیاهی  پوشش  درصد  توزیع  شماره2، 
نشان می دهد.

پتانسیل سیل خیزی حوضه
 3 جدول  در  خطر  پهنه های  مختلف  طبقات  درصد  و  مساحت 
 2 شکل  در  مطالعه  مورد  آبخیز  حوزه  سیل خیزی  پتانسیل  نقشه  و 
ارائه شده است. همانطوری که مالحظه می شود حدود 40 درصد 

شکل2- نقشه پتانسیل سیل خیزی

جدول2- توزیع درصد پوشش گیاهی
مساحت طبقاتپوشش گیاهی)درصد(

درصدهکتار
1-52128/5515/21

5-10351/192/51
10-15247/751/77
15-25716/255/12
25-351293/239/24
35-45548/723/92
45-552262/2616/16
55-654753/8633/97
65-1001693/8512/10

13995/65100جمع

جدول3- درصد و مساحت طبقات نقشة پتانسیل سیل خیزی
طبقات پهنه بنديمساحت طبقه)هکتار(درصد طبقات

خیلی کم0/72101/43
کم19/602743/36
متوسط39/575537/61
زیاد26/363689/88
خیلي زیاد13/741923/32
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نفوذناپذیر  نسبتا  سازندهای  و  زیاد  نسبتا  علت شیب  به  از حوضه 
سیل خیزی  پتانسیل  لحاظ  از  زیاد  خیلی  و  زیاد  خطر  پهنه های  در 
نتایج تحقیقات عابدینی و جوکدان)1395(  با  قرار گرفته است که 
در حوضه گرگانرود که پهنه خطر زیاد سیل عموما دارای شیب های 
باالی60 درصد، سنگ های با نفوذپذیری ضعیف تا بسیار ضعیف و 

مراتع غیر مشجر و عاری از پوشش گیاهی می باشند مطابقت دارد.
نتایج حاصل از اولویت بندی زیر حوضه ها نشان داد که زیرحوضه 
الت محله با 5/41 درصد و زیر حوضه جواهرده با 80/39 درصد 
پتانسیل سیل خیزی در پهنه های زیاد و خیلی زیاد به ترتیب مناطقی 
هستند که دارای بیشترین و کمترین پتانسیل در تولید سیل در داخل 

حوزه آبخیز می باشند.

 نتیجه گیری و پیشنهاد 
همچنین  و  سیل خیز  مناطق  شناسایی  جهت  تحقیق  این  در 
سنگ  شیب،  مانند  پارامترهایی  آن  حوضه های  زیر  اولویت بندی 
شناسی، کاربری اراضی و درصد پوشش گیاهی و مورد بررسی قرار 
شیبي  حوضه  از  درصد   97 حدود  موردمطالعه،  منطقه  در  گرفتند. 
باالتر از 15 درصد دارد. بنابر این زمان تجمع کوتاه بوده و آب زودتر 
به محل خروجی می رسد. بعالوه به علت نفوذ کم آب در شیب های 
تند، مقدار دبی افزایش می یابد.کاربري  اراضي  روي  جریان  رودخانه 
 و وقوع  سیالب  به  شکل های  مختلف  تاثیر مي گذارد. مثاًل از بین  بردن  
افزایش  حجم  جریان  و  بده  سیالب  مي گردد.  پوشش  گیاهي سبب  
تفسیر  توپوگرافي،  نقشه هاي  از  اراضي  از  استفاده  نقشه  تهیه  براي 
عکس هاي هوایي استفاده و با کنترل میداني، نقشه مزبور تهیه گردید. 
گردید.  انجام  حوضه ها  زیر  همه  در  هیدرولوژیکي  عامل  محاسبه 
زیر حوضه الت محله با 1146/5 میلي متر و زیر حوضه چتوک با 
بارندگي  مقدار  کمترین  و  بیشترین  داراي  ترتیب  به  میلي متر   908
سالیانه مي باشند. از لحاظ وسعت، زیر حوضه الت محله با 534/64 
هکتار و زیر حوضه نیدشت با مساحت 3361/38 هکتار به ترتیب 
داراي بیشترین و کمترین مساحت در حوضه مورد مطالعه مي باشند. 
بررسي عامل توپو گرافي در حوضه نشان داد که زیر حوضه چتوک 
با 0/32 و زیر حوضه الت محله با 0/08 به ترتیب داراي بیشترین 
و کمترین مقدار عامل توپوگرافي مي باشند. بررسي درصد پوشش 

گیاهي و وسعت آن ها و همچنین وسعت واحدهاي سنگ شناسي و 
کمیت قابلیت فرسایش در هر یک از زیر حوضه ها انجام گردید.پس 
از تعیین داده هاي مربوط به عوامل، ارزش کمي مربوط به هر یک 
از عوامل تعیین شد. سپس اقدام به پهنه بندي پتانسیل سیل خیزی در 
محیط GIS گردید. در این تحقیق از روش روی هم گذاری الیه ها 

جهت پتانسیل سیل خیزی استفاده گردیده است. 
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که، 101/43 هکتار مساحت 
حوضه در طبقه خیلی  کم قرار دارد که 0/72 درصد حوضه،2743/36 
هکتار مساحت حوضه نیز در طبقه کم قرار دارد که 19/60 درصد 
است. ضمنا 5537/61 هکتارمساحت حوضه در طبقه متوسط قرار 
دارد که 39/57درصد و 3689/88 هکتار)26/36 درصد(، در طبقه 
در  حوضه  مساحت  13/74درصد  همچنین  است.  شده  واقع  زیاد 
می شود.  شامل  را  هکتار   1923/32 که  دارد  قرار  زیاد  خیلي  طبقه 
نتایج حاصل از اولویت بندی زیر حوضه ها نشان داد که زیرحوضه 
درصد   80/39 با   6 شماره  حوضه  زیر  و  درصد   5/41 با  شماره1 
پتانسیل سیل خیزی در پهنه های زیاد و خیلی زیاد به ترتیب مناطقی 
هستند که دارای کمترین و بیشترین پتانسیل در تولید سیل در داخل 
در  نیز  کناررود  و  چتوک  حوضه های  زیر  می باشند.  آبخیز  حوزه 
اولویت های بعدی قرار می گیرند. عدم توسعه فعالیت های عمرانی و 
افزایش پوشش گیاهی در پهنه های پتانسیل سیل خیزی زیاد وخیلی 

زیاد زیرحوضه های بحرانی، پیشنهاد می شود. 
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The sub watershed prioritization of flood generation and flood hazard zoning are a great help to identify 

and management of vulnerable flood area. Since the urban area of the city of Ramsar located at the end 
of watershed outlet, control and identify the areas of the flood generator has special importance. The 
purpose of this study is to determine the potential flood generation of different areas of watershed and map 
development of flood hazard zoning for each sub-watershed. To achieve this objective, the watershed area 
was divided into seven hydrologic units and then lithological units have been identified in this watershed. 
The slope of approximately 97% of the watershed is greater than 15% percent. About 62.23% 

of the watershed has more than 45% vegetation. After determining the value of quantitative factors, 
flood potential were investigated with using Index-Overlay method in Geographic Information System 
(GIS) environment. Finally, Prioritization of Sub-basins was done with Lithological units, slope, land use 
and the percentage of vegetation cover. The results of this study showed that about 26.36 percentage of 
watershed area located in high potential flood generation and about 13.74 % located in very high potential 
flood generation area. The results of potential flood generation prioritization of sub-watershed showed that 
the Lot-Mohaleh’s sub-watershed with 5.41 % and the Javaherdeh’s sub-watershed with 80.39 % located 
in high and very high hazard zonal where they have the most and the least potential of flood generation in 
the Safarood watershed.

Keywords: Prioritization, Javaherdeh, Flood potential, Flood hazard zoning, Safarood
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