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چکیده
عبور رودخانه گرگانرود از شهرستان آققلا همواره موجب سیلابهای مخربی شده است .هدف از تحقیق
حاضر بررسی اثرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود بر پهنههای سیلاب  8931شهرستان آققلاست؛ بدین
منظور از تصاویر سری زمانی ماهوارههای  Sentinel-2و  Landsat-8به منظوور پوای

ااموس سویلاب

استفاده شد .همچنین شاخصهای  NDWIو  MNDWIبرای آشکارسازی پهنههای سیلاب بر تصواویر
ماهوارهای اعمال گردید .پارامتر ضریب سینوزیته و تعداد و میانگین شوعا پیچانرودهوا در چهوار بوازه در
حدفاصووس روسووتای سوولاقیلقی تووا روسووتای دوگووونچی ب وا اسووتفاده از نوور افوورار  Google Earthو
 AutoCADمحاسبه گردید .مساحت پهنههای به دست آمده با استفاده از شاخص  MNDWIتقریباً 11
درصد از مساحت پهنههای بدست آمده از شاخص  NDWIبیشتر بوود .شواخص سوینوزیته رودخانوه در
حدفاصس روستای سلاقیلقی تا روستای محمد آلق برابر ( 9/11پیچوانرودی شودید اسوت .بوا توجوه بوه
تخریب دیوارۀ بیرونی پیچانرودهایی اه شعا انحنای امی دارند مقدار زیادی گسولای همراه با سیلاب به
سمت مناطق شمالشرقی و جنوبشرقی جریان پیودا اورده بوود .در تواری چهوار فوروردین  ،8931در
حدفاصس روستای آقتکهخان تا روستای دوگونچی میانگین عرض ام بستر رودخانه و شیب بستر بسویار
ام (دو در ده هرار باعث عد حرات سیلاب شده اه منجر به بالا آمدن سطح آب رودخانه و خورو آن
از بستر رودخانه در محدوده شهری آققلا شد .دیوارهسازی قوسهای بیرونی پیچانرودها ،ااشت گیاهان با
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جذب آب زیاد در حریم امی رودخانه ،تعریض و لایروبی بسوتر رودخانوه مویتوانود توا حود زیوادی از
آبگرفتگی شهر آققلا هنگا سیلاب جلوگیری نماید.
کلیدواژهها :آققلا ،پهنهبندی سیس ،رودخانه گرگانرود ،سنج

از دور ،مورفولوژیNDWI ،

-9مقدمه

در دهههای اخیر با توجه به تغییرات الگوی آب و هوایی شاهد افرای

وقو سیلابهایی با شدت بالا هستیم ،اه

علاوه بر به خطرانداختن جان و اموال انسانها ،باعث از بین رفتن مورفولوژی طبیعی رودخانهها شده و در صورت
عد بهسازی مورفولوژی رودخانهها شرایط را برای وقو سیلابهای بعدی فوراهم میانود (بالوا  81و همکوارن،
 . 2083خصوصیات مورفولوژیکی رودخانهها ارتباط و اثرگذاری مهمی در خرو سیلاب از مدخس رودخانوههوا و
ایجاد سیلاب دارد و اگر چنانچه رودخانه شهری باشد ،از اهمیت دوچندانی برخوردار میشود .در این راستا اشف
تغییرات ظاهری ،پای

و نقشهبندی آنها به تحلیس مناطق سیسخیر و سرعت عمس این تغییرات در طی زمان امک

میاند و میتواند به برنامهریریهای انترل و ااه

خسارت سویلاب منجور شوود (اوموار 2و همکواران. 2089 ،

دشتهای سیلابی در اثر جابهجایی رودخانههای فعال ،متحمس تغییرات قابس ملاحظهای در طول زمان میشوند اه بار
رسوبی حمس شده از بالادست توسط سیلاب در اثر نیروی گران

باعث انباشت در بستر و تغییر سطح مقطع و مسیر

رودخانه میشود (بیاتیخطیبی . 8932 ،استفاده از تصاویر ماهوارهای با تفکیک مکانی بالا ،این امکان را بوجود میآورد
تا تغییرات مورفولوژیکی رودخانهها و پهنههای سیلاب ناشی از مورفولوژی رودخانهها را شناسایی نماییم .محققین
زیادی در داخس و خار از اشور بر روی اثرات متقابس سیلاب و مورفولوژی رودخانه به امک دادههای سنج

از

دور ( 3 RSو سامانه اطلاعات جغرافیایی ( 4 GISبه تحقیق پرداختهاند.
همایون و روشنی ، 2020( 1تغییرات مورفولوژی رودخانه ژلو  2واقع در هندوستان اه ناشی از وقوو سویلاب
 2082بود را مورد بررسی قرار دادند ،و به این نتیجه رسیدند اه طول جریان و میانگین عرض بسوتر رودخانوه بوه
ترتیب  200و  22متر ااه
سیلابدشتهایی با پوش

یافته است و همچنوین بیشوترین فرسوای

در مقواطعی اوه دارای پیچوانرود زیواد و

گیاهی بود رخ داده است .امتورین مقودار خسوارت در قسومتهوایی از رودخانوه اوه

دیوارهسازی و مستحکم سازی شده بوند صورت گرفته بود .لانگات 3و همکاران ( ، 2083به پای
اانال رودخانۀ تانا (انیا با استفاده از رویکردهای سنج

تغییرات دینامیکی

از دور و  GISپرداختند ،آنها مقدار افرای

و تغییورات

1 Balasch
2 Kumar
3 Remote Sensing
4 Geographic Information System
5 Himayoun & Roshni
6 Jhelum river
7 Langat
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در یک باز را بوسیله تصاویر اپتیکی سری زمانی لندست محاسبه اردند و به این نتیجه رسیدند اه عوامس

رژیم جریان هیدرولیکی ،ااربری زمینهای بالادست ،شیب طبیعی اانال و پوش

گیاهی اطراف اانال بیشترین تأثیر

در این تغییرات را داشتهاند .اومار 4و همکاران ( ، 2089اثرات ژئومورفیکی سیلاب در سال  2088را بر روی اانال
رودخانه راپتی با استفاده از دادههای سنج

از دور و  GISمورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند اه شکس

سیلابدشتها و خطوط اناری رودخانه جابهجایی جانبی را با توجه به قدرت جریان سیلاب بوه انودازه  80توا 29
( Wm-2داشته است و بیشترین جابهجایی این اانال به طرف شمال غربی بوده است .جواارسرهنگی و همکواران
( ، 8932به بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه چهسچای نرماب با تااید بر پیچانرودها با استفاده از تصاویر هوایی
و تصاویر  Google Earthمربوط به سالهای  8922تا  8932پرداختند و به این نتیجه رسیدند اه پارامتر طول اانال
این رودخانه  2200متر ،سینوزیته  ،0/9تعداد پیچانرود  98حلقه ،میانگین زاویه مراری  0/2درجه و میانگین عرض
اانال آن  3متر نسبت به سال  8922ااه

یافته است .یکی از متداولترین روشها برای استخرا پهنههای سیلاب

استفاده از تصاویر ماهوارههای اپتیکی میباشد (وانگ 5و همکاران . 2002 ،لذا با دسترس بودن تصاویر موجوود از
زمان وقو سیلاب ،به امک شاخصهای شناسایی آب و سیلاب مانند  NDWI6و  MNDWI7میتوان پهنوههای
سیلاب را در هر بازه زمانی مورد پای
دادههای اپتیکی برای پای

قرار داد )دی بالداسوور و آلنبورو  . 2082 ،1اصولیترین موانع اسوتفاده از

سیلاب حساسیت آنها نسبت به ابرها میباشد اه معمولاً در زمان وقایع سویلاب وجوود

دارد ،این فااتور خود به تنهایی ایجاد مراحمت میاند و علت دیگر تاری تصویربرداری میباشد ،اه در زمینههای
عملیاتی پای

سیلاب با دادههای اپتیکی باید این موانع گسترده را پذیرفت (موسی 2و همکاران . 2082 ،در این زمینه

محققین زیادی به مطالعه پرداختند از جمله ،اوانگ 3و همکاران ( ، 2081مساحت آبهای سطحی رودخانه وولتا 4را
با استفاده از دادههای ماهوارۀ  Sentinel-2و  Landsat-8با استفاده از شاخص  NDWIبدست آوردند و بوه ایون
5

نتیجه رسیدند اه برای شناسایی آبهای سطحی تصاویر ماهوارۀ  Sentinel-2از دقت بالاتری برخوردار است .دو

و همکاران ( ، 2082با استفاده از تصاویر اپتیکوی مواهواره  Sentinel-2و شواخصهوای  MNDWIو  NDWIو
فیلترهای  IHSو  HPFمساحت آبهای سطحی را برای مناطق ساحلی ونیر بدست آوردند ،نتایج آنان نشان میداد
اه شاخص  MNDWIنسبت به شاخص  NDWIاز دقت بالاتری برخوردار است .یکی از مهمتورین ااربردهوای
1 Kumar
2 Wang
3 Normalized Difference Water Index
4 Modified Normalized Difference Water Index
5 Di Baldassarre and Uhlenbrook
6 Musa
7 Kwang
8 Volta River
9 Du
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نقشههای پهنهبندی سیلاب برای شهرستان آققلا تعیین حدود گذرگاه سویس و اراضوی سویسگیر حاشویه رودخانوه
گرگانرود در مناطق شرقی شهر آققلا میباشد .از سوی دیگر اغلب روستاهای شهرستان آققلا از جمله سلاقیلقی،
قانقرمه ،سیدلر ،دوگونچی و شهر آققلا در حاشیه خطر این رودخانه قرار دارند .شهر آققلا به دلیس عبور رودخانوه
گرگانرود همواره مورد تهدید سیلابهای مخربی چون سیس فروردین  8931و سیسهای سال  38 ،12 ،18 ،10و 39
قرار داشته است .لذا شناسایی رفتار رودخانه و پای

تغییرات مورفولوژی رودخانه گرگانرود هنگا سیلاب میتواند

امک شایانی به انترل سیلاب شهرستان آققلا نماید .هدف این تحقیق استخرا و محاسبه مساحت پهنههای سیلاب
فروردین  8931شهرستان آققلا به امک تصواویر اپتیکوی ماهوارههوای  Sentinel-2و  Landsat-8بوا اسوتفاده از
نسبتگیری طیفی باندهای مرئی و ارتباط آن با پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود در حدفاصس روستاهای
سلاقیلقی تا روستای دوگونچی میباشد .همچنین جهت صحتسنجی ،نتایج نهایی با اطلسسیس تهیه شده توسوط
پژوهشکده حفاظت خا و آبخیرداری اشور و تصاویر میدانی گرفته شده از سیلاب مقایسه گردید.
-2روش تحقیق
 -9-2منطقه مطالعاتی

شهر آققلا در استان گلستان و مرار شهرستان آققلا میباشد ،اه در محدوده مختصوات جغرافیوایی  92درجوه
شمالی و  22درجه شرقی قرار داد .تقریباً  20درصد اراضی شهرستان آققلا بهدلیس عبور رودخانه گرگوانرود دارای
ااربری اشاورزی ،گند و جو میباشد ،و مناطق شمالی و شمالغربی شهر آققلا بیشتر از نو باتلاقی و شوورهزار
میباشد اه فاقد پوش

گیاهی و درختان مناسب است ،همچنین مناطق جنوبی شهر آققلا منواطق صونعتی و بوا

میباشد .اقلیم شهرستان آققلا مانند منطقه ترامنصحرا بیابانی گر و مرطووب مویباشود .ایون شهرسوتان در سوه
حوضهآبریر گرگانرود ،قرهسو و اتور قورار دارد .حوضوهآبریر گرگوانرود از ارتفاعوات شورقی اسوتان گلسوتان و
خراسانشمالی سرچشمه گرفته اه سرشاخه اصلی آن رودخانه گرگانرود میباشد ،حوضهآبریر قرهسو از دامنوههای
شمالی البرزشرقی سرچشمه گرفته اه برخی از زیرشاخههای آن وارد رودخانه گرگوانرود میشوود ،و حوضوهآبریر
اتر اه قسمتی از آن در ایران و قسمتی دیگر در اشور ترامنستان قرار دارد وارد رودخانه اتر شده اه از مناطق
شمالی شهرستان آققلا به دریای خرر میریرد .رودخانه گرگانرود یکی از مهمترین شاخههای سیسخیر استان گلستان
میباشد اه طول آن حدود  228ایلومتر میباشد اه تقریباً  12ایلومتر آن از شهرستان آققلا و حدوداً  82ایلومتر آن
از محدوده شهری آققلا عبور میاند .جهت جریان آب این رودخانه از شرق به غرب میباشد و پوس از عبوور از
شهرهای گنبد ااووس و آققلا در غرب خواجهنفس با تشکیس دلتای بررگی به دریای خرر میریرد .متوسط آبدهی
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سالانه رودخانه گرگانرود حدود  320میلیون مترمکعب میباشد .موقعیت و ااربری اراضی شهرستان آققلا در شکس
 8نشان داده شده است.

شکل  -9منطقه مطالعاتی ،شهرستان آققلا ،محدوده روستای سلاقیلقی تا روستای دوگونچی
 -2-2دادههای مورد استفاده در تحقیق

ماهوارۀ اپتیکی  Sentinel-2Aاز سری ماهوارههای سنتینس میباشد اه توسط (سازمان فضایی اروپا  1در سوال
 2082به فضا پرتاب شد .این ماهواره در  89باند در محدوده طیف مرئی ،فروسرخ نردیک و فروسرخ مو اوتاه از
طیف الکترومغناطیسی تصویربرداری میاند .قدرت تفکیک این تصاویر در سه دسته  20 ،20 ،80متر میباشد (دو 2و
همکاران . 2082 ،در تحقیق حاضر برای تولید نقشههای پهنهبندی سری زمانی سیلاب ،نیاز به دادههای متعددی در
بازۀ وقو سیلاب بود ،به دلیس اینکه در زمان وقو سیلاب درصد ابر زیادی در برخی از تصاویر  Sentinel-2وجود
داشت و با توجه به دوره بازگشت ده روزه آن دو تصویر مناسب از واقعه سیلاب موجود بوود ،بوه هموین دلیوس از
دادههای ماهوارۀ  Landsat-8اه محدوده باندهای تصویربرداری آن مشابه  Sentinel-2بود و همچنین با توجه دوره
بازگشت شانرده روزه آن از (پرتال زمینشناسی آمریکا  3بهعنوان مکمس برای تولید نقشههای پهنهبندی سری زمانی
سیلاب استفاده شد .مشخصات تصاویر مورد استفاده در تحقیق در جدول  8نموای

داده شوده اسوت .پارامترهوای

مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود شامس طول رودخانه ،تعداد پیچانرودها ،عورض و شوعا پیچانرودهوا و ضوریب

1 https://scihub.copernicus.eu/
2 Du
3 https://earthexplorer.usgs.gov/
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خمیدگی (سینوزیته رودخانه با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،نر افرار  Google Earth, AutoCADو بازدیدها و
ارزیابیهای میدانی استخرا گردید.
جدول  -9مشخصات تصاویر سری زمانی دانلود شده ماهوارههای  Sentinel-2و Landsat-8
درصد ابرناکی

تاریخ
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S2B-MSIL2A

9/22

 2اردیبهشت 8931

S2B-MSIL2A

 -2-9پردازش رادیومتریک و اتمسفریک دادهها

خطای رادیومتریک بر اثر تغییرات انرژی الکترومغناطیسی رسیده به سنجنده ناشی از سایۀ توپوگرافی سطح زمین
یا پخ

و جذب اموا الکترومغناطیسی بوجود میآیند ،اه اغلب نتایج نهایی را دچار مشوکس میانود (نانودی 1و

همکاران . 2082 ،تصحیحات رادیومتریک و اتمسفریک برای برطرف اوردن خطاهوای ناشوی از جوذب و پخو
اتمسفر و افرای

آشکارسازی طیفی بر روی تصاویر صورت میگیرد (زانتوی و استروبس2083 ،2؛ ژو 3و همکاران،

 . 2083جهت برطرف اردن خطاها بر روی تصویر ماهواره  ،Landsat-8تصحیح رادیومتریکی رادیوانس ،4سوسس
تصحیح اتمسفری  FLAASH5بر تصاویر اعمال گردید و همچنین حاشویههای تصوویر اوه ارزش پیکسوس صوفر
داشتند ،حذف گردید .با بررسی نمودار تغییر طیفی ،مقدار پخ

اتمسفر در تصاویر  ،Landsat-8بوین پونج توا ده

درصد بود ،اه بعد از اعمال تصحیح اتمسفری به دو درصد ااه

یافت .جهت بررسی رفتار طیفی مولفههای مؤثر

در سیلاب ،میران ارزش عددی پیکسسها قبس از اعمال الگوریتم تغییرمقیاس 6برای مولفههای آب ،مناطق مرطوب و
پوش

گیاهی به ترتیب برابر  280 ،2200و  9100بود ،اه بعد از اعمال الگوریتم تغییرمقیاس میران ارزش عددی آنها

به ترتیب به  0/092 ،0/22و  0/93ااه

یافت .میران ارزش عددی پیکسسهایی اه بالاتر از یک و امتور از صوفر

بودند ،به عنوان بدپیکسس شناخته شده و برابر صفر در نظر گرفته شدند .بدلیس اینکه تصاویر ماهواره Sentinel-2,

 ،L2Aتصحیح رادیومتریک و اتمسفریک به صورت پی فرض توسط سازمان فضایی اروپا بر روی آنها اعمال شده

1 Nandi
2 Szantoi & Strobl
3 Zhou
4 Radiance
5 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercube
]6 Rescale, [(b1 le 0)*0+(b1 ge 10000) *1+(b1 gt 0 and b1 lt 10000)*float(b1)/10000
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است ) ،(Szantoi and Strobl, 2019برای اطمینان تصحیح رادیومتریک رادیانس و تصحیح اتمسفری  QUAC1بور
آنها اعمال شد ،اما تغییری محسوسی در ایفیت تصاویر مشاهده نشد .به منظور افورای
تصاویری اه درصد پوش

ابر و میران پراان

دقوت در نتوایج نهوایی از

اتمسفر در آنها امتر از بود ،در این تحقیق استفاده شد.

 -2-4استخراج پهنههای سیلاب با استفاده از شاخصهای  NDWIو MNDWI

شاخص  NDWIرابطه ( ، 8اولین شاخص شناسایی آب میباشد اه توسط مک فترز در سال  8332ارائه شد اه
در پهنهبندی و آشکارسازی آبهای آزاد با استفاده از دادههای سنج

از دور بکار میرود (مک فترز . 8332 ،2در

این شاخص از ترایب باند مادون قرمر نردیک ( NIR3با طول مو  122نانومتر و باند سبر ( GREENبا طوول
مو  220نانومتر استفاده شده است.
)𝑅𝐼𝑁(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−

)𝑅𝐼𝑁𝑁𝐷𝑊𝐼 = (𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+

رابطه ((8

در شاخص  NDWIبا ااه
نردیک ( NIRو همرمان افرای

بازتاب ویژگیهای غیر آب مانند گیاه و خا در طول مو بانود موادون قرمور
بازتاب آب در طول مو باند سبر ( Greenباعث آشکارسازی مناطق سیلابی از

غیرسیلابی میشود؛ با اعمال این شاخص مقدار ارزش بازتاب پیکسسها در محدوده بین  -8توا  +8قورار میگیرنود
(مک فترز ، 8332 ،2اه مقادیر  -8تا صفر نشان دهنده مناطق غیرسیلابی و مقادیر صفر تا  +8نشان دهنده پهنوههای
سیلابی میباشد(مک فترز . 8332 ،2مهمترین مشکس این شاخص ناتوانی در تشخیص مناطق ساختمانی از آبهوای
سطحی میباشد (ژو . 2002 ،4باند سبر در ماهوارههای  Landsat-8و  Sentinel-2باند شماره  9و باند مادون قرمر
نردیک در ماهواره  Landsat-8باند  2و ماهواره  Sentinel-2باند  1میباشد.
ژو در سال  2002با جایگرین اردن باند  SWIR-1با محدوده طول مو  8200نانومتر به جای باند موادون
قرمر نردیک با طول مو  122نانومتر شاخص  MNDWIرابطه ( 2را ارائه ارد ) .(Xu, 2006اصلیترین مریت این
شاخص ،ااه

و حذف خطاهای ناشی از سایۀ ساختمانها میباشد اه باعث تمیر دادن مناطق ساختمانی از مناطق

سیلابی میشود ).(Xu, 2006
رابطه ((2

)(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛−𝑆𝑊𝐼𝑅1
)(𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛+𝑆𝑊𝐼𝑅1

= 𝐼𝑊𝐷𝑁𝑀

در این شاخص باند  SWIR-1برای ماهواره  Landsat-8باند  2و ماهواره  Sentinel-2باند  88مویباشود .بوا
اعمال این شاخص سه نتیجه قابس انتظار است 8( :مقادیر مثبت بررگتر برای آب و آبهای خالص در باند SWIR-

1 Quick Atmospheric Correction
2 McFeeters
3 Near Infra-Red
4 Xu
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 1نسبت به NIR؛ ( 2مقادیر منفی برای مناطق ساختمانی بدلیس بازتاب بیشتر در باند  SWIR-1نسبت به NIR؛ (9
خا و گیاهان همچنان مقادیر بازتاب منفی دارند.
 -2-5شاخصهای مورفولوژیکی رودخانه
 -2-5-9شاخص سینوزیته

شاخص سینوزیته برای نشان دادن میران شکستگی و انحنای اانال بکار میرود و مقدار آن از تقسیم طول اانال با
احتساب پیچوخمهای موجود بر طول مستقیم اانال اه ابتدا و انتهای هر بازه را به یکدیگر متصوس میانود بدسوت
میآید (جعفر بیگلو و همکاران  . 8938بر اساس این پارامتر ،اگر ضریب سینوزیته یک رودخانه بین  8تا  8/02باشود
رودخانه از نو مستقیم است ،اگر بین  8/02تا  8/22باشد از نو سینوسوی اسوت ،بوین  8/22توا  2باشود از نوو
پیچانرودی و اگر بیشتر از  2باشد ،از نو پیچانرودی شدید است (یمانی و همکاران  . 8913رابطه ( 9نحوه محاسبه
این پارامتر را نشان میدهد.
C

رابطه (9

V

=S

در این رابطه  Sضریب سینوزیته C ،طول رودخانه با احتساب پیچوخمها و  Vطول رودخانه با خط مستقیم.
به منظور استخرا پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود ،بحرانیترین قسمت رودخانه گرگانرود هنگوا
وقو سیلاب فروردین  8931در نظر گرفته شد .این محدوده از روستای سلاقیلقی در شرق شهر آققلا شرو شده و
تا روستای دوگونچی در غرب شهرستان آققلا ادامه پیدا میاند .محدوده مورد نظر به چهار بازه تقسیمگردید اه در
شکس  2نشان داده شده است .طول مستقیم و غیرمستقیم رودخانه در هر چهار بازه با استفاده از نر افورار Google

 Earthاستخرا و با استفاده از نر افرار  AutoCADمقادیر آنها اندازهگیری شود و بوا جایگوذاری در رابطوه (9
ضریب سینوزیته محاسبه گردید ،اه در جدول  2آورده شده است.
جدول  -2مقدار ضریب سینوزیته و نوع الگوی رودخانه
رودخانه گرگانرود

بازه اول

بازه دوم

بازه سوم

بازه چهارم

( Cطول رودخانه با احتساب پیچوخمها (ایلومتر

3/222

2/220

2/922

2/923

( Vطول مستقیم رودخانه (ایلومتر

2/930

2/210

9/10

2/288

( Sضریب سینوزیته

9/110

2/093

8/282

8/202

پیچانرودی

پیچانرودی

شدید

شدید

پیچانرودی

پیچانرودی

الگوی رودخانه
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 -2-5-2پیچانرودها

تعداد و شعا قوس پیچانرودها از مهمترین شاخصها در تغییرات مورفولوژیکی رودخانهها میباشد اه در گذر
زمان دچار تغییرات زیادی میشوند .تعداد و شعا قوس پیچانرودها ،توانایی و قدرت رودخانه در برابر عبور سیلاب
را تعیین میاند ،بهطوری اه افرای
و مواد حاصس از فرسای

تعداد پیچانرودها در یک طول اوتاه ،تخریب دیوارۀ داخلی قوس افرای
عمق خارجی و ااه

را در دیوارههای قوس خار انباشت ارده و باعث ااه

یافته
عرض

بستر در پیچانرودها میشود (نوحهگر و یمانی . 8912 ،حجم زیادی از رسوبات توسط دبی جریانهای بررگ حس شده
و از خط القعر قوس به خار از بستر رودخانه حمس میشود و سیلابهایی حاوی گسولای را بوجود میآورد .این
سیلاب در انار آبگرفتگیهای سطح شهر اه ناشی از بسترهای نفوذناپذیر میباشند ،دو طیوف رنگوی از سویلاب را
بوجود میآورند اه شناسایی آنها توسط شاخصهای طیفی را دچار مشکس میاند .جریان با سرعت پایین به مرور
زمان باعث تخریب دیوارههای اانال شده و رودخانه مجبور به تغییر مسیر شده و به تبوع آن پیچوانرود جدیودی را
بوجود میآورد .تعداد ،شعا پیچانرودها و عرض رودخانه در پیچانرودها (فاصله داخلی خط الراس و خوط القعور
قوس پیچانرود برای تمامی پیچانرودها در هر چهار بازه به امک تصاویر ماهوارهای و  Google Earthاستخرا و
با استفاده از نر افرار  AutoCADمحاسبه گردید (شکس  . 9میانگین این مقادیر در جدول  9و شوکس  2نشوان داده
شده است.
جدول  -9مقادیر تعداد پیچانرود ،میانگین شعاع پیچانرودها ،میانگین عرض کانال در پیچانرودها
رودخانه گرگانرود

بازه اول

بازه دوم

بازه سوم

بازه چهارم

تعداد پیچانرود

81

2

3

88

میانگین شعا پیچانرودها (متر

13/928

32/228

32/203

12/803

میانگین عرض اانال در پیچانرودها (متر

82/202

82/222

29/399

82/122

100
50

0
10 11 12 13 14 15 16 17 18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد پیچانرود
بازه اول (قبل شهر)

بازه چهارم (بعد شهر)

بازه سوم (داخل شهر)

بازه دوم (قبل شهر)

شکل  -2نمودار تعداد پیچانرود و شعاع قوس هر پیچانرود در بازههای مورد مطالعه

شعاع قوس پیچانرود (متر)

150
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شکل  -9بازههای مورد بررسی( ،بازه اول) حدفاصل روستای سلاق یلقی تا قانقرمه( ،بازه دوم) حدفاصل
روستای قانقرمه تا شهر آققلا( ،بازه سوم) محدوده شهری آققلا و (بازه چهارم) حدفاصل شهر آققلا تا روستای
دوگونچی
 -9نتایج
 -9-9تأثیر شاخصهای مورفولوژیکی رودخانه گرگانرود در ایجاد پهنههای سیلابی

ضریب سینوزیته اانال رودخانه در محدوده روستای سلاقیلقی (بازه اول برابر  9/11میباشد اه رودخانه از نو
پیچانرودی شدید است .در روز  82فروردین  8931مااسیمم دبی  222مترمکعب بر ثانیه (ایستگاه هیدرومتری سود
وشمگیر ،گرارش آب منطقهای استان گلستان  8931از سد وشمگیر و دبی  29مترمکعب بر ثانیه از زیرشواخههای
رودخانه قرهسو وارد این بازه از رودخانه شده است .با توجه به شیب طولی بسیار ام رودخانه (سه در ده هرار در
بازه اول و پیچانرودهای زیاد با میانگین شعا  13/928متر ،حجم رسوبات انباشته شده در پیچانرودها باعث ااه
ظرفیت نرمال عبوری رودخانه شده است .اولین پیچانرود در بازۀ اول با شعا حدوداً  10متر باعث خرو سیلاب از
مدخس رودخانه شده اه باتوجه به شیب و توپوگرافی و نبود پوش

گیاهی جاذب آب ،سیلاب به دشتهای واقع در

شمال شهر آققلا جریان پیدا ارده و از مناطق شمالی شهر وارد محیط مراری شهر شده است .لذا پهنههای سیلاب
مشاهده شده در تاری  82و  82فرودین ( ،31شکس  ،2بازه اول ،پهنههای آبی و سبر رنگ ناشی از دلایس ذار شده
میباشد.
ضریب سینوزیته اانال در محدوده روسوتای قانقرموه (بوازه دو برابور  2/093میباشود اوه رودخانوه از نوو
پیچانرودی شدید است ،اما با توجه به اینکه حجم عمدۀ سیلاب در بازۀ اول از مدخس رودخانه خار شده ،حجوم
سیلاب امتری به بازۀ دو جریان پیدا ارده است؛ در روستای محمدآلق ،تصرف به حریم امی ( 20متر رودخانوه
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باعث تخریب دیوارههای رودخانه در بعضی از مناطق شده ،و وجود پس عبور و مرور با تراز سطح عرشه پوایین و
عد وجود پایههای مناسب مانند مانعی بر سر راه جریان باعث بالا آمدن سطح جریان و خرو سویلاب از مودخس
شده است .با توجه به اینکه توانایی تفکیک مکانی تصاویر ماهوارۀ  ،Sentinel-2ده متر میباشد ،پهنههوای سویلاب
خار شده از مدخس به آسانی قابس شناسایی نبود اه این نشان میدهود مسواحت پهنوههای سویلاب امتور از 800
مترمربع بوده است.
ضریب سینوزیته اانال در محدوده شهری آققلا (بازه سو برابر  8/282میباشد اه رودخانه از نو پیچانرودی
است .ااثر مسیر رودخانه در این بازه مستقیم بوده و میانگین شعا پیچانرودها  %1از میانگین شعا پیچانرودهای بازۀ
اول بیشتر است .میانگین عرض بستر اانال رودخانه در بازه سو  %22بیشتر از میانگین عرض بستر اانال رودخانه
در بازههای اول و دو میباشد .و همچنین در نردیکی پسها دیوارهسازی و بهسازی اانال رودخانه صورت گرفتوه
است .اما در نردیکی پس تاریخی آققلا به دلیس عد لایروبی اانال رودخانه دهانههای اناری پس تاریخی آققلا مسدود
شده و باعث تنگشدگی عرض بستر رودخانه شده و به تبع آن سطح جریان بالا آمده و باعوث خورو سویلاب از
مدخس رودخانه شده است اه باعث آبگرفتگی حریم امی رودخانه را در پی داشته است.
ضریب سینوزیته اانال در محدوده روستای دوگونچی (بازه چهار برابر  8/202اه رودخانه از نو پیچانرودی
است .میانگین عرض پیچانرودها در این بازه حدوداً  %90نسبت به بازه سو امتر است اه نشوان میدهود عورض
رودخانه در پیچانرودها امتر از سایر بازهها است .با توجه به اینکه حجم عمدۀ سیلاب در بازههای اول ،دو و سو
از بستر رودخانه خار شده بود ،سیلاب نسبتاً امتری در این بازه وارد شده است .در این بازه پهنۀ سیلابی از بسوتر
خار نشده است اما رودخانه در حدااثر ظرفیت عبوری خود قرار داشت .دبی جریان در زمان سیلابی باعوث بالوا
رفتن شعا هیدرولیکی شده و با توجه به نو رسوب بستر و انارههای رودخانه اه در این بخ
خا لسی است ،تن

برشی وارد بر انارهها را افرای

بیشوتر از جونس

میهد .موانع موجود در مسیر رودخانه مانند پایوههای پوس

آقتکهخان ،جریانهای چرخشی (گردابی را بوجود میآورد .این موانع به همراه تغییرات ناگهانی مقطع رودخانه و
تغییر شیب از (سه در ده هرار به دو در ده هرار  ،باعث جدا شدن خطوط جریوان شوده و تخریوب مخصوصواً در
انارههای پس حوالی روستای آقتکهخان به طرف پاییندست رودخانه گرگانرود آغاز میگوردد .در محوس انحنوای
رودخانه گردآبهایی تشکیس میگردد اه مجدداً قدرت نیروی مالشی را بالا برده و در نتیجه خا در هموان محوس
انحنا جدا میشود اه این آغاز توسعه و گسترش پیچانرود در رودخانه گرگانرود است .با توجه به فوروا

اوردن

سیلاب در تاری  22فروردین پهنۀ سیلاب قابس توجهی شناسایی نشد (شکس  ،2پهنۀ زرد رنگ  ،و پهنهها قرمر رنگ
مربوط به شکسته شدن آببندان یلمهخندان در سو اردیبهشت میباشد (شکس  ،2پهنۀ قرمر رنگ  .پهنههای سری
زمانی سیلاب فروردین  8931با توجه به شرایط مورفولوژی رودخانه گرگانرود در شکس  2نشان داده شده است.
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شکل  -4پهنههای سریزمانی سیلاب ،باتوجه به شرایط مورفولوژی رودخانه گرگانرود (محدوده روستای
سلاقیلقی تا روستای دوگونچی)
 -9-2تأثیر مورفولوژی رودخانه گرگانرود بر سریزمانی پهنههای سیلابی

در سیلاب فروردین  8931شهرستان آققلا ،پهنههای سیلاب موجود در تصاویر ماهوارهای در سیلابدشتها از دو
طیف رنگی آبی و قهوهای تشکیس شده بود .به دلیس اینکه حجم عمدۀ رسوبات از جنس خا رس یا لسی میباشند،
به راحتی در خطالقعر پیچانرودها اه سرعت جریان امی بالاتر است با جریان گردابهای سیلاب در این ناحیه حوس
میشود و پهنۀ سیلابی به رنگ قهوهای بوجود میآورد .به منظور استخرا و محاسبه مساحت پهنههای سیلاب ذار
شده از نسبتگیری طیفی باندهای مرئی تصاویر مواهوارۀ اپتیکوی  Sentinel-2و  Landsat-8اسوتفاده گردیود .بوا
بررسیهای انجا شده بهصورت آزمونوخطا در این تحقیق بر روی گرافهای بازتاب-طول مو برای آب ،پوش
گیاهی ،خا  ،مناطق مسکونی ،این نتیجه حاصس شد اه مناسبترین بازتاب-طولموو بورای شناسوایی پهنوههای
سیلاب مربوط به باندهای سبر ( B3با طول مو  220نانومتر و مادون قرمر نردیک ( NIRبا طول مو  122نانومتر
و مادون قرمر طول مو اوتاه ( SWIR-1با طول مو  8280نانومتر میباشود .سوسس شواخصهوای  NDWIو
 MNDWIبر روی تصاویر اعمال گردید .با توجه مرور تحقیقات پیشین حدود آستانههای شناسایی پهنههای سیلاب
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مربوط به شاخص  NDWIبرای تصاویر  Sentinel-2در محدوده  +0/2تا  +0/2و بورای تصواویر  Landsat-8در
محدوده  +0/9تا  +0/2قرار داشت اه این حدود آستانه با سعی و خطا در بازۀ  -8توا  8+بدسوت آمدهانود .حودود
آستانهای اه همرمان سیلاب آبی رنگ و قهوهای رنگ را در نظر بگیورد بوا اسوتفاده از شواخص  MNDWIبورای
سنجنده  Sentinel-2در محدوده  +0/9تا  +0/2و برای سنجنده  Landsat-8در محدوده  +0/2تا  +0/2قرار داشت.
برای هر دو سنجنده و هر دو شاخص مقادیر منفی نشان دهنده مناطق خشک و فاقد آبگرفتگی بود .بوه طوور الوی
تصاویر مجموعه  L2Aسنجنده  Sentinel-2بدلیس عد نیاز به تصحیحات اتمسفری و بالا بودن رزولوشن مکوانی
نسبت به سنجنده  Landsat-8در بدست آوردن پهنهها از سرعت و ایفیت بالاتری برخوردار است .همانطور اه در
(شکس  A ،2مشاهده میشود ،سیلاب حاوی گسولای در محس تلاقی زیرشاخههای رودخانه قرهسو (بازه اول وارد
رودخانه گرگانرود شده است .ااثر این پهنهها (اادر مستطیس  8و  2در بازه اول قرار دارند .این پهنهها در شاخص
( MNDWIشکس  B ،2به دلیس اینکه طیف بازتابی مشابه زمینهای مرطوب دارند ،جرو پهنههای سیلابی در نظور
گرفته شدهاند .اما پهنههای حاوی گسولای و زمینهای مرطوب اه سیلاب در آنها فروا

ارده است (شکس A ،2

در شاخص  NDWIجرو پهنههای سیلابی در نظرگرفته نشدهاند (اادر مستطیس  9و  ، 2این مناطق به رنگ سیاه در
(شکس  A ،2دیده میشود .بنابراین بازه اول اه شرایط مورفولوژی رودخانه از جمله تعداد پیچانرود زیواد ،عورض
بستر ام و همچنین عد اانالیراسیون رودخانه وجود دارد ،این بازه مستعد بوجود آوردن سیلابهایی حاوی گسولای
میباشد ،اه امکان استخرا آنها با استفاده از شاخصهای شناسایی آب مانند  NDWIوجود نودارد .بوا توجوه بوه
خرو حجم عمدۀ سیلاب در بازهاول ،در بازههای دو و سو حجم سیلاب نسوبتاً امتوری وارد شوده اسوت اوه
رودخانه توان عبور آنرا داشته است ،به همین دلیس پهنۀ سیلابی بسیار ناچیری از مدخس رودخانه خار شده بود اه
در تصاویر ماهوارهای استفاده شده در این تحقیق قابس شناسایی نبودند .بعد از شناسایی پهنههای سیلاب با استفاده از
شاخص  NDWIو  MNDWIاین نتیجه حاصس شد اه شاخص  MNDWIبورای اسوتخرا پهنوههای سویلاب
حاوی گسولای و مناطقی اه سیلاب فروا

ارده و زمین از رطوبت زیادی برخوردار است عملکرد بهتری دارد.
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شکل  -5تصویر ( )Aماهوارۀ سنتینل 2-تاریخ  96فروردین ( 9918ترکیب رنگ کاذب  ،)894تصویر ()B
پهنههای سیلاب استخراج شده با استفاده از شاخص  MNDWIو تصویر ( )Cپهنههای سیلاب استخراج شده با
استفاده از شاخص NDWI

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات

با شرو سیلاب در تاری  29اسفند  ،8932روانابهای جاری شده از حوضۀ گرگانرود شرقی (سد وشمگیر اه
شامس زیرحوضههای (اوغان ،یس چشمه ،تنگراه آققمی  ،تخت ،پاسنگ ،آقاما  ،لوه ،نرماب ،قوشوه چشومه ،اوال
آجی ،اال شور ،آقسو ،چنارلی ،زاو ،قرناوه ،قلیتسه ،قره چشمه ،قورچوای ،تیوس آبواد ،دزد  ،سویاهجوی و سوفید
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چشمه میباشد ،وارد رودخانه گرگانرود گردید .حجم عمدۀ روانابها در سد گلستان و سد وشمگیر ذخیره گردید.
در تاری  23اسفند  ،8932رودخانه گرگانرود در محدوده سد وشمگیر تا شهر آققلا با نصف ظرفیت نرمال عبوری
خود ( 820مترمکعب بر ثانیه سیلاب را عبور میداد .اموا از تواری اول فوروردین  8931بوا طغیوان رودخانوههای
زیرحوضههای گرگانرود غربی (محمدآباد ،جعفرآباد ،زرینگس ،قرنآباد حجم سیلاب مازادی از زیرشاخههای آن در
محدوده روستای سلاقیلقی تا روستای قانقرمه وارد رودخانه گرگانرود شد (شکس  ،2دایره قرمر رنگ .

شکل  -6پهنههای سیلاب ناشی از محل تلاقی رودخانه قرهسو با رودخانه گرگانرود

زیرحوضههای غربی گرگانرود به دلیس پوش

گیاهی مناسب از جهت تأثیر پوش

گیاهی در تولیود روانواب،

امتر مورد توجه قرار گرفته است ،البته در بالادست حوضه منطقه سیاه مرزاوه به جهت ارتفوا و شورایط اقلیموی
پوش

گیاهی از جنگس به مرتع فقیر تبدیس میشود ،اه در اینصورت هنگامی اه مراور ثقوس بوارش در بالادسوت

حوضه باشد ،عامس پوش

گیاهی را میتوان بهعنوان یکی از فااتورهای مؤثر در حمس و انباشت رسوبات در محس

تلاقی دو رودخانه گرگانرود و قرهسو دانست (شکس . 2
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با توجه به بازدیدهای میدانی انجا شده (شکس  2و بررسی نتایج در بازههای مورد مطالعه ،موارد ذار شوده در
ادامه جرو مهمترین دلایس ایجاد سیلاب در بازههای مورد مطالعه میباشند.
 1در محدوده روستای سلاقیلقوی توا روسوتای سوقرلیقی (شوکس -2بوازه اول  ،وجوود سوازندهای حسواس
زمینشناسی و فرسای

سریع و ایجاد بار رسوبی اه سبب مضاعف شدن قودرت تخریبوی سویلاب میگردنود ،از

مهمترین عوامس مؤثر در خرو سیلاب از مدخس رودخانه در این محدوده میباشند .سیلاب وارد شده از رودخانوه
قرهسو به دلیس شیب نسبتاً بالا ،مواد جامد و معلق زیادی را با خود به رودخانه گرگانرود وارد میاند اه این جریان
سیلاب از قدرت تخریب بالاتری نسبت به جریان سیلاب وارد شده از محدوده شرقی رودخانه گرگانرود (خروجی
سد وشمگیر دارد .مواد جامد حمس شده به مرور باعث تخریب دیوارههای اانوال و اواه

عورض بسوتر اانوال

رودخانه گرگانرود و همچنین ایجاد پیچانرود جدید در بازه اول را در پی خواهد داشت (شکس . 2
 2در محدوده روستای قانقرمه تا روستای محمدآلق (شکس  -2بازه دو  ،به دلیس تغییر ااربری اراضی در حریم
رودخانه و همچنین اشاوزی خار از قائده باعث از بین رفتن ساختار طبیعی رودخانه شده است و همچنین تخلیه
نخالهها و عد لایروبی رودخانه در این محدوده باعث ااه

عرض بستر رودخانه شده است .همچنین شیب طولی

بسیار پایین رودخانه و وجود خا لس اه جر فرسای پذیرترین نوو خا هوا میباشود ،از حساسویت بیشوتری
برخوردار است .این محدوده تقریباً امترین تعداد پیچانرود را نسبت به سایر بازهها دارد و همچنین میانگین شوعا
قوس پیچانرودها در بازه دو به نسبت از سایر بازهها بررگتر میباشد ،به همین دلیس شورایط مورفولووژیکی نسوبتاً
مناسبی نسبت به سایر بازهها دارد .وجود پس با دهانه بسیار نامناسب (شکس  C -2در روستای محمدآلق و تجاوز به
حریم امی رودخانه (حریم امی رودخانه گرگانرود برابر  20متر از طرفین رودخانه میباشد ،گرارش شورات آب
منطقهای استان گلستان 8932 ،و ایجاد بازار هفتگی در آن به مرور باعث تخریب دیوارههای رودخانه و ناپایوداری
دیوارههای آن شده اه باعث ااه

عرض بستر در محدوده پس محمدآلق شده است.

 9در محدوده شهری آققلا (شکس  -2بازه سو  ،ضریب سینوزیته رودخانه برابور  8/282میباشود ،وضوعیت
مورفولوژی رودخانه در این محدوده نسبتاً مناسب میباشد .عمق رودخانه در بوازه سوو و چهوار نسوبتاً امتور از
بازههای اول و دو است و رابطۀ مستقمیی بین ااه

ضریب سینوزیته و ااه

عمق در این ناحیه وجود دارد .در

محیط شهری آققلا ،اانالیره اردن رودخانه در نردیکی سه پس موجود در شهر آققلا باعث تثبیت دیوارههای رودخانه
شده است (شکس  . D -2رسوبات حمس شده از بالادست رودخانه گرگانرود (بازه اول از اول توا دهوم فوروردین
 8931باعث تجمع رسوبات در نردیکی پایههای پس و مسدوده شدن برخی دهانههای پوس شوده اسوت (شوکس -2
 . D,Gدر سیس بهار  8931به دلیس اینکه حجم عمده سیلاب در نردیکی روستای سلاقیلقی از مدخس رودخانه خار
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شده است ،حجم سیلاب نسبتاً امتری وارد محیط شهری آققلا شده است (شکس  -2بوازه دو  ،لوذا ایون بوازه از
رودخانه گرگانرود توانایی عبور سیلاب را داشته است.
 2در حد فاصس شهر آققلا تا روستای دوگونچی (شکس  -2بازه چهار  ،روستای آققبر شیب طبیعی اانال از
(دو در ده هرار به یک در ده هرار تغییر میاند ،این تغییر شیب باعث پسزدگوی جریوان در نردیکوی پوس آققبور
میشود ،همچنین تغییر عرض بستر بسیار زیاد (عرض بستر رودخانه در شرق پس حدود  20متر و در غرب پوس در
حدود  12متر باعث بوجود آمدن جریان غیریکنواخت شده و در پی آن رسوبات انباشه بسیار زیادی در دهانههای
اناری پس آققبر به دا افتاده است اه باعث بالا آمدن سطح جریان سیلاب میشود .در محدوده روستای آققبر تخلیه
نخالههای ساختمانی و وجود درختچههای گر باعث افرای
ااه

ضریب زبری بستر شده است اه این علت هم باعث

سرعت جریان سیلاب و به تبع آن گیر افتادن سیلاب در این ناحیه میشود اه باعث بالا آمدن سطح جریان در

اانال رودخانه در محیط شهری آققلا شده و سیلاب از مدخس رودخانه خار میگوردد و وارد محویط نفوذناپوذیر
شهری شده است (شکس . F,G -2
بعد از بررسی پهنههای سیلاب مشخص شد روستاهای دوگونچی و قانقرمه در معرض خطر سیلاب این رودخانه
با توجه سیلاب با دوره بازگشت  20ساله قرار ندارند ،اما روستاهای سیدلر ،سلاق یلقی و مناطق شمالی شهر آققلا در
معرض خطر سیلاب این رودخانه برای دوره بازگشتهای  20ساله به بالا قرار دارند .برای جلوگیری از ورود سیلاب
به مناطق شهری ،شهر آققلا باید وضعیت رودخانه در حد فاصس روستای سلاقیلقی توا قانقرموه بوه علوت وجوود
پیچانرود زیاد و عد وجود دیوارهسازی مناسب و لایروبی نشدن رودخانه ،ملاحظات جدی صورت گیورد ،حجوم
زیادی از سیلاب اخیر از این مناطق با توجه به شیب و توپوگرافی منطقه از سمت شرقی و شمالشرقی وارد محیط
شهری آققلا شده است (شکس  -2بازه . 8
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شکل  -7تصاویر میدانی گرفته شده از بازههای مورد مطالعه؛ ( )Bمسیر رودخانه در بازه اول در نزدیکی روستای
سلاقیلقی )C( ،پل نامناسب در مسیر رودخانه در بازه دوم در نزدیکی شهر آققلا )D( ،تراز کف نامناسب پل و
عدم لایروبی رودخانه در بازه سوم شهر آققلا )E( ،عدم دیوارهسازی مناسب رودخانه در بازه سوم پل تاریخی
آققلا )F( ،نبود شیب مناسب و تخلیه نخاله در حریم رودخانه و عدم دیوارهسازی کانال در بازه چهارم)G( ،
تغییر شدید عرض رودخانه و شیب نامناسب و عدم لایروبی رودخانه در بازۀ چهارم (منبع :نگارند)9918 ،

نقشههای پهنهبندی سیس بدست آمده (شکس  2با اطلس سیس تهیه شده توسط (پژوهشوکده حفاظوت خوا و
آبخیرداری اشور 8912-اه در (شکس  1نشان داده شده است مقایسه گردید .براساس نتایج پژوهشکده حفاظوت
خا و آبخیرداری ،رودخانه گرگانرود به سوه قسومت سوراب گرگوانرود ،گرگوانرود میوانی و پایواب گرگوانرود
تقسیمبندی شده است اه از نظر سیسخیری گرگانرود میانی اه در محدوده شهر گنبدااووس تا شهر آققلا قرار دارد
در طبقه خطر شدید سیس واقع شده است .از مهمترین علس آن میتوان به ورود سیلاب زیرشاخههای رودخانه قرهسو
به رودخانه گرگانرود در محدوده روستای سلاقیلقی اشاره ارد اه بار رسوبی بسیار زیادی را از بالادسوت حوضوه
آبخیر قرهسو وارد رودخانه گرگانرود میاند (شکس  ، 2این امر موجب تنگشدگی و ااه

شدید عورض مقطوع

رودخانه در محدوده روستای سلاقیلقی تا روستای محمدآلق شده و به همین دلیس حجم سیلاب زیادی از این بستر
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رودخانه خار شده و وارد دشتهای پست مجاور میشود (شکس  ،3دایره قرمر رنگ  .در نقشههای پهنهبندی سیس
بدست آمده (شکس  2بی ترین مساحت پهنههای سیلاب در ناحیه شرقی شهر آققلا در محدوده روستای سلاقیلقی
تا روستای قانقرمه وجود دارد .با توجه به اینکه بیشترین حجم سیلاب در این ناحیه (جنوبشرقی شوهر آققلوا بوا
گسولای همراه بود این پهنهها توسط شاخص  MNDWIشناسایی شده (شکس  ، 2اه براساس نقشههای پهنهبندی
سیس بدست آمده به امک شاخص ( MNDWIشکس  2ناحیه گرگانرود میانی در طبقه خطر سیس خیلیشدید قرار
دارد ،اه با اطلس سیس تهیه شده توسط پژوهشکده حفاظت خا و آبخیرداری (شکس  1تطابق بسیار زیادی دارد.

شکل  -8اطلس سیل حوضه آبخیز گرگانرود (منبع :پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور)9985 ،
-5جمعبندی

بر اساس گرارشهای شرات آب منطقهای استان گلستان دبی با دوره بازگشت  20ساله برای رودخانه گرگانرود
برابر  230متر مکعب بر ثانیه میباشد اه با توجه به هیدروگراف سیلاب  8931گلستان ،سیلاب با دبی پیک  293متر
مکعب بر ثانیه در رودخانه گرگانرود جریان داشته است در حالی اه میانگین ظرفیت عبوری گرگوانرود در حودود
 820متر مکعب بر ثانیه میباشد ،بنابراین پهنههای سیلابی اه در تاری چهاردهم و شانردهم فروردین بدسوت آمود
ناشی از دبی  293متر مکعب بر ثانیه میباشد ،در این تاری تقریباً  28الیومترمربع از شهر آققلا تحت تأثیر سیلاب
قرار گرفت اه نیمۀ شمالی شهر آققلا به طور اامس سیلابی شد .بررسی شرایط مورفولوژی اانال رودخانه گرگانرود
نشان داده اه علاوه بر شدت جریان سیلاب ،ضریب خمیدگی بالا و عد دیواره سازی و وجود پسهای نامناسب در
بازۀ اول و دو و تجاوز به حریم رودخانه و عد لایروبی اانال در بازه سو و شیب نامناسوب و تغییورات شودید
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عرض بستر و تخلیه نخاله در بازۀ چهار از مهمترین علس بوجود آمدن سیلاب در شهر آققلا میباشد .با توجوه بوه
اینکه شهرستان آققلا از مناطق سیسخیر استان گلستان میباشد لذا نقشههای پهنهبندی سیلاب میتواند یک ابرار بسیار
ااربردی برای مسیر توسعه شهرستان آققلا در سالهای آتی باشد ،همچنین با شناسایی مناطق حسواس و پرخطور
رودخانه از نظر مورفولوژی و پهنههای سیلاب ناشی از آن میتوان راهکارهایی را برای جلوگیری از بروز خسارات
جانی و مالی ارائه ارد و در نهایت نقشههای پهنهبندی سیلاب و راهکارهای پیشنهادی از جملوه سواخت بنودهای
انحرافی ،تغییر ااربری اراضی ،اصلاح ساختار رودخانه در نقاط بحرانی و بهبود ساختار مورفولوژی اانال و غیره را
در اختیار سازمانهای مرتبط قرار داد تا تصمیمگیریهای مناسب را اتخاذ انند.
 -6تشکر و قدردانی
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