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چکیده
رخدادهای طبیعی از آغاز تا به امروز همواره جزء الینفک زندگی جوامع بشری میباشد .چنانکه مهندسین و محققان را برآن داشته
تا با روشهای گوناگون و به کارگیری نرمافزارها جهت پیش بینی و تخمین و ضریب خطر پذیری و ،...تجزیه و تحلیل و محاسبه نمایند.
یکی از این پدیدهها سیل میباشد که در تمامی پروژهها و برنامهریزی توسعهای در کشور جزء اولویتهای ساختاری سیستمی برنامهریزان
و مشاوران مهندسی میباشد .هدف از این پژوهش بررسی بازخورهای ضریب سیلخیزی و توسعه فضائی حوزه مدنی شیراز بر بستر
هیدروژئومورفیک آن طی دهههای  1360 ،1350 ،1330و 1380میباشد .به همین منظور از عکسهای هوایی شهر شیراز طی دهههای
مذکور و نقشههای توپوگرافی با مقیاس  1/50000وهمچنین نقشههای زمینشناسی با مقیاس  1/100000استفاده شده و سپس با
استفاده از نرمافزارهایی چون  GISو  Graphersپالتهای مربوط به میزان ضریب سیلخیزی بخشهای فوق را از طریق فرمول ضریب
گراویلیوس محاسبه ،ترسیم و سپس تحلیل نمودهایم .نتایج حاصله نشان داد که ضریب سیلخیزی حوضه شیراز مابین  1تا  1/9بوده که
بیانگر روند متوسط حوضه از لحاظ سیلخیزی است .سپس میزان ضرایب محاسبه شده نیز برای رشد و توسعه ادواری شهر شیراز در
قالب حوضه شیراز در دهههای  1360 ،1350 ،1330و  1380به ترتیب مابین  1/85تا  1/67 ،1/86تا  1/46 ،1/75تا  1/66و  1/47تا
 1/67از نظر میزان سیلخیزی بوده که به طور کلی میتوان گفت اعم قسمتهای توسعه شهری شیراز نسبت به حوضه هیدروژئومورفیک
در بخش حداقل از نظر سیلخیزی واقع گردیده است .توسعه ادواری حوزه شیراز البته در برخی مناطق در دهههای  1360و  1380به
سمت مناطق متوسط تا حداکثر از نظر سیلخیزی پیشروی نیز داشته است .نکته قابل تامل اینکه مناطق یاد شده از لحاظ ضریب
سیلخیزی غیرفعال بوده ،اما این مناطق به صورت سیبرنتیک از دیگر پارامترهای ژئومورفولوژی منطقه مانند مورفوتکتونیک دارای روند
پویا و فعال میباشد.
واژههای کلیدی :سیبرنتیک ،هیدروژئومورفیک ،حوزه مدنی ،شیراز.
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بیان مسأله:
محیط طبیعی معموالً با توسعه شهرها و سکونتگاههای بشر سازگار نیست .بسیارند شهرهای تاریخی که بر اثر همین
ناسازگاری محیط طبیعی متروکه شدهاند .مهمترین عوامل طبیعی تأثیرگذار بر توسعه شهرها وضعیت توپوگرافی ،شیب اراضی،
آب و هوا ،زمینشناسی ،هیدرولوژی و ژئومورفولوژی میباشند .هراندازه که شهرها توسعه یابند ،برخورد آنها با واحدهای
گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر میشود .بنابراین جهتیابی توسعه فیزیکی با توجه به
عوامل تأثیرگذار باید به گونهای باشد که بیشترین هماهنگی را با محیط پیرامون خود داشته باشد ( Rusta and Monavari
 .)and falahati and darvish,2013 :49در مطالعهی فیزیکی شهرها باید شرایط ژئومورفولوژیکی ،آب و هوایی،
هیدرولوژیکی ،زمینشناسی منطقه مطالعه گردد و ارتباط و تأثیر متقابل پدیدهها بر یکدیگر بررسی شود (.)Rajaie, 1994
البته الزم به ذکر است که برخی پدیدههای ژئومورفولوژیکی نه تنها همیشه به عنوان عامل مخرب و بازدارنده در استقرار و
توسعه شهرها محسوب نمیشوند ،بلکه اگر برنامهریزان شهری آگاهی کامل از نوع وکاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این
پدیدهها داشته باشند ،آنها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعهی شهرها تبدیل خواهند ساخت و استفادهای بهینه و معقول
از آنها به عمل خواهند آورد .اصوالً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هرچیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است،
زیرا عوارض و پدیدههای طبیعی در مکانگزینی ،پراکندگی ،حوزه نفوذ ،توسعه فیزیکی ،مورفولوژی شهری و امثال آن اثر
قاطعی دارند ( . (Negaresh,2003در این پژوهش شهر شیراز و حوضه هیدروژئومورفیک شیراز از لحاظ میزان خطرپذیری و
چگونگی استقرار و توسعه ادواری شهر شیراز بر مناطق پهنهبندی شده از لحاظ خطرپذیری سیلخیزی در بستر حوضه شیراز با
استفاده از دادههای قابل دسترس و تحلیل شده طی چهار دهه  1360 ،1350 ،1330و  1380مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفته ،و هدف از این بررسی ،میزان سیلخیزی حوضه هیدروژئومورفیک شیراز و شهر شیراز و قرار گرفتن حوزه مدنی شیراز
تحت تابعیت دینامیک هیدرولوژی مسلط بر حوضه شیراز بوده است که موجب توسعه بدون برنامهریزی و نامطلوب در مکان-
های ناپایدار طبیعی حوضه گشته است .توجه به این امر که شیراز بر روی یک زمین ناودیس تشکیل شده و اطراف آن را
ارتفاعات در برگرفته ،توسعه شهری را با محدودیت مواجه کرده است .عدم توجه به عوامل و شرایط محیطی و نقش عناصر
طبیعی از جمله میزان خطر سیلخیزی در روند توسعه شهری و همچنین تغییرات سریع جمعیتی لزوم و ضرورت برنامهریزی
را برای توسعه آتی شهر را بیش از پیش طلب کرده است .بنابراین با استناد به دو فرضیه ذیل به بررسی سیبرنتیک ضریب
سیلخیزی و توسعه فضائی حوزه مدنی شیراز بر بسترهیدروژئومورفیک آن طی دهههای  1330تا  1380پرداخته شده است.
 -1میزان ضریب سیلخیزی حوضه شیراز تحت تأثیر ساختار ژئوهیدروگرافیک مسلط بر حوضه شیراز میباشد.
 -2توسعه حوزه مدنی شهر شیراز تابع بستر هیدروژئومورفیک حوضه شیراز میباشد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
بحرانها میتوانند در گروههای بیولوژیک ،زمینساختی ،آب و هوایی و شیمیایی طبقهبندی و مدیریت شوند و به عنوان
مخاطرات محیطی شناسایی شوند ) .(Aysan, 1993: 48عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط رابرت
مک فامارو به هنگام امکان وقوع درگیری میان آمریکا و کوبا عنوان گردید .از پایان دهه  1970فعالیتهای عمدهای در زمینه
مدیریت بحران آغاز شد و مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ  11دسامبر  1987دهه  1990را به عنوان دهه کاهش بالیای
طبیعی نامید .این بالیا شامل زلزله ،سیل و سایر مخاطرات طبیعی در دنیا میباشد ( .),2007:216 Nateqi elahiدر گذشته
بیشتر تحقیقات و مطالعاتی که در مورد نواحی کوهستانی در سطح کره زمین صورت میگرفت غالب ًا مطالعه توانهای محیطی،
معدنی ،منابع انرژی و کشاورزی بود .اما در حال حاضر دامنهها و حرکات دامنهای ،پهنههای سیلخیز و مناطق زلزلهخیز را به
منظور کنترل و تعدیل نیز مورد بررسی قرار میگیرند ( .)Yamani, M. and Nazafrin Behnoud ,2012: 21در برنامه
جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی و در هشتمین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله که در جوالی  1989مسایل درباره سیالبها
و اثرات آن مطرح گردید که منجر شد مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ  11دسامبر  1987دهه  1990را به عنوان دهه
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کاهش بالیای طبیعی نامید .این بالیا شامل زلزله ،سیل و سایر مخاطرات طبیعی در تمام دنیا میباشد ( Savadkuhifar,

 .)2007: 217در خصوص بالیای طبیعی و اثرات آن در مناطق مسکونی یا نواحی شهری مطالعات چندی صورت گرفته است.
مانند کتاب «مدیریت سوانح طبیعی» که توسط قطب عامی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی دانشکده فنی
دانشگاه تهران تالیف کرده است و یا «ژئومورفولوژی و مدیریت محیط» که توسط آر .یو کوک ،جی .سی دور کمپ تالیف و
توسط آقای شاپور گودرزی ترجمه شده است.
) (Negaresh,2003:133در تحقیقی بیان نموده است که کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای
پدیدهها و فرآیندهای ژئومورفیکی بر مکان گزینی شهرها موثرند و پیامدهای عدم توجه به آنها موجب بروز مشکالت غیر قابل
جبرانی برای شهرها میگردد )Aryamanesh and Zare and Afrasyabian, 2006:137( .در تحقیقی نیز نشان دادند که
نقش زمین ساخت فعال و اثر متقابل گسلهای پویا و ژئومورفولوژی در ارزیابی منابع آب زیرزمینی و پیدایش سفرههای آب
دشت اصفهک تاثیر داشته است ،)Jandaqi and Baqani, 2006:187 ( .نقشههای کاربری اراضی را در دو مقطع زمانی
 1349و  1380برای حوضه آبخیز قرهتپه (گرگان) تهیه نمودند .سپس با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر در وقوع سیالب به
استثنا تغییرات کاربری ،دبیهای اوج سیالبی را در دوره بازگشتهای  2تا  100سال با استفاده از مدل تجربی استداللی
محاسبه نمودند .نتایج نشان داد که ،تغییرات کاربری اراضی از سال  1349تا  1380باعث افزایش تدریجی مقدار دبیهای
سیالبی گردیده است )Sufi,2009:42( .با بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سیل در آبخیزهای شهری به این نتیجه رسید که تغییر
یک اکوسیستم طبیعی با ضریب رواناب  2درصد در یک شهرک مسکونی با  70درصد سطح نفوذناپذیر در باالدست یک
کالنشهر قادر است میزان سیالب را در پاییندست یک شهرک جدید به  6/5برابر سیالب اولیه برساند .وی همچنین با بررسی
مساحت تغییر کاربری باغهای قصردشت شیراز با استفاده از عکسهای هوایی سالهای  1334و  1372و تصاویر ماهوارهای
لندست در سالهای  1369و  1381چنین بیان میکند که در عرض حدود چهار دهه  630هکتار از باغهای قصردشت کاهش
یافته ،و با تغییر کاربری باغها حداقل  5برابر بر میزان دبی سیالب اضافه شده است )Yusofi,2006:319( .در تحقیقی علل
بروز تغییرات در الگوی کالبدی و شکلی شهر ایرانی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته که این تغییرات وابسته به دو عامل
بیرونی (حکومت ،نخبگان و  )...و عامل درونی (رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی) هستند)Mohamadzade, 2007: 94( .
در تحقیقی اثرات زیست محیطی توسعه فیزیکی شتابان شهرها را مورد بررسی قرارداد و معتقد بوده که ،تصرف زمین در
کشورهای غربی اساس ًا از واقعیت فردگرایی و عدم زیست مشترک انسانها نشات میگیرد در حالیکه در کشورهای در حال
توسعه این امر معلول نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی است )Abedini,2009:71( .در تحقیقی نشان داد که مخاطرات
هیدروژئومورفولوژی و اغلب خسارتها ناشی از زلزله ،تماما تحت تأثیر کیفیت و مقاومت سازهها و معماری نیست بلکه بخش
مهمی از آنها مربوط به بستر طبیعی و زیر ساختهای مراکز شهری است)Boldaji, and Sufi, and Hasanli 2009: 1( .
در تحقیقی بر روی عوامل مؤثر بر سیلخیزی حوضه آبخیز رودخانه خشک نشان دادند که مساحت ،محیط و طول زیر حوضه
گلستان نسبت به زیرحوضه پسکوهک بیشتر بوده ،و بر این اساس میزان طول آبراهه اصلی در زیر حوضه گلستان  1/3برابر
بیشتر از زیر حوضه پسکوهک است .به دلیل شیب بیشتر آبراهه اصلی زمان تمرکز حوضه پسکوهک کمتر از گلستان بوده است.
( )Abedini,2009:71در تحقیقی نقش مخاطرات هیدروژئومورفولوژی ساخت و سازهای شهری سرعین را مورد بررسی نموده
به طوری که نتایج تحقیق نشان داد که توپوگرافی زیاد ،فعالیت گسل در نشستگاه شهر ،وجود الیههای مارنی و پرتابههای
آذرین شیبدار برای شهر در زمان زمین لرزه مخاطره آمیز است )Karam, 2009:14( .طبقهبندی زمین منظرهای
ژئومورفولوژیکی را براساس پارامترهای توپوگرافیکی در محیط  GISدر شمال غرب شهر شیراز را مورد بررسی قرار داد و نتایج
طبقهبندی را شامل پنج طبقه و هفت زمین منظر ،با توجه به تحقیق قائل شدRusta and Monavari and falahati and ( .
 )darvish,2013 :49در تحقیقی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی تغییرات کاربری را مورد
مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که میزان زمینهای با کاربری کشاورزی ،آبی و غیره در مدت  19سال به مراتب نسبت به
ساخت وسازهای شهری کاهش یافته است )Bomeri, 2011:117( .به منظور شناسایی پهنههای سیالبی و ویژگیهای
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فیزیوگرافی و کمی حوضه آبریز دامن از تلفیق سنجش از دور و  GISاستفاده کرده و نقشه پهنهبندی سیالب حوضه را ترسیم
نمود .نتایج حاصله گویای این واقعیت بوده که بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای برای مناطقی فاقد آمار و اطالعات کافی در
خصوص پدیده سیل بسیار مفید بوده و با تفسیر تصاویر با وضوح باال میتوان پهنههای آسیبپذیر سیل را شناسایی و
طبقهبندی نمود )Tavakoli Benizi, 2011: 210( .به ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی حوضه آبریز سد بوتان
با تلفیق  GISو مدل هیدرولیک  ،HEC-HMSدبی اوج سیالب تحت دو سناریو مختلف کاربری اراضی در حوضه آبریز باالدست
ایستگاه هیدرومتری تمر واقع در رودخانه گرگانرود در استان گلستان را شبیه سازی نمود و نتایج نشان داد که با اعمال سناریو
اول که افزایش سطح جنگل و افزایش سطح باغات را به همراه دارد ،دبی اوج سیالب برای دورههای برگشت کمتر از  100سال
به طور متوسط  17/5درصد کاهش داشته است )Heydari, and Asadi 2011: 137( .تغییرات سریهای دما و بارش شیراز را
طی دوره  1951-2005مورد ارزیابی قراردادند و دریافتند که شهرنشینی موجب افزایش دمای شیراز گشته است و بارش آن
غالب ًا روند افزایشی از خود نشان داده است )Malakian,2012:114( .با شناسایی عوامل مؤثر در سیل خیزی حوضههای
آبخیز ،ازطریق تحلیل سلسله مراتبی فازی ،اقدام به پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز اخترآباد در محیط GIS
نمودند و بر اساس شاخص انحراف معیار ،هفت کالس را برای نتایج تحقیق قائل شده است )Davies0,2008:100( .در
تحقیقی به پیشبینی تأثیر شهرنشینی در مناطق با آبهای زیرزمینی کم عمق پرداختند و به شبیه سازی فاضالبهای شهری
تحت تأثیر توسعه شهری پرداختهاند )Poff,2010:264( .نشان دادند که برای کنترل و مدیریت منابع هیدرولوژیکی و بروز
هرگونه سیالب و ایجاد آن در مناطق شهری باید اجازه دهیم رژیم جریان در حالت و بستر طبیعی خود و بر اساس سیر
تاریخی خود عمل نماید تا باعث مخاطرات طبیعی نشود ) Preusser,2011:73( .در حوضه آبریز آیزرن نشان دادند که با
تغییر شیب زمین در مناطق باالدست و پایین دست به چه میزان میتوان نظام سیالب را تحت تأثیر قرار داد و باعث نابودی
جنگلها و مراتع و مناطق شهرنشین پایین دست حوضه شد ) Smiernov,2011:212( .در تحقیقی نشان داد که کاهش
پوشش گیاهی حوضه میتواند باعث کاهش سطح نفوذ پذیر ،شود و در نتیجه افزایش رواناب سطحی در فرکانس باال را انتظار
داشت و این انتظار به تأثیر بار رسوب از رودخانه میتواند در کیفیت آب اختالل وارد کند و همچنین این پژوهش نشان داد
اثرات اساسی شهرنشینی در پاسخ هیدرولوژیکی حوضه قادر است به عنوان پایگاهی برای سیاستهای زیست محیطی وتصمیم
گیری اتخاذ شود.
مواد و روش تحقیق:
در تحقیق حاضر مطالعات کتابخانهای ،آمادهسازی اطالعات ،تحلیل دادهها و پردازش نهایی انجام گردیده است .در مطالعات
کتابخانهای ضمن تحقیقات انجام شده در خصوص سیلخیزی حوضههای مختلف با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،به
مطالعه و بررسی کتب و مقاالت در خصوص حوضه هیدروژئومورفیک شیراز و حوزه مدنی شیراز و محاسبه شاخص سیلخیزی
و نیز چگونگی روند توسعه حوزه شهری شیراز پرداخته شده است .سپس به جمعآوری ،آمادهسازی و پردازش الیههای
اطالعاتی مورد نیاز از قبیل نقشه توپوگرافی  ،1/50000نقشه زمینشناسی  ،1/100000عکسهای هوایی موجود از حوزه مدنی
شیراز از دهه  1360 ،1350 ،1330و  1380پرداخته شده است .همچنین تهیه نقشههای پهنهبندی سیلخیزی متکی بر
پردازش و دیجیتهای ارتفاعی الیههای اطالعاتی بوده و نهایت ًا میزان شاخص سیلخیزی محاسبه شده در قیاس با نقشههای
تهیه شده خروجی ،از فعالیتهای صورت گرفته در این مرحله میباشد .در ادامه کلیه نقشههای تهیه شده با استفاده از مدل
تلفیق همپوشانی شاخص سیلخیزی با یکدیگر ترکیب شده و مکانهای خطر و امن سیالب را در حوضه شیراز و حوزه مدنی
شیراز مشخص گردیده است .در انتها به ارزیابی و تحلیل نتایج حاصله از چگونگی روند سیلخیزی حوزه شیراز در قالب حوضه
هیدروژئومورفیک شیراز پرداخته شده است .در تحقیق حاضر از مجموعه نرمافزارهای  GISو  Graphersدر اجرای آنالیزها و
تهیه نقشههای مربوطه استفاده شده است.
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محدوده مورد مطالعه:
حوضهی هیدروژئومورفیک شیراز (شکل شماره  )1بین طول جغرافیایی 52درجه و  10دقیقه تا  52درجه  52دقیقه
شرقی و عرض جغرافیایی  29درجه و  20دقیقه تا  29درجه و  58دقیقه شمالی واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا بین
 1350تا  2750متر در نقاط مختلف حوضه متغیر است .محیط حوضهی هیدروژئومورفیک شیراز برابر با  234/5کیلومتر و
مساحت حوضه برابر با1898/24کیلومترمربع است.کمترین ارتفاع حوضه هیدروژئومورفیک مربوط به بخش جنوب شرقی
حوضه تا بخش مرکزی آن است که قسمتی از حوزهی مدنی شیراز نیز در آن قرار گرفته است .علت کاهش میزان ارتفاعات
توپوگرافی این بخش از حوضه ،نزدیک شدن به دریاچه مهارلو به عنوان سطح اساس حوضه میباشد .شهر شیراز نیز در یک بازه
ارتفاعی ما بین  1500تا  1950متر در درون حوضهی هیدروژئومورفیک شیراز توسعه یافته است .این حوضه دارای دو مسیل
اصلی به نامهای مسیل رودخانه خشک و مسیل نهراعظم است و بر کل حوضه مورد مطالعه تأثیرگذار بوده و همچنین آبدهی
تمامی بخشهای حوضه شیراز متأثر از این دو مسیل میباشد .مسیل اصلی و تاثیرگذار بر کل حوضه و حوزه مدنی شهر شیراز
مسیل رودخانه خشک است که از میان حوزه شهری شیراز نیز عبور مینماید .حوضه هیدروژئومورفیک شیراز نیز به
زیرحوضههایی تقسیم میشود که این زیرحوضهها بر میزان آبدهی کل حوضه و در نهایت بر میزان ضریب سیلخیزی منطقه
مورد مطالعه اثرگذار میباشند .بنابراین جهت اشراف بر رفتار ژئوهیدرولوژیک حوضه ،به بررسی وضعیت سیلخیزی حوضه
پرداخته شده است .یکی از این شاخصها شاخص شکل حوضه (ضریب گراویلیوس) میباشد .منظور از ضریب گراویلیوس
عبارت است از نسبت محیط حوضه  Pبه محیط دایرة فرضی ' Pکه مساحت آن برابر مساحت حوضه باشد.
0.28P
CC 
A
که در آن  :Cc :ضریب گراویلیوس و  :Pمحیط حوضه به کیلومتر و  :Aمساحت حوضه به کیلومتر مربع است .ضریب
فشردگی حوضهها معموالً بین  1تا  3میباشد .اگر حوضه دایرهای کامل باشد ضریب فشردگی آن یک است و اگر این ضریب
بزرگتر از یک باشد نشان دهنده انحراف شکل آن از دایره است .در حوضه مورد مطالعه ضریب فشردگی برابر  1/79میباشد که
نشان از روند متوسط خطر ضریب سیلخیزی حوضه و شکل کشیده آن دارد.

شکل -1ساختار ژئوهیدروگرافیک مسلط بر حوضه در تقسیم بندی زیرحوضههای شیراز

یافتههای تحقیق:
ضریب گراویلیوس حوضه هیدروژئومورفیک شیراز:
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ضریب سیلخیزی حوضه هیدروژئومورفولوژیکی شیراز طبق (شکل شماره  )2مابین  1تا  1/9ضریب گراویلیوس متغیر بوده
که در ادامه به طبقهبندی کل حوضه شیراز از نظر خطر سیلخیزی پرداخته شده است .الف) مناطق و زیرحوضههای با ضریب
سیلخیزی باال و نزدیک به  1که با رنگ آبی و بنفش مشخص شده ،و در حواشی شمالی حوضه ،بخشهای غربی و جنوب
غربی و همچنین جنوبی حوضه گسترش یافتهاند .این بخشها دقیقا همان محلهای تأمین منابع آبی حوضه ،و بارشهای آن
بوده است .به عنوان مثال یکی از این زیرحوضهها ارتفاعات قالت ،در بخش غربی حوضه ،و به رنگ آبی تیره مبین ضریب
سیلخیزی باالی این بخش از حوضه شیراز است .ب) مناطق و زیرحوضههای با ضریب سیلخیزی متوسط ،در بازه مابین 1/3
تا  1/5ضریب گراویلیوس واقع گردیده و این بخش به صورت سبز رنگ در حوضه مشخص شده است .البته میتوان گفت که
این بخش میزان قابل توجهی از حوضه شیراز را تحت تسلط خود قرار داده ،و به صورت نواری باریک از قسمت باالیی دریاچه
مهارلو شروع شده و تا شمال حوضه امتداد یافته و از آنجا دوباره تا بخش جنوبی حوضه با پهنای بیشتری گسترش یافته است.
نکته مهم اینکه بر اساس محاسبات صورت گرفته ،به طور کلی حوضه مذکور دارای یک روند متوسط از لحاظ سیلخیزی است.
ج) مناطق و زیرحوضههای با ضریب سیلخیزی حداقلی حوضه را میتوان مابین  1/6تا  1/9ضزیب گراویلیوس ،با رنگ زرد،
نارنجی و قرمز را در حوضه شیراز تشخیص داد که منطبق با بخش مسیل رودخانه خشک بوده و دقیقا از میان حوزه شهری
شیراز نیز عبور میکند و این مسیل نقش ویژهای در هدایت و گسترش سیالب مناطق شهری برعهده دارد .به عبارت دیگر
شبکه ارتباطات شهری بدون توجه به جهت زهکشی طبیعی شیراز ایجاد و توسعهیافته است .رخداد سیالب  1380شیراز
نمونهای از تاثیرات مخرب تصرف حریم مسیل رودخانه خشک میباشد .نکته مهم اینکه ،حوزه مدنی شهر شیراز بر خالف
حوضه هیدروژئومورفیک شیراز که دارای روند متوسط از لحاظ سیلخیزی بوده ،این حوزه (شیراز) در بخش حداقل از لحاظ
خطر سیلخیزی واقع شده و حتی در ابتدا هسته اصلی شکلگیری حوزه شیراز نیز با توجه به رعایت حریم مسیل رودخانه
خشک گسترش یافته است .در نظر گرفتن این مهم نیز الزم است که این پهنهبندی فقط صورت ظاهری روند خطر سیلخیزی
حوزه شیراز را نشان میدهد و منظور از سیبرنتیک غیرفعال به روند غیرفعال سیلخیزی برمیگردد و نه پویایی و سیبرنتیک
عوامل ژئومورفولوژی حاکم بر منطقه ،همچون مورفوتکتونیک حاکم بر آن.

شکل  -2پهنهبندی سیلخیزی حوضه هیدروژئومورفولوژیکی شیراز -منبع :نویسندگان1395 ،

ضریب گراویلیوس حوضه هیدروژئومورفیک شیراز در دهه :1330
حوزه مدنی شیراز در دهه  1330بر اساس میزان ضریب سیلخیزی محاسبه شده ،در (شکل شماره  )3به طور کلی مابین
 1/858تا  1/874ضریب گراویلیوس واقع شده است .بخش نخست که مبین حداقل ضریب سیلخیزی بوده و به رنگ نارنجی
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تیره و به عنوان یک تراف بسته در مرکز حوزه خودنمایی کرده و دارای ضریبی معادل  1/874گراویلیوس بوده و این تراف،
هسته شکلگیری اولیه حوزه مدنی شیراز را نشان میدهد .دومین بخش از حوزه مدنی دارای روند متوسط با رنگ سبز روشن
تا تیره و با ضریبی مابین  1/87تا  1/862گراویلیوس واقع شده ،و از لحاظ پراکنش در قسمتهای شمالی و جنوبی حوزه
توسعه یافته است .رنگ آبی تا بنفش و با ضریبی معادل 1/862تا  1/858گراویلیوس در بخشهای شمالی و جنوبی حوزه
نشان از مناطق حداکثری سیلخیزی حوضه است .همچنین در این شکل خط شمالی محدوده مدنی مرز میان این محدوده با
مسیل رودخانه خشک بوده که این خط همان خیابان فردوسی است که هم اکنون فاصله بیشتری تا مرز رودخانه خشک دارد.
در صورتی که ا ین خیابان زمانی جدا کننده مرز بین حوزه شهر ،و رودخانه خشک بوده ،که در ادامه توسعه به تصرف درآمده
است.

شکل-3سیبرنتیک غیرفعال ضریب سیلخیزی و توسعه فضائی حوزه مدنی شیراز بربسترهیدروژئومورفیک در دهه 1330

ضریب گراویلیوس حوضه هیدروژئومورفیک شیراز در دهه :1350
میزان ضریب سیلخیزی حوزه مدنی شیراز در دهه  1350با رشد و توسعه ،نسبت به دهه پیش همراه بوده و در جهت
الگوی مدرن توسعه شهری حرکت کرده است .اما از اصول و قواعد خاصی تبعیت نکرده ،ولی به هر حال طبقهبندی این
محدوده بر اساس ضریب سیلخیزی بدین صورت میباشد که بخش نخست در (شکل شماره  )4نشانگر حداکثر ضریب
سیلخیزی در قسمت جنوبی حوزه مذکور بوده که مابین خطوط  1/67تا  1/75ضریب گراویلیوس واقع شده است .این مهم
مبین حرکت و جهت بیبرنامه توسعه شهری ،در این بخش از حوزه و در این دهه بوده ،چرا که هسته اولیه این حوزه شهری در
مراحل اولیه خود نسبت به توسعه ،به هر شکل همگام با رعایت حریم مسیل منطقه و جریانهای عبوری آن شکل گرفته و
گسترش یافته بوده که در ادامه توسعه این مهم نادیده گرفته شده است .ب) این بخش مبین روند متوسط ضریب سیلخیزی
مابین خطوط  1/75تا  1/81ضریب گراویلیوس بوده ،و به صورت رنگ سبز تا زرد میباشد و بیانگر مرز حرکت و جهت توسعه
شهری این دهه نسبت به دهه قبل ( )1330است ج) بخش حداقلی حوزه مذکور در این دهه ( )1350از لحاظ ضریب
سیلخیزی مابین خطوط  1/81تا  1/87بوده است .البته تراف  1/87ضریب گراویلیوس ،که هسته اصلی تشکیل شهر بوده و
در دهه  1330رشد چندانی نداشته است ،در این دهه بزرگتر شده و با توجه به روند گذار توسعه شهری از حالت سنتی به
حالت مدرنیته و تغییرات الگوی بافتی مربوط به دهه  1350در امر توسعه شهری ،این تراف حالت کشیده به خود گرفته ،که
نشاندهنده وجود رشد وگسترش نسبتا سریع شهرنشینی بوده است.
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شکل -4سیبرنتیک غیرفعال ضریب سیلخیزی و توسعه فضائی حوزه مدنی شیراز بربسترهیدروژئومورفیک در دهه 1350

ضریب گراویلیوس حوضه هیدروژئومورفیک شیراز در دهه :1360
سومین مرحله زمانی توسعه شهری شیراز مربوط به دهه  1360بوده و نکته در خور تأمل درباره توسعه شهری این دهه ،در
نظر گرفتن سیاستهای وابسته به واگذاری زمین ،افزایش نرخ موالید و میزان مهاجرتها است که روند توسعه شهری را به
شدت افزایش داده و با توجه به این رشد و گسترش شهری ،میتوان گفت که  40درصد روند توسعه شهری در بخش متوسط
تا حداکثر ضریب سیلخیزی واقع شده است .الف) بخش مناطق حداکثری ضریب سیلخیزی دهه  1360مابین خطوط 1/46
تا  1/66در بخش جنوبی و جنوب غربی حوزه شیراز واقع میباشد و همان طور که از (شکل شماره  )5قابل استنتاج است،
پیشروی توسعه شهری تا خط مرز  1/46ضریب گراویلیوس ،ن شانگر توسعه شهری تا نزدیکی نقاط با ضریب سیلخیزی
حداکثری است .و همان طور که قبال هم اشاره شد علت غالب آن افزایش میزان مهاجرتها و افزایش تقاضا برای زمین توسط
اقشار کمدرآمد و مهاجران تازه وارد در این دهه میباشد .ب) بخش متوسط ضریب سیلخیزی مابین خطوط  1/66تا 1/76
ضریب گراویلیوس ،با رنگ سبز مشخص شده و به عنوان مرز مابین نقاط حداکثر و حداقل ضریب سیلخیزی محدوده دهه
 1360میباشد و مبین توسعه شهری به سمت مناطق با ضریب حداکثر سیلخیزی در این دهه است .ج) در نهایت بخش
حداقل ضریب سیلخیزی که از خط مرز  1/76تا  1/86امتداد یافته و این منطقه و حواشی آن به عنوان ،منطقه با حداقل
ضریب سیلخیزی حوزه شیراز در دهه  1360میباشد .نکته مهم اینکه ،با توجه به روند گسترش فراوان این دهه نسبت به دو
دهه قبلی ،حرکت و جهت توسعه شهری این دهه از خط مرز  1/86ضریب گراویلیوس ،در راستای قسمت باالیی حوزه و در
امتداد بخش شمالی حوزه شیراز صورت پذیرفته ،که مبین حرکت شهر به سمت مسیل اصلی و حریم رودخانه خشک بوده
است .و دیگر از خیابان فردوسی که به عنوان مرز شهر با حریم مسیل اصلی حوضه شیراز بوده ،خبری نیست .چرا که توسعه
بیرویه شهری و عدم نظارت اصو لی شهرسازی ،باعث توسعه در این بخش از شهر شده و حریم مسیل را به عقب رانده و در
بستر مسیل به ساخت و ساز پرداخته شده است .که متأسفانه این روند در دهههای بعدی نیز دنبال شده است.
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ضریب گراویلیوس حوضه هیدروژئومورفیک شیراز در دهه :1380
ال در الگو و بافت ،یک حالت مدرنیته را به خود گرفته و رشد و توسعه آن نسبت به
توسعه شهری شیراز در دهه 1380کام ً
دهههای پیشین دیگر قابل قیاس نیست .چرا که رشد و توسعه آن دیگر از چارچوبهای قبلی دهههای گذشته فراتر رفته و به
دلیل افزایش مهاجرتها و اجرای پروژه های جدید شهری ،برای دسترسی بیشتر و بهتر شهروندان مجبور به تصرف نقاط
مختلف شهری گشته است .بیشترین این نقاط یا در قسمتهای جنوبی حوزه با حداکثر ضریب سیلخیزی واقع بوده ،یا در
امتدا د و حواشی و تصرف حریم بسترهای طبیعی منطقه از جمله حریم مسیل رودخانه خشک صورت پذیرفته است .الف)
بخش حداکثری ضریب سیلخیزی شهری شیراز در دهه  1380بر اساس (شکل شماره  )6در بین خطوط  1/4تا  1/67ضریب
گراویلیوس به رنگهای آبی ،بنفش و سبز تیره در قسمت جنوب غربی حوزه شهری شیراز مستقر میباشد .همچنین میتوان
وجود مناطقی چون مهدی آباد در این بخش را که هم اکنون نیز جزئی از شهر است را ،دال بر سمت و سوی توسعه شهری به
طرف مناطق با حداکثر ضریب سیلخیزی دانست .ب) مناطق متوسط ضریب سیلخیزی مابین خطوط مرزی  1/67تا 1/76
بوده که با رنگ سبز روشن در این بخش از حوزه به عنوان محل گذار از مناطق با حداقل روند سیلخیزی به مناطق با حداکثر
روند سیلخیزی تفکیک گردیده است .ج) در نهایت مناطق با حداقل ضریب سیلخیزی مابین خط مرزی  1/76تا  1/85و با
رنگهای زرد تا نارنجی ،به عنوان مناطق اولیه شکلگیری و توسعه شهری در مابین و امتداد این خطوط ،به سمت شمال غربی
حوزه پیشروی داشته است .جالب این که با توجه به رشد بیرویه و بی برنامه شهر در تبعیت از اصول طبیعی حاکم ،روند
گسترش غالب شهر ،در امتداد و همگام با مناطق حداقل ضریب سیلخیزی حوضه شیراز حرکت کرده است.
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نتیجهگیری:
پدیده سیلخیزی در حوضهها تحت تابعیت یک سری عوامل و فاکتورهایی ،تحت عنوان ضریب سیلخیزی لحاظ میشود
که این ضریب در حقیقت نشان دهندة انحراف شکل آبخیز از یک حوضه دایرهای است .بدین صورت که هرچه شکل حوضه
کشیدهتر باشد ضریب سیلخیزی آن کمتر بوده و هر چه شکل آن فشردهتر باشد ضریب سیلخیزی آن بیشتر است .به عالوه
شکل حوضهها از لحاظ وجود مورفوتکتونیکی روند معکوسی را نسبت به میزان سیلخیزی داراست .حوضه هیدروژئومورفیک
شیراز و حوزه مدنی شیراز تحت تأثیر مسیل رودخانه خشک بر میزان ضریب سیلخیزی حوضه و چگونگی روند مسیل و سیل
خیزی آن در امتداد حرکت خود و بازخورهای متقابله به زیرحوضههایی تقسیم شده که این زیرحوضهها بر میزان آبدهی کل
حوضه و در نهایت بر میزان ضریب سیلخیزی منطقه مورد مطالعه اثرگذار بوده است که این مهم دال بر تایید فرضیه نخست
میباشد .و سپس در بررسی میزان ضریب سیل خیزی حوضه هیدروژئومورفیک شیراز و حوزه مدنی مستقر بر آن ،و همچنین
پراکنش و رشد و توسعه غالب حوزه مدنی شیراز بر بستر هیدروژئومورفیک حوضه شیراز ،میزان پتانسیل ضریب سیلخیزی
حوضه هیدروژئومورفیک شیراز مابین  1تا  1/9بوده که بیانگر روند متوسط حوضه از لحاظ سیلخیزی ،و میزان ضرایب
سیل خیزی محاسبه شده برای رشد و توسعه ادواری شهر شیراز در قالب حوضه هیدروژئومورفیک شیراز در دهههای ،1330
 1360 ،1350و  1380به ترتیب مابین  1/85تا  1/67 ،1/86تا  1/46 ،1/75تا  1/66و  1/47تا  1/67گراویلیوس برآورد
گردی ده است .این مهم عالوه بر این بیانگر توسعه ادواری حوزه شیراز ،بیشتر بر قالب بخش حداقلی از نظر سیلخیزی حوضه
هیدروژئومورفیک شیراز میباشد که به تبع نیز در راستای تایید فرضیه دوم پژوهش حاضر است .نکته قابل تامل اینکه مناطق
یاد شده از لحاظ ضریب سیل خیزی غیرفعال بوده ،اما این مناطق به صورت سیبرنتیک از دیگر پارامترهای ژئومورفولوژی
منطقه مانند مورفوتکتونیک دارای روند پویا و فعال است که این مهم توجه بیش از پیش مسئوالن و برنامهریزان را با توجه به
ویژگیهای طبیعی حاکم بر منطقه را نسبت به خود طلب میکند.
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