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 مقدمه
ناگهانی و رویدادی سریع و مخرب اسی    یسیل اتفاق

ک  هرساا  در نناط مختلف جها  باعث بروز خسارات 
شیود.   جانی و ماای محسوس و نامحسوس فراوا  میی 

هیای اخییر نشیا      بررسی شمار وقیو  سییل در سیال   
نیادر، بلکی     ناگهانیدهد دیگر سیل ن  یک مصیب   می

رات در هر بار وقیو ، خسیا   ،فزاینده ک اس  ای  پدیده
بیا  . [21] آورد ب  بار میی  ی اعم از جانی و ماای ی فراوانی

هیی    ،در لول تاریخ ،ها مردم یا دوا  هایِ تالش همة
نظر از داراییی و پیشیرف  تکنوایوژی،     صر  ،کشوری
و بیرای   گییر خیود را کیامال     نواحی سیلاس  نتوانست  

 ،د. بی  عبیارت دیگیر   اظ  کنی همیش  از خ ر سیل حف
این عوارض مخرب و ویرانگر نیازمند  کنترل یا کاهش

 .اس صحیح و دقیق  ةم ااع
در مییا    ،دهید  شده نشیا  میی   های انجام بررسی

 آثییارِاراضییی و تغییییرات آ   کییاربری  ،عوامییل زمینییی
  بریرکیا  رِتغییی  اندازه و تکرار سیل دارد. درای  گسترده
 ی  و کیفی  رواناب خروجیِکمّ درثیر مهمی أاراضی ت

ارزییابی هرهی  بهتیر     بنابراین، [،26]دارد آبخیز    حوز
تغیییر کیاربری اراضیی بیر خصوصییات سییل در        آثارِِ

بینییی پتانسیییل و کییاهش خ ییر سیییل از اهمییی   پیییش
مباحیث   ایین موضیو  از   و  اسی  برخیوردار    بسزایی

پاییدار   ةو توسیع  ،ریزی، مدیری  برنام  ةجدی در زمین
 .[66 ؛61 ؛22 ؛21 ؛0] اس حوز  آبخیز 

تغیییر کیاربری اراضیی باتدسی       آثیارِ بررسی 
دسی    ااگوی سیالب در نواحی پیایین  برحوز  آبخیز 

الالعیات   ةو سامان HEC-1ا استفاده از مدل ب ، حوض
بییا کییاهش مسییاح    ،داد نشییا   ،(GISجغرافیییایی  

هیا بیشیتر    اصلی و زیرحوضی   ةجنگل، رواناب حوض
تغییرات کیاربری اراضیی در باتدسی      ، بنابراین،شد

دسی    حوض  در باتآمد  تراز سیل در اراضی پیایین 

 بررسییِ  ،همچنیین  .[23] حوض  ننیش اساسیی دارد  
کیاری،   شیامل جنگیل   ی اقدامات مختلف کنتیرل سییل  

 ی ها ای، کنترای و ترکیب آ  بندی، سدهای ذخیره تراس
سییازی  د کیی  شییبی ادر ارد  نشییا  د Petra ةدر من نیی
هیای   بیرای گزینی    HEC-1با استفاده از مدل  ،سیالب

مختلف، نمایانگر تنلیل دبی اوج و حجم سییالب تیا   
 ی یمدل هیدرواوژیک ارزیابی پنج .[26]درصد بود  11

Xinanjiang  هییین،) Api   ،)هییینUrbs   ،)اسییتراایا
Rafts )و  ، استراایاHEC- HMS )بی  منظیور    ی امریکا
بییانگر کیارایی   ، حوضی   بینی زما  واقعیی سییل   پیش

 .[63] بود HEC- HMSباتی مدل 
تغییر کاربری اراضی بر مشخصیات   ثیرِأمیزا  ت

های زباراندو  های س حی در حوز هیدرواوژیک آب
 -HECبیا اسیتفاده از میدل     ،استا  آذربایجیا  رربیی  

HMS،     بری تغیییر کیار  بررسی شید. نتیایج نشیا  داد
و بسیار زییادی داشی     رِثیأبی اوج سیل تاراضی بر د

 یبررس ،همچنین .[62] ثیر کمتریأدر حجم رواناب ت
ل یاوج و حجیم سی   یبر دب یاراض یکاربر رییر تغیثأت

 -HECبیا اسیتفاده از میدل     ،ز سد گلسیتا  یآبر  حوز

HMSهیا و مراتیع    ب جنگلیتخر سببب  ، ، نشا  داد
در سیال   یالبیع سی یل در وقیا یاوج سی  یحوض ، دبی 

افتی  اسی . در ایین    یش یافیزا  6601نسب  ب   6611
بیی  صییورت  ،یاراضیی یکییاربر یهییا ویسیینار ،م ااعیی 

ب یی تخر ةدر صیورت ادامی   ،دهید  نان ، نشیا  میی  یبدب
ش یل افیزا یاوج سی  یهیا و مراتیع حوضی ، دبی     جنگل

 .[20]خواهد داش   یدتریشد
ب  منظور در تحنینی در هین،  ،2116در سال 

 بر مییزا  روانیاب،   تغییر کاربری اراضی راثآ بررسی
ارائ  شد. در ایین  سناریوی تغییر کاربری اراضی دو 

پای  قرار  2112سال من ن  در کاربری اراضی م ااع  
 سییناریوهای کییاربری اراضییی بییرای سییال گرفیی  و
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مشیتمل بیر افیزایش     A یویارائ  شید. سینار   2111
 یو سناریوبود  درصد 61ب   2/6مساح  شهری از 

B  با اسیتفاده   ،. سپسدرصد 60ب   2/6افزایش آ  از
وها یمنتخیب، سینار   ةواقعی  1و  HEC- HMSاز مدل 

د سییناریوهای اد نتییایج م ااعیی  نشییا  آزمییو  شیید. 
کاربری اراضی آینده موجیب افیزایش کیل روانیاب     

امیا شیدت    ،شیود  س حی و از جمل  دبی پییک میی  
افزایش در ارتباط با درصد افیزایش منیالق شیهری    

 .[6] اس 

رواناب ناشی از بارندگی ییا ذوب   ةنتیج سیالبْ
موجب  بر  اس . دخاا  نابجای انسا  در اکوسیستمْ

 ،م خورد  تعادل هیدرواوژیک آبخییز و در نتیجی   ه ب 
بی  داییل اهمیی  تغیییر      بنابراین،د. شو تشدید سیل می

از ر آ  بیر خصوصییات سییل، و    اثی آکاربری اراضی و 
لاانییا  لییی سییاایا  گ شییت  آبخیییز    آنجییا کیی  حییوز

در کیاربری اراضیی شیده،      دستخوش تغییرات گسترد
داده در  تحنیییق حاضییر بیی  بررسییی تغییییر کییاربری ر 

 -6611م ااعییاتی   لاانییا  در دور ةبخشییی از من نیی

 بیا اسیتفاده از   ،ثیر آ  بر خصوصییات سییل  أو ت 6636
 پرداخت  شد. ،HEC- HMSمدل 

 شناسی روش
 العهمورد مط  ةمعرفی منطق

 621آبخیییز لاانییا  در اسییتا  تهییرا  و در     حییوز
کیلومتری شمال ررب شهر تهرا  واقیع شیده اسی .    

سفیدرود  آبخیز  های حوز این آبخیز یکی از زیرحوزه
 ةک  از شمال ب  آبخیز ااموت، از جنوب ب  من ن اس 

آباد، از شرق ب  بخشی از حوز  آبخییز   زیارا  و صمغ
و از ررب بی  حیوز  آبخییز شیاهرود محیدود       ،کرج

 .[66]گردیده اس  
ی از حوز  آبخیز لاانا  بخشمورد م ااع   ةمن ن

های فرادس  و میانی آبخییز   بخش  دربرگیرند واس  
خروجی محیل ایسیتگاه    ةب  نن  این من ن  .رود لاانا 

مساحتی معیادل   باشود  هیدرومتری جوستا  منتهی می
رود تیا خروجیی    ع. لیول لاانیا   کیلومتر مربی  21/063

 (.6 شکل اس  کیلومتر  1/11حدود  مورد نظر
 

 
 در استان تهران موقعیت مکانی حوزة آبخیز طالقان ةنقش .1 شکل

فعلیی از    شیده، اسیتفاد   براساس م ااعات انجیام 
بیر مراتیع،   اسی   تحنیق مشتمل مورد  ةاراضی در من ن

و منیالق فاقید کیاربری     ، باغ( زراع  دیم، اراضی آبی
تحی    زدگی سنگی(. بخش اعظم اراضی من نی ْ   بیرو 
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. ایین در  اسی  پوشش مراتع با شرایط فنییر تیا خیوب    
ویژه بارات متمرکز  ب  ،حاای اس  ک  اراضی زراعی آبی

و هیای فرعیی    رودخانی   ةدر حاشیی  ،شیب در منالق کم
و اراضی دییم نییز در اراضیی بیا      اس اصلی  ةرودخان
 ،درصد گسترش دارنید. عیالوه بیر ایین     31 -21شیب 

 تا ک  عمد ،زراعی( هبازد زارهای رهاشده  اراضی کم دیم
از روسیتاها بی     ئییا     های اخیر روستا مهاجرت ةدر نتیج

هیای سینگی    زدگیی  و بیرو  ، منالق شهری حاصل شده
بی    ،گیاهی یا دارای پوشیش گییاهی  فاقد پوشش  تنریبا 

های حیات وحش، از دیگر انوا  کاربری  عنوا  زیستگاه
 .[1]س  ارود  اراضی در آبخیز لاانا 

 

 روش تحقیق
میرز   ،6:11111توپوگرافی  ةبا استفاده از ننش نخس 

حوز  آبخیز مورد م ااع ، با توج  ب  خروجیی میورد   
نظییر  ایسییتگاه هیییدرومتری جوسییتا ( و بییر اسییاس 

 ،تعییین و ترسییم شید. سیپس     ،ها سأاار موقعی  خط
مییورد م ااعیی  بییر اسییاس خصوصیییات      ةحوضیی

(. 2 د  شیکل شی زیرحوضی  تنسییم    6فیزیوگرافی ب  
 ةو شیبک  ،ها کرد  مرز حوض ، زیرحوض  آنگاه رقومی

صیییورت گرفییی .   GISهییییدروگرافی در محییییط  
ها، ب  عنوا   خصوصیات فیزیکی حوض  و زیرحوض 

 د.شتعیین  ،های مورد نیاز در تحنیق حاضر پارامتر

 
 های مورد مطالعه زیرحوضه ة. نقش2شکل 

 

در تحنییق   HEC- HMSمدل  کاربردبا توج  ب  
هییای مییدل، پارامترهییای  حاضییر، متناسییب بییا ورودی

 .بودخاصی برای اجرای مدل مورد نیاز 
 

 های مورد نیاز داده ةتهی
بری اراضیی دو سیال   رکیا  ةبا استفاده از ننش نخس ،

 ةکییارگیری ننشیی و بییا بیی ( 6636و  6611 ف لییتخم
پوشش گییاهی،   ةهای هیدرواوژیکی خاک، ننش گروه
ربری اراضییی و همچنییین تعیییین وضییعی  کییا ةننشیی

شید.   تهیی   CN ةرلوب  پیشین در هیر رگبیار، ننشی   
میزا  تلفات اوای   با درنظرگیرفتن آ  معیادل    ،سپس

های م ااعاتی تعییین   تلفات کل( برای زیرحوض  2/1
 شد.
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ای  با مراجع  بی  سیازما  آب من نی     ،همچنین
 61های بارندگی ب  فواصیل زمیانی    استا  تهرا ، داده

سنجی ثبات جوسیتا (   دقین   مربوط ب  ایستگاه بارا 
 6های دبی سیالبی ب  فواصیل زمیانی    و همچنین داده

ساع   مربوط ب  ایستگاه هیدرومتری جوستا (، تهی  
 ةواقعیی 61هییا، تعییداد  شیید. بییا تجزییی  و تحلیییل داده

 بیرای  ،سپس زما  بارندگی و سیالب انتخاب شد. هم
سیازما     هیا، از روش  ضی  خیر زیرحوأتعیین زمیا  تی  

 .حفاظ  خاک امریکا استفاده شد
Tlag = 0.6 Tc 

 خیر.أزما  ت Tlagو اس  زما  تمرکز  Tcک  در آ  
جهیی  رونییدیابی سیییل در رودخانیی  از روش 

 Kهیای   تعیین پارامتر بنابراین،ماسکینگام استفاده شد. 
    ضییریب بییاز Xماسییکینگام( و    ضییریب ذخیییر

   . این ضرائب در ههار بازماسکینگام( ضروری اس
 مورد م ااع  تعیین شد. ةموجود در حوض
نییز، کی  از    ناپ یردرصد اراضی نفوذ ،همچنین

 ،های م ااعیاتی  ، در زیرحوض اس های مدل  ورودی
هیای فرسایشیی سی وح     رخسیاره  ةبا استفاده از ننشی 

با اسیتفاده   ،. سپس[66]تهی  شد  ،سنگی  اراضی تود
ر تغییرات کیاربری  اثآب  بررسی  ،HEC- HMSاز مدل 

 ةو زمیا  پایی   ،دبی اوج، حجم یداده بر س  پارامتر ر 
 پرداخت  شد.ی  سیل

 HEC- HMSاجرای مدل 
ی ا رایانی  های ریاضیی   از انوا  مدل HEC- HMSمدل 
سازی رفتار  ک  دارای هندین زیرمدل برای شبی  اس 

. این میدل دارای  اس های آبخیز  هیدرواوژیک حوزه
؛ مدل اقلییم . 2 ؛مدل حوض . 6اس : س  بخش اصلی 

 های کنترل. شاخص .6
 
 

 مدل حوضه
هییدرواوژیک ییک    یدر بخش میدل حوضی ، اجیزا   

هیا، محیل تالقیی دو     ماننید زیرحوضی    ،حوز  آبخییز 
رودخان ، بی  صیورت شیماتیک ترسییم       آبراه  و باز

مسییاح ، درصیید اراضییی   هییایِ داده ،د. سییپسشیی
خیر أمنحنی، تلفات اوای ، و زما  تی   نفوذناپ یر، شمار

با انتخاب روش  ،ها ب  مدل وارد شد. سپس زیرحوض 
 Kو  Xجهی  رونیدیابی سییل، ضیرائب      ،ماسکینگام

موجود در مسیر م ااعاتی بی  میدل     مربوط ب  س  باز
 وارد شد.

 

 مدل اقلیم
مورد نیاز بیرای   مدل م کور شامل مجموع  الالعات

ک  اس  سازی  های مورد استفاده در شبی  تعیین بارش
کنید.   ب  صیورت میرتبط بیا میدل حوضی  عمیل میی       

ی بارش ب  مدل  ها های مختلفی برای ورود داده روش
در این م ااع  از روش هیتوگرا  بیارش   ؛وجود دارد

 د.شاستفاده 
 

 های کنترل شاخص
یخ و سیاع   های کنتیرل بایید تیار    در بخش شاخص

و پایا  بارش و سیل و فواصل زمانی مورد نظیر   آراز
 د.شووارد 

پس از معرفی س  بخش فوق ب  مدل و المینا  
یافتن از صح  ورود الالعات، هیتوگرا   هر بارش، 

شیده در بخیش    های زمیانی تعرییف   با توج  ب  تاریخ
های کنترل، و همچنین هیدروگرا  خروجی  شاخص
  وارد مدل شد. در تحنیق حاضر، ای متناظر آ مشاهده

واقع  انتخاب شد و ب  مدل وارد گردیید. پیس از    61
اجرایِ کلیة مراحل ذکرشده، میدل اجیرا شید. نتیایج     
حاصل از اجرای مدل عبیارت اسی  از هییدروگر     
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خروجی از هر جزء، مییزا  نفیوذ هیر زیرحوضی ، و     
ی  میزا  بارش مازاد در هر زیرحوض  ک  ب  دو صورت

 شود.  ی ارائ  می ی و جدوایگرافیک

 ها آنالیز حساسیت مدل به تغییر پارامتر
های میدل   حساسی  مدل ب  تغییر پارامتر بخشْدر این 
منحنی تغیییرات نتیایج میدل     ،د. بدین منظورش  بررسی

د. شیو   ها ترسیم می نسب  ب  تغییر هر یک از این پارامتر
هره  شیب خط بیشتر باشید، ییک تغیییر کوهیک در     

مورد نظر باعث تغییرات زیادی در جواب میدل    پارامتر
در این صورت، مدل را نسب  ب  آ  پارامتر  ،شود و می

اگر شیب منحنیی کیم باشید،     ،حساس گویند. برعکس
اثر کمی بر مندار  تغییرات زیاد در مندار پارامتر مربول ْ

جواب میدل خواهید داشی  و میدل را نسیب  بی  آ        
 .[26]یند گو پارامتر ریرحساس می

در تحنیق حاضر حساسی  دبیی اوج سییل در   
 ،منحنی  خروجی حوض  نسب  ب  تلفات اوای ، شمار

مندار این س   ،د. بدین منظورشخیر بررسی أو زما  ت
 1هیای   + درصید، بیا گیام   21درصد تا  -21پارامتر از 

شد تغییر داده شد و اثر آ  بر دبی سیل تعیین  ،درصد
ب  بی  هیم ترسییم گردیید.     نسی   و منحنی تغییرات آ 

هیا از   برای تعیین حساسی  مدل ب  تغیییرات پیارامتر  
 :دشزیر استفاده  ةراب 

SEN= 100 [New – Old] / [Old |Pc| 

حساسییی  تییابع هیید    انییداز SEN کیی  در آ ْ
  انیداز  Newاسی ؛   پیارامتر   حاصل از تغییر در انیداز 

خروجیی   Old؛ جدید خروجی مدل حاصل از پیارامتر 
 قدر م لق درصد تغییرات در پارامتر. |Pc|؛ و مدل ةاوای

 

 HEC- HMSواسنجی مدل 
واسنجی مدل شامل مراحلیی اسی  کی  بیا تغیییر در      

هیای   نتیایج میدل بیا داده   شید  های مدل سعی  پارامتر
بیرای   ،در تحنیق حاضر .[1]شد باای نزدیک  مشاهده

ی استفاده شد کی  میدل، بیشیترین     واسنجی از پارامتر
 ب  آ  نشا  داد. حساسی  را

 

 HEC- HMSاعتبارسنجی مدل 
سیازی حوضی ، بایید     برای اسیتفاده از میدل در شیبی    
هیایی کی  دارای آمیار     اعتبارسنجی مدل برای حوضی  

 رواناب هستند با موفنی  صورت گیرد. -بارش
شده  رواناب مشاهده -کار وقایع بارش برای این

شود. پارامترهای میدل بیا ییک     ب  دو گروه تنسیم می
اعتبارسینجی   ،سپس .دوش میها واسنجی  گروه از داده

شیده   هیای بهینی    مدل از لریق اجرای مدل با پیارامتر 
شییود. هنانچیی   هییا انجییام مییی بییرای گییروه دوم داده

سیازی   های مدل خوب برآورد شده باشد، شبی  پارامتر
وم همخوانی مناسیبی خواهید   های گروه د مدل با داده

 .[66]داش  
روانییاب  - کیی  تعییداد وقییایع بییارش  از آنجییا

واقعی    3واقع  بود، برای واسنجی مدل  61مشاهداتی 
 واقع  در نظر گرفت  شد. 2و برای اعتبارسنجی 

 نتایج
 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی

 6  ترتیب در شیکل  ب را  کاربری اراضی دو سال ةننش
هیای   بر اساس نتایج حاصیل از بررسیی   .بینیم می 0و 
هیای اراضیی لیی     تغییرات انوا  کاربری ،آمده عمل ب 

بیی  صییورت افییزایش مسییاح     6636 -6611  دور
اراضی با کاربری دیم و  کاهش س ح اراضی مرتعی و

 (.6کشاورزی آبی بوده اس   جدول 
 

 HEC- HMSنتایج مدل 

 -HECاجیرای میدل    بیرای گون  ک  گفتی  شید،    هما 
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HMSاول باید الالعات مورد نیاز مدل ب   ة، در مرحل
سیییالبی،  ةآ  وارد شییود. بییا انتخییاب تعییدادی واقعیی

 بارندگی و دبی سیل، و همچنیین الالعیات    الالعات 

ها و روندیابی سییل بی  میدل     حوض  خصوصیات زیر
را ورودی ب  میدل   ةالالعات اوای 2وارد شد. جدول 

 .دهد نشا  می

 
 مورد مطالعه  ةحوضدر  1311 سال کاربری اراضی ةنقش .3شکل 

 

 
 مورد مطالعه  ةحوضدر  1331 سال کاربری اراضی ةنقش .4شکل 
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 زمانی مورد مطالعه در حوزة آبخیز طالقان قطعها در م مساحت و درصد انواع کاربری. 1 جدول

 دوره
 

 کاربری

 6386 -6366تغییرات در مقطع زمانی  6386سال  6366 سال

 درصد هکتار وضعی  درصد هکتار درصد هکتار

 13/1 11/102 کاهش 11/2 61/6116 16/2 11/2666 اراضی آبی

 16/1 63/0066 کاهش 11/0 11/6116 11/61 60/3613 اراضی دیم

 66/1 23/0660 افزایش 61/36 1/16623 20/36 22/11160 مرتع

 11/1 62/01 افزایش 12/0 1/6266 61/6 33/6666 سنگی  تود

 
 HEC- HMSهای ورودی به مدل  . داده2جدول 

 

 منحنی ةشمار
 ةف، ننشی لی تخبا توج  ب  اجرای میدل در دو سیال م  

تهیی    - 6636و  6611 - منحنی برای دو سال  شمار
 .آید می 6در جدول  آ شد. نتایج 

 

 1331و  1311 ها، در دو سال زیرحوضه CNI. مقدار 3جدول 

 6386سال  CN 6366سال  CN زیرحوضه

 16/01 60/12 گراب
 22/12 33/13 گت  ده
 63/13 11/13 جوستا 
 62/06 16/10 خوهیره
 32/12 11/13 امبارا 
 1/10 62/11 مهرا 
 6/11 11/13 ناریا 
 63/13 66/16 نسابات
 13/03 60/12 دهدر

Kmمساحت ) زیرحوضه
 ناپذیردرصد اراضی نفوذ (Minخیر )أزمان ت (2

 6/0 12/21 11/11 گراب
 60/1 62/61 31/20 گت  ده
 2 61/61 10/11 جوستا 
 1 23/61 06/61 خوهیره
 1 13/23 26/10 امبارا 
 06/6 23/61 66/616 مهرا 
 1/1 62/21 62/16 ناریا 
 12/2 23/61 66/61 نسابات
 21/1 12/21 13/01 دهدر
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 های روندیابی سیل در رودخانه پارامتر
جهیی  رونییدیابی سیییل از روش   ،در اییین م ااعیی  

در  Kو  Xماسییکینگام اسییتفاده شیید. منییدار ضییرائب 
 .آید میموجود   برای ههار باز 0جدول 

 

 مورد مطالعهحوزة آبخیز  های در محل بازه Kو  X. مقادیر 4جدول 

 X K ها بازه

R1 2/1 0/1 

R2 2/1 10/1 

R3 2/1 0/6 

R4 2/1 6/1 
 

 
 شده، قبل از واسنجی سازی . هیدروگراف مشاهداتی و شبیه5 شکل

 

 
 شده، بعد از واسنجی سازی . هیدروگراف مشاهداتی و شبیه1شکل 
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 نتایج واسنجی مدل
حساسیی  بیشیتر     دهند نتایج آناایز حساسی  مدل نشا 

بیود.   ،نسب  ب  سایر پارامترها ،مدل ب  پارامتر تلفات اوای 
حوضی    ةمنیادیر تلفیات اوایی    بیر واسنجی مدل  بنابراین،

های مشاهداتی  هیدروگرا  1و  1های  شکل .متمرکز بود
مدل را قبیل و بعید از واسینجی بیرای       شد سازی و شبی 

 دهد. نشا  می ،، ب  عنوا  مثال1/3/6632 ةواقع
 

 HEC- HMSاعتبارسنجی مدل  نتایجِ
ب  منظور ارزیابی عملکرد مدل و تعیین میزا  خ یای  

بیا   حوض ، مدلْ آ  در تخمین میزا  رواناب خروجی
ضیمن   ،دو واقع  اعتبارسنجی شد. نتایج اعتبارسینجی 

 آمیده، نشیا  داد کی     عمیل  ئید صح  واسینجی بی   أت
 درصد بوده اس . 0/22متوسط اختال  در دبی اوج 

 

 

 هاای  در ساال  HEC- HMSنتایج اجرای مدل 
 6386 و 6366

  کییاربری اراضییی در دور ثیر تغییییرأبییرای بررسییی تیی
میورد م ااعی  بیر خصوصییات سییل در       ةسیاا  پانزده

ای ک  در  های مشاهده من ن ، با استفاده از مدل، بارش
انید در   دهکیر ( سیالب ایجیاد  6636جدید  سال   دور
د. بیدین  شی اجیرا   ( نییز عینیا   6611قدیم  سال   دور

دبیی اوج سییل ایجادشیده در     ةامکا  منایسی  ،ترتیب
بییا دبییی اوج  6611شییرایط کییاربری اراضییی سییال  

، در 6636یجادشده در شرایط کاربری اراضیی سیال   ا
، فراهم اند شرای ی ک  هر دو ناشی از بارندگی یکسا 

میورد   ةواقعی  3بی  تفکییک    ،شد. نتایج ایین منایسی   
 قابل مشاهده اس . 1بررسی، در جدول 

 جدید و قدیم ة. نتایج اجرای مدل در شرایط دو دور5جدول 

 های سیل واقعه
 زمان پایه ]ساعت[ حجم ]هزار متر مکعب[ دبی اوج ] متر مکعب بر ثانیه[

 6611سال  6636سال  6611سال  6636سال  6611سال  6636 سال
 26/66 26/66 3/6136 6/132 1/10 1/23 6 ةواقع
 61 61 2/6116 1/606 6/06 0/66 2ةواقع
 61 61 1/6111 1/6106 0/01 1/26 6 ةواقع
 1/21 1/21 0/626 0/626 6 6 0 ةواقع
 62 62 3/663 3/663 2/1 2/1 1 ةواقع
 63 63 3/611 3/611 3/61 3/61 1 ةواقع
 1/61 1/61 6/201 6/201 3/62 3/62 1 ةواقع
 01/66 01/66 6/1031 1/061 6/61 6/60 3 ةواقع

 

 گیری بحث و نتیجه
 HEC- HMSکارایی مدل 

با اسیتفاده از سی     ،HEC- HMSدر تحنیق حاضر مدل 
 -خیرأو زمیا  تی   ،منحنی، تلفات اوایی    شمار - پارامتر

آ  اسی  کی      دهنید  نتیایج نشیا    ؛آناایز حساسی  شد

 بنییابراین،بیشییترین حساسییی  بیی  تلفییات اواییی  بییود، 
واسنجی مدل بر اساس این پارامتر انجیام گرفی . ایین    

  م ابنی   ااز محننشماری   آمد دس   مسئل  با نتایج ب
ها نیز در پژوهش خود پارامتر تلفات  . آ [62 ؛21]دارد 

واسینجی میدل را    وترین پارامتر یافتند  اوای  را حساس
  آمید  دسی      پارامتر انجام دادند. اما نتایج بآبر مبنای 
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اسی  کی  پیارامتر    آ  رخی دیگر از م ااعیات بییانگر   ب
 [،60 ؛6؛ 6]تیرین پیارامتر اسی      منحنی حساس  شمار

  ها واسنجی مدل را بر اساس پارامتر شیمار  آ  بنابراین،
تواند از اخیتال  در   منحنی انجام دادند. این تفاوت می

 مورد م ااع  ناشی باشد. ةشرایط من ن
اعتبارسینجی میدل بیا     ،لور ک  ذکیر شید   هما 

سییالبی صیورت گرفی . نتیایج      ةاستفاده از دو واقع
سییازی رفتییار   اعتبارسیینجی مییدل میی کور در شییبی   

هیدرواوژیک حوز  آبخیز لاانا  دتای  بیر متوسیط    
تیرین   درصد در دبی اوج سیل، ک  مهم 0/22اختال  

، دارد. بیدین  اسی  خصوصی  سیل در ایین م ااعی    
با قابلی  خیوبی در   HEC- HMSاجرای مدل  ،ترتیب
مورد م ااع   سازی دبی اوج سیل در حوز  آبخیزِ شبی 

 ،اتنی هیای تعیدادی از تحنی   د ک  با یافتی  شو یید میأت
یید کارایی مدل م کور با اسیتفاده از معییار   أمبنی بر ت
 .[21 ؛61؛ 61؛ 6]م ابن  دارد  ،دبی اوج
 

 در منطقه CNتغییرات کاربری اراضی و 
مربوط   مورد م ااع ةکاربری اراضی من ن ةبررسی ننش

تغییییرات  دهنیید  نشییا  -6611و  6636 -  بیی  دو سییال
مورد م ااع  در جه  کاهش  ةداده در من ن کاربری ر 

اراضی کشاورزی آبی و دیم و افزایش اراضیی مرتعیی   
هیای   ک  س ح اراضی دییم لیی سیال    لوری  . باس 
فتی   یا درصید کیاهش   16/1بی  مییزا     6636تا  6611
ة ، س ح اراضی با کاربری زراعی  آبیی در فاصیل   اس 

درصید کیاهش و سی ح     13/1زمانی م کور ب  مییزا   
 درصد افزایش یافت  اس . 66/1اراضی مرتعی 

دو سال می کور،   CNهای  ننش  ةبا تهیبنابراین، 
من ن  در  CNداده در جه  کاهش  شاهد تغییرات ر 

افیزایش  بودیم ک  ب  6611نسب  ب  سال  6636سال 

 CNشیود. متوسیط وزنیی     میزا  تلفات اوای  منجر می
و  662/11، 6611میورد م ااعی  در سیال     ةکل حوض

 .اس  131/16، 6636در سال  CNمتوسط وزنی 

 هاای  نتایج اجرای مادل در ساال   ةمقایس
 6386و  6366
تغییرات کاربری اراضای بار دبای     تأثیرارزیابی 

 طالقان نةاوج و حجم سیل رودخا
 را درثیر أتی بیشیترین  کاربری اراضی در من نی    تغییر

دبییی اوج سیییل داشیی . نتییایج اجییرای مییدل بییرای  
های مشاهداتی در شرایط قدیم و جدیید نشیا     بارش

دبیی اوج و   ،وقایع میورد م ااعی    همةدر  ،دهد ک  می
سیال   بیشیتر از   6611همچنین حجم سییل در سیال   

ی دبی  کاهش هشمگیرِ ،ب  لور کلی .بوده اس  6636
اوج سیل و حجم سیل در لول زما  مشاهده شد؛ ب  

 ،6636ک  درصد تغییرات دبی اوج سیل سیال   لوری
در وقایع مورد م ااع ، از صیفر   ،6611نسب  ب  سال 

درصد تغییرات  ،متغیر بوده اس . همچنین -00/01تا 
، از صیفر تیا   6611نسب  بی    ،6636حجم سیل سال 

میزا  دبی اوج  ،کلیلور   باس .   متغیر بوده -12/16
مورد م ااع ، ب  لور متوسط   لی دور ،سیل رودخان 

 1/66درصد و حجم سیل رودخانی    611/61ب  میزا  
آمیده   دس   نتایج ببنابراین،  کاهش یافت  اس . درصد
ثیر أاسی  کی  تغیییرات کیاربری اراضیی تی       آ بیانگر 

ویژه دبی اوج سیل داشت  اس .   حجم و ب  دربسزایی 
 پیشیین  تحنینیات    آمید  دسی    ب با نتایج وضو این م

  نیز ااین محنن .[66 ؛61 ؛2 ؛20 ؛61] همخوانی دارد
ر دثیر تغییییر کییاربری اراضییی أدر نتییایج خییود بییر تیی
 اند. کید کردهأخصوصیات سیالب ت
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ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر زماان  
 پایة هیدروگراف سیل رودخانة طالقان

میدل در شیرایط قیدیم و جدیید نشیا       نتایج اجرای 
وقایع میورد م ااعی ، زمیا  پایی       همةدر  ،دهد ک  می

داده  برای هر دو دوره یکسا  بوده و تغییر کاربری ر 
سییل در وقیایع سییل     ةثیری در زما  پایی أدر من ن  ت

بررسیی  آمیده از   دس   اس . نتایج ب  م ااعاتی نداشت 
مشخصییات ر دثیر تغییییر کییاربری اراضییی أمیییزا  تیی

های زباراندو  های س حی در حوز هیدرواوژیک آب
اسی  کی  تغیییر    آ  نیز بیانگر  استا  آذربایجا  رربی

ثیر کمیی  أهای هیدروگرا  تی  ر زما دکاربری اراضی 
 .[62]داشت  اس  

بالییای لبیعیی    ةشیده در زمینی   م ااعات انجام
ه  از نظر فراوانی و ه  از نظر  ،نشا  داده ک  سیالب

رد بیر عهیده دا   بسییاری  خسارات وارده، سیهمِ  میزا 
اس  ک  حفاظ  کامیل از    مشخص شده ،امروزه .[1]

تواند م یرح   نمی ،ماندگار یب  عنوا  هدف ،خ ر سیل

توا  خسیارات   با مدیری  صحیح می فنطبلک   ،باشد
وز مراتع و تجیا و ها  د. تخریب جنگلکرآ  را تعدیل 

ماننید   ،بیاری  های منابع لبیعی نتیایج فاجعی    ب  عرص 
رف  رفرسایش هند میلیارد تین خیاک در سیال، هید    

میلیاردها متر مکعب آب، خسیارت میلیاردهیا رییاای    
ماننید   ،و مشیکالت اجتمیاعی   ،سیاای  سیل و خشیک 

د بی  دنبیال دار   ،خانمانی و بی ،بیکاری، فنر، مهاجرت
توج  هر هی  بیشیتر در    دهند  ضرورت  نشا ک   [3]

 . اس مدیری  کاربری اراضی 
تغیییرات  کی   هیای ایین تحنییق نشیا  داد      یافت 

زمیانی    مورد م ااع  در دور ةکاربری اراضی در حوض
( بی  سیم  کیاهش اراضیی     6636-6611سیاا     پانزده

زراعی و افزایش مراتع پیش رفت  اس . ایین تغیییرات   
ع سییالبی  موجب کاهش دبی و حجم سیالب در وقیای 

تغیییرات کیاربری    بنابراین،مورد نظر شده اس .  ةمن ن
 مثب  ارزیابی شد. ،خیزی داده، ب  احاظ سیل اراضی ر 
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