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باشد که بر ميادالت حاکم بر حرک  آب در آبراهه تاثير داشعته  زيرزميني و زهکشي عوامل مهم در وقوع سيل مي آب سطحي، عمق سفره

باشعد. در ايعن مطاهيعه     مي حوزهخيزي  شناسي از عوامل مهم تأثيرگرار بر سيل باشد. عوامل زمين و تييين کننده ظرفي  پخيره آبراهه مي

آبخيز جونقان واقع در شعهرکرد معورد بررسعي قعرار      حوزهخيزي  شناسي بر سيل اثير عامل زمينسيي شده اس  با کاربرد روشي جديد، ت

شناسي، کاربري اراضي، حساسي  مواد زمعين شناسعي بعه     هاي پايه )شامل نقشه ميزان شيب، زمين گيرد. در اين راستا، بيد از تهيه نقشه

خيعزي   له به شرح زير صورت گرف . در مرحله اول به  بررسعي سعيل  فرسايش، عمق خاک و شبکه زهکشي(، مطاهيات اصلي طي دو  مرح
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و ترسيم پروفيل طعوهي آنهعا در    حوزههاي اصلي هر زير اي اس  که طي آن ابتدا به جدا کردن آبراهه خيزي آبراهه مرحله دوم بررسي سيل

مرحله اول نشان  اي منطقه، عوامل شيب و نفوپپريري مدنظر قرار گرفته شد. نتايج خيزي آبراهه اقدام شد. براي بررسي سيل GISمحيط 

خيعزي دارنعد.    دادند که به ترتيب پارامترهاي نفوپپريري سازند، شيب، حساسي  به فرسايش و عمق خاک بيشعترين تعأثير را روي سعيل   
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 مقدمه. 1
تهيه شده توسط سازمان ملل متحد حعاکي از ايعن   آمار 

واقيي  اس  که در ميان باليعاي طبييعي سعيل و طوفعان     

انعد بعه    بيشترين خسارات را بعه جوامعع بشعري وارد کعرده    

اي که تنها در يک دهه ميزان خسارات ناشعي از سعيل    گونه

ميليعارد دالر   99ميليارد دالر در مقابل  59و طوفان باهغ بر 

اين امر در کشور معا نيعز    .ي از زهزهه بوده اس خسارات ناش

باليعي  نوع  49صادق اس  و طبق گزارشات منتشر شده از 

دهعد کعه در    نوع آن در ايران رخ معي  99طبييي در جهان 

 ]9و  4[ ب از اهمي  بعااليي برخعوردار اسع    اين بين سيال
طرح کعاهش  ساالنۀ درصد اعتبارات  76طوري که حدود هب

مترقبعه صعر    طبييعي و سعتاد حعوادي  ير   ت باليعاي  اثرا

 ].9[ اس  جبران خسارات ناشي از سيل شده

دهعد کعه    مطاهيات فاز توجيهي آبخيزداري نشعان معي  

هاي آبخيز در ارتباط نزديک با عوامل  حوزهخيزي در  سيل

بعر  معثثر  شناسي  عوامل زمين ترينمهم .باشد متيددي مي

حعوز   شناسعي  خصوصعيات سعن    :خيزي عبارتند از سيل

 ،حعوزه درز و شعکا  و شکسعت ي در    ، ميزان گسل،آبخيز

 .]9[ شناسيها و نفوپپريري واحدهاي سن  تراکم آبراهه

نتايج بررسي نقش پوشش گياهي در کعاهش سعيالب   

آن اس  که انواع فرآيندهاي سعيالب رابطعه   دهند  نشان 

توانعد روي  ميکوس با پوشش گياهي داشته و پوشش معي 

بعه طعور کلعي در     .]7[ باشدتأثيرگرار انداز رودخانه چشم

هعاي نفوپپعرير    صورت ثاب  بودن ساير شرايط، در سعن  

هاي آهکي، بارندگي بيشتر نفوپ نموده، رواناب  مانند سن 

هعا   کمتري توهيد شعده و منعاطق پوشعيده از ايعن سعن      

هععاي  خيععزي کمتععري را دارا هسععتند. در سععن    سععيل

ها بيشتر بارش بعه روانعاب سعطحي     نفوپناپرير مانند مارن

 هععا  شععود و منععاطق پوشععيده از ايععن سععن   تبععديل مععي

باشععند. خصوصععيات  خيععزي بيشععتري را دارا مععي  سععيل

 ،خعوردگي و درز و شعکا    ساخ  شامل ميزان گسل زمين

 موافععق يععا نععاموافق بععودن شععيب توپععوگرافي بععا شععيب   

و ها  ها در اثر گسل خردشدگي سن  ،ها شناسي اليه زمين

هعاي آبخيعز معثثر     حعوزه خيعزي   ها نيز در سيل شکست ي

هعا ا لعب باععث نفوپپعريرتر      ها و درز و شکا  اس . گسل

شوند. هن امي که شعيب  شناسي ميشدن واحدهاي زمين

ها موافق هعم باشعند،    شناسي اليهتوپوگرافي و شيب زمين

باشعد. در ايعن    خيعزي آن منطقعه ا لعب بيشعتر معي     سيل

باشد.  خصوص مشخصات ژئومرفوهوژي منطقه نيز مهم مي

با هد  بررسي تعأثير يکعي از عوامعل     تحقيق اينبنابراين 

شناسي انجام شعده اسع .   خيزي ييني زمين مهم بر سيل

هعاي حسعاس   اهمي  اين بررسعي در منعاطق بعا وي گعي    

ارني که مساح  آن در شناسي )به خصوص اراضي مزمين

 .]5[شود تر مينيز زياد اس ( مشخص کشور ما

 

 هامواد و روش. 2

 منطقۀ مورد مطالعهمعرفي   .1 . 2

و  º26 ،55´آبخيز جونقان بين طول جغرافيايي حوز  

´47 ،º26  4´هععاي عععر شععرقي و ،º95   95°، 58´و  

قرار گرفتعه اسع . بعه هحعات تکتعونيکي، وي گعي       شماهي 

گسل اصلي زاگرس )تراس  زاگرس( اسع    ،حوزهشاخص 

هاي موازي با امتداد شمال  رب که به صورت دسته گسل

باععث بعاال    ع جنوب شرق داراي عملکرد روشعني اسع  و  

کرتاسعه در بعاال و يعا مجعاورت      هعاي قعديمي   بردن سن 

گرديعده   سازند بسيار جوان کن لومراي بختياري )نئعوژن( 

هاي منشيب شده از اين گسعل باععث پعايين    اس . گسل

جنعوبي  نيمعۀ  افتادن دش  جونقان به صعورت گعرابن در   

هعاي ژورايعي   طور کلي تيپ نعاهمواري بهشده اس .  حوزه

انداز  چشمآورند  ( دو عنصر مهم پديد ناوديس )تاقديس و

هعاي  دشع   افکنعه و  طعه به عالوه مخروس . اکلي منطقه 

 نيز موجود مي باشند.سيالبي 

اي کعه بعر منطقعه اثعر      ترين جبهعه مهماز نظر اقليمي 

اقيانوس اطلس اس  که به صورت جريان جبهۀ گرارد  مي

باشعد کعه عمعدتار در دوران     سرد و کم و بيش مرطوب مي

سرد از درياي مديترانه و از طريعق  عرب و جنعوب  عرب     
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 42/99 شود. ميان ين درجه حرارت سعاالنه وارد کشور مي

محعدود   معورد مطاهيعه در     حعوز گراد اس . درجه سانتي

اي تا نيمه مرطوب سرد واقع شعده اسع .   اقليمي مديترانه

تر و متوسط دماي ميليم 267 حوزهميان ين بارش ساالنه 

ارتفاعات منطقه تحع    .گراد اس سانتيدرجه  99/ 42آن

هعاي   تأثير يک سيسعتم فرسايشعي قعرار داشعته و پديعده     

خعود تکعوين   چهعر   را در يندي فرآمتيدد ناشي از چنين 

  ،ها تح  تاثير سيستم فرسعايش تراکمعي  اند. ناوديسداده

 اند. کيل دادهشرا تمراتع خوب بر روي ارتفاعات ساهدوران 

 

 سيماي عمومي منطقه. 1 شکل

 

 روش کار. 2. 2

جونقان  زيآبخ  حوز يشناس نيزم ريثأت يبه منظور بررس

 هيع ته ازيع معورد ن  يهعا نقشعه ابتدا  ،حوزه نيا يزيخ ليبر س

، <%56طبقعه  در سعه   حوزه بيش ۀنقشمنظور  نيبد .شدند

 طيدر محع گرافي توپو ۀنقشبا استفاده از   >26%و  26-56%

GIS  آبخيعز و    حوزخيزي سطح سيلشد. در بحث  ميترس

خصوصعيات  بر اسعاس  نفوپ پريري  ۀنقشواحدهاي مديريتي، 

 و درز و شععکا  و شکسععت ي ،ميععزان گسععل ،شناسععي سعن  

بعه   حعوزه و  ]6و  5بعر اسعاس   [هعا تهيعه شعد     تراکم آبراهعه 

متوسعط و نعاتراوا تفکيعک     يعي تراوا، تراوا يپريرهاي نفوپ رده

شد، سپس نسب  مساح  هر رده نفوپپعريري بعه مسعاح     

جهع   شاخصعي  بعه عنعوان    (حعوزه )زيرکل واحد معديريتي  

بعه    يحساسع  ۀنقشع شعد.   اسعتفاده  حوزهخيزي سطح  سيل

اسعاس   بعر  ]5[بعه روش   مواد زمين شناسي منطقه فرسايش

 يهادسعازن  با در نظر گعرفتن سعن   حوزه يشناس نيزم ۀنقش

 يعۀ ته. پعس از  ديگرد هيته ،مورد مطاهيه ۀمنطق يشناس نيزم

و  بيشع  يهعا  نقشه قيبراساس تلف يکارواحد، هيپا يها نقشه

 ه،يع پا يهعا  نقشعه  يعۀ تهبيعد از   .ديع استخراج گرد يرينفوپپر

 ۀمرحلع سعه   يها و طع  نقشه نيبر اساس ا يزيخ ليس يسربر

 يزيع خ لياول سع  ۀمرحلع  5صورت گرف  که در زير  هجداگان

بعا توجعه بعه      يع شعده و در نها  يرسع رب يا و دامنه يا راههبآ

و  يا و سعطح دامنعه  ددر  يزيع خ ليسع  يبررسع  جيمجموع نتا

 .گردد يم نييتي حوزهکل  يزيخ ليس ي،ا آبراهه
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 اي بررسي سيل خيزي آبراهه  .3. 2

شناسعي سعطحي   در اين مرحله، پروفيل طوهي زمعين  

 GISهاي مهم در هعر واحعد معديريتي در محعيط      آبراهه

سپس با توجه به واحدهاي زمين شناسعي در   ،ترسيم شد

 ها تييين گرديد. ها، سيل خيزي آبراهه امتداد آبراهه

 (2) جونقان به روش حوزهبندي واحدهاي سنگ شناسي زير طبقه .1 جدول

 سن
 اسم سازند خصوصيات سنگ شناسي عالمت

ضريب حساسيت به 

 فرسايش
 تراوايي

 دور دوره دوران

ک
وئي

وز
سن

 

رنر
وات

ک
 

 (T) 9 - رسوبات کواترنر Q هوهوسن

ير
رس

ت
 

 (M) 2 بختياري ماسه سن -کن لومرا PL پليستوسن

 OM3 ميوسن -اهي وسن
هاي ماسه سن  و آهک مارن با ميان اليه

 ايماسه
 (N) 9 پابده

 OM2 اهي وسن

 آهک هاي مارني فسيل دار با ميان 

 اي مارن و آهک ماسه هاياليه

 )بخش باالي سازند آسماري(

 M 9 آسماري

 آهک مارني و آهک دوهوميتي آهک، EO پاهئوژن
شهبازان، جهرم و 

 آسماري
7 (T) 

 E پاهئوسن
 کن لومرا،ماسه سن ،

 هاي تبخيريسيل  سن  با ميان اليه
 (M) 2 کشکان

ک
وئي

وز
مز

 

 
 مارني هاي آهکشيل مارن با ميان اليه K8 کرتاسه

ک
رو

س
 

7 T 

 (T) 7 آهک K کرتاسه تحتاني

 

 بررسي سيل خيزي دامنه اي .4 .2
صاص اي با تييين مساح  اختخيزي دامنهبررسي سيل

 هاي مختلع  شعيب و نفوپپعريري و طبقعه    يافته به کالس

)کعم، کعم تعا متوسعط،     به طبقعات   حوزهخيزي بندي سيل

در اين مرحله بعراي   .زياد، زياد( انجام گرف نسبتأ متوسط، 

افععزايش دقعع  بععا دخاهعع  دادن عوامععل کععاربري اراضععي،  

عمعق  نقشعۀ  و  مواد زمعين شناسعي  حساسي  به فرسايش 

اين کار با روي هعم قعرار   خيزي بررسي شد که  سيل ،خاک

بعه فرسعايش معواد    کاربري اراضعي، حساسعي     ۀنقشدادن 

واحعد کعاري انجعام     ۀنقشع و عمق خعاک بعا    زمين شناسي

هعاي کعاربري   به ايعن صعورت کعه هريعک از نقشعه      ،گرف 

و عمعق   شبعه فرسعاي   مواد زمين شناسياراضي، حساسي  

خاک را به طور جداگانه و سپس به صورت دوتايي با هم بعا  

هر يک از ايعن عوامعل    يرثأتداده تا  ينقشه واحد کاري تالق

و حساسعي   هاي کاربري اراضعي  نقشه. سپس گرددبررسي 

و  بعه فرسعايش  کاري، حساسعي   نقشۀ واحدبا  به فرسايش

کعاربري  نقشعۀ  کعاري و در نهايع    نقشۀ واحدعمق خاک با 

اراضي و عمق خاک با نقشه واحدکاري روي هم قرار گرف  

 خيزي مقايسه شدند.و با هم از نظر تأثير بر سيل

 بين نفوذ پذيري، شيب و سيل خيز ۀرابط. 2 جدول

 سيل خيزي )%(شيب  نفوذ پذيري

 کم   (56شيب کم)کم تر از نفوپ پرير

 کم تا متوسط شيب کم نفوپ پريري متوسط

 کم تا متوسط (26تا  56شيب متوسط ) نفوپ پرير

 متوسط شيب متوسط نفوپ پريري متوسط

 متوسط (26شيب باال )بيش  تر از نفوپ پرير

 نسبتا زياد شيب کم نفوپ ناپرير

 زياد زياد شيب نفوپ ناپرير
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 حوزهخيزي کل سيلتعيين  .5 .2

از تلفيعق   حعوزه خيزي کعل  در مورد سيل گيري نتيجه

در  آمعد. دسع    اي بعه  اي و آبراهعه خيزي دامنهنتايج سيل

 .از مراحل انجام کار ارائه شده اس  ايخالصه 5شکل 

 

 مراحل انجام کار. خالصۀ 2شکل 

 

 جينتا. 3
 يزيخليس يبررس دطور که در روش کار پکر شهمان

شععده و  يبررسعع ياو آبراهععه يا ابتععدا در دو سععطح دامنععه

 ه زحعو حوزهکعل   يزيع خ ليسع  ،دو نيع ا قيع سپس بعا تلف 

 يحاصعل از بررسع   جيدر ابتعدا نتعا   نيبنعابرا  آمعد. دس  به

 جيپکر شده و سعپس نتعا   ياو آبراهه يادامنه يزيخليس

 .گردد يپکر مه زحوحوزهمربوط به کل  يينها

 ياآبراهه يزيخليحاصل از س جينتا .1 .3
خيعزي،   بعر سعيل  معثثر  ترين عوامل  مهم در هر آبراهه

واحعد  طول آبراهه با در نظر گعرفتن نفوپپعريري و شعيب    

  اسعع  کععه بععا ترسععيم پروفيععل طععوهي   زمععين شناسععي

. گرددميمشخص   خيزي آبراههسيل شناسي آبراهه،زمين

اند. با توجه ارائه شده 9تا  5هاي  در شکلاين بخش نتايج 

فياهي  آبراهه و شيب محدود  ، مواد زمين شناسيبه نوع 

ارتبعاط  دهنعد   نشان( که 9) آن و روابط موجود در جدول
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خيعزي   خيعزي اسع ، سعيل   پريري، شيب و سيلنفوپبين 

 .گردد اي تييين ميآبراهه

( بعر اسعاس   9بنعدي جعدول )  الزم به پکر اس  طبقعه 

هعاي   با توجه به تحقيقعات و طعرح   ]5[نظرات کارشناسي 

 اس .  دس  آمده انجام شده، به

 حعوزه آبراهعه زيعر    ،9و جعدول   9با استناد به شعکل  

)تراوايععي  OM2)تععراوا( و Q اول در دو سععازند حععوز  

 درصعد جعاري اسع  و در    56متوسط( با شعيب کمتعر از   

 خيزي کم برخوردار اس . نتيجه از سيل

)تعراوا( بعا    Kدوم در سازند آبراهۀ متر از طول  9966

 PLمتر در سازند  9966( درصد و 56-26) شيب متوسط

درصعد( و   56با تراوايعي متوسعط و شعيب کعم )کمتعر از      

( با شعيب کعم جريعان دارد،    واا)تر Qمتر در سازند  5666

 (.4د )شکل خيزي کم تا متوسط دار هرا  سيل

)تعراوا( بعا    Kسوم در سازند آبراهۀ متر از طول  9666

بعا   PLمتعر در سعازند    9666( درصعد و  <56) شيب کعم 

 9266،درصعد(   56متوسط و شيب کم )کمتعر از  تراوايي 

( با شيب کعم جريعان   واا)تر Qمتر از اين آبراهه در سازند 

سيل خيعزي کعم تعا     ،(9(، هرا طبق جدول )4)شکل  دارد

 متوسط دارد.

آبراهععۀ متععر از طععول  766حععدود  (4طبععق شععکل )

)نععاتراوا بععا شععيب  OM3چهععارم در دو سععازند  حععوزهزير

)تراوا( بعا   Qمتر از آن در سازند  4526( و حدود <56کم

بنعابراين در طبقعه    .درصد جاري اسع   56شيب کمتر از 

 گيرد. قرار مي متوسط خيزي سيل

پعنجم  زيرحعوز    حوزه( کل آبراهه 7با توجه به شکل )

 56)تراوايعي متوسعط( و شعيب کمتعر از      OM2در سازند 

 حعوزه خيعزي   ( سعيل 9درصد قعرار دارد و طبعق جعدول )   

 کم اس .زيرحوزه 

)تراوا( و  9Kمتر از طول آبراهه ششم در سازند  5666

متعر از آن در  9666 ،( درصعد  56-26) در شيب متوسعط 

 (56-26و شعيب متوسعط )   راوايعي متوسعط  تبا   E سازند

وا( بعا شعيب کعم    ا)تعر  EOمتر در سعازند   4566درصد و 

)شکل  خيزي کم تا متوسط دارد جريان دارد بنابراين سيل

9.) 

هفعتم  آبراهۀ متر از طول  6666(، 8با توجه به شکل )

)تراوا( و در شيب کم جاري اس  که از اين  EO در سازند

درصد و بقيعه در   56شيب کمتر از  متر آن در 4266بين 

متعر از طعول آبراهعه در     4466شيب متوسعط قعرار دارد.   

متعر در   766با تراوايي متوسط و شيب کم،  OM2  سازند

 Q متر در سعازند  9266و  همين سازند و با شيب متوسط

هعاي   هرا با توجعه بعه داده   .وا( با شيب کم جريان داردا)تر

 اس . کم تا متوسطحوزهزيرحوزه خيزي اهرکر سيل فوق

  
 1آبراهۀ  شناسيزمين-نيمرخ طولي .3لشک 2آبراهۀ  شناسيزمين-طولي يمرخن .4لشک
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 3آبراهۀ  شناسيزمين-طولي يمرخن .5لشک 4آبراهۀ  شناسيزمين-طولي يمرخن .6لشک

  
 6آبراهۀ شناسي زمين-طولييمرخ ن. 7شکل 7آبراهۀ  شناسيزمين-طولييمرخ ن. 8شکل

 

 

 7آبراهۀ  شناسيزمين-طولييمرخ ن. 9شکل
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 خيزي در سطح دامنهسيل .2 .3
را براساس نقشه واحد  حوزهخيزي سيلنقشۀ  8شکل 

دهد. همان طور کعه در شعکل    نشان مي 9کاري و جدول 

خيعزي کعم    سعيل  حعوزه درصعد   96مشخص اس  باهغ بر 

را با توجه به واحد کاري  حوزهخيزي  سيل 99شکل  .دارد

خيعزي کعم تعا متوسعط      دهد و سيل و حساسي  نشان مي

درصد اين نقشه را در برگرفتعه اسع .    62مساحتي حدود 

 از  حععوزهدرصععد  72حععدود  ،95شععماره نقشععۀ طبععق 

در اينجا نيز بعه دهيعل   .خيزي متوسط برخوردار اس  سيل

ميعزان دقع  معدل     ،جديعد عمعق خعاک   نقشۀ  زاستفاده ا

 درکعاربري اراضعي   تأثير افزايش يافته اس . نتايج بررسي 

دهعد کعه    ( نشان معي 99خيزي )شکل  کاري بر سيلواحد

خيزي کم سيل ،طبق اين نقشه حوزهدرصد کل  96حدود

هاي واحدکاري، حساسي  و عمق  تلفيق نقشهنتيجۀ  .دارد

. بعر اسعاس ايعن    اس  نشان داده شده 99خاک در شکل 

 56خيعزي متوسعط و حعدود    سعيل  حوزهدرصد  26شکل

خيعزي کعم تعا متوسعط برخعوردار اسع .       درصد از سعيل 

  هعاي نقشعه اي را بعا تلفيعق   خيعزي دامنعه  سعيل  92شکل

دهعد. بعا    کاري، حساسي  و کاربري اراضي نشان معي واحد

از حعوزه  درصعد   92توجه به اين نقشه مشخص اس  کعه  

نشعان   96متوسط برخوردار اس . شعکل  خيزي کم تاسيل

 نتععايج بررسععي اثععر عمععق خععاک و کععاربري بععر   دهنععد  

تهيۀ اليه منجر به  4. تلفيق اين اي اس خيزي دامنهسيل

رصعد مسعاح  آن   د 92  دهد مياي شده که نشان نقشه

 خيزي کم دارد.سيل

 

 گيرينتيجهبحث و . 4
 طور که در بخعش نتعايج ارائعه شعد، در بررسعي     همان

حساسي  سعازند  نقشۀ اي اضافه نمودن خيزي دامنهسيل

-سيلبه  حساسي به فرسايش موجب افزايش دق  مدل 

طوري که به دهيل اضعافه شعدن اليعه    به ،اس  خيزي شده

حساسي   ،هاي قبلي حساسي  نسب  به فرسايش به اليه

 خيزي از درجه کعم بعه کعم تعا     مدل افزايش يافته و سيل

الزم به پکعر اسع  سعازندهاي     اس . تبديل شدهمتوسط 

از حساسععي  بيشععتري نسععب  بععه فرسععايش   يکععواترنر

مععواد ايععن  ،برخوردارنععد در نتيجععه در زمععان وقععوع سععيل

آهعودتر   در نتيجه آب گل ،شدهواحدها به همراه آب حمل 

مواد ل و نيروي برشي بيشتري حرک  کرده، با قدرت حم

کند که در برخي موارد باععث   بيشتري را با خود حمل مي

کنعد  معي مسدود شدن آبراهه شده و خسارتي که  ايجعاد  

شناسي و  زمينتأثير باشد. با مطاهيه  فراتر از دبي سيل مي

هاي سعطحي و   ژئومرفوهوژي در کنترل، هداي  و نفوپ آب

 زمينععي و در نتيجععه جلععوگيري از  زيععرايجععاد منععابع آب 

 خصوصععيات ، 9و  5آبخيععز کععارون حععوز  خيععزي لسععي

شناسعي و  شناسي واحعدهاي زمعين  شناسي و رسوبسن 

هعا بعه عنعوان عوامعل مهعم      ميزان و شدت تخريب سعن  

شکل .]5[اند شدهخيزي ميرفي بر سيلمثثر شناسي زمين

هععاي اي را بععا توجععه بععه نقشععه خيععزي دامنععهسععيل 95

اينجعا نيعز بعه     دهعد. در  واحدکاري و عمق خاک نشان مي

ميععزان  ،جديععد عمععق خععاکاليععۀ  اضععافه کععردندهيععل 

حساسي  مدل باز هعم افعزايش يافتعه اسع . در مجمعوع      

شناسي و خاک توهيد  اهيمل سازندهاي مختل  زمين عکس

سعزايي در توهيعد روانعاب سعطحي و      بهتأثير ها شده از آن

مقدار شدت آن دارد. اگر باف  خاک نفوپپرير باشد هرچه 

خاک بيشتر شود باعث نفعوپ بيشعتر آب شعده و در    عمق 

نتيجععه روانععاب کمتععري ايجععاد شععده و از وقععوع سععيل    

شود اما در صورتي که عمق خعاک بعا بافع      جلوگيري مي

، همعراه  مرتب شسعته شعده   ، خاکنفوپناپرير بيشتر باشد

در  شعده، چ اهي و گل آهودگي آب بيشتر آب حمل شده، 

و خسعارتي کعه ايجعاد     نتيجه قدرت حمل آب باالتر رفتعه 

کند بسيار بيشتر از سيالب بعا همعان دبعي در شعرايط     مي

 درباشد. نتعايج بررسعي تعأثير کعاربري اراضعي       ميمول مي

نشعان داده شعده    99خيزي در شعکل   واحد کاري بر سيل

مربوط بعه   حوزهسطح از آنجايي که درصد بااليي از  .اس 

شعه بعه   خيزي در اين نقسيل ،کاربري مرتع و جن ل اس 

تعرين کارکردهعاي   يکي از مهم. تبديل مي شودکم درجۀ 
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حضور پوشش گيعاهي آن  واسطۀ کاهش سيالب به مرتع، 

اهبته اگر کعاربري اراضعي متناسعب بعا قابليع        .]2[اس  

توانععد از رخ دادن سععيل   مععي ،)اسععتيداد( اراضععي باشععد 

جلوگيري کند امعا اگعر کعاربري مناسعب نباشعد و يعا بعا        

هعاي   هاي  لط و  ير اصوهي انجام شوند يا در زمعين  شيوه

د. دهع خيزي را افعزايش معي   کاري شود سيل حساس دس 

تأثير عمق خاک و حساسي  خعاک بررسعي    94 در شکل

طور که در بررسعي شعکل نيعز مشعخص     همانشده اس . 

خيعزي   افزايش حساسي  خاک باعث افزايش سعيل  ، اس

نقشعۀ  اي را با تلفيق خيزي دامنهسيل 94گردد. شکل مي

بعا   .دهعد  کاري، حساسي  و کاربري اراضي نشان معي واحد

مربعوط بعه    حعوزه توجه به اين که کاربري قسمتي از اين 

اسعتفاد   از ايعن مراتعع   در نتيجه  اگر  اس ،اراضي مرتيي 

تواند در نفوپ آب و همچنين جلعوگيري  ميبي رويه نشود 

باشععد کععه ايععن خععود باعععث کععاهش  مععثثر از فرسععايش 

 .شود خيزي مي سيل

ترين پارامترهايي که در نهاي  بر اساس اين روش مهم

شعيب،   ،خيعزي بررسعي شعود    روي سيلبر تأثيرشان بايد 

د نباش نفوپپريري، حساسي  به فرسايش و عمق خاک مي

عوامعل در ايعن روش چهعار عاملعه     و ترتيب اوهويع  ايعن   

حساسععي  بععه  عبارتنععد از: نفوپپععريري سععازند، شععيب، 

 ،بر اساس ايعن روش چهعار عاملعه   فرسايش و عمق خاک. 

که سوم با توجه به اين  حوززيردر نود درصد سيل خيزي 

 ،از سازندهاي نفوپناپرير و بسعيار حسعاس تشعکيل شعده    

قعرار  باشعد و در شعيب کعم    معي داراي خاک نيمه عميعق  

اي فقعط   خيعزي آبراهعه  سيل .گرفته متوسط برآورد گرديد

با در نظر گرفتن شيب و نفوپپريري انجام شد که با توجه 

که اين آبراهه در سازندهاي نفوپناپرير با شيب کعم  به اين

 خيعزي کعم تعا متوسعطي برخعوردار       جاري اس  از سعيل 

خيعزي سعطح دامنعه و     با در نظعر گعرفتن سعيل   باشد. مي

 باشد.ميخيزي متوسط  داراي سيل حوزهير اين ز ،آبراهه

 

  

 کاريواحد ۀنقشبا لحاظ کردن  حوزهخيزي سيل .11شکل 
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 شکاري و حساسيت سازند نسبت به فرسايواحد ۀنقشا لحاظ کردن ب حوزهخيزي  سيل .11شکل  

 

 

 کاري و عمق خاکواحد ۀنقشا لحاظ کردن ب حوزهخيزي سيل .95شکل 
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 کاري و کاربري اراضيواحد ۀنقشخيزي  با لحاظ کردن سيل .99شکل 

 

 

 و عمق خاکبه فرسايش حساسيت  ،کاريواحد ۀنقشخيزي  با لحاظ کردن سيل .94شکل 
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 کاري و حساسيت و کاربري اراضيواحد ۀنقشخيزي  با لحاظ کردن سيل .92شکل 

 

 

 عمق خاک و کاربري اراضي ،واحد کاري ۀنقشبا لحاظ کردن  حوزهخيزي  سيل .96شکل
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