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 آبریز دوآب  ۀدر حوضخیزی  و سیل رواناب های ویژگيتغییرات کاربری اراضي بر  نقش

 2زینالي، بتول 9، فریبا اسفندیاری درآباد2، صیاد اصغری سراسکانرود9علي بلواسي ایمان

 ی ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلیادانشجوی دکتر. 1

 اردبیلی محقق انشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه. د2

 . استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی3

 (21/22/1333؛ تاریخ تصویب 22/12/1331)تاریخ دریافت 

 چکیده 

 خصيو   بيه آبریز دوآب طيی سيالیان اخیير     ۀحوضخیز بودن  سیل و تجاوز به حریم و بستر رودخانهتخریب جنگل و مراتع، 

ۀ مرالعي  هي.  از انجيا   کني..   های سيیبب را مريرم ميی    ات کاربری اراضی بر ویژگیتغییرثیر أت، احتمال 1331سیل فرودین 

یين  ه ابي . است، HEC- HMSبيا استفاده از م.ل  آبریز دوآب ۀحوضخیزی  سیلتغییرات کاربری اراضی بر تأثیر  ارزیابی ،حاضر

بيار    ۀاولیي تلفات   ۀمحاسب برای. .شه تهی 1331و  1331 های آبریز دوآب برای سال ۀحوضکاربری اراضی  ۀنقشابت.ا  ،منظور

منظور بررسيی اثير تغییيرات     ا  استفاده ش.. بهگو برای رون.یابی سیل از رو  ماسکین SCS و ارتفاع رواناب حوضه، از رو 

 ش.ه با شيرای  کياربری اراضيی سيال    در م.ل ایجاد 1333 سال آبیبار  و دبی های  های سیل، داده کاربری اراضی بر ویژگی

و  31/65 میيزان مسياحت اراضيی جنگيل و مراتيع بيه       کياه   بیيانگر هيای کياربری اراضيی،     اجرا ش.. ارزیابی نقشيه  1331

ترتیيب   بيه دیيم، آبيی و منياطق مسيکونی      یدرص. کل مساحت حوضه و اراضی زراع 51/3و  33/3کیلومترمربع معادل 26/21

طيور   ه( بCN) منحنی ۀشمار ،ان.. همچنین افزای  داشتهدرص.  13/2و  63/2، 52/3کیلومترمربع معادل  31/5و  11/13، 32/61

 اوج روانياب بيه طيور میيانگین     از ایين مقایسيه نشيان داد    آمي.ه  دست بهافزای  یافته است. نتایج  12/35به  52/51از  میانگین

بيار  و   ۀاولیي درص. افزای  یافته است. این مرلب بیانگر کاه  مقي.ار تلفيات    31/13 ح.وددرص. و حجم رواناب 15/16

آبریز دوآب موجب افيزای  اوج و حجيم    ۀحوضتوان گفت که تغییرات کاربری اراضی در  می ،افزای  رواناب است. بنابراین

 ش.ه است. منجر خیزی در این حوضه به افزای  سیل، و در نهایتش.ه رواناب 

 .HEC- HMS م.ل ،(CN) منحنی ۀشمار ،SCS رو کاربری اراضی، اثر  :گانکلیدواژ

                                                           
  مسئول ۀنویسند Email: S.asghari@uma.ac.ir 
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 مقدمه  

 انرژی خورشییدی های  با ورودیآبریز یک سیستم باز  ۀحوض

 ،هیا  روی ورودیینیدهای   افربا اعمال  و است نزوالت جویو 

، رسیو  و ووشیگ اییاه  یو یید     دبی  های  ماننید   خروج 

یحیت یییریر    آبرییز  ۀحوضی هیای   خروجی   ،کند. بنابراین م 

شناسیی ،  هییای داخ یی  حوضییم از جم ییم زمییین    ویژایی 

ارییر اف ، کییاربری اراضیی  و ووشییگ ایییاه  اسییت. فیزیییوار

 روانیا   و کاربری اراض  و ووشگ اییاه  در نویو    یغییرات

یغیییر   آریار . بنابراین، بررس  هرچیم بهتر دارداهمیت زیادی 

بینی  وتانسییل    های سیل در وییگ کاربری اراض  بیر ویژا 

و ایین موضیوا از    زییادی دارد اهمییت   و کاهگ خطر سییل 

و یوسعۀ واییدار   ،ریزی، مدیریت در زمینۀ برنامم مباحثِ مهم

از نظییر ی وییات جییان  و  سییی   .]1[ آبریییز اسییتۀ ضییحو

شید  در   شیناختم ما   یک  از ب ییای ببیعی     های خسارت

ناشی  از   هیای  ی وات و خسارت .]2[ شود جهان محسو  م 

افییزایگ جمعیییت و  د یییلهییای اخیییر بییم  سییی   در دهییم

 آریار ها، یغییرات کیاربری اراضی  و    تدش ها در سی   دارای 

میدیریت  . ]2[ تاسمخر  انسان ، در جهان در حال افزایگ 

مخیر  و   آریار کیاهگ   وکنتیرل   ، بییان بحران سیل ییا بیم   

. نییاز دارد درست و دقیق  های وژوهگ بم ،این بحرانویرانگر 

رات یغیی ست کما بیانگر آن شد  در این زمینم انجاممطا عات 

کمّییت و  ر بی یییریر مهمی    ووشگ اییاه   و   ربری اراضاک

آبریز و انیداز  و یکیرار سییل     ۀحوضکیویت روانا  خروج ِ 

های صحرای  در سیط  وسیی     کم آزمایگ از آنجا .]3[ دارند

 ۀمطا عی سیازی،   بسیار ورهزینم و یا غیر ممکن است، با میدل 

بیا   ،ویییر خواهید شید. همچنیین     های ویچید  امکیان  سامانم

آبرییز را   ۀحوضیوان  از مدل م  آمد  دست بمایج استواد  از نت

در اراضی     کیاربری .]4[ بینی  میدیریت کیرد    از بریق وییگ 

هیای اصی   محسیو      یکی  از داد   ،های هیدرو وژیک  مدل

زییادی دارد  اهمییت   اجیرای میدل   برای  شود و یو ید آن م 

یغییرات کیاربری  ییریر  ۀشد ، در زمین انجامهای  وژوهگ. ]5[

 بیور واضی    مها ب ر خصوصیات هیدرو وژیک  رودخانماراض  ب

هیا   این مهم را در یغییر میزان روانا  و جریان رودخانمییریر 

-HEC سیازی هییدرو وژیک    سیستم میدل  نشان داد  است.

HMS  روانییا  در  –بییار  ینییدهای افرسییازی  شییبیمبییرای

یادشید   میدل   . ]6[ آبخیز براح  شد  است ۀحوضسیستم 

کم روابط بین متغیرها و  یوزیع  است   شبممدل ریاض نوع 

. در ]7[ دهد وارامترها را بم صورت یواب  همبستگ  نشان م 

یری  آبریز بم واحدهای هیدرو وژیک  کوچک ۀاین مدل حوض

از ایین   ییک هیای یکاارچیم بیرای هیر      یقسیم شید  و میدل  

 شود. سیستم مدل هیدرو وژیک  ها در نظر ارفتم م  قسمت

HEC-HMS  بخییگ مییدل حوضییم، مییدل اق یییم و      3بییا

روانا  در -بار یند افرسازی  شبیمهای کنترل برای  شاخص

. در قسمت مدل ]8[ آبریز براح  شد  است ۀحوضسیستم 

هیا،   آبریز، شامل زیرحوضم ۀحوضحوضم، اجزای هیدرو وژی 

محل ی ق  دو آبراهم و بازۀ رودخانم، بییم صیورت شیماییک    

  مساحت، درصد اراض  نوو  های داد  ،ساسشود.  م یرسیم 

ها  ناوییر، شمارۀ منحن ، ی وات او یم و زمان ییخیر زیرحوضم

. مییدل اق یییم شییامل مجموعییم ]9[ شییود بییم مییدل وارد میی 

در  شید   اسیتواد   هیای  های مورد نیاز برای یعیین بار  داد 

سازی است کم بم صورت مریبط بیا مدل حوضیم عمیل    شبیم

هیای   زمان آغاز و واییان داد  های کنترل  کند. در شاخص م 

هیا   اییری داد   بار  و دب  و همچنین فواصل زمیان  انیداز   

وس از یعریف سم بخگ میدل حوضیم،    .]11[ شود یعیین م 

های کنتیرل، هیتیواراه هیر بیار  بیا       مدل اق یم و شاخص

هیای   شید  در قسیمت شیاخص    یعییین هیای   یوجم بم زمیان 

نیارر آن بیم   ای مت کنترل، و هییدرواراه خروجی  مشیاهد    

فراوانی  در داخیل و خیار     ن امحقق مدل معرف  خواهد شد.

 مییزان یغیییرات کیاربری اراضی  بیر     یییریر   کشور بم ارزیاب 

انید کیم در ادامیم بیم      های سیی   ورداختیم   روانا  و ویژا 

 و سییگارودی  خ یق    از این مطا عات اشار  شد  است.برخ

 -HEC مییدل  از اسییتواد   بییا  یحقیقی   در ]11[ همکاران

HMS آبرییز  ۀحوضی  خییزی  سیل بر اراض  کاربری یغییر ارر 

 آ ربایجیان  اسیتان  ارومییم،  شهرسیتان  در واقی   باراندوزچای

 بررسی   (1379یی  1334) سیا م  45 ۀدور ییک  ب  را غرب 

 سیط   داد نشییان  مطا عیم  این از آمد  دست بم نتیایج. دندکر

 و گافییزای هکتییار 21231 بیم  هکتییار 4528 از دیییم اراضی  

 درصید  71 یا ها مضزیرحو از بعض  در جدید ۀدور در سی  

 .است یافتم افزایگ قدیم ۀدور بم نسبت

یغییرات کیاربری اراضی    ییریر  یحقیق  ب  ]12[ وارمگ

های  یک  از زیرحوضم ،مادرسو خیزآب ۀحوضدر  بر دب  سی  

بیا  را  ،رود واق  در شیر  اسیتان ا سیتان    اراانآبخیز  ۀحوض

بررسی    (SCS) ز رو  سازمان حوارت خاک آمریکااستواد  ا

یخریی  شیدید و یغیییر     نشیان داد  ۀ یادشد مطا ع نتایج .کرد

کاربری اراض  در ایین حوضیم سیب  افیزایگ دبی  حیداک ر       

   .شد  استدرصد  79یا  31از سی   ای   حظم



 999  آبریز دوآب ۀدر حوضخیزی  و سیل رواناب های ویژگيتغییرات کاربری اراضي بر  نقش: همکارانو  بلواسي

بیا اسیتواد  از    وژوهشی   ب  ]13[ ار و همکاران نوحم

 ،تم اب عیات جغرافییای   های سنجگ از دور و سیسی   رو 

خییزی   نقگ یغییرات کیاربری اراضی  بیر وتانسییل سییل     

 ند.را ارزیاب  کرد آبخیز ینگ بستانک واق  در شیراز ۀحوض

 چگیونگ  بیم  آنها ضمن بررس  یغیییرات کیاربری اراضی ،    

 ۀشیمار »عنیوان   یحیت  میازاد  بارنیدا   بیم  بارندا  یبدیل

 نشیان داد   ۀ یادشید مطا ع نتایج ورداختند. «(CN) منحن 

 ۀسییا  18ان  زمیی ۀدورآبخیییز ینییگ بسییتانک در   ۀحوضیی

ابراهیمی  و   ییر شید  اسیت.   خیز درصید سییل   9مطا عای  

از  ،نکیارود یغییرات کیاربری اراضی     کارکرد ]14[ همکاران

را در  ،خییز  های سییل  های آبخیز دریای خزر بر وهنم حوضم

 محیییط سیینجگ از دور و سیسییتم اب عییات جغرافیییای   

نشیان داد کیاربری    یادشید   یحقییق  نتیایج  . دندکربررس  

اراض  کشیاورزی، اراضی  غییر قابیل اسیتواد  و مسیکون        

، کییاربری درصیید افییزایگ 91/1و  31/7، 27/2یریییی   بییم

درصید کیاهگ    27/1و  22/11یرییی    بیم جنگل و مرایی   

انید و ایین یغیییرات سیب  شید  اسیت ییا مسیاحت          یافتم

 1379بیم سیال    درصید نسیبت   14/13های سیی ب    وهنم

اریر یغیییرات    ]15[ رضای  مقیدم و همکیاران   افزایگ یابد.

واقی  در  آبریز سید ع وییان    ۀحوضکاربری و ووشگ اراض  

بی  دورۀ  را  شهرسیتان مراغیم، اسیتان آ ربایجیان شیرق      

خییزی حوضیم و دبی  روانیا  بیا       بر سییل  2113ی 1987

 (SCSاسییتواد  از مییدل سییازمان حوارییت خییاک آمریکییا )

 هییای اییرو  ۀنقشییبییا اسییتواد  از   آنهییا دنیید.کر ارزیییاب 

 ۀشیمار  ۀنقشی کیاربری اراضی     ۀنقشهیدرو وژیک  خاک و 

 و ساس میزان نگهداشت خاک کرد  ( را یهیمCN) منحن 

(S را محاسبم )نشیان داد   ویژوهگ یادشید    نتیایج . دنید کر

اربری اراض  کشاورزی، اراض  غیر قابل اسیتواد  و شیهر   ک

درصید افیزایگ و جنگیل و     91/1و  31/7، 27/2یرییی    بم

درصیید کییاهگ و اییین   27/1و  22/11یریییی   بییممراییی  

سییی ب   ۀدرصییدی وهنیی 14/13یغییییرات سییب  افییزایگ 

 شد  است. 1379بم سال  تنسب

با استواد  از سینجگ از دور   ]16[ مهر و همکاران فرزاد

یغییییرات کییاربری ییییریر  ،و سیسییتم اب عییات جغرافیییای 

ۀ مطا ع ند. دررا بررس  کردخیز نکارود  لسی ۀوهناراض  بر 

 ۀسینجند کاربری اراض  از یصاویر  ۀنقش ۀیهی برای یادشد 

ETM
یادشد  وژوهگ   ندست استواد  شد. نتایج ۀماهوار +

یرین یغییرات کاربری اراض  و احتمال وقوا  مهم نشان داد

بیود  و  فیتن درختیان جنگ ی     سی   مربوط بم از بیین ر 

 است.درصد افزایگ یافتم  61/14سط  دشت سی ب  

یییریر   وژوهش  بم ارزییاب   ب  ]17[ و همکاران سام 

( SWATیغییر کاربری اراض  بر روانا  با استواد  از مدل )

 ۀدریاچی های  یک  از زیرحوضم ،آبریز چنار رهدار ۀحوضدر 

ۀ مطا عی  ورداختنید. در  ،واق  در جنو  شرق  شیراز مهار و

 بی  دورۀ زمیان    بیار  و دمیا   ۀانی روزهای  از داد  یادشد 

 2115و  2114ای  ندست  و یصاویر ماهوار  2115ی 2113

شیود کیم میدل     ییکیید می    ۀ یادشید  مقا  در .استواد  شد

SWAT سیازی   وییر و قوی برای شبیم ابزاری بسیار انعطاه

هیای مخت یف بیا     حوضیم انواا مشک ت مدیریت اراض  در 

چین و  ن اسیت.  وهیوای  و ووشیگ زمیی    آ شرایط مخت ف 

یغیییر  یییریر   بررسی   برایای  مطا عم( در 2119) همکاران

ا ، دو سناریوی یغییر کیاربری  روانکاربری اراض  بر میزان 

کاربری اراض  منطقم  ۀ یادشد مطا ع اراض  ارائم دادند. در

  اراضاربری کناریوهای ست و ارفوایم قرار  2112در سال 

زایگ افی ر بتمل مش Aناریوی سد. شارائم  2151ال سرای ب

افیزایگ   Bسیناریوی  ، درصد 17بم  9/2مساحت شهری از 

تواد  از میدل  اسی . سیاس، بیا   بیود  درصد 14بم  9/2آن از 

HEC- HMS  دشیدن  امتحیان ناریوها س ، منتخۀ واقع 7و .

ناریوهای کیاربری اراضی    سان داد نش ۀ یادشد مطا ع ایجنت

دبی    ا  سیطح  و از جم یم  روانل کزایگ اف  موجآیند  

زایگ افی دت افزایگ در اریباط با درصید  شا امود، ش م او  

 .هری استشابق من

 اراضی   ربی  را یغیییرات ییریر  ]18[ همکاران و کاستی و

 آرانساس آبخیز حوضۀ هیدرو وژی بر را باران و یافتم یوسعم

 LCM میدل  ۀ یادشید  مطا عی  در. کردند بررس  یگزاس در

 سیال  یافتیۀ  یوسیعم  منیابق  در را افزایگ درصد 71 حدود

 .کرد بین  ویگ 2131

 اراضی   کاربری یغییرات ]19[ همکاران و ا مدو کاماچو

 استواد  با اساانیا جنو  در واق  سگورا آبخیز حوضۀ در را

 ۀ یادشید  مطا ع انجام برای آنها. دندکر سازی مدل LCM از

 و 1991 هیای  سیال  بیم  مربیوط   ندسیت  ماهوارۀ یصاویر از

 .کردنید  استواد  اراض  ووشگ سازی لمد م منظورب 2112

 .دارد زیادی دقت آمد  از وژوهگ یادشد  دست بم نتایج

 از اسیتواد   بیا  وژوهشی   در ]21[ همکاران و جورابیان

 روی اراضی   کیاربری  یغیییرات  ارر مصنوع ، عصب  ۀشبک

. دنید کر بررس  مازندران استان شرق  سواحل در را روانا 
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 1197 و 1964 یرییی   بیم  ادد نشیان مطا عۀ یادشد   نتایج

 1978 و 1182 و کاسیتم  ها باغ و ها جنگل وسعت از هکتار

 اضیافم  مسکون  منابق و کشاورزی اراض  وسعت بم هکتار

 یافتیم  افزایگ درصد 11 سی ب  های وهنم مساحت و شد 

 .است

در وژوهش  بیا اسیتواد  از میدل    [ 21]  و و و همکاران

LCM ا بیر فرسیایگ بررسی     ارر یغییرات کاربری اراض  ر

هیای   نشیان داد بی  سیال    ۀ یادشید  مطا عی  نتیایج  .دندکر

و  6/2یرییی    بیم کاربری جنگیل و مرایی     2115یا  2115

انیید و فرسییایگ در  یافتییمدرصیید افییزایگ و کییاهگ  14/3

 بیشتر شد  است. شد  مطا عم ۀمنطق

یغیییرات  یییریر   ]22[ مارسین سیازوازیک و همکیاران  

بیا  هیای  هسیتان را    سیل در کارواتکاربری اراض  بر خطر 

 (SCSاسییتواد  از مییدل سییازمان حوارییت خییاک آمریکییا )

 ۀیوسیع  دادنشیان   یادشید   یحقییق  نتیایج  دنید. کر بررس 

دبی  حیداک ر   سب  کیاهگ   شد  مطا عم ۀجنگل در منطق

 . درصد شد  است 5بم میزان ای سی     حظم

 در سییل  هیای  خسیارت  و وقیای   یعداد نیز ما کشور در

 رای. بی ]23[ اسیت  داشیتم  افزایشی   رونید  ایشتم های لسا

کیم بیر   د کیر اشار   1398یوان بم سیل فروردین  م  ،نمونم

جان  و ما   فراوان  را در چند اسیتان   های ارر آن خسارت

. ]24[ کشیور از جم یم اسیتان  رسیتان بیر جیای ایاشییت      

، از بیین بیردن ووشیگ     یغییرات اسیتردۀ کیاربری اراضی   

در  یجاوز بم حریم و بستر رودخانم و گلایاه ، یخری  جن

آبرییز   ۀحوضی خیز بودن  همچنین سیل ،شد  مطا عم ۀمنطق

با  ،1398دین رسیل فرو خصوص بماخیر ا یان ب  س دوآ 

روز دوازدهیم   16متر مکع  بر رانییم در سیاعت    551دب  

 درافزایید.   می   ۀ حاضیر مطا عی  بیر اهمییت   ،]25[ فروردین

یغییرات کیاربری اراضی  بیر    ییریر  بم ارزیاب  ۀ حاضرمطا ع

 -HECتواد  از میدل  بیا اس آبریز دوآ  ۀحوضخیزی  سیل

HMS  .ورداختم شد ، 

 شده مطالعه منطقۀ

از شهرسیتان ا شیتر محسیو      قسیمت  آبریز دوآ   ۀحوض

و بیا محییط   کی ومترمربی    94/767مساحت کم با  شود م 

 48˚،3´،6´´، در بیییییول جغرافییییییای  متیییییر 121652

 33˚،44´،24´´عرض جغرافییای    شرق  و 48˚،31´،13´´یا

ایین  (. 1)شیکل   ارفتیم اسیت   شما   قرار 34˚،3´،15´´یا 

در شمال استان  رستان،  ،کوهستان  ۀمنطقحوضم در یک 

واقی   آباد، غر  بروجیرد و جنیو  نهاونید     شمال غر  خرم

اریواا آن از شر  بیم غیر  و از شیمال بیم جنیو        و شد 

از  کهمان واق  در این حوضم ۀدخانرو. ]26[ یابد کاهگ م 

دوآ  معروه بم سرا  صیدع    ۀمنطق  یخت شا  یا اسر

نظیر   از آبرییز دوآ   ۀحوضی است.  کی ومتر 62/38بم بول 

خیورد  و   شناسی  بخشی  از زاایرس چیین     موقعیت زمیین 

شناس  حوضم مربیوط   زاارس مریو  است. یشکی ت زمین

 از سینگِ  بیشتر  و یریاس فوقان  یا عهد حاضر بود ۀدوربم 

 ۀوضعیت یووواراف ، منطقی . ]27[ شد  است آهک یشکیل  

را بم صورت یک دشیت مییان کیوه  درآورد      شد  مطا عم

هیای ایرین،    یوان بم کیو   است. از اریواعات مهم منطقم م 

هیای   کم نیاهمواری  دکرنا ، اساگ و مها  اشار   خراو 

ا امتیداد  هیا بی   دهنید. ایین کیو     غا   منطقم را یشکیل م 

هیای زاایرس بیم     کیو   رشیتم شرق  جزء  جنو  ی غرب  شمال

حداقل  متر و 3627آیند. حداک ر اریواا منطقم  حسا  م 

)شیکل  اسیت  خروج  حوضیم   متر است، کم در 1456آن 

1.) 

هک ، بار  بره این محدود  بم  حاظ وجود اریواعات آ

یوجم و  درخور مناب  آ  زیرزمین   و باران و آبرفت مناس 

هیای   د کیم از سرشیاخم  دارهای دائمی    ها و رودخانم چشمم

شناس  نییز   شوند. از نظر خاک کرخم محسو  م  ۀرودخان

ای  های قهیو   جزء ارو  خاک شد  مطا عم ۀهای منطق خاک

بیم رنیگ    با افق یمرکز رس است. خاک  است خی   عمیق

 اسیت ای مایل بم قرمز و بافت سینگین   ای ییر  یا قهو  قهو 

درشت و در  ۀسنگریزدرصد  15ی 3های سطح   کم در الیم

دانیم   سیخت صیورت   زیرین مقادیر نسبتاً زیاد آهک بیم  ۀالی

کیاربری اراضی  و    ۀنقشی بیم   یوجیم بیا   .دشیو  مشاهد  می  

ربری ، کیا شد  مطا عم ۀشد  در منطق انجاممطا عات میدان  

 و اراض  این حوضم شامل زراعت آب  و دییم، مرایی  فقییر   

 ۀمحیدود جنگل با یا  ووشگ کیم ییا متوسیط و     ،متوسط

 .دشو شهر م 

  ها( روشمواد و ) روش کار

بییا اسییتواد  از نقشییۀ  ابتییدا ۀ یادشیید مطا عیی انجییام بییرای

 مشیخص  دوآ  آبخییز  ۀحوضی میرز  ، 1٠51111یووواراف  

زیرحوضیم   4 یزییواراف  بیم  ف هیای  ویژا اس بر اسو  شد 

 .(2)شیکل  شد یمیقس
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صیورت رقیوم    م ب Arc GISافزار  نرم یطدر مح ،ساس

هیا،   های فیزیک  حوضم و زیرحوضم ویژا  از و شد  یرسیم

اسیتواد    ۀ حاضیر مطا عی  بم عنوان وارامترهای مورد نیاز در

بی  دورۀ   شید   مطا عیم  ۀب  منطقی های بار  و د داد  شد.

 استان  رستان یهیمای  منطقم  آ از سازمان  1398ی 1371

زمان بار   هم ۀواقع 4 ،ها وس از بررس  و یح یل داد  شد.

ییییریر  ارزیییاب  بییرای .دشیییعیییین  (5 )جییدول و سییی  

 ،شید   مطا عم ۀخیزی منطق یغییرات کاربری اراض  بر سیل

 1398و  1374ای هی  م سیال کاربری اراض  مربوط بی  ۀنقش

از های هیدرو وژیک  خیاک   ارو  ۀنقش ،همچنین. شد یهیم

یعییین   بیرای مناب  ببیعی  اسیتان  رسیتان یهییم و      ۀادار

   کار ارفتم شد.م ب (CN) منحن  ۀشمار

یصاویر مربیوط بیم    ،های کاربری اراض  نقشم ۀیهی برای

یییاری   5 ندسییت  ۀمییاهوار TM ۀسیینجند) 1995  سییال

 2119 سییییال و (37 ردیییییف 166ایییییر  26/15/1995

 16/2119/ 11یییاری   8 ندسییت  ۀمییاهوار OLI ۀسیینجند)

 ،سیاس  شد.یهیم  شد  مطا عم ۀمنطق( 37 ردیف 166ایر 

 ایمسیوری و هندسی    ورداز  شامل یصحی  ویگعم یات 

بندی  متواوی  برای ببقم های . رو دشروی یصاویر اعمال 

 و  بیر اب عیات   ایرا عی  ء در رو  شی  یصاویر وجود دارد. 

بیو  از اب عات مربوط بیم محتیوا، بافیت و ا گیو نییز در      

ۀ مطا ع در د یلین م ابشود.  بندی یصاویر استواد  م  ببقم

افییزار  اییرا در محیییط نییرم ء بنییدی شیی  رو  ببقییم حاضییر

eCognition بیا اسیتواد  از    ،همچنیین  کار ارفتیم شید.  م ب

 ۀ  منطقییو مطا عییات میییدان  Google Earthافییزار  نییرم

ابتییدا   اییراء  در رو  شیی  .شییدبررسیی  شیید   مطا عییم

بنییدی  سییازی یصییویر بییا اسییتواد  از مییدل قطعییم سییگمنت

بنییدی بییا اسییتواد  از   قطعییمو  شیید  چندمقیاسییم انجییام

 .دشروی یصاویر اعمال  های مقیاس و معیار همگن  وارامتر

بم منظور یافتن بهترین نتیجم برای بافت و شیکل یصیاویر،   

ی بم صورت آزمون و خطا و ب  دفعات متعیددی  بند قطعم

بنیدی   برای قطعیم  های وزن  متواوت انجام ارفت. یرکی با 

بییم خصوصیییات بیویی  و هندسیی    از اب عییات مربییوط

شیکل، بافیت(    ،های کیاربری اراضی  )شیامل انیداز      ک س

 1بندی چندیوکیکم قطعم با رو یند افراستواد  شد  و این 

بنیدی   ن کار با بررس  نتیایج قطعیم  انجام شد. برای انجام ای

                                                           
1. Multiresolution Segmentation 

مقییاس، فشیردا  و شیکل متویاوت،      یصویر با وارامترهای

قدرت یوکیک رادیومتریک  و مکیان  یصیویر و بیا سیع  و     

افیزار   ایرا در نیرم   بنیدی شی    خطا در نظر ارفتم شد. ببقم

eCognition بنییدی یصییویر، انتخییا   قطعییم انیید از٠ عبییارت

ی و مبنیای یوکییک   بنید  هیا، یعرییف شیرایط ببقیم     ک س

ییرین همسیایم در    )اسیتواد  از ا گیوریتم نزدییک    ها ک س

ها و یعریف مییانگین   ارا برای یمام  ک س بندی ش  ببقم

بنیدی،   بیرداری بیرای ببقیم    و انحراه معیار باندها(، نمونیم 

 ۀنمونی بندی یصویر. ویس از انتخیا  شی ءهای     انجام ببقم

شی ءارا   بنیدی  شد ، ببقم یعیینهای  آموزش  برای ک س

هیای   ارزییاب  صیحت نقشیم    بیرای  ،انجام ارفت و در وایان

حاصل، از مایریس خطا و ضری  آماری کاوا اسیتواد  شید    

 است.

شید    شیناختم های مرج   بین داد  ۀمایریس خطا رابط

بنیدی را بیم صیورت     )حقایق زمینی ( و نتیایج ییک ببقیم    

 . (1)رابطۀ  کند ببقم مقایسم م  بم ببقم

(1) 
 

OA صیحت ک ی  و    ۀدهند نشانN     معیره یعیداد کیل

مجمییوا  شیید  و  بنییدی هییای ببقییم  ویکسییل

هیای   های قطر اص   مایریس خطا )یعیداد ویکسیل   ویکسل

 .]28[است شد (  بندی درست ببقم

چنیدمتغیری   ۀناویوسیت ضری  آماری کاوا یک یکنیک 

محاسیبم   2ۀ برای ارزیاب  صحت است و بیم صیورت رابطی   

 ود.ش م 

(2) K= ( شد  مشاهد )صحت  -/ )احتمال یوافق( 1 -احتمال یوافق  

 یشاخص کاوا مقداری بین صور و یک دارد، مقدار کاوا

بنیدی کیام ً یصیادف  و مقیدار      یک ببقم دهندۀ صور نشان

بندی کام ً صیحی    یک ببقم ۀدهند شاخص کاوا یک نشان

وییس از . درصیید مطییابق بییا واقعیییت زمینیی  اسییت 111و 

درصید   21ییا  صیور ضری  کاوا اار مقدار آن بیین   ۀاسبمح

بندی یوافق  وجود ندارد،  زمین  و ببقم ۀمشاهدباشد بین 

درصد باشد یوافق ناچیز، اایر   41یا 21اار ضری  کاوا بین 

یوافیق متوسیط، اایر     درصد باشد 61یا 41ضری  کاوا بین 

یوافق خیو  و اایر    ،درصد باشد 81یا  61ضری  کاوا بین 

یوافییق بییین  ،درصیید باشیید 111یییا  81کاوییا بییین ضییری  

 بین  عا   خواهد بود. مشاهد  و ویگ
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هیای متویاوی     های بار  بم مدل رو  ورود داد  برای

از رو  هیتواراه بیار    ۀ یادشد مطا ع وجود دارد کم در

 استواد  شد.

ارزیییاب  نقییگ یغییییرات کییاربری اراضیی  بییر     بییرای

در  اسیتواد  شید.   HEC-HMSهای سی   از میدل   ویژا 

کار ارفتم شد و معادالت آن بیم  م ب SCS این مطا عم رو 

 است. 3رابطۀ صورت 

(3) Qd=(P-Ia)
2
/(P-Ia+S) 

 شود در نظر ارفتم م S 2/1= Ia*کم معموالً در شرایط ک  

 .]29[ (4)رابطۀ 

(4)  

S=(25400/CN)/-254 

Qd  روانا ،اریواا Pار ب، S  نگهداشت بیار   وتانسیل

منحنی    ۀشیمار CN  متیر،  همم بر حس  می   زمین،روی 

بار  شیامل برایا ،    ۀاو یی وات   Ia متوسط وزن  حوضم،

حیداک ر دبی     ،ن صیورت در ایی . ]31[ اسیت چاال  و نوو  

 شود. محاسبم م  5ۀ سیل از رابط

(5) Qp =(0.208*A*Qd)/(Tp) 

Qp  مترمکع  بر رانییم(،   دب  او(A   مسیاحت حوضیم 

)سیاعت( و   او  ۀمرح ی ن رسیدن دب  بیم  زما Tp )هکتار( و

Tp  31[ شود یخمین زد  م  6 رابطۀاز[. 

(6) Tp=0.6Tc+(Tc)
0.5 

 شیود  محاسیبم می    7ۀ زمان یمرکیز از رابطی   ،همچنین

 (.7ۀ رابط)

(7) Tc=1.67*(TLag) 

Tc  وTLag ۀفاصی  ) خیرییی یریی  زمان یمرکز و زمان  بم 

رواراه( بیر  او  هیید  ۀنقطی زمان  بین مرکیز بارنیدا  ییا    

 حس  ساعت.

(8) TLag=((L^0.8)*(S+1)^0.7)/((1900)*(y^0.5)) 

Y  ،شییی  متوسییط حوضییم بییر حسیی  درصییدL  بییول

وتانسیل نگهداشیت بیار     S اص   بر حس  فوت و ۀرودخان

بییرای یعیییین آ  وایییم  .]32[ روی زمییین بییر حسیی  اییین 

یوان روش  را بم مدل معرف  کرد و یا میدل را بیدون آ     م 

هیا از   در یمام زیرحوضم ۀ حاضرمطا ع در نظر ارفت. در وایم

رونیدیاب    بیرای  رو  مدل رابت ماهانم استواد  شید  اسیت.  

. دشی ام استواد  گآبریز دوآ  از رو  ماسکین ۀحوضسیل در 

ضییری  بییدون بعییدی  X. دارد K و Xدو ضییری   اییین رو 

اهمییت دبی  ورودی و دبی  خروجی  را در      ۀدرجی است کم 

 X دهید. مقیدار   نشیان می    رودخانیم  ۀ خییر  یعیین ررفیت

 4/1و  2/1بور متوسط بین م و ب 5/1حداقل صور و حداک ر 

واسیینج  و  شیید  براحیی مییدل  ،در ادامییم کنیید. یغییییر میی 

آن است کم  در واسنج  مدل سع  بر .دشو م  اعتبارسنج  

ای  های مشاهد  های مدل، یواوت بین داد  با یغییر در وارامتر

 ل از مدل بم کمترین حید میورد انتظیار برسید    با نتایج حاص

بیرای واسینج  از ویارامتری اسیتواد       ،منظیور ین م اب. ]33[

 خواهد شد کم مدل نسبت بم ان حساس باشد.

بررس  حساسیت مدل بم یغییر وارامترها، منحن   برای

از وارامترهیا   ییک یغییرات نتایج مدل نسبت بم یغیییر هیر   

اس بر منحنی  بیشیتر   شود. هر قدر شی  خط مم رسم م 

یر خواهد بیود   باشد یعن  مدل نسبت بم آن وارامتر حساس

و اار شی  کم باشد مدل نسبت بم آن وارامتر غیر حساس 

برای ارزیاب  حساسیت مدل نسبت بم یغییرات  .]34[ است

 .]35[ شود استواد  م  9از وارامترها از رابطۀ  یکهر 

(9)  SEN  100 New –  c[Old  /  Old P
 

حساسییت ییاب  هیده حاصیل از یغیییر در مقیدار        SENکیم 

مقدار جدید خروج  مدل حاصیل از وییارامتر،    Newویارامتر، 

Old  خروجی  او یۀ مدل و|Pc| در مط ق درصد یغیییرات در  ق

هیا،   در این مرح م وارامترهای مدل با یک ایرو  از داد   وارامتر.

اعتبارسینج  میدل از برییق     ،سیاس  .]36[ دشو واسنج  م 

هیا   شید  بیرای ایرو  دوم داد     بهینماجرای مدل با وارامترهای 

سییازی بییا   هیییدرواراه شییبیم  ،نهایییتدر شییود. میی  انجییام

 ۀ یادشید  مطا ع درشود.  شد ، مقایسم م  مشاهد هیدرواراه 

بهترین براز  بین هیدرواراه مشیاهد   دن کرمشخص  برای

طای دب  ویک و ییاب  انحیراه   و محاسبم شد  از یاب  درصد خ

 معیار وزن  دب  استواد  شد  است.

 ها یافته

بهترین نتیجم برای بافیت   برایکاربری اراض   ۀنقش ۀیهیدر 

هیای وزنی  متویاوت     یرکیی  بیا  بنیدی   قطعم و شکل یصاویر،

واقعیت زمینی  و اب عیات    ،بصری ۀمقایسو بر اساس  انجام

کل و فشردا  هر ، ش3مترهای مقیاس اوار نهایتدرشخص  
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کاربری اراض  با صیحت   ۀنقش .(3 )شکل شد یعیین 5/1دو 

 ،آبرییز دوآ   ۀحوضبرای  93/1 یو ضری  کاوا 17/96ک   

کاربری شامل جنگل، زراعیت دییم، زراعیت آبی ، منیابق       6

هیای   )شکل دشیهیم  مسکون ، مرای  ضعیف و مرای  متوسط

  اسیتواد   یوکیک مرای  از رو  چهیار فیاکتور   برای (.5 و 4

 بیر اسیاس   مریی   وضیعیت  ۀدرج فاکتور  چهار رو  در شد.

 و عامل فرسایگ فاکتور چهار از آمد  دست بم هایامتیاز جم 

 درصید  ،)امتییاز  12 یا صور بین ببقم ونج در) خاک حوارت

 یرکیی   ،)امتییاز  22 ییا  صیور  ببقیم،  ونج در( ایاه  ووشگ

 بنییم  عامل و )متیازا 22 یا صور ببقم، ونج در( ایاه  ووشگ

 ۀمنطق برای )امتیاز 22 یا صور ببقم، چهار در) ایا  شاداب  و

از ارزییاب    آمید   دسیت  بیم نتایج  .]37[ شد انجام شد  مطا عم

 شید   مطا عیم  ۀشد  برای منطق یهیمهای کاربری اراض   نقشم

کیاربری جنگیل    دهید  نشان م  1398و  1374های  در سال

درصید کیاهگ، مرایی      39/7کی ومترمرب  بم میزان  71/56

درصید افیزایگ،    37/2کی ومترمربی  معیادل    19/18ضعیف 

درصیید  16/6کی ومترمربیی  معییادل  44/46مراییی  متوسییط 

 89/1 کی ومترمربی  معیادل   78/6 کاهگ، منیابق مسیکون   

 61/7کی ومترمرب  معادل  31/58درصد افزایگ، زراعت دیم 

 دلکی ومترمربی  معیا   88/19درصد افیزایگ و زراعیت آبی     

از اند. افزایگ مرای  ضعیف ناشی    داشتمدرصد افزایگ  59/2

کیم در مجمیوا مرایی      استیبدیل مرای  متوسط بم ضعیف 

د کل مساحت حوضم درص 68/3کی ومترمرب  معادل  25/28

یغیییرات کیاربری    ،بیم بیور ک ی    دهید.   کاهگ را نشان م 

کاهگ کاربری جنگیل و   بیانگرآبریز دوآ   ۀحوضاراض  در 

 (.1)جیدول     و افزایگ کاربری مسکون  و زراع  اسیت مرای

 ویییری خیاک   نویو   شید   مطا عیم  ۀدر منطقی  ،دیگیر  بیانبم 

)ی وات او یم( کاهگ یافتم و این امر منجر بم افزایگ روانیا   

 است.د  ش

  
 ()سمت چپ تصویر اصلي .)سمت راست( 3/0شکل ، 3/0فشردگي، 9 مقیاسبندی با  قطعه. 9 شکل

 

  9973در سال  شده مطالعه ۀمنطقنقشۀ کاربری اراضي  .3شکل 
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  9913در سال  شده مطالعه ۀنقشۀ کاربری اراضي منطق. 3شکل 

 9913و  9973های  سالدر  آبریز دوآب ۀحوضکاربری اراضي در و تغییرات درصد مساحت ، مساحت. 9جدول 

 نوع کاربری ردیف

 تغییرات 9913کاربری اراضي  9973کاربری اراضي 

 مساحت

 ()کیلومترمربع

درصد 

 مساحت

 مساحت

 )کیلومترمربع(

درصد 

 مساحت

 تغییرات مساحت

 )کیلومترمربع(

تغییرات 

 درصد
 وضعیت

 کاهگ 39/7 71/56 91/14 39/114 31/22 11/171 جنگل 1

 افزایگ 37/2 19/18 82/27 45/213 45/25 26/195 مرای  ضعیف 2

 کاهگ 16/6 44/46 65/27 16/212 71/33 61/258 مرای  متوسط 3

 افزایگ 89/1 78/6 17/2 62/16 28/1 84/9 منابق مسکون  4

 افزایگ 61/7 31/58 81/13 89/115 21/6 59/47 زراعت دیم 5

 افزایگ 59/2 88/19 65/13 75/114 16/11 87/84 زراعت آب  6
 

آبریز دوآ   ۀحوضابتدا  HEC-HMSاجرای مدل  برای

هیا و   هیا و نقیاط ایصیال آبراهیم     مها، آبراهی  شامل زیرحوضم

از ایین عناصیر بیم میدل معرفی  شید.        یکدست هر  وایین

مییورد نیییاز بییرای اجییرای مییدل شییامل هییای  داد  ،سییاس

، درصید  خیرییی ها، زمیان   خصوصیات فیزیواراف  زیرحوضم

وقییای  منحنی ، بییار  و دبی     ۀشییماراراضی  نوو ناویییر،   

 (.2 )جدول مدل وارد شد بم شد  انتخا سی ب  

 ۀدر بیاز  دهید  نشان می   2 از جدول آمد  دست بمنتایج 

خیر ییی هیای دوآ  زمیان    زیرحوضیم  ۀهمی ، در شد  مطا عم

( CN) منحنی   ۀشیمار کاهگ، درصد اراضی  نوو ناویییر و   

این مطا   نیز بیانگر کاهگ نوو وییری و  د.ان یافتمافزایگ 

رونیدیاب    بیرای  بار  و افزایگ روانیا  اسیت.   ۀو یای وات 

ام اسیتواد   گآبرییز دوآ  از رو  ماسیکین   ۀحوضسیل در 

 ۀهییای منطقیی بییرای آبراهییم K و Xو مقییادیر ضییرای  د شیی

 (.3 )جدول شدمحاسبم  شد  مطا عم

 ۀشمارواسنج  مدل از سم وارامتر  برایدر این مطا عم 

آنیا یز  و ی ویات او ییم اسیتواد  شید.     خیر ییی منحن ، زمان 

مدل بم وارامتر ی ویات  یت حساس دادحساسیت مدل نشان 

اسیاس  واسینج  میدل بیر     د ییل ین م اب. بیشتر است او یم

 (.4 جدول) شد اجرامقادیر ی وات او یم 

( نشیان  4 )جیدول  لاز واسنج  مید  آمد  دست بمنتایج 

آبرییز دوآ ، اریویاا    ۀحوضشد  برای  براح مدل  دهد م 

و او  روانا  را با  12/96روانا  و حجم روانا  را با صحت 

 .دکن  سازی م شبیم 5/99صحت 
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 آبریز دوآب ۀحوضهای  واحد منحني ۀشمارو  ، درصد اراضي نفوذناپذیرخیرأت، زمان مشخصات فیزیوگرافي. 2جدول 

 زیرحوضه
 مساحت

 )کیلومترمربع(

 شیب

 )درصد(

 ۀآبراهطول 

 اصلي

 )کیلومتر(

 خیرأتزمان 

 )ساعت(

درصد اراضي 

 نفوذناپذیر

 (CN) منحني ۀشمار

ال س 9913سال  9973سال

9973 

سال 

9913 

سال 

9973 

سال 

9913 

 2/76 7/61 2/1 11/1 24/4 26/6 3/35 14/14 1/214 درینگ

 3/75 1/65 1/1 91/1 24/3 27/4 5/18 99/8 6/181 کهریز

 2/77 5/62 2/3 51/1 71/3 52/5 16/29 78/12 8/221 جوانمرد

 5/78 1/69 9/1 71/1 17/3 61/4 12/28 11/15 4/161 هنام

 8/76 6/64 69/1 31/1 15/7 98/9 3/46 7/7 9/767 حوضمکل 

 آبریز دوآب ۀحوض های اصلي آبراهه kو  x مقادیر. 9 جدول

R2 R1 آبراهه 

3/1 3/1 X 
7/1 6/1 K 

 آبریز دوآب ۀحوضاز واسنجي مدل براساس مقادیر تلفات اولیه در  آمده دست هبنتایج . 3 جدول

  محاسباتي مشاهداتي اختالف درصد اختالف درصد مطابقت

 متر( می  ) اریواا روانا  41/114 16/119 75/4 98/3 12/96

 )مترمکع  بر رانیم( او  روانا  8/552 551 8/2 5/1 5/99

 مترمکع ( 1111) حجم روانا  8/87855 9/91499 1/3644 98/3 12/96

 زمان ویک 24 ساعت12/1/1398 19ساعت  11/1/1398 ------ ----- ---------

 Time of center of mass 7٠43 ساعت 12/1/1398 4٠29ساعت  12/1/1398 ------ ----- ---------

Peak-Weighted RMS Error یاب  هده 

 

 

 آبریز دوآب ۀحوضقبل از واسنجي در  ،شده سازی شبیههیدروگراف مشاهداتي و . 3 شکل
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 آبریز دوآب ۀحوضپس از واسنجي در  ،شده سازی شبیههیدروگراف مشاهداتي و . 7شکل 

 HEC-HMSبا استفاده از مدل  9973در شرایط کاربری اراضي 9917سال آبي  واقعه بارش 3از  آمده دست بهنتایج . 3 دولج

 پارامتر

 

 ها واقعه

 )مترمکعب بر ثانیه( اوج رواناب
 رواناب وضعیت تغییرات اوج

 )مترمکعب بر ثانیه(
 )هزار مترمکعب( رواناب حجم

 رواناب وضعیت تغییرات حجم

 ترمکعب()هزار م

 تغییرات 9973 9913
درصد 

 تغییرات
 تغییرات 9973 9913

درصد 

 تغییرات

 1ۀ واقع

12/1/1398 
551 71/412 31/137 27/33 31/87176 21/63254 11/23922 82/37 

 2ۀ واقع

5/1/1398 
91/185 21/161 71/24 32/15 81/14237 41/11715 41/2522 72/17 

 3ۀواقع

24/12/1397 
61/41 17/39 91/1 79/4 21/5881 91/5367 31/512 54/9 

 4ۀواقع

9/11/1397 
31/56 91/51 41/4 48/8 91/4812 51/4217 41/585 88/13 

 74/19 55/6885 75/21138 31/28124 46/15 18/42 38/166 45/218 میانگین

 

سییازی حوضییم بییا اسییتواد  از مییدل ابتییدا  شییبیم بییرای

عم کیرد میدل در    بررسی  ارفت. اعتبارسنج  مدل انجام 

عییم واق 2بیییا ، روانییا  خروجیی  حوضییم  حجییمیخمییین 

صیحت  یید  ییین م. نتایج اعتبارسنج ، ضی دشاعتبارسنج  

 حجیم سیط اخیت ه در   متو شد ، نشیان داد  انجامواسنج  

بررس  ارر یغییرات  منظور بم درصد بود  است. 98/3 روانا 

 شید   مطا عیم  ۀهای سیل در منطق کاربری اراض  بر ویژا 

 1397 سال آب های  داد  (1398-1374) مطا عای  ۀبازدر 

کیم سیب     1398فیروردین   هیای  بیار  واقعم از جم م  4)

شیرایط کیاربری    بادر مدل ایجادشد   ،(اند ایجاد سیل شد 

و  او  ۀمقایسی  ،یرییی  یین  م اب. دشاجرا  1374سال اراض 

ایجادشید  در شیرایط کیاربری اراضی  سیال       حجم روانا 

، در شرایط  کم هیر  1374 اراض  با شرایط کاربری 1398

نتیایج   ود شی فیراهم   دو ناش  از بارندا  یکسیان هسیتند،  

   (.5)جدول  شدمحاسبم از این مقایسم  آمد  دست بم

 ۀواقعدر ست کم ا بیانگر آن 5از جدول  آمد  دست بمنتایج 

 27/33معییادل    در رانیییممترمکعیی 31/137او  روانییا   1

هیزار مترمکعی  معییادل    11/23922و حجیم روانییا   درصید  

مترمکعی    71/24او  روانیا    2 ۀواقعدرصد افزایگ،  82/37

هیزار   41/2522درصد و حجم روانیا    32/15در رانیم معادل 

او  روانیا    3 ۀواقعی درصد افیزایگ،   72/17مترمکع  معادل 

و حجیم روانیا     درصید  79/4مترمکع  در رانیم معادل  91/1



 9911 تابستان، 2، شمارۀ 7اکوهیدرولوژی، دورۀ  932

 و در درصیید افییزایگ 54/9هییزار مترمکعیی  معییادل  31/512

 48/8مترمکعیی  در رانیییم معییادل  41/4او  روانییا   4 ۀواقعیی

 88/13هزار مترمکع  معیادل   41/585و حجم روانا   درصد

 ۀواقعی  4مییانگین هیر    ،در مجموا داشتم است. درصد افزایگ

مترمکعی    18/42 مییزان بیم   او  روانا  افزایگ بیانگر بارش 

هیزار   55/6885و حجم روانیا    درصد 46/15در رانیم معادل 

بییر اب عییات  ابنیی .اسییت درصیید 74/19مترمکعیی  معییادل 

آبرییز   ۀحوضی یوان اویت کیم در    م  5 از جدول آمد  دست بم

سب   شد  مطا عم زمان  ۀبازدوآ ، یغییرات کاربری اراض  در 

افیزایگ   موجی   ،دیگیر  نبییا افزایگ حجم و او  روانا  و بم 

 .استد  شخیزی  سیل

 گیری بحث و نتیجه

نشیان  ، آبریز دوآ  ۀحوضهای کاربری اراض   نقشم ۀمقایس

 25/28و  71/56یرییی    بیم جنگل و مرای   کاربری دهد م 

درصیید کییل مسییاحت  68/3و  39/7کی ومترمربیی  معییادل 

دییم، آبی  و    کشیاورزی هیای   کاربری ،داشتم حوضم کاهگ

کی یومتر   78/6 و 88/19، 31/58یریی   بمون  منابق مسک

 و یافتیم  درصید افیزایگ   89/1و  59/2، 61/7مرب  معیادل  

 81/76بیم   61/64از  بور میانگینم ( بCN) منحن  ۀشمار

از اجیرای   آمد  دست بمنتایج  ،همچنین افزایگ یافتم است.

در  1397سیال آبی     ۀشد ایری انداز های  مدل برای بار 

او  روانییا  از  نشییان داد 1374اراضیی  شییرایط کییاربری 

درصید بیم مییزان    46/15 و بم بور میانگین 27/33-79/4

مترمکعیی  در رانیییم افییزایگ و حجییم روانییا  از    18/42

 درصید بیم مییزان    74/19و بم بور میانگین  82/37-54/9

بیا یوجیم بیم     افزایگ یافتم است.هزار مترمکع   55/6885

واسینج  میدل بیر     ،ییم حساسیت مدل بم وارامتر ی وات او 

 شید. نتیایج اعتبارسینج     انجیام مقادیر ی وات او یم اساس 

 شید ، نشیان داد   انجیام صحت واسینج    یدییی، ضمن مدل

متوسییط اخییت ه در حجییم درصیید و  12/96دقییت مییدل 

 از آمید   دست بمبر نتایج  بنا درصد بود  است. 98/3 روانا 

ییز  آبر ۀحوضی اراضی  در    یغیییرات کیاربری   ۀ حاضیر مطا ع

و افیزایگ اراضی     کیاهگ سیط  جنگیل و مرایی     با دوآ  

 .کشت دیم ویگ رفتیم اسیت   خصوص بمو مسکون  زراع  

کاهگ، خیر ییهای دوآ  زمان  زیرحوضم ۀهمدر  ،همچنین

( افیزایگ  CN) منحنی   ۀشیمار درصد اراض  نوو ناویییر و  

کیاهگ نوو ویییری و    بیم  ایین یغیییرات   ، بیانبم اند.  یافتم

ۀ منطقی افزایگ او  و حجم روانیا  در  و ار  ب ۀاو یی وات 

کیم   ییوان اویت   م  ،بنابراین .استد  ش شد  منجر مطا عم

 آبریز دوآ  ۀحوضارفتم در  صورتیغییرات کاربری اراض  

  شد  است.منجر خیزی در این حوضم  بم افزایگ سیل
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