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  .Error! Bookmark not defined  يآمار يدوره یط منتخب يهاستگاهیا یبارندگ یفصل عیتوز نمودار: 11-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  کرگانرود يحوضه يدما يبندپهنه ينقشه :12-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........مطالعه مورد يمنطقه يهاستگاهیا يدما هماهان نیانگیم نمودار: 13-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  کرگانرود يحوضه خبندانی يروزها تعداد نمودار: 14-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  حوضه يمتر یآلت نمودار: 15-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................  کرگانرود يحوضه یاصل يآبراهه یطول لیپروف: 16-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................هارحوضهیز تیموقع و یدروگرافیه ينقشه: 17-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................  کرگانرود يرودخانه يساالنه و ماهانه یدب عیتوز نمودار: 18-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................  کرگانرود يحوضه یاهیگ پوشش ينقشه: 19-3 شکل

 Error! Bookmark not.......  1393خرداد. حوضه انیروستائ توسط یزراع یاراض به یجنگل یاراض لیتبد: 20-3شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .......  1393مهر کرگانرود، رودخانه هیحاش يزارهایشال و یزراع یاراض: 21-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................  )1393مهر(انیمر القیی در هیرویب) الیو( يسازساختمان: 22-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  )تالش لوله 33 پل کرگانرود، یرودخانه(1392 ماه آبان لیس: 23-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................شدن یالبیس زمان) کرگانرود رودخانه(تالش لوله 33 پل:  24-3شکل

 Error! Bookmark not...............  1392 آبان.شدن یالبیس زمان) کرگانرود رودخانه( تالش لوله 33 پل:  25-3 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .......................................................  1387 مهر 11تالش، لوله 33 پل:  26-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................)1390 آبان(البیس زمان در تالش لوله 33 پل: 27-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  )1393تابستان(یآب کم زمان در تالش لوله 33 پل: 28 - 3شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  1393 تابستان) یاصل پل(یآب کم زمان در کرگانرود رودخانه: 29-3شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  مورداستفاده يهاداده يبندکالس نمودار: 1 -4شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  نیزم بیش هیال شده يفاز نقشه: 2-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  .کرگانرود يحوضه آبراهه هشبک تراکم نقشه: 3-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................  .آبراهه شبکه تراکم هیال شده يفاز نقشه: 4-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................  ودکرگانر يحوضه ارتفاع هیال شده يفاز نقشه:  5 -4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................  کرگانرود يحوضه يتولوژیل شده يفاز نقشه: 6-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................  کرگانرود يحوضه یاراض يکاربر هیال شده يفاز نقشه: 7-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................  کرگانرود يحوضه بارش نقشه: 8-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................  کرگانرود يحوضه خاك یکیدرولوژیه يهاگروه نقشه: 9-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................  کرگانرود يحوضه یاهیگ پوشش تراکم نقشه: 10-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........  کرگانرود يحوضه یاهیگ پوشش تراکم هیال شده يفاز نقشه: 11-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................  کرگانرود يحوضه) CN(یمنحن شماره نقشه: 12-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  کرگانرود يحوضه) S( خاك یسطح نگهداشت نقشه: 13-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......  کرگانرود يحوضه ساله 5 بازگشت دوره با يدیتول بروانا نقشه: 14-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  کرگانرود يحوضه ساله 15 بازگشت دوره با يدیتول رواناب نقشه: 15-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  کرگانرود يحوضه ساله 25 بازگشت دوره با يدیتول رواناب نقشه :16-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  کرگانرود يحوضه ساله 50 بازگشت دوره با يدیتول رواناب نقشه: 17-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................  ساله 5 بازگشت دوره با حوضه رواناب يفاز نقشه:  18-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  ساله 15 بازگشت دوره با حوضه رواناب يفاز نقشه:  19-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................ساله 25 بازگشت دوره با حوضه رواناب يفاز نقشه: 20-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................ساله 50 بازگشت دوره با حوضه رواناب يفاز نقشه: 21-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............  ساله 5 بازگشت دوره با يزیخلیس لیپتانس يبندپهنه نقشه: 23-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........  ساله 15 بازگشت دوره با يزیخلیس لیپتانس يبندپهنه نقشه: 24-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........  ساله 25 بازگشت دوره با يزیخلیس لیپتانس يبندپهنه شهنق: 25-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........  ساله 50 بازگشت دوره با يزیخلیس لیپتانس يبندپهنه نقشه: 26-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......  ساله 5 بازگشت دوره با بارش اساس بر البیس يبندپهنه نقشه: 27-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......  ساله 15 بازگشت دوره با بارش اساس بر البیس يبندپهنه نقشه:28-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...  ساله 25 بازگشت دوره با بارش اساس بر البیس يبندپهنه نقشه: 29-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....  ساله 50 بازگشت دوره با بارش اساس بر البیس يبندپهنه نقشه: 30-4شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................  کرگانرود يحوضه یاراض يکاربر نقشه: 31-4 شکل

 Error! Bookmark)1393تابستان( يزیخلیس لیپتانس دیتشد و یاراض يکاربر رییتغ شینما و رزه يروستا: 1-5شکل

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  1393مهر)یبید شیک يروستا(جاده احداث با عتیطب در انسان دخالت:2-5شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  1393مهر.ياتوده حرکات و بیتخر روند از يریجلوگ اتیعمل ياجرا:3-5 شکل

 !Error 1393 تابستان). رضا امام مهر صندوق(یدولت يهادستگاه و نیمسئول توسط رودخانه میحر تیرعا عدم: 4-5شکل

Bookmark not defined.  
 Error! Bookmark not......  1393 مهر کرگانرود رودخانه نانینشهیحاش توسط رودخانه میحر تیرعا عدم: 5-5 شکل

defined.  
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 !Error  ..  لوله 33 پل با يآبگذر تیظرف اختالف شینما و 1393 تالش،تابستان) بزرگ پل( کرگانرود یاصل پل: 6-5 شکل

Bookmark not defined.  
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   مقدمه

که در طبیعت موجـود اسـت و بـراي  شودیمالهی اطالق  يهانعمتاز  يامجموعهمنابع طبیعی به 

 ياژهیـوی جایگـاه آب در میان منابع طبیعـ .ردیگیمقرار  مورداستفادهحفظ و افزایش سطح زندگی بشر 

و در  ماندیمثابت باقی  طوربهکل آب موجود در زمین ، پذیرپذیر است و نه تجدیددارد چون نه تخریب

شکسـته  مولکولو در این حالت ویژه نیز،  شکندینمآن  مولکول، یک مورد ياستثنابه، مصرف يهزنجیر

مصـرف آب متفـاوت از منـابع طبیعـی  بیرتتنیابـه .شودیمبعدي بار دیگر بازسازي  يهنشده در مرحل

دیگر است و موضوع اصلی عبارت از جریان دادن مقداري ویژه در زمانی معین و در مکانی معین خواهد 

  )29: 1382بود.(موحد دانش.
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اول در گـرو آب و خـاك  يزمـین در درجـه يتداوم حیات و بقاي بشر و سایر موجودات در کره

پـس ضـامن  ،باشـدیم بخشاتیحکشاورزي نیز این دو عنصر  يشالوده اساس و که یآنجائاست و از 

کـه در  میابییمتاریخ در يمطالعه با .باشدیمهر کشور نیز همان آب و خاك  یاسیس واستقالل اقتصادي 

که داراي آب کافی و خـاك حاصـلخیز  اندآمده وجود بههاي بزرگ در نقاطی از دنیا ادوار گذشته تمدن

نیز از بین رفته و ما امروز شاهد قحطـی  هاتمدناین  ا از دست رفتن خاك (فرسایش خاك)بوده است. ب

و فقر در بسیاري از ممالک هستیم که اغلب این ممالک در گذشته داراي آب کافی و خاك مستعد بـوده 

م و ایـن منـابع عظـی دشـوندهیتجدهاي غیرمنطقی از آب و خاك و منابع طبیعی يبرداربهرهبر اثر  است.

آنکه موجب آبـادانی  يجابه بخشاتیحآب، این عنصر  اکنون و اندگرفته قرارحیاتی در معرض نابودي 

مخرب و ویرانگر جلوه نموده است و هرساله خسـارت  يهالیس صورتبهو شکوفایی کشاورزي باشد 

طبیعـی  از منـابع یرمنطقـیغ يبـرداربهره .آوردیمـملی وارد  يهاهیسرمابر  يریناپذجبرانمالی و جانی 

مشهود بـوده و در بسـیاري مـوارد  درازمدتاست که عالئم و اثرات سوء آن در  ییهاالعملعکسداراي 

کـه  کنـدیمسیر تخریب و قهقرایی منابع طبیعـی آنجـا اهمیـت پیـدا  خواهد بود. ریناپذامکانجبران آن 

و از هم  ردیگیمبات باران قرار پوشش گیاهی خاك از بین رفته و در نتیجه خاك در معرض مستقیم ضر

. دهـدیمشده و قدرت تخریبی سیل را افـزایش  هارودخانهرسوب وارد جریان  صورتبهو  شدهیمتالش

حیـات تعـادل  ارزش بـااز منابع طبیعـی عـالوه بـر فرسـایش خـاك ایـن بسـتر  یراصولیغ يبرداربهره

مخـرب  هايسـیالبآمـدن  وجود بهی آب و باعث طغیان ناگهان خوردههمبههیدرولوژیکی رودخانه نیز 

   .)10: 1374.(سازمان جهاد سازندگی استان گیالن،گرددیم

 .دهـدیمتشـکیل  خشـکمهین ومنـاطق خشـک  را مااین حقیقت است که بخش وسیعی از کشور 

صـنعتی و کشـاورزي و ي هتوسـع يهـاطرح يهمنطقی و بهینه از منابع آبی کشور، کلیـد کلیـ يهاستفاد

ر منـابع آب هسـتند ولـی د يهعمـد يهاکنندهمصرف، صنعتی و شهري يهابخش انی کشور است.عمر

نیاز شدید بـراي افـزایش  .دهندیم، درصد کمی را به خود اختصاص مقایسه با نیازهاي بخش کشاورزي

و محـدود بـودن منـابع  طرف کی ازتولیدات کشاورزي جهت تأمین غذاي جمعیت روبه افزایش کشور 

در کشور از سوي دیگر، دو عامل مهمی است که افزایش استفاده از منابع آب  دسترسقابلوجود و آب م

  .)357: 1382(موحد دانش..کندیمدر مصرف آن را ایجاب  ییجوصرفهو 
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 نیا در یراتییتغ موجب يشهر يهاتوسعه و دارد رواناب و بارش نیب يهرابط به یبستگ لیس وقوع

 يهـابـارش اثـر در يشـهر يهارواناب جادیا منطقه کی در شدهانجام مطالعات اساس بر .شودیم رابطه

 نیـا بـه يشهرساز اثر در رواناب شیافزا .است يشهرساز و توسعه از قبل زمان از شتریب اریبس یناگهان

 غضـبان،(.کندیم نفـوذ نیزمـ داخـل بـه يکمتـر آب نفوذ رقابلیغ مناطق شیافزا با که دهدیم رخ لیدل

1385 :159(.  

عوامـل طبیعـی از  در دو عامل طبیعی و مصنوعی خالصه کرد: توانیمسیل را  يعلل و منشأ پدیده

 يهـاتیفعالقبیل تغییرات ناگهانی آب و هوایی و عوامل مصنوعی از قبیل عواملی که ارتباط مسـتقیم بـا 

، دخل دشوندهیتجدنابع طبیعی از م هیرویب يهايبرداربهرهانسان با  منابع طبیعی دارد. يهاعرصهبشر در 

ارتباطی غیراصولی موجب برهم زدن تعادل و  يهاجادهاز آب و خاك، احداث  یرمنطقیغو تصرف هاي 

در  هـرزاببر ارتباط صحیح بین اجزاء آبخیز شده که این عمل موجب افزایش ضریب  واردکردنخدشه 

   )15: 1374هادسازندگی استان گیالن،(سازمان ج.گرددیمآبخیز ودرنتیجه جاري شدن سیالب  يهاحوضه

قسمت اعظم  نکهیباوجوداآبریز کرگانرود با توجه شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی،  يحوضهدر 

ولی از عوامـل مهـم و مـؤثر در ظهـور  باشد،انبوه میداراي پوشش جنگلی انبوه و نیمه يحوضهاراضی 

از مراتـع و زراعـت در اراضـی  هیـرویب يداربـربهره، تخریب پوشش گیاهی خصوصأ يحوضهسیالب 

نشـینان و روستانشـینان حاشـیه جنگـل جهت شیب و تخریب جنگل توسط جنگـل و شخم در داربیش

. لذا ما باید بیشتر به اهمیت منابع طبیعی واقف شده و از این ثروت خـدادادي بـه نحـو احسـن باشدیم

اصـول مـدیریت آبخیـزداري از  يریکارگبـهی و صـحیح و منطقـ يهابرنامـهنگهداري کرده و با اعمال 

جلوگیري نمـاییم و در  هایسالخشکفرسایش و هدر رفتن خاك و بوجودآمدن سیل هاي مخرب و نیز 

را بـراي نسـل هـاي آینـده  قدرگرانملی  يمنابع طبیعی قدم برداشته و این سرمایه يراه حفظ و توسعه

  حفظ و حراست نماییم.

  بیان مسأله  -1-1

 نیترمخرب و نیترمهم از یکی سیل ،کندیم تهدید را هاانسان زندگی که طبیعی خطرات بین از

  .)1: 1388 ،همکاران و یمیمق از نقل به.1999 ون،یپاس(شودیم محسوب هاآن
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پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارت هاي فراوانی را به  يهادهیپدسیالب یکی از 

 آن از يتربزرگبا کاهش نفوذ باران به زمین بخش  .ن نیز از این امر مستثنی نیستکشور ایرا دنبال دارد.

میلیارد  71حجم نزوالت ساالنه در ایران، مترمکعبمیلیارد  450از .شودیمرواناب جاري  صورتبه

خارج از کشور  یاراض ومستقیم به دریاها  طوربهسیالبی و مخرب  يهاانیجر صورتبهآن  مترمکعب

واقع با شور شدن و تبخیر  در و شده انباشتهداخلی  يزارهاشورهاینکه در آبگیرها یا  ای و شدهيجار

  .)تایب، همکاران وبه نقل از رهبر  148: 1980اهلرز، رود.(شدن از دست می

ژئومورفولـوژیکی ارتفاعـات بـاغروداغ در  يهاستمیرسیزیکی از  عنوانبهآبریز کرگانرود  يحوضه

 ژهیوبه لغزشنیزم يهادهیپدکه از نظر دینامیکی بسیار فعال و پویاست.  باشدیماستان گیالن  يمحدوده

محسـوب  حوضـهپویـایی  يشیمیایی و غیره نتیجـه يخاك، تجزیهمحلی، سیالب، فرسایش يهالغزش

توجـه  . چنانچه انسان بـدونباشدیم حوضهتم فعال در این سسی يارودخانهو سیستم فرسایش  شوندیم

پویـایی تهدیـد  يهـاطیمحبه ظرافت و حساسیت محیط، تعادل آن را بر هم زند در آن صـورت چنـین 

فجـایع عظیمـی رخ خواهـد  صـورتبهطبیعـی  يهادهیـپداي براي جوامع انسانی خواهند بـود و بالقوه

درختان جنگلی مانند رشد گیاهان بخصوص  دلیل استعدادهاي طبیعی بسیار باال). به5: 1383داد(طاحونی،

ازجمله وجـود مراتـع غنـی و بـه دنبـال آن  آبریز کرگانرود، يحوضهموجود در  يبالقوه يهاتیظرف و

انسـان از  يلهیوسبهعناصر طبیعی  جنگلی) درختان واز مراتع  هیرویبدخالت انسان در طبیعت (استفاده 

را سـبب شـده اسـت. یکـی از  هحوضبین رفته است که این خود عامل فرسایش و تغییر سیماي طبیعی 

طبیعـی منطقـه شـده اسـت،  يهادهیـپدعاملی که در حال حاضر باعث تخریب و از بین رفتن  نیترمهم

را بر طبیعت  يریناپذجبرانت اکه خسار باشدیمشهرنشینان با ساخت و سازهاي مدرن  ازحدشیبهجوم 

 )2: 1390 حی،.به نقل از فت1382(گودرزي و مقیمی، .اندکردهمنطقه وارد 

ین بردن احشام ب از به خسارت مالی (تخریب مزارع کشاورزي و توانیمسیل  يهاخسارتاز جمله 

بعضأ مسـافران  منطقه و کشاورزان وجانی (به دامداران  خسارت و، مسکونی) يهاخانهتخریب  یگاه و

با آب و  يامنطقهگانرود در آبریز کر يحوضهبا توجه به اینکه شهرستان تالش و  و رهگذران) اشاره کرد.

داراي پوشـش گیـاهی متفـاوت از جملـه  موردنظر يحوضه وواقع شده است  پرباران وهواي مرطوب 

 حفاظـت و، لذا وجود پوشش گیاهی مناسب موجب افزایش نفوذ آب در خاك باشدیمجنگلی و مرتعی 
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 بـهو یع آب و تشـکیل روانـاب آن مانع از حرکت سـر تبعبه و شودیم داربیشدر سطوح  ژهیوبهخاك 

  .شودیمخود جاري شدن سیالب  ينوبه

نیاید باعث از بین رفتن نفوذپذیري  عمل بهدرست از اراضی و مراتع  ياستفاده کهیدرصورتولی 

که این خود در گرو عوامل متعددي از جمله: اقلیم  شودیم البیس ورواناب  آن افزایش تبعبهخاك و 

خاك در نقاط  يرینفوذپذ. لذا با تعیین باشدیم هادامنهوع پوشش گیاهی و شیب جنس خاك، ن منطقه،

به ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش خطر  توانیمسیالب  از نظر خطر يبندپهنهو  حوضهمختلف 

و رعایت نکردن  ازحدشیب يچرا ومستمر دامداران از مراتع  يبرداربهره حالنیدرع یالب پرداخت.س

  ).3: 1377(شکوري،.دهدیمفرسایش سوق  يسوبهظرفیت چرا این مراتع را  زمان و

  سؤاالت اصلی پژوهش -1-2

  به شکل زیرمی باشد: شدهمطرحدر راستاي مسائلی که گفته شد سؤال 

  ثرتري دارد؟ؤکرگانرود نقش م يحوضهکدام یک از عوامل طبیعی و انسانی در ایجاد سیالب در 

  فرضیات پژوهش -1-3

مخرب در  هايسیالبثرتري در ایجاد ؤعوامل انسانی نسبت به عوامل طبیعی نقش م رسدیمظر به ن

  .کندیمکرگانرود ایفا  يحوضه

  

  هدف (اهداف) پژوهش -1-4

 CNآبریز کرگانرود با استفاده از مدل  يحوضهخطر سیالب  يبندپهنه:  هدف اصلیالف: 

  اهداف فرعی:ب: 

 .خطر سیالب يدبنپهنهدر  CNارزیابی مدل -1

 .فاکتور در ایجاد سیالب و رواناب نیترمهمتعیین  -2

 .بعد از انجام مطالعات مورد مطالعه يخطر سیالب منطقه يبندپهنهنقشه  يارائه -3

  .مورد مطالعهراهکارهاي مناسب جهت جلوگیري از ایجاد سیالب در منطقه  يارائه – 4 

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5
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 هاآن نیترمخرب و نیترمهم از یکی سیل ،کندیم تهدید را هاانسان زندگی که طبیعی راتخط بین از 

کرگانرود در نوار ساحلی شمال کشور  يحوضه ژهیوبهبا توجه به اینکه منطقه تالش  .شودیممحسوب 

ز و وجود ارتفاعات تالش ا طرفکیازآب آن  بخار ازوجود دریاي خزر و رطوبت حاصل  ،شدهواقع

نسبت به سایر مناطق کشور که داراي  حوضهجوي در این  يهازشیرطرف دیگر موجب شده تا 

نیز  هابارشنتیجه رواناب حاصل از این  در و یشتر باشدب باشندیم خشکمهینخشک و  يوهواآب

ابین میانگین بارش ساالنه م شودیمموجود برآورد  يآمارها ازکه  يطوربه. ابدییمافزایش  تناسببه

عواملی که باعث  ریسا ومنطقه از لحاظ پوشش گیاهی  کهیدرصورتلذا  ،باشدیم متریلیم 1600-1800

نادرست از مراتع و  ينامساعد باشد و عوامل انسانی مانند استفاده شوندیمرواناب  کاهش وافزایش نفوذ 

دم رعایت حریم رودخانه و ع هیرویب يوسازهاساختبین بردن پوشش گیاهی ونیز  از قطع درختان و

مختلف زمانی  يهادورهمخرب در  ياهالبیسو تشکیل  يزیخلیسموجب مستعد شدن منطقه به لحاظ 

بودن منطقه و سوابق مخاطرات  خیزسیل دلیل بهبنابراین  .شودیم زییپا وتابستان  و ازجمله فصول بهار

از نظر  حوضهکه نمایه خصوصیات  CN ویژهبهمتفاوت  هايمدلزیاد آن تحقیق در این موضوع با 

  .رسدمیبسیار ضروري به نظر  باشدمینفوذپذیري 

  ي پژوهشپیشینه -1-6

مخاطرات اقلیمی و در رأس آن سیالب و رواناب مطالعات  خصوصبهدر خصوص بالیاي طبیعی  

 .وجود داردمطالعات اندکی  کرگانرود، يحوضه اًخصوصو CN اما در مورد مدل زیادي انجام شده است،

 عنوانبـهموارد زیـر را  توانیمکه  شودیمبخش منابع داخلی و خارجی تقسیم به دو  شدهانجاممطالعات 

 نمونه مطرح کرد:

 ازپس  ،عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیالب يکاربرد شبکهدر ) 1381( حسینی و همکاران

عصبی پرسپترون سه الیه بـا دو سـلول در  يهاطالعات متفاوت و متعدد دریافتند که شبک لیوتحلهیتجز

د. یـبه نتایج خوبی در زمینه روندیابی سـیالب منجـر گرد تواندیمپنهان و تابع فعالیت سیگموئید  يالیه

دریافتند که با مقایسه نتایج حاصل از ساختار پیشنهادي بـا نتـایج حاصـل از روش ماسـکینگام  همچنین

ر تضمین بقاي جرم، در رابطه با سایر خطاها، نظیـر مجمـوع علیرغم ضعف روش شبکه عصبی د خطی،

دبی و زمان اوج هیدروگراف خروجی، شـبکه عصـبی مصـنوعی بـا سـاختار  ینیبشیپمربعات خطا و یا 
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) در ارزیابی خطر و مدیریت سیل در شهر گرگان با 1382بهتر عمل کند. خلیلی زاده ( تواندیمپیشنهادي 

کیلـومتر از مسـیر 5/10خطـر سـیل در طـول يبنـدپهنهاقدام بـه  ArcView-GIS يافزارهانرم ازاستفاده 

، مقدار خسـارت ناشـی از سـیل را نیـز خطر سیل يهاپهنهرودخانه زیارت کرد و عالوه بر ترسیم نقشه 

روانـاب در -سیالب و بـارش يامنطقهي تحلیل هامدلدر مقایسه  .)1382 برآورد کرد. مرید و ریاضتی(

 وتوزیع هـاي گامبـل  اساس بر(ي هیدرولوژیکی شامل سیل شاخص هامدلزگان که از شرق استان هرم

 رواناب با اسـتفاده از -تشابه سازي بارش آماري) و يهامدل( GEVتوزیع  يامنطقهروش  ،لوگ نرمال)

نتـایج  سـپس و قرارگرفتـه مورداسـتفادهشرق استان  يهارودخانهبراي ي تفهیمی)هامدل( HEC-1 مدل

 ومعایـب  حـالنیدرعشاخص منطقـه مقایسـه شـده و  يهاستگاهیاا تحلیل فراوانی سیالب در حاصل ب

) تعیـین مـدل 1384. شامحمدي حیـدري و بهنیـا(بررسی و بحث شده است هاروش ازهر کدام  يایمزا

 .کارکردندشرق جلگه خوزستان  جنوب وفاقد آمار شرق  يهاحوضهبرآورد سیالب حداکثر در  يامنطقه

ایستگاه هیدرومتري انتخاب  11 شودیمفاقد آمار از آن استفاده  يهاحوضهکه در  يامنطقهوش آنالیز از ر

و آمار آنها بازسازي و تکمیل گردیده و سپس با استفاده از روابـط همبسـتگی بـین مسـاحت و سـیالب 

بـراي  99/0بـا سـطح اعتمـاد مـورد مطالعـهدریافتند که براي محاسبه دبـی حـداکثر سـیالب در منطقـه 

  قابل استفاده است. لومترمربعیک 10000تا  يهاحوضه

  (ارائه روشی مناسب در سامانه اطالعات جغرافیایی )  1384(و همکاران قراگزلورستمیGIS( 

سیالب  يبندپهنه يهانقشهبه این نتیجه رسیدند که تهیه  ،هارودخانهسیالب  يبندپهنهبهبود  منظوربه

اخیر به دلیل توسعه اهداف  هايسال. در گرددیمسارات سیل محسوب کاهش خ يهاروشیکی از 

 هارودخانهمقاطع عرضی  يجابه اسیمقبزرگتوپوگرافی  يهانقشهمطالعات مهندسی رودخانه، تهیه 

، بتوان پهنه سیالب و بستر هانقشه نیا ازتا ضمن تهیه مقاطع عرضی  افتهیگسترش یتوجهقابل طوربه

 يهانقشهاستخراج اطالعات مقاطع عرضی از روي  منظوربهبر روي آنها مشخص نمود. را  هارودخانه

تهیه شده است  ArcViewدر محیط  HEC-GeoRASاي بنام ، الحاقیهHEC-RASتوپوگرافی براي مدل 

و  هارودخانه يرودچانیپ. شکل گردندیمآن اطالعات مذکور از مدل رقومی زمین استخراج  واسطهبهکه 

 یراصولیغاز جمله مواردي هستند که در صورت تهیه  ياشاخهچند  يهارودخانهرچه مدل نمودنت یکپا

  در این مقاله . لذا گرددیممدل رقومی زمین آنها، خطاي قابل محسوسی در تعیین پهنه سیالب حاصل 
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Abstract:  

       Extensive damage caused by rivers flooding in different areas in the country in recent 
years has made requirement for codification of universal plan in optimal operation and 
controlling the natural flood phenomenon. Meantime, because of prediction of damages 
caused by flooding in different situation and economic and social justification of control 
programs and flood control, it is necessary to flood hazard zonation in different return 
periods. It is considerable to predict river hydraulics behavior against possible floods for 
decreasing damages to farms and cities or under construction facilities around the river.  
The soil conservation service in united state (SCS) recommends the way of calculating the 
runoff caused by rainfall, based on determination of curve number (CN) and surface 
maintenance(S). In this research in order to above model in Carganrood catchment of 
Talesh, statistic and hydrological information like dobey and rainfall as well as key factors 
to cause a runoff such as geometrical attributes, soil, geology, vegetation, climatic and 
human factors for precise estimate of runoff caused by catchment rainfall has been used. 
By using geographic information system (GIS) zonation map for Carganrood catchment  
has been obtained by (CN) method. In addition, because of having suitable vegetation and 
result of flood-prone in Carganrood catchment, it became clear that Carganrood catchment 
have a medium to low flooding potential. 
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