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  چکیده

 هاي طرح سازي بهینهموجب دستیابی به اطالعاتی در خصوص  تواند میبا کاربري اراضی  خیزي سیلشناخت ارتباط شدت 

هاي دبی روزانه تحقیق، ابتدا با بررسی داده این براي انجاماز سیل شود.  برداري بهرهمرتبط با کنترل، استحصال و 

دبی  انتخاب شد. آماري با آمار مناسب و دوره مشترك ایستگاه 86 ، تعدادموجود در منطقه هاي هیدرومتريایستگاه

اي محاسبه و با تقسیم آن بر مساحت حوضه،  ده از تحلیل منطقهساله با استفا 50اي با دوره برگشت  حداکثر لحظه

در نه محاسبه و  خیزيمحاسبه شد. بر این اساس شاخص شدت سیل ها حوضهمقادیر دبی ویژه براي هر کدام از این زیر 

مختلف تهیه کالس  11در  اي ماهوارهاستان با استفاده از تصاویر  هاي حوضهبندي شد. نقشه کاربري اراضی طبقه دسته

تقاطع داده شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  خیزي سیلشد. سرانجام نقشه کاربري با نقشه شدت 

کم قرار  خیزي سیلدرصد اراضی استان در کالس شدت  75نتایج نشان داد که از نظر مساحت تحت پوشش، بیش از 

استان را به خود  هاي حوضهدرصد از سطح  55/3و  75/7،96/12ب ترتیمتوسط، زیاد و خیلی زیاد به  هاي کالسدارد و 

. شوند میاستان را شامل  هاي حوضهدرصد  26زیاد، حدود متوسط تا خیلی  هاي حوضه. از نظر تعداد، اند دادهاختصاص 

و خیلی  69%زیاد خیزي سیلشدت  هاي کالسو کاربري اراضی، نشان داد که  خیزي سیلشدت  هاي نقشهنتایج تقاطع 

 .استمنطبق فقیر  مرتعی با اراضی بدون پوشش و یا اراضی با پوشش %63و کم  %78متوسط ، 77%زیاد

  

  مدیریت سیالب، مرتع. ،اراضی کاربري، خیزي سیلپوشش گیاهی، واژگان کلیدي: 

 

  مقدمه- 1

شرایط مختلف طبیعی و مصنوعی سطحی زمین و نیز  تأثیرباشد که ابعاد آن تحت  سیل از فرآیندهاي هیدرولوژیکی می

نماید. این پدیده طبیعی در صورت مهار و کنترل، از منابع آب مورد استفاده در توسعه  شرایط مختلف اقلیمی تغییر می

ار شود. در صورت عدم شناخت و عدم کنترل و مه اقتصادي بوده و منافع زیادي را در بخش کشاورزي و منابع طبیعی سبب می

هاي بسیار مهم حوزه  آن، از بالیاي طبیعی به شمار آمده و خسارات و تلفات جانی همواره در پی خواهد داشت. یکی از ویژگی

هاي با تواتر مختلف، میزان  هایی، نظیر مقادیر سیالب گی خیزي توأم با ویژ . شدت سیلباشد میخیزي آن  آبخیز، شدت سیل

در ایران مانند سایر نقاط  .است داده رخاتفاقاتی که رویدادهاي گذشته در آن حوضه  ها و تاریخچه فراوانی وقوع سیالب

 است یافته افزایشو میزان خسارات ناشی از آن در حد چشمگیري  ها سیالباخیر شدت وقوع  هاي دههجهان، در  خیز سیل

در نفوذ، فرسایش و تبخیر و تعرق، نقش  تأثیر). کاربري و پوشش اراضی به علت 1380شور، ریزي برنامه (سازمان مدیریت

(ملسی و  کی و توزیعی می باشندژیهیدرولو هاي مدلاصلی براي اجراي  هاي دادهیکی از  چنین هممهمی در تولید رواناب دارند. 

 ولی افتد میخاك، توپوگرافی در یک مقیاس کوچک در حوضه اتفاق  هاي ویژگیو  ها حوضهاولیه  هاي ویژگی). 2002شیح، 

(میلر و  تغییر در پاسخ هیدرولوژیکی یک حوضه، بستگی به تغییر در نوع و توزیع کاربري و پوشش اراضی دارد

عوامل متعددي در  ).2009لی و همکاران،شود () و این امر ممکن است باعث تغییر در فراوانی و شدت سیالب 2002همکاران،
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بـه خـصوصیات توپوگرافیـک، مرفولـوژي رودخانـه، ساختارهاي  توان میبروز سیل در منطقه مؤثر است. از جمله ایـن عوامل 

فعالیت بشري در بروز سیل، تغییر کاربري اراضی وعدم  تأثیرات ترین از مهمبشري اشاره کرد. یکی  هاي فعالیتمحیطی و 

ي ها سیالباراضی بر دبی نقش تغییر کاربري ). 2013همکاران و  ؛ بروکس1381تهرانـی،اسـت (تطابق آن با توانایی اراضی 

سیالب ناشی از  اي لحظهدبـی حـداکثر )، مورد برسی و مطالعه قرار گرفت و نتیجه گرفت که 1386توسط هادیانی ( اي منطقه

درصد  70ناشی از استفاده اراضی به تناسب توانایی اراضی تا بیش از  شده بینی پیشکاربري فعلی اراضی نسبت به دبی 

 تأثیربر رواناب و جریان در رودخانه به انجام رسیده است، به وضوح  ها کاربري تأثیراست. تحقیقاتی که در خصوص  یافته افزایش

)؛ 1386خسروشاهی (توسط، برخورداري و  شده انجامبه تحقیقات  توان میکه از این میان  اند دادهکاربري بر جریان را نشان 

 ؛)1396همکاران (زارع زاده و  ؛)1395همکاران (میرزایی و  )؛1393ران (همکا)؛ رضایی مقدم و 1389احمدي (سیاسر و 

با  نمونه اشاره کرد. عنوان به) 2014همکاران () و چن و 2013همکاران ()؛ آیسیک و 2005استرك ()؛ بیکت و 2001ونگ (

 ،ثرؤعوامل م تأثیرمیزان  تا ها صورت گیردبررسی اي منطقهضروري است که در هر حوضه و ، شده انجامتوجه به مرور منابع 

یا  برداري بهرهدر مسیر اهداف  ها آن نقش بازدارندگی و یا کاهشی بهینه از سیل، برداري بهرهمدیریت و  شناسایی و در عملیات

در  ها کاربريقبلی و با توجه به اهمیت و نقش  شده انجاماز این رو در این تحقیق با نگاه به تحقیقات  .شود تقویت کنترل سیل

 مورد بررسی قرار گرفت. رتبه هفت استان کرمان هاي حوضهدر  ها کاربريبا  خیزي سیل، روابط ها حوضه خیزي سیل

  ها روشمواد و - 2

  و موقعیت منطقه تحقیق ویژگی- 1- 2

 53درجه عرض شمالی و  32دقیقه تا  55درجه و  25بین  کیلومترمربع 181737استان کرمان با مساحتی در حدود 

 شناسی آب تقسیمات نظر از. است قرارگرفتهگرینویچ  النهار نصفدقیقه طول شرقی از  29درجه و  59دقیقه تا  26درجه و 

 باتالق آبخیز حوزه بافت، باتالق آبخیز حوزه از اند عبارت دارند که قرار کشور اصلی آبخیز حوزه چهار در کرمان استان محدوده

 ).1387سرزمین و آب و هوا  -(سالنامه آماري استان کرمان جازموریان آبخیز حوزه و لوت کویر حاشیه آبخیز حوزه گاوخونی،

 .دهد میمنتخب را نشان  هاي حوضه) موقعیت منطقه مورد تحقیق و 1شکل (

 روش تحقیق- 2- 2

 ایستگاه 86 تعداد، موجود در منطقه هاي هیدرومتريهاي دبی روزانه ایستگاهتحقیق، ابتدا با بررسی داده این براي انجام

و تعیین موقعیت  1:50000با مقیاس با استفاده از نقشه توپوگرافی انتخاب شد. آماري با آمار مناسب و دوره مشترك

با استفاده از سامانه اطالعات مشخص و پارامترهاي اولیه حوضه ها و هر کدام از زیرحوضه، محدوده مورد پژوهش ها ایستگاه

هاي منتخب با استفاده مناسب انتخاب و نواقص آماري برخی از ایستگاه نسبتاًهاي داراي آمار ایستگاه استخراج شد. جغرافیایی،

سال افزایش یافت. براي  25به  ها آنهاي داراي آمار کامل با روش همبستگی تکمیل و طول دوره آماري  از آمار ایستگاه

ساله با  50اي با دوره برگشت  ها استفاده شد. دبی حداکثر لحظهشناسایی آمار غلط و ناهمگن از روش آزمون توالی یا دنباله

 ها حوضهاي محاسبه و با تقسیم آن بر مساحت حوضه، مقادیر دبی ویژه براي هر کدام از این زیر  استفاده از تحلیل منطقه

در نه  محاسبه و ه)سال 50 دوره برگشتاي ویژه با خیزي (دبی حداکثر لحظهمحاسبه شد. بر این اساس شاخص شدت سیل

کالس مختلف تهیه شد.  11در  اي ماهوارهاستان با استفاده از تصاویر  هاي حوضهبندي شد. نقشه کاربري اراضی طبقه دسته

  .تقاطع داده شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت خیزي سیلسرانجام نقشه کاربري با نقشه شدت 
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  هاي استان کرمانهیدرومتري در حوضههاي موقعیت ایستگاه )1شکل (

  

 نتایج و بحث- 3

خیزي بیشتر  هاي با سیل آبخیزداري اهمیت زیادي دارد. زیرا حوضه مدیریت ها از دیدگاه خیزي حوضه بررسی شدت سیل

حفاظت خاك و آب و استحصال آب، اولویت بیشتري نسبت به  هاي طرحاجراي  ،از نظر، اقدامات پیشگیرانه از خسارت سیل

خیزي حوضه به نوعی بیانگر قابلیت تولید رواناب در حوضه است که هر چه  باشند. سیل خیزي کمتر دارا می هاي با سیل حوضه

ه سرعت از حوضه ضریب تولید رواناب بیشتر باشد، نفوذپذیري و قدرت نگهداري آب در حوضه کمتر بوده و در نتیجه بارش ب

هاي مهم در هیدرولوژي است  اي ویژه یکی از شاخص شود. دبی حداکثر لحظه و به همراه آن خسارات زیادي وارد می شده خارج

هاي هیدرومتري خیزي از شاخص دبی اوج ویژه ایستگاه تعیین شدت سیل منظور بهباشد.  خیزي حوضه می که بیانگر سیل

هاي رتبه هفت با استفاده  ساله براي حوزه 50اي با دوره برگشت  ها، دبی حداکثر لحظه ن ایستگاهاستفاده شد. ابتدا در محل ای

هاي رتبه هفت  اي محاسبه و با تقسیم آن بر مساحت حوضه، مقادیر دبی ویژه براي هر کدام از این زیر حوضه از تحلیل منطقه

ساله) در نه طبقه به شرح  50 دوره برگشتاي ویژه با ظهخیزي (دبی حداکثر لحمحاسبه شد. بر این اساس شاخص شدت سیل

خیلی ، زیاد، زیاد نسبتاً، متوسط، کم نسبتاً، کم، خیلی کم، ناچیزاین نه دسته شامل  .بندي شد تقسیم شد) دسته1جدول (

  باشد.می طغیانیو  زیاد

که در  طور هماناست.  شده ارائه) 2( شکلخیزي در  هاي آبخیز استان کرمان از نظر شدت سیلحوضه بندي طبقهنتایج  

کم  خیزي سیلدرصد اراضی استان در کالس شدت  75است، از نظر مساحت تحت پوشش، بیش از  شده داده) نشان 2شکل (

استان را به خود  هاي حوضهدرصد از سطح  55/3و  12/ 96، 75/7ترتیب متوسط، زیاد و خیلی زیاد به  هاي کالسقرار دارد و 

  .اند دهدااختصاص 

  

  

 هاي آبخیز کشور خیزي حوزهبندي شدت سیلشاخص طبقه )1(جدول 
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  خیزيمحدوده تغییرات شدت سیل

 )کیلومترمربعدر ثانیه در  مترمکعب(

طبقات شدت 

 خیزي سیل

  خیزيمحدوده تغییرات شدت سیل

 )کیلومترمربعدر ثانیه در  مترمکعب(
 خیزيطبقات شدت سیل

 ناچیز  0-0880/0 زیاد نسبتاً  55/0-401/0

 خیلی کم 0880/0-16/0 زیاد  70/0-551/0

 کم 161/0-24/0 خیلی زیاد  1-701/0

 کم نسبتاً 321/0-32/0 طغیانی 1>

 متوسط 40/0-321/0  

  

 مورد 10و  2 ،11 به ترتیب خیلی زیاد،با شدت متوسط، زیاد و  خیزي سیلدر معرض  هاي حوضهاز نظر تعداد  همچنین

از ، باشد میمورد مطالعه  هاي حوضهدرصد  26متوسط تا خیلی زیاد حدود  هاي حوضهدر معرض هستند که تعداد  ها حوضهاز 

داراي پتانسیل  هاي حوضه بااليبه دلیل تعداد  این رو با توجه به اینکه منطقه تحقیق در یک منطقه خشک قرار دارد، ولی

  کنترل و استحصال سیالب مورد توجه قرار گیرند. هاي طرحظر الزم است از من ، لذاباشد میداراي مزیت  ،خیزي سیل

  

  
  خیزي سیلدرصد اراضی تحت پوشش طبقات شدت  )2( شکل

  

است.  شده داده شینما )2جدول () و 3در استان: در شکل ( آن و تحلیل هاي موجود نقشه کاربري فرایند تهیه خروجی نتایج 

درصد  31.37( اراضی بدون پوشش گیاهیدرصد مساحت) و سپس به  45بیشترین کاربري در سطح استان به مراتع (بیش از 

هاي مختلف و کاربري اراضی، وضعیت کاربري در کالس خیزي سیلشدت  هاي نقشهنتایج تقاطع  .در سطح استان) تعلق دارد

بدون  منطبق با اراضیزیاد و خیلی زیاد، عمدتاً  خیزي سیلشدت  هاي السکنتایج نشان داد که  .شدت سیل را نشان داد

خیلی زیاد در مناطق  خیزي سیلدرصد از کالس شدت  37. به طوري که حدود باشد میپوشش و یا اراضی با پوشش فقیر 

 ترین بیشاد، زی خیزي سیلدر خصوص کالس شدت  است. شده واقعدرصد نیز در مراتع فقیر و متوسط  40بدون پوشش و 

درصد نیز به اراضی بدون پوشش تعلق دارد. کالس  24و درصد پوشش  45درصد مربوط است به کاربري مرتعی فقیر با حدود 

درصد نیز در اراضی بدون پوشش قرار  9درصد در اراضی با کاربري مرتع فقیر و حدود  68متوسط حدود  خیزي سیلشدت 

درصد در اراضی بدون پوشش  34و درصد در اراضی با پوشش مرتعی فقیر  28کم،  خیزي سیلدارند و همچنین کالس شدت 

 هاي پژوهشدر اغلب  ، قابل ذکر است کهشده انجام هاي پژوهشدر مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج  ).3شکل ( قرار دارند

همکاران و  ؛ بروکس1381تهرانـی، وسطت شده انجام هاي پژوهش ، از جملهخیزي سیلبراي بررسی رابطه کاربري با  شده انجام

را  ها کاربري تأثیر )؛1393همکاران ()؛ رضایی مقدم و 1389احمدي ()؛ سیاسر و 1386خسروشاهی (برخورداري و و  2013

در مقیاس عالوه بر اینکه پژوهش  ولی در این پژوهش .اند دادهنشان  و سناریو سازي سازي مدلبا استفاده از  خیزي سیلبر 

 قرارگرفتهمورد پژوهش  سازي مدلبدون انجام ي موجود ها کاربري عالوه بر آن .است شده انجام متعدد هاي حوضهو در  تر بزرگ
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لذا با توجه به اینکه کاربري اراضی نقش و هدف شناخت تطابق بدون سناریو سازي و منطبق با واقعیات زمینی بوده است. 

کنترل و استحصال سیالب به این  یابی مکان مربوط به هاي طرحاي دارد، الزم است در مهمی در وضعیت شدت سیل هر حوضه

  .نتایج توجه شود

  

  
  نقشه کاربري اراضی استان کرمان )3شکل (

  

  هاي مختلف در محدوده استان کرمانمساحت کاربري )2جدول (

  نوع کاربري  کیلومترمربع-مساحت  درصد مساحت  نوع کاربري  کیلومترمربع-مساحت  درصد مساحت

 اراضی شور 35/13648  61/7 بدون پوشش گیاهی 90/56272  31.37

 باغ 68/687  38/0 هاي آبی محدوده 32/758  42/0

 جنگل با پوشش متوسط 61/339  19/0 مرتع فقیر 25/61894  51/34

 جنگل تنک 33/16105  98/8 مرتع متوسط 52/19692  98/10

 زراعت 24/8937  98/4 مناطق شهري 74/544  30/0

 زراعت دیم 56/475  27/0    

  



  آبخیزداري ایرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی 

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
  با کاربري اراضی خیزي سیلشدت  هاي کالسدرصد تطابق  )3شکل (

  گیري نتیجه- 4

از نظر مساحت تحت  نشان داد که هاکاربريو تطابق آن با  خیزي سیلشدت  بندي طبقهحاصل از  نتایج بندي جمع

متوسط، زیاد و خیلی زیاد به  هاي کالسکم قرار دارد و  خیزي سیلدرصد اراضی استان درکالس شدت  75پوشش، بیش از 

با شدت  هاي حوضه. از نظر تعداد، اند دادهاستان را به خود اختصاص  هاي حوضهدرصد از سطح  55/3و  75/7،96/12ترتیب 

شدت  هاي نقشه. نتایج تقاطع شوند میاستان را شامل  هاي حوضهدرصد  26د، حدود متوسط تا خیلی زیا خیزي سیل

% با 63% و کم 78، متوسط 77و خیلی زیاد% 69زیاد% خیزي سیلشدت  هاي کالسو کاربري اراضی، نشان داد که  خیزي سیل

با که  کلی نتایج قابل ذکر است يبند در جمع . لذاباشد میاراضی بدون پوشش و یا اراضی با پوشش مرتعی فقیر منطبق 

اصلی و موثر در مطالعات مربوط به  مؤلفهآبخیز استان،  هاي حوضهدر  خیزي سیلو شاخص شدت  ها کاربريشناخت تطابق 

و شرط اولیه و  شود می تأمینخطرات سیل  يبند پهنهو  خیزي سیلمنابع آب قابل استحصال در سطوح آبگیر،  یابی لیپتانس

ریت بهینه خطرات ناشی از سیل و همچنین استفاده از منابع آبی مربوطه در جهت اهداف مدیریت جامع منابع الزم براي مدی

  .گردد میحوضه میسر 

 تقدیر و تشکر

-هاي زمانی و مکانی سیل در حوضهسازي دادهاین پژوهش مستخرج از بخشی از نتایج طرح تهیه و توسعه اطلس و آماده

استفاده از امکانات پژوهشکده حفاظت که با  باشد می 014-29-29- 9451-94001هاي رده هفت استان کرمان با کد طرح 

  نماییم.پژوهشکده تشکر میاز همراهی و مساعدت مسئولین محترم  لهیوس نیبدرسیده است و  به انجامخاك و آبخیزداري 
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Abstract 
Understanding the relationship between the flood intensity and land use can provide 
information on optimization of plans related to the control, extraction and exploitation of 
flood. In this research, firstly, by studying the daily flow data of hydrometric stations in 

the region, 86 stations were selected with appropriate statistics and common period. The 

instantaneous peak flow with a return period of 50 years was calculated using regional 
analysis and with dividing it into the area of the basin, the specific runoff for each of 
these sub-basins were calculated. Then the flood intensity index was calculated and 
classified in nine classes.Land use map of the province watersheds was prepared using 
satellite imagery in 11 different classes. Finally, the landuse map was intersected with 

flood intensity map and then the results were analyzed. The results showed that, more 

than 75 percent of the province's was in low intensity flood classes and moderate, high 
and very high classes were 7.75, 12.96 and 3.55percent, respectively.In terms of number, 
moderate to very high catchments account for 26% of the catchments. The results of the 
intersection of flood intensity maps and land use showed that high flood rate classes were 
69%, very high 77%, 78% moderate and low 63%, respectively, corelate with bareland 
and low rangeland. 

  

Keywords: Flood management, Flooding, land use, Rangeland, Vegetation cover, 
 

 


