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 چکیده

شود. میتغییرکاربری زمین در یک حوضه از جمله مهمترین عوامل موثر در هیدرولوژی آن محسوب 

توانند ه کاربران میروشی برای ارزیابی اثرات درازمدت هیدرولوژیک در یک حوضه است ک L-THIAمدل 

همین راستا  توسط آن تغییرات نسبی را که به واسطه تغییر کاربری در رواناب رخ داده، تعیین کنند. در

تی که بر ( و اثرا2012-1987) سو در استان اردبیل از نظر تغییرات کاربریبخش باالدست رودخانه قره

ارش روزانه چهار بتولید رواناب منطقه داشته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این کار از آمار 

 Arc Mapو  L-THIAافزار تخصصی ( و نرمETMو  TMای لندست)سنجنده ایستگاه، تصاویر ماهواره

ن، مقدار سال بر اثر تغییرات کاربری زمی 25در طی دهد سازی نشان میاستفاده شده است. نتایج مدل

 86/2یش میلیمتری افزایش داشته است که این امر سبب افزا 8/1رواناب تولیدی در حوضه بطور متوسط 

ناطق میلیون متر مکعبی حجم رواناب در منطقه شده است. تغییرات کاربری عمدتا در جهت افزایش م

لیل و مراتع می باشد. در برخی مناطق مثل دشت اردبیل به دهای جنگلی مسکونی، کاهش سطح زمین

یری زمین تبدیل مراتع به زمین کشاورزی تغییر کاربری در جهت مثبت عمل کرده و باعث افزایش نفوذپذ

هیه نقشه و متقابال کاهش تولید رواناب در این بخش از منطقه شده است. مدل فوق با توجه به توان ت

نشان دادن  رواناب، قابلیت مناسبی در نمایش اثرات هیدرولوژیک تغییر کاربری وبندی حجم و عمق پهنه

 مناطق حساس و سیل خیز را در حوضه دارد.

 ، حوضه قره سو، تغییر کاربری، اثرات هیدرولوژیک L-THIAکلمات کلیدی: 
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 مهقدم  

نها تاثیر آله که از جم شود.تغییرات کاربری زمین در یک حوضه اثرات هیدرولوژیکی بسیاری را منجر می   

میزان   اب،نوع کاربری با اثرات مستقیم در سرعت روانگذاری برروی حجم رواناب تولیدی در حوضه است. 

رزی یا مرتع به کند. در این بین تغییر کاربری مثل کاربری کشاونفوذپذیری و زمان تمرکز آن را کنترل می

گذارد. ثیر میکاربری شهری تا مقادیر زیادی بر کاهش کیفیت آب و افزایش میزان رواناب حاصل از بارش تا

ری در کاربمی دهد به خاطر تغییرات  دیگر رخهایی که در ایران و حتی کشورهای امروزه بیشتر سیل

رکز در های باال دست حوضه است که به صورت مستقیم کیفیت آب، میزان رواناب، سرعت و زمان تمبخش

شاخص خوبی  توانددهد. افزایش رواناب به واسطه تغییر کاربری میای مشخص را تحت تاثیر قرار میحوضه

 ر یک حوضه باشد.برای تعیین احتمال بالقوه افزایش سیالب د

 بیان مسئله 1-1

سیل، حجم عظیمی از آب است که بیش از دبی متعارف رودخانه است. در کشور ما وقوع سیل بیش       

های تند باشییید، در رابطه با برهم خوردن تعادل طبیعی و شیییرایط جغرافیایی و از آنکه ناشیییی از بارش

شد)امیدوار و کیانفر، فیزیولوژیکی منطقه می سیل1389با خیزی یک (.  یکی از مهمترین عوامل مؤثر در 

صل از یک بارش تاثیر دارد که  ست. عوامل زیادی در میزان رواناب حا منطقه افزایش تولید رواناب در آن ا

توان به نوع کاربری زمین اشاره کرد. نوع کاربری با اثرات مستقیم در سرعت رواناب، ها میاز مهمترین آن

از نوع کشیییاورزی یا  کند؛ در این بین تغییر کاربریو زمان تمرکز سییییل را کنترل می میزان  نفوذپذیری

مرتع به کاربری شهری تا مقادیر زیادی بر کاهش کیفیت آب و افزایش میزان رواناب حاصل از بارش تاثیر 

القوه افزایش تواند شاخص خوبی برای تعیین احتمال بگذارد. افزایش رواناب به واسطه تغییر کاربری میمی

(. تغییر کاربری و پوشییش اراضییی، بالطبع نتایج 4: 2008،  1سیییالب در یک حوضییه باشیید)پرری و نواز

                                                      
1 - Perry P, Nawaz 
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یاس یدرولوژیکی در مق یهه ناح به همراه دارد)فرج زاده و فالح های محلی،  هانی  (. 89: 1387ای و ج

در عمق رواناب، دبی حداقل، تاثیرات هیدرولوژیک کاربری اراضی و مدیریت پوشش گیاهی در قالب تغییر 

 (.2003و همکاران،  1دبی حداکثر، رطوبت خاک و تبخیر و تعرق آشکار می شود) سیکا

خیزی تاثیرات دیگری را نیز به افزایش تولید رواناب در یک منطقه خاص عالوه بر افزایش پتانسیل سیل   

هش میزان نفوذپذیری زمین در نتیجه افت توان به موارد زیر اشاره کرد: کادنبال دارد که از آن جمله می

های زیرزمینی، افزایش قدرت تخریب آب، افزایش قدرت حمل رسوب و خارج از دسترس شدن سطح آب

های مناسب، افزایش قدرت حمل رسوب و پر کردن مخزن سدها، کاهش کیفیت آب و بسیاری از خاک

ها باعث روی در قالب مدل )DSS(  2ن تصمیمهای پشتیباموارد دیگر. در سال های اخیر، گسترش سامانه

(. زمینه اولیه 4:1385فرد گیری گردیده است)غالمعلیبه عنوان ابزار تصمیم  3GISآوردن دوباره به  

تواند شامل تغییر در کاربری کشاورزی گیری تغییر کاربری، ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی است که میتصمیم

سازی آثار تغییر کاربری یک منطقه یا های غیر کشاورزی باشد. برای شبیهیک منطقه یا تبدیل به کاربری

باشد که در ها مییکی از آن L-THIAهای هیدرولوژیکی زیادی وجود دارد که مدل حوضه آبخیز مدل

 . ایران، تنها در یک مورد در منطقه چالوس و نوشهر اجرا شده است

های باالیی حوضه آبخیز قره سو، باالتر از فرودگاه اردبیل را منطقه مورد مطالعه در این پژوهش بخش   

چای، نمین چای و سوالچای توان به هیرچای، سقزچیشامل می شود که از مهمترین زیر شاخه های آن می

کیلومتر مربع  و از زیر شاخه های ارس است)شکل  1060اشاره کرد. وسعت حوضه مورد مطالعه معادل 

سو به ویژه در ند دهه اخیر تغییرات زیادی در کاربری زمین در حوضه آبخیز قره(. در طی چ1-1شماره 

دشت اردبیل، در مراتع و ارتفاعات در اثر چرای مفرط و شخم زدن مراتع رخ داده است. شناسایی نقاطی 

                                                      

1  - Sikka 
2   - Decision Support System 
3  - Geographic Information System 
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مدیریت تواند به اند و معرفی آنها به عنوان نقاط بحرانی میکه دچار تغییر کاربری و افزایش رواناب شده

های بحرانی حوضه آبخیز منجر شود چرا که عدم شناخت در بهتر حوضه و عملیات آبخیزداری در بخش

بسیاری موارد باعث تصمیم گیری غلط و گرفتن نتیجه منفی در محیط می شود.  در این پژوهش اثرات 

سو به منظور انه قره( بر میزان رواناب ساالنه در حوضه آبخیز رودخ2012-1987ساله ) 25تغییر کاربری 

 است.های طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفتهخیز و مدیریت بحرانشناسایی نقاط بحرانی و سیل

 
 یلحوضه در استان اردب یت: نقشه موقع1-1شکل

 ضرورت تحقیق 1-2

-بویژه در مناطق پایکوهی و دشت،  مناطق مرتعی و جنگلتغییرات کاربری رخ داده در محدوده طرح      

به دنبال داشته در منطقه اثرات هیدرولوژیکی مثل افزایش رواناب و غیره را ای ارتفاعات شرقی حوضه ، ه

این تغییرات در حجم رواناب باعث افزایش قدرت حمل رسوب و در  که الزم است مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه افزایش فرسایش در حوضه شده است. پیامد این اعمال پرشدن مخازن سدها)سد سبالن( و از 

های های حاصلخیز در حوضه است. با توجه به این امر ضروری است تا با روشدسترس خارج شدن خاک
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های مختلف آماری حجم رواناب در حوضه تهیه شود تا با مقایسه دوره بندی عمق ومناسب نقشه پهنه

امکان شناسایی تغییرات رخ داده در حوضه مهیا شده و مناطقی که از این نظر حساسیت باالیی دارند 

 شناسایی و معرفی شوند.

ی و حساس از با توجه به برآورد میزان رواناب در بخش های مختلف حوضه امکان شناسایی نقاط بحران    

گیری درستی در مورد انتخاب مناطق مساعد برای توان تصمیمیابد و میخیزی افزایش میلحاظ سیل

  های آبخیزداری اتخاذ کرد.فعالیت

 سئواالت تحقیق  1-3

 تولیدی تاثیرگذار بوده است.میزان رواناب بر تغییرات کاربری رخ داده در منطقه مورد مطالعه  آیا -1

 اند. حوضه بیشترین تاثیر را از تغییرات کاربری زمین پذیرفتهچه مناطقی از  -2

 

 فرضیات تحقیق 1-4

با توجه به تغییرات کاربری رخ داده در منطقه مورد مطالعه میزان رواناب در منطقه افزایش یافته  -1

 است.

تغییر شرقی حوضه بیشترین تاثیرات هیدرولوژیکی را از مناطق پایکوهی و کوهستانی شرق و شمال -2

 اند.کاربری دریافت کرده

 

 هدف تحقیق 1-5

کاربری تغییر دراز مدت  اثرات هیدرولوژیکبررسی  ،انجام این طرحکلی در نظر گرفته شده برای هدف  

ای از اهداف فرعی نیز مورد نظر هباشد. با توجه به این امر مجموعحوضه رودخانه قره سو می زمین در

 اشاره شده است: باشد که در ادامه به آنهامی
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 بری زمین در حوضه آبخیز قره سوبرآورد میزان افزایش رواناب در اثر تغییرات کار    -1

 شناسایی و معرفی نقاط بحرانی و سیل خیز جهت عملیات آبخیزداری  -2

 پذیرفته اند. تاثر رابیشترین به علت تغییرات کاربری اراضی تعین نقاطی که  -3

 تولید روانابالویت بندی زیرحوضه ها از نظر  -4

 رواناب تولیدی در حوضهعمق تهیه نقشه پهنه بندی حجم و  -5
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 فصل دّوم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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  مقدّمه  

 تواند در شرایط هیدرولوژیکی حوضه ایجاد نماید در واقعتغییرات کاربری اراضی و اثراتی که این امر می     

شود. شناخت این شرایط و ای از شرایط در کنار هم ایجاد میفرایندی است که از قرارگیری مجموعه

باشد. با توجه به این امر موجود در زمینه پژوهش میمبانی نظری به شناخت و مطالعه  ها منوطویژگی

قق را به یک رویکرد . مبانی نظری، محکردمحسوب  یکی از ارکان اصلی هر تحقیقتوان مبانی نظری را می

 سازد.کلّی و روشن و در عین حال اساسی رهنمون می

های رایج از این رو در این فصل از پژوهش به مبانی نظری مربوط به هیدرولوژی،  کاربری اراضی، مدل    

ر کاربری در زمینه هیدرولوژی حوضه و پیشینه صورت گرفته در این رابطه یدر زمینه شناسایی اثرات تغی

 است.رداخته شده پ

 

 تعاریف و مفاهیم 2-1 

 حوضه  2-1-1

 باشدیآن رود م یزحوضه آبر شود،یم یواحد زهکش یارودخانه یستمس یککه توسط  یناز زم یاپهنه   

  .شودیم یدهآبها نام یمخط تقس کندیمجاور جدا م یهاحوضه را از حوضه یک یهاکه کرانه یو خط فرض

توان برای یک حوضه آبریز در نظر هایی را از نظر فیزیکی میبا توجه به تعریف ارائه شده در باال ویژگی

 ن جمله میتوان به مواردی همچون:آگرفت که از 

بندی کرد که عبارتند از: توان به دو گروه کلی تقسیمهای آبریز را میخصوصیات فیزیکی حوضه    

 بلندی و خصوصیات مربوط به نفوذ پذیری.خصوصیات مربوط به پستی و 

های پستی و بلندی حوضه شامل باشند. نمایهاین دو ویژگی از عوامل موثر بر ایجاد رواناب و سیل می   

ای و نمایه نفوذپذیری شامل توان جذب آب به داخل خاک و ذخیره سطح حوضه، شیب، الگوی رودخانه
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 رطوبت در آن می باشد. 

 گروه مستقل از یکدیگر متمایز ساخت: 8اسخ هیدرولوژیک حوضه های آبریز را می توان در عوامل موثر در پ

از قبیل سطح، محیط، شکل، موقعیت، طول آبراهه ها، شیب متوسط  خصوصیات هندسی حوضه:   -1

 آبراهه اصلی و تراکم شبکه رودخانه ها.

ه بندی ذرات خاک، بافت، شامل تیپ هیدرولوژیک خاکها، دان حوضه: یخصوصیات خاک ها   -2

 ساختمان، قابلیت فرسایش، نفوذپذیری.

 تیپ گیاهان حوضه، توزیع پوشش گیاهی از نظر برگاب و تعرق. پوشش گیاهی:   -3

 نگهداشت سطحی و آبهای زیرزمینی. خصوصیات آبشناسی:   -4

 ها. ها و چین خوردگیها، گسلها، درز و شکافنوع سنگ خصوصیات زمین شناسی:   -5

 ها.ها و فراوانی وقوع آندما، مقدار و نوع بارندگی آب وهوا:   -6

 فرسایش ، انتقال و رسوبگذاری، تخریب و مناطق رسوب خیز حوضه. بار رسوب:   -7

 (477: 1387)علیزاده، عملیات کشاورزی، دامداری، احداث جاده ها، تاسیسات و.... عوامل انسانی:   -8

شود که مقادیر آنها برای هر تری حوضه به مجموعه عوامل فیزیکی گفته میخصوصیات هندسی یا ژئوم

 حوضه نسبتا ثابت بوده و نشان دهنده وضع ظاهری حوضه است. 

: از عبارتند شود می گفته هم آبنگاری –خصوصیات مهم ژئومتری حوضه که به آنها خصوصیات کوه 

حوضه، شیب حوضه، ارتفاع حوضه، پستی  ضه، عرض متوسطحو شکل اصلی، آبراهه طول محیط، مساحت،

ل و زمان تمرکز ، این خصوصیات را عوامل مورفومتری حوضه نیز می دو بلندی ، عرض مستطیل معا
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 (478: 1387)علیزاده، نامند

  رواناب   2-1-2

توصیف هایی هستند برای رواناب یا جریان سطحی که مرحله نهایی تمامی فرایندهاست، واژه و یا واژه       

جایی آب در سطح زمین با سرعت و مقدار متفاوت جایی آب به طرف مسیل ویژه و کانالیزه شده. جابهجابه

زاهدی ) گیرد که مقدار و سرعت آن وابسته به عوامل متعدد جوی، سطحی و زیر سطحی استصورت می

محسوس نسبت به حوضه یک حوضه رابطه بین بارندگی و رواناب به طور  در (.136،، ص1387و خطیبی،

ها نیز شرایط ویژه خود را دارند که باید به دیگر متفاوت است. بنابراین نه تنها هر حوضه بلکه زیرحوضه

 (. 88 :1371غیور،) طور جداگانه از لحاظ تولید رواناب مورد بررسی قرار گیرند

ها در امتداد سطح حوضههرگاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ خاک بیشتر باشد بخشی از بارندگی در  

شود به این بخش از بارندگی که مقدار آن در ها خارج میشود و توسط رودها از حوضهشیب جاری می

 (. 289: 1387گیری است، رواناب سطحی گویند، )علیزاده، ها قابل اندازهرودخانه

نمود.  ط به حوضه آبریز تقسیمبه عوامل مربوط به بارندگی و عوامل مربو توانمیعوامل موثر بر رواناب را 

 شدت توزیع بارندگی 2 یی مدت بارندگ1عبارتند از:  عوامل بارندگی

وضعیت  - 5پستی و بلندی  - 4جهت حوضه  - 3و شکل حوضه  مساحت -1عبارتند از:  عوامل حوضه آبریز

 .(15: 1390)بهشتی جاوید، ،  پوشش گیاهی سطح حوضه - 6شناسی زمین

 یبارندگو شدت مدت   2-1-3

. بارش ها را میتوان بر اساس ندگویمی یا دوام آن بارندگیبارندگی را مدت هر خاتمه  و فاصله شروع     

دقیقه تا  45ساعت و  1مدت تقسیم بندی کرد. مثال بارش های دو ساعته که معموال بارش هایی با مدت 

 .(185: 1387یزاده، )علدقیقه را جزء این مجموعه بحساب می آورند 15دو ساعت و 
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  ساعت 6بارش های کوتاه مدت : زمان دوام کمتر از 

  : ساعت 24تا  6بارش های متوسط 

 ساعت دوام دارند  24از  بارش های بلند مدت : بیش 

مقدار مقدار رواناب تولیدی تاثیر دارد. شدت بارش در واقع عالوه بر پارامتر مدت بارش شدت بارش نیز در 

 . (186: 1387علیزاده، )مان است یا مقدار بارندگی تقسیم بر مدت بارندگی بارندگی در واحد ز

            i= P/ t                                                                                 1-2رابطه شماره        

  مقدار بارندگی  2-1-4 

حاصل از یک بارندگی و یا اتفاع بارندگی روزانه، ماهانه و یا  این مقدار می تواند ارتفاع آبمقدار بارندگی: 

 . نمایه های بارندگی کاربردی:(175: 1384ساالنه باشد. )مهدوی، 

مقدار کل بارانی که بطور متوسط در طول یکسال  (Mean annual rainfall)متوسط بارندگی ساالنه:  -

 در یک نقطه یا سطح حوزه باریده است.

در طول هر  مقدار کل متوسط نزوالت جوی (Mean monthly rainfall )دگی ماهانه متوسط بارن -

 های سال.ماه زیک ا

: مقدار بارندگی روزانه ای که بیشترین (Maximum daily rainfall)حداکثر بارش روزانه در سال  -

ساعته را میتوان  24ارش نامند. حداکثر بساعته نیز می 24مقدار را در طول یکسال دارد. آنرا حداکثر بارش 

و برای آن میانگین حداکثر بارش روزانه بدست  رد و دوره برگشت آن را بدست آوردتجزیه و تحلیل آماری ک

 .آورد

ساعت اتفاق بیافتد. یا مقدار  6ساعته: حداکثر مقدار بارندگی که میتواند در طول مدت  6حداکثر بارش  -
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ساعته بدست آید. برای تخمین سیالب حوضه  24اکثر بارش آید یا بر اساس حدآن مستقیما بدست می

 گیرد.مورد استفاده قرار می

و باالترین  بعضی روابط تجربی استفاده میگرددحداکثر بارش یک ساعته: برای تخمین مقدار سیالب در  -

 مقدار بارندگی در طول یک ساعت است.

را نیز  مقدار انحراف معیار بایدکافی نیست و در تعیین مقدار بارندگی های متوسط تنها دانستن متوسط 

 .در نظر گرفت که مقدار اعتبار میانگین را مشخص میکند

 حوضه مساحت و شکل  2-1-5

بارزترین مشخصه حوضه های آبریز , مساحت آنها می باشد. دبی سیالبها و حجم روانابهای حوضه بطور      

(. به عنوان مثال در دو حوضه آبریز که در کنار 1387مستقیم به مساحت حوضه بستگی دارند )علیزاده، 

وضه ای که مساحت بیشتری هم قرار دارند و از نظر اقلیم و زمین شناسی شبیه همدیگر می باشند، دبی ح

دارد زیاد خواهد بود. از آنجا که میزان دبی و رواناب موجود در یک حوضه در فرسایش خاک و نوع لندفرمها 

نقش دارد و رواناب نیز به طور مستقیم به مساحت حوضه مرتبط است. شکل حوضه از دیگر عوامل موثر 

یر گذار است و زمان تمرکز را در حوضه کنترل می کند. ای تاثدر تولید رواناب است که بیشتر بر دبی لحظه

برای مثال حوضه های دراز از زمان تمرکز باالیی برخوردارند و امکان سیل خیزی در این نوع حوضه ها کم 

حوضه های آبریز از نظر شکل ظاهری دارای اشکال گوناگونی می باشند. تاثیر شکل حوضه بر رواناب  است.

یل محرز و آشکار است. انواع شکل حوضه تاثیرات متفاوتی بر شکل هیدروگراف و سطحی و هیدروگراف س

دبی اوج آن خواهد گذاشت. از نظر شکل، حوضه ها را به سه دسته کشیده، پهن و بادبزنی تقسیم می کنند 

 که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارند.

 جهت شیب  2-1-6

و تنوع پوشش گیاهی در  ی هیدرولوژیک مانند ذوب برفهاعامل جهت شیب از نظر تاثیر آن بر فرآیندها
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 .(498:1387 ،)علیزاده.حوضه آبریز حائز اهمیت است

گیر بوده و با توجه به اهمیت خورشید در تامین های مختلف بسیار چشماثرات جهات شیب برروی کاربری

شیب یکی از پارامترهای  جهت .ف نقش بسزائی در این رابطه دارندجهات مختل ،انرژی مورد نیاز زمین

ی حوضه بوده و نشانگر وضعیت حوضه در ارتباط ژفیزیکی است که در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مورفولو

. عالوه بر جهات فرعی که دامنه ها دارند (1387،با رطوبت خاک و پوشش گیاهی است)جهادی طرقی 

ه های بارشی که وارد یک منطقه ه سامانجهت کلی حوضه نیز حائز اهمیت است. برای مثال با توجه ب

متقابال رواناب تولیدی را متاثر  تواند تاثیر بسزایی در دریافت بارش داشته و شوند جهت کلی حوضه میمی

 سازد.

 شیب حوضه  2-1-7

به شمار می رود. شیب بر سرعت  روانابشیب یکی از مهمترین متغیرها در بررسی های مربوط به مسائل     

توان در زمان تمرکز، حجم بار آب تاثیر گذاشته و سرعت آن را افزایش می دهد. همین تاثیر را میجریان 

ها نشان می دهد که اگر سرعت جریان آب دو برابر رسوبی، نفوذ آب در زمین و... نیز مشاهده کرد. بررسی

به فاصله افقی بین اختالف بین دو نقطه  .شود قدرت حمل بار رسوبی آن شش الی هشت برابر خواهد شد

 .درجه نوسان داشته باشد 90نامند. شیب یک ناحیه ممکن است از صفر تا آنها را شیب می

نجایی که در حوضه های پرشیب به دلیل انرژی زیادتر رودخانه رواناب سریع و رسوب فراوان در اثنای آ از   

نه اصلی کافی نیست بلکه شیب باران های شدید یا ذوب سریع برف انجام می شود دانستن شیب رودخا

 .(1370حوضه نیز مورد نیاز است)فریفته، 

 پستی و بلندی)ارتفاع حوضه( 2-1-8

های اقلیمی آن حوضه و در نتیجه با تحوالت طبیعی مانند تشکیل یا نابودی ارتفاع حوضه موجب تفاوت   

کند. همانطور که می دانیم میزان بارندگی با افزایش خاک، پوشش گیاهی و... همبستگی نزدیکی پیدا می
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کند. مثال با افزایش ارتفاع احتمال وقوع برف شدت آن نیز تغییر می یابد و حتی نوع وارتفاع، افزایش می

 شود که خود برف از نظر مسائل هیدرولوژیکی با باران تفاوتهای زیادی دارد. زیاد می

وام جریانات اهش درجه حرارت و تبخیر و تعرق و افزایش بارش، میزان ددر حوضه های مرتفع به دلیل ک   

دی سیستمهای رودخانه ای افزایش می یابد. عامل ارتفاع است که باعث شده تا ژئومرفولوگها به تقسیم بن

ز و نواحی های مورفوژنمورفوژنز بر اساس ارتفاع بپردازند. در واقع عامل ارتفاع باعث شده تا سیستم

 .کلیماتیک متناسب با ارتفاعات مختلف بوجود بیایدمورفو

 سطح حوضه یاهیپوشش گ 2-1-9 

پوشش زمین بر میزان نرخ فرسایش تأثیر زیادی دارد با استفاده از الیه پوشش گیاهی حوضه مورد    

جمله مراتع با درجات مختلف تراکم و پوشش از  مطالعه نحوه استفاه از زمین و میزان پوشش گیاهی 

بی با مقدار مساحتی که هر نوع پوشش به خود اختصاص آلی و انواع زراعت کشاورزی به صورت دیم یا جنگ

، سه ویژگی اولیه حوضه آبریز شامل خاک عموماً .(103: 1391)اسکندری گرددداده است مشخص می

فرسایش اداره ی تغیرات هیدرولوژیک را در قالب فرآیندهای بارش، رواناب و اهیپوشش گوپوگرافی و ت

را جزء عوامل ایستا محسوب کرد. لیکن  هاآنتوان کنند. دو ویژگی اول تغییرات کوتاه مدت ندارند و مییم

تغییر در واکنش هیدرولوژیک یک حوضه آبریز در مقیاس زمانی میان مدت و بلند مدت به تغییر در نوع و 

تردید وجود پوشش گیاهی در سطح حوضه بی (.2002و همکاران،  1)میلردتوزیع پوشش گیاهی بستگی دار

خیزی یک حوضه به ی هیدرولوژی حوضه دارد، از عوامل کاهش دهنده سیلهامؤلفهبه دلیل اثراتی که در 

دهد. به عالوه پوشش پوشش گیاهی، میزان نفوذپذیری و ظرفیت ذخیره خاک را افزایش میآید. حساب می

گردد. پوشش ی جریان میهااوجطحی و در نتیجه موجب کاهش گیاهی باعث به تأخیر افتادن جریانات س

های لخت و عاری از پوشش گیاهی، در اثر شدت ینزماست.  گیاهی عامل مهمی در تنظیم رژیم رودخانه

                                                      
1 - Miller 
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یابد و خسارات برخورد قطرات باران از جا کنده شده و در اثر فرسایش، دبی جامد رودخانه افزایش می

آورد، در حالی که پوشش گیاهی به عنوان یک سپر طبیعی خوب در مقابل یمزیادی در حوضه به بار 

افتد. از طرف دیگر کند و آب حاصل از بارندگی به آرامی روی زمین میهای باران مقاومت میضربات قطره

د. نکنریشه گیاهان، خاک اطراف را در چنگ خود نگه داشته و در مقابل فرسایش از آن حفاظت می

کنند و از شدت جریان ی مختلف معطل میهاصورتهمچنین جنگل و مرتع، آب حاصل از بارندگی را به 

 (.166 :1387دهند)زاهدی و خطیبی،کاهند و زمان تمرکز جریان را افزایش میآن می

 کاربری اراضی  2-1-10

گذارد. مثالً از بین بردن می ریتأثهای مختلفی کاربری اراضی روی جریان رودخانه و وقوع سیالب به روش  

پوشش گیاهی و یا تغییر در نوع و نحوه کشت و کار گیاهانی که تلفات آبی زیادی ندارد سبب افزایش حجم 

گردد. هرگونه عملیاتی در حوضه که سبب کاهش ذخیره رطوبت خاک و یا جریان و فزونی بده سیالب می

گردد. چرای مفرط دام سبب فشردگی خاک و از کاهش نفوذپذیری گردد موجب افزایش بده سیالب می

و تعدیلی موجب کاهش بده  گردد و از سوی دیگر احداث مخازن تأخیریبین رفتن پوشش گیاهی می

 (.1380شود، )خسرو شاهی، سیالب می

 تغییر کاربری اراضی  2-1-11

فرآیند تغییر کاربری اراضی در واقع بیانگر تخریب کاربری قبلی یک منطقه و ایجاد کاربری جدید در آن 

تغییر کاربری است. تغییر کاربری در یک منطقه از نظر مسائل هیدرولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. 

نتیجه منابع آب حوضه توجهی بر چرخه هیدرولوژی و در تواند تأثیر قابلاراضی در یک حوضه آبخیز می

گشای تعیین های هیدرولوژی حوضه راهرو شناخت آثار تغییر کاربری اراضی بر پاسخداشته باشد، از این

 .(163: 1388)غفاری و همکاران،.باشدهای آبخیز میاستراتژی مناسب در توسعه پایدار منابع آب حوضه

پوشش گیاهی  اد تغییر در شرایط محیطی به وییژهدر یک اکوسیستم طبیعی بهره برداری از زمین و ایج    
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میزان فرسایش و  های هیدرولوژی مانند جاری شیدن سییالب وو کاربری اراضی آن اکوسیستم، بر پاسخ

اصلی در مطالعات منابع  باشد. زیرا کاربری اراضی و پوشش زمین یکی از عوامیلرسوب منطقه تأثیرگذار می

  (.1: 2003و همکاران،  1)سیکاریز می باشند آب و فرسایش و رسوب حوضه آب

  نوع خاک و نفوذپذیری آن   2-1-12

آلی و معدنی که  ها با توجه به بافت و ریزی و درشتی مواد تشکیل دهنده آنها، مقدار موادانواع خاک     

پذیری متفاوتی ذها از خود نشان داده و در نتیجه نفودر ترکیباتشان دارند رفتار متفاوتی در مقابل بارش

به شدت  های مختلف حوضه مقدار تولید روانابنسبت به هم دارند. همین امر باعث می شود که در بخش

نها در های یک منطقه و مقدار نفوذپذیری آنسبت به نوع خاک واکنش نشان دهد. لذا شناخت نوع خاک

  محاسبات مربوط به رواناب بسیار حائز اهمیت است.

ر د، بسته به نوع خاک،  بزرگی ضریب نفوذپذیری،یری خاک را می توان محاسبه کرد، قدار نفوذپذم

است؛ ولی  ها ضریب نفوذپذیری به کوچکی کند. برای نمونه در رسهای مختلفی تغییر میبازه

ریختگی همالیه بودن خاک، ناهمگنی، بهیابد. الیهافزایش می   ها ضریب نفوذپذیری به در شن

آوردن مقدار دقیق ضریب برداری از خاک و روند آزمایش بر روی آن، بدستمیانه عمل نمونه خاک در

 (.1979، 2)ملکولمکندنفوذپذیری را بسیار دشوار می

 بارش  2-1-13

شوند. از آنجا که بارش به ها شناخته میمنبع و منشأ اولیه اکثر سیالب بارش باران و تگرگ به عنوان     

آب موجود در اتمسفر بستگی دارد و بخار آب اتمسفر نیز توسط گردش عمومی هوا کنترل  میزان بخار

                                                      
1 - Sikka 

2 - Malcolm 
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-در جو زمین می زاهای بارشهای مطالعه سیالب، مطالعه سینوپتیک سیستمشود بنابراین یکی از راهمی

 در ایجاد سیل با هم متفاوت است. هاباشد. چگونگی گردش هوا و نقش هر یک از آن

م رواناب سطحی در یک حوضه آبخیز تحت تأثیر توزیع باران و شدت باران بر روی آن و حج شدت    

افتد که باران بر روی تمام حوضه باشد. معموالً حداکثر شدت و حجم رواناب زمانی اتفاق میحوضه می

متوسط  افتد که یک رگبار شدید در قسمتی از حوضه رواناب بیشتری از یک رگبارببارد. ولی گاهی اتفاق می

 (.1376)وهابی جلیل،کنددر کل حوضه ایجاد می

 سیل 2-1-14

از دیدگاه اقلیمی هرگاه بارش به حدی باشد که آب از مجرای اصلی خود سرریز و طغیان کند سیل اتفاق    

(. سیل یک جریان شدید استثنایی است که ممکن است از بستر 1386زاده و همکاران افتد )حجازیمی

لبریز شده و خارج شود. معموالً حداکثر دبی خارج شده در طول سال را سیل یا طغیان  طبیعی رودخانه

(. سیل ترکیب کوتاهی است با شیب تند که در یک منطقه غیر 101، ص،1378نامند. )زاهدی،ساالنه می

یب که شود، آب و هوای منطقه نیز در تشکیل آن بسیار مؤثر است بدین ترتمقاوم )معموالً رسی( ایجاد می

، 1379دهد. )خیام،های ناگهانی میهای ضعیف متناوب، طغیانآب و هوا، دبی نامنظم و ناگهانی برای جریان

سیل به معنی طغیان ناگهانی آب، ناشی از بر هم خوردن تعادل هیدرولوژیکی و آب و هوایی یک  (. 40ص،

های معمولی سیل -2های ناگهانی لسی -1ها را به دو دسته تقسیم کرد توان سیلمنطقه به طور کلی می

هایی که دارای دوره تداوم کوتاهی بوده و جریان زیادی داشته باشند. به عبارتی های ناگهانی سیلسیل

هایی که یک جریان زیاد آب ناشی از ریزش شدید باران و شکست سد در زمان کوتاه اتفاق افتد. در سیل

 باشد که سیل سریع ناشی از وجود زمان کمسرعت وقوع آنها میواقع تفاوت اساسی این دو نوع سیل در 

ساعت را سیالب سریع  6های با تداوم کمتر از سیل .) سیل( خواهد بودین علت )باران( و ظاهر شده معلولب

 .گویندهای معمولی میساعت سیالب 6های با زمان تداوم باالتر از )ناگهانی( و سیل
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. این عمل ممکن هستند که می توانند به وقوع بپیوندندرین بالیای طبیعی ها در زمره وخیم تسیل     

های است باعث گرفتن جان هزاران نفر ، تخریب امالک ، ایجاد اخالل در نظام های ارتباطی و شستن زمین

 (.1992، 1)اکریمن و فرقوهارسونکشاورزی شود

 سیل خیزی 2-1-15

نطقه خاص ماوانی و یا شدت وقوع حوادث مورد نظر را در یک خیزی فربرداشت عمومی از واژه حادثه    

ادث شده در حهای شود که تعداد زلزلهدهد. به طور مثال یک منطقه زمانی زلزله خیز قلمداد مینشان می

توانیم تعریفی یمخیزی نگاه کنیم آن منطقه بیشتر از مناطق دیگر باشد؛ لذا اگر از این منظر به واژه سیل

ه کشود خیز محسوب میخیزی ارائه دهیم. یعنی یک منطقه زمانی سیلریف فوق برای سیلمشابه تع

ه طور مکرر بفراوانی وقوع سیالب در آن منطقه از مناطق دیگر بیشتر باشد. حال ممکن است این فراوانی 

ود، به عبارت شهای چند ساله اتفاق افتد. در هر حال فراوانی وقوع به طور نسبی سنجیده میو یا در دوره

به نسبت  العمل هیدرولوژیکی کل حوضه متأثر از یک بارش سیل زاخیزی تفکیک عکسدیگر منظور از سیل

وضه حسهم مشارکت عوامل فیزیکی حوضه پوشش گیاهی، اقلیم، خاک بر روی فرآیند رواناب تا خروجی 

 (.1383است، )داور زنی، 

 بندیپهنه های نقشه  2-1-16

بندی های پهنهباشند. نقشههای همگن از نظر یک ویژگی خاص مین به پهنهیواقع تقسیم زمپهنه بندی در 

 نقشه ها اینباشند. ها میای از این نوع نقشهخطر سیل، عمق رواناب ، حجم رواناب و زمین لغزش نمونه

به  را امکان این شوند ومی یکدیگر متمایز از مختلف هایرنگ با منطقه هر پذیریریسک به توجه با

در  مناسب هشدارهای ارسال و نجات و امداد عملیات،  محیطی ریزیبرنامه به نسبت تا دهدمی مسئولین

از  پس هایی،نقشه چنین وجود صورت در توانندمی عادی مردم همچنین نمایند. اقدام کوتاهی فرصت

                                                      
1 - Acreman and Farquharson 
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 های دسترسیجاده و برسانند ترپایین ریسک خطر با مناطق به را خود کوتاه زمان در هشدار عالئم دریافت

شناسایی نمایند)برخوردار  امن ط نقا به مطمئن و کوتاه مسیریابی جهت بودن، قطع احتمال بدون را مطمئن

 (.1379و چاوشیان، 

 برآورد رواناب هایمدل  2-1-17

 غیراشباع خاک میی  داخل ناحیه هبک ورود آب از سطح خیای لیهعنوان فرآیند او نفوذ آب به خاک به  

 ی نفیوذ آب بیهی هیدرولوژی است. کمی کیردن پدییدههاصلی چرخ باشد. این فرآینید یکیی از اجیزای

 همچنین ،(. 2008، 1)موخیبیراست بیسیار زییادی برخیوردار همیتهای آبخیز از اخاک در مدیریت حوزه

آب اضافی  رشد گیاه و تخمین مقدار کردن این پدیده بمنظور تعیین مقدار آب قابل دسترس برای کمی

باشد. دارای اهمیت می ،های آبیاریسیستمی نیز طراح مورد نیاز که باید از طریق آبیاری تامین شود و

نمودن کمی  منظیور های فیزیکی و تجربی گونیاگونی بیهمدل ،گردیده است اهمیت این فرآینید سیبب

 2، ارگیروکاستریکی و کرکیدس1957، فیلیپ، 1937وئیس، ، ل1932)کوستیاکوف،این فرآیند ارائه گیردد

فیزیکی و مدلهای  های تخمینی بیا اسیاسشامل مدل ،، مدلهای نفوذ آب به خاککلیطیور به (.2003

  (.1993و همکاران،  3)رالسباشدتخمینی تجربی می

بیا تکییه  (1957) فیلیپو  (1911) 4گرین و امپتدر مدلهای تخمینی با اسیاس فیزیکیی ماننید میدل 

ر محیط ی جریان دمعادله سازی شرایط اولییه و شیرایط میرزی درسعی در ساده ،مبانی فیزیکی بیر

میا از کیارایی ادهد. ها را کاهش میهای فیزیکی مورد نیاز این مدل، دادهضیاتغیراشباع شده است. این فر

های تخمینی مدل (.1987و همکاران،  5)هاورکمپدمی کاهه و مرزی یلحاظ تغییر شرایط اول به نهیاآ

ودیت دارای محید ،شودیسطح خاک و نیمرخ خاک مربوط م لحاظ فرضییاتی کیه بیه شیرایط تجربی به

                                                      
1 - Mukheibir 

2 - Kostiakov, Lewis, Philip, Argyrokastritis and Kerkides 

3 - Rawls 

4 - Green and Ampt 

5 - Haverkamp 
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های تخمینی گردند. مدلمی محیدود ،اندهستند و در عوض به شرایطی که برای آن واسنجی شده کمتیری

ای دیگر گردد و یا از روش هاز طریق برازش منحنی تعیین می کیهتجربی بر اساس پارامترهایی هستند 

 (،1932) 1کوسییییتیاکوف تیوان بیه میدلهیایهای تخمینی تجربیی مییلشوند. از مدتخمین زده می

 4و میدل سازمان حفاظت خاک آمریکا (1948، 3مزنجو)لوییز - کوستیاکوف ،( 1940) 2هورتییییون

(USDA-NRCS, 1974) (SCS) .اشاره نمیود 

 (scs)مدل سازمان حفاظت خاک امریکا  2-1-18

 از آبخیز حوضه خروجی نقطه به آن انتقال و رواناب تولید فرآیندهای کمی میزان تعیین و بینی پیش   

 شاورزیک اراضی در سطحی هایجریان تخلیه و رواناب هدایت و کنترل است. برای برخوردار خاصی اهمیت

 مطالعاتی هایسازمان محققین، توسط متفاوتی هایمنطقه، مدل از خارج و مناسب محل به هاآن انتقال و

 است. گرفته قرار نیز استفاده مورد و شده ارائه جهان مختلف کشورهای در تحقیقاتی -

استداللی  روش و تهیاف وسیعی کاربرد زمینه این رواناب در – بارندگی هایمدل از استفاده حاضر حال در   

 هر در نیز طحیس جریان رژیم بلکه اوج، حداکثر دبی تنها نه آن در که هایمدل را به خود جای تدریج به

 (.1380 ،گردد. )نشاطمی جایگزین گرفته و قرار محاسبه مورد مطالعاتی محدوده از نقطه

مناطق خشک و نیمه های آبریز های تجربی به منظور برآورد رواناب ساالنه در حوضهاستفاده از مدل    

باشند از دیر باز در مطالعات هیدرولوژی مورد توصیه قرار گرفته است. البته خشک که عمدتاً فاقد آمار می

ها در مناطق جغرافیایی مختلف منوط به دستیابی به اطالعات مورد نیاز و کارایی و مناسبت این روش

                                                      

1   - Kostiakov 
2 - Horton 

3 - Mezencev 

4- Soil Conservation Service 
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-دی -توان به رابطه تورک، انگلیوابط تجربی می(. از جمله این ر1382)بشول،باشدهای مربوطه میمونآز

 اشاره کرد. غیره سوزا، رابطه دپارتمان آبیاری هندوستان، رابطه کوتاین و

ستفاده قرار اهای مختلفیی میورد روشاز رواناب در حوضه های فاقد آمار، برای برآورد سیالب ناشی     

طق مختلف ( در مناCNرواناب و تعیین مقادیر ) –ها مدل هیدرولوژیکی بارش گیرد. یکی از این روشمی

ای سیالبی هیدبیی های تبدیل باران میازاد بیهباشد. در این مدل از ورودی بارش مازاد و الگوریتمحوضه می

 ستفادها با رگباری بارندگی از حاصل رواناب حجم (. محاسبه1385، و همکارانشود )رضوی استفاده می

 سازمان طتوس 1954 سال در است. این روش المللیبین شده شناخته روش یک (CN) منحنی شماره از

 .گردید پیشنهاد (SCS)امریکا خاک حفاظت

 مختلط ی،طبیع شهری، آبخیز حوضه نوع هر روی بر است قادر مدل که داد نشان آن روی بر کار نتایج   

 استفاده نیز ذنفو محاسبه میزان برای روش این از بعدی ادوار در رود. کار به طبیعی( و شهری از )ترکیبی

روش  باشد. اینمی 1975هولتان  رابطه به شبیه زیادی مقدار تا آن در استفاده مورد روابط که گردید

  .دارد استفاده قابلیت هستند نیز دبی و بارندگی آمار دارای که هاییحوضه در همچنین

 L-THIAمدل  2-1-19 

 ( SCS)  کایسازمان حفاظت خاک آمر (CN) یروش شماره منحن یمدل بر مبنا نیا یهسته اصل    

و  یشهر هاییباال به کاربر ریکه در آن مقاد دینمایم انیب 0-100 نیرا ب CN مقادیر   USDA .است

. ردگییباال تعلق م یاهیها و مراتع با تراکم پوشش گباال مثل تاالب یریبا نفوذ پذ یمناطق یبرا نییپا ریمقاد

 ایدهیچیپ یکیدرولوژیه هایمدل یساده و مناسب برا نیگریجا کی L-THIA در CN در واقع استفاده از

و همکاران،  1)تانگستیمناطق در دسترس ن شتریب یدارند و اغلب برا ازین یادیز هایاست که به داده

2005  

                                                      
1 - Tang 
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Abstract 

Catchment land use changing in an area which are one of the most important factors in 

hydrology. L-THIA was designed to assess the long-term impacts on the hydrology of a Catchment 

for users who want to determine the relative change in runoff from one land-use condition to another. 

In this regard, upstream section of Gharasoo Catchment in Ardabil province has been evaluated In 

terms of land use change (1987-2012) and the impacts on runoff production. To do this is used daily 

precipitation data from four stations, Landsat satellite images (TM and ETM sensor) and L-THIA 

extension software and Arc Map software. Modeling results indicate that during the 25 years, Land 

use change has caused an average of 1.8 mm Increase runoff in the catchment. Land use changes is 

mainly to increase residential areas, loss of woodland and pastures. In some areas, such as Ardabil 

plain due to conversion of pastures into farmland, Land use changes Operated in a positive direction, 

and increases the permeability of the ground and mutually reduce runoff in this part of the 

Catchment. The model according to the zonation map the volume and depth of runoff, have 

appropriate capabilities on the display   Hydrologic impacts of land use change, demonstrate areas 

susceptible and flooding in the basin. 
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