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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 آبخیز آالزار چای یسیل و سیل خیزی در حوضه یبررسی مخاطره
  *،1 سحر سلیمانی

، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق شناسیاقلیم  ی ارشد رشتهنویسنده مسئول: دانشجوی کارشناس *- و1
 saharsoleimani1394@gmail.comاردبیلی، 

های شدید های متمادی دچار سیالبکند که در زمانمیآبخیز آالزارچای را بررسی  یخیزی حوضهپژوهش حاضر سیل

روش کرپیچ جهت  منابع اسنادی موجود، مورد استفاده شاملهای جانی و مالی همراه بوده است. روشبا خسارات  وشده 

دبی  های فاقد آمارای سیالب در حوضهدبی لحظه یهای تجربی محاسبهی زمان تمرکز آب در حوضه و روشمحاسبه

نتایج  خیزی این حوضه جهت کاهش مخاطرات حاصل از آن است.هدف از پژوهش تعیین عوامل سیل باشد.سنجی می

آبخیز آالزارچای است.  یخیزی حوضهانسانی در باال بردن پتانسیل سیلپژوهش حاکی از نقش عوامل طبیعی و عوامل 

ب در حوضه و باال بودن دبی های کرپیچ، کریگر، فانینگ و مایر هم بیانگر کم بودن زمان تمرکز آّچنان که نتایج روش

حوضه، یا برآورد دبی آب  یاقداماتی مدیریتی هم چون احداث سد در دهانهای سیالب در حوضه است. لذا انجام لحظه

جهت کاهش خسارات ناشی از سیالب در  ،تغییر کاربری اراضی پیرامون حوضه و موجود در حوضه و  جلوگیری از تخریب

 باشد.ی آبخیز آالزارچای ضروری میحوضه

 ای سیالب، دبی لحظهآب زمان تمرکز ،آالزارچای ،آبخیز یحوضه خیزی،سیل كلیدی: گانواژ
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 مقدمه  -1
 ت در بر گرفته و لذا رواناب حاصلشود که اطراف آن را ارتفاعابه مساحتی از حوضه گفته می ریز )آبخیز(آب ییک حوضه

که در  سیل رویدادی ناگهانی است (.1931)علیزاده،  استی آن تمرکز پیدا کرده از بارندگی روی این سطح در گودترین نقطه

های انسان از طبیعت استفاده های اخیر و به دنبال سوءِآورد. در سالهای شدید جانی و مالی را به بار میایران و جهان خسارت

)صالحی و  های محیطی ایران تبدیل شده استترین مخاطرههای محیطی، این رخداد به یکی از بزرگو بر هم زدن پتانسیل

دهد روند کاهش میکار می ها بهی را که برای آبرسانی و دیگر هدفتر مقدار آب سطحهای قویسیل (.1931جهان، عالی

مشکالت مربوط به تأمین منابع آب، کوتاه شدن عمر  ایجادموجب ، نبود توجه به مدیریت سیالب(. 1931بیدهندی، )نبی

شدید منابع خاك، افزایش خسارت ناشی از رخداد سیل به زیر بناهای توسعه جوامع و در های آبی، فرسایش سیسات و سازهأت

برای کاهش خسارت ناشی از سیالب و  (.1933)رحیمی،  آبخیز را به همراه دارد ینهایت، گسترش فقر را برای ساکنان حوضه

و  دیعوامل تولشناسایی  ،احداث انواع سرریز روی سدهاها و بندها، تعیین حریم رودخانه اقداماتی نظیر احداث سد مدیریت آن

در سطوح  یو اصالح ییاجرا اتیشود تا امکان عمل نییتع لیس دیباال در تول لیپتانس یمناطق دارا سپسو  ،لیس جادیا

خیزی های متعددی در مورد سیلپژوهش (.1931، شبدری و همکارانو  1931)براتی و اکبری،  و خطرساز فراهم شود ترکوچک

و  1(، مندوزا1112و همکارانش ) 1توان به کارهای تاناکاکنترل آن صورت گرفته که می و مدیریتهای آبخیز و حوضه

-رحیمی داشلیو  رحیمی ،(1931) شنیا و همکاران(، فیض1933(، رحیمی )1113رانش )او همک 9(، آموتن1112همکارانش )

های مهیبی شده که سیالب آبخیز آالزارچای طی سالیان متمادی دچار یبا توجه به این که حوضه اشاره کرد.( 1931ن )برو

کاهش مخاطرات  در راستایخیزی این حوضه خسارات جانی و مالی به همراه داشته است، لذا در این پژوهش به بررسی سیل

 پرداخته شد.سیل 

 منطقه و روش مورد مطالعه -2
در شرق شهرستان گرمی واقع در استان عرض شمالی  93° 11'و طول شرقی  83°11' در آبخیز آالزارچای یحوضه

مربع )به لحاظ  کیلومتر 111دهد. این حوضه دارای مساحت حوضه را نشان می ( موقعیت1ل )شک ،اردبیل قرار گرفته است

متر در بخش جنوب و طول  1311ایی و حداکثر بخش انته متر در 921های متوسط(، ارتفاع حداقل مساحت، جزء حوضه

های تالش در مرز ایران و جمهوری آذربایجان سرچشمه باشد. این حوضه از ارتفاعات کوهکیلومتر می 11آبراهه اصلی حوضه 

 (.1932کندی، )جعفری حسی فصلی است. یگیرد و یک رودخانهمی

 
                                                
1. Tanaka 
2. Mendoza 

3. Amoateng 
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 یآبخیز آالزارچا ی( موقعیت حوضه1شکل)

های حوضه و روش 1به منظور تعیین زمان تمرکز 1در این تحقیق، منابع اسنادی و استفاده از معادله گرپیچ روش پژوهش

زمان تمرکز، حداکثر زمانی است که طول  باشد.های فاقد آمار میای سیالب در حوضهی حداکثر دبی لحظهتجربی محاسبه

م 1381تمرکز برسد. در سال  یی خود را طی کرده و به نقطهمسیر هیدرولوژیک ،حوضه یکشد تا آب از دورترین نقطهمی

کوچک را برای تخمین زمان تمرکز ارائه داده است. این روش  یحوضه 1های حاصل از ای را بر اساس دادهکرپیچ معادله

حوضه که جزء با توجه به مساحت ک و متوسط قابلیت کاربردی دارد. هائی با مساحت کوچزمان تمرکز در حوضه یمحاسبه

 کرپیچ است: یبیانگر معادله (1) یرابطهباشد از این فرمول استفاده شد. های متوسط میحوضه
tc = 0.949(L

3
/H)

0.385

اختالف ارتفاع بلندترین و پایین Hاصلی به کیلومتر،  یطول مسیر آبراهه Lزمان تمرکز به ساعت ،  tc ،باال یرابطهدر 

-های فاقد آمار )حوضهای سیالب در حوضهحداکثر دبی لحظه یهای تجربی محاسبهروش حوضه به متر است. یترین نقطه

آبی  یسیل طرح )سیالبی که بر اساس آن طراحی یک سازه یهای محاسبهاز روش ،ندارد( 9هایی که آمار اندازه گیری دبی

ی حداکثر دبی خصوصیت فیزیکی حوضه، مانند وسعت به محاسبه ها با استفاده ازباشد. این روششود( میانجام و اجرا می

، 8، به بررسی روش کریگرای سیالبی حداکثر دبی لحظهمحاسبههای روشبین پردازد. در این پژوهش از می ای سیالبلحظه

کشور و روش مایر در های آن های کریگر و فانینگ در آمریکا براساس آمار حوضهروش پرداخته شده است. 1و مایر 1فانینگ

که این حوضه فاقد با توجه به این کیلومتر مربع بیشتر باشد، ارائه شده است. 11ها از  هائی که وسعت آنآمریکا برای حوضه

ای در حوضه حداکثر دبی لحظهتعیین ها جهت کیلومتر مربع دارد از این روش 11باالی  وسعتسنجی بوده و ایستگاه دبی

 آورده شده است: به ردیف ی هر کداممحاسبه های( روش8و 9، 1)روابط در  استفاده شد.
Qp = 130(0.386 A) 

0.894(0.386 A)-0.08

Qp = 2.64 A 
0.8

= 175A 0.5 
QP 

 .(1931)علیزاده،  دبی سیالب برحسب متر مکعب در ثانیه است Qp مساحت حوضه به کیلومتر مربع و  Aدر روابط باال، 

 یافته ها -3
آبخیز آالزارچای، با افزایش  یگیری بخشی از اراضی اطراف حوضههای تحقیق در بخش اسنادی، حاکی از سیلیافته

، 1921، 1928، 1921، 1912، 1911های د مطالعه طی سالیان متمادی ) اعم از سالموری باشد. در حوضهآبدهی رودخانه می

جمله تلفات دام و  رخ داده که منجر به خسارات جانی و مالی از های مهیبیسیالب ،(1932کندی، جعفری حسی)( 1931

خیزی حوضه، ورود بادهای غربی، پر فشار عوامل اقلیمی مؤثر در بارش و سیلهای زراعی شده است. از جمله خسارت به زمین

بهار با ذوب برف ارتفاعات و وقوع های مدیترانه در فصول پائیز و زمستان و افزایش گرمای هوا در فصل سیبری و سیکلون

خیزی حوضه را در این فصول افزایش داده است. در فصل باشد که پتانسیل سیلهای رگباری آذربایجان در این فصل میبارش

( درصد 1)شکل رسد. در ل میخیزی حوضه به حداقمقدار بارش و سیل ،آزور به منطقه یتابستان با نفوذ پرارتفاع جنب حاره

                                                
1. Kirpich 
2. Time of Concentration 
3. Ungauged Catchment 
4. Careager 
5. Fanning 
6. Mayer 
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 فصلی حوضه آورده شده است.  بارش

 
 ((9منبع مقادیر شکل: )) ی آبخیز آالزارچای( درصد بارش فصلی حوضه2شکل)

%( و 12%(، فصل پائیز )11%(، فصل زمستان )11( بارش حوضه در فصل تابستان کمترین مقدار )1با توجه به شکل )

اقتضای مقدار بارش نیازمند اقدامات امنیتی متناسب، جهت %( را داراست که در هر فصل به 89فصل بهار بیشترین مقدار )

 شناسی و ژئومورفولوژیکی حوضهی آبخیز آالزارچای، مربوط به ویژگی زمینخیزی حوضهعامل دیگر سیل کنترل سیالب است.

 است.حوضه است که نیازمند عملیات مهندسی و عمرانی هم چون احداث سد و بندها در  مانند جنس خاك و شکل حوضه

های خیزی حوضه مربوط به بخش انسانی، در تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم رودخانه در ایجاد زمینعوامل سیل

آب در مواقع  طبیعی سرعت یکشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز، از بین بردن پوشش گیاهی )که به عنوان کاهنده

 نبودریزی جامع در زمینه آبخیزداری و  دام و عدم برنامه یسوخت و علوفهتوسط مردم بومی جهت تهیه سیالب کاربرد دارد(، 

عی حوضه از جمله عوامل ه است. ویژگی طبیهای دبی سنجی در حوضه به منظور حفاظت از منابع خاك و آب حوضایستگاه

ی وضه اثر می گذارد. در محاسبهدر حای سیالب لحظه اقلیمی و ژئومورفولوژیکی و عوامل انسانی بر زمان تمرکز و حداکثر دبی

دقیقه نهایت زمانی  92ساعت و  1بر اساس نتیجه،  دهد.را نشان می (hr 92/1)کرپیچ مقدار  یزمان تمرکز با استفاده از معادله

های . بنابراین در زمان وقوع بارندگیخروجی حوضه برسد یکشد تا آب از بلندترین ارتفاع حوضه به نقطهاست که طول می

در زمان  ب و یا اقداماتی جهت کاهش خساراتشدید و طوالنی مدت، زمان مذکور برای ایجاد حداقل تمهیدات کنترل سیال

وقوع سیالب اندك بوده و نیازمند اقدامات مدیریتی قبل وقوع سیالب جهت کاهش سیل و به حداقل رساندن خسارات است. 

کریگر، فانینگ و مایر با ترتیب برابر با ای سیالب در معادالت ی لحظهحداکثر دب یهای تجربی محاسبهنتایج حاصل از روش

m3/s 31/132 ،m3/s 81/111و m3/s  1311 است. نتایج این معادالت حدودی از حداکثر دبی )و نه نتیجه دقیق( را ارائه می-

از میانگین معادالت استفاده  یا فرضاًدهند و این بسته به نظر هیدرولوژیست دارد که چه ترکیبی از معادالت را انتخاب کند و 

در نتایج مذکور از رویکرد  باشد.می m3/s 81/221آبخیز آالزارچای، میانگین مقادیر سه معادله، برابر با مقدار  یکند. در حوضه

-م دبی لحظهای سیالب در معادله کریگر تا کمترین مقدار در میانگین مقادیر، به هر وجه حاکی از ماکزیمبیشترین دبی لحظه

ت جامع جهت کنترل ی مورد مطالعه است که نیازمند تمهیداای سیالب در هر ثانیه در مساحت هر متر مکعب در حوضه

  ( آورده شده است.1)جدول در  های مطالعه شدهسیالب و خسارات ناشی از آن است. نتایج روش

 آبخیز آالزار چای یای سیالب در حوضهلحظه زمان تمركز و حداكثر دبیی محاسبهنتایج حاصل از   (1)جدول 
 مقادیر حاصل شده عنوان روش روش مورد بررسی

 hr 92/1 روش کرپیچ زمان تمرکز

 

 ای سیالبحداکثر دبی لحظه

 m3/s 31/132 روش کریگر

 m3/s 81/111 روش فانینگ

 m3/s  1311 روش مایر
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آبخیز آالزارچای با انجام اقدامات فنی و مدیریت بحران مانند، احداث سد  یخیزی حوضهبا توجه به پتانسیل باالی سیل

در خروجی حوضه، ایجاد پوشش گیاهی در اطراف حوضه جهت مهار سیل، جلوگیری از عدم ورود به حریم حوضه و اقداماتی از 

ریزی مناسب و به جا، آب حاصل نامهتوان از هدر رفت منابع آب و خاك حوضه و پیرامون آن جلوگیری کرد و با براین قبیل می

خسارات جانی،  در این حوضه هر سیلپژوهش  با توجه به بخش اسنادیِرا به مصارف کشاورزی، شهری، صنعتی رساند. زیرا 

 انجامیده است.مالی داشته و به فقر ساکنین اطراف حوضه 

 گیرینتیجه -4
پرداخته است. این حوضه در سالیان متمادی دچار سیالب  آبخیز آالزارچای یخیزی حوضهتحقیق حاضر به بررسی سیل

های مهیبی شده که خسارات جانی و مالی را به همراه داشته است. روش مطالعه در پژوهش حاضر استفاده از منابع اسنادی و 

های بیان شده حاصل از روش باشد. نتایجای سیالب میبا روش کرپیچ و حداکثر دبی لحظه زمان تمرکز حوضه یمحاسبه

 نیازمند اقدامات عمرانیحاکم  اقلیمی وژئومورفولوژیکی  شرایط آبخیز آالزارچای به لحاظ یبیانگر این مهم است که حوضه

ای نگر زمان تمرکز کم آب و دبی لحظهای سیالب بیاسی زمان تمرکز و حداکثر دبی لحظهمورد مطالعه در برر ی. حوضهاست

( 1933(، رحیمی )1112زا و همکاران )دوچون منگرانی هم سیالب در داخل حوضه است. نتایج تحقیق با نتایج پژوهشباالی 

های آبخیز در و فقر ساکنین اطراف حوضه( مبنی بر خسارات اجتماعی و اقتصادی 1931رحیمی و رحیمی داشلی برون )و 

عوامل  ، بیشتریل را در حوضه مورد مطالعه را به یک ضعف تبدیل کردهای که سدر یک راستا قرار دارد. نکته سیلزمان وقوع 

تی از بستر ها و استفاده از قسمیطبیعی حاکم بر حوضه نبوده بلکه عوامل انسانی مانند تجاوز به حریم حوضه با تغییر کاربر

های زراعی و یا استفاده بیش از حد از مراتع پیرامون حوضه که منبع طبیعی کاهش سرعت سیل است، حوضه به منظور فعالیت

های دبی سنجی در با از بین بردن عوامل مذکور و ایجاد ایستگاهمنبع آب غنی حوضه را به یک بحران بدل کرده است. لذا 

 ورت نیاز از سد و بندها استفاده کرد تا ضمن حفاظتتواند به تخمین مقادیر آب خروجی حوضه کمک کرده و در صحوضه می

 منابع آب موجود در حوضه خسارات سیل را به حداقل رساند. از
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Investigating the Risk of Floods and Flooding in the Alazar Chai 

Watershed Basin 
Abstract 
The Present Study Investigates the Alazar Chay Watershed Flood Formation which has been affected 

by Severe Flood events with Many Financial and Financial losses. The Methods used include available 
Documentary Resources, Kirpich method to calculate the Time of Water Concentration in the Basin, 

and the Experimental Methods of Calculating the Instantaneous Flood discharge in the Basins with no 

discharge Statistics. The Results of This Research indicate the role of natural factors and human 
factors in increasing the potential of flood-lands of Alazar Chay Watershed. As the Results of the , 

Kirpich, Krieger, Fanning and Meyer Methods indicate the low water concentrations in the basin and 

the high instantaneous flood discharge in the basin. Therefore, Management measures such as dam 

Construction at the mouth of the basin, or Estimation of Water Availability in the basin, and 
Prevention of Land degradation and and use change in the Basin, are Necessary to reduce the damage 

caused by Floods in Alazar Chay Watershed Basin. 

Keywords: Flooding,Watershed, Alazar Chay, Water Time of Concentration,Output  

Instanta- 

neous Flood 
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