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آبریز دریاچه   بررسی اثر تغییر کاربري اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه

 ارومیه (مطالعه موردي: زیرحوضه صوفی چاي مراغه)
. ساالر سرکشی. مهدي ماجدي اصلجواد محدثی  

فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه دانشکدهدانشجوي کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت منابع آب،  -*1  

  و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه یار استاد -2

  مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغهرشته کارشناسی ارشد دانشجوي   -3

 چکیده 

تغییرات کاربري اراضی در یک حوضه آبریز، در فرآیندهاي هیدرولوژیکی در آن حوضه آبریز اثر گذار خواهد بود. و تعادل 

هاي هیدرولوژیکی حوضه آبریز ساروق چاي در حوضه کند. در این تحقیق، تغییر مؤلفهطبیعی جریان آب را مختل می

مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین  1393و  1387هاي اضی در سالآبریزدریاچه اورمیه در نتیجه تغییرات کاربري ار

با ضریب تفکیک  1393و  1387هاي در سال +ETMاي تغییرات کاربري اراضی حوضه آبریز ساروق چاي، تصاویر ماهواره

نوع  4بندي نظارت شده به به کار گرفته شدند که با استفاده از طبقه  ENVI 5.3 افزارمتر و با بهره گیري از نرم 30مکانی 

مراتع  بندي، اراضی با کاربري باغی و دیمی با افزایش مساحت و کاربريبندي گردیدند. با توجه به این طبقهکاربري طبقه

اراضی بر سیکل هیدرولوژي و  رو شدند. جهت بررسی تاثیر تغییرات کاربريمتراکم، متوسط و ضعیف با کاهش مساحت روبه

استفاده شد.   HEC-HMSها، از مدل هاي بیالن هیدرولوژیکی حوضه آبریز مورد بررسی و تحلیل این ارتباطکمیت مؤلفه

، افزایش تلفات اولیه، کاهش ارتفاع و ضریب رواناب، کاهش دبی حداکثر CNنتایج این مدل به صورت کاهش شماره منحنی 

هاي چاي و کاربري اراضی محدوده آن را بر مؤلفه صوفیبوده که تاثیر تغییرات مورفولوژیکی رودخانه و کاهش دبی متوسط 

 .سیالب به خوبی روشن است

  

  اي، شماره منحنی، مراغهصوفی چاي، تغییرات کاربري اراضی، ، دریاچه ارومیه، تصاویر ماهواره: کلیدي واژگان

 

 مقدمه

هاي جانی و مالی  هاي طبیعی است که در سال هاي اخیر فروانی وقوع آن روند افزایشی داشته و خسارت رواناب از جمله مخاطره

از جمله  کههاي مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده است. عوامل متعددي در بروز رواناب یک منطقه موثر است  آن هر ساله بخش

هاي  ی همچون مقدار، شدت و توزیع زمانی و مکانی بارندگی اشاره کرد، عالوه بر این تحت تاثیر ویژگیتوان به وقایع اقلیم می آنها 

هایی  در هر حوضه آبخیز مناطق و زیر حوضه هاي انسلنی و تغییر کاربري اراضی نیز قرار میگیرد. مختلف حوضه آبخیز مانند دخالت

و یا نزدیک به رودخانه اصلی حوضه باشند. و با توجه به اینکه وقوع  بحرانی بودهتري دارندکه داراي شرایط   داراي اولویت بیش

ها از  هاي ناشی از آن روند افزایشی پیدا کرده، به همین دلیل تعیین مناطق سیل خیز و اولویت بندي زیر حوضه سیل و خسارت

  ..ه موثر باشدو برنامه ریزي هر چه بهتر حوزتواند در مدیریت  نظر پتانسیل سیل خیزي می

بیش از پیش احساس  ابع آبی ریزي من ، مدیریت و برنامهها در ایران و ادامه روند خشکسالی روزه با توجه به کاهش میزان بارشام

در مناطق  مانند تغییرات اقلیمیو شرایط طبیعی  تغییر شرایط غیر طبیعی همچون دخالت هاي انسانیاز انجا که اگر  شود.  می

براي پیدا کردن شود. به همین دلیل  گیري تمامی عوامل بسیار سخت می مختلف  یک حوضه آبخیز  زیاد باشد، کنترل و اندازه
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. مطالعات مختلفی در این زمینه در [2]هاي هیدرولوزیکی استفاده کرد توان از انواع مدل هاي موجود می روابط مختلف بین پدیده

  .توان به موارد زیر اشاره کرد جهان انجام شده است که میایران و سایر نقاط 

هاي آبخیر و تعیین مناطق مولد سیالب  در تحقیقی به بررسی پتانسیل سیل خیزي حوزه ،[4]نشین و همکاران شعبانی باز

ه تعیین شد که در این هاي متعدد به عنوان منطقه مورد مطالع پرداختند ، که در این تحقیق ، حوزه آبخیز نکا به دلیل وقوع سیل

-HECسنجی مدل به دست آمده از هاي مختلف محاسبه شده و بعد از وا تحقیق ابتدا هایتوگراف بارش به ازاي دوره بازگشت

HMS   وهمچنین هاي حوضه آبخیز نکا  راي هر یک از زیرحوزهها، هیدروگراف سیل خروجی ب پارامترو تخمین مقدار بهینه شده

نتایج این تحقیق  شبیه سازي شد.  HEC-HMSهاي مختلف توسط  ی از کل حوزه به ازاي دوره بازگشتهیدروگراف سیل خروج

ها نیست  و عواملی همچون موقعیت  ها در پتانسیل سیل خیزي کل حوزه فقط تحت تاثیر مساحت آن نشان داد که سهم زیرحوزه

ها  و همچنین روند یابی سیل در رودخانه اصلی نیز در  تعیین رژیم سیالبی حوزه تاثیر قابل توجهی دارند. در  مکانی زیرحوزه

ترین تاثیر را در سیل خیزي حوزه آبخیز  ، بیشهاي میانی حوزه قرار دارند  هایی که در قسمت دید  که زیرحوزهنهایت مشاهده گر

 تولیدي اوج و حجم رواناب یجاغرق در دب یزآبخ يهاحوضه یرمشارکت ز یینتعدر پژوهشی با عنوان  ،[1]آذري و همکاراندارند. 

مشارکت آن در  از هر زیرحوضه و بررسی میزان منظور تعیین میزان سیالب خروجی بهیالب، در کنترل س يبند یتبه منظور اولو

بارش و  و اطالعات آوري آمار پس از جمع  HEC-HMSاستفاده مدلبا اي از حوضه آبخیز جاغرق در استان خراسان رضوي بازه

مشاهده واقعه رگبار و سیالب  5ها، از ههواشناسی و هیدرومتري داخل و خارج حوضه و کنترل داد هايسیالب مربوط به ایستگاه

خاك و نوع با استفاده از اطالعات وضعیت پوشش گیاهی، سپس . نمودندواسنجی و اعتبار سنجی مدل استفاده  ، به منظورشده

به منظور بررسی میزان مشارکت و و  حوضه استخراج خاك اراضی CN در سامانه اطالعات جغرافیایی نقشهاراضی  کاربرينقشه 

 مدل وارد و با حذف متوالی سال حوضه به 50و  20، 10هاي ها، هیتوگراف بارش مربوط به دوره بازگشتاولویت بندي زیرحو ضه

 در دبی اوج و حجم سیالب خروجی از حوضه مورد نظر تعیین شد. ثیر آناسازي، میزان ت هاي مختلف از جریان شبیهزیرحوضه

 20حجم سیالب براي دوره بازگشت معمول  درصد کاهش 98/65 دبی اوج و درصد کاهش 16/66 نتایج مطالعه نشان داد که

هاي مشرف به خروجی حوضه اولویت نخست در میانی بوده و حال آن که یکی از زیرحوضه زیرحوضه باالدست و 4سال متعلق به 

 هاي صحیح مدیریتده امکان تبیین سیاستنتایج به دست آم ازاي واحد سطح را عهده دار بوده است. سیالب به تولید و مشارکت

  هاي بحرانی در منطقه مورد مطالعه را به خوبی فراهم آورده است.سیالب از طریق مدیریت زیرحوضه

براي به دست آوردن   THACRESو  HEC-HMSازدو روش و مدل ،  [5]جام شده توسط ابوشاندي و همکاراندر مطالعه ان

آوردن یک مدل یکپارچه و کاربردي به منظور پیش بینی هر چه بهتر حجم رواناب و سطوح رخ داده در حوضه استفاده شده است. 

براي شبیه سازي شامل نقشه نوع خاك حوضه، کاربري اراضی، نوع پوشش گیاهی،  HEC-HMSهاي استفاده شده در مدل  داده

هاي یک ساعته استفاده  هاي بارش باران در قالب بارندگی هم از داده IHACRECهواشناسی بوده و در مدل هاي  نقشه شیب و داده

گردید. در دسترس نبودن اطالعات هیدرولوژیکی براي حوضه موجب عدم برنامه ریزي  و مدیریت منابع آب در منطقه شده است 

جهت تامین آب منطقه و مدیریت آن به ویژه در بخش کشاورزي و هاي بارش منطقه (رواناب)  به همین دلیل شبیه سازي جریان

باشد. با توجه به نقشه خاك حوضه، بیشتر منطقه حاوي مقدار زیادي آهک  بوده که  همچنین کاهش خطرات احتمالی ضروري می

و مقایسه آن با سالهاي  1992این یکی از عوامل تشدید کننده رواناب در منطقه می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از سال 

کاهش پیدا کرده است که این تغییرات ناشی از  1.2به  7.6مشخص شد که میزان رواناب تولیدي در منطقه از  2008تا  2001

هاي خشکسالی در منطقه باشد.  توسعه شهر نشینی، افزایش فعالیت کشاورزي در منطقه بخصوص در باال دست حوضه و رویداد

بیشتر از پارامترهاي دیگر بوده، ولی  HEC-HMSهاي شبیه سازي شده نشان داد میزان تلفات اولیه در روش  نتایج مقایسه مدل
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اند. همچنین از نتایج مطالعه مشخص شد که  تقریبا تمامی پارامترها تاثیر یکسانی بر خروجی مدل داشته IHACRECدر مدل 

  .هاي خشک و نیمه خشک دارند ي حوضهتوانایی خوبی براي شبیه ساز IHACRECو  HEC-HMSهاي  مدل

براي شبیه سازي بارش حوضه بالیجور ناال استفاده  HEC-HMSدر تحقیق خود از مدل هیدرولوژیکی  ، [6]کیشور وهمکاران

هاي پیش پردازش شده مشخص شد که ناهمواري حوضه باال بوده و توزیع بارش در منطقه بسیار  کردند. با توجه به نقشه ها و داده

دهد.  پایدار است به همین دلیل سرعت جریان آب در منطقه بیشتر شده و به واسطه آن فرسایش شدید خاك در حوضه رخ مینا

رواناب  _باشد، به همین دالیل پیش بینی بارش  همچنین از آنجایی که تولید محصوالت کشاورزي منطقه کامال وابسته به بارش می

( مدل  DEMشود. با در دست داشتن نقشه  ك منطقه بیش از پیش احساس میحوضه و مدیریت بارندگی و حفاظت از خا

هاي توپوگرافی ، نقشه شیب، تعیین انواع خاك حوضه، نقشه کاربري اراضی، شبکه هاي  ارتفاعی رقومی) حوضه اقدام به تولید نقشه

، مسیر یابی جریان از  SCSیدروگراف واحد زهکشی و... براي حوضه آبریز شد. در این مطالعه براي محاسبه حجم رواناب از روش ه

و روش دوره بازگشت بر  SCSروش ماسکینگام، و محاسبه سرعت اوج رواناب و جریان پایه به ترتیب از روش هاي شماره منحنی 

اشت هاي مرطوب رواناب روزانه برد و همچنین داده 2013تا  2010هاي ثبت شده روزانه در حوضه از سال  اساس داده هاي بارش

رویدادد تصادفی بارش  24هاي مستقر در حوضه شد. همچنین براي کالیبره کرده و اعتبار سنجی مدل از  شده توسط ایستگاه

هایی مانند عمق رواناب، حداکثر دبی شبیه سازي شده و رطوبت اولیه استفاده شد، که نتایج کالیبراسیون نشان داد  حوضه و پارامتر

ي واقعی و شبیه سازي شده وجود دارد. بنابراین براي کاهش این اختالف اقدام به بهینه سازي پارامتر ها اختالف زیادي میان داده

شد وسپس با استفاده از پارامترهاي بهینه سازي شده، مدل دوباره کالیبره  HEC-HMSهاي مورد استفاده با ابزارهاي موجود در 

در این  HEC-HMSشده و میزان اختالف به شدت کاهش یافت. در نهایت نتایج شبیه سازي و صحت سنجی توسط مدل 

راي محاسبه رواناب، هاي کم و حتی بدون آمار وب هایی با داده براي حوضه HEC-HMSمطالعه نشان داد که مدل هیدرولوژیکی 

  کاربردي باشد.

  مواد و روش

  معرفی منطقه مورد مطالعه

با  واقع شده است. این زیرحوضه  و تقریبا در قسمت شرق دریاچه ارومیه ن آذربایجان شرقیدر استا مراغه صوفی چاي زیر حوضه 

و در حد فاصل طولهاي تفاعات تشکیل داده است درصد آن را ار 75درصد آن را دشت و  25کیلومتر مربع که  89/611 مساحت 

دقیقه  55درجه و  37دقیقه تا  15درجه و  37هاي جغرافیایی  دقیقه و عرض 25درجه و  46دقیقه تا  40درجه و 45جغرافیایی

  .[3]باشدمتر از سطح دریا می 1767و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  شمالی قرار گرفته
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  صوفی چاي در حوضه آبریز دریاچه ارومیه . موقعیت زیرحوضه1شکل 

  

  تعیین خصوصیات فیزیوگرافی حوضه

از مهم ترین خصوصیات  شوند، هاي توپوگرافی  و هیدرولوژیکی تعیین می اکثر خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه با استفاده از نقشه

موجب تواند  ها می اشاره کرد، که این ویژگیتوان به مساحت، شکل، ارتفاع، شیب، تراکم وزهکشی و غیره  فیزیکی یک حوضه می

 رقومی ها از روي نقشه در این تحقیق  خصوصیات فیزیوگرافی زیر حوضه اي شوند. پیدایش انواع آب و هواي موضعی یا منطقه

استخراج شده است، بدین صورت که ابتدا با استفاده از نقشه   HEC-GeoHMS) و با استفاده از نرم افزار الحاقیه DEMارتفاع ( 

DEM2شده است( شکل  تقسیم  حوضه زیر  39به ورد نظر ، حوضه م.(  
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  چايصوفی هاي. زیرحوضه2شکل 

ب جهت جریان آبه ترتیب نشان دهنده  . این نقشه)3( شکل استخراج شدند و نقشه تجمعی جریان سپس نقشه جهت جریان 

  باشند.می سلول به سلول مجاور و مسیرکلی جریان حوضه موجود هر

  
  . نقشه تجمعی جریان و نقشه جهت جریان3شکل 

  نقشه کاربري اراضی زیرحوضه مورد مطالعه

باشد. در این تحقیق براي بررسی ها قابل استخراج میهرکدام از  کاربريدر نقشه کاربري اراضی یک منطقه، مساحت و موقعیت 

-استفاده شد. با استفاده از نرم 1393و 1387هاي ي لندست در سالکاربري اراضی منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهوارهتغییرات 

برداري شد. نتیجه این  شده نمونهبندي نظارتدر نهایت با روش طبقههاي تصویري مورد نظر انجام شد. پردازش ENVI 5.3افزار 

       ). 1هاي الزم مساحت هر کاربري محاسبه شد(جدول قرآخوانی شد. بعد از انجام ویرایش Arc GISافزار بندي به نرمطبقه

درصد مساحت تغییر   1393مساحت سال   1387مساحت سال کاربري 
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 1393و 1387هاي سهم مساحت انواع کاربري اراضی حوضه در سال-1جدول

 
+ و 107/1به ترتیب با افزایش  1393نسبت به سال  1387در سال  )، مساحت اراضی باغ و زراعت دیمی1با توجه به جدول(

به صورت نقشه  داشته است. نتیجه این تغییرات -01/2رو هستیم و از طرفی هم مساحت مراتع ضعیف کاهش درصدي روبه +9/0

  باشند.قابل مشاهده می 5و4به ترتیب در شکل  1393و  1387هاي کاربري اراضی براي سال

  

  

  1387. نقشه کاربري اراضی سال 4شکل   

  

  

  یافته  هکتار  درصد  هکتار  درصد  اراضی

  +107/1  13/1845  987/3  11/1334  88/2  باغ 

  0  31300  63/67  31300  63/67  شهر

  +9/0  82/1369  96/2  8/953  06/2  دیمیزراعت 

  -01/2  81/11762  41/25  85/12689  42/27  مراتع ضعیف
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  1393. نقشه کاربري اراضی سال 5شکل 

رواناب میزان تاثیر تغییرات کاربري اراضی در رواناب خروجی از حوضه آبریز مورد مطالعه قرار -سپس با به کارگیري مدل بارش

هاي سه واقعه بارش رگباري در تاریخاستفاده شد. در این پژوهش از HECHMSرواناب از مدل -براي ارائه مدل بارش گرفت.

 SCSاستفاده شده است. براي ارائه مدل بارش رواناب از روش شماره منحنی  07/09/1393، 02/03/1392، 24/08/1391

روز  3هر زیرحوضه به صورت وزنی بر اساس مساحت هر واحد همگن، با توجه به میزان بارندگی CN استفاده شده است. مقدار

 1393و  1387هاي براي منطقه مطالعاتی در سال CNیانگین وزنی قبل براي وضعیت رطوب پیشین خشک محاسبه شد. م

  ).2استخراج شده است( جدول 

  

  

  1393و 1387هاي و تغییرات آن در سال CNمیانگین وزنی -2جدول

  یابی رودخانهروند

در روش ماسکینگام به ترتیب با استفاده   K ,X چاي از روش ماسکینگام استفاده شده است. ضرایببراي روندیابی رودخانه صوفی

  به دست آمد. 2و1از روابط 

 =X        . 1رابطه 
 �.��

����
 =K .2رابطه                                                       

�

�
  

پیشنهاد شده  ASCEباشند. این روابط توسط سازمان به ترتیب طول جریان و سرعت متوسط جریان می vو  Lدر این روابط 

  باشد.بر حسب ساعت می K واحد ضریب است. 5/0 - 0باشد که دامنه تغییرات آن بین عددي بدون واحد می Xاست. ضریب 

  

  

تاریخ بارش 

  رگباري

X=
�.��

����
          K=

�

�
        

در سال  CNمیانگین وزنی  اسم حوضه آبریز

1387  

در سال CN میانگین وزنی

1393  

تغییرات در میزان میانگین 

  وزنی

  -83/0  87/54  70/55  حوضه آبریز صوفی چاي
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24/08/1391  26/0  12/3  

02/03/1392  289/0  25/2  

07/09/1393  251/0  34/2  

  براي هر بارش رگباري K,Xمقدار  -3جدول 

  

  نتایج و بحث

، CNکاهش داشته است. بنابراین با کاهش  1387نسبت به سال  1393در سال  CNمحاسبات نشان داد که میانگین وزنی 

رابطه مستقیم وجود دارد. در  CNرواناب خروجی از حوضه نیز کاهش خواهد داشت. بین رواناب ایجاد شده از حوضه و مقدار 

باشد. از حوضه میو در نتیجه کاهش رواناب خروجی  CNها و مزارع دیمی باعث کاهش حوضه مطالعاتی افزایش در مساحت باغ

، سطح زیر کشت باغات  و سطح زیر کشت مزارع دیمی به ترتیب 1387نسبت به سال  1393) در سال 1با توجه به جدول( 

اختصاص یافته به باغ و مزارع دیمی به مراتب کمتر از مقدار اختصاص یافته    CNدرصد افزایش داشته است. مقدار  9/0و  107/1

خواهد بود. کاهش در میزان  CNد. در نتیجه افزایش مراتع دیمی و باغ باعث کاهش در میانگین وزنی باشبه مراتع طبیعی می

  شود.باعث کاهش میزان رواناب خروجی از حوضه آبریز می  CNمیانگین وزنی 

نسبت به  1387دهد که در سال نشان می HEC HMSنتایج تاثیر تغییرات کاربري اراضی بر دبی خروجی از حوضه در مدل 

). به طوري که تغییرات کاربري اراضی از 4ها دبی اوج و حجم دبی خروجی کاهش یافته است(جدول براي تمام بارش 1393سال 

چاي، به طور متوسط به صوفی و حجم سیالب در حوضه آبریز باعث شده است که میزان دبی اوج سیل 1393تا سال  1387سال 

ي مورد مطالعه تغییرات کاربري اراضی با ایجاد توان بیان کرد که در طی دوره. به طور کلی میدرصد کاهش یابد 1/5و  5/5ترتیب 

پذیري منطقه(تغییر در شماره منحنی) موجب ایجاد تغییراتی در دبی اوج و حجم سیالب شدند و این تغییراتی در میزان نفوذ

  د.نتیجه با نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه هماهنگی دار

  تغییرات دبی اوج و حجم دبی خروجی - 4جدول 

  حجم(هزار متر مکعب) دبی اوج(مترمکعب بر ثانیه)  تاریخ  واقعه سیل

1387  1393  1387  1393  

1  24/08/1391  1/10 5/9 7/275  7/260  

2  02/03/1392  5/13  9/12  2/398  4/383  

3  07/09/1393  2/17  3/16  7/390  5/369  

  گیرينتیجه

 
ترین تغییر کاربري اراضی به ترتیب شامل زراعت دیمی توان گفت بیشبا بررسی نتایج به دست آمده، میدر زمان شروع رواناب  اول

  را باعث شده است. باشد که افزایش نفوذ آب به خاك و در نتیجه افزایش تلفات و باغ می

اراضی در حجم رواناب محدوده مورد مطالعه بود، مدل  با توجه به هدف پژوهش که در نظر گرفتن نقش و تاثیر تغییر کاربري

HEC-HMS  هاي ها، امکان وارد نمودن ویژگیجهت تحلیل این ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت. علت انتخاب این مدل

و یا  بنديکاربري اراضی، بارش، خصوصیات فیزیکی و فیزیوگرافی حوضه آبریز ساروق چاي بود. نتایج حاصل از بحث طبقه

دهد. با به دست آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی به همراه رواناب برآورد شده، بحث ارتباط این دو متغیر را بخوبی نشان می

توان فهمید که تغییرات کاربري اراضی در یک حوضه آبریز چه تاثیراتی بر رواناب خروجی از حوضه دارد. از آمدن این نتایج می
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یابد. در نتیجه اگر بین احت باغ در یک حوضه آبریز، مصرف آب کشاورزي در آن حوضه هم افزایش میطرفی هم با افزایش مس

ریزي الزم وجود نداشته باشد، مانند حوضه آبریز دریاچه ارومیه باعث کمبود منابع مصرف آب و رواناب ایجاد شده تعادل و برنامه

  شود.آبی می
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The investigation of the effects of the land use variation in the outlet discharge from the 
lake uremia basin (case study: Sofichay sub  

basin)  
 

Abstract 
The variations of the land use in the basin will affect the hydrological processes of the basin and subsequently the 
natural balance of the basin would be disturbed. In the present research, the changes in the hydrological components 
of Sofichay basin due to the land use variations (1387-1393) have been investigated. The Satellite images of the 
ETM+ with spatial resolution of the 30m have been operated using ENVI 5.3 software. As a result, by using 
classified method, for types of the land use were recognized in the Sofichay basin during (1387-1393). By 
considering the mentioned classification, the area of Garden and also the rain fed lands has been increased and 
reversely the area of the Rangelands was decreased. The HEC-HMS model was also operated to evaluate the effects 
of the land use variation in the hydrological cycles and components of the Sofichay basin. The mentioned changes 
have been imposed to the model by the curve number variation, and the consequences have been illustrated in the 
reductions of the water table, discharge coefficient, average flow, and the maximum discharges of the basin. 
Keywords: Sofichay basin; Land use variation;; Lake Uremia; satellite images; Curve number; Maraghe 


