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 ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری و پوشش گیاهی بر رواناب سطحی

 )منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز امامه(
 

 2، نگار ابراهیمی2یسهراب نهیتهم ،2یرحسنیم، مرضیه 1*یرستمنورالدین 

 (n.rostami@ilam.ac.irدانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم )نویسنده مسئول:  .1

 زدایی، دانشگاه ایالمبیابان ارشد کارشناس .2

 

 چکیده
ی آبخیز افزایش هاحوزهازدور به منظور تخمین رواناب های اخیر استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجشدر سال

کاربری  بر اساس فاکتورهایی مانند RSو  GISبه کمک  هیافته است. در این تحقیق، نقشه شماره منحنی حوزه امام

های ی، گروه هیدرولوژیکی خاک و شرایط هیدرولوژیکی تهیه گردید. نقشه کاربری اراضی حوزه با استفاده از دادهاراض

نگین شده در سه کالس کشاورزی، مرتع، مسکونی و بایر تعیین گردید. میابندی نظارتای و به کمک روش طبقهماهواره

برآورد گردید. نتایج  2/18و  9/12، 6/11به ترتیب،  2012و  2009، 1991های وزنی شماره منحنی حوزه برای سال

نشان داد طی این دوره مساحت تحت پوشش اراضی کشاورزی و مرتع کاهش و مساحت تحت پوشش اراضی مسکونی و 

 11/9و ضریب جریان سیالبی با مقدار  52/51ا مقدار شرایط رطوبتی متوسط ب در CN بایر افزایش یافته است. کمترین

در زیر  29/21و ضریب جریان سیالبی با مقدار  28/15در شرایط رطوبتی متوسط  CNو بیشترین  Am1در زیر حوزه 

 برآورد گردید. k4حوزه 

 

 ز امامهتغییرات کاربری، رواناب سطحی، ضریب جریان سیالبی، شماره منحنی، حوزه آبخی کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
عملیات کنترل فرسایش در درازمدت یک ورودی  های هیدرولیکی وبارش مولد رواناب در یک حوضه، برای طراحی سازه

باشد. تغییر در حجم رواناب و زمان توزیع آن نشان دهنده تغییرات دینامیکی اتفاق افتاده در یک حوضه است. مهم می

ده از زمین ممکن است از طریق تغییر در کاربری اراضی و پوشش بر روی مقدار و کیفیت ریزی و مدیریت ضعیف استفابرنامه

کاربری اراضی و نوسانات آن ازجمله عواملی هستند که بر چرخه طبیعی در اکوسیستم . [1،2،8،1،2] رواناب تأثیر منفی بگذارد

ی اراضی متناسب با تغییرات پاسخ هیدرولوژیکی حوزه هدف اصلی از مدیریت زمین، بررسی اثرات تغییر کاربر .[6] تأثیر دارند

است. تغییرات کاربری اراضی باعث تغییر در چرخه هیدرولوژیکی حوزه شده و در نتیجه باعث تغییر تعادل آب بین بارش، 

غیره بخشی از های کشاورزی، چرای آزاد و زدایی، تغییر در فعالیتشهرسازی، جنگل .[5] شوندتبخیر، نفوذپذیری و رواناب می

بنابراین یک مدل هیدرولوژیکی که اثر تغییر کاربری بر روی میزان رواناب را تعیین کند ؛ تغییر کاربری و پوشش گیاهی هستند

گیرد، روش شماره منحنی است. این روش، محاسبه مورد استفاده قرار می طور گستردهها که به الزم است. یکی از این مدل

 .[1] باشدیک واقعه باران در اراضی کشاورزی، جنگل و حوزه شهری می حجم رواناب سطحی برای

ثیر تغییر کاربری أتای در مطالعهدر زمینه تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی مطالعات زیادی انجام گرفته است. 

در برآورد  تحقیق ایند. روش منتخب گردیمطالعه ای در چین اناب سطحی در منطقهاراضی و پوشش گیاهی بر میزان رو

نوع خاک و کاربری اراضی بوده و عالوه بر این  ،اینکه پارامترهای مورد استفاده در روش فوق به علتبود  SCS روش ،رواناب

ها نشان دادند که با افزایش مناطق . آنراستازدور داهای ورودی برای مطالعات سنجشعنوان دادهای را بهسازگاری بالقوه

  .[9] یابدپوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی میزان دبی پیک سیالبی و رواناب به شکل مؤثر افزایش میکاهش ، شهرنشین
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بر رواناب حوزه آبخیز دریاچه مالوی در آفریقا  ای مناطق خشک به اراضی کشاورزیهتأثیر تبدیل جنگلای در مطالعه

تغییر کاربری مطالعه  .[10] افزایش سطح دریاچه شده استها باعث افزایش رواناب خروجی و جنگل %18که کاهش  نشان داد

کاهش مساحت اراضی جنگلی و افزایش مناطق شهری و بایر  کهه آبخیز چالوس رود نشان داد زاراضی بر مقدار رواناب در حو

ژیکی حوزه های بیالن هیدرولونقش تغییر کاربری اراضی بر مؤلفهبررسی  .[11] سبب افزایش عمق رواناب سطحی شده است

 .[12] افزایش پیدا کرده است 1812در سال  %1/61، به 1865در سال  %19/26که ضریب رواناب از  نیز نشان دادآبخیز کن 

بررسی اثرات  منظورتحقیق حاضر به  باشدیمی معرف و مهم کشور هاحوزهلذا با توجه به اینکه حوزه آبخیز امامه یکی از  

 اناب سطحی در این حوزه صورت گرفته است.تغییرات کاربری و پوشش بر رو
 

 هامواد و روش -2
 معرفی منطقه مورد مطالعه -2-1

 خیزه آبزحوی غربی هاحوضهکه در باالدست سد لتیان قرار دارد، از زیر  لومترمربعیک 86حوزه آبخیز امامه با مساحت 

 22′′شرقی و عرض جغرافیایی  21° 81′ 25′′تا  21° 82′ 82′′و بین مختصات طول جغرافیایی  شودیممحسوب  جاجرود

 .(1جاجرود است )شکل  -شمالی واقع شده و مهمترین رودخانه حوضه، رودخانه امامه  82° 26′ 26′′تا  ′21°82

 آبادراحتتنگه و کمرخانی و دو ایستگاه هواشناسی درجه یک در امامه باال و  باغاین حوضه دارای دو ایستگاه هیدرومتری 

ی جریان ایستگاه هیدرومتری کمرخانی )واقع در خروجی هاداده. در این مطالعه باشدیمگاه درجه دو در کلوکان و یک ایست

بندی حوزه به واحدهای هیدرولوژیک با توجه به وضعیت حوضه( مورد استفاده قرار گرفته است. در انجام این مطالعه، تقسیم

باشد. ه عنوان مبنا در نظر گرفته شده است که دارای چندین قسمت میهای موجود در منطقه بتوپوگرافی و شبکه آبراهه

 Amشوند که این حوزه مستقل بنام های مربوطه به رودخانه امامه وارد میقسمت شرق منطقه، حوزه مستقلی است که آبراهه

و یک واحد  Am4,Am3,Am2,Am1 Am6, Am5,های زیرحوزه، به نام 6مستقل به  طوربهنامیده شده است. این حوزه 

تقسیم شده است. قسمت غرب منطقه نیز حوزه  Am-intو  Am4-intواحد غیرمستقل بنام  2و  Am4-1هیدرولوژیک به نام 

شوند، این وارد رودخانه جاجرود می های آن پس از پیوستن به هم از غرب حوزه خارج شده ومستقلی وجود دارد که آبراهه

و یک واحد غیرمستقل بنام  K4,K3,K2,K1های زیرحوزه به نام 1طور مستقل به ین حوزه بهنامیده شده است. ا Kحوزه بنام 

K-int  تقسیم شده است. در شمال غرب حوزهK  های محدوده مطالعاتی وجود دارد که بنام 2نیزB  وH اند. نامیده شده

و یک واحد  B1به یک زیرحوزه به نام  Bریزند. محدوده مطالعاتی های هر دو محدوده به رودخانه جاجرود میآبراهه

و یک واحد غیرمستقل به نام  H1نیز به یک زیرحوزه به نام  Hتقسیم شده است. محدوده مطالعاتی  B-intغیرمستقل به نام 

H-int .تقسیم شده است 
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 روش تحقیق -2-2

 SCSهای تخمین رواناب، روش شماره منحنی یکی از روش های مختلفی برای محاسبه شدت رواناب وجود دارد.روش

 .[18] شودمحاسبه می 2و  1است. در این روش، ارتفاع رواناب حاصل از بارندگی به صورت روابط 

Q                                                                        P> 0.2                              )1(

           S                                                                                                   )2(
در این روابط:                  

Qمتر(: ارتفاع رواناب )میلی 

Pمتر(: ارتفاع بارندگی )میلی 

: S نگهداشت سطحی بیضر 

CN رواناب است که بین صفر تا صد متغیر بوده و با توجه به جدولی که توسط سازمان حفاظت خاک : شماره منحنی

های هیدرولوژیکی و شرایط رطوبت پیشین خاک بر اساس کاربری اراضی، پوشش، گروه ،[11] (1926و  1916) متحدهایاالت

 گردد.تهیه شده است، به صورت زیر تعیین می

 خاکهای هیدرولوژیک الف ـ گروه

 .[12]شوند تقسیم می Dو  C, B, Aها بر اساس پتانسیل تولید رواناب به چهار گروه بندی تمام خاکبر اساس این طبقه

 وری از زمینب ـ وضعیت بهره

در این زمینه عوامل متعددی که شامل نوع استفاده از زمین، عملیات اصالحی انجام شده و وضعیت هیدرولوژیکی است 

ترین آنها شامل مراتع، های مختلفی را مشاهده کرد که عمدهتوان حالتشود. از نظر نوع استفاده از اراضی مییدر نظر گرفته م

 باشند.میزراعی های دیمزارها، باغات و زمین

 ج ـ وضعیت هیدرولوژیک

باشد. وژیکی مناسب میاین عامل بیانگر توان تولید رواناب در یک منطقه بوده و چنانچه این توان کم باشد شرایط هیدرول

با  GISهای هیدرولوژیک خاک در محیط ابتدا نقشه کاربری اراضی و گروه (CN)جهت تعیین شماره منحنی  مطالعه در این

حال با توجه به  تعیین گردید. CNیکدیگر تلفیق شده و در هر واحد همگن از نظر کاربری و گروه هیدرولوژیک خاک مقدار 

ماره منحنی حوزه به صورت وزنی محاسبه شد که نتایج آن برای سه حالت رطوبتی مختلف در مساحت هر واحد همگن، ش

 ( آمده است.1جدول شماره )

 
 (: مقادیر شماره منحنی برای واحدهای مورد مطالعه در سه وضعیت رطوبتی1جدول )

مرطوب حالت   CNIII   متوسط حالت CNII   خشک حالت CNI واحد 

89.50 78.75 60.88 Am1 

90.45 80.46 63.36 Am2 

94.11 87.41 74.46 Am3 

92.77 84.81 70.10 Am4-1 

94.22 87.63 74.85 Am4-int 

93.50 86.22 72.43 Am4 

92.57 84.41 69.46 Am5 

93.09 85.42 71.10 Am6 

92.36 84.02 68.83 Am-int 

92.53 84.35 69.36 Am 

91.57 82.52 66.47 B1 

91.32 82.07 65.78 B-int 
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91.45 82.29 66.12 B 

91.56 82.50 66.44 H1 

90.38 80.33 63.17 H-int 

90.97 81.41 64.78 H 

92.67 84.61 69.78 K1 

93.30 85.83 71.78 K2 

93.63 86.47 72.85 K3 

94.17 87.53 74.68 K4 

92.29 83.87 68.60 K-int 

93.22 85.66 71.50 K 

 کل 68.86 84.04 92.37

 
برای کل حوزه به  CN یوزنیکنواخت نباشد باید مقدار میانگین  CNدرصورتی که شرایط حوزه از نظر عوامل مؤثر بر 

 محاسبه گردد: 8صورت رابطه 

   (8  )                                                                                          

 در این رابطه نیز

 سطح حوضه در CN وزنی نیانگیم :

 باشد CNi: درصد مساحتی از حوضه است که شماره منحنی آن 

 

 نتایج -3
 2012 و 2009، 1991های در سال Landsatماهواره در این پژوهش برای تعیین تغییرات کاربری حوزه از تصاویر 

، نقشه کاربری اراضی با استفاده از GISافزار ازدور و نرمهای سنجشن تکنیکاستفاده شد. با استفاده از این تصاویر و همچنی

 (.2گردید )شکل  هیته 1:20000 یتوپوگرافنقشه پایه 

 

 
 1991 ،(B)2009 ،(A)2012(C)های . نقشه کاربری اراضی برای سال2شکل 

 
تهیه شد. پس از تعیین نوع و  2012و  2009، 1991های زمانی نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه برای بازه

ارائه شده است. ضمنًا مقادیر  2 در جدولمساحت هر کاربری، مقادیر شماره منحنی نیز محاسبه گردید که نتایج به دست آمده 

 برآورد گردید. 2/18و  9/12، 6/11به ترتیب برابر با  2012و  2009، 1991های ضریب رواناب وزنی برای سال
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 بندی کاربری اراضیبقه(: ط2جدول )

CN )%( 2012سال  تغییر کاربری 2009سال   1991سال    نوع کاربری 

% km2 % km2 % km2 

 کشاورزی 3 8.33 3 8.33 2 5.55 2.78- 75
 مرتع 12 33.33 11 30.55 10 27.77 5.56- 79
رمسکونی/بای 21 58.33 22 61.11 24 66.66 8.33+ 86  

 
نجایی که بازتاب دو کاربری مسکونی و بایر شبیه هم هستند، تولید رواناب یکسانی داشته و تفکیک الزم به ذکر است، از آ

 آنها مشکل است هر دو در یک گروه کاربری در نظر گرفته شده است. 

 

 CNنقشه 

ی هدف روش شماره منحنی محاسبه درصد رواناب سطحی برای یک واقعه باران در اراضی کشاورزی، جنگل و حوزه شهر

 و درشود نمی برابر صفر هیچ گونه روانابی از بارندگی حاصل CN متغیر است. در 100بین صفر تا  CN قدارم. [1] باشدمی

CN  شــماره منحنــی به . کل بارش در ســطح زمین جریان یافته و ارتفاع رواناب برابر ارتفاع بارندگی خواهد بود 100برابر

. [16] شودیخاک تعیین م پیشینرطوبت هیدرولوژیکی و از زمین و شرایط  یورنوع بهرهنوبه خود از روی مشــخصات خاک، 

های کاربری (. این نقشه با استفاده از نقشه8تهیه گردید )شکل  2012و  2009، 1991های نقشه شماره منحنی برای سال

 شود.تهیه می CN [15]جدول اراضی، نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک و نیز 

 

 
 1991 ،(B)2009 ،(A)2012(C)های برای سال CN. نقشه 3ل شک

 

 ضریب جریان سیالبی

باشد و سیل یکی از عوامل مخرب در یک حوزه است ی آبخیز بهبود اوضاع آبخیزنشینان میهاحوزهیکی از اهداف مدیریت 

این نکته نیز مدنظر قرار گرفته و  ستیبایمها ی زیرحوزهبندتیاولوشود. لذا در و باعث رسیدن خسارت به مردم منطقه می

به منظور تعیین اولویت شوند. ی میبندتیاولوبنابراین هر یک از مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی بر اساس سیل گیر بودن 

 استفاده شده است: 1واحدها از نظر ضریب جریان سیالبی از عوامل فیزیکی حوزه طبق رابطه 

 

(1) 
 

0.7]
2

1)(P
[ 0.1I - 0.15)1.48(0.001CN 

0.2S]0.6[0.01CN 0.05T 3CN77.210C
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: شدت I، : متوسط شیب )%(S، سال( 22: دوره بازگشت )T، : شماره منحنیCN، ریان سیالبی: ضریب جC در رابطه فوق:

. باشدی: سطح اراضی غیر قابل نفوذ )%( مP، (in/hr)سال و زمان تداوم معادل زمان تمرکز حوزه  22بارش برای دوره بازگشت 

 ( ارائه شده است.8لعه در جدول شماره )مقادیر محاسبه شده ضریب جریان سیالبی واحدهای حوزه آبخیز مورد مطا

 

 ب جریان سیالبی در واحدهای هیدرولوژیک حوزه آبخیزیمقادیر ضر (:3جدول )

C S (%) I (in/hr) CN نام واحد 

9.41 20.70 0.87 78.75 Am1 

6.10 10.10 1.03 80.46 Am2 

7.16 37.80 0.54 87.41 Am3 

17.28 22.70 1.01 84.81 Am4-1 

11.94 22.49 0.60 86.22 Am4 

11.61 34.06 1.21 84.41 Am5 

15.94 20.89 0.66 85.42 Am6 

10.79 18.87 0.67 84.35 Am 

10.97 26.39 2.28 82.52 B1 

10.32 30.60 2.61 82.50 H1 

13.41 41.58 1.87 84.61 K1 

15.13 43.40 1.34 85.83 K2 

19.35 39.56 1.03 86.47 K3 

21.29 51.57 2.37 87.53 K4 

20.80 24.30 5.07 85.66 K 

 

 یریگجهینتبحث و  -1
ی پتانسیل رواناب سطحی حوضه را تحت تأثیر توجهقابلتغییرات زمانی و مکانی در کاربری اراضی و پوشش زمین، به طور 

گذارد. وضه تأثیر میی پایدار منابع آب، توسعه و مدیریت حبرداربهرهدهد. چنین تغییراتی در پتانسیل رواناب، در قرار می

 2012تا  1991نشان داد که سطح اراضی کشاورزی و مرتع از سال  2012و  2009، 1991های مقایسه کاربری اراضی در سال

باشد و اراضی مسکونی و بایر درصد می 26/2درصد و برای اراضی مرتع  51/2کاهش یافته و این کاهش برای اراضی کشاورزی 

ه دلیل شهرسازی و تبدیل اراضی کشاورزی و مرتع به اراضی مسکونی افزایش یافته است که این ب 2012تا  1991از سال 

، 1991های باشد. با توجه به نقشه شماره منحنی، میانگین وزنی شماره منحنی حوزه برای سالدرصد می 88/1افزایش حدود 

درصد افزایش یافته است. شماره  2ندازه حدود به ا CNباشد که مقدار می 2/18و  9/12، 6/11به ترتیب  2012و  2009

دهد که در هر رویداد بارندگی، حجم زیادی منحنی متوسط وزنی به دست آمده، شماره منحنی قابل توجهی است و نشان می

ه و (، وفاخوا2005و همکاران ) Shi, P. J., Yuanهای شود. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهشاز آن در سطح زمین جاری می

 ( مطابقت دارد.1891( و درفشی )1891همکاران )

 Am1در زیرحوزه  11/9و ضریب جریان سیالبی با مقدار  52/51شرایط رطوبتی متوسط با مقدار  در CN کمترین

باشد. می k4در زیرحوزه  29/21و ضریب جریان سیالبی با مقدار  28/15در شرایط رطوبتی متوسط  CNباشد و بیشترین می

بیشترین  k4کمترین رواناب و زیرحوزه  Am1توان نتیجه گرفت زیرحوزه های به دست آمده میسی شماره منحنیبا برر

ها و اراضی کشاورزی و تغییر های خود در طبیعت، تخریب جنگلرواناب و سیالب را دارد. طی این دوره زمانی انسان با دخالت

ندگی در خاک شده و در نهایت باعث افزایش رواناب و ضریب جریان کاربری اراضی باعث کاهش نگهداشت سطحی و نفوذ بار

 سیالبی شده و در نتیجه بروز سیل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است.
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 قدردانی -2

اف وسیله از تمام کسانی که به هر نحو در تهیه این مقاله ما را یاری نمودند تشکر نموده و این مقاله در راستای اهدبدین

 باشد.هسته پژوهشی مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه ایالم می
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Abstract 
In recent years, the use of GIS and RS to estimate runoff in watersheds has increased. In 

this research, the map of the curve number of Imameh basin was prepared with the help 

of GIS and RS based on factors such as land use, soil hydrological group and 

hydrological conditions. Land use map of the watershed was determined using satellite 

data and supervised classification method in three classes of agriculture, rangeland, 

residential and barren. The weighted average of the field curve numbers for 1994, 2009 

and 2015 were estimated to be 81.6, 82.9 and 83.5, respectively. The results showed that 

during this period, the area covered by agricultural and rangelands decreased and the area 

covered by residential and barren lands increased. The lowest CN in moderate humidity 

conditions was 78.75 and the flood flow coefficient was 9.41 under the Am1 sub-

watershed and the highest CN was in the average humidity conditions was 87.53 and the 

flood flow coefficient was 21.29 below the k4 sub-watershed.  

 

Key words: Land use changes, Surface runoff, Flood flow coefficient, Curve number, Imameh 

watershed. 
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