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 چکیده
تواند موجب دستیابی به می هاي واقع در اقالیم مختلف،خیزي در حوضهارتباط کاربري اراضی با شدت سیل و میزان نحوه شناخت

تحقیق، ابتدا با  این براي انجامبرداري از سیل شود. هاي مرتبط با کنترل، استحصال و بهرهسازي طرحاطالعاتی در خصوص بهینه
ایستگاه با آمار مناسب و دوره  30 ، تعداد حداقلموجود در مناطق مختلف اقلیمی هاي هیدرومتريهاي دبی روزانه ایستگاهبررسی داده

هاي داراي آمار کامل با روش اههاي منتخب با استفاده از آمار ایستگنواقص آماري برخی از ایستگاه مشترك آماري انتخاب شد.
و تعیین موقعیت  1:50000با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاسسال افزایش یافت.  25همبستگی تکمیل و طول دوره آماري آنها به 

حوضه با استفاده از سامانه اطالعات  هندسیها مشخص و پارامترهاي یرحوضهها، محدوده مورد پژوهش و هر کدام از زایستگاه
اي محاسبه و با تقسیم آن بر ساله با استفاده از تحلیل منطقه 50اي با دوره برگشتدبی حداکثر لحظهجغرافیایی، استخراج شد. 

طبقه  خیزي در نهها محاسبه شد. بر این اساس شاخص شدت سیلمساحت حوضه، مقادیر دبی ویژه براي هر کدام از این زیر حوضه
مختلف تهیه شد. سرانجام نقشه کاربري با نقشه  هايسکالاي در بندي شد. نقشه کاربري اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهدسته

ها بیشترین درصد فراوانی کاربري داده شد و سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که قطعخیزي شدت سیل
خب از تمامی مناطق مورد مطالعه، به کاربري مرتعی فقیر تعلق دارد. حداکثر کاربري مرتع فقیر و بدون پوشش هاي منتدر حوضه

باشد. نتایج تطابق می %26متعلق به منطقه خشک و حداقل آن نیز  مربوط به منطقه مرطوب و نیمه مرطوب با  %73با گیاهی 
هاي بایر، حداکثر هاي مرتعی فقیر و زمینمناطق اقلیمی، نشان داد که کاربريهاي تمام خیزي، در حوضههاي با شدت سیلکاربري

باشند. و مناطق داراي پوشش را دارا می "کم"و  "متوسط"، "زیاد"؛ "خیلی زیاد"هاي مختلف خیزي در کالستطابق را با شدت سیل
 خیزي دارند.هاي باالي سیلگیاهی مناسب کمترین تطابق را با  شدت

 
 ، اقلیمی همگن طقامن کاربري اراضی،، سطوح آبگیرژه، دبی وی ،پوشش سطحی ي کلیدي:هاواژه
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 مقدمه
 تـوانمی این عوامل جمله از هستند. آن مؤثر بروز در متعددي هاي هیدرولوژیک است که عواملسیل یکی از مهمترین فرایند

 فعالیـت ترین تـأثیراتمهم از کرد. یکی اشاره بشري هايفعالیت و محیطی رودخانه، ساختارهاي مرفولوژي توپوگرافیک، خصوصیات به
در موضـوع منـابع طبیعـی، آب و  هاي عمـدهاز چالش .)2003و همکاران،  (Brooksاست  اراضی کاربري تغییر سیل، بروز در بشري

و برخی حتی اعتقاد به شـدیدتر بـودن تـاثیرات آن نسـبت بـه  استتغییر کاربري اراضی  ،در قرن بیست و یکم خاك و پوشش گیاهی
 خیـزاولیـه حـوزه آب هايویژگیسه ویژگی مهم تاثیرگذار بر تغییرات هیدرولوژیک، ). 2000و همکاران،  Sala(پدیده تغییر اقلیم دارند

تغییـر در واکـنش ولـی  ،دارنـد. دو ویژگی خـاك و توپـوگرافی، تغییـرات کوتـاه مـدت ناستشامل خاك، پوشش گیاهی و توپوگرافی 
و  Miller( استتغییر در نوع و توزیع پوشش گیاهی  وابسته بهدر مقیاس زمانی میان مدت و بلند مدت  خیزهیدرولوژیک یک حوزه آب

در مـورد تـاثیر تغییـر کـاربري  )2002و همکاران،:Jakeman،2001 Fohrerو Crokeتوسط( مطالعات انجام شده ).2002همکاران،
ها و توسعه اراضـی در اثر کاهش سطح جنگل خیزهاي آبهاي هیدرولوژیکی، میزان افزایش ضریب رواناب حوزهاراضی با استفاده از مدل

هاي آبخیز زهحو، پایه و اساس مدیریت حوضه ارزیابی تأثیر تغییرات کاربري اراضی بر هیدرولوژي. اندگزارش کرده کشاورزي و شهري را
مهـم مـورد برآورد نتایج حاصل از تغییرات پوشش گیاهی و پوشـش زمـین یکـی از موضـوعات امروزه  ).2011و همکاران، Nie( است

هاي منابع از پروژهبرداري بهرهریزي و تواند براي برنامهو این می )2012و همکاران،Yang( در مدلهاي هیدرولوژیکی شده است تحقیق
ولی با وجود این تحلیل، تـأثیر تغییـر کـاربري بـر فروانـی . ) )2012و همکاران،Du ( هشدار زود هنگام سیل ضروري باشدو براي  آب
مـدیریت یکپارچـه  توان با استفاده از رویکردهايسیل قابل پیشگیري نیست ولی میاگر چه  .رسداي پیچیده به نظر میمسئله البسی

مطالعـات زیـادي  بر سیل تغییر کاربري اراضیتاثیر  در زمینه ). 2007و همکاران، Dewan( ساندپیامدهاي منفی سیل را به حداقل ر
 2012و همکـاران، Suriyaو  2009و همکـاران، Chenتحقیقـات انجـام شـده توسـط  ، ازجملـهایران و جهان انجام شـده اسـت در
؛ سـالجقه و 1391یمـانی و مهرجـو، محققـین داخلـی انجام شـده توسـط همکاران در میان مطالعات خارجی و تحقیقات و Sanyalو

باشـد. خیزي آن مـیهاي بسیار مهم حوزه آبخیز، شدت سـیلیکی از ویژگی توان اشاره کرد.را می 1396و هویزه و همکاران، همکاران،
کـه  ها و تاریخچـه اتفاقـاتیهاي با تواتر مختلف، میزان فراوانی وقـوع سـیالبهایی نظیر مقادیر سیالبگیخیزي توأم با ویژشدت سیل

خیزي، وضـعیت سـیالب در طور کلی، شدت سیلباشد. بهرویدادهاي گذشته در آن حوضه رخ داده است، از بارزترین ویژگی حوضه می
هـا و میـزان خسـارات هاي اخیر شدت وقـوع سـیالبکند. در ایران مانند سایر نقاط سیل خیز جهان، در دههآن حوضه را مشخص می

مـدلی بـراي  2016در سـال Porhemmat ).1380ریـزي ،برنامه (سازمان مدیریت گیري افزایش یافته است.از آن در حد چشمناشی 
تلفـات جـانی،  خسـارات، عامل شدت سـیل خیـزي، فراوانـی وقـوع، 7آبخیز کشور ارائه داد که هاي حوزهبررسی خطر سیل در سطح 

 متـاثر از هـايها و ویژگیهاي اولیه حوضهویژگی تغییر در باشند.هاي اصلی آن میپارامتر، جمعیت، مراکز مسکونی و اراضی در معرض
) و 2002و همکـاران، Miller(  شـودتغییر در پاسخ هیدرولوژیکی یک حوضـه،  تواند منجر بهمی ها،، مانند کاربريتوپوگرافی و خاك

شـناخت  هاي متعـددي در خصـوصپژوهش  ).2009و همکاران، Li(شود این امر ممکن است باعث تغییر در فراوانی و شدت سیالب 
به انجـام رسـیده  مختلف هايدر زمینه خیزيسیل خیزي و یا استفاده از پتانسیل شدتتعیین شدت سیل خیزي وعوامل موثر بر سیل

شناخت عوامل مـوثر بـر ، )1380،رسولی و عبدي(  منظور مدیریت سیالبخیزي بهبندي شدت سیلپهنه توان بهمی از جمله است که
و  منظـور طراحـی عملیـات کنتـرلبـهشناسـی آب واحـدهاي خیـزيسیل بنديو اولویت )1375همکاران( و خیزي توسط قائمیسیل
 مهمترین با توجه به مرور منابع انجام شده، مشخص است که .)1394(موغلی، نام برد را براي مدیریت سیالب شهري آن ازبرداري بهره

 هـا صـورت گیـرد تـا لذا ضروري است که در هر حوضه و منطقه این بررسی .کاربري اراضی است آبخیز هزخیزي حودر سیلعامل موثر 
در مسـیر اهـداف بهـره  هاآن نقش بازدارندگی و یا کاهشیبرداري بهینه از سیل، مدیریت و بهرهشناسایی و در عملیات  آن میزان تاثیر

کـاربري  از این رو در این تحقیق با نگاه به تحقیقات انجام شده قبلی و با توجه به اهمیـت و نقـش .شود قویتت برداري یا کنترل سیل
رابطه بین کاربري   هاي مرتبط با سطوح آبگیر باران،محدود کردن مناطق هدف پروژهبه منظور  و ها،خیزي حوضهسیل شدت اراضی بر
 قرار گرفت. و مقایسه مورد بررسی هاي منتخب واقع در اقالیم مختلف،در حوضهخیزي توزیع و فراوانی شدت سیلاراضی با 
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 هامواد و روش
 ویژگی  و موقعیت منطقه تحقیق

واقع در اقلیم خشک در مرکز کشور و  حوضه86) شامل: 1منطقه مورد پژوهش در گستره کشور ایران و در سه منطقه اقلیمی(شکل
حوضه 44می باشد.  "مرطوب و نیمه مرطوب "واقع در استان آذربایجان غربی از منطقه اقلیمی حوضه 65محدوده استان کرمان، و 

 .) ارائه شده است1هاي آبسنجی مورد پژوهش در جدول(واقع در اقلیم نیمه خشک محدوده استان خوزستان قراردارد. کد ایستگاه
 

 
 مورد پژوهشمنطقه   -1شکل
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 مورد پژوهش هايحوضهکد  -1جدول 
نوع 
 اقلیم

 کد 

وب
رط

م
- 

مه
نی

-
وب

رط
م

 

-3017-2114-2113-2112-1172-1171-1164-1163-1161-1148-1147-1146-1145-1144-1142-1141-1135-115-30112
-30131-30122-30121-30114-30113-13252-13243-13224-13223-11621-11432-11431-3072-3071-3062-3061-3043

-30312-30311-30222-30221-30214-30213-30212-30211-30163-30162-01613-30152-30151-30142-30141-30133
303231-303224-303223-303222-303221-30333-30331-30321-30313-  

ک
خش

 

-4521-4514-4511-4444-4442-4441-4432-469—-28244-28243-28242-28232-27156-27155-27154-4666-4542-4651
44431-44243-28245—-45153-45145-45143-45142-45141-45134-45133-45132-45131-45123-45122-44432-44433
46412-46411—33465-46531-46525-46524-46523-46522-46413-46521-46421—-46615-46614-46613-46611-46612

-491251-442421-49135-49134-49133-49132-49124-49123-49122-46771-46631-46633-46622-46621-46617-46616
491263-249126-491261-491252  

مه
نی

ک
خش

 

-23212-23211-21631-2512-2511-2424-2422-2421-2415-2414-2413-2312-2311-2215-2214-2213-2212-2211
-24112-24111-23322-23313-23212-23311-23242-23231-23222-23221-23218-23217-23216-23215-23214-23213

242321-23411-24234-24233-24231-24124-24123-24121-  

 
که از مناطق بسیار خشک تا طوريکشور ایران از نظر آب و هوایی شرایط بسیار متفاوتی دارد، به: ق همگن تقسیم بندي مناط

با خالصه کردن نقشه اقلیمی به روش  توجه به اهداف این پژوهش وبا  توان کشور راطورکلی، میبه. شودمرطوب در آن دیده می
 این تحقیق در. بندي کردمرطوب تقسیمخشک، مرطوب و نیمهمنطقه خشک، نیمه به سه بر اساس بارندگی متوسط سالیانه دومارتن و

 "مرطوبنیمهو مرطوب"و  "خشکنیمه"، "خشک"هایی که به لحاظ بارندگی متوسط در شرایط استان هاي منتخب واقع درحوضه
صورت کلی نشان اقلیم را بهمنطقه همگن همبندي کشور را به سه تقسیمنقشه خالصه شده ) 2(شکل. انجام شده است ،قرار دارند

 ).96دهد (اقتباس از شریفیمی
 

 
 )96(شریفیاقلیم هم منطقه سه به کشور بندي تقسیم  -2شکل
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 روش تحقیق
ایستگاه با 30، تعداد حداقلموجود در منطقه هاي هیدرومتريهاي دبی روزانه ایستگاهتحقیق، ابتدا با بررسی داده این براي انجام

هاي داراي آمار هاي منتخب با استفاده از آمار ایستگاهنواقص آماري برخی از ایستگاه .آمار مناسب و دوره مشترك آماري انتخاب شد
سال افزایش یافت. براي شناسایی آمار غلط و ناهمگن از روش آزمون  25کامل با روش همبستگی تکمیل و طول دوره آماري آنها به 

ها، محدوده مورد پژوهش و هر و تعیین موقعیت ایستگاه 1:50000مقیاس با استفاده از نقشه توپوگرافی باستفاده شد. ها اتوالی یا دنباله
اي با دبی حداکثر لحظهمشخص و پارامترهاي اولیه حوضه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی، استخراج شد.  هایرحوضهکدام از ز

اي محاسبه و با تقسیم آن بر مساحت حوضه، مقادیر دبی ویژه براي هر کدام از این ه از تحلیل منطقهساله با استفاد 50دوره برگشت 
نقشه کاربري اراضی با استفاده از  بندي شد.خیزي در نه طبقه دستهشاخص شدت سیل ،محاسبه شد. بر این اساس هازیر حوضه

خیزي تقاطع داده شد و سپس نتایج مورد مختلف تهیه شد. سرانجام نقشه کاربري با نقشه شدت سیل هايتصاویر ماهواره اي در کالس
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 بحث و نتایج
اي محاسبه و با تقسـیم آن بـر با استفاده از تحلیل منطقه چهارهاي رتبه ساله براي حوزه 50اي با دوره برگشت دبی حداکثر لحظه

خیـزي محاسبه شد. بر این اساس شاخص شدت سـیل چهارهاي رتبه مساحت حوضه، مقادیر دبی ویژه براي هر کدام از این زیر حوضه
ي آبخیز). هاماي حوزهیزارش سبندي شد (گ) دسته2ساله) در نه طبقه به شرح جدول ( 50برگشت اي ویژه با دوره(دبی حداکثر لحظه
 باشد.می طغیانیو  خیلی زیاد، زیاد، نسبتا زیاد، متوسط، کم نسبتاً، کم، خیلی کم، ناچیزاین نه دسته شامل 

 
 ي آبخیز)هاهاي آبخیز کشور(گزارش سیماي حوزهخیزي حوزهبندي شدت سیلشاخص طبقه-2جدول 

 خیزيمحدوده تغییرات شدت سیل

 ثانیه در کیلومترمربع)(مترمکعب در 

طبقات شدت 
 خیزيسیل

 خیزيمحدوده تغییرات شدت سیل
 (مترمکعب در ثانیه در کیلومترمربع)

 خیزيطبقات شدت سیل

 ناچیز 0-0880/0 نسبتاً زیاد 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

 نسبتاً کم 321/0-32/0 طغیانی 1>
 متوسط 40/0-321/0  

 
اي در ) و نیز مقادیر دبی ویژه حداکثر لحظه2هاي تعریف شده جدول (با توجه به کالس منطقه اقلیمی مرطوب و نیمه مرطوب:

 هايخیزي براي هر کدام از حوضهطبقات شدت سیل ،چهارهاي رده خیزي حوضهشاخص شدت سیل عنوانبه ،ساله 50دوره بازگشت 
با توجه به  غربی محاسبه و تعیین شد. استان آذربایجان در محدوده منطقه اقلیمی مرطوب و نیمه مرطوب واقع چهاررتبه  منتخب

هاي حوضه ،باران هاي کنترل و استحصال آب با نگاه ویژه به سطوح آبگیرمنظور اجراي طرحاینکه، براي محدود کردن مناطق هدف، به
باشند. لذا توجه به فراوانی و مساحت تحت پوشش این نوع از خیزي کالس متوسط تا طغیانی، داراي ارزش میپتانسیل شدت سیل با

) فراوانی حوضه3(جدول ها داراي اهمیت است.آن مسائل مدیریتی یابی و یا تمرکز برگیري در خصوص مکانها، براي تصمیمحوضه
همانطور که از  دهد.خیزي به صورت درصد نشان میتوجه به طبقات شدت سیلبا  مناطق مختلف اقلیمی را در هاي در معرض سیل

در کالس متوسط تا  در منطقه مرطوب و نیمه مرطوب خیزيهایی که از منظر شدت سیلنمودار قابل دریافت است، فراوانی حوضه
هاي  با پتانسیل سیلپوشش سطحی حوضه .شودهاي استان را شامل میدرصد از کل حوضه 43باشند، در مجموع حدود طغیانی می

از نظر مساحت تحت پوشش،  ) منعکس شده،4همانطور که در جدول( ) ارائه شده است.4خیزي در مناطق اقلیمی مختلف در جدول(
 50قرار گرفتن حدود . استخیزي متوسط تا خیلی زیاد و طغیانی درصد از مساحت در معرض سیل با پتانسیل شدت سیل 52حدود

آوري، کنترل و هاي جمع، لزوم توجه به طرحبا شدت زیاد و طغیانی خیزيپتانسیل شدت سیل هاي باها در کالسد از حوضهرصد
 کند.گوشزد می اقلیمی مدیریت سیالب را در این منطقه
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 در مناطق مختلف اقلیمی خیزيهاي با پتانسیل سیلفراوانی حوضه -3جدول
 خیزيپتانسیل سیل

 
 اقلیمیمنطقه 

 ناچیز
(%) 

خیلی 
 کم(%)

نسبتا 
 کم(%)

 کم
(%) 

نسبتا 
 زیاد(%)

 زیاد
 (%) 

 خیلی زیاد
(%) 

 طغیانی
(%) 

 50/12 38/9 81/7 25/6 75/18 06/14 31/20 13/3 مرطوبنیمه-مرطوب
 27/52 45/20 09/9 27/2 82/6 55/4 27/2 27/2 خشکنیمه

 43/5 26/3 87/10 17/2 09/26 17/2 65/20 09/26 خشک
 

 در مناطق مختلف اقلیمیخیزیهاي  با پتانسیل سیلپوشش سطحی حوضه -4جدول
         طبقات شدت         

 خیزيسیل             
 

 منطقه اقلیمی

 کم
(%) 

 متوسط
(%) 

 زیاد
 (%) 

 خیلی زیاد
(%) 

 33/24 51/14 40/13 76/47 مرطوبنیمه-مرطوب
 90/67 89/12 58/1 63/17 خشکنیمه

 55/3 96/12 75/7 74/75 خشک
 

داده شده است. ) نمایش3(شکلدر  مرطوبنیمه-هاي منتخب از منطقه اقلیمی مرطوبحوضه اراضی نقشه کاربري آماري نتایج تحلیل
درصد  13مراتع فقیر و به  از آن درصد 24تعلق دارد که بیش از  درصد مساحت) 38به مراتع (بیش از  این منطقهبیشترین کاربري در 

-تقاطع نقشه .سطح استان) تعلق دارد درصد در 40مجموع ( زراعی، آبی، دیم و باغیاراضی و سپس به  پوشش متوسط است. مرتع با
 نتایج نشان داد که ).4(شکل هاي مختلف شدت سیل را نشان دادخیزي و کاربري اراضی، وضعیت کاربري در کالسهاي شدت سیل

تطابق  است. هاي مراتع فقیر و متوسط و حداقل آن با مناطق شهريبا کاربري زیاد خیلی خیزيسیلهاي شدت کالس حداکثر تطابق
لذا با تطابق دارد.  درصد با کاربري مرتعی فقیر 15مرتعی متوسط و  اراضیکاربري با درصد  33حدود  زیاد، خیزيشدت سیلکالس 

یابی کنترل هاي مربوط به  مکاناي دارد، الزم است در طرحهر حوضهتوجه به اینکه کاربري اراضی نقش مهمی در وضعیت شدت سیل 
 و استحصال سیالب به این نتایج توجه شود.

 

 
 نیمه مرطوب-اقلیم مرطوب منتخب از يهاحوضه اراضی کاربري پوششدرصد  -3شکل 
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 نیمه مرطوب -درصد تطابق شدت سیل خیزي با کاربري منطقه اقلیمی مرطوب -4شکل  

 
خیـزي در هایی کـه از منظـر شـدت سـیلقابل دریافت است، فراوانی حوضه )4و3(جدولهمانطور که از  خشک:منطقه اقلیمی نیمه

شـود. و از نظـر مسـاحت تحـت هاي استان را شامل مـیدرصد از کل حوضه 84باشند، در مجموع حدود کالس متوسط تا طغیانی می
-درصد از مساحت استان در معرض سیل با پتانسیل شدت سـیل 82طغیانی، حدودخیزي کالس متوسط تا پوشش طبقات شدت سیل

هـاي خیـزي، ضـرورت بررسـیهاي در معرض سـیلگستره سطح پوشش و فراوانی حوضه. استخیزي متوسط تا خیلی زیاد و طغیانی 
بـرداري بـه هاي الزم براي کنترل و بهرهمولفهکند، تا با شناخت بهتر عوامل موثر، بیشتر در خصوص عوامل موثر بر آن را دو چندان می

-با نقشه شدت سـیل تهیه و سپس هاي منتخبمنظور مدیریت منابع آب حوضه میسر گردد. در این راستا نقشه کاربري اراضی حوضه
-ضـی حوضـهدرصد پوشش کاربري ارا خیزي حاصل شود.هاي موثر بر سیلتا شناخت بهتري از همراهی مولفه خیزي، تقاطع داده شد

جمـع  ) ارائه شده است. همانطور کـه قابـل دریافـت اسـت،5هاي منتخب از اقلیم نیمه خشک، در محدوده استان خوزستان، در شکل(
 درصـد مـی باشـد. 4/0است و کمترین سطح پوشش به کاربري مراتع خوب با سـطح پوشـش %35درصد پوشش مراتع فقیر و متوسط 
، در خوزسـتان خشک محدوده استانمنطقه اقلیمی نیمههاي واقع در حوضه  در الیه کاربري اراضینتایح همپوشانی الیه شدت سیل با 

، حـداکثر تطـابق بـا "خیلی زیاد"خیزي هاي با شدت سیلهمانطور که از شکل قابل دریافت است، در حوضه ) ارائه شده است.6شکل(
در کـالس  هاي بـاغ و شـهري اسـت.نیز مربوط به کاربري لت. و حداقهمپوشانی اس %17و مرتع متوسط با  %21کاربري مرتع فقیر با 

پوشش و حداقل نیـز  %19کاربري مرتع فقیر با  سپس و %36، حداکثر تطابق با کاربري مرتعی فقیر به میزان "زیاد"خیزي شدت سیل
و مرتع  %27نیز حدکثر تطابق با کاربري مرتعی فقیر به میزان "متوسط"خیزي کالس شدت سیلدر  به کاربري باغ و شهري تعلق دارد.

هـاي بـا احتمـال حوضـهدر در مجموع قابل دریافت است که  هاي شهري و زراعت در مرحله بعدي قرار دارند.و کاربري %42متوسط با 
نقش  دارند که این امرپوشش گیاهی فقیر هایی است که کاربري حداکثر تطابق با "متوسط"و  "زیاد"، "خیلی زیاد"خیزي شدت سیل

بـرداري از ها در کنترل و بهـرهو همچنین تاثیر مدیریت کاربري نماید.هاي با پوشش گیاهی در فرایند تولید سیل را گوشزد میکاربري
 کند.سیل را نمایان می
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 ي منتخب از اقلیم نیمه خشکهادرصد پوشش کاربري اراضی حوضه -5شکل 

 

 
 خشکمنطقه اقلیمی نیمههاي منتخب از حوضه اراضیخیزي با کاربري درصد تطابق شدت سیل -6شکل 

 

استان کرمان از نظر شدت محدوده  ، منتخب ازمنطقه خشک منتخب واقع در هايبندي حوضهنتایج طبقه منطقه اقلیمی خشک:
خیزي در کالس هایی که از منظر شدت سیلارائه شده است. همانطور که از قابل دریافت است، فراوانی حوضه )3جدول(خیزي در سیل

از نظر  )4با توجه به جدول( شود.هاي استان را شامل میدرصد از کل حوضه 24باشند، در مجموع حدود متوسط تا طغیانی می
هاي متوسط، زیاد و خیزي کم قرار دارد و کالسر کالس شدت سیلد این منطقه درصد اراضی 75بیش از  ،مساحت تحت پوشش
پتانسیل براي استفاده از  اند. لذاهاي استان را به خود اختصاص دادهدرصد از سطح حوضه 3 و 12 ،7بیش از  خیلی زیاد به ترتیب

خیزي هاي در معرض سیلنظر تعداد حوضهزیاد توجه شود. از خیزي متوسط، زیاد و خیلیهاي با شدت سیلخیزي باید به حوضهسیل
ها در معرض هستند که مورد از حوضه 10و  2،11ترتیب زیاد، همانطور که از نتایج مشخص است، بهبا شدت متوسط، زیاد و خیلی

اي داراي هباشد، لذا به دلیل تعداد زیاد حوضههاي مورد مطالعه میدرصد حوضه 26زیاد حدود هاي متوسط تا خیلیتعداد حوضه
 هاي کنترل و استحصال سیالب مورد توجه قرار گیرند.، الزم است از منظر طرحدر این منطقه خیزيپتانسیل سیل
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داده شده است. بیشترین کاربري در ) نمایش7(شکلدر  هاي منتخب از اقلیم خشکحوضه هاي موجود درنتایج تحلیل نقشه کاربري
 .درصد در سطح استان) تعلق دارد 31,37( اراضی بدون پوشش گیاهیدرصد مساحت و سپس به  45بیش از با سطح استان به مراتع 

). 8(شکل هاي مختلف شدت سیل را نشان دادخیزي و کاربري اراضی، وضعیت کاربري در کالسهاي شدت سیلنتایج تقاطع نقشه
، عمدتاً منطبق با اراضی بدون پوشش و یا اراضی با پوشش فقیر "زیادخیلی "و  "زیاد"خیزي هاي شدت سیلنتایج نشان داد که کالس

هاي مربوط به  اي دارد، الزم است در طرحلذا با توجه به اینکه کاربري اراضی نقش مهمی در وضعیت شدت سیل هر حوضهاست. 
 یابی کنترل و استحصال سیالب به این نتایج توجه شود.مکان

 

 
 ي منتخب از اقلیم خشکهااراضی حوضه درصد پوشش کاربري -7شکل 

 

 
 مناطق خشکي منتخب هاحوضهدر  خیزي با کاربري اراضیهاي شدت سیل) درصد تطابق کالس8شکل (

 
 نتیجه گیري 

. حداکثر کاربري مرتع فقیر تعلق داردبه ، مناطق مورد مطالعه هاي منتخب از تمامیها در حوضهکاربري بیشترین درصد فراوانی
متعلق به منطقه خشک و حداقل آن نیز  مربوط به منطقه مرطوب و نیمه مرطوب با  %73کاربري مرتع فقیر و بدون پوشش گیاهی با

مربوط به منطقه  %84زیاد، با درصد فراوانی متوسط تا خیلی کالس خیزيسیل پتانسیل هاي در معرضحوضه همچنین باشد.می 26%
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هاي واقع در منطقه اقلیمی خشک با استان خوزستان است و کمترین نیز به حوضه محدوده قع درهاي واخشک و حوضهاقلیمی نیمه
هاي تمام مناطق اقلیمی، نشان داد خیزي، در حوضههاي با شدت سیلتطابق کاربري دارد.تعلق فراوانی در محدوده استان کرمان  24%

، "زیاد"؛ "خیلی زیاد"هاي مختلف تطابق را با شدت سیل خیزي در کالسهاي بایر، حداکثر هاي مرتعی فقیر و زمینکه کاربري
 خیزي دارند.سیلهاي باالي شدت کمترین تطابق را با  ،مناسب گیاهی مناطق داراي پوشش و باشند.را دارا می "کم"و  "متوسط"

روابط آگاهی از  ، از جملهخیزيبر سیلموثر هاي مختلف مولفه شناخت بندي نتایج این پژوهش قابل ذکر است که بادر جمع 
-خیزي، در حوضهطبقات شدت سیل ت پوششحو مساحت تآگاهی از فراوانی  خیزي، در کنارهاي مختلف شدت سیلکاربري با کالس

 .گردداز طریق مدیریت عوامل موثر میسر میمدیریت بهینه خطرات سیل  ریزي برايامکان برنامه هاي اقالیم مختلف،
 

 و تشکرتقدیر 
 هاي زمانی و مکانی سیل با کد طرح :سازي دادهاین پژوهش مستخرج از بخشی از نتایج طرح ملی تهیه و توسعه اطلس و آماده

انجام رسیده است و بدین استفاده از امکانات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري بهمی باشد که با  94001-9451-29-29-014
 نماییم.مسئولین محترم پژوهشکده تشکر میوسیله از همراهی و مساعدت 

 
 منابع

هاي (روش ،ها)، راهنماي مهار سیالب رودخانه1380،(هاسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیار -
 242اي)، نشریه شماره سازه

تأثیر تغییرات کاربري اراضی بر خصوصیات .بررسی  1392جقه، ع، رضوي زاده، س، خلیقی سیگارودي، ش. و م. جعفري. الس -
-386 :)3(66ي مرتع و آبخیزداري،  ي آبخیز طالقان(. نشریه حوضه 0مطالعه موردي HMS-HEC سیالب با استفاده از مدل

373. 
ازمان ي اندازه گیري و شبیه سازي شده رایانه اي، سهاي  آبی کشور به کمک دادهها. بررسی فرایندها و ظزفیت1396،فشریفی،  -

شماره 014-29-29-9015 تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، انتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري،کد طرح:
 .50373ثبت:

پژوهشکده حفاظت خاك و ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ،1394ي آبخیز کشور،هاتهیه اطلس حوزه ف، شریفی، -
 .ك 94-49شماره فروست: ،آبخیزداري کشور

 ، مجموعهGISبا  استفاده از  رود زنجان آبخیز حوضه خیزي سیل پتانسیل بندي پهنه ،1380 مسعود، رسولی، و پرویز عبدي، -
 منابع تحقیقات مرکز رود، زاینده و ،کارون حوضه در مناسب يهاحل راه ارایه و آبخیزداري معضالت شناخت همایش مقاالت
 بختیاري. و محال چهار استان دام امور و طبیعی

، پایان نامه کارشناسی ارشد "، بررسی اثر تغییرات پوشش گیاهی بر آبنمود سیل حوضه آبخیز سد گلستان1382،فرازجو، حسن -
 .صفحه 176آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،

 هواشناسی سازمان ،انتشارات30 شماره نیوار، مجله کرخه، يهاحوضه زیر خیزي سیل مدل ، 1375 مرید، سعید و هوشنگ قائمی، -
 .کشور

، HEC-HMSسازي شبیه از استفاده با دالکی آبریز حوضه شناسی آب واحدهاي خیزي سیل بندي . اولویت1394موغلی،م. -
 .103-90:)4(3کمی، ژئومورفولوژي يهاپژوهش

مطالعه موردي: حوضه آبریز ، بررسی اثر تغییرات کاربري اراضی بر هیدروگراف سیل .1396، ح .رمضانیو  ح، ،زارعیس،  ،هویزه -
 .229-219):1( 40، جلدعلوم و مهندسی آبیارينشریه   ،ابوالعباس

-HMS اثرات تغییر کاربري اراضی بر بیالن هیدرولوژیکی حوضه کردان با استفاده از مدل .1391 ، ا،مانی، م. و ا. مهرجونژادی -
HEC 16-1:)4(.،جغرافیا و  محیط پایداري. 
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