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چکیده

آگاهی از ﻴﻣ ـﺰان ﺮﻳﺬﭘﺮﻄﺧ ي نواحی گوناگون ﺮﻬﺷ ها و توجه به بحث کنترل ﻼﻴﺳ ب ﺎﻫ ي ﺮﻬﺷ ي ﻪﺑ عنوان ﻮﺤﻣ رﻫـﺎي اساسی در
ﺮﭘ دا ﻦﺘﺧ ﻪﺑ مشکالت ﺮﻬﺷ ي قرار دارند .در این پژوهش حوضه آبریز درکه به عنوان حوضه مورد مطالعه انتخاب گردیده است .از
بین رفتن پوشش گیاهی و گسترش مناطق شهری در سطح این حوضه سبب گردیده است تا عوامل هیدرولوژیکی از قبیل میزان
نفوذپذیری و ارتفاع رواناب در قسمت جنوبی حوضه دچار تغ یی راتی شوند که مطابق با آن ارتفاع رواناب زیاد ونفوذپذیری کم
بهای شهری خواهد شد .با توجه به الیههای مختلف حوضه آبریز درکه میانگین شماره
گردیده است که منتج به افزایش سیال 

منحنی منطقه با استفاده از روش SCSعدد  87به دست آمده است ،تغ یی رات آن از مقدار  73تا  94بوده است که بیشترین مقدار

آن در جنوب حوضه می باشد که منطقه شهری را شامل میشود .در این پژوهش تالش گردیده است تا با بررسی دبی سیالبهای
 005 ،002 ،001 ، 50 ، 10و  0001ساله مربوط به اعداد مختلف شماره منحنی که عدد  73مربوط به کاربری با بیشترین میزان
نفوذپذیری خاک ،عدد  87مربوط به میانگین اعداد شماره منحنی کاربریهای مختلف و عدد  94مربوط به کاربریهای با کمترین
میزان نفوذپذیری خاک است ،میزان اثرگذاری نفوذ خاک بر شدت و خطر این سیالبها مورد بررسی قرار گیرد .در برآورد دبی
سیالبها با دورههای بازگشت کمتر که احتمال وقوع بیشتری دارند ،تغ یی رات کاربری با نسبت بیشتری افزایش یافته اند و هرچه
دوره بازگشت طوالنیتر میشود نسبت عددی کوچکتر و فاصله عددی بیشتر میگردد.
کلمات کلیدی :پوشش گیاهی ،تغییر کاربری اراضی ،حوضه آبریز درکه ،سیالب

( -1نویسنده مسئول) Nohegar@ut.ac.ir
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مقدمه
آسیبپذیری سکونتگاههای انسانی نسبت به سوانح طبیعی ،در نتیجه تمرکز جمعیت و فعالیتهای انسانی در نواحی
متراکم شهرها ،وضعیت نامنظم و خارج از قاعده سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده شهری ،توان پایین
اقتصادی ساکنان کم درآمد شهری و عدم پیش بینیهای الزم در طرحهای توسعه شهری برای کاهش اثرات ناشی از
سوانح طبیعی به طور مستمر افزایش یافتهاست ] .[1تغییر کاربری زمین باعث بروز مجموعهای از اثرات محیط

زیستی در مناطق پایینتر در نواحی شهری ،روستایی و حومهای و همچنین فضاهای باز شهری میگردد که در دهه-
های اخیر به طور ویژهای مورد توجه قرار گرفتهاند ] .[2تغییرات ایجاد شده در کاربری زمینها موضوعی است که
به دلیل فشارهای شهرنشینی و رشد صنایع به وجود آمده است و در پی آن باعث از دست رفتن زمینهای مرغوب
کشاورزی و پوشش گیاهی و درختان آن منطقه شده است ] .[3اثرات محیط زیستی حاصل از این تغییرات شامل
تغییر در توازن هیدرولوژیکی ،افزایش خطر سیالبها ،زمین لغزش و آلودگی آب و هوا میشود .سیل در میان
مخربترین مخاطرات طبیعی در سطح جهان است و سیل منجر به پیامدهای فاجعه باری از جمله دست رفتن جان
و تخریب اموال میشود ] .[4سیل ممکن است رودخانهای ،ساحلی یا زیرزمینی باشد و یا ناشی از ترکیبی از این
یدهد که مقدار آب در یک رود از ظرفیت کانال بیشتر
فرآیندها باشد ،در واقع سیالب رودخانه ای زمانی رخ م 
شود ] .[5ﻼﻴﺳ ب از ﺮﺨﻣ ب ﻦﻳﺮﺗ بالیای ﻰﻌﻴﺒﻃ ا ﺖﺳ

ﻪﻛ

ﺮﺒﺟ ان پیامدهای سوء آن علیالخصوص در نواحی ﻪﻛ

نشانههای ﺳﻮﺗ ـ ﻪﻌ ا ﺴﻧ ـ ﻰﻧﺎ در آ ﺎﺠﻧ دیده می شود ،ﺎﻫﻪﻨﻳﺰﻫ ي گزافی را ایجاد می کند .گسترش ﻰﻨﻴﺸﻧﺮﻬﺷ  ،ﻪﺑ وﻳـﮋه در
ﺷﺎﺣ ـ ﻪﻴ رود ﺎﻫﻪﻧﺎﺧ  ،ﺮﺑ

ﺎﺴﺧ رات و تلفات ﺳیالب در سالهای اخیر ا ﺰﻓ وده ا ﺖﺳ

ﺮﻳﺬﭘﺮﻄﺧ ي نواحی گوناگون ﺮﻬﺷ ها و توجه به بحث ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
اساسی در ﺮﭘ دا ﻦﺘﺧ

] .[6لذا میزان آگاهی از ﻴﻣ ـﺰان

ﻼﻴﺳ ب ﺎﻫ ي ﺮﻬﺷ ي ﻪﺑ عنوان ﻜﻳ ـﻰ از ﻮﺤﻣ رﻫـﺎي

ﻪﺑ مشکالت ﺮﻬﺷ ي ﺎﺑ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺮﺑ نگهداری ﻂﻴﺤﻣ ز ﺖﺴﻳ

ﺮﻬﺷ ي مورد توجه و اهمیت ویژه اﺳـﺖ

] .[7ﻼﻴﺳ ب ازﺟ ﻪﻠﻤ سوانح ﻰﻌﻴﺒﻃ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔـﺰارش ﮕﻳﺎﭘ ـﺎه ﻦﻴﺑ ا ﻰﻠﻠﻤﻟ دادههای سوانح در ز ﻪﻨﻴﻣ ﺎﻳﻼﺑ ي
ﻰﻌﻴﺒﻃ  ،در ﺎﻨﻛ ر ز ﻪﻟﺰﻟ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ر ﻪﺒﺗ را از ﺎﺤﻟ ظ ﺴﺧ ـﺎرات ﻣـ ﻰﻟﺎ و تلفات ﻰﻧﺎﺟ دارا می باشد ] .[8در سالهای اخیر
میزان توجه به مداخالت انسانی در طبیعت افزایش یافته است .به دنبال آن اصالح و مدیریت کاربری زمین ،توجه به
کانالهای رودخانهای و میزان ذخایرآبی به منظور کاهش فراوانی و شدت سیل حائز اهمیت بوده که تحت عنوان
مدیریت سیل مبتنی بر حوضه آبریز مورد توجه قرار گرفته است .یکی از زیرمجموعههای مدیریت سیل مبتنی بر
حوضه آبریز ،مدیریت طبیعی سیالب است که به دنبال بازیابی فرآیندهای طبیعی حوضه آبریز است که تحتتاثیر
مداخالت انسانی قرار گرفتهاند ] .[9حوضه آبریزدرکه در شمال غرب استان تهران واقع شده است .با توجه به افزایش
یهایی که از سمت جنوب حوضه ی درکه رو به افزایش می باشد ،سبب شده است که هجوم جمعیت به
ساختمانساز 
داخل حوضه افزایش یابد ]  .[ 10لذا در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر داشتن دادههای هواشناسی و تغییرات
پوشش گیاهی و همچنین تغییرات کاربری اراضی ،میزان تغییرات دبی رودخانه بر اثر تغییرات کاربری و در پی آن
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تغییرات نفوذپذیری خاک ،محاسبه شود .در این تحقیق برای شماره منحنیهای مختلف ،دبی سیالبهای با دوره
بازگشتهای گوناگون محاسبه شدهاند.
پیشینه تحقیق

در سال  ،59 13در تحقیقی با عنوان بررسی پتانسیل سیالب حوضه آبریز درکه با استفاده از مدل بارش – رواناب

 SCSبا توجه به دقت مناسب روش ،SCS-CNخطر سیالب با استفاده از روش SCS-CNبرآورد شده است .در این
روش ابتدا با توجه به کاربری و گروههای هیدرولوژیکی خاک و شیب منطقهCN ،یا شماره منحنی بدست آمده است.
میانگین  CNاین حوضه عدد  87را نشان میدهد .نتایج نشان دادهاند در قسمت جنوبی حوضه با توجه به از بین رفتن
پوشش گیاهی ،گسترش شهر از جنوب ،احتمال رخداد سیالب بیشتر از سایر نقاط حوضه می باشد ] .[ 10
در سال  ،39 13در مقالهای با عنوان اثرات تغ يي ر پوشش و كاربري زمين در منطقه تجريش بر رژيم آبدهي رودخانه
دربند ،ميزان تغ يي رات پوشش و كاربري اراضي در منطقه تجريش شناسا يي شده و بر اساس آنها نقشه پوشش و
كاربري زمين براي سه دوره زماني به تخمين ميزان عددي منحني و با استفاده از روش  SCSتهيه شده است و با به

كارگيري نقشههاي مذكور و همچنين با بهرهگيري از مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و ماشينبردار پشتيبان ،مدل-
سازي رواناب و بارش انجام گرفته و از آزمون من كندال به عنوان روشي براي بررسي روند دادههاي دبي و بارش
استفاده شده است .با آشكار سازي تغ يي رات پوشش و كاربري زمين در سه دوره زماني ،مشخص گرديد كه سطوح
توليد كننده رواناب در طول اين سه دوره افزايش يافتهاند]. [6
در سال  ،7931در پژوهشی با عنوان مدل سازي هيدرولوژ يکي حوضه آبخیز قوچک  -رودک با استفاده از مدل
 HEC-HMSدر دوره بازگشتهای مختلف و با استفاده از نقشههای پوشش گیاهی ،کاربری اراضی و گروه
هیدرولوژیک خاک مدلسازی سیالب انجام گردیده است و سپس نقشه ارتفاع رواناب حوضه حصارک تهیه شد.
هدف از این مطالعه تعیین شماره منحنی و برآورد ضریب رواناب و حداکثر دبی اوج سیل با استفاده از روش SCS

در حوضه حصارک و پهنه بندی پتانسیل در تولید رواناب در حوضه آبخیز می باشد .نتایج تحقیق نشان داد که
وضعیت هیدرولوژیکی اراضی و گروههای هیدرولوژیکی خاک در سطح حوضه مهم ترین پارامتر تعیین بوده و بر
روی رواناب تأثیرگذار است .بیشترین پتانسیل تولید رواناب در پایین دست حوضه  CNاست که با کاربری اراضی
شهری مشخص شده است ] .[ 12
مواد و روشها:
منطقه مورد مطالعه:
حوضه درکه با توجه به شکل کلی آن که به صورت کشیده میباشد وهمچنین از بین رفتن پوشش گیاهی و گسترش
مناطق شهری در سطح آن سبب گردیده است تا عوامل هیدرولوژیکی از قبیل میزان نفوذپذیری و ارتفاع رواناب در
قسمت جنوبی حوضه دچار تغییراتی شوند که مطابق با آن ارتفاع رواناب زیاد ونفوذپذیری کم گردیده است که منتج
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بهای شهری خواهد شد .با توجه به الیههای مختلف حوضه آبخیز درکه میانگین شماره منحنی
به افزایش سیال 

1

منطقه با استفاده از روش خدمات حفاظت از خاک آمریکا 2عدد  87به دست آمده است ،تغییرات آن از مقدار  73تا
 94بوده است که بیشترین مقدار آن در جنوب حوضه می باشد که منطقه شهری را شامل میشود .در واقع مبین این
اصل میباشد که نفوذ پذیری خاك با عدد شماره منحنی رابطه عکس دارد ]  .[ 10مساحت حوضه آبریز درکه در
قسمت پاییندست که مد نظر این پژوهش است 24 /5 ،کیلومترمربع میباشد .زمان تاخیر این حوضه نیز  0/4ساعت
یا  24دقیقه میباشد ] .[ 11

شکل  -1نقشه موقعیت حوضه آبریز درکه ] [ 10

روش مطالعه
در این پژوهش تالش گردیده است تا با بررسی دبی سیالبهای  0 50 ،002 ، 100 ،05 ، 10و  1000ساله مربوط به
اعداد مختلف شماره منحنی که عدد  73مربوط به کاربری با بیشترین میزان نفوذپذیری خاک ،عدد  87مربوط به
میانگین اعداد شماره منحنی کاربریهای مختلف و عدد  94مربوط به کاربریهای با کمترین میزان نفوذپذیری خاک
است ،میزان اثرگذاری نفوذ خاک بر شدت و خطر این سیالبها مورد بررسی قرار گیرد.
در شروع تحقیق ،ابتدا دادههای بارش روزانه از سال  1951تا  2018میالدی استفاده شد .سپس بیشینه میزان بارش
روزانه هر یک از سالها به دست آورده شد .در واقع  68عدد برای بیشینه میزان بارش روزانه استخراج گردید .سپس
)Curve Number (CN
)Soil Conservation Service (SCS

1
2
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با استفاده از نرم افزار اسمادا 1و مطابق با لوگ پیرسون 2تیپ 3که بهترین برازش را به بارندگیهای طوالنی مدت
دارد ،میزان بارشهای روزانه متناظر با سیالبهای  10ساله 05 ،ساله 100 ،ساله 002 ،ساله 0 50 ،ساله و  1000ساله،
به دست آورده شده است ،که در جدول  1آمده است.
جدول -1میزان بارشهای روزانه متناظر با سیالبهای با دوره بازگشتهای گوناگون
دوره بازگشت(سال)
10

بها(میلیمتر)
میزان بارش متناظر با سیال 
37

05

51

100

57

002

64

0 50

73

1000

80
منبع :یافتههای پژوهش

برآورد میزان رواناب:
مطابق با جدول شماره  ،1بارشهای روزانه متناظر با سیالبهای با دوره بازگشتهای مختلف بر حسب میلیمتر
برآورد شده اند .در گام بعدی به منظور تبدیل بارش به رواناب ،بارشهای روزانه متناظر با سیالبهای  10ساله05 ،
ساله 100 ،ساله 002 ،ساله 0 50 ،ساله و  1000ساله با گامهای زمانی یک ساعته توسط نرمافزار اسمادا و با استفاده
از روش توزیع بارش  SCSتیپ  ،3توزیع شده اند ] .[ 14
برآورد اوليه پارامترهاي مدل:
مدل  HEC- HMSکي

مدل رايانهاي مناسب جهت ارائه سيستم آبشناسی است که توسط گروه مهندسين ارتش

آمر کي ا عرضه شده است .ساختار مدل  HEC- HMSشامل  3بخش اصلی میباشد که عبارتند از:
الف) مدل حوضه ،ب) مدل هواشناسی ،ج) شاخص کنترلی زمان ]  12و .[ 15
برای برآورد میزان رواناب ناشی از بارندگیها ،روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشهای معمول،
روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا) (SCSاست که در روش  SCSارتفاع رواناب حاصل از بارندگی
مطابق با رابطه شماره  1محاسبه میگردد ] .[ 13
2

)(R= (�−0.2Sرابطه )1
)(�+0.�S

در رابطه :1

 =Rارتفاع رواناب (اینچ)
 =Pارتفاع بارندگی (اینچ)
=Sعامل مربوط به نگهداشت رطوبت در خاک است که مقدار آن برابر است با:
(S= 1000رابطه ) 2
-10
�C

SMADA Software
Log Pearson

1
2
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برای مشخص نمودن عدد شماره منحنی ،ابتدا گروه هیدرولوژیک خاکهای حوضه با توجه به نفوذپذیری خاکها

مشخص میگردد .در این رابطه مطابق با جدول شماره  2حوضهها به یکی از گروههای  C ،B ،Aو  Dتقسیم می-
شوند.
جدول -2طبقه بندی خاکهای حوضه بر حسب نفوذپذیری ][9
حداقل نفوذپذیری (میلیمتر در ساعت)
11 /5-7/5

گروه

A
B

7/5-3/8

C

3/8-1/3

D

1/3-0

پس از مشخص شدن گروه خاک ،با توجه به خصوصیات پوشش سطح حوضه عدد شماره منحنی مطابق با جدول
 3مشخص میگردد.
جدول -3مقدار شماره منحنی برای حوضههای مختلف با توجه به نفوذپذیری خاک و پوشش سطح حوضه ] [ 13
A

خصوصیات پوشش سطح حوضه

B

C

D

پوشش جنگلی متوسط

36

60

73

79

پوشش جنگلی خوب

25

55

70

77

مراتع طبیعی با پوشش متوسط

49

69

79

84

مراتع طبیعی با پوشش خوب

93

16

74

80

اراضی زیر کشت حبوبات

55

69

78

83

اراضی زیر کشت غالت (ردیفهای مستقیم)

65

76

84

88

اراضی زیر کشت غالت (ردیفها به موازات خطوط تراز)

60

73

18

84

اراضی زیر کشت گیاهان ردیفی با ردیفهای مستقیم با پوشش متوسط

72

18

88

19

اراضی زیر کشت گیاهان ردیفی با ردیفهای مستقیم با پوشش خوب

67

78

85

89

اراضی زیر کشت گیاهان ردیفی به موازات خطوط تراز با پوشش متوسط

70

79

84

88

اراضی زیر کشت گیاهان ردیفی به موازات خطوط تراز با پوشش خوب

65

75

82

86

پشت بامها ،پارکینگها و جاهای آسفالتی دیگر

98

98

98

98

مناطق مسکونی با  65درصد آسفالت

77

85

90

92

مناطق مسکونی با  02درصد آسفالت

51

68

79

84

خیابانها و جادههای آسفالتی

98

98

98

98

جادههای خاکی

72

82

87

89

76

85

89

19

جادههای شوسه
منبع :یافتههای پژوهش

اعتبارسنجي مدل: HEC-HMS
براي استفاده از مدل در شبيه سازي حوضه ،بايد اعتبارسنجی مدل براي حوضههايی که داراي آمار بارش  -رواناب
هستند با موفقيت انجام گيرد .در این تحقیق جهت اعتبارسنجی از دادههاي مربوط به  2رويداد بارش -رواناب ايستگاه
هيدرومتري هفت حوض استفاده شده است و در مرحله بعد ميزان دبی اوج پيش محاسبه شده توسط مدل با مقدار
رواناب مشاهده شده توسط ايستگاه هيدرومتري واقع در منطقه مورد مقايسه قرار گرفته است.

یافتهها
شهای متناظر با
با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز درکه و دادههای مربوط به توزیع روزانه بار 

تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر شدت9 01 1 ...

یهای برابر با  87 ، 73و 94
تهای مختلف با گامهای زمانی یک ساعته ،برای شماره منحن 
بهای با دوره بازگش 
سیال 

مدلسازی بارش – رواناب مربوط به این حوضه توسط نرمافزار  HEC – HMSو با استفاده از روش  SCSصورت
یهای مختلف ،به مقایسه آنها در
گرفته است که با به دست آوردن بیشینه دبی روانابهای مربوط به شماره منحن 
دوره بازگشتهای گوناگون پرداخته شده است .نتایج به دست آمده در جدول  4آورده شده است.
یهای  87 ، 73و 94
جدول -4دبی سیالبهای مختلف با دوره بازگشتهای گوناگون و شماره منحن 
دوره بازگشت

دبی سیالب با در نظر گرفتن CN= 73

دبی سیالب با در نظر گرفتن CN= 87

دبی سیالب با در نظر گرفتن CN= 94

(سال)

(متر مکعب بر ثانیه)

(متر مکعب بر ثانیه)

(متر مکعب بر ثانیه)

26 / 56

46

10

4

05

14 /8

47 / 14

69 /5

100

02/7

56 / 74

79 /8

002

28 /4

68 /2

92

0 50

93/3

83 /2

07 1

1000

48 /5

95

19 1/4

منبع :یافتههای پژوهش

با مقایسه دبی سیالبهای با دوره بازگشتهای مختلف ،درمییابیم که هرچه شماره منحنی باالتر میرود ،دبی
سیالبها نیز افزایش مییابند .و بطور کلی هرچه میزان نفوذپذیری خاک کاهش مییابد ،میزان دبی سیالب افزایش
مییابد .همانطور که در نمودار شکل 2نشان داده شده است ،برای سیالب با دوره بازگشت  10ساله ،دبی سیالب
مربوط به حوضه آبریز درکه با شماره منحنی  6/ 64 ، 87برابر دبی سیالب با شماره منحنی  73است ،همچنین برای
این دوره بازگشت ،دبی سیالب مربوط به این حوضه با شماره منحنی  11 /5 ، 94برابردبی سیالب مربوط به شماره
منحنی  73است.

یهای مختلف
شکل -2دبی سیالب با دوره بازگشت ده ساله برای شماره منحن 
منبع :یافتههای پژوهش
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همانطور که در نمودار شکل 3آمده است ،برای سیالب با دوره بازگشت  05ساله ،دبی سیالب مربوط به حوضه
آبریز درکه با شماره منحنی  3/81 ، 87برابر دبی سیالب با شماره منحنی  73است ،همچنین برای این دوره بازگشت،
دبی سیالب مربوط به این حوضه با شماره منحنی  4/ 69 ، 94برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی  73است.

شکل - 3دبی سیالب با دوره بازگشت پنجاه ساله برای شماره منحنیهای مختلف
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق با نمودار شکل ،4برای سیالب با دوره بازگشت  100ساله ،دبی سیالب مربوط به حوضه آبریز درکه با شماره
منحنی  2/ 74 ، 87برابر دبی سیالب با شماره منحنی  73است ،همچنین برای این دوره بازگشت ،دبی سیالب مربوط
به این حوضه با شماره منحنی  3/ 86 ، 94برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی  73است.

شکل - 4دبی سیالب با دوره بازگشت صد ساله برای شماره منحنیهای مختلف
منبع :یافتههای پژوهش

تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر شدت1021 ...

طبق نمودار شکل ،5برای سیالب با دوره بازگشت  002ساله ،دبی سیالب مربوط به حوضه آبریز درکه با شماره
منحنی  2/ 40 ، 87برابر دبی سیالب با شماره منحنی  73است ،همچنین برای این دوره بازگشت ،دبی سیالب مربوط
به این حوضه با شماره منحنی  3/ 24 ، 94برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی  73است.

یهای مختلف
شکل - 5دبی سیالب با دوره بازگشت دویست ساله برای شماره منحن 
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق با نمودار شکل ،6برای سیالب با دوره بازگشت  0 50ساله ،دبی سیالب مربوط به حوضه آبریز درکه با شماره
منحنی  2/ 12 ، 87برابر دبی سیالب با شماره منحنی  73است ،همچنین برای این دوره بازگشت ،دبی سیالب مربوط
به این حوضه با شماره منحنی  2/ 72 ، 94برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی  73است.

شکل - 6دبی سیالب با دوره بازگشت پانصد ساله برای شماره منحنیهای مختلف
منبع :یافتههای پژوهش
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همانطور که در نمودار شکل  7نشان داده شده است ،برای سیالب با دوره بازگشت  1000ساله ،دبی سیالب مربوط
به حوضه آبریز درکه با شماره منحنی  1/ 96 ، 87برابر دبی سیالب با شماره منحنی  73است ،همچنین برای این دوره
بازگشت ،دبی سیالب مربوط به این حوضه با شماره منحنی  2/ 46 ، 94برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی 73
است.

شکل - 7دبی سیالب با دوره بازگشت هزار ساله برای شماره منحنیهای مختلف
منبع :یافتههای پژوهش

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش حوضه آبریز درکه به عنوان حوضه مورد مطالعه انتخاب گردیده است .از بین رفتن پوشش گیاهی و
گسترش مناطق شهری در سطح این حوضه سبب گردیده است تا عوامل هیدرولوژیکی از قبیل میزان نفوذپذیری و
ارتفاع رواناب در قسمت جنوبی حوضه دچار تغییراتی شوند که مطابق با آن ارتفاع رواناب زیاد ونفوذپذیری کم
گردیده است که منتج به افزایش سیالبهای شهری خواهد شد .همانطور که در همه نمودارها مشاهده میگردد،
هرچه عدد (شماره منحنی) بزرگتر میگردد ،میزان دبی سیالبها نیز افزایش مییابد .در واقع به این معنی است که
هرچه میزان نفوذپذیری خاک کم میشود ،دبی سیالب افزایش مییابد .با گسترش و توسعه ساخت و ساز در

پیرامون حوضه آبریز درکه میزان نفوذپذیری خاک کمتر شده و بر شدت سیالب میافزاید .با مشاهده جدول  3می-
توان به این نتیجه رسید که هرچه سطح اطراف حوضه آبریز از پوشش جنگلی و اراضی کشاورزی به سمت سطوح
شهری با کاربری مسکونی پیش میرود عدد شماره منحنی افزایش یافته که نشان از کم شدن نفوذپذیری خاک

حوضه آبریز دارد .لذا توجه به تغییرات کاربری اراضی پیرامون حوضههای آبریز بسیار حائز اهمیت و حیاتی می-

باشد .در برآورد دبی سیالبها با دورههای بازگشت کمتر که احتمال وقوع بیشتری دارند ،تغییرات کاربری با نسبت

بیشتری افزایش یافته اند و هرچه دوره بازگشت طوالنیتر میشود نسبت عددی کوچکتر و فاصله عددی بیشتر می-

گردد .به عنوان مثال در دوره بازگشت ده ساله ،دبی سیالب مربوط به این حوضه با شماره منحنی 11 /5 ، 94

1023 ...تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر شدت

 دبی سیالب مربوط به این، اما برای دوره بازگشت هزار ساله، است73 برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی
 در این مثال مشاهده گردیده. است73  برابردبی سیالب مربوط به شماره منحنی2/ 46 ، 94 حوضه با شماره منحنی
 بنابراین میتوان گفت که با.است که نسبت کاهش یافته است اما اختالف دبیها با افزایش زیادی مواجه بوده اند
 برابری دبی و تغییر11 /5  تا2/ 46  میتوان شاهد افزایش، 94  به73 تغییر پوشش سطح منطقه از شماره منحنی
 در ادامه به. برابری را مشاهده نمود6/ 64  تا1/ 96  نیز میتوان افزایش94  به87 پوشش سطح از شماره منحنی
.راهکارهایی جهت حفظ کاربریهای طبیعی در جهت کاهش خطرات ناشی از سیالب پرداخته شده است
:راهکارهای حفظ کاربریهای طبیعی عبارتند از
 عدم صدور مجوز برای تغییر کاربری جنگلها و اراضی کشاورزی-1
 زیرا این مناطق مستعد شدید فرسایش، ایجاد محدودیت برای کاشت گیاهان غیر مناسب در اراضی با شیب زیاد-2
.خاک هستند
 اداری و تجاری در پیرامون حوضههای آبریز، جلوگیری از رشد و توسعه فضاهای مسکونی-3
 توجه جدی به تیپ خاک و اقلیم منطقه جهت طرح و اجرای برنامههای آمایش سرزمین-4
 مورد توجه قرار دادن پیشینه کاربری اراضی در طرحهای تفصیلی شهرها-5
 حفظ پوشش گیاهی منطقه و شناسایی آفات و بیماریها در جهت رفع آنها-6
. اصالح و طرح مسیرهای دسترسی در جهتی که در خصوصیات حوضه آبریز تغییری ایجاد نشود-7
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