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  مقدمه
 ،ليس ،يعيطب يايبال انيم در منتشرشده آمار اساس بر
 دهکر وارد يبشر جوامع به را هاخسارت و تلفات نيشتريب

 ،کشور زيخليس مناطق سطح ).١٣٧٧ ان،ي(قدس است
 ،گريد عبارت به ؛است دهش برآورد هکتار ونيليم ۹۱ حدود
 عيسر و ميمستق رواناب ديتول در کشور سطح از درصد ۵۵

 شدت ،آن هکتار ونيليم ۴۲ حدود که دارد نقش
 و يلخچيا( دارد اديز يليخ تا متوسط يزيخ ليس

 عوامل از يکي ،ياراض يکاربر راتييتغ ).۱۳۸۱ همکاران،
 و حوضه شيفرسا ک،يدرولوژيه انيجر رييتغ در مهم

 روند از يآگاه با ن،يبنابرا ؛است يستيز تنوع انهدام
 ها ستمياکوس تيهدا با همسو ياراض يکاربر راتييتغ
 واکنش و برداشت قدم لتعاد سمت به توان يم
 دکر يساز هيشب يکمتر يخطا با را ةحوض يکيدرولوژيه
 يها سال در ها ستمياکوس رييتغ سرعت ).٢٠٠٤ پلچروا،(

 يسازگار امکان که است بوده زده شتاب چنان ،رياخ
 شود يم انجام يسخت به يطيمح راتييتغ با زنده موجودات

 از يبردار بهره و ياراض يکاربر راتييتغ به يتوجه يب و
 از يکي ،يستيز تعادل زدن برهم علت به يعيطب منابع
 و مس( است بوده يالبيس يها پهنه شيافزا در مؤثر عوامل

 قيتلف با )۲۰۰۲( همکاران و لريم ).٢٠٠٤ همکاران،
 ،ييايجغراف اطالعات يها ستميس و کيدرولوژيه يها مدل
 واکنش بر را ياهيگ پوشش و ياراض يکاربر راتييتغ اثر
 مطالعه کايآمر ةمتحد االتيا ةحوض دو کيدرولوژيه

 مدل طيمح در رواناب راتييتغ روند يبررس جينتا کردند.
HEC-HMS در داد نشان يمنحن روش از استفاده با و 

 مربع لومتريک ۳۱۵۰ مساحت با پدرو سن ةرودخان ةحوض
 و يکشاورز ياراض اديازد و ها جنگل سطح کاهش علت به

 رواناب ،١٩٩٧ تا ١٩٧٣ يها سال نيب يشهر مناطق
 همکاران و لبک .است افتهي شيافزا ساالنه متوسط

 و HEC-HMS يکيدرولوژيه مدل از استفاده با )٢٠٠٥(
 بارش نيتخم از استفاده و HEC-RAS يکيدروليه مدل
 البيس يبرا يا منطقه يمدل ،يزکمر ياکيآمر در يرادار
 سهيمقا ٢٠٠٢ سال تابستان البيس با را مدل و ارائه
 يياراک ،مدل نيا داد نشان آنها مطالعات جينتا دند.کر
 .دارد يا منطقه اسيمق در البيس ينيب شيپ در ياديز
 يها سازه بر را البيس ريتأث )،٢٠١٥( همکاران و يوپيز

 با آنها .کردندي بررس هند يبئمب يساحل شهر در يشهر
 و نيزم سطح پوشش راتييتغ يها نقشه از استفاده

 ياراض يها يکاربر يبرا ليس خطر ةنقش ،ياراض يکاربر
 کردند. هيته HEC-RAS يکيدروليه مدل با را مختلف

-HEC مدل با ليس يبند پهنه يها نقشه داد نشان جينتا

RAS است. مؤثر اريبس ليس خطر و البيس برآورد يبرا 
 يساز مدل از استفاده اب )،٢٠١٨( همکاران و يکنت
 راتييتغ ريتأث ،ييايجغراف اطالعات ستميس و يکيدرولوژيه

ي بررس را هند يگداوار ةرودخان رواناب دري اراض يکاربر
 کاهش به ييزدا جنگل داد نشان پژوهش جينتا .کردند
 باعث امر نيا که شده منجر نفوذ و يکل تعرق ريتبخ
 است. شده يگداوار ةحوض در رواناب بيضر شيافزا

 از يبخش در البيس خطر يبند پهنه به )،۱۳۸۳( يعبقر
 يبرا GIS و HEC-RAS مدل از استفاده با جاجرود ةحوض
 نشان مطالعه ةجينت .کرد اقدام متفاوت يها بازگشت ةدور
 تراز يکيدروليه ليتحل در يخوب تيقابل ،مدل نيا داد

 و روشان دارد. مختلف يها بازگشت ةدور در آب سطح
 باHEC-RAS  مدل قيتلف هدف با )،۱۳۹۱( همکاران

 يکيدروليه يپارامترها يساز هيشب هب ArcView افزار نرم
-HEC مدل داد نشان جهينت کردند. اقدام بشار ةرودخان

RAS اتيخصوصة مطالع يبرا را يمناسب يعدد ريمقاد 
ي برا و دهد يم ارائه ها رودخانه در انيجر يکيدروليه

 استفاده کاندة نيهز و اديز دقت با البيس يبند پهنه
 از استفاده با )،۱۳۹۷( همکاران و زهيهو يشنان .شود يم

 عاتالاط ةسامان دور، از سنجش يها روش قيتلف
 يکاربر راتييتغ اثر ،يکيدرولوژيه مدل و ييايجغراف
 استان در ابوالعباس ةحوض در ليس دروگرافيه بري اراض

 راتييتغ علت به داد نشان جينتا .کردندي بررس را خوزستان
 طور به البيس حجم و اوج يدب زانيم ،ياراض يکاربر

 مختلف مطالعات .است افتهي شيافزا درصد ٥/٥ ،متوسط
 ها رودخانه و ها ليمس ميحر به يتوجه يب دهد يم نشان
 زانيم و البيس وقوع يفراوان در يينما رشد جاديا باعث

 يکيژئوموفولوژ راتييتغ يبررس است. دهش ها خسارت
 راتييتغ علت به ،آنها از يبرخ شدن يالبيس و رود يمجار
 آمده وجود به رودخانه بستر در که است ياديزي انسان
 خواه ،يعيطب منابع ديشد بيتخر ).١٩٩٩ مز،يج( است

 به خواه و مراتع و ها جنگل از هيرو يب يبردار بهره صورت به
 ياراض به آنها ليتبد و ياراض يکاربر رييتغ شکل

 يمسکون مناطق يةرو يب ساخت اي و نامناسب يکشاورز
 تعداد ازنظر هم سال به سال ها البيس است شده موجب
 يبررس .ابدي شيافزا ها خسارت شدت ازنظر هم و وقوع
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 ها البيس وقوع از يناش ساالنه يها خسارت آمار
 منابع به البيس از يناش صدمات يگستردگ ةدهند نشان

 ،رو نيا از است؛ مختلف مناطق ياقتصاد و يانسان ،يعيطب
 يپارامترها و عوامل شناخت و آن با مقابله و ليس کنترل
 ،گريد عبارت هب ؛دارد ياديز اريبس تياهم ،آن بر مؤثر

 رفتار ديبا ليس کنترل يبرا يزير برنامه گونه هر از شيپ
 به توجه با ).١٩٩٢ ،تياسم( شناخت را  آن يندهايفرا
 يتيريمد اقدامات انواع ل،يس بروز در مختلف عوامل ريتأث

 و يزير برنامه ،ياراض يکاربر تيريمد و يزداري(آبخ
 و ينيب شيپ ها، ليمس و ها رودخانه ريمس در تيريمد

 مناطق در يتيحما و يريشگيپ اقدامات ل،يس هشدار
 يها خسارت کاهش در )ليس خطر يبند پهنه و ريگ ليس

 ).١٣٨٩ همکاران، و يلياو يقم( است مؤثر آن از يناش
 کاهش در ييسزاب نقش که ،يتيريمد اقدامات ازجمله
 نديفرا يساز مدل ،رددا البيس وقوع از يناش يها خسارت

 يها مدل که است ليس خطر يبند پهنه و رواناب -بارش
 يالبيس ةپهن و رواناب برآورد يبرا ياديز ييتوانا ،ياضير

 ،البيس بر مؤثر يپارامترها و عوامل شناخت با و دارد آن
 نيچن د.ده يم قرار کاربران ارياخت در را يمؤثر اطالعات

 وقوع از شيپ حوضه تيريمد دري اديز ييتوانا ،ييها مدل
 وقوع نيح در نجات و امداد و بحران تيريمد يحت و ليس
 قرار مربوط کارشناسان و رانيمد ارياخت در را ليس
  ).۱۳۹۴ گراوند،( دهد يم
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد ةمنطق يها يژگيو

 بيش و يانيم زاگرس در يريقرارگ لحاظ به لرستان استان
 درصد)، ١١ حدود متوسط بيش (با يکوهستان اديز

 با مرتفع يکوهستان يواحدها( يژئومورفولوژ ساختار
 قائم يها وارهيد و اديز اريبس بيش و يسنگ ساختمان

 رينفوذناپذ و زدانهير خاک و يشيفرسا يها پرتگاه صورت به
 يوگرافيزيف و ييوهوا آب و يمياقل طيشرا )،لتيس و رس

 يها سال شتريب در موجود يآمارها براساس و ها حوضه
 يناگوار حوادث و نيسنگ يها خسارت متحمل ،گذشته

 ،انيم نيا در .است بوده يعيطب يايبال وقوع از يناش
 وارد استان يها رساختيز به را خسارت نيشتريب ،البيس
 سال از لرستان يدائم يها هرودخان نيب از است. ردهک

 با انکشک ةرودخان ،ساله ٥٨ ةدور کي در نونکتا ١٣٣٤
 نيزتريخ ليس ه،يثان در مترمکعب ١٠٠٠ يباال البيس ١٦

 استان، ةشد ثبت البيس نيتر بزرگ .است استان ةرودخان
 يآبده با انکشک ةرودخان ١٣٨٤ سال بهمن ١٥ ليس
 زانيم که است هبود هيثان در مترمکعب ٣٠٩٠ ةنيشيب

 ٨٠ معادل ،مختلف يها بخش در آن از يناش يها خسارت
 استان يا منطقه آب شرکت( است بوده تومان ارديليم

 در رخداده يها ليس موجود آمار براساس ).۱۳۹۲ لرستان،
 دخالت و يوگرافيزيف طيشرا به توجه با و نظر مد ةحوض
 يکاربر راتييتغ به آنها نيتر مهم ازجمله ،يانسان عوامل
 و )ياهيگ يعيطب يها پوشش انواع بردن نيب (از ياراض

 ليتبد و بستر زدن (شخم رودخانه بستر ميحر در دخالت
 عوامل نيا که کرد شاره توان يم )يکشاورز ياراض به آن

 است. شده حوضه نيا يزيخ ليس اديز ليپتانس باعث
 و دقت با که کند يم جابيا ةحوض نيا در يتيوضع نيچن

 يپارامترها تيوضع براساس راي خروج رواناب اد،يز صحت
 مساحت و بارش از حاصل يخروج رواناب زانيم در مؤثر
 و يطراح ،يزير برنامه امر در که کند برآورد آن ةپهن
 ن،يبنابرا ؛کرد استفاده آن از بتوان ليس کنترل يساز ادهيپ

 هب يا بازه يبرا پژوهش نيا در مهم، هدف نيا به لين يبرا
 يروستا از کشکان ةرودخان از لومتريک ٤٠ يبيتقر طول
 راونديش ةرحوضيز در واقع انيسيو دوآب يروستا تا پلک

 و دور از سنجش کيتکن از استفاده با ابتدا ،)١ (شکل
 يبرا مدنظر ةحوض ياراض يها يکاربر ،يبند طبقه روش

 راتييتغ يآشکارساز يبرا ١٣٩٣ و ۱۳۶۸ سال دو
 در رواناب - بارش نديافر ،يبعد ةمرحل در شد. استخراج

 HEC-HMS يکيدرولوژيه مدل با روزانه اسيمق
-HEC مدل قيتلف با ليس ةپهن ةنقش ،سپس و يساز هيشب

RAS ييايجغراف اطالعات ستميس و )GIS( قالب در 
 با آن براساس که شد هيته HEC-geo-RAS – هيالحاق

 در هرودخان البيس بر مؤثر يپارامترها و عوامل شناخت
 از يناش ليس مخاطرات از ،فمختل يها البيس لمقاب
 يحدود تا ياصل ةهآبرا رامونيپ در رودخانه انيطغ
 يبرا يزير برنامه يبرا را زمال داتيتمه و کاست توان يم

  کرد. اتخاذ ليس کنترل
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  رانيا و لرستان در کشکان راونديش ةرحوضيز تيموقع - ١ شکل

  

  پژوهش شرح
 از ياراض يکاربر راتييتغ يبررس يبرا پژوهش نيا در

 به مربوط خردادماه ۸ و ۵ لندست يا ماهواره ريتصاو
 قدرت با )Landsat8(۱۳۹۳ و )TMC1( ۱۳۶۸ يها سال
 پردازش شيپ مراحل و شده استفاده متر ۳۰ يمکان کيتفک

 با يهندس و يارتفاع ،ياتمسفر حيتصح مانند ،ريتصاو
 يباندها ،يبند طبقه نيا در آنگاه و انجام ENVI افزار نرم
 يراب بعد مراحل در .شد استفاده ۷ و ۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱

 کردن واضح به عوارض حيصح يبند طبقه و بهتر صيتشخ
 يبند طبقه و نييعت ،ياصل يها مؤلفه سپس و اقدام ،ريتصو

 شده نظارت صورت به احتمال حداکثر تميالگور از استفاده با
 مانند ييها داده از يبند طبقه روش نيا در .شد انجام

 استفاده طبقات يها انسيوار و برآورد يها متوسط نيانگيم
 در يريرپذييتغ و ها انسيوار متوسط ،روش نيا .دشو يم

 از يا مجموعه عنوان به را طبقه هر يفيط يها ارزش
 ازمندين ن،يبنابرا ؛دهد يم دست  به ينيزم يها داده
 ؛)٢٠١١ ،مودگال و ايسور( است قيدق ينيزم يها داده

 يابيارز ،يبند طبقه صحت ،کاپا بيضر از استفاده با سپس
 .شد يبررس يبند طبقه دقت زين Google Earth در و

 مساحت و شده يرقوم طبقات Arc-GIS کمک با ،تيدرنها
 يها زمان يبرا ياراض يکاربر ةنقش و محاسبه ،طبقات
 ريتأث يبررس يبرا يبعد گام در شد. حاصل مطالعه مورد

 همراه به رودخانه يهندس و يمورفولوژ يها مشخصه
 يبرا )HEC-HMS( ياضير مدل از ياراض يکاربر راتييتغ
 ،واقع در هک شد استفاده روزانه رواناب -بارش يساز هيشب

 ،١٩٨١ سال در هک است HEC-١ مدل ندوزيو تحت ةنسخ

 اکيآمر ةمتحد االتيا ارتش يدرولوژيه يمهندس زکمر
 ،آن از پس و کرد ارائه ليس دروگرافيه يةته يبرا

 به ١٩٩٨ سال در تا شد انجام آن يرو ياديز اصالحات
 نامهندس (گروه شد ارائه ندوزيو تحت و HEC-HMS نام

 و دما بارش، ،يدب آمار ،منظور نيبد ).۲۰۰۰ کا،يآمر ارتش
 از )١٣۹۶- ١٣٥١( يآمار ةدور در روزانه اسيمق در ريتبخ

 يليس وقوع شد. هيته لرستان استان يا منطقه آب سازمان
 ه،يثان در مترمکعب ١٠٢٠ کيپ يدب با ١٣٧٠ اسفند در
 ستگاهيا و کرده رانيو را کشکان پل يدرومتريه ستگاهيا

 ؛شد سيتأس ١٣٧٨ سال در آن از بعد انيسيو دوآب
 دو نيا يها داده نيب از يدب ةروزان يها داده ن،يبنابرا

 ةدور دو در حوضه يخروج در يريقرارگ علت هب ستگاهيا
 تا ١٣٧٨ از و ١٣٦٩ تا ١٣٥١ سال (از ساله ١٨ يآمار

 سراب يسنج باران ستگاهيا يها داده و شده انتخاب )١٣٩٦
 يراب که است رفته کار به حوضه باالدست در يدعليص

 رواناب بر يکاربر راتييتغ صرف ريتأث دادن نشان
 نرمال يها دوره ،يکيدرولوژيه مدل توسط شده يساز هيشب

 نيا ةماهان بارش يهاداده يزمان يسر نيب از يهواشناس
 مشخص )SPI( استاندارد بارش شاخص کمک با ستگاهيا

  است. شده
 نييتع يبرا )١٣٩٠( همکاران و يئيرض را شاخص نيا

 که ندکرد نيتدو آن شدت يابيارز و يسالکخش يها دوره
 ليتحل يبرا ها روش نيپرکاربردتر از يکي به تاکنون

 اکنون هم و است شده ليتبد ايدن سراسر در يخشکسال
 يها وزارتخانه در کشور، در يخشکسال تيريمد مراکز زين
 آن از يخشکسال شيپا يبرا يکشاورز جهاد و روين
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 براساس ).١٣٩٠همکاران، و يئي(رض کنند يم استفاده
 است، شده داده نشان ٢ شکل در که ،SPI شاخص ريمقاد
 دو ،ياراض يها يکاربر استخراج يها دوره با مطابقت يبرا
 انتخاب ۱۳۹۳ و ۱۳۶۸ يها سال به مربوط نرمال ةدور
 مدل در رواناب ارتفاع ةمحاسب يبرا حوضه يمنحن .شد
 از شده حاصل ياراض يکاربر يةال کمک با يکيدرولوژيه

 و يشناس نيزم اطالعات و ها نقشه ،يا ماهواره ريتصاو
 مورد ةمنطق خاک کيدرولوژيه يها گروه و يشناس خاک

 ،کيدرولوژيه يها گروه نيا ،درواقع که شد نييتع مطالعه
 .است حوضه خاک يرينفوذپذ و بافت تيوضع ةدهند نشان

 ش،رو نيا در يرينفوذپذ و بافت تيوضع براساس
 در و ميتقس D ,C ,B ,A گروه چهار به حوضه يها خاک
 ،حوضه خاک کيدرولوژيه يها گروه قيتلف با عدبة مرحل

 زانيم با که ،نيزم رطوبت تيوضع و نيزم يکاربر ب،يش
 يها لجدو قيطراز ،شود يم نييتع منطقه يبارندگ زمان و

 براساس مطالعه مورد ةضحو CN ةنقش يمنحن موجود
 يياراک يابيارز يبرا .شد استخراج ذکرشده مشخصات

 يارهايمع روزانه، البيس ريمقاد يساز هيشب در مدل
 )،SI( يپراکندگ شاخص )،R2( نييتب بيضر يخطا

 دنيرس مقدار يخطا درصد )،V%( حجم يخطا درصد
 )  ( اوج به دنيرس زمان يخطا و )   %( اوج زمان به
  .است شده گرفته نظر در
  ):  ( نييتب بيضر -۱

)١(  
  =  ∑ [    ( )−      ][    ( )−      ]     ∑ [    ( ) −      ] ∑ [    ( )−      ]            

 رامونيپ شده يساز هيشب يها داده يپراکندگ شاخص -٢
  ):  ( يمشاهدات نيانگيم

)٢                        (  =   ∑ |    ( )     ( )|           
  ): %( البيس حجم يخطا درصد -٣
)٣                    (              % =              × 100  
  ):   %( کيپ يدب ينيب شيپ يخطا درصد -٤
)٤    (              %   = (  )    (  )   (  )   × 100           
  ):  ( البيس کيپ زمان ينيب شيپ يخطا -۵
)۵               (                    = (  )   − (  )     

    (   ) ،يمشاهدات اوج يدب مقدار    (  ) آنها در که
 يدب مقدار    (  ) ،يمشاهدات اوج يدب مقدار متوسط

 اوج يدب مقدار متوسط    (   ) شده، يساز هيشب اوج
    ( ) ،يمشاهدات يدب حجم    ( ) شده، يساز هيشب

 اوج يدب زمان    (  ) شده، يساز هيشب يدب حجم
 شده يساز هيشب اوج يدب زمان    (  ) و يمشاهدات

 و بستر در ياراض يکاربر راتييتغ ريتأث يبررس يبرا است.
 در رودخانه يالبيس يها پهنه ةنقش ديبا رودخانه ميحر
 هب يابيدست يبرا شود. انجام مختلف يها بازگشت ةدور

 يبرا يورود اطالعات يةته شامل اول گام ،هدف نيا
 يهندس يها هيال يةته يبرا است. HEC-RAS افزار نرم

 منطقه TIN ،يالبيس يها پهنه ةمحاسب و RAS ازين مورد
 سازمان توسط شده يبردار نقشه( ۱:۱۵۰ يرقوم ةنقش از

 کيپ يدب به يابيدست يبرا و هيته لرستان) يا منطقه آب
 (از ساله ۱۸ يآمار ةدور دو از مختلف يها بازگشت دوره با

 يدب حداکثر )١٣٩٦ تا ١٣٧٨ از و ١٣٦٩ تا١٣٥١ سال
 شد. استفاده انيسيو دوآب يدرومتريه ستگاهيا يا لحظه

 کاون معروف ةمعادل ،نگيمان يزبر بيضر نييتع يبرا
 يها جدول براساس ابتدا که است رفته کار به )۱۹۵۶(

 با سپس شود؛ يم زده نيتخم هياول نگيمان بيضر موجود،
 مختلف، مقاطع در رودخانه بر حاکم طيشرا گريد به توجه

 موانع، وجود ،يناهموار ةدرج مانند گريد لعوام ريتأث
 نگيمان بيضرا و اعمال ريمس شکل و ياهيگ پوشش
 .شود يم اصالح ليذ ةمعادل مطابق

)٦    (                 = (  +   +   +   +   )    
∶ مذکور،ة معادل در که    : ،يبيترک نگيمان بيضر 
 بيضر   : بستر، مواد يبند دانه به مربوط نگيمان بيضر
 ريمس در موجود موانع به مربوط نگيمان بيضر   : رودخانه، مقطع راتييتغ به مربوط نگيمان بيضر   : رودخانه، بستر سطح در يناهموار ةدرج به مربوط نگيمان

 ريمسي انحنا ةدرج به مربوط نگيمان بيضر   : و ياهيگ پوشش به مربوط نگيمان بيضر   : رودخانه،
 يها داده ليتکم و کاون روش کمک با .است رودخانه
 يها سازه و موانع تمام يساز هيشب ازجمله ،يهندس

 ،منطقه از يدانيم يدهايبازد با انيجر ريمس در شدهجاديا
 تعداد پل، عرض و طول شامل ها پل به مربوط اطالعات

 ةعرش ةانداز و ها هيپا از کي هر عرض و طول پل، يها هيپا
 يساز هيشب افزار نرم در و حاصل ،بود ازين مورد که پل،
 يافزارها نرم از ماندگار، روش به انيجر ليتحل يبرا شد.

HEC-RAS هيالحاق و HEC-geo –RAS طيمح در Arc 

GIS ةدور يبرا کيپ يها يدب يةته يبرا .شد استفاده 
  .رفت کار به Easy fit افزار نرم ،مختلف يها بازگشت
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 HEC-HMS مدل يساز هيبش يبرا منتخب يها دوره و ماهانه اسيمق در شده محاسبه SPI ريمقاد - ۲ شکل

 
  پژوهش يها افتهي

 ريتصاو از کدام هر ،ياراض يکاربر ةنقش شدن فراهم يبرا
 مرتع )،تراکم کم و متراکم( جنگل يکاربر نوع هفت به
 ياراض ،يصنعت و يمسکون مناطق )،تراکم کم و متراکم(

 از کدام هر مساحت و يبند طبقه ريبا نيزم و يزراع
 که شد محاسبه ArcGis طيمح در زين ها يکاربر

 به مربوط ،بيترت به دوره دو هر در ها مساحت نيشتريب
 هر در مساحت نيکمتر و متراکم مرتع و تراکم کم تعامر
 جينتا .است يصنعت و يمسکون مناطق به مربوط دوره دو

 مصرف و نفوذ باعث که ييها يکاربر مساحت از داد  نشان
 يجنگل و يمرتع يها يکاربر مانند ،شود يم حوضه در آب

 و ريبا سطوح مانند ييها يکاربر مساحت و شده کاسته
 ).٣ شکل و ١ (جدول است افتهي شيافزا يانسان يها سازه
 ريتصاو کمک به يکاربر راتييتغ يآشکارساز از پس

 و ۱۳۶۸ سال به مربوط رواناب - بارش يها داده ،يا ماهواره
 جينتا شد. داده مدل به پارامترها يواسنج يبرا ۱۳۹۳

 يتجرب يها روش با پارامترها ريمقاد برآورد از آمده دست هب
 آمده ۲ جدول در يواسنج ةمرحل در يکيدرولوژيه مدل و

 ۹/۵ ،حوضه يواقع تمرکز زمان داد نشان جينتا است.
 سال و ۴۵ برابر ۱۳۶۸ سال يبرا حوضه يمنحن و ساعت
 در را آب نفوذ عوامل اثر کاهش که است ۲۸ برابر ۱۳۹۳
  .دهد يم نشان حوضه سطح

 
  مربع لومتريک برحسب ها يکاربر از کدام هر ةشد محاسبه مساحت -۱ جدول

  يکاربر نوع
  )مربع لومتريک( کل مساحت

  ۱۳۹۳ سال  ۱۳۶۸ سال
  ۷/۷۷  ۳/۲۵  يزراع ياراض
  ۴۱/۲۶  ۸۴/۱۵  يمسکون مناطق
  ۰۳/۱۷۸  ۶۴/۱۹۸  متراکم مرتع
  ۶۵/۱۸۱  ۴۳/۲۶۸  تراکم کم مرتع

  ۶۶/۲۷  ۴۲/۷۲  متراکم جنگل
  ۱۷/۱۲۰  ۱۴/۱۰۹  تراکم کم جنگل
  ۸۵/۱۷۲  ۶۹/۹۱  ريبا نيزم

  
به  HEC-HMSمدل  باپارامترها  ياز واسنج پس
 يها سال يآمار ةدور يرواناب برا - بارش سازي يهشب

 ۴ يها که در شکل اقدام شدمدل  ينا در ۱۳۹۳و  ۱۳۶۸
 يدروگرافبارش مازاد و تلفات بارش و ه يتوگرافها ۵و 
 در HEC-HMSمدل  باشده  سازي يهو شب يمشاهدات يدب

) ۱۳۹۳و  ۱۳۶۸ يها (براساس آمار سال واسنجي ةمرحل
 يشده برا سازي يهاوج شب يارائه شده است که مقدار دب

 ۴۹۷و  ۳۳۹برابر  يب،ترت به ۱۳۹۳و  ۱۳۶۸ يها سال
شده  سازي يهاوج شب يو مقدار حجم دب يهمترمکعب بر ثان

  ).۳جدول ( استمترمکعب بر ثانيه  ۳۶۵و  ۴/۲۶۸برابر 
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  ۱۳۹۳ سال ب و ۱۳۶۸ سال الف .کشکان ةرحوضيز در مطالعه مورد ةمنطق ةشد استخراج ياراض يکاربر ةنقش - ۳ شکل

 
  HEC-HMS در شده استفاده يها مدل تيحساس يبررس جينتا -۲ جدول

  

  
  ۱۳۶۸ سال يبرا HEC-HMS مدل با شدهيساز هيشب و يمشاهدات دروگرافيه - ٤ شکل

 
 ۱۳۹۳ سال يبرا HEC-HMS مدل با شدهيساز هيشب و يمشاهدات دروگرافيه - ٥ شکل
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  دبی پایه  دبی محاسباتی  دبی مشاهداتی  بارش
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  دبی پایه  دبی محاسباتی  دبی مشاهداتی  بارش

  پارامتر
  شده يواسنج يها دوره

  ۱۳۹۳سال   ۱۳۶۸ سال
  ۶/۲  ۰۰/۳  ساعت)( يرتأخزمان 

  ۲/۵  ۹/۵  زمان تمرکز (ساعت)
  ۴/۶۸  ۱۲/۴۵  )-( يمنحن
  ۳/۲۴  ۴۶/۴۱  )متر ميلي( يهتلفات اول
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 در استفاده مورد مدل تر قيدق و يکم يابيارز يبرا
 مطالعه، مورد ةحوض در رواناب -بارش ريمقاد يساز هيشب
 محاسبه )٥( تا )١( معادالت در شده ارائه يخطا يارهايمع
 درصد نيانگيم است. شده ارائه ٣ جدول در آن جينتا و

 يخطا درصد نيانگيم و درصد ١/٦ ،اوج يدب مقدار يخطا
 مقدار از شتريب ،مدل که است درصد ١/٤ ،اوج يدب حجم

 زمان يخطا نيانگيم است. کرده يساز هيشب ،يمشاهدات
 شاخص نيباالتر ،نيهمچن .است روز ١ ،اوج به دنيرس

 نيشتريب که است ٧١/٠ و ٦٣/٠ ،بيترت به SI و R2 يآمار
 اوج يدب مقدار يساز هيشب در مدل يخطا درصد مقدار
 شده يساز هيشب يواقع مقدار از شتريب درصد ٧ و است
 مدل يخطاها ،جينتا نيا ليتحل اساسبر است.

 هب کينزد اريبس مطالعه مورد ةدور دو در يکيدرولوژيه
 نيا که ستين دار يمعن آنها اختالف و است گريکدي

 يپارامترها بودن اعتماد قابل و مدل ييکارا موضوع،
 .دهد يم نشان دوره دو در را شده يواسنج

  
 يواسنج يها دوره در يمشاهدات يها داده به HEC-HMS مدل برازش يينکو يابيارز يبرا خطا يارهايمع جينتا - ٣ جدول

  يابيارز مورد يپارامترها يواسنج يها دوره
البيس ةدور  ۱۳۶۸ سال  ۱۳۹۳ سال  

 R2 يآمار شاخص ٦٣/٠ ٧١/٠
 SI يآمار شاخص ٧٢/٠ ٨٤/٠

 يمشاهدات اوج يدب مقدار ٣١٢ ٤٥٣
 شده يساز هيشب اوج يدب مقدار ٣٣٩ ٤٩٧

 اوج يدب مقدار يخطا درصد ٥/٤ % ٦/٧ %
 يمشاهدات اوج يدب حجم ٢٢٥ ٣٤٣
٤/٢٦٨ ٣٦٥  شده يساز هيشب اوج يدب حجم 

% ٢/٣  % ١/٥  اوج يدب حجم يخطا درصد 
نيفرورد ٢٦ اسفند ۷   يمشاهدات اوج يدب زمان 
نيفرورد ٢٥ اسفند ٨   شده يساز هيشب اوج يدب زمان 

  )روز (به اوج به دنيرس زمان يخطا ۱ ۱
  

 راتييتغ به حوضه يکيدرولوژيه پاسخ يواکاو از پس
 ريگ ليس يها پهنه در راتييتغ نيا ريتأث ،ياراض يکاربر
 يساز مدل ،منظور نيبد شد؛ يبررس زين رودخانه اطراف

 و يهندس لمد يةته از پس رودخانه يکيدروليه
 و خانهرود ريمس در دموجو ارضعو يةکل يساز هيشب

 يکيدروليه طيشرا ل،مد در الزم يمترهاراپا يةکل يمعرف

 دوره با يها البيس يبرا نظر مد بازه در کشکان ةرودخان
 يکيدروليه مدل از استفاده با ساله ٢٠٠ تا ٢ يها بازگشت

HEC–RAS شدهجاديا مقاطع ،۶ شکل که شد يساز هيشب 
 تراز و Arc-GIS طيمح در HEC-geo-RAS – هيالحاق با

 ۲ بازگشت ةدور در رودخانه يافق طول در را آب سطح
 .دهد يم نشان ساله

  

    
 طيمح در ساله ٢ بازگشت ةدور در آب سطح يطول ليپروف ب: و HEC-geo-RAS – هيالحاق با شدهجاديا مقاطع از ييشما الف: - ۶ شکل

HEC -RAS  



 ٩٥                                                                                                    ١٤٠٠/ تابستان ٤١/ پياپي ٢/ شماره ١٥ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 يبرا عيتوز برازش نيبهتر ،Easy fit افزار نرم از استفاده با
 يبرا روزه کي بارش مميماکز و يا لحظه يدب حداکثر

 يآمار يها دوره در ساله ۲۰۰ تا دو بازگشت يها دوره
 .شد انجام )١٣٩٦ تا ١٣٧٨ و ١٣٦٩ تا ١٣٥١ يها سال(

 دوره دو هر يبرا يآمار مختلف يها عيتوز يبررس از پس
 در نفياسمر -کلموگروف برازش يينکو آزمون براساس
α( درصد ٩٥ اعتماد سطح =  که شد مشخص )0.05

 عيتوز يا لحظه يدب حداکثر يبرا عيتوز برازش نيبهتر
 نيبهتر نييتع از پس .است يپارامتر سه پنج پيت رسونيپ

 و يا لحظه حداکثر يدب يها داده به يبرازش عيتوز
 دو نيا مختلف يها بازگشت ةدور ،روزه کي بارش مميماکز
 و محاسبه Easy fit افزار نرم در ساله ۲۰۰ تا دو از ريمتغ

 .است شده ارائه ۴ جدول در جيتان

  
  )١٣٩٦ تا ١٣٧٨ و ١٣٦٩ تا ١٣٥١ يها سال( يآمار يها دوره در مختلف يها بازگشت ةدور يازا به يا لحظه حداکثر يدب ريمقاد - ۴ جدول

  
 به نسبت حوضه کيدرولوژيه پاسخ يبررس از پس
 يها پهنه در راتييتغ نيا نقش ،ياراض يکاربر راتييتغ
 بستر يساز هيشب يبرا .رفتگ قرار نظر مد زين ريگ ليس

 مطالعات يبرمبنا يالبيس يها پهنهة نقش يةته و رودخانه
 با مدل ياجرا از پس Arc-GIS طيمح در کيدروليه

 دوباره ،جينتا مدل، يخروج ديتول و HEC-RAS افزار نرم
 نيا تمام دادن انجام از پس شد. ارسال Arc-GIS طيمح به

 مانند يمختلف يها هيال Arc-GIS افزار نرم ،مراحل
 با را البيس ةپهن و آب عمق آب، آزاد سطح يتوپوگراف

 نيتر يکاربرد که کند يم هيته مختلف يها بازگشت دوره
 را يالبيس دشت حدود که است البيس ةپهن ها هيال نيا

 ازنظر .کند يم مشخص مختلف يها بازگشت دوره در
 کانال مجاور ةمنطق به يالبيس دشت ک،يژئومورفولوژ

 در موجود ةرودخان ةليوس هب که شود يم گفته رودخانه
 کند يم رييتغ ميعظ يها انيطغ تکرار و يکنون مياقل
 يها پهنه ةنقش ،٥ جدول و ٧ شکل در ).۱۳۸۸ ،يميمق(
 دوره با آب عمق راتييتغ و آب سطح مساحت و ريگ ليس

 شده داده نشان يمطالعات بازه در مختلف يها بازگشت
 ،يبد انزيم ،تر يطوالن يها گشتزبا دوره يازا به که است

 ودهفزا مقاطع از کي هر در باليس سطح به و شتريب

 سطح ،مقاطع نيا از کي هر ليفوپر به توجه با .شود يم
 ننشا مقاطع ريسا به نسبت را شيافزا اي کاهش ،باليس

 کاهش يريگ ليس عتفاار ،مقطع سطح شيافزا با و داد
 ،يالبيس سطح شيافزا اي کاهش نيهم ازاتمو به .افتي

 هر در که داد ننشا دخو در را شيافزا اي کاهش زين عمق
 .شود يم دهيد باليس عمق ،تگشزبا ةدور شيافزا با مقطع

 يطول ليفوپر ژهيو به و مقاطع يعرض يزسا هيشب
 باليس سطح شيافزا ةدهند نشان ،خانهرود يريگ ليس

 اي مقاطع يبرخ در باليس سطح کاهش علت و بوده
 نيا در که است مقاطع يشدگ تنگ اي نعامو دجوو علت هب

 يگرفتگآب عمق بر و ابدي يم کاهش باليس سطح ،رتصو
  .)۱۳۹۴ همکاران، و ينيحس( شود يم ودهفزا

در دوره  گير يلس يها پهنه مساحت محاسبة از پس
 برايها  پهنه ينحت امسا ،مختلف يها بازگشت

 ١٣٥١ يها سال( يآمار يها مختلف در دوره هاي يکاربر
 يجکه براساس نتاشد ) محاسبه ١٣٩٦تا  ١٣٧٨ و ١٣٦٩تا 

 جديد دورةدر  يمسکون مناطق ،۶ جدول در شده حاصل
ساله  ۲۵بازگشت  ةدور يگرفتگ يلدر معرض خطر س

خطر  ينو ا است  شده واقعمدت)  بازگشت کوتاه ة(دور
  است.ساله  ۱۰بازگشت  ةمطابق دور يزراع ياراض يبرا

  
  مربع لومتريک برحسب مختلف يها بازگشت دوره با ريگ ليس يها پهنه کل مساحت - ۵ جدول

  
  

 T (year) دوره ٢ ٥  ١٠ ٢٥ ٥٠  ۱۰۰ ۲۰۰
۲۴۵۷ ۱۷۹۸  ۱۳۰۸ ۹۳۴ ۵۹۸  ٤١١ ۲۲۶ ۱۳۵۱-۱۳۶۹  

Qmax (m3/s) ۲۶۹۸ ۱۸۴۷  ۱۴۳۵ ۱۰۹۷ ۷۳۸  ۵۱۷ ۲۶۳ ۱۳۷۸-۱۳۹۶  

  ۲۰۰  ۱۰۰  ۵۰  ۲۵  ۱۰  ۵  ۲  بازگشت دورة
  ۹/۲۷  ۷۷/۲۴  ۹۴/۲۰  ۹/۱۵  ۸/۱۲  ۹۵/۸  ۲/۳  گير يلس ةمساحت پهن کل
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 يها سال( يآمار يها دوره در مربع لومتريک برحسب مختلف يها بازگشت دوره با ريگ ليس يها پهنه در ها يکاربر مساحت - ۶ جدول

  )١٣٩٦ تا ١٣٧٨ و ١٣٦٩ تا ١٣٥١
  ۲۰۰  ۱۰۰  ۵۰  ۲۵  ۱۰  ۵  ۲  بازگشتة دور دوره

۱۳۵۱-۱۳۶۹  
  ۳۲/۱۴  ۹۷/۱۲  ۱/۹  ۸۸/۶  -  -  -  يزراع ياراض
  ۱۲  ۹  ۷  -  -  -  - يمسکون مناطق

۱۳۷۸-۱۳۹۶  
  ۹۳/۲۲  ۶/۱۷  ۲۹/۱۳  ۹۴/۸  ۹۹/۵  -  -  يزراع ياراض
  ۱۹  ۱۳  ۹  ۵  -  -  -  يمسکون مناطق

  
  يريگ جهينت
 رواناب بر ياراض يکاربر راتييتغ اثر ،پژوهش نيا در

 در آن از يناش مخاطرات و يالبيس يها پهنه و حوضه
 يکاربر راتييتغ جينتا .شد يبررس کشکان ةرودخان ةحوض
 مساحت از داد نشان ١٣٩٣ تا ١٣٦٨ يها سال در ياراض
 کاسته يجنگل و يمرتع يها يکاربر مانند ييها يکاربر
 يها سازه و ريبا سطوح مانند ييها يکاربر مساحت و شده
 مقدار ،راتييتغ نيا ةجينتدر که است افتهي شيافزا يانسان
 در که بوده ٤٥ برابر ١٣٦٨ سال در شده محاسبه يمنحن
 .افتي شيافزا ٤/٦٨ عدد به مقدار نيا ١٣٩٣ سال

 بود متر يليم ٤١ برابر ١٣٦٨ سال در يسطح نگهداشت

 ٣/٢٤ به کاهش متر يليم ١٧ با ١٣٩٣ سال در که
 کاهش ةدهند نشان ،عوامل نيا ةهم که ديرس متر يليم

 و بود حوضه سطح در آب نفوذ و مصرف عوامل
 حداکثر يدب ريمقاد .داد نشان را حوضه شدنزيخ ليس

 دوره يخروج رواناب شيافزا با شده محاسبه يا لحظه
 نسبت )۱۳۹۶-۱۳۷۸( رياخ ةدور در مختلف يها بازگشت

 دييتأ را جينتا نيا يدرست ،)١٣٥١-١٣٦٩( قبل ةدور به
 يها نقشه يرو مختلف يها يکاربر مساحت .کند يم
 مناطق داد نشان مختلف يها بازگشت دوره در يالبيس

 دوره در که ،ميقد ةدور به نسبت ديجد ةدور در يمسکون
 اکنون است،  شده يم يآبگرفتگ دچار ساله ٥٠ بازگشت

    

    
  )استعمق آب برحسب متر  WDساله ( ۲۰۰تا  ۱۰ يها دوره بازگشت با گير يلس يها پهنه يشنما - ۷شکل 
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 مناطق ةتوسع و البيس کيپ يدب شدنشتريب علت هب
 مدت کوتاه بازگشت ةدور در رودخانه يةحاش در ييروستا
 رياخ ةدور در يحت است؛ شده يآبگرفتگ دچار ساله ٢٥

 يحواش در افتهي شيافزا يزراع ياراض ،)۱۳۷۸-۱۳۹۶(
 معرض در ساله ١٠ تر کوتاه بازگشتة دور در رودخانه

 ةدهند نشان ،عوامل نيا ليتحل که رديگ يم قرار البيس
 پاسخ خوردن برهم و يکيدرولوژيه ةچرخ يها مؤلفه رييتغ
 ردامق ديتول شيافزا ،جهيدرنت و رودخانه يکيدروليه

 و يمرتع يها يکاربر مساحت کاهش علت به رواناب
 يها سازه و ريبا سطوح مانند يها يکاربر شيافزا و يجنگل
 يفعل يها يکاربر اصالح و بهبود ن،يبنابرا ؛است يانسان

 رواناب تيريمد يبرا ياساس يراهکارها از يکي ،حوضه
  .است مطالعه مورد ةضحو در يسطح

  
  منابع
 .۱۳۸۱ .ا انيجالل و .ع .م يعباس حاج .ع يلخچيا .١

 بر يکار ميد به يمرتع يها نيزم يکاربر رييتغ اثر
 منابع و يکشاورز فنون و علوم ةمجل .رواناب ديتول
 .٣٦-٢٥ ):٤(٦ .يعيطب

 .١٣٩٤ .ف گراوند و .م گلويب جعفر .م .س ينيحس .٢
 از استفاده با کشکان رود ريگ ليس يها پهنه نييتع

 .ليس مخاطرات کاهش منظور به يکيدروليه مدل
 .٣٦٩- ٣٥٥ ):٣(٢ .مخاطرات دانش

 .١٣٩٠ .ف يعباد ور.  .ع يشکوه .ط يئيرض .٣
 يها داده بر احتمال عيتوز تابع ةبرازند ييشناسا
 يها اسيمق در ييوهوا آب مختلف مناطق بارش
 هينما ةمحاسب منظور به رانيا )SPI( مختلف يزمان

 و يخشکسال يمل شيهما نياول ،استاندارد بارش
 .٣٩- ٢٨ .رانيا کرج، ،رانيا يوهوا آب رييتغ

 .ر يفرهاد و .ک يمانيسل .ق زاده وهاب .ح روشان .٤
 ةرودخان يکيدروليه رفتار يساز هيشب .۱۳۹۱
 از استفاده با راحمديبو و هيلويکهگ استان بشار،
ة پژوهشنام .GIS طيمح در HEC- RAS مدل
 .٨٤- ٧٠): ٧(٦ .زيآبخ ةحوز تيريمد

 .ح يرمضان و .ح يزارع .م .س زهيهو يشنان .٥
 بر ياراض يکاربر راتييتغ اثر يبررس .١٣٩٧

 زيآبر ةحوض :يموردة مطالع( ليس دروگرافيه
- ٢١٩): ١(٩٢ .ياريآب يمهندس و علوم .ابوالعباس)

٢٢٩. 

 .۱۳۹۲ .لرستان استان يا منطقه آب شرکت .٦
 .لرستان استان يها رودخانه مشخصات و اطالعات

 ةحوض در البيس يبند پهنه .١٣٨٣ .ه يعبقر .٧
 ةنام انيپا ،GIS از استفاده با جاجرود زيآبخ
 ةدانشکد ،يزداريآبخ يمهندس ارشد يارشناسک

 ص. ١٠٩: تهران دانشگاه ،يعيطب منابع
 يمهندس و البيس مهار .۱۳۷۷ .م انيقدس  .٨

، مدرس تيترب دانشگاه ،تهران اول. چاپ ،يزهکش
 ص. ۳۹۱

 و .ح .ا ديجاو .ص .م انيصادق .ف يلياو يقم  .٩
 يبند پهنه يساز هيشب .١٣٨٩ .ا .س يرباقريم
 ة(مطالع HEC-RAS مدل از استفاده با ليس

 ).اهواز تا ريق بند حدفاصل کارون ةرودخان :يمورد
 .١١٥- ١٠٥ :١ .يعيطب منابع فنون و علوم ةفصلنام

 ةرودخان يکيدرولوژيه ليتحل .١٣٩٤ .ف گراوند .١٠
 مرز نييتع و رانديش ةحوضريز در کشکان
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