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بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر خصوصیات سیالب با
استفاده از مدل HEC- HMS

(مطالعة موردی :حوزة آبخیز طالقان)
 سمانه رضویزاده :دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 علی سالجقه :دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 شهرام خلیقی سیگارودی :استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 محمد جعفری :استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده
یکی از عوامل اصلی در تغییر رژیم سیالبی حوزههای آبخیزْ تغییر کاربری اراضیی در سی ح حوضی اسی  .حیوز آبخییز لاانیا  ،لیی
سالهای متمادی ،دستخوش تغییر کاربری اراضی شده ک احتمال تأثیر آ بر خصوصیات سیالب رودخان م رح اس  .در تحنیق حاضر،
با تلفیق سیستمهای الالعات جغرافیایی ) (GISو مدل  ،HEC- HMSآثار تغییر کاربری اراضی بر س پارامتری دبی اوج ،حجم ،و زما پایة
سیلی در بخشی از حوز آبخیز لاانا بررسی شد .بدین منظور ،نخس

ننشة کاربری اراضی سالهای  6611و  6636تهی گردید و ،برای
مرتع در محیط  GISتلفیق شد .سپس ،مدل  ،HEC- HMSبیا

تهیة ننشة  CNمن ن  ،با ننش های گروههای هیدرواوژیکی خاک و وضعی

استفاده از روش شمار منحنی و آبنمود واحد  SCSدر س ح زیرحوض ها و نیز ب روش روندیابی ماسکینگام ،بیرای  61واقعی بیارش-
رواناب مشاهدهای واسنجی و اعتبارسنجی شد .بر اساس نتایج شبی سیازی ،بی علی
کشاورزی و افزایش مراتع( ،دبی اوج و حجم سیل در سال  6636نسب

تغیییرات کیاربری اراضیی )کیاهش سی ح اراضیی

ب  6611ب ترتیب مییزا کیاهش متوسیط معیادل  61/61و 66/1

درصدی را نشا میدهند .بررسی زما پایة سیل نشا دهند عدم تغییر این پارامتر در هییدروگرا هیای سییل در دور م ااعیاتی اسی .
بنابراین ،با توج ب نتایج ب دس آمده ،روند تغییرات کاربری اراضی من نة مورد م ااع  ،ب احاظ سیلخیزی ،مثب

ارزیابی شد.

واژگان کلیدی :تغییرات کاربری اراضی ،حوز آبخیز لاانا  ،سیل ،مدل .HEC- HMS
 نویسند مسئول:

تلفن16626302010 :

E-mail: salajegh@ut.ac.ir
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حوض ننیش اساسیی دارد [ .]23همچنیین ،بررسییِ

مقدمه
سیل اتفاقی ناگهانی و رویدادی سریع و مخرب اسی
ک هرساا در نناط مختلف جها باعث بروز خسارات
جانی و ماای محسوس و نامحسوس فراوا مییشیود.
بررسی شمار وقیو سییل در سیالهیای اخییر نشیا
میدهد دیگر سیل ن یک مصیب
پدیدهای اس

ناگهانی نیادر ،بلکی

فزاینده ک  ،در هر بار وقیو  ،خسیارات

فراوانیی اعم از جانی و ماایی ب بار مییآورد [ .]21بیا
همة تالشهایِ مردم یا دوا ها ،در لول تاریخ ،هیی
کشوری ،صر نظر از داراییی و پیشیرف
نتوانست اس

تکنوایوژی،

نواحی سیلگییر خیود را کیامال و بیرای
کنید .بی عبیارت دیگیر،

همیش از خ ر سیل حفاظ

کنترل یا کاهش این عوارض مخرب و ویرانگر نیازمند
م ااعة صحیح و دقیق اس .
بررسیهای انجامشده نشیا مییدهید ،در مییا
عوامییل زمینییی ،کییاربری اراضییی و تغییییرات آ آثییارِ
گستردهای در اندازه و تکرار سیل دارد .تغیییرِ کیاربری
اراضی تأثیر مهمی در کمّی

و کیفی

رواناب خروجیِ

حوز آبخیز دارد [ ،]26بنابراین ،ارزییابی هرهی بهتیر
آثارِ تغیییر کیاربری اراضیی بیر خصوصییات سییل در
پیییشبینییی پتانسیییل و کییاهش خ ییر سیییل از اهمیی
بسزایی برخیوردار اسی

و ایین موضیو از مباحیث

جدی در زمینة برنام ریزی ،مدیری  ،و توسیعة پاییدار
حوز آبخیز اس

[0؛ 21؛ 22؛ 61؛ .]66

بررسی آثیارِ تغیییر کیاربری اراضیی باتدسی
حوز آبخیز بر ااگوی سیالب در نواحی پیاییندسی
حوض  ،با استفاده از مدل  HEC-1و سامانة الالعیات
جغرافیییایی  ،)GISنشییا داد ،بییا کییاهش مسییاح
جنگل ،رواناب حوضة اصلی و زیرحوضی هیا بیشیتر
شد ،بنابراین ،تغییرات کیاربری اراضیی در باتدسی
حوض در باتآمد تراز سیل در اراضی پیاییندسی

اقدامات مختلف کنتیرل سییلی شیامل جنگیلکیاری،
تراسبندی ،سدهای ذخیرهای ،کنترای و ترکیب آ های
در من ن یة  Petraدر ارد نشییا داد ک ی شییبی سییازی
سیالب ،با استفاده از مدل  HEC-1بیرای گزینی هیای
مختلف ،نمایانگر تنلیل دبی اوج و حجم سییالب تیا
 11درصد بود [ .]26ارزیابی پنج مدل هیدرواوژیکیی
Xinanjiang
Rafts

هییین)،

استراایا) ،و

Api

هییین)،

HEC- HMS

Urbs

اسییتراایا)،

امریکا)ی بی منظیور

پیشبینی زما واقعیی سییل حوضی  ،بییانگر کیارایی
باتی مدل  HEC- HMSبود [.]63
میزا تأثیرِ تغییر کاربری اراضی بر مشخصیات
هیدرواوژیک آبهای س حی در حوز باراندوزهای
استا آذربایجیا رربیی ،بیا اسیتفاده از میدل

HEC-

 ،HMSبررسی شید .نتیایج نشیا داد تغیییر کیاربری
اراضی بر دبی اوج سیل تأثیرِ بسیار زییادی داشی

و

در حجم رواناب تأثیر کمتری [ .]62همچنین ،بررسی
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر دبی اوج و حجیم سییل
حوز آبریز سد گلسیتا  ،بیا اسیتفاده از میدل

HEC-

 ،HMSنشا داد ،ب سبب تخریب جنگلهیا و مراتیع
حوض  ،دبیی اوج سییل در وقیایع سییالبی در سیال
 6611نسب

ب  6601افیزایش یافتی اسی  .در ایین

م ااعی  ،سییناریوهییای کییاربری اراضیی ،بی صییورت
بدبینان  ،نشیا مییدهید ،در صیورت ادامیة تخرییب
جنگلهیا و مراتیع حوضی  ،دبیی اوج سییل افیزایش
شدیدتری خواهد داش

[.]20

در سال  ،2116در تحنینی در هین ،ب منظور
بررسی آثار تغییر کاربری اراضی بر مییزا روانیاب،
دو سناریوی تغییر کاربری اراضی ارائ شد .در ایین
م ااع کاربری اراضی من ن در سال  2112پای قرار
گرفی

و سییناریوهای کییاربری اراضییی بییرای سییال
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 2111ارائ شید .سیناریوی  Aمشیتمل بیر افیزایش
شهری از  6/2ب  61درصد بود و سناریوی

مساح

 Bافزایش آ از  6/2ب  60درصد .سپس ،با اسیتفاده
از مدل

HMS

 HEC-و  1واقعیة منتخیب ،سیناریوها

آزمییو شیید .نتییایج م ااع ی نشییا داد سییناریوهای
کاربری اراضی آینده موجیب افیزایش کیل روانیاب
س حی و از جمل دبی پییک مییشیود ،امیا شیدت
افزایش در ارتباط با درصد افیزایش منیالق شیهری
اس

[.]6
سیالبْ نتیجة رواناب ناشی از بارندگی ییا ذوب

بر

اس  .دخاا

نابجای انسا در اکوسیستمْ موجب

ب هم خورد تعادل هیدرواوژیک آبخییز و در نتیجی ،
تشدید سیل میشود .بنابراین ،بی داییل اهمیی

تغیییر

کاربری اراضی و آثیار آ بیر خصوصییات سییل ،و از
آنجییا کی حییوز آبخیییز لاانییا لییی سییاایا گ شییت
دستخوش تغییرات گسترد کیاربری اراضیی شیده ،در
تحنیییق حاضییر بی بررسییی تغییییر کییاربری ر داده در
بخشییی از من نییة لاانییا در دور م ااعییاتی -6611

 6636و تأثیر آ بر خصوصییات سییل ،بیا اسیتفاده از
مدل  ،HEC- HMSپرداخت شد.

روششناسی
معرفی منطقة مورد مطالعه
حییوز آبخیییز لاانییا در اسییتا تهییرا و در 621
کیلومتری شمال ررب شهر تهرا واقیع شیده اسی .
این آبخیز یکی از زیرحوزههای حوز آبخیز سفیدرود
اس

ک از شمال ب آبخیز ااموت ،از جنوب ب من نة

زیارا و صمغآباد ،از شرق ب بخشی از حوز آبخییز
کرج ،و از ررب بی حیوز آبخییز شیاهرود محیدود
گردیده اس

[.]66

من نة مورد م ااع بخشی از حوز آبخیز لاانا
اس

و دربرگیرند بخشهای فرادس

و میانی آبخییز

لاانا رود .این من ن ب نن ة خروجی محیل ایسیتگاه
هیدرومتری جوستا منتهی میشود با مساحتی معیادل
 063/21کیلومتر مربیع .لیول لاانیا رود تیا خروجیی
مورد نظر حدود  11/1کیلومتر اس

شکل .)6

شکل  .1نقشة موقعیت مکانی حوزة آبخیز طالقان در استان تهران

براساس م ااعات انجیامشیده ،اسیتفاد فعلیی از
اراضی در من نة مورد تحنیق مشتمل اسی

بیر مراتیع،

زراع

دیم ،اراضی آبی باغ) ،و منیالق فاقید کیاربری

بیرو زدگی سنگی) .بخش اعظم اراضی من نی ْ تحی
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پوشش مراتع با شرایط فنییر تیا خیوب اسی  .ایین در
حاای اس

ک اراضی زراعی آبی ،ب ویژه بارات متمرکز

در منالق کمشیب ،در حاشییة رودخانی هیای فرعیی و
رودخانة اصلی اس

و اراضی دییم نییز در اراضیی بیا

شیب  31 -21درصد گسترش دارنید .عیالوه بیر ایین،
دیمزارهای رهاشده اراضی کمبازده زراعی) ،ک عمدتا
در نتیجة مهاجرتهای اخیر روستائییا از روسیتاها بی
منالق شهری حاصل شده ،و بیرو زدگییهیای سینگی
تنریبا فاقد پوشش گیاهی یا دارای پوشیش گییاهی ،بی
عنوا زیستگاههای حیات وحش ،از دیگر انوا کاربری
اراضی در آبخیز لاانا رود اس

[.]1

روش تحقیق
نخس

با استفاده از ننشة توپوگرافی  ،6:11111میرز

حوز آبخیز مورد م ااع  ،با توج ب خروجیی میورد
نظییر ایسییتگاه هیییدرومتری جوسییتا ) و بییر اسییاس
موقعی

خطاارأسها ،تعییین و ترسییم شید .سیپس،

حوضییة مییورد م ااعیی بییر اسییاس خصوصیییات
فیزیوگرافی ب  6زیرحوضی تنسییم شید شیکل .)2
آنگاه رقومیکرد مرز حوض  ،زیرحوض ها ،و شیبکة
هییییدروگرافی در محییییط  GISصیییورت گرفییی .
خصوصیات فیزیکی حوض و زیرحوض ها ،ب عنوا
پارامترهای مورد نیاز در تحنیق حاضر ،تعیین شد.

شکل  .2نقشة زیرحوضههای مورد مطالعه

با توج ب کاربرد مدل  HEC- HMSدر تحنییق

مختلییف  6611و  )6636و بییا بیی کییارگیری ننشییة

حاضییر ،متناسییب بییا ورودیهییای مییدل ،پارامترهییای

گروههای هیدرواوژیکی خاک ،ننشة پوشش گییاهی،

خاصی برای اجرای مدل مورد نیاز بود.

ننش یة کییاربری اراضییی و همچنییین تعیییین وضییعی
رلوب

پیشین در هیر رگبیار ،ننشیة  CNتهیی شید.

تهیة دادههای مورد نیاز

سپس ،میزا تلفات اوای با درنظرگیرفتن آ معیادل

نخس  ،با استفاده از ننشة کیاربری اراضیی دو سیال

 1/2تلفات کل) برای زیرحوض های م ااعاتی تعییین
شد.
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همچنین ،با مراجع بی سیازما آب من نی ای

مدل حوضه

استا تهرا  ،دادههای بارندگی ب فواصیل زمیانی 61

در بخش میدل حوضی  ،اجیزای هییدرواوژیک ییک

دقین مربوط ب ایستگاه بارا سنجی ثبات جوسیتا )

حوز آبخییز ،ماننید زیرحوضی هیا ،محیل تالقیی دو

و همچنین دادههای دبی سیالبی ب فواصیل زمیانی 6

آبراه و باز رودخان  ،بی صیورت شیماتیک ترسییم

مربوط ب ایستگاه هیدرومتری جوستا ) ،تهی

ساع

شیید .سییپس ،دادههییایِ مسییاح  ،درصیید اراضییی

شیید .بییا تجزی ی و تحلیییل دادههییا ،تعییداد  61واقع یة

نفوذناپ یر ،شمار منحنی ،تلفات اوای  ،و زما تیأخیر

همزما بارندگی و سیالب انتخاب شد .سپس ،بیرای

زیرحوض ها ب مدل وارد شد .سپس ،با انتخاب روش

تعیین زمیا تیأخیر زیرحوضی هیا ،از روش سیازما
خاک امریکا استفاده شد.

حفاظ

مربوط ب س باز موجود در مسیر م ااعاتی بی میدل

Tlag = 0.6 Tc

ک در آ  Tcزما تمرکز اس
جه ی

وارد شد.

و  Tlagزما تأخیر.

رونییدیابی سیییل در رودخان ی از روش

ماسکینگام استفاده شد .بنابراین ،تعیین پارامترهیای
ضییریب ذخیییر ماسییکینگام) و

X

K

ضییریب بییاز

ماسکینگام) ضروری اس  .این ضرائب در ههار باز
موجود در حوضة مورد م ااع تعیین شد.
همچنین ،درصد اراضی نفوذناپ یر نییز ،کی از
ورودیهای مدل اس  ،در زیرحوض های م ااعیاتی،
با استفاده از ننشیة رخسیارههیای فرسایشیی سی وح
اراضی تود سنگی ،تهی شد [ .]66سپس ،با اسیتفاده
از مدل

HMS

ماسکینگام ،جهی

رونیدیابی سییل ،ضیرائب  Xو

K

 ،HEC-ب بررسی آثار تغییرات کیاربری

ر داده بر س پارامتری دبی اوج ،حجم ،و زمیا پاییة
سیلی پرداخت شد.

اجرای مدل HEC- HMS
مدل  HEC- HMSاز انوا مدلهای ریاضیی رایانی ای

مدل اقلیم
مدل م کور شامل مجموع الالعات مورد نیاز بیرای
تعیین بارشهای مورد استفاده در شبی سازی اس

ک

ب صیورت میرتبط بیا میدل حوضی عمیل مییکنید.
روشهای مختلفی برای ورود دادههای بارش ب مدل
وجود دارد؛ در این م ااع از روش هیتوگرا

بیارش

استفاده شد.

شاخصهای کنترل
در بخش شاخصهای کنتیرل بایید تیاریخ و سیاع
آراز و پایا بارش و سیل و فواصل زمانی مورد نظیر
وارد شود.
پس از معرفی س بخش فوق ب مدل و المینا
یافتن از صح

ورود الالعات ،هیتوگرا

هر بارش،

ک دارای هندین زیرمدل برای شبی سازی رفتار

با توج ب تاریخهای زمیانی تعرییفشیده در بخیش

هیدرواوژیک حوزههای آبخیز اس  .این میدل دارای

شاخصهای کنترل ،و همچنین هیدروگرا

خروجی

س بخش اصلی اس  .6 :مدل حوض ؛  .2مدل اقلییم؛

مشاهدهای متناظر آ وارد مدل شد .در تحنیق حاضر،

 .6شاخصهای کنترل.

 61واقع انتخاب شد و ب مدل وارد گردیید .پیس از

اس

اجرایِ کلیة مراحل ذکرشده ،میدل اجیرا شید .نتیایج
حاصل از اجرای مدل عبیارت اسی

از هییدروگر
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خروجی از هر جزء ،مییزا نفیوذ هیر زیرحوضی  ،و

پارامترهای مدل سعی شید نتیایج میدل بیا دادههیای

میزا بارش مازاد در هر زیرحوض ک ب دو صورتی

مشاهدهای نزدیک باشد [ .]1در تحنیق حاضر ،بیرای

گرافیکی و جدوایی ارائ میشود.

واسنجی از پارامتری استفاده شد کی میدل ،بیشیترین

آنالیز حساسیت مدل به تغییر پارامترها
در این بخشْ حساسی

مدل ب تغییر پارامترهای میدل

بررسی شد .بدین منظور ،منحنی تغیییرات نتیایج میدل
نسب

ب تغییر هر یک از این پارامترها ترسیم میشیود.

هره شیب خط بیشتر باشید ،ییک تغیییر کوهیک در
پارامتر مورد نظر باعث تغییرات زیادی در جواب میدل
میشود و ،در این صورت ،مدل را نسب

ب آ پارامتر

حساس گویند .برعکس ،اگر شیب منحنیی کیم باشید،
تغییرات زیاد در مندار پارامتر مربول ْ اثر کمی بر مندار
جواب میدل خواهید داشی

و میدل را نسیب

بی آ

پارامتر ریرحساس میگویند [.]26
در تحنیق حاضر حساسی
خروجی حوض نسب

دبیی اوج سییل در

ب تلفات اوای  ،شمار منحنی،

و زما تأخیر بررسی شد .بدین منظور ،مندار این س
پارامتر از  -21درصد تا  +21درصید ،بیا گیامهیای 1
درصد ،تغییر داده شد و اثر آ بر دبی سیل تعیین شد
و منحنی تغییرات آ نسیب
برای تعیین حساسی

بی هیم ترسییم گردیید.

مدل ب تغیییرات پیارامترهیا از

راب ة زیر استفاده شد:
|SEN= 100 [New – Old] / [Old |Pc

ک ی در آ ْ  SENانییداز حساسییی

تییابع هیید

حساسی

را ب آ نشا داد.

اعتبارسنجی مدل HEC- HMS

برای اسیتفاده از میدل در شیبی سیازی حوضی  ،بایید
اعتبارسنجی مدل برای حوضی هیایی کی دارای آمیار
بارش -رواناب هستند با موفنی

صورت گیرد.

برای اینکار وقایع بارش -رواناب مشاهدهشده
ب دو گروه تنسیم میشود .پارامترهای میدل بیا ییک
گروه از دادهها واسنجی میشود .سپس ،اعتبارسینجی
مدل از لریق اجرای مدل با پیارامترهیای بهینی شیده
بییرای گییروه دوم دادههییا انجییام میییشییود .هنانچ ی
پارامترهای مدل خوب برآورد شده باشد ،شبی سیازی
مدل با دادههای گروه دوم همخوانی مناسیبی خواهید
داش

[.]66
از آنجییا کیی تعییداد وقییایع بییارش -روانییاب

مشاهداتی  61واقع بود ،برای واسنجی مدل  3واقعی
و برای اعتبارسنجی  2واقع در نظر گرفت شد.

نتایج
ارزیابی تغییرات کاربری اراضی
ننشة کاربری اراضی دو سال را ب ترتیب در شیکل 6
و  0میبینیم .بر اساس نتایج حاصیل از بررسییهیای

حاصل از تغییر در انیداز پیارامتر اسی ؛  Newانیداز

ب عملآمده ،تغییرات انوا کاربریهیای اراضیی لیی

جدید خروجی مدل حاصل از پیارامتر؛  Oldخروجیی

دور  6636 -6611بیی صییورت افییزایش مسییاح

اوایة مدل؛ و | |Pcقدر م لق درصد تغییرات در پارامتر.

اراضی مرتعی و کاهش س ح اراضی با کاربری دیم و
کشاورزی آبی بوده اس

واسنجی مدل HEC- HMS

واسنجی مدل شامل مراحلیی اسی

کی بیا تغیییر در

جدول .)6

نتایج مدل HEC- HMS

هما گون ک گفتی شید ،بیرای اجیرای میدل

HEC-
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 ،HMSدر مرحلة اول باید الالعات مورد نیاز مدل ب

خصوصیات زیرحوض ها و روندیابی سییل بی میدل

آ وارد شییود .بییا انتخییاب تعییدادی واقع یة سیییالبی،

وارد شد .جدول  2الالعات اوایة ورودی ب میدل را

الالعات بارندگی و دبی سیل ،و همچنیین الالعیات

نشا میدهد.

شکل  .3نقشة کاربری اراضی سال  1311در حوضة مورد مطالعه

شکل  .4نقشة کاربری اراضی سال  1331در حوضة مورد مطالعه
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جدول  .1مساحت و درصد انواع کاربریها در مقطع زمانی مورد مطالعه در حوزة آبخیز طالقان
سال 6366

دوره

تغییرات در مقطع زمانی 6386 -6366

سال 6386

هکتار

درصد

هکتار

درصد

وضعی

هکتار

درصد

اراضی آبی

2666/11

2/16

6116/61

2/11

کاهش

102/11

1/13

اراضی دیم

3613/60

61/11

6116/11

0/11

کاهش

0066/63

1/16

مرتع

11160/22

36/20

16623/1

36/61

افزایش

0660/23

1/66

تود سنگی

6666/33

6/61

6266/1

0/12

افزایش

01/62

1/11

کاربری

جدول  .2دادههای ورودی به مدل HEC- HMS

زیرحوضه

مساحت ()Km2

زمان تأخیر ()Min

درصد اراضی نفوذناپذیر

گراب
گت ده
جوستا
خوهیره
امبارا
مهرا
ناریا
نسابات
دهدر

11/11
20/31
11/10
61/06
10/26
616/66
16/62
61/66
01/13

21/12
61/62
61/61
61/23
23/13
61/23
21/62
61/23
21/12

0/6
1/60
2
1
1
6/06
1/1
2/12
1/21

شمارة منحنی

شمار منحنی برای دو سال  6611 -و  - 6636تهیی

با توج ب اجرای میدل در دو سیال مختلیف ،ننشیة

شد .نتایج آ در جدول  6میآید.

جدول  .3مقدار  CNIزیرحوضهها ،در دو سال  1311و 1331
زیرحوضه

 CNسال 6366

 CNسال 6386

گراب

12/60

01/16

گت ده

13/33

12/22

جوستا

13/11

13/63

خوهیره

10/16

06/62

امبارا

13/11

12/32

مهرا

11/62

10/1

ناریا

13/11

11/6

نسابات

16/66

13/63

دهدر

12/60

03/13
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ماسییکینگام اسییتفاده شیید .منییدار ضییرائب  Xو  Kدر

پارامترهای روندیابی سیل در رودخانه
در اییین م ااعیی  ،جهیی

جدول  0برای ههار باز موجود میآید.

رونییدیابی سیییل از روش

جدول  .4مقادیر  Xو  Kدر محل بازههای حوزة آبخیز مورد مطالعه
بازهها

X

K

R1

1/2

1/0

R2

1/2

1/10

R3

1/2

6/0

R4

1/2

1/6

شکل  .5هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازیشده ،قبل از واسنجی

شکل  .1هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازیشده ،بعد از واسنجی
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نتایج واسنجی مدل
نتایج آناایز حساسی

نتایج اجرای مدل  HEC- HMSدر ساالهاای

مدل نشا دهند حساسیی

مدل ب پارامتر تلفات اوای  ،نسب

بیشیتر

ب سایر پارامترها ،بیود.

 6366و 6386
بییرای بررسییی تیأثیر تغییییر کییاربری اراضییی در دور

بنابراین ،واسنجی مدل بیر منیادیر تلفیات اواییة حوضی

پانزدهسیااة میورد م ااعی بیر خصوصییات سییل در

متمرکز بود .شکلهای  1و  1هیدروگرا های مشاهداتی

من ن  ،با استفاده از مدل ،بارشهای مشاهدهای ک در

و شبی سازیشد مدل را قبیل و بعید از واسینجی بیرای

دور جدید سال  )6636سیالب ایجیاد کیردهانید در

واقعة  ،6632/3/1ب عنوا مثال ،نشا میدهد.

دور قدیم سال  )6611نییز عینیا اجیرا شید .بیدین
ترتیب ،امکا منایسیة دبیی اوج سییل ایجادشیده در

نتایجِ اعتبارسنجی مدل HEC- HMS

ب منظور ارزیابی عملکرد مدل و تعیین میزا خ یای
آ در تخمین میزا رواناب خروجی حوض  ،مدلْ بیا
دو واقع اعتبارسنجی شد .نتایج اعتبارسینجی ،ضیمن
واسینجی بی عمیلآمیده ،نشیا داد کی

تأئید صح
متوسط اختال

در دبی اوج  22/0درصد بوده اس .

شییرایط کییاربری اراضییی سییال  6611بییا دبییی اوج
ایجادشده در شرایط کاربری اراضیی سیال  ،6636در
شرای ی ک هر دو ناشی از بارندگی یکسا اند ،فراهم
شد .نتایج ایین منایسی  ،بی تفکییک  3واقعیة میورد
بررسی ،در جدول  1قابل مشاهده اس .

جدول  .5نتایج اجرای مدل در شرایط دو دورة جدید و قدیم
دبی اوج [ متر مکعب بر ثانیه]

واقعههای سیل

سال 6636
23/1
66/0
26/1
6
1/2
61/3
62/3
60/6

واقعة 6
واقعة2
واقعة 6
واقعة 0
واقعة 1
واقعة 1
واقعة 1
واقعة 3

حجم [هزار متر مکعب]

سال 6636
132/6
606/1
6106/1
626/0
663/3
611/3
201/6
061/1

سال 6611
10/1
06/6
01/0
6
1/2
61/3
62/3
61/6

بیشییترین حساسییی

بحث و نتیجهگیری
در تحنیق حاضر مدل

 ،HEC-با اسیتفاده از سی

پارامتر -شمار منحنی ،تلفات اوایی  ،و زمیا تیأخیر-
آناایز حساسی

شد؛ نتیایج نشیا دهنید آ اسی

سال 6636
66/26
61
61
21/1
62
63
61/1
66/01

سال 6611
66/26
61
61
21/1
62
63
61/1
66/01

بی تلفییات اوایی بییود ،بنییابراین،

واسنجی مدل بر اساس این پارامتر انجیام گرفی  .ایین

کارایی مدل HEC- HMS
HMS

سال 6611
6136/3
6116/2
6111/1
626/0
663/3
611/3
201/6
1031/6

زمان پایه [ساعت]

کی

مسئل با نتایج ب دس آمد شماری از محننا م ابنی
دارد [21؛  .]62آ ها نیز در پژوهش خود پارامتر تلفات
اوای را حساسترین پارامتر یافتند و واسینجی میدل را
بر مبنای آ پارامتر انجام دادند .اما نتایج ب دسی آمید
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برخی دیگر از م ااعیات بییانگر آ اسی

کی پیارامتر

میزا تلفات اوای منجر میشیود .متوسیط وزنیی

شمار منحنی حساستیرین پیارامتر اسی

[6؛ 6؛ ،]60

کل حوضة میورد م ااعی در سیال  11/662 ،6611و

بنابراین ،آ ها واسنجی مدل را بر اساس پارامتر شیمار
منحنی انجام دادند .این تفاوت میتواند از اخیتال

در

شرایط من نة مورد م ااع ناشی باشد.

متوسط وزنی  CNدر سال  16/131 ،6636اس .

مقایسة نتایج اجرای مادل در ساال هاای
 6366و 6386

هما لور ک ذکیر شید ،اعتبارسینجی میدل بیا
استفاده از دو واقعة سییالبی صیورت گرفی  .نتیایج
اعتبارسیینجی مییدل میی کور در شییبی سییازی رفتییار
هیدرواوژیک حوز آبخیز لاانا دتای
اختال

بیر متوسیط

 22/0درصد در دبی اوج سیل ،ک مهمتیرین

خصوصی

سیل در ایین م ااعی اسی  ،دارد .بیدین

ترتیب ،اجرای مدل

HMS

 HEC-با قابلی

خیوبی در

شبی سازی دبی اوج سیل در حوز آبخیزِ مورد م ااع
تأیید میشود ک با یافتی هیای تعیدادی از تحنینیات،
مبنی بر تأیید کارایی مدل م کور با اسیتفاده از معییار
دبی اوج ،م ابن

دارد [6؛ 61؛ 61؛ .]21

بی دو سییال  6636 -و  -6611نشییا دهنیید تغییییرات
کاهش

اراضی کشاورزی آبی و دیم و افزایش اراضیی مرتعیی
اس  .ب لوری ک س ح اراضی دییم لیی سیالهیای
 6611تا  6636بی مییزا  1/16درصید کیاهش یافتی
آبیی در فاصیلة

زمانی م کور ب مییزا  1/13درصید کیاهش و سی ح
اراضی مرتعی  1/66درصد افزایش یافت اس .
بنابراین ،با تهیة ننش های  CNدو سال می کور،
شاهد تغییرات ر داده در جه
سال  6636نسب

اوج و حجم سیل رودخانة طالقان
تغییر کاربری اراضی در من نی بیشیترین تیأثیر را در
دبییی اوج سیییل داش ی  .نتییایج اجییرای مییدل بییرای
بارشهای مشاهداتی در شرایط قدیم و جدیید نشیا
میدهد ک  ،در همة وقایع میورد م ااعی  ،دبیی اوج و
همچنین حجم سییل در سیال  6611بیشیتر از سیال
 6636بوده اس  .ب لور کلی ،کاهش هشمگیرِ دبیی
اوج سیل و حجم سیل در لول زما مشاهده شد؛ ب
نسب

بررسی ننشة کاربری اراضی من نة مورد م ااع مربوط

اس  ،س ح اراضی با کاربری زراعی

ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضای بار دبای

لوری ک درصد تغییرات دبی اوج سیل سیال ،6636

تغییرات کاربری اراضی و  CNدر منطقه

کاربری ر داده در من نة مورد م ااع در جه

CN

کاهش  CNمن ن در

ب سال  6611بودیم ک ب افیزایش

ب سال  ،6611در وقایع مورد م ااع  ،از صیفر

تا  -01/00متغیر بوده اس  .همچنین ،درصد تغییرات
حجم سیل سال  ،6636نسب

بی  ،6611از صیفر تیا

 -16/12متغیر بوده اس  .ب لور کلی ،میزا دبی اوج
سیل رودخان  ،لی دور مورد م ااع  ،ب لور متوسط
ب میزا  61/611درصد و حجم سیل رودخانی 66/1
درصد کاهش یافت اس  .بنابراین ،نتایج ب دس آمیده
بیانگر آ اسی

کی تغیییرات کیاربری اراضیی تیأثیر

بسزایی در حجم و ب ویژه دبی اوج سیل داشت اس .
این موضو با نتایج ب دسی آمید تحنینیات پیشیین
همخوانی دارد [61؛ 20؛ 2؛ 61؛  .]66این محننا نیز
در نتییایج خییود بییر ت یأثیر تغییییر کییاربری اراضییی در
خصوصیات سیالب تأکید کردهاند.
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ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر زماان
پایة هیدروگراف سیل رودخانة طالقان
نتایج اجرای میدل در شیرایط قیدیم و جدیید نشیا
میدهد ک  ،در همة وقایع میورد م ااعی  ،زمیا پایی
برای هر دو دوره یکسا بوده و تغییر کاربری ر داده
در من ن تأثیری در زما پاییة سییل در وقیایع سییل
م ااعاتی نداشت اس  .نتایج ب دس آمیده از بررسیی
میییزا ت یأثیر تغییییر کییاربری اراضییی در مشخصییات
هیدرواوژیک آبهای س حی در حوز باراندوزهای
استا آذربایجا رربی نیز بیانگر آ اسی

کی تغیییر

کاربری اراضی در زما های هیدروگرا

تیأثیر کمیی

داشت اس

[.]62

م ااعات انجامشیده در زمینیة بالییای لبیعیی
نشا داده ک سیالب ،ه از نظر فراوانی و ه از نظر
میزا خسارات وارده ،سیهمِ بسییاری بیر عهیده دارد
[ .]1امروزه ،مشخص شده اس

ک حفاظ

کامیل از

باشد ،بلک فنط با مدیری

صحیح میتوا خسیارات

آ را تعدیل کرد .تخریب جنگلها و مراتع و تجیاوز
ب عرص های منابع لبیعی نتیایج فاجعی بیاری ،ماننید
فرسایش هند میلیارد تین خیاک در سیال ،هیدررف
میلیاردها متر مکعب آب ،خسیارت میلیاردهیا رییاای
سیل و خشیکسیاای ،و مشیکالت اجتمیاعی ،ماننید
بیکاری ،فنر ،مهاجرت ،و بیخانمانی ،بی دنبیال دارد
[ ]3ک نشا دهند ضرورت توج هر هی بیشیتر در
مدیری

کاربری اراضی اس .
یافت هیای ایین تحنییق نشیا داد کی تغیییرات

کاربری اراضی در حوضة مورد م ااع در دور زمیانی
پانزدهسیاا  )6636-6611بی سیم

کیاهش اراضیی

زراعی و افزایش مراتع پیش رفت اس  .ایین تغیییرات
موجب کاهش دبی و حجم سیالب در وقیایع سییالبی
من نة مورد نظر شده اس  .بنابراین ،تغیییرات کیاربری
اراضی ر داده ،ب احاظ سیلخیزی ،مثب

ارزیابی شد.

خ ر سیل ،ب عنوا هدفی ماندگار ،نمیتواند م یرح

References
[1]. Azari, M. )2009(. Watershed measures role in changing the flood characteristics of Tarzangh basin,
Fifth National Conference on Watershed Management Science and Engineering, p. 137, Gorgan.
[2]. Camorani, G., Castellarin, A. & Brath, A. )2005(. Effects of Land-use Changes on the Hydrologic
Response of Reclamation System. Physics and Chemistry of the Earth 30 [2005] 561-574.
[3]. Chen, Y., Xu, Y. & Yi, Y. )2009(. Impacts of land use scenarios on storm run off generation in
Xitiaoxi basin China, Journal of Hydrology, 289[1-4]:1-8.
[4]. Defries, R. & Eshleman, K.N. )2004(. Land use change and hydrologic process: a major focus for
the future, Hydrological Process 18 (11), 2183-2186.
[5]. Golkaran, F. )2006(. Study of land use changes effect on water quantity and quality (Case study:
Taleghan watershed) Watershed management MSc thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran
University.
[6]. Green, C.H., Parker, D.J. & Tunstall, S.M. )2000(. Assessment of flood control and management
options, Flood Hazard Center, 124p.
[7]. Hec )2000(. Hydrologic Modeling System: Application Guide us army crops of engineers hydrologic
engineering center. Davis. C. A., 116p.
[8]. Kalhour, M. )2007(. Technical and economical evaluation of watershed projects in Kan subabsin,
Jajroud watershed. MSc thesis, Faculty of Natural Resources of Tehran University, Karaj, p.120.

385

386  تا373  صفحه،2331  پاییز،3  شماره،66  دوره،نشریه مرتع و آبخیزداری

[9]. Karimizadeh, K. )2009(. Technical assessment of watershed management measures effects on flood
( case study: Sira- Kalvan watershed), Watershed Management MSc thesis, p. 104.
[10]. Khalighi sigaroodi, Sh & Sh. Ebrahimi )2010(. Effects of land use change on surface water regime
(Case study Orumieh lake of Iran), Journal of Procedia Environmental Sciences, 2: 256-261.
[11]. Khalighi Sigaroodi, Sh., Zinati, T., Salajegheh, A., Kohandel, A. & Mortezai, Gh. )2009(.
Simulation of rainfall - runoff distribution method in the sub basins with low statistics [case study:
Latian watershed], Fifth National Conference on Watershed Management Science and Engineering,
p. 20, Gorgan.
[12]. Khalighi Sigaroodi, Sh. )2004(. Study of land use change effects on hydrological characteristics,
PhD thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran University.
[13]. Khosravi, M. )2008(. Flood Forecasting Using Artificial Neural Network and Empirical Equations,
Watershed management MSc thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran University.
[14]. Khosro Shahi, M. )2001(. Role of sub basins in the severity of the flood production [Case study:
Damavand Watershed], Tarbiat Modarres University, Faculty of Humanities, Geography PhD thesis,
p. 177.
[15]. Knebl, M.R., Yang, Z.L., Hutchison, K. & Maidment, D.R. )2005(. Regional Scale Flood
Modeling using NEXRAD, Rainfall, GIS, and HEC-HMS\RAS: A Case Study for the Scan Antonio
River Basin Summer 2002 Storm Event, Journal of Environment Management, 75: 325-336.
[16]. Li, K.Y., Coe, M.T., Ramankutty, N.R. & De Jong, R. )2007(. Modeling the hydrological impact of
land use change in West Africa. Journal of Hydrol, 337: 257-268.
[17]. Lin, p.Y., Verburg, P.H., Change, C., Chen, H. & Chen, M. )2009(. Landscape and Urbane
Planning 92: 242-254.
[18]. Markar, M.S., Kwan, R.T.F., Conroy, A.L., Mingxin, L., Jing, Z. & Lina, A. )2002(. Evaluation of
five hydrologic models for Real-Time flood forcasting use in the Yangtze river catchment, Flood
Defence 2002, Wu et al., [eds] science Press, New York, Ltd, ISBN 7-03-008310-5.
[19]. Niehoff, D., Fritsch, U. & Bronstert, A. )2002(. Land use Impacts on storm-runoff generation:
Scenarios of land use change simulation of hydrological response in meso-scale catchment in SwGermany, Journal of Hydrology 267: 80-93.
[20]. Potter, K.W. )1991(. Hydrological impacts of changing land management practices in a moderate
sized agricultural catchments, Water Resources Research 27, 845-855.
[21]. Radwan, A. )1999(. Flood analysis and mitigation for area in Jordan, Journal of Water Resources
and Management, 125(3): 170-177.
[22]. Riebsame, W.E., Meyer, W.E. & Turner, B.L. )1994(. Modeling land use and cover as part of
global environment change. Climate Change 28, pp. 45-64.
[23]. Roghani, M., Mahdavi, M. & Ghafouri, A. )2003(. Introduction of a method in recognition of
effective places in peak flood levels for planning control and reduce flood damage in the watersheds
of the country, case study: Rudak basin, Journal of Research and Construction.
[24]. Saghafian, B., Frazjou, H., Sepehri, A. & Najafinejad, A. )2006(. Effect of land use changes on
floods in Golestan dam drainage basin, Water Resources Research Journal, p. 18.
[25]. Shaghaii Fallah, R. )2001(. Simulated maximum flood discharge in the lateral river branches of
Mohammad Abad basin [Golestan], using HEC- HMS model, Watershed Management MSc thesis,
Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, p. 175.
[26]. Solaimani, K., Bashir Gonbad, M., Mosavi, S.R. & Khalighi Sygarvdy, Sh. (2008). Production
potential of flooding in the basins using HEC- HMS model in GIS environment [case study: Kesilian
basin], Natural Geographic reasearches, pp.51- 60.

... بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر خصوصیات سیالب

386

[27]. Soleimani Sardoo, F. )2009(. Priority of effective regions on flood peak by using of RS & GIS
Techniques and HEC- HMS model at Halilrud, Isfahan University of Technology, Faculty of Natural
Resources, p. 130.
[28]. Suwanwerakamtorn, R. )1994(. GIS and hydrologic modeling for management of watersheds, ITC,
343p.
[29]. Telvari, A. )2006(. Hydrologic models in simple language, issuance of Forest and range research
instituation.
[30]. Vorosmarty, C.J., Green, P., Salsibury, J. & Lammers, R. )2000(. Global water resources:
vulnerability from climate change and population growth. Sience 289 (5744), 284-288.
[31]. Wang, G.X., Liu, J.Q., Kubota, J.P. & Chen, L. )2007(. Effects of land use changes on hydrological
processes in the middle basin of the Heihe River, Northwest China, Hydrological Processes 21,
(1010), 1370-1382.

