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 4/4/8931تاریخ تصویب:                  88/88/8937تاریخ دریافت: 

 چکیده

در کشتور ایتران  وعتوع و  و  گوناگون احتمال وقوع سیل را افزایش داده استت  هایشکلفعالیت بشر به 

ربیعتی را فتراهس ستاخته مختاررا  انتواع  گیریشکلهوایی و شرایط خاص جغرافیایی  زمیعه پیدایش و 

  از میتان رفتتن پوشتش گیتاهی  ر ایتت یاهیکوهپااست. قرار گرفتن شهرها و روستاهای ایران در معارق 

در  رویتهبی وسازهایساخت  گذرندیمیا کعار شهرها از میان و  غالباًکه  ییهارودخانهنکردن حریس امعیتی 

و ستایر  وامتل مشتابه  از دلیتل اصتوی وقتوع  هارودخانته  زیر کشت بردن اراضی کعتار هارودخانهمسیر 

زیادی بته  یهاخسار که  است ظیس شهری  یهاوا یسشهر ایذه هرساله شاهد . است وابیسی هایجریان

مشرف به شهر مورد بررسی قرار گرفته  یهاحوضه  هاوا یسررسی این راستای ب در شهر وارد شده است.

 از زمین و شرایط رروبت قبوتی ختاک وریبهره( از روی مشخصا  خاک  نوع CNاست شماره معحعی )

معطقه با استفاده از متدل قهرمتان در دوره  یهابارششد  و مد   و وهیه گردید GIS افزارنرمدر محیط 

دبی اوج در هر دوره بازگشت محاستبه  SCS افزارنرممحاسبه و سپس با استفاده از مختوف  یهابازگشت

دقیقته و بتا دوره  043و  03  03 یهاشتد گردید. نتایج وحقیق نشان داد کته بتا ووجته بته دبتی اوج بتا 

میزان حجس روانتا  را بته ستمت ساله  حوضه وپه شهدا بیشترین  033و  23  43  03  2  4 یهابازگشت

حوضه الهک نقش  ازونپس و گسیل کرده و بیشترین نقش را در وقوع سیوا  شهری ایذه داشته است شهر

ایجتاد شتده ووستط  یهاوا یستبسزایی در وقع سیوا  و وبگرفتگی معابر شهر ایذه داشته است. همچعین 

بتر ایجتاد  اروأثیرگتذ. از  وامل مهس سازدیمکشاورزی وارد  یهانیزمحوضه شیخان بیشترین وسیب را به 

مصعو ی بدون در نظر گرفتن ظرفیتت دبتی و  تدم  یهاکانالوغییر بستر ربیعی رودخانه به  هاوا یساین 

متعددی  هایجریاناز بالادست به سمت ورود به شهر است. در مسیرهای مختوف  هاکانالافزایش ظرفیت 

 حجس کانال ثابت باقی مانده است. هکدرصوروی کعدیمو حجس دبی را چعد برابر  شودیمبه کانال اضافه 

                                                           
 Email: m_hoseynzadeh@sbu.ac.ir                                                                       31000011043نویسعده مسئول:   0
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 scs flood مدل  شماره معحعی  شهر ایذه  روانا -بارش  سیوا  شهریواژگان کلیدی: 

 مقدمه -8

را بتر زنتدگی متردم در ستط   ریوتأثبیشترین وعتداد را دارنتد و بیشتترین  هاوا یسدر بین ومام مخاررا  ربیعی 

در ومتام  بتاًیوقرسیار زیاد است. بهبود مدیریت خطرا  سیوا  شهری . خطر سیل در معارق شهری بگذارندیمجهانی 

 ستیوا  برابتر در مقاومتت وقویت برای اقداما  ارزیابی و معاسب اصوی وبدیل شده است. رراحی تیاولوبه  هادولت

 و هیتدرومتئولویی مختوتف شترایط ون در کته باشتد  ستعاریوها از وستیعی ریتف ووحویلوجزیته بر اساس باید شهر

 شهرنشتیعی  افتزایش و اقویمتی (. وغییرا mignot & Dewals, 2019) رندیگیم قرار وزمایش مورد مدیریت یهاعهیگز

 بترای بتارش روانتا  یهامدل .کععدیم ایجاد پایدار ۀعدیو یک برای شهری ریزیبرنامه مدیریت در بزرگی یهاچالش

 حاصتل حجس روانتا  محاسبه  هاروش این از یکی که  شودیم برده کار به وبخیز حوضه هیدرولوییکی رفتار ووصیف

 ووستط 0122ستال  روش در این که است یالموونیب ۀشد شعاخته روش یک CN معحعی شماره از استفاده با بارندگی از

را در ایجتاد ستیوا  دارنتد.  ریوتأثوغییر کاربری اراضی بیشتترین  .گردید پیشعهاد (SCSومریکا ) خاک حفاظت سازمان

(Stephan ،4332)ستیوا   یبعتدپهعهبا ووان وفکیک بالا کته بترای  ییهانقشه ووانیم ازدورسعجشووفیق اروا ا   . با

شتد  بارنتدگی  نتوع ) یمتیاقو وامتل  (.Coldtz & Hodson  4330وورد ) به دست، باشعدیمدر معارق وسیع مفید 

حوضته هیتدرولوییکی  یهتایژگتیودر اروبتا  بتا شد  و دوام( ) لیسمهمی در چگونگی  ریوأثبارش و دمای هوا( 

در مطالعتا  هیتدرولوییکی حوضته  .(pilipe et al ،4330دارد )شکل حوضه  جعس زمین  شیب و کاربری اراضی( )

 در را  مق بتارش و CN ۀمحاسب بین - سیستماویک وفاو  روانا   بارش یهاداده با CN ارزش محاسبه از بعد ووانیم

 از گیتریبهره با و استفاده همگن یهاحوضه بارش روانا   یهاداده از SCS-CN پارامتر ارزش وعیین برای و گرفته نظر

 و وبخیتز حوضته فضتایی یهایژگیو و اروا ا  ۀارائ معظوربه GIS وکعیک و ازدورسعجش از روانا -بارش  یهاداده

 0 وتوانیمتدر بررستی ستیوا   .(Konstantinost& John ،4300)کترد.  استتفاده حوضه هیدرولوییکی رفتار نمایش

ووانایی سیستس زهکشتی بترای مقاومتت و ارائته  -0:سیل در نظر گرفت خطر ووریوا محرک اصوی را برای وعریف 

 یهاستتسیسقابویتت  - 0 وا یستووانایی یک معطقه شهری برای بهبود بعتد از  -4زمان مداوم در رول  روربهخدما  

در نظتر  -4 یکعونوضعیت  -0:کردسعاریو ودوین  2 درنهایتو و بازگشت به حالت اول  هاوا یس شهری برای وخویه

 -2امتروز مشتابه  هایزیرستاختوضتعیت ویعتده بتا  -0 لیسگرفتن وضعیت کعونی با ووجه به اقداما  کعترل پایدار 

 دبتی بر را وأثیر بیشترین ل وام سایر به نسبت معحعی شماره .(Bertilsson  4302) لیسضعیت ویعده با اقداما  کعترل و

بتا  وتأثیر ایتن شتد  و دارد اوج دبی بر زیادی وأثیر نیز بارش مقدار که هرچعد دارد. مختوف یهابازگشت در دوره اوج

 در اصتوی پتارامتر  عوانبته معحعی شماره از استفاده با (.0021کوثری  و نژاد موکی) شودیم بیشتر معحعی شماره افزایش

 استوکاستتیک یستازعهیبه روش از استتفاده با و ختاپرد ومار فاقد یهاحوضه روانا  بروورد به ووانیم SCSمعادلا  
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 ستیل در هاحوضته زیر مشارکت میزان. (0022و خویوی  شهبازیکرد )را بروورد  روانا  SCS چهارچو  معادلا  در

 داشتته بیشتتری اوج دبتی یا و وربزرگ تمساح که یاحوضه ریز لزوماً و ندارد مستقیس رابطه ونها مساحت با خروجی

 هتا زیرحوضته مکانی موقعیت مانعد مؤثر  وامل متقابل اثر بوکه ندارد بیشتری ریوأث حوضه کل خروجی سیل در باشد 

باشتد  داشتته مهمتی نقش وواندیم نیز رود کانال مورفومتری یهاشاخص نقش و اصوی رودخانه در روندیابی نقش و

و کشاورزی ری سالیان اخیر با ث محدود گشتن حتریس و  یاسازه هایفعالیتگسترش  .(0010 و همکاران گرنوحه)

در معتارقی مانعتد   (.0014 لشکری و همکارانگردد )یمبستر رودخانه شده و امکان نفوذ سیل در اراضی ارراف بیشتر 

در  و استت زیتاد نستبتاً هاونروانا   ووانایی وولید با نفوذپذیری کس است  ییهاخاکحوضه کشار در وهران که دارای 

همزمان با بالا رفتن درجته حترار  و  مد رولانی یهاباران  ریزش مد کوواهوقوع رگبارهای شدید و شرایطی مانعد 

شهرنشتیعی با تث افتزایش  (.0010 حسین زاده و نتوروزی) رندیگیمدر معرض سیوا  قرار  بیشترذو  شدید برف  

 و مهتس مباحتث ازجموه. (Bertilsson et al, 2018) شودیمذناپذیر و وغییر مسیرهای جریان سیل و افزایش سطوح نفو

مستتعد کشتاورزی بته  وتت  یهتانیزماستت. وخریتب  خیزیستیل و ستیل مبحث هیدرولویی  مطالعا  در حیاوی

بشتر بتوده و  که به ررق گوناگون مورد استتفاده ییهاقسمتدر  گذاریرسو متعاو   فرسایش خاک و  گرفتگیو 

 نیتز وخویته فاضتوا  شتهری. همچعتین این مشکوا  است ازجموهناشی از بارندگی در سط  شهر  یهاروانا ورود 

ایذه به دلیتل قترار گترفتن در معطقته  شهرستان .(Huang et al، 4302گردد )های جدید عجر به وقوع سیوا وواند ممی

مختوتف  یهابازگشتتبتا دوره  ییهاوا یستهرستاله شتاهد  تاسترگباری  صور بهون بیشتر  یهابارشاقویمی که 

در ستال  متترمیوی 11مانعتد  ییهاشتد با در ایستگاه سیعوپتیک ایذه سا ته که  42 یهابارش. با ووجه به ومار باشدیم

د شتهر را مستتعاز نظتر اقویمتی  به ثبتت رستیده استت  0011سال در  مترمیوی 20  0012در سال  مترمیوی 22  0014

مشرف به شهر مانعتد فقتر پوشتش گیتاهی  گستتردگی  یهاحوضه. شرایط فیزیوگرافی شهرستان و سیوا  کرده است

و همچعتین از  با شد  زیاد شتده استت ییهاروانا سعگی که با ث کوواه شدن زمان ومرکز و ایجاد  یهایزدگبرون 

نفوذ و وغییتر کتاربری اراضتی شترایط  رقابلیغ یهاسازهربیعی و محدود کردن ونها   یهاکانالوخریب  دیدگاه شهری

حتی بتا دوره بازگشتت  ییهایبارندگسال اخیر با وقوع  03فراهس کرده است. در را لازم را برای ایجاد سیوا  در شهر 

  مشتکوا  ناشتی از ایذه با ووجه به گسترش غیراصولی شهر .با شد  زیاد ایجاد شده است ییهاوا یسساله   03و  2

با ث ایجاد خسارا  مالی و جانی فراوانی گردیده است و هرساله شاهد حجس زیادی از ستیوا  و وبگرفتگتی سیوا  

میویتون  223/02)مجمتوع خستار  0011 متاهیدو مرداد  یهاوا یسبه  ووانیم هاوا یساین  ازجموه .باشدیممعابر 

  0014  وذر 0022  وذر 0020یویتون ریتال( م 013333333/2استفعد )  میویتون ریتال( 213)0020بهمتن وذر و ریال(  

بعابراین این مطالعه بته دنبتال  وتل وقتوع و وشتدید ؛ (00-04:فرمانداری ایذهکرد )اشاره  0011فروردین و اردیبهشت 

 .باشدیمدر شهر ایذه  هاوا یس
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 هاروشمواد و  -2

 محدوده مورد مطالعه -2-8

دقیقه شتمالی و بتین  22درجه و  00دقیقه شمالی وا  20درجه و  00های جغرافیایی مطالعه بین  رض معطقه مورد 

دقیقه شرقی قرار دارد. دشتت ایتذه حوضته وبگیتر  20درجه و  21وا دقیقه شرقی  20درجه و  21 ییایجغرافهای رول

 یهتانامسطحی از ارراف به سمت دو والا  وسیع در شمال و جعو  شترقی ون بته  یهاو مسدودی است که کویه 

 یهادهیتپدو  توارض و  باشتدیمتدشت ایتذه یتک پولیته  یشعاسنیزم. از لحاظ شوندیمگران و و  بعدان وارد میان

بتا محتور شتمال  یابستته. شهرستان ایذه در داخل نتاودیس باشدیمدر ون قابل مشاهده  یخوببهیئومورفیک کارست 

ل شتده استت. اروفتاع متوستط کتواورنری وشتکی هایمعطقه از نهشتهدرصد  13جعو  شرقی قرار دارد. وقریباً  -غربی

و میتانگین  متترمیوی 001های ایستگاه ایذه متر محاسبه شده است. متوسط بارش در معطقه با ووجه به داده 0213معطقه 

(. محتدوده متورد مطالعته 0022شترکت مهعدستین مشتاور قطتر و  ستازه  است )گراد درجه سانتی 40دمای سالانه 

در وقستیما  اداره معتابع ربیعتی جتزو حوضته  ؛ کتهباشتدیمجعو  غربی شهر  یهادامعهقع در وبخیز وا یهاحوضه

مشخصتا   (0شتکل ) و شامل سته زیرحوضته شتیخان  الهتک و وپته شتهدا استت. گردندیمشهری ایذه محسو  

 ذکر شده است. 0مورد مطالعه در جدول  یهاحوضهفیزیوگرافی و هیدرولوییکی 
 

 
مطالعهمنطقه مورد  -8 شکل
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 مورد مطالعه هایحوضهمشخصات فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی  -8 جدول

 نام حوضه
مساحت 

(2Km) 

محیط 

(Km) 

بیشترین 

 (Mارتفاع )

کمترین 

ارتفاع 

(M) 

تراکم 

 زهکشی

طول بزرگترین 

 (Mآبراهه )

ضریب 

 ناهمواری

میانگین 

 (%) بیش

ضریب 

 فشردگی

 2/0 00 00/3 4133 32/0 113 0013 22/1 4 الهک

 01/0 00 02/3 4233 22/0 113 0013 0/2 2/0 وپه شهدا

 2/0 42 02/3 4233 21/2 113 0003 11/1 2 شیخان

 

 روش پژوهش -2-2

دریافتت شتد  vertex.daac.asf.alaska.edu متتر از ستایت 2/04ابتدا مدل اروفا ی رقومی معطقه با قدر  وفکیک 

ا نقشه کاربری اراضتی معطقته بت بسته شد. هاحوضهعطقه استخراج و مرز م یهاوبراهه wms افزارنرمسپس با استفاده از 

  میدانی از معطقته جهتت برداشتت مقتارع  رضتی یدهایبازد سپسوهیه گردید.  لعدست یاماهوارهاستفاده از وصاویر 

 شتوندیمترودخانه و مشاهده معارقی که هعگام بارندگی دچار وبگرفتگی و ستیوا   اندازه گیری سر ت جریان  شیب

انجام شد. همچعین نمونه برداری رسو  جهت بررسی بافت خاک برای مشخص نمودن گتروه هیتدرولوییکی ختاک 

 یهتایبررستبه وزمایشگاه یئومورفولویی دانشکده  ووم زمین دانشگاه شهید بهشتتی معتقتل و  هانمونهانجام گردید و 

از زمین و شترایط رروبتت قبوتی ختاک  وریبهرهاز روی مشخصا  خاک  نوع  (CN)شماره معحعی لازم انجام شد. 

هتای مستاحت حوضته  بتا استتفاده از داده و SCS Flood Calculatorهمچعین با استتفاده از نترم افتزاز وهیه گردید. 

های میانگین بارش و مد  ون  شماره معحعی  رول رود و شیب ون مقادیر دبتی اوج و زمتان ون بترای دوره بازگشتت

 دیتگردکترپی  و کالیفرنیتا استتفاده  وجربتی برای محاستبه زمتان ومرکتز حوضته از دو روش ید.مختوف محاسبه گرد

 .دهعدیمرا نشان در این دو روش پارامترهای قابل محاسبه  4و  0. رابطه (0013مهدوی )
 

 فرمول کرپی : 0رابطه 
 

نشتان  0گونته کته در رابطته کوچک ارائه شده است و همتان  یهاحوضهاین رابطه برای محاسبه زمان ومرکز در 

بتر حستب متتر( و شتیب  Lرتول )( بر حسب دقیقه از خصوصیا  فیزیکی Tcومرکز )داده شده برای محاسبه زمان 

 بر حسب متر بر متر( استفاده شده است. Sوبراهه )

 

 : فرمول کالیفرنیا4رابطه 
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شتود یمتبتزرگ استتفاده  یهاحوضته در مخصوصتاً هاحوضتهاین رابطه نیز به فراوانی برای بروورد زمان ومرکز 

 اختواف اروفاع بتین Hرول بزرگترین وّراهه حوضه به کیوومتر   Lکه در ون  :باشدیم( و به صور  زیر 0022مهدوی )

متایول  از رریتقشتهری  در ابتتدا  یهاکانالبروورد سیل خیزی  معظوربه به متر است. هراهبو بالاورین نقطه وّ نیورنییپا

ضتریب    متق  مانعتد  ترضکانتال ای هعدسی  رضی و پارامترهاکسل به وهیه نیمرخ  افزارنرمی شده در برنامه نویس

 ازونپتس .گردیتداقدام هیدرولوییک هر یک از مقارع شامل سر ت جریان و دبی  یهایژگیو   محیط خیس ویعگمان

( استتفاده 0020وبخضتر )و  ی مختوتف از روش قهرمتانهابازگشتتمد  بارش در دوره -برای محاسبه مقدار شد 

 دهعد.یمقابل محاسبه را نشان  یپارامترها 0 رابطه شد.

                                                              :              0رابطه 

و      . استتدقیقته زمان بته  tدوره بازگشت و  Tاست   نظربارش با دوره بازگشت و زمان مورد :که

A  B  ستاله و زمتان  03بارش برای دوره بازگشتت   .اندداده شده نشان 0و  4ضرایب ثابت هستعد که در جداول

 استفاده شد. 4از رابطه  دقیقه است  برای به دست ووردن  03

                                                                       :4رابطه 

میتانگین حتداک ر  است و  مترمیویمیانگین بارش سالانه به    4710 دد نپر با مقدار  eکه در این رابطه  

 (.0020بارش روزانه است )قهرمان و وبخضر  

 

 (8919قهرمان و آبخضر،) مدت بارش-، برای مقدارBو  Aضرایب ثابت  -2جدول 
 A B زمان
0≥ 0411/3 2124/3 

4≥ 0014/3 2112/3 

1≥ 0221/3 2000/3 

 

 (8919قهرمان و آبخضر،) 8در رابطه ، ، ضرایب ثابت  -9جدول 
 >2 ≤2 پارامتر

 2032/3 2202/3 

 
4021/3 0122/3 

 
04/3 2/3 
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  نتایج و بحث -9

مشرف به شهر ایذه محاسبه گردید. بترای انجتام ایتن  یهاحوضهدر اولین مرحوه ضریب روانا  هریک از از زیر 

 GISی افتزارنرماز زیر حوضه در محیط کار در ابتدا نقشه کاربری اراضی و وضعیت هیدرولوییکی اراضی در هر یک 

ت بیانگر ووان ایجاد روانا  در یک معطقه است. در اراضی کشتاورزی نحتوه کشتت این وضعی. (4)شکل  دیگردوهیه 

وضتعیت  وتوانیمتو  مویا  اصواحی وعیین کععده وضعیت هیتدرولوییکی استت. در اراضتی مروعتی بته دو روش 

بتر حستب وتراکس پوشتش و وزن  -4یاهی گبر حسب شد  و وراکس پوشش  -0هیدرولوییکی خاک را وعیین نمود: 

بتا استتفاده از نمونته  هاحوضتهوعیتین گتروه هیتدرولوییکی هتر یتک از زیتر  معظوربه. (0013)مهدوی خشک مواد 

هیتدرولوییکی زیتر  یهتاگروهانجام شده جهت مشخص نموندن بافت خاک و لایه کاربری اراضی  نقشه  یهایبردار

کته بته  Dو  A  B،Cوه هیتدرولوییک را به چهار گر هاخاکدر این رابطه سازمان حفاظت خاک   حوضه وهیه گردید.

 کته استت هتایی-ختاک شتامل A گروه .(0013مهدوی است )ش نفوذپذیری وقسیس بعدی کرده ورویب بر اساس کاه

 نفوذپتذیری انتدمررو  کاموتاً مواقعی که در حتی و داشته سبک بافت هاخاک این .دارند ضعیف روانا  وولید پتانسیل

وتوان وولیتد   یاماستهماسه  ماسته لتومی و لتوم  نظیر شوندیم شامل را سعگ قووه و  میق شن یهاخاک .دارند بالایی

 ییهتاخاک شامل B گروهدر محدوده مورد مطالعه این گروه خاک وجود ندارد.  ضعیف است. هاخاکروانا  در این 

 زهکشتی دارای و شتتهدا درشتت وتا ریتز نستبتاً بافت هاخاک این .دارند متوسط نفوذپذیری اندمررو  وقتی که است

 11/21 .باشتعدیمتشامل لوم و لوم ستیوتی  .باشدیم متوسط روانا  وولید پتانسیل و متوسط وبگذری و خو  وا متوسط

 وقتتی کته استت ییهتاخاک شتامل Cگتروه . انتدگرفتهقرا  Bدر گروه هیدرولوییکی  از مساحت معطقهکیوومتر مربع 

 دارای و شتودیمت ورنییپتا یهاقستمت بته و  نفوذ مانع که است یاهیلا دارای غالباً دارند کس نفوذپذیری و اندمررو 

 لتوم ماسته رستی شتامل و دارنتد زیاد نسبتاً روانا  وولید پتانسیل و داشته کمی وبگذری که است ریز نسبتاً وا ریز بافت

 خاکهتایی شتامل Dگروه ه است. مورد مطالعه در این گروه قرار گرفتاز مساحت معطقه  کیوومتر مربع 22/21 .باشعدیم

 نزدیکتی در دائمتی و  ستفره یک دارای که رسی هاییخاک و دارند کمی نفوذپذیری باشعدیم مررو  وقتی که است

 کتس خیوتی خاکهتایی یا و زمین سط  نزدیکی در یا و زمین در رس نفوذ قابل غیر لایه با یهاخاک یا و است زمین سط 

 روانتا  وولیتد پتانستیل هتاخاک ایتن. شتودیم شامل را باشعدیم مادر سعگ نوع از نفوذ قابل غیر لایه روی بر که  مق

لوم رسی  لتوم رستی ستیوتی   شامل و ردیگیم بر در نیز را وسفالتی و بتونی و سیمانی سعگی  یهاقسمت و دارند زیادی

به دلیتل وجتود  کیوومتر مربع 0/21معطقه بیشترین مساحت  (.0013)مهدوی  باشدیم   رس سیوتی و رسیاماسهرس 

 (0شکل باشد )یمبه این گروه  برونزدگی های سعگی مربو 
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 نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه -2شکل 

 

 
 هیدرولوژیکی خاک هایگروه-9 شکل
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  وامتل از سپس برای وهیه نقشه شماره معحعی و وکمیل اروا ا  رروبت پیشین خاک مورد بررسی قترار گرفتت.

 هعگتامی نفتوذ  جهتت خاک ووان و باشدیم خاک قبوی رروبت روانا   افزایش نتیجه در و نفوذ کاهش شد  در مهس

 رروبتت وضتعیت بتا رابطته در S وغییترا  معحعی  شماره روش در باشد. خشک خاک که دارد را خود بیشترین مقدار

ختاک  و بتوده حتداک ر S مقتدار اول تحالت در .است شده گرفته نظر در حالت سه و شده بررسی A.M.C پیشین خاک

 حالتت ستوم در و دارد متوستطی رروبت خاک دوم حالت در .است ضعیف ون روانا  وولید ووان و دارد کمی رروبت

 وتوانیمت خاک را قبوی رروبت شرایط .است زیاد ون روانا  وولید ووان و است اشباع وقریباً و بوده حد کمترین S مقدار

جتدول  (0013)مهدوی – وورد بدست نظر مورد روز از قبل روز پعج مد  ری بارندگی مجموع اساس بر و 2جدول  از

 .دهدیمواقعه بارشی انتخابی در معطقه مورد مطالعه را نشان  1وضعیت رروبت اولیه خاک را در  2
 

 (8931،مهدوی) خاکوضعیت رطوبت پیشین  -4جدول 

 فصل خواب فصل رشد گروه رطوبتی

 مترمیوی 00کمتر از  مترویمی 00کمتر از  0

 مترمیوی 42-00 مترمیوی 00-20 4

 مترمیوی 42بیش از  مترمیوی 20بیش از  0

  

 واقعه بارشی انتخابی در منطقه مورد مطالعه 3در ضعیت رطوبت اولیه خاک و -5 جدول

 مقدار بارش

فروردین 25

8935 

 دی6

8935 

آذر 82

8935 

آذر 2

8936 

بهمن 91

8936 

اسفند 6

8936 

 نیفرورد24

8937 

اردیبهشت 4

8937 

اردیبهشت 21

8937 

3 3 2 2 3 40 2/0 0/40 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 2/2 0 3 3 

3 0/3 3 3 1 3 4/3 3 3 

4 2 3 42 42 2 00 2/02 01 

04 30/22 23 42 20 04 20 00 20 

بارش مجموع 

 روز قبل5
4 0/2 2 03 00 2/00 1/01 2/00 01 

 یهاروهگ

 رطوبتی
 0گروه 

گروه 

0 
 0گروه 

گروه 

0 
 0گروه  0گروه  0گروه  0گروه  4گروه 

 

هیدرولوییک خاک و بتا استتفاده  یهاگروهدر مرحوه بعد با استفاده از کاربری اراضی حوضه مورد مطالعه و نقشه 

شتماره معحعتی  ف به شهرهر یک از زیرحوضه های مشر ( برای0013مهدوی ) یمعحعمربو  به شماره  یهاجدولاز 
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. چعانچته باشتدیمتحوضه در واقع نشان دهعده میزان نفوذپذیری حوضه  CNوهیه گردید. نقشه  CNنقشه  استخراج و

ستعگی  یهتایزدگوجود سازند وهک وسماری دارای برون ت ا ظس حوضه در بالادست به دلیل قسم شودیممشاهده 

بته ایتن معطقته اختصتاص یافتته  14ر نقشه مذکور بالاورین شماره معحعی د ؛ وکه کمترین نفوذ پذیری را دارد باشدیم

را شتامل  هتاجادهکه معتارق مستکونی و ستطوح غیرقابتل نفتوذ م تل  باشدیم Cگروه هیدرولوییکی  ازونپساست. 

 .باشدیمقابل مشاهده  2در شکل  هایمعحع شماره . سایرباشدیم 21و دارای شماره معحعی  شودیم

 

 
 منطقه مورد مطالعه CNماره منحنی نقشه ش -4 شکل

 تخمین دبی اوج -9-8

انتختا  گردیتد  ییهاشد  ابل انتظار محاسبه گردید.مختوف مقدار بارش ق یهاشد بر اساس روش قهرمان در 

در  با استتفاده از فرمتول کترپی  و کالیفرنیتامحاسبه شده زمان ومرکز حوضه . باشعدیمکه معطبق با زمان ومرکز حوضه 

 03دقیقته   03ستعاریوهایی بتا شتد   به ایتن وفتاو با ووجه دقیقه متفاو  بوده است.  043وا  03زیرحوضه ها بین 

  2  4 یهتابازگشتتحتداک ر بتارش در دوره  دقیقه انتخا  گردید و برای هریک از این سعاریوها مقتدار 043دقیقه و 

جه به ایعکه در این مطالعته نیتاز بته مقتدار دبتی اوج وجتود (. با وو0)جدول  دیگردمحاسبه  ساله 033و  23  43  03

مختوف  مساحت هر یک از زیرحوضته هتا و مقتدار  یهابازگشتداشت بر اساس مقدار بارش بدست ومده در دوره 
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 دیتگردمختوف دبی اوج محاستبه  یهابازگشتدر دوره  هاشد برای هر یک از  SCS افزارنرمدر معطقه  CNمیانگین 

 .(1)جدول 
 

 های مختلفو دوره بازگشت هازمانمقدار بارش در  -6جدول 

 دوره بازگشت به سال
 زمان به دقیقه

811 51 21 81 5 2 

10/42 01/42 1/40 01/02 32/02 11/1 03 

23/23 02/00 20/03 10/42 44/40 31/02 03 

03/24 23/21 23/23 03/02 31/03 0/40 043 

30/03 02/22 23/20 21/23 20/02 21/42 023 

22/12 00/12 21/00 13/20 23/22 02/04 003 

 

 مختلف هایبازگشتمقدار دبی اوج بدست آمده در دوره  -7 جدول

 دوره بازگشت )سال(

 نام حوضه دقیقه(زمان ) 2 5 81 21 51 811

042/2 022/2 010/0 402/4 222/0 213/3 03 

 03 122/3 240/4 221/0 010/2 400/0 223/1 الهک

200/1 113/0 012/2 024/2 024/2 413/0 043 

320/02 001/04 101/2 011/0 322/2 041/0 03 

 03 201/4 004/0 421/1 422/04 023/00 243/01 شیخان

120/02 421/00 122/04 222/03 211/1 022/2 043 

100/04 204/03 021/1 221/2 234/0 002/0 03 

 03 420/4 200/2 000/2 102/03 020/02 022/01 وپه شهدا

200/00 004/02 020/00 012/1 034/1 102/0 043 

 

 مشرف به شهر یهاحوضهتحلیل پتانسیل وقوع سیل در  -9-2

 حوضه الهک -9-2-8

یتری به شتهر انتدازه گ هاکانالحوضه الهک از بالادست به سمت ورودی مقطع در  1 درظرفیت دبی  بوری کانال 

هیچکتدام از  در ستاله 2و  4دقیقته و دوره بازگشتت  03با مد   ییهابارشاین حوضه با . دبی اوج در (2شکل شد )

دبتی اوج محاستبه شتده از  1و  0 2ستاله در مقتارع  03در دوره بازگشتت مقارع کانال ایجاد سیوا  نخواهد داشت. 
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ون زدگتی و  و ایجتاد ستیوا  بیتر  در نتیجه در این مقارع از کانال با این دوره بازگشت باشدیمظرفیت کانال بیشتر 

ساله ظرفیت کانال از دبتی اوج محاستبه  43با دوره بازگشت  یهابارشدر  1و  0 2 2اهد داشت. در مقارع وجود خو

ستاله نیتز بجتز در  033و  23دوره بازگشتت ن مقارع ایجاد ستیوا  وجتود دارد. و در نتیجه در ای باشدیمشده کمتر 

دبتی اوج از   (دن بستر در بالادست و شیب زیاد بستر و در نتیجه سر ت بالای جریتانبه دلیل ربیعی بو) 4و  0مقارع 

 2شتکل ) ظرفیت همه مقارع بیشتر بوده و در نتیجه بیرون زدگی جریان به صور  سیوا  در این مقارع وجتود دارد.

ال در همته مقتارع ستاله دبتی اوج کمتتر از ظرفیتت کانت 4در دوره بازگشتت دقیقته  03مد   با یهابارشدر  (الف

 43و  03 یهابازگشتتدوره بیرون زدگی جریتان وجتود دارد. در  1و   0ساله از مقارع  2. در دوره بازگشت باشدیم

دوره در نتیجته بیترون زدگتی جریتان وجتود دارد.  باشدیمظرفیت کانال کمتر از دبی اوج  1و  0  2  2 0مقارع ساله 

تیجته ستیوا  ایجتاد در بقیه مقارع دبی اوج بیشتر از ظرفیت کانال است در ن 4ساله بجز در مقطع  033و  23بازگشت 

. ج( 2شتکل گرفتت )دقیقه نیز حوضه مورد بررسی قترار  043با مد   یهابازگشت. در دوره  ( 2گردد )شکل یم

فیتت ستاله  دبتی اوج از ظر 2بیرون زدگی خواهتد داشتت. دوره بازگشتت  1ساله دبی از مقطع  4در دوره بازگشت 

ستاله  43و  03 یهابازگشتتبیشتر است و در نتیجه در این مقارع ایجاد سیوا  وجتود دارد. دوره  1و  0  2  2مقارع 

دبتی  4ساله نیز از همه مقارع بجتز مقطتع  033و  23 یهابازگشتدر دوره  ؛ وباشدیمبیشتر  1و  0  2  2  0از مقارع 

 (0باشد )شکل یمج بیشتر از ظرفیت مقارع او
 

 
 61دقیقه، ب: شدت  91الف: شدت ) الهکنمودار دبی اوج و ظرفیت کانال در مقاطع مختلف حوضه  -5 شکل

 دقیقه( 821دقیقه، ج: شدت 
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 مقاطع انداره گیری شده در حوضه الهک-6 شکل

 شهدا تپه حوضه  -9-2-2

ستایر  باشتدیمتبیعی رودخانته بستر ر 0که از این مقارع فقط مقطع  مقطع اندازه گیری شد 2در حوضه وپه شهدا  

. در دوره (1باشتتد )شتتکل یمتتمصتتعو ی ایجتتاد شتتده ووستتط شتتهرداری بتترای انحتتراف جریتتان  یهتتاکانالمقتتارع 

. در دوره بازگشتت باشتدینمدبی اوج از ظرفیت هیچکدام از مقارع بیشتر دقیقه   03با مد  ساله  2و  4 یهابازگشت

از کانتال   در نتیجته با تث ایجتاد بیترون زدگتی جریتان باشتدیمت کانال دبی بیش از ظرفی 2و  0ساله در مقطع  03

و در نتیجته بیترون زدگتی  باشتدیمتبیشتر  2و  2  4  0ساله  از ظرفیت مقارع  43دبی اوج با دوره بازگشت  .شودیم

ریتان ستاله در همته مقتارع بیترون زدگتی ج 033و  23جریان در این مقارع وجود خواهد داشت. با دوره بازگشتت 

ستاله  در هیچکتدام  4 یهابازگشتبا دوره  یهابارشدقیقه  در  03با مد   یهابارش. در الف( 1 شکل) وجود دارد.

  4  0ستاله در مقتارع  03  دوره بازگشت 2و  0ساله در مقارع  2. در دوره بازگشت باشدینماز مقارع دبی اوج بیشتر 

له از همته مقتارع دبتی اوج بیشتتر استت. در نتیجته ایجتاد ستیوا  سا 033و  23 43 یهابازگشت  و در دوره 2و  2

 یهتابارش. باشتدیمبالاور  2ساله دبی اوج از مقطع  4با دوره بازگشت دقیقه  043در مد  .  ( 1شد )شکل خواهد 

ه از ستال 033و  23  43  03 یهابازگشتتو در دوره  باشتدیمتبیشتتر  2و  2  4  0ساله از مقارع  2با دوره بازگشت 

د سیوا  و گرفتگی معتابر خواهتد در نتیجه با ث بیرون زدگی جریان و ایجا باشدیمومام مقارع حجس دبی اوج بیشتر 

 .(ج1شد )شکل 
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 اطع انداره گیری شده در حوضه تپه شهدامق -1 شکل



 01                              ...          مشرف به شهر در وقوع هایحوضه رینقش ز                                           سال هشتس

    

 شیخیان حوضه -9-2-9

مقطع اندازه گیری شد. کویه مقارع انتدازه گیتری  0در این حوضه از بالادست وا ورودی به معارق مسکونی و شهر 

از ساله  دبتی اوج از هیچکتدام  4دقیقه با دوره بازگشت  03 شد (. در 03باشعد )شکل یمشده بستر ربیعی رودخانه 

استت.  0و هس مرز بتا مقطتع  باشدیمبیشتر  2و  2  4ساله از مقارع  2در دوره بازگشت دبی اوج . نیستمقارع بیشتر 

ستاله نیتز  033و  23  43 یهابازگشتتاز سایر مقارع بیشتتر استت. دوره  0مقطع ساله بحز در  03در دوره بازگشت 

در  التف(. 1دارد )شتکل تیجته بیترون زدگتی جریتان وجتود دبی اوج از ظرفیت همه مقارع کانال بیشتر است و در ن

ستاله از مقطتع  2بیشتر استت و در دوره بازگشتت  2ساله فقط از مقطع  4دقیقه دبی اوج در دوره بازگشت  03 شد 

دبی اوج از همه مقتارع  بتور خواهتد  033و  23  43  03 یهابازگشتدبی اوج بیشتر است. در دوره  0و  2  2  0  4

دقیقته در دوره  043 شتد  (. در  1شتکل شتد )ود دارد و ایجتاد ستیوا  خواهتد یرون زدگی جریان وجتکرد و ب

 پتس زدگتیستاله از همته مقتارع  033و  23  43  03  2  در دوره بازگشتت 0و  2  2  0ساله از مقتارع  4بازگشت 

 ج(. 1شکل شود )یمجریان وجود دارد و در نتیجه سیوا  ایجاد 

 

 
 61دقیقه، ب: شدت  91دبی اوج و ظرفیت کانال در مقاطع مختلف حوضه شیخان )الف: شدت نمودار  -3 شکل

دقیقه( 821دقیقه، ج: شدت   
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 مقاطع انداره گیری شده در حوضه شیخان -81 شکل

 جمع بندی -4

وشتش فیزیکی حوضه مانعد شتیب  اروفتاع  پ یهایژگیوپارامترهای اقویمی و  ریوأثرابطه بارندگی و روانا  وحت 

مشرف به شهر ایذه با ووجه به کتاربری اراضتی و وجتود  یهاحوضهگیاهی  کاربری اراضی  زمین شعاسی و ... است. 

 21(CN) یمعحعتبه دلیل وجود سازند وهک وسماری  دارای شماره  هاحوضهسعگی در قسمت ا ظس  یهایزدگبرون 

 یهاحوضته. در برستی پتانستیل ستیل خیتزی در دکععتیمتاست که بیشترین روانا  حاصل از بارش را وولیتد  14وا 

حوضته وپته شتهدا بتا بیشتترین پتس ف مختو یهابازگشتدر دوره  هابارشمشرف به شهر بر اساس شد  و مد  

بر و ایجتاد ستیوا  در شتهر را در وبگرفتگی معا ریوأثزدگی و  از مقارع به خصوص مقارع ورودی به شهر  بیشترین 

را با ووجته بته شتیب ووپتوگرافی معطقته و وستوط بتر شتهر همچعتین  ریوأثالهک بیشترین حوضه  ازونپسارد. دایذه 

دستکاری کانال رودخانه بدون در نظر گرفتن پارامترهای هیدرولوییک بر شهر دارد. حوضه شیخان با ووجه بته فاصتوه 

. از  وامتل گتذاردیمتاورزی کشت یهتانیزممعفی را بر  ریوأثاز شهر دارد بیشترین  هاحوضهبیشتری که نسبت به سایر 

مصعو ی بتدون در نظتر گترفتن ظرفیتت  یهاکانالوغییر بستر ربیعی رودخانه به  هاوا یسبر ایجاد این  وأثیرگذارمهس 

 هتایجریاناز بالادست بته ستمت ورود بته شتهر استت. در مستیرهای مختوتف  هاکانالدبی و  دم افزایش ظرفیت 

حجتس کانتال ثابتت بتاقی مانتده استت.  کهدرصوروی کعدیمجس دبی را چعد برابر و ح شودیممتعددی به کانال اضافه 

 رضی نامعاسبی که بر روی کانال ایجاد شده و  با تث کتاهش مقطتع کانتال شتده استت در  یهاسازههمچعین ایجاد 
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گتی و  و و با تث پتس زد انددهیرستکته از مقتارع قبوتی بته ایتن مقتارع  شوندیم ییهاوا یسنتیجه مانع از  بور 

انستانی نیتز  وستازهایساختبه دلیل  هارودخانهاز بین رفتن زهکش ربیعی . شودیموّبگرفتگی معابر و وقوع سیوا  

دیگتر کته  یهتاکانالجریان به سمت  انحراف مشرف به شهر است. یهاحوضهیزی در خاز دلایل ایجاد پتانسیل سیل 

چعتد کانتال را  یهتایدبتمعتهی شود و ظرفیت  بور مجموع  با ث شده است حجس زیادی از جریان و  به یک کانال

کته بته صتور  ربیعتی و بتر استاس وورد  باشتعدیمتقتدیمی  یهاکانالسیمانی جدید همان  یهاکانالنداشته باشد. 

ستاخت  هی  گونه بروورد حجس و  صور  نگرفتته  در کهدرصورویمشرف به کانال ایجاد شده بودند و  یهاحوضه

بتا  یاوارهیتدو به حالتت  انددادهوغییر  یاسازهاز نظر  راربیعی  یهاکانال تاًینها .کانال اولیه اکتفا شده است همان به ونها

  بته باشتعدیمتمخرورته افکعته ای  یهانیزم. همچعین حد فاصل بین کوهستان و شهر که اندکردهکف سیمانی وبدیل 

که در گذشته سط  پخش ستیوا  بودنتد بته معتارق مستکونی  دلیل وغییر کاربری اراضی  از حالت مخروره افکعه ای

بتوده استت. یکتی  وأثیرگتذارمعطقه سطوح سیمانی و جاده سازی در افزایش روانا  این وغییر پیدا کرده است و ایجاد 

بته  هتابارشاز برف بته بتاران استت. در گذشتته بیشتتر  هابارشدیگر از دلایل افزایش روانا  در معطقه  وغییر شکل 

است. همچعین وغییتر در رییتس بتارش از حالتت  شدهیمبا اوج بالا  ییهایدبور  برف بوده است که مانع از ایجاد ص

در لتازم بته ذکتر استت کته  وداوم و وعادل به حالت رگبارهای شدید نیز بر افزایش روانا  معطقه واثیرگذار بوده است.

اندازه گیری شده استت و روانتا  حاصتل از بتارش در  مشرف به شهر یهاحوضهفقط روانا  حاصل از این مطالعه 

 در نظر گرفته نشده است.  شوندیماضافه  هاکانالخود شهر که به 

 کتابنامه

 Arcبروورد اروفاع روانا  با استفاده از روش شماره معحعی و ابزار  .0010؛ حسین زاده  محمد مهدی؛ نوروزی  ر عا

CN-Runoff  فصتوعامه  ومتی و پژوهشتی و بتین المووتی انجمتن . وهتران .کشتارمطالعه موردی: حوضه وبخیز
 .002-020صص  .20شماره  .. سال پانزدهسجغرافیای ایران

اداره  .وزار  جهاد و کشتاورزی .مطالعا  بازنگری وبراه شهرستان ایذه .0022؛ شرکت مهعدسین مشاور قطر و  سازه

 .42-0 صص .مدیریت وبخیزداری .کل معابع ربیعی استان خوزستان

 وتوم و فعتون  .فراوانتی بارنتدگی در ایتران –متد   –اصواح روابط شد   .0010؛ قهرمان  بیژن؛ وبخضر  حمیدرضا

 .0-00صص  .4شماره  .. سال هشتسکشاورزی و معابع ربیعی

 ص.0022703؛ گزارش اقتصادی اجتما ی فرمانداری ایذه

ستیوا  رودخانته زریتن رود بتا استتفاده از متدل  پهعته بعتدی .0014؛ ی وت   وی؛ رضتایی  یدیرش لشکری  حسن؛

-02صتص  .00شتماره  .سال ستوم .های دانش زمین. فصوعامه پژوهشGISدر محیط  HEC-RAS یدرولیکیه
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