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 مقدمه

زمين موجب برروز حورو ت يمي رر برر      ةكرحيات بشر روي 

حروان بره حيریرب     ج لره مرر  آن از  است كه سطح زمين شده

هاي كشراورزي   ها و مراحع در سطح وسيع و ایجاد زمين جنگل

. برا  دارندخيزي  در سيل زیادي حأثيراین يوامل  .یم اشاره كردد

هررا و  سرريلس سياسررت در زمينرر   نرراوريپيشررر ت يلررو  و 

هاي يل ر جدیدي در خصرو  كراهخ خطرر سري        برنامه

هيردرووويي   برر حغييرر كراربري ارا رر     وجود آمرده اسرت.   به

مانند حغيير خصوصيات دبرر او،س   حأثيرهایرهاي آبييز  هحو 

ير حجم كرل روانرا س حغييرر كي يرت آ  و حغييرر ح رادل       حغي

. با حوجه به اینكه براي جلوگيري از بروز ]1[ داردهيدرووويیك 

حوان در يوامرل و   هاي زیانبار در حال حا ر ن ر گونه پدیدهاین

حرل اصروور و   هرر گونره راه   كرردس يناصر جوي حغييري ایجاد 

هاي آبييز  هحو در ساز را باید در روي زمين و اختصاصاً  چاره

بررداري از  بهره سدر یك اكوسيستم طبي ر .]2[جو كرد و جست

ویژه پوشخ گياهر و كراربري  زمين و ایجاد حغيير در شرایط به

هاي هيردرووويي ماننرد جراري    ارا ر آن اكوسيستمس بر پاسخ

گراار  ثيرأحر شدن سي   و ميزان  رسرایخ و رسرو  منط ره    

شخ زمرين از يوامرل اصرلر در    زیرا كاربري ارا ر و پو ساست

 .]27[ند آبييز حو  مطاو ات منابع آ  و  رسایخ و رسو  

ر حغييررات كراربري ارا رر برر     ك  ر  زمين  حأثيراتدر 

م دار روانرا  حو ره در منراطخ ميتلرا جهران و ایرران       

 حررأثيراتچرروي و دیررل  .حو ي رراحر انجررا  گر ترره اسررت 

اسررت اده از حغييررر كرراربري ارا ررر را بررا   هيرردرووويیكر 

و كراربري ارا رر برراي     هيردرووويیكر مدوسازي حغييرات 

ارزیرابر  مریكرا  آغربرر    در ني ر  كيشواكر رودخان  حو  

سرازي پویرا    شربيه ي مدوسراز . نترای  نشران داد كره    كردند

اوواق یك مدل حغييرر كراربري ارا رر حروزی ر و       وسيل به

بان حواند ابزار پشتيحوزی ر مر ني ه هيدرووويیكریك مدل 

یانر  و ه كراران برراي     .]13[ باشرد  يگيري م يد حص يم

روانرا  و   برر اي بلندمدت شهرسازي منط ه حأثيراتح يين 

L-THIAي از ا آوودگر از منابع غيرن طه
1
اسرت اده كردنرد.    

-2003زمرانر   ةنتای  حو يخ ایشان نشران داد كره در دور  

ا رزایخ یا تره اسرت.    درصد  4/30ارا ر مسكونر  1987

ابرزار   L-THIAين حركيرب یرك مردل رگرسريون و     ه چن

اي ریرزي شرهري و منط ره   برراي برنامره   يپشتيبان م يرد 

                                                           
1. Long-Term Hydrologic Impact Assessment 

حغيير كراربري  ثير أحمو د و ه كاران  .]29[ كند راهم مر

آبراد  در اس   نئو ه یر آبييز حو  روانا  سطور در  بر

ب رد از واسرنجر و    HEC-HMS از پاكستان را برا اسرت اده  

كاربري ارا رر آینرده    كردند و دریا تند كه ارزیابر بررسر

م ردار كرل روانرا      يدرصرد  100حرا   6/51ا زایخ  سبب

حغييرر كراربري   ثير أحر و ه كاران   وكس .]22[ خواهد شد

حرا   1950هراي   م دار كل روانا  در بين سرال  را برارا ر 

 روپه در سنتي در نزدیك ا آبييز مدیترانه   در حو 2003

نتای  حو يرخ نشران داد كره حغييرر     . كردند رانسه بررسر 

منراطخ دشرتر اح راق ا تراده و     در ارا رر بيشرتر    كاربري

هكترار در   8/393هكتار بره   1/30كاربري ارا ر شهري از 

هاي  وق ا زایخ یا ته است كره ایرن ا رزایخ در    بين سال

اثر حغيير كاربري ارا ر روستایر به شرهري اح راق ا تراده    

بري ارا ر بر روانرا  كرم ارزیرابر    حغيير كارثير أحاست. اما 

حغييرر كراربري   ثير أحر يم و ه كراران  ومرا  .]16[ شده اسرت 

 GeoWEPPبا است اده از مدل را ارا ر بر روانا  و رسو  

 آمریكررا سرروحا در مينرره ایاوررتدر  وسرريور آبييررز حو رر در 

حرین ارح را   نشان داد كره برا    حو يخ . نتای كردندبررسر 

در حراور   ؛است مترميلر 4/211روانا  در كاربري شهري 

كه قبل از حغيير كاربري ارا رس كاربري ارا ر جنگلرر برا   

متر با حرین ارح را  روانرا  حوويردي را داشرته     ميلر 9/91

ي كراربر است. اوگوي مردیریت ارا رر كشراورزي و حغييرر     

انرد. ارح را    داشرته  حرأثير زیرادي  در روانا  حوويدي ارا ر 

حرحيب  بهمتر ميلر 94/70و  75/73س 97/85روانا  حوويدي 

براي سرناریوهاي شريم برا مراوا گيراهرس بردون شريم و        

دسرت   بهقبل از  صل رشد پوشخ گياهر نكردن كشاورزي 

حغييرر پوشرخ گيراهر و    حأثير ساجكومار و رميا  .]20[ آمد

بر خصوصيات روانا  با اسرت اده از مردل   را كاربري ارا ر 

SWAT  كردند هند بررسر در  كرا  آبييز در حو  در دو

 32و  60كه سرطح ارا رر جنگلرر بره ميرزان       و دریا تند

امرا  كراهخ یا تره اسرت.     شده بررسرهاي  درصد در حو ه

 درصرد  15و  20حرحيرب   به سطورو حداكثر روانا   م دار

حغييرر در سرطح ارا رر    ميرزان  برا   ا زایخ یا ته است كره 

ان گومينردوگا و ه كرار   .]26[ نيست شدنر م ایسهجنگلر 

 ايحغيير كاربري ارا ر را با است اده از حصاویر ماهوارهثير أح

 درTOPMODEL و مدل  2001و  1986س 1973سه سال 

بررسرر كردنرد و   برا یر احيروپر    ابايجيلجل آبييز حو  

زمرانر   ةدوركره ارا رر كشراورزي در سره     نتيجه گر تند 
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ا زایخ حرداكثر سري   در    سبب كهماكور ا زایخ یا ته 

 مو دي كنگرانر و ه كاران .]17[ سه دوره شده استاین 

 ميرزان حغييرر كراربري ارا رر و     در بررسر ارحبرا  ميران  

در  1378اک و حاًثير آن در وقو  سيل سرال  ن وذپایري خ

د نشران دادنرد كره حغييررات     آبييرز جنگلرر نكرارو    حو  

در ن وذپرایري  ثر ؤمر يراملر   سپوشخ گياهر در با دسرت 

زاهردي   .]8[ ها در آن سال بوده استخاک و حجم سي  

آبييز  حو  هاي هيدرووويیكر  و ه كاران به بررسر پاسخ

؛ يرر كراربري ارا رر پرداختنرد    زیارت گرگان نسبت به حغي

كاربري ارا ر   لر و كاربري ارا ر سرال   ن ش ابتدا  آنان

روند ثير أحح يين  براي كردند وآبييز زیارت را حهيه  1352

 برر سراز و حغييرر كراربري ارا رر شرهري زیرارت        و سراخت 

. سرسس برا   درنمر گر تنرد سناریو  شخهيدرووويي آبييزس 

 GISا رزار  ك رك نرر   بره  منونر و رةش ااست اده از روش 

. شرد واكنخ هيدرووويیكر آبييز نسبت به سناریوها حهيره  

رونررد   ادامرربررسررر سررناریوها نشرران داد كرره در صررورت 

هراي  ساز و حغيير كاربري ارا ر در آینرده سري     و ساخت

با حوجره  طور كلر به .]4[ وقو  خواهد پيوست به شدیدحري

و حوويرد روانرا س    كاربري ارا ر برر وقرو  سري     ثير أحبه 

حغييرر كراربري ارا رر در     حرأثير هدف این حو يخس ح يين 

 .استبر م دار روانا  حو ه رود  چاووسآبييز  حو  

 هامواد و روش

  تحقیق ةمنطقخصوصیات 

آبریرز برزر     حو ر  چاووس بيشرر از   ن رودخاآبييز  حو  

آبييز دریراي   حو    گانه تهاي  هحو چاووس و یكر از زیر

 50 آبييرز در ميتصرات جغرا يرایر    حو ر  ایرن   .سرت اخزر 

 25دقي ره و   40درجره و   51ثانيه حا  22دقي ه و  58درجه و 

 36ثانيره حرا    56 ره و  يدق 8درجره و   36 طول شررقر و  ثاني 

يرض شر اور واقرع شرده اسرت.     ثاني   1دقي ه و  36درجه و 

 رودخانر  آبریز  حو  چاووس از غر  به  رودخان آبييز  حو  

از  سكوركورسرر  رودخانر  آبریرز   حو ر  از شررق بره    سبرودسردآ

آبریز كرر، و از شر ال بره دریراي مازنردران       حو  جنو  به 

هكترار و   60/151620شرود. مسراحت آن حردود    منتهر مرر 

 .  ]9، 10[ كيلومتر است 66/210مويط آن حدود 

 روش تحقیق  

مردل  در این حو يخ براي رسيدن به هردف برا اسرت اده از    

س حجرم  L-THIAبلندمردتس   هيدرووويیكر حأثيراتارزیابر 

ب ردس اثرر     مرحلروانا  در گاشته و حال مواسبه شد. در 

 .شدحغيير كاربري ارا ر بر حجم روانا  بررسر 

 L-THIAمعرفی 

برراي ك رك بره سرنجخ      رمناسرب  يابزار L-THIAمدل 

حغيير كاربري زمين بر روانا  سطور اسرت   ةباو و حأثيرات

 آبخیز چالوس در ايران  حوضةموقعیت جغرافیايی  .1 شکل
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 و بهترررین مكرران بررراي یررك كرراربري خررا  را شناسررایر

پتانسيل حوويد زیستر منط ه مثل مويط حأثيراتكند حا  مر

سيلس حيریب رودخانه و از دست ر تن منابع آ  زیرزمينر 

 درسرریع و   يينروان ابرزار  بره  L-THIAحداقل شود. مدل 

بلندمردت حغييرر    حأثيراتاده در ارزیابر دسترس براي است 

 منونرر  ةشر ار روش . ]19[ كاربريس حوسر ه یا تره اسرت   

(CN )مدل  اصلر  هستL-THIA (. است اده 2)شكل  است

 هيردرووويیكر هراي  یك جایگزین ساده براي مردل  CN از

و اغلرب   هاي زیادي نيراز دارنرد  اي است كه به داده پيچيده

-Lمردل  . ]19[ ندنيسرت براي بيشتر منراطخ در دسرترس   

THIA هاي بارندگر روزانهس روانا  روزانه با است اده از داده

 زند.را حي ين مر

 

 ]L-THIA ]15مدل  روند اجرای .2شکل 

 هاسازی اليهآماده

بایرد از نمرر هندسرر     GISدر  شرده  است اده هايداده ح ا 

  سرامان ه يوانر و مطاب ت داشرته باشرند و ه چنرين از    

 .]3[د نررت و سيسررتم حصررویر واحرردي حب يررت كنميتصررا

 ك ك به شده است ادههاي بنابراینس در این حو يخ ح ا  داده

ينروان مبنرا    بره حوپروگرا ر   25000/1 ن ش ن ا  كنترل و 

 اند.مورد حطابخ هندسر قرار گر ته

 L-THIAكاربري ارا رر  یرك حوليرل ارزیرابر        ی (اوا

 گيردكاربري   لر انجا     ی حواند با است اده از حداقل سهمر

آمده از این روش را نشان دهرد و حو ريح    دستحا انوا  نتای  به

م ردار   برر هراي   لرر   حغييرر كراربري   حأثيراتدهد كه چگونه 

هاي ميتلرا حي رين   حغيير كاربري  وسيلبهروانا  حوويدشده 

از ادارات  1379و  1363هاي سرال  كاربري .]15[شود زده مر

هراي  كراربري ارا رر از داده     یر   حهي. براي شده مربو  حهي

ETM ةسنجندرقومر 
 مربرو  بره سرال    7وندسرت   ةمراهوار  +

اي در بنردي حصراویر مراهواره    است اده شد. براي طب ره  1385

خوانرده شرد.    ENVI4.7ا زار اول حصاویر در مويط نر   مرحل

هاي موجود در منط ه با است اده از حصرویر  سسس براي كاربري

هرراي ميرردانر و دسررتگاه ارث و بازدیرردرنگررر كرراذ س گوگررل

هاي ح لي ر براي هر كاربري حهيره   ن ونه 1یا  جهانر موق يت

درصرد   80 شرد   هاي ح لي ر به دو دسرته ح سريم  . ن ونهشد

ها براي درصد ن ونه 20بندي و ها براي است اده در طب هن ونه

بيان صوت براي . ]25[بندي است اده شد بررسر صوت طب ه

ر نميرر  رریب   حروان از م يارهراي ك  ر   هاي حوويدي مرن شه

هراي  . كاپا شراخ  حوا رخ واق رر برين داده    كرداست اده  2كاپا

شده و حوا خ شانسرر برين   بندي نمارت واق يت زمينر و طب ه

بندي حصائ ر است. كاپرا برين   هاي واق يت زمينر و طب هداده

 ةدهنرد نشان سص ر باشدص ر و یك متغير است. زمانر كه كاپا 

بنردي  بهترر از طب ره   گر تره  بنردي انجرا   این است كه طب ره 

طب ررات . ]7س 11س 12س 14[هررا نبرروده اسررت حصراد ر پيكسررل 

 .3 ؛ارا ررر مرح ررر .2 ؛ارا ررر كشرراورزي .1كرراربري شررامل 

. پرس  اسرت ارا ر جنگلر  .5و  ؛ارا ر بایر .4 ؛مناظخ شهري

هرا و  پيكسرل  حرك حراف  منمرور   بره  3بنديس  يلتر ن ااز طب ه

 .قط ات كوچك اجرا شد

                                                           
1. Global Positioning  System 
2. Kappa 
3. Mode 
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 L-THIAخراک  در   هيردرووويیكر هاي  یه گروه (  

گرروه   چهرار خاک برر مبنراي پتانسريل حوويرد روانرا  بره       

   یر در ابتدا . ]24س 25[ شوندمربندي طب ه هيدرووويیكر

منرابع و قابليرت    ن شر  شناسر منط ه برا اسرت اده از   خاک

هراي  ویژگر ساست اده از این ن شهارا ر حهيه شد. سسس با 

خاک منط ه مشي  و بر مبناي ح ریا سازمان كشاورزي 

منط ه در  ر خاکهاي هيدرووويیكگروه ن ش  ]28[مریكا آ

 .(3)شكل  شدحهيه   Arc GIS 9.3ا زار نر 

ي ارزیررابر برررا L-THIAهرراي اقلي ررر  مرردل داده (،

هاي بارندگر روزانه هيدرووويیكر بلندمدت به داده حأثيرات

اي مازنردران  هرا از سرازمان آ  منط ره   نياز دارد. ایرن داده 

اي انتيا  شدند گونه به شده است ادههاي حهيه شد. ایستگاه

سسس با (. 1)جدول  هاي بارش روزانه باشندكه داراي داده

 حو ر  م ردار بارنردگر    س نهگرادیان سا  م ادواست اده از 

بارندگر هاي  داده L-THIA. در شدآبييز چاووس مواسبه 

 . ازآنجرا شرود  مرر است اده  txtصورت  ایل متنر با  رمت  به

كررار دشررواري اسررت و   TextPadهررا در كرره حنمرريم داده

شودس ابتردا  حرین اشتباه سبب رد آن حوسط مدل مركوچك

ه  رمت قابل قبول برراي  ب Excelا زار ها در مويط نر داده

L-THIA سسس به  و حبدیل شدTextPad  ا زار  نر كه یك

 متنر استس منت ل و ذخيره شد.  

 هايافته

 کاربری اراضیهای نقشه

بنردي    رایب ارزیابر صروت طب ره   1385ل براي حصویر سا 

كاربري ارا ر براي هرر یرك از    ن ش . است 2صورت جدول  به

( حهيره  3و جردول   4 )شكل 1385 و 1379س 1363هاي  سال

   شد.

 
 آبخیز چالوس حوضةهای هیدرولوژيکی گروه . نقشة3شکل 

 آبخیزداخل  واشناسیهای همشخصات ايستگاه .1جدول 

 )متر( از سطح دريا ارتفاع عرض جغرافیايی طول جغرافیايی نام رودخانه نام ايستگاه

51س19َْس54ً رود چاووس ذغال پل  300 36س20َْس10ً 

 850 36س19َْس40ً 51ْس15َس18ً رود چاووس دره )آبشار( م ين

51س18َْس8ً رود چاووس آباد وور  1750 36س14َْس3ً 

51س20َْس20ً هنيسكرود دوآ   350 36س29َْس37ً 

 2200 36س12َْس46ً 51س19َْس47ً زنگووه مرگن پل
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 روش نقاط کنترل زمینی بهبندی ضرايب ارزيابی صحت طبقه .2جدول 
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84/0 30/90 26/62 29/94 90/9 48/43 100 87/99 82/94 28/79 71/91 83/87 

 
    1379ب( سال                                                                       1363سال الف( 

 
 1385ج( سال 

 چالوس رودخانةآبخیز  حوضة 1385و  1379، 1363 هایکاربری اراضی سال .4شکل

 آبخیز چالوس  حوضةدر  1385و  1379، 1363های در سال)هکتار(  اراضی مختلف های مساحت کاربری .3جدول 

 درصد 1385سال درصد 1379سال  درصد 1363سال نوع کاربری

 84/17 47/27043 02/15 5/22777 59/13 88/20614 ارا ر كشاورزي

 46/24 67/37080 04/48 1/72836 84/46 58/71015 ارا ر مرح ر

 52/36 08/55380 79/35 9/54261 85/38 31/58907 ارا ر جنگلر

 82/15 3/23996 81/0 1/1230 48/0 29/720 ارا ر بایر

 36/5 08/8120 34/0 515 24/0 50/362 شهر

 100 6/151620 100 6/151620 100 6/151620 مج و 
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س بيشترین حغييرات مربو  به كراربري  3با حوجه به جدول 

بردین حرحيرب كره مسراحت شرهر از       ؛اسرت شهر و ارا ر بایر 

 08/8120بره   1363درصرد( در سرال   24/0هكتار ) 50/362

هكترار   29/720و ارا ر بایر از  1385درصد( در سال  36/5)

 82/15هكترار )  3/23996بره   1363درصد( در سرال   48/0)

حرحيرب   بره ا زایخ یا ته است. ا رزایخ   1385درصد( در سال 

 سربب  سدرصدي ارا ر شرهري و برایر   46/3231و  02/2140

طوري كه كاهخ  به ؛كاهخ ارا ر مرح ر و جنگلر شده است

 58/71015 درصررد )از -79/47ارا ررر مرح ررر مسرراحت در 

 -99/5هكتررار( و در ارا ررر جنگلررر  67/37080هكتررار برره 

. اسرت هكترار(   08/55380 هكترار بره   31/58907درصد )از 

درصرد   84/17درصد بره   59/13ه چنين ارا ر كشاورزي از 

 درصد ا زایخ یا تره اسرت.   18/31طوري كه  به ؛ا زایخ یا ته

هاي ارا ر ميتلرا  حغييرات كاربريس درصد 3براساس جدول 

 (.4)جدول  شدآبييز چاووس مواسبه  حو  در 

كره بيشرترین    شرود  مرر مشري    4با دقت در جدول 

 1385حرا   1379هراي  حغيير كاربري ارا رر در برين سرال   

حغييرر كراربري    1379حرا   1363ح اق ا تراده و در خر ل   ا

ارا رر   سطوري كه طر این دوره به ؛استارا ر اندک بوده 

درصد به  24/0حرحيب از  بهشهريس بایرس كشاورزي و مرح ر 

 59/13 ازدرصرردس  81/0درصررد برره  48/0 از درصرردس 34/0

 04/48درصررد برره  84/46 از درصررد و 02/15درصررد برره 

درحراور كره ارا رر جنگلرر از      ؛ا ته استدرصد ا زایخ ی

 درصد كاهخ یا ته است. 79/35درصد به  85/38
 L-THIAاجرای مدل 

بلندمدت با حوجه به  هيدرووويیكر حأثيراتزیرمدل ارزیابر 

هرراي هيرردرووويیك خرراک و س گررروهكرراربري ارا ررر ن شرر 

اجررا   1385و  1379س 1363هراي   بارندگر روزانه در سرال 

منمور  به(. 5 دست آمد )شكل بهحوويدي  و ي خ روانا  شد

ي خ روانا  متوسط حسابر  سمتوسط ي خ روانا   مواسب

و سرسس حجرم روانرا     . شرد مواسبه هاي ميتلا كاربري

 هرا مواسربه شرد   برراي هرر یرك از سرال    درصد حغييررات  

 (.6و  5 هاي )جدول

آبييرز   حو ر  ایرن اسرت كره در     ةدهنرد نشران  5جدول 

 168/809برره  98/422حرحيررب از  بررهچرراووسس ي ررخ روانررا  

كره  ا رزایخ یا رت    1380حرا   1363هراي  متر طر سرال   ميلر

و از اسرت  مترري ي رخ روانرا       ميلر 188/368بيانگر ا زایخ 

مترر    ميلرر  494/825بره   168/809از  1385 حرا  1379سال 

مترري ي رخ     ميلرر  326/16كه بيرانگر ا رزایخ   ا زایخ یا ت 

 روانا  است.

 آبخیز چالوس  حوضةهای اراضی مختلف در درصد تغییرات کاربری .4جدول 

 نوع کاربری
نسبت  1379درصد تغییرات سال 

 1363سال  به

نسبت  1385درصد تغییرات سال

 1379سال  به

 1385درصد تغییرات سال 

 1363سال  نسبت به

 18/31 73/18 49/10 ارا ر كشاورزي

 -79/47 -09/49 56/2 ارا ر مرح ر

 -99/5 06/2 -89/7 ارا ر جنگلر

 46/3231 81/1850 77/70 ارا ر بایر

 02/2140 57/1476 08/42 شهر
 

 آبخیز چالوس  حوضةدر  های مختلف متر( طی سال )میلیو عمق رواناب  )مترمکعب( حجم .5جدول 

 نوع کاربری
1363 1379 1385 

 حجم رواناب عمق رواناب حجم رواناب عمق رواناب حجم رواناب عمق رواناب

 229469293 52/848 186147103 24/817 92948356 88/450 كشاورزي

 231187526 43/963 11614807 24/944 3893404 53/540 مرح ر

 371196034 27/670 348773811 76/642 193416249 34/328 جنگلر

 269936169 97/727 507936770 37/697 260186881 38/366 بایر

 74483917 28/917 4863246 23/944 15474053 77/428 شهر

 1176272939 494/825 1059335737 168/809 565918943 98/422 متوسط
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 س آبخیز چالو حوضةدرصد تغییرات عمق رواناب در  .6 جدول

 نوع کاربری
نسبت  1379درصد تغییرات سال 

 1363سال  به

نسبت  1385درصد تغییرات سال

 1379سال  به

 1385درصد تغییرات سال 

 1363سال  نسبت به

 19/88 83/3 25/81 ارا ر كشاورزي

 23/78 03/2 34/90 ارا ر مرح ر

 14/104 28/4 76/95 ارا ر جنگلر

 69/98 03/2 34/90 ارا ر بایر

 93/113 85/2 22/120 شهر

 16/95 01/2 30/91 متوسط
 

  

    1379ب( سال  1363سال الف( 

 

 1385ج( سال 

 چالوس رودخانةآبخیز  حوضةدر  1385و  1379، 1363های عمق رواناب سال .5 شکل
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 گیرینتیجهبحث و 

بينرر حغييرر كراربري ارا رر برر      منمور پيخ بهحو يخ حا ر 

ایرن حو يرخ نشران داد كره      . نترای  گر تم دار روانا  انجا  

حغيير كراربري  حأثير قوي براي ارزیابر  يابزار L-THIA  سامان

 ها براي مدیراناست اده از مدل .]19س 21[ است هيدرووويي بر

كنترل و مدیریت حروادث قبرل از وقرو     ریزان  رصت  و برنامه

طور كره از نترای  ایرن حو يرخ برر       ه انكند.  راهم مررا  هاآن

اقردامات   اجرايهاي آبييز براي هحو بندي زیراووویت سآیدمر

. اسرت ي سراز ومدهاي این روش  كنترل سي   از دیگر قابليت

در  L-THIAل مردل  بيانگر نترای  قابرل قبرو    ها یا تهه چنين 

  منط ر هاي كاربري و كنترل روانرا  در  ریزي مدیریت و طرح

نتای  این حو يخ نشران داد كره حغييرر كراربري     است.  حو يخ

انسران   هراي  دخاوت در اثر شده آبييز مطاو ه حو  ارا ر در 

شده است كه مساحت شرهرس ارا رر برایر و كشراورزي      سبب

طرف دیگر ا زایخ ایرن   و از بدا زایخ یا شده بررسر ةدورطر 

كراهخ ارا رر مرح رر و جنگلرر شرده اسرت.        سربب ارا ر 

كه بيشترین حغييرر كراربري ارا رر در     مشي  شده چنين 

حرا   1363 ازاح اق ا تاده است و  1385حا  1379هاي بين سال

كره دويرل آن را    حغيير كاربري ارا ر اندک بوده اسرت  1379

 1385حرا   1379 ةردوهاي شدیدحر انسان طر دخاوتحوان  مر

 .دانست 1379حا  1363 ةدورنسبت به 
كاهخ  سآبييز چاووس حو  كند كه در نتای  بيان مر

مساحت ارا ر جنگلرر و ا رزایخ منراطخ شرهري و برایر      

اسرت. ازآنجرا كره    سبب ا زایخ ي خ روانا  سطور شده 

شهري سبب كاهخ ن وذپایري و در نتيجه  ةگسترا زایخ 

 حو ر  س اثر رشد شهر در این ]24[ شود ا زایخ روانا  مر

د اسرت كره برا    وآبييز نيز بر ا زایخ روانا  سطور مشره 

مبنر برر ن رخ حغييرر     ]5س 6س 15س 18س 23[نتای  مطاو ات 

 روانا  ه يوانر دارد.هاي و هؤمكاربري بر حغييرات 

هراي بسريار زیراد در     حاصرل حر ش   حو يرخ ایرن  اگرچه 

هراس در راسرتاي   دادهآوري اط يراتس پرردازش و بررسرر     ج ع

آبييز چراووس   حو  یندهاي هيدرووويیكر حاكم بر ادرک  ر

اسررت اده از سررایر  از ج لررهحو ي ررات ميتلررا  اسرتس اجررراي 

در  گر تره  انجا آن با روش   م ایسروانا  و   مواسبهاي  روش

سرنجر در  براران  دهراي مت رد  نصرب ایسرتگاه   سحو يخ حا رر 

ا در طر دگر و كراهخ خ منط ه براي بهبود و  يت آمرار بارنر  

هراي آبييرز   هحو حو ي ات مشابه در  اجراي سمطاو ات آینده

برا حو يرخ    هاآن نتای   م ایسواقع در شرایط اقلي ر مت اوت و 

 منمرور  بره سرناریوهاي مردیریتر در منط ره     اجرراي و  حا ر

 .دشوپيشنهاد مر بررسر پيامدهاي ناشر از آن

 منابع

وويیكر و رو ترار هيرد  سازي ر شبيه. 1385 سو دم آذريس [.1]

 منمور كنترل سي  . بهجاغرق  آبييز ةحوزهيدروووويكر 

منابع طبي ر و يلرو    ةدانشكدكارشناسر ارشد.   نام پایان

  .   137دریایر دانشگاه حربيت مدرسس

. كاويبراسرريون و ارزیررابر مرردل   1385س ریماميررريس مرر  [.2]

سرازي روانرا     شربيه منمرور   بره  SWRRBهيدرووويیكر 

  نامرر پایررانآبييررز كسرريليان( .  ةحرروزردي  مررو  مطاو رر)

منررابع  ةدانشرركدكارشناسررر ارشررد. گررروه آبييررزداري.  

  . 134طبي رس دانشگاه مازندران 

ریرزي  . ارزیرابر و برنامره  1380س اصرغر  لريص تس  درویخ [.3]

(س GISي اط يرات جغرا يرایر )  هرا  همويط زیست با سامان

 .چاپ دو س انتشارات دانشگاه حهران

س احرد برردي شريخس و   ؛جتبرر م سمو ردي  ؛نحسرا زاهديس ا [.4]

آن بررر ثير أحرر. بررسررر حغييررر كرراربري ارا ررر و    1390

آبييز شرهري زیرارت گرگرانس مج ويره      ةحوزهيدرووويي 

م ا ت ه ت ين ه ایخ ملر يلو  و مهندسر آبييرزداريس  

   منابع طبي ر دانشگاه صن تر اص هان. ةدانشكد

 ؛ودرشررری رس  رر ؛ بان لرغ مرررس شرر ؛سررينسرر ادحرس ح [.5]

. بررسر اثررات حغييرر كراربري    1385س يديلرزادهس س ایو 

منرابع    مجلر سرازيس   ارا ر در روانا  سطور مدل شبيه

 .301 -312 ( 2)59طبي ر ایرانس 

. 1388س سرن س حاح ردي ؛  رال س جقدوسرر  ؛ وهغ اريس گ [.6]

هرراي حغييررر كرراربري ارا ررر بررر پاسررخ  ثير أحرربررسررر 

آبييرز   و ر  حموردي   مطاو ر آبييز     حو هيدرووويي 

س هراي ح اظرت آ  و خراک   پرژوهخ    صلنام سزنجان رود

16(1 )180-163. 

. پررردازش رقررومر حصرراویر   1380س  يرردمرراو يرینس ح [.7]

اي. انتشررارات وزارت د ررا  و پشررتيبانر نيروهرراي مرراهواره

  . 279مسلحس 

 سرازس حلرر  ؛جتبرم زادهسخليلر ؛نانهح سكنگرانر مو دي [.8]

 و ارا ر كاربري حغيير ميان ارحبا  بررسر .1390س رشكا

 سرال  سريل  وقرو   درآن  ثيرأحر  و خراک  ن وذپرایري  نرخ
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جغرا يراي    س  صلنامنكارود جنگلر آبييز ةحوز در 1378

 .75-88(  4)11طبي رس 

 ؛ح رد م ت ردس ا  ؛يدر را موسوي حرمرس س ؛لرم ي رس ي [.9]

متغيرهررراي ثير أحرررس بررسرررر 1388س سرررناح رررديس ح
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