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چکیده
حوضۀ آبخیز تاالر با ویژگیهای متنوع کاربری اراضی ،هیدرولوژی و پوششگیاهی در استان مازندارن قرار گرفته است که در
سالهای اخیر شاهد وقوع سیالبهای مخرب در آن هستیم .در این پژوهش به منظور اولویتبندی سیلخیزی زیرحوضههای
تاالر تحت شرایط هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی متفاوت با مساحت  816681/6هکتار در کاربریهای کشاورزی ،مسکونی ،مرتع و
جنگل اقدام شد .ابتدا حوضه را به شش زیرحوضه شامل شیرگاه ،کارمزد ،دراسله ،پلسفید ،ارژنگ رودبار و چاشم تقسیم کرده و
برای هر زیرحوضه پارامترهای ژئومتری ،اقلیمی ،نفوذپذیری و فیزیوگرافی مانند مساحت ،محیط ،طول آبراهۀ اصلی ،طول و شیب
حوضه ،زمان تمرکز CN ،و دبی با استفاده از نرمافزار  GISمحاسبه شد .زمان تمرکز بر اساس خصوصیات حوضه با روشهای
برانسبای ویلیامز ،جانسون ،پیلگریمـ مکـ درمات ،کرپیچ ،کالیفرنیا ،چاو ،اسپی ،ونتورا بررسی شد که روش برانسبایـ ویلیامز با
 86/2ساعت مناسبترین روش برای حوضۀ تاالر بود .بر اساس روش  SCSسهم هریک از زیرحوضهها در سیل خروجی از کل
حوضه تعیین شد .نتایج دبی حداکثر لحظهای سیالب نشان داد پلسفید با دبی  113مترمکعب بر ثانیه بیشترین دبی را طی دورۀ
آماری 8161ـ  8161داشته است .زیرحوضهها از نظر مشابهت پتانسیل سیلخیزی ،فرسایش ،پوشش گیاهی و تأثیرات عملکرد
انسانی به سه گروه با پتانسیل سیلخیزی زیاد ،متوسط و کم تفکیک شدهاند .نتایج نشان داد بیشترین مقدار سیلخیزی در هر یک
از زیرحوضهها بهترتیب شامل زیرحوضۀ چاشم با  26/86درصد ،دراسله  21/21درصد و در نهایت ،شیرگاه  86/66درصد است.
واژگان :استان مازندارن ،حوضۀ آبخیز تاالر ،روش  ،SCSزیرحوضه ،سیلخیزی.
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مقدمه
سیل از معمولترین و خطرناکترین مخاطرات طبیعی است
که هر ساله باعث بروز خسارتهای جانی و مالی سنگین در
سراسر جهان میشود [1ـ  .]6در مناطق خاصی از جهان،
تغییرات آبوهوایی ،همراه با افزایش جمعیت و افزایش
شهرهای ساحلی و حاشیۀ رودخانهها ،تأثیر سیل بر مردم و
داراییهای اقتصادی را حتی چشمگیرتر کرده است [7ـ .]9
سیل به عنوان یک رویداد فاجعهبار ،تأثیر زیادی بر
اکوسیستمهای طبیعی و انسانی دارد .بزرگی آن تا حدی
برای اکوسیستمها نیز مفید است ،مانند حذف آالیندهها از
نواحی دشت سیالبی ،تغذیۀ مجدد سطح آب زیرزمینی و
افزایش کیفیت حاصلخیزی خاک [11ـ  .]13فراتر از حد
تحمل سیل ،شکست عظیمی در زمینههای کشاورزی ،زندگی
انسان ،مناطق مسکونی ،منابع آب و زیستگاه طبیعی رخ
میدهد [ 14و  .]11با توجه به سوابق دفتر سازمان ملل
متحد برای کاهش خطر فاجعۀ سیل ( ،)UNISDRطی سال
 ،1996تعداد تلفات مربوط به حوادث سیل در سراسر جهان،
 161,111نفر بود که شامل  11/1درصد از کل میزان
مرگومیر جهانی است .این میزان ضرر در کشورهای در حال
توسعه مانند هند ،بنگالدش ،سریالنکا و چین بسیار زیاد
است .در حوضههای آبخیز شناسایی مناطق دارای پتانسیل
سیلخیزی زیاد ،کمک مؤثری در برنامههای زیربنایی مربوط
به توسعۀ روستایی ،کشاورزی و صنعتی میکند [ .]16عالوه
بر این ،آگاهی از وضعیت و شناخت مناطق سیلخیز ،کمک
به برنامهریزی به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و
کاهش خسارتهای مالی به بخشهای مختلف میشود .در
مطالعاتی که تا کنون برای شناسایی مناطق سیلخیز در
داخل یک حوضه انجام گرفته است ،معموالً حوضۀ آبخیز با
هر وسعتی به عنوان یک واحد هیدرولوژیک تلقی شده است
[ .]17به اینترتیب ،تعیین مناطق داخل حوضه که پتانسیل
بیشتری در تولید سیل دارند ،امکانپذیر نمیشود .بنابراین،
عملیات اجرایی و اصالحی برای پیشگیری و مهار سیالب در
داخل حوضۀ آبخیز با مشکل مواجه میشود .چه بسا در
پارهای از موارد اقدامات انجامشده تأثیری بر کاهش سیل
نداشته است ،زیرا کانونهای تولید سیل و خطرزا در داخل
حوضه مشخص نشده است [ .]11در راستای برآورد دبی
سیل و شناسایی مناطق با پتانسیل تولید رواناب ،مدلهای
مختلفی در شبیهسازی واکنش حوضۀ آبخیز در برابر بارش
وجود دارد که شامل انواع مدلهای یکپارچه ،نیمهتوزیعی و
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توزیعی هستند .امروزه با دسترسی به تصاویر ماهوارهای و
دادههای نقشهای ،امکان شبیهسازی پاسخ آبخیز به یک بارش
با خصوصیات معین با کمک مدلهای توزیعی نیز وجود دارد.
مدلهایی که در آنها توزیع مکانی خصوصیات بارش و حوضۀ
آبخیز لحاظ میشود ،به مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی
معروف هستند [.]19
در ارتباط با مطالعات انجامشده طی سالهای اخیر
میتوان به پژوهش شعبانی بازنشین و همکاران ( ،)1391که
به بررسی پتانسیل سیلخیزی در حوضۀ آبخیز نکا با استفاده
از  GISو مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSپرداختند ،اشاره
کرد .نتایج تحقیق آنها نشان داد سهم زیرحوضهها در
پتانسیل سیلخیزی کل حوضه فقط تحت تأثیر مساحت آنها
نیست و عواملی مانند موقعیت مکانی زیرحوضهها و روندیابی
سیل در رودخانۀ اصلی نیز در رژیم سیالبی حوضه تأثیر قابل
توجهی دارند .همچنین ،تعیین شاخص شدت سیلخیزی به
ازای واحد سطح زیرحوضهها در اولویتبندی عملیات کنترل
سیل به ازای هزینه و امکانات میتواند از دیگر شاخصها
کارایی بیشتری داشته باشد .درنهایت ،زیرحوضههایی که در
قسمتهای میانی حوضه واقع شدهاند ،بیشترین تأثیر را در
سیلخیزی حوضه دارند [ .]21همتی و همکاران ( )1396به
تعیین شدت سیل و اولویتبندی مکانی مناطق با پتانسیل
سیلخیزی بر اساس روش واکنش سیل واحد با استفاده از
مدل هیدرولوژیکی توزیعی (مکانی) مادکالرک 1در حوضۀ
آبخیز قرنقو پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد شبکهبندی
یک کیلومتری را برای تعیین اولویتبندی سیلخیزی
پیشنهاد میدهد .با در نظر گرفتن شاخص شدت سیل،
زیرحوضۀ آلمالوچای به عنوان مؤثرترین زیرحوضه در دبی
اوج هیدروگراف خروجی شناخته شد [ .]21صارمی و
همکاران ( )1397اقدام به پهنهبندی سیلخیزی و ارزیابی
کارایی کانالهای رواناب سطحی در حوضۀ آبخیز شهری
2
بندرعباس کردند .آنها برای این منظور ،از فرایند پرومته
استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد زیرحوضۀ شیالت
و سورو بهترتیب دارای باالترین و پایینترین رتبه از نظر
محدودۀ سیلخیزی هستند و مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار
بر سیالب شهری طول و تراکم زهکشی است [ .]22عسگری
و همکاران ( )1397توان سیلخیزی در حوضۀ آبخیز
جعفرآباد در استان ایالم را با استفاده از روش آماری تحیل
1. Modclark
2. Prometeeh
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عاملی بر پایۀ  GISبررسی کردند .نتایج مطالعۀ آنها نشان داد
عامل شکل با مقدار ویژه  11/31مهمترین عامل در
سیلخیزی حوضه است [ .]23غریب و همکاران ()1397
روشی را برای تعیین مناطق مولد سیل بر اساس رابطۀ بین
شاخص سیل خیزی و پارامترهای مورفومتری ارائه دادند.
نتایج مطالعۀ آنها نشان داد با تلفیق سامانۀ اطالعات
جغرافیایی ( )GISو مدلهای هیدرولوژیکی میتوان اثر
متقابل عوامل فیزیوگرافیک و اقلیمی را بر پتانسیل
سیلخیزی حوضههای آبخیز بررسی کرد و با در نظر گرفتن
همزمانی دبی اوج و نقش روندیابی سیل در رودخانهها،
اولویتبندی زیرحوضهها را به شکل مطلوب انجام داد [.]24
ندیری ( )1391در پژوهشی اقدام به پهنهبندی خطر
سیلخیزی در حوضۀ آبخیز آیدوغموش با استفاده از منطق
فازی  AHP-TOPSISدر محیط  GISکرد .نتایج پژوهش
ایشان در قالب نقشۀ پتانسیل سیلخیزی است که در پنج
طبقه تهیه شد .پهنۀ با خطر زیاد 7/911 ،و پهنۀ با خطر
خیلی زیاد 4/11 ،درصد را به خود اختصاص دادند که
بیشترین میزان سیالب در پاییندست حوضۀ آبخیز که از
میزان شیب کاسته میشود ،رخ داده است [ .]21یمانی و
عباسی ( )1399سیلخیزی زیرحوضههای آبخیز گادر را بر
اساس پارامترهای مورفومتری و همبستگی آماری ارزیابی
کردند .در پژوهش یادشده پتانسیل سیلخیزی زیرحوضهها
براساس پارمترهای  12گانۀ مورفومتری و اولویتبندی
زیرحوضههای آبخیز گادر براساس روش ترکیبی آنالیز
مورفومتریک و همبستگی آماری انجام شد .نتایج پژوهش
یادشده نشان داد  33/13درصد از مساحت حوضۀ گادر دارای
پتانسیل خطر زیاد 14/21 ،درصد دارای پتانسیل خطر
متوسط و  11/11درصد دارای پتانسیل خطر کم هستند
[ .]26اسالمی و همکاران ( )2117زیرحوضههای
اولویتبندیشده از نظر خطر سیلخیزی با استفاده از مدل
 HEC-HMSدر حوضۀ آبخیز اسکندری در ایران را بررسی
کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد زیرحوضۀ  Iاولویت اول
سیلخیزی را با محاسبۀ زیرحوضههای مستقل و وابسته دارد.
سپس ،با بررسی زیرحوضههای مستقل در دورۀ بازگشت  1و
 11سال ،زیرحوضۀ  Aو همچنین ،در دورۀ بازگشت  11و
 111سال ،زیرحوضۀ  Gاولویت اول سیلخیزی را به خود
اختصاص دادند [ .]27پراسد و پانی ( )2117در مطالعهای
اقدام به اولویتبندی حوضههای آبخیز برای خطر سیلخیزی
با استفاده از مدل مجموع وزنی و هیدروگراف واحد مصنوعی
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 Snyderکردند .نتایج مطالعۀ آنها نشان داد بهترتیب  12/13و
 16/94درصد از کل منطقه در معرض خطر سیل خیلی زیاد
و زیاد قرار دارند .همچنین ،روش هیدروگراف واحد مصنوعی
 Snyderبرای ارزیابی رفتار هیدرولوژیکی و اولویتبندی
زیرحوضهها به کار گرفته شد که نشان میدهد
زیرحوضههایی که در گروه خطر زیاد و بسیار زیاد سیلخیزی
قرار دارند ،دارای زمان تأخیر کم و دبی اوج باال در واحد
سطح حوضۀ آبخیز هستند [ .]21سپهر و همکاران ()2117
زیرحوضههای حوضۀ آبخیز کشفرود در استان خراسان
رضوی را با استفاده از الگوریتم ELECTRE-TRI
اولویتبندی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
زیرحوضههای مشهد و طرقبه به دلیل مقادیر زیاد زهکشی و
مقدار کم نسبت انشعاب در این نواحی که هر دو دارای تأثیر
بیشتری در پتانسیل سیلگیری در مقایسه با عوامل دیگر
هستند ،خطر سیلخیزی زیادی دارند [ .]29السادک و
همکاران ( )2111مناطق در معرض خطر حوضۀ آبخیز وادی
غنا را با استفاده از رویکرد چند روشی ارزیابی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد شش پارامتر تأثیر مستقیمی بر
زیرحوضههای در معرض خطر سیل شامل زیرحوضههای ،A
 Rr ،Sm ،L0 ،Dو  Rnدارند و در نهایت ،نقشۀ ارزیابی کلی
که درجۀ خطر زیرحوضهها را نشان میدهد ،تهیه کردند
[ .]31خسروی و همکاران ( )2121برای تهیۀ نقشۀ
حساسیت به سیل ایران از الگوریتم شبکههای عصبی
یادگیری عمیق ( )CNNاستفاده کردند .در تحقیق یادشده
 11عامل مؤثر بر جاری شدن سیل ،شامل شیب ،ارتفاع از
سطح دریا ،جهت شیب ،انحنای طرح ،انحنای پروفیل،
بارندگی ،زمینشناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از جادهها و
فاصله از رودخانهها در فرایند مدلسازی سیل شناسایی شد و
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج پژوهش یادشده نشان داد
نقشۀ حساسیت سیل دارای صحت قابل قبولی حدود 71
درصد است [ .]31نگیوین و همکاران ( )2121با استفاده از
مدلسازی هیدرولوژیکی در رودخانهای در ویتنام خطر سیل
شهری را تا سال  2141پیشبینی کردند [ .]32ماهاتو و
همکاران ( )2121در پژوهش خود با استفاده از تکنیک IFV
مدلهای حساس به سیل را شناسایی کردند و به منظور
اعتبارسنجی مدلهای مستعد سیل ،نوعی مدل شبیهسازی
هیدرولوژیکی دوبعدی را توسعه دادند [ .]33هدف از انجام
پژوهش حاضر ،مطالعۀ سیلخیزی در حوضۀ آبخیز تاالر به
صورت توزیعی و زیرحوضهای ،و مقایسۀ آنها است که به
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منظور مدیریت مطلوب و کنترل سیل در آینده و جلوگیری از
خسارتهای واردشده به مناطق مسکونی شهری و روستایی و
تأسیسات موجود در حوضۀ آبخیز انجام گرفته است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخیز تاالرـ شیرگاه یکی از حوضههای آبخیز
کوهستانی شمال ایران با مساحت  1196/22کیلومتر مربع
واقع در البرز مرکزی و در دو طرف جادۀ آسفالتۀ فیروزکوه
(تهرانـ قائمشهر) واقع شده است .این حوضۀ آبخیز در

سیستم مختصات جغرافیایی  UTMWGS 1984در زون 39
و حد واسط  12درجه و  31دقیقه و  22/2ثانیه الی 13
درجه و  23دقیقه و  34ثانیه طول شرقی و  31درجه و 44
دقیقه و  23/16ثانیه تا  36درجه و  19دقیقه و  1/6ثانیه
عرض شمالی واقع شده و توسط یک رودخانه به نام تاالر که
امتداد اصلی جنوب به شمال است ،زهکش میشود و از
سرشاخههای مهم آن میتوان به رودخانههای سرخآباد،
شورآب ،کبیر ،بزال ،چرات ،پالندرودبار و شش رودبار اشاره
کرد .شکل  1موقعیت منطقۀ مطالعهشده را نشان میدهد.

شکل  .0موقعیت حوضۀ تاالر در کشور و استان

مطالعات فیزیوگرافی
فیزیوگرافی در حقیقت مطالعۀ خصوصیات فیزیکی و وضعیت
مورفولوژی یک منطقۀ آبخیز است که اثر تعیینکنندهای بر
خصوصیات هیدرولوژی و رژیم آبی آن دارد .آگاهی از
خصوصیات فیزیکی یک منطقه با همراه داشتن اطالعاتی از
شرایط آبوهوایی منطقه میتواند تصویر نسبتاً دقیقی از

کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیکی آن منطقه را
نشان دهد .با تهیۀ نقشههای  1021111سازمان نقشهبرداری
کشور و تطبیق مرز حوضه با آن اقدام به تهیۀ نقشۀ شبکۀ
راههای ارتباطی ،پراکنش آبادیها ،طبقات ارتفاعی ،کاربری
اراضی ،شیب و جهت شیب شده است.
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شکل  .7نقشههای اولیه حوضۀ آبخیز تاالر

فیزیوگرافی و ویژگیهای فیزیکی هر حوضۀ آبخیز تأثیر
زیادی بر تعیین وضعیت زمین برای ایجاد رواناب دارند .برای
این منظور ،ویژگی فیزیوگرافی حوضۀ آبخیز تاالر به صورت
زیرحوضهای بررسی شد .بر اساس نتایج بهدستآمده از
وضعیت فیزیوگرافی حداکثر طول آبراهۀ اصلی در زیرحوضۀ

دراسله و حداقل طول آن در کارمزد قرار دارد .کل حوضۀ
آبخیز تاالر با مساحت  119613/6هکتار است .ویژگی
فیزیوگرافی حوضۀ آبخیز تاالر و هریک از زیرحوضهها در
جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .0محاسبۀ پارامترهای مهم فیزیکی به صورت رقومی و به تفکیک زیرحوضه و کل حوضه
واحد
هیدرولوژیکی

مساحت
(هکتار)

حداکثر
طول آبراهۀ
طول
محیط
ارتفاع
(کیلومتر) (کیلومتر) اصلی (کیلومتر)
آبراهه

حداقل
ارتفاع
آبراهه

اختالف
ارتفاع
(متر)

حداکثر
ارتفاع

حداقل شیب
ارتفاع (درصد)

شیرگاه

24493/3

17/16

71

31

1111/11

261/91

1641/93

1917/11

261/92

11/16

کارمزد

33111

97/71

16

17

3321/19

679/11

3267/71

3946/19

671/11

29/43

دراسله

21111/1

71/11

72

11

3191/26

679/11

2671/91

3311/67

679/76

24/23

پل سفید

16114/4

61/71

42

29

1691/32

612/14

1911/72

2113/11

197/79

17/16

ارژنگ رودبار

41979/2

111/47

13

41

2197/16

112/99

2111/47

3436/13

111/16

9/11

چاشم

41914/2

111/19

117

41

1391/11 2936/62

2316/4

1319/12 3711/92

1/47

کل حوضه

119613/6

134/19

461

211

4411/43 11161/17 14311/14 11131/3 4496/61

111

حوضۀ آبخیز تاالر در زون تکتونیکی البرز واقع شده است.
از دیدگاه زمینریختشناسی ،زمینساختی ،گسترۀ
مطالعهشده از شمال به جنوب ،پهنههای زمینساختی البرز
مرکزی را میپوشاند که به واحدها و بخشهای جداگانهای
تقسیم شده است .این حوضه را عموماً سنگهای رسوبی
دریایی ،قارهای ،تبخیری و آذرین تشکیل دادهاند .بیشترین
گسترش واحدهای رسوبی مربوط به دوران دوم و کمترین

گسترش سطحی مربوط به پرکامبرین است که بهترتیب  62و
 1/11درصد کل حوضه را تشکیل میدهند .وجود رسوبات
ریزدانه و نرم عاملی در ایجاد فرسایش است .بر اساس نقشۀ
زمینشناسی و بررسیهای میدانی مشخص شد که حوضۀ
آبخیز تاالر فرسایش شیمیایی ،مکانیکیـ شیمیایی و مکانیکی
دارد .نقشۀ زمینشناسی و نوع فرسایش حوضۀ آبخیز تاالر در
شکل  3نشان داده شده است.

شکل  .3نقشۀ زمینشناسی و نوع فرسایش موجود در حوضۀ تاالر

کاربری اراضی
بر اساس نقشۀ کاربری اراضی ،منطقه شامل کاربریهای
کشاورزی ،مسکونی ،مرتع و جنگل است .بر اساس آمار
بهدستآمده در حوضه ،مساحت کاربری کشاورزی با ،22161

کاربری مسکونی  1112/9هکتار ،مراتع مرغوب و استپی با
درختان پراکنده  11143و جنگلهای راش و بلوط پهنبرگ
 74232هکتار هستند .نتایج به صورت اطالعات کلی کاربری
اراضی حوضه در شکل  4نشان داده شده است.
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محاسبۀ زمان تمرکز
زمان تمرکز ( )TCبا روشهای مختلف قابل محاسبه است ،که
در نهایت از بین روشهای مختلف ،روش برانسبایـ ویلیامز
که برای حوضههای بیش از  11مایل مربع استفاده میشود،
بهعنوان مناسبترین روش تعیین زمان تمرکز انتخاب شد.
معادلهای که توسط برانسبای 1و ویلیامز 2برای تعیین زمان
تمرکز پیشنهاد شد ،به صورت رابطۀ  1است.
()1
در این فرمول  tcزمان تمرکز برحسب ساعت A ،مساحت
حوضه برحسب ) L ،(km2طول مسیر آبراهۀ اصلی ( )kmو H
اختالف ارتفاع دو طرف آبراهۀ اصلی ( )mاست.
شکل  .4نقشۀ کاربری اراضی حوضۀ تاالر

تقسیمبندی حوضۀ آبخیز مطالعهشده به زیرحوضه (مستقل،
غیر مستقل و تجمعی)

یکی از مسیرهای تهیۀ نقشۀ آبراهه در هر حوضۀ آبخیز
استفاده از نقشۀ رقومی ارتفاعی ( )DEMاست .برای این
منظور ،ابتدا با استفاده از دستورهای هیدرولوژی موجود در
محیط  GISنقشۀ آبراهه و زیرحوضهها ترسیم شد .بر اساس
دقت نقشۀ رقومی و آبراهههای بهدستآمدۀ حوضۀ آبخیز
تاالر به شش زیرحوضه تقسیم شده و نتایج طبقهبندی
زیرحوضهها در شکل  1نشان داده شده است.

روش کرپیچ

یکی از روابط تعیین زمان تمرکز استفاده از روش کرپیچ است
که براساس اطالعات جمعآوریشده از چند حوضۀ کوچک در
آمریکا ارائه شده است (رابطۀ .)2
()2
که در این رابطه  Tcزمان تمرکـز بـه ( L ،)minطـول آبراهـۀ
اصلی ( )mو  Sشیب آبراهه اصلی ( )m/mاست.
این رابطه برای حوضههایی با مساحت  1تا  112ایکر و
شیب  3تا  11درصد توسعه یافته است .همچنین ،این رابطه
برای سطوح سیمانی و آسفالته در  1/4و برای کانالهای
سیمانی در  1/2ضرب میشود.
رابطۀ کالیفرنیا

()3

)

(

که در این رابطه Tc ،زمان تمرکز ( L ،)hrطول آبراهـۀ اصـلی
( )kmو  Hاختالف ارتفاع بین بلنـدترین و پـایینتـرین نقطـۀ
حوضه به ( )mاست.
روش چاو

()4
این رابطه برای حوضههای شهری کوچکتر از  2هزار
ایکر کاربرد دارد.
شکل  .5پراکنش زیرحوضههای تاالر
1. Bransby
2. Williams
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ویژگیهای خاک ،کاربری اراضی و خصوصیات هیدرولوژیکی
مانند رطوبت پیشین خاک بستگی دارد [ .]31مقدار رواناب
حوضۀ آبخیز تاالر بر اساس ویژگیهای یادشده در محیط
 GISمحاسبه و مقدار آن در شکل  6نشان داده شد .بر اساس
نقشۀ بهدستآمده ،بیشترین مقدار  CNبرابر با  93و کمترین
مقدار آن ،برابر با  13است.

روش پیلگریم مک

()1
 Aمساحت حوضه ( )km
2

روش اسپی
) (

()6

√

که در آن  Lطول آبراهۀ اصلی ( )mو  Sشیب متوسط حوضه
به درصد است.
روش جانسونـ کراس
) (

()7
که در آن  Lطول آبراهۀ اصلی ( )mو  Sشیب متوسط حوضـه
به درصد است.
روش ونتورا
√

()1
2

که در آن  Aمساحت حوضه (  )kmو  Sشیب متوسط حوضه
برحسب درصد است.
شکل  .6نقشۀ شمارۀ منحنی حوضۀ تاالر

برآورد شمارۀ منحنی ()CN
یکی از موارد مهم در علم هیدرولوژی ،پیشبینی دقیق و
تعیین میزان کمی فرایندهای کنترل و هد در زمانی است که
رواناب به نقطۀ خروجی حوضۀ آبخیز میرسد [ .]34برای این
منظور ،مدلهای مختلف ارائه و استفاده شده است .یکی از
روشهای کاربردی برآورد رواناب ،استفاده از روش شمارۀ
منحنی ( )CNرواناب سازمان حفاظت آب و خاک آمریکا
( )SCSاست .در این روش برآورد شمارۀ منحنی به

محاسبۀ احتمال وقوع بارندگی و دورۀ بازگشت
مقادیر بارش یک عامل اصلی بروز سیالب در هر منطقه است.
بنابراین ،با بررسی ایستگاههای سینوپتیک ،بارانسنجی فعال
در منطقه میتوان مقادیر بارش را طی دورۀ زمانی مشخص
(1361ـ  )1391تعیین کرد .در این بررسی از سه ایستگاه
بارانسنجی استفاده شد.

جدول  .7حداکثر بارش  74ساعته با دورۀ بازگشت در حوضۀ تاالر
مجموع بارش

ایستگاه

رودخانه

پل سفید

تاالر

119

کیاکال

تاالر

96

92

شیرگاه

تاالر

131/2

117

بر حسب میلیمتر

براساس تجارب اندازهگیری مدت و شدت بارندگی در
ایستگاههای مختلف ،رابطۀ بین شدت و مدت بارندگی و
بارشها با تداوم بین  1تا  121دقیقه از فرم تابع تالبوت
تبعیت میکند (رابطۀ .)9

حداکثر بارش  74ساعته

دورۀ بازگشت به سال

17

111
6
16

()9
 iشدت بارندگی (میلیمتر در ساعت) t ،مدت بارندگی
(دقیقه) a ،و  bضرایبی هستند که به موقعیت جغرافیایی
محل بستگی دارند.
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مشخص شد .سپس ،مقادیر ماهانه و ساالنه طی نمودار و
جدولهایی همراه با دبی حداکثر لحظهای ارائه شد.

()11
 aو  bضرایب منطقهای هستند که برای هر محل باید
تعیین شود.
بهطور کلی ،رابطۀ بین شدت -مدت بارش در رابطۀ 13
نشان داده شده است.

یافتهها
محاسبۀ زمان تمرکز

بر اساس شرایط هیدرولوژیکی حوضۀ آبخیز تاالر از چندین
روش برای تعیین زمان تمرکز استفاده شد .در تحقیق حاضر
مناسبترین روش برای تعیین زمان تمرکز حوضه روش
برانسبایـ ویلیامز معرفی شد .در این روش کلیۀ مسیرهای
حرکت آب در حوضه تا خروجی بر اساس اطالعات
ژئومورفولوژیکی مشخص و زمان پیمایش کلیۀ دامنهها و
نهرها در هر مسیر بر اساس روش موج سینماتیکی مشخص
میشود .مقادیر بهدستآمده زمان تمرکز بر اساس روشهای
مختلف در جدول  3ارائه شد.

()13
محاسبۀ دبی
برای محاسبۀ دبی حداکثر سیالب از روش  SCSاستفاده شده
است .مقادیر دبی ماهانه ،ساالنه و فصلی ایستگاههای دارای
آمار حوضۀ آبخیز تاالر بررسی شد .ابتدا موقعیت ایستگاهها

جدول  .3تعیین مناسبترین زمان تمرکز حوضۀ تاالر
برانسبایـ ویلیامز

جانسون

پیلگریمـ مکـ درمات

کرپیچ

کالیفرنیا

چاو

اسپی

ونتورا

19/2

11/3

9/6

7/1

6/2

1/9

1/4

1/2

ایستگاه پل سفید دبی فصلی شرایط نرمالتری را نسبت به
ایستگاه شیرگاه دارد .بهطور کلی ،بر اساس نتایج دبی فصلی
میانگین حداکثر لحظهای ایستگاه شیرگاه  21/71مترمکعب
برثانیه و در ایستگاه پل سفید  21/14مترمکعب بر ثانیه است،
ولی بر اساس میانگین فصلی ،ایستگاه شیرگاه مقدار دبی
بیشتری دارد.

برآورد دبی حداکثر سیالب
در این بخش از مقادیر دبی ماهانه ،ساالنه و فصلی ایستگاههای
دارای آمار حوضۀ آبخیز تاالر استفاده شد .ابتدا موقعیت
ایستگاههای مشخص و سپس ،مقادیر ماهانه و ساالنه طی
نمودار و جدولهایی همراه دبی حداکثر لحظهای ارائه شد.
نتایج بررسی نشان داد نوسانهای دبی ثبتشده در ایستگاهها
طی ماههای مهر تا آذر افزایش و سپس ،تا ماه اسفند روند
نزولی دارند .ایستگاه شیرگاه دبی بیشتری نسبت به پل سفید
دارد .از طرفی ،بر اساس نتایج اندازهگیری ایستگاه پل سفید با
 311مترمکعب بر ثانیه بیشترین دبی جریان را داشته و در
ایستگاه شیرگاه دبی جریان  111مترمکعب بر ثانیه بوده است.
مقادیر فصلی دبی نیز نشان داد در ایستگاه شیرگاه دادههای
فصلی دبی در بهار مقادیر بیشتری را داشتهاند .فصل پاییز در
مقایسه با سه فصل دیگر مقادیر دبی کمتری را داشته است .در

تکمیل آمار دبیهای حداکثر لحظهای
بر اساس شواهد و آمار ثبتشده در ایستگاههای موجود در
داخل سه ایستگاه شیرگاه ،پل سفید و قرآن تاالر در دورۀ
بازگشتهای  21و  11ساله مقادیر حداکثر دبی لحظهای را
ثبت کردهاند .جدول  4مقادیر ثبتشدۀ دبی حداکثر لحظهای
ایستگاههای یادشده را نشان میدهد.

جدول  .4دبی حداکثر لحظهای ایستگاههای شیرگاه ،پل سفید و قرآن تاالر
حوضۀ آبخیز

رودخانه

ایستگاه

دبی پیک m3/s

دورۀ بازگشت (سال)

تاالر

تاالر
تاالر
تاالر

شیرگاه
پل سفید
قرآن تاالر

111
311
121

21
11
21

بر اساس نتایج جدول  4پل سفید ،بیشترین دبی و قرآن

تاالر ،کمترین دبی را طی دورۀ آماری داشتند.
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طبقهبندی زیرحوضهها از نظر شدت سیلخیزی
با تکمیل اطالعات هیدرولوژیکی و مشخصات حوضه ،وضعیت
سیلخیزی هریک از زیرحوضهها بررسی شد .با در نظر
گرفتن مساحت هریک از زیرحوضهها ،وضعیت نفوذپذیری،
توپوگرافی و سایر الیههای کاربردی در تعیین مقدار رواناب

وضعیت سیلخیزی حوضه به دست آمد .مساحت هریک از
طبقات سیلخیزی زیرحوضهها نیز در جدول  1ارائه شده
است .بیشترین مقدار سیلخیزی در زیرحوضههای چاشم با
 29/19درصد ،دراسله  23/21درصد و شیرگاه با 16/76
درصد است.

جدول  .5نتایج طبقهبندی سیلخیزی زیرحوضههای تاالر
زیرحوضه

مساحت ()Km2

شیرگاه

244/9

کارمزد

331

دراسله

211/1

پل سفید

161/14

ارژنگ رودبار

421

چاشم

419/14

یکی از ویژگیهای هریک از زیرحوضهها ،وجود مراتع با
پوششگیاهی مناسب است .در این شرایط رواناب کمتری
تولید میشود و شدت سیلخیزی کاهش مییابد .بهطور کلی،
در زیرحوضههای شیرگاه و کارمزد بیشتر منطقه دارای مراتع
سرسبز و پوشش گیاهی خوب است ،با توجه به نتایج
بهدستآمده سیلخیزی در این زیرحوضه کم است .زیرحوضۀ
دراسله نیز دارای مراتع با پوشش گیاهی متوسط است ،ولی
تغییر کاربریها در باالدست و مناطق مرتعی شرایط نفوذ
بارش و تولید رواناب را تغییر میدهد .زیرحوضۀ پل سفید در
دو طبقۀ سیلخیزی متوسط و زیاد قرار گرفته است .این

2

طبقات سیلخیزی

مساحت طبقات ( )Km

کم

192/76

متوسط

1/17

زیاد

16/76

خیلی کم

39/66

کم

243/2

متوسط

7/1

زیاد

12/9

کم

219/44

متوسط

1/77

زیاد

23/21

کم

131/6

متوسط

12/13

خیلی کم

2/24

کم

246/1

متوسط

111/9

خیلی کم

6/3

کم

31/16

متوسط

313/4

زیاد

29/19

منطقه نیز دارای کاربریهای مسکونی ،کشاورزی و سایر
تخریبات صورتگرفته در عرصۀ طبیعی است .زیرحوضۀ
ارژنگ رودبار و چاشم دارای سیلخیزی کم و متوسط
بهترتیب با مساحت  246/1و  314/4کیلومتر مربع هستند.
با مشخص شدن سیلخیزی هریک از زیرحوضهها ،پتانسیل
تولید رواناب بر اساس پارامترهای شیب ،طبقۀ  ،CNطبقۀ
میزان بارندگی و طبقۀ طول جریان نیز به دست آمد .جدول
 6نتایج طبقات مختلف پتانسیل تولید رواناب را نشان
میدهد .در شکل  7نیز نقشۀ اولویتبندی سیلخیزی حوضۀ
آبخیز تاالر تهیه شده است.
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جدول  .6درصد مساحت طبقات مختلف پتانسیل تولید رواناب در دورۀ بازگشت  51ساله
طبقۀ شیب
()%
1-11
11-21
21-21
31-31
<31

مساحت
()%
19/13
31/41
21/11
11/42
2/14

طبقۀ CN
41-61
61-71
71-11
11-91
<91

مساحت
()%
2/74
61/11
31/11
1/66
3/11

شکل  .9اولویتبندی سیلخیزی کل حوضۀ تاالر

بحث و نتیجهگیری
شرایط خاص حوضۀ آبخیز تاالر باعث توجه بسیاری به آن
شده است .در بخش فیزیوگرافی ،نقشۀ شیب و جهت دامنه
محاسبه شد .با توجه به اینکه بین پارامترهای مورفومتری و
تعیین سیلخیزی حوضههای آبخیز ارتباط وجود دارد،
بررسی این عوامل بااهمیت است .با بررسی پارامترهای طول
آبراهه ،شیب و ارتفاع در حوضۀ آبخیز تاالر مشخص شد که
مناطق با شیب زیاد ،ارتفاع باال و طوالنی بودن مسیر آبراهه
وجود دارند که باعث تولید رواناب و در نهایت ،سیل در
حوضه میشوند .نتایج تحقیق عسگری و همکاران ()1397
[ ]23نشان داد پارامترهای آبراهه ،شیب و زهکشی بعد از
عامل شکل حوضه دارای اولویت برای تعیین سیلخیزی
حوضۀ آبخیز جعفرآباد هستند .غریب و همکاران ()1397
[ ]24اذعان داشتند که با تلفیق سامانۀ اطالعات جغرافیایی و
مدلهای هیدرولوژیکی ،میتوان اثر متقابل عوامل
فیزیوگرافیک و اقلیمی را بر پتانسیل سیلخیزی حوضههای
آبخیز بررسیشده قرار داد و با در نظر گرفتن همزمانی دبی

طبقۀ میزان بارندگی
()mm
1-111
111-711
711-1211
1211-1111
<1111

مساحت
()%
13/91
21/16
21/11
26/11
13/12

طبقۀ طول جریان
()Km
1-1
21111-11111
11111-71111
71111-111111
<111111

مساحت
()%
12/16
17/42
24/79
21/13
19/39

اوج و نقش روندیابی سیل در رودخانهها ،اولویتبندی
زیرحوضهها را به شکل مطلوب انجام داد .پارامتر دیگری که
باعث تغییر وضعیت و عدم نفوذ بارش میشود ،وجود
سازندهای زمینشناسی و بافت خاک است .حوضۀ آبخیز تاالر
در زون تکتونیکی البرز قرار گرفته است .بیشتر حوضه عموماً
از سنگهای رسوبی دریایی ،قارهای ،تبخیری و آذرین تشکیل
شده است .فیضنیا و همکاران ( ]36[ )1312نقش حساسیت
سازندها را با توجه به وضعیت فیزیوگرافی حوضۀ بررسیشده
و نقش پارامترهای فیزیوگرافی در تولید رسوب و سیل را
تأیید کردند .تقویمقدم و همکاران ( ]37[ )1397شیب،
سازند و فرسایشپذیری را عوامل مهمی در تولید رسوب و
رواناب در حوضۀ آبخیز معرفی کردند که با نتایج بهدستآمده
برای حوضۀ آبخیز تاالر ارتباط نزدیکی دارد .در راستای
مطالعات هیدرولوژی حوضۀ آبخیز تاالر نتایج مطالعه نشان
داد نوسانات دبی ثبتشده در ایستگاهها طی ماههای مهر تا
آذر افزایش و روند صعودی دارند و سپس ،تا اسفند کاهش
خواهند داشت .ایستگاه شیرگاه دبی بیشتری نسبت به پل
سفید دارد .از طرفی ،بر اساس نتایج اندازهگیری ایستگاه پل
سفید با  311مترمکعب بر ثانیه بیشترین دبی جریان را
داشته و دبی ایستگاه شیرگاه  111مترمکعب بر ثانیه است.
در مطالعۀ نقشۀ  CNحوضه مشخص شد که در این نقشه
کمترین مقدار شمارۀ منحنی ) 11 ،(CNو بیشترین آن93 ،
در زیرحوضۀ کارمزد واقع شده است ،صابری و همکاران
( ]31[ )1391نقش  CNدر تولید رواناب حوضۀ آبخیز
باالدست رودخانۀ کهنک دزفول و نقش پارامترهای کاربری
اراضی و مورفومتری در تولید رواناب را تأیید کردند.
حسینزاده و همکاران ( ]39[ )1397در حوضۀ آبخیز
حصارک نشان دادند زیرحوضه با وجود رطوبت پیشین نقش
مهمی در تعیین شمارۀ منحنی و تولید رواناب دارد .وجود
کاربری اراضی و نوع خاک در تعیین شمارۀ منحنی نقش
اساسی دارند .به طور کلی ،با مشخص شدن الیههای مختلف
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در حوضه در نهایت سیلخیزی هریک از زیرحوضهها نیز
محاسبه شد که با در نظر گرفتن مساحت هریک از
زیرحوضهها وضعیت سیلخیزی با توجه به وضعیت
 توپوگرافی و سایر الیههای کاربردی در تعیین،نفوذپذیری
مقدار رواناب و ایجاد سیل به دست آمد و شدت سیلخیزی
 نتایج تحقیق با.حوضه در طبقۀ کم تا متوسط قرار گرفت
] که نقش39[ )1397( نتایج پژوهش حسینزاده و همکاران
کاربری اراضی و سایر پارامترهای مورفومتری را در تولید
 شعبانی بازنشین و. انطباق دارد،رواناب ارتباط مؤثر دانستند
] در بررسیهایشان عوامل موجود در21[ )1391( همکاران
حوضه از جمله مساحت و موقعیت مکانی زیرحوضهها را در
 زهتابیان و.روندیابی سیل و رژیم رودخانه مؤثر دانستند
] بیان داشتند که سهم زیرحوضهها در41[ )1311( همکاران
 فقط تحت تأثیر مساحت آنها،پتانسیل سیلخیزی کل حوضه
نیست و عواملی همچون موقعیت مکانی زیرحوضهها و
روندیابی سیل در رودخانۀ اصلی نیز در رژیم سیالبی حوضه
] نیز41[ )1394(  زارعیان و همکاران.تأثیر زیادی دارند
 ارتفاع از سطح دریا و حداکثر،نشان دادند که سه عامل شیب
 ساعت بیشترین تأثیر را بر وقوع سیل میتوانند24 بارش
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