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Abstract 

Land use change is one of the most important factors affecting flow hydrology, erosion and 

sedimentatio that sometimes causes biodiversity destruction. The purpose of this research was 

evaluating runoff generation process in current land use condition in comparison with the 

optimized land use condition in Nahre Azam watershed of Shiraz. To do this, after preparating 

current and optimized (land use types regarding land capability) land use maps, the impacts of 

land use on runoff generation were evaluated for the two mentioned conditions using SCS 

hydrological model. The comparison of the land uses in these conditions indicates that agricultural 

areas do not show considerable differences. However, there is 8.1% decrease in urbanized area 

and 17.18% increase in range lands in optimal land use condition comparing to the current land 

use condition. The results also show that the overall value of CN in current land use condition is 

82.6 while it is 75.2 in the optimized land use condition. The percentage of decrease in the runoff 

in the optimized land use condition over the current land use condition decreases as the return 

period is increased, and the highest decreas of runoff belongs to return periods of 2, 5, 10 and 25 

years which is respectively 37.47%, 29.97%, 26.54%, and 23.32%. The results show that 

identification of the capability of the lands is very important and land use planning based on the 

land potential plays an important role in reducing flood damages and runoff loss. 
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 چکیده  

و  رسوب و های مهم در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی جریان، فرسایشتغییر کاربری اراضی یکی از فاکتور

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت  .گرددمنجر به مشکلات جدی در شرایط اکولوژیکی میگاهی اوقات 

س از تهیه . بدین منظور پاستتبدیل بارش به رواناب حوزه در شرایط کاربری فعلی نسبت به شرایط بهینه 

تولید  ویر اراضی کاربری نقشه کاربری اراضی فعلی و نقشه توان اکولوژیکی حوزه )کاربری بهینه( اثرات

روش سرویس حفاظت ) SCSمدل هیدرولوژیکی  اجرای یلهوسیبه رواناب حوزه آبخیز نهر اعظم شییراز

در  هاگیرد. مقایسیه سطو  کاربریقرار می موردبررسیی بهینه فعلی و دو حالت کاربری در خاک آمریکا(

اما در ؛ دهد که در کل در وسعت اراضی کشاورزی تغییر چندانی حاصل نشده استهر دو شرایط نشان می

درصد به  18/11درصید از سیطا اراضی شهری کاهش یافته و  1/8علی شیرایط بهینه نسیبت به شیرایط ف

برای  6/88شماره منحنی مقدار متوسط . همچنین نتایج نشیان دهنده شیودیمسیطا اراضیی مرتعی افزوده 

. نتایج حاصل از برآورد ارتفاع رواناب در دو شرایط استهای بهینه برای کاربری 8/17فعلی و  یهایکاربر
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دهد که درصد کاهش ارتفاع رواناب در شرایط بهینه نسبت به فعلی با افزایش دوره نشیان می موردبررسیی

، 8ای هبیشترین درصد کاهش ارتفاع رواناب مربوط به دوره بازگشت کهطوریبهشیود، بازگشیت کمتر می

که  دهدیمدرصیید اسیت. این نتایج نشییان  38/83و  70/86، 21/82، 01/31سیال به ترتی  با  87و  14، 7

در کاهش خسارات سیل و  توجهینقش قابل  هاآنکاربری اراضیی بر اسا  استعداد  منظوربهریزی برنامه

 .ها داردفت روانابرنیز هدر

 .، توان اکولوژیک(CN)کاربری اراضی، رواناب، شماره منحنی  :هاواژهکلید 

 قدمهم -1

با  ها طبیعتدارد. در برخی از محیط محدودی برای اسییتفاده انسییان طبیعی جهان توان اکولوژیکی زیسییتمحیط

 زیستمحیطکمترین خسیران مهیای بالاترین توسیعه اسیت و در برخی دیگر کمترین توسیعه در آن منجر به خرابی 

یابی توان زریزی، باید به ارپیش از برنامه زیستمحیطشیود. این معنا بیان کننده این است که برای انجام توسعه در می

 بر اراضی کاربری نقش بررسی در (،1386) هادیانیای پرداخت. اکولوژیکی آن در چارچوب یک برنامه جامع منطقه

 تغییر و شدید تخری  رسیییید که نتیجیییه این بیییه SCS روش بیییا مادرسو آبخیز در حوزه ایمنطقه هایسیلاب دبی

 حداکثر دبی است شده سب  D و C خاک هیدرولوژیکی هایگروه با مناطق در ویژهبه حوزه، این در اراضی کاربری

 ناشی شدهینیبشیپ به دبی ( نسبت IIIو  II خاک پیشین رطوبت وضعیت )در اراضی فعلی کاربری از ناشی سییلاب

 رد اراضی کاربری نقش علاوه بر آن بیشترین. یابد افزایش %14 از بیش تا هاآن توانایی تناس به اراضی اسیتفاده از از

های بارندگی و جریان حالت با استفاده از داده نیدر ا .است متوسط پیشین رطوبت وضعیت در سییلاب دبی افزایش

( محاسبه شدند، نتایج مربوط به برآورد CNآن ) وسیلهبهاقدام و  1HMS-HECمشیاهداتی نسیبت به واسنجی مدل 

رضایی مقدم و شییده سییازگاری نشییان داد. روش مشییاهدهشیماره منحنی توسیط مدل گفته شیده با نتایج مربوط به 

در حوزه آبخیز سییید  8413و  8444، 1282های تغییرات کاربری باغ، دیم و بایر را در طی سیییال ،(1323همکاران )

داد با افزایش مساحت کاربری قراردادند. نتایج نشان  موردبررسیحوضه  خیزیسیلعلویان مراغه در مقدار رواناب و 

کاربری اراضی  ریتأث، (1320) فرضی و همکارانکاهش یافته است.  %10در حوزه  مقدار رواناب 8413مرتع در سال 

 34و بالای  14-34، 4-14باران در طبقات شی   سازشبیهمرتع و زراعت را در تولید رواناب و رسیوب با استفاده از 

بررسی کردند. نتایج نشان داد که مقدار رواناب و رسوب در کاربری  حیدریهتربتدرصید را در حوزه آبخیز صینوبر 

های مهم در تغییر وضیییعیت تغییر کاربری اراضیییی یکی از فاکتورمرتع در مقایسیییه با کاربری زراعت بیشیییتر بود. 

، آثار تغییر (1328شایسته و عابدیان ) .شودمی محیطیزیستبوده و باعث خسیارت رسیایش حوزه هیدرولوژیکی، ف

در حوزه   8THIA-L ( بر روی عمق و حجم رواناب با استفاده از مدل1313-2013کاربری اراضیی در دوره زمانی )
                                                                     

1 The Hydrologic Engineering Center’s Hydrologic Modeling System 

2 Long-Term Hydrological Impct Assessment  
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 8/10متوسط  ورطبهو به این نتیجه رسیدند که در اثر تغییر کاربری عمق رواناب تولیدی  بررسی کردندآبخیز زیارت 

 و بیلز. پیدا کرده اسییت شیافزا متوسییط طوربه حوضییه در یدیتول رواناب عمق زمان، سییال، 81 یط در متریلیم

 از بارندگی حاصییل رواناب که دادند نشییان آبخیز حوزه 36 از مشییاهداتی سیییلاب 787 با مطالعه ،(1281) 1همکاران

 به حوزه فیزیکی خصوصیت 17 مطالعه با لذا. است حسا  بسیار (CNشیاخص شماره منحنی ) نسیبت به تغییرات

 حوزه منحنی شماره تعیین در عوامل ترینمهم خاک فیزیکی خصیوصییات و اراضیی کاربری که رسییدند نتیجه این

رواناب به بررسی اثر تغییر کاربری -، با اسیتفاده از یک مدل توصیفی بارش(8440)8یشیواتسیفا و باردوسییهسیتند. 

شود و در اراضیی بر میزان رواناب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که توسعه شهری سب  افزایش دبی او  سیل می

روی  گوناگون محیطیزیسییت تغییرات اثرات رزیابیاهش دبی او  را به دنبال دارد. کا مقابل افزایش اراضییی جنگلی

های اخیر بوده است. علاوه بر آب های مهم در تحقیقات در دههیکی از زمینه هاحوزههای هیدرولوژیکی العملعکس

، 3هورمان و همکاران) اسییتها و هوا، کاربری اراضییی یکی از فاکتورهای اسییاسییی کنترل رفتار هیدرولوژیکی حوزه

های عمدتاً ثابت حوزه )مثل خصیوصییات خاک و توپوگرافی و شیکل(، کاربری اراضی به ویژگی خلافبر(. 8447

و شدید در چرخه هیدرولوژیکی حوزه باشد.  مدتکوتاهساز تغییرات پذیری سریع خود ممکن است زمینهعلت تغییر

 اسییتا هشییود که تغییر کاربری اراضییی علت اصییلی تغییر در پویایی هیدرولوژیکی حوزهن، عموماً فرض میبنابرای

، رابطه بین دبی پیک رواناب و الگوهای کاربری اراضی را در (8442) 7یئو و گلدمن(. 8442، 0هویسمان و همکاران)

قرار دادند و به وجود رابطه  وتحلیلتجزیهو  موردبررسییییآمریکا  متحدهایالاتدر جنوب غرب اوهیایو در  یاحوزه

غییرات تواند ناشی از تتغییر کاربری اراضی میقوی بین دبی پیک رواناب و نوع کاربری اراضیی حوزه اشیاره کردند. 

آلفرت و تغییرات جمعیت شیییناختی باشییید ) اجتماعی و-شیییرایط اقتصیییادیسییییاسیییی، آب و هوایی، اقدامات 

 غییراتت آینده مربوط به  شرایط احتمالی و گذشته اثرات سازیشبیه با (8414) 7همکاران لفرت وآ (.6،8414همکاران

 فرآیند مدل از استفاده با آلمان شیمال در هانت رودخانه آبریز حوزه هیدرولوژیکی العملعکس روی اراضیی کاربری

 نیدر آخر شده مشاهده تغییرات اندک به مدل که رسیدند نتیجه این به (ETH-WaSiM)1بیلان آبی  سازشیبیه محور

 هایوسناری به نسبت زمین پوشش به مدل که داد نشیان نتایج همچنین. اسیت حسیا  شیدتبه بیسیتم قرن از دهه

 . دارد بیشتری حساسیت مختلف،

                                                                     
1 Bales and Beston 

2 Yeshewatesfa and Bardossy 

3 Hörmann et all 

4 Huismann et all 

5 Yeo and Guldmann 

6 Elfert et all 

7 Water Balance Simulation Model 
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 8CN-SCSرواناب برای حوزه آبخیز با استفاده از روش    وتحلیلتجزیهدر  (8414) 1و همکاران  کومارسیاندار 

 به این نتیجه رسیدند که:  3GISو 

1 .GIS سازی بیشتر اطلاعات ورودی مورد نیاز برای مدل یک ابزار کارآمد برای آمادهSCS است. 

 دهد.می برآورد رواناب را با دقت و سرعت بیشتری انجام SCSو مدل  ازدورسنجشترکی  . 8

اثرات تغییر کاربری اراضییی روی تولید رواناب و رسییوب در چهار حوزه آبخیز واقع  ،(8414) 0زنگ و همکاران

درصد میزان  144تا  14درصد و  144تا  84قرار دادند. نتایج حاکی از به ترتی  کاهش  موردبررسیدر کشور چین را 

 اوجی وی شییده بود. بندشییده و اراضییی زراعی ترا  یکارجنگلرواناب و رسیوب در اثر تغییر کاربری به اراضییی 

مدیریت کاربری اراضیی را روی کاهش رواناب سیطحی در حوزه جاجرود استان تهران بر  ریتأث ،(8418) 7همکاران

اسیا  سیه سیناریوی مختلف بررسیی کردند. نتایج نشیان داد که استفاده بهینه از اراضی )کاربری بر اسا  استعداد 

توسعه اراضی  ریتأث، (8411) 6انو همکارمرکادو درصد کاهش دهد.  13رواناب سیطحی را تا حدود  دتوانیمزمین( 

، ها، مناطق مسییکونی، اراضییی لختپارکینگ های جنگل، اراضییی کشییاورزیبر رواناب ناشییی از بارش در کاربری

  با استفاده از مدل 8417تا دسامبر سال  8411 جنوبی در طی ژوئن سیالها در منطقه ژیونجی کره ها و جادهگراسیلند
1PCSWMM    ساعت و کمترین  86با  8417رواناب در سال  زمانمدتبررسی کردند. نتایج نشان داد که بیشترین

با مقدار برابر  8413رواناب در سال  بیشترین حجم ساعت بود. 3/6با مقدار برابر با  8411رواناب در سال  زمانمدت

 های دیگر بود.در مقایسه با دوره 8413 بود. این امر ناشی از افزایش مساحت اراضی لخت در سال 3m 10log 0/0با  

و  2GISسازی بر رواناب سطحی  با استفاده از اراضی ناشی از  شهر تغییر کاربری ریتأث  ،(8481)8شیرستا و همکاران

، 7های بازگشت برای رویدادهای بارشی با دوره  8417و  8447، 1224، 1284های در طول سال CN-SCS 14 روش

های بازگشت مذکور نشان داد که در سازی کردند. نتایج برای تمامی دورهسیاله در ژامین چین  را شبیه 74و  84، 14

ترین تغییرات را دارا بودند. کم 1224-1284بیشترین تغییرات رواناب و دوره   8447-1224ها، دوره ورهد بین  تمامی

ربری نسبت به شرایط بهینه کا اراضی پژوهش حاضر به دنبال آن است که وضعیت رواناب در حوزه را در شرایط کاربری فعلی

 مورد ارزیابی قرار دهد.  گردد،تعیین می ی حوزهبر اسا  توان اکولوژیکاراضی که 

 

                                                                     
1 Sundar Kumar 

2 Soil Conservation Service-Curve Number 

3 Geographic Information System 

4 Zang et all 

5 Owji et all 

6 Mercado et all 

7 The Personal Computer Storm water Management Model 

8 Shrestha et all 

9 Geographic Information System 
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  هاروشمواد و  -4

  موردمطالعهموقعیت منطقه  -4-1

 شهر غرب شمال در که اسیت، شییراز خشیک رودخانه آبخیز حوزه هایزیرحوزه از یکی نهراعظم وزه آبخیزح

 و طول شرقی  °78 ′13 1/17"تا   °78 ′18 6/13" جغرافیایی هایطول بین حوزه نهراعظم. است شیده شییراز واقع

 حوزه این .(1)شییکل  قرار گرفته اسییت عرض شییمالی  °82 ´71 1/08"الی  °82 08' 2/14"جغرافیایی هایعرض

 دگیبارن متوسط. دارد وجود هیدرومتری ایسیتگاه نیز یک حوزه خروجی در بوده و سینجیباران ایسیتگاه دارای یک

با  وسنجی مستقر در داخل حوزه های ایستگاه باراناقلیم حوزه بر اسا  داده اسیت و مترمیلی 31/728 سیالانه حوزه

 3441و  1678مرطوب ارزیابی شده است. حداقل و حداکثر ارتفاع در حوزه نهراعظم به ترتی  روش دومارتن نیمه 

 سازمان جهاد کشاورزی مدیریت آبخیزداری) تدرصد اس 31/83باشد و شی  متوسط حوزه نیز متر از سطا دریا می

 (1381استان فار ، 

  روش انجام پژوهش                                                                                                        -4-4

  ضی نقشه کاربري فعلی اراتهیه  -4-4-1 

سییازمان نقشییه ) 1:87444 توپوگرافیرقومی  هایتهیه نقشییه کاربری فعلی اراضییی ابتدا به کمک نقشییه منظوربه

نقشه  برای حوزه آبخیز نهراعظم شیراز Arc GIS 9.3در محیط متر  14با اندازه سیلول  Dem نقشیه، (کشیور برداری

 هاینقشه فیقبا تل .ایجاد شد، شی  و جهت شی  قات ارتفاعیهای طبنقشه سیسس با استفاده از آن ،گردید تهیه اولیه

 هایکاربری فعلی واحد .آمد به دست های اراضی حوزهنقشه واحد جهت شی (،طبقات ارتفاعی، شیی  و مذکور )

 نهایی نقشه درنهایت .در گوگل ارث مشخص گردید ایماهواره با اسیتفاده از تصیاویر موردمطالعهاراضیی در حوزه 

پس از انجام بازدید صییحرایی و  Arc GIS 9.3   افزار ( با دقت بالا با اسییتفاده از نرم8شییکل ) منطقه کاربری اراضییی

 . ردیدتهیه گ تهیه شده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فار  مقایسه با نقشه کاربری اراضی
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 تان فارس موقعیت حوزه آبخیز نهراعظم در اسنقشه  -1شکل 

 
 نقشه کاربري فعلی اراضی در حوزه نهر اعظم شیراز -4 شکل

 

 



 173                     ....                بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب                                   دهمیاز سال

     

 بهینه( حوزه هیه نقشه توان اکولوژیکی )کاربريت -4-4-4

 فیزیوگرافی، مطالعات بایستی در ابتدا لذا. باشدمی سرزمین ریزیبرنامه و ارزیابی اول گام سرزمین منابع شیناسایی

های حاصل از داده وتحلیلتجزیه منظوربه و گردد انجام گیاهیپوشش و خاک شناسی،زمین هیدرولوژی، ،هواشناسی

از  پس. گیرد مورد اسییتفاده قرار سیییسییتمی روش آبخیز حوزه اکولوژیکی منابع با رابطه در موضییوعی هاینقشییه

 هاآن ی ترک و هاتصحیا نقشه از استفاده با کهاسیت ها، مرحله دوم ارزیابی توان اکولوژیک ادهو تحلیل د بندیجمع

با یکدیگر  تماکوسیس دهندهتشکیل پارامترهای با ترکی  آبخیز حوزه اکولوژیک منابع که نحو بدین. گیردمی صیورت

 راها از این ترکی  آمده به دسییت هایواحد. دشییومی مشییخص نقشییه روی بر هااکوسیییسییتم مرز و گردیده معین

 بندیطبقه و ارزیابی جهت تحقیق این در اسییتفاده مورد مدل .(1381مخدوم، ) نامندمی محیطیزیسییت هاییگان

 فاریاب، داری،مرتع جنگل، هایکاربری از هریک برای که باشیید،می (1381مخدوم ) سیییسییتمی مدل سییرزمین،

 رخنمون) تحفاظ و گسترده توریسم متمرکز، توریسم باغبانی، صنعتی، و روستایی-شیهری توسیعه دیم، کشیاورزی

 ،(بالا توان) کی طبقه شیامل طبقه، سیه در موردمطالعه منطقه اکولوژیکی و فیزیوگرافیکی شیرایط به توجه با( سینگی

 بندیبقهط و ارزیابی گردید. کار تدوین نهراعظم آبخیز حوزه برای (پایین توان) سییه طبقه ،(متوسییط توان) دو طبقه

 توان و آمد عمل به هاکاربری اکولوژیکی مدل با محیطیزیست واحد هر اکولوژیکی هایویژگی مقایسیه با سیرزمین

 زهحو برای سرزمین اکولوژیکی توان نقشه درنهایت و مشیخص شیده تعریف سیناریوهای از هریک برای سیرزمین

 ترسیییم و تهیه Arc Gis 9.3 افزارنرم محیط در تلفیقی هاینقشییه کلیه تحقیق این در .(3گردید )شییکل  تهیه مذکور

 است. شده

 برآورد ارتفاع رواناب -4-3

مربوط به ( SCS) منحنی شمارة مدل در این تحقیق روش بر ارتفاع رواناب، اراضی کاربری نقش بررسی منظوربه

 رنهایتد و خصوصیات فیزیوگرافیک گیاهی، پوشیش خاک، وضیعیت به توجه با خاک آمریکا که حفاظت سیازمان

برآورد ارتفاع رواناب در این روش به شییر  پردازد انتخاب شیید. مراحل ارتفاع رواناب می برآورد به اراضییی کاربری

 .زیر است

 (CN) برآورد شماره منحنی -4-3-1 

 0 به آب هرز تولید در توانایی نظر از که اسییت خاک پذیرینفوذ منحنی شییماره برآورد در مؤثر عوامل از یکی

بیشییترین توانایی تولید  D توان تولید رواناب و ترینکم A که شییود،تقسیییم می D و A ،B ،C هیدرولوژیکی گروه

 کاربری هاینقشه با مذکور نقشه (،0شکلخاک ) هیدرولوژیکی هایگروه نقشه تهیه از باشید. پسرواناب را دارا می

 شماره مقادیر و شید تلفیق GIS افزارنرم محیط در موردمطالعه)کاربری بهینه(  منطقه اکولوژیک توان و اراضیی فعلی
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 خاک متوسط پیشین رطوبت شیرایط و برای بهینه و فعلی کاربری حالت دو هر در هاکاربری از یک هر برای منحنی

توسط مقادیر م درنهایت و تهیه بهینه و فعلی کاربری شیرایط دو هر برای منحنی شیماره نقشیه سیسس .گردید برآورد

 .(6و 7های شکلگردید ) برآورد کاربری شرایط دو هر برای منحنی حوزه وزنی شماره

 (S) برآورد میزان تلفات -4-3-4

دو شرایط  متر برای هربر حس  میلی 1رابطه از (، CN) را پس از محاسیبه شماره منحنی( S) مقدار تلفات کل یا

 کاربری فعلی و کاربری متناس  با توان اکولوژی برآورد گردید.

                                                            ( 1رابطه )

S=(25400/CN)-254 
 .(1328 مهدوی،) است مترمیلیبر حس  ( S) که در این رابطه مقدار تلفات کل

 محاسبه ارتفاع رواناب -4-0

برای یک  موردمطالعهسیاعته ایستگاه هواشناسی حوزه  80های بارش حداکثر جهت برآورد ارتفاع رواناب از داده

 زیر شر  به رواناب ارتفاع برآورد برای نظر مورد هایداده سیازیآماده سیاله اسیتفاده گردید. مراحل 31دوره آماری 

 :شدبامی

 رسم و یداپ مناسبی احتمالاتی توابع هاداده برای شودمی سیعی هیدرولوژی در: آماری توزیع بهترین انتخاب( الف

 امروزه (.1328مهدوی،) کرد محاسییبه مختلف احتمالات ازای به را نظر مورد متغیر مقدار بتوان هاآن روی از تا شییود

 آن ازای به ار متغیر مقادیر برازش، نکویی هاینمایه ارائه و برازش بر علاوه که است اختیار در کامسیوتری هایافزارنرم

 هایداده   EasyFit 5/5  professionalآماری افزارنرم از استفاده با لذا. کندمی محاسبه مختلف احتمالات در توزیع

 رایب آماری توزیع بهترین شییده و داده قرار برازش مورد اسییمیرنوف-کلموگروف نکویی برازش آزمون با نظر مورد

  .شد انتخاب 1پارامتره 3 گامای توزیع یعنی ،موردمطالعه هایداده

 هحادث یک وقوع احتمال آوردن به دسییت هیدرولوژی در وقایع فراوانی تحلیل از هدف: وقایع فراوانی آنالیز( ب

 از پس و منظور بدین (.1328مهدوی، ) باشییدمی غیره و سیییلاب ایلحظه حداکثر سییاعته، 80 بارش حداکثر مثل

 ،7 ،8 هایبازگشت دوره برای موردمطالعه حوزه ساعته 80 حداکثر بارش مقادیر مناس ، توزیع نوع شیدن مشیخص

 .گردید محاسبه پارامتره 3 گامای توزیع و مذکور افزارنرم از استفاده با ساله 144 و 74 ،87 ،14

مورد  هایبازگشت دوره برای رواناب ارتفاع مختلف هایبازگشت دوره با ساعته 80 حداکثر بارش تعیین از پس

 :گردید برآورد( 8 رابطه) زیر فرمول از استفاده با بهینه و فعلی کاربری حالت دو هر در نظر

𝑄 =
(𝑃−0.2𝑆)2

(𝑃+0.8𝑆)
𝑝     و      > 0.2𝑆                            (8)رابطه    

                                                                     
1 Three-Parameter Gamma Distribution 
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حداکثر توان نگهداری : S متر وساعته به میلی 80ارتفاع بارندگی : P، مترارتفاع رواناب بر حس  میلی: Q که در آن

 (.1328 مهدوی،) باشدبه اینترسسشن و نفوذ در خاک و ذخیره سطحی می مربوط

 نتایج و بحث -3

و  ترین بخش حوزه را کاربری مرتع به خود اختصاص داده استی بیشتوان اکولوژیکاز نظر  3شکل به  با توجه

را به خود  کمتریوسعت توسیعه شهری و صنعتی  هاید. کاربریقرار داراز این نظر در رده دوم شیاورزی اراضیی ک

ری داتوان بالایی برای مرتع کلی صورتبه موردمطالعهدهنده این است که حوزه که این خود نشان انداختصیاص داده

 اسیشنخاکخصوصیات خاک شامل بافت، ظرفیت و شدت نفوذ از مطالعات  توسعه کشاورزی دارد. و در رده بعدی

 یهاگروه( اسییتخرا  و براسا  آن بع طبیعی اسییتان فار رودخانه خشیک شییراز )تهیه شیده توسیط اداره کل منا

 شیییودملاحظه می 0شیییکل که در  طورهمانهییدرولوژیکی خیاک حوزه آبخیز نهر اعظم تعیین و تفکییک گردید. 

 هاآنکه به ترتی  میزان تولید رواناب   d و b، c  هایگروهشییامل  موردمطالعههیدروژیکی خاک در حوزه  هایگروه

است  24-81طبقه د که بیشترین طبقه شماره منحنی برای دهنشان می 7شکل است. زیاد وخیلی زیاد  نسبتاًمتوسیط، 

مقدار  6کل شاست. براسا   اراضی دهنده پتانسییل بالای حوزه برای تولید رواناب در شرایط کاربری فعلیکه نشیان

 کاهش خواهد یافت.  یهاکاربریدر شرایط بهینه  (81-24) شماره منحتی در این طبقه

 

                    
 هیدرولوژیکی خاک حوزه هايگروهه نقش -0 شکلشیراز    نقشه کاربري بهینه اراضی در حوزه نهر اعظم -3شکل 
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 نقشه شماره منحنی در حالت کاربري -6شکل                       نقشه شماره منحنی در حالت کاربري -5شکل      

 بهینه اراضی نهر اعظم شیراز                                                 فعلی اراضی حوزه             
 

 بهینه کاربري و فعلی کاربري حاصل از مقایسه نتایج -3-1

 ی،آب زراعت باغات،) کشاورزی اراضی وسعت در که دهدمی نشان نقشه دو هایکاربری و مقایسه سطو  بررسی

 18/11 افزایش و شهری توسعه اراضی سطا از درصد 1/8 کاهش  اما؛ است نشده حاصل چندانی تغییر( دیم زراعت

 توان از اننش حوزه در اراضی فعلی کاربری نقشه به نسبت اکولوژیک توان نقشه در مرتعی اراضیی سیطا به درصید

 اناین مطل  بی. باشدمی داریمرتع کاربری جهت منطقه بالای توان و شیهری توسیعه جهت موردمطالعه حوزه پایین

 ورتص موردمطالعه حوزه اکولوژیکی توان به توجه بدون منطقه سطا در شهری توسیعه که باشیدمی نکته این کننده

 (.1شکل است ) گرفته
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 کاربري بهینه          و فعلی کاربري يهانقشه در هاکاربري مساحت مقایسه درصد -1 شکل

 

 نتایج حاصل از مقایسه وضعیت شماره منحنی -3-4 

 نقشه در 14 از کمتر هایمنحنی شماره به مربوط مساحت درصد شیود،می مشیاهده (8) شیکل در که گونههمان

 81 از بیشتر هایمنحنی شماره به مربوط مساحت درصد همچنین. باشدمی بیشتر فعلی کاربری به نسبت بهینه کاربری

های این داده. دباشمی کمتر فعلی کاربری به نسیبت بهینه کاربری در رواناب تولید نظر از بالا هایمنحنی شیماره یعنی

(  =8/17N) بهینه شرایط در( منحنی شیمارهمتوسیط وزنی ) منحنی شیماره کلی مقدار که کندمی بیانشیکل همچنین 

 .باشدمی(  =6/88CN) فعلی شرایط از کمتر
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ي کاربرو  فعلی کاربري يهانقشه در منحنی اراضی با طبقات مختلف شماره مساحت درصد مقایسه -8 شکل

 بهینه
 

 کاربري فعلی و کاربري بهینه حالت دو در رواناب ارتفاع به مربوط نتایج  -3-3

 شرایط در سیاله 144 و 74 ،87 ،14 ،7 ،8 هایبازگشیت دوره برای حوزه را برآوردی رواناب ارتفاع (1) جدول

 با یاراض از استفاده حالت در رواناب ارتفاع شودمی مشاهده که طورهمان .دهدمی نشان کاربری بهینه و فعلی کاربری

 این انهر چند میز. باشییدمی فعلی کاربری شییرایط در رواناب ارتفاع از کمتر( بهینه کاربری) سییرزمین توان به توجه

 رتفاعا کاهش درصیید که شییودمی مشییاهده نتایج به توجه با یابد، ولیمی افزایش بازگشییت دوره افزایش با تفاوت

 کاهش ددرص کهطوریبه شیود،می کمتر بازگشیت دوره افزایش با فعلیشیرایط  به نسیبت بهینه شیرایط در رواناب

تقلیل  28/12ساله به  144است که این مقدار در دوره بازگشت  01/31ساله  8 بازگشت دوره به مربوط رواناب ارتفاع

 نمایش داده شده است. 2شکل کاهش در  اینروند . ابدییم

 بازگشییت رهدو افزایش با رواناب ارتفاع کاهش در هاکاربری نوع که تأثیر باشییدمی نکته این کنندهبیان مطل  این

 تغییر از تربیش بالا هایبازگشت دوره در رواناب ارتفاع بر خصیوصیات بارش مثل دیگر عوامل تأثیر و یابدمی کاهش

( که 8418( و اوجی و همکاران )8414ن تحقیق با نتایج زنگ و همکاران )نتایج ای ضییمناًباشیید. اراضییی می کاربری

کاهش قابل ملاحظه رواناب در حالت استفاده از اراضی بر اسا  استعداد آن )کاربری بهینه اراضی( را نشان دادند هم 
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 شیرازبهینه اراضی در حوزه نهر اعظم  و فعلی کاربري شرایط در SCS مدل با ورديبرآ رواناب ارتفاع -1جدول 

 8 7 14 87 74 144 (Trبه سال ) دوره بازگشت

 12/21 36/84 88/68 37/73 36/01 78/80 متر()میلی کاربري فعلیدر 

 7/13 1/63 11/78 12/32 21/88 31/17 متر()میلی کاربري بهینهدر 

 82/18 86/11 47/16 16/10 32/18 81/2 متر()میلیمیزان تفاوت 

 28/12 08/81 38/83 70/86 21/82 01/31 درصد تفاوت

 

 
روند کاهش ارتفاع رواناب حوزه در حالت کاربري بهینه نسبت به کاربري فعلی به ازاء افزایش دوره  -9شکل 

 بازگشت
 

  يبندجمع -0

 نسبت هینهب کاربری شرایط در سیلاب او  دبی مقدارآن  تبعبه و رواناب ارتفاع کاهش ةدهند نشیان تحقیق نتایج

 کونیمس اراضی وسعت کاهش به توانمی مطل  این دلایل از. استدر حوزه نهر اعظم شیراز  اراضی فعلی شرایط به

 رزی آبی شاوک اراضی سیطا افزایشتا حدودی نیز  مراتع و سیطا فعلی، افزایش کاربری به نسیبت بهینه کاربری در

 اراضی در کار و کشت مناسی  شیرایط بهینه اشیاره کرد. بدیهی اسیت لحا  شیرایط در (زراعی اراضیی و باغات)

در  یفعل شرایط به نسبت بهینه شرایط در اراضیی مرتعی در داریمرتع صیحیا اصیول لحا  همچنین و کشیاورزی

 اربریک شرایط به )کاربری بهینه( نسبت اراضی تناس  شرایط در رواناب ارتفاع کاهش .است تأثیرگذارتولید رواناب 

 یا کاهش رد بسییزایی نقش مورداسییتفاده کاربری نوع و اراضییی کاربری تغییر که اسییت، مطل  این کننده بیان فعلی

 سرزمین زا استفاده هایریزیبرنامه در سرزمین توان به توجه. دارد سیلاب او  دبی نتیجه در و رواناب ارتفاع افزایش
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 درولوژیکیهی و محیطیزیسییت اثرات زیادی حد تا تواندمی منطقه اکولوژیکی توان به توجه با کاربری نوع تعیین و

 .دهدسوق و پیشرفت توسعه  جهت در را نظر مورد منطقه و دهد کاهش را اصولی غیر یهایکاربر از ناشیی مخرب

نچنان که آ متأسفانهآبخیز ایران یک مسئله بسیار رایج بوده که  یهاحوزهموضیوع عدم رعایت نوع کاربری اراضی در 

زی و رینیز در این خصوص تا کنون برنامه اندرکاراندسیتو مسیئولین و  شیودینمرعایت  بردارانبهرهباید از طرف 

به این موضییوع مهم علاوه بر اینکه بازدهی سییرزمین را پایین  توجهیبیاند. نتیجه تلاش مناسیی  از خود نشییان نداده

ان که نتایج تحقیق نش گونههمانشود، در درازمدت می بردارانبهرهمنافع مناسی  برای  نیتأمعدم نگهداشیته و باعث 

 گردد، که البته بایسیییتیها در کشیییور کم آب ما میاز آب حاصیییل از بارش یتوجهقابلداد باعث هدر رفت بخش 

های حاصییل خیز و نیز خسارات ناشی از تشدید خسیارات حاصیل از فرسیایش و هدررفت حجم عظیمی از خاک

 ها را نیز بدان افزود.سیلاب
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