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 چكیده

 ،هاي سطحي را تغییر داده طور مرتب مسیر جریانهاي متعددي وجود دارد كه به در حوضه دشت موسیان آبراهه

هاي جلوگیري و یا كاهش خطرات تغییر  آورد. یکي از روش بار ميهاي فراواني براي ساكنین این حوضه به خسارت

اي و بیولوژیکي  اجراي عملیات سازه ،هاي نفوذپذیر افکنهسطحي بر روي مخروطهاي  الگوي جریان، مهار و پخش جریان

مقایسه تغییرات الگوي جریان دشت موسیان در عرصه  اول،شود: دو هدف در این پژوهش دنبال مي ،باشد. بنابراین مي

ارزیابي  دوم، .است نشدهاي و بیولوژیکي در آن انجام  پخش سیالب و عرصه مجاور )شاهد( كه هیچگونه اقدامات سازه

و  هفت اي لندست از تصاویر ماهواره ،براي این منظورباشد. ثیر این تغییرات در دینامیک و كاربري اراضي منطقه ميأت

TM ،ETM،ETMهاي سنجنده هشت
+
 ،استفاده شد. همچنین 0932و  0931، 0911 هاي ترتیب مربوط به سالبه  

ثیر أت ،. سپسشدقبل و بعد از پخش سیالب محاسبه  در عرصه پخش و شاهدهاي مورفولوژیکي روابط بین كمیت

اي عملیات سازه ،دست آمده نشان دادنتایج به كاربري اراضي منطقه ارزیابي شد.تغییرات الگوي جریان در دینامیک و 

هاي مورفولوژیکي قبل و بعد از پخش روابط بین كمیتو بیولوژیکي عامل اصلي تغییر الگوي جریان در این دشت است. 

به  00/9نسبت انشعاب از  و مربع كیلومتر بر كیلومتر 34/1به  2/0تراكم زهکشي از  سیالب نشان داد كه شاخص

باشد. كنترل و تغییر یافته است، كه بیان كننده ثبات الگوي جریان در عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد مي 42/00

هاي پخش و ، روند كاهشي میانگین نفوذپذیري در عرصهمترمکعب میلیون 0/3كاهش سیالب، تغذیه متوسط ساالنه 

در عرصه  زایش ذرات رس و سیلتذرات شن و اف كاهش، ساعت برمتر سانتي 32/01و  21/09ترتیب نفوذ پایه شاهد به

، هکتار بركیلوگرم  013افزایش تولید علوفه ، هکتار 2401پخش نسبت به شاهد، افزایش سطح زیركشت در حدود 

ثیر تغییر الگوي جریان در دینامیک و كاربري أحلقه چاه از دیگر نتایج ت 12اصله درخت و تعداد  224030افزایش 
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 هاي تواند در تعیین اولویت ها مي ها و مسیل آبراهه

ضرورت آن  نتحقیقاتي و اجرایي راهگشا بوده و میزا

 Berak و Bolton(. Habibi، 2101) را مشخص نماید

هاي ( با تحقیقاتي كه بر روي اكوسیستم0333)

 يالگو رییتغ كه معتقدند اند طبیعي انجام داده

تنوع  ينابود يعوامل اصل ي ازکی يعیطب هايانیجر

 هايسازگانبومدر  يطیمح ستیو عملکرد ز يستیز

  .است يالبیس از جمله دشت يآب

Lane (0321) ،با بررسي عوامل طبیعي و انساني 

ثر در تغییر ؤاز بین عوامل انساني ممعتقد است كه 

مسیر  ساختدست هاياقدامات و سازهالگوي جریان 

و  Vandnbergheعوامل است.  مهمترین هاجریان

 (2102) همکارانو  Gendaszek (،2102) همکاران

 بررسي تغییراتدر Ziliani (2102 ) و Surianو 

به این نتیجه  آبخیز هاي حوزه در الگوي جریان

انساني عامل اصلي تغییر  هاي اند كه دخالت رسیده

 و  Tangكه است. در حالي اي رودخانه  الگوي جریان

Chen (2102 )سیالبي  هاي دشت بررسي در

 ثانویه هاي جریان و توپوگرافي معتقدند كه عامل

و   Riley . شود آب ميباعث تغییر الگوي جریان 

هاي  مورفولوژي بستر مطالعه با (2102) همکاران

 و جریان سرعت بین رابطه بررسي زهکش به

از تحقیقات  آمده دستبه نتایج و پرداخته توپوگرافي

 از جریان الگوي كه تغییر دهد مي ها نشانآن

  .كند تبعیت مي رودخانه مورفولوژي

Kusimi (2113 ) ر تحقیقات خود به این دنیز

رودخانه بر اثر  مورفولوژي كه تغییرنتیجه رسید 

 پوشش اي، رودخانه فرایندهاي عوامل طبیعي شیب،

دهد.  سنگ بستر رخ مي و گیاهي

نیز عامل مهم  زمین كاربري هیدروژئومورفولوژیک

ثیر دارد أدیگري است كه در تغییر الگوي جریان ت

(Royalli، 2109 .)پدیده است ممکن اوقات گاهي-

 مسیر تغییر باعث زمین رانش و طوفان نظیر هاي

و همکاران،  Grodek) شوند آب سطحي هاي جریان

2102.) Davidson ( با2109و همکاران ) از استفاده 

 زمین نقشه استخراج و اي ماهواره تصاویر

را مورد بررسي  2سیالبي هاي دشت 0شناسي ریخت 

                                                            
1 Geomorphology 
2 Flood pediment 

با  دهد ها نشان مي آنقرار داده و نتایج تحقیقات 

 توان مي سیالبي هاي در دشت ها ریختزمین بررسي

 مواد، نقل و حمل نظر از را سطحي آب جریان رفتار

 و غیره را  جریان كاهش قدرت گذاري، رسوب

  .كرد بیني پیش

Grzegorz  ( 2109و همکاران )از استفاده نیز با 

 بررسي به طیفي هاي چند داده و دور از سنجش

 در سیالب بیني پیش به ژئومورفولوژي اثرات

 دارند كه نتایج و اظهار مي پرداخته سیالبيهاي دشت

قابل  سیالب 9ریسک مدیریت براي آمده دستبه

( 2101) و همکاران Maghsuodi .باشد مي  استفاده

 آباد بارودخانه خرم يالگو راتییروند تغ يدر بررس

 نددیرس جهینت نیبه ا ياماهواره ریاستفاده از تصاو

مجاور  ياراض يكاربر رییتغ لیدلآن به راتییكه تغ

 Jafari و  Zahiriنتایج تحقیقات  رودخانه بوده است.

الگوي رودخانه جراحي  ( در بررسي تغییرات2111)

 نیشتریبو شن برداشت ماسه  ،حاكي از آن است

رودخانه داشته  نیا انیجر يالگو رییرا در تغ ریثأت

 منظور كنترلهاي مناسب بهیکي از راه. است

-منابع آب سطحي به ازري بهینه وو بهره هاسیالب

ها  پخش سیالب رودخانه ها، مسیلها و  آبراههویژه در 

پخش  استفاده از روش است. مجاور در سطح اراضي

اي كهن در تاریخ  در آبیاري مزارع پیشینه سیالب

در  ها مسیل جریانپخش  (.Arnon ،0312) دارد

افکنه نیز از دیر باز مرسوم   مخروط هاي مسطح و دره

 بوده است.

در فلسطین بر  4آثار یافت شده در صحراي نگو

 وجود مزارعي آباد در دوران قوم یهود كه در فاصله

 از میالد مسیح در سال قبل 321 تا 111 هاي سال

گواهي  موضوع این  بر ،اند كرده  این منطقه زندگي

 دست آمده ازبه ایجنت .(Evenari ،0313) دهدمي

 راجستان در (0332) همکاران و Singhتحقیقات 

 كشاورزي محصوالت نشان داد كه افزایش هندوستان

پخش  در این منطقه نتیجه ايعلوفه منابع بهبود و

 و Bakhtyar تحقیقات نتایجاست.  بوده البیس

 سیالب پخش اجراي ،داد نشان نیز ( 0331) همکاران

 افزایش باعث فسا گربایگانایستگاه تحقیقاتي  در

                                                            
3 Risk management 
4 Negev desert 



 092/  منطقه دینامیک تغییر در آن تأثیر ارزیابي و موسیان دشت در جریان الگوي تغییرات بررسي

  

 در و آب هايچاه تعداد افزایش زیرزمیني، هايآب

 كشاورزي محصوالت زیركشت سطح افزایش نتیجه

 Rahmati  (0331)و Sharifi. است شده منطقه در

 گربایگان سیالب پخش ایستگاه در خود تحقیقات در

 اثرات سیالب پخش كه یافتند دست نتیجه این به

. دارد منطقه اجتماعيو  اقتصادي وضعیت بر مثبت

 استان در Khobfeker (0333) تحقیقاتنتیجه 

 عملیات مجموعكه  نشان داد بلوچستان و سیستان

 سطح افزایش در آبخیزنشینان دیدگاه از آبخیزداري

 باغداري هايفعالیت افزیش و مراتع بهبود زیركشت،

 .است ثرؤبسیار م دامداري و

  زمستان فصل در ویژهدر منطقه دشت موسیان به

 برخوردار باالیي دبي و سرعت هاي سطحي از جریان

را تغییر  سطحي ها طور مرتب مسیر جریانو بهبوده 

هاي تخسارنوبه خود باعث . این تغییرات بهدهند يم

زراعي،  اراضي تخریب فراواني به روستاهاي منطقه،

 و مستحدثات ،رسانيهاي آبكانالهاي ارتباطي،  راه

 بخش طرفي از .شود مي منطقه در حتي تلفات جاني

 صورتبه و استفاده بدون سطحي آب منابع عمده

-مي خارج فصلي و هرزآب از دسترس هاي رودخانه

در راستاي حل  ،لذا (.Azarkerdar،  2111)شود 

 دشت موسیانسیالب  پخش ۀشبک مشکالت یاد شده

 01در فاصله و هکتار  2111 سطح در 0911 در سال

. شد جرااكیلومتري شهرستان دهلران در استان ایالم 

 41124) محدوده مورد تحقیق با توجه به وسعت

مشخص  دقیقاًپخش،  هشبکهکتار( و سطح اجرایي 

ثیري بر الگوي جریان أنیست كه این عملیات چه ت

 شدسعي در این پژوهش بنابراین منطقه داشته است. 

-عرصهالگوي جریان دشت موسیان در كه تغییرات 

ات ثیر تغییرأبررسي و ت هاي پخش سیالب و شاهد

دینامیک و كاربري اراضي منطقه ارزیابي  تغییر آن در

 شود.مقایسه و 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه قسمتي از  پژوهش:مورد منطقه 

هکتار در  41124دشت موسیان است كه با مساحت 

 92 91َ  14تا  ً 20 92َ  22ً  جغرافیایي مختصات

-طول 41 49َ  02تا  ً 22 41َ  14ً  شمالي وعرض

 به شرقاز  ،هاي دویرج و چیخواب خانهرودبین شرقي 

به شهرستان دهلران، از  غرباستان خوزستان، از 

جنوب به كشور طرف شمال به ارتفاعات ممله و از 

از سطح منطقه ارتفاع متوسط شود. عراق منتهي مي

از  نیز دشت شیب است و متر 211در حدود دریا 

درصد تعیین شده است. اقلیم سه حدود صفر تا 

ثیر اقلیم بیاباني گرم میانه تا شدید قرار أمنطقه تحت ت

متر میلي 2/292ترتیب دارد. میانگین بارندگي و دما به

خاک گراد است. دماي میانگین سانتي درجه 4/21و 

 01و در عمق 4/23متري سانتي پنجدر عمق 

شناسي است. سازندهاي زمین واحد 3/23 متري سانتي

عبارتند: از سازندهاي  از قدیم به جدیدنیز حوضه 

عهد آغاجاري، كنگلومراي بختیاري و رسوبات آبرفتي 

مورد جغرافیایي منطقه موقعیت  ،0 شکلدر . حاضر

مطالعه و پخش سیالب در استان ایالم نشان داده شده 

 است.

 

 
 موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه -1 شكل
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 روش پژوهش

ابتدا  براي این منظور الگوی جریان: تغییر الف(

 . براي تهیهشدمنطقه تهیه  0شناسي ریخت  زمین  نقشه

 هاي برگه 0:21111هاي توپوگرافي این نقشه، نقشه

 I ، نهرعنبرIII 2222، مورموري II 2422 دهلران

 افزار به كمک نرم IV 2224 خوش و عین 2424

ILWIS
هاي اساس نقشه فراخواني و رقومي شدند. بر 2

اطالعاتي هاي  مورد مطالعه، الیه منطقهرقومي شده 

متري،  21 تراز از روي خطوطمنطقه هیپسومتري 

 رقومي مدل و خطوط ارتباطي، هاجادهها، آبراههه شبک

، شیب و موقعیت روستاهاي داخل منطقه 9ارتفاعي

و  4سیالبي . سپس حدود دشتشدمورد مطالعه تهیه 

موقعیت تمام عوارضي كه به نوعي در تغییر مسیر 

ثر بودند ؤگیري منطقه مهاي سطحي و سیلجریان

ها )طبیعي و ها و گودالآبرفتي، تپههاي شامل پشته

مصنوعي(، خاكریزهاي طبیعي و غیره با دستگاه 
2

GPS هاي در روي زمین تعیین و بر روي نقشه

منظور  شدند. در این مرحله بهتوپوگرافي منتقل 

دشت موسیان قبل از  مورفولوژیک بررسي وضعیت

اجراي پخش سیالب از نظر فرم الگوي جریان، مناطق 

خیز، كاربري اراضي و وضع موجود از تصاویر  سیل

 0911 سال TM1سنجنده  هفت 1ماهواره لندست 

 هاي از: فریم استفاده شد. این تصاویر عبارت بودند

( كه یک و چهار، پنج )باندهاي 011-93و  91-011

GISدر محیط 
 3انجام مراحل زمین مرجعاز  بعد 3

بررسي و  برايتصاویر،  01سازي بارزها و نمودن آن

)قرمز،  ترتیب ر بهتر عوارض باندهاي انتخابي بهتفسی

 شدند.  00سبز و آبي( با هم تركیب رنگ

 هابعدي نیز همین آشکارسازي ویژگي مرحله در

الزم  (0931 )سال  سیالب  پس از اجراي طرح پخش

                                                            
1 Geomorphology 
2 Integrated Land and Water Information 
System 
3 Digital Elevation Models 
4 Flood Pediment 
5 Global Positioning System 
6 Landsat Satellite Images 
7 Thematic Mapper 
8 Geographical Information Systems 
9 Georeference 
10 Stretch  
11 Color Composite    

اقدامات انجام   مجموعهموقعیت مکاني  ،روایناز  بود.

سیالب،   پخش  محدوده بر روي زمین از جملهشده 

 ،يگابیونسرریزهاي خاكریزها، ) اي عملیات سازه

كاري  نهال ( و بیولوژیکي )هاو خشکه چین مالتي يسنگ

و واحدهاي صنعتي موقعیت  ،و همچنینكني(  و چاله

استفاده از دستگاه  با  در منطقه دي موجوهاكارگاه

GPS همان مراحل پردازش تصاویر  سپس. شد تعیین

توضیح داده شده در مرحله نخست، بر روي تصاویر 

انجام و موقعیت نقاط برداشت  0931اي سالماهواره

اي مورد تصاویر ماهواره. شدشده بر روي آن منتقل 

-ماهوارهتصاویر  از: عبارت بودند استفاده در این مرحله

 .011-93فریم   ETM12 سنجنده هفت لندست اي 

بعد از مشخص شدن تغییرات ایجاد شده  ،در ادامه

منظور كمي نمودن این در الگوي جریان منطقه، به

محدوده هاي مورفولوژیکي كمیتروابط بین تغییرات 

نسبت انشعاب، نسبت طول و شامل: مورد تحقیق 

در  . براي این منظور ابتداشدتراكم زهکشي محاسبه 

-هاي سطحي طي سالطول كلیه جریان  GISمحیط

هاي توپوگرافي، بر اساس نقشه 0932و  0911هاي 

اي و كنترل میداني استخراج و سپس تصاویر ماهواره

 محاسبه شد.  (4)و  (9)، (2)، (0) روابططبق 

منظور به از این نسبت :محاسبه نسبت انشعاب -

شود. استفاده مي خیزي منطقهبررسي پتانسیل سیل

از روش  هابندي آبراههدر این تحقیق براي رتبه

 (0)بر اساس رابطه استدالر و محاسبه نسبت انشعاب 

چه نسبت انشعاب  اساس این رابطه هر استفاده شد. بر

-شاخهدر نسبت  این. كمتر باشد دبي اوج بیشتر است

 باشد پنجتا  سههاي سیستم طبیعي رود باید بین 

(Mahdavi ،0333.)  

(0 )               
  

  
 

  

  
 

  

  
  

    

  
  

 

   
  

تعداد آبراهه در   Nنسبت انشعاب، BRكه در آن، 

 شماره آخرین رده آبراهه است. nهر رده و 

منظور مشخص از این رابطه به :نسبت طول همحاسب -

ثباتي رابطه بین رتبه و نمودن وضعیت ثبات و یا بي

، Friftehشود )استفاده مي (2)طول شاخه طبق رابطه 

0330.) 

(2     )                                         ⁄ 

                                                            
12 Enhanced Thematic Mapper 



 091/  منطقه دینامیک تغییر در آن تأثیر ارزیابي و موسیان دشت در جریان الگوي تغییرات بررسي

  

متوسط طول  Luنسبت طول و    RLكه در آن، 

باشد. چنانچه مجموع طول مي uهاي رتبه تمام  شاخه

رتبه از رود  هاي همانها را بر تعداد شاخهآبراهه

 شودتقسیم كنیم متوسط طول آن رتبه مشخص مي

(Frifteh ،0330) .رابطه  اساس بر متوسط طول شاخه

 آید.دست ميبه (9)

(9       )                                         ⁄ 

منظور تعیین درجه تکامل به :زهکشي هبکتراكم ش  -

(، بر Alizadeh ،0332) و تغییرات كمي الگوي جریان

 .محاسبه شد (4)رابطه   اساس

(4)                                                 ⁄ 

هاي موجود در طول هر یک از آبراهه  Liكه در آن،

 هاي دایم و خشک رودهاحوضه اعم از رودخانه

 Dd و (كیلومتر مربع)مساحت حوضه    (،كیلومتر)

كیلومتر بر كیلومتر )حوضه  تراكم شبکه رودخانه

 .(Mahdavi، 0333) شدبامي (مربع

از  پس :و كاربری اراضی دینامیکتغییرات ب( 

ثیر تغییر أمحاسبات تغییرات كمي الگوي جریان، ت

سیالب، كنترل ) منطقهدر دینامیک  الگوي جریان

زیرزمیني، نفوذپذیري، رسوب و بافت  تغذیه سفره آب

)سطح زیركشت، احیاء مراتع و  خاک( و كاربري اراضي

كاشت و غیره( هاي دستتولید علوفه، توسعه جنگل

مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفت. براي بررسي 

منطقه از تصویر ماهواره اراضي  فعلي وضعیت كاربري

+ 0سنجنده هشتلندست 
ETM  تركیب  0932سال(

هاي میداني گیريو اندازه( یکو  چهار، هفت باندهاي

استفاده شد. تغییرات به وجود آمده از نظر نوع و سطح 

كاربري، پراكنش مکاني و غیره با نتایج حاصل از 

 0931و  0911هاي  اي سال پردازش تصاویر ماهواره

گیري برخي از عوامل در ادامه براي اندازه .شدمقایسه 

ثر در تغییر دینامیک ؤثر از تغییر الگوي جریان و مأمت

باشند و موسیان و كاربري اراضي منطقه مي دشت

اي ممکن تصاویر ماهوارهوسیله بهها گیري آناندازه

هاي گیرياندازهو  بررسي گزارشات اساسنبود بر 

 ، شامل: شدمیداني انجام 

 هايدادهبا استفاده از  ابتدا :تغذیه مصنوعي آبخوان-

آب تراز هم هايمنحني نقشه ايمشاهده هايچاه
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-چاه . سپس بر اساس آمارشدتهیه زیرزمیني منطقه 

 روند 0933 تا 0912 آماري در دوره پیزومتري هاي

 از بررسي و با استفاده هاچاه از یک هر در تغییرات

 سفره كل ایستابي سطح در روند تغییرات تیسن روش

زیرزمیني  آب منابع بیالن ارزیابي براي. محاسبه شد

 از نفوذي آب میزان ورودي، جریان میزان منطقه نیز

 كشاورزي، برگشتي هايآب از تغذیه میزان بارندگي،

 ،و همچنین هاسیالب از تغذیه میزان ،صنعت ،شرب

 از تبخیر و زهکشي ها،چشمه وسیله به طبیعي تخلیه

ساله  01دوره یک  در خروجي جریان میزان و آبخوان

بیالن اي محدوده در و (0933تا  0912 )از سال آبي

 . شدمحاسبه  كیلومتر مربع 210 برابر

بر مبناي  استفاده از استوانه مضاعف با :نفوذپذیري -

ن ایبراي  .شدانجام نفوذ پایه در عرصه پخش و شاهد 

در فواصل مركزي افت سطح آب در استوانه  ،منظور

 91و  22، 21، 02، 01پنج، ، سه، دو، یکزماني 

ثبت  ،شدن سرعت نفوذ اي با تکرار الزم تا ثابتدقیقه

محاسبه  2ي طبق معادله كوستیاكوفیو میزان نفوذ نها

 .شد

در حد در عرصه شاهد و پخش  :بافت خاک و رسوب -

برداري شد. فاصل خاكریزهاي اول، دوم و سوم نمونه

، درصد هاي مورد آزمایش شامل: بافتویژگي

منظور بررسي ضخامت د. بهسنگریزه، درصد اشباع بودن

گذاري و بررسي تغییرات عمق ناشي از رسوبخاک 

نقطه اقدام به نصب  02خاک، در طول هر خاكریز در 

اشل شد. از دو پارامتر عمق رسوب و سطح گسترش 

گیري حجم رسوبات نهشته شده رسوب براي اندازه

 .استفاده شد

 یک در یک با استفاده از پالت میزان علوفه مرتعي: -

هاي مختلف در گونه متري به روش قطع و توزین،

متري سطح زمین قطع و پس از سانتي یکارتفاع 

 .شدثبت  درصدها برحسب نمودن و توزین آن خشک

 

 و بحثنتایج 

اي دشت موسیان ماهواره اویرنتایج بررسي تص

در محدوده مورد 0911دهد كه تا سال نشان  مي

تحقیق در فاصله بین دو رودخانه چیخواب و دویرج 

                                                            
2 Kostiyakouf 
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به  سطحي از مناطق باالدست مستقیماًهاي  جریان

-وارد مي دستپائینجاده اصلي، مزارع و روستاهاي 

با توجه به شرایط آب و هوایي و توزیع  ،شود. لذا

تغییرات  سو ونامناسب زماني و مکاني بارش از یک

مکرر و نامنظم مسیر جریان سطحي و امکان وقوع 

كه هاي آني از سویي دیگر، باعث شده است سیالب

هاي صنعتي، كشاورزي، گذاري در بخشسرمایه

ویژه در  به در این منطقهباعث شده دامداري و غیره 

از ریسک اندیمشک(  -باالدست جاده اصلي )دهلران

باالیي برخوردار بوده و هیچگونه فعالیتي در جهت 

توسعه صنعتي، عمراني، زراعي، مرتعي و جنگلي طي 

 (.2شکل ) نشوداین دوره در منطقه انجام 
 

 
 0911اي دشت موسیان سال تصویر ماهواره -2شكل 

 

منطقه   0931اي سال نتایج بررسي تصویر ماهواره

با  0931تا  0911هاي در طي سال ،دهدنشان مي

اجراي طرح پخش سیالب، الگوي جریان در محدوده 

این تغییر  ،در واقعپخش سیالب تغییر كرده است. 

هاي مشرف بر دشت آبراههدلیل قطع  بهجریان الگوي 

ش سیالب اتفاق افتاده است. خاكریزهاي پخ وسیله به

هاي سطحي همچنان در عرصه شاهد جریان ،اینبنابر

-ینئطور نامنظم به جاده اصلي و اراضي پاگذشته به

در عرصه پخش  ،دست جریان دارند. در حالي كه

اي و بیولوژیکي باعث سیالب مجموع اقدامات سازه

هاي الگوي جریان در این قسمت شده و جریانتغییر 

خاكریزها و  وسیله بهشده  صورت كنترلسطحي به

-ميطور منظم در عرصه پخش سرریزهاي احداثي به

 . (9)شکل شود 

از  بعد 0932سال اي هبررسي تصاویر ماهوار

دهد كه عملیات پخش سیالب موسیان نشان مي

 0931سالالگوي جریان در عرصه پخش نسبت به 

كنترل شده و در عرصه  كامالً تغییري نداشته و جریان

در عرصه شاهد همچنان  ،كهشود. در حاليمي پخش

ها بدون كنترل و بدون هیچ مانعي به سمت جریان

بر  تائیدياین موضوع  ،لذا .شوندمي ین رهائاراضي پا

-ميالگوي جریان در عرصه پخش سیالب  ثبات یافتن

 (.4)شکل  باشد

 

 
 0931اي دشت موسیان سالتصویر ماهواره -3شكل 

 

 
 0932اي دشت موسیان سال تصویر ماهواره -4شكل 

 

-به: های كمی ژئوموفولوژیكیبررسی شاخص

در  سطحي بررسي تغییرات كمي الگوي جریان منظور

هاي مورفولوژیکي كمیت روابط بین موسیان، دشت

 نسبت ،، نسبت انشعابسه شاخصاساس  حوضه بر

بر این و تراكم زهکشي مورد بررسي قرار گرفت.  طول

سه شاخص به تفکیک در منطقه شاهد، هر  ،اساس

ات منطقه پخش سیالب قبل و بعد از اجراي عملی

 0ها در جدول نتایج این بررسي. شداجرایي برآورد 

  ارائه شده است.
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نتایج محاسبات نشان داد، نسبت انشعاب، نسبت 

-زهکشي در منطقه شاهد بهطول و شاخص تراكم 

برآورد شده است.  30/0و  90/0، 40/9ترتیب 

ها در عرصه پخش سیالب در این شاخص ،همچنین

هاي قبل از اجراي پخش سیالب و سال 0911سال 

برآورد شد. این نتایج در  2/0و  2، 00/9ترتیب به

مقایسه با نتایج بعد از اجراي پخش سیالب نشان داد 

افزایش یافته است  42/00به میزان كه نسبت انشعاب 

علت اجراي پخش سیالب در منطقه كه این تغییر به

نیز  و نسبت طول تراكم زهکشي ،باشد. همچنینمي

ترتیب بهنسبت به سال قبل از اجراي پخش سیالب 

دهنده ثبات  كه نشاناست،  كمتر شده 42/0و  34/1

 .خیزي منطقه استكاهش سیل و الگوي جریان

 
 رفولوژیک در منطقه شاهد و قبل و بعد از اجراي عملیات پخش سیالبوهاي منتایج بررسي كمیت -1دول ج

 تراكم

 زهکش

 نسبت

 انشعاب
 متوسط طول نسبت طول

 طول آبراهه

 )متر(
 منطقه سال رتبه تعداد رتبه

30/0 40/9 

103121/0  3224/2012  242231 002 0 

0911 

 و

0932 

 شاهد

2132129/0  1113/9211  30023 21 2 

9123200/0  2/2433  92331 1 9 

1320240/.1  9999/2229  22294 9 4 

- 2033 2033 0 2 

9009041/0  مجموع - 934412 - 

2/0  00/9  

312311/0  1113/2229  041433 12 0 

0911 

 پخش سیالب

0330334/0  2219/4441  31301 22 2 

231221/1  2239 20092 4 9 

2122191/4  0203 9193 2 4 

- 1392 1392 0 2 

119/2  مجموع  212400 - 

34/1 42/00 

2313221/0  213/0334  002132 23 0 

0932 
21/0  3/2214  20433 21 2 

1 4191 4191 0 9 

42/0  مجموع  010209 - 

 

: در دینامیک منطقه ی جریانتغییر الگو ثیرات

عملیات  ،ايدست آمده از تصاویر ماهوارهبه ارزیابي نتایج

تغییر  كه دهدنشان مي هاي تهیه شدهو گزارش میداني

و كاربري دینامیک در بسیار مهمي  اثراتالگوي جریان 

 ه است.داشتشرح ذیل موسیان به منطقهاراضي 

 بررسي: و نفوذپذیری كنترل سیالب، تغذیه آبخوان

 كه دهدمي دشت موسیان نشان سطحي جریان بیالن

طور به بر دشت، مشرف ارتفاعات از حاصل باروان حجم

 0/3. است مترمکعب میلیون 1/01 ساالنه متوسط

 عملیات وسیله به آن درصد 22 یا و مکعبمتر میلیون

 حجم این. است شده داده نفوذ و كنترل سیالب، پخش

 را منطقه آبخوان بیالن حجم كل درصد 2/02 معادل

 است توانسته مصنوعي تغذیه عبارتي. بهشودمي شامل

 درصد 42  .دهد افزایش را نفوذ حجم درصد 4/02

 است، مترمکعب میلیون هفت معادل كه باروان مابقي

  دشت سطح در مصنوعي تغذیه عملیات ادامه صورت در

    پروژه عملیات ادامه با ،نمود. بنابراین تزریق توانمي

 آب سفره حجم بر دیگر درصد 2/02حدود  تا توانمي

دهد گیري نفوذ نشان مينتایج اندازه افزود. زیرزمیني

 32/01كه میانگین نفوذپذیري پایه در محل شاهد 

 21/09و در محل پخش سیالب  ساعتبر متر سانتي

دهنده روند كاهشي  كه نشان ،بود ساعت برمتر سانتي

این موضوع یکي از  ،در واقعاست. نفوذپذیري منطقه 

-باعث مي است كه سیالب هاي پخشسیستممعایب 

و فته یاسبت درصد سیلت و رس خاک افزایش شود ن

وسیله مواد معلق موجود در سیالب و منافذ خاک به

مجموعه البته  .شودورود رسوبات ریزدانه مسدود 

اي و بیولوژیکي كه در راستاي پخش عملیات سازه
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از  باروان، مانع خروج سریع شودسیالب انجام مي

حوضه شده و با افزایش زمان ماندگاري آب در سطح 

 یابد.عرصه، مدت زمان نفوذ افزایش مي

 دست آمده برنتایج به: تغییرات بافت خاک و رسوب

برداري خاک در عرصه اساس آزمایشات مربوط به نمونه

شاهد و  ثر از رسوب(أعرصه و محل مت) پخش سیالب

هاي سطحي )تا نشان داد كه تغییراتي كه در بافت الیه

طور عمده مربوط به متري( رخ داده بهسانتي 22عمق 

طوري كه از به بوده است.رسوب از ثر أهاي متمحل

در  لوم در شاهد و عرصه به لومي-شنيبافت  طبقه

 چهار كاهش ثر از رسوب رسیده است.أهاي متمحل

درصدي شن و افزایش همین مقدار سیلت در عرصه و 

درصدي  9/92 درصدي شن و افزایش 3/42كاهش 

هاي درصدي رس در الیه سطحي محل 1/01سیلت و 

در عرصه  ثر از رسوب از نتایج عمده بوده است.أمت

پخش سیالب كاهش ذرات شن و افزایش ذرات ریز 

موجب تعدیل بافت خاک و افزایش  شامل رس و سیلت

اثرات مثبت بعدي چه از نظر قابلیت نگهداري آب و چه 

ي را فراهم یاز نظر افزایش قابلیت استفاده از عناصر غذا

-پائینبا توجه به تجمع رسوبات در نواحي خواهد نمود. 

هاي مکرر عمود بر جهت جریان ریز، شخمهر خاك دست

تواند سیل پس از وقوع هر سیل یا در پایان سال آبي مي

عنوان راهکاري مناسب در جهت افزایش یکنواختي به

 ،اثرات سامانه پخش سیالب مد نظر قرار گیرد. همچنین

تر، از اثرات مضر ینئهاي پا اختالت الیه رسوب با عمق

 كاهد.انباشتگي رسوبات مي

و دینامیک مقایسه وضعیت كاربري : تغییرات كاربری

و  2منطقه قبل و بعد پخش سیالب در جدول 

دهنده  ارائه شده است. نتایج نشان 1و  2 هاي شکل

كشت، احیاء مراتع و افزایش اراضي زیرافزایش سطح 

برداري هاي بهرهو افزایش تعداد چاهكاري علوفه، درخت

عنوان مثال در  باشد. بهميپخش سیالب در منطقه 

ویژه در به هکتار 2401بخش كشاورزي، سطح زیركشت 

پخش سیالب افزایش داشته است، در  ۀشبک دستپائین

، هکتار بركیلوگرم  013بخش تولید علوفه مرتعي 

اصله درخت، در  224030 كاشتدست كاريجنگل

حلقه چاه  12برداري از منابع آب زیرزمیني تعداد بهره

سیالب افزایش  به قبل از اجراي عملیات پخشنسبت 

 داشته است. 

 

 تغییرات درصد و  میزان 0932-0911هاي  طي سال تغییرات كاربريمقایسه  -2جدول 

 برداريهاي بهرهچاه

 )تعداد(

 كاريدرخت

 )اصله(

 تولید علوفه

(kgha-1) 

 ر كشتسطح زی
(ha) 

 سال

31 31111 21 1112 0911 

043 994030 023 01123 0932 

 درصد تغییرات 91 203 901 12

 
 

 (0932 كاربري اراضي دشت موسیان )سال -6شكل  (0911 كاربري اراضي دشت موسیان )سال -5 شكل
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 گیری نتیجه

برخي از مهمترین اثرات تغییر الگوي جریان در 

از: كنترل و  عبارتندموسیان  دشت تغییر دینامیک

هاي خیزي از طریق كنترل و تثبیت آبراههكاهش سیل

اصلي، افزایش ماندگاري جریان آب در سطح حوضه و 

پذیري در نتیجه تغذیه آبخوان، افزایش زمان نفوذ

-كنترل رسوب و تثبیت الیه سطحي خاک و حاصل

 . استخیزي آن 

حاصل از این پژوهش نشان داد كه پخش  جینتا

باعث تغییر الگوي جریان دشت موسیان شده سیالب 

كنترل و تا امکان  شد موجباست و این تغییر الگو 

علوفه  شیافزاكشت،  مهار سیالب، افزایش سطح زیر

، هاي كشاورزي دهي چاهافزایش میزان آب ي، دیتول

منطقه فراهم افزایش منابع آبي  وكنترل احیاء مراتع، 

موید  (2104همکاران ) و Rzaeiنتایج تحقیقات  شود.

از سویي  .باشددست آمده از این پژوهش مينتایج به

هاي با یافته تحقیقاین دست آمده از بههاي افتهی

 Satterlund  (0332)، Bani asadi مانند ندیگر محققا

 ،كرماندر  بمباریک  منطقه آبدر  (،0334)

Bakhtyar اتي قتحقی ایستگاه در (، 0334) و همکاران

در  (،0332) و همکاران Singh ،ان فساگربایگ

 Rahmati  (0331،)و   Sharifi،راجستان هندوستان

 در استان ،Khobfeker  (0333)،گربایگان فسا در

در  Karami (2114) و سیستان و بلوچستان

 . نتایج مشابهي دارد كوهدشت لرستان

اي دشت موسیان تصویر ماهوارهنتایج بررسي 

از  0911هاي سطحي در سال  نشان داد كه جریان

به جاده اصلي، مزارع و  مناطق باالدست مستقیماً

شود. اما با اجراي طرح وارد مي دستپائینروستاهاي 

نتایج ، 0931تا  0911 يهاپخش سیالب در سال

نشان داد در   0931اي سالبررسي تصویر ماهواره

-هاي سطحي همچنان گذشته بهشاهد جریانعرصه 

جریان  دستپائینطور نامنظم به جاده اصلي و اراضي 

كه در عرصه پخش سیالب مجموعه حالي دارند. در

اي و بیولوژیکي باعث تغییر الگوي اقدامات سازه

-هاي سطحي بهجریان در این قسمت شده و جریان

سرریزهاي خاكریزها و  وسیله بهصورت كنترل شده 

بعد از  .شودميطور منظم در عرصه پخش احداثي به

( از اجراي پخش سیالب 0932سال ) 02گذشت 

الگوي جریان در هاي مجدد نشان داد كه نتایج بررسي

نداشته و تغییري  0931عرصه پخش نسبت به سال

شود. كنترل شده و در عرصه پخش مي كامالً جریان

ها بدون همچنان جریان ،در عرصه شاهد كه، در حالي

ین ئكنترل و بدون هیچ مانعي به سمت اراضي پا

ثبات كه یجه گرفت تن توانين مجریان دارند. بنابرای

اجراي عملیات پخش سیالب  ثر ازأمتالگوي جریان 

در منطقه بوده است. این نتایج با نتایج دیگر محققین 

Lane (0321)، Maghsuodi و (2101) و همکاران 

Zahiri   و Jafari (2111) .همخواني دارد  

منظور بررسي تغییرات كمي الگوي جریان در به

هاي مورفولوژیکي دشت موسیان، روابط بین كمیت

 نسبت ،اساس سه شاخص نسبت انشعاب حوضه بر

نتایج  مورد بررسي قرار گرفت. طول و تراكم زهکشي

محاسبات نشان داد، نسبت انشعاب، نسبت طول و 

ترتیب  زهکشي در منطقه شاهد بهشاخص تراكم 

این  ،برآورد شده است. همچنین 30/0و  90/0 ،40/9

 0911ها در عرصه پخش سیالب در سال شاخص

هاي قبل از اجراي پخش  سالو در  00/9ترتیب  به

برآورد شد. این نتایج  2/0و  2، 00/9 ترتیبسیالب به

در مقایسه با نتایج بعد از اجراي پخش سیالب نشان 

افزایش یافته  42/00یزان داد كه نسبت انشعاب به م

علت اجراي پخش سیالب در این تغییر بهاست كه 

نسبت انشعاب در سال  ،همچنینباشد. منطقه مي

در عرصه پخش سیالب كمتر از منطقه شاهد  0911

خیزي بیشتر آن دلیل سیلبوده است و این امر به

کشي نیز تراكم زهنسبت به منطقه شاهد بوده است. 

نسبت به سال قبل از اجراي پخش سیالب كمتر شده 

-كاهش سیل و دهنده ثبات الگوي جریان كه نشان

 Alizadeh هاي این نتایج با یافته. استخیزي منطقه 

(0332)،  Frifteh(0330) و Mahdavi (0333) 

 مطابقت دارد.     

بررسي بیالن جریان سطحي دشت موسیان نشان 

درصد حجم  4/02تغذیه مصنوعي توانسته است  ،داد

 Aazamiي ها، این نتیجه با یافتهنفوذ را افزایش دهد

   Fatehiبه نقل از Bakhtiar (0331) و (2101)

گیري نفوذپذیري اندازه همخواني دارد. نتایج( 0331)

نشان داد كه میانگین نفوذپذیري پایه در محل شاهد 

و در محل پخش سیالب  ساعت بر مترسانتي 32/01
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دهنده روند  بود كه نشان ساعت ربمتر سانتي 21/09

دلیل این است.  نفوذپذیري در عرصه پخش كاهشي

نسبت درصد سیلت و رس خاک  موضوع نیز افزایش

وسیله مواد معلق منافذ خاک بهدر واقع است،  بوده

    موجود در سیالب و ورود رسوبات ریزدانه مسدود 

محققاني  نتایج تحقیقاتنتایج این تحقیق با  شود.مي

 Kamali (0333 ،)Pirani (2111)، Asadiyan مانند

اما مطابقت دارد.  Cekuti Askuei (2114)( و 2113)

اي و بیولوژیکي كه در مجموعه عملیات سازهبا انجام 

مانع توان ميگیرد، راستاي پخش سیالب انجام مي

از حوضه شده و با افزایش زمان  باروانخروج سریع 

ماندگاري آب در سطح عرصه، مدت زمان نفوذ افزایش 

اساس آزمایشات مربوط  دست آمده برنتایج به یابد.مي

برداري خاک در عرصه پخش سیالب و شاهد به نمونه

 هاي سطحينشان داد كه تغییراتي كه در بافت الیه

طور عمده متري( رخ داده بهسانتي 22)تا عمق  خاک

این رسوب بوده است.  از ثرأهاي متمربوط به محل

  Esmaeili nasabو  Mohammadiهاي نتایج با یافته

(2111)، Safavi  (2114)  وSoleimani (2100) 

 مطابقت دارد.
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Abstract 

There are several stream channels in Musian Plain which change surface flow regularly 

as well as cause great damages to the basin’s residents. In order to prevent or reduce the 

risk of flow regime changes, surface flow dispersion on the permeable alluvial fans is 

controlled by implementation of the biological and structural practices. Therefore, in 

this study, two objectives are followed: first, comparison of flow regime changes of 

Musian Plain on the flood spreading and adjacent areas (control area), where there have 

been no structural and biological practices; and then, evaluation of these changes 

impacts in the area’s dynamics and land use. For this purpose, satellite images of 

Landsat 7 and 8, TM, ETM, and ETM
+
 sensors in 1998, 2002 and 2014 were used. The 

relationships between morphological parameters in the control and spreading areas, 

before and after flood spreading were obtained. Then, the effects of flow regime 

changes, as well as, land use dynamics were assessed. Results showed that the structural 

and biological practices are the main factors which change the flow patterns in the study 

area. The relationships between morphological parameters before and after practices 

showed the changes of drainage density index from 1.5 to 1.09 (km/km
2
), as well as the 

bifurcation ratio from 3.11 to 11.45; respectively. It indicates the stable flow regime in 

flood spreading practices rather than the control area. Controling and reducing the 

vlume of flood, means 9.1 MCM annual recharge , decreasing trend of average 

permeability in spreading areas, compare to basic permeability as much as 13.57 and 

17.95 (cm.h
-1

), respectively,
 
reduction of sand particle and increasing of clay and silt in 

flood spreading area compared to the control area, development  of cultivation area up 

to 2410 (ha), rising of forage production by 109 (kg/ha
-1

), the increasing of trees and 

wells as much as 254181 and 62 respectively. Also, floodwater spreading affects on the 

pattern of flow dynamic and land use of the Musian area. 

 

Key words: Bifurcation ratio, Drainage density index, Environmental dynamics, 

Floodwater spreading, Flow regime 
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