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 یدهچک

ناپذیری را در پي داشتته استت     های متعددی همراه بوده و همواره خسارات جبرانحوزه آبخیز نکا در گذشته با سیالب

گتذاری کشتور استت  در    ریزی و سیاستاطالع از نوع کاربری اراضي و تغییرات آن در طي زمان، از موارد مهم در برنامه

و  2936ستا    IRS-1Dو ستنجنده  2963ستا     +ETMتصاویر سنجنده  این پژوهش، کاربری اراضي حوزه آبخیز نکا با

-دست شهر نکا بهشد  سپس، مسیر دو کیلومتری از باال تهیهENVI براساس پردازش رقومي بیشینه احتما  در محیط 

شتد  در   GISوارد محتیط    HEC-geo-RAS منطقته و اححاقیته   TIN و ایجاد 2:2666های پالن با مقیاس وسیله نقشه

روش کتاون در   بندی سیالب با تعیین ضریب زبری بستتر بته  شد و پهنه HEC-RAS افزارها وارد محیط نرمنهایت، داده

سا  مشخص شد  نتایج نشان داد کاربری اراضي کشاورزی،  266و  266، 56، 26، 26های دو، سه، پنج، دوره بازگشت

 22/26ترتیب  درصد افزایش و در مقابل جنگل و مرتع به 32/2و  92/6، 26/2ترتیب   قابل استفاده و شهر بهاراضي غیر

ستط    2963ستیالبي نستبت بته ستا       درصد پهنه 21/29درصد کاهش یافته است و این تغییرات باعث شد  26/2و 

 تری را تحت تأثیر قرار دهد  وسیع

 

 ETM+، HEC-RAS، IRS سیالب، ضریب زبری،های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

تغییرات کتاربری اراضتي یکتي از عوامتل مهتم در      

و انهتدام   تغییر جریان هیدروحوژیک، فرستایش حوضته  

توان با اطتالع از رونتد   تنوع زیستي است  بنابراین، مي

-هتتدایت بتتومتغییتترات کتتاربری اراضتتي در راستتتای  

احعمتل  سمت تعاد  قدم برداشت و عکتس  به ها سازگان

آبخیتتز را بتتا خطتتای کمتتتری   هیتتدروحوژیکي حتتوزه  

   (Pelletreau، 2661سازی نمود ) شبیه

های اخیتر ننتان   در سا  سازگانبومسرعت تغییر 

زده صورت گرفته که امکان سازگاری موجتودات  شتاب

گیترد و  سختي صتورت متي   زنده با تغییرات محیطي به

بترداری از  عدم توجه به تغییرات کاربری اراضي و بهتره 

زدن تعاد  زیستتي یکتي از    دحیل برهم منابع طبیعي به

هتای ستیالبي بتوده استت     عوامل مؤثر در افزایش پهنه

(Mas 2661مکتتاران، و ه )  در متتورد تعیتتین کتتاربری

اراضي و تعیین پوشش اراضي مطاحعات زیادی در ایران 

ای ماننتد  هتای متاهواره  صورت گرفته و استفاده از داده _______________________________________________________________ 

 p.ebrahimi@sanru.ac.irنویسنده مسئو :  *
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ETM، SPOT و IRS هتتا و گونتته نقشتتهدر تهیتته ایتتن

وستتیله بستتیاری از هتتای جریتتان رودخانتته بتته  رژیتتم

 ،Alavipanahمتخصصین مورد تأیید قرار گرفته است )

(  مطاحعات انجام شده در متورد تتاثیر تغییترات    2663

هتای هیتدروحوژیکي   کاربری اراضي با استتفاده از متد   

میزان افزایش ضتریب روانتاب را در ارتبتاا بتا ستط       

ها و توسعه کشاورزی متفاوت اعالم نموده است، جنگل

 انتد هتا ایتن تتاثیر را قابتل توجته دانستته      اما همته آن 

(Saghafian ؛2667 ،و همکتتاران Fohrer  ،و همکتتاران

 .(Jakeman ،2662و  Croke؛ 2662
  Oyli( 2626و همکاران) ستط   تراز رقوم بیشینه 

 19 حتدود  طتو   در مشخص عرضي مقطع 11در  آب

 استتتان در واقتتع کتتارون رودخانتته مستتیر از کیلتتومتر

 از استتفاده  بتا  سپس،  نمودند گیریاندازه را خوزستان

الیه تغییرات کاربری  شده، توحید 2رقومي ارتفاعي مد 

 ستیل  خطر پهنهHEC-RAS افزار  نرم اراضي و قابلیت

 کته  مسکوني مناطق و کشاورزی اراضي میزان و برآورد

 افتاد، برای خواهند مخاطره به سیالب وقوع صورت در

مشتخص و پهنته    یادشده هایبازگشت دوره با سیالب

( بتا  2661)و همکتاران   Yeoکردند   سیالبي را تعیین

بررسي تغییترات کتاربری اراضتي و نقتش آن بتر نتر        

نفوذپذیری خاک دریافتند که یکي از عوامتل متؤثر بتر    

هتای ستیالبي کتاهش نتر  نفتوذ آب در      افزایش پهنه

و  خاک از طریق تغییترات کتاربری اراضتي بته ستمت      

 سوی نامطلوب است 

افتتزار نتترم گرفتتته، هتتای صتتورت براستتاس پتتژوهش 

HEC–RAS   با استتفاده ازGIS   ای و تصتاویر متاهواره

یي باالیي نسبت به تعیین پهنه سیالب با استتفاده  توانا

 هتتای بتتا استتتفاده از دوره تتتوانو متتيرا دارد از داغتتاب 

هتتای بازگشتتت مختلتتر، تتتراز ستتط  آب را در کتتتانا 

-های رودخانهسازه ثیرات ،چنینمه و مصنوعي، طبیعي

تتا   ودنمت  یستاز هیرریز را شبای نظیر پل، کاحورت و س

شتود   ریپتذ  امکتان  یبعتد  صورت سهبندی سیل بهپهنه

(Samani nazari  ،؛ 2626و همکتتارانDehkharqani ،

، Faryadi؛ 2622و همکتتتتتتتاران،  Gichamo؛ 2622

2622 )  

                                                            
1 Triangulated Irregular Network 

(www.gsd.harvard.edu/gis/manual/contours) 

Suriya  وMudgal (2622 نیتتتز ) شهرنشتتتیني و

کاربری اراضي را تتأثیری منفتي بتر فرآینتدهای      تغییر

ه آبخیتز  زحوضته تیروستوالم در حتو   هیدروحوژیکي زیر

و  2(IFM)پارنه ستیل   ند و مدیریت یکاننای دانسته

ستازی متد    همراه شتبیه را بهتغییرات کاربری اراضي 

برای کاهش خطرات ستیل   HEC-RASهیدروحوژیکي 

   دانندمي الزم و ضروری

دهد، دبتي  نتایج حاصل از کاربری اراضي نشان مي

های مختلر رابطه مستتقیمي  بازگشتسیالبي با دوره 

هتای روانتاب ناختاحص و     با تغییرات آن داشته و ضریب

یابتد و ایتن   همراه رسوبات افزایش ميرواناب بیشینه به

در حاحي است کته وضتعیت هیتدروحوژیک در دو دوره    

، Tuanتغییرات کاربری اراضي مورد بررسي قرار گیرد )

2363  )Koutroulis  وTsanis (2626در پتتتتژوهش )   

شتود  خود نتیجه گرفتند، یکي از عواملي که باعث متي 

صورت دقیق صورت نگیرد، عتدم   سازی سیالب به شبیه

های تجربي نظیتر دبتي ستیالب و    سازی شاخصشبیه

 تغییرات کاربری اراضي است  

گرفتتته و نتتتایج دیگتتر  براستتاس مطاحعتتات صتتورت

ستتامانه اطالعتتات جغرافیتتایي و  پژوهشتتگران، تلفیتتق 

 9افتزار ستامانه تحلیتل رودخانته    سنجش از دور با نترم 

تتوان در تعیتین پهنته    بسیار کارآ و مناسب بوده و متي 

ستتیالب و ارزیتتابي تغییتتر کتتاربری اراضتتي از آن بهتتره 

جست  حوزه آبخیز نکتا واقتع در استتان مازنتدران بتا      

هتای  تغییر کاربری اراضي در دهه گذشته دنار آسیب

رو ضرورت دارد تا با مطاحعات فراواني شده است  از این

افزاری در راستای یاری متدیریت  مختلر میداني و نرم

هتای  های آبخیز کشور از طریق تهیه نقشه پهنته حوزه

  های اراضيسیالبي و بررسي تغییرات حاصل از کاربری

 گامي فراتر نهاد 

 

 هامواد و روش

هتای آبخیتز   ا از حتوزه حوزه آبخیتز رودختتانه نکت   

احي  59ْ  26′خزر است و در محدوده جغرافیایي دریای

عتر    97ْ 12′ احتي  97ْ  26′ طو  شترقي و  51ْ  ′11

                                                            
2 Integrated Flood Management 

(www.apfm.info/ifm.htm) 
3 HEC-RAS 

(www.hec.usace.army.mil/software/hec-

ras/hecras-hecras.html) 
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شماحي واقع شده است  این حوضه از شما  بته حتوزه   

های کونک خلیج گرگان، از غرب سو و حوزهآبخیز قره

ستو  به حوزه آبخیز تجن، از شرق به حتوزه آبخیتز قتره   

هتای               گرگان و از جنوب به حوزه آبخیتز تجتن و حتوزه   

شتود  مستاحت ایتن    آبخیز استان سمنان منتهتي متي  

 167مربتع و محتیط آن   کیلتومتر  2322حوضه معاد  

متر  9566ترین نقطه حوضه کیلومتر است  ارتفاع بلند

تترین نقطته   )ارتفاعات شتتتاه کتتتوه( و ارتفتاع پستت    

متر  56)ایستگاه آبلو( حدود  حوضه در منطقه خروجي

 حتدود   متر است -26و در محل اتصا  به دریای خزر 

 93 و مازنتدران  استتان  محتدوده  در حوضته  درصد 72

  استت  شده واقع گلستان استان محدوده در آن درصد

حوزه آبخیز نکارود از نظر تقسیمات ستاختماني ایتران   

شود که جزئي از ناحیه گرگان و دشت آن محسوب مي

-های زمینهای خاص خود از سایر پهنهعلت ویژگيهب

شناسي ایران، مانند ایران مرکتزی و زاگترس متفتاوت    

گرگان و دشت، بین دو گسل اصلي احبرز و  است  پهنه

خزر قرار گرفته که ردیر نسبتا کاملي  -گسل مازندران

هتای رسوبي، آذرین و دگترگوني بته ضخامت از سنگ

های مختلر که در طي دورانکیلومتر است  5/2حدود 

شناسي به دفعات تحت تاثیر حرکتات تکتونیتک    زمین

شناستي  وجتود آمتدن ریختت   قرار گرفته و منجر به به

هتتای ایتتن منطقتته شتتده استتت   کنتتوني رشتتته کتتوه 

(Ebrahimi ،2629 امتتتتتتداد و رونتتتتتد عمتتتتتومي  )

شترق   جنتوب -غترب  های منطقه عمدتا شما  ساختمان

 ( 2است )شکل 

 

 
 (حوزه آبخیز نکارودمنطقه مورد پژوهش ) -1شکل 

 

منظتور بررستي تغییترات کتاربری اراضتي از دو      به

  IRS-1D 2936و   +ETM 2963ای متتاهوارهتصتتویر 

پتتتردازش آن نظیتتتر استتتتفاده شتتتد  مراحتتتل پتتتیش

هتای اتمستفری، ارتفتاعي و هندستي در تتیم       تصحی 

و پتردازش در   GISهتای  و نیز تهیه الیته  ENVIکاربر 

-HECافتزار  برای ورود به نترم HEC-geoRAS محیط 

RAS  در گروهGIS زمان مورد پردازش قرار گرفت  هم

این گروه، عملیات میداني عرصه برای تعیین ضرایب با 

و  HEC-RASافتزاری  زبری مورد نیتاز در محتیط نترم   

بازگشتت دو،  واسنجي مقادیر مورد نیتاز دبتي بتا دوره    

ستتا  تعیتتین و  266و  266، 56، 26، 26ستته، پتتنج، 

برداری شد  همچنتین، از ایستتگاه آبلتو واقتع در     نمونه

متتر از ستط     56ا ارتفاع منطقه بر روی رودخانه نکا ب

دریا، برای واسنجي و مقایسه و ارزیابي ضرایب زبری و 

-هتای تصتمیم   دبي برآوردی استفاده شد  یکي از روش

گیری در باره تعیین طبقه هتر پیکستل روش بیشتینه    

تتر استت  در   های دیگر دقیق احتما  است که از روش

های بستگي ارزشاین روش، میزان کمي واریانس و هم

یفي نوارهای مختلر بترای منتاطق نمونته محاستبه     ط

شود و از همین ویژگي برای ارتبتاا یتک پیکستل    مي

هتای تعیتین شتده     بندی نشده به یکتي از گتروه  طبقه

 شود  استفاده مي

هتای  در این روش برای بررسي نحوه توزیتع ارزش 

های طیفي و احتما  آماری یک پیکسل با یکي از گروه

( 2ریانس و بردار میتانگین )رابطته   نمونه، از ماتریس وا

(Alizadeh Rabii ،2333)  شتتود و بتتا استتتفاده متتي

( مقتادیر ضتریب زبتری    5( احتي ) 2استفاده از روابتط ) 

 شود  مناسب حاصل مي
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که در آن،  /
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P X W  احتما  تعلق به طبقه

بوده، 
i

 ماتریس کوواریانس برای طبقهi،
i

  بردار

i ،میانگین برای طبقه i
x  بردار اختالف و

 
T

i
x  بردار  i

x  صورت منتقل شده از به

 طرف دیگر رابطه است 

منطقتته تعلیمتتي بتترای پتتنج   292بتتا استتتفاده از 

کاربری با پراکنش مناستب در ستط  حوضته کتاربری     

جنگل، مرتع، شهر، زراعت و باغ و مناطق فاقد پوشش 

 Maximum روش به بندی طبقهپردازش در مرحله پس

Likelihood  تترین  تعیین شد  این روش یکي از دقیتق

، Alavipanahبندی پیکسل پایه است )های طبقهروش

( بعد از 2666، و همکاران Rezaei Banafsheh؛ 2663

این مرحله صحت ارزیتابي از طریتق تتیم عملیتاتي در     

یط گیری در محت کارها برای بهعرصه، کنتر  شد و الیه

HEC-geoRAS  به محیطGIS      ارستا  شتد تتا پهنته

هتای  سیل محاستبه شتود  در نهایتت براستاس معیتار     

صحت کلي، ضریب کاپا، دقت کاربر و دقت توحیدکننده 

همراه طبقات مختلر بندی تصاویر بهمیزان دقت طبقه

کاربری اراضي محاسبه و رقوم ارتفاعي سیل و پهنه آن 

عیین ضریب زبری حاصل کارگیری از روابط تو دقت به

 شد  

در این روش ضریب مانینگ کل در آبراهه روش کاون: 

آیتد  دستت متي   دشت از رابطه زیر بته  اصلي و یا سیالب

(Acement و Schneider ،2365:) 

1 2 3 4( )bn n n n n n m       (2)  

bکه در آن، 
n      ضریب مانینتگ پایته کته براستاس

دهنتتده جتتداره آبراهتته و یتتا  متتواد تشتتکیلبنتتدی دانتته

1شتتود، دشتتت تعیتتین متتي ستتیالب
n  ضتتریب مانینتتگ

نظمي سط  آبراهته اصتلي و یتا    تعدیلي برای درجه بي

2ستتیالب دشتتت، 
n   ضتتریب مانینتتگ تعتتدیلي بتترای

3تغییرات مقاطع عرضي، 
n  ب مانینتگ تعتدیلي   ضتری

ضتریب اصتالحي زبتری     mبرای موانع آبراهه اصلي و 

 باشد  رودی آبراهه اصلي مي براساس درجه پیچان

 

 نتایج و بحث

نشتان   2در جدو   ENVIافزار نتایج حاصل از نرم

دهد که صحت کلي تصاویر از میتزان ضتریب کاپتا    مي

ای بتا  که تصاویر متاهواره بیشتر است و بیانگر آن است 

های کاربری اراضي دقت قابل قبوحي قادر به تهیه نقشه

است  معموال مقادیر حاصتل از صتحت کلتي بیشتتر از     

کته  آید، ایتن در حتاحي استت    دست ميبهمقدار واقعي 

مقتتادیر ضتتریب کاپتتا میتتزان دقتتت را نستتبت بتته یتتک 

، Mason و Liuنمایتد ) بندی تصادفي محاسبه مي طبقه

2663). 

 
IRS(2936 ) بندی در تصاویر نتایج کلي دقت طبقه -1جدول 

 Landsat  (2963)و

 تصویر ردیر
 سا 

 تصویر

 صحت کلي

)%( 

 ضریب

 کاپا

2 Landsat 2963 3675/39 6365/6 

2 IRS 2936 6626/32 6666/6 

 

بندی ارتبتاا  ضریب کاپا و صحت کلي با کل طبقه

مکتاني طبقتات بیتان    دارند و اطالعاتي در مورد توزیع 

صتورت مجتزا   منظور برآورد دقت طبقات بهکند  بهنمي

های دقتت کتاربر و توحیدکننتده محاستبه شتد      پارامتر

 ( 2)جدو  

 
 IRS(2936) دقت تصاویر و دقت کاربر در تصاویر  -2جدول 

 Landsat  (2963)و

IRS Landsat 

دقت 

کاربر 

)%( 

دقت 

تصاویر 

)%( 

 طبقه

دقت 

کاربر 

)%( 

دقت 

تصاویر 

)%( 

 طبقه

91/62  

26/65  

 

51/67  

32/32  

36/67  

66/62  

13/32  

 

63/67  

12/36  

56/69  

 کشاورزی

غیرقابل 

 استفاده

 مرتع

 جنگل

 شهر

63/63 

62/32 

 

63/63 

37/36 

52/62 

55/66 

36/32 

 

75/39 

57/36 

21/67 

 کشاورزی

غیرقابل 

 استفاده

 مرتع

 جنگل

 شهر

 

دهد کته در  نشان مي 2و  2نتایج حاصل از جدو  

نستبت بته    IRSمجموع دقت نتایج حاصتل از تصتاویر   

تتر استت  بتا ایتن وجتود      پایین+Lansat ETM تصاویر 

هتم نزیتک    صحت کلي و ضریب کاپای تصاویر بسیار به

توان این دو تصویر را با هتم مقایسته نمتود     است و مي

مشاهده  9درصد تغییرات کاربری اراضي نیز در جدو  

در بختش کشتاورزی،    2936شود که تصاویر ستا   مي

قابل استفاده، روند افزایش مناطق شهری و اراضي غیر 
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و در قسمت جنگل و مرتع روند کاهشي را نستبت بته   

دهد  با استفاده از ضرایب نشان مي 2963تصاویر سا  

 HEC-geoRASهتتای اححاقیتته  معادحتته کتتاون و داده 

 ( 2)شکل سازی شد پروفیل رودخانه نکا شبیه

 
 IRS روند تغییرات کاربری اراضي در تصاویر  -3جدول 

 Landsat  (2963)و (2936)

 

دست آمده از نقشه کاربری اراضي اساس نتایج بهبر

اراضتي   2936و  2963مربوا به سا   GISدر محیط 

، 26/2ترتیتب    قابل استفاده و شتهر بته  کشاورزی، غیر

درصد افزایش و در مقابل جنگل و مرتع  32/2و  92/6

درصد کتاهش از تغییترات را    26/2و  22/26ترتیب  به

به خود اختصاص دادند  پس از بررسي ضترایب زبتری   

در معادحه شزی تتابعي از رابطته سترعت و مشخصتات     

اره ویسبا  تابعي از زبتری نستبي جتد   -جریان، دارسي

ترین عامل مؤثر در آن بعد که مهمرودخانه، سرعت بي

سرعت برشي است و جداو  تعیین ضرایب زبری نتاو   

 1هتای متذکور در جتدو     و کاون، دبي دوره بازگشتت 

و مقتدار   9مشخص شد و روش کاون با توجه به شکل 

 حاکي از دقت باالتری برآورد شد   3666/6بستگي هم
 

 

 

 

 

 
  رودخانه مورد مطاحعه و مسیر جریانپروفیل  -2شکل 

 

 
دبي محاسبه شده به روش کاون و دبي ایستگاه  -3شکل 

 مشاهداتي

 

 گیری شده حاصل از ایستگاه آبلو به مترمکعب بر ثانیهدبي محاسبه شده براساس ضرایب زبری مختلر و مقایسه با دبي اندازه -4جدول 

 دبي برآوردی ویسبا  -دارسي  شزی بعدسرعت بي کاون ناو بازگشت )سا (دوره 

2 26/263 96/65 5/56 29/269 22/229 22/36 
5 26/266 63/213 67/66 15/256 25/262 26/225 

26 57/262 62/266 66/36 26/236 67/263 66/276 
25 22/266 57/266 29/217 257/215 92/252 21/227 
56 92/936 3/913 62/261 99/916 22/962 3/969 
266 92/126 29/936 75/236 23/963 23/936 26/979 
266 23/162 92/116 72/216 67/162 66/196 56/121 

 

افتزار   پس از تعیین پروفیتل، نتتایج حاصتل از نترم    

HEC-RAS     ،26، 26با دوره بازگشتت دو، سته، پتنج ،

سا  مشخص شتده و دبتي بحرانتي،     266و  266، 56

نتتایج حاصتل از    زیر بحراني و فوق بحراني ححاظ شتد  

هتای مختلتر   محاسبات ستطو  آب در دوره بازگشتت  

انتقا  پیدا کرد و پهنه ستیالبي   GISمجددا به محیط 

 1در هتتر دوره تعیتتین شتتد کتته دو دوره آن در شتتکل 

دارد های پژوهش بیان ميیافته نمایش داده شده است 

که بختش اعظتم تغییترات کتاربری اراضتي در زمینته       

کاهش درصد منتاطق جنگلتي و تبتدیل اراضتي قابتل      

استفاده به مناطق غیر قابتل استتفاده و بتایر استت  از     

هتای  بازگشتت گیری با دورههای سیلسوی دیگر، پهنه

درصد 

تفاضل 

 تغییرات

 )*افزایش(

IRS Landsat 

جمع 

طبقه 

 )درصد(

 طبقه

جمع 

طبقه 

 )درصد(

 طبقه

26/2* 

92/6* 

 

26/2- 

22/26- 

32/2* 

66/5 

72/19 
 

65/2 

61/11 

63/1 

 کشاورزی

غیرقابل 

 استفاده

 مرتع

 جنگل

 شهر

69/2 

92/97 

 

62/9 

37/51 

36/2 

 کشاورزی

غیرقابل 

 استفاده

 مرتع

 جنگل

 شهر



  62/   نکارود: موردی مطاحعه ،GISو  RS محیط در سیالبي های پهنه بر آن نقش و اراضي کاربری تغییر بررسي

و  Yamaniمشتاهدات  مختلر روند افزایشي را نظیتر  

 دهند  ( نشان مي2622) همکاران

مربع از اراضي با ستیالب  متر 66522در این میان 

 632296ساحه،  مترمربع با سیالب سه 67912دوساحه، 

مترمربتتع بتتا  62376ستتاحه،  مترمربتتع بتتا ستتیالب پتتنج

و  26مترمربتتع بتتا ستتیالب  65192ستتاحه، 26ستتیالب 

 32751ستاحه،  56مترمربع با سیالب  63192ساحه، 56

مربتع بتا   متتر  35753ستاحه و  266مترمربع با ستیالب  

 ساحه به زیر آب خواهند رفت  266سیالب 

همچنین، با مقایسه تغییترات کتاربری اراضتي بتر     

میتزان  بته  2936و  2963گیری در دو دوره پهنه سیل

درصد افتزایش ستط  ستیالبي وجتود خواهتد       21/29

ریتق تناستب   داشت  درصد افزایش سط  ستیالب از ط 

 266گیری با دوره بازگشت  میان بیشترین سط   سیل

-عنوان بیشینه سط  ستیالبي در هتر دوره بته   سا  به

-مساحت هر دو عملکرد را به متر 5دست آمد  جدو  

 کند مربع و درصد ارائه مي
 

 
ساحه در 266بازگشتر در دوره گیهای سیلپهنه -4شکل 

 2936و  2963های  سا 

 
و  Farajiهمانند نتایج دیگر محققتان ) این پژوهش 

( نقش 2626 ،و همکاران Ghorbani؛ 2663، همکاران

هتای ستیل حتایز اهمیتت     کاربری اراضتي را در  پهنته  

ترین دالیل رونتد افتزایش وقتوع    دانسته و یکي از مهم

سیل را کاهش سط  جنگلتي و تبتدیل آن بته اراضتي     

ستط    ( که با افتزایش Viessman، 2337داند )بایر مي

 2963درصد نسبت بته ستا     21/29میزان  سیالب به

شتود   کاربری اراضي بیشتر مشخص مينقش تغییرات 

رسد الزم است  نظر ميپایه مشاهدات این پژوهش به بر

تا تغییر کاربری اراضي و پهنته ستیالب در دو منطقته    

مشابه صورت پذیرد تا نقتش کتاربری اراضتي و ستط      

تتوان  رو متي و از ایتن  گیتری مقایسته شتود   وقوع سیل

ای و سیاستتي کشتور را در راستتای    های توسعهبرنامه

 های آبخیز متمرکز نمود حل مشکالت حوزه
  

های معین شده و گیری با دوره بازگشتپهنه سیل -5جدول 

 مربع و درصدگیری به مترسط  سیل
سا 

2963 

 دوره    

 بازگشت    

گیری به سیل پهنه

 مترمربع

گیری به سیل پهنه

 درصد

2 76112 76/27 

9 71695 66/26 

5 76536 69/26 

26 62597 32/23 

25 67517 62/22 

56 63226 62/22 

266 62255 92/22 

266 69663 62/22 

 266 16/971262 مرز سیالبي

سا 

2936    

 دوره     

 بازگشت      

گیری به سیل پهنه

 مترمربع

گیری به سیل پهنه

 درصد

2 66522 77/26 

9 67912 22/23 

5 63229 62/23 

26 62376 53/26 

25 65192 93/22 

56 63192 93/22 

266 32751 26/29 

266 35753 35/29 

 %266 16/933262 مرز سیالبي
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Abstract  

Neka watershed is associated with a large number of floods from the past, and had 

irrecoverable damages. Land use and its changes is one of the most important 

factors in country planning and policy making. In this research, land use map of 

year 2000 was prepared for Neka watershed by ETM
+ 

images of 2000 and IRS 1D 

images of 2011 based on digital processing of maximum probability in ENVI 

environment. Then, 2 km path upstream to Neka city was entered to GIS 

environment by 1:1000 scale plane maps and creating regional TIN and HEC-geo-

RAS attachment. Finally, all data were imported to HEC-RAS software and 

flooding zonation was determined based on determination of roughness coefficient 

for two, three, five, 10, 20, 50, 100 and 200 return periods with Cown method. 

Results demonstrated that agricultural lands, Useless lands and municipal lands 

have been increased by 2.27, 7.31 and 1.91 percent, and forest and rangelands have 

been decreased by 10.22 and 1.27 percent respectively. These changes caused an 

increase of 13.14 percent of flooding zone in year 2011 compared to year 2000. 
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