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 چکیده

 
 فیزیکی گسترش شهرنشین، تجمعی شدید جمله افزایش از زیادی تحوالت اخیر دچار هایسال در حوضه شهری دامغان

است که این امر  شده های مسکونیکاربری به آن تبدیل و های سبزرفتن فضای بین از ، روستایی و شهری هایگاهسکونت

های انسانی یکی . تغییرات کاربری اراضی در اثر فعالیتشده استگرفتگی متعدد در محدوده شهری منجر به سیالب و آب

ای های ماهوارههایی که دادهها و قابلیتباشد. با توجه به مزیتای میای و توسعهریزی منطقهرنامهاز موضوعات مهم در ب

 تغییرات آشکارسازی تواند کمک شایانی به شناسایی و کشف این تغییرات نماید. لذا جهتدارند، این تکنولوژی می

لندست و برای محاسبه وضعیت  ایماهواره OLIسنجده  2015و   ETM+ سنجنده 2003سال  تصاویر از اراضی کاربری

نشان داد که صحت کلی و ضریب کاپای  هااستفاده شده است. ارزیابی USISMگرفتگی حوضه شهری دامغان از روش آب

باشد. نتایج مشخص کرد که درصد می 0.74و  80برابر  OLIدرصد و  0.67و  75ترتیب به ETM+بندی شده نقشه طبقه

ای که بر وسعت اراضی مسکونی و تجاری گونهاند، بهشده اضی فضای سبز به اراضی مسکونی و تجاری تبدیلاربسیاری از 

درصد افزوده شده است. همچنین وسعت اراضی کشاورزی افزایش و وسعت مناطق بایر کاهش یافته  28سال  12طی 

 است.

 

 ای، فرورفتگی، تغییرات کاربری اراضیی ماهوارههاشهری، داده آبگرفتگی-رگبار سازیشبیه روش :های کلیدیواژه

 

                                                      
   .ایران سمنان، سمنان، استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت بخش: مسئول نویسنده آدرس - 1

mailto:e.yousefi.m@gmail.com
mailto:gh.vahabzadeh@sanru.ac.ir
baghajani
Typewritten text
10.22092/lmj.2020.128336.209



 اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آبگرفتگی شهری )مطالعه موردی: حوضه شهری دامغان( / 240

 مقدمه

و ترین سیالب در طول تاریخ پرهزینه

 در میان مخاطرات طبیعی بوده استپرخطرترین، فاجعه 

(. خطر وقوع سیل در طی 2012)هی فینگ و همکاران، 

ویژه از زمانی که بسیاری از است، به یافتهیشافزازمان 

های سیالبی را صادر در دشت وسازساختکشورها مجوز 

کرده و حتی از رشد تجاری و مسکونی در این مناطق 

 ینپوشش زم ییراتتغ (.2008)کاسکی،  اندحمایت کرده

اثر  ترینیدیعوامل، کل یرسا یندر ب یو کاربری اراض

از  یزحوزه آبخ یدرولوکیکیه را بر روی عملکرد داریمعن

و همکاران،  ینیسنگچ یمی)کر دارند یلجمله رواناب و س

از  یناش یو مال یخسارات جان یشیروند افزا (.1399

 نیمهندس در جهان ریچند دهه اخ یط البیجاری شدن س

مربوطه را بر آن داشته است که  نیمتخصص گریآب و د

های ستمیس ،یاضیهای رچون مدل یبا اتکا بر ابزار مدرن

نو جهت  ایسنجش از دور چاره و ییایاطالعات جغراف

در اغلب . شندیندیب یعیطب دهیپد نیا تیرینترل و مدک

های گرفتگی شهری با استفاده از مدلها، آبپژوهش

و )کیو  انجام گرفته است و هیدرودینامیکی کییهیدرولوژ

, مارک و 2000, هسو و همکاران، 2000همکاران، 

, یو و لند، 2006, پارادیپ و همکاران، 2004همکاران، 

, آماگوچی و 2012وی و همکاران،  ,2008, ژائو، 2007

بر مبنای  های فوق )دسته اول(،این مدل(. 2012همکاران، 

انی و مکانی رواناب را تواند تغییرات زمفیزیکی بوده و می

و بوده در عوض دارای یک گام زمانی کوچک  کند برآورد

-دسته دوم شامل مدل .نیازمند است زیادیه داده ورودی ب

سازی قدار نهایی آبگرفتگی را شبیههایی است که فقط م

های محاسباتی آنها بر مبنای بیالن آب کند. الگوریتممی

-و تبادل آب توسط گرانش و توپوگرافی انجام می بوده

کراپکا ) 2MIRF هایمدلهای دسته دوم شامل مدلشود. 

، و همکاران گلدبای) 3MSRF؛  (7200، و همکاران

چن و ) 4GUFIM؛ (8200، و همکارانلوم  , 8200

                                                      
2 - Rapid Flood Inundation Model 

3 - Rapid Flood Spreading Model 

4 - GIS-based Urban Flood Inundation Model 

( و 1420و همکاران،  زنگ) 5FCDCو  (2009، همکاران
6USISM  ،ها . مزیت این مدلهستند( 2014)زنگ و پان

 ست.ا هاسرعت باالی محاسبات و توانمندی کافی آن

 کاربری تغییرات آشکارسازی زمینه در زیادی هایپژوهش

 هایداده از استفاده با شهر فیزیکی گسترش و اراضی

 صورت جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش

, بوری و همکاران، 2012)آدامی و همکاران، است  گرفته

 (.2016 ،و جورج 2016, سیدهو و همکاران، 2015

 بر اراضی کاربری تغییر ( تأثیر1391و همکاران ) کاظمی

شیراز را  بستانک سیلخیزی در حوضه آبخیز تنگ پتانسیل

ساله، نشان داد  18دوره  این یدر ط بررسی کردند. نتایج

بر  آن تأثیر و گرفته صورت اراضی کاربری که در تغییرات

حوزه مذکور نه درصد ، سیلخیزی بالقوه روی تغییرات

( مدیریت و 1393مافی و همکاران ) بود. شده خیزترسیل

های شهری با استفاده از سیستم اطالعات دفع رواناب

ر اهواز مطالعه کردند. در منطقه بک شه( GIS)جغرافیایی 

 کم شیب علت به منطقه این نتایج تحقیق نشان داد که در

 به آب پمپاژ امکان زیاد هزینۀ علت به و ثقلی تخلیۀ امکان

 هایتحلیل از استفاده با ولی ندارد، وجود کارون رودخانۀ

GIS تخلیۀ برای ها خیابان بر منطبق طبیعی مسیر بهترین 

 پیشنهادی شبکۀ نقشۀ هایت،ن در و شد مشخص رواناب،

 .گردید ارایه مطالعه مورد منطقۀ از سطحی هایآب دفع

 تغییرات اثر ( بررسی1395برون )رحیمی و رحیمی داشلی

ایران را  شمال در سیالب بر اراضی کاربری و اقلیمی

ساله،  20انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد طی دوره 

که با توجه به نقش  ها تغییر کردهجنگل به سایر کابری

پوشش گیاهی در ایجاد رواناب، این تغییر کابری منجر به 

های بزرگ در حوضه افزایش رواناب و رخداد سیالب

ای که در زمینه هع( مطال1396سبزقبایی و همکاران )شد. 

 استفاده قائم شهر با اراضی کاربری تغییرات آشکارسازی

جغرافیایی  تاطالعا و سیستم دور از سنجش هایروش از

انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اراضی کشاورزی 

-جنگل و پهنه آبی به اراضی باغی و مسکونی تبدیل شده

                                                      
5 - Flood-Connected Domain Calculation 

6 - Urban Storm-Inundation Simulation Method 



 241 / 1399/  2/ شماره  8ریت اراضی/ جلد نشریه مدی

سال  15ای که بر وسعت اراضی باغی طی اند به گونه

به ( 1397و همکاران ) کریمی افزوده شده است. 26/27

 معابر در گرفتگیآب خطر جغرافیایی تحلیل و مقایسه

 نقشۀ .پرداختند AHPFuzzyبا استفاده از مدل  ریشه

 تعیین و هازیرحوضه رواناب ارتفاع فضایی پراکنش

 کرمان شهر مختلف مناطق سطح در معابر گرفتگیآب

 را معابر گرفتگیآب خطر بیشترین 3 منطقۀ که داد نشان

کریمی فیروزجایی و همکاران  .دارد شهر سطح در

 و اراضی کاربری یراتتغی بینیپیش و ( پایش1397)

 با 1419-1364زمانی  دوره بابل در شهر فیزیکی گسترش

 نتایجلندست انجام دادند.  زمانه چند تصاویر از استفاده

 ساخته اراضی از فاصله با افزایش کند کهمی بیان پژوهش

 کاهش چشمگیری اراضی کاربری تغییرات میزان شده

 سامانه از استفاده با( 2014) پن و زنگ .است داشته

 گرفتگیآب سازیشبیه به (،GIS) جغرافیایی اطالعات

 چین هاربین شهر در گانگنان منطقه در رگبار از ناشی

 عنوان به روش، این در زمین هایفروافتادگی. پرداختند

 حوضه، رواناب کل سطح و گرفتگیآب اصلی هسته

 بین جریان جهت و فروافتادگی هر ذخیره حجم حداکثر

 در گرفتگیآب نهایی سازیشبیه در همه هافتادگیفروا این

 روش که که داد نشان هاآن تحقیق نتیجه .شد گرفته نظر

 منطقه در گرفتگیآب نهایی هایمکان تواندمی مذکور

 به را گرفتگیآب سطح و عمق و شناسایی را شهری

 در( 2016) همکاران و پروچزموال. نماید محاسبه سرعت

 یک شهری سریع سیالب تحلیل و تجریه برای تحقیقی

 ارائه (GBM) جغرافیایی اطالعات سامانه مبنای بر مدل

 که داد نشان GIS مختلف های الیه همپوشانی. کردند

( 1) به است مربوط سیالب باالتر سطوح با مناطق

-جریان تأثیر تحت که هاییبخش( 2) یا و هافروافتادگی

 نقشه روی وحوض به که اندشده فشرده آب روزانه های

 گرفتگیآب نقاط نقشه هاآن همچنین اندشناسایی قابل

با  .کردند تهیه کریجینگ روش بار را نظر مورد رگبار

 تحوالت دچار حوضه شهری دامغانتوجه به اینکه، 

 گسترش شهرنشین، جمعیت شدید جمله افزایش از زیادی

 گسترش و روستایی و شهری هایگاهسکونت فیزیکی

منجر به  ،این امر فلذااست  شدهها سال شهر در این

و بروز شهری  محیطگرفتگی متعدد در سیالب و آب

 نیهدف از ا ؛ لذاباشدمیای برای ساکنین مشکالت عدیده

 وضعیت بر اراضی کاربری تغییرات اثربررسی  ،تحقیق

 روش با ،ناشی از رگبار )عمق، سطح و حجم( گرفتگیآب

USISM باشدمی زمانی بازه دو در. 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 و درجه 54 تا دقیقه 18 و درجه 54 بین دامغان

 و درجه 36 تا دقیقه 8 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه 22

 در دامغان شهر. است گرفته قرار شمالی عرض دقیقه 11

 70 و سمنان شرق کیلومتری 120 در و البرز جنوبی دامنه

 موقعیت .است شده عواق شاهرود غرب کیلومتری

مطالعه نسبت به استان و کشور در  مورد منطقه جغرافیایی

 مساحت اعظم قسمت نشان داده شده است. 3شکل 

 کوهستان را دیگر قسمت و دشت را دامغان شهرستان

 به غرب شمال از دامغان دشت شیب .دهدمی تشکیل

 کویر دشت سمت به جام، چاه از که است شرق جنوب

 کم هایکوه اینکه تا شودمی کاسته آن تفاعار از هم باز

 دشت از را دامغان دشت یا چاله جنوب، در واقع ارتفاع

 وقوع مناطقی چنین هایویژگی از یکی .کندمی جدا کویر،

 بطوریکه باشدمی باال شدت و کوتاه تداوم با هاییبارندگی

 منطقه در سال از روز چند عرض در ساالنه بارندگی کل

 . رددگمی نازل
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 محدوده مطالعاتی در هواشناسی هايایستگاه موقعیت -4 شکل   منطقه مورد مطالعه ییایجغرافموقعیت  -3شکل 

 

 های مورد استفادهداده

 به متعلق هواشناسی هایایستگاه از ایمجموعه

 کشور، شبکه هواشناسی سازمان و نیرو وزارت

 تشکیل را منطقه در موجود هواشناسی هایایستگاه

 سینوپتیک، هایایستگاه شامل مجموعه این دهندمی

 مطالعاتی محدوده در. باشدمی باران سنجی و تبخیرسنجی

 باشدمی واقع هواشناسی ایستگاه 11 از بیش آن، اطراف و

 2300 تا سینگ ایستگاه در متر 886 از هاایستگاه ارتفاع

 نشپراک است. نحوه متغیر شهمیرزاد ایستگاه در متر

برای تعیین  .است شده داده نمایش 4 شکل در هاایستگاه

هوتشناسی موجود در ایستگاه از تنها بارش  حجم اصلی

واقعه  از چهارشده است.  استفاده دانشگاه آزاد() منطقه

 سازیشبیه در USISMجهت بررسی کارایی روش  رگبار

زمان  مدت به وقایع این انتخاب شده است.آبگرفتگی 

 ساعت اول متفاوت در بارش مقادیر با اعت،س حدود دو

تنها  دانشگاه آزاد از آنجا که .است دوم ساعت در و

منطقه کوچک مورد این ( هکتار 2500ایستگاه بارش در )

 به عنوان بارش متوسطتواند لذا بارش می مطالعه است،

، نقشه با مقیاس ورودیتوپوگرافی نقشه  .گردداستفاده 

 تراز را به ، ما نقشه خطوطتشهر دامغان اس 2000/1

DEM   مثلثی نامنظم بر شبکهمبتنی (TIN)  تبدیل، و

 نرم افزارسه بعدی ه و تحلیل یسپس با استفاده از تجز

(3D Analysis) DEM مبتنی بر TIN  بهرا DEM 

  کنیم.تبدیل می متردو رزولوشن  با (Raster) شطرنجی

 

 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی

روش نظارت شده و  از حاضرتحقیق  در

 تصاویر بندیطبقه جهت احتمال حداکثر روش لگوریتما

 1382در سال  7لندست  ماهواره ETM+سنجنده 

شد.  استفاده 1394سال  در 8 لندست تصاویر از همچنین

 علت )به 6جز باند به 8 تا 1 باندهای در باندی ترکیب

 زنی 8 تصاویر لندست در و 7متفاوت( لندست  ماهیت

 با در نهایت گرفت. انجام 7 باند جز به 8 تا 2 باندهای

 به اقدام حوضه شهری دامغان پلیگونی مرز از استفاده

 کاربری هایکالس بعد مرحله در گردید. برش تصاویر

 و میدانی بازدید به توجه با مطالعه مورد در منطقه اراضی

 این گردید. انتخاب ای ماهواره تصایر چشمی روی سیرفت

مناطق مسکونی شامل  یکاربر کالس شامل چهار هاسکال

 وها ارضی جنگلی و پارک ،کشاورزی ی، اراضو تجاری

در این سناریو جهت تعیین  .دیگرد یبندطبقه بایر یاراض

گرفتگی ابتدا نقشه کاربری شهری در دو بازه وضعیت آب

با استفاده از متوسط زمانی متفاوت تهیه گردید، سپس 
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مناطق نفوذپذیر،  CNمقدار یرقابل نفوذ و درصد مناطق غ

های تجاری، صنعتی و مسکونی برای کاربری CNمقدار 

در ادامه با  که مقادیر ترکیبی هستند به دست آوردیم.

گرفتگی در دو ترکیبی منطقه، وضعیت آب CNاستفاده از 

 .ازه زمانی مذکور محاسبه و ارایه گردیدب

 

 محاسبه رواناب

به صورت  تواندیعه رگبار ماز واق یآب النیب

 :نشان داده شود 1 معادله

 (1)                                  sR R S E   

 (متریلیم) یمقدار رواناب سطح:  Rsآندر  که

R :(متریلیمقدار کل رواناب )م 

S :(متریلیفاضالب )م ستمیمقدار از رواناب س 

E :(متریلی)م ریمقدار تبخ 

واحد سطح  در ریتبخ ،یشهر طیدر مح نکهیا لیدله ب

سه  اریرگاز یک  یدرصد حجم کل بارندگ 5/0 بایتقر

 تبخیر، گرفتن نادیده با(، 2001)آپیروماناکول،  است هروز

 :نمود بیان 2 معادله صورت به تواندمی را 1 معادله

 (2               )                              sR R S   

)ام کویین،  شودیم هیمحاس SCS رواناب با روش کل

  (2003و وودوارد و همکاران، 1982

(3                         )           
2( 0.2 )

( 0.8 )

P Sr
R

P Sr





 

(4                     )           
25400

( 254)Sr
CN

   

 P :(متریلیمقدار بارش )م 

Sr :(متریلی)مخاک حداکثر رطوبت  ینگهدار لیپتانس       

CN :رواناب  یشماره منحن 

 

 گرفتگیمحاسبه آب

 در هر یآبگرفتگ وضعیتمحاسبه  یبرا

مشخص و پس از آن  فرورفتگیهر  سطحابتدا  ،فرورفتگی

. سپس شدمحاسبه  فرورفتگیهر  یبرا یرواناب سطح

به  هافرورفتگیاز  ی)برخ "با تراز باال فرورفتگی" تیوضع

شود، اگر  یدچار آبگرفتگ دتوانیم یمحل یتوپوگراف لیدل

( و باشدنقاط  سایر از باالتر فرورفتگی ارتفاع متوسط هچ

)ین و همکاران،  گردیدمحاسبه  هافرورفتگیبین  ارتباط

 هایرواناب، با این روش در محاسبه آبگرفتگی (.2010

اگر ؛ داول را پر کن یح فعلسط هایفرورفتگی دیبا یسطح

به سمت  مازادد، آب ش سرریزاز آب  فرورفتگی کی

 یبرا ،ین؛ بنابراابدییم انیدست جرنییپا فرورفتگی

 زین هافرورفتگی نیب یوستگیرابطه پ ،یمحاسبه آبگرفتگ

 DEM با استفاده از هافرورفتگیمشخص شد. سپس، 

 کیمه . در اداگردیدمحاسبه  ی،اصل DEMی پرشده منها

 یرا( بهر نقطه زشیگانه رجهات هشت) D8 تمیالگور

با توجه به  زیحوضه آبخ میو تقس انیمحاسبه جهت جر

)زنگ و  شددست استفاده  نییرتبه، از باالدست به پا

 1در شکل  انیجر رینقشه مس ریتصو (.2014همکاران، 

 .نشان داده شده است

هر فرورفتگی  یبرا یسطح یهارواناب حجم

 :شودیمحاسبه م 4س رابطه بر اسا

 (5       )              * ( )*i S i iV R A R S A   

 زیسطح حوضه آبخو  یرواناب سطح حجم

 رواناب .باشدیم Ai و Vi به ترتیب فرورفتگیبرای هر 

 یبا سرعت متوسط زهکش توانیرا م (S) فاضالب ستمیس

حجم رواناب  ما. آب در مدت زمان رگبار برآورد کرد

 سازیرهیرا با حداکثر ذخ یفتگراز فرو کیهر  Vi یسطح

-یم سهیمقا در خود جای دهد، تواندیفرورفتگی م ه هرک

 ییحجم نها Vi ،حداکثر است نیکمتر از ا Vi . اگرمکنی

خواهد بود، و سطح و مربوطه از فرورفتگی  یآبگرفتگ

-رهیذخ یبا استفاده از منحن توانیآن را م یعمق آبگرفتگ

از  Vi صورت، اگر نیا ریمحاسبه کرد. در غ یساز

آب تجاوز کند، فرورفتگی به طور کامل  رهیحداکثر ذخ

شبکه رودخانه به  ریرا در امتداد مس یپرشده و آب اضاف

 ،یآبگرفتگ یینها جهی. نتکندمی منتقل یفرورفتگی بعد

 تمیالگور انیجر نمودار .هستند هاو سطح فرورفتگی عمق

 نشان داده شده است.( 2) در شکل هکپارچی
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 بیترت به A5 و A1, A2, A3, A4 ها هستند؛یفرورفتگ D5 و D1, D2, D3, D4 هایفرورفتگ نیجابجا شده ب یآب بارندگ رآیندف -1 شکل

 (2014)زنگ و همکاران،  دهدیها را نشان میفرورفتگ رهیحداکثر ذخ هاچینها هستند. خط یفرورفتگ نیا يهاحوضه

 

 
 (1395)یوسفی و همکاران،  و الگوریتم محاسبات USISMمودار جریان مسیر ن -2شکل 
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 و بحث نتایج

از  یکی عنوان به ایماهواره تصاویر از استفاده

 و محیطی و شهری تغییرات نمایش برای مهم منابع

در  هاداده این بررسی. باشدمی بحران مطرح مدیریت

های پوشش و هاکاربری نوعت با محیطی مختلف شرایط

بین  از در این تحقیق؛ .رسدمی نظر به ضروری گیاهی

 بندی، روش طبقهاستفادهمورد  مختلف هایالگوریتم

 منطقه در مورد نظر هایکاربری بندیطبقه شده درنظارت

 ؛1386 عبدی، و شتایی)است  شده استفاده مطالعه مورد

هاشمی ؛ 1396سبزقبایی و همکاران،  ؛1395سنجری، 

 اشرف؛ 1397کریمی فیروزجایی،  ؛1397نسب و جعفری، 

 .(2013و رآوات و همکاران،  2009 یاسوشی، و

 یک تبدیل و تغییرات میزان مشاهده منظور به

-تغییرات برای سال آشکارسازی دیگر، کاربری به کاربری

 کاربری هاینقشهانجام گرفت.  1394و  1382های 

 ی، اراضتجاری وی مسکونی اراض گروه چهار در اراضی

 بایر مربوط یاراض وها اراضی فضای سبز و پارک ،باغی

ارایه شده  6و  5های در شکل 1394و  1382های سال به

بخش  ریهای اخدهه یط تیجمع شیافزا جهیدر نتاست. 

)کاربری فضای سبز و  هابریرکا ریاز سا یتوجه قابل

 لیتبد تجاری ی وبه کاربری مسکون پارک و اراضی بایر(

-برای سال اراضی کاربری هایهمچنین نقشه .شده است

 طیباغی نسبی کاربری  ثبات ، بیانگر1394و  1382های 

 با بعدی مرحله در .باشدمی مطالعه مورد ساله 12 دوره

 و ارث ای گوگلماهواره تصاویر میدانی، عملیات انجام

 مورد مطالعه، منطقه سطح از تصادفی بردارینمونه

 1جدول  شرح به کاپا ضریب و کل دقت پارامترهای

، تغییرات آشکارسازی از پس نهایت در گردید. استخراج

 یاراض یکاربر راتییتغو نقش  انجام بندی تصاویرطبقه

با استفاده از روش  یگرفتگسطوح آب شیدر افزا یشهر

USISM .4برای  یاراض یکاربر یهامساحت تعیین شد 

اراضی فضای  ،باغی ی، اراضمسکونی و تجاریکالس 

 هایلسابرای  کیبه تفکبایر  یاراض وها سبز و پارک

 ارایه شده است.  2در جدول  1394و  1382

 

 

 1394سال  اراضی شهري کاربري ينقشه  -6شکل                  1382سال  اراضی شهري کاربري ينقشه  -5شکل 

 
 کلی صحت و کاپا ضریب -1جدول 

 (%) کلی صحت کاپا ضریب اراضی کاربري نقشه

 75 67/0 1382سال 

 80 74/0 1394سال 
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 اراضی کاربري مختلف هايکالس هاي مساحت -2جدول 
 1394سال  1382سال  اراضی کاربري کالس

 درصد هکتار درصد هکتار

 2/4 3/90 8/2 2/60 باغی

 6/64 9/1388 4/36 6/782 مسکونی و تجاری

 9/0 4/19 2/2 3/47 کفضای سبز و پار

 3/30 5/651 6/58 9/1259 بایر

 
 ترکیبی با استفاده از درصد مناطق غیر قابل نفوذ CNمقادیر  -3جدول 

  CN ترکیبی درصد مناطق غیرقابل نفوذ اراضی کاربري نقشه

 88 36 1382سال 

 93 65 1394سال 

 

 ملس و جردن قاتیتحق باانجام گرفته  قیتحق

فارسی و یوسفی  ؛(1392ن )زاده و همکارافتحی ؛(2003)

(؛ 1396امان پور و همکاران )(؛ 1395سنجری )(؛ 1392)

 هاشمی نسب و جعفری(؛ 1396زارع و همکاران )

 ریتصاو یبندطبقه یکه برا باشدیمهمسو  (1397)

از روش  یاراض ینقشه کاربر هیته جهت یاماهواره

 استفاده نمودند.حداکثر احتمال 

ه اینکه در این تحقیق از روش سازمان با توجه ب

جهت محاسبه رواناب ( SCS) حفاظت خاک امریکا

استفاده شده است لذا با استفاده از مقادیر شماره منحنی 

 راتییتغ(، نقش 3ترکیبی منطقه مورد مطالعه )جدول 

های ی برای سالگرفتگآب بر وضعیت یشهر یکاربر

 5و  4داول ترتیب در جتعیین شد و به 1394و  1382

 نمایش داده شده است. 7همچنین شکل 

گرفتگی در بازه با مقایسه نتایج وضعیت آب

 راتییتغیابیم که در می 1394تا  1382های زمانی سال

ی نقش بسزایی داشته گرفتگآب شیدر افزا یشهر یکاربر

-ساخت واسطه افزایش شهرنشینی و گسترشاست زیرا به

طبیعی که  بسترهای یشترب چه هر تخریب و مصنوعی های

 مناطق ( درCNموجب کاهش نفوذپذیری خاک )افزایش 

 خاک در چنین شرایطی است شده شهری و مسکونی

 در رواناب افزایش موجب و نداشته را آب جذب توانایی

موجب افزایش  1394به سال  1382از سال  که شده منطقه

الزم به  .گرفتگی شدیممعنادار سطح, عمق و حجم آب

، سطح کل 1382نسبت به سال  1394است که سال  ذکر

روند گرفتگی گرفتگی نسبت به عمق و حجم آبآب

نشان داد ولی  رادرصد(  پنج)حدود  یکندتر یصعود

 33درصد و  37ترتیب گرفتگی بهحجم و عمق کل آب

این  نتایج درصد افزایش یافته است. الزم به ذکر است که

و ( 2014) پن و زنگ تحقیق از حاصل نتایج تحقیق با

در  USISM( که از روش 1395یوسفی و همکاران )

 هایسازی رگبار استفاده کردند در شناسایی مکانشبیه

سازی وضعیت شبیه و شهری منطقه در گرفتگیآب

با دقت و سرعت  و حجم آبگرفتگی( آبگرفتگی )سطح

 .دارد باال مطابقت
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 1382گرفتگی در سال وضعیت آب -4جدول 
گرفتگی حجم آب

 )مترمکعب(

گرفتگی  سطح آب

 )مترمربع(

 گرفتگیعمق آب

 متر()سانتی

 گرفتگیهاي آبمکان

 الله ابانیخ 6/26 345 8/91

 اسیگل  ابانیخ 4/25 360 5/91

 عتیشر ابانیخ 1/29 430 3/125

 معراج ابانیخ 3/8 370 9/30

 یچشمه عل ابانیخ 45 442 5/198

 یچشمه عل بانایخ 3/25 640 162

 پاسداران ابانیخ 5/16 585 4/96

 شهدا ابانیخ 9/19 423 2/84

 جمع 2/196 3594.5 7/880

 
 1394گرفتگی در سال وضعیت آب -5جدول 

گرفتگی حجم آب

 )مترمکعب(

گرفتگی  سطح آب

 )مترمربع(

 گرفتگیعمق آب

 متر()سانتی

 گرفتگیهاي آبمکان

 الله ابانیخ 6/40 360 146

 اسیگل  ابانیخ 8/37 385 5/145

 عتیشر ابانیخ 44 5/452 3/199

 معراج ابانیخ 5/12 392 1/49

 یچشمه عل ابانیخ 45 5/441 5/198

 یچشمه عل ابانیخ 3/26 670 176

 پاسداران ابانیخ 7/24 620 1/154

 شهدا ابانیخ 8/29 450 1/134

 جمع 7/260 3771 9/1201
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 یگرفتگسطوح آب شیدر افزا يشهر يکاربر راتییتغ-7شکل 

 

 ترویجی هایشنهادیپ

 رشد و اخیر هایدهه در شهرنشینی افزایش 

 همچنین باالدست، هایحوضه سمت به شهرها سریع

 زمانی و مکانی الگوهای بر تاثیر و اقلیم تغییر پدیده

 هایحوضه در را وانابر -ش بار فرایندهای بارش،

همچنین  است ادهد قرار تاثیر تحت به شدت شهری

 هر یا و نقص ایجاد نتیجه در شهری مناطق در آبگرفتگی

 موجب شهری، زهکشی هایسیستم در ناکارآمدی نوع

 دیگر و هاساختمان به زیادی خسارات شدن وارد

با توجه به  .شودمی خصوصی و عمومی هایزیرساخت

 باالیی در توانایی از دور از سنجش هایدادهکه این

در این لذا  دارند، اراضی کاربری هاینقشه واعان استخراج

 تصاویر از اراضی کاربری تغییرات منظور پایشتحقیق به

 OLI دهنسنج 1394 و ETM+ سنجنده 1382 سال

 وضعیت محاسبه برای استفاده شد و لندست ایماهواره

 دامغان شهری حوضه )سطح، حجم و عمق( گرفتگیآب

فتگی ناشی از سازی آبگر)شبیه USISMجدید  روش

 معرفیسامانه اطالعات جغرافیایی(  رگبار، مبتنی بر

 گردید.

-داده از استفاده که داد نشان تحقیق این نتایج

 باالیی قابلیت لندست ماهواره مختلف هایسنجنده های

مطالعه  مورد منطقه در اراضی کاربری تغییرات بررسی در

 که است مفیدی بسیار تکنولوژی دور از سنجشو  دارد

 برای نیاز مورد زمان و هاهزینه کاهش موجب تواندمی

 دست در با بنابراین گردد آمار و اطالعات آوریجمع

 منطقه در اراضی کاربری تغییرات جهت و میزان داشتن

 تخریب کاهش جهت را الزم مدیریتی اقدامات توانمی

از مزایای استفاده از استفاده از  .نمود اعمال منطقه اراضی

های ورودی کم، سرعت به دادهتوان می USISMروش 

سازی بسیار ساده اشاره نمود سازی زیاد و فرایند شبیهشبیه

ری هکه توانست سطح، حجم و عمق آبگرفتگی حوضه ش

برای  USISMروش  ؛ لذاسازی و برآورد کنددامغان شبیه

( فقدان داده 1شود: )استفاده تحت شرایط زیر توصیه می

در مناطقی  (2قیق برای منطقه شهری؛ )سیستم فاضالب د

که عمق و سطح آبگرفتگی بسرعت باید تخمین زده شود. 

( رگباری که مدت زمان آن کوتاه و آبگرفتگی تنها با 3)

 .ایشود، نه سیالب رودخانهبارندگی ایجاد می

گرفتگی سریع آب سازیهای شبیهاز سایر روش -1

رفتگی گجهت محاسبه وضعیت آب (RFIM) سیالب

گرفتگی( در حوضه شهری )عمق، سطح و حجم آب

نتایج حاصل از  دامغان استفاده گردد و و ضمن مقایسه

های مرسوم، با سایر روش USISMسازی روش شبیه
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 زمان در ییجوصرفهبهترین روش از نظر دقت، سادگی و 

 تعیین گردد.

گرفتگی در حوضه سازی وضعیت آبجهت شبیه -2

 هیدرودینامیکیو  هیدرولوژی هایمدلاز  شهری دامغان

 هاآن نتایج وکار گرفته شود یک بعدی و دو بعدی رایج به

 نتایج صحت میزان زیرا گردد، مقایسه USISMروش  با

-مدل زمینه در محققین راهنمای تواندمی هاآن از حاصل

 .باشد کیهیدرولوژی سازی

 نیا رد دقیق یابیارز و یاراض یکاربر نقشه تهیه یبرا -3

مکانی و قدرت  تفکیک قدرت با یتصاویر از ،ینواح

، IRS مانندطیفی باالتر جهت آشکارسازی تغییرات 

IKONOS   وSPOT استفاده گردد. 

گرفتگی در تعیین سازی وضعیت آبجهت شبیه -4

 مانند ریتصاو یبندطبقه یهاروشسایر  شماره منحنی از

 جمله از هیپا کسلیپ یهاروش گرید و ءگرایشی بندطبقه

 یجنتا با سهیمقا و یریگیمتصمخت در یبندطبقه روش

 .گرددیم شنهادیپ پژوهش نیا

 سطوح افزایش در اقلیم تغییر پدیده نقش تعیین جهت -5

-Lars و SDSM مانند مرسوم افزارهاینرم از آبگرفتگی،

WG گردد استفاده. 

 

 منابعفهرست 

 حوضه) ایران شمال در سیالب بر ارضی کاربری و اقلیمی تغییرات اثر بررسی. 1395. ی ،رحیمی .،د ،رحیمی .1
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Abstract 

 

Land use change due to human activities is one of the most important issues in 

regional planning and development. Damghan urban basin has in recent years 

undergone many changes of the sort, including intensely increased urban 

population, physical expansion of urban and rural settlements, and disappearance 

of green spaces converted into residential areas. These changes have resulted in 

many flooding and inundation events within the urban area. The satellite 

technology can be exploited to identify such changes and the areas affected. For 

the purposes of this study, use was made of the ETM+ images of 2003 and the 

OLI images of 2015 obtained from Landsat to calculate the inundation conditions 

in Damghan urban basin using the USISM method. The ETM+ results showed a 

kappa coefficient of 75% and an overall accuracy of 0.67% while those of OLI 

images were 80% and 0.74%, respectively. The images revealed that green spaces 

had been converted to residential and commercial sites at a rate of 28% in 12 

years. Meanwhile, agricultural land was found to have increased during the same 

period but barren lands to have decreased. 
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