گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیلخیزی حوضه
آبريز چم سقز
حسین نگارش :دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ريزی محیطي دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد دارايي :کارشناس ارشد اقلیم شناسي در برنامه ريزی محیطي

چکیده
سیل پديدهای طبیعي است و هر رودخانهای ،بالقوه مستعد وقوع آن است ،اماآنچه که اين
پديده را از حالت طبیعي خارج و به صورت بال در ميآورد ،دخالت انسان در طبیعت است .در
منطقه مورد مطالعه مواردی از قبیل گسترش شهرسقز ،تجاوز به حريم رودخانهها  ،تخريب
پوشش گیاهي ،گسترش ديم در اراضي شیبدار ،طراحي و اجرای غیراصولي سازههای تقاطعي
رودخانه ها ......باعث افزايش سیل خیزی شده است .برای بررسي اثرات گسترش غیراصولي
شهری بر سیلخیزی ،هیدروگراف سیل با استفاده از روش  SCSبرای سال  5231به عنوان
دورهی قبل از توسعه و سال ( 5231جديدترين نقشهی در دسترس) ،به عنوان دورهی بعد از
توسعه ترسیم شد ومحاسبات نشان داد که زمان تأخیر حوضه قبل از توسعه ازيک ساعت و
15دقیقه در سال  5231به يک ساعت و ده دقیقه کاهش يافته است .يعني بر اثر افزايش
سطوح نفوذناپذير زمان رسیدن اوج هیدروگراف  04دقیقه کمترشدهاست و سیل در زمان
کوتاهتری به اوج ميرسد .همچنین زمان رسیدن به نقطهی اوج دبي در سال  5231دو ساعت
و هفت دقیقه بوده در حالیکه در سال  5231به يک ساعت و شانزده دقیقه کاهش يافته است
و اين بدان معني است که اوج سیل  15دقیقه زودتر از قبل فرا ميرسد.
کلید واژگان :سیل خیزی ،گسترش شهرسقز ،تجاوز به حريم رودخانهها ،نقطهی اوج دبي،
زمان تأخیر ،هیدروگراف سیل
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مقدمه
سيل پديدهای طبيعي است كه جوامع بشری آن را به عنوان يك واقعهی اجتناب
ناپذير پذيرفتهاند اما رويداد ،اندازه و تكرار سيل ناشي از عوامل متعددی است كه بسته
به شرايط اقليمي ،طبيعي و جغرافيايي هر منطقه تغيير ميكند .ساالنه در نقاط مختلف
دنيا ،جان و مال بسياری از مردم بر اثر سيل به مخاطره ميافتد و ميليونها تن خاک
ارزشمند به وسيلهی سيل تخريب ميشود .سيل يكي از زيانبارترين باليای طبيعي
جهان محسوب ميشود و بررسيهای آماری نشان داده است كه حدود  07درصد
خسارات باليای طبيعي در ايران ناشي از سيالبهاست .به جرأت ميتوان گفت كه
پديدهی سيل در كشور يك پديدهی فراگير بوده و تقريباً تمامي نواحي كشور به نوعي
متحمل خسارات هنگفت ناشي از آن شدهاند .به عالوه فراواني وقوع سيل در كشور از
روندی فزاينده برخوردار است بهگونهای كه از  93مورد در سال0937به  602مورد در
سال  0900فزوني يافتهاست و خسارات ناشي از سيل در طي  3دههی گذشته در كشور
 637درصد رشد داشتهاست و روزانه به طور متوسط در حدود  9ميليارد ريال خسارت
ناشي از سيل به كشور تحميل ميشود(تقوی و محمدی :0933 ،ص.)06
حوضه آبريز چم سقز كه در شمالغربي كشور واقع شده است با توجه به خصوصيات
فيزيوگرافي آن از توان سيل خيزی نسبتاً بااليي برخوردار است و دارای شيب متوسطي
در حدود  01/33درصد مي باشد كه باعث شدت فرسايش و سيل خيزی در منطقه مي
شود كه ميزان انرژی و فرسايش افزايش يافته و نفوذ و زمان پيمايش آب در حوضه
كاهش يابد و سيل خيزی افزايش پيدا كند.
ارتفاع متوسط اين حوضه آبريز برابر با  0373/3متر است .ارتفاع بلندترين نقطه
 6233متر و ارتفاع پايينترين نقطه  0172متر است .بيشترين وسعت ما بين خطوط
منحني ميزان  0277تا 0377متر است .بنابراين اين حوضه از بلندای نسبتاً زيادی
برخورداراست و احتمال بروز سيالب های مخرب در آن زياد است .همچنين منحني
هيپسومتريك حوضه نشان داد كه حدود  31درصد از وسعت حوضه باالتر از  0277متر
و حدود  13درصد باالتر از 0377متر قرار دارد .از ارتفاعات عمدهی حوضهی آبريز چم
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سقز ميتوان كوه پيربداغ با بلندای  6233متر ،كپری  6276متر و بيان  6360متر را
نام برد.
براساس دادههای بارش ايستگاه همديد سقز ميانگين بارش ساالنهی سقز حدود
 131/92ميليمتر است .انحراف معيار آن 063/3و ضريب تغييرات آن  62/03مي باشد
كه بيانگر پراكنش ريزش ساالنه و تغييرات زماني آن در اين منطقه است.
در اين پژوهش سعي خواهد شد ضمن پرداختن به داليل سيل خيزی حوضه آبريز
چم سقز به اثرات منفي گسترش شهر سقز بر افزايش توان سيل خيزی آن نيز پرداخته
شود.
مواد و روشها
در اين تحقيق ابتدا حوصه آبريز به دو قسمت برون شهری و درون شهری تقسيم
گرديد و نقشه های توپوگرافي هر دو قسمت رقومي شد و خصوصيات فيزيكي آنها
موردبررسي قرار گرفت .سپس روند تغييرات بارش حوضه با استفاده از روشهای آماری
بررسي و با استفاده از نقشهها و دادههای موجود اقدام به محاسبه هيدروگراف سيل در
در دوره های بازگشت مختلف گرديد .در قسمت شهری هيدروگراف سيل قبل از توسعه
سال ( )0963با بعد از توسعه سال ( )0903مقايسه و تحليل شد.
مطالعه سيل خيزی از اهميت زيادی برخوردار است و به اطالعاتي از قبيل مدلهای
رقوم ي نياز دارد كه همراه با خطر سيل مورد بررسي قرار ميگيرد .بنابراين دادههای
مورد استفاده در اين پژوهش بسيار متنوع و شامل موارد زير ميباشند:
جهت تهيهی پيشينه ی تحقيق و همچنين درک مباني نظری تحقيق و با هدف
جمع آوری اطالعات مربوط به مطالعات مشابه انجام شده ،از مطالعات كتابخانهای
استفاده شد .دادههای اقليمي مورد نياز روزانه ،فصلي و ساالنه ی مربوط به ايستگاههای
انتخابي منطقه ی مورد مطالعه از سازمان هواشناسي استان كردستان دريافت گرديد.داده
های آبسنجي از بايگاني اطالعات آماری سازمان آب منطقهای جمعآوری شد.
همچنين دراين پژوهش از نرمافزار های  ILWIS 3.1و  Arc GIS 9.2برای
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تهيهی نقشهها  ،نرم افزار  ،Excel 2003برای رسم شكلها ،نرم افزارهای 13
 Minitab 14 , Spssبرای يافتن روابط همبستگيها  ،نرم افزارهای Photoshop,
 Paintبرای ويرايش نقشهها وتصاوير ،نرم افزار  AutoCAD 2007برای محاسبهی
مساحتها ،نرم افزار  Smada 6.0برای برآورد دورههای بازگشت سيل و بارش
استفاده شدهاست.
بحث و نتايج
تعريف های فراواني برای سيل ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره ميشود:
سيل به وضعيتي گفته ميشود كه در آن جريان رودخانه و سطح آب به صورت غير
منتظره افزايش پيدا كرده و باعث خسارات مالي و جاني گردد (عليزاده.)063 :0936 ،
سيل ،جرياني شديد و استثنائي است كه ممكن است اين جريان از بستر طبيعي
رودخانه لبريز شده و خارج شود (زاهدی0903 ،ص .)070
آب فراواني كه بر اثر باال آمدن سطح آب رودخانهها يا دريا و درياچه ،سرزميني را بطور
ناگهاني وغيرعادی فراگيرد(جعفری0902،ص .)60
با توجه به ديدگاههای مختلف مي توان چنين گفت كه سيل به جرياني گفته ميشود
كه:
 - 0جريان آب برای مقطع خاصي از رودخانه بيش از جريان عادی باشد.
 - 6تداوم زماني محدودی داشته باشد.
 - 9جريان آب از بستر طبيعي خود خارج و زمينهای پست حاشيهی رودخانه را
فرا گيرد.
 -0خسارات مالي و جاني داشته باشد(خليليزاده و همكاران0931 ،ص .)093
موقعیت حوضه آبريز چم سقز
از نظر سياسي حوضهی آبريز رودخانهی چم سقز درشمال استان كردستان جای
دارد .اين حوضه در ارتفاعات بين سقز و بانه و بخش باختری حوضه آبريز زرينهرود واقع
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شده است .حوضه در محدودهی ´ 93˚ 33تا ´ 92˚ 69عرض شمالي و ´ 13˚ 60تا
´ 12˚ 10طول شرقي قرار دارد .چم سقز يكي از شاخههای اصلي روخانهی زرينهرود
است و رودخانهی زرينهرود بزرگترين رودخانهی حوضهی آبريز درياچهی اروميه
ميباشد.
رودخانهی چم و سر شاخه های آن
چم سقز :رودخانهی چم سقز آبراههی اصلي حوضه ميباشد طول آن  03/6كيلومتر
است و از بلندیهای خان در شمالغربي حوضه سرچشمه ميگيرد و به سمت جنوب
شرقي جريان داردو پس از گذر از شهر سقز در  67كيلومتری شمال شرقي اين شهر به
زرينهرود ميريزد.
چم میرهده :از بلندیهای غربي حوضه به سوی شرق جاری ميشود و طول آن تا
ورود به چم سقز  91كيلومتر است.
چم آخکند :از ارتفاعات شمالي به طرف جنوب روان مي شود و طول آن تا ورود به
چم سقز  60/03كيلومتر است.
چم تموغه :از ارتفاعات جنوب غربي سرچشمه گرفته و به سمت شمالشرقي جاری
ميشود و طول آن تا ورود به چم تموغه  01كيلومتر است.
جم سید :از بلندیهای شمال شرقي به سوی جنوب روان ميشود و طول آن تا ورود
به چم سقز  09كيلومتر است.
تجزيه و تحلیل فراواني بیشینهی سیالبهای حوضه
تعيين دبي احتمالي طغيانهای رودخانه و تخمين كمي ميزان آب قابل دسترس
دارای اهميت فراواني است و تحليل دادهها ،مبنای برنامهريزی ،طراحي ،اجرا و
بهرهبرداری از سيستمهای منابع آب ميباشد .در حوضههايي كه دارای آمار اندازهگيری
حداكثر دبي لحظهای سيل باشند از تحليل فراواني سيل استفاده ميگردد .دبي لحظهای
بيشترين مقدار جريان در كوتاهترين زمان است .با تجزيه و تحليل اين آمارها ميتوان
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مقادير حداكثر سيالب را كه ايجاد ميشود محاسبه و محدودهی كناری بستر را كه آب
تا آن حد باال ميآيد مشخص نمود و از ايجاد سكونتگاههای انساني در آن محدوده
خودداری كرد (ضيائي0936 ،ص .)36
با توجه به اينكه دادههای مورد استفاده به صورت سریهای كرانهای ميباشند با توزيع
گامبل مطابقت خوبي دارند به همين جهت از روش فوق استفاده شدهاست (جاللي،
0903ص.)03معادلهی طر ح كلي سيل با استفاده از ضريب فراواني كه در روش گامبل
تيپ 0از آن استفاده مي شود به صورت زير است:
رابطهی () 0

X  X  KS

 =Xسيل مورد نظر با توجه به دورهی برگشت = X ،ميانگين حداكثرهای دبي لحظهای
سيل =K ،ضريب فراواني
مقادير سيل با دورههای بازگشت مختلف درحوضه ی آبريز رودخانهی چم سقز با روش
گامبل در نرمافزار  Smada 6.0محاسبه و بشرح جدول شماره 0مي باشد.
جدول شماره( )5بیشینهی سیالبهای حوضهی آبريز چم سقز با دورههای بازگشت مختلف

دورهی برگشت (سال) 3
دبي سيلm3/s

606/1

07

63

37

077

620/3

990/72

933/0

193/3

سیل و شهر
سيل به عنوان يكي ازمهمترين سوانح طبيعي همواره مورد توجه بشر بوده است و
درسالهای اخير با توسعه مراكزجمعيتي و صنعتي و كشاورزی و افزايش خسارات ناشي
از سيل ،لزوم توجه بيشتربه آن احساس گرديد .در سال  0397يونسكو در ورشو
كارگاهي را تحت عنوان اثرات توسعه شهری و هيدرولوژی تشكيل داد .شهرنشيني و
توسعهی شهری با سرمايه گذاريهای قابل مالحظهای همراه است .در حاليكه مسائل
روانابهای شهری تقريباً كمتر مورد عنايت قرار ميگيرد (رزاقي و تيموری0933 ،ص
.)696
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مهمترين عوامل موثر در تحوالت هيدرولوژيك شامل ميزان سطوح يا اراضي نفوذناپذير
حوضه و همچنين خصوصيات مسيرهای حركت جريان آب است كه هر دو عامل در
حوضه هايي كه تحت شهرسازی قرار گرفته يا ميگيرند به نحو بارزی تغيير ميكند.
گسترش شهر با كاهش ضريب نفوذپذيری اراضي همراه است در حاليكه به مرور
مسيلها كوچكترشده ودشتهای اطراف تبديل به اماكن تجاری و مسكوني ميشود.
مسيلهای كم اهميت ديروزبه مروردريافت كنندهی سيالب های بيشتری ميشود ،اين
فرايند درتمام شهرها و روستاهای كشورما و بسياری ديگر از كشورها در جريان است و
به همين دليل شاهد سيالب هايي با ابعاد خطرناکتر ميشويم و خواهيم شد (طاهری
بهبهاني و بزرگزاده :0903 ،ص.)1
تحوالت هيدرولوژيك ناشي از شهرسازی و نحوه كاربری اراضي حوضههای شهری را
ميتوان به صورت تغيير حجم كل رواناب ،تغيير ميزان تغذيه ی ناشي از بارش ،تغيير
حداكثر آبدهي(پيك) سيالبها ،بيان كرد.
اثرات توسعهی شهری بر رژيم هيدرولوژی حوضه آبريز چم بسيار زياد است .همانطور
كه در جدول شماره 6ديده مي شود با افزايش ميزان سطوح نفوذناپذير ناشي از
شهرسازی ميزان تبخير و نفوذ آب به زمين كاهش يافته ،ولي ميزان رواناب باال
رفتهاست .چون آب بالفاصله از دسترس خارج ميشود و فرصتي برای تبخير و نفوذ
نمييابد.
جدول شماره( )3تأثیر شهرنشیني بر میزان تبخیر ،نفوذ آب و رواناب (زيمر3445 ،ص )55

ويژگي

 %تبخير

 %نفوذ سطحي

 %نفوذ عمقي

 %رواناب

پوشش طبيعي

17

63

63

07

 %67تا %07سطوح نفوذ ناپذير

93

60

60

67

 %37تا  % 93سطوح نفوذ ناپذير

93

67

03

97

 %077تا  %03سطوح نفوذ ناپذير

97

07

3

33
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برای بررسي اثرات گسترش غيراصولي شهری بر سيلخيزی ،هيدروگراف سيل با
استفاده از روش  SCSبرای سال  0963به عنوان دوره ی قبل از توسعه و سال 0903
(جديدترين نقشه ی در دسترس) ،به عنوان دوره ی بعد از توسعه ترسيم شده و
پارامترهايي نظير زمان تمركز ،زمان تأخير و دبي اوج سيل هر دو دوره مقايسه و تحليل
ميگردد .در اين بررسي نمايهی نفوذ پذيری خاک  CNمتغير وابسته است و برای هر
دوره به دليل تغييرنفوذپذيری خاک تغيير ميكند و كليهی شرايط ديگر برای هر دو
دوره ثابت در نظر گرفته ميشود .همچنين با توجه به اينكه نقش مسيلها در هدايت و
انتقال آب جاری شده به سمت رودخانهها غير قابل انكار بوده كه در صورت ناديده
گرفتن شرايط مورفولوژيكي آن و دخل و تصرف درحريم آن ،مي تواند باعث به وجود
آمدن خسارات مالي و جاني شود.
موقعیت شهر سقز
شهر سقز در شمال استان كردستان با وسعت  01013230مترمربع ،بين مدار 92
درجه و  09دقيقه تا  92درجه و  02دقيقه ی عرض شمالي و  12درجه و  01دقيقه تا
 12درجه و  00دقيقه ی طول شرقي و ارتفاع متوسط  0127/36متری از سطح دريا قرار
دارد.
گسترش روز افزون شهر سقز شكل شماره 0و كاهش مناطق قابل نفوذ ،باعث بهراه
افتادن حجم زيادی از آبهای ناشي از بارندگي در سطح شهر و آبگرفتگي معابر
ميشود ،از طرف ديگر بارشهای رگباری و شيب زياد زمين حوضه ،سرعت حركت
جريان آب را بيشتر و زمان تمركز آن را كوتاهتر مينمايد و كمترين مانعي باعث تجمع
آب و ايجاد سيل ميشود و مشكالتي را برای شهروندان به بار ميآورد.
چم سقز كه از وسط شهرميگذرد سيالبهای ناشي از بارندگيها را در حوضه های
باالدست خود به سمت رودخانهی زرينهرود و در نهايت سد شهيدكاظمي ميرساند.
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شکل شماره( )5مراحل توسعهی فیريکي شهر سقز طي سالهای (5231-31اولي
زاده5210 ،ص )33

هیدروگراف سیل قبل و بعد از توسعه
همانطور كه ذكر شد برای بررسي اثرات گسترش غيراصولي شهری بر سيلخيزی،
هيدروگراف سيل با استفاده از روش  SCSبرای سال  0963به عنوان دورهی قبل از
توسعه و سال ( 0903جديدترين نقشه ی در دسترس) ،به عنوان دورهی بعد از توسعه
ترسيم شده و پارامترهايي نظير زمان تمركز ،زمان تأخير و دبي اوج سيل هر دو دوره
مقايسه و تحليل ميگردد.
مراحل رسم هيدروگراف واحد ادارهی حفاظت خاک آمريكا  SCSبهصورت زير است:
 - 0محاسبهی زمان تأخير
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زمان تأخيرفاصله ی زماني بين مركز بارش تا زمان اوج هيدروگراف است كه از روابط زير
به دست ميآيد:
رابطهی ()6

l 0.8 ( S  1) 0.7
t1 
1900 y 0.5

كه در آن:
 = t1زمان تأخير به ساعت
 =lطول بزرگترين آبراهه به فوت
 =yشيب متوسط حوضه به درصد
 = Sنمايهی نگهداشت آب در داخل حوضه كه به شمارهی منحني ( )CNبستگي دارد.
مقدار  Sاز رابطهی زير بهدست ميآيد:
رابطهی()9

1000
 10
CN
مقدار  CNبرای سال  0963با توجه به مساحت كم شهر در مقايسه با كل حوضهی
مورد مطالعه  03و برای سال  0903با درنظر گرفتن وسعت و نوع كاربری زمين در شهر
 37لحاظ شدهاست.
 = Aمحاسبات مربوط به قبل از توسعه (سال )0963
 = Bمحاسبات مربوط به بعد از توسعه (سال )0903
S

1000
 10  3.33
75
1000
B:S 
 10  1.11
90
A: S 

19822.8350.8 (3.33  1) 0.7
 1.93  1 : 56/
0.5
1900  4.34
19822.8350.8 (1.11  1) 0.7
B : t1 
 1.16  1 : 10/
0.5
1900  4.34

A : t1 

گسترش شهر سقز و اثرات آن بر سیلخیزی حوضه آبريز چم سقز

511

زما ن تأخير حوضه قبل از توسعه حدود دو ساعت ( )0:32/و سال  0903يك ساعت و
ده دقيقه است .يعني بر اثر افزايش سطوح نفوذناپذير زمان رسيدن اوج هيدروگراف 17
دقيقه كمترشده است و سيل در زمان كوتاهتری به اوج ميرسد و دامنهی صعود و افت
منحني با شيب بيشتری صورت ميگيرد.
 - 6تعيين زمان تمركز حوضه از روی زمان تأخير
tc  1.67t1
رابطه()1
A : t c  1.67  1.93  3.20  3 : 12/

B : t c  1.67 1.16  1.92  1 : 55/

زمان تمركز حوضه سال  0963حدود سه ساعت و  06دقيقه بوده ولي سال  0903به
يك ساعت و  33دقيقه رسيده است و يك ساعت و هفت دقيقه كاهش يافتهاست و
روانابهای ناشي از بارش در زمان كمتری جمع شده و جريان مييابند.
 - 9انتخاب زمان بارندگي
در روش  SCSبرای تهيهی هيدروگراف واحد ،زمان بارندگي ( )tdمعموالُ بين يك
پنجم تا يك هشتم زمان تمركز انتخاب ميشود .مدت بارندگي در هيدروگراف واحد از
رابطهی زير به دست ميآيد:
رابطهی ()3

1
t d  tc
5
1
A : t d   3.20  0.64  38
5
1
B : t d  1.92  0.38  23
5

مدت بارندگي برای هردو دوره يك رگبار  97دقيقهای در نظر گرفته ميشود.
 - 1زمان رسيدن به نقطهی اوج دبي
رابطهی ()2
t p  0.66tc
A : t p  0.66  3.20  2.11  2 : 7
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B : t p  0.66 1.92  1.27  1 : 16

زمان رسيدن به نقطهی اوج دبي در سال  0963دو ساعت و هفت دقيقه بوده در
حاليكه سال  0903به يك ساعت و شانزده دقيقه كاهش يافته است و اين بدان معني
است كه اوج سيل  30دقيقه زودتر از قبل فرا ميرسد.
 - 3دبي اوج
رابطهی ()0
0.208A.R
tp

QP 

 = QPدبي اوج به متر مكعب در ثانيه
 = Aسطح حوضه به كيلومتر مربع
 = tpزمان اوج هيدروگراف
 = Rرواناب يا بارندگي خالص
برای محاسبهی ارتفاع رواناب از رابطهی زير استفاده ميشود:
رابطهی ()3
( P  0.2S ) 2
P  0.8S

R

 =Pارتفاع رگبار طرح
 =Sپتانسيل ذخيرهی حوضه
(5  0.2  3.33) 2
A: R 
 2.45
5  0.8  3.33
(5  0.2 1.11) 2
B:R 
 3.88
5  0.8 1.11

رواناب يا بارندگي خالص حاصل از يك رگبار  3ميليمتری  97دقيقهای در سال 0963
برابر با  6/13ميليمتر و سال  0903برابر با  9/33ميليمتر ميباشد.
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0.20814.78  2.45
 3.57
2.11
0.208  14.78  .8.78
B : QP 
 9.39
1.27
A : QP 

دبي اوج حاصل از يك رگبار  3ميليمتری  97دقيقهای به دليل كاهش نفوذپذيری
خاک از  9/30مترمكعب بر ثانيه در سال  ،0963به  3/39مترمكعب بر ثانيه در سال
 0903افزايش يافته است .بنابراين سيل با ميزان بارش كمتری نسبت به قبل از
شهرنشيني جاری ميگردد .حال از ارقام  tpو  Qpبهدست آمده و ضرب آنها در جدول
استاندارد مقادير  tو  Qبهدست ميآيد(جدول شماره  )9كه با استفاده ازارقام به دست
آمده هيدروگراف واحد سيل برای هردو دوره رسم شده است (شكل شماره )6حال با
توجه به هيدروگراف رسم شده به راحتي ميتوان به مقايسهی تفاوتهای دو دوره
پرداخت.
بررسي خصوصیات سیالب های مسیل وليخان
دربررسيها و مشاهدات صورت گرفته در شهر سقز توسعهی ناهمگون و ناسازگار يعني
عدم توجه به ويژگيهای طبيعي زمين نظير شيب و توپوگرافي و ساخت و سازهای
بدون نقشهی علمي و فني نظير مسدود نمودن مسير مسيلهای قديمي و يا كاهش
حريم آنها و نيز راه اندازی فعاليتهای تجاری در بستر آنها به چشم ميخورد و از همين
روست كه پاره ی از مشكالت هيدرولوژيكي شهر نظير جمع شدن آب در داخل معابر و
نبود سيستم زهكشي مناسب در برخي قسمتهای شهر ديده ميشود .به عنوان نمونه
چم سقز دارای شاخهای فرعي به نام مسيل وليخان ميباشد .مسيل وليخان امتداد
شمال غربي  -جنوبشرقي داشته و از ساحل چپ به مسيل اصلي چم سقز ملحق
ميگردد.در سالهای اخير با رشد و توسعهی ساخت و ساز در شهر ،هر روز به حريم
طبيعي مسيل تجاوز شده تا جائيكه در بعضي از مقاطع از مسيل ،آبراههای بسيار تنگ
به وجود آمده است .به دليل شيب زياد محالت اطراف مسيل و عدم رعايت اهالي آبراهه
به محلي بي استفاده تبديل شده بود  .بنابراين شهرداری اقدام به احداث كانالي به ابعاد
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0×0متر و سرپوش گذاری و خياباني روی مسيل نمود .ولي بازهم ابتدای كانال درنقطهی
ورود به شهر به محل تجمع آشغال و تخليه نخالهی ساختماني تبديل شده است .
جدول شماره( )2مقادير محورهای هیدروگراف واحد بدون بعد
B:1375
Qm3/s

Q/Qp

)t(hr

t/tp

A:1325
Qm3/s

Q/Qp

)t(hr

t/tp

0.00
0.28
0.94
1.78
2.91
4.41
6.20
7.70
8.73
9.30
9.39
8.73
7.32
5.26
3.66
2.63
1.94
1.38
1.00
0.72
0.52
0.38
0.27
0.20
0.14
0.10
0.05
0.00

0.00
0.03
0.10
0.19
0.31
0.47
0.66
0.82
0.93
0.99
1.00
0.93
0.78
0.56
0.39
0.28
0.21
0.15
0.11
0.08
0.06
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00

0.00
0.13
0.25
0.38
0.51
0.64
0.76
0.89
1.02
1.14
1.27
1.52
1.78
2.03
2.29
2.54
2.79
3.05
3.30
3.56
3.81
4.06
4.32
4.57
4.83
5.08
5.72
6.35

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.50
5.00

0.00
0.11
0.36
0.68
1.11
1.68
2.36
2.93
3.32
3.53
3.57
3.32
2.78
2.00
1.39
1.00
0.74
0.52
0.38
0.27
0.20
0.14
0.10
0.07
0.05
0.04
0.02
0.00

0.00
0.03
0.10
0.19
0.31
0.47
0.66
0.82
0.93
0.99
1.00
0.93
0.78
0.56
0.39
0.28
0.21
0.15
0.11
0.08
0.06
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00

0.00
0.21
0.42
0.63
0.84
1.06
1.27
1.48
1.69
1.90
2.11
2.53
2.95
3.38
3.80
4.22
4.64
5.06
5.49
5.91
6.33
6.75
7.17
7.60
8.02
8.44
9.50
10.55

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.50
5.00
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10
8

1375
1325

4

دبیm3/s

6

2
0
10

6

8

4

2

0

زمان( ساعت)

شکل شماره( )3هیدروگراف سیل قبل و بعد از توسعه

در مسيل وليخان كه ويژگيهای آن در جدول شماره  1آمدهاست به دليل شيب تند
اراضي و كمي مقدار زمان تمركزسيالب ،به يكباره دبي سيالب با مقادير بسيار باال وارد
مسيل شده و در نهايت موجب باال آمدن سطح آب در مجرای انتقال شده و باعث بروز
خطراتي در شهر ميشود.
برآورد سيالبهای درونشهری يكي از گامهای اساسي برای تعيين ابعاد و مشخصات
سامانههای جمعآوری و دفع سيالبهای شهری است .در بررسي ميزان ارتفاع سيالب
شهری ،به طور معمول دبي سيالب با دوره برگشت  63ساله مدّ نظر قرار ميگيرد
(يونسي0932 ،ص  .)0در اين قسمت دبي سيالب در مسيل وليخان با دورهی برگشت
 63 ، 07 ،3 ،6و  37سال محاسبه شده است.
جدول شماره( )0ويژگيهای حوضهی مسیل وليخان
ويژگي

ارزش

مساحت (هكتار)

0037

طول آبراهه (متر)

2317

شيب حوضه (درصد)

01/73
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برای بهدست آوردن دبي سيل با روش  SCSفقط حداكثر دبي لحظهای و زمان
رسيدن به دبي پيك مورد نظر است .برای محاسبهی آن ابتدا با فرمولهای پيشنهادی
 SCSزمان تمركز حوضه مشخص ميشود كه بايد مراحل زير طي شود:
 محاسبهی زمان تأخير
زمان تأخيرفاصله ی زماني بين مركز بارش تا زمان اوج هيدروگراف است كه از روابط
زير به دست ميآيد:
رابطهی ()3
كه در آن:
 = t1زمان تأخير به ساعت

l 0.8 ( S  1) 0.7
781.64 y 0.5

t1 

 =lطول بزرگترين آبراهه به متر
 =yشيب متوسط حوضه به درصد
 = Sنمايهی نگهداشت آب در داخل حوضه كه به شمارهی منحني ( )CNبستگي دارد.
مقدار  Sاز رابطهی زير بهدست ميآيد:
رابطهی ()07

2540
 25.4
CN

S

2540
)  25.4  8.46(cm
75

S

68400.8 (8.46  1) 0.7
t1 
 1.92  1 : 55/
0.5
781.64  14.08

 تعيين زمان تمركز حوضه از روی زمان تأخير
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tc  1.67t1

رابطهی()00

tc  1.67  1.92  3.20  3 : 12/

چون زمان تمركز حوضه از  2ساعت كمتر است لذا طرح سيل بر اساس بارانهای 2
ساعته استخراج ميشود .حداكثر بارشهای  2ساعته با دوره ی بر گشت مورد نظر را
ميتوان از روی حداكثر بارشهای  61ساعته با همان دوره ی بر گشت ( )P24,Tاز
رابطهی زير به دست آورد (عليزاده0931 ،ص .)016
P24,T

P6,T 

رابطهی()06
روابط شدت – مدت بارندگيها با تناوب يا دورهی برگشت آنها تغيير
ميكند .هرچه دورهی بازگشت طوالنيتر باشد بايد انتظار بارانهای شديدتری را داشت.
برای برآورد حداكثر بارشهای  61ساعته با دورههای بازگشت مختلف از توزيع گامبل
در نرمافزار  Smada 6.0استفاده شده است .ويژگيهای حداكثر بارشهای 61
ساعتهی سقز در جدول شماره 3و همچنين نتايج برآورد حداكثر بارشهای  61و 2
1.48

ساعته با دورههای برگشت مختلف در جدول شماره 2آمده است.
جدول شماره( )1ويژگيهای حداکثر بارشهای  30ساعتهی سقز

ويژگي

ضريب تغييرات

انحراف معيار

ميانگين

حداكثر

حداقل

تعداد

ارزش

7/93

03/32

10/09

32

69

13

جدول شماره( )5مقادير حداکثر بارشهای  30و  5ساعتهی سقزبا دوره های بازگشت
مختلف

دورهی بازگشت سال

6

3

07

63

37

بارش 61ساعته به mm

93/76

36/90

20/00

06/69

37/13

بارش 2ساعته به cm

6/29

9/39

1/09

1/3

3/1
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 ارتفاع رواناب كه از رابطهی زير بهدست ميآيد:
رابطهی ()09

( P  0.2.S ) 2
P  0.8.S

Qd 

 حداكثر دبي سيل برابر است با:
رابطهی ()01
 = Qpدبي اوج (متر مكعب بر ثانيه)
 = Aمساحت حوضه (هكتار)
 = Qdارتفاع رواناب (سانتيمتر)
 = Tpزمان رسيدن دبي به اوج كه از رابطهی بهدست ميآيد:
رابطهی() 03

0.208 A  Qd
TP

QP 

TP  0.6Tc  Tc

TP  0.6  3.2  3.2  3.70  3 : 42

با استفاده از روابط باال مقادير حداكثر دبي سيل مسيل وليخان با دورهی بازگشت
مختلف محاسبه شده است نتايج در جدول شماره  0ارائه شده و با كمك ارقام به دست
آمده هيدروگراف واحد مصنوعي سيل ترسم شده است (شكل شماره .)9محاسبات
صورت گرفته فقط شامل محدودهی مسيل تا ابتدای ورود به شهر است و حدود 6
كيلومتر از مسيل در محدودهی شهر قرار دارد .همچنانكه ذكر شد بايد قبل از ايجاد هر
گونه تأسيساتي در حريم مسيل مطالعاتي در اين زمينه صورت گيرد.
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جدول شماره( )3مقادير حداکثر دبي سیل مسیل وليخان با دوره های بازگشت
مختلف
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شکل شماره()2هیدرو گراف واحد سیل مسیل وليخان با دورههای بازگشت مختلف

نتیجه گیری
حوضه آبريز چم سقز كه در شمالغربي كشور واقع شده است دارای شيب متوسطي
در حدود  01/33درصد است كه شيب نسبتاً زيادی به حساب ميآيد و سيل خيزی
منطقه را افزايش مي دهد.
ارتفاع متوسط اين حوضه آبريز برابر با  0373/3متر است .ارتفاع بلندترين نقطه
 6233متر و ارتفاع پايينترين نقطه  0172متر است  .بيشترين وسعت ما بين خطوط
منحني ميزان  0277تا 0377متر است .اقليم كوهستاني آن باعث نزول ريزشهای
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جوی به صورت جامد مي شود ،ريزشها برای مدتي در سطح زمين ميمانند و به جريان
سطحي نميپيوندند .با شروع دورهی گرم و افزايش دما همراه با بارانهای گرم ،برفهای
انباشته شده ذوب ميگردند و يكجا به رواناب سطحي ميپيوندند و سيالب های مخربي
را به بار آورند.
يكي ازناهنجاریهای قابل توجه و معني داری كه از بررسي روند بارش فصلي و ماهانه
و مقايسهی دورهای فازهای بارش سقز ديده ميشود  ،افزايش غير معمول بارشهای
تابستانه در ماههای جوالی و سپتامبر است .گرچه اين تغيير باعث كاهش طول دورهی
خشك و افزايش دورهی مرطوب ميشود ولي اين بارشها بيشتر رگباری بوده و در بعد
از ظهرها و اوايل شب اتفاق ميافتند و خطر سيل را به وجود ميآورند .افزايش سيل
ميتواند از تغيير توزيع فراواني بارشهای روزانه ناشي شده باشد.
بارشهای تندری يكي از مهمترين پديدههای اقليمي شمالغرب ايران محسوب
ميشوند .اين نوع بارشها در مواقعي از سال ضمن تأمين بخشي از آب مورد نياز زراعي،
بويژه در فصول گرم سال تأثيرات فاجعهباری بر روی محيط طبيعي ،سيالب های شديد،
مردم و اقتصاد كشاورزی ميگذارند .درسالهای اخير بر شمار روزهای تندری افزوده
شده است روند تعداد روزهای تندری ،با استفاده از آمار ايستگاه همديد سقز (-76773
 ) 0320آزمون شد .بررسي تغييرات درازمدت فراواني اين پديده حاكي از افزايش زياد
تعداد روزهای تندری و به تبع آن ازدياد فراواني بارشهای رگباری و ايجاد سيل در
سالهای اخير است.
هيدروگراف شبيهسازی شدهی سيل با دورههای بازگشت  37 ، 07و  077سالهی
حوضهی آبريز رودخانهی چم سقز نشان ميهد كه دبي پيك سيالب پس از  3ساعت
صورت ميگ يرد .سپس سيالب فروكش كرده و پس از سپری شدن  97ساعت از شروع
سيل جريان رودخانه به حالت طبيعي خود برمي گردد .با توجه به ويژگيهای حوضه
زمان اوج سيل كوتاه است و حوضه از پتانسيل سيلخيزی بااليي برخوردار است.
برای بررسي اثرات گسترش غيراصولي شهری بر سيلخيزی ،هيدروگراف سيل با
استفاده از روش  SCSبرای سال  0963به عنوان دوره ی قبل از توسعه و سال 0903
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(جديدترين نقشهی در دسترس) ،به عنوان دوره ی بعد از توسعه ترسيم شد و
پارامترهايي نظير زمان تمركز ،زمان تأخير و دبي اوج سيل هر دو دوره مقايسه و تحليل
گرديد .در اين بررسي نمايهی نفوذ پذيری خاک  CNمتغير وابسته است و برای هر
دوره به دليل تغييرنفوذپذيری خاک تغيير ميكند و كليهی شرايط ديگر برای هر دو
دوره ثابت در نظر گرفتيم .نتايج حاصل به شرح زير است:
زمان تأخير حوضه قبل از توسعه حدود دو ساعت ( )0:32/و سال  0903يك ساعت و
ده دقيقه است .يعني بر اثر افزايش سطوح نفوذناپذير زمان رسيدن اوج هيدروگراف 17
دقيقه كمترشدهاست و سيل در زمان كوتاهتری به اوج ميرسد.
زمان تمركز حوضه سال  0963حدود سه ساعت و  06دقيقه بوده ولي سال  0903به
يك ساعت و پنجاه و پنج دقيقه رسيده است و يك ساعت و هفت دقيقه كاهش
يافتهاست و روانابهای ناشي از بارش در زمان كمتری جمع شده و جريان مييابند.
رواناب يا بارندگي خالص حاصل از يك رگبار  3ميليمتری كه در مدت  97دقيقهای
در سال  0963برابر با  6/13ميليمتر و سال  0903برابر با  9/33ميليمتر ميباشد.
دبي اوج حاصل از يك رگبار  3ميليمتری  97دقيقهای به دليل كاهش نفوذپذيری
خاک از  9/30مترمكعب بر ثانيه در سال  0963به  3/39مترمكعب بر ثانيه در سال
 0903افزايش يافته است.
در سالهای اخير با رشد و توسعهی ساخت و ساز در شهر ،هر روز به حريم طبيعي
مسيل تجاوز شده تا جائيكه در بعضي از مقاطع از مسيل ،آبراههای بسيار تنگ به وجود
آمده است .برآورد سيالبهای درونشهری يكي از گامهای اساسي برای تعيين ابعاد و
مشخصات سامانههای جمعآوری و دفع سيالبهای شهری است .در بررسي ميزان
ارتفاع سيالب شهری ،به طور معمول دبي سيالب با دوره برگشت  63ساله مدّ نظر قرار
ميگيرد در اين راستا دبي سيالب در مسيل وليخان با دورهی برگشت 63 ، 07 ،3 ،6
و  37سال محاسبه نموديم .دبي سيالب به ترتيب برابر بود با،33/79 ،99/76 ،3 :
 ،33/73و  009/70متر مكعب بر ثانيه .در بررسيه ا و مشاهدات صورت گرفته در شهر
توسعهی ناهمگون و ناسازگار يعني عدم توجه به ويژگي های طبيعي زمين نظير شيب و
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توپوگرافي و ساخت و سازهای بدون نقشهی علمي و فني نظير مسدود نمودن مسير
مسيلهای قديمي و يا كاهش حريم آنها و نيز راه اندازی فعاليتهای تجاری در بستر
آنها به چشم ميخورد و از همين روست كه پارهی از مشكالت هيدرولوژيكي شهر نظير
جمع شدن آب در داخل معابر و نبود سيستم زهكشي مناسب در برخي قسمتهای
شهر ديده ميشود.
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