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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  ) GIS(ياستفاده از سيستم اطالعات جغرافياي چاي همدان باقرهتهيه نقشه سيلخيزي حوزه 

 

  ي آرتيماني و محمد مهدي نور، حميد رضا سمائيمحمد كرم
   استان همداني اداره كل منابع طبيعي معاونت آبخيزداري و كارشناس آبياري، كارشناس ارشد خاكشناسيكارشناس آبيار: به ترتيب

mkaraminoor@yahoo.com 
 

  چكيده
ترين حوزه استان با استفاده از  همدان به عنوان گسترده چايخيز حوزه آبخيز قره در اين مقاله نحوه تهيه نقشه  مناطق سيل

 اولويت  وچايخيز حوزه قرهبندي مناطق سيلاولويت شناسايي وسيستم اطالعات جغرافــيايي جهت دستيابي به اهداف طرح شامل 
  .گردد بيـــان ميهاي كنترل سيلطرح زداري وـهاي توجيهي اجرايي آبخيي طرحبند

داراي  وده وـان بـترين حوزه آبخيز استوسيع ،)بر اساس مرز سياسي(  كيلومتر مربع11000چاي با مساحت حدود حوزه قره
باشد و توسط عرض شمالي مي  35 °   44'   تا   34 °   12'  وطول شرقي   49 °   29'  تا 48 ° 13'غرافيايي  ـتصات جـمخ

خيزترين بخش استان است كه بر  سيل،لــز نظر وضعيت سياين حوزه ا  .شودشعبات فرعي آن زهكشي مي چاي ورودخانه قره
  . .رزن حادتر از ساير مناطق است كبودرآهنگ و،  وضعيت سه دشت همدان،اساس آمار

         :ستموارد زير اروش تحقيق در اين طرح شامل 
 آوري آمار هواشناسي و هيدرومتري تهيه و جمع-

  ...  نقشه  خاكشناسي و ، نقشه كاربري اراضي،هاي فيزيوگرافي و توپوگرافيهاي پايه مانند نقشهآوري نقشه تهيه و جمع-
  تجزيه و تحليل عناصر اقليمي-

  بررسي هيدرولوژيكي حوزه  -

  . موثرو نقش عوامل  شناسايي مناطق پرخطر-
   GIS و Excel ، Spssهاي آماري با استفاده از نرم افزار  كامپيوتري  تجزيه و تحليل داده-

بندي و تبيين مطالعات و گزارشات به دست پس از انجام اقدامات دفتري و عمليات صحرايي و آزمايشگاهي نسبت به جمع
 ،)GIS( در نهايت با اسـتفاده از سـيـسـتم اطالعات جغـرافياييو آمده و تلفيق اطالعات و گويا نمودن اجزاء  طرح اقدام گرديد

   .هاي با دقت مناسب به تجزيه و تحليل مباحث آماري و پردازش نقشه ها توسط اين سيستم اقدام شده استيابي به نقشهضمن دست
صورت رقومي تهيه ودر ادامه اليه ب..  وخاكشناسي شيب، واحدهاي اراضي، كاربري اراضي، نظيرپايه  هاي اطالعاتاليه ابتدا 

  ساعته 24هاي  يع مكاني بارشزنقشه تو وتلفيق   با يكديگر Ilwisافزار با استفاده از نرم و گراديان بارش   DEM  هاي نقشه هاي  
كي هيدرولوژيهاي گروه  سطح حوزه و گياهي پوششدو اليهاز ه با استفادآمد سپس   ساله به دست 50 و 25هاي  با دوره بازگشت

  50 و 25هاي همباران  نقشه پس ازآماده شدن اليه نگهداشت سطحي  و. گرديد و تهيه   برآورد و نقشه مربوطه CN مقاديرخاك 
نقشه بدست آمده . ديگرد  اقدام به تهيه نقشه عمق بارش موثر SCS ساعته با استفاده از روش  24هاي ساله براي حداكثر بارندگي

خيزي شديد نمايش خيزي زياد و سيلخيزي متوسط ؛ سيلخيزي كم؛ سيل سيلار گروهـ چهدراب ـــنسيل توليد روانهاي پتاكالس
  .ميدهد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  مقدمه 

از . پيوندديــوع مــه وقـهاني بـورت  ناگــبه ص در يك منطقه و نزوالت جوي به علت ريزش بيش از اندازه "سيل معموال
، افزايش  و پوشش گياهيهم زدن توازن طبيعته خالت بشر در ب د،ها وسواحل جغرافيايي رودخانهتوان به توزيعجمله داليل آن مي

نشين كردن گل از طريق پخش سيالب و ته توانيـ محـ مديريت صحيبا. شري اشاره كردهاي بشهرنشيني و اثرات فعاليت وجمعيت 
  .اد افزايش دحاصلخيزي خاك را ، و الي و شستشوي نمك از اليه سطحي

وان رفتارهاي آن را ت رابطه اين دو  مي و ازشودبررسي ميهيدرولوژيكي اقليمي و طبيعي از دو جنبه سيل به عنوان يك بالي 
، چرا كه از يك طرف الزم است اقليم و عناصر حاكم بر آب و هوا شناخته شود و از سويي ديگر اثرات آن بر ي نموديشناسا

احتمال وقوع سيل و ديگر و رابطه بين وقوع بارشهدف اين پژوهش بررسي . ]5[ قرار گيردژيك منطقه مورد مطالعههيدرولو
  .ميسر خواهد شد و با فهم اين رابطه شناسائي مناطق پر خطر  استپارامترهاي موثر بر اين بالي طبيعي
اي براي وقوع سيل ل مالحظه دارا است و پتانسيل قابهاي كشور رتبه دهم راخيزي در بين استاناستان همدان از نظر سيل

و تنها نشده  يصورت مدون گردآوره خيزي و وقوع سيالب در اين استان ب اطالعات جامع و كاملي از سيلكنون اـت. ]1[دارد
 .باشد پراكنده موجود ميياطالعات

 با رين حوزه استان همدانت به عنوان گسترده همدان يچاقرهآبخيز خيز حوزه مقاله نحوه تهيه نقشه  مناطق سيل  در اين 
  .گرددان ميـــبي يايي ــاستفاده از سيستم اطالعات جغراف

  : موارد زير استاهداف طرح شامل
  .چاي حوزه قرهخيزبندي مناطق سيلاولويت شناسايي و -
  .هاي كنترل سيلطرح زداري وـهاي توجيهي اجرايي آبخيبندي طرحاولويت -
  . با توجه به ميزان خطر در هر منطقهاتاعتبارصرف بهينه  تخصيص و -
  .لهاي كنترل سييل امر اجراي طرحهتس هاي توجيهي وطرح در تدوين اطالعات پايه موردنياز آوري وجمع -
  .آورد خسارت احتمالي سيل در آيندهبر ارات سيل در هر منطقه وسن شاخص خيتعي -
   

  هامواد و روش
  :ل شده استيتشكشرح زير  چهار حوزه آبريز به ازاستان همدان 

  چايقره – 
  )گاماسياب(كرخه  – 
  سفيد رود  – 
  مرزي  – 

 وده وـان بـترين حوزه آبخيز استوسيع ،)بر اساس مرز سياسي استان(  كيلومتر مربع11000 مساحت حدود چاي باحوزه قره
باشد و       عرض شمالي مي35 °   44'   تا   34 °   12'  وطول شرقي   49 °   29'  تا 48 ° 13'غرافيايي  ـتصات جـداراي مخ

    كيلومتر و270آباد حدود دخانه اصلي تا خروجي ايستگاه عمرطول رو. شودشعبات فرعي آن زهكشي مي چاي وتوسط رودخانه قره
  .]2[باشد  درصد مي6/0  متر و 1927ه ترتيب شيب متوسط حوزه ب ارتفاع و
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
 ستان همدانموقعيت حوزه قره چاي در ا-1شكل

از  )قله الوند(متر  3580اكثر ارتفاع حد شرقي رشته كوه زاگرس با هاي شمالي وحوزه از قسمت جنوب غربي به دامنهاين 
محدود آوج اي ههاي جنوبي رشته كوهشمال شرقي به دامنه از قسمت شمال و قسمت شمال غربي مشترك با مرز حوزه سفيد رود و

  . باشديـاسدآباد م قهاوند و فامنين، كبودرآهنگ، بهار، رزن، دان،هم هاي شهرشاملباشد و مي
هاي رشته مالي رشته كوه الوند، دامنهـهاي شدامنه اي اين حوزه داراي سه شاخه مهم منشعب ازاز نظر وضعيت شبكه آبراهه

  . شودسنجي عمر آباد خارج ميبستگاه آيباشد كه همگي از خروجي اآبراهه ورودي از سمت شرقي استان مي  وآوج يهاكوه
سال   ساله از20دماي استان كه مربوط به يك دوره پايه نقشه هم ازلحاظ خصوصيات اقليمي معدل وزني دماي ساالنه هوا بر

-ازهاالنه دبي اندــميانگين س. ميليمتر است 3/367ميانگين بارش ساليانه   درجه سانتيگراد بوده و3/10باشد برابر مي 1380 تا 1361

   .]2[ درصد است8/5 ميليمتر و3/21نيز متوسط ارتفاع جريان  آباد وب در ثانيه مربوط به ايستگاه عمر متر مكع77/9گيري شده برابر 
 ، وضعيت سه دشت همدان،خيزترين بخش استان است كه بر اساس آمار سيل،لــاز نظر وضعيت سيچاي حوزه قره

 غربي به علت شرايط فيزيوگرافي و هاي مركزي ودشت كبودرآهنگ واقع در قسمت. استرزن حادتر از ساير مناطق  آهنگ وكبودر
. شودهاي آن وارد ميشهر روستاها و به جاني فراواني  كه ساليانه خسارات مالي وبودهاز مناطق مستعد جاري شدن سيل خاكشناسي 

هاي  دشت.دنكنعبور ميدر نهايت از شهرستان كبودرآهنگ  ولو به يكديگر ملحق شده ايده سو وشيرين ،نداهلي اللـسه رودخانه اص
  .باشندگير اين حوزه مي نقاط سيل ديگررزن نيز از قهاوند و
 جرد،مآلو توان به آبشينه،يابد ميسنجي عمر آباد ادامه مييستگاه آبتا ا چاي كه از ارتفاعات شروع وهاي قرهزيرحوزه از

بارندگي را تخليه  ناب ناشي ازاشراء اشاره نمود كه رو آهنگ وركبود ،زهتران خميگان، بهار، آبادالحص ،مريانج بهادربيگ، آباد،عباس
  . كندمي

  :اقدامات انجام شده اين طرح شامل موارد زير است
.  استان استسازمان هواشناسي و بخش ديگر آمار امور آب  آمار مربوط بهآوري آمار كه قسمت عمده آن تهيه و جمع– 1

ان سنجي و هاي بارباشد و آمار امور آب از ايستگاهسنجي مييك و كليماتولوژي و بارانهاي سينوپتمار هواشناسي مربوط به ايستگاهآ
  .باشد مي1380 تا 1361 سال و از سال 20دوره آماري مورد مطالعه . تبخيرسنجي اخذ شده است

نقشه  خاكشناسي   ،اراضي نقشه كاربري, توپوگرافي هاي فيزيوگرافي ونقشهمانند يه هاي پايه اولآوري نقشه تهيه و جمع– 2
  .كه درتهيه اين طرح مورد نياز بوده اند ...و 

  ) بارش و دما( تجزيه و تحليل عناصر اقليمي – 3
  ه  درولوژيكي حوز بررسي هي– 4
  . نقش عوامل مختلف و شناسايي مناطق پرخطر– 5
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

   GIS و Excel ، Spss با استفاده از نرم افزار  كامپيوتري هاي آماري تجزيه و تحليل داده– 6
  :زير انجام گرفته استبه صورت       پژوهش 

  .كارگيري نظرات ارائه شدهه  اطالعات و داده و ب و تصحيح آمار وآوري سوابق طرحجمع:  دفتري – 1
  .هاي به دست آمده با واقعيت طبيعتده اقدامات انجام شده و تطبيق دامشاهده وضعيت طبيعي و همچنين:  ميداني– 2

  .ها العات و شناسائي روابط بين پديدهآناليز داده و اط:  آزمايشگاهي– 3         
  . ء  طرحدست آمده و تلفيق اطالعات و گويا نمودن اجزاه ين مطالعات و گزارشات بيبندي و تبجمع:  سيستمي– 4

هاي با دقت مناسب به تجزيه و تحليل يابي به نقشه ضمن دست،)GIS(رافياييـجغتم اطالعات ـسـيـتفاده از سـدر ادامه با اس
  . شده است پردازشمباحث آماري و نقشه توسط اين سيستم 
  كه طول دوره آماري متفاوت كه عمدتاًاستبارندگي در كل منطقه در اولين مرحله الزم  به منظور بررسي تغييرات ميزان 

باشد به يك پايه زماني مشترك تبديل شود و سپس اقدام به تكميل آمارهاي ناقص اين هاي مختلف ميالمربوط به تأسيس آنها در س
  كه انتخاب اين دوره با توجه به اين نكته صورت )1361-80( باشد  ساله مي20طول دوره آماري در مطالعات حاضر . دوره شود

ها نيز با دقت هاي مورد نظر در اين دوره داراي بيشترين طول دوره آماري بودند و همچنين نواقص اين ايستگاهپذيرفت كه ايستگاه
يكي معيار كمي براي بيان حالت همگني يا غير همگني وجود ندارد ـهاي گرافروشدر  كه   با توجه به اين.كامل برطرف گرديد

  .باشدآزمون توالي مي شودكار برده ميه  غير نموداري كه براي اين منظور بتر روش ساده. روندهاي كاملي به شمار نميروش
ق قوانين توزيع آماري هاي موجود را بررسي و طبتوان داده مي]4[بارندگي يك متغير تصادفي بودهبا توجه به اينكه مقدار 

 دوره برگشت مورد نظر  با احتمال وقوع و ياازش مناسب وجود داشته باشد حداكثر و يا حداقل مقدار بارندگي رادرپهنگامي كه 
باشد كه البته در مبل مياگاماي ناقص و يا گ ،لوگ پيرسون ،هاي آماري مناسب در مورد بارندگي معموال لوگ نرمالتوزيع .تعيين نمود

   .]7[رودكار ميه هاي ساالنه توزيع نرمال نيز بمورد بارندگي
 

  هاي اطالعاتينحوه تهيه اليه
  :پردازيمهاي اطالعات پايه ميت به نحوه تهيه اليهدراين قسم

  خاكشناسي شيب، ، كاربري اراضي،اضيواحدهاي ار
هاي  عكس و  توپوگرافي1:50000 و1:250000هاي اليه مرزي حوزه با توجه به نقشهاطالعات رقومي فوق،  جهت تهيه 

ساير  هايي كه درها با نقشهسازي اين اليهه نيز الزم است كه جهت يكسان نكتذكر اين .ساير اطالعات موجود ترسيم گرديد هوايي و
يم مرز حوزه ــپس از ترس .هاي مرتبط استان تهيه شده است از نقشه رقومي سازمان نقشه برداري استان استفاده شده استدستگاه

  ايجاد GISم شده بانك اطالعاتي آن نيز در محيط  با اصالحات انجا با آن انقطاع داده شد و ها  تمام اليهGISچاي در محيط قره
   .توان به نقشه همباران حوزه اشاره نمودبا آماده شدن اين اطالعات تهيه ساير اطالعات نيز آغاز گرديد كه از مهمترين آنها مي. گرديد

    
                            DEM  نقشه 

مقياس    در ميزاني منحنخطوط. باشد ساير اطالعات بسيار مفيد ميدر كاربرد نقشه مدل ارتفاعي حوزه  جهت تهيه و
دراين . منتقل گرديد Ilwis  به نرم افزار   DEMتهيه نقشه  مبناي مرز حوزه جهت تبديل مدل وكتور  به رستر و   بر1:250000
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  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

سيستم . يستم مختصات پرداخته شددن سور يكسان نموظسيستم مختصات جغرافيايي به من هاي ژئورفرنس و به ايجاد فايلبرنامه
  .اي انتخاب گرديدتوجه به دقت آن در مطالعات منطقهبا  هاي مربوطه ومشخصه باWGS84  يو بيضو UTM  تصوير

 در ها در يك سيستم مختصات و  لزوما بايستي كليه اليهGISناليز در محيط  آامتوجه به اين نكته اساسي است كه جهت انج
ها در بانك اطالعاتي به اين سيستم تبديل شده تا مدل مين علت در مراحل آتي تمامي اليهبه ه. داشته باشند يك ژئورفرنس قرار

  حوزه با توجه به ساير DEMدرنهايت مدل   . منطبق بر طبيعت ممكن گردد خصوصيات آنها به شكل صحيح و عوارض و
در تهيه اين مدل عالوه بر خطوط اصلي توپوگرافي نقاط . ديه گرديته )… و Pixel Size  _  Zoneمانند (پارامترهاي نرم افزاري 

هاي تدش باتوجه به اينكه مناطق وسيعي از. اعمال گرديد تر به نقشه دقيقيجهت دسترس مناطق مختلف حوزه ارتفاعي متعددي در
  . موثر خواهد بوددل ارتفاعي كامال م شيب و هاياين خطوط در افزايش دقت نقشه، شندبامياني حوزه مسطح مي

  تجزيه وتحليل آمار بارندگي 
تواند هاي مختلفي است كه هر يك به نوبه خود مياطالعات بارش  آمار و بررسيخيزيسيل سيل و مهمترين بخش در آمار

وجود  وداشتن ايستگاه با پراكنش مناسب و دارا بودن طول دوره آماري بلند مدت . ]3[سقم نتايج نهايي موثر باشد درصحت و
 الزمهتحليل آمار  تجزيه ومناسب به منظور  افزارهاينهايت استفاده از نرم در هاي بدون آمار وعدم داشتن سال هاي دقيق وآمار

به طور كامل دارا  هاي ذكر شده رااستان ويژگي چاي همانند ساير مناطقحوزه قره. ]2[دستيابي به نتايج مورد اطمينان خواهد بود
  . نيست
 

    ساله 50 و 25 هايساعته با دوره بازگشت 24  همباراننقشه
 وتلفيق يه با يكديگر   اين دو الIlwisافزار اديان بارندگي با استفاده از نرمداشتن معادالت گر با   وDEMپس ازتهيه نقشه  

اي در كه آناليزهاي اليه وجه به اينبا ت. آمد  ساله به دست 50 و 25هاي    ساعته با دوره بازگشت24هاي  يع مكاني بارشزنقشه تو
ارتفاعي از  )به صورت يك واحد مستقل  درنقشه مدل ارتفاع(اين برنامه به صورت شبكه سلولي است هرسلول با داشتن يك ارتفاع 

ري است  رستهاي به فرماندازي اليهروي هم اين به علت سهولت تلفيق و دهد وبارندگي را از معادله گراديان به خود اختصاص مي
  . دهدكه دقت خوبي را به دست مي

 

  پذيري واحدهاي زمين شناسي حوزه بررسي نفوذ
گردد كه مهمترين آنها سنگي توسط عوامل متعددي كنترل ميهاي ي يا رفتار هيدروديناميكي رخسارهنفوذپذير كلي به طور

  :بشرح زير است 
نوع  ميزان و ،هاي سنگيضخامت اليه ميزان تخلخل و ،دهنده سنگپيوستگي اجزا تشكيل  كيفيت و ،بافت سنگ ،ـ جنس سنگ
   .هاسيمان بين دانه

خوردگي چين بندي واليه ،ري واحدهايي با نفوذ پذيري مختلفقرارگي چگونگي تناوب و ،هاي سنگيزد رخسارهبرون ـ كيفيت و
    .هارخساره

  .عمق  ميزان بازشدگي آنها در سطح و شكاف و توسعه سيستم درز و يع پراكندگي به تراكم وزـ تو
  …جهت درزها و و بندي شيب اليه خصوصيات توپوگرافي منطقه با ـ نحوه ارتباط شيب و
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  .پراكنش نزوالت آسماني ، نوع وـ وضعيت اقليمي منطقه از نظر حجم
   .خاك منطقه ـ كيفيت پوشش گياهي و
   .هاميزان آبدهي چشمه و ، نوع ـ كيفيت، موقعيت، تعداد

  
   خاك كيهاي هيدرولوژينقشه گروه

قابليت اراضي استان همدان كه در   خاك در اين حوزه ابتدا با استفاده از نقشه منابع وكيهاي هيدرولوژيين گروهيبراي تع
همچنين  با توجه به راهنماي نقشه و آب تهيه شده است نقشه تيپ اراضي حوزه و  توسط موسسه تحقيقات خاك و1:250000مقياس

 نقشه  سپس اين نقشه با.شدهاي هيدرولوژيكي به صورت اوليه تهيه پوشش گياهي گروه نقشه شيب و تطبيق هر يك از اين واحدها با
هاي هاي گروهنقشه  درسازندهاگذري عمقي در نظر گرفتن آب با شناسي مطابقت داده شد وپذيري عمقي تشكيالت زميننفوذ

  . گاه نقشه نهايي تهيه گرديد آن ه شد وراتي داديلوژيكي اوليه تغيهيدرو
اند درصدي كه از سطح حوزه اشغال كرده به همراه 1چاي در جدول  حوزه قرهيدرولوژيكي خاكــهاي ههاي گروهكالس

  . دهدتشكيل مي  كمترين سطح راC-Dگروه    بيشترين و Bبندي گروه اين كالس شود دركه مشاهده مي همان طور. دهدنشان مي
  

  درصد مساحت آنها هاي هيدرولوژيك خاك حوزه وهاي گروهكالس: 1جدول
  درصد مساحت  مساحت  هاي هيدرولوژيكيگروه

A-B  26308  49/2  
B  677112  1/64  
C-D  19328  83/1  
D  333701  58/31  

 
 
 

  CNنقشه 
شود به شماره منحني گفته مياين پارامتر كه به آن . رود در تعيين ضريب نگهداشت سطحي رواناب به كار مي CNمقدار

هاي همانطور  كه قبال اشاره شد ابتدا نقشه گروه: شدن اين عامل به ترتيب زير عمل يبراي تعي. خصوصيات فيزيكي حوزه بستگي دارد
نقطه نظرات كارشناسي  جداول مربوطه خصوصيات پوشش سطح حوزه و با استفاده از، سپس هيدرولوژيكي خاك تهيه گرديد

 اين محيط و استفاده از جدول دو بعدي در   وIlwisگيري از نرم افزار  بهره با .يدگردم ـترسي اراضي همگن مشخص ومحدوده 
  .شد  برآورد CN مقادير كيهاي هيدرولوژيگروه همچنين منظور نمودن دو عامل خصوصيات پوشش سطح حوزه و
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   ياشماره منحني CNنقشه -2شكل

 
 
 

  )S(نقشه نگهداشت سطحي 
  .دگرديــ تعيين مIlwisرنامه ـتفاده از بـبا اس ومربوطه  مقادير نگهداشت سطحي بر اساس رابطه CNپس از محاسبه 

 
 

  )خيزيسيل(نقشه پتانسيل هرز آب 
قدام   اSCS ساعته با استفاده از روش  24هاي   ساله براي حداكثر بارندگي50 و 25هاي همباران  نقشه   وSپس ازآماده شدن اليه  

  . گرددبه تهيه نقشه عمق بارش موثر مي
 

  نتايج و تحليل نتايج
به . باشدنمي مفيد نيز تحليل آن مشكل بوده و كند كه نتيجه و ارائه مي فردي راه دست آمده براي هر پيكسل مقادير منحصر ب نقشه به

به همين منظور با  ز نقشه، كامال مفيدتر خواهد بود واستفاده ا بندي،يك طبقه بندي مقادير مختلف عددي درهمين منظور با تقسيم
  . گرديدار گروه تقسيم ـاب به چهـــهاي پتانسيل توليد روان  كالسSlicing  استفاده از  

 
اين منطقه بيشتر در اراضي مياني حوزه وجود دارد كه داراي شيب كم و .  ميليمتر10 تا 0خيزي كم با ارتفاع رواناب سيل : گروه اول

  .باشد نفوذپذيري مناسبي مي
هاي همدان بهار و كبودرآهنگ بيشترين وسعت اين طبقه را  ميليمتر كه دشت20 تا 10خيزي متوسط با ارتفاع رواناب سيل : گروه دوم

  .اند به خود اختصاص داده
و مناطق شرقي به ويژه اراضي ) وزههاي شمالي حبخش( كه در ارتفاعات رزن30 تا 20خيزي زياد با ارتفاع رواناب سيل : گروه سوم

  .باشدشور دشت قهاوند و كبودرآهنگ پراكنده مي
  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  
  

 با  اين مناطق عمدتا در نقاط پرشيب. خيزي شديد  كه ارتفاع رواناب در اين طبقه بيش از بقيه مناطق استسيل : گروه چهارم
  اندهاي جنوبي حوزه متمركز شدهرخنمون سنگي در بخش

 
 ينقشه نهاي-3شكل
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