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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينفصلنامه (جغرافيا 

  1392 پاييز، 38شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

  

  ساعته ساعته   2424بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر ورد و پهنهورد و پهنهآآبربر

  ))حوضه سد يامچي اردبيلحوضه سد يامچي اردبيل((  SSCCSS--CCNNبا استفاده از روش با استفاده از روش 
  

  4هاشم حسيني و 3جاويد ابراهيم بهشتي، 2قنواتي اله، عزت1امير صفاري

 
 چكيده

هاي  معروف است يكي از روش) CN(كه به شماره منحني ) SCS( روش سازمان حفاظت خاك آمريكا

اين روش با در نظر گرفتن . ساعته است 24هاي متداول در برآورد مستقيم رواناب حاصل از بارش

وضعيت هيدرولوژيكي زمين و نيز كاربري آن، مقدار رواناب حاصله از يك بارش را در  ،هاي خاك ويژگي

در اين مقاله با استفاده از روش فوق مقدار رواناب حاصل از . كند هاي مختلف حوضه برآورد ميبخش

ناب در تهيه شده و فاكتورهاي تأثيرگذار در توليد روا) اردبيل(ساعته براي حوضه سد يامچي  24هاي بارش

ساعته با دوره  24هاي در اين تحقيق از آمار بارش. استهاي مختلف حوضه مورد بررسي قرار گرفته بخش

هاي هيدرولوژيكي  همچنين با استفاده از تلفيق اليه گروه. استساله استفاده شده  100و  50، 25، 5 بازگشت

دست آمد كه با استفاده از روابط   به) CN( خاك، نوع كاربري و وضعيت هيدرولوژيكي، اليه شماره منحني

موجود در مدل، مقدار نگهداشت سطحي خاك و نفوذ براي حوضه محاسبه و در نهايت مقدار رواناب 

هاي شمالي و  نتايج تحقيق نشان داد كه بيشترين پتانسيل توليد رواناب در بخش. توليدي حوضه برآورد شد

هاي همچنين برآورد حجم بارش. اندپذيري پايين مشخص شدهغربي حوضه است كه با كاربري باير و نفوذ

تبديلي به رواناب براي چند دوره نشان داد كه با افزايش طول دوره، درصد بيشتري از بارش به رواناب 

 55درصد به  39ساله از  5براي مثال مقدار رواناب توليدي از كل بارش در دوره بازگشت . شودتبديل مي

 .رسدساله مي 100درصد در دوره 

  .، سد يامچي، مدل سازمان حفاظت خاك امريكا)CN(رواناب، شماره منحني : كليدواژگان

  

                                                 
  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه خوارزمي.  1

  دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه خوارزمي.  2

  كارشناس ارشد ژئومرفولوژي.  3

  كارشناس ارشد ژئومرفولوژي.  4
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 مقدمه

ريزي در حفاظت خاك و فرسايش برآورد پتانسيل توليد رواناب در يك حوضه به جهت برنامه

 تهاي آبخيز از لحاظ توليد رواناب و رسوب بسيار حائز اهميت اسو نيز مديريت حوضه

هاي مختلفي براي محاسبه رواناب بر اساس بارندگي روش). 2009و همكاران،  1هواشي زي(

ها به روابط آماري بين توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است كه بيشتر اين روش

مدل سازمان حفاظت خاك ). 78- 76، 1383مولوي  خيام و( ترواناب و بارندگي استوار اس

مدل فوق . كند عمق رواناب توليدي در يك حوضه يا منطقه را برآورد ميآمريكا روشي است كه 

و همكاران،  2اهوس. يك. رآ( تدر سه دهه اخير موضوع بيشتر مباحث در هيدرولوژي بوده اس

هاي گيرياندازه هايي است كه فاقداين مدل ساده بوده و قابل استفاده در حوضه). 2010

توان حوضه را از لحاظ با استفاده از اين مدل مي ).1996 3،پنس و هاوكينس( دهيدرومتري هستن

هاي بندي كرد و اطالعات ارزشمندي را در رابطه با مديريت حوضهپتانسيل توليد رواناب پهنه

 دتهيه اين نوع از اطالعات در نواحي كوهستاني و مناطقي كه فاق. آبخيز به دست آورد

در واقع مقدار توليد رواناب . بسيار حائز اهميت باشدتواند هاي هيدرومتري هستند مي ايستگاه

تاثير عوامل مختلفي است كه رواناب توليدي در يك بخش از آن، انعكاسي  در يك منطقه تحت

تواند به شناخت بهتر حوضه و مديريت بهتر هاي هيدرولوژيكي حوضه است و مياز ويژگي

تواند در صورت مهيا در يك منطقه ميتوليد باالي رواناب . منابع آب و خاك آن منجر شود

در كشور ما . ناپذيري را باعث شودبودن ساير شرايط به وقوع سيل منجر شده و خسارات جبران

هاي بارشي كه برخواسته از نوع اقليم حاكم بر آن است رخداد سيل در بيشتر با توجه به ويژگي

له در گوشه و كنار كشور، شاهد ناپذير قلمداد شده و همه سامناطق به صورت امري اجتناب

  . وقوع اين پديده هستيم

ي تجربي، ها فرمولي نموداري و استفاده از ها روشي برآورد رواناب بر پايه ها روشبيشتر 

ي و دورسنجهاي يك حوضه به تعدادي زير حوضه، دادهتفكهاي سيالب، تحليل آماري داده

اي و بيشتر از ديدگاه توليد سيل در رايانهي رياضي ها مدلو  4سيستم اطالعات جغرافيايي

                                                 
1. Zhi-HuaShia 
2. R.K.Sahu 
3. Ponce,V.M.,Hawkins,R.H 
4. Geography Information System 
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شي و هواتوان به كار زياز جمله كارهاي انجام شده در اين زمينه مي. باشدها ميحوضه

اي از اشاره كرد كه ميزان رواناب و كاهش اوليه بارش را براي منطقه 2009همكاران در سال 

 انجام دادند SCS(2(ظت خاك آمريكا ، با استفاده از روش شماره منحني سازمان حفا1بيجينگ

حوضه  76تحقيقي را در  2010ساهو و همكاران در سال ). 2009شي و همكاران ، هوازي(

با ساير  SCS-CNدر اين تحقيق مدل اوليه . كشاورزي كوچك در كشور امريكا انجام دادند

شده توسط آنها همتغيرهاي موجود مورد مقايسه قرار گرفت و در نهايت يك  مدل بهبود يافت

اقدام به تهيه نقشه خطر ) 2003(و همكاران 3سيناكوندان ).2010ساهو و همكاران، ( ارائه شد

گيري كردند با توجه به مشاهدات ميداني، آنها نتيجه. سيل براي رودخانه پاري در مالزي نمودند

از . كندايجاد ميكه سيستم اطالعات جغرافيايي محيط مناسبي را براي تهيه نقشه خطر سيل 

توان به موارد زير اشاره كارهايي كه در سالهاي اخير در اين زمينه در ايران انجام شده است مي

با استفاده از مدل سازمان حفاظت خاك آمريكا و مدل  1385علي نشاط و صدقي در سال : كرد

HEC-HMS علي نشاط ( دميزان رواناب را براي حوضه آبخيز باغ ملك در خوزستان انجام دادن

به بررسي رواناب ناشي از بارش حداكثر ) 1384( زهره مريانجي و معروفي. )1385و صدقي، 

كاربرد در سيستم اطالعات جغرافيايي  و SCSدر حوضه آبريز قره چاي با استفاده از روش  24

بيني و برآورد سيالب  يشپجهت ) 1383(پورخليل ) 1384زهره مريانجي و معروفي، ( دپرداختن

در اين مطالعه با استفاده از مدل پيشنهادي . استفاده كرد CN4در حوضه آبخيز نكا از مدل 

سازمان حفاظت خاك امريكا، ميزان رواناب توليدي از طريق تعيين بارش مازاد، به منظور 

ريزي در نامهها در حوضه سد يامچي براي بربيني حجم آب قابل استحصال ناشي از سيالب پيش

  .زمينه مديريت منابع آب منطقه، مورد بررسي قرار گرفته است

 
  معرفي محدوده مورد مطالعه

اين . گيردهاي بااليي رودخانه بالخلو در استان اردبيل را در بر ميحوضه سد يامچي بخش

سو گذرد و در دشت اردبيل به رودخانه قرهدست خود از شهر اردبيل مي رودخانه در پايين

                                                 
1. Beijing 
2. oil Conservation Service 
3. Sinnakaudan 
4. Curve Number 
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 20ميليون مترمكعب آب در سال در بخش كشاورزي و 

در شهرستان حوضه اين سد 

شمالي قرار  38

  

 غربي از گردنه بالخلي در جنوب

و سبالن سرچشمه گرفته و در نهايت با الحاق 

هاي حوضه را لحاظ كاربري و 

هاي در اولين مرحله از تحقيق نقشه

هاي تراز ز حوضه از طريق منحني

سنجي هاي باران

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                        

ميليون مترمكعب آب در سال در بخش كشاورزي و  65كننده  مين

حوضه اين سد  .استراي مصارف شهري اردبيل بميليون مترمكعب آب در سال 

38° 16´7˝ا ت 37° 52´16˝شرقي و 47° 46´47˝ا ت 48

  )1 شكل(د باش يمكيلومترمربع  703ساحت حوضه در حدود 

  وقعيت حوضه سد يامچيمنقشه  :1شكل

از گردنه بالخلي در جنوب سر شاخه اصلي اين حوضه رودخانه بالخلي است كه

و سبالن سرچشمه گرفته و در نهايت با الحاق » بزقوش«شهرستان نير حد فاصل دو رشته كوه 

  .شود يدرشمال اردبيل تخليه م

هاي حوضه را لحاظ كاربري و بر اساس اطالعات پايه كه ويژگي

در اولين مرحله از تحقيق نقشه. وضعيت اقليمي و هيدرولوژيكي نشان دهد، استوار است

ز حوضه از طريق منحنيزمين مرجع شده و مر 1:50000توپوگرافي منطقه در مقياس 

هاي باران با مشخص شدن محدوده مورد مطالعه، ايستگاه. و شبكه زهكشي مشخص شد

204                                          

مينأسد يامچي ت. پيوندد مي

ميليون مترمكعب آب در سال 

48°4´30˝ت نير در موقعي

ساحت حوضه در حدود م. تگرفته اس

 

  

سر شاخه اصلي اين حوضه رودخانه بالخلي است كه

شهرستان نير حد فاصل دو رشته كوه 

درشمال اردبيل تخليه م» سوقره «به رودخانه 

  

  مواد و روش تحقيق

بر اساس اطالعات پايه كه ويژگي SCS-CN اجراي مدل

وضعيت اقليمي و هيدرولوژيكي نشان دهد، استوار است

توپوگرافي منطقه در مقياس 

و شبكه زهكشي مشخص شد



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  205                                        ساعته  24بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر برآورد و پهنه

 

، 25، 5هاي باران براي دوره بازگشتو اقليمي داخل محدوده و يا پيرامون آن براي تهيه اليه هم

به اطالعاتي از قبيل كاربري زمين،  CNبراي تهيه اليه . ساله مورد استفاده قرار گرفتند 100و 50

هاي هيدرولوژيكي خاك نياز است كه در ادامه به صورت  وضعيت هيدرولوژيكي و گروه

هاي بارش از آمار براي بدست آوردن داده. اجمالي در مورد نحوه تهيه هر كدام بحث شده است

هارا  ت اين ايستگاهمشخصا 1جدول شماره . سنجي استفاده شده است ايستگاه اقليمي و باران 7

  . دهد نشان مي

 هاي اقليمي و بارانسنجيايستگاه: 1جدول

  X  y ايستگاه  x y  ايستگاه

 38 ،05 ،02 48 ،02 ،11  يامچي عليا 38 ،02،02 47 ،59 ،38  نير

  38،00،12  48،14،52  شمس آباد  38 9 00    سرعين

 38، 13 48، 20  اردبيل  38،01،18  47، 53، 5  تك بالغ

       38، 08، 16 48 ،11 ،19  پل الماس

  

  تعيين دوره آماري مشترك و استخراج بارش حداكثر ساالنه

تا  1360هاي ساله از سال 26، دوره آماري ها ستگاهياي آماري ثبت شده در ها سالبا توجه به 

در ادامه پس از تهيه آمار بارش روزانه از . به عنوان دوره آماري مشترك در نظر گرفته شد 1385

مربوطه حداكثر بارش روزانه از بين ) سازمان هواشناسي استان اردبيل، وزارت نيرو( هايسازمان

شده براي هر ماه از سال استخراج شد به اين ترتيب دوازده بارش حداكثر براي هر ت ها ثبداده

عنوان ها بارشي كه بيشترين مقدار را دارا بود انتخاب و به سال آماري بدست آمد كه از ميان آن

  . بارش حداكثر آن سال در نظر گرفته شد

  

  هاي بارشآزمون همگني داده

. ي مشخص باشندتصادفهاي مربوط به يك جامعه آماري ي اين است كه دادهبه معنهمگني 

هاي نموداري روش نيتر مهمهاي مختلف نموداري و غيره وجود دارد كه از براي اين كار روش
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هاي گرافيكي به دليل آنكه معيار كمي براي روش. اشاره كرد 1توان به روش جرم مضاعفمي

 ،1386عليزاده، (د آيني كاملي به شمار نميها روشو غيرهمگني ندارند  بيان حالت همگني

باشد كه در اينجا  ها ميروش ساده غيرنموداري براي تعين همگني داده 2روش ران تست). 563

دست آمده و جدول حدود  به) 2جدول (ج به نتاي از اين روش استفاده شده است و با توجه

  .شد تأييدها تك ايستگاهها براي تكصادفي بودن داده، تمجاز
  

  هانتايج آزمون همگني داده: 2جدول

  حدود مجاز  دامنه bتر از ميانگين داده پايين aنيانگيمداده باالي   ايستگاه

  20-8  12  13  13  نير

  19-8  9  15  11 سرعين

  20-8  14  13  13  غبالتك 

  20-8  14  13  13  پل الماس

  19-8  12  15  11  يامچي عليا

  20-8  9  13  13  شمس آباد

  19-8  12  15  11  )سينوپتيك(اردبيل
  

هـاي  يكي از كاربردهاي آمار در هيدرولوژي اين است كه با استفاده از آن قـادريم برخـي از داده  

در اين جا با اسـتفاده از  . بازسازي كنيم جوار همي ها ستگاهياگم و ثبت نشده را با استفاده از آمار 

ي آماري كه داراي آمار ناقص بودنـد بازسـازي داده صـورت    ها سالروش رگرسيون خطي براي 

براي تعيين حداقل طول دوره آماري با توجه به سطح آماري قابل قبـول بـراي تحقيـق از    . گرفت

ال آماري مورد نيـاز بـا اسـتفاده از    در اين روش حداقل س. استفاده شد معكوسروش پيشنهادي 

  .شودتعيين مي 3رابطه 

( )[ TY log30.4=
• Y =هاحداقل قابل قبول براي داده 

• T =ر مقداT  6(درصد به ازاي درجه آزادي  90استيودنت در سطح اعتماد  -Y(  

                                                 
1. Double mass 
2. run test 
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• R = سال 2سال به مقدار آن در دوره بازگشت  100نسبت مقدار متغير در دوره بازگشت  

ساله و قرارگيـري آن در   2ساله و  100به اين ترتيب كه با به دست آوردن دوره بازگشت بارش 

دهـد كـه   نتيجه آزمون را نشـان مـي  ) 3(جدول . انجام شد ها ستگاهياتك فرمول، آزمون براي تك

سـال   26بر اساس جدول و بـا توجـه بـه    . دهدحداقل دوره آماري را براي هر ايستگاه نشان مي

  .شد تأييدي منتخب ها ستگاهيادوره آماري در نظر گرفته شده كفايت داده براي 

  

  كفايت دوره آماري: 3جدول

  

  

 
  

  

  

  ها تحليل داده

  هاي روزانه در سالحداكثر بارش

از ) ساعت 24(ز ي روزانه را در نظر بگيريم يك روها بارشاگر در يك ايستگاه هواشناسي آمار 

سال وجود دارد كه بيشترين بارش را نسبت به ساير روزها داشته است كه آن را حداكثر بارش 

تجزيه و تحليل آماري  توان يمساعته را  24حداكثرهاي بارش . گويندساعت مي 24روزانه در 

هاي كرد تا بر اساس آن بتوان ميانگين حداكثر بارش روزانه و مقدار تخميني آن را در دوره

براي تهيه اين آمار با توجه به دوره آماري ). 180،1386، عليزاده(د برگشت مختلف محاسبه كر

ي بدون آمار عمل ها سالها مقادير موردنظر استخراج شد و همچنين براي مشترك بين ايستگاه

حداكثر بارش روزانه را در طي دوره آماري ) 4(جدول . بازسازي و تخمين داده صورت گرفت

  .دهدبه همراه سال وقوع آن نشان مي

  

  Y ايستگاه Y  ايستگاه

  سال 9  آباد شمس  سال 15  نير

  سال 12  )سينوپتيك( اردبيل  سال 8 سرعين

  سال 9  يامچي عليا  سال 10  تك بالغ

      سال 12  الماس پل



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            208

 

  حداكثر بارش روزانه: 4جدول

  ايستگاه
حداكثر 

 بارش

  سال

  وقوع
 ايستگاه

حداكثر 

  بارش

  سال

  وقوع

  1378  46  شمس آباد  1383  5/91  نير

  1374  63  )سينوپتيك(اردبيل  1362  6/58 سرعين

  1380  5/47  يامچي عليا  1374  76  تك بالغ

        1373  65  پل الماس

  

هاي براي حوضه در دورهه ساعت 24ها، حداكثر بارش محتمل با استفاده از آمار ايستگاه 

يا توزيع حد نهايي استفاده  1پيتبراي انجام اين كار از توزيع گامبل . بازگشت مختلف تهيه شد

  .دهدهاي بازگشت مختلف نشان ميمقدار بارش هر ايستگاه را در دوره) 5(ل جدو. شده است

  

 )mmبرحسب(مختلف  هاي با دوره برگشتساعته  24ثر بارش كحدا: 5لجدو

100 50 25 5 
  برگشتدوره 

 ايستگاه

 )سينوپتيك(اردبيل  6/35 4/53 8/60 1/68

 )هواشناسي(سرعين  27/44 4/59 6/65 8/71

 )سنجي باران(نير  34/41 7/63 9/72 1/82

 )سنجي باران(تك بالغ  54/56 80 90 6/99

 )سنجي باران(پل الماس  40 8/57 2/65 6/72

 )سنجي باران(يامچي عليا  5/35 4/48 7/53 59

 )سنجي باران(شمس آباد  34 47 2/52 5/57

  

و  باشد يميكي از متغيرهاي مهم و موثر در توليد رواناب در هر حوضه  ساعته 24حداكثر بارش 

ها از نظر پتانسيل گردد كه حوضهها باعث ميساعته حوضه 24اختالف در ميزان بارش 

هاي باشند، پس از اينكه بارشخيزي و توليد رواناب تفاوت زيادي با يكديگر داشته  سيل
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با توجه به اينكه 

به ) 16- 22ص 

. ي شدندابيون

 2شكل. ي مختلف، براي حوضه تهيه شد

ها طبق نقشه. 

بازگشت مختلف 

شرقي و شرق حوضه دريافت 

  
  ساله 

  

1. Inverse distance weighted

                                 ساعته  24بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر 

با توجه به اينكه  ArcGISافزار هاي بازگشت مختلف تهيه شد در محيط نرم

ص :1384قهرودي،(د گيرهاي بارش با توان دوم صورت مي

وندر IDW1وشها با استفاده از ريابي، دادههاي درونهمين خاطر از بين انواع روش

ي مختلف، براي حوضه تهيه شدها بازگشتساالنه با دوره  

. دهدساله نشان مي 100و  50، 25، 5بازگشت  را با دوره

بازگشت مختلف هاي شود كه براي دورههاي غربي حوضه ميبيشترين بارشها مربوط به بخش

شرقي و شرق حوضه دريافت كنند وكمترين مقدار بارش را جنوببارش متفاوتي را دريافت مي

 100و  50، 25، 5هاي حداكثر براي دوره بازگشت بندي بارش

   

                                         
Inverse distance weighted 

بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر برآورد و پهنه

هاي بازگشت مختلف تهيه شد در محيط نرمحداكثر براي دوره

هاي بارش با توان دوم صورت ميحداقل خطا براي داده

همين خاطر از بين انواع روش

 هم باراندر نهايت نقشه

را با دوره هم بارانهاي پهنه

بيشترين بارشها مربوط به بخش

بارش متفاوتي را دريافت مي

  .كندمي

  

بندي بارشپهنه :2شكل
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  )S(ه و ضريب نگهداشت سطحي حوض CNتهيه اليه 

. اي در تعيين پتانسيل توليد رواناب در يك منطقه داردنقش تعيين كنندهCN اليه شماره منحني 

جهت تهيه اين اليه به اطالعاتي از قبيل خاك منطقه، كاربري اراضي وتراكم پوشش گياهي 

اي و همچنين نقشه براي تهيه نقشه كاربري زمين از تصاوير ماهواره. حوضه احتياج داريم

وضعيت ) 3(شكل . تاسيعي استان استفاده شدهكاربري استان اردبيل مربوط به سازمان منابع طب

ترين مساحت حوضه را به طبق نقشه بيشترين و كم. دهدحوضه را از لحاظ كاربري نشان مي

 .دهندترتيب كاربري زراعت ديم وكاربري مسكوني به خود اختصاص مي

  

  اليه تراكم پوشش گياهي

نقشه تراكم پوشش گياهي به عنوان يكي از پارامترهاي تاثير گذار در تهيه نقشه شماره منحني  

. استاستفاده شده) 2006(ت تصاوير ماهواره لندس 4 و 3در تهيه اين اليه از باندهاي . باشدمي

بر روي تصاوير  ArcGISافزار نرم 10در نسخه) NDVI( در همين راستا شاخص پوشش گياهي

نحوه اجراي اين شاخص  2رابطه ). 4شكل (د ا شده و اليه تراكم پوشش گياهي به دست آماجر

  .دهدرا نشان مي
  

 NDVI= (NIR- RED)/ (NIR+ RED) :                                                    2رابطه 
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ارتفاعات دارا  

  .رسد

                                 ساعته  24بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر 

 اربري زمينكنقشه  :3شكل

 )NDVIشاخص (ه نقشه تراكم پوشش گياهي در حوض: 

  

 اي و دامنهگياهي را مناطق حاشيه رودخانه بيشترين تراكم پوشش

رسدهستند و در مناطق مرتفع مثل ارتفاعات بااليي سبالن به كمترين مقدار خود مي

بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر برآورد و پهنه

: 4شكل

بيشترين تراكم پوشش) 4(طبق شكل 

هستند و در مناطق مرتفع مثل ارتفاعات بااليي سبالن به كمترين مقدار خود مي
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هاي هيدرولوژيكي خاك از اطالعات مربوط به مطالعات ارزيابي منابع، 

ت اسسو استفاده شده

  

بيشترين نفوذپذيري و 

بعد از اين ). 6

نقشه مقدار نفوذ حداكثر در منطقه تهيه شد اين اليه در واقع مقدار 

بيشترين مقدار نفوذ برابر با 

هاي كشاورزي با كشت آبي و باغات كه گروه 

شماره  CNمتر و 

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                        

  اليه گروههاي هيدرولوژيكي خاك

هاي هيدرولوژيكي خاك از اطالعات مربوط به مطالعات ارزيابي منابع، 

سو استفاده شدهي مربوط به مطالعات توجيهي حوضه آبريز قرهشناس

  نقشه گروههاي هيدرولوژيكي خاك: 5شكل

بيشترين نفوذپذيري و ي دارا  Aشود كه گروه اين اليه شامل چهار گروه هيدرولوژيكي مي

  . داراي كمترين نفوذپذيري است

6شكل(د در نهايت با داشتن سه اليه فوق نقشه شماره منحني حوضه تهيه ش

نقشه مقدار نفوذ حداكثر در منطقه تهيه شد اين اليه در واقع مقدار  3مرحله با استفاده از رابطه 

بيشترين مقدار نفوذ برابر با ) 7(طبق شكل . دهدكند را نشان ميباراني را كه در زمين نفوذ مي

هاي كشاورزي با كشت آبي و باغات كه گروه شود به زمينمتر مربوط مي

متر و مقدار نفوذ را به ميلي  Sدر اين رابطه . گيرندرا دربر مي

         دهد                

212                                          

اليه گروههاي هيدرولوژيكي خاك

هاي هيدرولوژيكي خاك از اطالعات مربوط به مطالعات ارزيابي منابع، براي تهيه نقشه گروه

شناس و خاكقابليت اراضي 

  ). 5شكل (

  

  

اين اليه شامل چهار گروه هيدرولوژيكي مي 

داراي كمترين نفوذپذيري است Dگروه 

در نهايت با داشتن سه اليه فوق نقشه شماره منحني حوضه تهيه ش

مرحله با استفاده از رابطه 

باراني را كه در زمين نفوذ مي

متر مربوط مي ميلي 4/162

را دربر مي Aي كيدرولوژيه

دهد                منحني را نشان مي
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                                 ساعته  24بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر 

  حوضه CNنقشه: 6شكل

  )S(نقشه ميزان نفوذ حداكثر  :7شكل

  

بندي رواناب ناشي از بارشهاي حداكثر برآورد و پهنه

  :3رابطه
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بندي كنيم براي اينكه بتوانيم مقدار رواناب توليد شده در هر بخش از حوضه را محاسبه و پهنه

 Sمتر،  بارش را به ميلي

 Arc Map افزار

  ).8شكل 

  

بندي رواناب، بيشترين رواناب توليدي در منطقه مربوط به نواحي 

همچنين . كندها را دريافت مي

ارتفاعات بااليي سبالن در قسمت شمالي حوضه به دليل پوشش ضعيف گياهي و دارا بودن 

 

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                        

براي اينكه بتوانيم مقدار رواناب توليد شده در هر بخش از حوضه را محاسبه و پهنه

بارش را به ميلي Pدر اين رابطه ). 152ص : 1384مهدوي (م كني

  .          دهدنشان مير متمقدار رواناب را به ميلي Qمتر و 

افزاردر محيط نرم 4و بارش را با استفاده از رابطه ) s(كار اليه نفوذ بارش 

شكل (م هاي بازگشت مورد نظر را بدست آورديدورههاي رواناب با 

  هاي بازگشت مختلفبندي رواناب با دورههاي پهنه نقشه

بندي رواناب، بيشترين رواناب توليدي در منطقه مربوط به نواحي  هاي پهنه

ها را دريافت ميبارشحوضه است كه از لحاظ بارشي نيز بيشترين 

ارتفاعات بااليي سبالن در قسمت شمالي حوضه به دليل پوشش ضعيف گياهي و دارا بودن 

214                                          

براي اينكه بتوانيم مقدار رواناب توليد شده در هر بخش از حوضه را محاسبه و پهنه

كنياستفاده مي  4از رابطه 

متر و مقدار نفوذ را به ميلي

 
 4 هرابط

  

كار اليه نفوذ بارش براي اين

هاي رواناب با تلفيق كرده و نقشه
  

نقشه :8شكل

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي پهنهبا توجه به نقشه

حوضه است كه از لحاظ بارشي نيز بيشترين  غربي

ارتفاعات بااليي سبالن در قسمت شمالي حوضه به دليل پوشش ضعيف گياهي و دارا بودن 
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كه در بين ساير گروهها هيدرولوژيكي توليدكننده بيشترين رواناب است  D يدرولوژيكيهگروه 

نواحي از حوضه كه گروه به طور معمول . نيز از لحاظ توليد رواناب بيشترين مقدار را داراست

را دارا هستند داراي بيشترين رواناب توليدي بوده و حجم قابل توجهي از  Dهيدرولوژيكي

در مقابل كاربري مرتع در نواحي اين گروه از خاكها به . كنندها را به رواناب مبدل ميبارش

براي مثال در . تاسعنوان عامل تعديل كنند ظاهر شده و مقدار رواناب توليدي را كاهش داده

ها كه با كاربري باير همراه است مقدار بخشهاي انتهايي شمال حوضه در منطقه اين نوع خاك

تر آن به دليل تغيير رسد در صورتي كه در نواحي جنوبيتوليد رواناب به بيشترين حد خود مي

توليد  كاربري زمين به پوشش مرتعي از مقدار رواناب توليدي كاسته شده و به حد متوسط

بندي رواناب، حوضه مورد مطالعه بر اساس پتانسيل پس از تهيه نقشه پهنه. رسدرواناب مي

بندي رواناب در منطقه نشان نتايج بدست آمده از پهنه. توليد رواناب به پنج طبقه تقسم شد

دهد كه نسبت رواناب توليدي به حجم بارش در حوضه با افزايش دوره بازگشت افزايش  مي

درصد در دوره  55ساله به  5درصد در دوره بازگشت  39يابد به طوريكه مقدار آن از مي

حجم رواناب توليدي، حجم كل بارش حوضه و ) 6(جدول . رسدساله مي 100بازگشت 

بررسي نقشه رواناب . دهدهاي بازگشت مختلف نشان مينگهداشت سطحي خاك را براي دوره

اند بيشترين رواناب را مشخص شده Cو  D هيدرولوژيكي دهد نواحي كه با گروههاينشان مي

كمترين توليد رواناب . اندهاي شمالي و جنوبي حوضه واقع شدهكنند و بيشتر در بخشتوليد مي

هاي كشاورزي و گروه غربي حوضه است كه عمدتا با زمينهاي شرقي و جنوبمربوط به بخش

كه داراي بيشترين نفوذپذيري در بين ساير مشخص شده  Bو در برخي موارد   Aهيدرولوژيكي

  . ها هستندگروه

 
 هاي مختلفحجم رواناب وبارش در حوضه براي دوره بازگشت: 6جدول

  دوره بازگشت
ميليون (حجم بارش 

  )مترمكعب

حجم نگهداشت سطحي 

  )ميليون مترمكعب(

حجم رواناب توليدي 

  )ميليون مترمكعب(

درصد رواناب 

  به كل بارش

  %39  11  2/17  2/28  ساله 5

  %49  9/21  9/22  8/44  ساله 25

  %52  7/26  8/23  5/50  ساله 50

  %55  1/31  25  1/56  ساله 100
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هاي گروه هيدرولوژيكي خاك، كاربري و هم گذاري نقشه رواناب با اليه بارش و اليهروي

گروههاي دهد كه الگوي غالب در نقشه رواناب بيش از همه از اليه پوشش گياهي نشان مي

هاي نقشه. ثير پذيرفته است و اليه كاربري زمين در رتبه بعدي قرار داردأهيدرولوژيكي خاك ت

بندي يكساني هستند و تنها از داراي الگو و پهنه دست آمده براي چهار دوره موردنظر تقريباً هب

 . لحاظ مقادير رواناب توليدي با هم داراي تفاوت هستند
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