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  )انجمن جغرافياي ايران علمي ـ پژوهشي و بين المللي فصلنامه(جغرافيا 

  1396 تابستان، 53شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

    

  AArrcc  CCNN--RRuunnooffffورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحني و ابزار ورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحني و ابزار آآبربر

  حوضه آبخيز كشار، تهرانحوضه آبخيز كشار، تهران: : مطالعه مورديمطالعه موردي

    

  2*روزي طيوالرعنا نوو  1زادهمحمدمهدي حسين

  5/4/1396 :تاريخ تاييد ،17/1/1396:تاريخ وصول

 
  چكيده

سازي ضروري  ريزي و بهينه با توجه به بحران جهاني آب، داشتن اطالعات درست از آن در نقاط مختلف براي مديريت برنامه

منظور تخمين  به )GIS(جغرافيايي گير و دشوار است كه سيستم اطالعات  گيري بسيار پرهزينه، وقت هاي مرسوم اندازه روش .است

در اين تحقيق، با استفاده از بارندگي . هاي اخير جهت كاهش اين مشكل مورداستفاده قرارگرفته است رواناب حوضه آبريز در سال

با توجه به صحت و دقت بااليي كه ArcCN-Runoff  ابزار. ساله حاصل شد 50و  2دوره بازگشت  SMADAافزار  روزانه در نرم

هاي شماره منحني و ارتفاع و حجم رواناب در حوضه كشار  شده جهت ايجاد نقشه هاي متعدد از آن حاصل ر پژوهشد

 CN 79نتايج تحقيق نشان داد  .و هفت كاربري تقسيم شدB,C,D منطقه كشار به سه گروه هيدرولوژيكي. مورداستفاده قرار گرفت

كم  يپذيرذنفو با هاييكخاشود، از اراضي سطح حوضه را شامل مي)صد در 08/56(بيشترين مساحت  Cدر گروه هيدرولوژيكي 

دليل وقوع اين درحاليست كه به گيرند،را دربر مي 80باالي  CNدرصد از منطقه 15و  ستا دياز نسبتاً هاآن بناروا توليد نايياتوكه

اين حوضه در  ،رجه حرارت و ذوب شديد برفمدت همزمان با باالرفتن دهاي طوالنيريزش باران ،مدترگبارهاي شديد و كوتاه

  .گيردمعرض خطر سيالب قرار مي

  

   SCS، ArcCN-Runoff روش ، شماره منحني،تخمين رواناب، حوضه كشار :كليدواژگان

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار  دانشكده علوم زمين.  1

 ، دانشگاه شهيد بهشتيوم زميندانشكده عل دانشجوي كارشناسي ارشد، . 2
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  مقدمه

 هاي انساني باعث افزايش تقاضاافزايش جمعيت و فعاليت. هاي انسان استترين منبع طبيعي براي فعاليتزمين مهم
با افزايش جمعيت مناطق سطح . استفاده از منابع آب و خاك براي كشاورزي، جنگل، مراتع، شهر و صنعت شده است

توانند نيازهاي اين جمعيت را فراهم كنند، در نتيجه بايد سطح بيشتري براي تهيه نيازهاي جمعيت مازاد كشت نمي
. )2015؛ 2013نيا و همكاران،رزاق(شود ع آب و خاك ميتداوم اين روند باعث كاهش كمي و كيفي مناب. زيركشت برود

ريزي آب قابل كند و مسئله ارزيابي و برنامهاين افزايش تقاضا براي آب، استفاده از اين منبع را به يك بحران تبديل مي
حيات آب ريزي براي نگهداري حفظ و در طول بحران جهاني آب برنامه). USDA،1986(نمايد استفاده را پيچيده مي

بدون اطالعات صحيح و دقيق . هاي توسعه براي هر كشور استترين طرحو استفاده مناسب و كافي اين منابع از مهم
تواند براي حل موقع و اصولي رواناب ميريزي بهبرنامه ).2012حسني و همكاران،(ريزي معنايي ندارد از منابع آب برنامه

). 2011جوادي و همكاران،(صنعت مخصوصاً خشكسالي بسيار مفيد باشد  مشكل كمبود آب آشاميدني و كشاورزي و

عنوان هاي جوي و درك فرايندهاي مختلف توليد آن بهبيني و برآورد رواناب حاصل از بارشاز آنجايي كه مساله پيش
مي و كيفي آن با ميزان كرود، لذا دستيابي بهشمار مييكي از مباحث مهم، اساسي و بنيادي در دانش هيدرولوژي به

هاي مختلف زمينه هاي عمراني را درنگرش سيستمي از اين نظر حائز اهميت است كه پايه و مبناي مطالعاتي طرح
هد دهاي آبخيز تشكيل ميهاي محيطي در حوضههاي آبي و يا ساير عرصهبرداري در منابع آب و سازهتوسعه و بهره

هاي آبخيز، يك امر خاطر دسترس نبودن اكثر حوضهي رواناب در ايران بهگيرهاي مرسوم اندازهروش ).1998سينگ،(
گيري بارش يا هاي اندازههاي آبخيز ايران، ايستگاهگير و مشكل است، عالوه بر اين در بيشتر حوضهپر هزينه، وقت

ز يكي ديگر از مسائل جدي هاي دقيق و قابل اطمينان نيداده. باشندهاي موجود ناقص ميرواناب وجود ندارد و يا داده
هاي پايه منابع آب و بنابراين، استفاده از ابزارهايي براي تهيه داده. در طراحي و تحقيقات مربوط به هيدرولوژي است

  ).2011جوادي و همكاران،؛ 2011احمدي و همكاران،(باشد هاي آبخيزداري، يك نياز ضروري و اساسي ميحفاظت خاك در طرح

ها، برآورد رواناب سطحي با استفاده از هاي مختلفي وجود دارد از جمله اين روشاب سطحي روشجهت برآورد روان
هاي تجربي همچون روش وسيله روشروش استداللي، برآورد رواناب سطحي بهنفوذپذيري خاك، برآورد رواناب به

وسيله شماره رد رواناب بهروش كريگر، رابطه تجربي فولر و روش ركوكو همچنين برآومبتني بر سطح حوضه به
تر كاربرد فراواني در تر و مطمئنصورت دقيقها، روش شماره منحني بهباشد، كه در بين اين روشمي) CN(منحني

براي تعيين مقدار نفوذ ) CN(در هيدرولوژِي، شماره منحني ). 2011چاوه و همكاران،(هاي مختلف دنيا دارد اقليم
باال باشد به  CNزماني كه مقدار. گرددشود استفاده ميقدار بارشي كه تبديل به رواناب ميبارش در زمين يا آبخوان و م
مناطق (پايين باشد به معناي رواناب پايين و نفوذ باال  CNاگر مقدار . است) مناطق شهري(معناي رواناب باال و نفوذكم 

عالوه بر اين در . )1978يانگ،(اك است هاي هيدرولوژيكي خشماره منحني تابعي از كاربري و گروه. است) خشك
اشاره شده است كه زمينه كاهش هزينه،  GISگيري يكپارچه بوسيله انعطاف تصميممطالعات متعددي به سهولت و 

مناطق مختلف جهان محققان زيادي در ). 2011احمدي و همكاران،(كند ريزي را فراهم ميكيفيت برنامهزمان و بهبود 
اند كه در اين راستا مطالعات استفاده كرده GISاز ابزار ) SCS(اناب به روش شماره منحني ارتفاع روجهت تهيه 

در هند  Narmadaدر حوضه آبخيز  به استفاده از روش شماره منحني) 2012( و همكاران تجرام نجك خارجي توسط
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، پارامترها و نتايج ورودي مطابق با GISها در محيط اي و نقشهدر اين مطالعه با استفاده از تصاوير ماهواره. پرداختند
در حوضه آبخيز  )2013(ريشي  و ساندركوما. تعيين و محاسبه شد و حجم رواناب مشخص گرديد SCSروش 

Mandel Kapaly سازي رواناب با استفاده از به شبيهSCS  وRRL  پرداخته و بوسيله دو روشREAL سازي با و شبيه
 )2013(مزاحم  طاهر و . دند و در نهايت، نتايج حاصل در طول پنج سال مقايسه شددست آوررواناب را به GISكمك 

به  )2015( و همكاران ويجي .پرداختند SCSبه روش  GISبه محاسبه حجم رواناب با استفاده از  Sana Yemenدر 
1(براي وضعيت رطوبت قبلي CN بينيبه پيشGIS با استفاده از محيط   SCS-CNانتخاب روش

AMC(  و ميانگين
آمده دستنتايج به. پرداختند Nilgries District Tamilnadu ساالنه عمق رواناب براي بارندگي ساالنه در حوضه آبخيز 

-SCSبا استفاده از روش )2015( آنوبها توپ نو و همكاران .گيري رواناب در حوضه آبخيز بودقابل مقايسه براي اندازه

CN   و به كمك سنجش از دور وGIS  به تخمين عمق رواناب سطحي در منطقهVindhyachal Nayak در . پرداختند
براي برآورد رواناب در مناطق مختلف بهره گرفتند، ثروتي و  SCSايران هم محققين بسياري از اين روش و ابزار 

مل و عناصر به برآورد ضريب رواناب و حداكثر دبي سيل، شناخت عوا در حوضه آبخيز ليالن چاي) 1390(همكاران 
با استفاده از  CNخيزي با استفاده از روش منحني بندي مناطق براساس شدت پتانسيل سيلخيزي، پهنهموثر در سيل

GIS پرداختند.  

در حوضه آبخيز مراوه تپه به تهيه و ترسيم نقشه شماره منحني حوضه پرداختند در اين ) 1391(همدمي و همكاران 
برآورد گرديد و II در شرايط رطوبتي  77ر متوسط وزني شماره منحني حوضه حدود مقدا GISراستا با استفاده از

در حوضه فيروزكال ) 1391(زاده ، حسين.تعيين شد 60و كمترين مقدار 79بيشترين سطح حوضه داراي شماره منحني 
دهنده حوضه شكيلبه برآورد ضريب رواناب و دبي اوج سيل با استفاده از روش شماره منحني در واحدهاي مختلف ت

در ) 1385(نشاط و صدقي . اي در حوضه پرداختبندي توان توليد رواناب و وقوع فرسايش آبراههو همچنين پهنه
در تخمين رواناب سد ) 1385(در حوضه آبخيز كامه، قهرودي ) 1385(حوضه آبخيز باغ ملك، اكبرپور و شريفي 

در حوضه آبخيز كردان، نصرتي و همكاران ) 1391(مهرجونژاد  يماني و )1389(زاده و همكاران اميركبير، يعقوب
شهر هم در اين راستا مطالعاتي مشابه فوق انجام دادند كه نقطه مشترك تحقيقات فوق در حوضه آبخيز دره) 1393(

بر طبق مطالعات . اطالعات بوده استاستفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور براي استخراج 
شدت افزايش يافته كه يكي از ابزارهاي هاي اخير بهو سنجش از دور براي تخمين رواناب در سال GISوركاربرد مذك

و ) 2009(ابراهيمي و همكاران (. هاي ورودي روش شماره منحني جهت تخمين رواناب استموثر و قوي در ايجاد بيشتر داده
در محيط  ArcCN-Runoff البته با تكيه بر ابزار  SCSشماره منحني  از اين رو در اين مقاله از روش)). 2004(ژان و هانگ

GIS  جهت تهيه نقشهCN مطالعات خارجي و داخلي متعددي در زمينه تخمين رواناب . استفاده شده است و رواناب
) 2011(جوادي و همكاران . كندوجود دارد كه صحت و دقت و كاربرد آن را تاييد مي ArcCN-Runoffبا استفاده از 

 ArcCN-Runoffبا ابزار GIS محيط در  )SCS(براي تهيه نقشه ارتفاع رواناب حوضه آزادرود، از روش شماره منحني
كنز تهيه  نقشه شماره منحني و رواناب در حوضه ArcCN-Runoffبا استفاده از ابزار ) 2004(پرداختند، زانگ و هوانگ 

                                                 
1. Antecedent Moisture Condition 
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به تخمين و تهيه نقشه  ArcCN-Runoffبا استفاده از ابزار  ،)2014(ران ملكاني و همكا ،)2011( همكاران ملنتيو. كردند
 ArcCN-Runoffبيني و تهيه نقشه رواناب با استفاده از ابزار به پيش) 2015(نيا و همكاران رزاق. رواناب پرداختند

و  GISقيقات نشان داد كه نتايج اين تح. تر از روش سنتي و قديم استآنها اظهار داشتند كه اين روش دقيق. پرداختند
ها دارد و ابزار ذكر شده براي تحقيقات بيني رواناب حوضهصحت و دقت بااليي جهت پيش ArcCN-Runoff ابزار 

تواند پارامترهاي بسياري كه در تعيين رواناب و شماره منحني وجود ها مفيد است و ميحفاظت منابع آب در حوضه
  .دارد را بهبود ببخشد

شناسي، همچنين عوامل هاي خاص كوهستاني و تشكيالت زميندليل ويژگياينكه حوضه آبخيز كشار بهباتوجه به 
زايي حاصل از آن هست، باشد و مستعد انواع فرسايش و رسوبفيزيوگرافي حاكم بر آن نسبت به سيل حساس مي

ريزي اي آبخيز جهت برنامههمنظور سعي شده است با توجه به اهميت رواناب خروجي و حجم سيل در حوضهبدين
تر و در تعيين سريع ArcCN-Runoff و ابزار GISهاي آبخيز كشار، در اين مطالعه از منابع آب و مديريت جامع حوضه

  . تر شماره منحني و تخمين و تهيه نقشه رواناب استفاده شوددقيق

  

  منطقه مورد مطالعه

 از، البرز جبال سلسله به شمال از آبخيز هضحو اين ،استهاي آبخيز شمال تهران حوضه آبخيز كن از زيرحوضه

يكي از زير و  است شده محدود بندعيش به شرق از كدكو، و حصار پهن كوههاي به غرب از تهران، شهر به جنوب
كه در شهرستان تهران،  ).1388شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي، ( ه آبخيز كشار استضهاي آن حوهضحو

كه  نفر واقع شده است 938ولقان با دو آبادي كشار سفلي و كشار عليا، مجموع جمعيت بخش كن، دهستان س
 يك داراي كشار هضزيرحو .دارد هكتار 2840 حدود كشار سرشاخه). 1شكل(است هكتار 20571مساحت آن 

 باشدمي هضزيرحو خروجي محل در هيدرومتري ايستگاه يك داراي و كشار روستاي نزديكي در سنجيباران اهگايست

  ).1383همكاران، صادقي و) (1جدول(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ه كنضحو، استان تهران، موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور: 1شكل
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  رخالصه مشخصات زيرحوضه آبخيز كشا: 1جدول

  مساحت

  )هكتار(

  ارتفاع متوسط

  )متر(

شيب متوسط 
  )درصد(حوضه

شيب متوسط وزني 
  )درصد(هاآبراهه

  رسوب ساالنه

  )كتارتن در ه(

  فرسايش وِيژه

  )تن در هكتار(

  سطح فرسايش

  )هكتار(

20571  2282  35  71/16  4.86  10.96  7488  

  

هاي از نظر زمين شناسي گستره حوضه در بخش جنوبي البرز مركزي واقع شده است و از سازندهاي كرج، و نهشته
طقه را دربرگرفته و از لحاظ سل، اين منسول و اينتيدو رده خاك انسپتي. كواترنري تشكيل گرديده است

مدت در فاصله شود و به دليل وقوع رگبارهاي شديد و كوتاهژئومورفولوژي به دو واحد دشت و كوهستان تقسيم مي
رويه انسان در حريم رودخانه دليل شدت زياد و نيز زمان وقوع رگبار و با توجه به دخالت بيبه(هاي خرداد تا مهر ماه

مدت همزمان با باال رفتن درجه حرارت و هاي طوالنيو ريزش باران) آوردبار ميبسياري بهخسارت جاني و مالي 
، و انواع )اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران(ذوب شديد برف در معرض خطر سيالب قرار دارد 

  . ايي باال را به دنبال داردزاي با توان رسوباي و حركات تودهاي، شياري، خندقي، كنارههاي آبراههفرسايش

  

  هامواد و روش

استفاده ) 2، جدول 2شكل(و كاربري اراضي ) 3، جدول3شكل(هاي واحد هيدروگرافي خاك در اين مطالعه از اليه
افزار پر قدرت سيستم اطالعات كه يك نرم ArcGISافزار استفاده از نرم). شركت جهاد تحقيقات آب و انرژي(گرديد 

  ارائه شده است، جهت توليد ) 2004(كه توسط ژانگ و همكارانش  Arc CN-Runoffافزار ست و نرمجغرافيايي ا

هاي اين ابزار محاسبه استفاده شد كه از ويژگي  SCSو ارتفاع و حجم رواناب بر اساس روش CNهاي ها و نقشهاليه
جهت محاسبات رياضي و ابزار  Excle افزارنرم. صورت جداگانه استشماره منحني و رواناب براي هر پليگون به

xtools ها از محيط جهت انتقال دادهGIS ط به محيExcel ساله 2و 50دوره بازگشت (هاي مربوط به بارش و تهيه داده (

  . استفاده شده استSMADA افزار از نرم

 ينا. شوند گرفته نظردر آن به طمربو تمحاسبا در بايد و شتهدا ثرا بناروا يشاپيد و لتحو روي كخا تخصوصيا

 كخا تمد طوالني دنبو بمرطو حالت در يپذيرذنفو سرعت قلاحد يكژلوروهيد عامل با نداميتو تخصوصيا
 بناروا ديجاا انتو سساا بر هاكخا متما. دميشو گرفته نظر در كخا يفقهاا و سطح عنو رد،مو ينا در. ددگر نبيا
 تقسيم هاييوهگر يرز به ،بيشتر قتدبه زنيا رتصو در نداميتو وهگر هر كه هتقسيمشد Dو  A ،B ،Cوه گر رچها در

  ).1384؛ مهدوي،1392زادهحسين(د شو

  

  ArcCN Runoffابزار  �

بيني رواناب استفاده شده است كه به محاسبه شماره منحني براي هر واحد مكاني براي پيش ArcCN-Runoffابزار 
  .)4شكل ( در فلوچارت زير نمايش داده شده است افزاربه كمك اين نرم  CNمراحل تهيه  .پردازدمي
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  نقشه كاربري اراضي حوضه كشار: 2شكل

  

                                                                                                                      كاربري اراضي حوضه كشار:2جدول

  )به درصد(مساحت   )كيلومترمربعبه (مساحت   نوع كاربري

  42/77  30/21  مرتع

  82/13  80/3  زراعت

  81/4  32/1  برون زدهاي سنگي

  25/3  89/0  باغ

  00/0  00/0  قبرستان

  00/0  00/0  ساختمان مفرد

  17/0  0/0  بلوك ساختماني

  49/0  13/0  صخره
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  نقشه گروه هيدرولوژي خاك حوضه كشار:  3شكل

  

  )1386مهدوي،(ك حوضه كشارخا يكيژلوروهيد يههاوگر در ذنفو تشد قلاحد :3جدول

  )درصد( مساحت  )هكتار( مساحت  رواناب توليد توانايي خاك هيدرولوژيكي هايگروه

   اينچ به نفوز شدت

  ساعت بر

  خاك نوع

B رسي شني- لومي شن  5/1- 3  88/2  36/3527  متوسط  

C  خاك عمق در سخت اليه داراي رسي لومي، لومي  5/0- 5/1  08/56  11/68695  زياد  

D  5/0كمتراز 89/5  39/2717 زياد خيلي  
 بتون آسفالت، جاده سنگ، شور، هاي رسي، خاك

  عمق كم هاي خاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )(ArcCN-Runof)Zhan, X., Huang, M.-L. 2004 افزار مراحل اجراي كار در نرم: 4شكل
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براي  ArcCN-Runoffافزار هاي ورودي نرمعنوان دادههاي كاربري و گروه هيدرولوژيكي خاك بهدر مرحله اول داده
  .ضروري است) Land(تهيه اليه هيدرولوژيكي و كاربري 

  

  )Land soil(اليه هيدرولوژيكي و كاربري  �

اعمـال   GISافـزاري  هاي هيدرولوژيكي خاك در محيط نـرم گروهرا بر اليه كاربري و ) Intersect(ابتدا عمليات تلفيق
ــكل       ــه در ش ــانطور ك ــده را هم ــق ش ــه تلفي ــن الي ــپس اي ــرده و س ــزار   ) 5(ك ــيط اب ــد، وارد مح ــاهده گردي   مش

 ArcCN-Runoff  هيدرولوژيكي  –كرده و اليه كاربري اراضي)Land soil (گردد، كه اين اليه جديـد فقـط   تهيه مي
  و حجم و ارتفاع رواناب بر اسـاس ايـن اليـه تهيـه       CNشيده شده توسط دو اليه است كه تهيهدهنده سطح پونمايش

  .   شودمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Land soil(تهيه اليه هيدرولوژيكي و كاربري : 5شكل

  

  Indexجدول شاخص �

ي هيدرولوژيكي هابراي هريك از گروه) CN(مقدار شماره منحني ) افزار موجود استكه در فايل نرم(در اين جدول 
اين جدول . گرددخاك با توجه به نوع كاربري اراضي براساس جداول مربوطه از منابع ابزار مورد استفاده استخراج مي

   ).6شكل (شود اضافه مي GISسپس اين جدول در محيط . قابل ويرايش و تغيير است Excelدر محيط 

  

  ، ارتفاع، حجم و روانابCNتهيه نقشه  �

 100تا  0طوركلي مقادير شماره منحني از كه به تهيه شد  ArcCN-Runoff از طريق ابزار  SCSروش به  CNنقشه 
افزار فوق در نرم 1دهنده باالترين سطح رواناب است كه براساس رابطه متغير است كه بيشترين شماره منحني نشان

  ): 2011 همكاران و ملنتي(گردد محاسبه مي

  ) 1(رابطه 
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از طريق  Sدست آوردن ميزان ضريب نگهداشت حوضه است و براي به = Sبارش و = P  رواناب، =  Q  كه در حالي
  گرددمحاسبه مي 3رابطه و مقادير شماره منحني از طريق و بر اساس  CNنقشه 

25.4
CN

2540
S −= )                      2(رابطه   

S  10

1000
C

+
=N                    )          3(رابطه    

با دوره ) سازمان مديريت منابع آب(هاي هيدرومتري بارش روزانه ايستگاه كشار و مقدار بارش كه براساس داده
افزار در نرم m2و مساحت براساس  inchتهيه شده را با واحد  SMADAافزار ساله بوسيله نرم 50ساله و  2بازگشت 

  . دست آمدبه ArcCN-Runoffافزار رواناب با استفاده از نرم ، ارتفاع و حجمcnوارد كرده و مقدار 

  

  هاي پژوهشيافته

  كاربري اراضي �

كه بيشترين سطح كاري مربوط به كاربري  )2شكل(است كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه به هفت كاربري تفكيك شده
را دربرگرفته است و كاربري زراعت درصد از سطح منطقه  42/77كيلومترمربع و  30/21مرتعي است كه مساحت آن 

هاي شود در حالي كه كاربريدرصد از منطقه را شامل مي 25/3درصد، باغ  81/4زد سنگيدرصد، كاربري برون82/13
  ).  4جدول(اند ترتيب كمترين مساحت را دربرگرفتهقبرستان، ساختمان منفرد، بلوك ساختماني، و صخره به

  

  )1395نويسندگان،:منبع( indexقه از جدول مطابق با منط كاربري: 4جدول

  معادل فارسي
  كاربري 

  )indexبراساس جدول (
  )به درصد(مساحت   )به كيلومترمربع(مساحت 

 Good)Rangeland (Desert Shrub  30/21 42/77 مرتع

  Farmstead 80/3 82/13 زراعت

  Row Crop (SR – Poor) 32/1 81/4 برون زد سنگي

  Row Crop (SR + CR - Poor) 13/0 49/0 صخره

  باغ
22Orchards Groves Vineyards 

Nurseries and Ornament  

89/0 25/3  

  Residential (20 %imp) 00/0 00/0 قبرستان

  Residential (65% imp) 00/0  00/0 ساختمان منفرد

  Urban (72 %imp) 04/0  17/0 بلوك ساختماني

                                

  هيدرولوژي خاك  گروه �

كه بيشترين ) 3شكل(است  B-C-Dدهد گروه هيدرولوژيكي خاك منطقه نشان مي) 3(همانطور كه جدول شماره 
 بمرطو كه هنگامي ،كم يپذيرذنفو با هاييكخا .درصد از منطقه را دربرگرفته است 08/56با  Cمساحت را گروه 
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 يزر نسبتاً تا يزر بافت داراي يا و ددميگر پايينتر يسمتهاق به آب ذنفو مانع كه هستند اياليه داراي غلبا هستند

  .ستا دياز نسبتاً هاآن بناروا توليد نايياتو. نددار كمي ريبگذآ ضريب و دهبو

 عمدتًا و هستند خيس كه هنگامي ،كم يپذيرذنفو با يهاكخاشود كه درصد از منطقه را شامل مي D ،89/5گروه 

 يكدنز يا و سطح در سير سخت ياليهها با يهاكخاو  ئميدا باال آب هسفر يك با يهاكخا ،سير يهاكخا شامل

 و دهبو كم خيلي لنتقاا قابليت داراي هاكخا ينا. هستند ذنفو غيرقابل تقريباً تتشكيال روي عمق كم يهاكخا و آن
 بناروا ليدتو نايياتو يتقسيمبند  وهگر ينا در. نددميگر وهگر ينا شامل نيز دهجا سطح و حوضه سنگي يقسمتها

  دارد دجوو ديياز

 ،متوسط يپذيرذنفو تشد با يهاكخا درصد حوضه را دربرگرفته است با 88/2، كه كمترين مساحت يعني Bگروه 
 متوسط تا يزر بافت داراي و شتهدا بخو تا متوسط هكشيز و دهبو عميق كه هاييكخا. هستند بمرطو كه هنگامي

  .نددار بناروا توليد نظر از متوسطي يناياتو ده،بو متوسط هاآن ريبگذآ. هستند

  

                                                        CNنقشه  �

دست آمده بيشترين براساس نقشه شماره منحني به
كه مربوط به  91دست آمده در منطقه به CNمقدار 

زدگي سنگي است و در گروه كاربري برون
لومي و شدت با وجود نوع خاك  Cهيدرولوژيكي 

بيشترين توليد رواناب را دارد كه  /5- 5/1نفوذ 
 15از منطقه را در برگرفته است و  درصد 47/1

كمترين مقدار . دارند 80باالي  CNدرصد از منطقه 
 CN )66 ( كه مربوط به كاربري باغ است، و در

رسي ـ  با وجود خاك شني Bگروه هيدرولوژيكي 
 CN 79. است اينچ بر ساعت 5/1- 3و شدت نفوذ 

با كاربري مراتع،  Cدر گروه هيدرولوژيكي 
بيشترين مساحت از اراضي سطح حوضه را شامل 

 داراي يا وكم  يپذيرذنفو با هاييكخاشود، مي

 كمي ريبگذآ ضريب و دهبو يزر نسبتاً تا يزر بافت

 بناروا توليد نايياتو .را دربرگرفته استند دار
   ).5شكل (ست ا دياز نسبتاً هاآن

ساله، اراضي مرتع و  50و 2هاي بازگشت در دوره) 9تا  6هاي شكل( با توجه به نقشه پتانسيل توليد رواناب حوضه
زدگي برون(باغ، داراي كمترين پتانسيل توليد رواناب است، در حالي كه بيشترين پتانسيل توليد رواناب و حجم آن 

ساله كمترين ارتفاع رواناب 2عبارتي در دوره بازگشت دارند، به ترين مقدار راو از نظر نفوذ پايين) هاسنگي و صخره

 ArcCN-Runofدست آمده با ابزاربه CNنقشه : 5شكل
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 1000- 2000متر و حجمميلي 1- 3گيرد كه ارتفاع رواناب مراتع و باغ را دربر مي 0- 1000متر و حجمميلي 0- 1
ساله هم كمترين ارتفاع  50در دوره بازگشت . بيشترين مساحت حوضه را كه شامل مراتع است را دربرگرفته است

 5- 15شود و ارتفاع رواناب كه كاربري مرتع و باغ و زراعت را شامل مي 76/1- 10000متر و حجم ميلي 3- 5رواناب 
  .گيرد كه شامل اراضي مرتع و باغ و زراعت استبيشترين مساحت را در حوضه دربرمي 3000- 40000و حجم 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 ساله 2حجم رواناب با دوره بازگشت: 7شكل  ساله 2ارتفاع رواناب با دوره بازگشت: 6شكل

 ساله 50حجم رواناب با دوره بازگشت : 9شكل  ساله 50اب با دوره بازگشتارتفاع روان: 8شكل
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  گيريبحث و نتيجه

هاي موثر بر بارندگي و رواناب يك فرايند پيچيده است كه درك آن نيازمند شناخت اجزاي محيط و پديده ارتباط بين
تاثير گذارند و در  Rو  CNبا توجه به اينكه عوامل زيادي در مقدار ). 1389ملكيان و همكار ان،(ايجاد رواناب است 

ر نتيجه ارتفاع رواناب با استفاده از معادالت شد، دفرض مي CNهاي سنتي در گذشته براي هر زيرحوضه يك روش
خاصيت سلولي شماره منحني  و ArcCN-Runoffو ابزار   GISآمد، در اين تحقيق با استفاده ازدست ميبيان شده به

خيزي هاي احتمال سيلبا توجه به اينكه شماره. تر استرواناب براي هر پيكسل محاسبه گشته كه به واقعيت نزديك
ها دارند، مستعد هايي كه شماره منحني بزرگتري نسبت به ساير قسمتزيرحوضه زياد است، و در قسمتدر اين 
كه از  GISهاي خاك و كاربري اراضي در محيط سبب قدرت تلفيق اليهآسا بوده و همچنين، بههاي سيلرواناب

سبب آن شود، اين دقت بهرواناب ميباشند، باعث باالرفتن دقت مدل در برآورد ورودي هاي روش شماره منحني مي
هاي هيدرولوژيكي، رطوبت پيشين، كاربري اراضي، و وضعيت هيدرولوژيكي موردنياز ، گروهGISاست كه در محيط 

نمايد و منحني در مقدار رواناب و بارندگي موثر حائز اهميت براي روش شماره منحني را براي هر پيكسل محاسبه مي
از طرفي، نتايج تحقيق نشان داد كه نوع كاربري و خاك در سطح . دقيق مقدار آنها الزم است بنابراين تعيين. هستند

  . كننده هدررفت و نفوذ بارندگي بوده و بر روي رواناب حوضه تاثير داردترين پارامتر تعيينحوضه مهم

) درصد 08/56(مساحت بيشترين  Cدر گروه هيدرولوژيكي  CN 79دهد، شماره منحني حوضه آبخيز كشار نشان مي

 ضريب و دهبو يزر نسبتاً تا يزر بافت داراي يا وكم  يپذيرذنفو با هاييكخاشود، از اراضي سطح حوضه را شامل مي

  CNدرصد از منطقه15و ست ا دياز نسبتاً هاآن بناروا توليد نايياتورا دربرگرفته است كه ند دار كمي ريبگذآ
دليل شدت زياد به(هاي خرداد تا مهر مدت در فاصله ماهوقوع رگبارهاي شديد و كوتاه دليلبه گيرند،را دربر مي 80باالي

خسارت جاني و مالي بسياري به بار آورده و  )رويه انسان در حريم رودخانهو نيز زمان وقوع رگبار و با توجه به دخالت بي
  .يد برف در معرض خطر سيالب قرار داردمدت همزمان با باالرفتن درجه حرارت و ذوب شدهاي طوالنيريزش باران

  

  كتابشناسي

منابع طبيعي . بررسي كارايي شماره منحني در برآورد عمق رواناب ،)1383( آرش، ملكيان؛ محسن محسني ساروي و محمد مهدوي .1
 ؛621-633ص) : 4(57ايران، شماره

 .CNبه روش) مراغه(چاي يل در حوضه آبخيز ليالنسنجي وقوع سامكان ،)1390( خداديفاطمه  و رستمي اكبر؛ حمدرضاثروتي، م .2

 ؛81-67: 32شماره، سال هشتم، پژوهشـ  فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي
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