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مطالعه ( شماره منحني نقشه تهيه جهت دور از سنجش جغرافيايي و اطالعات سيستم كاربرد
 )حوزه آبخيز طالقان: موردي

 
 5 و محسن نقيلو4 فرسودنيعل 3ي افضلي، عل2 سالجقهيعل، 1٭محمد طهمورث

 ارشد آبخيزداري، دانشگاه تهران، ايران دانشجوي كارشناسي 1
tahmoures@nrf.ut.ac.ir* 

 ، ايران دانشگاه تهران،دانشكده منابع طبيعيگروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، ار ياداست 2
  ايرانت مدرس، ي، دانشگاه تربارشد آبخيزداري  دانش آموخته كارشناسي3

    دانشگاه تهرانيعي و منابع طبيس كشاورزي كارشناس پرد4

 ه تهران دانشگا كارشناس ارشد علوم مرتعداري دانشكده منابع طبيعي5
 

 چكيده
 (SCS)خاك حفاظت سازمان پيشنهادي روش ،رواناب عمق برآورد جهت هيدرولوژي در معمول روشهاي جمله از

 ايـن  در .رود مي بكار ندارد وجود رواناب دبي گيري اندازه هاي داده آنها در كه هايي حوضه براي كه آمريكا است

ه نقشـه  يـ از جهت تهي مورد نيكيزيات فياز جمله خصوص. اشدب مي اوليه نياز) CN(منحني نقشه شماره تهيه روش،
 بـرآورد  براي مقاله اين در.  باشدي خاك ميكيدرولوژي هي حوزه و گروههاياهيت پوشش گي، وضعيشماره منحن

  و(GIS)جغرافيـايي  سيستم اطالعات هاي تكنيك از ز طالقاني حوزه آبخيرحوزه هاي از زيكياين خصوصيات در 

 شماره تخمين عدد در دقت افزايش باعث كار، سرعت باال بردن بر كه عالوه است شده  استفاده(RS)دور از سنجش

رحوزه خودكاونـد،  ي در زيه نقشه شماره منحني جهت ته .گردد مي رواناب دقيقتر محاسبه نتيجه در و (CN) منحني
ـ ك گرديـ تفك ) ILWIS 3.2نـرم افـزار   (GISط ي منطقه در محـ يكيدرولوژي هيابتدا واحدها  ده و سـپس نقشـه  ي

 گيـاهي  پوشش نقشه. گرديد ژئورفرنس و ديجيتايز  GIS محيط در شد و تهيه منطقه هيدرولوژيك خاك گروههاي

ق يت با تلفيدر نها. شد  استخراجIDRISIمحيط  لندست در  ماهوارهETM پردازش تصويرسنجنده  از استفاده با نيز
ـ ه گرديـ  تهي منطقـه مطالعـات  يكيدرولوژي هي واحدهايشماره منحن نقشه GIS يل هاينقشه ها و استفاده از تحل     .دي

ن ي و كمتر  89 ، در منطقه مطالعاتي    متوسط يط رطوبت ي رواناب در شر   ين مقدار شماره منحن   يشتريج نشان داد كه ب    ينتا
 . باشدي م45مقدار 

 
 .، طالقانGIS ،RS، يرواناب، شماره منحن :يديواژگان كل

 
 
 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ٢

 مقدمه
ر يشـتر از سـا    ي است كه ب   يعيده طب يپدن  يل مخرب تر  ي س ياس جهان يازمان ملل متحد در مق    طبق گزارش س  

-75( ساله 26ك دوره ي يز طيران نيدر ا). 5 ( شوديا مي در دن  ي و مال  ي موجب خسارت جان   يعيعوامل طب 
 بـه   يال هـ  يدا نموده و تعداد س    ي پ يش قابل مالحظه ا   يل افزا ي مربوط به س   ي و مال  يآمار تلفات جان  ) 1350

ـ  يـ ضرورت بـرآورد دق   ). 3(ده است   ي مورد در حال حاضر رس     233 مورد به    31وسته از   يوقوع پ   اوج  يق دب
 ي مختلفـ  ي انجـام و روش هـا      يده كه مطالعات متعدد   ي مناسب پروژه ها موجب گرد     ي طراح يبراالب  يس

 .ا است يتلف دن ست ها در نقاط مخ    يدرولوژيقات ه يجهت برآورد ارتفاع رواناب ابداع گردد كه حاصل تحق        
ده يـ چيده پ يـ ك پد يـ ل  ي باشند، چرا كه س    يالب ها م  ي بر شناخت عوامل موثر بر س      ين روش ها مبتن   يهمه ا 

گـر  ي دي از سـو .ر دارنـد ي در بروز آن تـاث     يتيري و مد  يكي، اداف يمي، اقل يكيدرولوژيبوده و عوامل مختلف ه    
 از  يكـ يران  يـ ز ا يـ  آبخ ياكثـر حـوزه هـا     د  ا فاقد آمـار ماننـ     ي آمار محدود    ي اوج در مناطق دارا    يبرآورد دب 

 يا كمبود آمار و داده ها     يبا توجه به نبود     .  مربوط به منابع آب است     ي ها يريم گ ين مسائل در تصم   يمهمتر
ل به اهـداف  ي ن يد برا ي تواند تنها راه معقول و مف      ين گونه موارد م   ي در ا  ي تجرب يق استفاده از فرمول ها    يدق
 .اد شده باشدي

اي معمول در هيدرولوژي جهت برآورد عمـق روانـاب روش پيشـنهادي سـازمان حفاظـت                 از جمله روشه  
هاي اندازه گيري دبي رواناب وجود نـدارد          آمريكا است كه براي حوضه هايي كه در آنها داده         ) SCS(خاك  

نياز اوليه مي باشد كه از اطالعـات مربـوط بـه            ) CN(در اين روش، تهيه نقشه شماره منحي        . بكار مي رود  
 ).4(نفوذپذيري و پوشش گياهي استفاده مي شود 

امروزه بدليل افزايش روزافزون جمعيت و تشديد استفاده از منابع آبي، بكارگيري تكنيك هاي جديد جهت          
افزايش سرعت و دقت برآورد حجم رواناب در محاسبات به منظور طراحي صحيح و كاهش هزينـه هـاي                   

تفاوتي از لحاظ توپوگرافي، ساختار زمـين       ي كه داراي شرايط م    حوضه هاي . اجرايي بسيار ضروري مي باشد    
مي باشند داراي واحدهاي متعدادي با تركيبي از فاكتورهاي مختلـف مـي       ... شناسي، ميزان پوشش گياهي و    

بـا اسـتفاده از   . برآورد رواناب را پيچيـده مـي سـازد    باشند كه ميزان هرز آب را تحت تاثير قرار مي دهد و       
مي توان به آساني چنين تركيـب پيچيـده اي را دسـته بنـدي و تجزيـه                  ) GIS(ت جغرافيايي   سيستم اطالعا 

 .)8(تحليل كرد و نقشه هاي پايه اي با هزينه كمتر و دقت باالتر تهيه نمود 
ز كوچـك در   يـ  حوزه آبخ  105 را در در     ي و استدالل  ي شماره منحن  يروش ها ) 1996(و همكاران   تمارش  يت
ن ير نحوه استفاده از زم    ي حوزه نظ  ي ها يژگي قرار داده و با توجه به و       يابيا مورد ارز  يرالنزلند، است يالت كوئ يا

كوتـه گـودا و     .  و اصـالح نمودنـد     ي بـازنگر  ي را بـه صـورت منطقـه ا        ير شماره منحن  يپ خاك، مقاد  يو ت 
 ي هـا   و داده  يان رواناب روزانه حاصل از بارش را با استفاده از روش شماره منحنـ             يجر) 2000(همكاران  

 آنها با در نظـر      . نمودند ي مدل ساز  ايتالي در كشور ا   ي آمار يبه همراه استفاده از روش ها     و  ز  يسه حوزه آبخ  
ك رگبـار   يـ نكـه   يان وقوع رواناب است و با فرض ا       ي در جر  ير تصادف يك متغ ي ينكه شماره منحن  يگرفتن ا 

 خواهد بـود،    ينييب رواناب پا  ي ضر يجه دارا ي افتد و در نت    يك دوره خشك اتفاق م    يد معموال پس از     يشد
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 شـماره   يروش هـا  ) 1378( زواره   ينساج.  و بارش را به دست آوردند      ين شماره منحن  ي ب يرابطه نسبتا قو  
د و يـ الب را بـرآورد نما ي حداكثر سـ ي امامه، دركه و كن به كار برد تا دبي حوزه هاي و كوك را برا   يمنحن

 .  كندي را ارائه ميج بهتريبت به روش كوك نتا نسي كرد كه روش شماره منحنيريجه گينگونه نتيا
نقشـه   تهيـه  روش، ايـن   در كـه  اسـتفاده شـد  SCS  تخمين رواناب از روش استاندارديق براين تحقيدر ا

از جمله خصوصيات فيزيكي مورد نياز جهت تهيـه نقشـه شـماره    . باشد مي اوليه  نياز)CN(منحني شماره
 بـراي  مطالعـه  ايـن  در. هاي هيدرولوژيكي خاك مـي باشـد  منحني، وضعيت پوشش گياهي حوزه و گروه

 سيسـتم اطالعـات   هـاي  تكنيـك  از اين خصوصيات در يكي از زيرحوزه هاي حوزه آبخيز طالقان برآورد

 افـزايش  باعـث  كـار،  سرعت باال بردن بر كه عالوه شد  استفاده(RS)دور از سنجش  و(GIS)جغرافيايي

 .گرديد رواناب دقيقتر محاسبه نتيجه در و (CN) منحني شماره تخمين عدد در دقت
 

 مواد و روش ها
 منطقه مطالعاتي

 هكتار، از شمال به طالقان رود، از جنوب به كوه گزآيرد، از شرق              2070حوزه آبخيز خودكاوند با مساحت      
  49'  36"اين حوزه در مختصات جغرافيايي     . به گليردواورازان و از غرب به جزن و وركش منتهي مي شود           

محـيط  .   عرض شمالي واقع شده است     36ْ  10'  34" تا     36ْ  5'  34" طول شرقي و     50ْ  51'  44" تا   50ْ 
براساس .  متر مي باشد   1860 متر و حداقل آن      3100 كيلومتر ، حداكثر ارتفاع منطقه مطالعاتي        56/22حوزه  

 . روش آمبرژه اقليم منطقه نيمه خشك سرد است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزه آبخيز طالقان در ايران موقعيت ح-1شكل
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 روش تحقيق 
، ) چاپ سازمان جغرافيايي نيروهاي مسـلح     ) (1:50000(جهت انجام مطالعه ابتدا نقشه هاي توپوگرافي        ) 1

 منطقه تهيه شـد و محـدوده        2000 سال   +ETM و تصاوير ماهواره اي لندست       1:20000عكسهاي هوايي   
نجام مطالعات در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي نقشـه         براي ا . مورد نظر در روي نقشه مشخص گرديد      

براي تهيه نقشه هاي مختلف مـورد نيـاز از سيسـتم اطالعـات              . توپوگرافي منطقه بصورت رقومي تهيه شد     
 مـورد   Excelبراي رسم نمودارهـا و محاسـبات نـرم افـزار            .  استفاده شد  ILWISجغرافيايي و نرم افزار     

 . استفاده قرار گرفت 
 .GISمنطقه با استفاده از توابع تحليلي ) DEM(تهيه مدل رقومي ارتفاع ) 2
، در  DEMتهيه محدوده آبريز و واحدهاي هيدرولوژيك با اسـتفاده از تحليـل هـاي سـلولي بـر روي                    ) 3

 ). 3شكل ( GISمحيط 
  منطقه2000 سال لندست  ماهوارهETM پردازش تصويرسنجنده  از استفاده باتهيه نقشه پوشش گياهي ) 4
 ).4شكل  (IDRISIمحيط  در
با استفاده از نقشه هاي خاكشناسي موجود، عمليات هاي  منطقه هيدرولوژيك خاك گروههاي نقشهتهيه ) 5

  ).5شكل . ( ديجيتايز و ژئورفرنس گرديدGISسپس اين نقشه در محيط . صحرايي و انجام محاسبات الزم
 و تهيه نقشـه شـماره منحنـي واحـدهاي           GISالعاتي در محيط    در نهايت تلفيق نقشه ها و اليه هاي اط        ) 6

 .هيدرولوژيكي منطقه مطالعاتي

 نتايج 
 تهيه نقشه پوشش گياهي 

 از ماهواره لندست، مربوط بـه       ETMدر اين تحقيق جهت تهيه نقشه پوشش گياهي منطقه، تصوير سنجنده            
از نـرم  نيـز  لندسـت    مـاهواره ETM پردازش تصويرسنجنده   جهت.، مورد استفاده قرار گرفت2000سال 
 .شد  استفادهIDRISIافزار 

 
 
 
 
 
 

 نقشه واحدهاي هيدرولوژيك منطقه –2شكل 
 مطالعاتي
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  از ماهواره لندست، مربوط به منطقه مطالعاتيETM تصوير سنجنده –3شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقشه پوشش گياهي منطقه مورد مطالعه –4شكل 
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 ک خاکيدرولوژي هيه نقشه گروههايته

خصوصيات خاك روي تحول و پيدايش رواناب اثر داشته و بايستي در محاسـبات مربـوط بـه آن در نظـر                      
 گروه تقسيم شده كه هر گـروه مـي توانـد در             4تمام خاك ها بر اساس توان ايجاد رواناب، در          . گرفته شود 

 SCS گروه هاي اصلي خاك تعيين شـده توسـط           .دصورت نياز به دقت بيشتر، به زيرگروههايي تقسيم شو        
 :عبارتند از
 .كند  سانتيمتر در ساعت كه آبدوي كمي توليد مي6/11 تا 5/7پذيري بين  خاكهايي با نفوذ: Aگروه 
 سانتيمتر در ساعت كه رواناب متوسـطي توليـد   5/7 تا 8/3خاكهايي هستند با نفوذ پذيري بين    : Bگروه  
 . هنگامي كه كامالً خيس باشند قابليت نفوذ متوسطي دارنداين خاكها حتي . مي كنند

 3//8 تـا    3/1خاكهايي كه آبدوي نسبتاً زيادي توليد مي كنند و نفوذ پـذيري ايـن خاكهـا بـين                   : Cگروه  
 . سانتيمتر در ساعت متغير است

متر در    سانتي 3/1خاكهايي هستند كه رواناب زيادي توليد مي كنند و نفوذ پذيري آنها كمتر از               : Dگروه  
 . ساعت مي باشد

در اين تحقيق با استفاده از نقشه هاي خاكشناسي موجود، عمليات هاي صحرايي و انجام محاسـبات الزم،                  
شكل . ( ديجيتايز و ژئورفرنس گرديدGISنقشه گروه هاي  هيدرولوژيك خاك تهيه شد و سپس در محيط             

5.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوژيك خاك منطقه مورد مطالعهنقشه گروههاي هيدرو –5شكل 
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 )CN(منحني نقشه شماره تهيه

 اين تحقيق پس از تهيه نقشه هاي گروه هـاي هيـدرولوژيك خـاك و پوشـش گيـاهي منطقـه، بـا                        ادامهدر  
) IIكـالس   ( نقشه شماره منحني براي شرايط رطوبتي متوسط         GIS در محيط    GISاستفاده از توابع تحليلي     

 ).6شكل . (تهيه گرديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )IIكالس ( نقشه شماره منحني براي شرايط رطوبتي متوسط–6شكل 

 
 نتيجه گيريبحث و 

 بسيار پيچيده است كه درك كامل آن نيازمند داشتن          ياصوال توليد رواناب در سطح يك حوزه آبخيز فرايند        
مـيالدي تـاكنون،    از اواسط قـرن نـوزدهم       . شناخت كافي از ماهيت پديده و عوامل موثر در ايجاد آن است           

روش هاي تجربي و مدل هاي هيدرولوژيكي مختلفي براي برآورد و محاسبه روانـاب سـطحي تهيـه شـده          
در برخي  . براي محاسبه رواناب، نياز به داده هاي آمار ثبت شده از جريان هاي سطحي مي باشد               ). 7(است  

 واقعي رواناب سطحي داراي مشـكالت       از رودخانه ها به دليل تنگناها و دشواريهاي آبسنجي، برآورد ميزان          
 - بـارش  ي مدلسـاز  يز در راستا  ي ن GIS مختلف   يت ها ي قابل 1980در اواخر دهه     ).8(عديده اي مي باشد     
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گر قـرار گرفـت   يو افراد د) 1987(ل و همكارانش  يست ها همچون ه   يدرولوژي اغلب ه  رواناب مورد توجه  
از ابـزار   ) 2004 (ي جـ  ي، پـال د   )1995( ت  يـ ، بلودگ )1993(ن مانند مدمنت    ي از محقق  ياري امروزه بس  ).5(

GIS6( بهره برده اند يكيدرولوژي هياز جهت مدل هاي مورد نيه داده هاي در ته.( 
شـماره منحنـي در حـوزه     نقشه تهيه جهت دور از سنجش جغرافيايي و اطالعات در اين تحقيق از سيستم

حنـي در زيرحـوزه خودكاونـد، ابتـدا واحـدهاي           جهت تهيه نقشه شـماره من     . آبخيز خودكاوند استفاده شد   
 گروههـاي  تفكيك گرديده و سـپس نقشـه   ) ILWIS 3.2نرم افزار (GISهيدرولوژيكي منطقه در محيط 

 نيز گياهي پوشش نقشه. گرديد ژئورفرنس و ديجيتايز  GIS محيط در شد و تهيه منطقه هيدرولوژيك خاك

در نهايت با . شد  استخراجIDRISIمحيط  لندست در اره ماهوETM پردازش تصويرسنجنده  از استفاده با
 نقشه شماره منحني واحدهاي هيدرولوژيكي منطقه مطالعـاتي         GISتلفيق نقشه ها و استفاده از تحليل هاي         

 .تهيه گرديد
در پايان اين تحقيق پس از تهيه نقشه هاي گروه هـاي هيـدرولوژيك خـاك و پوشـش گيـاهي منطقـه، بـا                  

) IIكـالس   ( نقشه شماره منحني براي شرايط رطوبتي متوسط         GIS در محيط    GIS تحليلي   استفاده از توابع  
 نتايج نشان داد كه بيشترين مقدار شماره منحني رواناب در شريط رطوبتي متوسـط               ). 6شكل  . (تهيه گرديد 

 . مي باشد45 و كمترين مقدار 89
 سنجش  و(GIS)جغرافيايي يستم اطالعاتس هاي تكنيك  استفاده ازق نشان داد كهين تحقيج اينتاهمچنين 

 در و (CN) منحني شماره تخمين عدد در دقت افزايش باعث كار، سرعت باال بردن بر ، عالوه(RS)دور از

    .گردد مي رواناب دقيقتر محاسبه نتيجه
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