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چكيده
ﺗﺨﻤﻴﻦ توان ارﺗﻔﺎع رواﻧﺎب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و پیشبینی سیلخیزی هر ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .سازمان حفاظت خاک آمریکا روشی
اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي حوزههای بیآﻣﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ است .روشهاي مرسوم اندازهگیري رواناب بسیار پرهزینه و وقتگیر
و مشکل است .این پژوهش ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی توان سیلخیزی و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪی ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺤﻨﯽ حوزهی آبخیز نازلوچای با
روش سازمان حفاظت خاک آمریکا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﻘﺸﻪی ﻛﺎرﺑﺮي زمینهای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮوه
آبشناسی ﺧﺎك تلفیق شد و شمارهی منحنی رواناب که عامل مهمی در روش سازمان حفاظت خاک آمریکا است ،بهدست
آمد .در گام بعد ،با لحاظ کردن میانگین بارش و شمارهی منحنی رواناب ،ارتفاع رواناب محدوده محاسبه و نتایج بهصورت دو
نقشهی شمارهی منحنی رواناب و ارتفاع رواناب ،پهنهبندی شد .با استفاده از سامانهی پردازش اطالعات جغرافیایی ،متوسط
وزنی شمارهی منحنی حوزه  77/96برآورد شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار شمارهی منحنی رواناب در شرایط رطوبتی
متوسط در منطقه  100و کمترین آن  56است .زیاد ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﯽ ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺣﻮزه ﻧﺸﺎنهی ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ
آن ،و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع سیل است.
واژههای کلیدی :ارتفاع رواناب ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﮔﺮوه آبشناسی ﺧﺎك
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Abstract
Estimating the runoff height potential is important for managing and predicting the flooding
of an area. In this regard, the US Soil Conservation Agency (SCS) has provided a method
that is very suitable for areas lacking hydrological data. Conventional runoff measurement
methods are very costly, time consuming and difficult. The purpose of this study was to
calculate the flooding potential and draw a map of the Nazlouchai Watershed curve number
by the SCS method. Land use map of the area was compared with the index table and
integrated with the soil hydrologic group data, and the runoff curve number, an important
factor in the SCS method, was obtained. In the next step, the average rainfall curve number,
and runoff height were calculated, and the results were zoned according to the curve number
and runoff height maps. Using the Geographic Information System, the average weight of
the area curve number was estimated as 96.77. Results showed that the highest amount of
runoff curve number under the average humidity conditions in the study area was 100, and
the lowest value was 56.00. The high mean value of the area curve number indicates the low
permeability of the area, which indicates the strong likelihood of flood occurrence.

Keywords: runoff height, geographic information system, curve number, soil hydrology group

 لزوم برنامهریزي در حفظ منابع آب و استفادهی بهینه از،بحران آب
آنها از مهمترین برنامههای توسعه بهشمار میرود (حسنی و همکاران
 مطالعهی ارتباط بین تغییرات پوششگیاهی و تغییرات مکانی.)2013
 مدیریت. اساس برنامهریزی مهار و تخصیص منابع آب است،رواناب
آبخیز براساس کنترل فرایندهای آبشناسی متعددی که در آن اتفاق
؛2012  اهمیت ویژهای دارد (یین و هی،میافتد و بهطور عمده رواناب
 فرایند تولید رواناب تحت تأثیر عاملهای.)2016 لگادک و همکاران
متعددی است که کاربری زمین یکی از مهمترین آنهاست (فانگ
 پژوهشهای زیادی.)2015 ؛ ساجیکومار و ریما2012 و همکاران
در ارتباط با تأثیر کاربری زمین بر رفتارهای آبشناسی در سطح
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مقدمه
 ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ،سیل از ﻣﻬﻢترین ﻣﺨﺎﻃﺮههای طبیعی در ﺟﻬﺎن و در اﻳﺮان
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ مخاطرههای.ﺧﺴﺎرتهای ﻣﺎﻟﻲ و چه زیانهای جانی است
 سیلها ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد و در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ،طبیعی دیگر
 وﻗﻮع ﺳﻴﻞ و اثرهای.)2014 ؛ وارد و ﻫﻤﻜﺎران2013 (ﮔﺮﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران
آن در زﻣﺎنﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده است؛ ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﻐﻴﻴﺮات آبوﻫﻮاﻳﻲ
و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد (انکاووننوو و
، افزایش تقاضای استفاده از منابع آب و تعدد کاربران.)2015 ﻫﻤﻜﺎران
ارزیابی و برنامهریزی منابع آب و استفادهی پایدار از آن را ضروری
 با توجه به جهانی بودن.)2012 کرده است (مالیکارجونا و همکاران
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جهان صورت گرفته و ثابت شده است که تغییرات کاربری زمین تأثیر
مستقیمی بر فرایندهای آبشناسی حوزه ،بهواسطهی ارتباط آن با
وضعیت تبخیر  -تعرق از یک طرف و نوع پوشش زمین از طرف
دیگر دارد (فیچهرا و همکاران 2012؛ ساجیکومار و ریما  .)2015با
داشتن برنامهریزي اصولی ،رواناب حاصل از بارش میتواند در رفع
مشکل کمبود آب مصارف شرب ،کشاورزي و صنعتی ،بهخصوص در
شرایط خشکسالی ،بسیار مؤثر باشد (بابیکالپانا و تانوشکودی )2011؛
از طرف دیگر ،اندازهگیري رواناب ،پرهزینه و وقت گیر است و در بیشتر
حوزههاي آبخیز ایران ،ایستگاههاي اندازهگیري بارش یا رواناب یا وجود
ندارد یا دادهها ناقص اند .داده های کامل و مطمئن ،از مسائل جدي در
پژوهشهای مربوط به آبشناسی ،منابع آب و طرحهاي آبخیزداری
است (احمدی ندوشن و همکاران 2015؛ حجازی و مزبانی .)2014
استفاده از روشهایی مانند  RSو  GISنیز براي تهیهی دادههای
پایهی منابع آب ضرورت دارد (احمدی ثانی و همکاران 2016؛ صالح
و حمید2017 ،؛ کورس و اشنایدر  .)2018کاربرد سامانهی اطالعات
جغرافیایی و سنجش از دور برای تخمین رواناب حوزهها در سالهاي
اخیر بهشدت افزایش یافته است (جاین2010؛ پاچری و همکاران
2013؛ پانهالکار 2014؛ صالح و حمید  .)2017یکی از چالشهای
کمی رواناب است که در فعالیتهای
اساسی آبشناسها ،برآورد ّ
عمرانی مختلف نقش کلیدی دارد .رایجترین راه برآورد رواناب سطحی،
ی گیالنده و همکاران
روش  SCSاست (حجازی و مزبانی 2014؛ غفار 
 )2017که در صورت استفاده از فنآوریهایی مانند  RSو  ،GISدقت
و کارآیی آن افزایش مییابد (کوستاچ و همکاران 2014؛ صالح و
حمید  .)2017در زمینهی برآورد رواناب با کاربرد ابزار ArcCN-
 Runoffنیز مطالعات متعددی داخل و خارج کشور صورت گرفته
است که بر استفاده و ارزیابی کمی نتایج آن تأکید شده است (ژان و
هوانگ2004؛ غفاریگیالنده و همکاران  .)2017در این راستا جوادی
و همکاران ( )2012به برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شمارهی
منحنی با ابزار  Arc CN-Runoffدر حوزهی آزادرود پرداختند.
شمارهی منحنی رواناب براساس عاملهایی مانند گروه آبشناسی
خاك ،کاربري زمین ،پوشش زمین و شرایط آبشناسی تعیین شد.
براساس نقشهی ارتفاع رواناب ترسیمشده ،متوسط رواناب حوزه
 3/18میلیمتر است که نسبت به روش سنتی ( 3/98میلیمتر) دقت
بیشتري دارد .محمدی و همکاران ( )2012برای محاسبهی رواناب
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مستقیم از نرمافزار  ArcGISو روش  NRCS-CNاستفاده کردند.
از  ArcCN-Runoffنیز برای تهیهی نقشهی شمارهی منحنی و
ارتفاع رواناب استفاده شد؛ سپس با مقایسهی دادههای مشاهداتی
و محاسباتی و با کاربرد روشهای آماری مختلف ،نتیجه گرفتند که
 GISو  ArcCN-Runoffبرای برآورد رواناب با شاخص تطابق
 0/98دقتی پذیرفتنی دارد .افشاری آزاد و پورکی ( ،)2013رواناب
سطحی شهر رشت را با استفاده از روش  SCSاندازه گرفتند و درصد
گروههای آبشناسی خاک و حجم رواناب زیرحوزهها را ارزیابی کردند.
نتایج نشان داد که زیرحوزههای با درصد مساحت نفوذناپذیری بیشتر،
حجم رواناب بیشتری دارند .ژان و هوانگ ( )2004ابزار ArcCN-
 Runoffرا برای تهیهی نقشهی شمارهی منحنی و رواناب در حوزهی
ایالت کانزاس (آمریکا) بهکار بردند .نتایج آنها نشان داد که ابزار یادشده
برای حفاظت از منابع آب در حوزهها بسیار مفید است و در آینده باید
با درنظرگرفتن عاملهای بیشتر در برآورد رواناب بهبود داده شود .دامز
و همکاران ( )2013در حوزهی آبخیز کلیننت در بلژیک ،به تهیهی
نقشهی سطوح نفوذناپذیر با استفاده از روش سنجش از دور ،برای
کاربرد در شبیهسازیهای آبشناسی پرداختند .بنابر اهمیت برآورد
رواناب خروجی و حجم سیالبِ آنها برای مدیریت جامع حوزههای
آبخیز ،در این مطالعه سعی شده است تا از روش  GISبرای تهیهی
اطالعات الزم و اساسی در بهدستآوردن رواناب مستقیم با استفاده از
روش شمارهی منحنی استفاده شود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی روش
شمارهی منحنی ،برای برآورد رواناب با استفاده از سامانهی اطالعات
جغرافیایی ( )GISبرای حوزههای بدون ایستگاه است.
مواد و روشها
منطقهی پژوهش
حوزهی آبخیز نازلوچای در استان آذربایجانغربی ،غرب دریاچهی
ارومیه ،در شمالغربی شهرستان ارومیه است .این حوزه یکی از
زیرحوزههای دریاچهی ارومیه است ،با کشور ترکیه مرز مشترک دارد،
و مساحت کل آن  152267هکتار است .محدودهی مطالعاتی بین
ʹ 44° 24تا ʹ 45° 53طول شرقی و ʹ 37° 30تا ʹ 37° 58عرض شمالی
است (شکل  .)1ارتفاع متوسط رمین  1420متر از سطح دریای آزاد
است .میانگین بارندگی ساالنهی حوزهی نازلوچای حدود 300میلیمتر
برآورد شدهاست.
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منطقهی پژوهش

حوزهی آبخیز نازلوچای در استان آذربایجانغربی ،غرب دریاچهی ارومیه ،در شمالغربی شهرستان ارومیه است .این حوزه یکی
از زیرحوزههای دریاچهی ارومیه است ،با کشور ترکیه مرز مشترک دارد ،و مساحت کل آن  663311هکتار است .مﺤدودهی
رواناب...
ارتفاع
شمارهʹی
برآورد
شرقی و ʹ 91° 91تا ʹ 91° 62ﻋرض شمالی است (شکل  .)6ارتﻔاع متوسط رمین
 26طول
منحنیتاوʹ° 69
22° 32
مﻄالعاتی بین
 6231متر از سﻄﺢ دریای آزاد است .میانگین بارندگی ساالنهی حوزهی نازلوچای حدود 911میلیمتر برآورد شده است.

شکل  -1مﻮقعیت ﺣﻮزهی آبﺨیز نازلﻮچای.

ﺟوالی
مربوط به
گیاهان
روشفصل
کاربرد 2در
زمینکاربری زمین منﻄﻘه ،تصویر ماهوارهای لندست
نﻘشهی
تهیهی
نقشهیبرای
سالاستفاده از
 742با
ترکیب63نواری
شده و
رویﺶ نظارت
طبقهبندی
زمین
کاربری
کاربری
نقشهی
شده ودیم ،مرتع
زراعت
بندی آبی،
زراعت
چهارطبقهی
ENVIدر
تصﺤیﺢ4/7
لندست دادننرمافزار
ماهواره
زمین منطقه،
3161نقشهی
برای تهیهی
کاربریپایگاه
انتخاب و از
نﻈارت
طبﻘه
کاربرد روش
هندسی ،با
ای از انجام
پس
تصویر شد.
 USGSدانلود
ضریب کاپا
سنگی باو با
زدگی
دیﻢ،یا برو
زراﻋت کم
آبی،پوشش
زمینهای با
انتخاب و
سال20172
جوالی
مربوط به
گیاهان
رویش
 8در فصل
دقت کﻢ
پوشﺶ
زمینهای
مرتعن و
چهارطبﻘهوی زراﻋت
 ENVIدر
افزار /1
استﻔاده19از نرم
 123با
نواری
ترکیﺐ
 %85تهیه شد (شکل .)2
از پایگاه USGSدانلود شد .پس از انجام دادن تصحیح هندسی ،با
یا برونزدگی سنگی و با دقت ضریﺐ کاپا  %26تهیه شد (شکل .)3

شکل  -2نقشهی کاربری زمین ﺣﻮزهی آبﺨیز نازلﻮچای.

بر بافت ،عمق و سرعت نفوذپذیری خاک زیرین ،نقشهی گروههای
شناسی
ﻫﺎي آ
ﻧﻘﺸﻪی ﮔﺮو
ﺧﺎكﺧاك
شناسی
بی آب
وهها
نقشههی گر
انجمن حفاظت
خاک
های
ه
گرو
استاندارد
به
توجه
با
خاک
شناسی
ب
آ
خصوصیات
برخی
حوزه،
شناسی
ک
خا
نقشهی
از
استفاده
این نقشهاینبا نﻘشه با استﻔاده از نﻘشهی خاکشناسی حوزه ،برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،همچون بافت ،ساختمان،
خاک آمریکا تهیه میشود (غویی  .)2016در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻘﺸﻪی
فیزیکی و شیمیایی خاک ،همچون بافت ،ساختمان ،سنگریزه ،عمق و
سنگریزه ،ﻋمق و همچنین نوع سنگ بستر ،سرﻋت نﻔوذپذیری خاک زیرین و پوشﺶ گیاهی تعیین میشود .با استﻔاده از این
ﮔﺮوهﻫﺎي آب-شناسی ﺑـﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪی ﺧﺎك ،ﺷﯿﺐ و ﮐـﺎرﺑﺮي
همچنین نوع سنگ بستر ،سرعت نفوذپذیری خاک زیرین و پوشش
های.)3آبشناسی خاک با توﺟه به
ﺗﻬﯿﻪیﺷدگروه
ﺣﻮزهنﻘشه
زیرین،
نﻔوذپذیری خاک
خصوصیات،سرﻋت
بافت ،ﻋمق و
ﻋمدباتاً با
خصوصیات،
(شکل
اراﺿـﯽ
عمدﺗا ً با تکیه
تکیه ازبر این
استفاده
شود.
گیاهی تعیین می
استاندارد گروههای خاک انجمن حﻔاظت خاک آمریکا تهیه میشود (غویی  .)3161در این مﻄالعه ،نﻘشهی گروههای آب-
شناسی بـراساس نﻘشهی خاک ،شیﺐ و کـاربری اراضـی حوزه تهیه شد (شکل .)9
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این نﻘشه با استﻔاده از نﻘشهی خاکشناسی حوزه ،برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،همچون بافت ،ساختمان،
سنگریزه ،ﻋمق و همچنین نوع سنگ بستر ،سرﻋت نﻔوذپذیری خاک زیرین و پوشﺶ گیاهی تعیین میشود .با استﻔاده از این
خصوصیات ،ﻋمدتاً با تکیه بر بافت ،ﻋمق و سرﻋت نﻔوذپذیری خاک زیرین ،نﻘشهی گروههای آبشناسی خاک با توﺟه به
استاندارد گروههای خاک انجمن حﻔاظت خاک آمریکا تهیه میشود (غویی  .)3161در این مﻄالعه ،نﻘشهی گروههای آب-
شماره  ،119پژوهش های آبخیزداری ،تابستان 97
شناسی بـراساس نﻘشهی خاک ،شیﺐ و کـاربری اراضـی حوزه تهیه شد (شکل .)9

شکل  -3نقشهی گروه آبشناسی ﺧاك ﺣﻮزهی آبﺨیز نازلﻮچای.

ﺷﻤﺎره
رواﻧﺎبرواناب
ﻣﻨﺤﻨﯽمنحنی
ییشمارهی
ﻧﻘﺸﻪی نقشه

رواناب از متغیرهای آبشناسی بسیار مهم در بیشتر کاربردهای منابع
آب است .پیشبینی اطمینانپذیر از کیفیت و نسبت رواناب سطح
زمین داخل رودخانهها دشوار است و برای حوزههایی که دادههای
اندازهگیریشده ندارند ،زمان زیادی باید صرف شود تا این پیشبینی
بهدست آید (نایاک و جیسوال  .)2003روشهای مختلفی برای
محاسبهی شدت رواناب وجود دارد .یکی از روشهای تخمین رواناب،
روش شمارهی منحنی رواناب  SCSاست .در روش  SCSبرای تعیین
بارش مازاد یا رواناب نیاز به محاسبهی تلفات بارش ( )Sاست که
بهوسیلهی رابطهای با یک عامل بدون بعد ،به نام شمارهی منحنی
( )CNبهروشی که در پیمیآید محاسبه میشود (مهدوی .)2015
ابزار ArcCN-Runoff
پژوهشگران و دانشمندان جهان در دهههای اخیر به توسعهی مدلهای
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آبشناسی مبتنیبر سامانهی اطالعات جغرافیایی توجه نشان داده
اند .یکی از این ابزارها  ArcCN-Runoffاست که هوانگ و ژانگ
( )2004برای تعیین ارتفاع و حجم رواناب براساس روش  SCSارائه
کردهاند .از ویژگیهای این ابزار ،محاسبهی شمارهی منحنی و رواناب
برای هر چندضلعی بهصورت جداگانه است.
ورودی ابزار ArcCN-Runoff
ابتدا الیهی کاربری زمین و گروه آبشناسی خاک منطقه تهیه
میشود؛ سپس دو الیه با دستور  Perform Intersectدر ابزار Arc
 CN Runoffبا هم تلفیق میشود.
جدول شاخص Index
در این جدول ،مقدار شمارهی منحنی ( )CNبرای هر یک از گروههای
آبشناسی خاک با توجه به نوع کاربری زمینها ،براساس جدولهای
مربوطه از منابع استخراج میشود .این جدول را میتوان در Excel
ویرایش کرد.
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ابتدا الیهی کاربری زمین و گروه آبشناسی خاک منﻄﻘه تهیه میشود؛ سپس دو الیه با دستور  Perform Intersectدر ابزار
 Arc CN Runoffبا هﻢ تلﻔیق میشود.

جدول شاﺧص Index

در این ﺟدول ،مﻘدار شمارهی منﺤنی ( )CNبرای هر یک از گروههای آبشناسی خاک با توﺟه به نوع کاربری زمینها،
های منحنی
شمارهی
رواناب...میشود .این ﺟدول را میتوان در  Excelویرایﺶ کرد.
ارتفاعاستخراج
مربوطه واز منابع
برآوردﺟدول
براساس

برای برآورد بارش اضافی (مازاد) از روش  SCSبهدلیل کارآیی و دقت مناسﺐ آن استﻔاده شده است .در این روش ار
رواناب ناشی از باران از رابﻄهی زیر به دست میآید (مهدوی :)3166
( P  0.2S )^2
Q
معادلهی :6
) ( P  0.8S

شکل  -4نقشهی  CNبهدستآمده با ابزار .ArcCN-Runoff

که در آن  = Qارتﻔاع رواناب ()mm؛  =Sارتﻔاع مربوط به ربایﺶ و نﻔوذ در خاک و ذخیرهی سﻄﺤی ( )mmاست ک
استﻔاده از رابﻄهی زیر مﺤاسبه میشود:
محاسبهی بارش مازاد با استفاده از روش SCS
25400  254
معادلهی :3معادلهی :2
محاسبهی بارش مازاد با استفاده از روش SCS
S
CN
دقت
و
کارآیی
بهدلیل
برای برآورد بارش اضافی (مازاد) از روش SCS
 = CNشمارهی منﺤنی حوزه
داشتحوزه
منحنی
شمارهی
= CN
نﻘشهی نگه
بارندگی و
مناسب آن استفاده شده است .در این روش ارتفاع رواناب ناشیبا ازداشتن نﻘشهی
سﻄﺤی (شکل  )6در  Arc GIS10.2با استﻔاده از دستور ter Calculator
ارتﻔاع
روش
این
در
است.
استﻔاده
(مهدویآیی و
آید بهدلیل کار
SCS
(مازاد) از
برآورداز بارش
(شکل)5 .
نقشهی
بارندگی
نقشهی
داشتن
شدهی با
:)2015
روشمی
دست
اضافیزیر به
رابطهی
برایباران
نﻘشهی ارتﻔاع رواناب به
سطحی(شکل)1
نگهداشتدست آمد
رواناب حوزه به
نﻘشه وی ارتﻔاع
روش SCS
رواناب در
ارتﻔاع
معادله
دقت مناسﺐ آن و
رواناب ناشی از باران از رابﻄهی زیر به دست میآید (مهدوی :)3166
است Raster Calculator.و
دستور
استفاده از
Arcو با
GIS10.2
تﻘسیﻢ شده
خیلی زیاد
متوسط ،زیاد
در کﻢ ،کﻢ،
طبﻘهی خیلی
(
P

0
.
2
S
^)
2
معادلهی ارتفاع رواناب در روش  SCSنقشهی ارتفاع رواناب حوزه به
معادلهی :1
Q
معادلهی :6
) ( P  0.8S

دست آمد (شکل . )6نقشهی ارتفاع رواناب به پنج طبقهی خیلی کم،
متوسط،استزیادکه وبا خیلی زیاد تقسیم شده است.
ذخیرهی کم،
خاکوونفوذ
ربایش
مربوط به
ارتﻔاع =S
()mm؛
ارتﻔاعارتفاع
در Qآن== Q
سﻄﺤی ()mm
نﻔوذ در
ارتفاعربایﺶ و
مربوط به
رواناب)؛ =S
رواناب (mm
که آن
که در
سطحی ( )mmاست که با استفاده از رابطهی
ذخیرهی
خاک
در
مﺤاسبه میشود:
رابﻄهوی زیر
استﻔاده از
زیر محاسبه میشود:
25400  254
معادلهی :3

CN

S

 = CNشمارهی منﺤنی حوزه
با داشتن نﻘشهی بارندگی و نﻘشهی نگهداشت سﻄﺤی (شکل  )6در  Arc GIS10.2با استﻔاده از دستور Raster Calculator
و معادلهی ارتﻔاع رواناب در روش  SCSنﻘشهی ارتﻔاع رواناب حوزه به دست آمد (شکل . )1نﻘشهی ارتﻔاع رواناب به پنج
طبﻘهی خیلی کﻢ ،کﻢ ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تﻘسیﻢ شده است.
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 = CNشمارهی منﺤنی حوزه
با داشتن نﻘشهی بارندگی و نﻘشهی نگهداشت سﻄﺤی (شکل  )6در  Arc GIS10.2با استﻔاده از دستور Raster Calculator
و معادلهی ارتﻔاع رواناب در روش  SCSنﻘشهی ارتﻔاع رواناب حوزه به دست آمد (شکل . )1نﻘشهی ارتﻔاع رواناب به پنج
طبﻘهی خیلی کﻢ ،کﻢ ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تﻘسیﻢ شده است.
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شکل -5نقشهی نگهداشت سطحی ﺣﻮزهی آبﺨیز نازلﻮچای.

شکل -6نقشهی ارتفاع رواناب ﺣﻮزهی آبﺨیز نازلﻮچای.

دقت محاسبات را افزایش دهد .مالیی ( )2003نیز برای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی
نتیجهگیری
نتیجهگیری
بحث و بحث و
ﺣﺠﻢ رواﻧﺎبِ ﺣﻮزهی ﻓﯿﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪی زﻧﺠﺎن از روش  ،SCSﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ازآنجاکه بیشترین کاربرد نقشهی شمارهی منحنی ،در تبدیل بارش
منﺤنی تهیه-
شمارهی
است؛
رواناب
ازآنﺟاکه بیشترین کاربرد نﻘشهی شمارهی منﺤنی ،در تبدیل بارش
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺷﻤﺎرهی
نﻘشهیﻧﻘﺸﻪی
توان ازدﻗﯿﻖﺗﺮ
میتر و
ﺳﺮیع
ﺗﻌﯿﯿﻦ
،GISبه در
به رواناب است؛ میتوان از نقشهی شمارهی منحنی تهیهشده برای
های
نﻘشه
ی
تهیه
در
GIS
افزار
نرم
توانایی
از
حاضر
پژوهﺶ
در
کرد.
استﻔاده
کرد.یدرحوزه
استفادهشناس
مﻄالعات آب
بسیاری از
بسیاری ازشده برای
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ بهدﺳﺖآﻣﺪه ،بیشینهی ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺤﻨﯽ،
حاضر
پژوهش
شناسی حوزه
مطالعات آب
که ﭘﻮﺷﺶ
زمینهایی ﺑﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
کمینهی آن
برایسنگی
تودهی
منﺤنی ﺑﻪ
شمارهی ﻣﺮﺑﻮط
مشخﺺ شد
استﻔاده و
گروه وهای خاک
SCS
مﺤاسبهی
ی خاک
های آبشناس
زمین،درگروه
کاربری
گروههای
کاربریو زمین،
نقشه-های
تهیهی
افزار GIS
از توانایی نرم
فیله نشانگر
منحنی
ی
ه
شمار
وزنی
متوسط
مقدار
باالبودن
است.
خوب
های
گروه
برای
SCS
منحنی
ی
ه
شمار
محاسبهی
و
خاک
آب
شناسیین ابزار میتواند سرﻋت ﻋمل و دقت مﺤاسبات را افزایﺶ دهد .مﻼیی ( )3119نیز برای مﺤاسبهی حجﻢ روانابِ حوزهی
ا
ست .داشتن
بهدلیل
منﺤنیوقوع
افزایشیاحتمال
نﻘشه و
نفوذپذیریقیقکمتر حوزه
سرعت درعمل و
ﮐﻪ اﯾﻦ
خاک استفاده
سیلده ا
تأکید کر
ی شماره
تعیین سریعتر و د
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،GIS
،SCSاﺑﺰاربر توانایی
ﻣﺸﺨﺺ ازشدروش
خاصهوی زنجان
براساس نتایج بهدستآمده ،بیشینهی شمارهی منﺤنی ،مربوط به تودهی سنگی و کمینهی آن مربوط به زمینهایی با پوشﺶ
دلیل
مﻘدار متوسط وزنی شمارهی منﺤنی نشانگر نﻔوذپذیری کﻢ حوزه و افزایﺶ احتمال وقوع سیل
ندگی)
(پژوهشبهوساز
خوب است .باالبودن47
داشتن خاکهای الی است که هدرروی آب و فرسایﺶ خاک زیادی را نیز در پی دارد .با توﺟه به وضعیت مرتع منﻄﻘه ،به-
دلیل چرای بیﺶازحد و کاهﺶ پوشﺶ گیاهی منﻄﻘه ،وضعیت آبشناسی مراتع ضعیف شده است و این امر بیانگر توان باالی
ایجاد رواناب در آن منﻄﻘه است؛ درنتیجه باید اقداماتی اساسی برای ﺟلوگیری از ایجاد روانابِ منجر به سیل در مواقع بارش

خ
ب
ی
ا
ژپوهش اهی آ زد ری

...برآورد شمارهی منحنی و ارتفاع رواناب
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺮاي بیشتر4  شکل.ﺑﺎﺷﺪ
 و ﺷﺮاﯾط ﺑﺮاي وﻗﻮع ﺟﺮﯾﺎنهای،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺣﻮزهی آﺑﺨﯿﺰ زیاد
 ﻫﺪرروي آب و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك زیادی،ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ
.در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داشت
نتیجهگیری نهایی
 ﻧﺮماﻓﺰار و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎGIS اﺑﺰار
ﮐﻪ با آن میتوان ﺑﺎ رﻗﻮﻣﯽﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻋﻤﺎل ﺗﻮاﺑﻊ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي از دادهﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را،ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﯾﻦ اﺑﺰار در.ﺑﺎ دﻗتی بیشتر از روشﻫﺎي دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم داد
 و ﻻزم اﺳﺖ،تمام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ بهﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽشود
 در اﯾﻦ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
 ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روشGIS  ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از راههای اﺳﺘﻔﺎده از،پژوهش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در پژوهشها و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ، افزونﺑﺮ اﯾﻦ.اﺳﺘﻔﺎده شود
ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و برگزیدن
. مفید و کاربردی ﺑﺎﺷﺪ،اﻗﺪامهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

خاکهای الی است که هدرروی آب و فرسایش خاک زیادی را نیز در
 بهدلیل چرای بیشازحد و، با توجه به وضعیت مرتع منطقه.پی دارد
 وضعیت آبشناسی مراتع ضعیف شده،کاهش پوشش گیاهی منطقه
است و این امر بیانگر توان باالی ایجاد رواناب در آن منطقه است؛
درنتیجه ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎتی اﺳﺎﺳﯽ برای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد رواﻧﺎبِ منجر به
 اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت.ﺳﯿﻞ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرش ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت چاله کندن
ً ﻋﻤﻮﻣﺎ،و جویچهی تراز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
 و ﺑﺎرش،بهﺼﻮرت ﺑﻮﺗﻪﮐﺎري و ﺑﺬرﭘﺎﺷﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﯽ در ﺣﻮزه است
 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ300
 اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ که در اﺟﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت.ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
 اﺟﺮاي اﯾﻦ.ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻻزم مانند ﺷﯿﺐ و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد
اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و
 اﺳﺘﻘﺮار سامانهی ﺟﻤﻊآوري آب.ﮐﺎﻫﺶ رواﻧﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ باشد و
 ﺷﻤﺎرهی.از آن در افزایش ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف استفاده شود
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ آن
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