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  چکیده

الگوریتم پیشنهادی محاسبه پتانسیل سیالب، با تلفیق اطالعات مرتبط با گروه هیدرولوژیکی خاک و نوع کاربری اراضی منطقه، شماره ر این مطالعه، د
. پتانسیل نمایدباشد، را محاسبه میمی( SCSارائه شده توسط سازمان حفاظت خاک آمریکا )( که یکی از موثر ترین پارامترها در رویکرد CNمنحنی )

 24، حداکثر مقدار نگاهداشت سطحی خاک و میزان بیشینه محتمل بارش در بازه زمانی CNوقوع رواناب در محدوده سپس با در نظر گرفتن پارامتر 
)میانگین  103.44تا  55.47( در شش کالس و ارتفاع رواناب نیز از 77.67)میانگین  87تا  67از شماره منحنی  CN گردد. نقشهساعته، تخمین می

باشد، به گونه ای که کالس آماده سازی گردید. نتایج گویای پتانسیل باالی وقوع سیالب در منطقه مورد مطالعه می 6برای کل محدوده( در  80.36
  .محدوده باال دست نسبت به محدوده پایین دست حوضه پتانسیل وقوع رواناب باالتری دارد
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Abstract  

In this study, the proposed algorithm for calculating the flood potential computes the curve 

number (CN) which is one of the most effective parameters in the proposed approach by the 

US Soil Conservation Service (SCS) by combining the information related to the 

hydrological groups of the soil and the type of land use. The potential for runoff in the study 

area is then estimated by considering the CN parameter, the maximum soil surface retention 

value and the maximum probable amount of precipitation over a 24-hour period. CN map 

were prepared with curve numbers from 67 to 87 (mean 77.67) in six classes and runoff 

height from 55.47 to 103.44 (mean 80.36 for whole range) in six classes. The results show the 

high potential of flooding in the study area, so that the upstream has higher runoff potential 

than the downstream of the region. 
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  مقدمه -1
ای به دلیل های لحظهجاری شدن رواناب ناشی از وقوع سیالب

خسارات مالی و جانی ناشی از آن، از جمله مخرب ترین رویدادهای 
 ,.Ward et alباشد )طبیعی در کشورهای مستعد وقوع سیالب می

های (. به دلیل تغییرات اقلیمی، دست اندازی بشر در پوشش2014
ها با غیر اصولی در مناطق مستعد، سیالب گیاهی و ساخت و سازهای
افتند ای پهناورتر نسبت به قبل اتفاق میفراوانی بیشتر و در گستره

(Nkwunonwo et al., 2015 کشور ایران نیز که در یک .)
 Ranjbar et)منطقه مستعد وقوع بالیای طبیعی قرار گرفته است 

al., 2017; Ranjbar et al., 2018a; Ranjbar et al., 

2018b; Ranjbar et al., 2018c)های . به دلیل کاهش پهنه
ای و نبود سیل بندهای مهندسی ساز از های لحظهسبز، وقوع باران

شود ای شناخته میهای مخرب لحظهجمله مناطق مستعد وقوع سیالب
های اخیر، جاری شدن (. در سال1395)غفاری گیالنده و همکاران، 

های کنترلی و مدیریت دلیل نبود برنامه سیل در مناطق شهری، به
های اقتصادی، مالی و گاها جانی های سطحی، زیانبهینه رواناب

 Apirumanekul andجبران ناپذیری را به همراه داشته است )

Mark, 2001 لذا در راستای بهینه نمودن فرآیند کنترل جریان .)
ی، توسعه های سطحی و هدایت اصولی و درست جریانات سطحرواناب

های مبتنی بر های پیش بینی رواناب بر پایه بکار گیری از روشمدل
یابد. این مسئله منجر به تدوین علم اطالعات مکانی ضرورت می

های سطحی رویکردهای متنوعی در مباحث مرتبط با مدیریت رواناب
رویکردهای  (.1388توسط محققین گردیده است )قهرودی تالی، 

اصوال با  1(GISر بستر سیستم اطالعات جغرافیایی )توسعه داده شده د
های های نموداری، تحلیل دادههای تجربی، روشاستفاده از فرمول

های ریاضی بارش به برآورد پتانسیل تولید رواناب آماری سیالب و مدل
پردازند )غفاری گیالنده و و پیش بینی سیالب در یک حوضه می

(. روش توسعه داده شده 1394، حجازی و مزبانی ;1395همکاران، 
که تابعی از گروه  2(SCSتوسط سازمان حفاظت خاک آمریکا )

هیدرولوژیکی خاک، رطوبت پیشین خاک، میانگین بارش و نوع کاربری 
های های موثر در مدلسازی روانابباشد، یکی از روشاراضی می

(. پارامتر شماره منحنی 1394باشد )حجازی و مزبانی، سطحی می
(CN)3  که مشخص کننده میزان نفوذپذیری حوضه مورد مطالعه بر

-مبنای تحلیل گروه هیدرولوژیکی خاک و نوع کاربری مورد نظر می

باشد )آذری و همکاران، می SCSباشد، اصلی ترین پارامتر در رویکرد 
های انجام گرفته در زمینه برآورد ارتفاع رواناب از (. از پژوهش1388

های پیشنهادی تخمین رواناب و توان به تکنیکیم CNطریق تعیین 
 Ozturk et al. (2011) Azizah پیش بینی سیالب توسط

Abas et al. (2014), Viji et al. (2015), Ajmal et 

al. (2015)  ( اشاره نمود. 2017و غفاری گیالنده و همکاران )
Sahoo et al. (2010)،  با انجام مقایسه مابین مدلSCS-CN 

یر متغیرها در تعدادی حوضه کوچک مقیاس کشاورزی، مدل بهبود و سا
ایی را برای برآورد پتانسیل رواناب ارائه نمودند. حسین زاده یافته

(، به بررسی وقوع فرسایش و برآورد ارتفاع رواناب در منظقه 1391)
کجور نوشهر پرداخت، بر اساس نتایج این تحقیق، اراضی با تراکم 

و اراضی مرتعی به ترتیب دارای کمترین و  باالی پوشش گیاهی

                                                           
1 Geographic Information System (GIS) 

2 Soil Conservation Service (SCS) 

3 Curve Number (CN) 

(، با 1394باشند. حجازی و مزبانی )بیشترین توان تولید رواناب می
به تخمین مقادیر ارتفاع رواناب و دبی ناشی از آن در  CNاستفاده از 

های این تحقیق، گویای نقش پر حوضه سراب دره شهر پرداختند. یافته
کم زهکشی در پتانسیل سیل خیزی تر دو پارامتر مساحت و ترارنگ

به منظور  ،Tharapong (2015)باشد. حوضه مطالعاتی می
  Lam Ta Kongمدلسازی رواناب در باال دست حوضه آبریز 

استفاده نمود.  GISدر بستر  SCS-CNتایلند، از مدل هیدرولوژیکی 
مقایسه مابین نتایج مدلسازی شده و اندازه گیری شده در این پژوهش، 

ای دقت قابل قبول مدل به کار گرفته شده به منظور شبیه سازی گوی
با انجام  ،Satheeshkumar et al. (2017) باشد.رواناب می

ارزیابی بر روی فرآیند مدلسازی رواناب در شمال هند، دقت تخمین 
مورد  SCS-CNپتانسیل تولید رواناب را بر مبنای بکارگیری از مدل 

های پیشین، عمدتا رواناب یک حوضه را بر شروقبول ارزیابی نمودند. 
کردند، که سطح کل حوضه محاسبه می CNمبنای میانگین وزندار 

این مسئله منجر به در نظر نگرفتن پارامتر تغییرات مکانی رواناب در 
گردید. لذا در این مطالعه، به مدلسازی تغییرات حوضه مطالعاتی می

رواناب در محدوده شهر مکانی جریان رواناب و تخمین ارتفاع 
شاهدشهر از بخش مرکزی شهرستان شهریار که دارای پتانسیل باالی 

های سبز و نبود سیل بندهای وقوع سیالب به دلیل کمبود پوشش
های شود. در همین راستا، در بخشباشد، پرداخته میمهندسی ساز می

پس آتی، ابتدا به معرفی حوضه مورد مطالعه، مواد و روش تحقیق و س
با آنالیز و تحلیل نتایج به ارائه راهکارهای کاهش ریسک در هنگام 

 شود.ای پرداخته میهای لحظهجاری شدن رواناب
 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   
شرقی در  51◦ 05'شمالی و طول  35◦ 34'شهر شاهدشهر در عرض 

ع شده قسمت جنوب غربی استان تهران و جنوب شهرستان شهریار واق
تا  1086(. ارتفاع متوسط منطقه بین 1398است )شهرداری شاهدشهر، 

باشد و محدوده این شهر توسط عناصر از سطح دریا می 1101
ژئوموفولوژیکی که به مثابه یک مانع طبیعی در جهت گسترش شهر 
عمل نماید، محصور نشده است. بارش میانگین ماهیانه در این شهر 

شده است، که حداکثر نزوالت جوی عمدتا در  میلیمتر برآورد 20.317
های بهمن، اسفند و فروردین گزارش و همچنین میانگین دمای ماه

درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است )اداره  16.3ماهیانه این شهر نیز 
(. به دلیل رشد بی رویه جمعیت و 1398کل هواشناسی استان البرز، 

ران و لزوم در نظر گرفتن مهاجرت جمعیت سربار شهرهای کرج و ته
تمهیدات مدیریتی در راستای کاهش ریسک ناشی از وقوع حوادث 

به عنوان حوضه  1طبیعی، محدوده شهر شاهدشهر مطابق شکل 
 مطالعاتی این پژوهش انتخاب گردید.

 
موقعیت جغرافیایی شهر شاهدشهر، به عنوان حوضه  -1 شکل

 مطالعاتی این پژوهش
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 هامواد و روش 

باحث مرتبط با هیدرولوژی و مدلسازی جریانات سطحی، پارامتر در م
CN باشد که تابعی از کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک می

(، به منظور تعیین میزان نفوذ بارندگی در 1397)نوری و همکاران، 
و همچنین تعیین شدت تبدیل شدن بارندگی به  1خاک یا آبخوان

گویای  CNگیرد. میزان باالی ه قرار میجریانات سطحی مورد استفاد
بیانگر  CNرواناب بیشتر و نفوذ کمتر )مناطق شهری( و میزان پایین 

 Shadeed etباشد )رواناب کمتر و نفوذ بیشتر )خاک خشک( می

al., 2010 در این مطالعه، مطابق رویکرد ارائه شده توسط .)SCS ،
تخمین ارتفاع  ، که متداولترین روش محاسبه ضریب وCNاز روش 

باشد، در راستای تعیین میزان نفوذ جریانات سطحی در خاک رواناب می
گردد. ها در شهر شاهد شهر استفاده میو ارتفاع رواناب ناشی از بارندگی

نشان داده شده است، که در ادامه  2گردش کاری این تحقیق در شکل 
 .پردازیم به تفصیل به شرح آن می

 ه داده شده به منظور محاسبه ارتفاع روانابابزار توسع -2کل ش
 

 هاآماده سازی و پیش پردازش داده 

اطالعات مورد نیاز مدل پیشنهادی در این تحقیق مشتمل بر نوع 
کاربری اراضی موجود، گروه هیدرولوژیکی مرتبط با نوع خاک و 

باشد. ساعته می 24همچنین میزان بیشینه محتمل بارش در بازه زمانی 
و برآورد بارش اضافی مستلزم شناسایی دقیق نوع   CNتخمین 

باشد. با توجه به اینکه نبود پوشش سبز کافی، کاربری اراضی منطقه می
بدون  های مسکونی، صنعتی و جاده سازیتوسعه بی موازنه محدوده

های سطحی و کاهش نفوذ های مناسب از عوامل افزایش آبزهکشی
-های مسکونی، زمینین مطالعه محدودهباشند. لذا در اآب در خاک می

های گیاهی با استفاده از تصویر های خالی، اراضی زراعی و پوشش
متر در  0.5که دارای قدرت تفکیک مکانی  Geo-Eye 1ای ماهواره

باشد )رنجبر و همکاران، متر در باند رنگی می 2باند پانکروماتیک و 
( 1395همکاران، رنجبر و  ;ب1393رنجبر و همکاران،  ;الف1393

های حاصل با نقشه کاربری توسط اپراتور خبره استخراج گردید و داده
های هیدرولوژیکی گروه(. 3اراضی موجود منطقه تلفیق گردید )شکل 

خاک حوضه مورد مطالعه در این تحقیق، به وسیله روش ابداعی 
(Daliri et al. (2011 (. تعیین محاسبات 4، برآورد گردید )شکل

های ژئومورفولوژیکی و بر مبنای ویژگی 1روش مطابق جدول این 
باشد. الزم به توضیح است که متناسب با نوع شیب منطقه مورد نظر می

 شود. نیز متغیر در نظر گرفته می 1ذکر شده در جدول  (Sخاک، شیب )

  تخمین پارامترCN و ارتفاع رواناب 

                                                           
1 Aquifer 

ک و تبدیل آن به رواناب در این مطالعه، تخمین میزان نفوذ باران به خا
گیرد. مطابق می صورت SCSبر مبنای رویکرد توسعه داده شده توسط 

شماره منحنی باالتر به معنای نفوذ کمتر و رواناب  این روش، میزان
تر، بیانگر نفوذ بیشتر و بیشتر است، در حالیکه شماره منحنی پایین

(. رویکرد شماره Shadeed et al., 2010باشد )رواناب کمتر می
بر مبنای این فرض استوار است که نسبت نگاهداشت  SCSمنحنی 

داکثر پتانسیل نگاهداشت خاک با در زمان آغاز بارش به ح 2واقعی خاک
 ,Zhan and Huangباشد )باران برابر مینسبت رواناب مستقیم به 

 Ponce andباشد )می 1این فرض اساس رابطه  (.2004

Hawkins, 1996.) 

(1)  
 

 
 

ارتفاع رواناب به میلیمتر،  که در این رابطه، 

حداکثر مقدار  به میلیمتر،  ساعته 24ارتفاع بارش  

و  نگاهداشت سطحی خاک، 

-به ترتیب بر حسب اینچ و میلیمتر می  

 باشند. درصورتیکه به طور میانگین میزان ارتفاع بارندگی از 

ی به رطوبت بستگ کمتر باشد، رواناب به وجود نخواهد آمد. مقدار 

باشد، می که در آن پیشین خاک منطقه دارد، 

روانابی از بارش باران حاصل نشده است و در  در 

باشد. در ارتفاع بارش با ارتفاع رواناب برابر می 

د کمترین میزان را دار شرایطی که رطوبت خاک تقریبا اشباع باشد، 
 (.1394باشد )حجازی و مزبانی، و لذا پتانسیل تولید رواناب آن باال می
 

های برآورد گروه هیدرولوژیکی خاک با در نظر گرفتن ویژگی -1جدول 

 (Daliri et al., 2011ژئومورفولوژیکی و نوع خاک )

 نوع ژئومورفولوژی
 های هیدرولوژیکی خاکگروه

A B C D 

 S%شیب کمتر از 
 یکنواختبا دامنه 

     

 S%شیب بیشتر از 
 با دامنه یکنواخت

     

فرسایش از نوع 
لغزش، شیاری، 

ای، بلند و آبراهه
 سطحی

     

فرسایش از نوع 
-انحاللی، در محیط

 های سرد و مرطوب
     

محدوده سنگی فاقد 
 شکاف و درز

     

محدوده سنگی 
 شکاف و درز دار

     

 

                                                           
2 Ratio of actual retention of soil 
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 کاربری اراضی موجود شهر شاهدشهر، به عنوان حوضه مطالعاتی این پژوهش  -3شکل 

 

 
 گروه هیدرولوژیکی خاک شهر شاهدشهر، به عنوان حوضه مطالعاتی این پژوهش  -4شکل 

 

 نتایج  -3
تحقیق، به دلیل فقدان اندازه گیری دبی، از در حوضه مطالعاتی این 

 CNدر راستای محاسبه مقدار  SCSرویکرد توسعه داده شده توسط 
که به عنوان تابعی از نوع کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک 

( استفاده گردید. در این مطالعه، 1398شود )بهرامی و امینی، شناخته می
، با استفاده از CNبر روی پارامتر  تغییرات مکانی عوامل تاثیر گذار

GIS مدلسازی گردید. در همین راستا، ابتدا نقشه کاربری وضع ،
و در محیط  Geo-Eye 1موجود منطقه با استفاده از تصویر ماهواره 

های شناسایی شده در این استخراج و کاربری ENVI 5.3نرم افزار 
لفیق گردید. به روش سپس با نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی ت

 2اراضی موجود مطابق جدول  منظور کاهش حجم محاسبات، کاربری
 ( و نقشه رستری حاصل به داده 5کالس کلی طبقه بندی )شکل  4به 

های هیدرولوژیکی خاک در برداری تبدیل شد. با توجه به تاثیر گروه
تعیین شده توسط  Dو  A ،B ،Cشدت نفوذ آب از چهار گروه 

 استفاده گردید. بر همین اساس، در حوضه آبریز  SCSاستاندارد 

 
های با پتانسیل Aو  C ،B ،Dهای هیدرولوژیکی شاهدشهر گروه

رواناب نسبتا زیاد، متوسط، زیاد و کم به ترتیب بیشترین مساحت را دارا 
(. با در نظر گرفتن توان ایجاد رواناب، وضعیت 3باشند )جدول می

ه در سه کالس ضعیف، متوسط و هیدرولوژیکی اراضی در یک منطق
(، توان کم 1394گردد )حجازی و مزبانی، خوب تقسیم بندی می

نشانگر وضعیت هیدرولوژیکی خوب و توان باال بیانگر وضعیت 
باشد. حوضه آبریز مطالعاتی این تحقیق از نظر هیدرولوژیکی ضعیف می

وضعیت هیدرولوژیکی در دو کالس ضعیف و متوسط تقسیم بندی شده 
درصد حوضه آبریز شاهدشهر دارای وضعیت  70و  30است. به ترتیب 

 4(. مطابق جدول 4باشند )جدول هیدرولوژیکی ضعیف و متوسط می
اراضی مسکونی و جنگلی در وضعیت هیدرولوژیکی ضعیف و اراضی 

 اند.    خالی در وضعیت هیدرولوژیکی متوسط قرار گرفته
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 اراضی به منظور کاهش حجم محاسبات  طبقه بندی مجدد نقشه کاربری-2جدول 
 طبقه بندی مجدد های اراضی موجودکاربری

 توضیح (2کد ) توضیح (1کد )

 های آزادآب 11
 
1 

 
 آب

 های پوشیده از درختتاالب 90

 های پوشیده از علفتاالب 95

 فضای باز 21

 
2 

 
 

 مناطق مسکونی

 فضای با تراکم پایین 22

 م متوسطفضای با تراک 23

 فضای با تراکم باال 24

 با درختان برگ ریز جنگل 41
 
3 

 
 جنگل

 جنگل همیشه سبز 42

 جنگل با درختان متنوع 43

 اراضی لم یزرع 31

 
 
4 

 
 

 اراضی خالی

 بوته زار 52

 مرتع/علفزار 71

 چراگاه/یونجه زار 81

 مزارع 82

 اراضی موجود شهر شاهدشهر، به منظور کاهش حجم محاسبات طبقه بندی مجدد کاربری  -5شکل 
 

 های هیدرولوژیکی خاک حوضه آبریز شاهدشهر مساحت گروه -3جدول 

 
 ویژگی

 های هیدرولوژیکی خاکگروه

A B C D 
 خیلی کم کم متوسط زیاد نرخ نفوذپذیری

 زیاد نسبتا زیاد متوسط کم پتانسیل تولید هرز آب

 200725.70 1420000.31 624175.44 21052.52 مساحت )متر مربع(

 
 ها های حوضه آبریز شاهدشهر و گروه هیدرولوژیکی آنمساحت هر یک از کاربری -4جدول 
 وضعیت هیدرولوژیکی اراضی درصد مساحت مساحت کاربری )متر مربع( نوع کاربری

 ضعیف 28.999 657106.48 مناطق مسکونی

 ضعیف 1.005 22764.31 جنگل

 متوسط 69.996 1586083.18 اضی خالیار

 0 0 0 آب
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وضعیت رطوبت پیشین خاک، هواشناسی، خصوصیات فیزیوگرافی 
های هیدرولوژیکی خاک، حوضه آبریز، کاربری اراضی، وضعیت و گروه

ها در راستای از عوامل اصلی تعیین کننده میزان و شدت رواناب
(. لذا 1385مکاران، باشند )محمدی و هحوضه آبریز می CNمحاسبه 

های کاربری اراضی و گروه در این مرحله، بعد از تلفیق نقشه
مطابق گزارش  CNهیدرولوژیکی خاک و بکارگیری جدول شاخص 

SCS TR55 (1986 مقدار رواناب با استفاده از الحاقیه 5( )جدول )
Hec-GeoHMS  در محیط نرم افزارArcGIS 10.3  برآورد

(. 6ضه آبریز شاهدشهر تهیه گردید )شکل حو CN( و نقشه 6)جدول 
های حوضه آبریز شاهدشهر دارای شماره 6و شکل  6مطابق جدول 

هایی از اراضی باشد، مناطق مسکونی و بخشمی 87تا  67منحنی 

-را دارا می CNخالی به دلیل نفوذ پذیری خیلی کم، بیشترین مقدار 

لیل پوشش درختی به د Cباشند، کاربری جنگل با گروه هیدرولوژیکی 
ها تری نسبت به سایر کاربریپایین CNبا تراکم متوسط دارای مقدار 

های دیگری از اراضی خالی حوضه آبریز نیز به باشد و نهایتا بخشمی
را در  CNدلیل نوع خاک و نفوذ پذیری باالی آن، کمترین مقدار 

باال  هایدر قسمت CNباشند. مقدار های موجود دارا میمیان کاربری
های پایین دست بیشتر دست حوضه مطالعاتی در مقایسه با قسمت

وزنی محاسبه شده برای کل حوضه به  CNباشد. با توجه به مقدار می
توان پتانسیل رواناب در این حوضه را باال معرفی ، می80.85میزان 
 نمود. 

 

 CN (SCS TR55 ،1986)جدول شاخص استخراج  -5جدول 

 نوع کاربری ردیف
 روه هیدرولوژیکی خاکگ

 شاخص
A B C D 

 1 100 100 100 100 آب 1

 2 86 81 72 57 مسکونی 2

 3 78 71 58 30 جنگل 3

 4 87 83 77 67 کشاورزی 4
 

 حوضه آبریز شاهدشهر  CNمقادیر  -6جدول 

CN )نوع کاربری گروه هیدرولوژیکی درصد مساحت مساحت )متر مربع 

67 21052.52 0.929 A ی خالیاراض 

71 22764.31 1.005 C جنگل 

77 624175.44 27.546 B اراضی خالی 

81 657106.48 28.999 C مناطق مسکونی 

83 740129.51 32.663 C اراضی خالی 

87 200725.70 8.858 D اراضی خالی 

 
، حداکثر مقدار نگاهداشت سطحی و CNبعد از تخمین پارامتر کلیدی 

ربایش حوضه برآورد گردید. مقدار  7مطابق شکل  نفوذ در خاک 
میلیمتر متغیر است، باالدست  125.10تا  37.95آبریز شاهدشهر از 

میلیمتر با اراضی مسکونی و  37.95حوضه دارای کمترین مقدار نفوذ 
باشد، در حالیکه پایین دست حوضه دارای بیشترین مقدار نفوذ خالی می
باشد. حداکثر میزان بارش محتمل خالی میمیلیمتر با اراضی  125.10

ساعته، عامل تعیین کننده در تخمین ارتفاع و حجم  24در بازه زمانی 
رواناب ایجاد شده در حوضه آبریز در راستای تحلیل خسارات ناشی از 

حداکثر بارش محتمل، مشخص کننده میزان باشد. سیالب احتمالی می
باشد، که امکان تجاوز از می بارندگی در یک حوضه با یک دوام معین

های جمع داده(. 1392)عباسی و قائمی، آن به لحاظ آماری وجود ندارد 
آوری شده از سازمان هواشناسی کشور )سازمان هواشناسی کشور، 

میلیمتر در بازه زمانی  243.8(، نشاندهنده میانگین بارش سالیانه 1398
رش ماهیانه به میزان و میزان با 2010تا سال  1985ساله از سال  25

در محدوده شاهدشهر  تقریبی 

 باشد. در این مطالعه، میزان حداکثر بارش محتمل برآورد شده توسط می
 
 
 

 
(، مبنای محاسبات آماری این تحقیق قرار 1392) عباسی و قائمی

 24گرفت.  با آماده سازی اطالعات مرتبط با میزان حداکثر بارش 
 9و  8ذ آب در خاک، ارتفاع رواناب مطابق شکل ساعته و مقدار نفو

های سطحی در حوضه تخمین گردید. با توجه به پتانسیل تولید آب
میلیمتر در اراضی خالی باال  103.44مطالعاتی، بیشترین پتانسیل یعنی 

میلیمتر در اراضی خالی  55.47دست حوضه و کمترین پتانسیل یعنی 
های باالیی در مشاهده گردید. به طور کلی، بخش پایین دست حوضه 

ارتفاع رواناب باالتری  های پایینی حوضه شاهدشهر، ازمقایسه با بخش
درصد از کل حوضه با  70.52، 7مطابق جدول باشند. برخوردار می

و  Cهای هیدرولوژیکی متر مربع، گروه 1597961.69مساحت تقریبی 
D  وCN  میلیمتر  94.78دارای متوسط ارتفاع رواناب  80بیشتر از
 667992.27درصد از کل حوضه با مساحت تقریبی  29.48باشند و می

  80کمتر از  CNو  Cو  A ،Bهای هیدرولوژیکی متر مربع، گروه
باشند، که این مسئله میلیمتر می 65.93دارای متوسط ارتفاع رواناب 

های سطحی در سطح منطقه و گویای پتانسیل باالی وقوع رواناب
-احتمال آسیب رساندن به تاسیسات زیر بنایی و اراضی مسکونی می

       باشد. 
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 ( حوضه آبریز شاهدشهر CNشماره منحنی ) نقشه -6شکل 

 

 
 ( حوضه آبریز شاهدشهر Sنقشه نگهداشت سطحی خاک ) -7شکل 

 
 ( )میلیمتر( حوضه آبریز شاهدشهر run offنقشه دو بعدی ارتفاع رواناب ) -8شکل 
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 ( )میلیمتر( حوضه آبریز شاهدشهر run offنقشه سه بعدی ارتفاع رواناب ) -9 شکل

 

 مساحت و ارتفاع رواناب در حوضه آبریز شاهدشهر  -7جدول 

ارتفاع رواناب 
(mm) 

 مساحت
 )متر مربع( 

درصد 
 مساحت

گروه 
 هیدرولوژیکی

CN 

103.44 200725.70 8.858 D 87 

92.99 740129.51 32.663 C 83 

87.92 657106.48 28.999 C 81 

78.12 624175.44 27.546 B 77 

64.21 22764.31 1.005 C 71 

55.47 21052.52 0.929 A 67 

 
 ی ریگجهینت -4

بییا در نظییر گییرفتن انییواعی از  SCSارائییه شییده توسییط  CNروش 
پارامترهای فیزیکی و اقلیمی مانند نوع کاربری وضیع موجیود، جینس 

مکانی -های زیر زمینی و تغییرات زمانیبخاک، شیب، رطوبت خاک، آ
های کلییدی در تخمیین مییزان روانیاب ناشیی از بارش از جمله روش

باشد. در این مطالعه، با ادغام اطالعات بارندگی بر روی سطح زمین می
حوضیه  CNمرتبط با نوع کاربری و گروه هیدرولوژیکی خاک، نقشیه 

در کل حوضه  CNر باالی شاهدشهر برآورد گردید. نتایج گویای مقادی
 باشد، که این مسئله نشاندهنده مطالعاتی و به ویژه باال دست حوضه می

 
نفوذ پذیری خاک در این بخش، بیه دلییل جینس، رطوبیت میزان کم 

اشباع شده خاک و گسترش اراضی شهری در مقایسه بیا پیایین دسیت 
ادیر ، بیشترین مقیBو  Aباشد. به دلیل گروه هیدرولوژیکی حوضه می

های جنوبی محدوده مطالعاتی بیا پوشیش جنگلیی و نفوذ آب در بخش
اراضی خالی مشاهده گردید. برآورد ارتفاع رواناب، با تلفیق پارامترهایی 
از قبیل میزان بیشینه بارش محتمل سالیانه، حداکثر مقدار نگاهداشیت 

صورت گرفت. نتایج گوییای ایین مسیئله  CNسطحی خاک و پارامتر 
 Cهای هیدرولوژیکی درصد کل حوضه با گروه 70که بیش از باشد می
های سطحی را ، پتانسیل باالی ایجاد روانابCNو مقادیر باالی  Dو 

باشند، که این پتانسیل در اکثر نقاط حوضه مطالعاتی و بالخص دارا می
-ها قابل مشاهده میهای باالیی آن در مقایسه با سایر بخشدر بخش

تراکم پایین مراتع در بیشتر سطح منطقه و سهم باالی  باشد. با توجه به
این نوع کاربری در ایجیاد روانیاب بیه دلییل نفیوذ کمتیر، الزم اسیت 

ای در سطح منطقه در راستای مواجیه بیا تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه
های جمع آوری ای صورت بگیرد. راه اندازی سیستمهای لحظهسیالب

تیه کیاری در راسیتای افیزایش تیراکم های سطحی، بذرپاشی و بوآب
پوشش گیاهی در سطح منطقه، از جمله راه کارهیای میوثر بیه منظیور 

 باشد.    های مخرب در سطح منطقه میکنترل رواناب

 
  منابع 
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 .51-39 ، ص9، شماره 3سال  فصلنامه زمین شناسی ایران، ،طریق سنجش از دور

مجله  ،ربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعه موردی: حوضه حصارک در شمال غرب تهرانارزیابی چند مدل تج .1398س.،  ،بهرامی، ش. و ایمنی -
 . 74-55، ص 2، شماره 30سال جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 
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هیای مییدانی و تصیاویر . بررسی تاثیر بهره وری سیالب بر روند تغییرات پوشش گییاهی بیا اسیتفاده از داده1398 ،م. ،جهان تیغ، م. و جهان تیغ -
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73 . 
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هیای فصلنامه پژوهش ،البرز شمالی-ای در منطقه کجور نوشهربرآورد ارتفاع و دبی اوج رواناب در وقوع فرسایش آبراهه ،1391 ،حسین زاده، م.م. -

  . 15-1، ص 3، شماره 2سال  فرسایش محیطی،
 ،بر آورد رطوبت خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلنیدی زمیین ،1394، ر.، و جعفری. ش ،واحد بردیم.، رضایی مقدم، ح.، حسینعلی زاده،  -

 . 72-61، ص 3، شماره 6سال مجله سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی، 
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