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  )مطالعه موردي سنندج( GISتعیین مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز با استفاده از 

  4محمدسعید فخیم جو ،3محمدرضا مجدزاده طباطبایی
   و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

  دانشجوي دکتري دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

   استادیار دانشکده مهندسی آب پردیس عباسپور دانشگاه شهیدبهشتی تهران

انی، تعریف می شود که در آن عوامل مختلف طبیعی و انس
مشخصه هاي فیزیوگرافی هر  .، احیا و اصالح هاي باالدست براي دستیابی به اهداف کامل توسعه اهمیت حیاتی دارد

استخراج این  .مقادیر ثابت و مشخصی هستند؛که نمایانگر وضعیت و خصوصیات کلی هر حوضه می باشد
 طانجام کلیه محاسبات در محی .خصوصیات با روش هاي متداول همواره از وقت گیرترین و پرهزینه ترین مراحل مطالعات محسوب می گردد

با  در این پژوهش .بر آن ارزیابی، کنترل نتایج، نگهداري، بایگانی و انتقال آنها ساده تر است
از جمله  تهیه و به کمک آن پارامترهاي فیزیوگرافی حوضه

  .به طور دقیق محاسبه گردیده است

آگاهی از خصوصیات فیزیوگرافی یک . پردازد را فیزیوگرافی گویند
ا در حوضه همراه با اطالعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می تواند تصویر به نسبت دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوضه ر
می  ز آن را به واحدهاي هیدرولوژي کوچکتري با عنوان زیر حوضه تقسیم

ی توانند مبرخی از خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی از جمله ارتفاع و شیب 
نوع و میزان بارندگی ساالنه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و در کل 

خصوصیات فیزیکی یک حوضه می توان به مساحت،  از جمله مهمترین

زیرا دیگر مطالعات همچون فرسایش و رسوب، . هاي آبخیز نقش اساسی دارد
ها و روابط تجربی بدان وابسته است و بیشتر پارامترهایی که در شناخت فیزیوگرافیک حوضه حاصل می شود در فرمول

  . انجام گرفته است GISهاي نرم افزار از اینرو مطالعات فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه با استفاده از آخرین توانمندي
با توجه به اینکه پارامترهاي هیدرولوژیکی حوضه ها از جمله میزان آبدهی و دبی اوج سیل، به شدت به پارامترهاي سطح زمین مانند 

به . در جمع آوري و پردازش اطالعات مربوط به این مطالعات بسیار مناسب است
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 خالصه

تعریف می شود که در آن عوامل مختلف طبیعی و انس... خاك، آب، جنگل، مرتع، حیات وحش و حوضه به عنوان یک سیستم متشکل از 
، احیا و اصالح هاي باالدست براي دستیابی به اهداف کامل توسعه اهمیت حیاتی داردحفاظت. ارتباط متقابل دارند

مقادیر ثابت و مشخصی هستند؛که نمایانگر وضعیت و خصوصیات کلی هر حوضه می باشدمجموعه اي از پارامترها با  حوضه آبریز،
خصوصیات با روش هاي متداول همواره از وقت گیرترین و پرهزینه ترین مراحل مطالعات محسوب می گردد

GIS  بر آن ارزیابی، کنترل نتایج، نگهداري، بایگانی و انتقال آنها ساده تر استبسیار دقیق تر و سریع تر انجام گردیده و عالوه
تهیه و به کمک آن پارامترهاي فیزیوگرافی حوضه ILWISدر محیط نرم افزار استفاده از نقشه هاي توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی 

به طور دقیق محاسبه گردیده است... اع ماکزیمم و مینیمم و ، ارتفشکل، تراکم آبراهه هازمان تمرکز، ضریب 

 GIS، سنندج،  ILWISفیزیوگرافی،: کلمات کلیدي

   مقدمه

پردازد را فیزیوگرافی گویندشناسی حوضه میآن دسته از مطالعات که به بررسی خصوصیات فیزیکی و شکل
حوضه همراه با اطالعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می تواند تصویر به نسبت دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوضه ر

ز آن را به واحدهاي هیدرولوژي کوچکتري با عنوان زیر حوضه تقسیمتر یک حوضه آبریجهت بررسی هر چه بهتر و دقیق. ]1[اختیار ما قرار دهد 
برخی از خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی از جمله ارتفاع و شیب . تا بتوانند هر یک را بطور مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار دهند
نوع و میزان بارندگی ساالنه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و در کل  بسیاري از عوامل آب و هوایی مانند درجه حرارت و نوسانات آن،

از جمله مهمترین. ]2[می توان گفت موجب پیدایش انواع آب و هواي موضعی یا منطقه اي شوند
  .محیط، شکل، ارتفاع، شیب و تراکم زهکشی اشاره کرد

هاي آبخیز نقش اساسی داردمطالعات فیزیوگرافی در شناخت، برنامه ریزي و مدیریت حوضه
بدان وابسته است و بیشتر پارامترهایی که در شناخت فیزیوگرافیک حوضه حاصل می شود در فرمول... هیدرولوژي، هواشناسی و 

از اینرو مطالعات فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه با استفاده از آخرین توانمندي. باشندتفاده می
با توجه به اینکه پارامترهاي هیدرولوژیکی حوضه ها از جمله میزان آبدهی و دبی اوج سیل، به شدت به پارامترهاي سطح زمین مانند 

در جمع آوري و پردازش اطالعات مربوط به این مطالعات بسیار مناسب است GISبستگی دارد، استفاده از ... شکل، شیب حوضه و 

 دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 دانشجوي دکتري دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

 استادیار دانشکده مهندسی آب پردیس عباسپور دانشگاه شهیدبهشتی تهران
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهراندانشجوي دکتري دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست 

تعیین مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز با استفاده از  

احمد طاهرشمسی

-4و  2

حوضه به عنوان یک سیستم متشکل از 
ارتباط متقابل دارند

حوضه آبریز،
خصوصیات با روش هاي متداول همواره از وقت گیرترین و پرهزینه ترین مراحل مطالعات محسوب می گردد

GIS 

استفاده از نقشه هاي توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی 
زمان تمرکز، ضریب 

 
کلمات کلیدي

 
 

مقدمه  .1
 

آن دسته از مطالعات که به بررسی خصوصیات فیزیکی و شکل
حوضه همراه با اطالعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می تواند تصویر به نسبت دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوضه ر

اختیار ما قرار دهد 
تا بتوانند هر یک را بطور مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار دهند کنند

بسیاري از عوامل آب و هوایی مانند درجه حرارت و نوسانات آن،
می توان گفت موجب پیدایش انواع آب و هواي موضعی یا منطقه اي شوند

محیط، شکل، ارتفاع، شیب و تراکم زهکشی اشاره کرد
مطالعات فیزیوگرافی در شناخت، برنامه ریزي و مدیریت حوضه

هیدرولوژي، هواشناسی و 
تفاده میمورد اس

با توجه به اینکه پارامترهاي هیدرولوژیکی حوضه ها از جمله میزان آبدهی و دبی اوج سیل، به شدت به پارامترهاي سطح زمین مانند 
شکل، شیب حوضه و توپوگرافی، 

دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهراندانشیار ١
دانشجوي دکتري دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ٢
استادیار دانشکده مهندسی آب پردیس عباسپور دانشگاه شهیدبهشتی تهران ٣
دانشجوي دکتري دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست  ٤
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ارتفاع، . کارگیري سیستم هاي اطالعات جغرافیایی در تهیه داده هاي مدل هاي هیدرولوژیک با گسترش چشمگیري در چند سال اخیر روبرو بوده است
  ].3[جریان از جمله داده هاي مورد نیاز این مدل ها در قالب نقشه هایی با مقیاس مناسب محسوب می گردد

سپس . شدخواهد و تعریف سیستم مختصات، نقشه ژئورفرنس 
با  ILWIS نرم افزار. ندمی شود، در مراحل بعدي خطوط کنتوري، نقشه هاي پلیگونی و نقشه هاي نقطه اي رقومی 

حاصل عملیات اندازه گیري . دمی دهاستفاده از عملیات اندازه گیري روي نقشه هاي پلیگونی محیط و مساحت زیر حوزه ها و حوزه انتخابی را ارائه 
بود، در نهایت با اطالعات به دست آمده زمان خواهد و سپس تهیه نقشه هیپسومتري 

    .شدخواهد 

قرار دارد و ارتفاع آن از چ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینوی
و در بخش  ایرانهکتار در غرب  3688/6با مساحت   استان کردستان

هاي زیادي از شهر سنندج  بخش .است یک جام فضائی قرار گرفته
است که شهر به صورت طبیعی در یک دره نسبتاً مسطح  هاي اطراف آن باعث گردیده

ها و  هاي اصلی و فرعی، کوچه کل گیري شبکه معابر و خیابان
ها به صورت پله بندي و تراس بندي استقرار یافته و غیر از محالت نو ساز 

کیلومتر از سه  95رود قشالق به طول . باشند اي می و پله 
امروزه حجم آب دهی رود قشالق به دلیل گسترش و توسعه فیزیکی شهر و کمبود بارش به شدت پایین 

. ]4[گذرد و به گاو رود می پیوند ي خاور سنندج میرود همیشگی قشالق از کوههاي شمال خاوري سنندج سرچشمه گرفته و از سه کیلومتر

  نقشه منطقه مورد مطالعه
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کارگیري سیستم هاي اطالعات جغرافیایی در تهیه داده هاي مدل هاي هیدرولوژیک با گسترش چشمگیري در چند سال اخیر روبرو بوده است
جریان از جمله داده هاي مورد نیاز این مدل ها در قالب نقشه هایی با مقیاس مناسب محسوب می گردد

و تعریف سیستم مختصات، نقشه ژئورفرنس  ILWIS نرم افزاربه محیط  TIFF پس از ورود نقشه با فرمت پژوهشدر این 
د، در مراحل بعدي خطوط کنتوري، نقشه هاي پلیگونی و نقشه هاي نقطه اي رقومی وشمی مرز حوزه انتخابی رقومی 

استفاده از عملیات اندازه گیري روي نقشه هاي پلیگونی محیط و مساحت زیر حوزه ها و حوزه انتخابی را ارائه 
و سپس تهیه نقشه هیپسومتري  DEM می ارتفاع، ایجاد نقشهنقشه هاي خطی مدل رقو

خواهد حوزه آبخیز به عنوان خروجی ارائه ... تمرکز، ضریب فشردگی، ارتفاع ماکزیمم و مینیمم و 

  منطقه مورد مطالعه
درجه طول شرقی از نصف النهار گرینوی 46دقیقه عرض شمالی و  35و درجه  14مختصات جغرافیایی سنندج در موقعیت 

استان کردستانسنندج، مرکز .متر در نقاط مختلف شهر متغیر است 1538تا  1450سطح دریا بین 
یک جام فضائی قرار گرفته هایی در شهر سنندج از نظر طبیعی محصور بین تپه. دارد جنوبی استان کردستان قرار
هاي اطراف آن باعث گردیده وضعیت توپوگرافی شهر و کوه. است هایی واقع شده

کل گیري شبکه معابر و خیاباناست و همچنین ش محصور گردد و قطعاً شکل گیري در جهات دیگري گسترش پیدا کرده
ها به صورت پله بندي و تراس بندي استقرار یافته و غیر از محالت نو ساز  هاي شهر، ساختمان محالت بر حسب شیب زمین بوده و حتی بیشتر قسمت

 ها باریک و پر پیچ و خم اغلب کوچه) هاي تازه ساخت اطراف شهر چون اکثر شهرك
امروزه حجم آب دهی رود قشالق به دلیل گسترش و توسعه فیزیکی شهر و کمبود بارش به شدت پایین . کند کیلومتري مشرق سنندج عبور می

رود همیشگی قشالق از کوههاي شمال خاوري سنندج سرچشمه گرفته و از سه کیلومتر
  .نشان داده شده است 1شکل نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه در 

نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

کارگیري سیستم هاي اطالعات جغرافیایی در تهیه داده هاي مدل هاي هیدرولوژیک با گسترش چشمگیري در چند سال اخیر روبرو بوده است
جریان از جمله داده هاي مورد نیاز این مدل ها در قالب نقشه هایی با مقیاس مناسب محسوب می گرددشیب و جهت 

در این 
مرز حوزه انتخابی رقومی 

استفاده از عملیات اندازه گیري روي نقشه هاي پلیگونی محیط و مساحت زیر حوزه ها و حوزه انتخابی را ارائه 
نقشه هاي خطی مدل رقو روي

تمرکز، ضریب فشردگی، ارتفاع ماکزیمم و مینیمم و 
 

منطقه مورد مطالعه  .2
مختصات جغرافیایی سنندج در موقعیت 

سطح دریا بین 
جنوبی استان کردستان قرار

هایی واقع شده برروي تپه
محصور گردد و قطعاً شکل گیري در جهات دیگري گسترش پیدا کرده

محالت بر حسب شیب زمین بوده و حتی بیشتر قسمت
چون اکثر شهرك(

کیلومتري مشرق سنندج عبور می
رود همیشگی قشالق از کوههاي شمال خاوري سنندج سرچشمه گرفته و از سه کیلومتر. است آمده

نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه در 
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گیرد  آباد سرچشمه مى رودخانه قشالق که از ارتفاعات باینجوب و چرنو در شمال و مغرب حسین
ل آبادى بزالنه به کیلومترى شرق شهر سنندج در جهت جنوبى جریان داشته و از کنار آبادى قشالق گذشته و در جنوب سنندج و در شما

رودخانه گاوه رود از کوههاى سنقر و کلیایى سرچشمه  -2 
گرفته و به رودخانه قشالق رودخانه گزان از کوههاى سختاع، باینجوب سرچشمه 

هاى جنوبى دهستان سارال  رودخانه قزل اوزن که از کوه -5. 
  ]5[.ریزد گیرد و بعد از پیوستن به رودخانه تلوار به دریاى خزر در گیالن مى

 

حوضه . گذار استمساحت حوضه یکی از عوامل مهم فیزیکی است که بر روي مقدار دبی پیک سیالب ها، حجم رواناب و فرم هیدروگراف تاثیر
ن سطح در گودترین نقطه آن رواناب حاصل از بارندگی روي ای

به عبارت دیگر حوضه آبریز مساحتی است که رواناب سطحی در آن 
نقطه تمرکز متمایل می شود سطح  اي از سطح زمین که بارش داخل آن به طرف

کیلومتر  1000تا  100کیلومتر مربع، متوسط با مساحت بین  100

هاي استخراج  نقشه زیرحوضه. هاي منطقه مورد مطالعه مطابق استخراج گردیدند
براي  )بزرگترین زیرحوضه(هاي اصلی منطقه ها، زیرحوضه هاي استخراج شده و ترکیب آن

  زیر حوضه هاي منطقه سنندج
 

شکل حوضه . ]٧[شکلی که از تصویر یک حوضه آبریز روي یک صفحه افقی فرضی حاصل می گردد شکل حوضه آبریز نامیده می شود 
ها تعیین کننده مقدار آبی است که از سرچشمه شکل حوضه

ها را در سه هاي گوناگونی هستند ولی بطور کلی می توان آن

UTM Zone 38N 
)1391(سازمان جغرافیایی وزارت دفاع استخراج شده از نقشه 

 
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

  1396شهریور    16و  15

٣

رودخانه قشالق که از ارتفاعات باینجوب و چرنو در شمال و مغرب حسین -1:عبارتند از هاى شهرستان سنندج رودخانه
کیلومترى شرق شهر سنندج در جهت جنوبى جریان داشته و از کنار آبادى قشالق گذشته و در جنوب سنندج و در شما

 .یزدر شود و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاك عراق مى رودخانه گاورود ملحق مى
رودخانه گزان از کوههاى سختاع، باینجوب سرچشمه -3.ریزد گرفته و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاك عراق مى

. ریزد گیرد و به رودخانه قشالق مى هاى چرنو سرچشمه مى رودخانه چرنو از کوه
گیرد و بعد از پیوستن به رودخانه تلوار به دریاى خزر در گیالن مى و مسجد میرزا سرچشمه مى

  مواد و روش ها

مساحت حوضه یکی از عوامل مهم فیزیکی است که بر روي مقدار دبی پیک سیالب ها، حجم رواناب و فرم هیدروگراف تاثیر
رواناب حاصل از بارندگی روي ای آبریز به مساحتی از زمین گفته می شود که اطراف آن را ارتفاعات فرا گرفته و در نتیجه

به عبارت دیگر حوضه آبریز مساحتی است که رواناب سطحی در آن . اي که کمترین ارتفاع را دارد از حوضه خارج می گرددتمرکز  یافته و از نقطه
اي از سطح زمین که بارش داخل آن به طرفمحدوده. بطور طبیعی به نقطه واحدي به نام نقطه تمرکز هدایت می شود

100ها از نظر مساحت به سه دسته کوچک با مساحت کمتر از حوضه. حوضه نامیده می شود
  .]٦[کیلومتر مربع تقسیم می شوند 1000مربع و بزرگ با مساحت بالغ بر 

هاي منطقه مورد مطالعه مطابق استخراج گردیدند هاي موجود زیرحوضه راههبا توجه به نقشه توپوگرافی و آب
هاي استخراج شده و ترکیب آن با توجه به زیرحوضه .نمایش داده شده است 2

  .انجام مطالعات فیزیوگرافی استخراج شد

 
زیر حوضه هاي منطقه سنندج -2شکل 

شکلی که از تصویر یک حوضه آبریز روي یک صفحه افقی فرضی حاصل می گردد شکل حوضه آبریز نامیده می شود 
شکل حوضه. خصوصیات هیدرولوژیکی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیردآبریز به دلیل تاثیر در 

هاي گوناگونی هستند ولی بطور کلی می توان آناز نظر ظاهري حوضه هاي آبریز داراي شکل. رودخانه تا محل خروج از حوضه می گذرد

 استخراج شده از نقشه 

ها آبراهه  
زیرحوضه
 

رودخانه
کیلومترى شرق شهر سنندج در جهت جنوبى جریان داشته و از کنار آبادى قشالق گذشته و در جنوب سنندج و در شما 6و در 

رودخانه گاورود ملحق مى
گرفته و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاك عراق مى

رودخانه چرنو از کوه-4 .زدری مى
و مسجد میرزا سرچشمه مى

مواد و روش ها  .3
  

مساحت حوضه یکی از عوامل مهم فیزیکی است که بر روي مقدار دبی پیک سیالب ها، حجم رواناب و فرم هیدروگراف تاثیر      
آبریز به مساحتی از زمین گفته می شود که اطراف آن را ارتفاعات فرا گرفته و در نتیجه

تمرکز  یافته و از نقطه
بطور طبیعی به نقطه واحدي به نام نقطه تمرکز هدایت می شود

حوضه نامیده می شود
مربع و بزرگ با مساحت بالغ بر 

با توجه به نقشه توپوگرافی و آب
2شکل شده در 

انجام مطالعات فیزیوگرافی استخراج شد
  

شکلی که از تصویر یک حوضه آبریز روي یک صفحه افقی فرضی حاصل می گردد شکل حوضه آبریز نامیده می شود 
آبریز به دلیل تاثیر در 

رودخانه تا محل خروج از حوضه می گذرد

 
 زیرحوضه
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هاي آن همان حوضه مورد بحث و زیر حوضه. شکل حوضه تاثیر زیادي در طرز جریان رودخانه دارد
  .نمایش داده شده است 3شکل شکل آبخیز حاصل شده در 

  . باشد شکل شبکه زهکشی از نوع مستطیلی می
 
 

 مشخصات فیزیکی آبخیز

  مقدار
28/174  

625/110  
 98/133  

081/21  
921/18 

34/2 

52 

35/3  
 

  .باشد فاصله نقطه خروجی تا دورترین نقطه در محدوده حوضه آبخیز می

UTM Zone 38N
)1391(استخراج شده از نقشه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع 
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٤

شکل حوضه تاثیر زیادي در طرز جریان رودخانه دارد. و بادبزنی تقسیم کردگروه عمده کشیده، پهن 
شکل آبخیز حاصل شده در .هاي کشیده قرار می گیرندها پیداست در گروه حوضهطور که از نقشه

 
  زیرحوضه اصلی  -3شکل 

شکل شبکه زهکشی از نوع مستطیلی می]٩[ 160با توجه به نشریه  .ارائه شده است 1جدول مشخصات فیزیکی آبخیز در 

مشخصات فیزیکی آبخیز -1جدول 
  واحد  ژئوفیزیکعوامل 
 کیلومترمربع  )A (مساحت

 کیلومتر )P (محیط

 متر بر کیلومتر مربع  ها تراکم آبراهه

 کیلومتر  طول بلندترین آبراهه

 کیلومتر )L(طول آبخیز

  بدون بعد )CC( ضریب گراولیوس
  کیلومتر )a( طول مستطیل معادل

  کیلومتر )b( مستطیل معادل عرض

� :آبخیز از فرمول مقابل بدست می آیدهورتون 
فاصله نقطه خروجی تا دورترین نقطه در محدوده حوضه آبخیز می   Lمساحت زیر حوضه و Aکه در این فرمول 

��  :شود محاسبه میضریب فشردگی گراولیوس به صورت زیر 

UTM Zone 38N 
 استخراج شده از نقشه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع 

 زیرحوضه اصلی
 

گروه عمده کشیده، پهن 
طور که از نقشه

  

  
مشخصات فیزیکی آبخیز در 

  
هورتون ضریب شکل 

)1(  
که در این فرمول 

  
ضریب فشردگی گراولیوس به صورت زیر 

)2(  
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� �� = 174.282� + 2� = 110.625 ⇒ � = 52 , � = 3.35  

  هاي اصلی و فرعی آبخیز

UTM Zone 38N 
)1391(استخراج شده از نقشه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع   
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��  :شود ضریب میلر به صورت زیر محاسبه می
  :نیز بدین صورت بدست می آید نسبت طولی شیوم

��
��

  :شود از حل دستگاه معادالت زیر طول و عرض مستطیل معادل محاسبه می

  .داده شده استنشان  4شکل  در هاي اصلی و فرعی آبخیز مورد نظر ها و آبراهه

هاي اصلی و فرعی آبخیز ها و آبراهه رودخانه -4شکل 
 

ها

 
 

  
  

ضریب میلر به صورت زیر محاسبه می
)3(  

نسبت طولی شیوم
)4(  

  
)5(  

  
از حل دستگاه معادالت زیر طول و عرض مستطیل معادل محاسبه می

 
ها و آبراهه رودخانه

  

 

  

ها آبراهه  
 آبخیز
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فاصله شرایط توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه معموال با اصطالح شیب نیز تعریف می شود که عبارتند است از اختالف ارتفاع بین دو نقطه تقسیم بر 

UTM Zone 38N 
)1391(استخراج شده از نقشه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع 

Main Catchment River Ordering Of Sanandaj
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  نقشه مرتبه رودخانه-5شکل 

  پروفیل طولی آبراهه -6شکل 

شرایط توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه معموال با اصطالح شیب نیز تعریف می شود که عبارتند است از اختالف ارتفاع بین دو نقطه تقسیم بر 
  ].8[افقی همان نقاط و معموال بصورت درصد یا درجه تعریف می شود 

�  .شود شیب متوسط آبراهه به صورت زیر محاسبه می 6شکل 

 استخراج شده از نقشه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع 

مرتبه آبراهه

Main Catchment River Ordering Of Sanandaj 

 

   

      
شرایط توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه معموال با اصطالح شیب نیز تعریف می شود که عبارتند است از اختالف ارتفاع بین دو نقطه تقسیم بر 

افقی همان نقاط و معموال بصورت درصد یا درجه تعریف می شود 
شکل با توجه به 

)6(  
  

 مرتبه آبراهه
1 

1 
2 
1 
2 
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 توزیع سطح به ارتفاع در واحد هیدرولوژیک سنندج

  ضرب ارتفاع 
  در تعداد

   مساحت
  )کیلومتر مربع(

مساحت در 
  فراوانی

  درصد تجمعی
  در مساحت

3406900 0.9867619 0.558821258 0.558821258 

16188150 4.4045502 11.13390979 13.62828689 

260683500 66.8749252 2566.67962 2773.599878 

302188250 73.3320145 3086.258643 6127.662666 

88592400 20.3962144 238.750496 1943.069167 

26114950 5.7190452 18.77118651 563.6027016 

12113100 2.529327 3.67159425 252.9327 

709287250 174.242838 5925.824271 11675.05422 

ارائه  8شکل 7شکل ارتفاع براي واحد هیدرولوژیک سنندج در 

 
 

  توزیع سطح به ارتفاع در واحد هیدرولوژیک سنندج
 

  ارتفاع در واحد هیدرولوژیک سنندج

. ]10[ترین نقطه یک حوضه به دهانه آن برسد زمان تمرکز عبارت است از فاصله زمانی الزم براي جریان سطحی که از دورترین و غیر قابل دسترس
از طرفی شدت . زمان تمرکز به خصوصیات فیزیکی حوضه نظیر سطح، شکل، طول و شیب حوضه، نوع و تراکم پوشش گیاهی و غیره بستگی دارد

مهمترین کاربرد زمان تمرکز در برآورد حجم سیالب، . بارندگی و توزیع زمانی و مکانی آن نیز ممکن است طول زمان تمرکز را افزایش یا کاهش دهد
امتر این پار. ]11[هاي تجربی و منطقی بدست می آیدهاي سطحی، زمان تاخیر و زمان پیک سیالب است که با استفاده از روش

 
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

  1396شهریور    16و  15

٧

  ).2جدول (هاي به دست آمده تهیه شده است  جدول هیپسومتري با توجه به داده
توزیع سطح به ارتفاع در واحد هیدرولوژیک سنندج-2جدول 

  ارتفاع
  متوسط 

  تعداد 
  نقاط

تعداد 
  تجمعی 
  نقاط

  درصد 
  نقاط

  درصد
  تجمعی 

ضرب ارتفاع 

1550 2198 2198 0.566318 0.5663182 

1650 9811 12009 2.52782 3.0941382 16188150

1750 148962 160971 38.3803 41.474437 260683500

1850 163345 324316 42.0861 83.560539 302188250

1950 45432 369748 11.70563 95.266167 88592400

2050 12739 382487 3.282224 98.548391 26114950

2150 5634 388121 1.451609 100 12113100

   388121 - 100 - 709287250

ارتفاع براي واحد هیدرولوژیک سنندج در -اکمی سطحنمودار توزیع سطح به ارتفاع و منحنی تر 2جدول با استفاده از اطالعات 

 
توزیع سطح به ارتفاع در واحد هیدرولوژیک سنندج-7شکل 

 
ارتفاع در واحد هیدرولوژیک سنندج-منحنی تراکمی سطح -8شکل 

زمان تمرکز عبارت است از فاصله زمانی الزم براي جریان سطحی که از دورترین و غیر قابل دسترس
زمان تمرکز به خصوصیات فیزیکی حوضه نظیر سطح، شکل، طول و شیب حوضه، نوع و تراکم پوشش گیاهی و غیره بستگی دارد

بارندگی و توزیع زمانی و مکانی آن نیز ممکن است طول زمان تمرکز را افزایش یا کاهش دهد
هاي سطحی، زمان تاخیر و زمان پیک سیالب است که با استفاده از روششکل هیدروگراف جریان

جدول هیپسومتري با توجه به داده

ف
ردی

 

  محدوده 
  ارتفاعی

1  1500-1600 

2 1600-1700 

3 1700-1800 

4 1700-1800 

5 1900-2000 

6 2000-2100 

7 2100-2200 

 جمع  

 
با استفاده از اطالعات 

  .شده است

  
زمان تمرکز عبارت است از فاصله زمانی الزم براي جریان سطحی که از دورترین و غیر قابل دسترس      

زمان تمرکز به خصوصیات فیزیکی حوضه نظیر سطح، شکل، طول و شیب حوضه، نوع و تراکم پوشش گیاهی و غیره بستگی دارد
بارندگی و توزیع زمانی و مکانی آن نیز ممکن است طول زمان تمرکز را افزایش یا کاهش دهد

شکل هیدروگراف جریان



  دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

 

 

براساس  .عمده ترین عامل در محاسبات هیدرولوژیک محسوب شده و عوامل بسیاري مانند هیدروگراف سیل و دبی پیک رابطه مستقیمی با آن دارند

Tc=0.0003*L0.77*S-0.385  
    

ها گواه تراکم باالي آبراهه .آید متر بر کیلومتر مربع به دست می
توان دریافت که منطقه مورد مطالعه داراي سنگ مادري یکنواخت نبوده و داري 

  .گردد یابند و در نتیجه سبب تشکیل آبراهه مستطیلی می
خصوصیاتی از شیب که در فرسایش . تر استایین شیب در مناطق پرشیب سریع

فرسایش ) تاحدي از درجه شیب(در صورت یکسان بودن سایر شرایط، شیب هاي تند 
آن بیشتر خاك  جاري شده و در نتیجه انرژي جنبشی و قدرت فرسایش
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عمده ترین عامل در محاسبات هیدرولوژیک محسوب شده و عوامل بسیاري مانند هیدروگراف سیل و دبی پیک رابطه مستقیمی با آن دارند
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