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  چکیده 

  

تلقی بینی میزان رواناب سطحی گامی اساسی در مدیریت پایدار منابع آب و پیشگیري از وقوع سیل  پیش

هاي  ه منحنی کاربريهاي اراضی منطقه و محاسبه شمار . هدف این تحقیق تهیه نقشه پوشش/کاربريگردد می

اسبه منظور مح. به است  SCSخیزي منطقه با استفاده از روش  ورد پتانسیل تولید رواناب و سیلمختلف جهت برآ

گیري از سیستم  هاي پوشش/کاربري اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاك با بهره شماره منحنی رواناب از نقشه

اي استفاده شد و نقشه شماره منحنی با استفاده از جدول سازمان  اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ماهواره

میانگین وزنی شماره منحنی براي کل بر اساس نتایج این تحقیق، تهیه گردید.  (SCS)حفاظت خاك آمریکا 

. با توجه به نتایج این تحقیق دهنده پتانسیل باالي حوضه در تولید رواناب است به دست آمد که نشان 79حوضه 

پذیري خاك در این حوضه کم و پتانسیل تولید رواناب سطحی زیاد و حوضه مورد توان بیان داشت که نفوذ می

منظور کاهش خطر وقوع سیل، اعمال اقدامات خیزي باالیی است، در نتیجه به لعه داراي پتانسیل سیلطام

. نتایج این مطالعه موید تاثیر نوع کاربري اراضی حوضه بر میزان یرانه در حوضه آبخیز عموقین ضرورت داردپیشگ

  نطقه است.نفوذپذیري خاك، پتانسیل تولید رواناب و متعاقباً وقوع فرسایش در م

  

ه ، سیستم اطالعات جغرافیایی، حوضدور از سنجشهاي هیدرولوژیکی خاك، ، گروهSCSشماره منحنی، روش واژگان کلیدي: 

  آبخیز عموقین

  

  مقدمه 

. سیل از گردد تلقی میبینی میزان رواناب سطحی گامی اساسی در مدیریت پایدار منابع آب و پیشگیري از وقوع سیل  پیش

جمله فرایندهاي هیدرولوژیکی است که ابعاد آن متاثر از شرایط طبیعی و غیرطبیعی حوضه و شرایط اقلیمی است.  فعالیتهاي 

). بنابراین اطالع از  2005و همکاران،  Xiaی دارند (تولید رواناب در حوضه تاثیر بسزایانسانی و انواع کاربري اراضی بر میزان 

و  Liuهاي آبخیز اهمیت زیادي دارد ( روي فرایندهاي هیدرولوژیکی حوضه بررسی تاثیر انواع کاربري برخصوصیات رواناب و 

 جمله از اجتماعی مشکالت و معضالت  آب زیرزمینی، هاي سفره خالی شدن سطحی منجر به رواناب ). افزایش2004همکاران، 

گردد  می ها رودخانه آب کیفیت کاهش و مخازندر  گذاري رسوب خاك، حاصلخیزي کاهش و فرسایش جمعیت، مهاجرت

 اي، آبراهه از اعم فرسایشی ايه هرخسار انواع دارند، رواناب پتانسیل باالي که مناطقی ) و در1391(گودرزي و همکاران، 

). 1391زاده، افتد(حسین می  اتفاق سهولت به نیز شیب کم هاي زمین در سطح حتی و ها کوه دامنه در خندقی و شیاري

 در سنوات حدود نصفی از آن که در ایران رخ داده است سیل مورد 3700 طی پنج دهه اخیر حدود  در  میآمار رس براساس

 و فیزیکیهاي  ویژگی از طبیعت، انسان اصولی غیر برداري بهره حوضه، خصوصیات چون گزارش شده اند. عواملی اخیر



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10

 
 

2 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 اي ویژه اهمیت از رواناب تجمیع نحوه و تولید، حرکت روند نظیر هایی مؤلفه به تأثیرگذاري لحاظ به حوضه هیدرولوژیکی

 مدیریت نیز و فرسایش و خاك حفاظت در ریزي برنامه حوضه جهت یک در رواناب تولید پتانسیل است. برآورد برخوردار

 براي مختلفهاي  روش). 1391همکاران، و است (صفاري اهمیت حائز رسوب بسیار و رواناب تولید لحاظ از آبخیزهاي  حوضه

 در با است، ) معروفCNمنحنی( شماره به ) کهSCSآمریکا ( خاك حفاظت سازمان روش .دارد وجود رواناب ارتفاع برآورد

 حاصل رواناب مقدار خاك قبلی شرایط رطوبت و اراضی کاربري نیز و زمین هیدرولوژیکی وضعیت خاك،هاي  ویژگی نظرگرفتن

 گروه.)1390) دارد (مهدوي،CNمنحنی( شماره تعیین به نیاز و کند می  حوضه برآورد مختلفهاي  بخش در را بارش یک از

 پیشین، خاك رطوبت وضعیت و خاك حفاظتهاي  گیري اندازه گیاهی، پوشش اراضی، کاربري ،نوع خاك هیدرولوژیکی

شماره  تعیین زمینه باشند. در می  رواناب منحنی شماره آوردن دست به براي آبخیز حوضه استفاده مورد خصوصیات اصلی

 )، 2001همکاران ( و Jun تحقیقات مختلفی در جهان و ایران انجام شده است. آبخیز حوضه رواناب ارتفاع برآورد و منحنی

 SCS- CN  مدل از استفاده با را چین در شنزه منطقه رواناب افزایش و گیاهی پوشش بردن بین در از شهرنشینی رشد تأثیرات

) با استفاده از شماره Porchelvan)2009 و Amutha اند. یافته دست داري معنی رابطه یک به و دادند قرار بررسی مورد

) در تحقیقی با 1394ورد نمودند. حجازي و مزبانی (آرا بر 2007-1971منحنی رواناب سطحی زیرحوزه ماالتار طی سالهاي 

شهر پتانسیل تولید  ) حوضه آبریز سراب درهSCSحفاظت خاك آمریکا (استفاده از روش شماره منحنی مربوط به سازمان 

رواناب را مورد بررسی قرار دادند. نتایج ایشان نشان داد که دو پارامتر فیزیوگرافی مساحت و تراکم زهکشی تاثیر بیشتري در 

 در ها حوضه خیز ط سیلنقا تعیین )، جهت2004( همکاران و  Foodyخیزي منطقه مورد مطالعه دارند.  پتانسیل سیل

 دبی کردند. سپس استفاده اراضی حوضه کاربري تعیین جهت لندست ماهواره ايهاي  داده از مصر کشور شرقی صحراي

و همکاران  Symeonahis. نمودند سازي شدید شبیه فرضی رگبار یک براي را آن آبخیزهاي  زیرحوضه و حوضه از خروجی

و تصاویر ماهواره اي لندست  GIS) براي تعیین اثر تغییرات کاربري اراضی و پوشش بر رواناب و فرسایش خاك از 2012(

MSS ،TM  و ETM+ نشان داد که پتانسیل رواناب و فرسایش در مناطقی مانند جنگل هامطالعات آننتایج  .استفاده کردند-

اند نسبت به مناطق دیگر بسیار بیشتر  مورد چرا قرار گرفتهطور کامل ها بهتوسط دامه هاي سوخته، مناطق شهري و مناطقی ک

، نقشه کاربري اراضی حوضه آبریز کامه را به +ETMاي لندست  هاي ماهوارهستفاده از داده) با ا1385است. اکبرپور و شریفی (

مقایسه کردند. در نهایت از روش حداکثر احتمال براي تهیه کرده و نتایج را با هم  ،هاي فازي و حداکثر احتمالروش

  اي و تهیه نقشه کاربري اراضی و نقشه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز استفاده کردند. بندي تصاویر ماهواره طبقه

در هاي طبیعی مراتع  دالیلی چون شرایط کوهستانی، شیب زیاد، وقوع چراي شدید و تخریب پوششحوضه آبخیز عموقین به

خیزي باالیی برخوردار بوده و با توجه به اینکه اکثر نقاط جمعیتی و عمده اراضی کشاورزي  باالدست و ... از پتاسیل سیل

عنوان زهکش اصلی حوضه قرار دارند لذا اطالع از پتانسیل تولید رواناب و بولیک به در امتداد رودخانه یدي حساس به فرسایش

 SCSالیی داشته و براي براورد پارامترهاي ذکر شده محاسبه شماره منحنی در روش خیزي حوزه اهمیت با میزان سیل

هاي اراضی منطقه و محاسبه شماره منحنی آنها جهت  . بنابراین هدف این تحقیق تهیه نقشه پوشش/کاربري استضروري 

  . استخیزي منطقه  براورد پتانسیل تولید رواناب و سیل

  

  مواد و روش ها

متر تا  4236056متر طول شرقی و  252895متر تا  228745حوضه آبخیز عموقین به مختصات منطقه مورد مطالعه: 

هکتار در محدوده شهرستان اردبیل واقع شده است. رودخانه یدي بولیک  7860مساحت همتر عرض شمالی و ب 4243406

متر مربوط به ارتفاعات حاشیه  3848داکثر ارتفاع منطقه زهکش اصلی منطقه و با امتداد غربی شرقی در آن جریان دارد. ح

  . رسد می متر  1436 به غربی و در خروجی ارتفاع
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  . موقعیت حوضه آبخیز عموقین در استان اردبیل و کشور1شکل 

. منطقه از شرایط توپوگرافی استنیمه غربی منطقه داراي کاربري طبیعی مرتعی و نیمه شرقی عمدتا تحت کاربري زراعی 

ژن و نئوجدید هاي  آتشفشان و در زون زمین ساختی آتشفشانی دوران سوم قرار دارد کهمتنوع برخوردار بوده و بیشترین 

موقعیت منطقه مورد  1). شکل 372:1396دارند (میرزایی و همکاران،  تر قرار یقدیمآتشفشانی هاي  کواترنر روي سنگ

  ایران نشان میدهد.مطالعه را در نقشه 
  

  روش تحقیق:

رقومی و کاغذي سازمان نقشه  1:25000توپوگرافیهاي  ماهواره لندست، نقشه OLIسنجنده هاي  در این تحقیق از داده

پوشش گیاهی ، کاربري اراضی و دیگر اطالعات رقومی هاي  ، نقشهSCSزمین شناسی، جداول استاندارد هاي  برداري، نقشه

کمک نقشه اراضی ابتدا به استفاده شده است. براي تهیه نقشه کاربري RSو  GISهاي  منطقه و نرم افزارچاپ شده موجود 

، نقشه اولیه کاربري اراضی یا نقشه راهنماي بازدید میدانی تهیه شد. این نقشه GOOGLE EARTHتوپوگرافی و تصاویر 

مسیل و جاده است. براي تهیه نقشه نهایی کاربري اراضی رقومی مناطق مسکونی، پوشش گیاهی، هاي  توپوگرافی شامل الیه

، 167(گذر  1394تیر  2تاریخ اخذ هبر روي تصاویر ماهواره لندست ب ابتدا تصحیحات هندسی و اتمسفري مطالعه مورد منطقه

 طرح طبق و اراضی منطقه پوشش موجود درباره دانش لندست، خصوصیات طیفی ماهوارهتوجه به ) انجام شد. با33ردیف 

مرتع خوب، مرتع متوسط و ضعیف، شامل  پوشش/کاربري اراضی طبقه ) هفت1976و همکاران ( Andersonطبقه بندي 

بندي نظارت شده روش طبقهدر منطقه تشخیص و بهاراضی فاقد پوشش گیاهی، منطقه مسکونی، زراعت دیم، زراعت آبی و باغ 

تعلیمی کافی براي هر هاي  معرف طیفی پس از ایجاد تعداد نمونههاي  مونهطبقه بندي گردید. براي تولید ن شباهت بیشترین

از  5*5منفرد فیلتر  هاي  منظور حذف پیکسلده قرار گرفتند. در مرحله بعد بهمورد استفا 7و  6، 5، 4، 3، 2طبقه باندهاي 
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 GOOGLEاخذ شده از تصاویر هاي  نمونهنوع حداکثر بر روي نقشه اعمال و ارزیابی دقت نقشه کاربري تولیدي با استفاده از 

EARTH  انجام گرفت. کلیه مراحل فوق در نرم افزارTERRSET هیدرولوژیکی هاي گروه صورت گرفت. در مرحله بعد، نقشه 

 در بخش مربوطه نتایج که گردید تهیه کاربري و شیب نقشه اراضی، واحد ياجزا نقشه تلفیق از عموقین آبخیز حوضه خاك

شد. سپس با استفاده از ، نقشه گروه هیدرولوژیکی و نقشه کاربري اراضی با هم تلفیق GISدر نرم افزار  .است شده هبعد ارای

  .آمددست هبا انجام محاسبات مربوطه نقشه شماره منحنی ب )1جدول (

منظور محاسبه تهیه شد. به، مدل رقومی ارتفاع 1:25000رقومی توپوگرافیهاي  براي تهیه نقشه شیب، ابتدا با استفاده از الیه 

در مرحله بعد مساحتی از حوضه که داراي شماره استفاده گردید.  SCSباتوجه به انواع کاربري از جدول استاندارد  CNمقادیر 

لذا  یستیکنواخت ن CNبه اینکه شرایط حوضه از نظر عوامل موثر بر منحنی معین هست محاسبه شده و در آخر با توجه 

  براي کل حوضه آبخیز عموقین با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید. به این ترتیب که: CNمیانگین وزنی 

)1(      
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باشد.   ������درصد مساحتی از حوضه است که شماره منحنی آن  :Aiدر سطح حوضه و  CNمیانگین وزنی  :������ )،1رابطه (در 

، تمامی بارش 100برابر  CNبرابر صفر رواناب از بارندگی حاصل نیامده و در  CNمتغییر است. در  100بین صفر تا  CNمقدار 

مختلفی براي محاسبه شدت رواناب هاي  در سطح زمین جریان یافته و ارتفاع رواناب برابر با ارتفاع بارندگی خواهد بود. روش

است. در این روش ارتفاع رواناب حاصل از یک  SCS روش شماره منحنی روانابتخمین رواناب، هاي  وجود دارد، یکی از روش

  ).2006شود (میشرا و همکاران  می بارندگی بصورت زیر محاسبه 

شماره  :CNارتفاع بارندگی (میلیمتر) و  :Pارتفاع رواناب (میلیمتر)،  :Qضریب نگهداشت سطحی،  :S، )3) و (2( در روابط

براي شرایطی است که خاك در روابط رطوبتی متوسط باشد یا بارندگی در زمانی دست آمده، به  CN منحنی رواناب است.

  صورت گیرد که قبل از آن باران دیگري باریده و خاك حوضه مرطوب باشد. 
  

  نتایج

و در  درصد 82ترین شیب منطقه برابر با دهد. بر اساس این نقشه بیش می ان نقشه شیب حوضه آبریز عموقین را نش )3(شکل 

نمودار نسبت  )4(نقشه کاربري/پوشش اراضی و شکل  )3(رسد. شکل  می پایین دست حوضه مقدار شیب به حدود صفر درصد 

  دهد. را نشان می منطقه مورد مطالعههاي  مساحت هر یک از کاربري

مترمربع بیشترین درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص داده است  51/3684کاربري مرتع متوسط و ضعیف با مساحت 

 44/595و  19/1349درصد از مساحت حوضه در رتبه دوم قرار دارد. مرتع خوب و زراعت دیم بترتیب   23و زراعت آبی با 

ق مسکونی و باغ هر یک به میزان یک درصد کمترین مساحت از سطح مترمربع از حوضه را به خود اختصاص داده اند. مناط

  درصد از حوضه را تشکیل میدهند.  سهحوضه را دارا هستند. اراضی فاقد پوشش گیاهی حدود 

  

)2(  Q=
(���.��)�

(���.��)
 

)3(  S=
�����

��
− 254  
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  . نقشه شیب حوضه آبریز عموقین2شکل 

   . نقشه کاربري/پوشش اراضی حوضه آبخیز عموقین3شکل
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درمنطقه وجود دارد. همچنین   Dو   B ،Cاز کل چهار گروه هیدرولوژیکی صرفا سه گروه هیدرولوژیکی  )1( مطابق جدول

دهد که با نوع کاربري اراضی منطقه مورد مطالعه را نشان می هفتمقادیر شماره منحنی محاسبه شده براي  )1( جدول

هیدرولوژیکی، شماره هاي  و با توجه به نفوذ پذیري خاك و گروه )1( اند. طبق جدولدست آمدههب SCSاستفاده از روش 

) مربوط به کاربري مرتع خوب با 61کمترین شماره منحنی ( )،1مطابق نتایج جدول ( دست آمد.هب منحنی براي هر کاربري

بیشترین درصد از مساحت حوضه را به خود  Cکاربري مرتع خوب با گروه هیدرولوژیکی  نی. همچناست Bگروه هیدرولوژیکی 

. باالترین مقدار شماره منحنی متعلق به کاربري زراعت آبی با گروه است 79اختصاص داده است که داراي شماره منحنی 

 CNدي قرار دارد. نهایتاً میانگین وزنی در رتبه بع Dرولوژیکی راضی فاقد پوشش گیاهی باگروه هیدو ا بوده Dهیدرولوژیکی 

نقشه  )5(میانگین و میانگین وزنی شماره منحنی رواناب و شکل  )1(جدول برآورد گردید.  79حوضه آبخیز عموقین معادل 

 دهد. می شماره منحنی رواناب حوضه آبخیز عموقین را نشان 

 

  
 حوضه آبخیز عموقینهاي  مساحت کاربري. نمودار نسبت 4شکل 

  . نقشه شماره منحنی حوضه آبخیز عموقین 5شکل

17%

3%

47%

1%
8%

23%

1%

[PERCEN

TAGE]

مرتع خوب

خاك لخت

مرتع متوسط و 

ضعیف
مسکونی



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10

 
 

7 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 

  نتیجه گیري

هاي آبخیز، روش شماره منحنی  جریان سطحی (رواناب) در اثر بارندگی حاصله بر در سطح حوضه محاسبهاز روشهاي  ییک

سازمان حفاظت خاك آمریکا است که در آن به خصوصیات و وضعیت خاك و پوشش گیاهی در تبدیل بارندگی به رواناب توجه 

 . میانگین وزنیاستفاده شدیزي حوضه عموقین خیق حاضر از روش شماره منحنی براي برآورد پتانسیل سیلشده است. در تحق

. مقادیر باالي شماره بوددست آمد نشاندهنده پتانسیل باالي حوضه در تولید رواناب ) به79شماره منحنی براي کل حوضه (

هاي غیرطبیعی  دلیل وجود اراضی مسکونی، کاربريدهنده نفوذپذیري کم این ناحیه (بهمنحنی در پایین دست حوضه نشان

) و یعقوب زاده و همکاران 1394که با نتایج حجازي و همکاران ( بود )مانند زراعت آبی، دیم و باغ در پایین دست حوضه

  ) مطابقت دارد. 1388(

میلی  5/7مقادیر نفوذپذیري خاکهاي حوضه از صفر تا نشان داد ) Dو  B ،Cگروههاي هیدرولوژیکی بدست آمده (از طرفی 

دلیل باال بودن توان ذخیره آب، داراي ضریب نگهداشت سطحی بودند، به داراي شماره منحنی کمکه . مناطقی هستمتر متغیر 

مرتع خوب با گروه  ،)1(زیاد و در نتیجه پتانسیل تولید رواناب کم هستند. بنابراین با توجه به نتایج جدول کاربري 

رواناب ایجاد شده توسط بارش به کمترین و ضریب نگهداشت و قابلیت نفوذ زیاد، شماره منحنی و حجم  Bهیدرولوژیکی 

دلیل ، به91با شماره منحنی  Dکاربري زراعت آبی با گروه هیدرولوژیکی  همچنینرسد.  می سطحی به بیشترین مقدار خود 

  .باشدمیپایین بودن توان ذخیره آب، داراي ضریب نگهداشت کم و توان تولیدرواناب زیاد 

توان نتیجه گرفت که نفوذ پذیري ) براي حوضه آبخیز عموقین می79( با توجه به مقدار زیاد عدد میانگین وزنی شماره منحنی 

یی خیزي بااله مورد مطالعه داراي پتانسیل سیلخاك در این حوضه کم  و پتانسیل تولید رواناب سطحی زیاد است و حوض

منظور کاهش خطر وقوع سیل در حوضه آبخیز عموقین صورت گیرد. نتایج این بهنتیجه باید اقدامات پیشگیرانه ست، در ا

مختلف اراضی در حوضه آبخیز هاي  هیدرولوژیکی، میانگین و میانگین وزنی شماره منحنی رواناب کاربري گروههاي . 1جدول 

 میانگین شماره منحنی درصد از مساحت حوضه مساحت شماره منحنی HSG پوشش/کاربري

  B 61  823232  1.06  0.64 مرتع خوب

  C 74  12658160  16.23  12.01 مرتع خوب

  B 82  51300  0.07  0.05 لختخاك 

  C 87  1815559  2.33  2.02 خاك لخت

  D 89  42467  0.05  0.05 خاك لخت

  B 69  3964671  5.08  3.51 مرتع متوسط و ضعیف

  C 79  32716290  41.94  33.13 مرتع متوسط و ضعیف

  D 84  83693  0.11  0.09 مرتع متوسط و ضعیف

  B 68  433530  0.56  0.38 مسکونی

  C 79  533997  0.68  0.54 مسکونی

  D 84  82961  0.11  0.09 مسکونی

  B 73  4535873  5.81  4.24 زراعت دیم

  C 81  1413018  1.81  1.47 زراعت دیم

  B 81  8361272  10.72  8.68 زراعت آبی

  C 88  8518002  10.92  9.61 زراعت آبی

  D 91  1071504  1.37  1.25 زراعت آبی

  B 78  731700  0.94  0.73 باغ

  C 85  168300  0.22  0.18 باغ

  78.69 ≈ 79  میانگین وزنی شماره منحنی رواناب
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مطالعه موید اهمیت و اثرگذاري نوع کاربري اراضی و نوع خاك حوضه بر پتانسیل تولید رواناب و متعاقباً وقوع فرسایش در 

   باشد.میمنطقه 
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Calculating the Runoff Curve Number Using Remote Sensing and 
GIS in Amoughin watershed 

Abstract  
The prediction of surface runoff is a key step in sustainable water resources management and 
flood prevention. The purpose of this research is to provide a map of land use/cover in the 
study area and calculate the curve number of different land uses to estimate the runoff and 
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flood production potential of the area using the SCS method. In order to calculate the runoff 
curve number from land cover/land use maps and soil hydrologic groups using geographic 
information and satellite-based measurements, a curve number map was prepared using the 
Soil Conservation Service (SCS) table. The weighted average curve number for the whole 
watershed calculared 79, which indicates the high potential of the watershed in runoff 
production. According to the results of this study, it can be stated that the soil permeability in 
this watershed is low and the surface runoff potential is high and the study area has high flood 
potential, therefore, in order to reduce the risk of flooding, preventative actions in the 
Amoughin watershed are essential. The results of this study confirmed the impact of land use 
type in the basin on soil permeability, runoff production potential and consequently erosion 
occurrence in the region. 
Keywords: Curve number, SCS method, Soil hydrologic groups, remote sensing, Geographic 
Information System, Amoughin watershed 


