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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 از با استفاده) SCS(به روش  شهرستان ملکشاهی رواناب حوضه آبریز میزان برآورد 

GIS و RS  

  شمس اهللا عسگري.2فاطمه محمدزاده گالنی*.1

  fa.mohammadzade@yahoo.com: کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا تبریز  1                                           

  shamsasgari@yahoo.com: دانشجو دکتري،دانشکده علوم جغرافیایی خوارزمی    2

  چکیده

را تشکیل می  ) در بررسی شرایط جذب و دفع آب در خاك موضوع اصلی این تحقیقSCSاستفاده از روش ارائه شده به وسیله سازمان حفاظت خاك (     

از جمله پستی و بلندي و  صوصیات فیزیکی حوضهخ)، SCSبراي تخمین رواناب ، از روش ( )CN(ه منظور محاسبه شماره منحنی ب ،دهد . در این راستا

براي برآورد این خصوصیات تحقیق در این   مانند پوشش سطح حوضه و گروهاي هیدرولوژیکی خاك مورد نیاز می باشند. خصوصیات مربوط به نفوذپذیري 

و در  )CNاستفاده شده است که عالوه بر باال بردن سرعت و صرفه جویی در هزینه، با عث افزایش دقت در تخمین شماره منحنی ( RSو  GISکنیک از ت

، حوضهCN  در نهایت بعد از تهیه الیه هاي اطالعاتی و بررسی تاثیر هر عامل در نفوذ پذیري خاك و سپس تعیین  گردد. نتیجه محاسبه دقیقتر رواناب می

   میلی متر رواناب براي کل حوضه برآورد گردید. 82/242

   CN ،()SCS(،GIS ،Rsشماره منحنی(واناب ، ر  :اه کلید واژه

  مقدمه 

افزایش روز افزون جمعیت باعث استفاده از منابع آبی گردیده است. با داشتن برنامه ریزي اصولی و مناسب، رواناب حاصل از بارش می      

بحث رواناب و کمبود آب مصارف شرب، کشاورزي و صنعتی بخصوص در شرایط خشکسالی، بسیار موثر واقع گردد.  تواند در جهت رفع مشکل

از مهم ترین و در واقع اساسی ترین موضوع در هیدرولوژي آب هاي سطحی است. هر گاه شدت بارندگی از ظرفیت  1رابطه بارندگی ـرواناب

بازده یک سیستم آبخیز که از نتیجه « رواناب عبارت است از  .)1390صل می شود (علیزاده به داخل خاك بیشتر باشد رواناب حانفوذ آب 

روش هاي  به منظور برآورد رواناب سطحی  .)294،1388،گردد.(رفاهی هاي آن (نزوالت جوي) پدیدار می عملکرد ساختمان آبخیز بر روي داده

 2(SCS) هاي اندازه گیري دبی وجود نداشته باشد سازمان حفاظت خاك آمریکا براي حوضه هایی که در آنها داده  مختلفی وجود دارد اما

) نیاز اولیه می باشد که از اطالعات CN. در این روش ، تهیه شماره منحنی () را پیشنهاد نموده استSCS-CNوش شماره منحنی (ر 1972

) به کاربري زمین و گروه آب شناختی CNاره منحنی رواناب (شم ).1390(علیزاده ، مربوط به نفوذ پذیري و پوشش گیاهی استفاده می شود

ي حوضه در تغییر می کند . مقادیر باالي شماره منحنی، نفوذ کمتر آب حاصل از بارندگی و توانمندي باال 100و از صفر تا  خاك بستگی دارد

زون جمعیت و تشدید استفاده از منابع آبی، بکارگیري امروزه به دلیل افزایش روزاف). 2008تولید رواناب را نشان می دهند(میشرا و همکار

تکنیک هاي جدید جهت افزایش سرعت و دقت برآورد حجم رواناب در محاسبات به منظور طرحی صحیح و کاهش هزینه هاي اجرایی بسیار 

مع آوري ،ذخیره سازي ،استخراج به عنوان مجموعه ابزاري تلقی می شود که به منظور ج) GISسیستم اطالعات جغرافیایی( ضروري می باشد.

). با استفاده از این تکنیک می توان به آسانی ترکیب پیچیده اي را دسته 1384،تبدیل و نمایش داده هاي مکانی استفاده می گردد(رسولی ،

کاربرد روش شماره منحنی  در مورد ).1381بندي و تجزیه و تحلیل کرد و نقشه هاي پایه اي با هزینه کمتر و دقت باالتر تهیه نمود(موالیی،

) از جمله اولین پژوهشگرانی بود که طرح محاسبه 1949شرمن ( در برآورد رواناب ، تحقیقات گسترده اي در سراسر دنیا صورت گرفته است.

                                                             
7: rainfall-runoff 
8:Soil Conservation service 
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اطالعات زیر امکان  ) نتیجه گیري نمود که برآورد رواناب سطحی با داشتن1949رواناب با استفاده از آمار بارندگی را پیشنهاد نمود. موکاس (

درجه 5دوام مدت بارندگی و مقدار بارندگی تجمعی  - 4میزان بارندگی قبلی  -3نحوه کاربري اراضی -2شرایط خاك حوضه،  - 1پذیر است 

هاي هلمفلت و همکاران با انجام مطالعاتی در حوضه هاي آبخیز ایاالت . )1385(نشاط و صدقی حرارت متوسط سالیانه و زمان وقوع بارندگی

اوهایو و میسوري آمریکا پیشنهاد نمودند که در روش شماره منحنی می توان شرایط رطوبت پیشن خاك را از روي حداکثر ضریب نگهداشت 

تعیین کرد که  به ترتیب نشان دهنده شرایط رطوبت پیشین خشک،متوسط و  90و  ،50،10به صورت آماري و با حدود اطمینانحوضه 

یعنی نسبت نگهداشت واقعی به پتانسیل که مساوي است با نسبت رواناب واقعی به  SCS) مهمترین فرض روش 1998بوفیو ( مرطوب بودند.

) روش خط مجانب را براي تعیین شماره منحنی ارایه کرد. در این روش بارندگی با دوره 1993هاوکینز ( رواناب پتانسیل را بررسی نمود.

پژوهشگران در ایران نیز  ازگشت انطباق داده می شود که به این روش انطباق فراوانی ها می گویند.سال با رواناب با همان دوره ب Nبازگشت 

را در GIS) کاربد تکنیک هاي سنجش ازدور و 1385روش شماره منحنی را در برخی حوضه آبریز مورد بررسی قرار دادند. طاهري ولندي  (،

نشاط  .ضه رود زرد کاید در غرب شهرستان باغملک خوزستان را مورد بررسی قرار دادندتهیه نقشه شماره منحنی جهت برآورد حجم رواناب حو

-HEC) و مدل SCSاستان خوزستان را  با استفاده از روش سازمان حفاظت خاك (–) میزان رواناب حوضه آبخیز باغ ملک 1385و صدقی( 

HMS  ایج محاسبه از روي شماره منحنی ،توسط مدل گفته شده با نتایج مورد تجلیل و بررسی قرار دادند  و به این نتیجه رسیدند که نت

 CNرا جهت تهیه نقشه  SWAT)  مدل هیدرولوژیکی 1389منحنی مشاهده شده سازگاري نشان داده است. علوي نیا و نصیري صالح (

ابلیت روش شماره منحنی در برآورد روانا )  در مقاله اي ق1389خاك بر اساس نتایج شبیه سازي رواناب بررسی کرده اند . واعضی و صادقی (

) تعیین شماره 1389در کشتزارهاي دیم در ناحیه اي نیمه خشک در شمال غربی ایران را مورد تحقیق قرار دادند .. یعقوب زاده و همکاران(

)  کارایی روش شماره 1391سی(واعظی و عبا. انجام دادند RSو GIS زیر حوضه از استان گلستان را با استفاده از  هشت منحنی رواناب  

) به 1390. بارانی و همکاران () در برآورد رواناب در حوضه آبخیز تهم چاي ، شمال غرب زنجان  را بررسی کردندSCS-CNمنحنی رواناب (

 فاده کرده اند.است IRS) و ETMمنظور تهیه نقشه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصور آباد بیرجند  از تصاویر ماهواره اي لندست (

با استفاده از نقشه هاي کاربري اراضی ، گروهاي هیدرولوژیکی خاك و  هدف از این تحقیق ، تعیین شماره منحنی رواناب حوضه مورد مطالعه

جهت  را می باشد که می تواند پتانسیل روانابحوضه برآورد میزان رواناب به منظور   SCSو شیب منطقه  با کمک جدول پوشش گیاهی 

  مشخص کند . کنترل فرسایش و رسوب جلوگیري از آبشوي وبرنامه ریزي سازه هاي ذخیره آب، 

  منطقه مورد مطالعه 

قرارگرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی  مهراناستان ایالم ، در شهرستان  در کیلومتر مربع  97/115شهر ملکشاهی با مساحت حوضه آبریز  

در  حوزهحداکثر ارتفاع  ).1(شکل شده استواقع   شمالی عرض  28  33تا    12  33  و  ول شرقیط   36  46تا     24  46 بین

شهر آبریز   ضهحواز نظر هیدرولوژیکی باشد .  می از سطح دریا متر 1240برابر  ضهو حداقل ارتفاع در خروجی حو متر 2710 کوه ورزرین  

باشد که نهایتاٌ پس از عبور از مهران وارد عراق  مرزي غرب کشور میز زیرحوضه هاي حوضه ا هاي رودخانه پیرمحمد یکی از سرشاخه ملکشاهی

  خواهد شد.
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  د مطالعهموقعیت منطقه مور1شکل                                                               حوضه مورد مطالعه آبراهه هاي 2شکل              

  مواد و روش 

می باشد .داده هاي مورد نیـاز    GIS  ،RS) با استفادهCNروش مطالعه در این پژوهش شامل برآورد ججم رواناب به روش شماره منحنی(     

ب و ، عکـس هـاي هـوایی ، و داده هـاي آ    ، تصـاویر مـاهواره اي    50000/1در این مطالعه شامل ، نقشـه هـاي توپـوگرافی    

هواشناسی و مطالعات پیشین است. تمام محاسبات ،تخمین ها و تهیه نقشه ها با استفاده از دانش سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

عوامل که در این تحقیق جهت بررسی ضریب رواناب ، بصورت الیه هاي اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته انـد عبارتنـد    امکان پذیر شده است.

  و کاربري اراضی. منطقه، میزان شیب سطح زمین، پوشش خاك، ) زمین شناسی  2آبراهه ها  (شکلز: ا

 

  تعیین شماره منحنی 

در ابتدا باید با  توجه به نفوذپذیري منطقه، گـروه هیـدرولوژیک حوضـه مشـخص شـود. یکـی از عوامـل مـوثر در بـرآورد شـماره منحنـی                 

ك روي تحول و پیدایش رواناب اثـر داشـته و بایـد در محاسـبات مربـوط بـا آن در نظـر گرفتـه شـود .          نفوذپذیري خاك است ، خصوصیات خا

خصوصیات خاك می تواند با یک عامل هیدرولوژیکی بیان گردد که حداقل سرعت نفوذپذیري در حالـت مرطـوب بـودن طـوالنی مـدت خـاك       

 4). نفوذپذیري خاك از نظر توانایی تولید هـرزآب بـه   1384ی شوند(مهدوي،است، در این مورد ، نوع سطح و افقهاي خاك نیز در نظر گرفته م

خاکهـایی   Bبا نفوذپزیري باال آبدوي کمی تولید می کنـد، گـروه   A ) تقسیم می شوند ، در این تقسیم بندي گروه 1گروه هیدرولوژیکی(جدول

 خاکهایی که آبدوي نسـبتا زیـادي تولیـد مـی کننـد و گـروه        Cهستند که هنگامی که کامال خیس باشند قابلیت نفوذ متوسطی دارند ،گروه 

Dو نقشـه زمـین    )4(شـکل ، نقشـه خاك )3(شکلنقشه شیب  ، خاکهایی هستند که رواناب زیادي تولید می کنند ، بدین منظور در این مطالعه

منطقه تهیه گردید ، سپس با توجه به نقش هر یک از این سه عامل در تولید رواناب گـروه هیـدرولوژیکی مشـخص شـده و در      )5(شکلشناسی

براي هر زیر حوضـه بـه    CN، مقدار  )6(شکل) ، با توجه به گروه هیدرولوژیکی و همچنین توجه به کاربري اراضی2نهایت با استفاده از جدول (

  .ه گردیدصورت میانگین وزنی محاسب
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  نقشه خاك حوضه مورد مطالعه4شکل                                                                     نقشه شیب حوضه مورد مطالعه3شکل         

 SCSمحاسبه رواناب به روش 

مورد استفاده در اکثر کاربردهاي منابع آب می باشد. یکی از روشهاي تخمین رواناب رواناب یکی از متغییرهاي هیدرولوژیکی بسیار مهم و      

است .در این روش تعیین شماره منحنی که تابعی از ویژگیهاي خاك ،کاربري اراضی ، خصوصیات هیدرولوژیکی  SCS،روش منحنی رواناب 

  صل از یک بارندگی  با استفاده از رابطه (یک) محاسبه می شود. ارتفاع حا SCSمانند رطوبت پیشین خاك می باشد ، ضروري است. در روش 

       S=  -            10       )    541،1390(علیزاده ، دورابطه                           Q     =)   541،1390رابطه یک(علیزاده،

= شمار منحنی مربوط بـه   ضریب نگهداشت سطحی،  = ارتفاع بارندگی بر حسب اینچ،   ر حسب اینچ،= ارتفاع رواناب ب در این روابط، 

) بر اساس کاربري اراضی ، پوشش، گروههاي هیـدرولوژیکی  حوضه که با توجه به جدولی که توسط سازمان حفاظت  خاك ایاالت متحده (

بایـد   شرایط رطوبت پیشین تهیه شده است ، محاسبه می گردد.  بدین منظور با توجه به متفاوت  بودن حوضـه از نظـر عوامـل مـوثر بـر      و 

استفاده  )526،1390(علیزاده،  =براي کل حوضه محاسبه گردد. بدین منظور از رابطه رابطه سه مقدار وزنی 

مـی باشـد،    درصد مساحتی از حوضه است که شماره منحنـی آن   در سطح حوضه و  میانگین وزنی  می شود. در این رابطه نیز 

  ) بیان شده است3نتایج این محاسبات در جدول(

 

  )1390ي(علیزاده ،طبقه بندي خاکهاي حوضه بر حسب نفوذ پذیر 1جدول 

  گروه                                        حداقل نفوذپذیري(میلی متر در ساعت                          

5/11 -5/7  A                                                                        

5/7 -8/3 B                                                            

8/3 -3/1C                                                             

3/1 -0D                                                                 

  

  )1390ه(علیزاده،) و پوشش سطح حوضA،B،C،Dبا توجه به نفوذپذیري خاك (گروههاي   CN) مقدار 2جدول(                      

                            A          B          C              D                               خصوصیات پوشش سطح حوضه                              

  79         73       60       36                           پوشش جنگلی متوسط                 

  77          70      55       25                        پوشش جنگلی                              

  84        79      69        49                           مراتع طبیعی با پوشش متوسط       

  80        74      61        39مراتع طبیعی با پوشش خوب                                    

  اراضی کشاورزي
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  83        78      69         55زیر کشت حبوبات                                                

  88         84      76         65زیر کشت غالت(ردیفهاي مستقیم )                           

  84          81     73          60ز )            زیر کشت غالت (ردیفهاي موازات خطوط ترا

  زیر کشت گیاهان ردیفی

  91          88     81          72ردیفهاي مستقیم با پوشش متوسط                           

  89          85      78         67ردیفهاي مستقیم با پوشش خوب                              

  به موازات خطوط تراز ردیفهاي

  88         84      79         70با پوشش متوسط                                                  

  86         82      75         65با پوشش خوب                                                    

  98         98      98         98              پشت بامها، پارکینگها و دیگر جاهاي آسفالتی  

  92         90      85         77درصد آسفالت                          65مناطق مسکونی با 

  84        79       68         51                      درصد آسفالت           20مناطق مسکونی با            

  98         98      98         98هاي آسفالتی                                     خیابانها و جاده

  89          87      82         72جاده هاي خاکی                                                   

  91          89      85         76جاده هاي شوسه                                                   

  

               
  نقشه کاربري اراضی 6شکل                                                              نقشه زمین شناسی حوضه مورد مطالعه 5شکل 

  مقدار رواناب برآورد شده براي حوضه مورد مطالعه 3جدول 

  ارتفاع رواناب به اینچ  مقدار   مقدار   نچبارندگی به ای  مساحت حوضه 

97/115  62/15  2/80  46/2  01/13  

  و نتیجه گیري بحث 

براي هر زیر حوضه دور از واقعیت بود لذا در  CNو تولید رواناب تاثیر گذارند ، تعیین یک   CNبا توجه به اینکه  عوامل زیادي در مقدار      

و سنجش از دور الیه هاي اطالعاتی موثر در تولید رواناب تهیه گردید سپس  با توجه به تاثیر هر یک از این GIS از با استفاده  این مطالعه

این زیر برآورد شده محاسبه گردید. با توجه به نتایج  SCSاز روش با استفاده مشخص شد  و در نهایت مقدار رواناب حوضه آبریز  CN ،عوامل

در حوضه  2/80مقادیر باالي شماره منحنی، میلیمتر رواناب تولید می کند.  82/242بارندگی در سال میلیمتر  396گین بارش حوضه با میان

  در تولید رواناب را نشان می دهد ، نفوذ کمتر آب حاصل از بارندگی و توانمندي باالي حوضه مورد مطالعه 

  منابع و ماخذ 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  ترل آن انتشارات دانشگاه تهران.فرسایش آبی وکن1388رفاهی، حسین ـ 1

، کاربرد تکنیک هاي سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییی در تهیه نقشه شماره منحنی جهت برآورد  1385احمد.–مهدي. لندي -طالهريـ 2

  اهواز ججم رواناب .همایش ملی مدیریت شبکه هاي آبی و زهکشی .دانشگاه شهید بهشتی

  . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد صول هیدرولوژي کاربري. ا1390علیزاده امین ،ـ 3

خاك بر اساس نتایج شبیه سازي  رواناب با استفاده از یک مدل نیمه توزیعی .پنجمین  CN.تهیه نقشه 1389فرزین، –مرتضی ، نصیري صالح -علوي نیاـ 4

  کنگره ملی مهندسی عمران .دانشگاه فردوسی مشهد 

  . ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهGISشماره منحنی با استفاده از . تعیین 1381،علی مالییـ 5

  . هیدرولوژي کاربردي . انتشارات دانشگاه تهران 1384مهدوي ،محمد ـ 6

ملک  در حوضه آبخیز باغ HEC-HMS) و مدل SCS. براورد میزان رواناب با استفاده از روش سازمان حفاظت خاك(1385علی ، صدقی حسین،-نشاطـ 7

  4.شماره  12استان خوزستان .مجله علوم کشاورزي سال  –

. قابلیت روش شماره منحنی در برآورد رواناب در کشتزارهاي دیم در ناحیه اي نیمه خشک در شمال 1390سیدحمیدرضا،  –علیرضا ،صادقی –واعظی ـ 8

  14غربی ایران .مجله علوم و مهندسی آبخیزداري ایران سال پنجم شماره 

) در برآورد رواناب در حوضه آبخیز تهم چاي، شمال غرب زنجان SCS-CN. کارایی روش شماره منحنی رواناب (1391محمد –علیرضا، عباسی -عظیواـ 9

  61.مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. علوم آب و خاك .سال شانزدهم شماره 

. همایش RSو GID.تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از 1389مسعود،- شیرین، جعفري رودسري-مصطفی، صاحبدل- یعقوب زادهـ 10
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