ّيذسٍطئَهَسفَلَطي ،ؿوبسُي  ،16پبييض  ،1397كق 139-158
ٍكَل همبلِ1396/07/17 :

تأييذ ًْبيي همبلِ1396/12/15 :

Arc-CN Runoff
ًاصر احوذي ثاًي
ورين سليواًي
ليذا رزاقًيا

1

2

3
*4

رئَف هصطفيزادُ
جالل زًذي

5

چىيذُ
ثب افضايؾ جوقيت ٍ فقبليتّبي ثـشي ٍ دس ًتيجِ افضايؾ تمبضبي آة ،دػتشػي ثِ آة ثحشاًي
ؿذُ ٍ اسصيبثي ٍ ثشًبهِسيضي هٌبثـ آة ثشاي اػتفبدُ پبيذاس پيچيذُ هيگشدد .ثشسػي لَاًيي
ديٌبهيىي ٍ عَالًي هذت سٍاًبة اّويت ٍ اسصؽ فولي ثشاي تَػقِي پبيذاس ٍ ثشًبهِسيضي هٌبثـ
آة داسد .اص ػَي ديگش دس ساثغِ ثب سٍاًبة ،سٍؽّبي هشػَم اًذاصُگيشي آى ثؼيبس پشّضيٌِ،
ٍلتگيش ٍ هـىل ّؼتٌذّ .ذف اص پظٍّؾ حبضش اسصيبثي كحت اثضاس  ArcCN-Runoffثشاي
تْيِي ًمـِي حجن ٍ استفبؿ سٍاًبة دس حَضِي آثخيض ّشاص هيثبؿذ .ثشاي تْيِي ًمـِي
وبسثشي اساضي ،تلبٍيش هبَّاسُلٌذػت ػبلّبي  1390 ٍ 1375هَسد پشداصؽ ٍ تجضيِ ٍ تحليل
لشاس گشفتً .مـِي گشٍُّبي ّيذسٍلَطيه خبن تْيِ ٍ هـحبػجبت ثبسؽ ػبالًِ ثب اػتفبدُ اص
دادُّبي سٍصاًِ ثبسؽ ايؼتگبُّبي هحذٍدُي حَضِ ثشاي ػبلّبي هختلف اًجبم ؿذ .جْت

 -1اػتبديبس داًـىذُي وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي ٍاحذ هْبثبد ،داًـگبُ آصاد اػالهي هْبثبد ،هْبثبد ،ايشاى.
 -2اػتبد گشٍُ آثخيضداسي ،داًـگبُ فلَم وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي ػبسي.
 -3وبسؿٌبع اسؿذ آثخيضداسي ،داًـىذُي فلَم هحيغي ،هؤػؼِ آهَصؽ فبلي ّشاص ،هبصًذساى ،ايشاى.
 -4اػتبديبس گشٍُ هٌبثـ عجيقي ،داًـگبُ هحمك اسدثيلي (ًَيؼٌذُ هؼئَل).
E-mail:raoofmostafazadeh@uma.ac.ir

 -5هشثي گشٍُ آثخيضداسي ،هؤػؼِ آهَصؽ فبلي ّشاص ،هبصًذساى ،ايشاى.

تْيِي ًمـِي ؿوبسُي هٌحٌي ( ٍ )CNثشآٍسد حجن ٍ استفبؿ سٍاًبة اص سٍؽ  ٍ SCSاثضاس
 ArcCN-Runoffدس هحيظ  GISاػتفبدُ ؿذ .ػپغ سٍاًبة هـبّذاتي ثب اػتفبدُ اص دادُّبي
سٍصاًِ دثي ايؼتگبُ وشُػٌگ هحبػجِ ٍ جذاػبصي جشيبى پبيِ اًجبم گشفت .دس ًْبيت كحت
سٍاًبة ثشآٍسدي ثب ثشآٍسد دسكذ خغبي ًؼجي اسصيبثي گشديذ .ثشاػبع ًتبيج خغبي ًؼجي ثشآٍسد
سٍاًبة دس ّش دٍ دٍسُ  1390 ٍ 1375ثِّن ًضديه ٍ ًؼجتبً ون ( 10دسكذ) هيثبؿذ ٍ اثضاس
ثِوبس سفتِ ،سٍاًبة سا ثب كحت حذٍد  90دسكذ دس ّش دٍ دٍسُ ثشآٍسد وشدُ اػت ٍ هيتَاًذ
ثشاي اسصيبثي ٍ ثشآٍسد سٍاًبة ثِوبس ثشدُ ؿَد.
ولوات وليذي :تخويي سٍاًبة ،سٍؽ  ،SCSوبسثشي اساضي.Arc-CN Runoff ،

همذهِ
افضايؾ تمبضبي اػتفبدُ اص آة ٍ تقذد وبسثشاى ،اسصيبثي ٍ ثشًبهِسيضي هٌبثـ آة ٍ اػتفبدُ
پبيذاس اص آى سا ضشٍسي ًوَدُ اػت (هبليىبسجًَبّ ٍ 1وىبساى .)2012 ،ثب تَجِ ثِ ثحشاى
جْبًي آة ،لضٍم ثشًبهِسيضي دس حفؼ هٌبثـ آة ٍ اػتفبدُ ثْيٌِ اص ايي هٌبثـ اص
هْنتشيي ثشًبهِّبي تَػقِ ثِؿوبس هيسٍد (حؼٌي ٍ ّوىبساى .)1391 ،هغبلقِي استجبط
ثيي تغييشات پَؿؾگيبّـي ٍ تغييشات هىبًي سٍاًبة ،اػبع ثـشًبهِسيضي ّـيذسٍلَطيه
اػت (ثبثيىبلپبًب ٍ تبًَؿىَدي .)2011 ،2هذيشيت آثخيض ثشاػبع وٌتشل فشآيٌذّبي
ّيذسٍلَطيىي هتقذدي وِ دس آى اتفبق هيافتذ ٍ ثِ عَس فوذُ سٍاًبة ،داساي اّويت
ٍيظُاي اػت (ييي ٍ فٌگيي2012 ،3؛ لگبدنّ ٍ 4وىبساى .)2016 ،فشآيٌذ تَليذ سٍاًبة
تحت تأثيش فبوتَسّبي هتقذدي اػت وِ وبسثشي اساضي يىي اص هْنتشيي آىّب هيثبؿذ
(ػبجيىَهبس ٍ سيوب .)2015 ،5پظٍّؾّبي هتقذدي دس استجبط ثب تأثيش وبسثشي اساضي ثش
سفتبس ّيذسٍلَطيه كَست گشفتِ تأثيش آى ثش فشآيٌذّبي ّيذسٍلَطيىي حَضِ ،ثِ ٍاػغِي
1- Mallikarjuna
2- Babykalpana and Thanushkodi
3- Yin and Fenqin
4- Legadec
5- Sajikumar and Reyma
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استجبط آى ثب تجخيش ٍ تقشق اص يه ػَ ٍ ًَؿ پَؿؾ صهيي اص عشف ديگش اثجبت ؿذُ اػت
(فيچِساّ ٍ 1وىبساى2012 ،؛ ػبجيوَهبس ٍ سيوب .)2015 ،اص عشف ديگش اًذاصُگيشي
سٍاًبة ،پشّضيٌِ ٍ ٍلتگيش اػت ٍ دس ثيؾتش حَضِّبي آثخيض ايشاى ووجَد ايؼتگبُّبي
اًذاصُگيشي ثبسؽ يب سٍاًبة ٍجَد داسد .دادُّبي وبهل ٍ لبثل اعويٌبى اص هؼبئل جذي
دس پظٍّؾّبي هشثَط ثِ ّيذسٍلَطي ،هٌبثـ آة ٍ عشحّبي آثخيضداسي هيثبؿذ
(حجبصي ٍ هضثبًي .)1394 ،دس ايي ساػتب ،اػتفبدُ اص ً GIS ٍ RSيض ثشاي تْيِ دادُّبي
پبيِ هٌبثـ آة ضشٍست داسد (احوذيثبًي ٍ ّوىبساى2016 ،؛ كبلح ٍ حويذ2017 ،2؛
وَسع ٍ اؿٌبيذس .)2018 ،3اهشٍصُ وبسثشد  RS ٍ GISثشاي تخويي سٍاًبة حَضِّب دس
ػبلّبي اخيش افضايؾ يبفتِ اػت (جبيي2010 ،4؛ پبچشيّ ٍ 5وىبساى2013 ،؛
پبًْبلىبس2014 ،6؛ كبلح ٍ حويذ .)2017 ،يىي اص چبلؾّبي اػبػي ّيذسٍلَطيؼتّب،
ثشآٍسد ووي سٍاًبة هيثبؿذ وِ دس عشحّبي فوشاًي ًمؾ وليذي داسد .سايجتشيي سٍؽ
ثشآٍسد سٍاًبة ػغحي ،سٍؽ  SCSاػت (حجبصي ٍ هضثبًي1394 ،؛ غفبسيگيالًذُ ٍ
ّوىبساى )1395 ،وِ دس كَست اػتفبدُ اص فيآٍسيّبيي هبًٌذ  ،SIR ٍ SRدلت ٍ
وبسايي آى افضايؾ هييبثذ (وَػتبچّ ٍ 7وىبساى2014 ،؛ كبلح ٍ حويذ .)2017 ،دس
صهيٌِي ثشآٍسد سٍاًبة ثب وبسثشد اثضاس ً ArcCN-Runoffيض هغبلقبت هتقذد كَست گشفتِ
وِ ثش اػتفبدُ ٍ اسصيبثي ووي ًتبيج آى تأويذ ؿذُ اػت (طاى ٍ َّاًگ2004 ،8؛
غفبسيگيالًذُ ٍ ّوىبساى .)1395 ،دس ايي ساػتب جَادي ٍ ّوىبساى ( )1390ثِ ثشآٍسد
استفبؿ سٍاًبة ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ؿوبسُي هٌحٌي ثب اثضاس  ArcCN-Runoffدس حَضِي
آصادسٍد پشداختٌذ .ثشاػبع ًمـِي استفبؿ سٍاًبة ،هتَػظ سٍاًبة حَضِ  3/18هيليهتش
اػت وِ ًؼجت ثِ سٍؽ هقوَل ( 3/98هيليهتش) اص دلت ثبالتشي ثشخَسداس اػت.
1- Fichera
2- Salih and Hamid
3- Korres and Scheneider
4- Jain
5- Pachri
6- Panhalkar
7- Costache
8- Zhan & Huang

هحوذي ٍ ّوىبساى ( )1390جْت هحبػجِي سٍاًبة هؼتمين اص ًشمافضاس ٍ SIGSIR
سٍؽ  NRCS-CNاػتفبدُ وشدًذ .اثضاس ً ArcCN-Runoffيض جْت تقييي استفبؿ سٍاًبة
اػتفبدُ گشديذ ٍ هـخق ؿذ وِ  ArcCN-Runoff ٍ GISجْت ثشآٍسد سٍاًبة ثب
ؿبخق تغبثك  0/98داساي دلت لبثل لجَلي اػت .افـبسيآصاد ٍ پَسوي ( ،)1391سٍاًبة
ػغحي ؿْش سؿت سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  SCSاًذاصُگيشي وشدًذ ٍ ًـبى دادًذ وِ
صيشحَضِّبي ثب دسكذ هؼبحت غيشلبثل ًفَر ثيؾتش ،داساي حجن ػيالة ٍ سٍاًبة
ثيؾتش هي ثبؿٌذ .طاى ٍ َّاًگ دس ػبل  2004اثضاس  ArcCN- Runoffسا جْت تْيِي
ًمـِي ؿوبسُي هٌحٌي ٍ سٍاًبة دس حَضِي ايبلت وبًضاي ثِوبس ثشدًذً .تبيج آًْب ًـبى
داد وِ اثضاس هزوَس جْت حفبؽت هٌبثـ آة ثؼيبس هفيذ ثَدُ ٍ ثبيذ اص عشيك دس ًؾش
گشفتي فبوتَسّبي ثيؾتش دس ثشآٍسد سٍاًبة ثْجَد دادُ ؿَد .داهضّ ٍ 1وىبساى ()2013
دس حَضِي آثخيض وليي ًت 2دس ثلظيه ،ثِ تْيِي ًمـِي ػغَح غيشلبثل ًفَر
پشداختٌذ ٍ ًـبى دادًذ وِ ُ دس جشيبى تَػقِ ؿْشي ثب افضايؾ ػغَح غيشلبثل ًفَر ثِ
هيضاى  25/4تب  29/2دسكذ ،عي  17ػبل ،سٍاًبة ثِ هيضاى  9/5دسكذ افضايؾ يبفتِ
اػت ،دس كَستي وِ تجخيش ٍ تقشق  1/5دسكذ وبّؾ يبفتِ اػتّ .نچٌيي اص GIS
جْت تْيِ اعالفبت الصم دس ثِدػت آٍسدى سٍاًبة هؼتمين ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ؿوبسُي
هٌحٌي اػتفبدُ ؿذُ اػت .اػتفبدُ اص اثضاسّبي هجتٌي ثش تحليلّبي هىبًي ،هيتَاًذ
ػشفت ٍ دلت ثشآٍسد همبديش سٍاًبة ػغحي سا افضايؾ دّذ .دس ايي ساػتب ،اثضاسّبي
هزوَسهيتَاًذ دس پيؾثيٌي اثشات ًبؿي اص فقبليتّبي اًؼبًي ٍ تغييش دس وبسثشي اساضي
ثش خلَكيبت سٍاًبة هَسد اػتفبدُ لشاس گيشدّ .ذف اص پظٍّؾ حبضش اسصيبثي اثضاس
 ArcCN-Runoffدس هحيظ  GISدس ثشآٍسد هيضاى سٍاًبة ػغحي ٍ همبيؼِي تغييشات
آى دس دٍ ثبصُي صهبًي تغييش وبسثشي اساضي دس حَضِي آثخيض ّشاص دس اػتبى هبصًذساى
هيثبؿذ.

1- Dams
2- Kleine Nete
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هَاد ٍ رٍشّا
ـ هٌطمِي هَرد هطالعِ

حَضِي آثخيض ّشاص ثب ٍػقت  4014/09ويلَهتشهشثـ دس هحذٍدُي جغشافيبيي ΄25
˚ 51تب ΄ 52˚ 21عَل ؿشلي ٍ ΄ 35˚ 26تب ΄ 36˚ 13فشم ؿوبلي دس جٌَة اػتبى
هبصًذساى ٍالـ ؿذُ اػت (ؿىل  .)1ايي حَضِ ثب هتَػظ آثذّي  31/10هتشهىقت ثش
ثبًيِ ،پشآةتشيي سٍدخبًِ دس اػتبى هبصًذساى ثِ حؼبة هيآيذ .هتَػظ همذاس ثبسًذگي
ػبالًِ اص همذاس  302هيليهتش دس ثخؾ هشوضي حَضِ تب ثيؾتشيي همذاس 1069
هيليهتش دس لؼوت ؿشلي حَضِ دس حبل ًَػبى اػت .هتَػظ دهبي ػبالًِ ٍ تجخيش
ػبالًِ ًيض ثِتشتيت ثشاثش  8دسجِ ػبًتيگشاد ٍ  1300هيليهتش هيثبؿذ.

ضىل ( )1هَلعيت ايستگاُّا ٍ هٌطمِي هَرد هطالعِ در استاى هازًذراى ٍ ايراى

دس ايـي پظٍّؾ ،كحت ثـشآٍسد سٍاًبة تـَػظ اثضاس  ٍ Arc-CN Runoffثب وـوه
ػٌجؾ اص دٍس ٍ ػبهبًِي اعالفبت جـغشافيبيي دس ػبلّبي  1390 ٍ 1375هَسد

اسصيبثي لـشاس گـشفت .جْت تـْيِي ًمـِي وبسثـشي دٍ دٍسُي (ػـبلّبي ٍ 1375
 )1390اص دادُّبي هبَّاسُاي لٌذػت  7اػتـفبدُ گـشديذ .جْت سفـ خغبي ّـٌذػي
تلبٍيش هبَّاسُاي اص سٍؽ تغبثك ٌّذػي ّوشاُ ثب سفـ اثش جبثجبيي ًبؿي اص پؼتي ٍ
ثلٌذي ( ،)Orthorectificationاػتفبدُ ؿذ .فشايٌذ ايي سٍؽ ثب وبسثشد ًمـِي آثشاِّّب،
جبدُّب ٍ  DEMهٌغمِ دس هحيظ ًشمافضاس  PCI Geomaticaاًجبم ٍ تلبٍيش ثب خغبي
 RMSصيش يه پيىؼل تلحيح ؿذًذ .ثشاي تجضيِ ٍ تحليل تلبٍيش ،اص سٍؽ عجمِثٌذي
ًؾبست ؿذُ ٍ الگَسيتن حذاوثش احتوبل ٍ ثْتشيي تشويت ثبًذي ( PCAB4-B7, B2-4,
 )SAVIاػتفبدُ گشديذ .ثْتشيي تشويت ثبًذي ثب اػتفبدُ اص هقيبسّبي فبكلِ ثبتبچبسيب ٍ
ٍاگشايي تجذيل ؿذُ ،اًتخبة ؿذً .وًَِّبي تقليوي ثشاي  9عجمِ دس تلَيش ػبل 1375
ٍ  1390تقييي ؿذًذ .عجمبت هزوَس ؿبهل1 :ـ هؼىًَي 2ـ صسافي 3ـ آة 4ـ ثبك ٍ جٌگل
ونتشاون 5ـ جٌگل هتشاون 6ـ هشتـ دسجِ يه 7ـ هشتـ دسجِ دٍ 8ـ هشتـ ٍ دين 9ـ
اساضي ػٌگالخي ٍ خبن لخت ثَدًذ .كحت عجمِثٌذيّب ًيض ثب اػتفبدُ اص ًمـِي
ٍالقيت صهيٌي ًمغِاي (ؿبهل ً 530مغِ اص وبسثشيّبي هختلف) هَسد اسصيبثي لشاس گشفت.
دس خلَف تفىيه وبسثشي ّبي صسافت آثي ٍ دين ،دس ايي تحميك هٌؾَس اص وبسثشي
صسافت آثي ثِكَست جذا اسائِ ؿذ .اهب وبسثشي دين ثِدليل تـبثِ عيفي خيلي صيبد ثب
ثشخي اساضي هشتقيّ ،وشاُ ثب ايي اساضي هشتقي ثِكَست وبسثشي دين-هشتـ دس ًؾش
گشفتِ ؿذًذ .تـخيق ٍ تفىيه وبسثشيّبي هختلف اص جولِ جٌگل ونتشاون ٍ هتشاون
ًيض اص عشيك ًوًَِّبي تقليوي ثب اػتفبدُ اص ًمبط وٌتشل صهيٌيً ،مـِّبي هَجَد ٍ
تلبٍيش  Google Earthكَست گشفتِ اػت .هٌؾَس اص هشتـ دسجِ يه ٍ دٍ ًيض ّوبى
هشتـ ثب پَؿؾ گيبّي خَة ٍ هتَػظ هيثبؿذ وِ اص عشيك ًوًَِّبي تقليوي هجضا
تَػظ ًمبط وٌتشل صهيٌي تفىيه ؿذًذ.
تْيِي ًمـِي ( )CNدس اثضاس  ArcGIS ٍ ArcCNاًجبم گشفت .سٍؽّبي هختلفي
ثشاي هحبػجِي ؿذت سٍاًبة ٍجَد داسد .يىي اص سٍؽّبي تخويي سٍاًبة ،سٍؽ ؿوبسُي
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هٌحٌي هيثبؿذ وِ ايي سٍؽ دس ػبل  1954تَػظ ػبصهبى حفبؽت خبن(SCS) 1
پيـٌْبد ؿذ .دس سٍؽ  ،SCSثشاي تقييي ثبسؽ هبصاد يب سٍاًبة ًيبص ثِ هحبػجِ تلفبت
ثبسؽ ( )Sهيثبؿذ .دس دِّّبي اخيش تَػقِ هذلّبي ّيذسٍلَطيىي هجتٌي ثش  GISهَسد
تَجِ هحممبى ٍ داًـوٌذاى لشاس گشفتِ اػت ،يىي اص ايي اثضاسّب  ArcCN-Runoffاػت
وِ تَػظ طاى ٍ َّاًگ )2004( ،جْت تقيي ي استفبؿ ٍ حجن سٍاًبة ثشاػبع سٍؽ SCS
اسائِ ؿذُ اػت .اص ٍيظگيّبي ايي اثضاس هحبػجِي ؿوبسُي هٌحٌي ٍ سٍاًبة ثشاي ّش
پليگَى ثِ كَست جذاگبًِ اػت .ؿوبسُي هٌحٌي وبسثشيّبي هختلف دس گشٍُّبي
ّيذسٍلَطيىي هتفبٍت ثب اػتفبدُ اص جذاٍل اػتبًذاسد هشثَعِ (ٍاًيليؼتب )1997 ،2تقييي
ؿذًذ .ػپغ ثشاي تْيِي ًمـِي ؿوبسُي هٌحٌيً ،مـِّبي وبسثشي اساضي ػبلّبي
هختلف ٍ ًمـِ گشٍُّبي ّيذسٍلَطيه حبكل اص هغبلقبت تفليلي اجشايي آثخيضداسي
حَضِّ ،نپَؿبًي ؿذًذ .جْت ثشآٍسد سٍاًبة دس ػبلّبي هختلف ،هحبػجبت هيضاى
ثبسًذگي ػبالًِ دس ًشمافضاس اوؼل ٍ ثب اػتفبدُ اص دادُّبي ثبسؽ سٍصاًِ ايؼتگبُّبي
ثبساىػٌجي پٌجبةً ،وبسػتبق ،گتوال ،پلَس ،ثلذُ ٍ وشُػٌگ اًجبم ؿذ (ؿىل .)1
ػپغ ثشآٍسد سٍاًبة ػبلّبي هختلف ثب ٍسٍد هتَػظ ثبسؽ ػبالًِ ثشاي ّش دٍ دٍسُ
آهبسي ( )1390 ٍ 1375ثب سٍؽ  SCSدس هحيظ  ArcCNاًجبم گشفت ٍ ًمـِي استفبؿ ٍ
حجن سٍاًبة ثشاي ّش پليگَى هحبػجِ گشديذ .جْت همبيؼِ ثب سٍاًبة ثشآٍسدي ٍ
اسصيبثي كحت آى ،ثب اػتفبدُ اص دادُّبي سٍصاًِ دثي ايؼتگبُ پبيييدػت (ايؼتگبُ
وشُػٌگ) ،هجوَؿ سٍاًبة ػبالًِ ثِ هيليَى هتشهىقت ثشاي ػبلّبي  1390 ٍ 1375دس
هحيظ اوؼل هحبػجِ گشديذ .دس حبليوِ سٍاًبة هـبّذاتي ؿبهل جشيبى پبيِ ٍ سٍاًبة
ػغحي اػت ٍ ثٌبثشايي جْت جذاػبصي جشيبى پبيِ اص سٍاًبة ػغحي اص سٍؽ فيلتش
فذدي ثشگـتي 3ثب ضشايت هختلف اػتفبدُ گشديذ .ضشيت فيلتش دس ايي سٍؽ ثب تَجِ ثِ
پظٍّؾّبي اًجبم ؿذُ (حؼٌي ٍ ّوىبساى1391 ،؛ توؼىٌي ٍ ّوىبساى)1392 ،
)1- Soil Conservation Service (SCS
2- Wanielista
)3- Recursive Digital Filter (RDF

 0/975 ٍ 0/95 ،0/925دس ًؾش گشفتِ ؿذ ٍ ثب ّش يه اص ايي ضشايت ثِ عَس جذاگبًِ
جشيبى پبيِ ثشآٍسد گشديذ .دس ًْبيت ثِ دليل تغبثك ًتبيج حبكل اص ضشيت  ،0/925دس
تجضيِ ٍ تحليلّب اص ايي ضشيت اػتفبدُ گشديذ .ثشاي ػٌجؾ خغب هقوَالً اص وويت
خغبي ًؼجي اػتفبدُ هيؿَد .دس ايي پظٍّؾ ًيض ثشاي اسصيبثي كحت سٍاًبة ثشآٍسدي ثب
تَجِ ثِ هغبلقبت هحممبى (هَسيبػي ٍ ّوىبساى2007 ،؛ هلغفيصادُ ٍ ّوىبساى،
 )1388اص سٍؽ خغبي ًؼجي ٍ دسكذ آى عجك ساثغِي ( )1اػتفبدُ گشديذ.
ساثغِي ()1
وِ دس ساثغِي ()1

دادُ ثشآٍسدي سٍاًبة ٍ

دادُ هـبّذاتي سٍاًبة هيثبؿذ.

ـ ًمطِي واربري اراضي

ًتبيج اسصيبثي كحت عجمِثٌذيّب ثب اػتفبدُ اص ًمـِي ٍالقيت صهيٌي ًمغِاي (ؿبهل
ً 530مغِ اص وبسثشيّبي هختلف ٍ حبكل اص ثشداؿتّبي هيذاًي ،تلبٍيش Google
ً ٍ Earthمـِي وبسثشي هَجَد ثخـي اص هٌغمِ) ًـبى داد وِ كحت ولي ٍ ضشيت وبپب
ثب الگَسيتن حذاوثش احتوبل ٍ تشويت ثبًذّبي اكلي ٍ ؿبخقّب ثشاثش  90دسكذ ٍ 0/88
ثَدًذ .دس ؿىل (ً )3( ٍ )2مـِي وبسثشي ػبل  ٍ 1375ػبل  ٍ 1390دس جذٍل ()1
دسكذ هؼبحت ّش وذام اص وبسثشيّب دس ػبلّبي  1390 ٍ 1375اسائِ ؿذُاػت.
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ضىل (ً )2مطِي واربري اراضي سال  1375در هحذٍدُي باالدست ايستگاُ ورُسٌگ

ضىل (ً )3مطِي واربري اراضي سال  1391در هحذٍدُ باالدست ايستگاُ ورُسٌگ

جذٍل ( )1درصذ هساحت در واربريّاي هختلف در سالّاي  1391 ٍ 1375در حَضِي آبخيس ّراز
وذواربري

ًام واربري

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ػٌگالخي ٍ خبن لخت
صسافي
جٌگل هتشاون
جٌگل ون تشاون  -ثبك
هشتـ -دين
هشتـ دسجِ يه
هشتـ دسجِ دٍ
هؼىًَي
پٌِّْبي آثي

درصذ هساحت در سال  )%(1375درصذ هساحت در سال )%( 1391

10/4
0/38
7/01
1/52
48/78
14/72
16/16
0/36
0/67

15/43
0/15
6/04
2/46
62/74
4/65
7/31
1
0/22

ثشاػبع ًتبيج ؿىل ( ٍ )2جذٍل ( )1هـبّذُ هيؿَد وِ وبسثشي هشتـ ٍ دين دس ّش
دٍ دٍسُي آهبسي ًؼجت ثِ ثميِي وبسثشيّب داساي ثيؾتشيي دسكذ هؼبحت ثَدُ ٍلي
ثيؾتشيي دسكذ آى ( )62/74دس ػبل  1390هيثبؿذ .دس حبليوِ وبسثشي صسافي ،هشتـ
دسجِ يه ٍ دسجِ دٍ ،جٌگل هتشاون ٍ پٌِّْبي آثي دس ػبل ً 1390ؼجت ثِ ػبل
 1375وبّؾ پيذا وشدُاًذ (ؿىل  ،)3وِ دليل آى هيتَاًذ ػبخت ٍ ػبص ٍ ؿخن اساضي
دين دس هٌغمِي هَسد هغبلقِ ثبؿذ.
ـ ًمطِي گرٍُّاي ّيذرٍلَشيه خان

گشٍُّبي ّيذسٍلَطيىي خبن ثشاػبع تَاى تَليذ سٍاًبة ثِ  4گشٍُ ( Aپتبًؼيل تَليذ
سٍاًبة ون) تب ( Dپتبًؼيل تَليذ سٍاًبة صيبد) تمؼين هيؿًَذ .اعالفبت ًمـِي
گشٍُّبي ّيذسٍلَطيىي خبن هَسد اػتفبدُ ًيض دس لبلت هغبلقبت تفليلي اجشايي
آثخيضداسي حَضِ دس ؿىل ( )4اسائِ ؿذُ اػت.
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ضىل (ً )4مطِي گرٍُّاي ّيذرٍلَشيه خان در هحذٍدُي هَرد هطالعِ حَضِي آبخيس ّراز

ًمـِي گشٍُّبي ّيذسٍلَطيه (ؿىل  )4ؿبهل ػِ گشٍُ  D ٍ C ، Bثِ تشتيت ثشاثش
ثب  40 ٍ 44/5 ،15/5دسكذ هٌغمِ هيثبؿذ .گشٍُ ّيذسٍلَطيه  Bدس خبنّبيي ثب تَاى
تَليذ سٍاًبة ون دس هٌغمِي هَسد هغبلقِ ٍجَد داسد ،اص عشفي دس هٌغمِي هَسد
هغبلقِ ،ثخؾّبيي ثب وبسثشي جٌگل اوثشاً دس هٌبعك ًؼجتبً ؿيتداس لشاس گشفتِاًذ وِ
تىبهل هٌبػت ٍ ًيض فوك صيبد هـبّذُ ًويؿَدً .مـِي ؿوبسُي هٌحٌي ٍ وبسثشيّبي
هتٌبؽش آى دس ػبل  1390دس ؿىل (ً )5ـبى دادُ ؿذُ اػت.

ضىل (ً )5مطِي ضوارُ هٌحٌي ٍ پَضصّاي اراضي هتٌاظر آى در سال  1391در حَضِي آبخيس ّراز

هيبًگيي ؿوبسُي هٌحٌيّب دس ػبل  ،1390 ٍ 1375ثِ تشتيت ثشاثش ثب همذاس ٍ 79/6
 81/6هيثبؿذ .دس ػبلّبي  ،1390 ٍ 1375ثِ تشتيت  47/3 ٍ 51/5دسكذ هٌغمِ
داساي  CNثيي  50تب ( 80ؿبهل ّوِي وبسثشيّب ثِ جض پٌِّْبي آثي ،اساضي ػٌگالخي
ٍ خبن لخت ٍ اساضي هؼىًَي) ٍ  52/4 ٍ 47/8دسكذ هٌغمِ داساي  CNثيؾ اص 80
(ّوِي وبسثشيّب ثِ جض پٌِّْبي آثي ،جٌگل پشتشاون ٍ هشتـ دسجِ يه) هيثبؿٌذ.
ثشاػبع ًتبيج ،هيضاى ثبسؽ ػبالًِ ًضديهتشيي ايؼتگبُ ثِ هشوض حَضِ (ًوبسػتبق) دس
ػبل  1390 ٍ 1375ثِ تشتيت ثشاثش  395/7 ٍ 430هيليهتش ثَد .چَى دس ايي تحميك
ثشآٍسد ثبسؽ ٍ اػتفبدُ اص آى دس اسصيبثي تغييشات سٍاًبة هذ ًؾش ثَدُ اػت ،لزا ػقي ؿذ
وِ اص ّوِ سٍؽّبي ثشآٍسد ثبسؽ اػتفبدُ ؿَد .دس سٍؽ هيبًگيي حؼبثي ،تغييشات
استفبؿ ٍ تَپَگشافي لحبػ ًويؿَدّ ،نچٌيي دس سٍؽ ٍصًي فىغ فبكلِ ،فمظ ثش اػبع
فبكلِ ثيي ايؼتگبُّب ثشآٍسد ثبسؽ اًجبم هيؿَد .اص عشفي ،دس سٍؽ وشيجيٌگ ،تغييشات
ثبسؽ ثش اػبع تغييشات استفبفي ٍ ٍضقيت تَپَگشافي ثشآٍسد هيؿَد .هيبًگيي ثبسؽ
ايؼتگبُّبي هحذٍدُي حَضِ ثب سٍؽّبي هيبًگيي حؼبثي ٍ دسٍىيبثي ٍصًي هقىَع
فبكلِ ٍ وشيجيٌگ ثِتشتيت دس ػبل 1375ثشاثش  ٍ 486/1 ٍ 424/4 ،486/2دس ػبل
 1390ثشاثش ثب  521/5 ٍ 514/6 ،521/5ثَدًذ.
ـ ًمطِي ارتفاع رٍاًاب

ًمـِي استفبؿ سٍاًبة ٍ وبسثشيّبي هتٌبؽش آى دس ػبل  1375دس ؿىل ( )6آٍسدُ
ؿذُاػت .ثشاػبع ًتبيج ؿىل ( ٍ )6جذٍل ( )2هـبّذُ هيؿَد وِ استفبؿ سٍاًبة دس
ػبلّبي  1390 ٍ 1375دس وبسثشيّبي ػٌگالخي ٍ خبن لخت ٍ هؼىًَي ثيؾتشيي ٍ
دس وبسثشي جٌگل ٍ هشتـ دسجِ يه داساي ونتشيي همبديش ثَدُ اػت.
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ضىل (ً )6مطِي ارتفاع رٍاًاب براساس باراى سال  ٍ 1375واربريّاي هتٌاظر آى در حَضِي ّراز

ـ ًمطِي حجن رٍاًاب

ًمـِي حجن سٍاًبة دس وبسثشيّبي هختلف ثشاػبع ثبساى ػبل 1390دس ؿىل (ٍ )7
جذٍل (ً )3ـبى دادُ ؿذُاػت.
جذٍل ( )2ارتفاع رٍاًاب در واربريّاي هختلف در سالّاي  1391 ٍ 1375در حَضِ ّراز
وذ واربري

ًام واربري

1
2
3
4
5
6
7
8

ػٌگالخي ٍ خبن لخت
صسافي
جٌگل هتشاون
ون تشاون ٍ ثبك
هشتـ -دين
هشتـ خَة
هشتـ ضقيف
هؼىًَي

ارتفاع رٍاًاب سال  (mm) 1375ارتفاع رٍاًاب سال (mm) 1391

60/45
29/21
11/94
18/54
21/84
13/21
39/37
54/36

66/80
34/54
14/73
22/36
26/20
16/26
45/47
61/47

ضىل (ً )7مطِ حجن رٍاًاب براساس باراى سال  ٍ 1391واربريّاي هتٌاظر آى در حَضِي ّراز
جذٍل( )3حجن رٍاًاب در واربريّاي هختلف براي سالّاي  1391 ٍ 1375در حَضِي ّراز
وذ

واربري اراضي

1
2
3
4
5
6
7
8

اساضي ػٌگالخي ٍ خبن لخت
صسافي
جٌگل هتشاون
جٌگل ون تشاون ٍ ثبك
هشتـ -دين
هشتـ دسجِ يه
هشتـ دسجِ دٍ
هؼىًَي
هجوَؿ حجن سٍاًبة

حجن رٍاًاب  )Mm3( 1375حجن رٍاًاب )Mm3( 1391

9/39
0/13
1/55
0/53
17/36
3/95
9/72
0/27
42/9

15/96
0/05
1/69
0/88
26/4
1/36
5/39
0/89
52/62

ثشاػبع حجن سٍاًبة دس وبسثشيّبي هختلف دس ػبل ( 1390ؿىل  ٍ 7جذٍل ،)3
ثيؾتشيي حجن سٍاًبة ثِتشتيت هشثَط ثِ وبسثشيّبي هشتـ-دين ،هشتـ دسجِ دٍ ٍ
اساضي ػٌگالخي ٍ خبن لخت ٍ ونتشيي هيضاى هشثَط ثِ پٌِّْبي آثي ،صسافي،
هؼىًَي ،جٌگل هتشاون ٍ ون تشاون ٍ هشتـ دسجِ يه ثَدُ اػت .دس ػبل 1390
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ثيؾتشيي حجن سٍاًبة ثِ تشتيت هشثَط ثِ وبسثشيّبي هشتـ-دين ،اساضي ػٌگالخي ٍ
خبن لخت ٍ هشتـ دسجِ دٍ ٍ ونتشيي هيضاى هشثَطثِ صسافت ،جٌگل ونتشاون ،هؼىًَي،
هشتـ دسجِ يه ٍ جٌگل هتشاون هيثبؿذ.
بحث ٍ ًتايج
ـ همايسِي تغييرات رٍاًاب ول ،جرياى پايِ ٍ رٍاًاب سطحي

ثب تَجِ ثِ حجن سٍاًبة ول ٍ جشيبى پبيِ ثشاي دٍ دٍسُ (ؿىل  ٍ 8جذٍل  ،)4جشيبى
پبيِ  ٍ 90سٍاًبة ػغحي  10دسكذ اص حجن ول سٍاًبة سا ؿبهل هيؿًَذ .هيتَاى گفت
وِ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ پَؿؾ هٌغمِ غبلجبً اص ًَؿ جٌگلي ٍ هشتقي هيثبؿذ ،لزا ثخؾ
صيبدي اص جشيبى ثِ كَست آة پبيِ دس هٌغمِ جشيبى هييبثذ.

ضىل (ّ )8يذرٍگراف رٍاًاب ول ٍ جرياى پايِ در ايستگاُ ورُسٌگ در سال  1391در حَضِ ّراز
جذٍل ( )4رٍاًاب ول ،جرياى پايِ ٍ رٍاًاب سطحي در سالّاي  1391 ٍ 1375در ايستگاُ ورُسٌگ
سال

رٍاًاب سطحي ()Mm3

جرياى پايِ ()Mm3

رٍاًاب ول ()Mm3

1375
1390

48/97
57/8

579/93
704/13

628/9
761/93

ثشاػبع ًتبيج ؿىل ( ٍ )8جذٍل ( )4هـبّذُ هيؿَد وِ سٍاًبة ول ،جشيبى پبيِ ٍ
سٍاًبة ػغحي دس ػبل ً 1390ؼجت ثِ ػبل  1375افضايؾ پيذا وشدُ اػت ٍ سٍاًبة
ول داساي ثيؾتشيي همذاس اػت وِ هيتَاًذ ًبؿي اص همبديش ثبسًذگي صيبد ،رٍة تذسيجي

ثشف ٍ ػغَح غيشلبثل ًفَر ثبؿذ ٍ ثب ًتبيج افـبسيآصاد ٍ پَسوي ( ٍ )1391داهض ٍ
ّوىبساى )2013( ،هجٌي ثش افضايؾ سٍاًبة هغبثمت داسد.
ـ صحت رٍاًاب برآٍردي

ًتبيج حبكل اص هحبػجبت هيضاى خغب دس سٍاًبة ثشآٍسدي دس جذٍل ( )5اسائِ ؿذُ اػت.
خغبي ًؼجي ثشآٍسد سٍاًبة دس جذٍل (ً )5ـبى هيدّذ وِ همبديش دس ّش دٍ دٍسُ
( )1390 ٍ 1375ثِّن ًضديه ٍ ًؼجتبً ون (حذٍد  10دسكذ) هيثبؿذ ٍ يب ثِ فجبستي اثضاس
ثِوبس سفتِ سٍاًبة سا ثب كحت حذٍد  90دسكذ دس ّش دٍ دٍسُ ثشآٍسد اػتً .تبيج پظٍّؾ
حبضش هغبثك يبفتِّبي طاى ٍ َّاًگ)2004( ،؛ جَادي ٍ ّوىبساى ( ٍ )1390غفبسي
گيالًذُ ٍ ّوىبساى )1395( ،اػت وِ ًـبى دادًذ وِ  ٍ GISاثضاس ArcCN-Runoff
جْت ثشآٍسد سٍاًبة خشٍجي اص حَضِّبي آثخيض داساي دلت لبثل لجَلي اػت .دس ايي
ساػتب ،پبًذيّ ٍ 1وىبساى )2003( ،ثيؾتشيي خغبي ثشآٍسد استفبؿ سٍاًبة سا ثشاثش 28/33
دسكذ گضاسؽ وشدًذ .دس ّويي ساػتب ،هحوذي ٍ ّوىبساىً )1390( ،يض ضشيت
ّوجؼتگي ثيي استفبؿ سٍاًبة هـبّذاتي ٍ هحبػجبتي ثب سٍؽّبي هقوَل سا ثشاثش 0/56
هحبػجِ ًوَدًذّ .نچٌيي اهىبى اػتفبدُ اص  GISدس تلفيك اليِّبي گشٍُ ّيذسٍلَطيه
خبن ٍ وبسثشي اساضي اهىبى افضايؾ ػشفت ٍ جلَگيشي اص اؿتجبُ سا فشاّن هيآٍسد.
جذٍل ( )5درصذ خطا ٍ صحت رٍاًاب برآٍردي در سالّاي  1391 ٍ 1375در حَضِي آبخيس ّراز
سال

رٍاًاب هطاّذاتي

رٍاًاب برآٍردي

خطاي ًسبي

درصذ خطا

صحت برآٍرد

1375
1390

48/97
58/8

42/93
52/67

0/123
0/088

12/3
8/8

87/7
91/2

ًتيجِگيري
ًتبيج ًــبى داد وِ گشٍُّبي ّيـذسٍلَطيه  C ٍ Bحذٍد  85دسكذ هٌغمِ سا ثـِ خَد

1- Pandey
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اختلبف دادُاًذ .هٌبعك ثب ؿوبسُي هٌحٌي ثبالي  80ثِ تشتيت وبسثشيّبي هشتـ-
دين ،اساضي ػٌگالخي ٍ خبن لخت ،هشتـ دسجِ دٍ ،جٌگل ونتشاون ،هؼىًَي ٍ صسافي
سا دس ثشگشفتِ اػت .ثبالتشيي ّCNب دس ّش دٍ دٍسُ ؿبهل اساضي ػٌگالخي ٍ خبن لخت
( ٍ )94هؼىًَي ( ٍ )92ونتشيي آىّب ثِجض آة ؿبهل جٌگل هتشاون ( ٍ )60هشتـ
دسجِ يه ( )61ثَدًذ .استفبؿ سٍاًبة دس وبسثشيّبي هختلف ٍ هجوَؿ استفبؿ سٍاًبة دس
ػبل  11/38( 1390هيليهتش) ًؼجت ثِ ػبل  9/8( 1375هيليهتش) افضايؾ يبفتِ اػت
وِ هيتَاًذ ثخـي اص آى ًبؿي اص تخشيت ٍ تغييش وبسثشي اساضي ثبؿذ .اػتفبدُ اص اثضاس
 ArcCN-Runoffدلت ثشآٍسدّب سا دس ثشآٍسد پتبًؼيل تَليذ سٍاًبة ثش حؼت ؿوبسُي
هٌحٌي افضايؾ هيدّذ .دس ايي ساػتب جَادي ٍ ّوىبساى (ً )1390يض ًتيجِ گشفتٌذ وِ
دس ثشآٍسد استفبؿ سٍاًبة اػتفبدُ اص اثضاس  ArcCN-Runoffدس حَضِي آصادسٍد ًؼجت ثِ
سٍؽ هقوَل اص دلت ثبالتشي ثشخَسداس اػتّ .نچٌيي هحوذي ٍ ّوىبساى (ً )1390يض
دس وبسثشد اثضاس  ArcCN-Runoffجْت تْيِي ًمـِي ؿوبسُي هٌحٌي ٍ استفبؿ سٍاًبة
ًتيجِ گشفتٌذ وِ ثشآٍسد سٍاًبة ثب ؿبخق تغبثك  0/98داساي دلت لبثل لجَلي اػت .لزا
اثضاس هزوَس ضوي افضايؾ دلت دس تقييي  CNآثخيض ،ثب ػشفت ثخـيذى ثِ هشاحل وبس،
هيتَاًذ دس هغبلقبت ٍ هذلػبصي ّيذسٍلَطيه وبسثشد داؿتِ ثبؿذ .خغبي ًؼجي ثشآٍسد
سٍاًبة دس ّش دٍ دٍسُ ثِّن ًضديه ٍ ًؼجتبً ون (حذٍد  10دسكذ) هيثبؿذ ٍ ثِفجبستي
سٍؽ ٍ اثضاس ثِوبس سفتِ سٍاًبة سا ثب كحت حذٍد  90دسكذ دس ّش دٍ دٍسُ اسصيبثي وشدُ
اػت ٍ هيتَاًذ ثشاي اسصيبثي ٍ ثشآٍسد سٍاًبة حبكل اص تغييشات وبسثشي ثِوبس ثشدُ ؿَد.
پيـٌْبد هيؿَد وِ اثضاس  ArcCN-Runoffاص عشيك اجشاي ػشيّبي صهبًي ثبسؽ ٍ
دخبلت دادى فبوتَسّبي ثيؾتش دس تقييي ؿوبسُي هٌحٌي ٍ سٍاًبة تَػقِ دادُ ؿَد ٍ
دس ػبيش حَضِّبي آثخيض هَسد اػتفبدُ ٍ آصهَى لشاس گيشدّ .نچٌيي ،تَاثـ ٍ اثضاسّبيي
هـبثِ ثشاي ػبيش سٍؽّبي ثشآٍسد سٍاًبة (هـبثِ  ArcCNثشاي سٍؽ  )SCSعشاحي ٍ
اسائِ ؿَد.
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