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 ذُ يچى

 يثِ آة ثحشاً يآة، دػتشػ يؾ تمبضبيجِ افضايٍ دس ًت يثـش يّب تيت ٍ فقبليؾ جوقيثب افضا

ي يلَاً يگشدد. ثشسػ يذُ هيچيذاس پياػتفبدُ پب يهٌبثـ آة ثشا يضيس ٍ ثشًبهِ يبثيؿذُ ٍ اسص 

هٌبثـ  يضيسذاس ٍ ثشًبهِيپب يتَػقِ يثشا يت ٍ اسصؽ فوليهذت سٍاًبة اّو يٍ عَالً يىيٌبهيد

ٌِ، يبس پشّضيآى ثؼ شييگ اًذاصُ هشػَم ّبي گش دس ساثغِ ثب سٍاًبة، سٍؽيد يآة داسد. اص ػَ

 يثشا ArcCN-Runoffكحت اثضاس  يبثيّؼتٌذ. ّذف اص پظٍّؾ حبضش اسص هـىل ٍ شيگ ٍلت

 يًمـِ يتْيِ يثبؿذ. ثشا يض ّشاص هيآثخ يحجن ٍ استفبؿ سٍاًبة دس حَضِ يًِمـ يِيتْ

ل يِ ٍ تحليهَسد پشداصؽ ٍ تجض 1390ٍ  1375 يّب لٌذػت ػبل ش هبَّاسُي، تلبٍياساض يوبسثش

حبػجبت ثبسؽ ػبالًِ ثب اػتفبدُ اص ـِ ٍ هيه خبن تْيذسٍلَطيّ يّب گشٍُ يلشاس گشفت. ًمـِ

هختلف اًجبم ؿذ. جْت  يّب ػبل يحَضِ ثشا يهحذٍدُ يّب ؼتگبُيثبسؽ اسٍصاًِ  يّب دادُ
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ٍ اثضاس  SCS( ٍ ثشآٍسد حجن ٍ استفبؿ سٍاًبة اص سٍؽ CN) يهٌحٌ يؿوبسُ يًمـِ يتْيِ

ArcCN-Runoff ظ يدس هحGIS يّب ثب اػتفبدُ اص دادُ ياػتفبدُ ؿذ. ػپغ سٍاًبة هـبّذات 

ت كحت يِ اًجبم گشفت. دس ًْبيبى پبيجش يجِ ٍ جذاػبصػٌگ هحبػ ؼتگبُ وشُيا يسٍصاًِ دث

ثشآٍسد  يًؼج يج خغبيذ. ثشاػبع ًتبيگشد يبثياسص يًؼج يثب ثشآٍسد دسكذ خغب يسٍاًبة ثشآٍسد

ثبؿذ ٍ اثضاس  يدسكذ( ه 10ه ٍ ًؼجتبً ون )يّن ًضد ثِ 1390ٍ  1375سٍاًبة دس ّش دٍ دٍسُ 

تَاًذ  يسكذ دس ّش دٍ دٍسُ ثشآٍسد وشدُ اػت ٍ هد 90وبس سفتِ، سٍاًبة سا ثب كحت حذٍد  ثِ

 وبس ثشدُ ؿَد. ٍ ثشآٍسد سٍاًبة ثِ يبثياسص يثشا

 .Arc-CN Runoff ،ياساض يوبسثش، SCSي سٍاًبة، سٍؽ يتخو :يذيولوات ول

 

 همذهِ

هٌبثـ آة ٍ اػتفبدُ  يضيس ٍ ثشًبهِ يبثياػتفبدُ اص آة ٍ تقذد وبسثشاى، اسص يؾ تمبضبيافضا

ثحشاى  ثِ (. ثب تَج2012ٍِ ّوىبساى،  1ىبسجًَبيًوَدُ اػت )هبل يص آى سا ضشٍسذاس ايپب

 اص ي هٌبثـيا اص ٌِيثْ اػتفبدُ ٍ آة حفؼ هٌبثـ ضي دسيس لضٍم ثشًبهِ آة، يجْبً

استجبط  ي(. هغبلق1391ٍِ ّوىبساى،  يسٍد )حؼٌ يؿوبس ه ثِ تَػقِ يّب ي ثشًبهِيتش هْن

ه يذسٍلَطيـّ يضيس شًبهِـسٍاًبة، اػبع ث يشات هىبًييغٍ ت يـبّيگ شات پَؿؾييي تغيث

 يّب ٌذيض ثشاػبع وٌتشل فشآيت آثخيشي(. هذ2011، 2يىبلپبًب ٍ تبًَؿىَدياػت )ثبث

ت ياّو يعَس فوذُ سٍاًبة، داسا  افتذ ٍ ثِ يوِ دس آى اتفبق ه يهتقذد يىيذسٍلَطيّ

ذ سٍاًبة يٌذ تَليفشآ(. 2016ٍ ّوىبساى،  4؛ لگبدن2012، 3ييي ٍ فٌگيي) اػت يا ظُيٍ

ثبؿذ  يّب ه ي آىيتش اص هْن يىي ياساض ياػت وِ وبسثش يهتقذد يش فبوتَسّبيتحت تأث

ثش  ياساض يش وبسثشيدس استجبط ثب تأث يهتقذد يّب (. پظٍّؾ2015، 5وبيىَهبس ٍ سي)ػبج

 يػغٍِا  حَضِ، ثِ يىيذسٍلَطيّ يّب ٌذيش آى ثش فشآيه كَست گشفتِ تأثيذسٍلَطيسفتبس ّ
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گش اثجبت ؿذُ اػت يي اص عشف ديه ػَ ٍ ًَؿ پَؿؾ صهيش ٍ تقشق اص ياستجبط آى ثب تجخ

شي يگ گش اًذاصُيد عشف (. اص2015وب، يوَهبس ٍ س ي؛ ػبج2012ٍ ّوىبساى،  1سا چِي)ف

ّبي  ؼتگبُيا شاى ووجَديا ضيآثخ ّبي تش حَضِ ؾيث دست ٍ اػ شيگ ٍلت ٌِ ٍيسٍاًبة، پشّض

 هؼبئل جذي اص ٌبىياعو لبثل ٍ وبهل يّب دادُ داسد. ٍجَد ب سٍاًبةي ؽثبس شييگ اًذاصُ

ثبؿذ  يه يضداسيآثخ ّبي عشح ، هٌبثـ آة ٍيذسٍلَطيّ ثِ هشثَط يّب پظٍّؾ دس

 يّب دادُ ِيتْ ض ثشاييً RSٍ GIS اص  اػتفبدُ ي ساػتب،ي(. دس ا1394، يٍ هضثبً ي)حجبص

؛ 2017، 2ذي؛ كبلح ٍ حو2016وىبساى، ٍ ّ يثبً يآة ضشٍست داسد )احوذ ِ هٌبثـيپب

ّب دس  ي سٍاًبة حَضِيتخو يثشا GIS  ٍRS(. اهشٍصُ وبسثشد 2018، 3ذسيوَسع ٍ اؿٌب

؛ 2013ٍ ّوىبساى،  5ي؛ پبچش2010 ،4ييبفتِ اػت )جبيؾ يش افضايّبي اخ ػبل

ّب،  ؼتيذسٍلَطيّ ياػبػ يّب اص چبلؾ يىي(. 2017ذ، ي؛ كبلح ٍ حو2014، 6پبًْبلىبس

ي سٍؽ يتش جيداسد. سا يذيًمؾ ول يفوشاً يّب ثبؿذ وِ دس عشح يسٍاًبة ه يآٍسد ووثش

الًذُ ٍ يگ ي؛ غفبس1394، يٍ هضثبً ياػت )حجبص SCS، سٍؽ يثشآٍسد سٍاًبة ػغح

، دلت ٍ SR  ٍSIRهبًٌذ  ييّب يآٍس ( وِ دس كَست اػتفبدُ اص في1395ّوىبساى، 

(. دس 2017ذ، ي؛ كبلح ٍ حو2014ىبساى، ٍ ّو 7بثذ )وَػتبچي يؾ هيآى افضا ييوبسا

ض هغبلقبت هتقذد كَست گشفتِ يً ArcCN-Runoffثشآٍسد سٍاًبة ثب وبسثشد اثضاس  يٌِيصه

؛ 2004، 8ذ ؿذُ اػت )طاى ٍ َّاًگيج آى تأويًتب يوو يبثيوِ ثش اػتفبدُ ٍ اسص

ثِ ثشآٍسد ( 1390ٍ ّوىبساى ) يي ساػتب جَادي(. دس ا1395الًذُ ٍ ّوىبساى، يگ يغفبس

 يدس حَضِ ArcCN-Runoffثب اثضاس  يهٌحٌ ياستفبؿ سٍاًبة ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ؿوبسُ

هتش  يليه 18/3استفبؿ سٍاًبة، هتَػظ سٍاًبة حَضِ  يآصادسٍد پشداختٌذ. ثشاػبع ًمـِ

 هتش( اص دلت ثبالتشي ثشخَسداس اػت. يليه 98/3هقوَل )  اػت وِ ًؼجت ثِ سٍؽ
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ٍ  SIGSIRافضاس  ن اص ًشميسٍاًبة هؼتم ي( جْت هحبػج1390ٍِ ّوىبساى ) يهحوذ

 ي استفبؿ سٍاًبةييض جْت تقيً ArcCN-Runoffاػتفبدُ وشدًذ. اثضاس  NRCS-CNسٍؽ 

جْت ثشآٍسد سٍاًبة ثب  GIS  ٍArcCN-Runoffذ ٍ هـخق ؿذ وِ ياػتفبدُ گشد

(، سٍاًبة 1391) يآصاد ٍ پَسو ياػت. افـبس يدلت لبثل لجَل يداسا 98/0ؿبخق تغبثك 

وشدًذ ٍ ًـبى دادًذ وِ  يشيگاًذاصُ SCSؿْش سؿت سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  يػغح

الة ٍ سٍاًبة يحجن ػ يتش، داسا ؾيشلبثل ًفَر ثيثب دسكذ هؼبحت غ يّب شحَضِيص

 يِيسا جْت تْ ArcCN- Runoffاثضاس  2004دس ػبل  طاى ٍ َّاًگ ثبؿٌذ. يتش ه ؾيث

ج آًْب ًـبى يوبس ثشدًذ. ًتب ثِ يبلت وبًضايا يٍ سٍاًبة دس حَضِ يهٌحٌ يؿوبسُ يًمـِ

 ًؾش ك دسيذ اص عشيذ ثَدُ ٍ ثبيبس هفيداد وِ اثضاس هزوَس جْت حفبؽت هٌبثـ آة ثؼ

( 2013ٍ ّوىبساى ) 1تش دس ثشآٍسد سٍاًبة ثْجَد دادُ ؿَد. داهض ؾيث يگشفتي فبوتَسّب

شلبثل ًفَر يػغَح غ يًمـِ يِيْه، ثِ تيدس ثلظ 2ي ًتيض وليآثخ يدس حَضِ

شلبثل ًفَر ثِ يؾ ػغَح غيثب افضا يبى تَػقِ ؿْشيپشداختٌذ ٍ ًـبى دادًذ وِ ُ دس جش

بفتِ يؾ يدسكذ افضا 5/9ضاى يػبل، سٍاًبة ثِ ه 17 يدسكذ، ع 2/29تب  4/25ضاى يه

 GISي اص يچٌ ّن بفتِ اػت.يدسكذ وبّؾ  5/1ش ٍ تقشق يوِ تجخ ياػت، دس كَست

 ين ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ؿوبسُيدػت آٍسدى سٍاًبة هؼتم ِ اعالفبت الصم دس ثِيتْ جْت

تَاًذ  ي، هيهىبً يّب ليثش تحل يهجتٌ ياػتفبدُ اص اثضاسّباػتفبدُ ؿذُ اػت.  يهٌحٌ

 يي ساػتب، اثضاسّبيؾ دّذ. دس ايسا افضا يش سٍاًبة ػغحيػشفت ٍ دلت ثشآٍسد همبد

 ياساض يش دس وبسثشييٍ تغ ياًؼبً يّب تياص فقبل يشات ًبؿاث يٌيث ؾيتَاًذ دس پ يهزوَسه

شد. ّذف اص پظٍّؾ حبضش اسصيبثي اثضاس يبت سٍاًبة هَسد اػتفبدُ لشاس گيثش خلَك

ArcCN-Runoff  دس هحيظGIS تغييشات  يٍ همبيؼِ يدس ثشآٍسد هيضاى سٍاًبة ػغح

ّشاص دس اػتبى هبصًذساى  آثخيض يِضدس حَ ياساض يش وبسثشييصهبًي تغ يآى دس دٍ ثبصُ

 ثبؿذ. هي
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 ّا هَاد ٍ رٍش

 هَرد هطالعِ يهٌطمِـ 

 25΄ ييبيجغشاف يلَهتشهشثـ دس هحذٍدُيو 09/4014ض ّشاص ثب ٍػقت يآثخ يحَضِ

دس جٌَة اػتبى  يفشم ؿوبل 36˚ 13΄تب  35˚ 26΄ٍ  يعَل ؿشل 52˚ 21΄تب  51˚

هتشهىقت ثش  10/31 يَػظ آثذّي حَضِ ثب هتي(. ا1هبصًذساى ٍالـ ؿذُ اػت )ؿىل 

 يذ. هتَػظ همذاس ثبسًذگيآ يي سٍدخبًِ دس اػتبى هبصًذساى ثِ حؼبة هيتش ِ، پشآةيثبً

 1069ي همذاس يتش ؾيحَضِ تب ث يهتش دس ثخؾ هشوض يليه 302همذاس  ػبالًِ اص

ش يػبالًِ ٍ تجخ ياػت. هتَػظ دهب حَضِ دس حبل ًَػبى يهتش دس لؼوت ؿشل يليه

 ثبؿذ.  يهتش ه يليه 1300گشاد ٍ  يدسجِ ػبًت 8ت ثشاثش يتشت ض ثِيػبالًِ ً

 
 راىيهَرد هطالعِ در استاى هازًذراى ٍ ا يّا ٍ هٌطمِ ستگاُيت ايهَلع (1)ضىل 

وه ـٍ ثب و Arc-CN Runoffَػظ اثضاس ـشآٍسد سٍاًبة تـي پظٍّؾ، كحت ثـدس اي

هَسد  1390ٍ  1375 يّب دس ػبل ييبيغشافـاعالفبت ج يػٌجؾ اص دٍس ٍ ػبهبًِ



 

 

 

 

ٍ  1375 يّب بلـ)ػ يدٍ دٍسُ يشـوبسث يًمـِ يِيْـشفت. جْت تـشاس گـل يبثياسص

 يٌذػـّ يذ. جْت سفـ خغبيشدـفبدُ گـاػت 7لٌذػت  يا هبَّاسُ يّب ( اص داد1390ُ

اص سٍؽ تغبثك ٌّذػي ّوشاُ ثب سفـ اثش جبثجبيي ًبؿي اص پؼتي ٍ  يا ش هبَّاسُيتلبٍ

ّب،  آثشاِّ يي سٍؽ ثب وبسثشد ًمـِيٌذ اي(، اػتفبدُ ؿذ. فشاOrthorectificationثلٌذي )

 يش ثب خغبياًجبم ٍ تلبٍ PCI Geomaticaافضاس  ظ ًشميهٌغمِ دس هح DEMّب ٍ  جبدُ

RMS يثٌذ ش، اص سٍؽ عجمِيل تلبٍيتحل  ٍ   ِيتجض يح ؿذًذ. ثشايىؼل تلحيه پيش يص 

 ,PCAB4-B7, B2-4) يت ثبًذيي تشويتوبل ٍ ثْتشتن حذاوثش احيؿذُ ٍ الگَس  ًؾبست

SAVIب ٍ يفبكلِ ثبتبچبس يبسّبيثب اػتفبدُ اص هق يت ثبًذيي تشويذ. ثْتشي( اػتفبدُ گشد

 1375ش ػبل يعجمِ دس تلَ 9 يّبي تقليوي ثشا ًوًَِ .ل ؿذُ، اًتخبة ؿذيتجذ ييٍاگشا

ثبك ٍ جٌگل  ـ4آة  ـ3 يصساف ـ2 يهؼىًَ ـ1 :ي ؿذًذ. عجمبت هزوَس ؿبهلييتق 1390ٍ 

 ـ9ن يهشتـ ٍ د ـ8هشتـ دسجِ دٍ  ـ7ه يهشتـ دسجِ  ـ6جٌگل هتشاون  ـ5 تشاون ون

 يّب ًيض ثب اػتفبدُ اص ًمـِ ثٌذي ٍ خبن لخت ثَدًذ. كحت عجمِ يػٌگالخ ياساض

 هختلف( هَسد اسصيبثي لشاس گشفت. يّب يًمغِ اص وبسثش 530اي )ؿبهل  ٍالقيت صهيٌي ًمغِ

 يّبي صسافت آثي ٍ دين، دس ايي تحميك هٌؾَس اص وبسثش تفىيه وبسثشيدس خلَف 

دليل تـبثِ عيفي خيلي صيبد ثب  كَست جذا اسائِ ؿذ. اهب وبسثشي دين ثِ صسافت آثي ثِ

هشتـ دس ًؾش -كَست وبسثشي دين ثشخي اساضي هشتقي، ّوشاُ ثب ايي اساضي هشتقي ثِ

تشاون ٍ هتشاون  لف اص جولِ جٌگل ونّبي هخت گشفتِ ؿذًذ. تـخيق ٍ تفىيه وبسثشي

ّبي هَجَد ٍ  ّبي تقليوي ثب اػتفبدُ اص ًمبط وٌتشل صهيٌي، ًمـِ ًيض اص عشيك ًوًَِ

كَست گشفتِ اػت. هٌؾَس اص هشتـ دسجِ يه ٍ دٍ ًيض ّوبى  Google Earthتلبٍيش 

ّبي تقليوي هجضا  ثبؿذ وِ اص عشيك ًوًَِ هشتـ ثب پَؿؾ گيبّي خَة ٍ هتَػظ هي

 تَػظ ًمبط وٌتشل صهيٌي تفىيه ؿذًذ.

 يّبي هختلف اًجبم گشفت. سٍؽ ArcCN   ٍArcGIS( دس اثضاس CN) يًمـِ يِيتْ

 يي سٍاًبة، سٍؽ ؿوبسُيّبي تخو اص سٍؽ يىيداسد.  ؿذت سٍاًبة ٍجَد يثشاي هحبػجِ
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 (SCS) 1تَػظ ػبصهبى حفبؽت خبن 1954ي سٍؽ دس ػبل يثبؿذ وِ ا يه يهٌحٌ

بص ثِ هحبػجِ تلفبت يب سٍاًبة ًيي ثبسؽ هبصاد ييتق ي، ثشاSCSدس سٍؽ ؿذ. ـٌْبد يپ

هَسد  GISثش  يهجتٌ يىيذسٍلَطيّبي ّ ش تَػقِ هذليّبي اخ ثبؿذ. دس دِّ يه (Sثبسؽ )

اػت  ArcCN-Runoffي اثضاسّب ياص ا يىيتَجِ هحممبى ٍ داًـوٌذاى لشاس گشفتِ اػت، 

 SCSي استفبؿ ٍ حجن سٍاًبة ثشاػبع سٍؽ ييق( جْت ت2004وِ تَػظ طاى ٍ َّاًگ، )

ٍ سٍاًبة ثشاي ّش  يهٌحٌ يؿوبسُ يي اثضاس هحبػجِيّبي ا يظگياسائِ ؿذُ اػت. اص ٍ

 يّب هختلف دس گشٍُ يّبيوبسثش يهٌحٌ يكَست جذاگبًِ اػت. ؿوبسُ گَى ثِ يپل

ي يي( تق1997، 2ؼتبيليهتفبٍت ثب اػتفبدُ اص جذاٍل اػتبًذاسد هشثَعِ )ٍاً يىيذسٍلَطيّ

 يّب ػبل ياساض يوبسثش يّب ، ًمـِيهٌحٌ يؿوبسُ يًمـِ يِيتْ يؿذًذ. ػپغ ثشا

 يضداسيآثخ يياجشا يليه حبكل اص هغبلقبت تفليذسٍلَطيّ يّب هختلف ٍ ًمـِ گشٍُ

ضاى يهختلف، هحبػجبت ه يّب ؿذًذ. جْت ثشآٍسد سٍاًبة دس ػبل يپَؿبً حَضِ، ّن

 يّب ؼتگبُيثبسؽ سٍصاًِ ا يّب افضاس اوؼل ٍ ثب اػتفبدُ اص دادُ ػبالًِ دس ًشم يثبسًذگ

(. 1ػٌگ اًجبم ؿذ )ؿىل  وال، پلَس، ثلذُ ٍ وشُ پٌجبة، ًوبسػتبق، گت يػٌج ثبساى

ّش دٍ دٍسُ  يهختلف ثب ٍسٍد هتَػظ ثبسؽ ػبالًِ ثشا يّب ػپغ ثشآٍسد سٍاًبة ػبل

استفبؿ ٍ  يجبم گشفت ٍ ًمـِاً ArcCNظ يدس هح SCS( ثب سٍؽ 1390ٍ  1375) يآهبس

ٍ  يؼِ ثب سٍاًبة ثشآٍسديذ. جْت همبيگَى هحبػجِ گشد يّش پل يحجن سٍاًبة ثشا

ؼتگبُ يدػت )ا يييؼتگبُ پبيا يسٍصاًِ دث يّب كحت آى، ثب اػتفبدُ اص دادُ يبثياسص

دس  1390ٍ  1375 يّب ػبل يَى هتشهىقت ثشايليػٌگ(، هجوَؿ سٍاًبة ػبالًِ ثِ ه وشُ

ِ ٍ سٍاًبة يبى پبيؿبهل جش يوِ سٍاًبة هـبّذات يذ. دس حبلياوؼل هحبػجِ گشد ظيهح

لتش ياص سٍؽ ف يِ اص سٍاًبة ػغحيبى پبيجش يي جْت جذاػبصياػت ٍ ثٌبثشا يػغح

ي سٍؽ ثب تَجِ ثِ يلتش دس ايت فيذ. ضشيت هختلف اػتفبدُ گشديثب ضشا 3يثشگـت يفذد

( 1392ٍ ّوىبساى،  ي؛ توؼى1391ٌٍ ّوىبساى،  ياًجبم ؿذُ )حؼٌ يّب پظٍّؾ

                                                           
1- Soil Conservation Service (SCS) 

2- Wanielista  

3- Recursive Digital Filter (RDF) 



 

 

 

 

عَس جذاگبًِ   ت ثِيي ضشايه اص ايدس ًؾش گشفتِ ؿذ ٍ ثب ّش  975/0ٍ  95/0، 925/0

، دس 925/0ت يج حبكل اص ضشيل تغبثك ًتبيدل  ت ثِيذ. دس ًْبيِ ثشآٍسد گشديبى پبيجش

ت ذ. ثشاي ػٌجؾ خغب هقوَالً اص ووييت اػتفبدُ گشديي ضشيّب اص ا ليِ ٍ تحليتجض

ثب  يكحت سٍاًبة ثشآٍسد يبثياسص يض ثشايي پظٍّؾ ًيؿَد. دس ا خغبي ًؼجي اػتفبدُ هي

صادُ ٍ ّوىبساى،  ي؛ هلغف2007ٍ ّوىبساى،  يبػيتَجِ ثِ هغبلقبت هحممبى )هَس

 ذ. ي( اػتفبدُ گشد1) يٍ دسكذ آى عجك ساثغِ يًؼج ي( اص سٍؽ خغب1388

 (1)ي ساثغِ 
 

 ثبؿذ. يسٍاًبة ه يدادُ هـبّذات سٍاًبة ٍ  يدادُ ثشآٍسد  (1ي )ساثغِوِ دس 

 واربري اراضي  يًمطِـ 

ؿبهل اي ) ٍالقيت صهيٌي ًمغِ يّب ثب اػتفبدُ اص ًمـِ ثٌذي كحت عجمِ يبثيج اسصيًتب

 Googleشي، تلبٍيذاًيه يّب هختلف ٍ حبكل اص ثشداؿت يّب يًمغِ اص وبسثش 530

Earth ً ًٍِـبى داد وِ كحت ولي ٍ ضشيت وبپب اص هٌغمِ(  يهَجَد ثخـ يوبسثشي  مـ

 88/0دسكذ ٍ  90ّب ثشاثش  ّبي اكلي ٍ ؿبخق ثب الگَسيتن حذاوثش احتوبل ٍ تشويت ثبًذ

( 1ٍ دس جذٍل ) 1390ٍ ػبل  1375ػبل  يوبسثش ي( ًمـ3ِ( ٍ )2ثَدًذ. دس ؿىل )

 اػت.  اسائِ ؿذُ 1390ٍ  1375 يّب ّب دس ػبل يدسكذ هؼبحت ّش وذام اص وبسثش
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 سٌگ ستگاُ ورُيدست ا باال يدر هحذٍدُ 1375سال  ياراض يواربر ي( ًمط2ِضىل )

 
 سٌگ ستگاُ ورُيدست ا در هحذٍدُ باال 1391سال  ياراض يواربر ي( ًمط3ِضىل )



 

 

 

 

 س ّرازيآبخ يدر حَضِ 1391ٍ  1375 يّا هختلف در سال يّا ي( درصذ هساحت در واربر1جذٍل )

 )%( 1391درصذ هساحت در سال  )%(1375درصذ هساحت در سال  يًام واربر يوذواربر

 43/15 4/10 ٍ خبن لخت يػٌگالخ 1

 15/0 38/0 يصساف 2

 04/6 01/7 جٌگل هتشاون 3

 46/2 52/1 ثبك -جٌگل ون تشاون  4

 74/62 78/48 نيد -هشتـ 5

 65/4 72/14 هيهشتـ دسجِ  6

 31/7 16/16 ِ دٍهشتـ دسج 7

 1 36/0 يهؼىًَ 8

 22/0 67/0 يآث يّب پٌِْ 9

ن دس ّش يهشتـ ٍ د يؿَد وِ وبسثش ي( هـبّذُ ه1( ٍ جذٍل )2ج ؿىل )يثشاػبع ًتب

 يي دسكذ هؼبحت ثَدُ ٍليتش ؾيث يّب داسا يوبسثش يِيًؼجت ثِ ثم يآهبس يدٍ دٍسُ

، هشتـ يصساف يوِ وبسثش يس حبلثبؿذ. د يه 1390( دس ػبل 74/62ي دسكذ آى )يتش ؾيث

ًؼجت ثِ ػبل  1390دس ػبل  يآث يّب ه ٍ دسجِ دٍ، جٌگل هتشاون ٍ پٌِْيدسجِ 

 يتَاًذ ػبخت ٍ ػبص ٍ ؿخن اساض يل آى هي(، وِ دل3اًذ )ؿىل  ذا وشدُيوبّؾ پ 1375

 هَسد هغبلقِ ثبؿذ.  ين دس هٌغمِيد

 خان هيذرٍلَشيّ ّاي گرٍُ يًمطِـ 

ل تَليذ ي)پتبًؼ Aگشٍُ  4ذ سٍاًبة ثِ يخبن ثشاػبع تَاى تَل يىيلَطذسٍيّ يّب گشٍُ

 يؿًَذ. اعالفبت ًمـِ ل تَليذ سٍاًبة صيبد( تمؼين هيي)پتبًؼ Dسٍاًبة ون( تب 

 يياجشا يليض دس لبلت هغبلقبت تفليخبن هَسد اػتفبدُ ً يىيذسٍلَطيّ يّب گشٍُ

 ( اسائِ ؿذُ اػت.4حَضِ دس ؿىل ) يضداسيآثخ
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 س ّرازيآبخ يهَرد هطالعِ حَضِ يه خان در هحذٍدُيذرٍلَشيّ يّا گرٍُ ي( ًمط4ِ)ضىل 

ت ثشاثش يتشت  ثِ B ،C  ٍD ( ؿبهل ػِ گشٍُ 4ه )ؿىل يذسٍلَطيّ يّب گشٍُ يًمـِ

ثب تَاى  ييّب دس خبن Bه يذسٍلَطيثبؿذ. گشٍُ ّ يه هٌغمِ دسكذ 40ٍ  5/44، 5/15ثب 

هَسد ي دس هٌغمِ يَسد هغبلقِ ٍجَد داسد، اص عشفه يذ سٍاًبة ون دس هٌغمِيتَل

اًذ وِ داس لشاس گشفتِتيجٌگل اوثشاً دس هٌبعك ًؼجتبً ؿ يثب وبسثش ييّب هغبلقِ، ثخؾ

 يّب يٍ وبسثش يهٌحٌ يؿوبسُ يؿَد. ًمـِ يبد هـبّذُ ًويض فوك صيتىبهل هٌبػت ٍ ً

 .اػت   ( ًـبى دادُ ؿذ5ُدس ؿىل ) 1390هتٌبؽش آى دس ػبل 

 
 س ّرازيآبخي در حَضِ 1391در سال   هتٌاظر آى ياراض يّا ٍ پَضص يضوارُ هٌحٌ ي( ًمط5ِضىل )



 

 

 

 

ٍ  6/79ت ثشاثش ثب همذاس يتشت  ، ث1390ٍِ  1375ّب دس ػبل  يهٌحٌ يي ؿوبسُيبًگيه

 دسكذ هٌغمِ 3/47ٍ  5/51ت يتشت  ، ث1390ٍِ  1375 يّب ثبؿذ. دس ػبل يه 6/81

 يػٌگالخ ي، اساضيآث يّب جض پٌِْ  ّب ثِ يوبسثش ي)ؿبهل ّوِ 80 تب 50 ييث CNداساي 

 80 اص ؾيث CN دسكذ هٌغمِ داساي 4/52ٍ  8/47( ٍ يهؼىًَ يٍ خبن لخت ٍ اساض

ثبؿٌذ.  يه( هي، جٌگل پشتشاون ٍ هشتـ دسجِ يآث يّب جض پٌِْ  ّب ثِ يوبسثش ي)ّوِ

ؼتگبُ ثِ هشوض حَضِ )ًوبسػتبق( دس ياي يتش هيضاى ثبسؽ ػبالًِ ًضديج، هيثشاػبع ًتب

ك يي تحميهتش ثَد. چَى دس ا يليه 7/395ٍ  430ت ثشاثش يتشت  ثِ 1390ٍ  1375ػبل 

ؿذ  يًؾش ثَدُ اػت، لزا ػق شات سٍاًبة هذييتغ يبثيثشآٍسد ثبسؽ ٍ اػتفبدُ اص آى دس اسص

شات ييتغ ،يي حؼبثيبًگيثشآٍسد ثبسؽ اػتفبدُ ؿَد. دس سٍؽ ه يّب وِ اص ّوِ سٍؽ

فىغ فبكلِ، فمظ ثش اػبع  يي دس سٍؽ ٍصًيچٌ ؿَد، ّن يلحبػ ًو ياستفبؿ ٍ تَپَگشاف

شات ييٌگ، تغيجي، دس سٍؽ وشيؿَد. اص عشف يّب ثشآٍسد ثبسؽ اًجبم ه ؼتگبُيي ايفبكلِ ث

ي ثبسؽ يبًگيؿَد. ه يٍ ٍضقيت تَپَگشافي ثشآٍسد ه يشات استفبفييثبسؽ ثش اػبع تغ

هقىَع  يٍصً يبثي ٍ دسٍى يي حؼبثيبًگيه يّب حَضِ ثب سٍؽ يدُهحذٍ يّب ؼتگبُيا

ٍ دس ػبل  1/486ٍ  4/424، 2/486ثشاثش  1375 ت دس ػبليتشت ٌگ ثِيجيفبكلِ ٍ وش

 ثَدًذ.  5/521ٍ  6/514، 5/521ثشاثش ثب  1390

 ارتفاع رٍاًاب  يًمطِـ 

( آٍسدُ 6ؿىل ) دس 1375هتٌبؽش آى دس ػبل  يّب ياستفبؿ سٍاًبة ٍ وبسثش يًمـِ

ؿَد وِ استفبؿ سٍاًبة دس  ي( هـبّذُ ه2( ٍ جذٍل )6ج ؿىل )ياػت. ثشاػبع ًتب ؿذُ

ي ٍ يتش ؾيث يٍ خبن لخت ٍ هؼىًَ يػٌگالخ يّب يدس وبسثش 1390ٍ  1375 يّب ل ػب

 ش ثَدُ اػت. يي همبديتش ون يه داسايجٌگل ٍ هشتـ دسجِ  يدس وبسثش
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 ّراز يهتٌاظر آى در حَضِ يّا يٍ واربر 1375براساس باراى سال ارتفاع رٍاًاب  ي( ًمط6ِضىل )

 حجن رٍاًاب  يًمطِـ 

( ٍ 7دس ؿىل ) 1390 هختلف ثشاػبع ثبساى ػبل يّب يحجن سٍاًبة دس وبسثش يًمـِ

 اػت. ( ًـبى دادُ ؿذ3ُجذٍل )

 ّراز در حَضِ 1391ٍ  1375 يّا ل هختلف در سا يّا ي( ارتفاع رٍاًاب در واربر2جذٍل )

 (mm) 1391ارتفاع رٍاًاب سال  (mm) 1375ارتفاع رٍاًاب سال  يًام واربر يوذ واربر

 80/66 45/60 ٍ خبن لخت يػٌگالخ 1

 54/34 21/29 يصساف 2

 73/14 94/11 جٌگل هتشاون 3

 36/22 54/18 ون تشاون ٍ ثبك 4

 20/26 84/21 نيد -هشتـ 5

 26/16 21/13 هشتـ خَة 6

 47/45 37/39 فيهشتـ ضق 7

 47/61 36/54 يهؼىًَ 8



 

 

 

 

 
 ّراز يهتٌاظر آى در حَضِ يّا يٍ واربر 1391( ًمطِ حجن رٍاًاب براساس باراى سال 7ضىل )

 ّراز يدر حَضِ 1391ٍ  1375 يّا سال يهختلف برا يّا ي( حجن رٍاًاب در واربر3جذٍل)

Mm) 1375حجن رٍاًاب  ياراض يواربر وذ 
Mm) 1391حجن رٍاًاب  ( 3

3 ) 

 96/15 39/9 ٍ خبن لخت يػٌگالخ ياساض 1

 05/0 13/0 يصساف 2

 69/1 55/1 جٌگل هتشاون 3

 88/0 53/0 جٌگل ون تشاون ٍ ثبك 4

 4/26 36/17 نيد -هشتـ 5

 36/1 95/3 هيهشتـ دسجِ  6

 39/5 72/9 هشتـ دسجِ دٍ 7

 89/0 27/0 يهؼىًَ 8

 62/52 9/42 هجوَؿ حجن سٍاًبة              

(، 3ٍ جذٍل  7)ؿىل  1390هختلف دس ػبل  يّب يثشاػبع حجن سٍاًبة دس وبسثش

ن، هشتـ دسجِ دٍ ٍ يد-هشتـ يّب يت هشثَط ثِ وبسثشيتشت ي حجن سٍاًبة ثِيتش ؾيث

، ي، صسافيآث يّب ضاى هشثَط ثِ پٌِْيي هيتش ٍ خبن لخت ٍ ون يػٌگالخ ياساض

 1390ه ثَدُ اػت. دس ػبل يدسجِ ، جٌگل هتشاون ٍ ون تشاون ٍ هشتـ يهؼىًَ
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ٍ  يػٌگالخ ين، اساضيد-هشتـ يّب يثِ وبسثش  ت هشثَطيتشت  ي حجن سٍاًبة ثِيتش ؾيث

 ،يتشاون، هؼىًَثِ صسافت، جٌگل ون ضاى هشثَطيي هيتش خبن لخت ٍ هشتـ دسجِ دٍ ٍ ون

 ثبؿذ.  يه ٍ جٌگل هتشاون هيهشتـ دسجِ 

 جيبحث ٍ ًتا

 يِ ٍ رٍاًاب سطحياى پايًاب ول، جررات رٍاييتغ يسِيهماـ 

بى ي(، جش4ٍ جذٍل  8)ؿىل  دٍ دٍسُ يِ ثشايبى پبيثب تَجِ ثِ حجن سٍاًبة ول ٍ جش

تَاى گفت  يؿًَذ. ه يدسكذ اص حجن ول سٍاًبة سا ؿبهل ه 10 يٍ سٍاًبة ػغح 90ِ يپب

ثخؾ  ثبؿذ، لزا يه يٍ هشتق يٌىِ پَؿؾ هٌغمِ غبلجبً اص ًَؿ جٌگليوِ ثب تَجِ ثِ ا

 بثذ.ي يبى هيِ دس هٌغمِ جشيكَست آة پب  بى ثِياص جش يبديص

 
 در حَضِ ّراز 1391سٌگ در سال  ستگاُ ورُيِ در اياى پايذرٍگراف رٍاًاب ول ٍ جري( 8ّضىل )

 سٌگ ستگاُ ورُيدر ا 1391ٍ  1375 يّا در سال يِ ٍ رٍاًاب سطحياى پاي( رٍاًاب ول، جر4جذٍل )

Mm) يرٍاًاب سطح سال
Mmِ )ياى پايجر (3

Mmرٍاًاب ول ) (3
3) 

1375 97/48 93/579 9/628 

1390 8/57 13/704 93/761 

ِ ٍ يبى پبيؿَد وِ سٍاًبة ول، جش ي( هـبّذُ ه4( ٍ جذٍل )8ج ؿىل )يثشاػبع ًتب

ذا وشدُ اػت ٍ سٍاًبة يؾ پيافضا 1375ًؼجت ثِ ػبل  1390دس ػبل  يسٍاًبة ػغح

 يجيبد، رٍة تذسيص يش ثبسًذگياص همبد يتَاًذ ًبؿ يوِ ه ي همذاس اػتيتش ؾيث يول داسا



 

 

 

 

( ٍ داهض ٍ 1391) يآصاد ٍ پَسو يج افـبسيثبؿذ ٍ ثب ًتب شلبثل ًفَر يثشف ٍ ػغَح غ

 ؾ سٍاًبة هغبثمت داسد. يثش افضا يهجٌ (2013ّوىبساى، )

 يصحت رٍاًاب برآٍردـ 

 ( اسائِ ؿذُ اػت.5جذٍل )دس  يضاى خغب دس سٍاًبة ثشآٍسديج حبكل اص هحبػجبت هيًتب

ش دس ّش دٍ دٍسُ يدّذ وِ همبد ي( ًـبى ه5ثشآٍسد سٍاًبة دس جذٍل ) يًؼج يخغب

 اثضاس يفجبست  ب ثِيثبؿذ ٍ  يدسكذ( ه 10ه ٍ ًؼجتبً ون )حذٍد يّن ًضد ( ث1390ٍِ  1375)

 ّؾپظٍ جيدسكذ دس ّش دٍ دٍسُ ثشآٍسد اػت. ًتب 90وبس سفتِ سٍاًبة سا ثب كحت حذٍد  ثِ

 ي( ٍ غفبس1390ٍ ّوىبساى ) ي(؛ جَاد2004طاى ٍ َّاًگ، ) يّب بفتِيحبضش هغبثك 

 ArcCN-Runoffٍ اثضاس  GIS( اػت وِ ًـبى دادًذ وِ 1395الًذُ ٍ ّوىبساى، )يگ 

ي يدس ااػت.  يدلت لبثل لجَل داساي ضيآثخ ّبي اص حَضِ يجْت ثشآٍسد سٍاًبة خشٍج

 33/28 سٍاًبة سا ثشاثش استفبؿثشآٍسد   ي خغبييتش ؾيث (2003ٍ ّوىبساى، ) 1يپبًذساػتب، 

ت يض ضشي( 1390ًٍ ّوىبساى، ) يهحوذي ساػتب، يدس ّودسكذ گضاسؽ وشدًذ. 

 56/0هقوَل سا ثشاثش  يّب ثب سٍؽ يٍ هحبػجبت يي استفبؿ سٍاًبة هـبّذاتيث يّوجؼتگ

ه يذسٍلَطيگشٍُ ّ يّبِ يك اليدس تلف GISاهىبى اػتفبدُ اص  ييچٌ ًوَدًذ. ّن هحبػجِ

 آٍسد.  ياص اؿتجبُ سا فشاّن ه يشيؾ ػشفت ٍ جلَگياهىبى افضا ياساض يخبن ٍ وبسثش

 س ّرازيآبخ يدر حَضِ 1391ٍ  1375 يّا در سال ي( درصذ خطا ٍ صحت رٍاًاب برآٍرد5جذٍل )

 صحت برآٍرد درصذ خطا يًسب يخطا يرٍاًاب برآٍرد يرٍاًاب هطاّذات سال

1375 97/48 93/42 123/0 3/12 7/87 

1390 8/58 67/52 088/0 8/8 2/91 

 گيري ًتيجِ

 خَد ِـث سا هٌغمِ دسكذ 85حذٍد  B  ٍCه يذسٍلَطـيّ يّب ـبى داد وِ گشٍُـج ًيًتب

                                                           
1- Pandey 
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 -هشتـ ّبي يت وبسثشيتشت  ثِ 80 ثبالي يهٌحٌ يؿوبسُ هٌبعك ثب. اًذُ  داد اختلبف 

 يٍ صساف يتشاون، هؼىًَ دٍ، جٌگل ونٍ خبن لخت، هشتـ دسجِ  يػٌگالخ ين، اساضيد

ٍ خبن لخت  يػٌگالخ يّب دس ّش دٍ دٍسُ ؿبهل اساضCNي يسا دس ثشگشفتِ اػت. ثبالتش

( ٍ هشتـ 60جض آة ؿبهل جٌگل هتشاون ) ّب ثِ ي آىيتش ( ٍ ون92) ي( ٍ هؼى94ًَ)

ًبة دس هختلف ٍ هجوَؿ استفبؿ سٍا يّب ي( ثَدًذ. استفبؿ سٍاًبة دس وبسثش61ه )يدسجِ 

بفتِ اػت يؾ يهتش( افضا يليه 8/9) 1375هتش( ًؼجت ثِ ػبل  يليه 38/11) 1390ػبل 

ثبؿذ. اػتفبدُ اص اثضاس  ياساض يش وبسثشييت ٍ تغياص تخش ياص آى ًبؿ يتَاًذ ثخـ يوِ ه

ArcCN-Runoff يذ سٍاًبة ثش حؼت ؿوبسُيل تَليدلت ثشآٍسدّب سا دس ثشآٍسد پتبًؼ 

جِ گشفتٌذ وِ يض ًتي( 1390ًٍ ّوىبساى ) يي ساػتب جَاديذ. دس ادّ يؾ هيافضا يهٌحٌ

آصادسٍد ًؼجت ثِ  يدس حَضِ ArcCN-Runoffدس ثشآٍسد استفبؿ سٍاًبة اػتفبدُ اص اثضاس 

ض ي( 1390ًٍ ّوىبساى ) يي هحوذيچٌ ّن هقوَل اص دلت ثبالتشي ثشخَسداس اػت.  سٍؽ

ٍ استفبؿ سٍاًبة  يهٌحٌ يؿوبسُ يـًِم يِيجْت تْ ArcCN-Runoffدس وبسثشد اثضاس 

لزا  اػت. يدلت لبثل لجَل يداسا 98/0جِ گشفتٌذ وِ ثشآٍسد سٍاًبة ثب ؿبخق تغبثك يًت

ذى ثِ هشاحل وبس، يض، ثب ػشفت ثخـيآثخ CNي ييؾ دلت دس تقياثضاس هزوَس ضوي افضا

ثشآٍسد  يؼجً يه وبسثشد داؿتِ ثبؿذ. خغبيذسٍلَطيّ يػبص تَاًذ دس هغبلقبت ٍ هذل يه

 يفجبست ثبؿذ ٍ ثِ يدسكذ( ه 10ه ٍ ًؼجتبً ون )حذٍد يّن ًضد سٍاًبة دس ّش دٍ دٍسُ ثِ

وشدُ  يبثيدسكذ دس ّش دٍ دٍسُ اسص 90وبس سفتِ سٍاًبة سا ثب كحت حذٍد  سٍؽ ٍ اثضاس ثِ

وبس ثشدُ ؿَد.  ثِ يشات وبسثشييٍ ثشآٍسد سٍاًبة حبكل اص تغ يبثياسص يتَاًذ ثشا ياػت ٍ ه

ثبسؽ ٍ  يصهبً يّب يػش يك اجشاياص عش ArcCN-Runoffؿَد وِ اثضاس  يـٌْبد هيپ

ٍ سٍاًبة تَػقِ دادُ ؿَد ٍ  يهٌحٌ يي ؿوبسُييتش دس تق ؾيث يدخبلت دادى فبوتَسّب

 ييي، تَاثـ ٍ اثضاسّبيچٌ شد. ّنيض هَسد اػتفبدُ ٍ آصهَى لشاس گيآثخ يّب ش حَضِيدس ػب

ٍ  ي( عشاحSCSسٍؽ  يثشا ArcCNشآٍسد سٍاًبة )هـبثِ ث يّب ش سٍؽيػب يهـبثِ ثشا

 اسائِ ؿَد.
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