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 يشهر البيس رواناب راتييتغ بر شهر يکيزيف يتوسعه و ياراض يرکاربرييتغ ريثأت

 (اسدآباد شهر: يمورد مطالعه) NRCS-CN روش از استفاده با
 

 

  4شاد يمهتاب صفر 3يد نوري، حم12*يلدرميرضا ايعل، 1سحر فروتن

 ريدانشگاه مالست، يط زيو مح يعيدانشکده منابع طب، يزداريارشد آبخ يدانش آموخته کارشناس -1

 ريست، دانشگاه ماليزط يو مح يعيدانشکده منابع طبار، يدانش -2

 ريست، دانشگاه ماليط زيو مح يعي، دانشکده منابع طباريدانش -3

 ي، دانشگاه ساريعيو منابع طب يدانشکده علوم کشاورز يزداري، آبخيدکتر -4
 13/10/1331 تأييد نهايي مقاله:    22/11/1331: وصول مقاله

 چکيده

 ير بر رواناب سطحيثأاست که با ت يشهر يزداريآبخدر  کيدرولوژيک چالش هي ياراض ير کاربرييتغ

 يار ماهوارهيسنجش از دور و استفاده از تصاو يهاکيدهد. تکن يـر مييع آب را تغـت منابيريمد يهاروش

ق ين تحقيانجامد. در ايب يشهر يهات حوزهيريو مد يعيع در مطالعات منابع طبيتواند به بهبود و تسريم

ستم اطالعات يک، سيدرولوژيه يسازو رواناب حوزه با استفاده از مدل يگسترش شهرر يمقاد يرابطه

 يهاشهرستان اسدآباد از داده ياراض يکاربر ينقشه يهيته يشد. ابتدا برا يو سنجش از دور بررس ييايجغراف

ETMو  TM يهاسنجنده يرقوم
، 1332 يهابهشت در ساليماه ارد 1و  5 يهالندست يماهواره +

برآورد رواناب  يثر احتمال و براـنظارت شده از روش حداک يدـبنطبقه ياستفاده شد. برا 2114، 2112

، ياراض يکاربر يهااستفاده شد. سپس نقشه(NRCS-CN)  يس حفاظت منابع مليسرو، روش يسطح

 يشهر يمساحت کاربرش يج نشان داد که با افزايم شد. نتايو ارتفاع رواناب محاسبه و ترس يشماره منحن

ش داشته يدرصد افزا 0/15تا  يرات رواناب سطحييدرصد و تغ  35/4 زانيبه م 2114تا  1332از سال 

ک شهر کوچک قابل مالحظه ين حجم رواناب در يمکعب خواهد بود که امتر 351معادل  ياست. که حجم

 و بعضاً خطرناک است.  

 يک، رواناب سطحيدرولوژيه يسازروابط بارش رواناب، مدل :يديکلمات کل

                                                           
 E-mail:Ildoromi@gmail.com                                                                              (مسئول يسندهينو) 1*
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 مقدمه -1

 از موضوعات يشهر يآبخيزها درها آنهاي سطحي ناشي از مديريت نزوالت جوي و رواناب

براي اعمال مديريت  .(08: 2112و همکاران،  1است )جانسون يز شهريت آبخيريمهم مد

از آن اجتناب ناپذير  يمسائل ناش و يکيزيرات فييزيست شهري شناخت تغ منابع محيط

ي توسعه زايش سطوح نفوذ ناپذير ناشي ازـ(. اف1: 2111، 2پوريان و حجي)لگز باشديم

حجم کل رواناب  شيافزاجه يحوضه و در نت يموجب کاهش نفوذپذير ،هارشه يکيزيف

، ي(. از مسائل مهم توسعه شهر32: 2111و همکاران،  3يراحمديشده است )ام يشهر

)جانسون و  است يمعابر شهر يگرفتگالب و آبيبروز س و يرواناب سطحت ير وضعييتغ

سنجش از دور و فناوري سيستم اطالعات جغرافيايي از جمله . (08: 2112همکاران، 

کارآمد در بررسي تغييرات محيطي و مديريت منابع است که به علت رقومي  يهاتکنولوژي

هاي مختلف طيف ستفاده از قسمتازمانه، و چندهنگام بودن، ارائه اطالعات به

هاي تکراري، از ارزش زيادي در ها، پوششالکترومغناطيس براي ثبت خصوصيات پديده

، 4.اسي.آيج يت تخصصيخوردارند )ساها برشهر يکيزيو توسعه ف يرات اراضييتغ يبررس

2114 :1) . 

پرداخته است.  سانتاباربارا NRCS يهادروگرافيسه هيبه مقا يقي( در تحق1331) 5تويق

از دقت  NRCSبا  بزرگ يهاحوزه يبرآورد رواناب سطحو  يبررسج نشان داد که ياست. نتا

 برخوردار است. يبهتر

بر رواناب  يشهر ياثرات توسعه يخود به مدلساز ي( در مطالعه2112، 2111) 8نگيو

 ييايک سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافين، با ادغام تکنيچ 1انگيدر ژج يسطح

                                                           
1- Janson et al., 

2- Legzian and Hajipour 

3- AmirAhmadi et al., 

4- GIS Website 

5- ghito 
6- weng 

7- Zhejiang 
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 را ي، رواناب سطح1331تا  1303 يهاسال يط يشهر يش فضايافت افزايو در هپرداخت

 ش داده است. يمتر در سال افزايليم 1/0 معادل

در  يالب شهريدر رواناب و س ياثرات توسعه شهر ،(2112و همکاران ) 1وي يد

رقابل يمناطق غبا گسترش که ان داشتند يه و بکردن را مطالعه يچ 2ياين هويک يرودخانه

  است. افتهي شيدرصد افزا 3/13درصد به  3/2د شده از يالب توليس يشهر يهضنفوذ در حو

ن ين بهترييبه منظور تعمختلف نفوذ  يهاسه مدليبا مقا( 2112)ذوالفقاري و همکاران 

در  يار کميبس ييتوانا، NRCSجه گرفتند که مدل يک خاک کشاورزي نتينفوذ در  معادله

 .دارد ح مقدار نفوذيبرآورد صح

در  4ن نتيز کليآبر يهزخود در حو يمورد ي( در مطالعه2113و همکاران ) 3دمس

با  دهديمن مطالعه نشان يکه ا اندهپرداخت ک سنجش از دوريک با استفاده از تکنيبلژ

 افته است. يش يرقابل نفوذ رواناب افزايش سطوح غيافزا

ر آن بر رواناب يثأو ت يشهر يتوسعه يساز( مدل2113همکاران )و  5ش کوماريسات

 ين توسعه شهريب که ان کردنديقرار دادند و ب يهند را مورد بررس8يدر شهر رورک يسطح

 وجود دارد.  يخط يک رابطهي، زيآبخ يهضل و زمان تمرکز حوياوج س يو دب

 يز شهريآبخ يهوضبر رواناب در ح ي( اثرات توسعه شهر2114همکاران ) و 1لريم

 يرقابل نفوذ با توسعه شهريسطوح غکه افتند يدرو کرده  يانگلستان را بررس 0ندونيسو

 افته است. يل کاهش يمدت زمان وقوع س ش ويافزا

                                                           
1- Du 

2- Qinhuai 

3- Dams 

4- Kleine Nete 
5- Sathish Kumar 

6- Roorkee 

7- Miller 

8- Swindon 
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به برآورد ارتفاع رواناب  ArcCN-Runoff( با استفاده از ابزار 2111و همکاران ) يجواد

محاسبه شده ارتفاع متوسط رواناب  که ان داشتنديب ه وآزادرود پرداختز يآبخ يهضدر حو

 . برخوردار است ين روش از دقت باالترياز ا

اثرات توسعه شهر تبريز بر سيالب  ،يمورد ياه( در مطالع2113و همکاران ) 1يملکان

با  ان داشتنديقرار دادند و ب يشهري را با استفاده از تکنيک سنجش از دور مورد بررس

 افزايش يافته است. ثانيه مترمکعب در 211به مقدارشهر تبريز، دبي پيک  توسعه

در  يمختلف نفوذ تجمع يهاعملکرد مدل يابيارز ( در2115و همکاران )2فاخر  

اکوف و يکوست يهادند که مدليجه رسين نتيبه اساز باران، هيها با استفاده از شبکاربري

NRCS  دارند مختلف يهاکاربريدر ير نفوذ تجمعيبرآورد مقاددر  يترقيدقعملکرد. 

ک ابزار کارآمد ياستفاده از  شهر، با يکيزيف يوسعهتر يثأتتحت  يرواناب شهر يبررس

ت است. شهرستان يار حائز اهمي، بسيکيدرولوژيه يهاهمچون سنجش از دور درکنار مدل

از  يناشقابل توجه  يکيزيف يتوسعهل يبه دل رياخ يهااسدآباد در استان همدان در سال

آن ، يان مطالعهيمخرب است. فقدان چن يالب هايس بروزشاهد  ياراض يرات کاربرييتغ

به منظور  يرواناب شهر يکيدرولوژيه يسازمدلجهت کوچک  يشهر يک حوضهيدر هم 

 رسد. يبه نظر م يضرورالب يبرآورد س

 مواد و روش  -2

درجه و  34استان همدان و بين مدار  درکيلومتر مربع  1135شهرستان اسدآباد با مساحت 

 51 درجه و 41قه تا يدق 3درجه و  41قه عرض شمالي ويدق 51درجه و  34قه تا يدق 31

متر و ميزان 1811سطح دريا  قه طول شرقي قرار گرفته است. ارتفاع متوسط آن ازيدق

                                                           
1- Malekani et al., 

2- Fakher et al., 
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م منطقه جز مناطق يدر نوسان است. اقل مترميلي 511تا  351ساليانه آن بين بارندگي 

 (.1( )شکل 1: 2114، 1رانياست )آکا ا يکوهستان خشک سردمهياستپي سرد و ن

 
 نران و استان همدايا ت شهرستان مورد مطالعه دريموقع ي( نقشه1شکل )

Fig (1) Location map of the studied city in Iran and Hamadan province 
 

 

                                                           
1- Aka Iran  
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 ن يرات پوشش زمييتغ ياستخراج نقشه

آباد با رواناب و مدلسازي هيدرولوژيکي فيزيکي شهر اسد يبه منظور بررسي ارتباط توسعه

پس  استفاده شد. 2سيستم اطالعات جغرافيايي و 1توزيع، از رويکرد يکپارچه سنجش از دور

ها افزايش کنتراست، تصحيح چندزمانه بر روي آناي لندست از دريافت تصاوير ماهواره

هاي  نقشه يجهت تهيه. صورت گرفت ENVIافزار راديومتريک و هندسي در محيط نرم

  پردازش شد. به پيش  کاربري اراضي، ابتدا اقدام به اعمال تصحيحات مورد نياز در مرحله

ترين فريق تيره)تمنظور حذف خطاهاي اتمسفري براي تمامي تصاوير از روش نسبي 

بندي هاي تيره در تصوير کاهش داده شد تا فرآيند طبقهاستفاده و ارزش پيکسل( 3پيکسل

با استفاده  2114از صحت بااليي برخوردار باشد. همچنين خطاي راديومتريک تصوير سال 

 (. در تصاوير خطاهاي دستگاهي قبل از فروش برطرف2اصالح شد )شکل  Gap fillاز افزونه 

 شود، لذا در اين بررسي به اصالح خطاهاي دستگاهي نياز نبوده، اما با وجود اينکه تصاويرمي

UTMزمين مرجع شده بود )
4
/WGS

5
 52/1(، 1332)سال  21/1معادل  RMSe( تصاوير با 84

  تصحيح هندسي شدند. Image to map( پيکسل به روش 2114)سال 1/ 25( و 2112)سال 

 
 کيومتريح راديقبل و بعد از اعمال تصح 2114ر سال يتصو 3 ي( باند شماره2شکل )

Fig (2) Band 3 image of 2014 before and after radiometric correction 

                                                           
1- Remote sensing 
2- Geographic Information Systems 

3- Dark subtract 
4- Universal Transverse Mercator (UTM) 

5- World Geodetic System (WGS) 
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صورت   به يبردار نمونه يا ماهوارهر يتصاو ي، بر رويميتعل يها نمونهسپس به کمک      

و کاذب،  يقيحق يهااز رنگ يميتعل يهاانتخاب نمونه يبرا صورت گرفت. شده نظارت

ر گوگل ارث، يمنطقه و تصاو يتوپوگراف ياز نقشه و، سوال از کارشناسان يدانيد ميبازد

ر يتصاو يبر رو يميتعل يها عنوان نمونه به شده  انتخاب يها کسليعداد پ. تاستفاده شد

با پراکنش مناسب ها  يبرحسب وسعت کاربر يبررس مورد يها ک از ساليدر هر  يا ماهواره

ر با استفاده از روش يتصاو يبند طبقهعمل  ENVIافزار  نرم. به کمک انتخاب شدند

 ارزيابي براي خطا ماتريس تحقيق اين حداکثر احتمال انجام شد. در شده نظارت يبند طبقه

 .(1)جدول گرديد استفاده تصاوير يبند طبقه صحت

 ياراض يکاربر يبنددر طبقه ي( شاخص کاپا و دقت کل1جدول )
Table (1) Kappa index and overall accuracy in land use classification 

کاپا شاخص مطالعه مورد سال و ريتصو يکل دقت   

TM  1332 0/82 0/86 

ETM
+ 2112 0/85 0/87 

ETM
+ 2114 0/85 0/88 

 

نظر ماتريس خطا را مد يشده و مقادير غيرقطر يبندنادرست طبقه يهاضريب کاپا پيکسل

را  يبندوجود آمده از يک طبقه(. اين ضريب، اشتباه به 303: 1303، 1دهد )سينگيقرار م

، 2دهد )کانگلتونيکاهش م يکامالً تصادف يبنداز يک طبقه يدر مقايسه با اشتباه ناش

 و k ،15/1>k>4/1<4/1اگر . متغيراست يک و صفرن (. ميزان ضريب کاپا بي35: 1331

15/1<k د بود. البته ـخوب خواه يترتيب ضعيف، نسبتاً خوب و خيلبه  يبندباشد، طبقه

و ضريب کاپا هر دو باال باشند  يافتد که صحّت کلياتفاق م يزمان يبندبهترين طبقه

کاپا با استفاده از عناصر ماتريس  يترين برآوردهااز معروف ييک (.1453 :1332، 3ي)فود

 خطا عبارت است از: 

                                                           
1- Singh 

2- Congalton 

3- Foody 
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(1)  

   

، يواقعيت زمين يهاتعداد پيکسل KXماتريس خطا،  يقطرهاKKXکه       KX  جمع
ت يدر نها باشد.مي يواقعيت زمين يهاتعداد کالس Nشده و  يبندطبقه يهاپيکسل

استخراج و نقشه  2114و  2112، 1332 يدر سه مقطع زمان ياراض يکاربر يهانقشه

 ه شد.يته ArcGISط يدر مح يقلمرو شهر

 (NRCS-CN) يس حفاظت منابع مليسرو يروش شماره منحن

 باشديل و ارتفاع رواناب ميحجم س ينيبشيبرآورد و پ يهان روشيترجياز را روشن يا

 ي( از روCN) يمنحن يشماره(. 05: 2113، يمهدوو  58: 2111و همکاران، ي)جواد

، ي)مهدو شودين مييخاک تع ين و رطوبت قبلياز زم يورمشخصات خاک، نوع بهره

ک ي يک در طيدرولوژيرا بر پاسخ ه ياراض ير کاربريياثر تغ NRCSمدل  (.05: 2113

و رواناب  ير تجمعيتر مقادقيبرآورد دقدر  يخوب و عملکرد يبررس يبخوب يزمان يدوره

  (.4: 2113 و وفاخواه، يه دارد )کاووسضحو

 ArcCN-Runoffدر  يورود يهاداده هيته

 ييايجغرافستم اطالعات يبر س يمبتن يکيدرولوژيه يهار توسعه مدلياخ يهادر دهه

((GISن ابزارها، ياز ا يکين و دانشمندان قرار گرفته است. ا، در جهان مورد توجه محقق

ArcCN-Runoff  ن ارتفاع وييجهت تع(، 85: 2112  ،و همکاران1ژانگ )که توسط  باشديم 

 يو رواناب برا يمنحن يشماره يارائه شده است. محاسبه SCSحجم رواناب بر اساس روش 

 ؛53: 2111و همکاران، 2ي)جوادن ابزار است يا يهايژگيگون بصورت جداگانه از ويهر پل

گون يهر پل يبرا CNن ابزار محاسبه يا ييجمله کارا (. از158: 2114ژانگ و همکاران، 

جمله  از ير نوع کاربرييارتفاع رواناب دارد. با تغ يم در محاسبهير مستقيتأث که باشديم
                                                           
1- Zhang et al., 

2- Javadi et al., 
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ر يمتغز ين  رات ارتفاع روانابييتغ CNر محاسبه شده يگون، مقادير مساحت در هر پلييتغ

 ر است:ين ابزار به شرح زيهاي اورودي خواهد بود.

 خاک يهيو ال ياراض يکاربر يهيق دو اليات تلفيعمل يه با اجراين الي: اLandsoil يهيال

 گردد. يجاد مي)براساس استاندارد فائو( ا

توجه  ک باخا يکيدرولوژيه يهاک از گروهيهر  يبرا (CN): مقدار (Index)جدول شاخص 

 . (33: 2112نگ، ي)و شودياز منابع استخراج م ياراض يبه نوع کاربر

نچ يبر حسب ا ArcCN-Runoff: مقدار بارش مورد نظر جهت ورود به (P)قدار بارش ـم

 (. 81: 2112. ژانگ و همکاران، 53: 2111و همکاران،  ي)جوادباشد يم

 يهيدر ادامه الو  نچ، محاسبهين بلند مدت ماهانه بر حسب ايانگيق ابتدا مين تحقيدر ا

1و با استفاده از روش  يو رقوم ي، فراخوانArcGISط يبارش در مح يانقطه
IDW  با توان

 31يک مکانيتفکب يه با ضرين الي. ا(181: 2114)ژانگ و همکاران، شد  يابييدوم درون

ک عدد از بارش جهت ورود به يفقط  کهيياز آنجا .ه شديشهرستان اسدآباد ته يمتر برا

ArcCN-Runoff ثقل جهت پوشش الزم و موثر بارش در کل منطقه، مرکز .الزم است 

 يابيدرون روش انتخاب براي (.31: 2111و همکاران،  ي)جواد ن شدييتع منطقه بارش

 باشد. اصوالًيم هاداده برازش بر براي رنماييم تغين تابع نيبهتر انتخاب از بهين مناسب

رد. در يگيقرار م يابيمورد ارز 2يتقاطع يبا روش اعتبارسنج ابي،يدرون روش نيترمناسب

ات يباشد، عمليسه ميتنها ابزار مقا شده که معموالً يريک از نقاط اندازه گين روش با هر يا

 ياريبه عنوان مع يرد و تفاوت مقدار برآورد شده و مقدار واقعيگيمجدد انجام م يابيانيم

مورد  آماري نيزم هايروش جي(. نتا1: 2115 ،3راديشود )صادقياز خطا محاسبه م

ن مربعات يانگيم يشهيو ر (MAE) 4مطلق ين خطايانگيار مياستفاده با استفاده از دو مع

                                                           
1- Inverse Distance Weight 
2- Cross Validation 
3- Sadeghi Rad 

4- Mean Absolute Error 
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هر چه به صفر  MAEکه آماره يياست. از آنجا شده ( ذکر2جدول ) ( درRMSE) 1خطا

باالتر  يابيان يباشد دقت روش م يمقدار کمتر يهر چه دارا RMSEو تر باشد کينزد

با  يابيدرون ن دو روشيدهد، از بي( نشان م2ج حاصل از جدول )ي. همانطور که نتااست

( MAEمطلق ) يخطان يانگي( و مRMSEن مربعات خطا )يانگيم يها توجه به شاخص

، ينگ معموليجيکر کمتر نسبت به روش يشتر و خطايل داشتن دقت بيبه دل IDWروش 

 انتخاب شد. يابيبه عنوان روش درون 

 يخطا سنج يارهايبراساس مع يابيدرون  يهاسه روشي( مقا2جدول )
Table (2) Comparison of Interpolation Methods Based on Error Criteria 

 RMSE MAE يابيان يمروش 

 21/4 213/5 يمعکوس فاصله وزن

 11/8 112/0 ينگ معموليجيکر

ارتفاع  ين وزنيانگياقدام به محاسبه م يجهت برآورد رواناب منطقه مطالعاتسپس      

 يکل منطقه در سه مقطع زمان يارتفاع رواناب برا ريز يبا استفاده از رابطه .رواناب شد

 1332ج يشد از نتا يسع .شد يابيمتر بازيليبر حسب م ومحاسبه  2114و  2112، 1332

و  ي)جواد استفاده شود يجهت صحت سنج 2112رات و از ييتغ يجهت بررس 2114و 

 . (181: 2114و همکاران،  ژانگ ؛ 38: 2112نگ، ي. و81: 2111، همکاران

 (2)                                                                                                                          

 جيحث و نتاب -3

 ياراض يکاربر يبررس -

محاسبه  يمورد مطالعه مساحت هر کاربر يزمان يهادر بازه ياراض يپس از استخراج کاربر

  .(3و  2 لاشک)ا (4جدول )شد 

 

                                                           
1- Root Mean Square Error 
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 2114 ياراض يکاربر ينقشه( 4) شکل            1992 ياراض يکاربر ينقشه( 3) شکل

Fig (4) Land use map 2014             Fig (3) Land use map 1992      
 

% 35/4زان يبه م 2114تا  1332 يهان ساليب يشهر ياراض ،(3(با توجه به جدول      

مربوط به  ين کاربريش اين افزايشتري( ب4و 3ل )اشکاتوجه به  بااست.  افتهيش يافزا

ساخت و ساز و  کرمانشاه-ه جاده اسدآباديع در غرب شهرستان و در حاشيصنا يتوسعه

 يهامربوط به راه شتريب يسازراه يتوسعه وشهر  يشرقبه سمت شمال و شمال هاساختمان

 يآب يشاورزـکياراض. باشدـيمشهرستان  يبه سمت غرب و جنوب غرب ،روستاها يارتباط

ل استفاده از منابع يکه به دلش داشتهي%  افزا5/11زان يم به 2114تا  1332 يهان ساليب

 يکشت در بخش شمال ياسدآباد و اصالح الگو يدر بخش دشت مرکز ينير زميآب ز

% 8/31زان يم به ميد يکشاورز ياراض 2114تا  1332 يهان ساليشهرستان بوده است. ب

 يهاکشت، روش يل اصالح الگويدشت اسدآباد به دل يکه در بخش مرکز کاهش داشته

و  ياراضل بازده کم يو در سمت غرب و شمال غرب به دل يآب يکشاورز يو توسعه ياريآب

زان يبه م 2114تا  1332 يهان ساليب يمرتع ياراض. ر بوده استيل به مراتع فقيتبد

 يسازرها، يو وقوع خشکسال ينزوالت جو آن کاهشل يدلکه  افتهيش ي% افزا5/14

 ياراض 2114تا  2112 يهان ساليباما  ر بوده است.يل آن به مراتع فقيمزارها و تبديد

 .بوده است يو کشاورز يشهر يل توسعهيافته که به دلي% کاهش 5/2زان يبه م يمرتع
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به  2114تا  1332 يهان ساليسنگ، خاک، کوه، آب و ... ب :ها شاملير کاربريسا مساحت

  مزارها بوده است.يمرتع و د به ين اراضيا ليل آن تبديدل که افتهي% کاهش  5445زان يم
 

 شهرستان اسدآباد ياراض ي( مساحت کاربر3جدول )
Table (3) Land use area of Asadabad city 

 

 هايکاربر نام
 2114مساحت   2112مساحت   1992مساحت 

 درصد لومتر مربعيک درصد لومتر مربعيک درصد لومتر مربعيک

 31/5 14/11 55/2 33/23 148/1 28/12 شهر

 11/25 3/320 38/14 41/115 53/11 50/123 يآب يکشاورز

 33/13 33/158 14/24 11/203 18/44 63/524 ميد يکشاورز

 31/51 31/810 51/54 01/830 40/31 34/433 مرتع

 11/1 33/0 02/3 02/44 18/8 23/12 هايرکاربريسا

  313300/1111 مجموع
 

 (يشهرريو غ يشهر يکاربر) يقلمرو شهر ينقشه

در  2114و  2112، 1332 يدر سه مقطع زمان ياراض يکاربر يابتدا نقشه ين بررسيدر ا

و مساحت و  ، استخراجيشهرريو غ يشهر يو سپس نقشه کاربر هيته ArcGISط يمح

  .(4جدول ، )(8و  5اشکال )محاسبه شد رات ييدرصد تغ
 

 
 2114 يشهر يکاربر ينقشه( 6) شکل          1992 يشهر يکاربر ينقشه( 5) شکل

      Fig (6) Urban Map 2014                  Fig (5) Urban Map 1992        
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شهرستان اسدآباد يرشهريو غ يشهر ي( مساحت کاربر4جدول )  
Table (4) Urban and non-urban land use area of Asadabad city 

 

 هايکاربر نام

 2114مساحت  2112مساحت  1992مساحت 

 درصد لومتر مربعيک درصد لومتر مربعيک درصد لومتر مربعيک

 31/5 14/11 55/2 33/23 48/1 28/12 يشهر

 12/34 33/1111 45/31 14/1142 38/30 12/1153 يرشهريغ

 313300/1111 مجموع
 

 رواناب و ارتفاع بارش 

ه و يته CN يقشهو نن ييک خاک تعيدرولوژيه يهاگروهبافت خاک، يبا توجه به نقشه

  .(0و  1ل اشکا) (8و 5ول اجد) ارتفاع بارش و رواناب محاسبه شد
 

 ي( شاخص مربوط به شماره منحن5جدول )
Table (5) Index for Curve Number 

 

 
 

 منطقه CN 2114 ينقشه( 8شکل ) منطقه خاک کيدرولوژيهي هاگروه( 7شکل )

Fig (7) Soil hydrological groups of the area Fig (8) CN map of the 2014 area 

 شماره منحني نوع کاربري
A B C D 

 32 31 05 11 مسکوني

 01 03 11 18 کشت آبي

 01 14 81 33 کشت ديم

 10 11 50 31 مرتع

 30 30 30 30 ساير
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 شهرستان اسدآباد ياراض يو ارتفاع رواناب با توجه به کاربر يحننم ي( شماره6جدول )
Table (6) Curve number and runoff height according to the land use of Asadabad city 

 بر رواناب يشهر يتوسعه ريتأث يبررس

تا  1332 يهان سالي( مشخص شد که ب4ج جدول )ي( و نتا8و  5) يهابا توجه به شکل

 يش و در بازهيلومتر مربع( افزايک 1/51% ) معادل  35/4زان يبه م يشهر ياراض 2114

که افته يش يلومتر مربع( افزايک 121/41% ) معادل  42/3زان يبه م 2114تا  2112 يزمان

قبل بوده است. با توجه به  يشتر از بازه زمانيش ساخت و ساز بينرخ افزا ين بازهيدر ا

در جهت  يزمان ين بازهيدر ا يشهر يدر منطقه مشخص شد که توسعه يدانيد ميبازد

 يبا توسعه يش ساخت و سازها و در جهت غرب و جنوب غربيشمال و شمال شرق با افزا

نام 

 يکاربر

گروه 

 کيدرولوژيه

شماره 

 يمنحن

 متر(يليارتفاع رواناب )م متر(يليارتفاع بارش )م

1992 2112 2114 1992 2112 2114 

 شهر

B 05 
 

4/24 

 

5/31 

 

31 

4 0 1 

C 31 1 44/12 12 

D 32 3 15 14 

 يکشاورز

 يآب

B 11 
 

4/24 

 

5/31 

 

31 

1 3 3 

C 03 3 8 8 

D 01 5 3 3 

 يکشاورز

 ميد

B 81 
 

4/24 

 

5/31 

 

31 

1 1 1 

C 14 5/1 2 2 

D 01 2 3/4 4 

 مرتع

B 50 
 

4/24 

 

5/31 

 

31 

1 1 1 

C 11 1 1 1 

D 10 2/1 3/3 3 

ر يسا

 هايکاربر

B 30 
 

4/24 

 

5/31 

 

31 

13 28 25 

C 30 13 28 25 

D 30 13 28 25 

 4 4 2 متر(يليارتفاع رواناب کل )م
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 2112تا  1332 يهان سالي( ب8همراه بوده است. با توجه به جدول ) يسازع و راهيصنا

ن يدانست. ب يش نزوالت جويتوان در افزايافته که علت آن را ميش يارتفاع بارش افزا

کاهش  يل کاهش نزوالت و وقوع خشکساليارتفاع بارش به دل 2114تا  2112 يهاسال

نسبت  2114تا  2112 يزمان يدر بازه يشهر ين حال رواناب حاصل از کاربريافته، با اي

و 3ش داشته است )اشکال يدرصد افزا 23/11زان يبه م 2112تا  1332 يزمان يبه بازه

ن روند يباشد. بنابرايشهر عالوه بر بارش  بر رواناب م يکيزيف يانگر نقش توسعهي(. که ب11

ز يهمچون اسدآباد ن يکوچکست، بلکه در شهر يشهرها مطرح نتنها در کالن يتوسعه شهر

ر خواهد داشت. اگر ارتفاع رواناب که يثأت است. چرا که بر روابط بارش رواناب تياهم يدارا

مترمکعب  351معادل  ياست در مساحت شهر در نظر گرفته شود، حجم يعدد کوچک

 ک شهر کوچک قابل مالحظه و بعضاً خطرناک است.ين حجم رواناب در يخواهد بود که ا

 

 
 (2114و  2112، 1992) ي،  در سال هايشهر ي( درصد رواناب و مساحت کاربر9شکل )

Fig (9) Percentage of urban runoff and land use (1992, 2002 and 2014) 
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 منطقه مورد مطالعه 2114 رواناب نقشه( 11شکل )

Fig (10) Runoff Map 2014 Study Area 

   يريجه گينت -4

 يحوزه ين مقدار رواناب سطحييو تع ينيبشي، پيدرولوژيه ياساس يهااز جمله چالش

 ير درپارامترهايي، تغيشهر يفضا يتوسعه ها وشهرت يش جمعيافزااست.  يز شهريآبخ

ر رواناب حاصل ين مطالعه مقاديدر ا .موجب شده است را يريناپذ نفوذ ژهيبه و يدرولوژيه

ک خاک، توسط يدرولوژيه يهاو گروه ياراض يکاربرر يير تغيثأتحت ت يشهر ياز توسعه

اطالعات  يق آن با سامانهيبا استفاده از سنجش از دور و تلف، ArcCN-Runoffابزار 

 ياراض 2114تا  1332 يهان ساليبدهد که يج نشان مينتا محاسبه شد. ييايجغراف

نرخ  ين بازهيدر ا بلکهش يافزانه تنها  ،2114تا  2112 يزمان يدر بازهاما ش يافزا يشهر

مشخص  يدانيد ميبا بازدکه  قبل بوده است يزمان يشتر از بازهيش ساخت و ساز بيافزا

ش ساخت و يدر جهت شمال و شمال شرق با افزا يزمان ين بازهيدر ا يشهر يتوسعه، شد

همراه بوده است.  يسازع و راهيصنا يبا توسعه يسازها و در جهت غرب و جنوب غرب

که  افتهيش يارتفاع بارش افزا 2112تا  1332 يهان ساليبن است که يانگر ايها بيبررس

تا  2112 يهان ساليب. اما در ش نزوالت به صورت باران دانستيتوان در افزايعلت آن را م

افته است. با يکاهش  يخشکسال وقوع و يجو ل کاهش نزوالتيارتفاع بارش به دل 2114

نسبت  2114تا  2112 يزمان يبازه در يشهر يکاربر يتوسعهل از ن حال رواناب حاصيا
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انگر نقش يش داشته که بيدرصد افزا 23/11زان يبه م 2112تا  1332 يزمان يبه بازه

و همکاران،   يملکان)قات يتحق که باباشد يمبر بارش بر رواناب شهر عالوه يکيزيف يتوسعه

ش ي( و )سات53: 2114و همکاران،  2لري()م34: 2112؛ 130: 1،2111نگي()و4: 1332

 يبررس ق حاضر است.يج تحقيسه با نتايمشابه و قابل مقا ( 124: 2113و همکاران ، 3کومار

 ،مورد مطالعه يزمان سه بازه دهد که در ينشان م CNرات ييارتفاع رواناب و تغ يهانقشه

 و يمنحن يش شمارهيموجب افزاآباد شهر اسد ياراض يکاربررييو تغ يکيزيف يتوسعه

ن موضوع اذعان يا به زي(، ن121: 2112، و همکاران 4ود)که در مطالعه است رواناب شده 

است در مساحت  يدهد که اگر ارتفاع رواناب که عدد کوچکيها نشان مي. بررسشده است

ن حجم رواناب يکه ا، متر مکعب خواهد بود 351معادل  يشهر در نظر گرفته شود، حجم

 يهااز روش شوديشنهاد ميپ لذاک شهر کوچک قابل مالحظه و بعضاً خطرناک است. يدر 

ها آن يسهيروابط بارش رواناب و مقا يجهت بررس يکيدرولوژيگر برآورد رواناب و مدل هيد

 يهادر سال يشهر يتوسعه و ياراض يرات کاربرييبهتر تغ يجهت بررسگران، يدج يبا نتا

بارش با  يهااز داده وخ اخذ شده يک تاريآن هم در  ياماهواره ک فرمت دادهيمختلف، از 

را به شکل  يالب شهريت منابع آب و سيريد تا بتوان مداستفاده شو مدتدور بازگشت بلند

 بهتر اعمال نمود.  ينه و با آگاهيبه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- weng 

2- Miller 
3- Sathish Kumar 

4- Du 
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