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 12/53/5931 پذيرش: 51/51/5931 وصول:

 چكيده
ميزان رواناب با استفاده از روش  هت محاسبةنياز ج منحنی رواناب يكی از پارامترهاي مورد شمارة

SCS مقاادير هستندبر اين پارامتر داراي تغييرات مكانی  مؤثّربه اينكه عوامل  توجّه. با است ،

هاد  از . استقابل انتظار  حوضة آبريزهاي مختلف يک در بخش شمارة منحنی مختلفی براي

. براي اين استدر استان کرمانشاه  ناودار رواناب حوضة شمارة منحنی ، تعيين نقشةکنونی مطالعة

کاربري  استفاده گرديده است. ابتدا نقشة ات جغرافيايی و سنجش از دوراطاّلعاز سيستم  ،منظور

گرديد.  تهيّهس ااردافزار ( و با استفاده از نرمTMلندست ) اضی منطقه بر اساس تصاوير ماهوارةار

عيين شد. نقشة گروه هيدرولوژيكی خاا  تراکم پوشش زمين ت NDVIسپس با کمک شاخص 

در به دست آمد.  Arc GISشناسی موجود در محيط خا  منطقة مورد مطالعه با استفاده از نقشة

پوشش  مکاربري اراضی، تراک يهانقشهو  SCSرواناب بر اساس جدول  شمارة منحنی نقشة نهايت

در  توسّطدر شرايط رطوبتی م منحنیشمارة  توسّطگرديد. م تهيّهزمين و گروه هيدرولوژيكی خا  

 - در مدل بارش شدهثبت يهارواناببا تحليل  زمانهممحاسبه گرديد.  37مورد مطالعه  ةمنطق

نتايج تعيين گرديد.  35مورد مطالعه  شمارة منحنی رواناب براي حوضةمقدار  HEC-HMSرواناب 

باالسات، لاذا  GISو  RSطريق از  شمارة منحنیبرآورد  دقّتنشان داد که ميزان  اين پژوهش

اعتماد  حوضة آبريزدر اين  GISو  RSاز روش  شمارة منحنی حاصلقابل قبولی به  دقّتتوان با می

توان نتيجه گرفت که اين حوضه، ( می37آمده براي حوضه ) به دست شمارة منحنیبه  توجّهکرد. با 

 بااليی دارد. پتانسيل توليد رواناب

-HEC رواناب، مدل -رواناب، سيالب، سنجش از دور، مدل بارش  منحنیشمارة واژگان کليدي: 

HMS . 
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 مهمقدّ
خسارات جاانی و ماا ی فراوانای را باه  ،ا هنوز سیلامّ ،اندهای مهم مهار شدهی از سیالب حوضهامروزه بخش مهمّ

حوضه میزان نفوذپذیری  .(15: 5935، مهرو داننده موسوی ندوشنیسازد )های آنها وارد میجوامع بشری و سرمایه

دارد ناا   5شامارة منحنایمربوط به خصوصیات نفوذ حوضاه،  . نمایةاستبر رواناب حوضه  تأثیرگذاراز فاکتورهای 

احی مناسب توان دبی اوج سیل را برای طرّحوضه، می شمارة منحنیبا به دست آوردن (. 5931ثروتی و همکاران، )

بین بارش  ةهای منابع آب الز  است رابطریزی. در برنامهنمودبرآورد  محیطیتزیسها و تجزیه و تحلیل اثرات پروژه

هاای باارش یکی از پارامترهای مهام در ورودی برخای مادل شمارة منحنیبه اینکه  توجّه. با معلو  شودو رواناب 

سازی رواناب برای شبیههای هیدرو وژیکی ت نتایج مدل، برآورد دقیق آن باعث ایجاد اعتماد باال به صحّاسترواناب 

رواناب سطحی بیشتر  دهندةنشانبزرگتر  شمارة منحنیکند و حوضه است. مقدار این نمایه از صفر تا صد تغییر می

 . (5931ثروتی و همکاران، ) است

. است 9و سنجش از دور 1ات جغرافیاییاطّالع، استفاده از سیستم شمارة منحنی ةنقش تهیّةهای از جمله روش 

جمله پارامترهای مهم برای  یدرو وژی خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین و شرایط پیشین رطوبت خاک ازگروه ه

 ستاین پارامترهادقیق  گا  در محاسبة سیل، تعیین و محاسبة ینترمهم ،بنابراین؛ ندهست شمارة منحنی محاسبة

 آن در افیایی منجر به کاربرد گستردةجغر اتاطّالعهای اخیر در سنجش از دور و سیستم (. پیشرفت1552، 5یکلت)

توان با کمک تصااویر اراضی و پوشش گیاهی را میهای کاربری نقشه مطا عات هیدرو وژی شده است. امروزه انواع

و  سانجش از دورو در نهایت رواناب را برآورد کارد. اساتفاده از  شمارة منحنیای تعیین و با استفاده از آنها ماهواره

 شمارة منحنی و در نتیجه محاسابةدر برآورد  دقّتدر وقت، افزایش  جوییصرفهباعث ت جغرافیایی ااطّالعسیستم 

 گردد. میسیالب دبی پیک  تریعسرو  تریقدق

هاای آبریاز ، از آن برای اهداف مختلف از جمله برآورد روانااب حوضاهشمارة منحنی تهیّة نقشةبا  پژوهشگران، 

( +ETM ندست ) اطّالعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارةبا استفاده از سیستم  ،(5933زاده )اند. یعقوباستفاده کرده

 نقشاة ،SCSاساتفاده از جادول ا های گروه هیدرو وژیک خاک، کاربری اراضی، پوشش گیااهی و بانقشه تهیّةو با 

پاس از ارزیاابی کردناد.  تهیّاهمنصورآباد بیرجند را  حوضة آبریزرواناب و ضریب نگهداشت سطحی  شمارة منحنی

به دست آمده داشت. ثروتای و همکااران  شمارة منحنیت باالی و صحّ دقّتحاصله، نتایج نشان از  شمارة منحنی

هاا در محایط سیساتم های کاربری اراضی و گروه هیدرو وژیک خاک و تلفیاق ایان نقشاهنقشه تهیّةبا  ،(5931)

کردند و در نهایت حوضه  تهیّهو نفوذ حوضه را  مارة منحنیش ، نقشةSCSروش  از ها استفادات جغرافیایی و باطّالع

 و ثقفیاان . خسروشااهییم کردندتقس خیزیسیلو کم از  حاظ پتانسیل  توسّطباال، باال، مقة بسیاررا به چهار طب

را عامال  شامارة منحنایو  هدماوند را ارزیابی کرد حوضة خیزیسیلو شیب حوضه بر  شمارة منحنیاثر  ،(5935)

را روی دبای سایالب  شامارة منحنای( اثر تغییرات 1552. تکلی و همکاران )ندکرد معرّفیبر دبی  مؤثّرس و احسّ

 هاای مااهوارةاز نقشاهکاربری اراضی  تهیّة نقشةبرای  مورد بررسی قرار دادند؛ در هندوستان 1گوانتس حوضة آبریز

 ،کردناد اساتفاده 2شادهگیاهی نرمال اختالف پوشش و برای تعیین تراکم پوشش گیاهی از شاخص  TM ندست 

                                                                                                                                               
1- CN 

2- Geographic Information System (GIS) 

3- RS 

4- Tekeli 

5- GUVENCE 

6- NDVI (Normalized Different Vegetation Index) 
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برآورد  حاضر، هدف از پژوهشهیدرو وژی خاک بهره بردند.  برای تعیین گروه 5خاک بندیطبقهاز روش  همچنین

جغرافیایی و سنجش ات اطّالعهای واقع در استان کرمانشاه با استفاده از سیستم حوضة ناوداررواناب  شمارة منحنی

. اسات  HMS-HECکا یبراسیون مدل بارش رواناب  به دست آمده در مرحلة مارة منحنیشآن با  از دور و مقایسة

سانجی تجهات واسانجی و صاحّ هاای مشااهداتی،های فاقد آمار سیالبتواند برای حوضهنتایج این تحقیق می

 رواناب مورد استفاده قرار گیرد. - های بارشمدل

 هامواد و روش
شما ی واقاع  95˚ 3'تا  95˚ 5' هایو عرضشرقی  52˚تا  51˚ 11'های بین طولاز نظر جغرافیایی  حوضة ناودار

واقاع  گایالن راربهکتار و در جنوب شرقی شهر  1555تگ( با غ بر )قرو ناودار حوضة آبخیزاست. مساحت  شده

از  ششامیک، حادود دهادیممورد مطا عاه نشاان  آمده از مطا عات فیزیوگرافی منطقةنتایج به دست شده است. 

ه را به خود اختصاا  سطح حوض %1/52واقع شده که معادل  %1-51شیب حوضه در کالس  یهاکالسمساحت 

 %3/51 ،وزنی حوضاه توسّطق دارد. شیب متعلّ %25به کالس شیب بیش از  شدهاشغالترین سطح داده است. کم

 %1/53خوردار است، به طوری که از عی برمنطقه نیز از نوسانات متنوّ یهاآبراههمحاسبه گردیده است. شیب بستر 

ارتفااع  توسّاطل برآورد است. مقاب %31/2های حوضه در حدود شیب طو ی آبراهه انةدر نوسان بوده، می %19/5تا 

ارتفااعی آن از سطح دریا در نوسان است. میانة  متر 5133تا  313مورد مطا عه از  های هیدرو وژیکی منطقةواحد

 آمده است. 5در شکل  حوضة ناودار . نقشةاستاز سطح دریا  متر 1/5553رقمی در حدود 

 
 نسبت به استان کرمانشاه و ايران ناودار موقعيّت حوضة. 2شكل 

اند. باه هار ها گردواره و برخی کشیدهم نیست. برخی از حوضهاز نظر هندسی منظّ ی شکل حوضهدر حا ت کلّ 

ها به شکل حوضه بیشترداشته باشد.  تأثیرناب خروجی از آنها تواند در مقدار دبی اوج رواها میجهت شکل حوضه

 شود، بلکه پارامترهایی که به نحوی شکل حوضه را به طور ریرهای هیدرو وژیکی وارد نمیاحیطور مستقیم در طرّ

حوضه،  گردند. این پارامترها عبارتند از فاصله تا مرکز ثقلدهند وارد محاسبات هیدرو وژیکی میمستقیم نشان می

                                                                                                                                               
1- Soil Taxonomy 
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 ةیّانسابت طاول کلّ(. 521: 5931 ،علیازاده) وسیالیگراوای، نسبت کشیدگی و ضریب ضریب شکل، نسبت دایره

 ،9های بااالتر از معماوال  تاراکم ساطحی آبراهاه .نادیگویماای را تراکم آبراهاه در حوضه به مساحت آن هاآبراهه

 .استباال  خیزیسیلحوضه با  دهندةنشان
ماارس  15( به تاریخ TM) ماهوارة  ندستمورد مطا عه از تصاویر  حوضة آبریزکاربری اراضی  نقشة تهیّةبرای  

، 2باند  جزبهباند طیفی است که قدرت تفکیک زمینی باندهای آن  3دارای  ،استفاده شد. این ماهواره 1555سال 

 استفاده 5ارداسافزار نر از  (یبازسازمتر است. جهت پردازش تصویر )تصحیح و  515 ،و برای این باند استمتر  95

نظارت شده  بندیطبقهای، با استفاده از افزار و بر اساس تصاویر ماهوارهکاربری اراضی در محیط این نر  شد. نقشة

نفاوذ، فرساایش و تبخیار و  یبر رو حوضة آبریزکاربری اراضی شد.  تهیّه 1و با استفاده از ا گوریتم حداکثر احتمال

 شامارة منحنای تعیاین نقشاة ای که بر ایجاد رواناب دارد از فاکتورهای مهم درعمده تأثیرذارد و با گق اثر میتعرّ

که در سال مورد  9ات میدانی و تصاویر گوگل ارثاطّالعبه  توجّهمورد مطا عه با  منطقة های موجود در. کاربریاست

ن تراکم پوشش گیاهی مراتع حوضه، شاخص اختالف به منظور تعیی گردید. معرّفی افزارشده بود به نر  تهیّهبررسی 

شد و به منظور تعیین طبقات پوشاش از  تعیین ENVIافزار ( با استفاده از نر NDVIپوشش گیاهی نرمال شده )

هایی است که در ترین شاخصترین و کاربردی، سادهینترمعروفاز  NDVIجداول استاندارد استفاده شد. شاخص 

تغییارات  ت را نسابت باهاسایّ( و بیشترین حس5335ّ، 5سااکاست )گیاهی شناخته شده  مطا عات پوشش زمینة

 (.5935)قبادیان و همکاران،  شودمحاسبه می 5 ةاز رابط NDVI پوشش گیاهی دارد. فرمول

 NDVI = (NIR-RED)/ (NIR+RED)        5 رابطة

. مقاادیر ایان ندهساتقرمز نزدیک و قرماز  مادون هایبازتاب در باندبه ترتیب میزان  REDو  NIR، آندر که  

 مشاخّصکند و ی ابرها، برف و آب با مقادیر منفای شاخص برای پوشش گیاهی متراکم به سوی عدد یک میل می

 (.5933عباسی و همکاران، شوند )می

ن دارند شامل ساختمان، خلل و فرج، عماق، میازا مؤثّراز جمله خصوصیات خاک که در پیدایش رواناب نقشی  

هیدرو وژیکی  یهاگروه SCSروش  بندیتقسیمبر اساس  .استزیرین آن  ریزه، عمق الیة سطحی و نوع الیةسنگ

شاود کاساته مای آنهاا یرینفوذپذت از شدّ Dتا  Aکه به ترتیب از  است Dو  A، B، Cشامل چهار گروه  هاخاک

شناسی حوضه، در خاک درو وژیک خاک، با استفاده از نقشة پایةگروه هی تهیّة نقشةبرای  (.531: 5931علیزاده، )

به  توجّهشد و با  تهیّههایی از قبیل بافت خاک و عمق است، رقومی خاک که شامل ویژگی نقشة Arc GISمحیط 

 گروه هیدرو وژیکی خاک به دست آمد. جدول استاندارد، نقشة

 منحنی رواناب نقشة شمارة

 دو بار اسااس جاداول اساتاندار GISافزار هیدرو وژی خاک و کاربری اراضی در محیط نر های گروه با تلفیق نقشه

SCSآمد به دست حوضة ناودارزیر شمارة منحنی ، نقشة. 

باشد، اگر بارندگی زمانی  توسّطرطوبتی م وضعیّتبه دست آمده برای شرایطی است که خاک در  شمارة منحنی 

ه و خاک رخ داددیگری  شبارندگی در زمانی صورت گیرد که قبل از آن بارباشد که از قبل حوضه خشک باشد و یا 

                                                                                                                                               
1- ERDAS 

2- Maximum Likelihood 

3- Google Earth 

4- Kassa 
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ایان تصاحیح  .خشک یاا مرطاوب اصاالو شاود وضعیّتبرای هریک از دو  CNباید  ،مرطوب باشد، در این صورت

 .صورت گیرد 9و  1های رابطهتواند از طریق می

           1 ةرابط

                9 رابطة

و مرطوب  توسّطشرایط رطوبتی خشک، م شمارة منحنیبه ترتیب  CN (III)و  CN (I ،CN (II)) ها،هدر این رابط

 .است

و هار پیکسال دارای یاک مقادار اسات  اساترستری  حاصله یک نقشة شمارة منحنی به اینکه نقشة توجّهبا  

 د خواه محاسبه کرد. حوضه یا هر بخش را برای کلّ شمارة منحنی توسّطتوان ممی

 دساین ارتاش آمریکاا اسات کاه در زمیناةگاروه مهن هاایافزارنار یکای از  HEC-HMSمدل هیدرو وژیکی  

ای شده اسات. ایان برناماه باه گوناه HEC-1 افزارنر رواناب و هیدرو وژی سیل جایگزین  - سازی بارندگیشبیه

ت تحلیال ایان برناماه قابلیّا عالوهبهرا پاسخگو باشد،  ای از نواحی جغرافیاییگسترده احی شده است که دامنةطرّ

های آبریز طبیعی و شهری را دارا بزرگ، ذخایر آبی و هیدرو وژی سیالب و رواناب حوضه حوضة آبریزهای رودخانه

بسایار وسایع  ها، استفاده از محدودةسازی حوضهباشد. استفاده از محیط گرافیکی بسیار قوی و آسان جهت شبیه

ساازی ت تحلیل هیدرو وژیکی پیوسته، امکان واسانجی پارامترهاا و بهیناهقابلیّ ،ط هیدرو وژیکی در محاسباترواب

 HEC-HMSکردن مادل (. پس از کا یبره5935مهدوی، ند )هست افزارنر ... از جمله امکانات مفید در این نتایج و

و  RS به دست آماده از توسّطم شمارة منحنی کا یبراسیون، با فرایندبه دست آمده در طی  شمارة منحنی توسّطم

GIS .مقایسه شد 

 و بحث نتايج
نااودار  حوضة آبخیزضریب شکل  نکهیابه  توجّهآمده است. با  حوضة ناودارهای فیزیکی مقادیر ویژگی ،5در جدول 

 5/3 اودارحوضاة ناتراکم زهکشی در  ا عدد مربوط بهامّ ،کشیده است حوضهنتیجه گرفت که  توانیماست،  12/1

 بودن آن دارد.خیزکه نشان از سیل است

 حوضة ناودارفيزيكی  هايويژگی .2جدول 

مساحت 

(2Km) 

محيط 

(Km) 

 طول آبراهة

 (Km)اصلی 

 مرکز ثقلفاصله 

 (Kmخروجی )تا 

ضريب 

 شكل

ضريب 

 گردي

ضريب 

 گراويليوس

مجموع طول 

 هاآبراهه

(km) 

تراکم 

 زهكشی

(2km/km) 

5/15 33/15 55/11 19/5 12/1 35/5 53/5 9/553 5/3 

سخت آهکی در نقاط باالی  یسازندهاخشک زاگرس است که دارای  یهاجنگلمورد مطا عه جزء اقلیم  حوضة 

و  عماقکمدارای خااکی  .شاودیمسنگی به صاورت ناواری مشااهده  هاییزدگبرونو  هاتودهو در آن  دامنه بوده

آهکی  عی از موادّتا سنگین بر روی تجمّ توسّطبا بافت م یزهرسنگ عمیق همراه بانیمه هاقسمت سطحی در بعضی

ریگوسل و کامبی سل آهکای اسات. اناواع فرساایش ساطحی، شایاری  از ردة ییهاخاکدارای  ،. این اراضیاست

و در  %95از باالدست تند بیش  یهادامنهر . شیب دامنه دشودیمو  غزش در مناطق مختلف حوضه دیده  یاآبراهه

 پوشش گیاهی در شاکل ، نقشة9در شکل  حوضة ناودارکاربری اراضی  نقشة .است %55حدود  دستیینپاطق منا
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نشان داده شاده  1 های هیدرو وژیکی در جدولو مساحت گروه 1 های هیدرو وژیکی خاک در شکلگروه ، نقشة5

شامل جنگل، کشااورزی، مرتاع، های منطقه کاربری ،شودمی شاهدهم کاربری اراضی در نقشة که گونههماناست. 

کمترین کاربری مرباوط باه کشااورزی و  ،به این نقشه توجّهاند. با مرتعی تعیین شده راشکوبیزسنگی، جنگل با 

بیشترین  ،%35با  Cدهد که گروه ( نشان می1 گروه هیدرو وژی خاک )شکل نقشة .استبیشترین مربوط به جنگل 

های کاربری اراضی و گروه هیدرو وژی خاک در محایط پس از تلفیق نقشه. استمساحت را به خود اختصا  داده 

GIS، شمارة منحنیبیشترین مساحت حوضه دارای  ،(. طبق نتایج2 حوضه حاصل شد )شکل شمارة منحنی نقشة 

شمارة میانگین وزنی  9جدول . اندگرفتهخاک قرار Cدر گروه هیدرو وژی  ،این مناطق ةکه عمد است 31تا  31بین 

به  شمارة منحنیشود میانگین وزنی که مالحظه می طورهماندهد. در شرایط رطوبتی مختلف را نشان می منحنی

توان آمده می به دست شمارة منحنیبه  توجّه. با است 33 توسّطدر شرایط رطوبتی م GISو  RS توسّطدست آمده 

 نتیجه گرفت که حوضه، پتانسیل تو ید رواناب باالیی دارد.

 
 حوضة ناودارکاربري اراضی  ةنقش .9 شكل

 
 حوضة ناودارپوشش گياهی  نقشة .4شكل 
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 حوضة ناودارگروه هيدرولوژي خا   نقشة .6 شكل

 حوضة ناودارهيدرولوژيک خا   يهاگروهمساحت  .1 جدول
 مساحت هيدرولوژيک خا  يهاگروه رديف

5 A 9/2 

1 B 3/953 

9 C 5/5551 

5 D 3/193 

 
 حوضة ناودار شمارة منحنی شةنق .5 شكل

 در شرايط رطوبتی مختلف شمارة منحنیميانگين  .9 جدول

 شرايط رطوبتی مختلف حوضه شمارة منحنیميانگين 

 خشک 25

 توسّطم 33

 مرطوب 31
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ای و اوج هیادروگراف مشااهده حجم رواناب و زماان رسایدن باه نقطاة بین دبی اوج، ، نتایج مقایسة5جدول  

همچناین  دهاد.را نشاان مای 5933 آباان 55افتاده به تااریخ فاقارزیابی مدل برای رگبار اتّ مرحلة ای درمحاسبه

 است.مده آ 3در شکل  مذکوردر تاریخ  ناودار هیدروگراف سیالب مشاهداتی و محاسباتی ایستگاه هیدرومتری

 
 22/37/2973ا ت 39/37/2973 بارش تاريخ ةشدمشاهدهنمود سيل اعتباريابی شده و آب .3 شكل

 سنجی مدل در برآورد خصوصيات هيدروگرا تنتايج صحّ مقايسة .4جدول 

 ايستگاه
تاريخ وقوع 

 بارش
 دبی مشاهداتی

(m3/s) 

حجم 

 مشاهداتی
(mm) 

محاسباتی دبی 
(m3/s) 

حجم 

محاسباتی 
(mm) 

CN 
Ia 

(mm) 

T Lag 

(hr) 

 ناودار
59/53/5933 

 5/53/5933تا 
2/2 25/511 1/2 92/553 32 1/51 3/2 

 طوریه را داشته است. ب نتایج مطلوبی بینی دبی اوج و زمان مربوط به آنپیش ،شودکه مالحظه می طورهمان 

 %15ة که در محدود بوده استبسیار کم  شدهیسازهیشبای و هیدروگراف که اختالف دبی اوج هیدروگراف مشاهده

و اخاتالف زماان رسایدن باه زماان اوج هیادروگراف  (5931ثروتای و همکااران، ) خطای مجاز در مدل قارار دارد

 سازی نیز قابل پذیرش است.و شبیه یامشاهده

به دست آماده از کا یبراسایون  شمارة منحنیبا  GISو  RSبه دست آمده از طریق  شمارة منحنیطبق نتایج،  

روانااب باه دسات آماده  یشمارة منحنتوان به بنابراین می؛ ی با هم ندارندتوجّهاختالف قابل  HEC-HMSمدل 

 آنها برآورد روانااب دبی سیل در مناطقی که در توان برای محاسبةکرد و از این روش می اعتماد GISو  RS توسّط

 .نیست، استفاده کرد ریپذامکان

 گيرينتيجه

کاردن برهاز طریاق کاا یبا مقداری که این مقدار  ،GISو  RSاز طریق  شمارة منحنیپس از برآورد  در این پژوهش،

ای آمده از رگبار مشاهده به دستنتایج آمد مقایسه گردید. برای بررسی  به دست HEC-HMSرواناب  مدل بارش

و مقداری کاه  33 توسّطآمد به طور م به دست GISو  RS شد. مقداری که از طریق استفاده 5933 آبان 55خ مورّ

 شامارة منحنایت ی با هم ندارند و نتاایج صاحّوجّهتکه اختالف قابل  است 32کردن حاصل شد از طریق کا یبره

توان آمده می به دست شمارة منحنی توسّطبه م توجّهدهد. همچنین با را نشان می GIS و RSبرآورد شده از طریق 

ر میادانی، و بازدیدهای مکرّ شدهانجا  یهایبررسطبق ، باالیی داردت که حوضه، پتانسیل تو ید رواناب نتیجه گرف
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زیاد  با سرعت تخریبی بسیار جادشدهیا هایرواناببوده و اکثر  خیزسیلبسیار  خیزیسیل نظرنقطهاز  اودارحوضة ن

 به دساتتوان از نتایج ت پژوهش حاضر است و میصحّ دهندةنشان این مسئله که کنداز خروجی حوضه عبور می

 استفاده کرد.هیدرو وژی منطقه  یهایاحدر طرّآمده 

 نابعم
 حوضة آبریز یزخیلیس لیپتانس بندیپهنه( 5931) یمهد ،یمزبان ؛اظمک ،ینصرت ؛حمودم ،یاحمد ؛حمد رضام ،یثروت

 .11-33صص. ، (55) 92 ،اجغرافي ،شهرسراب دره

پاژوهش و  ةمجلّ ،خیزیسیلت در شدّ زیآبخ هایرحوضهینقش ز نییتع (5935بهرا  ) ،ثقفیان ؛حمدم ،یسروشاهخ

 .23-31 (، صص.1) 52، سازندگی

 ی آبخیازداری باه کماک مادلارزیاابی اقادامات فنّا( 5933) حسنمحسنی، م ؛یر مسعودخیرخواه، م ؛حمدعباسی، م

HEC-HMS حفاظت خا  و  گزارش طرح تحقيقاتی، پژوهشكدة ،کن استان تهران( موردی: حوضة )مطا عة

 .آبخيزداري

 نتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.اچاپ نوزدهم،  ،اصول هيدرولوژي کاربردي (5931) نیامعلیزاده، 

با  سوقره حوضة آبریزرواناب در  – بارش فرایندسازی شبیه (5935) یعلفتاحی چقابگی، ؛ امرانجهاندیده، ک ؛سولقبادیان، ر

 .33-33 ، صص.(5) 3، مهندسی آبياري و آب ،WMSاستفاده از مدل 

 انتشارات ،چاپ اول ،HMS-HEC یكيدرولوژيه يزسامدل ستميس( 5935) یعلمهر، داننده ؛عیدس ،یندوشن یموسو

 .تهران ،باگرانید یهنر یفرهنگ ةسمؤسّ

 .، تهرانانتشارات دانشگاه تهران ،يکاربرد يدرولوژيه (5935محمد ) ،یمهدو

موردی:  ةمطا ع ،RSو  GISهای شیوهبا استفاده از  حوضة آبریز رواناب شمارة منحنی محاسبة (5933) یمصطفزاده، یعقوب

 .95-55(، صص.1) 9، پژوهش آب ايران ،منصورآباد بیرجند حوضة آبریز
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