
 

 

 
 
 

 

یشهوژپ-یملع همانلصف  
(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج  

1139 ناتسبات ،3 هرامش ،مهد لاس  
3969-6269 :صص  

 
 
 
 
 

 یاهناخدور یاهبالیس تدش رب یضارا یربراک تارییغت ریثات
 (هکرد زیربآ هضوح :هعلاطم دروم)

 1رگ هحون دمحا
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ینف یاههدكشناد سیدرپ ،تسیز طیحم هدكشناد داتسا

 یمشتحمرفظ زانرف
 ناریا ،نارهت ،یتشهب دیهش هاگشناد ،یئارجا تیریدم هتشر دشرا یسانشراک لیصحتلا غراف

 ینیئان یولع یلع
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،تسیز طیحم یزیر همانرب هتشر یرتکد یوجشناد

 16/42/1196 :شریذپ رودص خیرات 20/62/1196 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رد يساسا ياـهروحم ناونع هب يرهش ياهباليس لرتنك ثحب هب هجوت و اهرهش نوگانوگ يحاون يريذپرطخ نازـيم زا يهاگآ
 زا .تسا هديدرگ باختنا هعلاطم دروم هضوح ناونع هب هكرد زيربآ هضوح شهوژپ نيا رد .دنراد رارق يرهش تالکشم هب نتخادرپ
 نازيم ليبق زا يکيژولورديه لماوع ات تسا هديدرگ ببس هضوح نيا حطس رد يرهش قطانم شرتسگ و يهايگ ششوپ نتفر نيب
 مك يريذپذوفنو دايز باناور عافترا نآ اب قباطم هك دنوش يتارييغت راچد هضوح يبونج تمسق رد باناور عافترا و يريذپذوفن

 هرامش نيگنايم هكرد زيربآ هضوح فلتخم ياههيال هب هجوت اب .دش دهاوخ يرهش ياه باليس شيازفا هب جتنم هك تسا هديدرگ
 رادقم نيرتشيب هك تسا هدوب 33 ات 81 رادقم زا نآ تارييغت ،تسا هدمآ تسد هب 13 ددعSCS شور زا هدافتسا اب هقطنم ينحنم
 ياهباليس يبد يسررب اب ات تسا هديدرگ شالت شهوژپ نيا رد .دوشيم لماش ار يرهش هقطنم هك دشاب يم هضوح بونج رد نآ
 نازيم نيرتشيب اب يربراك هب طوبرم 81 ددع هك ينحنم هرامش فلتخم دادعا هب طوبرم هلاس 0001 و 009 ،002 ،001 ،09 ،01
 نيرتمك اب ياه يربراك هب طوبرم 33 ددع و فلتخم ياهيربراك ينحنم هرامش دادعا نيگنايم هب طوبرم 13 ددع ،کاخ يريذپذوفن
 يبد دروآرب رد .دريگ رارق يسررب دروم اهباليس نيا رطخ و تدش رب کاخ ذوفن يراذگرثا نازيم ،تسا کاخ يريذپذوفن نازيم
 هچره و دنا هتفاي شيازفا يرتشيب تبسن اب يربراك تارييغت ،دنراد يرتشيب عوقو لامتحا هك رتمك تشگزاب ياههرود اب اهباليس
 .ددرگيم رتشيب يددع هلصاف و رتکچوك يددع تبسن دوشيم رتينالوط تشگزاب هرود

 
 بالیس ،هکرد زیربآ هضوح ،یضارا یربراک رییغت ،یهایگ ششوپ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یحاون رد یناسنا یاهتیلاعف و تیعمج زکرمت هجیتن رد ،یعیبط حناوس هب تبسن یناسنا یاههاگتنوكس یریذپبیسآ
 نییاپ ناوت ،یرهش هدوسرف یاهتفاب و یمسرریغ یاههاگتنوكس هدعاق زا جراخ و مظنمان تیعضو ،اهرهش مکارتم
 زا یشان تارثا شهاک یارب یرهش هعسوت یاهحرط رد مزال یاهینیب شیپ مدع و یرهش دمآرد مک نانکاس یداصتقا

 طیحم تارثا زا یاهعومجم زورب ثعاب نیمز یربراک رییغت .]6[ تساهتفای شیازفا رمتسم روط هب یعیبط حناوس
-ههد رد هک ددرگیم یرهش زاب یاهاضف نینچمه و یاهموح و ییاتسور ،یرهش یحاون رد رتنییاپ قطانم رد یتسیز
 هک تسا یعوضوم اهنیمز یربراک رد هدش داجیا تارییغت .]0[ دناهتفرگ رارق هجوت دروم یاهژیو روط هب ریخا یاه
 بوغرم یاهنیمز نتفر تسد زا ثعاب نآ یپ رد و تسا هدمآ دوجو هب عیانص دشر و ینیشنرهش یاهراشف لیلد هب
 لماش تارییغت نیا زا لصاح یتسیز طیحم تارثا .]9[ تسا هدش هقطنم نآ ناتخرد و یهایگ ششوپ و یزرواشک
 نایم رد لیس .دوشیم اوه و بآ یگدولآ و شزغل نیمز ،اهبالیس رطخ شیازفا ،یكیژولوردیه نزاوت رد رییغت
 ناج نتفر تسد هلمج زا یراب هعجاف یاهدمایپ هب رجنم لیس و تسا ناهج حطس رد یعیبط تارطاخم نیرت برخم
 نیا زا یبیکرت زا یشان ای و دشاب ینیمزریز ای یلحاس ،یاهناخدور تسا نكمم لیس .]4[ دوش یم لاوما بیرخت و
 رتشیب لاناک تیفرظ زا دور كی رد بآ رادقم هک دهد یم خر ینامز یا هناخدور بالیس عقاو رد ،دشاب اهدنیآرف

 هک یحاون رد صوصخلایلع نآ ءوس یاهدمایپ ناربج هک تسا ىعیبط یایالب نیرتبرخم زا بالیس .]0[ دوش
 رد هژـیوهب ،ىنیشنرهش شرتسگ .دنک یم داجیا ار یفازگ یاههنیزه ،دوش یم هدید اجنآ رد ىناـسنا هعـسوت یاه هناشن

 نازـیم زا یهاگآ نازیم اذل .]1[ تسا هدوزفا ریخا یاه لاس رد بالیس تافلت و تاراسخ رب ،اههناخدور هیـشاح
 یاـهروحم زا ىـكی ناونع هب یرهش یاهبالیس تیریدم ثحب هب هجوت و اهرهش نوگانوگ یحاون یریذپرطخ
 تـسا هژیو تیمها و هجوت دروم یرهش تسیزطیحم یرادهگن رب دیکأت اب یرهش تالكشم هب نتخادرپ رد یساسا
 یایالب هنیمز رد حناوس یاه هداد ىللملانیب هاـگیاپ شرازـگ ساـسا رـب هـک تـسا ىعیبط حناوس هلمجزا بالیس .]1[
 ریخا یاه لاس رد .]1[ دشاب یم اراد ىناج تافلت و ىلاـم تاراـسخ ظاحل زا ار هبتر نیرتالاب هلزلز رانک رد ،ىعیبط
 هب هجوت ،نیمز یربراک تیریدم و حالصا نآ لابند هب .تسا هتفای شیازفا تعیبط رد یناسنا تالخادم هب هجوت نازیم
 ناونع تحت هک هدوب تیمها زئاح لیس تدش و یناوارف شهاک روظنم هب یبآریاخذ نازیم و یاهناخدور یاه لاناک
 رب ینتبم لیس تیریدم یاههعومجمریز زا یكی .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم زیربآ هضوح رب ینتبم لیس تیریدم

 ریثات تحت هک تسا زیربآ هضوح یعیبط یاهدنیآرف یبایزاب لابند هب هک تسا بالیس یعیبط تیریدم ،زیربآ هضوح
 شیازفا هب هجوت اب .تسا هدش عقاو نارهت ناتسا برغ لامش رد هکردزیربآ هضوح .]1[ دنا هتفرگ رارق یناسنا تالخادم
 هب تیعمج موجه هک تسا هدش ببس ،دشاب یم شیازفا هب ور هکرد ی هضوح بونج تمس زا هک ییاه یزاسنامتخاس
 تارییغت و یسانشاوه یاههداد نتشاد رظن رد اب ات تسا هدش یعس قیقحت نیا رد اذل .]26[ دبای شیازفا هضوح لخاد
 نآ یپ رد و یربراک تارییغت رثا رب هناخدور یبد تارییغت نازیم ،یضارا یربراک تارییغت نینچمه و یهایگ ششوپ
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 هرود اب یاهبالیس یبد ،فلتخم یاهینحنم هرامش یارب قیقحت نیا رد .دوش هبساحم ،کاخ یریذپذوفن تارییغت
 .دناهدش هبساحم نوگانوگ یاهتشگزاب
 قیقحت هنیشیپ
 باناور – شراب لدم زا هدافتسا اب هکرد زیربآ هضوح بالیس لیسناتپ یسررب ناونع اب یقیقحت رد ،0196 لاس رد

SCS شور بسانم تقد هب هجوت ابSCS-CN، شور زا هدافتسا اب بالیس رطخ SCS-CNنیا رد .تسا هدش دروآرب 
 .تسا هدمآ تسدب ینحنم هرامش ای CN ،هقطنم بیش و کاخ یكیژولوردیه یاههورگ و یربراک هب هجوت اب ادتبا شور
 نتفر نیب زا هب هجوت اب هضوح یبونج تمسق رد دناهداد ناشن جیاتن .دهدیم ناشن ار 11 ددع هضوح نیا CN نیگنایم
 .]26[ دشاب یم هضوح طاقن ریاس زا رتشیب بالیس دادخر لامتحا ،بونج زا رهش شرتسگ ،یهایگ ششوپ
 هناخدور یهدبآ میژر رب شیرجت هقطنم رد نیمز یربراک و ششوپ رییغت تارثا ناونع اب یاهلاقم رد ،9196لاس رد
 و ششوپ هشقن اهنآ ساسا رب و هدش ییاسانش شیرجت هقطنم رد یضارا یربراک و ششوپ تارییغت نازیم ،دنبرد
 هب اب و تسا هدش هیهت SCS شور زا هدافتسا اب و ینحنم یددع نازیم نیمخت هب ینامز هرود هس یارب نیمز یربراک
-لدم ،نابیتشپ رادربنیشام و یعونصم یبصع هكبش یاهلدم زا یریگهرهب اب نینچمه و روکذم یاههشقن یریگراک
 شراب و یبد یاههداد دنور یسررب یارب یشور ناونع هب لادنک نم نومزآ زا و هتفرگ ماجنا شراب و باناور یزاس
 حوطس هک دیدرگ صخشم ،ینامز هرود هس رد نیمز یربراک و ششوپ تارییغت یزاس راكشآ اب .تسا هدش هدافتسا
 . ]1[دناهتفای شیازفا هرود هس نیا لوط رد باناور هدننک دیلوت
 لدم زا هدافتسا اب کدور - كچوق زیخبآ هضوح یكیژولوردیه یزاس لدم ناونع اب یشهوژپ رد ،1196 لاس رد

HEC-HMS هورگ و یضارا یربراک ،یهایگ ششوپ یاه هشقن زا هدافتسا اب و فلتخم یاهتشگزاب هرود رد 
 .دش هیهت کراصح هضوح باناور عافترا هشقن سپس و تسا هدیدرگ ماجنا بالیس یزاسلدم کاخ كیژولوردیه
 SCS شور زا هدافتسا اب لیس جوا یبد رثکادح و باناور بیرض دروآرب و ینحنم هرامش نییعت هعلاطم نیا زا فده
 هک داد ناشن قیقحت جیاتن .دشاب یم زیخبآ هضوح رد باناور دیلوت رد لیسناتپ یدنب هنهپ و کراصح هضوح رد
 رب و هدوب نییعت رتماراپ نیرت مهم هضوح حطس رد کاخ یكیژولوردیه یاه هورگ و یضارا یكیژولوردیه تیعضو
 یضارا یربراک اب هک تسا CN هضوح تسد نییاپ رد باناور دیلوت لیسناتپ نیرتشیب .تسا راذگریثأت باناور یور
 .]06[ تسا هدش صخشم یرهش

 :اهشور و داوم

 :هعلاطم دروم هقطنم

 شرتسگ و یهایگ ششوپ نتفر نیب زا نینچمهو دشابیم هدیشک تروص هب هک نآ یلک لكش هب هجوت اب هکرد هضوح
 رد باناور عافترا و یریذپذوفن نازیم لیبق زا یكیژولوردیه لماوع ات تسا هدیدرگ ببس نآ حطس رد یرهش قطانم
 جتنم هک تسا هدیدرگ مک یریذپذوفنو دایز باناور عافترا نآ اب قباطم هک دنوش یتارییغت راچد هضوح یبونج تمسق
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 6ینحنم هرامش نیگنایم هکرد زیخبآ هضوح فلتخم یاه هیال هب هجوت اب .دش دهاوخ یرهش یاه بالیس شیازفا هب

 ات 91 رادقم زا نآ تارییغت ،تسا هدمآ تسد هب 11 ددع 0اكیرمآ کاخ زا تظافح تامدخ شور زا هدافتسا اب هقطنم
 نیا نیبم عقاو رد .دوشیم لماش ار یرهش هقطنم هک دشاب یم هضوح بونج رد نآ رادقم نیرتشیب هک تسا هدوب 41
 رد هکرد زیربآ هضوح تحاسم .]26[ دراد سكع هطبار ینحنم هرامش ددع اب کاخ یریذپ ذوفن هک دشابیم لصا
 تعاس 4/2 زین هضوح نیا ریخات نامز .دشابیم عبرمرتمولیک 0/40 ،تسا شهوژپ نیا رظن دم هک تسدنییاپ تمسق
 .]66[ دشابیم هقیقد 40 ای

 
 ]01[ هکرد زیربآ هضوح تیعقوم هشقن -1 لکش

 هعلاطم شور
 هب طوبرم هلاس 2226 و 220 ،220 ،226 ،20 ،26 یاهبالیس یبد یسررب اب ات تسا هدیدرگ شالت شهوژپ نیا رد
 هب طوبرم 11 ددع ،کاخ یریذپذوفن نازیم نیرتشیب اب یربراک هب طوبرم 91 ددع هک ینحنم هرامش فلتخم دادعا
 کاخ یریذپذوفن نازیم نیرتمک اب یاه یربراک هب طوبرم 41 ددع و فلتخم یاهیربراک ینحنم هرامش دادعا نیگنایم
 .دریگ رارق یسررب دروم اهبالیس نیا رطخ و تدش رب کاخ ذوفن یراذگرثا نازیم ،تسا
 شراب نازیم هنیشیب سپس .دش هدافتسا یدالیم 1620 ات 6016 لاس زا هنازور شراب یاههداد ادتبا ،قیقحت عورش رد
 سپس .دیدرگ جارختسا هنازور شراب نازیم هنیشیب یارب ددع 11 عقاو رد .دش هدروآ تسد هب اهلاس زا كی ره هنازور

                                                           
1 Curve Number (CN) 
2 Soil Conservation Service (SCS)  
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 تدم ینالوط یاهیگدنراب هب ار شزارب نیرتهب هک 9پیت 0نوسریپ گول اب قباطم و 6ادامسا رازفا مرن زا هدافتسا اب
 ،هلاس 2226 و هلاس 220 ،هلاس 220 ،هلاس 226 ،هلاس 20 ،هلاس 26 یاهبالیس اب رظانتم هنازور یاهشراب نازیم ،دراد
 .تسا هدمآ 6 لودج رد هک ،تسا هدش هدروآ تسد هب

 نوگانوگ یاهتشگزاب هرود اب یاهبالیس اب رظانتم هنازور یاهشراب نازیم -1لودج
 (رتمیلیم)اه بالیس اب رظانتم شراب نازیم (لاس)تشگزاب هرود
26 91 
20 60 
226 10 
220 41 
220 91 
2226 21 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :باناور نازیم دروآرب
 رتمیلیم بسح رب فلتخم یاهتشگزاب هرود اب یاهبالیس اب رظانتم هنازور یاهشراب ،6 هرامش لودج اب قباطم
 20 ،هلاس26 یاهبالیس اب رظانتم هنازور یاهشراب ،باناور هب شراب لیدبت روظنم هب یدعب ماگ رد .دنا هدش دروآرب

 هدافتسا اب و ادامسا رازفامرن طسوت هتعاس كی ینامز یاهماگ اب هلاس 2226 و هلاس 220 ،هلاس 220 ،هلاس 226 ،هلاس
  .]46[ دنا هدش عیزوت ،9 پیت SCS شراب عیزوت شور زا
 :لدم یاهرتماراپ هیلوا دروآرب
 شترا نیسدنهم هورگ طسوت هک تسا یسانشبآ متسیس هئارا تهج بسانم یاهنایار لدم كی HEC- HMS لدم
 :زا دنترابع هک دشابیم یلصا شخب 9 لماش HEC- HMS لدم راتخاس .تسا هدش هضرع اكیرمآ
 .]06و06[ نامز یلرتنک صخاش (ج ،یسانشاوه لدم (ب ،هضوح لدم (فلا 
 ،لومعم یاهشور نیا زا یكی هک دراد دوجو یفلتخم یاهشور ،اهیگدنراب زا یشان باناور نازیم دروآرب یارب
 یگدنراب زا لصاح باناور عافترا SCS شور رد هک تسا (SCS)اكیرمآ کاخ تظافح نامزاس یداهنشیپ شور
 .]96[ ددرگیم هبساحم 6 هرامش هطبار اب قباطم

R= (�−0.2S)2

(�+0.�S)      (6 هطبار) 

 :6 هطبار رد
R= (چنیا) باناور عافترا  

=P (چنیا) یگدنراب عافترا 
S=اب تسا ربارب نآ رادقم هک تسا کاخ رد تبوطر تشادهگن هب طوبرم لماع: 

S= 1000
C�

  ( 0 هطبار)10- 

                                                           
1 SMADA Software 
2 Log Pearson 
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 اهکاخ یریذپذوفن هب هجوت اب هضوح یاهکاخ كیژولوردیه هورگ ادتبا ،ینحنم هرامش ددع ندومن صخشم یارب
-یم میسقت D و A، B، C یاههورگ زا یكی هب اههضوح 0 هرامش لودج اب قباطم هطبار نیا رد .ددرگیم صخشم
 .دنوش

 ]2[ یریذپذوفن بسح رب هضوح یاهکاخ یدنب هقبط -8لودج

 
 
 
 
 لودج اب قباطم ینحنم هرامش ددع هضوح حطس ششوپ تایصوصخ هب هجوت اب ،کاخ هورگ ندش صخشم زا سپ 
 .ددرگیم صخشم 9

 ]91[ هضوح حطس ششوپ و کاخ یریذپذوفن هب هجوت اب فلتخم یاه هضوح یارب ینحنم هرامش رادقم -9لودج
 A B C D هضوح حطس ششوپ تایصوصخ

 11 91 21 19 طسوتم یلگنج ششوپ
 11 21 00 00 بوخ یلگنج ششوپ
 41 11 11 14 طسوتم ششوپ اب یعیبط عتارم
 21 41 61 19 بوخ ششوپ اب یعیبط عتارم
 91 11 11 00 تابوبح تشک ریز یضارا
 11 41 11 01 (میقتسم یاهفیدر) تالغ تشک ریز یضارا
 41 61 91 21 (زارت طوطخ تازاوم هب اهفیدر) تالغ تشک ریز یضارا
 61 11 61 01 طسوتم ششوپ اب میقتسم یاهفیدر اب یفیدر ناهایگ تشک ریز یضارا
 11 01 11 11 بوخ ششوپ اب میقتسم یاهفیدر اب یفیدر ناهایگ تشک ریز یضارا
 11 41 11 21 طسوتم ششوپ اب زارت طوطخ تازاوم هب یفیدر ناهایگ تشک ریز یضارا
 11 01 01 01 بوخ ششوپ اب زارت طوطخ تازاوم هب یفیدر ناهایگ تشک ریز یضارا
 11 11 11 11 رگید یتلافسآ یاهاج و اهگنیکراپ ،اهماب تشپ
 01 21 01 11 تلافسآ دصرد 01 اب ینوكسم قطانم
 41 11 11 60 تلافسآ دصرد 20 اب ینوكسم قطانم

 11 11 11 11 یتلافسآ یاههداج و اهنابایخ
 11 11 01 01 یکاخ یاههداج
 61 11 01 11 هسوش یاههداج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :HEC-HMS لدم یجنسرابتعا
 باناور - شراب رامآ یاراد هک ییاههضوح یارب لدم یجنسرابتعا دیاب ،هضوح یزاس هیبش رد لدم زا هدافتسا یارب 
 هاگتسیا باناور -شراب دادیور 0 هب طوبرم یاههداد زا یجنسرابتعا تهج قیقحت نیا رد .دریگ ماجنا تیقفوم اب دنتسه
 رادقم اب لدم طسوت هدش هبساحم شیپ جوا یبد نازیم دعب هلحرم رد و تسا هدش هدافتسا ضوح تفه یرتموردیه
 .تسا هتفرگ رارق هسیاقم دروم هقطنم رد عقاو یرتموردیه هاگتسیا طسوت هدش هدهاشم باناور
                                                                                                                                 اههتفای
 اب رظانتم یاه شراب هنازور عیزوت هب طوبرم یاه هداد و هکرد زیربآ هضوح یفارگویزیف تایصوصخ نتفرگ رظن رد اب

 هورگ (تعاس رد رتمیلیم) یریذپذوفن لقادح
0/1-0/66 A 

1/9-0/1 B 

9/6-1/9 C 

2-9/6 D 
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 41 و 11 ،91 اب ربارب یاه ینحنم هرامش یارب ،هتعاس كی ینامز یاهماگ اب فلتخم یاه تشگزاب هرود اب یاه بالیس
 تروص SCS شور زا هدافتسا اب و HEC – HMS رازفامرن طسوت هضوح نیا هب طوبرم باناور – شراب یزاسلدم
 رد اهنآ هسیاقم هب ،فلتخم یاه ینحنم هرامش هب طوبرم یاهباناور یبد هنیشیب ندروآ تسد هب اب هک تسا هتفرگ
 .تسا هدش هدروآ 4 لودج رد هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدش هتخادرپ نوگانوگ یاهتشگزاب هرود

 42 و 22 ،92 یاه ینحنم هرامش و نوگانوگ یاهتشگزاب هرود اب فلتخم یاهبالیس یبد -4لودج
 تشگزاب هرود
 (لاس)

 =CN 91نتفرگ رظن رد اب بالیس یبد

 (هیناث رب بعكم رتم)
  =CN 11نتفرگ رظن رد اب بالیس یبد
 (هیناث رب بعكم رتم)

  =CN 41نتفرگ رظن رد اب بالیس یبد
 (هیناث رب بعكم رتم)

26 4 10/10 14 
20 1/46 46/14 0/11 
226 1/20 41/10 1/11 
220 4/10 0/11 01 
220 9/19 0/91 126 
2226 0/14 01 4/166 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یبد ،دوریم رتالاب ینحنم هرامش هچره هک میباییمرد ،فلتخم یاهتشگزاب هرود اب یاهبالیس یبد هسیاقم اب
 شیازفا بالیس یبد نازیم ،دباییم شهاک کاخ یریذپذوفن نازیم هچره یلک روطب و .دنباییم شیازفا زین اهبالیس
 بالیس یبد ،هلاس 26 تشگزاب هرود اب بالیس یارب ،تسا هدش هداد ناشن 0لكش رادومن رد هک روطنامه .دباییم
 یارب نینچمه ،تسا 91 ینحنم هرامش اب بالیس یبد ربارب 41/1 ،11 ینحنم هرامش اب هکرد زیربآ هضوح هب طوبرم
 هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 0/66 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب طوبرم بالیس یبد ،تشگزاب هرود نیا
  .تسا 91 ینحنم

 
 فلتخم یاه ینحنم هرامش یارب هلاس هد تشگزاب هرود اب بالیس یبد -8لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هضوح هب طوبرم بالیس یبد ،هلاس 20 تشگزاب هرود اب بالیس یارب ،تسا هدمآ 9لكش رادومن رد هک روطنامه
 ،تشگزاب هرود نیا یارب نینچمه ،تسا 91 ینحنم هرامش اب بالیس یبد ربارب 16/9 ،11 ینحنم هرامش اب هکرد زیربآ
  .تسا 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 11/4 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب طوبرم بالیس یبد

 
 فلتخم یاه ینحنم هرامش یارب هلاس هاجنپ تشگزاب هرود اب بالیس یبد - 9لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هرامش اب هکرد زیربآ هضوح هب طوبرم بالیس یبد ،هلاس 226 تشگزاب هرود اب بالیس یارب ،4لكش رادومن اب قباطم
 طوبرم بالیس یبد ،تشگزاب هرود نیا یارب نینچمه ،تسا 91 ینحنم هرامش اب بالیس یبد ربارب 41/0 ،11 ینحنم
  .تسا 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 11/9 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب

 
 فلتخم یاه ینحنم هرامش یارب هلاس دص تشگزاب هرود اب بالیس یبد - 4لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هرامش اب هکرد زیربآ هضوح هب طوبرم بالیس یبد ،هلاس 220 تشگزاب هرود اب بالیس یارب ،0لكش رادومن قبط
 طوبرم بالیس یبد ،تشگزاب هرود نیا یارب نینچمه ،تسا 91 ینحنم هرامش اب بالیس یبد ربارب 24/0 ،11 ینحنم
  .تسا 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 40/9 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب

 
 فلتخم یاه ینحنم هرامش یارب هلاس تسیود تشگزاب هرود اب بالیس یبد - 5لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هرامش اب هکرد زیربآ هضوح هب طوبرم بالیس یبد ،هلاس 220 تشگزاب هرود اب بالیس یارب ،1لكش رادومن اب قباطم
 طوبرم بالیس یبد ،تشگزاب هرود نیا یارب نینچمه ،تسا 91 ینحنم هرامش اب بالیس یبد ربارب 06/0 ،11 ینحنم
 .تسا 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 01/0 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب

 
 فلتخم یاه ینحنم هرامش یارب هلاس دصناپ تشگزاب هرود اب بالیس یبد - 2لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 طوبرم بالیس یبد ،هلاس 2226 تشگزاب هرود اب بالیس یارب ،تسا هدش هداد ناشن 1 لكش رادومن رد هک روطنامه
 هرود نیا یارب نینچمه ،تسا 91 ینحنم هرامش اب بالیس یبد ربارب 11/6 ،11 ینحنم هرامش اب هکرد زیربآ هضوح هب
 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 14/0 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب طوبرم بالیس یبد ،تشگزاب
  .تسا

 
 فلتخم یاه ینحنم هرامش یارب هلاس رازه تشگزاب هرود اب بالیس یبد - 2لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن و ثحب
 و یهایگ ششوپ نتفر نیب زا .تسا هدیدرگ باختنا هعلاطم دروم هضوح ناونع هب هکرد زیربآ هضوح شهوژپ نیا رد
 و یریذپذوفن نازیم لیبق زا یكیژولوردیه لماوع ات تسا هدیدرگ ببس هضوح نیا حطس رد یرهش قطانم شرتسگ
 مک یریذپذوفنو دایز باناور عافترا نآ اب قباطم هک دنوش یتارییغت راچد هضوح یبونج تمسق رد باناور عافترا
 ،ددرگیم هدهاشم اهرادومن همه رد هک روطنامه .دش دهاوخ یرهش یاه بالیس شیازفا هب جتنم هک تسا هدیدرگ
 هک تسا ینعم نیا هب عقاو رد .دباییم شیازفا زین اهبالیس یبد نازیم ،ددرگیم رتگرزب (ینحنم هرامش) ددع هچره
 رد زاس و تخاس هعسوت و شرتسگ اب .دباییم شیازفا بالیس یبد ،دوشیم مک کاخ یریذپذوفن نازیم هچره
-یم 9 لودج هدهاشم اب .دیازفایم بالیس تدش رب و هدش رتمک کاخ یریذپذوفن نازیم هکرد زیربآ هضوح نوماریپ
 حوطس تمس هب یزرواشک یضارا و یلگنج ششوپ زا زیربآ هضوح فارطا حطس هچره هک دیسر هجیتن نیا هب ناوت

 کاخ یریذپذوفن ندش مک زا ناشن هک هتفای شیازفا ینحنم هرامش ددع دوریم شیپ ینوكسم یربراک اب یرهش
-یم یتایح و تیمها زئاح رایسب زیربآ یاه هضوح نوماریپ یضارا یربراک تارییغت هب هجوت اذل .دراد زیربآ هضوح
 تبسن اب یربراک تارییغت ،دنراد یرتشیب عوقو لامتحا هک رتمک تشگزاب یاههرود اب اهبالیس یبد دروآرب رد .دشاب
-یم رتشیب یددع هلصاف و رتكچوک یددع تبسن دوشیم رتینالوط تشگزاب هرود هچره و دنا هتفای شیازفا یرتشیب
 0/66 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح نیا هب طوبرم بالیس یبد ،هلاس هد تشگزاب هرود رد لاثم ناونع هب .ددرگ
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 نیا هب طوبرم بالیس یبد ،هلاس رازه تشگزاب هرود یارب اما ،تسا 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب
 هدیدرگ هدهاشم لاثم نیا رد .تسا 91 ینحنم هرامش هب طوبرم بالیس یبدربارب 14/0 ،41 ینحنم هرامش اب هضوح
 اب هک تفگ ناوتیم نیاربانب .دنا هدوب هجاوم یدایز شیازفا اب اهیبد فالتخا اما تسا هتفای شهاک تبسن هک تسا
 رییغت و یبد یربارب 0/66 ات 14/0 شیازفا دهاش ناوتیم ،41 هب 91 ینحنم هرامش زا هقطنم حطس ششوپ رییغت
 هب همادا رد .دومن هدهاشم ار یربارب 41/1 ات 11/6 شیازفا ناوتیم زین 41 هب 11 ینحنم هرامش زا حطس ششوپ
 .تسا هدش هتخادرپ بالیس زا یشان تارطخ شهاک تهج رد یعیبط یاهیربراک ظفح تهج ییاهراكهار
 :زا دنترابع یعیبط یاهیربراک ظفح یاهراكهار
  یزرواشک یضارا و اهلگنج یربراک رییغت یارب زوجم رودص مدع -6

 شیاسرف دیدش دعتسم قطانم نیا اریز ،دایز بیش اب یضارا رد بسانم ریغ ناهایگ تشاک یارب تیدودحم داجیا -0
 .دنتسه کاخ

 زیربآ یاههضوح نوماریپ رد یراجت و یرادا ،ینوكسم یاهاضف هعسوت و دشر زا یریگولج -9

 نیمزرس شیامآ یاههمانرب یارجا و حرط تهج هقطنم میلقا و کاخ پیت هب یدج هجوت -4

  اهرهش یلیصفت یاهحرط رد یضارا یربراک هنیشیپ نداد رارق هجوت دروم -0

 اهنآ عفر تهج رد اهیرامیب و تافآ ییاسانش و هقطنم یهایگ ششوپ ظفح -1

 .دوشن داجیا یرییغت زیربآ هضوح تایصوصخ رد هک یتهج رد یسرتسد یاهریسم حرط و حالصا -1

 عبانم
 Habibi k, Shieh E, Kamal T. The Role of Physical Planning in Mitigating Urban Vulnerability against 

Earthquake. Armanshahr. 2010;2(3):23-31. [Persian] 
Wheater H, Evans E. Land use, water management and future flood risk. Land use policy. 2009 Dec 

1;26:S251-64. 
Brath A, Montanari A, Moretti G. Assessing the effect on flood frequency of land use change via 

hydrological simulation (with uncertainty). Journal of Hydrology. 2006 Jun 15;324(1-4):141-53. 
Swanson FJ, Johnson SL, Gregory SV, Acker SA. Flood disturbance in a forested mountain landscape: 

interactions of land use and floods. BioScience. 1998 Sep 1;48(9):681-9. 
Arnell, N. W., & Gosling, S. N., 2016. The impacts of climate change on river flood risk at the global 

scale. Climatic Change, v. 134(3), p. 387-401. 
GHAHROUDI, TALI MANIJE, MOHAMMAD REZA SARVATI, MOZAFFAR SARRAFI, 

MOUSA POURMOUSAVI, and KHABAT DERAFSHI. "Flood vulnerability assessment in 
Tehran city." (2012): 79-92. 

ROKN AE, POUR T, SADEGHLOO T, SAJASI H. ANALYZING OF PEOPLE ATTITUDE TO 
REDUCTION THE EFFECT OF NATURAL DISASTER (FLOOD) IN RURAL AREA WHIT 
EMPHASIS ON PARTICIPATORY MANAGEMENT.  

www.EM-DAT.be 
Dadson, S. J., Hall, J. W., Murgatroyd, A., Acreman, M., Bates, P., Beven, K., Lane, S. N., 2017. A 

restatement of the natural science evidence concerning catchment-based natural flood management 
in the UK. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 
v. 82, p. 124-143. 

Ghanavati, E., Nadafioun, F., Investigation of flood potential Darakeh watershed using rainfall-runoff 
using SCS. Quarterly Geographical Journal of Territory., Apr 20;13(49):47-64. 



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 6269

Eng MQ. Co. Report on Flood management of Tehran.2011. [Persian]. NOSRATI K, 
HOSSEINZADEH MM, IMENI S. APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
IN DETERMINATION OF EFFECTIVE FACTORS ON RUNOFF GENERATING. 

Alizadeh A. Principles of applied hydrology. Astan Quds Razavi Mashhad 20th. 2001;540-560. 
[Persian] 

Jongman B. Effective adaptation to rising flood risk. Nature communications. 2018 May 29;9(1):1-3. 
Nguyen HQ, Radhakrishnan M, Bui TK, Tran DD, Ho LP, Tong VT, Huynh LT, Chau NX, Ngo TT, 

Pathirana A, Ho HL. Evaluation of retrofitting responses to urban flood risk in Ho Chi Minh City 
using the motivation and ability (MOTA) framework. Sustainable Cities and Society. 2019 May 
1;47:101465. 

 
 


