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 )  استان گلستان،یز کچیکخحوزه آب: مطالعه موردی( لسازی بارش ـ رواناب مؤثرمد
 

 2 علی نجفی نژاد و2 نادر نورا،1آتنا کبیر*
 ، تحقیقات تهران وعلوم آزاد اسالمی واحد  آبخیزداری دانشگاه دانشجوی دکتری1

 منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی وگروه آبخیزداری استادیار 2
 6/12/85: ؛ تاریخ پذیرش 11/8/84 :تاریخ دریافت

 
 

  چکیده 
.  قـرار گرفتـه اسـت      بررسـی طور گسترده مورد مطالعـه و      کی است که به   یندهای چرخه هیدرولوژی  آ یکی از فر   ثرؤرواناب م 

بـه شـدت     باشـند و   های کوچک قابل استفاده می     برای پالت  اند، های مختلفی که برای شرح این فرایند پیشنهاد شده         اغلب مدل 
ذیری ارائه  پاز مدل نفوذ   ش مازاد  برای محاسبه بار   در این مقاله   .باشند اشاره دارد   می هایی که بیشتر از ظرفیت نفوذ پالت       بارش

تنها محدود به ظرفیت نفوذپذیری      مدلی که در اینجا شرح داده شده،      .  شده است  استفاده) 1995( دیسکن و نازیمو  شده توسط   
برای هر هایتوگراف بارش    ثر  ؤرواناب م تولید   تغییرات نرخ ظرفیت نفوذپذیری و     توان برای محاسبه    از این مدل می    بلکه ،نبوده

که برای تعریـف آن نیـاز بـه          است ذخیره  محیط تنظیمی و   2شامل   مدل .استفاده نمود  یک مقدار معلوم رطوبت اولیه خاک،      و
. )sm( حداکثر رطوبـت موجـود در خـاک        و )fo  و fc( نفوذ حداکثر نرخ ظرفیت    حد اقل و   :از باشد که عبارتند    پارامتر می  سه
 .آورده شـد   برای حوزه آبخیز کچیک واقع در اسـتان گلسـتان بـه اجـرا در               د نظر مدل مور  ثرؤرواناب م منظور محاسبه میزان     به

 بـوده متـر     میلـی  9/55در کاربری مرتع این حـوزه حـدود         انتخابی  نتایج نشان دادند که میزان بارش مازاد حاصل از یک رگبار            
 .است

 
 ،نفـوذ  حـداکثر نـرخ ظرفیـت       حداقل و  ،کرطوبت موجود در خا    حداکثر ،بارش مازاد  ،تغییرات نفوذپذیری  :کلیدیهای    واژه

 حوزه آبخیز کچیک
 

  مقدمه
ا نفوذپذیری بخش مهمی از چرخـه هیـدرولوژیکی ر        

ورود آب بـه داخـل    یندآدهد و عبارتست از فر     تشکیل می 
 همچنــین جریــان ســطحی ناشــی از بــارش مــازاد .خــاک

باشـد   هـای روانـاب مـی      عنوان یکی از اجزای مهم مدل      به
ــاران ملســی و( ــه). 2003 ،همک ــور ب ــالیز منظ ــق آن  و دقی

ینـد  آهمچنین تخمین میزان رواناب، به درک بهتـری از فر         
 در  اـیندهآرـرین فـی از مهمتـکـی .تنفوذپذیری نیاز اس

 
ه ـفوذ است کـ   ـرفیت ن ـظ ،یکیژدرولوـمدلکردن سیستم هی  

 در  ).1996 ،تلـوری ( بـرآورد گـردد    آن در حوزه    مقدار دبای
طور مـداوم در حـال       شدت بارش به   طول یک واقعه بارش،   

 از  و این مقدار ممکن اسـت کمتـر یـا بیشـتر           . باشد می تغییر
در عین حال نرخ     .نرخ نفوذپذیری در الیه باالیی خاک باشد      

زیـرا ایـن     کند، نفوذپذیری نیز با تغییر شدت بارش تغییر می       
کـه    بستگی به محتوی رطوبت الیه باالیی خـاک دارد         میزان

  اشدـب راوش میـزان تـمی ارش وـشدت ب ثیرأـخود تحت ت
                                                           

 Kabir_atena@yahoo.com : مسئول مکاتبه-*
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     شـدت نفـوذ بـه ارتفـاع         .)2004 ،همکـاران  بنداراگودا و (
ر در روی زمــین وجــود ـود کــه اگـــشــ فته مــیـی گـــآبــ
 یـک   طـور مثـال     بـه (توانست در واحد زمان      میداشت   می

آب فقط زمانی در سطح زمین       .در زمین نفوذ کند   ) ساعت
 کـه شـدت بارنـدگی از سـرعت          شود یا جاری می  انباشته  

های  روش). 1998 ،علیزاده( باشد نفوذ آب در خاک بیشتر    
ــبتاً ــی نس ــادهفیزیک ــرح فر  س ــرای ش ــه آای ب ــد نقط ای  ین

از جمله روابط ارائه شده توسـط        .نفوذپذیری وجود دارند  
 همچنـین روابـط ارائـه شـده     ،مپتا ـ  معادله گرین ،فلیپ

 ،همکـاران   و چو (1978پارلنگ در سال     توسط اسمیت و  
  در فقــطهــا ایــن مــدل بســیاری از در حقیقــت از ).1998

مواقعی که میزان نفوذپذیری از شدت بـارش کمتـر اسـت         
فوجی مـارا    ).2004 ،همکاران کرادینی و ( شود استفاده می 

محاسـبه   با استفاده از شـبیه سـاز بـاران و          )2001(و آندو   
تغییــرات نفوذپــذیری در طــول بــارش بــه ارزیــابی مــدل 

بـا   .یسکن ونازیموو پرداخته و به نتایج مطلوبی رسـیدند        د
وجود اطالعات غنی در مورد نفوذپذیری، مطـالبی وجـود          

ایـن شـامل     دارد که هنوز بـه قـدر کـافی بحـث نشـده و             
ظرفیت نفوذ وتولید بـارش مـازاد در طـول یـک             تغییرات

مـدل   هدف از این مقالـه معرفـی یـک         .واقعه بارش است  
یند نفوذپـذیری اسـت کـه قـادر         آاز فر  ساده   مفهومی نسبتاً 

 .است به حل برخی از مسائل نفوذپذیری بپردازد

 ها روش مواد و
حوزه معـرف کچیـک بـا مسـاحتی حـدود            :معرفی منطقه 

های کوچک حـوزه آبخیـز        هکتار یکی از زیر حوزه     3600
قرناوه بوده و از نظر تقسیمات کشوری جزء بخش مـراوه           

ـ       ه، در منتهـی الیـه شـمال        تپه و در محدوده شهرستان کالل
ــتان گلســتان، در مختصــات  01شــرق اس 25 و ′′  o55 و′

25الی 75 و ′′ 51طـول شـرقی و     o55 و ′ 24و ′′  o37 و ′
52الی 64 و ′′  واقـع شـده اسـت،      عرض شـمالی     o37 و ′
که از قسـمت شـمال بـه ارتفاعـات باباشـمل، از              طوری هب

های عنابلی، از شرق به رشته کوه شـلمی          جنوب به جنگل  
ـ   مـراوه تپـه محـدود     ـ  هو از غرب به محور ارتبـاطی کالل

 ).2000 ،وزارت جهاد کشاورزی( گردد می
طور شـماتیک     محیط است که به    2مدل شامل    :شرح مدل 
محــیط  محــیط اول، . نشــان داده شــده اســت1 در شــکل
ــی  ــتتنظیم ــک ورودی و اس ــه دارای ی ــی دو  ک  خروج

محـیط ذخیـره نـام دارد کـه یـک            محـیط دوم،   باشد و  می
دو محـیط بـا      .روجـی دارد  یک خ  ورودی دریافت کرده و   

 هـای محـیط تنظیمـی    این واقعیـت کـه یکـی از خروجـی      
 . شوند ورودی محیط ذخیره است، به هم مربوط می

بارش                                                                                             r(t)  

ناب    y(t)        محیط تنظیمی                                         روا
                                                                                                             

           
قعی ا               نفوذو

                                                                                                   q(t)   
اک                                رطوبت موجود در خ ثر  اک حد   

                                         Sm             
         محیط ذخیره 

                                                                                           
 g(t)                                                                تراوش  

ذ   نفو  ظرفیت 
     f(t) 

 
 
  

در  د  موجو رطوبت 
 s(t)   خاک   

 
 . شماتیک مدل نفوذپذیرینمودار -1 شکل
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کننده  که تعیین است  محیط تنظیمی نماینده سطح خاک      

ایـن محـیط همچنـین میـزان        . باشد ظرفیت نفوذ خاک می   
  y(t)روانـاب   وq(t) را به نفود واقعـی  r(t)تبدیل بارش 

محیط ذخیـره نیـز نماینـده رطوبـت الیـه           . نماید تعیین می 
ــی  ــاک م ــاالیی خ ــق   ب ــت از طری ــن رطوب ــه ای ــد ک  باش

توســط  بــاال بــه آن اضــافه شــده و از ، q(t)نفوذپــذیری
 .شود از مرز پایین آن تخلیه می ، g(t)تراوش

ــدل  ــای م ــف پارامتره ــدل در فر  :تعری ــاربرد م ــد آک ین
: به تعریف سه پارامتر دارد کـه عبارتنـد از          نفوذپذیری نیاز 

Sm طوبت موجود در خاکر حد اکثر ، foو fc  حـداکثر 
این سه پارامتر بـرای تعریـف        .حداقل میزان نفوذپذیری   و

یند نفوذپذیری با هـم ترکیـب       آشرح فر  های مدل و   محیط
 .)2شکل ( شوند می

  نفـوذ ظرفیت وs(t)  رابطه بین میزان ذخیره در مخزن
f(t)، مشخص ) 1(کاهنده در رابطه      صورت رابطه خطی   به

 :شده است
)1                 (         f(t)=fo-(fo-fc) s(t)/sm      

در عین حال خروجی محـیط ذخیـره، نماینـده میـزان            
توسط یک رابطـه     و g(t)تراوش از الیه باالیی خاک بوده       

ـ خطی فزاینده بین میـزان ذخیـره در مخـزن و             در راوش  ت
 :نشان داده شده است) 2(رابطه 

)2 (                                        g(t)=fcs(t)/sm    
 تنظیمی بسـتگی بـه میـزان ورودی یـا          خروجی محیط 

 در f(t)متغیر ثابت یـا نفوذپـذیری    وr(t) شدت بارندگی 
دو خروجی از این محیط شـامل       . زمان مورد مالحظه دارد   

 و 3با استفاده از روابـط  y(t) و رواناب q(t) نفوذ واقعی 
 :شوند  تعیین می4

 y(t)=0  و  r(t)<f(t) → q(t)=r(t) اگر) 3(
  y(t)= r(t)-f(t)  و r(t)>f(t) → q(t)=f(t)اگر ) 4(

 t)( زمان در هر لحظه از  s(t)هذخیرمتغیر ثابت  مقدار
کنـد کـه ایـن نـرخ بسـتگی بـه میـزان ورودی و           تغییر می 

رابطه بین این سه متغیـر را       . یط ذخیره دارد  خروجی از مح  

 5معادلـه  صـورت    تـوان بـه    مـی   قانون بقای مـاده    مطابق با 
 :نوشت

)5(q(t)-g(t)=ds/dt                                           
 کاربرد مهم مدل شرح داده شـده در بـاال،          :روش محاسبه 

 در  ثرؤروانـاب مـ   محاسبه تغییرات ظرفیت نفـوذ و تولیـد         
 .باشد  می رگبار بارندگیطول یک

 ,fo, fc( با مشخص بودن پارامترهـای مـدل  در ابتدا 

sm(مقادیر اولیه متغیرهـا، مقـدار اولیـه     و )f(t), g(t  بـا 
ســپس . آیــد دســت مــی ه بــ2 و 1 هــای هاســتفاده از معادلــ
 .شود می  زمانی متوالی انجام پریودهایمحاسبات برای
 را 5معادلـه    )t =ti+1 –ti∆ ( زمانی  پریودبا انتخاب یک

 : نوشت6معادله صورت  توان به می
)6( se-sb=(qb+qe)∆t/2-(gb+ge)∆t/2  کــه b وe 
 است و طـول مـدت       پریودانتهای   ترتیب نماینده ابتدا و    به

 .شود نشان داده میt∆   زمانی توسطپریود
 و 3در معـادالت   )q(با توجه به تعاریف نفوذ واقعـی    

 حالت  سه ، زمان در طول   بارش شدت همچنین میزان   و 4
 :ممکن است اتفاق بیفتد

 ،پریـود زمـان    ابتـدا و انتهـای    در   شدت باران  :حالت اول 
در ایـن  .  r>fb و r>faیعنـی  بیشتر از ظرفیت نفوذ است،

در این صورت معادله  باشد که میqe=fe و qb=fb  حالت
معادلـه  صورت    به 2 و 1توان با توجه به معادالت        را می  6
      :نویسی نمودباز 7
)7(se= (fo∆t+sb(1-fo∆t/2sm)) /(1+fo∆t/2sm)   

، پریود زمـان    ابتدا و انتهای    در ندگیشدت بار  :حالت دوم 
در ایـن   .r<fe , r<fb یعنـی  کمتر از ظرفیت نفوذ اسـت، 

با توجه   ،6در این صورت معادله      ).qa+qb)/2=r  :حالت
 :دشو بازنویسی می 8معادله صورت   به1به معادله 

)8( se= (sb(1-fc∆t/2sm)+r∆t)/(1+fc∆t/2sm)    
 در   کمتـر از ظرفیـت نفـوذ       نـدگی شـدت بار   :ومسحالت  

پایان همان    در  ظرفیت نفوذ  بیشتر از  و شروع پریود زمانی  
که ایـن حالـت در    .r<fb و r>fe یعنی ،است پریود زمانی

در ایـن حالـت در       .آیـد  لحظه تولید روانـاب بوجـود مـی       
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 ظرفیـت نفـوذ بـا شـدت بـارش برابـر           t∆ل  خای دا  لحظه
 .خواهد شد

نشـان   sr محتوای رطوبتی خاک در این لحظـه کـه بـا   
ــی ــردن   داده م ــین ک ــا جانش ــود ب ــه  f(t)=rش  1در معادل

 :آید دست می ه ب9صورت معادله  به
)9( Sr = (fo-r) sm/ (fo-fc)                              

تسـاوی  زمـان   t=∆t∆1 وse= srسپس با جـایگزینی  
 :شود  محاسبه می10 معادلهنفوذ به کمک رابطه  بارندگی و

)10( ∆t1=(sr-sb)/(r-(sb+st)fc/2sm)(0<∆t1<∆t)  
 یا محتوای رطوبت خاک در پایـان        seدر نهایت مقدار    
 : قابل محاسبه است11 معادلهپریود زمان از معادله 

)11(se=(fo∆t2+sr(1-fo∆t2/2sm))/(1+fo∆t2/2sm) 
با ثابت بـودن فاصـله پریودهـای زمـانی          بدین ترتیب   

 13 و   12معـادالت   صـورت    توان بـه    را می  8  و 7معادالت  
 :خالصه نمود

 se=k1sb+k2                    ) 12( :در مورد حالت اول
   se=k3sb+k4R               )13 (:در مورد حالت دوم و

 مقـادیر ثـابتی هسـتند کـه      k1 , k2 , k3 , k4ضرایب

بـه صـورت    رامترهای مدل در هر پریـود زمـانی         توسط پا 
 :شوند محاسبه می 17 و 16، 15، 14معادالت 

)14    (  k1=(1-fo∆t/2sm) /(1+fo∆t/2sm)         
)15(  k2= fo∆t/(1+fo∆t/2sm)                             
)16(   k3=(1-fc∆t/2sm) /(1+fc∆t/2sm)             
)17(   k4=∆t/(1+fc∆t/2sm)                              

در  :و بــارش مــازاد )1پانــدینگ تــایم(زمــان مانــدابی 
مطالعات نفوذپـذیری پانـدینگ تـایم عبارتسـت از لحظـه            

نمایانگر زمانی است که در آن شدت        شروع بارش مازاد و   
بارندگی از یک میزان کمتـر از ظرفیـت نفـوذ بـه میزانـی               

 ).2001 ،بون( کند بیشتر از آن تغییر می
 :پاندینگ تایم ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد

: پاندینگ تایم مضرب صحیحی از پریود زمانی است       ) الف
شود که شدت بارش از یک میزان کمتـر          زمانی حاصل می  

 از ظرفیت نفوذ به میزانی بیشتر از ظرفیت نفوذ تغییر نماید          
 ).a-3شکل (

شود که در آن ظرفیت      هایی می  مربوط به پاندینگ تایم    )ب
نفوذ در داخل پریود زمانی از میزانی بیشتر از شدت بارش           

 ).b-3شکل (به مقداری کمتر از آن تغییر کند 

                                                           
1- Panding time  

 
 
 
 
 
 

  و )s( و رطوبت خاک )f(ـ نمودار روابط تابعی بین ظرفیت نفوذ 2شکل 
 . و رطوبت خاک)g(بین میزان تراوش 

 
 
 
 
 
 
 

 . دو نوع زمان ماندابی شدن-3شکل 
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 اسـت کـه     دهنـده آن   نشاندر حالت اول     ندینگ تایم اپ
شود ولـی در     می  زمانی حاصل  پریوددر پایان    بارش مازاد 

 ودپریـ حالت دوم بارش مازاد در یک زمان کوچک داخل          
 .افتد اتفاق میزمانی 

ثر در  ؤمـ بـارش   عمق بارش مازاد یا      :محاسبه بارش مازاد  
هر پریود زمـانی کـه شـدت بارنـدگی بیشـتر از ظرفیـت               

 محاســبه 19 و 18براســاس معــادالت ذیری باشــد پــنفوذ
 :شود می
   2/∆r=[r-(fb+fe([t∆         )18( :مورد حالت اول در
   2/∆r= [r-(r +fe([ t2∆      )19( :مورد حالت دوم در

با توجه به اینکه بخش اعظـم حـوزه کچیـک            :روش کار 
مدل بـرای ایـن کـاربری بـه          باشد، دارای کاربری مرتع می   

باشد که به تفصیل     ترتیب زیر می   مراحل کار به   .مداجرا درآ 
 : آورده شده است3در نمودار جریانی شکل 

ازمان  از سـ   های بارندگی ایستگاه ثبـات     تهیه آمارو داده   -1
 .بندی رگبارها دسته  وجهاد کشاورزی استان گلستان

جدا نمودن رگبارهایی که احتمـال وقـوع روانـاب در            -2
 .آنها وجود دارد

گیری میزان نفوذپـذیری     عملیات صحرایی شامل اندازه    -3
 . مرتعهای دوتایی در استوانه با استفاده از

ر حـداکث گیـری    برداری از خـاک مرتـع و انـدازه          نمونه -4
 .رطوبت موجود در خاک

 .وارد نمودن اطالعات به مدل -5
 .محاسبه تغییرات نفوذپذیری و میزان بارش مازاد -6
 

 نتایج
هــای  آوری آمــار و اطالعــات بارنــدگی پــس از جمــع

های باران سنجی حوزه مـورد مطالعـه        رگباری در  ایستگاه   
 پریـود   از سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و انتخاب       

طـور   ای، نتـایج زیـر حاصـل شـد کـه بـه              دقیقه 10 زمانی
 : آورده شده است2 و 1 های خالصه در جدول

متر بر    میلی 300  برابر با  fo رمقدا ،1 توجه به جدول   با -1
 . باشد متر بر ساعت می  میلی4 برابر باfc  ساعت و مقدار

 میزان رطوبت اولیه خاک و حداکثر رطوبت موجود در          -2
ــه  ــاربری ب ــن ک ــاک در ای ــب  خ ــی35 و 12ترتی ــر   میل مت

 .گیری شد اندازه
 9/55 شــود،  مشــاهده مــی2همــانطور کــه در جــدول  -3

 . از این بارش حاصل شده استمتر بارش مازاد میلی
دقیقه بـه طـول انجامیـده        60حدود   تولید بارش مازاد   -4

 .است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نمودار جریانی مراحل انجام کار -4 شکل
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 .حوزه آبخیز کچیکتع ا نفوذپذیری به روش استوانه مضاعف در مرگیری  اندازهنتایج -1جدول 
 )دقیقه(زمان  )متر میلی(مقدار نفوذ  )متر برساعت میلی( نفوذ شدت

- 0 0 
300 5 1 
240 9 2 
180 12 3 
150 17 5 
120 21 7 
80 25 10 
48 29 15 
16 33 30 
12 36 45 
4 37 60 
4 38 75 
4 39 90 

 

 
 .مقادیر ظرفیت نفوذ راف بارش وگ هایتو-5شکل 

 

ترتیب  یرات ظرفیت نفوذپذیری در طی این رگبار به       یتغ -5
 ،74/32 ،7/138 ،9/162 ،5/198ای    دقیقه 10های  پریوددر  
84/8، 81/4، 13/4، 02/4، 001/4، 002/4، 13/7، 13/11، 
دست  همتر بر ساعت ب    میلی 53/23 و 57/18 ،4/15 ،88/13

 .آمده است
میزان نرخ تراوش از الیـه بـاالیی خـاک در طـی ایـن                -6

 ،85/1 ،37/1ای    دقیقـه  10هـای   پریودترتیـب در     رگبار بـه  
17/2، 61/3، 93/3، 98/3، 98/3، 4، 4، 4، 95/3، 9/3، 
ـ     میلی 7/3 ،8/3 ،84/3 ،86/3 دسـت آمـده     همتر بر ساعت ب

  .است
 گیری یجهبحث و نت

  مـدلی نسـبتاً  ،مدلی که در اینجا از آن بحث شده است        -1
 سـه پـارامتر و دو متغیـر         ،ساده است که شامل دو محـیط      

 پارامترهــای مــدل عبارتنــد از حــداقل و .باشــد ثابــت مــی

وبـت  طو حـداکثر ر ) fo,fc(حداکثر نرخ میزان نفوذپذیری     
همچنین متغیرهای مدل عبارتند     و )sm( موجوى در خاک  

وبت موجود در طتغییرات ر  و t(f(تغییرات نفوذپذیری  از
 .)sm( خاک

کاربرد اصلی مدل محاسبه تغییرات ظرفیت نفوذپذیری        -2
بعـد از رگبـار بارنـدگی        در طول و   محاسبه بارش مازاد   و

 .است که به شکل هایتوگراف موجود است
برتری که این مدل نسبت بـه        دلیل انتخاب این مدل و     -3

بـر خـالف سـایر       ، داراسـت ایـن اسـت کـه        ها سایر مدل 
 ،های محاسبه بارش مازاد مانند روش شـماره منحنـی          مدل

و  شـود   در این مدل دخالت داده نمی      نظر کارشناسی اصالً  
گیری مستقیم به مـدل وارد   پارامترهای مدل از طریق اندازه  

 .شوند می
شـود    مشاهده مـی 2با توجه به نتایج حاصله از جدول     -4

رفیت نفوذپذیری با بارش مازاد رابطه معکوس       که میزان ظ  
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 .ت داردمشابه، )1982(ورمـا    ،)1974( بـا نتـایج بـایر        داردکه این مطلب  
 

 .حوزه آبخیز کچیکتع ادر مرارائه شده نفوذپذیری  مدل اجرای نتایج حاصل از -2جدول 

 

تا زمانی که شدت بارش از ظرفیت نفوذپـذیری کمتـر            -5
 بـا نتـایج     کـه  میزان نفوذ با میزان بارش برابر اسـت        ،است

 .ت داردمشابه) 1992(و دمپسی آرون  و )1989(سینگ 
میزان نرخ تراوش رابطه مستقیم با حداقل نرخ ظرفیت          -6

 . دارد(fc)نفوذپذیری 

زمان شروع بـارش مـازاد رابطـه مسـتقیم بـا محتـوای          -7
 و هر چه این میـزان بـاالتر باشـد           رطوبت اولیه خاک دارد   

 .زمان تولید رواناب زودتر خواهد بود
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 زمان
T(min) 

مقدار بارندگی 
r(mm) 

شدت بارندگی 
r(mm/h) 

تغییرات رطوبتی  
S(t) (mm/h) 

 تغییرات نفوذپذیری
F(t)(mm/h) 

نرخ تراوش  
g(t) 

 بارش مازاد
Re(mm) 

0 0 0 12 198/5 371/1 0 
10 48/4 27 21/16 9/162 853/1 0 
20 19/3 2/19 07/19 7/138 179/2 0 
30 1/18 109 6/31 74/32 612/3 076/5 
40 98/19 120 43/34 84/8 935/3 53/16 
50 32/19 116 9/34 817/4 989/3 19/18 
60 6/10 9/63 98/34 138/4 998/3 857/9 
70 9/4 5/29 35 023/4 4 223/4 
80 8/1 8/10 35 004/4 4 134/1 
90 56/1 4/9 35 001/4 4 896/0 
100 29/0 75/1 63/34 134/7 958/3 0 
110 18/0 08/1 16/34 13/11 904/3 0 
120 32/0 93/1 83/33 88/13 867/3 0 
130 46/0 77/2 65/33 4/15 846/3 0 
140 26/0 57/1 28/33 57/18 803/3 0 
150 04/0 24/0 69/32 53/23 736/3 0 

9/55=∑ 
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Abstract 
Effective rainfall is one of the processes of the hydrologic cycle that has been studied very 

extensively. The various models proposed for description of this process are usually applicable to 
small plots, subjected to rainfall intensities that are higher than the infiltration capacity of the plots. In 
this paper we try to introduce a model which presented by Diskin and Nazimov. The model presented 
here in is not restricted to infiltration capacity only. It can also be used for computing the variations in 
the infiltration capacity rate and the production of rainfall excess for any given rainfall hyetograph and 
a specified value of the initial moisture content of the upper soil layer. The model comprises two 
elements, a linear reservoir and a regulating element. The definitions of the two elements require three 
parameters: minimum and maximum rate of infiltration capacity (fc, fo) and the maximum value of 
moisture storage in upper soil layer. In order to calculate the amount of rainfall excess, the model used 
in Kechik watershed, Golestan Province. The results show that the value of the rainfall excess during a 
selected rainfall was about 55. 9 mm. 
 
Keywords: Infiltration variations; Rainfall excess; Maximum value of moisture storage; Minimum and 
maximum rate of infiltration capacity; Kechik watershed 
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