
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 15/12/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             12/5/84تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 4(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  سازمان  رواناب با استفاده از روش  میزانبرآورد
   HEC-HMS و مدل (SCS)حفاظت خاک 

  1 استان خوزستان-در حوضه آبخیز باغ ملک
 

  علی نشاط
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

  حسین صدقی
  استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

  
  چکیده

در بررسی شرایط جذب و دفع آب در خاک و چگونگی  (SCS) ه شده به وسیله سازمان حفاظت خاکئ ارااستفاده از روش
در این راستا . دهد  را تشکیل میتحقیقهای هیدرولیکی، موضوع اصلی این  سازهبرای  سیالب طرح  )آبنمود (گیری هیدروگراف شکل

شود و نیز عوامل وابسته  وارد عمل می) رگباری(شدید ندگی صورت شرایط باره  آنها باثرات توامانمجموعه عوامل اقلیمی که 
نقش اساسی دارند، در یک منطقه جغرافیایی ) رواناب( به جریان سطحی ندگی که در تبدیل بارفیزیکی و پوشش گیاهی خاک

 طور عمده برایبه هایی که  یکی از روش. استمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ) مطالعه موردی حوضه آبخیز باغ ملک(مشخص 
گیرد روش موسوم به  زمین مورد استفاده قرار میدر اثر بارندگی حاصله بر روی ) رواناب (گیری جریان سطحی بررسی چگونگی شکل

“SCS “ در این .  آن در تبدیل بارندگی به رواناب توجه شده است گیاهی شرایط خاک و پوششبه طور عمدهدر این روش . باشد می
 با دو روش )CN(مازاد تحت عنوان شماره منحنی بارندگی  به بارندگیتایج حاصل از برآورد مشخصه تبدیل مطالعه چگونگی ن

سطحی گیاهی های خاک و پوشش   استفاده از شاخص)CN(برآورد های  یکی از روش. قرار گرفته استو مطالعه مختلف مورد توجه 
مورد تحلیل که  باشد می )CN(  روشع سیالب برآوردی ازوتبط با وقهیدرولوژیکی مرو شرایط به مشاهدات استناد  یو روش دیگر

 نیز ها  مازاد هیدروگرافرندگی و محاسبه باSCS با استفاده از روش  یا رواناباز طرفی روند تشکیل جریان سطحی. ه استقرار گرفت
با . بوده استمورد بررسی نیز ای رواناب  مقایسه قرار گرفته و اختالف موجود در چگونگی روند محاسباتی و مشاهدهبررسی و مورد 

 گردید  محاسبه(CN)آن  به وسیله  اقدام وHEC-HMS مشاهداتی نسبت به واسنجی مدل " سیالب–بارندگی " پدیدهاستفاده از 
  .نشان داده است سازگاری ه شدهبا نتایج شماره منحنی مشاهدگفته شده  توسط مدل ،شماره منحنیاز روش نتایج محاسبه که 

  

  HMS، HEC مدل ،(CN)  شماره منحنی، رواناب،ندگیبار :های کلیدی واژه
                                                            

  . دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تهران است گروه تخصصی آبیاری واحد علوم و تحقیقاتتحقیقاتی مشترک دانشگاه آزاد واحد کرمان و این مقاله نتیجه طرح -  1
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  حسین صدقی، علی نشاط  788

 قدمهم
.  کمی فرآیندهای تولید رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی حوضه آبخیز از اهمیت خاصی برخوردار استمیزان پیش بینی و تعیین

 ،خارج از منطقهمحل مناسب و  آنها به انتقالهای سطحی در اراضی کشاورزی و   و تخلیه جریان  کنترل و هدایت رواناببرای
 قرار  نیز ارائه شده و مورد استفادهجهان تحقیقاتی در کشورهای مختلف -  های مطالعاتی های متفاوتی توسط محققین، سازمان مدل

  . ]2 و 1[گرفته است 
 جای خود را به تدریج 2افته و روش استداللی یکاربرد وسیعی در این زمینه 1) رواناب- بارندگی (های  در حال حاضر استفاده از مدل

در هر نقطه از محدوده مطالعاتی مورد محاسبه قرار نیز بلکه رژیم جریان سطحی ) اوج(حداکثر های که در آن نه تنها دبی  به مدل
  . ]6[ و جایگزین گردید گیرد می

ین ا. المللی است  بینروش شناخته شده یک (CN) با استفاده از شماره منحنی ی رگبار بارندگیمحاسبه حجم رواناب حاصل از
 قادر است بر  مدلنشان داد کهنتایج کار بر روی آن  . گردید پیشنهاد3(SCS) حفاظت خاک سازمان توسط )1954( در سال روش

رای محاسبه از این روش بدر ادوار بعدی . به کار رود) ترکیبی از شهری و طبیعی(روی هر نوع حوضه آبخیز شهری، طبیعی، مختلط 
این روش . باشد  می)1975 (4 زیادی شبیه به رابطه هولتانمقدار که روابط مورد استفاده در آن تا گردیدنفوذ نیز استفاده میزان 

هدف این تحقیق در منطقه مطالعاتی از چند . دارد استفاده یتهایی که دارای آمار بارندگی و دبی نیز هستند قابل همچنین در حوضه
  . نظر بوده  استدیدگاه مد

 اقلیمی که تا حدود زیادی –جغر افیایی با شرایط جغرافیایی مشخص  در مورد یک محدوده )SCS(بررسی کارایی روش ) الف
موقعیت زیر نیز وضعیت خاص ژئومرفولوژی و فیزیوگرافی محدوده مطالعاتی و . استمعرف شرایط غالب منطقه وسیعی از کشور 

  شرایط مجاوراراضی مرتفع وهای   توسط سیالبکشاورزیخیزی و تهدید اراضی  قطه نظر سیالبهای مشرف به آن از ن حوضه
 آمار ثبت شده بارندگی و دبی مقادیری است از طرفی وجود گردیده که باعث انتخاب این محدوده  بودخاصی را به وجود آورده

  .افزاید می )SCS (ون اعتبار کارایی روشی بر آزمود تا حد"ای هیتوگراف و هیدروگراف مشاهده"سیالب به عنوان 
 و نیز تدقیق و ها نارسایی تحقیقاتی که برای رفع این وری برهای آن و مر  نارسایی و بیان )SCS(های روش  بررسی محدودیت) ب

  .  استرسیدهانجام به تکمیل این روش 
 و ضریب نگهداشت (CN) ع بارندگی، شماره منحنیارتفاعوامل موثر از جمله  نسبت به تغییرات "های روش حساسیت"ارزیابی ) ج

کیفیت مطلوب و از ای   تا حدودی در هیچ منطقه،آمار و اطالعات موجود در کشوردر درجه نخست اولیه با توجه به این واقعیت که 
وش نسبت به این  تغییرات قابل توجهی دارند که باید حساسیت نتایج رعوامل این در درجه بعدی و برخوردار نیستقابل قبولی 

  . قرار گرفته و میزان اثر هر کدام تعیین گردد ارزیابی  موردتغییرات
 برای منطقه مورد مطالعه و دستیابی به یک شماره 5(HEC-HMS)ی ا رایانه یک مدل هیدرولوژیکی )واسنجی (کالیبره نمودن) د

پتانسیل تولید بیانگر  بومی و به عبارتی  گیاهی خصوصیات خاک و عوامل پوششیمبین واقعی برای منطقه که خود (CN)منحنی 
  . کند  را بیان می است،رواناب منطقه

  
  
  

                                                            
1. Runoff – Rainfall Models 
2. Rational’s Method 
3. Soil Conservation Service (SCS) 
4. Holtan 
5. Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 789  استان خوزستان- در حوضه آبخیز باغ ملکHEC-HMS و مدل (SCS)سازمان حفاظت خاک       رواناب با استفاده از روش ان میزبرآورد

  ها  مواد و روش-4
   موکاس_ رابطه شرمن - 1- 4

براساس این . دنمو بود که طرح محاسبه رواناب با استفاده از آمار بارندگی را پیشنهاد پژوهشگرانی اولین  جمله از)1949 (شرمن
شرایط خاک حوضه،  - 1.  استامکان پذیر رواناب سطحی با داشتن اطالعات زیر  برآوردنتیجه گیری نمود که) 1949(ایده موکاس 

 متوسط سالیانه ت درجه حرار- 5 بارندگی و مقدار بارندگی تجمعی،  مدتدوام - 4بارندگی قبلی،  میزان - 3، کاربری اراضینحوه  - 2
  بارندگی  وقوعو زمان

 :نشان داد که معادله آن به صورت زیر استرابطه یک  به صورت راه شده عوامل گفتکلیه نامبرده 
Log (b) = -1.427 – 1.99 log(t) – 1.33log(D) + 0.23M – 1.05log (C)    )1( 

فاکتور فصل که تابعی از زمان : t، اراضیشاخص نوع عملیات پوشش : C ،)اینچ( روز قبل 5 در حاصلهمقدار بارندگی : M: آنکه در 
ر رواناب از مقداو  )اینچ در ساعت(خاک آب به شاخص سرعت نفوذ : S، )ساعت(بارندگی مدت دوام : D، باشد میجه حرارت و در

  . شود رابطه زیر محاسبه می
])10(1[ bpPQ −−=                   )2( 

   .باشد ندگی میضریب رواناب بار: bو ) اینچ(ارتفاع بارندگی : P ،)اینچ(رواناب مستقیم میزان : Q: که در آن
از تر  مطلوبتر  هایی در سطح وسیع برای بارندگی) 2(و ) 1 (روابطبا آزمایشاتی که انجام داد نتیجه گرفت که ) 1949(موکاس 
های دراز مدت و   است تا بارندگیتر مناسبکوتاه مدت   های دهد همچنین برای بارندگی تر نتیجه می های در سطح کوچک بارندگی

  . ]8[ نماید حاصل میکه پوشش ترکیبی دارند نتایج بهتری نسبت به حوضه تک پوششی  های برای حوضه
  
  (SCS) معادله رواناب سازمان حفاظت خاک - 2- 4

کاربردی  نقاطکلیه  که بتوان با استفاده از اطالعات قابل دسترسی برای ای معادله سازمان حفاظت خاک آمریکا )1950(تا سال 
لیکن ای تعمیم یافته بود  تا اندازه) 1949( رواناب به دست آمده توسط شرمن و موکاس – روابط بارندگی .ارائه ننموده بودباشد، 

 نباشد " رواناب–بارندگی "گیری   آمار اندازه پایهروشی بود که برارائه ) SCS(سازمان مذکور هدف . توجیه کفایت کاربردی نداشت
سازمان . باشدبارش مازاد قابل محاسبه میزان ک حوضه و انتخاب بارش طرح، که با داشتن خصوصیات خابود  روشی ارائهو هدف 
  :دنمو معرفی  زیر صورتبه را " رواناب- بارندگی " رابطه  الزم پس از تحقیقاتمذکور

مقادیر  که به ازاء گردد می رسم شود، مالحظه  نمودار مقابل بارندگی تجمعی در یک دراگر مقادیر تجمعی رواناب ناشی از بارندگی
 یارتباط بین پارامترها. آید  رواناب پدید می،شروع بارندگیاز زمان  و با مدتی تاخیر خواهد داشت اولیه روانابی وجود نبارندگی
  : ]9[به شرح زیر است مربوطه 

QSP +=           )3(  
FIS a +=                      )4(  

QFIP a ++=                                                                                                          )5(  
 

   پتانسیل نفوذ تجمعی بر حسب اینچ حداکثر: S  بر حسب اینچ،بارندگی حاصلهارتفاع : P: که در این رابطه
Q : ناب ناشی از بارندگی بر حسب اینچروامیزان، Ia : نگهداشت اولیه بر حسب اینچمقدار ،F :بارندگی  حاصل ازمقدار نفوذ تجمعی 

  .بر حسب اینچ
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 Sاز صفر تا آن  مقدار Ia ای شده برگفتهو مجموعه عوامل موثر آبخیز   بر روی سطح خاک حوضه برای مقادیر بارندگی حاصله
اظهار داشت توان   میحاصل شود شرایط غرقابی به سرعت ن بارندگیمیزابه طوری که اگر در یک . داشته باشد تغییر  دامنهتواند می

  . روابط زیر را ارائه نمودبه زبان ریاضی  گردیده و  به رواناب تبدیلحاصلهبارندگی کلیه که تقریبا 
0≈aI          

QPS ≈→=→ 0       )6(  
0≈F  

  
. نامیده شودرواناب ) توانمندی ( پتانسیلتواند حداکثر می (P) بارندگی باریده شدهتر، ارتفاع  و با نگرش دقیق) 6(بطه  رابا توجه به

  : براساس فرضیاتی معادله زیر را ارائه داد) 1949( موکاس  وویکتور

P
Q

S
F =

′
          )7(  

  

  . داشت اولیه در نظر گرفته نشودبازی که  پتانسیل نگهداشت در شرایطحداکثر ´S : در آنکه
باشد و رابطه ساده زیر در   می(F) نفوذ تجمعی با مقدار نگهداشت اولیه برابر نداشتن میزانبین بارندگی و رواناب با در نظر تفاوت 

  .است ارائه  قابلاین مورد
  

F=P – Q         )8(  
  با فرض 

Ia = 0.2S         )9(  
  
  . شود له زیر تبدیل میبه معاد) 7(ادله مع

)8.0(
)2.0( 2

SP
SPQ

+
−=          )10(  

به کار رفته با قبول فرض .  از صفر تا یک متغیر استSکه ضریب اظهار داشت باید ) 9(معادله اشتقاق در مورد فرض ارائه شده در 
 (P) ارتفاع بارندگی عاملرتفاع رواناب به دو  که در آن مقدار ااستمحاسبه قابل ) 10(معادله به وسیله مقدار رواناب ) 9(معادله در 

 ارتباط داده (CN) رابطه زیر به پارامتر دیگری به نام شماره منحنی به وسیله (S)که .  بستگی دارد(S)و حداکثر پتانسیل نفوذ 
  . ]11 و 10، 9، 3[شده است 

S
CN

+
=

10
1000

         )11(  
  1 (CN) برآورد مقادیر شماره منحنی -4-2-1

 بر روی محور  متناظر که با رسم نقاطگردد  حاصل می و پوشش بدین ترتیباک خی خاص برای نوع)CN(یک مقدار معین 
  بهترین خط از بین نقاط رسم شده منحنیبرازش یکسان و با مقیاسمختصات، محور افقی مقدار بارندگی و محور عمودی رواناب با 

  . ] 9 و 4 [ به دست آمده است  برای خاک با پوشش مشخص)CN( مربوطه
  : دارد که اعالم می) 1949( به دست آمده از این طریق موکاس CNدر توصیف مقادیر 

 برای توسطیخاک مقادیر متوسطی هستند که خیلی دقیق نبوده و بیانگر حالت م وترکیب پوششی  هر، برای )CN(شماره منحنی 
البته برای .  نادیده گرفته شود)CN( شدت بارندگی در تخمین رورت داردباشند، دلیل دقیق نبودن آنست که ض میه ضیک حو

                                                            
1. Curve Number 
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 791  استان خوزستان- در حوضه آبخیز باغ ملکHEC-HMS و مدل (SCS)سازمان حفاظت خاک       رواناب با استفاده از روش ان میزبرآورد

 حد باال و پایین پراکندگی نقاط به رطوبت باشد و می پراکندگی نقاط در اطراف حالت متوسط زیاد به دلیل )CN(تر  تعیین دقیق
 مقدار دامنه تغییرات. شنهاد گردیده است برای یک خاک پی)CN(  مقدار، بدین ترتیب سه استپنج روز قبل خاک ارتباط داده شده

)CN( که . کند  تغییر می100 که یک عدد بدون بعد است بین صفر تاCN صفر مربوط به خاکی است که بارندگی هیچگونه روانابی 
برابر با فوذ  بارندگی به رواناب تبدیل شود و مقدار نکلیه مقادیر است که خاکی مربوط به 100برابر  )CN(در آن ایجاد ننماید و 

  :  قرار گیردتوجه مورد  بایستیکننده  سه عامل تعیین)CN(  شماره منحنیبرای تعیین. صفر است
  

  خصوصیات خاک ) الف
  میزانبه ترتیب کاهش (D و A ،B ،C چهار گروه هیدرولوژیک بهها را   خاک)SCS(  سازمان حفاظت خاکدر این رابطه

  . بندی کرده است تقسیم) نفوذپذیری
  
  : شرایط قبلی رطوبت خاک) ب

 CN بارندگی رواناب یک حوضه به خصوص در محدوده ،رسیم شدهت اشاره شد به علت پراکندگی نقاط  به آن که قبال نیزیهمانطور
شرایط رطوبت قبلی ارتباط داده شده که نوعی  که هر کدام به  است متوسط در نظر گرفته شدهCNبرای ) دو محدوده باال و پایین(

  . (AMC III)سه ، شرایط رطوبت پیشین  (AMC II) دو، شرایط رطوبت پیشین (AMCI) یکشرایط رطوبت پیشین: تند ازعبار
 شده ارائه) 1(در جدول ) فصل رشد و فصل خواب (فصل رویش گیاه روز قبل در دو حالت 5البته این شرایط بر حسب بارندگی 

  . است
  ]2[ ه طبقه بندی شرایط رطوبت خاک در حوض-1 جدول

  روز قبل از وقوع باران طرح5مقدار بارندگی در 

  AMCکالس  )متر میلی (فصل خواب ) متر میلی (فصل رشد
35< 5/12<  I  

5/52-35  5/27-5/12 II 
5/52 >  5/27 III 

  
  : ترکیب پوششی خاک) ج

  . شده استحالت زیر تفکیک ترکیب پوششی خاک به سه 
  . ]7و4و1[ 3 شرایط هیدرولوژیکی -3، 2ر نمودن اراضیتیما نحوه -2، 1 استفاده از زمین- 1
  
  )SCS(  ارائه شده به وسیله سازمان حفاظت خاک تکمیل و تدقیق روش- 3- 4
  خاک) پیشین( توسعه وضعیت رطوبت قبلی - 1- 3- 4

ی خاک و در نتیجه  میزان نفوذپذیر و اثر آن به که قبال ذکر شد نظر به اهمیتی که رطوبت خاک در هنگام وقوع بارندگییهمانطور
 بارندگی  روز قبل از وقوع5میزان بارندگی در این روش سه وضعیت پیشین رطوبتی ذکر شده براساس .  رواناب دارد تولیددر

 شرایط  دردر اثر تبدیل و یا تغییر. آمده است) 1(مشخصات شرایط مذکور در جدول شماره . یابد می حوضه تغییر CN، یرگبار
 )CN( برای تبدیل روابطیبه همین دلیل .  نیز تغییر خواهد کرد)CN( شماره منحنی به حالت دیگر مقداررطوبتی از یک حالت 

  . ]5[به صورت زیر ارائه شده است ) 1978(شرایط مختلف رطوبت پیشین به وسیله هاکینز 
                                                            
1- Land Use 
2 - Soil Treatment 
3 - Hydrological Conditions 
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II

II
I CN

CNCN
01334.0334.2 −

=         )12(  

II

II
III CN

CNCN
0059.04035.0 +

=         )13(  

  
  . معانی قبلی را دارند3 و 2 و 1های   اندیس باCN: که در آن

  
   نتایج و بحث -5
   موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه- 5-1

.  است مشخص گردیده) 1( برای مطالعه انتخاب شده و موقعیت آن در شکل  کیلومترمربع155/155زیر حوضه آب گالل به وسعت 
 عرض شمالی 31˚ و40´ و 50´´ تا 31˚ و30´ و 0´´  طول شرقی  و 50˚ و05´و 10´´ تا 49˚ و52´ و30´´با مختصات جغرافیایی

 متر از سطح دریا 2900 متر تا 655  از حدود ارتفاعات این زیرحوضه. باشد  زرد میخانههای اصلی حوضه آبخیز رود یکی از زیرحوضه
 ابوالعباس، دمدلی و تلخ رود از طریق رودخانه رواناب زیر حوضه آب گالل به همراه رواناب چهار زیر حوضه آل خورشید،. باشد می

 استان خوزستان در شده که این رودخانه در حقیقت یکی از سه سرشاخه اصلی رودخانه جراحی آوری جمعاصلی به نام رود زرد 
ل رودخانه  به آب رود زرد تشکی پیوستن ازپس که .باشد دو سر شاخه دیگر رودخانه جراحی رودخانه مارون و آله می. باشد می

  .]2[ریزد   به خلیج فارس میکه این رودخانه در نهایتجراحی را داده 
  

  
  

  )آب گالل(های فرعی حوضه رودخانه زرد   نقشه زیر حوضه-1شکل 
  
   اطالعات و آمار موجود در حوضه اصلی رود زرد- 5-2

گیری درجه  اندازهتجهیزات ، A تبخیر کالس طشتکسنج ثبات،  در این حوضه دو ایستگاه هواشناسی وجود دارد که مجهز به باران
 خروجی زیرحوضه آب گالل مورد توجه این  محلعلت واقع شدن دره ایستگاه هواشناسی باغ ملک ب. استحرارت و سرعت باد 

غرافیایی  و مختصات ج  از سطح دریا متری675مطالعه بوده و آمار بارندگی آن مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است و در ارتفاع 
 موجود در زیر )سنجی آب (های هیدرومتری مشخصات ایستگاه.  عرض شمالی واقع شده است31˚ و31' طول شرقی و 49˚ و 53'

  . آورده شده است) 2(حوضه رودزرد در جدول شماره 
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 793  استان خوزستان- در حوضه آبخیز باغ ملکHEC-HMS و مدل (SCS)سازمان حفاظت خاک       رواناب با استفاده از روش ان میزبرآورد

  ]2[ های هیدرومتری حوضه اصلی رود زرد  مشخصات ایستگاه-2جدول شماره 
 تجهیزات ایستگاه مختصات جغرافیایی

 رودخانهنام 
 ایستگاه

 )آب سنجی(
  طول  سال تاسیس

  ـ درجه دقیقه 
  عرض 

 ـ درجه دقیقه 
 از سطح ارتفاع
 )متر (دریا

 اشل تلفریک پل لیمنوگراف

    +  +  +  35˚  0´  49˚ 43´ 1348 ماشین هفتگل رود زرد
  +      700 31˚ 32´ 49˚ 52´  1351  پل گالل  آب گالل
  +      700 31˚ 31´ 49˚ 54´  1351  پل منجنیق  ابوالعباس

  +      700 31˚ 30´ 49˚ 54´  1351  چم عبدالعلی  )آب(تلخ رود
  
  ه آب گاللض برخی خصوصیات فیزیوگرافی حو- 5-3

شود  بندی می تقسیمدیگری های فرعی  هض بررسی خصوصیات فیزیوگرافی با توجه به اینکه حوضه آب گالل خود به زیر حوبرای
صیات فیزیوگرافی نظیر مساحت محیط، حداکثر ارتفاع از سطح دریا و حداقل ارتفاع، شیب آبراهه  برخی خصو هضبرای هر زیرحو

  . ]2[آورده شده است ) 3(اصلی، شیب متوسط وزنی و زمان تمرکز آنها و مطابق جدول شماره 
  

  ]2[  ه آب گاللض برخی خصوصیات فیزیوگرافی حو-3جدول شماره 
   حوضهمحیط نام حوضه

 )متر(
  مساحت

 )کیلومترمربع(
طول 
 )متر(آبراهه

 از حداکثر ارتفاع
 )متر (سطح دریا

 از حداقل ارتفاع
 )متر (سطح دریا

اختالف 
 )متر(ارتفاع

  شیب آبراهه
 (%)اصلی  

 تمرکز زمان
 )دقیقه(

  9/193 059/0 2245 655 2900 37853 55/155 71844 آب گالل
  

  ها های هیدرولوژیک خاک  تعیین گروه-5-4
ه از ض واقعی حو)CN( و مقایسه با شماره منحنیه همراه با شناسایی بافت خاک و نفوذپذیری آن در تخمین ض حوگیاهی پوشش

، A ،Bهای هیدرولوژیکی خاک یعنی چهار گروه   برای گروه)SCS( روش  دربندی اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به تقسیم
C و D ها برای حوضه آب گالل مطابق جدول زیر آورده شده است ز گروهح مربوط به هر یک اونتیجه این بررسی و سط.  
  

  ]2[ یکی و کاربری اراضی حوضه آب گالل وضعیت هیدرولوژ-4 شماره جدول
 )کیلومترمربع(سطح  هیدرولوژیکیتوصیفی وضعیت  کاربری اراضیوضعیت  ردیف

 287/61 فقیر  مرتع  1
  125/19  نسبتا فقیر  جنگل  2
  197/3  فقیر  مرتع  3
  325/9  خیلی فقیر  توده سنگی  4
  27/26  فقیر مرتع 5
  78/24  زراعت  زراعت  6
  82/7  فقیر  مرتع  7
  72/3  خوب  مرتع  8
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  ]2[هیدرولوژیکی خاک حوضه آب گالل  گروههای  وضعیت -5 جدول شماره
 )کیلومترمربع(سطح  گروههایی هیدرولوژیکی خاک ردیف

1 C 375/34 
2  D  587/88  
3  B  57/32  

  
  های مشاهداتی  با استفاده از داده)CN(  شماره منحنی محاسبه-5-5

 )SCS(  ارائه شده به وسیله سازمان حفاظت خاکمعادله اصلی, های مشاهداتی باران و دبی  با استفاده از دادهCNدر روش محاسبه 
توان به صورت  می متذکر، را یز معادله اصلیدر حوضه آبخ S 2/0 = Ia برای .مورد استفاده قرارگیرد) 14(دله صورت معاه تواند ب می

  .]2[زیر حل نمود
  

)14(                 455105 +−+=
Q
PQQpS  

  

  . نفوذ حداکثر خاک میزان:S، ارتفاع رواناب بر حسب میلیمتر: Q، ارتفاع بارندگی بر حسب میلیمتر: P: آنکه در 
  . ]2[شود   تخمین زده می)CN(  شماره منحنیمقدارتوان  می) 15(با استفاده از معادله تجربی 

  

 )15 (                  ]101000[4.25 −=
CN

S  
  

های  ابتدا چند واقعه که در آن داده. آورده شده است) 6( حوضه آب گالل در جدول )CN(محاسبه مقادیر شماره منحنی و نتایج 
 مقادیر بارندگی با ندگی،هیتوگراف بار محاسبه برای در مرحله بعد. های دبی متناظر آنها ثبت گردیده بود انتخاب شد  و دادهارندگیب

ثبت متناظر های   برای همان تاریخ مقادیر دبی ونگار استخراج و در جدولی درج گردید کاغذ باران  یک ساعته از رویتناوب زمانی
 رسم هیدروگراف سیل برایپس از آن . عته بوده مورد بررسی قرار گرفت نیز که با تناوب زمانی دو ساسنجی شده در ایستگاه آب

های مورد   دوره نهایت مقادیر رواناب حوضه برای  درای استفاده و  از دبی مشاهده1های متداول تفکیک دبی پایه  از روش،ای مشاهده
 هبا توجه به مقدار رواناب ایجاد شده در تناوب زمانی مشخص دو ساعته مقدار حجم رواناب ب. نظر در ستون جداگانه محاسبه شد

 از Sای مقدار  و ارتفاع رواناب مشاهدهرندگی های حجم کل رواناب، مساحت حوضه مورد نظر، ارتفاع با با استفاده از داده. دست آمد
  . دست آمد ه ب) 15(از معادله  حوضه) CN(  شماره منحنیمقدار. محاسبه گردید) 14(معادله 

  
  ]2[ برای حوضه آب گالل(SCS)های مشاهداتی از روش   با داده(CN)  شماره منحنی نتایج محاسبات مقادیر- 6جدول شماره 

  رواناب حجم کل قوعتاریخ و
 V )مترمکعب(

  حوضه کل مساحت
 A )کیلومترمربع(

  رواناب
  Q )میلی متر(

  بارندگی ارتفاع
 P )میلی متر(

  حوضه نگهداشت
(S)  

   منحنی شماره
(CN)  

8/11/60 1862856 55/155  97/11 80 6/153 3/62 
27/12/60  1104084  55/155  1/7  2/47  38/90  8/73  
4/11/61  743115  55/155  77/4  95/43  62/98  03/72  

21/1/65  681393  55/155  38/4  6/35  48/75  1/77  
9/10/65  650880  55/155  18/4  9/30  5/62  25/80  

15/12/66  915120  55/155  88/5  3/52  58/115  97/68  
  

                                                            
1. Base Flow 
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 در  خاکو شرایط رطوبتیگیاهی  پوشش وضعیت نظر براساس گروه هیدرولوژیک خاک،  حوضه مورد)CN(برآورد شماره منحنی 
  . آورده شده است) 7(جدول شماره 

  
  ]2[  در زیر حوضه آب گاللIIبرای شرایط رطوبتی پیشین  (CN)  شماره منحنی-7 جدول شماره

 ردیف
 از نوع بهروری
 اراضی

 زیر هیدرولوژیکی وضعیت
 حوضه فرعی

 زیر یکی خاکهیدرولوژ گروه
 حوضه فرعی

 (CN) شماره منحنی )کیلومترمربع(سطح 

 D  32/13 83 فقیر جنگل 1
 D 48/3 84 خوب  مرتع  2
 D 82/7 89 فقیر  مرتع  3
 B 27/23 79 فقیر  مرتع  4
 C 25/0 79 خوب  مرتع  5
 C 8/5 79 نسبتا فقیر  جنگل  6
 C 62/14 86 فقیر  مرتع  7
 B 26/9 79 فقیر  مرتع  8
 D 4/37 89 قیرف  مرتع  9
 D 34/1 89 فقیر  مرتع  10
 D 7/12 92 زراعی  زراعی  11
 C 04/12 91 زراعی  زراعی  12
 C 66/1 86 فقیر  مرتع  13
 B 042/0 89 زراعی  زراعی  14
 D 2/3 89 فقیر  مرتع  15
 D 35/9 95 خیلی فقیر  توده سنگی  16

  
  الل گی حوضه آب را بHEC-HMS برآورد شماره منحنی توسط مدل - 5-6

 از روش HEC-HMSدر واسنجی مدل . دنباش  می1 روش آزمون و خطا و روش بهینه سازی،ها شامل های واسنجی مدل روش
مدل هیدروگراف ورودی سازی و ایجاد تغییر در پارامترهای  بهینهمرحله  از هر پسدر این روش . گردید استفاده سازی بهینه
روند تغییرات در . ضه مقایسه و میزان تغییرات پس از هر اجرا مورد بررسی قرار گرفتای حو سازی شده با هیدروگراف مشاهده شبیه

بدین منظور جهت . به دست آیدمدل  انجام موفق واسنجی  برای و تجربه کافیگاه تا دید گردید اجرا موجب)مرحله( نوبت هر
بر . ای هیدرولوژیک تعدادی واقعه مورد نیاز استه ه کاربرده شده در واسنجی مدلارزیابی و بررسی صحت ضرایب و پارامترهای ب

 و به کارگیری ضرایب و پارامترهای منتخب در )6( در جدول شماره های متناظر آنها و هیدروگرافبارندگی  با استفاده از مبنااین 
  مقدار شماره منحنی. مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت بررسی،مرحله واسنجی نتایج و خروجی مدل برای وقایع مختلف مورد

(CN)شده و  اختالف شماره منحنی برآورد)16 (با استفاده از رابطه. باشد  می47/78 برابر با گفته شدهشده توسط مدل   برآورد 
  .بیانگر این واقعیت است) 2(باشد که شکل  ه و در حد قابل قبولی می درصد بود2ای در حدود  مشاهده

  

)16(  
obs

estobs

CN
CNCN    اختالف=  −

  

  
                                                            
1. Optimization 
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  ای و مقایسه با هیدروگراف بهینه سازی شده مدل  هیدروگراف مشاهده-2شکل 

  
   نتیجه گیری -6

. متفاوت استمتغیر و  80 تا 62 این مقادیر بین حدود. باشد ختلف سیالب متفاوت میدر وقایع م (CN)مقادیر شماره منحنی 
 شرایط و مان وقوع هر سیالب به خصوص تغییر بروز شرایط مختلف در ز حالت آمده است دلیل این)6( همانطوری که در جدول

 از طرفی روند تشکیل جریان سطحی با استفاده از . آن را ندارد بر روی توان تحلیل وتاثیر)SCS(باشد که روش  میندگی شدت بار
 قرار گرفت و اختالفاتی در چگونگی روند دروگراف نیز مورد مقایسهمازاد هیبارندگی  و محاسبه )SCS(  سازمان حفاظت خاکروش

 و نشان داد که تشکیل رواناب واقعی در هر واقعه ممکن است تا حدودی با روند  گردیدای رواناب مالحظه محاسباتی و مشاهده
  .  یکسان باشددو روشهر  هر چند مقادیر نهایی رواناب در  تفاوت داشته باشد)SCS( روش  حاصل ازمحاسباتی

 – بارندگی" اصلیهای   که یکی از مدلHMS مدل واسنجی سیالب مشاهداتی نسبت به –رندگی با استفاده از وقایع بانهایت در 
 با (CN)  در مورد شماره منحنیواسنجینتایج حاصل از این .  آن اقدام شده است اساسیپارامترهایباشد نسبت به برآورد   می"دبی

دلیل عمده مشکالت موجود در . دهد  دبی سازگاری قابل توجهی نشان می– ندگی در مورد یکی از وقایع بارفقطنتایج واقعی 
  . باشد ای ایستگاه می  به صورت ثبت شده در تعداد قابل مالحظهبارندگیها عدم کفایت اطالعات   مدل نوعگیری از این بهره

  
  

  : و مĤخذمنابع 
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Abstract 
Using the given method by SCS to examine the effects of abstraction of rainfall on soil and how to form 
flood hydrograph for hydrulic structure is the main subject of this research. In this field, climatic factors as 
severe rainfall have been applied and related physical factors and soil vegetative cover have also important 
role to change rainfall into run off and have been analyzed in a specific geographical zone Bagh malek 
watershed basin. One of the major methods used to examine the way of forming run off because of rainfall 
on the earth,  is a common method of (SCS). On the whole, this method considers the conditions of soil 
and its vegetative cover to change rainfall into run off. In this study, the results of estimation in the filed of 
changing rainfall into excess rainfall has been studied as curve number (CN) by using 2 different methods 
estimating CN has been documented with soil’s characteristics and surface vegetative cover and another 
method accompanied by observations and hydrulic conditions related to flood which is an estimation of 
CN method and has been analyzed. On one hand, the process of forming run off using SCS method and 
estimation of excess rainfall of hydrographs has been studied and compared. Existing difference in the 
process of estimation and observation of run off has also been examined. By using the phenomenon of 
“rainfall-flood” some observations have been performed for the calibration of HEC-HMS model, by which 
curve number (CN) has been estimated. The results of estimation of CN method by the mentioned model 
is compatible with those of observed CN. 
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