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  منحني خشكيدگي  فاده ازا است ب در حوزه آبخيزر آبي تغييرات ذخايبررس

  )لتيانحوزه : مطالعه موردي(

  

  )3(  گالويژ فتحي       )2(شعاع ينتيبه زيط      )1(سيگارودي شهرام خليقي

   چكيده

ـ ا در   يبارندگ بودن دوره    كوتاهبا توجه به     ـ  رهيـ ذخ تيـ اهم ،راني قطـع   آب پـس از      نيتـام  حـوزه در     يآب
ـ  شاخه   يبررس از سويي    ،باشد  توجه مي  انيشا يا ها مسئله  يبارندگ  مطالعـه   امكـان گراف حـوزه    و هيـدر  ينزول

ـ  كـه نقطـه عطـف در شـاخه           يطـور  بـه    ، را فـراهم مـي آورد      يبارندگ حوزه پس از قطع      رهيذخ زانيم  ينزول
 مـي  هيتخل جيتدرحوزه به    شده در    رهيذخ بوده و از آن پس آب        يسطح بروانا انيپانشاندهنده   ، هيدروگراف

رودخانـه  شـاخه هـاي     از سر  لتيـان حـوزه    آب در    ريذخـا  تغييـرات    يبررس حاضر به منظور     هدر مطالع .  گردد
 يآمـار ره   دو لاز طـو  هاي هيدرومتري موجود در داخـل حـوزه كـه            ستگاهيا روزانه   يدبهاي   از داده  ، جاجرود
 سـپس  ،ديـ گرد ميترساي هر سال هيدروگراف مربوطه      و بر  ديگرد برخوردار بودند استفاده     ) ساله 30( مناسب

 هاي  خشكيدگي در دوره  يمنحن ضرايب   ستگاهيا شد و براي هر      ميتقس ساله   10هاي    به دوره  يآمارطول دوره   
ـ  يسه تغييرات معادله خشكيدگي به تغييـرات ذخـا        ي تا بتوان با مقا    گردد مختلف تعيين مي    حـوزه در دوره     ير آب

  .افتي دست يبعدهاي   در دورهيآب رهيذخ زانيم به امكانر صورت  برد و ديپ شده اديهاي 
   

  ، جاجرودشاخه خشكيدگي هيدروگراف، شاخه نزولي، ذخيره آب :كلمات كليدي

  

   استاديار گروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران  )1(

، ir.ac.ut@Zinatiابع طبيعـي دانـشگاه تهـران       دانـشكده منـ    يدار ارشد آبخيز  ي كارشناس يدانشجو)2(
09126154130   

  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانيدانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزدار)3(
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  مقدمه 

 از آن پـس، آب      باشـد و    دهنده پايان رواناب سـطحي مـي        نقطه عطف در شاخه نزولي هيدروگراف، نشان      
شيب شاخه خشكيدگي هيدروگراف بستگي به شرايط فيزيكي        . گردد  ذخيره شده در حوزه به تدريج تخليه مي       

 با تشكيالت زمين شناسي نفوذپذير، شيب آن بـسيار كـم اسـت، در        ، بزرگ  آبخيز هاي  حوزه داشته و در حوزه    
  . يابد ها به سرعت خاتمه مي ايه در آن كوچك، شيب منحني زياد بوده و آب پ آبخيزايه كه در حوزه حالي

ها دارد، بررسي شـاخه خـشكيدگي         تامين آب پس از قطع بارندگي      با توجه به اهميتي كه ذخيره حوزه در       
  . هيدروگراف مي تواند يكي از نكات اساسي در مطالعات هيدرولوژي باشد

  .  در نظر گرفته نشده استتا كنون به صورت جدي در مطالعات با وجود اهميت اين موضوع در ايران،
ارزيـابي ضـخامت آبخـوان بـا اسـتفاده از تجزيـه             "اي بـا عنـوان      در مقالـه   1)2002(دئوندل و همكـاران   

هـاي عميـق بـا فرمـول         به اين نتيجه رسيدند كه شاخه خشكيدگي در آبخوان        "هيدروگراف هاي خشكيدگي    
ير هم تـراز بـا خروجـي اسـت بـا فرمـول              و در آبخوان هاي كم عمق كه اليه نفوذناپذ        ) شكل نمايي  (2مايلت
  . برازش بهتري دارند، و در كل شكل مربعي را به شكل نمايي ارجح مي دانند) شكل مربعي( 3بوسيني
زميني در يـك مخـزن كارسـتي    بررسي حجم آب زير   " در مقاله اي تحت عنوان    ) 1376( برزگر ريحاني  -
 تاريـسمان آن، خـصوصيات هيـدروديناميكي         با اسـتفاده از هيـدروگراف چـشمه گاماسـياب و رسـم             "نمونه
، تغذيه ساليانه مخزن چشمه، رابطه بين بارندگي و تغذيـه           )حجم ذخيره ديناميك در زمان مرگ چشمه      (چشمه

بـولتن  .(چشمه، رابطه بين تخليه و تغذيه چشمه، بررسي ريتم خشكـسالي و ترسـالي را بدسـت آورده اسـت                   
  )1376وضعيت منابع آب كشور،

را انتخـاب   ) حوزه هاي مركزي ايران   (حوزه  37 ارشد ،    يدرقالب پايان نامه كارشناس   ) 1376( فاني حق  -
ها، ميزان نفوذپذيري سـازندهاي      نموده و با استفاده از رسم منحني خشكيدگي رودخانه هاي اصلي اين حوزه            

  .مختلف زمين شناسي را تعيين نموده است
  

 فرمــول. ه خــشكيدگي اســتفاده شــده اســتبــه منظــور بررســي شــاخ) 1(در ايــن مطالعــه از رابطــه 

Maillet(1905) معادله نمايي است كه به طور وسيعي براي آناليز شاخه خشكيدگي به كار مي رود.  
  

( )1................................................................................................t
ot eQQ α−×=  

   دبي در زمان موردنظر  Qtكه در آن 

                                                 
1- B.Dewandel et al, 2002;   
2-Maillet 
3-Bousinesqe  
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Q0 :دبي در لحظه شروع منحني خشكيدگي   
e:پايه لگاريتم نپرين   
  : آيد كه   دست ميبه) 2( از رابطه αو 

( )2................................................................................................rLnK−=α   
 ضريب ثابت خشكيدگي و يا به عبارتي ضريب افت ذخيره اسـت و مقـدار عـددي آن بـستگي بـه      Kr و

  . واحد زمان انتخابي دارد
t روز و در  هـاي بـزرگ معمـوالً واحـد آن برابـر شـبانه       در حوزه.  زمان از شروع شاخه خشكيدگي است
  .  ساعت استمبناي بر هاي كوچك، حوزه

  .)5(آيد م آب ذخيره در حوزه به دست ميگيري از معادله شاخه خشكيدگي، حج با انتگرال
 )3رابطه (

( )3............................................................................................
0 α

o
t

QdtQV =×= ∫
∞

 

برفتي و يـا    آهاي داراي تشكيالت      شناسي داشته و حوزه      آب ذخيره در حوزه بستگي به شرايط زمين        حجم
  . بي داشته و در مواقع بدون بارندگي دبي پايه رودخانه را تامين كنندتوانند ذخيره خو هاي كارستي مي انوآبخ

 از روش فوق استفاده     لتيان  با در نظر گرفتن موارد ذكر شده، به منظور برآورد ميزان ذخيره درحوزه آبخيز             
ه مطالعـاتي بـه ديـدگاهي در خـصوص           تعيين روند ميزان ذخيره در طـول دوره آمـاري در منطقـ              با    و گرديد

  .يريت حوزه آبخيز از جنبه هيدرولوژي پرداختمد
  

  مشخصات منطقه مورد مطالعه 

 واقع در ناحيه جنـوبي البـرز مركـزي بـا مـساحت              باشد و   ان مي  آبخيز جاجرود در باالدست سد لتي       وزهح
  .  متر گسترش دارد3868 و 1900كيلومتر مربع بين ارتفاعات   14/425

  درجـه    36  ْ 50 'الـي  35  ْ 45 ' درجه طول جغرافيـايي و     51   ْ  51 'الي    51  ْ  22 'در فاصله   اين ناحيه   
  . باشد  متر مي2884و متوسط ارتفاع حوزه عرض شمالي واقع شده است 

سر، واقع در مرز حوزه آبخيز كرج و جنوبي تـرين قـسمت               ترين نقطه حوزه آبخيز سد لتيان در بند         شمالي
حوزه آبخيز را ارتفاعات آهار در مـرز شهرسـتانك و شـرق          غرب  .  آن محل سد لتيان در منطقه جاجرود است       

مشخصات فيزيوگرافي منطقه مطالعاتي بـه       .هاي لواسان در مرز دهكده ايرا و كوه الر تشكيل مي دهند             آنرا تپه 
  . آورده شده است ) 1(صورت خالصه در جدول 

 در كشور نـشان      موقعيت حوزه  )2(و در نقشه     هاي اصلي آن    لتيان و آبراهه  مرز حوزه آبخيز    ) 1(در نقشه   
  . داده شده است
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   و آبراهه اصلي منطقهلتيانموقعيت حوزه آبخيز : 1نقشه 

  

  

  

  

  

  

  

  كشورموقعيت منطقه مطالعاتي در: 2قشه ن
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  ها  مواد و روش

 شاخه خشكيدگي هيدروگراف در حوزه آبخيز لتيان، از آمار ايـستگاه هيـدرومتري رودك               به منظور تعيين  
 در نظر گرفته شـد و بـا         1375تا   1335دوره آماري از سال     . استفاده گرديد كه در خروجي حوزه قرار دارد،       

سـاله  10  ه دور 4توجه به اينكه در اين مطالعه روند تغييرات ذخيره حوزه مدنظر اسـت لـذا دوره آمـاري بـه                     
شـد و   دبي روزانه در هر سال آبي به ترتيب از ابتداي سال آبـي تـا انتهـاي سـال مرتـب       سپس. قسيم گرديد ت

هـاي مختلفـي از آب در يـك هيـدروگراف وجـود                با توجه بـه ايـن كـه جريـان          .شدها رسم     هيدروگراف آن 
، در اين تحقيق از روش      )ا آب پايه  رواناب مستقيم، جريان زير قشري يا هيپودرميك و آبهاي زيرزميني ي          (دارند

بـا در نظـر گـرفتن        .سـتفاده گرديـد   ابراي تعيين شاخه خشكيدگي     ) 1381مهدوي(چهارم تجزيه هيدروگراف  
شـيب شـاخه    ( α و ضـريب   Q0)(شاخه خشكيدگي هيدروگراف، مقدار دبي در لحظه  شـروع خـشكيدگي  

 خشكيدگي در تمامي سال هـاي آمـاري بدسـت      معادله نمايي براي شاخه  محاسبه گرديد و نهايتاً   ) خشكيدگي
  .آمد

  
  نتايج

 شـاخه   )4(تا  ) 1( در نمودارهاي    . در هر دوره آماري رسم شد      خشكيدگي  پس از انجام مراحل فوق شاخه     
 منطبـق بـر   همچنين روابط نمايي    .  نشان داده شده است    خشكيدگي منتخب در هر سال آماري دوره مورد نظر        

بر اساس معادالت به دسـت آمـده، دبـي در    . بدست آمد هر سال د مطالعه در منحني خشكيدگي در منطقه مور    
آورده شـده   ) 4(الـي   ) 1(نتـايج حاصـل در جـدول        . به دست آمد   αلحظه شروع شاخه خشكيدگي و ضريب       

  . است
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  روند شاخه خشكيدگي در دوره اول آماري: 1نمودار 
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  روند شاخه خشكيدگي در دوره دوم آماري: 2نمودار 

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
0

10

20

30

40

50

60

200 250 300 350 400  زمان (روز)

ه)
اني
ر ث
ب ب

کع
رم
(مت

ی 
 دب

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

  
  روند شاخه خشكيدگي در دوره سوم آماري: 3ودار نم
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  روند شاخه خشكيدگي در دوره چهارم آماري: 4نمودار 
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  ي در دوره اول آماريدگيروابط شاخه خشك: 1جدول 

 Qo α  معادله  رامتر  پا              سال 

1335 Qt =14e -0.0189 t 14 0.019 

1336 Qt =5.8e -0.013 t 5.8 0.013 

1337 - - - 

1338 - - - 

1339 Qt = 5.4e -0.0162 t 5.4 0.016 

1340 - - - 

1342 Qt =4.8e -0.0174 t 4.8 0.017 

1343 Qt =7.8e -0.0216 t 7.8 0.022 

1344 Qt =6.6e -0.0192 t 6.6 0.019 

1345 Qt = 5e -0.0154 t 5 0.015 

  

  ي در دوره دوم آماريدگيروابط شاخه خشك: 2جدول 

 Qo α  معادله  رامتر  پا              سال 

1346 Qt = 28e-0.0174t 28 0.0174 

1347 Qt =49e-0.0177t 49 0.0177 

1348 Qt =7.21e-0.0223t 7.21 0.0223 

1349 Qt =21.9e-0.0219t 21.9 0.0219 

1350 Qt = 22.63e-0.0315t 22.63 0.0315 

1351 Qt = 16.2e-0.0196t 16.2 0.0196 

1352 Qt =14.1e-0.0182t 14.1 0.0182 

1353 Qt =22e-0.0253t 22 0.0253 

1354 Qt =25.54e-0.0295t 25.54 0.0295 

1355 Qt = 28.8e-0.0227t 28.8 0.0227 
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  ي آمارسوم در دوره يدگيروابط شاخه خشك: 3جدول 

 Qo α  معادله  رامتر  پا               سال 

1356 Qt =15.7e-0.0184t 15.7 0.0184 

1357 Qt =19.3e-0.0251t 19.3 0.0251 

1358 Qt = 13.76e-0.0223t 13.76 0.0223 

1359 Qt =18.89e-0.0177t 18.89 0.0177 

1360 Qt =12.88e-0.0268t 12.88 0.0268 

1361 Qt =31.57e-0.0333t 31.57 0.0333 

1362 Qt = 17.54e-0.0252t 17.54 0.0252 

1363 Qt = 18.78e-0.0205t 18.78 0.0205 

1364 Qt = 23.6e-0.0338t 23.6 0.0338 
  

  

  ي در دوره اول آماريدگيروابط شاخه خشك: 4جدول 

 Qo α  معادله  رامتر  پا              سال 

1366 Qt = 3057.6e-0.0201t 30 0.0201 

1367 Qt = 2081.4e-0.0207 17.18 0.0207 

1368 Qt = 986.63e-0.0185t 14.64 0.018 

1369 Qt = 830.31e-0.018t 16.69 0.018 

1370 Qt = 15152e-0.0239t 36.54 0.0239 

1371 Qt = 3419.2e-0.0201t 31.97 0.0201 

1372 Qt = 1028.8e-0.0176t 18.32 0.0176 

1373 Qt = 2746.4e-0.0198t 21.2 0.0198 

1374 Qt = 11421e-0.0252t 29 0.0252 
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  گيري بحث و نتيجه

 نشان مي دهد كه بر مبنـاي شـرايط          هاي آماري منتخب   دورهحاصل از بررسي شاخه خشكيدگي در       نتايج  
كم بر حوزه مـي تـوان   ااز جمله شرايط ح. مختلف حاكم بر حوزه آبخيز مورد مطالعه مقدار آن متغير مي باشد        

ميـزان ذخيـره آبـي     كه ايـن شـرايط بـر    به ميزان بارندگي، تغيير كاربري اراضي و تغييرات جمعيت اشاره كرد     
  حـوزه آبخيـز     آب در   در تعيين روند تغييـرات ذخيـره        ،با توجه به هدف تحقيق حاضر     . حوزه اثر گذار است     

   )5جدول(حجم آب ذخيره شده در سالهاي مختلف به دست آمد، مورد مطالعه
اي آمـاري   هـ    حجم آب ذخيره شده در حوزه آبخيز لتيان در دوره          ، دهد  همانطور كه نتايج جدول نشان مي     

دوره اول آماري و دوره سوم داراي حجم ذخيره كمـي اسـت و دوره آمـاري            . باشد  منتخب داراي تغييرات مي   
  .باشد دوم و چهارم ميزان ذخيره بيشتر مي

  
  ده در حوزه مطالعاتي در دوره آماري حجم آب ذخيره: 5جدول 

 دوره چهارم  دوره سوم دوره دوم دوره اول

 حجم سال جمح سال حجم سال حجم سال

1335 741 1346 1609 1356 853 1366 1493 

1336 446 1347 2768 1357 769 1367 830 

1337  - 1348 323 1358 617 1368 813 

1338 -  1349 1000 1359 1067 1369 927 

1339 333 1350 718 1360 481 1370 1529 

1340 -  1351 827 1361 948 1371 1591 

1342 276 1352 775 1362 696 1372 1041 

1343 361 1353 870 1363 916 1373 1071 

1344 344 1354 866 1364 698 1374 1151 

1345 325 1355 1269 1365 1080 1375 556 
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