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شناسنامه طرح
اين گزارش نتيجه اجراي طرح تحقيقاتي با عنوان « محاسبه ضريب رواناب سطحح اطا رور
اازگشت  52و  25ساله رر حوضههاي پيشنهاري استان مازندران (شرق تا غرب)» ميباشد كه
پيشنهاد انجام آن پس از داوري و بررسي در كميته تحقيقات آب منطقهاي مازندران موورد تاييود اورار
گرفت.
قرارداد اين طرح در تااريخ  13/33/33باه شاماره  0313/033باين شاركت آب منطقاهاي
مازندران به عنوان كارفرما و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعا اااري باه عناوان مياري
(مشاور) تنظيم و با حمايت و پشاتيبان ماا

از محا طارحهااي عمرانا (تملاا دارايا و

ارمايهاي) و اعتبارات جاري شركت آب منطقهاي مازنادران انياام شاده و در تااريخ 18/7/33
خاتمه يافته اات.
پژوهشگر اين طرح آااي مهندس اهروز محسنط بوووده ،داوري نهوايي طورح توسو آاوواي
رکتر رامين فضلاول و گرو آب سحح رفتر محالعات پايه انجام گرديده است.
کميته تحقيقات و پژوهشهاي کارارري
شرکت آب منحقهاي مازندران
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محاسبه ضريب رواناب سطحي با دوره بازگشت  52و  25ساله در حوضههاي پيشنهادي
استان مازندران (شرق تا غرب)
پژوهشگران :بهروز محسني ،هادی رزاقیان ،عبداله درزی نفتچالي و اسماعیل نیکزاد
کد طرحMAW-91024 :

چکیده
براي انجام اقدامات آبخيزداري و برنامهريزي مديريت بهينه منابع آب بويژه در حوضههاي آبريزز
کوچک ،برآورد دقيق رواناب يک حوضه براساس ميزان تغيير ضريب روانزاب بزا دوره باشت زتهزاي
مختلف اش اهميت شيادي برخوردار است .در اين تحقيق ضريب رواناب با دوره باشت تهاي  52و 25
ساله براي حوضههاي پي نهادي (با مساحت غالب تا  25کيلومترمربعي) استان ماشنزدران بزا اسزتهاده اش
سه روش استداللي SCS ،و سيپرس-کريک برآورد شد .اش نرمافزار  GISبزراي هز پوشزاني اليزههزا و
تحليل اطالعات حوضه استهاده شد .روش استداللي بهدليزل عزدم تطزابق بزا وزدوا چزاو و محاسز ه
ضريب رواناب کمتر اش واقعيت در اکثر حوضههاي مطالعاتي ،نتايج قابل ق زولي را ارايزه نزداد .تط يزق
ضرايب محاس اتي با يافتههاي ديگزر محققزين بيزانگر دقزت روش  SCSدر محاسز ه ضزريب روانزاب
ميباشد .اش طرفي تغيير در کاربري اراضي در برخي ديگر اش حوضههاي مطالعاتي و تاثير آن بر شزماره
منحني حوضهها ،س ب تغيير در افزايش يا کاهش يکباره ضريب روانزاب در روش  SCSشزد .روش
سيپرس-کريک نيز به دليل قرابت با روش  SCSکارآيي الشم را در برخي اش حوضزههزا ن زان داد ،بزه
طوريکه در تمامي حوضهها ،در مقايسه با روش شماره منحني ،ضرايب محاس اتي کمي بي تر بزرآورد
شد .براساس نتايج حاصله اش دو روش قابلق وا در ايزن مطالعزه ( SCSو سزيپرس کريزک) ،کمتزرين
ضريب رواناب با دوره باشت ت  52و  25ساله ،مربوط به حوضه  05و بي ترين آن نيز بزه شيرحوضزه
شماره  52و  73مربوط ميباشد.
کلید واژهها :آبخيزداري ،کاربري اراضي ،دوره باشت ت SCS ،GIS ،و سيپرس-کريک.
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مقدمه
آب من ا حيات و تداوم دهنده شندتي است .بي تر ک ورهاي وهان ،توسعه شزهري روش افزونزي
پيدا کردهاند .يکي اش م کالت عمده در اين ووامع و مراکز صنعتي و شهري ،رواناب ناشي اش بارندتي
و ايجاد ترفتگي (انسداد) در معابر و در نهايت وقوع سيالب است .در دنيزاي امزروش مزا ،کزه شنزدتي
شهري خسارات و رانناپذيري را به ط يعت وارد آورده و بسياري اش منابع ط يعي را در معرض تهديزد
قرار داده است ،مديريت آبهاي سطحي اش اهميت خاصي برخوردار اسزت .آبراهزههزا و مسزيلهزاي
شهري نقش مهمي در مديريت آبهاي روان ،هدايت قنوات و نيز ومعآوري آبهاي سطحي ناشي اش
نزوالت آسماني بر عهده دارند .بنابراين نگاه ويژه به ايزن آبراهزههزا و مسزيلهزا ،رانزدمان اسزتهاده اش
روانابها را افزايش داده و اش ريسک بروش م کالتي چون سيل پس اش ريزش ناتهاني بزاران ،بزهعلزت
هدايت مديريتشده آب به مجاري پيشبينيشده ،ميکاهد .با تووه به اينکه مساله پيشبينزي و بزرآورد
رواناب حاصل اش بارشهاي ووي و درک کمي اش فرايندهاي مختلف توليد آن بهعنوان يکي اش م احث
مه  ،اساسي و بنيادي در دانش هيدرولوژي بهشمار ميرود ،لذا دستيابي به ميزان کمزي و کيهزي آن بزا
نگرش سيستمي اش اين نظر حائز اهميت است کزه پايزه و م نزاي مطالعزاتي طزر هزاي عمرانزي را در
شمينههاي مختلف توسعه و بهرهبرداري در منابع آب و ساشههاي آبي يا سزاير عرصزههزاي محيطزي در
حوضههاي آبريز ت کيل ميدهد .وهت برآورد رواناب سطحي روشهاي مختلهي ووود دارد اش ومله
اين روشها برآورد رواناب سطحي با استهاده اش نهوذپذيري خاک ،روش استداللي ،روشهاي تجربزي
همچون روش م تني بر سطح حوضه ،روش کريگر ،رابطه ديکن ،منحني پوش ،رابطزه تجربزي فزولر و
روش کوک و همچنين برآورد رواناب بهوسيله شماره منحني ( )CNميباشد.
يکي اش پارامترهاي مه مووود در اغلب روشهاي برآورد رواناب سطحي و دبي حداکثر سزيالب
در پروژههاي مختلف آبخيزداري و مهار سيالب ،ضريب رواناب سطحي است .هرتاه شدت بارندتي اش
ظرفيت نهوذ خاک حوضه آبريز بي تر باشد ،بخ ي اش آب حاصل اش بارندتي در سزطح حوضزه بزاقي
ميماند ،اين آب پس اش پرکردن توديهاي سطح شمزين در امتزداد شزيب بزه راه مزيافتزد و اش طريزق
رودخانه اصلي اش حوضه خارج ميشود و به اين بخش اش بارندتي که ميتوان مقدار آن را در رودخانه
اصلي انداشهتيري کرد رواناب سطحي ميتويند .با آنکه ضريب رواناب يزا بزهع زارتي ديگزر ضزريب
وريان حوضه ،بيانگر درصدي اش ميزان بارندتي متوسط حوضزه آبريزز اسزت کزه ت زديل بزه روانزاب
ميشود و اش طريق تقسي ارتهاع رواناب بر ارتهاع بارندتي متوسط حوضه آبريز تعيين ميشود؛ مقزدار
2

محاسبه ضريب رواناب سطحي با دوره بازگشت  52و  25ساله...

ضريب وريان در حوضههاي مختلف متهاوت است و بستگي به عوامل متعددي چون شکل ،مساحت،
شيب و نوع پوشش حوضه دارد که هر کدام اش اين عوامل ميتوانند بر ميزان حج رواناب خرووي اش
حوضه آبريز تاثير تذارند .با اينحاا بارندتي عمدهترين عاملي است که روي رواناب موثر است .براي
انجام اقدامات آبخيزداري و برنامهريزي مديريت بهينه منابع آب بهويژه در حوضههاي آبريزز کوچزک،
برآورد دقيق رواناب يک حوضه در مديريت منابع آب (تهيه و تنظي دقيقتر بيالن منابع آبي) براسزاس
ميزان تغيير ضريب رواناب با دوره باشت تهاي مختلف اش اهميت شيادي برخوردار است .چرا کزه بزا
افزايش دوره باشت ت نرخ تغيير در ميزان رواناب بهآرامي کاهش مييابد .ايران بر خزال

بسزياري اش

ک ورهاي آسيا که رودهاي دائمي و پرآب دارند ،اش داشتن رودهاي بزرگ متعدد محروم اسزت و ايزن
امر نتيجه مستقي شرايط خ ک و نامساعد آب و هوايي است.
با اين همه ،رودهاي دايمي يا فصلي بسياري در ايران وريان دارنزد کزه بزه درياهزاي مجزاور يزا
کويرها و درياچههاي داخلي ميريزند .وقوع پديدههاي ط يعي چون سيل و خ کسالي تزاکنون مووزب
بروش خسارات شيادي به ک ور شده است .آمار و تحقيقات ن ان ميدهد ،ساالنه حدود  021ميليون نهر
در بيش اش  25ک ور دنيا در معرض خطر وقوع سيل قرار دارند ( .)UNDP ،5552بر اين اساس پديده
سيل يکي اش مخاطرات ط يعي ايران است که به فراواني در نقاط مختلف ک ور ميتوان شزاهد رخزداد
آن بود .بهع ارتي ديگر  22درصد اش سطح ک ور در توليد رواناب مسزتقي و سزريع نقزش داشزته کزه
حدود  25ميليون هکتار آن داراي شدت سيلخيزي متوسط تا خيلزيشيزاد اسزت (احمزديايلخچزي و
همکاران .)0730 ،ط ق بررسيهاي بهعمل آمده اش سيلهاي مخاطرهآميز در دهههزاي تذشزته (-0735
 ،)0775تعداد  7355سيل مخاطرهآميز در ايران به ث ت رسيده اسزت (خسروشزاهي .)0730 ،آمارهزاي
منت ر شده توسط ساشمان ملل متحد نيز ن ان ميهزد در يزک دوره  52سزاله ( )0213 -0222در کزل
دنيا 0732 ،مورد سيل مه اتهاق افتاده است که شامل  07/2درصد کل بالياي ط يعزي رخزداده در کزل
دنيا است (معاونت پژوهش و مطالعات پايه مديريت منابع آب ايزران .)0732 ،همچنزين ،در پزنج دهزه
تذشته روند افزايش سيل ن ان ميدهد که تعداد وقوع سيل در دهه  35نس ت به دهه  25کمزابيش 05
برابر شده است و بهع ارتي  255درصد افزايش يافته است (ع دي.)0732 ،
بنابراين با تووه به مسئله سيل و سيلخيزي و ولوتيري اش خسارات ناشي اش آن ،دانسزتن ميززان
روانابي که ت ديل به سيالب ميشود ،الزامي است که بايستي اين ميزان سيلخيزي براساس روانابهاي
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حاصله اش آن برآورد شود تا اينکه رواناب را بتوان ذخيره و براي اهدا

بعدي استهاده نمود يا اينکزه

آنرا اش طريق ساشههاي آبي و آبخيزداري بتوان هدايت و کنترا نمود تا بتزوان اش بزروش خسزارتهزاي
و رانناپذير بهخصوص در حوضه هايي کزه اش مسزاحت کمتزري برخزوردار هسزتند پي زگيري نمزود.
روشهاي متعددي براي محاس ه رواناب و ضريب ناشي اش آن براساس بارنزدتي مزورد اسزتهاده قزرار
ميتيرد که بي ترين اين روشها بر روابط آماري بين رواناب و بارندتي استوارند .هد

اش انجام ايزن

پژوهش ،محاس ه ضريب رواناب در حوضههاي آبريز با سطح کمتر اش  25کيلومترمربع ( 2555هکتزار)
ميباشد بهطوريکه تعيين شزود بزهعنزوان مثزاا در حوضزهاي بزا مسزاحت  05کيلومترمربزع در نقزاط
يکپارچه استان (شرق ،غرب ،دشتها و  )...چقدر سيل براساس ميزان دوره باشت تهاي  52و 25
ساله توليد ميشود تا تهيه و تنظي دقيقتر بيالن منابع آبي امکانپذير شود .لذا همانتونه که ذکزر شزد
با تووه به اهميت وريان سطحي و بعضي اش مهمتزرين عوامزل مزوثر در توليزد روانزاب کزه اش دروزه
اهميت بي تري برخوردارند همانند خاکشناسي ،شيب ،نهوذپذيري ،کاربري اراضزي ،پوشزشتيزاهي و
غيره ،اين تحقيق در قالب تهيه اليههاي اطالعاتي مورد نياش در محيط  GISانجام ميپذيرد.
مواد و روشها
بر اساس موضوع طر مورد مطالعه ،اولويزت انتخزاب حوضزههزا مسزاحت آنهزا بزوده اسزت.
بهطوريکه بهدليل کاربرديشدن نتايج حاصل اش اين طر و با تووزه بزه دقزتنظزر و پي زنهاد نهزايي
مديريت و کارشناسان مطالعات پايه شرکت آب منطقهاي ماشندران ،با درنظر تزرفتن اهميزت برخزي اش
حوضههاي شرق تا غرب استان ،تعداد  3شيرحوضه با مساحت بي تر اش  25کيلومترمربزع نيزز بزهدليزل
سه بسزاي آنها در ايزن تونزه مطالعزات لحزاد شزدند .همچنزين بزا تووزه بزه سزوابق مطالعزاتي و
پژوهشهايي که در تذشزته انجزام شزد ،حوضزههزايي کزه داراي اطالعزات دقيزق و وزامع اش لحزاد
فيزيوترافي و هواشناسي و هيدرولوژي ميباشند ،در اولويت بودند .در نهايت ،همانگونه که ذکزر شزد
ط ق نقاط پي نهادي دفتر مطالعات تعداد  73شيرحوضه که پراکنش خوبي اش لحاد وغرافيايي (اش شرق
تا غرب ماشندران) را دارا بودند ،در محيط  ،GISانتخاب شدند که موقعيت هر يک اش آنها در شزکل 0
وانمايي شده است .شيرحوضههاي مورد مطالعه ،شامل حوضههزاي شزرق تزا غزرب اسزتان ماشنزدران
ميباشند.
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شکل  -1موقعیت زيرحوضههاي مورد مطالعه در استان مازندران

در اين تحقيق با در نظر ترفتن بعضي اش عوامل موثر بر توليد روانزاب کزه اش اهميزت بزيشتزري
برخوردارند اش ومله خصوصيات فيزيوترافي حوضه (مساحت ،طوا ،شيب ،ارتهاع و غيره) ،اطالعزات
ليتولوژي ،پوشش تياهي ،پوشش خاک و غيره در محيط  GISاليههاي اطالعاتي خاصي طراحي و بعد
اش تلهيق اليهها ضريب رواناب در سطح کل حوضههاي مورد نظر محاس ه شد.
همانطور که عنوان شد ،رواناب سطحي به آن قسمت اش بارندتي اطالق ميشود کزه روي شمزين
بهطر

آبراههها ،درياچهها يا درياها به وريان ميافتزد .طراحزي کانزااهزا يزا سزاشههزايي کزه بتواننزد

وريان هاي آب سطحي را اش خود ع ور دهند ،مستلزم تعيين حداکثر دبي رواناب ،حج رواناب ،حج
آب واري شده و نيز توشيع شماني دبي آب است .عوامل موثر بر رواناب را ميتوان به عوامزل مربزوط
به بارندتي و عوامل مربوط به حوضه آبريز تقسي نمود .عوامل بارندتي شامل مدت بارندتي ،شزدت
بارندتي ،احتماا وقوع يا فراواني بارندتي که عکس دوره باشت ت آن ميباشد .عوامزل حوضزه آبريزز
نيز م تمل بر انداشه و شکل حوضه ،وهت حوضه اش لحاد حرکت وريانهاي آب و هزوايي ،پسزتي و
بلندي ،وضعيت شمينشناسي و پوشش تياهي سطح حوضه ميباشد .در ايزنوزا  7روش بزراي تعيزين
حداکثر رواناب که بهمنظور طراحي ساشههاي آبخيزداري بهکار ميرونزد ارايزه شزده اسزت .بزهدلخزواه
ميتوان هر يک اش اين روشها را به کار برد يا آنکه اش هر سه روش استهاده کرد و يکي بهعنوان کنترا
ديگري بهکار ترفته شود .همچنين در اين مطالعه ،براي تطزابق روشهزاي مزوردنظر اش ضزريب ت يزين
موتوويلو

و نرمافزار  SMADAاستهاده شد.
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روش استداللي يا منطقي 1در تعیین مقدار ضريب رواناب
اش ومله روشهايي که براي محاس ه ضريب رواناب با در نظزر تزرفتن دوره باشت زت  52سزاله
مطر است روش استداللي است .اين روش معموال براي حوضههاي کوچک بزا مسزاحت تزا حزدود
 0555هکتار ( 05کيلومتر مربع) و حداکثر تا  2555هکتار ( 25کيلومترمربزع) بزهکزار مزيرود و در آن
فرض شده است که باران با شدت ثابت در سطح حوضه ميبارد ،لذا ساده بودن کاربرد آن باعث شزده
که بهطور وسيعي در وهان مخصوصا در مورد هيدرولوژي شهري و امور اورايي آبخيزها مورد استهاده
قرار تيرد .اين روش اش لحاد نظري ممکن است فقط در شرايط ويژهاي که براي آن بنيان شزده اسزت،
کاربرد داشته باشد .هر چند اين روش داراي م اني نظري نيست ،ليکن ميتوان آن را بزهعنزوان ابززاري
براي برآورد روانابهاي حداکثر در حوضههاي ک اورشي کوچک کزه معمزوال در مزورد آنهزا ارقزام
هيدرولوژيکي کافي ووود ندارد ،بهکار برد .رايجترين روش محاس هي دبزي اوج روانزاب سزطحي در
حوضههاي کوچک ،روش منطقي يا استداللي است .حداکثر ميزان رواناب 5شماني حاصل ميشزود کزه
دوره بارندتي معادا با شمان تمرکز در حوضه آبريز باشد .اين مههوم را اش نظر رياضي ميتوان بهشزر
شير و بهعنوان رابطه استداللي يا منطقي ارايه نمود:
()0
که در آن Qp :حداکثر ميزان رواناب يا دبي اوج سيل (متر مکعب در ثانيه) با دوره باشت تي برابزر
با دوره باشت ت رت ار (در اين تحقيق دوره باشت ت  52و  25ساله مدنظر است) C ،ضزريب روانزاب
(بدون بُعد ،مث ت و کوچکتر اش واحد) ثابت در طوا بارش I ،حداکثر شدت بارندتي در شمزان تمرکزز
(ميليمتر بر ساعت) و  Aمساحت اراضي حوضه آبريز (هکتار) ميباشد.
شمان تمرکز 7ط ق تعريف به دوره شماني بين شروع بارندتي و لحظهاي تهته مزيشزود کزه کليزه
محدوده مورد نظر در باالدست نقطه خرووي رواناب توليد مينمايد (شمان تمرکز يک حوضه ع زارت
است اش مدت شمان الشم براي آنکه آب بتواند اش دورترين نقطزه (اش نظزر مزدت وريزان آب) حوضزه
وريان پيدا کرده و به محل خرووي حوضه برسد) .ط ق تعاريف بيان شده رابطزه تجربزي شيزر 2ارايزه
شده است:
1. Rational Method
2. Peak Runoff Rate
3. Time of concentration
) 4. Kirpich (1940
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-

()5
که در آن:

√

و

(شيب بر حسب متر بر متر) Tc ،شمان تمرکز (دقيقه) L ،حداکثر

طوا آبراهه در حوضه آبريز (متر) و  Hاختال

ارتهاع بين دورترين نقطه تا محل خرووي (متر)

ميباشد.
در اين روش روابط و وداوا ويژهاي براي تخمين شمان تمرکز و ضريب رواناب حوضه ووود
دارد Chow .مقدار تقري ي ضريب رواناب را با تووه به وضعيت پوشش سطح شمين ،کاربري اراضي
(اع اش مسکوني ،ک اورشي ،ونگل و مرتع) و ميزان شيب متوسط سطح شمين بهصورت يک ودوا و
همچنين براساس رابطه شير ارايه نموده است .بهعنوان مثاا در مناطق شهري ميتوان ضريب رواناب
سطحي را براساس رابطه شير بهدست آورد:
-

()7

-

-

ضمنا ضريب رواناب يک مقدار پايه دارد که بعد اش تعيين مقدار پايه با تووه به شرايط منطقه،
يک ضريب تعديل براي آن در نظر ترفته ميشود تا محاس ه مقدار  Cدقيقتر شود.
روش ( SCSمحاسبه ارتفاع و ضريب رواناب با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک)
روش  ،SCSرواناب را در حوضههاي آبريز انداشهتيرين ده با تووه بزه بارنزدتي و م خصزات
حوضههاي آبريز برآورد ميکند .اصوال اين روش وقتي رواناب ناشي اش بارندتي باشزد معت زر خواهزد
بود و موقعيکه برفاب باشد کارآيي ندارد (خوويني .)0733 ،شرمن ( )0222اش وملزه پزژوهشترانزي
بود که طر محاس ه رواناب با استهاده اش آمار بارندتي را پي نهاد نمود .براسزاس ايزن ايزده ،موکزاس
( )0222نتيجهتيري نمود که برآورد رواناب سطحي با داشتن اطالعاتي چزون شزرايط خزاک حوضزه،
نحوه کاربري اراضي ،ميزان بارندتي ق لي ،دوام بارندتي و مقزدار بارنزدتي تجمعزي ،دروزه حزرارت
متوسط ساليانه و شمان وقوع بارندتي امکانپذير است.
يکي اش راههاي تخمين دبي اوج روانزاب ،اسزتهاده اش روش  SCSاسزت .در ايزن روش بزهوزاي
ضريب رواناب که در رابطه استداللي استهاده ميشد ،اش شماره منحني )CN( 0استهاده ميشزود .در ايزن
روش ،مقدار شماره منحني اش روي م خصات تروههاي هيدرولوژيکي خاک ،ميززان پوشزش تيزاهي،
1. Curve Number

7

کد طرح /MAW-91024 :پژوهشگران :بهروز محسني و همکاران

کاربري اراضي و ميزان رطوبت پي ين خاک محاس ه شده و سزپس اش روي آن ميززان تلهزات آب ()S
ناشي اش ذخاير چاالبي محاس ه ميتردد .در مرحله بعد با تووزه بزه رابطزه اصزلي روش  ،SCSميززان
ارتهاع رواناب ناشي اش بارش محاس ه شده و در نهايت اش تقسي ميزان ارتهاع رواناب به ارتهاع بزارش،
ميزان ضريب رواناب محاس ه ميشود.

روش سیپرس-کريک

1

اين روش توسط ساشمان حهاظت خاک آمريکا ،براي حوضههاي مسطح که شيب آنها کمتزر اش 0
تا  5/2درصد و انداشه حوضه نيز اش  2555هکتار ( 25کيلومترمربع) کمتر باشزد ،پي زنهاد شزده اسزت.
فرضيات برقراري اين روش هماننزد روش اسزتداللي اسزت .رابطزه اصزلي آن بزهصزورت شيزر اسزت
(نجمايي:)0712 ،
()2
که در آن  Qpاوج دبي طراحي (متر مکعزب بزر ثانيزه) A ،مسزاحت حوضزه (کيلومترمربزع)

وC

ضريب وريان است که به ويژتيهاي تياهي ،نوع خاک و ارتهاع بارنزدتي بسزتگي دارد .ايزن معادلزه
شرايط هيدرولوژيکي و همچنين توويهات اقتصادي را در نظر ميتيرد .مقزدار دبزي طراحزي ن ايزد بزا
ميزان دبي حداکثر اشت اه شود.
نتايج و بحث
برآورد ضريب رواناب سطحي با روش SCS

اش آنجاييکه در منطقه شماا و محدوده شير حوضه ،شرايط رطوبتي هوا مانع اش ت خير و هدررفت
رطوبت خاک ميشود ،شرايط رطوبت پي ين  IIدرنظر ترفته شده و ( CN)IIدر محاس ات مدا مزورد
استهاده قرار ترفت .پس اش محاس ه دو عامل  CNو  Sو محاس ه ارتهاع بارش حاصله ،ارتهزاع روانزاب
( R25و  )R50بهدست آمد .اش آنجاييکه بين ضزريب روانزاب و ارتهزاع روانزاب رابطزه  C=Q/Pبرقزرار
است ،در نهايت ميزان ضريب رواناب سطحي با دوره باشت تهزاي  52و  25سزاله محاسز ه و نتزايج
ارايه شد .بر اساس نتايج م اهده شد که مطابق آنچه بهعنوان بارش ذکر شزد ،کمتزرين مقزدار ضزريب
1. Cypress-Creek
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رواناب سطحي  52و  25ساله مربوط به شيرحوضه  05و بي ترين مقدار ضريب رواناب سزطحي  52و
 25ساله مربوط به شيرحوضه  52و  73ميباشد که اين امر بر اساس آنچه در وزدوا چزاو ارايزه شزد،
بيانگر دقت قابل ق وا اين روش در برآورد ضريب رواناب سطحي است.
تحلیل روش استداللي و پارامترهاي آن
روش اسززتداللي بززهطززور تسززترده در سززطح وهززان در طراحززي ابنيززه هيززدروليکي و مطالعززات
هيدرولوژيکي استهاده ميشود ،که اين امر ،بهخصوص در مورد کزاربرد آنهزا در سزطح حوضزههزاي
حدود  05و حداکثر تا  25کيلومترمربع ،بهدليل ساده و استداللي بودن آن است .ضريب رواناب سطحي
در اين روش براساس پارامترهايي چون مساحت ،شدت بارندتي و دبزي ،محاسز ه شزد .لزذا انتخزاب
مناسب اين ضريب ،به قضاوت و تجربه و دقت کارشناسان هيدرولوژي وابسته است بزهطزوريکزه در
تخمين آن بايد به کليه خصوصيات بارندتي و حوضه آبريز تووه نمود.
دبي حداکثر لحظهاي
اش ومله پارامترهاي محاس ه ضريب رواناب سطحي در روش استداللي ،دبزي مزيباشزد .در ايزن
روش ،ميزان دبي با دوره باشت تهاي  52و  25ساله در حوضههاي آبريز موردنظر براي حوضزههزاي
داراي آمار اش طريق وارد کردن دادهها در نرمافزار  SMADAبراساس توشيعهزاي مختلزف آمزاري ،در
نهايت با تووه به کمترين مقدار مجموعات مربعات باقيمانده ( ،)RSSتوشيع تم ل نوع يک انتخزاب و
با تعيين شدت بارندتي و داشتن مساحت حوضهها ،مطابق آنچزه در روش تحقيزق بيزان شزد ،مقزدار
ضريب رواناب برآورد شد.
شدت بارندگي
در روش استداللي با درنظر ترفتن رابطه ارايه شزده توسزط موحزددانش براسزاس شمزان تمرکزز
حوضه مطابق آنچه در فصل مواد و روشها ارايه شد و با لحزاد کزردن مناسزبتزرين توشيزع آمزاري
(تم ل) با کمک نرمافزار  SMADAدر هر شيرحوضه در دوره باشت تهاي موردنظر ( 52و  25ساله)،
شدت بارندتي محاس ه شد .در نهايت مقدار شدت بارنزدتي بزا دوره باشت زتهزاي مزوردنظر بزراي
حوضههاي آبريز در محدوده مطالعاتي محاس ه شد.
9
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برآورد ضريب رواناب سطحي با روش استداللي
با تووه با نتايج محاس اتي پارامترهاي روش استداللي ،اقدام به برآورد ضريب رواناب بهکمک
رابطه استداللي شد .ط ق محاس ات و تحليل انجام شده ،ضريب رواناب با اين روش براي حوضههاي
آبريز مورد مطالعه ارايه شد .با تووه به اينکه ضريب رواناب در اين روش براي دوره باشت ت  52و
 25ساا در غالب شيرحوضههاي مورد مطالعه کمتر اش حد قابل ق وا (بر اساس ودوا مهدوي)
محاس ه شد ،لذا استهاده اش روش استداللي در سطح استان پي نهاد نميشود و اش دقت قابل ق ولي
برخوردار نميباشد .بنابراين نس ت به دو روش ق لي در تط يق با نق ه کاربري اراضي ،روش مناس ي
تلقي نميشود .الشم به ذکر است براي محاس ه ضريب رواناب سطحي با کمک نرمافزار

SMADA

بهترين توشيع براشش داده شده ،توشيع تم ل بوده و اش توشيع فوق بهعنوان مناسبترين توشيع در اين
روش بهره ترفته شد.
تحلیل روش سیپرس-کريک و پارامترهاي آن
اين روش بهمنظور برآورد وريان سطحي اش روي ارتهاع بارندتي ارايه شده اسزت کزه م تنزي بزر
نحوه تاثير تلهات با تووه به شرايط مختلف خاک حوضه و پوشش آن ميباشد .همچنين در اين روش
با اطالع اش ارتهاع کل باران و با در دستداشتن شرايط پوش ي و هيدرولوژيکي حوضه ،ارتهزاع بزاران
ماشاد يا رواناب سطحي و در نهايت براساس آن ضريب رواناب سطحي برآورد شد .بزا درنظزر تزرفتن
رابطزهاي کزه بزين روش سزيپرس-کريزک و روش  SCSمطزر مزيباشزد ،ضزريب روانزاب بزا دوره
باشت تهاي  52و  25ساله محاس ه شد .اش طرفي موتوويلو

و همکزاران ( )0222بيزان نمودنزد اتزر

مقدار ضريب  R2بزرتتر يا مساوي  5/32باشد ،ميزان تطابق خوب و در صورتيکه بزين  5/71و 5/32
باشد ،ميزان تطابق قابل ق وا ميباشد .بر اين اساس ،نتايج حاصزل اش شزاخآ آمزاري ضزريب ت يزين
( )R2=0.85بين روشهاي سيپرس-کريک و روش  SCSو همچنين مقايسه نتزايج بزا وزدوا تجربزي
چاو ،بيانگر تطابق مناسب و قابل ق وا بزين دو روش فزوق بزوده اسزت .بزر اسزاس نتزايج ،در تمزامي
شيرحوضهها داراي کارآيي الشم است به طوريکه در قرابت با روش  ،SCSکز تزرين ضزريب روانزاب
سطحي در دوره باشت تهاي  52و  25ساله مربوط به شيرحوضه  05و بيشتزرين آن نيزز مربزوط بزه
شيرحوضه  52و  73ميباشد.
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در تعيين دبي  52و  25ساله م اهده شد که با افزايش شدت بارندتي در سطح حوضههزا ميززان
دبي نيز افزايش يافته (حتي با افزايش دوره باشت ت) است .براساس آنچه در شدت بارندتيها لحزاد
شده ،مالحظه ميشود در حوضههايي که داراي حداقل شدت يا حداکثر شدت هستند ،مقزدار ضزريب
رواناب نيز بهترتيب ک ترين و بيشترين مقدار را بهخود اختصاص دادهاند .اش طرفي بهدليزل برخزي اش
وقايع اش ومله احداث سد در برخي اش حوضههاي مطالعاتي ،ميزان دبي ورودي به حوضه کاهش يافته
که اين امر خود منجر به کاهش بيش اش انداشه ضريب رواناب در ديگر حوضهها ،م ابه يافتههاي ديگر
محققين (عليزاده0730 ،؛ چاو 0233 ،و وم يدنژاد عن راني )0733 ،شده است .الشم به ذکزر اسزت بزا
تووه به اينکه تاکنون تحقيقي وامع م ابه با عنوان اين طزر در ک زور صزورت نگرفتزه ،لزذا معيزار
سنجش اين روشها مطابق ودوا چاو و بر اساس ضريب ت يين ( )R2موتوويلو

ميباشزد .در روش

استداللي بهدليل اينکه ضريب رواناب حاصله کمتر اش مقدار محاس اتي توسط چاو بهدست آمده اسزت،
با دوره باشت ت  52و  25ساا در اکثر حوضهها نميتواند کارآيي الشم را داشته باشد .شاخآ آمزاري
محاس ه شده ( )R2=0.85بين دو روش سيپرس-کريک و  ،SCSحاکي اش تطزابق خزوب آنهزا بزوده و
حتي فرضيات اين دو روش نيز تا حدودي ش يه بهه ميباشزند ،چراکزه پارامترهزاي روش سزيپرس-
کريک براساس روش  SCSمحاس ه شدند .بر اين اسزاس ضزراي ي کزه در نتيجزه ايزن دو روش بزراي
شرايط کاربريهاي مختلف ط ق ودوا چاو (معيار اصلي براي سنجش اين روشها) بهدست آمدهانزد،
حاکي اش آن است که اين اعداد با نتايج حاضر مطابقت خزوبي داشزته اسزت .بزهطزوريکزه در تمزامي
حوضهها با افزايش دوره باشت ت ،مقدار ضريب رواناب نيز افزايش يافته است .اش طرفي اين افززايش
مقدار ضريب رواناب وابسته به شدت بارش نيز ميباشد و با افزايش دوره باشت ت شدت بارندتيهزا
نيز افزايش را ن ان داد .نکته ديگر در مورد افزايش يزا کزاهش يک زاره ضزريب روانزاب در برخزي اش
حوضهها ،تغييرات  CNدر منطقه ميباشد .با تووه به اينکه غالب کاربري شيرحوضههاي مورد مطالعزه
ونگلي ميباشد ،ميتوان اظهار داشت که دخالتهاي بيرويه انسان در عرصههاي ط يعي و نهايتا تغيير
کاربري اراضي ،مقدار اين پارامتر ( )CNرا افزايش داده است کزه خزود منجزر بزه کزاهش نگهداشزت
سطحي و افزايش ميزان ضريب رواناب سطحي در سطح حوضههزاي آبريزز ترديزده اسزت .همچنزين
شيب شياد حوضههاي آبريز و افزايش سرعت آب با تووه به ودوا شيب محاس اتي ،افزايش ضزريب
رواناب را س ب شده است .اين نتيجه نيز با يافتههاي براتيقههرخي و همکاران ( )0725تطزابق داشزته
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است .روش شماره منحني ،براساس آنچه در تط يق ودوا چاو با ودوا مهزدوي ذکزر شزده ،روشزي
مناسبتر و دقيقتر در بين ساير روشهاست .اين بدان علت است که  CNمحاس ه شده ط ق اليههزاي
اطالعاتي در اين روش ،خود ويژتي پتانسيل رواناب در حوضههاي مطالعاتي را بيان ميکند .اش طرفزي
اش آنجا که  CNنقش شيادي در افزايش سيلخيززي حوضزه هزا دارد بزا تووزه بزه وزداوا تهيزه شزده
بيشترين مقدار آن مربوط به به واحدهاي هيدرولوژيک  SAR33و  SAR34و ک ترين آن مربزوط بزه
واحدهاي هيدرولوژيک  SAR1 ،SAR0و  SAR2ميباشد.
با تووه بهاينکه شيرحوضزه هزاي واقزع در غزرب اسزتان ماشنزدران داراي شزيب معمزوال شيزادي
ميباشند ،داراي ضريب رواناب بي تري هستند؛ لذا همانتونه که اش نتايج بر ميآيزد در هزر دو روش،
ضريب رواناب سطحي در حوضههاي غرب داراي بيشترين مقدار است که اين امر بهدليزل دارا بزودن
حداکثر شدتهاي بارندتي با دوره باشت تهاي موردنظر مزيباشزد .اش طرفزي در تمزامي حوضزههزا،
م اهده ميشود که ضريب رواناب سطحي براي دوره باشت ت  52ساله کمتر اش مقزدار آن بزراي دوره
باشت ت  25ساله است اين امر يعني با افزايش دوره باشت ت ميزان ضريب روانزاب سزطحي افززايش
مييابد .حتي در حوضههاي با دوره باشت ت يکسان بزهدليزل کزاربريهزاي متهزاوت شزاهد ضزرايب
متهاوتي اش رواناب سطحي هستي  .اين يافته نيز با نتايج تحقيقات يزاري و همکزاران ( )0732مطابقزت
داشته است .آنها اظهار داشتند که در يک دوره باشت زت  5تزا  055سزاله ضزريب روانزاب همزراه بزا
افزايش شدت بارندتي و دبي اوج سيل ،افزايش يافته است.
نتیجهگیری
با تووه به اينکه روش استداللي بهدليل سادتي کاربرد ،بهطور تسترده در سزطح وهزان اسزتهاده
شده است ،دليل بر اين است که قضاوت و دقت و تجربه کارشناسان هيدرولوژي در ايزن روش بسزيار
مدنظر بود .همانطوريکه در اين تحقيق ضرايب بهدست آمده در بخش عمدهاي اش ايستگاهها بزهدليزل
اينکه شير  5/0بهدست آمده و بين اين ضرايب با ک ترين مقدار ضريب رواناب حاصله اش ودوا چزاو
و همکاران که حدود  5/50است تهاوتي م اهده ميشود ،بيانکننده اين مطلب است که در هزر منطقزه
بايستي ضرايب رواناب خاص آن منطقه با سطح احتماا مزوردنظر تهيزه و مزورد اسزتهاده ارتزانهزا و
نهادهاي مرت ط قرار تيرد .همچنين ضريب ت يزين  R2=0.85محاسز هاي بزهترتيزب بزين روش  SCSو
سيپرس -کريک ،بيانگر اين است که دو روش مذکور ،با تووه بزه ايزن کزه ضزريب روانزاب بزا دوره
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باشت ت  52و  25ساله را بهترتيزب در حوضزه  05کمتزرين و در حوضزه  52و  ،73بي زترين مقزدار
برآورد کردند ،ضرايب آنها قابل اطمينان بوده و تعدد پارامترها در هر يک اش اين دو روش دقزت آنهزا
را باال برده و ميتوان آنها را با شرايط حوضههاي مورد مطالعه تط يق داد و اين ضرايب بهدست آمزده
را براي افق بلندمدت در طر ها و پروژههاي مرت ط با علوم آب در بررسزي خسزارت سزيل و تزدوين
سياستهاي الشم در امر بحران آب مدنظر قرار داد .اش بين اين دو روش نيز ،اش بُعد تخصصي ميتزوان
بيان نمود که تحليل نق ه کاربري ن ان ميدهد در حوضههاي کوهستاني با رژي بارشي بزر  ،ميززان
ارتهاع رواناب ناشي اش بارندتي کمتر خواهد بود .بنزابراين نسز ت  Rبزه Pدر ايزن حوضزههزا تناسزب
چنداني با ميزان  Cبهدست آمده در حوضههاي آبريز با حالت رژيز بارشزي بزاران کزه داراي شزرايط
کاربري اراضي ،شيب و نوع خاک يکسان با حوضه ق لي ميباشد ،نخواهد داشت .بزهع زارت ديگزر در
شرايط يکسانِ فيزيوترافي و پوشش دو حوضه ،حوضه بزا پوشزش بزر
حوضه بدون پوشش بر

داراي  Cکمتزري نسز ت بزه

خواهد بود (عليزاده .)0730 ،براساس اين استدالا ميتوان اذعان داشت کزه

روش  ،SCSبا دقت قابلتووه معرفي و در مورد شيرحوضههاي با نقاط پي نهادي توسط مطالعات پايه
منابع آب شرکت آب منطقهاي در سطح استان ماشندران با دوره باشت زتهزاي  52و  25سزاله قابليزت
کاربرد دارد .همانتونه که نتايج ن ان داد براساس نق ه کاربري منطقه ،تغيير کاربري مزيتوانزد سز ب
تغيير در برخي اش خصوصيات هيدرولوژيکي اش وملزه ضزريب روانزاب سزطحي و افززايش دبزي اوج
سيالب شود و اين تغييرات نيز منجر به فرسايش و برخي خسارات واني و مالي ميشود.
تشکر و قدرداني
اش شرکت آب منطقه اي ماشندران براي پ تي اني مالي اين طر کزه در دان زگاه پيزام نزور انجزام
ترديد ،تقدير و ت کر ميشود.
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Computing of Surface Runoff Coefficient with 25 & 50 years Return
Period for Suggested on Mazandaran Province (East to West)

Abstract
Watershed management and planning for optimation management of water
resources, particularly in small watersheds, accurate estimation of basin runoff
based on changes in runoff coefficient for different return periods is very
important. In this study, the coefficient of runoff with return periods of 25 and 50
was estimated using rational, SCS and Cypress-Creek methods for basins up to 50
square kilometers. GIS software was used to overlay layers and basin analysis. Due
to the lack of compliance with Chow, s table, runoff coefficient less than reality in
most of the study area, Rational method did not provid suitable results. Good
agreement between the results of present study with previous studies demonstrate
high accuracy of SCS method for calculating runoff coefficient. However, changes
in land use in other parts of the study area and its effect on the curve number,
caused increase or decrease in the runoff coefficient in the SCS method. CypressCreek method was also effective in some basins due to it similarity with the SCS
method so that in all basins, compared with the curve number method, runoff
coefficients were over estimated. According to the results, the lowest runoff
coefficient with return periods of 25 and 50 was related to watershed No.10 and its
maximum was related to watershed No.29.
Keywords: Watershed management, Land use, Return period, GIS, SCS, CypressCreek.

16

