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  چکیده
 نظیر هاییپدیده و آبخیزها منابع، مدیریت براي گیريتصمیم اصلی هايمولفه از آب براي تقاضا چهارمحال و بختیاري و استان یآب يها یتظرف

 را در یرانگ یمسامانه که تصم یککشور، همچنان فقدان  سالیخشک ریسک و سطحی آبهاي منابع مدیریت فضاي در. رودمی شمار به سالیخشک
 شناخت خصوص در اساسی اقدامات است الزم اي،سامانه چنین ایجاد براي. است مشهود کامال کند، پشتیبانی موقع به و درست تصمیماتاتخاذ 

 در کشور چهار درجه آبخیز هايحوزه در سازيشبیه پژوهشی، پروژه این در. یرندقرار گ یابیو ارز یکشور مورد بررس هايداده هايظرفیت و موضوع
 تبدیل مدل، فیزیکی پارامترهاي استخراج. شد یلانجام و تحل یو دب یرتبخ ی،بارندگ یزیوگرافی،ف ی،شناس ینا استفاده از اطالعات زممنطقه نیمه خشک ب

 و پتانسیل تعرق و تبخیر محاسبه و تبخیر اطالعات تحلیل معمول، و مختلف هايروش از استفاده با ايمنطقه اطالعات به بارندگی اينقطه اطالعات
 این در سطحی هايجریان ظرفیت برآورد و چهار درجه آبخیز هايحوزه هیدرولوژیکی سازيشبیه منظوربه اطالعاتی بانک یک در اطالعات تجمیع
 و آبروان تولید فرآیندهاي کمی میزان تعیین و برآوردآبخیز،  هاي حوزه آبی هاي ظرفیت برآورد. شودمی محسوب پروژه این اصلی اهداف از منطقه
 اراضی در سطحی هاي جریان تخلیه و آبروان هدایت و کنترل براي .است  برخوردار خاصی اهمیت از آبخیز حوضه خروجی نقطه به آن انتقال

 مختلف کشورهاي در تحقیقاتی-مطالعاتی هاي سازمان محققین، وسیلهبه متفاوتی هاي مدل منطقه، از خارج و مناسب محل به ها آن انتقال و کشاورزي

میلی متر در اسفند ماه و  165با  4219بیشترین میزان بارندگی متعلق به زیر حوزه نتایج نشان میدهد که  .است گرفته قرار استفاده مورد و ارائه جهان
برابر با  4219رواناب ویژه در حوزه  همچنین حداکثر. استان می باشد 2412و 2332میلی متر در ماه تیر در زیر ر حوزه هاي  0کمترین مقدار بارندگی با 

لیتر بر ثانیه بر کیلومتر  5/1برابر با  2412 و در حوزه لیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع و در ماه فروردین بوده است وکمترین رواناب ویژه در ماه شهریور 9/70
  .باشدمربع می

  
  هاي سطحی سازي هیدرولوژیکی، اقلیم خشک، جریانهاي شبیهاستان چهارمحال و بختیاري، مدل :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
حـل   يبرا یدها با است که از آن یدرولوژيشده چرخه ه یريگ اندازه يپارامترها ینتوسعه روابط ب يبر مبنا یدرولوژيدر ه يساز اساساً مدل
 یندر دسـترس و همچنـ   یو نـاقص بـودن اطالعـات فعلـ     یـدرولوژیکی ه ینـدهاي فرآ یچیـدگی با توجه بـه پ . استفاده کرد یو فن یمسائل علم

 آن از بایـد  عملـی  اهـداف  بـراي  کـه  سـازند می غیرممکن حدي تا را عوامل کلیه ترکیب امکان باشند، بینییشقابل پ یندهکه در آ یاطالعات
 بـود  خواهد هیدرولوژي چرخه و شده مشاهده متغیرهاي از دسته آن گیري اندازه از مرکب منطقی نگرش شرایطی، چنین در. کرد نظر صرف

 روابـط  ایـن  کـه  بود امیدوار توان می گاه آن. شود ها آن بین ضمنی یا و صریح روابط ساختن در سعی سپس و باشند داشته ارتباط مسئله به که
 بـه  توجـه  بـا  ایـن،  بنابر. نیست مدل جز چیزي این و باشند معتبر نیز عملی شرایط در که کنند می فراهم اي گونه به را پیچیده مسائل حل امکان

 یـا  و بـودن  ناکـافی  نـاقص،  نتیجـه  در و هـا  حوضـه  مناسـب  تجهیز عدم خصوص به کشور، شرایط و آبخیز هاي حوزه به سیستمی نگرش لزوم
  .است نموده ناپذیر اجتناب را آبخیز هاي حوزه مسائل حل در مدل از استفاده که است نحوي به آمار فقدان

دقـت و   ینان،کشور، ضمن اطم یزآبخ يها حوزه یتبه کار گرفت که بتواند با استفاده از آمار موجود و وضع یدرا با هاییراستا، مدل یندر ا 
 بیشـتر  امـا  دارد، وجود زیادي هاي مدل گرچه است توضیحالزم به . یدرا ارائه نما یخروج یجنتا ینزمان ممکن بهتر ینهبا صرف کم ییکارآ

  .نیستند ایران شرایط مناسب ها مدل خود یا و شوند نمی گیري اندازه آبخیز هاي حوزه در که دارد نیاز پارامترهایی به ها آن
 حوضه خروجی نقطه به آن انتقال و آبروان تولید فرآیندهاي کمی میزان تعیین و برآوردآبخیز،  هاي هزحو آبی هاي ظرفیت برآورد

 ها آن انتقال و کشاورزي اراضی در سطحی هاي جریان تخلیه و آبروان هدایت و کنترل براي .است برخوردار خاصی اهمیت از آبخیز

 جهان مختلف کشورهاي در تحقیقاتی - مطالعاتی هاي سازمان محققین، وسیلهبه متفاوتی هاي مدل منطقه، از خارج و مناسب محل به

 .است گرفته قرار استفاده مورد و ارائه

ب بع آب براي تعیین سـیال اهاي زمانی مختلف از مراحل اصلی مطالعات منکنار تمام موارد باال، برآورد توزیع مکانی بارندگی در مقیاس در
-هـاي بـاران   موقعیـت و تـراکم نامناسـب ایسـتگاه     .گیرد قرار نظر مد باید آبی ظرفیت تعیین بحث در که استهاي هیدرولیکی طراحی سازه

هرگونـه کاسـتی   . دهـد  اي را نشان مـی هاي منطقهاي به دادههاي نقطههاي بارش در نقاط فاقد آمار و تعمیم دادهسنجی ضرورت برآورد داده
بینـی و طراحـی   در مراحل پیش آبروانهاي بارش کارگیري مدلهامل مهم ایجاد خطا در بتواند از عودر برآورد توزیع مکانی بارندگی می

رایـش  آهاي تعیین توزیع مکانی بارش است که با توجـه بـه در نظرگـرفتن همبسـتگی، موقعیـت و      هاي زمین آمار از جمله روشروش. باشد
 و آب منـابع  زي،رکشـاو  طبیعـی،  منـابع  هـاي طـرح  اغلـب  در. دسی هسـتند اي، مورد استفاده بسیاري از کاربردهاي مهنهاي نقطهمکانی داده

 آمار از و شده گرفته نظر در نیز آن مکانی تغییرات بارش، زمانی تغییرات بر عالوه است، زیاد مطالعه مورد منطقۀ وسعت که سرزمین آمایش
 بـراي  مختلفی هايروش. است برخوردار بیشتري اهمیت از بارش ايمنطقه میانگین کاربرد زمینه، این در. شودمی استفاده متعدد هايایستگاه
 حسـابی،  میـانگین  روش بـه  تـوان مـی  هـا آن جمله از که است کالسیک آمار هايوشر ها،آن ترینمعمول. دارد وجود مکانی توزیع برآورد

  .دنمو اشاره هیپسومتریک روش و تیسن روش
کاربري اراضی و  اتاین شناخت در امر بررسی تغییر. سازي پیوسته قابل بررسی استمدل یندهاي هیدرولوژیکی به کمکآاثرات متقابل فر

ه و ضـ سازي پیوسته عالوه بر بررسـی کمیـت منـابع آب حو   مدل. کند هاي سطحی کمک قابل توجهی میاثرات آن بر کمیت و کیفیت آب
مـدل حـوزه آبخیـز بـه     . نمایـد  ایی و تغییرات کیفیت آب فراهم مـی ز زمینه مناسبی براي بررسی روند رسوب ،برداري و توسعه آن امکان بهره

اثـرات هـر   . رود سازي این عملیات به شمار می بررسی و مطالعه اثرات عملیات آبخیزداري در حال و آینده کمک کرده و ابزاري براي بهینه
اجتمـاعی نقـش    -آبخیز بـا رعایـت مسـائل اقتصـادي     در امر توسعه پایدار حوزه ،اي در حوزه آبخیز قابل تشخیص بوده گونه عملیات توسعه

  . مؤثري دارد
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امـر   ،ه قابـل انجـام بـوده   ضـ ها بر کمیت و کیفیت آب حوبرداران به کمک مدل و نشان دادن تأثیرات عملیات آن آموزش کارشناسان و بهره
 گذشـته  قـرن  در زمین علوم پیشرفت مهم دستاوردهاي از فرآیندها سازيشبیه و ضهپاسخ حو هک بستمییسنگرش . نماید می تسهیلترویج را 

ت یعوضی نبیشبا پی سازيبیهش معموال. استه تفیا ايحظهل مالابد قرشی یعبط هايسامانهزي سابیهش رایانه، زا دهافتترش اسسگ اب. استوده ب
ي اهـ شور. کنـد مـی  تحلیـل  و زیـه را بررسی و تج يوژلکل هیدروسی يهاارامترپ و ین آبالیله بادمل معاعو ر،یمقاد دررآوب و کییرولوژهید

 شرزا ودبـا وجـ  . داردد جـو و بـاد  و رارته حجرد بارندگی،ل مث یآب بیالن لهدعام در وثرم یکیزیي فرهامتپارایر مقاد ینمخت يارمتعددي ب
 دیگـر،  سـوي  زا و است قیمت گران هايدستگاه با گیرياندازه طوالنی زمان صرف مستلزم های به آنبادستی اي،مشاهده ايهد دادهیایار زبس

   .هستند طبیعتن در نساا وسیلهبهه شدد جاات ایتغییر معرض در وارههم اي مشاهده هاي داده
ابداع  رایانهبا استفاده از  ترپیچیده اتاسبحم مانجا و جامع تر،قیقد دورآ، برعییبط هايسامانه سازي هاي شبیبر متعدديم رمستقیغی هايشور
 عبـارتی بـه  و ضـه حو سـامانه  لز کـ ا ياهسـاد  نـده یامن لدمـ . تسـ ا یکلوژیودرسـازي هیـ  هشبی یا ازيسلمد ،اهروش این زا کیی. تسا هدش

کی یژلوروهیـد ي ادهنـ فرآی م ولیمهم در مطالعه اق ريزاابي هیدرولوژ يهادلم .است سامانهموجود در یک  هايواقعیت از بخشی نمایانگر
   .هستندآب  عمناب تود مدیریبور بهنظمن بهزمی حطس ژیکیولوریده يادهینرآف زيسادر به شبیهقا هادلم این. ستنده هاهضحو

 بیرزیـا ا و یکهیـدرولوژی  فرآیندهاي لعهطام يارسب بناي مارو ابز آبنوار تخمیني هایکی از روش آبنوار-شراي بسازي شبیهاهلدم
 فرآینـدهاي  سـازي هیبب و شـ نـی سـیال  بیشپـی  آب،روان-ي بـارش اهـ لدمـ  مهـم  بردراو کـ د) 1999و همکـاران،   Lang( هسـتند ع آبـی  مناب

محققـین ارائـه شـده     وسـیله بـه  يددعـ مت ايهلدم گذشته، ايهدر دهه) Sharifi، 1997و  Holz، 2001و  Gautam(یکی است هیدرولوژ
ي هـا ه داد قط، چون در مناطق خشک فاست ودهک بخش همین و خشکاطق من زب بیش امرطو مناطق در هشد هائار هايد از مدلاعدت. تاس

 ،دارد مـدل  مفروضـات  بـه  یبستگ لصحت و دقت هر مد). 1999و همکاران،  Lang(ی موجود است نفصلی و ناگها ياهالبسیه دش ثبت
پیچیـده بـودن، نیـاز بـه یکسـري داده هـاي        ایـ  دهسا هب تههر مدل بس). 1364 ،ارفشا(د راد جودو تاومتفهاي با دقت ییاهلدم هیتهن امکا اذل

  ).1375 ري،لوت( دارد مدلمان ختاس رستید بررسی يارب ايه داهمشهاي خروجی هداز به یکسري دانی و واسنجیورودي و خروجی براي 
 فیزیـوگرافی،  شناسـی،  زمـین  اطالعـات  از اسـتفاده  بـا اسـتان   سطحکشور در  چهار درجه آبخیز هايحوزهدر  سازيشبیه حاضر، پژوهش در

 ايمنطقه اطالعات به بارندگی اينقطه اطالعات تبدیل مدل، فیزیکی پارامترهاي استخراج. شد خواهد تحلیل و انجام دبی و تبخیر بارندگی،
 اطالعـاتی  بانک یک در اطالعات تجمیع و پتانسیل تبخیر و تعرق محاسبه و تبخیر اطالعات تحلیل معمول، و مختلف هايروش از استفاده با
 یـن ا یاز اهـداف اصـل   اسـتان  یـن در ا یسـطح  هـاي جریان ظرفیت برآورد و چهار درجه آبخیز هايحوزه هیدرولوژیکی سازيشبیه منظوربه

  .هاي آبخیز خواهد شدها و اطالعات خروجی براي استان به تفکیک حوزههمچنین نقشه .شودیپروژه محسوب م
  

  پیشینه  مقدمه و
 در تغییرات محاسبه از استفاده با تواندمی قاره کی یحت یا و منطقه کشور، آبخیز حوزه کشاورزي، مناطق مراتع، نظیر ییهامکان آبی بیالن
هاي اصلی  خروجی کهصورتی در است، بارش آب اصلی ورودي منبع. شود تعیین گودالی و یسطح ذخیره و خروجی ورودي، آب حجم

 از استفاده با هیدرولوژیکی چرخه در اراضی فاز یعموم هاي آلودگی و رسوب آب، انتقال و حرکت. است آبروانشامل تبخیر و تعرق و 
و مدیریت منابع آب  لیها ابزارهاي مهمی در تحل مدل قتیو در حق شدههیدرولوژیکی از نظر کمی بهتر تشریح و قابل فهم  هايمدل

  . شوند محسوب می
 يبرا موثر ابزار عنوانبه یکیدرولوژیه يهامدل ،یتیریمد يهاکیتکن و اطالعات يآورجمع و یمحاسبات يآورفن شرفتیپ و توسعه با
 قرار استفاده مورد مختلف يهامیاقل در آب تیفیک و یدهآب بر یاراض يکاربر رییتغ راتیتاث یبررس و زیآبخ يهاحوزه البیس ینیبشیپ
 و هستند استفاده مورد زهایآبخ تیریمد منظور به ایدن در خاك و آب رانیمد لهیوسبه يندیفرآ صورتبه یکیدرولوژیه يهامدل. رندیگیم



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1018 

 

  .اندشده شناخته يریگمیتصم و يزیربرنامه در ياقتصاد و یاساس ابزار عنوانبه
 م،یاقل یزمان و یمکان راتییتغ از یناش که را یکیدورلوژیه يهاپاسخ يهایناهماهنگ بتواند یکیدورلوژیه مدل که است مهم اریبس

 )قرن تا دههاز ( مختلف یطوالن يهادوره باشد قادر دیبا مدل ک، ینیهمچن. ردیبگ نظر در را است یاهیگ پوشش و خاك ،یتوپوگراف
 توانندیم یکیدرولوژیه يهامدل. کند يسازهیشب یمیاقل راتییتغ و یآب کم دوران ینیبشیپ و یدهآب برآورد يبرا را هارودخانه انیجر
  :روند کاربه لیذ موارد يبرا

  موجود یزمان يسر در شدهگم اطالعات برآورد
 يامشاهده اطالعات در یمکان گمشده اطالعات برآورد

 تیریمد نحوه ای یاراض يکاربر مختلف يوهایسنار اثرات ینیبشیپ

 ندهیآ ینیبشیپ

 استکردن از جزئیات  نظرصرف متیو به ق سامانه یاساس يپارامترها حیتوض يسازي براهاي هیدرولوژیکی ساده مدل هدف
)Anderson  وWoessner، 1992 .(قرار نظر مد يسازهیشب يبرا که ییپارامترها تعداد براساس یکیدرولوژیه يهامدل ارتباط، نیا در 
 هامدل نیاز ا دیبا هاپژوهشو هدف مطالعات و  ازیمعموال براساس ن. شوند لیتبد يادهیچیپ و ساده يهامدل به توانندیم زین دهندیم

  .ردیگیم قرار ریتاث تحت جینتا موجود يهاتیقطع عدم و یواسنج با ارتباط در چون کرد، استفاده
 يندهایفرآ اساس بر يدرولوژیه کلیس يسازهیشب يهامدل .شوندیم يبندمیتقس یاضیر و یاسیق ،یکیزیف یاساس دسته سه به هامدل

   .شوندیم يبند میتقس يدادیرو ای وستهیناپ و وستهیپ يهامدل به زین زیآبخ حوزه کی در موجود
پژوهش  ياجرا ریکه در موضوعات مختلف که در مس یمنابع یاز بررس ياست تا خالصه ا ازیگزارش ن يبندجمع يبرا و حاضر پروژه در

  . شود آشنا ،استفاده شده پژوهشآنچه که در روش  نهیتا خواننده با کم شود ارائهاستفاده شده 
  

  زمین شناسی
Risser  توان تقریب  اعتقاد دارند اگر مقدار تلفات و انتقال آب زیرزمینی درون حوضه کم باشد، جریان پایه را می) 2005(و همکاران

) Meyer )2005همچنین،. شود جریان پایه مقدار آبی است که از آب زیرزمینی با سایر منابع به رودخانه تخلیه می. مناسبی از تغذیه دانست
هاي انجام پژوهش در. داند هاي وسیع می اي از میزان تغذیه آب زیرزمینی در حوضه عنوان نمایانه پایه طوالنی مدت را بهنیز میزان جریان 

 جریان رودخانه از پایه جریان و زیرزمینی جریان مستقیم، آبي روان ها مؤلفه ي جداساز ، به)Kvitek )2004و  Dolezalوسیله  شده به

  . پرداختند رودخانه بار نیترات کل از مؤلفه هر در راتنیت سهم برآورد منظور به
-اندازه فاقد ایستگاه هاي حوضه در رگرسیونی هاي مدل توسعه و پایه برآورد جریان منظور به )2005( همکاران و Neffپژوهشی،  در

 شاخه تحلیل روش با یه پا دبی ي برآورد ها روش مقایسه به نیز )1387(همکاران  و قنبرپور. نمودند استفادهBFI شاخص از گیري،

و  Karnieliوسیله  بهه در آریزوناي آمریکا ضحو چهاردر هاي دیگري پژوهش .پرداختند ها آن پایه جریان بررسی شاخص و خشکیدگی
Ben Asher )1993( تابعی از متوسط بافت خاك  آبکه آستانه شروع روان ندمشاهده کردها آن. انجام شدروزانه  آبسازي روان با شبیه

 ندنتیجه گرفتها آن همچنین، .را دارند آبهاي شنی باالترین آستانه شروع روان ترین آستانه و خاكهاي رسی کم ه است و خاكضهر حو
 .دارد آبهاي جنوب غربی آمریکا میزان آب اولیه خاك اثر مهمی در تولید روان هضکه در حو

ه آمریکا، ضو آب پایه در چند حو آبسازي تغییرات روان براي شبیه) Shetty )1995 و Ponce ،الن آبییک مدل بی از بارش ساالنه و 
  :ها نشان داد که نتایج این بررسی. آفریقا، کانادا و هند استفاده کردند

 .مرطوب استمناطق نیمه  مناطق نیمه خشک بیشتر از بستگی به اقلیم دارد و میزان آستانه در آبآستانه شروع روان
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 . وابسته به شرایط اقلیم هر منطقه بوده و میزان آن در مناطق نیمه خشک بیش از مناطق مرطوب فصلی است آبروان بیشینه

هاي کوچک بررسی کرده  هضرا در حو آبمکانیسم تولید روان )1998( و همکاران Martinez ،اي اسپانیا مناطق نیمه خشک مدیترانه در
. هاي هیدرولوژیکی متفاوت استفاده شد العملاز دو گروه خاك با عکس ،در این بررسی .را مطالعه کردند آبولید روانموثر در ت عواملو 

 آبباالتر و آستانه شروع روان آبهاي ریز بافت با نفوذپذیري کم و مواد آلی کم، ضریب روان نتایج این بررسی نشان داد که خاك
العمل هیدرولوژیکی اثر خصوصیات بارش در عکس. فوذپذیري بیشتر و مواد آلی متوسط دارندهاي درشت بافت با ن کمتري از خاك

هاي با بافت ریز خاك، نفوذپذیري کم و  هضدر حو آبشدت بارش پارامتر عمده کنترل کننده روان. خاك متفاوت گزارش شده است
ارتباط  آبتر مجموع بارش با روان نفوذپذیر و با پوشش گیاهی متراکمتر،  هاي درشت بافت که در خاك در حالی ،پوشش گیاهی تنک بود

   .دهد بیشتري نشان می
 
  

  APIبررسی شاخص 
که  جااز آن. بینی سیالب در ایاالت متحده به کار گرفته شدبراي پیش 1940در دهۀ  Linsleyو  Kohler لهیوساولین بار به API شاخص

 و موثر بارش به بارش تفکیک يبرا شاخص این براساس زیادي هايداراي مبناي آماري ساده و کاربردي است، لذا مدل APIشاخص 
را با توجه به شدت بارندگی به طور  آبروان شروع توانمی مدل این از استفاده با). 1999و همکاران  Hartman( است شده ارائه تلفات

 دوره در بارش گیريبراي وقایع منفرد به کارگرفته شود، اندازه APIاست که زمانی که در روش  حیتوضالزم به . تخمینی محاسبه نمود
  . گیردمی قرار استفاده مورد پیشین رطوبت عنوان به معیاري عنوان به قبل روز زمانی

 آبوانر –مختلف در مدل بارش هايو همکاران، شاخص بارش پیشین به همراه متغیرهاي دیگر را، به ازاي گام Anctil ،2004سال  در
  . نکرد عمل موفق عصبی شبکه از استفاده با آبروان –در مدل بارش  APIشبکۀ عصبی مصنوعی ارتباط دادند و نتیجه گرفتند 

) 1994(و  Abdeh Kolahchiوسیله  از شاخص بارش پیشین به APIمحاسبۀ رطوبت خاك با استفاده از سنجش از دور براي محاسبۀ 
  . مورد بررسی قرار گرفت

  . آب، شاخص بارش پیشین را در دو حوضه معرف امامه و کسیلیان به کاربردروان–براي شبیه سازي بارش) 1385(فضل اولی 
هاي هیدرولوژیک براي تعیین ، براي بررسی روابط مربوط به کاهش)لرستان(پژوهش خود را در حوضۀ کشکان ) 1378(ویسکرمی 

آب را به صورت معادالت دو متغیره با ضرایب همبستگی نسبتاً ب انجام داد و روابط میان شاخص بارش پیشین و روانهیدروگراف سیال
  . مناسب ارائه نمود

  
 AWBMمدل 

، از یک دستگاه آببررسی تاثیر درصد تراکم پوشش گیاهی، شیب و رطوبت خاك در مقدار روان ه منظورب، )1389(وهابی و مهدیان 
آبخیز طالقان   کرت آزمایشی از حوزه 72در ساعت در   متر میلی 32ساز، بارش با شدت  با استفاده از باران. نمودندباران استفاده ساز شبیه
دست آمده از ماتریس همبستگی حاصل از متغیرهاي مستقل و هبراساس نتایج ب. گیري شددر هر آزمایش اندازه آبسازي و مقدار روان شبیه

در  آببا مقدار روان0/-872درصد تراکم پوشش گیاهی با ضریب همبستگی  آبمطالعه از میان متغیرهاي موثر در میزان روانوابسته مورد 
 . معنی دار است و از نظر درجه تاثیر در اولویت اول قرار دارددرصد  10سطح 

. آبخیز وجود دارد هاي ل از بارندگی در حوزهحاص آببرآورد روان برايهاي متعددي  روشگزارش کردند که ) 1385(و همکارانشریفی 
 - آبسازي فرآیند روان دهند با شبیه هاي هیدرولوژیکی این امکان را می مدل. استهاي هیدرولوژیکی  ها استفاده از مدل یکی از این روش
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زمان ممکن و کمترین هزینه ارزیابی  کمینهگیري شده است با  هائی که جریان رودخانه اندازه هضحاصل از بارندگی در حو آببارش، روان
  . شود

 آبروانکه قادر است  است آبروان-هاي بارش یکی از انواع مدل شد،تکمیل  Boughton وسیلهبه 1993که در سال  AWBMمدل 
کاربرد نتایج نوع روزانه مدل در مطالعات مدیریت و استحصال آب و نتایج نوع ساعتی براي . را از بارش روزانه یا ساعتی محاسبه نماید

و برآورد سطوح ) C1,C2,C3( ه به سه ظرفیت ذخیرهضتقسیم اثر تغییرپذیري ظرفیت ذخیره حو این مدل با. استمحاسبات طراحی سیل 
هاي روزانه بارش، دبی و  با استفاده از داده حاصل از هر یک از این سطوح را آبروان, )A1,A2,A3( ت ذخیره هاهر یک از این ظرفی

هاي استرالیا نشان  هضحو نتایج حاصل از این مدل در .کند سازي می ها شبیه هضسازي پارامترهاي آن در حو تبخیر و تعرق و با کمک بهینه
  . برخوردار است آبروانبینی  ر پیشداده که مدل از قابلیت باالیی د

Sharifi   وBoyd  )1994( آب سه پارامترهانور -رشبا ايهلمد AWBM و SFB ه ه گرفتند کیجنتو کرده  سهایمقاسترالیا  درا ر
ر د SFB وSDI , AWBM ل ایسه سه مدمقا ب) Sharifi )1997. ندکمی يزاسهآب را شبینوار SFBاز مدل ر هتب AWBM لمد

 SFB و SDIهاي از مدلر هتب AWBMتقسیم شود، مدل  آب سطحی و آب پایهه روانب آبروان اگر د کهادان نش االیاسترحوضه  هشت
   .ددهیماب وج SFB و AWBMز ار هتب SDIاتی مدل لعره مطادول طور د آبرواند ورآربر د دهد، ولیمیب واج

-ب، از یک دستگاه شبیهابررسی تاثیر درصد تراکم پوشش گیاهی، شیب و رطوبت خاك در مقدار روان ه منظورب، )1389(وهابی و مهدیان

آبخیز طالقان   کرت آزمایشی از حوزه 72در ساعت در   متر میلی 32ساز، بارش با شدت  با استفاده از باران. نمودندساز باران استفاده 
دست آمده از ماتریس همبستگی حاصل از متغیرهاي مستقل و هبراساس نتایج ب. گیري شدب در هر آزمایش اندازهآسازي و مقدار روان شبیه

ب در آبا مقدار روان0/-872ب درصد تراکم پوشش گیاهی با ضریب همبستگی آوابسته مورد مطالعه از میان متغیرهاي موثر در میزان روان
  .ول قرار داردمعنی دار است و از نظر درجه تاثیر در اولویت ادرصد  10سطح 

  
  CNمحاسبه 

موثر   عوامل ،FLD_INT  مخصوص  از مدل  با استفاده  رابطه،  در این .پرداخت  کرخه  هاي هضزیر حو  خیزي سیل  مدل  ارائه  به )1372( قائمی
  هر کدام  به  مختلف  طبقاتدر  ،دانسته  گیاهی  و پوشش  زمین جنس ، هضحو  ، شکل زمین  ، شیب آن  ریزش  و زمان  برف  را عمق  بر سیل
  .شد  انتخاب حوضه  خیزترین سیل  عنوان  به  ه،را داشت  ضرایب  بندي جمع  باالترین  که  اییه هضزیر حو  نهایت در ، داده  اختصاص  ضرایبی

و در   است موثر  بیشینه دبی  روي  ضهحو  متوسط  ، ارتفاع متوسط  ، بارندگی مساحت عوامل  گرفت  نتیجهدر پژوهش خود  )1376(  داغستانی
  بررسی  ضمن )1376(  روغنی .ندرقرار دا  بعدي  هاي دیگر در رتبه  پارامترهاي ها هستند و هضحو  بر مساحت  ها متکی سیالب ، اول  لههو

پیشنهاد تمرکز  ، کرده  تعیین  اوج  بردبیموثر   مناطق  عنوان  را به  میانی  ، مناطق هضحو  سیل  اوج  دبی تمرکز بر  هم  تاثیر مناطق  چگونگی
  . داد  محدوده  را در این  اجرایی  عملیات
 را از  بندي  اولویت  موضوع وي.  را به انجام رساند ها هضزیر حو  بندي  و اولویت  کن آبخیز حوزه  خیزي سیلمطالعه  )1379(  کلج رضایی

  . خیزتر است سیل ها هضزیر حو  کیگا از همه  هضحو زیر  رسید  جهنتی  این  نمود و به  بررسی  و کیفی  کارشناسینظر
 قرار  مورد ارزیابی  ـ مالی  جانی  خیر و خساراتأت  ، زمان ویژه  معیار سیالب  سه  را بر اساس  کن حوضه ) 1380(  خلقیطی پژوهشی، خیاطی 

با  د دا  نشان  نتایج. شد  معیارها انجام  براي  متفاوت  هاي وزن  چنین و هم  یکسان  وزن  نظر گرفتنبا توجه به قابلیت روش، محاسبات و در . داد
  . هستند بعد متفاوت  به  پنجم  از اولویت   ،بندي  وزن  نوع  به  با توجه  و مشابه  تا چهارم  اول  هاي اولویت ، شده  معیار در نظر گرفته  سه  به  توجه

 اطالعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره لندست سامانهبا استفاده از  آبنقشه شماره منحنی روان به تهیه) 1388(زاده و همکاران یعقوب

(ETM+)   پرداختمانند گروه هیدرولوژي خاك، کاربري اراضی و پوشش گیاهی  عواملیمنصورآباد بیرجند و بر اساس  حوضهبراي .



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1021 

 

. فقیر و فقیر تقسیم بندي شد مرتع خوب، نسبتاً طبقهتهیه و حوضه به سه  VI و NDVI هاي نقشه وضعیت پوشش زمین با کمک شاخص
هاي خاك، شیب، هاي ماهواره لندست و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاك به کمک نقشه نقشه کاربري اراضی حوضه با استفاده از داده

، SCSو با استفاده از جدول  GIS هاي تهیه شده در از تلفیق نقشه. شناسی و بازدیدهاي صحرایی تهیه شدکاربري اراضی، تشکیالت زمین
هاي  براي ارزیابی صحت نتایج به دست آمده از داده. و سپس نقشه ضریب نگهداشت سطحی حوضه تعیین شد آبنقشه شماره منحنی روان

اسبه شده به کمک شماره منحنی سیالب مح بیشینهنتایج نشان داد دبی . گیري بارندگی و سیالب در حوضه مورد مطالعه استفاده شد اندازه
اي تا حدود زیادي تطابق دارد و این امر نشان دهنده صحت کافی محاسبه شماره  با دبی مشاهده HEC-HMS تخمین زده شده و مدل

 سه از طریق کالیفرنیا ایالت در را جنگلی حوضه یک منحنی شماره) 2000 (همکاران و Lewisهمچنین  .منحنی تخمین زده شده است

 ممکن دقت کمترین داراي طریق جدول، از شده تعیین منحنی شماره رسیدند که این نتیجه به ها آن .نمودند مقایسه و تعیین مختلف یوهش

  .کند می برآورد واقعی حد از کمتر آب راآب بوده، روانروان برآورد در
  

  FDCمنحنی 
ها  گر خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه تواند بیان شود و این منحنی می میعنوان یک نماد کلی از حوضه معرفی  منحنی تداوم جریان به

براي برآورد تداوم جریان ). 2002و همکاران،  Jothityangkoon(ها استفاده نمود  توان در مدیریت آبی حوضه باشد و از این منحنی می
 ،بندي کرد در سه گروه طبقهدر این ارتباط توان  ها را می رودخانه .هاي پایه مورد نیاز هستند هاي سطحی و هم دبی ناها هم جری رودخانه

هاي زیرزمینی  ها آب گونه رودخانه در این .ها آب جریان دارد هایی که فقط در زمان بارش در آن ها و آن سري از رودخانه دسته اول مسیل
و در اوقات پرباران و مرطوب جریان دارند و دسته سوم هاي فصلی هستند  گروه دوم رودخانه .ها قرار دارد تر از سطح بستر آن همیشه پایین

هرگز از  هاي نسبتا شدید سالیجز در خشک به هاي زیرزمینی زیرا آب ،دنباشند که در تمام طول سال جریان دار هاي دائمی می رودخانه
   .گیرد تر قرار نمی بستر رودخانه پایین

ایستگاه این حوضه  18آبخیز مازندران در   هاي حوزه اي کمینه رودخانه هاي منطقه منظور برآورد جریان به) 1383(اسالمیان و همکاران 
آبخیز،   هاي کمینه با سه عامل مساحت حوزه همراه نه پارامتر فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی به این نتیجه رسیدند که در این منطقه، جریان به

  . داري دارد شیب متوسط و ارتفاع متوسط حوضه همبستگی معنی
، از دو پارامتر شاخص دبی پایه و ثابت تخلیه روزانه دبی پایه استفاده )1383(وسیله اسالمیان و همکاران در مطالعات داخلی صورت گرفته به

در . هاي فیزیوگرافی حوضه استفاده شده است هاي انجام شده از بین عوامل مؤثر بر منحنی تداوم جریان، از ویژگیدر بیشتر پژوهش. شد
منظور  پارامتر به 21شناسی نیز استفاده شد در این رابطه،  وهش حاضر عالوه بر پارامترهاي فیزیوگرافی، از پارامترهاي اقلیمی و زمینپژ

  .انتخاب عوامل مؤثر بر منحنی تداوم جریان مورد استفاده قرار گرفت
  

  برآورد متوسط منطقه اي باران
یابی استفاده  هاي مختلف میان بینی اثرات حاصل از تغییر اقلیم، روش اقلیم و تغییرات آن و پیش نمودن اثرمنظور افزایش توانایی در کمی به

عنوان عامل کمکی و تاثیرگذار در میزان  سال به 30سنجی با دوره آماري  ایستگاه باران 38، از متغیر ارتفاع در )1390(زارع چاهوکی  .شد
در این تحقیق، بین بارش ساالنه و فصلی با ارتفاع ضریب همبستگی . ان سمنان استفاده نمودندبارندگی فصلی و ساالنه حوزه آبخیزي در است

  .این پژوهشگران مشاهده نمودند که استفاده از روش کوکریجینگ واریانس برآورد را کاهش داده است. بدست آمد 6/0بیش از 
یابی با توجه به متغیر مورد  طرح شده است، تعیین روش مناسب میانهاي مختلفی در تهیه نقشه مقادیر بارندگی م که روش با توجه به آن

هاي برآورد رگرسیونی نیز  آماري با روش هاي زمین در مقایسه روش. تواند بسیار راهگشا باشد بررسی و خصوصیات منطقه مطالعاتی می
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گون  یابی مختلف شامل پلی هاي میان گی، روشمنظور برآورد بارندبه) Goovaerts )2000 که  طوري به. هایی انجام شده استپژوهش
نتایج این . ایستگاه هواشناسی استفاده شد 36هاي  در این رابطه، از داده. دار و کریجینگ را مورد مقایسه قرار داد وزن تیسن، عکس فاصله

روش رگرسیون  مولی نسبت بهباشد، روش کوکریجینگ مع 75/0که همبستگی بین بارندگی و ارتفاع کمتر از  پژوهش نشان داد زمانی
  . دهد خطی دقت بیشتري را نشان می

یابی بارش ماهانه را افزایش  نیز نشان داد که تقسیم منطقه به واحدهاي همگن دقت میان) 1379(هاي رحیمی بندرآبادي نتایج پژوهش
د مقایسه قرار گرفت که نتایج موید دقت بیشتر هاي آبخیز و اقلیم منطقه مور بندي بر اساس حوزه در این پژوهش، تحقیق تقسیم. دهد می

  . بندي بر اساس اقلیم منطقه است یابی در تقسیم میان
  

  بررسی پوشش گیاهی
دهد که این مبحث  گیاهی و کاربري اراضی در ایران و جهان، نتایج نشان می ها و اقدامات صورت گرفته راجع به پوششبا توجه به پژوهش

 در قابل دسترس هاي آب از سازي استفاده بهینه و رسوب تولید و فرسایش میزان کاهش در مدیریتی  هاي قداماتاثیر بسیار زیادي روي 

آب و روان تولید گیري مقدار تواند پژوهشگران را در اندازه اراضی می گیاهی و کاربري بررسی نوع پوشش. تواند داشته باشد می مراتع سطح
  .سازد مطالب بیان شده اهمیت موضوع را بیش از پیش نمایان می. فرسایش هدایت کندگیري میزان  در درجه بعدي اندازه

  
  بررسی خط برف
 کالسیک مدل از گیري بهره با را مهاباد سد آبخیز حوزه در برف ذوب از آمده دست به آبروان )1383 (همکاران و در پژوهشی، نجفی

 SRM اختالف و رگرسیون ضریب خوانی،هم میزان از شده سازي همانند و اي مشاهده هاي هیدروگراف. دادند قرار بررسی مورد 

 با را برف ذوب از آمده دستآب بهروان همانندسازي در SRM مدل کاربرد )1384(همکاران و پرهمت. شد بررسی و مقایسه ها حجم

 دست آمده به نتایج .دادند قرار بررسی مورد ایران را  غربی جنوب در واقع خراسان آبخیز  حوزه در اي ماهواره هايداده از گیري بهره

 .ها است سیالب شده سازي همانند هاي دبی اوج زمان در شده برآورد و اي مشاهده هاي هیدروگراف ناهمخوانی بیشترین که داد نشان
 .شد درصد03/1 و 774/0 معادل ترتیب به ها آن حجم اختالف اي و برآورد شده و مشاهده بین مقادیر تبیین  ضریب

Chang 2002 تاریخی دوره در ها آن تغییرات روند و برف پوشش سطح و بارش دما، بر اقلیم تغییر اثر به بررسی )2006( همکاران و -
استفاده  با 1980 دهه اواسط در و بارش دما در جهشی افزایش که داد نشان نتایج .پرداختند چین تاریم رودخانه حوضه در میالدي1958

  .  نیست توجه قابل برف پوشش سطح تغییر ولی شود، می مشاهده ناپارامتریک روند تعیین هاي روش از
  

  SFBM مدل 
شود و سپس در داخل سامانه تحت تاثیر عوامل مختلفی  وارد آن می) ها ورودي(ها  سامانه توصیفی از یک مجموعه است که یک عده داده

تواند نزوالت باشد که در  هاي ورودي در یک سامانه هیدرولوژي می داده. شود سامانه خارج میاز ) خروجی(صورت بازده  قرار گرفته، به
هاي زیرقشري و زیرزمینی قرار  داخل سامانه تحت تاثیر فرآیندهاي مختلفی از قبیل تبخیر و تعرق، نفوذپذیري سطحی و عمقی، تولید جریان

  .شود عنوان بازده سامانه تبدیل می بههاي سطحی و  صورت بهره جریان گرفته و در نهایت به
در  آبروانه و نیز بررسی ضسازي هیدرولوژیکی پاسخ حو شبیه منظور به) 1387(درست و زرین نام توسط هاي متعددي روش
دهند تا  ان را میهاي یادشده این امک مدل. اي است هاي رایانه استفاده از مدل ،ها یکی از این روش. مورد استفاده قرار گرفتآبخیز  هاي حوزه

در  آبروانهاي مختلف بیالن آبی و  ، مولفه آبروانیند تبدیل بارش به آهاي مختلف بیالن آبی و یا شناخت فر سازي مولفه با شبیه
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ی زمان ممکن و کمترین هزینه ارزیاب کمینهبا  ،مدت است گیري نشده است و یا داراي آمار کوتاه هایی که جریان رودخانه اندازه هضحو
اي ساده از بیالن آبی است که در واقع با اصالحاتی روي  رابطه SFBمدل . بوتون استفاده شد SFB، الگوریتم مدل پژوهشدر این . شود

دبی  عاملو ) F( ، میزان نفوذپذیر آب)S( مدل سه پارامتر دارد که شامل ظرفیت ذخیره سطحی. دست آمده استهب Boghtonمدل اولیه 
  .برخوردار است آبروانبینی  هاي استرالیا نشان داده است مدل از قابلیت خوبی در پیش هضنتایج حاصل از این مدل درحو. است) BFI(پایه

مهارلو، زهره، کل و مند استفاده  آبخیز حوزههاي،  هضاز اطالعات موجود در تعدادي از زیرحو SFBارزیابی مدل  منظور به پژوهشدر این 
هاي روزانه به کمک  بارش ،سپس. ساله مد نظر قرار گرفت 20 و تبخیر و تعرق در مدت زمانی حدوداً آبروان، هاي روزانه بارش داده. شد

سازي  کمک مدل و با بهینه به ،در نهایت. صورت دبی ویژه محاسبه شد هاي روزانه هم به اي درآمده و دبی صورت منطقه به TPSSروش 
. گرفت اي و برآوردي مورد ارزیابی قرار مشاهده آبروانئی مدل در برآورد ضریب همبستگی بین آهاي مدل میزان دقت و کار پارامتر

با  ،سازي قابل قبولی در شرایط کشور داشته تواند شبیه ها نشان داد که مدل می هضحو تمامیمدل در  با استفاده ازنتایج محاسبه شده 
را محاسبه کرده و از قابلیت خوبی در طراحی و پژوهش ) با آمار کوتاه مدتیا (هاي فاقد آمار  هضاطالعات قابل دسترس، پاسخ حو

   .برخوردار باشد
با توجه به . دادقرار  مورد ارزیابی  ـ مالی  جانی  تاخیر و خسارات  ، زمان ویژه  معیار سیالب  سه  را بر اساس  کن  هحوض) 1380( خلقیخیاط 

  سه  به  دهد با توجهمی  نشان  نتایج. شد  معیارها انجام  براي  متفاوت  هاي وزن  چنینو هم  یکسان  وزن  نظر گرفتنقابلیت روش محاسبات و در 
  . هستند متفاوت  بندي  وزن  نوع  به  بعد با توجه  به  پنجم  از اولویت  ولی  مشابه  تا چهارم  اول  هاي اولویت ، شده  معیار در نظر گرفته

Sharifi  و Boyed)1994(، آب سه پارامترهروان -رشبا ايهلمد AWBM و SFB ل ه گرفتند مدیجنتو کردند  سهایمقاسترالیا  درا ر
AWBM از مدل ر هتبSFBندکمی يزاسهآب را شبی، روان .Tsujimoto)1999( را بررسی   سیالب  در کاهش  گیاهی  پوشش  نقش

انداز  چشم  روي تواند می  پوشش و  داشته  گیاهی  با پوشش  معکوس  رابطه  سیالبی  یندهايآفر  انواع  رسید که  نتیجه  این  بهنامبرده . نمود
 آبروان اگرد ادان نش االیاسترحوضه  ر هشتد SFBو SDI, AWBMل ایسه سه مدمقا ب )Sharifi)1997  .تاثیرگذار باشد  رودخانه

ر د آبرواند ورآربر د دهد، ولیمیب واج SFB و SDIهاي مدلاز ر هتب AWBMتقسیم شود، مدل  آب سطحی و آب پایهه ر روانب
  .ددهیماب وج SFB و AWBMز ار هتب SDIاتی مدل لعره مطادول طو

 Maidment )1996( سیالبی موثر بر دبی  پارامترهاي  ایشان .را مطالعه نمود  ژئومتریک  پارامترهاي و  سیالبی  هايدبی بین  رگرسیونی  رابطه  
  . ه استنمود  عنوان  مساحت و  هضحو  ، شیب متوسط  ، ارتفاع اصلی  آبراهه  را طول

آب، در کشور جز دو مورد کار پژوهشی محدود کار دیگري در رابطه با شاخص بارش پیشین و روانبررسی منابع داخلی نشان داد که به
هاي  براي بررسی روابط مربوط به کاهش) لرستان( پژوهش خود را در حوضۀ کشکان) 1378(ویسکرمی . کار دیگري صورت نگرفته است

صورت معادالت دو متغیره با  آب را بههیدرولوژیک براي تعیین هیدروگراف سیالب انجام داد و روابط میان شاخص بارش پیشین و روان
ارش پیشین را در دو حوضه آب شاخص بروان -سازي بارش  ، براي شبیه)1385(اولی  فضل. ضرایب همبستگی نسبتاً مناسب ارائه نمود

وسیله ویسکرمی مقدار بهینه ثابت فروکش رطوبت خاك براي دست آمده بهکارگیري رابطۀ به کاربرد وي با به معرف امام وکسیلیان به
انه را هاي ساعتی و روز بینی براساس داده همچنین، وي بهترین روابط رگرسیونی پیش. بدست آورد 965/0و کسیلیان  904/0حوضۀ امامه 
  . هاي یادشده بدست آورد براي حوضه

  
  آبتخمین آستانه شروع روان

آب و رسوب تولیدي را در سازندهاي مختلف واقع ساز قابل حمل، از نوع قطره چکان، میزان رواننبا استفاده از یک بارا) 1375(اورشم 
پژوهش اثر شیب و سازند بررسی شده که افزون بر کاربرد مناسب در این . گیري و مقایسه نموددر حوزه آبخیز ابوالفارس رامهرمز اندازه
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درصد در  30هاي سازند آغاجاري در شیب آب و فرسایش، بیشترین مقدار هرزآب و رسوب مربوط به مارنساز در مطالعات روانباران
  . منطقه پژوهش است

هاي فارس، بوشهر و کهکیلویه و آب ساالنه در استانخمین روانپژوهشی در زمینه استفاده از تئوري کمبود جریان براي ت) 1377(کانونی 
 21هاي موجود منطقه، در یک دوره وي از آمار هیدرومتري، بارندگی و درجه حرارت ایستگاه. انجام داد) جنوب غرب ایران(بویراحمد 

آب، بارندگی ات الزم شامل متوسط ساالنه روانطوري که پس از انجام محاسباستفاده نمود، به) 1372-1371تا  1352-1351از سال (ساله 
هاي موجود در روش دالریمپل براي ایستگاهبندي نواحی مورد مطالعه به پنج ناحیه همگن و انجام آزمون همگنی بهو درجه حرارت و تقسیم

آب ساالنه، ارائه شده براي تخمین رواندر این پژوهش افزون بر روابط . آب ساالنه ارائه شدآب روانهر ناحیه، روابطی براي تخمین روان
  .هاي بازگشت مورد نظر از روش سیل نمایه استفاده شدآب ساالنه با دورهبینی مقدار روانمنظور پیشبه

بارش در با ایجاد . ساز باران قابل حمل استفاده نمودآب، در حوزه آبخیز لتیان از یک شبیه، براي تعیین آستانه شروع روان)1381(صفارپور
با بررسی نتایج حاصل . گیري شدآب در هر آزمایش اندازههاي مطالعاتی، آستانه شروع و میزان روانهاي مختلف در کرتشدت و مدت

آب به ترتیب اهمیت عمق باران، شدت باران، درصد ها، مشخص شد که متغیرهاي موثر در تعیین آستانه شروع رواناز انجام آزمایش
هاي آماري یک رابطه تجربی براي محاسبه آستانه شروع سپس، با استفاده از برنامه. درصد رس و درصد شیب هستند پوشش، درصد شن،

دست آب با استفاده از عمق، شدت باران و خصوصیات فیزیوگرافی شامل درصد رس، درصد شن، درصد پوشش و درصد شیب بهروان
آب اختالف تولید روان. درصد همبستگی دارد 98آب واقعی ابطه با آستانه شروع رواندست آمده از این رآب بهآستانه شروع روان. آمد

آب به هاي مرطوب بالفاصله پس از دقایق اولیه بارندگی میزان رواندر دو وضعیت رطوبتی خشک و مرطوب بسیار زیاد بوده، در خاك
آب به میزان رطوبت اولیه بستگی دارد و هر چه رطوبت اولیه نمقدار روا. رسدسازي شده مینزدیک نقطه اوج خود در طول بارش شبیه

  .  شودآب بیشتر میخاك بیشتر باشد سرعت نفوذ کاهش یافته و میزان روان
Sharifi  وBoyd )1994( آب سه پارامترهانور -رشبا ايهلمد AWBM و SFB ل مده ه گرفتند کیجنتو کردند  سهایمقاسترالیا  درا ر

AWBM از مدل ر هتبSFB ندکمی يزاسهآب را شبینوار .Sharifi )1997( ل ایسه سه مدمقا بSDI, AWBM و SFB ر هشتد 
ب واج SFB و SDIهاي از مدلر هتب AWBMتقسیم شود مدل  سطحی و آب پایه آبوانره ب آبوانر اگر د کهادان نش االیاستر هضحو
 Raeesiyan )2005  .ددهیماب وج SFB و AWBMز ار هتب SDIاتی مدل لعره مطادول طور د آبواند رورآربر د دهد ولیمی

در این تحقیق با . آب داراي بیشترین همبستگی با عمق بارش و کمترین همبستگی با درصد شیب استنتیجه گرفت که آستانه شروع روان
ري کشاورزي و مرتع براي شرایط متفاوت رطوبتی و هاي با کارب آب در خاكاستفاده از شبیه سازهاي باران قابل حمل، آستانه شروع روان

بر . آب کاهش می یابدگیري شد که در زمین هاي کشاورزي با افزایش شیب، آستانه شروع رواننتیجه. گیري شدهاي مختلف اندازه شیب
آب نیز افزایش ه شروع رواندر آستان 35تا  25خالف انتظار، در مراتع با دو حالت رطوبتی، خاك مرطوب و خشک، با افزایش شیب از 

  یافته است
  
   چهارمحال و بختیاري  استان آب هوائی و  جغرافیایی هاي یژگیو

  موقعیت استان در کشور
کیلومتر مربع وسعت معادل یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور از نظر  16332استان چهارمحال و بختیاري با 

 . ها زبان ترکی و ارمنی در بعضی از روستاها رایج است رتولی به مقتضاي مهاج. است لريزبان مردم این استان عموماً . باشد مساحت می

  . ، مرتفع ترین مرکز استان کشور ایران استارتفاع از سطح دریامتر  2070است با  شهرکردمرکز این استان 
شرق به  از شمال و. دربخش مرکزي کوههاي زاگرس بین پیش کوههاي داخل و استان اصفهان واقع شده است استان چهارمحال و بختیاري
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  .استان اصفهان، ازغرب به استان خوزستان، از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است
که با وجود مساحت کم ده . باشد که در بستر سلسله جبال زاگرس واقع شده است داراي یک درصد از کل وسعت ایران می استاناین 

اي قرار داشته  به علت ماهیت کوهستانی مرتفع، که درمسیر بادهاي مرطوب سیستمهاي مدیترانه. درصد از منابع آب کشور را در اختیار دارد
غالبا در مناطق مرتفع نوع بارش به صورت . گردد، این استان داراي بارش نسبتاً مناسب می باشد ها می ن سامانهو موجب صعود و تخلیه بار ای

به علت جوان بودن دوره کوه زایی، دراین منطقه . باشد و وجود ارتفاعات پوشیده از برف یکی از ویژگیهاي اقلیمی این استان است برف می
همچنین سرمازدگی، خشکسالی و . شود اري چون سیل و زلزله، رانش زمین در اکثر نقاط آن مشاهده میوجود بالیا و مخاطرات طبیعی بسی

  .باشد رعد و برق از دیگر بالیاي طبیعی آن می
و  13800هاي رودخانه کارون و زاینده رود هستند وآبخیزهاي این دو رودخانه را به ترتیب  هاي جوي و برف و باران منشاء سرشاخه ریزش
دهد و با  هاي زاینده رود، کارون و کرخه و دز را تشکیل می ارتفاعات زاگرس حوضه آبخیز رودخانه. کیلومتر مربع شامل می شود 2720

توجه به حجم نزوالت جوي و پایین بودن سطح تبخیر و موقعیت نسبتاً مناسب تشکیالت زمین شناختی قسمت اعظم آبهاي سطح االرضی و 
  .در صد را تامین می کند 50تا  45زان تحت االرضی کشور به می

هاي متفاوتی  استان چهارمحال و بختیاري بدلیل دارا بودن ویژگیهاي خاص جغرافیایی و توپوگرافی از لحاظ آب و هوایی متنوع بوده و اقلیم
رار دارد که از غرب و جنوب غرب بارشهاي منطقه غالباً تحت تأثیر جریانهاي جوي مدیترانه و عمدتاً کم فشار سودان ق. در آن وجود دارد

وجود رشته کوه زاگرس که عمود بر مسیر حرکت . دهد منطقه را تحت تأثیر قرار می) مهر تا اردیبهشت(ماه  8وارد منطقه شده و به مدت 
  .شود این جریانها است، باعث تشدید خاصیت سیکلونی آنها شده و بارانهاي شدید و سنگین را در منطقه باعث می

  
  ها و روش مواد

هاي گرد تا کشیده را که حوضهطوري هب انتخاب شده اند،داراي تنوع کافی که  شکل بر اساس  هاي مناسبانتخاب حوضه: زمین شناسی
هاي متعددي براي نشان دادن شاخص. شاخص شکل مورد استفاده در این پژوهش ضریب فشردگی یا ضریب گراولیوس است. د شوشامل 

اما براساس نتایج بدست آمده در  ،تواند به نحوي نشان دهنده شکل حوضه باشدها میکه هرکدام از آن استه آبخیز ارائه شده زشکل حو
  .استه آبخیز زهاي متعدد، ضریب گراولیوس شاخص مناسبی براي شکل حوپژوهش

 
شوردرکموقعیت منطقه مورد مطالعه  نقشه -)1(شکل   
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منابع آب،  یهمطالعات پا ینو همچن یدرولوژيچرخه ه یقمنظور شناخت دق به: آببا تلفات بارش و روان پیشین بارش شاخص
 يدارا ییها، به تنها حوضه یناز ا یکجا که هر  از آن. شده است یمتقس یزآبخ يها تحت عنوان حوزه یبه مناطق یدرولوژيکشور از نظر ه

ها،  حوضه ینحاکم بر ا یطاست، با در نظر گرفتن شرا یشناس ینو زم یزیکیف یایی،رافجغ یی،متفاوت آب و هوا هاي یژگیو و یاتخصوص
مختلف کشور باشد، انتخاب و به عنوان حوضه معرف مورد استفاده قرار  يها با مساحت اندك که بتواند معرف حوضه یزيآبخ يها حوزه

آمار و اطالعات به دست آمده،  یلو تحل یهو تجز ییعوامل مختلف آب و هوا یهاز کل یقدق يمعرف با آماربردار يها در حوضه. گیرد یم
 يها حوزه12از  پژوهش، ینانجام ا يبرا. است تر یعمشابه و وس یزآبخ يها در حوزه یمبه دست خواهد آمد که قابل استفاده و تعم یجینتا

محاسبه شاخص بارش  يدو رابطه کاربرد پژوهش یندر ا. اده شدقابل استفاده و فعال هستند، استف يها که حوضه یرومعرف وزارت ن یزآبخ
 با شاخص دو هر بین سپس و انجام محاسبات معرف، هاي حوضه کلیه برايبا استفاده از دو رابطه متفاوت . مورد استفاده قرار گرفت یشینپ

  .شد یسهمقا یجبرقرار و نتا یها همبستگ حوضه یهکل آبروان با روزه 30و 25، 20، 15، 10، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 پیشین روزهاي
  

 جمله از پایه اطالعات وجود بخش، تریندر بررسی و مطالعات هیدرولوژیکی اولین و اساسی: AWBMمدل  وسیلهبه سازيشبیه
 هیدرومتري ایستگاه 1098 اولیه اطالعات و آمار منظور، این براي. است هاایستگاه مشخصات و هانقشه هیدرومتري، هواشناسی، آمارهاي

 GISکشور که با نرم افزار  هايحوضه زیر و هاحوضه نیاز مورد هاينقشه راستا، این در. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و آوري جمع
 دسته و هاایستگاه آمار کنترل -1. محال و بختیاري انجام شدارذیل جهت حوضه هاي چهمراحل . مورد استفاده قرار گرفت ،تهیه شده بود

 هايحوضه با استفاده مورد هیدرومتري هايایستگاه -3ها ایستگاه آبروانو تکمیل آمار  تطویل -2آماري  هايسال براساس ها آن بندي
  هدف تابع انتخاب -4کاري و 
 هاي داده آوري جمع-1 :گرفتانجام حوضه هاي چهارمحال و بختیاري مراحل ذیل در  CNجهت محاسبه مقدار  : CNمقدار  محاسبه

 -4 ها زیرحوضه ماهانه بارش متوسط برآورد -3 ه زیرحوضه بر هیدرومتري و بارش هاي ایستگاه مختصات انطباق -2 آبروان و بارش
 گیاهی پوشش و منحنی شماره هاي داده مطابقت -7و  CN  محاسبه - 6 آب نگهداشت ضریب محاسبه -5 ماهانه آبروان متوسط برآورد

فیزیوگرافی و ، توپوگرافی ،منظور برآورد منحنی تداوم جریان از پارامترهاي هواشناسی به. : یمنحن یلبا استفاده از تحل سازيشبیه
ها  منظور ترسیم منحنی تداوم جریان از آمار متوسط دبی روزانه ایستگاه این پژوهش به در. استفاده شداستان چهارمحال و بختیاري  هاي ایستگاه

ها، با  نمود که از این دبی استخراجهاي شاخص را از منحنی تداوم جریان  یک سري دبی یدبه منظور برآورد منحنی تداوم جریان، با. اده شداستف
 هاي دبی از دسته سه از جریان تداوم منحنی برآورد براي. ها اقدام به برآورد منحنی تداوم جریان شود هاي مختلف در سایر حوضه فراوانی درصد زمان

 - 2درصد ایام سال جریان داشته باشند،  25هایی که کمتر از  دبییشینه ب هاي دبی - 1 :)1381 زاده،علی( شد استفاده جریان تداوم منحنی از استخراجی
درصد از ایام سال  75هایی که بیش از  جریان: هاي کمینه دبی -3و  درصد ایام سال جریان داشته باشند  75تا  25هایی که در  دبی: هاي عادي دبی

Q(مربوطه هاي دبی نیاز مورد پارامترهاي استخراج براي. جریان داشته باشند %2
 ،Q

%5
 ،Q

%10
،... ،Q

%95
Qو   %99

، ابتدا آمار تمامی ) 
هاي روزانه  صورت نزولی مرتب شد و با استفاده از فرمول ویبول، احتمال وقوع براي هر کدام از دبی طور جداگانه به ها در هر سال به ایستگاه

  . محاسبه شد
  

کننده در حوزه  در فرآیندهاي عمل سازي شبیه پیوستهیک مدل مفهومی  ،ISDIمدل  خاك خشکی شاخص: خاك خشکی شاخص
هاي تحت توسعه و بسط آمار  هضحو رفتار بینیپیشسطحی،  آباین مدل در برآورد روان. کند آبخیز است که به صورت روزانه عمل می

هاي معرف یا  هضتوان در حو این مدل را می. رود کار می هنیاز دارد، ب مدت دراز آمار به طراحی وبرآورد  که یی، در جاها)ها داده(
سازي  روزانه یا ماهانه را شبیه آبو ارزیابی و نهایتا فرآیندهاي هیدرولوژیکی و یا روان هگیري کالیبر هاي اندازه هاي داراي ایستگاه هضحو
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مشابه بدون آمار هاي  هضمختلف و یا حو حاالتپیش بینی رفتار در شرایط تغییرات فرضی آینده در  برايشده   ههاي کالیبر هضکرد و در حو
ها را به هاي فیزیکی حوضه و برخی از ویژگی) مترروزانه و بر حسب میلی یهمگ(هاي بارش، دبی و تبخیر از تشتک  داده ،مدل. به کار برد

 خپاس تر جزیی تفکیک یا و آن حرکت چگونگی و) روزانه و ماهانهساالنه، ( آبخروجی مدل شامل روان. کند عنوان ورودي دریافت می
  .کند می سازي شبیه و نمایندگی را ها آن پارامترهایی کمک به مدل بوده، مختلف هاي مولفه به حوضه

  
اطراف آن نقطه  يبرا توان ینقطه م یکباران در  یريگ ندازه که در هنگام ا شود یم طالق ا یسطح بارش به مساحت: بارش ایام درصد

و در طول  یستسطح بارش ثابت ن. یندکه به آن سطح بارش گو گیرد یرا در برم یدر واقع هر بارش در هنگام وقوع مساحت. داد یمتعم
سنج در نقاط مختلف وجود داشته باشد تا بتوان  باران یاديتعداد ز بایدسطح بارش  یريگ اندازه يبرا. است ییرمدت بارش مرتب در حال تغ

. گیرد یقرار م یزشتحت ر ینزمان مع یکاست که در  یدر واقع وسعت بارش مساحت. زد ینرا تخم ان گسترش آنبار یکدر هنگام وقوع 
که به  شود یو معموال الزم م شود یم اطالق يا نقطه است که به آن بارش نقطه یکباران در  یريگ مربوط به اندازه یسنج باران يها داده

که شامل روش  شود یکار معموال با سه روش ساده انجام م ینا یدرولوژيه یاتدر عمل. داده شود یممنطقه تعم یاحوضه  یکمساحت 
 ابتدا پژوهش، ینمنظور انجام ا به. است باران هم خطوط از استفاده روش و یسنت هاي یروش استفاده از چند ضلع یاضی،ر گیري یانگینم

 بارندگی تیسن، روش از استفاده با ناقص آمارهاي بازسازي از پس. شد وريآجمع ساله 30 دوره طی در کشور کل هايایستگاه آمار
  .شد حاسبهاستان مدر ايمنطقه متوسط

  
 یهمطالعات پا ینو همچن یدرولوژيه یکلس یقمنظور شناخت دق به :  SFBMبا استفاده از روش  آبروان و بارش سازيشبیه

 ییتنها ها به حوضه یناز ا یکاز آنجا که هر . شده است یمتقس آبخیز هاي حوزهتحت عنوان  یبه مناطق یدرولوژياز نظر ه ایرانمنابع آب، 
 این بر حاکم شرایط نظرگرفتن در با هستند، شناسی ینو زم یزیکیف یایی،جغراف یی،متفاوت آب و هوا هاي یژگیو و یاتخصوص يدارا

عنوان حوضه معرف مورد  مختلف کشور باشد، انتخاب و به يها هبا مساحت اندك که بتواند معرف حوض آبخیز هاي  حوزه ها، حوضه
آمار و اطالعات به  یلو تحل یهو تجز ییاز تمام عوامل مختلف آب و هوا یقدق يمعرف با آماربردار يها در حوضه. گرفتاستفاده قرار 

حوزه  دسته دو که جا آن از. است تر یعه و وسمشاب آبخیز  يها در حوزه یمبه دست خواهد آمد که قابل استفاده و تعم یجیدست آمده نتا
معرف سازمان  يها حوضه یگريو د یرومعرف وزارت ن يها حوضه یکی( گیرد می قرار استفاده مورد و شده تأسیس کشور در معرف آبخیز 

  .شد استفاده نیرو وزارت معرف آبخیز هاي حوزه از پژوهش، این انجام منظور به لذا، )یزداريها، مراتع و آبخ جنگل

را  (Qb)و عامل دبی پایه  Fآب نفوذپذیر میزان ،(s)سطحی ذخیره ظرفیت شامل پارامتر سه کهاي ساده از بیالن آبی است رابطه SFB مدل
برنامه همچنین . کند این برنامه بارش روزانه و تبخیر را به مقادیر جریان سیالب با استفاده از پارامترهاي بهینه شده تبدیل می. استفاده میکند

، )mm(یل، تبخیر تشتک روزانه و یا تبخیرتعرق پتانس)mm( روزانه بارش آمارپارامترهاي ورودي شامل . زند مقادیر سیالب را تخمین می
140mm(S ، F(0.5-7-10(مقادیر پارامترهاي  1mmday  mm( ،50(، ظرفیت ذخیره الیه فوقانی و تحتانی خاك B(0-1)و  (

گانه  هاي شش کند، بخش شود که هر شاخه توابعی مختلف از مدل را محاسبه می به شش شاخه تقسیم می SFBمدل  برنامه .Sدرصد از 
   .است خاك زیرین الیه زهکشی تابع و خطی تابع کل، آبروان تابع پایه، دبی تابع سطحی، آببرنامه شامل تابع رطوبت، تابع روان

  
 ینهاي آبخیز با پیشرفت در علوم زم هیدرولوژیک حوزه هايفرآیند سازيشبیه درهاي متعددي روش : آبتخمین آستانه شروع روان

زمان  کمترینه با ضحو العملعکسبارش،  -آبروانسازي فرآیند  با شبیه تادهند  هاي هیدرولوژیکی این امکان را میمدل. ارائه شده است
 یست،میسر ن حوضه العملعکس بررسی برايهاي مورد نیاز  مام کمیتگیري ت هاي آبخیز امکان اندازه چون در حوزه. هزینه ارزیابی شود و
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دقت مورد نظر را ارایه کند امري  با، برآورد ورودي اطالعات کمینهلذا انتخاب مدلی که بتواند در عین سادگی ساختار و با استفاده از 
  .رسد نظر می  ضروري به

  
 متوسط ماهانه، حرارت درجه کمینه) 1373 لغایت 1343( ساله 30 آماري دورهبراي :  ساله 15 دوره دو در استان در دما تغییرات

  . شد انجام استانا ه ایستگاه کلیه ماهانه دماي بیشینه همچنین و ماهانه دماي
  

زمین ،ايسازي تصاویر ماهوارهتدقیق شاملمراحل انجام کار : استان یاراض يو کاربر یاهیپوشش گ وضعیت خاك، بررسی
تصاویر  ،+ETMزمین مرجع نمودن تصاویر  ،تبدیل مختصات ،1: 000/250هاي مرجع نمودن نقشهزمین ،+ETMمرجع نمودن تصاویر 

  .است یاراض يو کاربر یاهیپوشش گ ينقشه ها يبر اساس راهنما يماهواره ا یرتصاو يو طبقه بند يرادار DEM ،لندست
  

 هر براي ماهانه دماي گرادیان و موجود  هاي ایستگاه و مختلف مناطق حرارت درجهاستفاده از  روشدر : برف خط وضعیت بررسی
 گرفته نظر در برف محدوده مبناي گراد سانتی درجه صفر دماي اگر. شد استخراج ماه هر در برف محدوده آن مبناي بر و شد تعیین منطقه
 و هست برف نشست آن در که مناطقی عنوان  به دارند، قرار گراد سانتی درجه صفر زیر یا و درجه صفر دماي در که را مناطقی شود،

 به مربوط تصاویر ویژهبه اي ماهواره تصاویر از استفاده ادر روش ب. داشت خواهند برف ذوب دارند، صفر باالي دماي که را مناطقی
NOAA-AVHRR، شود می استخراج آن سطح جغرافیائی اطالعات سامانه از استفاده با شده، مشخص برف از پوشیده مناطق .  

  
 که فصل هر از روز یک، )1371-72 آبیسال ( پربارش سال یک از روزانه، بارندگی بررسی براي: استان بارندگی اي منطقه متوسط

  .قابل توجه بود، انتخاب شد هاآن در نیز بارش مقدار همچنین و داد می پوشش را مناسبی نسبتا سطح همگن، مناطق از یکی در
  

          
  گیري نتیجه
  .ارائه شده است 1هاي هندسی شامل ارتفاع حوضه، مساحت، شیب استان چهارمحال و بختیاري در جدول ویژگی

  
 هاي هندسی حوضه هاي استان چهارمحال و بختیاريویژگی: 1جدول 

 
)متر از سطح دریا(ارتفاع حوزه  شیب حوزه ضریب طول عرض ضریب مساحت 

مربعکیلومتر میانگین حداکثر حداقل کد حوزه  درجه % شکل مستطیل معادل مستطیل معادل گراویلیوس 

2323 2462 3490 167.3 3612.5 14.7 69.0 0.2 0.0 14.5 22.5 

2324 2436 3371 143.1 14513 10.7 60.8 0.2 0.2 14.3 26.6 

2332 1766 3048 206.7 4142.7 12.8 90.6 0.1 0.0 21.4 21.6 

2412 1242 2743 147.4 1460.5 18.6 55.1 0.3 0.0 12.9 20.6 

4217 2472 3048 86.4 814.4 11.4 31.8 0.4 0.0 10.3 57.4 

4218 2819 3658 104.0 782.8 10.5 41.5 0.3 0.0 12.6 21.7 

4219 2798 3353 194.4 1489.9 19.0 78.2 0.2 0.0 14.5 25.4 
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براي بررسی میزان تاثیر هر یک از  .دهد که آستانه شروع رواناب بیشترین همبستگی را با عمق بارش داردبدست آمده نشان می نمودارها
درصد شیب بر آستانه شروع رواناب از  متغیرهاي عمق بارش، شدت بارش، عمق رواناب، درصد رس، درصد شن، درصد پوشش گیاهی و

     خطی رابطه همبستگی. آمده است )2(که نتایج آن در جدول اناب و این متغیرها استفاده شدضرایب همبستگی بین آستانه شروع رو
باتوجه به این .  ارائه شده است  بین متغیرها آستانه شروع رواناب محاسباتی و آستانه شروع رواناب واقع)  5شکل (خطی و غیر) 4شکل (

عمق بارش، عمق رواناب، شدت بارش، : واناب به ترتیب اهمیت عبارتند ازدر آستانه شروع ر شود که متغیرهاي موثرجدول مشخص می
  .درصد پوشش، درصد شن، درصد رس و درصد شیب

  
 پوشش درصد شن، درصد رس، درصد بارش، عمق بارش، شدت متغیرهاي و رواناب شروع آستانه بین همبستگی ضرایب جدول: )2(جدول

  آزمایش نمونه 51 در شیب درصد و گیاهی
 شیب پوشش گیاهی شن رس عمق بارش شدت بارش متغیر

 0.006- 0.127- 0.119 0.085- 0.992 0.056 آستانه شروع رواناب
  
  

 
آستانه شروع رواناب- رابطه بین عمق بارش: 2شکل  

 

 
 

  رابطه آستانه شروع رواناب محاسباتی و آستانه شروع رواناب واقع :3شکل 
  

R² = 0.98
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  رواناب محاسباتی و آستانه شروع رواناب واقعیآستانه شروع  رابطه: 4 شکل
  
  
سطحی و در برخی حوزهاي آبخیز استان  هخیرذهاي ظرفیت، (BFI)جریان پایه صشاخ ،(K)ارامترهاي ثابت فروکش جریان پایهپ

 ي،آذر، د ین،فروردهاي شماره منحنی مناطق سه گانه در ماه ییراتمحدوده تغ) 4(در جدول . آورده شده است ) 3(محاسبه که در جدول
 .هاي استان مقایسه رواناب مشاهده شده و برآورد شده دوره واسنجی مدل در یکی از حوضه .در استان آمده است بهمن و اسفند

  
هاي آبخیز سطحی در برخی حوزه هخیرذهاي ظرفیت، (BFI)جریان پایه  صشاخ ،(K)ارامترهاي ثابت فروکش جریان پایه پ: )3(جدول

 چهارمحال و بختیارياستان 
     (K ) ثابت فروکش جریان پایه (BFI)پایه جریان صشاخ   حوزه آبخیز

2323 0.71 0.992 
2324 0.72 0.991 
2332 0.76 0.991 
4218 0.56 0.991 
4219 0.74 0.985 

بهمن و اسفند ي،آذر، د ین،هاي فروردشماره منحنی مناطق سه گانه در ماه ییراتمحدوده تغ ):4(جدول  
             ماه                    

 گانه سه مناطق

 اسفند بهمن دي آذر فروردین

   CNییراتتغ محدوده

 40-.15 50-.15 55-.30 50-.10 30-10 مرطوب یمهمرطوب و ن
 35-.15 40-.15 45-.10 55-.10 35-.30 خشک یمهن

 60-.30 70-.30 70-.35 80-.45 70-.40 خشک
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  مقایسه رواناب مشاهده شده و برآورد شده دوره واسنجی مدل ): 5(شکل 

  هاي آبخیز رده چهار استان چهارمحال و بختیاريارتفاع خط و مساحت برف ماهانه درحوزه): 5(جدول
4کد   مساحت کیلومتر مربع فروردین اسفند بهمن دي 

2323 2332.2 2399.0 3284.3 4486.5 3612.5 
2324 2226.9 2284.5 3155.3 4367.1 14513.5 
2332 2031.4 2073.1 2919.6 4141.1 4142.7 
2412 2273.5 2347.0 3240.4 4460.8 1460.5 
4217 2030.4 2133.4 2881.5 4174.3 814.4 
4218 2028.5 2046.7 2883.4 4166.4 782.8 
4219 2031.5 2050.3 2888.1 4168.7 1489.9 

  
  نتایج

 ی،بارندگ یزیوگرافی،ف ی،شناس ینبا استفاده از اطالعات زم نیمه خشک اقلیمی منطقه در کشور چهار درجه آبخیز هايحوزه در سازيشبیه
 اطالعات به بارندگی اينقطه اطالعات مدل، تبدیل فیزیکی پارامترهاي استخراج. شد یلانجام و تحل پژوهشی پروژه این ی درو دب یرتبخ

 بانک یک در ها داده تجمیع و پتانسیل تعرق و تبخیر محاسبه و تبخیر اطالعات تحلیل معمول، و مختلف هايوشر از استفاده با ايمنطقه
 این اصلی اهداف از منطقه این در سطحی هايجریان ظرفیت برآورد و چهار درجه آبخیز هايحوزه هیدرولوژیکی سازيشبیه منظوربه داده

شده   ارائه و یهدر سطح استان ته یینها عنوان گزارش بهو  بوده هاي مختلف طرح هاي آیتمگزارش از برگرفته گزارش این. است ملی  پروژه
  . است

هاي گرم و خشک  براساس تقسیم بندي کوپن استان چهارمحال و بختیاري بطور کلی نواحی شرقی منطقه، اقلیم معتدل و سرد با تابستان
)Dcas (متري منطقه، اقلیم معتدل سرد  2500 - 3000ارتفاعات . و امام قیس را می توان نام برد هاي آن شهرکرد  دارد که از نمونه ایستگاه

نواحی غربی منطقه که پوشیده از جنگلهاي بلوط است اقلیم . دارد که نمونه ایستگاههاي آن چلگرد است) Dcas(هاي خشک  و تابستان
اند و باالخره ارتفاعات بیش از  ه لردگان و منج در این اقلیم واقع شدهدارد که ایستگا) Dcas(نیمه گرمسیري با تابستانهاي گرم و خشک 

  .باشد که پوشیده ازبرفهاي دائمی است می) H(متري منطقه داراي اقلیم ارتفاعات  3000
در حوزه آبخیز متر از سطح دریا  3658و حداکثر ارتفاع  4219متر و مطعلق به حوزه آبخیز  2819ها، حداقل ارتفاع از سطح دریا در حوزه

  .می باشد 4218
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آب و سازند هاي زیرزمینی قلمداد کرده و از روان هاي انجام شده تاکنون، جریان پایه را به عنوان منبعی براي تغذیه آبنتایج پژوهش
شناسی با  ل زمینشناسی، عام هاي زمین در پژوهش حاضر با توجه به سازند. خیزي استفاده کرده است شناسی براي تعیین میزان سیل زمین

دست  سپس، ارتباط این عوامل با جریان پایه به. ها است پذیري سنگ دهنده میزان نفوذ دست آمد که ارزش نشان دادن ارزش به این عوامل به
  .آمده است

  .استتا یک  صفر بین هاعامل براي ارزش میزان شد، انجام واحدها این براي لیتولوژي پذیري نفوذ براساس گذاري ارزش
با . بوده است 3/0تا  0ها بر حسب نفوذ از ها بر حسب نفوذ ارزش عوامل حوزههاي زمین شناسی براي تعیین عوامل حوزه بر اساس بررسی

گروه خاك لیتوسل نیمه مرطوب . هاي بدست آمده نشاندهنده نفوذ پذیري متوسط بوده استتوجه به دامنه صفر و یک براي عوامل داده
  .باشدهاي آبخیز میحوزه گروه غالب خاك
وابسته به  آبروان بیشینه .مناطق نیمه مرطوب است مناطق نیمه خشک بیشتر از بستگی به اقلیم دارد و میزان آستانه در آبآستانه شروع روان

ورد مطالعه در اقلیم از آنجا که منطقه م. شرایط اقلیم هر منطقه بوده و میزان آن در مناطق نیمه خشک بیش از مناطق مرطوب فصلی است
این بدان معنی است که مقدار تلفات بارش بیشتر بوده .نیمه خشک قرار دارد، آستانه شروع و بیشینه رواناب نسبت به سایر مناطق بیشتر است 

  . پذیري کمتري داردو نفوذ
وکمترین رواناب ویژه در ماه . ه فروردین بوده استلیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع و در ما 9/70برابر با  4219حداکثر رواناب ویژه در حوزه 

  .باشدلیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع می 5/1برابر با  2412شهریور و در حوزه 
میلی متر در ماه تیر در زیر ر  0میلی متر در اسفند ماه و کمترین مقدار بارندگی با  165با  4219بیشترین میزان بارندگی مطعلق به زیر حوزه 

  .استان می باشد 2412و 2332هاي  حوزه
 سانتی درجه صفر زیر یا و درجه صفر دماي در که را مناطقی شود، گرفته نظر در برف محدوده مبناي گراد سانتی درجه صفر دماي اگر

 یک در داشت، خواهند برف ذوب دارند، صفر باالي دماي که را مناطقی و هست برف نشست آن در که مناطقی عنوان  به دارند، قرار گراد
 مورد سطح کل به نسبت برف از پوشیده سطح باالخره و شوند می تفکیک هم از ذوب از برف نشست مناطق و شود می تهیه مشخص سال

 .است آمده بدست برف خط منطقه، هاي ایستگاه دماي از استفاده با و است رفته بکار اول روش گزارش این در. آید می دست به مطالعه
 4218متر در حوزه  2028متر و حداقل آن در دي ماه با  4486در ارتفاع  2323حداکثر خط برف در فروردین ماه مربوط به حوزه آبخیز 

  .ترین ارتفاع قرار داردهاي سرد سال در پائینخط ماندگاري برف در این ماه نسبت به سایر ماه. باشدمی
  

 قدردانی و تشکر
لذا از پژوهشکده . استخراج  گردیده است "کشور چهار رده هايحوضه در هاي آبی کشورطرح کالن ظرفیت گزارش "مقاله  مذکور از 

 .هاي مادي و معنوي سپاسگزاري و قدردانی می گردد جهت تمامی حمایت هحفاظت خاك و آبخیزداري و مجري مسؤل طرح مذکور ب

  
  منابع

آبخیز مازندران، مجله علوم و فنون کشاورزي و  هاي کم رودخانه هاي حوزه اي جریان منطقه برآورد، 1383، ابریشم چی، ا ،زارعی، ع ،اسالمیان، س
 . 38-27، 1شماره،  8جلد . منابع طبیعی

  .صفحه 459هی، اگشمرکز نشر دان پاچمهندسی،  يژولویدره ،1364، ع ،ارافش
در حوضــه آبخیــز ابوالفــارس (هــاي بارانسـاز   فاده از دســتگاهرسـوب ســازندهاي مختلــف زمـین شناســی بــا اسـت    -مقایســه روانــاب  ،1375، اورشـم، ع 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران). خوزستان -رامهرمز



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1033 

 

ــت، ج ــدرآبادي، س  ،پرهم ــی بن ــن  ،1387 ،رحیم ــر همگ ــی اث ــه  بررس ــازي منطق ــازي داده س ــبیه  اي و بازس ــا در ش ــدگی    ه ــانی بارن ــع مک ــازي توزی س
  .65-56): 4( 2، علوم و مهندسی آبخیزداري ایران، )غرب ایرانجنوب : مطالعه موردي(ساالنه 

  .صفحه 118ها و مراتع،  لگپژوهشهاي جن هلوژي به زبان ساده، چاپ موسسوهیدر ايه مدل ،1375 ،ي، عرلوت
دانشــگاه  اي ســیالب حــوزه آبخیــز کــن،هــا بــه منظـور کنتــرل ســازه در اولویــت بنــدي زیرحــوزه MCDMکــاربرد روش ،1388، خیـاطی خلقــی، م 

  .تهران
ــوگرافی ،1376 ،انی، پســتداغ ــرو هیــدرولوژیکی حــوزه اثــر عوامــل فیزی ــان ، )گــیالن و مازنــدران(منطقــه شــمال  هــاي حــداکثر درســیالب هــا ب پای

  .دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارشد، 
ــی ــدرآبادي، س رحیم ــاربرد روش  ،1379، بن ــی ک ــاط   بررس ــدگی من ــرآورد بارن ــتیک در ب ــاي ژئواستاتیس ــه ه ــک و نیم ــرق   ق خش ــوب ش ــک جن خش

  .صفحه 150نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،  ایران، پایان
ــج، م رضــایی ــدي زیرحــوزه    ، 1379 ،کل ــت بن ــن و اولوی ــز ک ــزي حــوزه آبخی ــر ســیل خی ــوثر ب ــل م ــ عوام ــه کارشناس ــان نام ــا، پای ــز  یه ارشــد، مرک

  ).ره(آموزش عالی امام خمینی 
ــام درســت ،ف، شــریفی ــن ،ج ،ن ــدل  ،1385 ،ه ،زری ــابی م ــر AWBMارزی ــز کــارون هــاي، حــوزه هضــحو در تعــدادي از زی ــایش ، آبخی ــین هم اول

  )ها ها و چالش فرصت(رود  هاي کارون و زاینده منابع آب حوضه برداري از اي بهره منطقه
انشـگاه  ، دکارشناسـی ارشـد   پایـان نامـه   .روانـاب  بـارش و    هـاي   داده   سـازي   ، تخمـین آسـتانه شـروع روانـاب بـا اسـتفاده از شـبیه       1381 ،ش ،صـفارپور 

 .تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی

پایان . یز معرف امامه و کسیلیانهاي آبر حوزه: رواناب با استفاده از شاخص بارش پیشین، مطالعه موردي - مدل شبیه سازي بارش ،1385 ،فضل اولی، ر
 .صفحه 294. دانشگاه شهید چمران اهواز. نامه دکتري هیدرولوژي

 آبخیز حوزه جریان، مطالعه موردي هیدروگراف تفکیک اساس بر پایه دبی برآورد هاي روش مقایسه ، 1387 ،غالمی ،ش ،ر ،تیموري، م ،قنبرپور

 .44تا  11،ص 1جلد. طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوم مجله ،کارون

ــین ــانونی، ام ــه     ،1377 ،ک ــی حوض ــیات فیزیک ــل هواشناســی و خصوص ــتفاده از عوام ــا اس ــاالنه ب ــاب س ــین روان ــه   تخم ــان نام ــتان فارس،پای ــا در اس ه
 . کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

  .ص735دس رضوي آستان ق، چاپ چهاردهم انتشارات ديژي کاربردرولواصول هی ،1381،ا ،دهزاعلی
ــروج ــرمدیان ،ك،م ــودي ،ف ،س ــین     ،1382،ش ،محم ــی از زم ــاك بخش ــه خ ــه نقش ــدي و تهی ــی رده بن ــتفاده از     بررس ــا اس ــین ب ــت ورام ــاي دش ه

 .200-186صفحه  .2 ، شماره56جلد  .منابع طبیعی ایرانمجله . T.M.اي سنجنده  پردازش رقومی تصاویر ماهواره

مطالعـه  ،  SFBروانـاب   -آبخیـز فاقـد آمـار بـا اسـتفاده از مـدل بـارش        هـاي  هزخروجـی در حـو  شـبیه سـازي روانـاب    ، 1387،ه ،زریـن  ،درسـت، ج  نام
 .اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، استان فارس: موردي

 حوضـه :  مـوردي  مطالعـه  گیـر،  بـرف  هـاي  حوضـه  در بـرف  ذوب از حاصـل  روانـاب  بـرآورد  ،1383،ج ،پرهمـت  ،ج ،ونـد شـیخی ر، ، م نجفـی، 

 .111-122فحاتص ،3، شماره11جلد طبیعی، منابع و کشاورزي علوم مجله، مهاباد سد

ـ           ،1389 ،ح،م ،مهدیان ،وهابی، ج ششـمین  ، سـازي بـاران  ب بـا اسـتفاده ازشـبیه   ابررسـی تـاثیر تـراکم پوشـش گیـاهی و رطوبـت خـاك بـر تولیـد روان
 .آبخیزداري ایران همایش ملی علوم و مهندسی

بررســی روابـــط مربــوط بــه کاهشـــهاي هیــدرولوژیک بــراي تعیـــین هیــدروگراف ســیالب در حوضـــه آبخیــز کشـــکان          ،1378 ،ویســکرمی، ا 
 .صفحه 127آبخیزداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته  ،)لرستان(

 محاسبه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از شیوه هاي ،1388 ،ح ،کاردان مقدم ،اعتباري، ، بارانیب ،ع، غ ،اکبرپور، ا ،، مزادهیعقوب

GIS,  RS  ،40-31. ، ص5، شماره 3، جلد پژوهش آب مجله. حوضه آبریز منصورآباد بیرجند: مطالعه موردي . 
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