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 :چکیده
ی بسيار مهم در مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه، کنترل سيالب و بهره برداری از آبهای فرآیند ٬رواناب -شبيه سازی فرآیند بارش

یک عامل کليدی در تعيين رواناب در روش های مدل سازی هيدرولوژیکی مبتنی ( CN)شماره منحنی رواناب . استسطحی و زیرزمينی 

برآورد ارتفاع رواناب  ٬به عنوان ابزاری برای محاسبه شماره منحنی  GISدر این مطالعه،  .است( آمریکا حفاظت خاک سازمان) SCSبر 
نتایج . ا ستفاده شده است  1932حوزه  آبخيز  یلفان  برای سال    ٬بر اساس متغير  های مکانی بافت  خاک و اطالعات کاربری اراضی٬

و   GISتحقيق حاضر به وضوح نشان داد که تلفيق .  .سانتی متر   بود 171/0برابر  1932نشان داد متوسط  ارتفاع رواناب برای سال 
 .می تواند ابزاری قدرتمند به منظور برآورد رواناب باشد SCS-CNروش 

 ، حوزه  آبخيز  یلفان  ، ایرانSCS-CN ،GISرواناب سطحی، روش  :کلمات کلیدی

 
 

 :مقدمه
بخشی از بارش به داخل زمين  تراوش می . شروع به حرکت می کند وقتی باران یا برف بر روی زمين می افتد ، با توجه به قوانين گرانش

رواناب ، یک فرآیند -همبستگی بارش(. Alvarez and Goodwin, 2008)کند و بيشتر آن به صورت رواناب جریان می یابد
این فرآیند (. Salahi and Sarmasti, 2012)رواناب گام اصلی برای مدیریت حوزه  آبخيز  است-شبيه سازی بارش.  پيچيده  است

مناسب  بسياری از محاسبات و طراحی ها در مهندسی آب نياز به یک ارزیابی. یکی از پدیده های غير خطی پيچيده در مهندسی آب است

بارش در این زمينه -رواناب های مدل (.Hung   et al., 2009)دارند ٬که از یک باران معين می آیداز کميت و کيفيت آب جاری 

برای تعيين اینکه چقدر بارش به خاک و یا آبخوان ( CN)شماره منحنی  ٬در هيدرولوژی(. Giorgio et al., 2005)توسعه یافته اند
به طور (. Zhan and Huang, 2004)مورد استفاده قرار می گيرد ٬چه مقدار بارش به رواناب سطحی تبدیل می شود نفوذ می یابد و

از جزئيات تغيير سنتی، برای مطالعه رواناب یک حوزه آبخيز شماره منحنی ميانگين برای کل حوضه مورد استفاده قرار می گرفت بنابراین 

تمرکز بيشتر مباحث ادبيات هيدرولوژیکی بر روش  "اخيرا(. Price, 1998)در حوضه اغلب چشم پوشی می شدشماره منحنی فضایی 

SCS-CN ن مثالمی باشد به عنوا Grove  و ( 1331)و همکارانMoglen (2000   ) اثر تغييرات مکانیCN  بر رواناب محاسبه شده

را با لحاظ بخش استاتيک نفوذ و رطوبت بر نسخه اوليه  اصالح  SCS-CNروش ( 2009)و همکاران  Mishra .را بررسی نمودند

را  برای محاسبه نرخ نفوذ و  مازاد بارش مورد  مطالعه و اعتبار سنجی قرار  SCS-CNروش   Singh (2002)و  Mishra . نمودند

رطوبت قبلی خاک را  در روش ( S)و حداکثر ذخيره سازی پتانسيل ( IA)رابطه بين ربایش اوليه ( 2002)و همکاران   Mishra .دادند

SCS-CN يز، مانند بسياری از مدل های حوزه آبخ. بود دادندبهAGNPS  (Young  1317و همکاران) ،EPIC   (Williams 

-TRعالوه بر این، . برای تعيين رواناب استفاده می نمایند SCS-CN،  از روش (1332و همکاران  Arnold)  SWAT، و (1995،

روش . (Xu 2006)نيز این روش را  اتخاذ می نمایند  HEC-HMS، و TR-20 ،HIC-1 ،WMSمدل های محاسبه رواناب ،  55
به منظور غلبه بر این مشکل، یک اکستنشن قوی الحاقی به نرم . تی محاسبه شماره منحنی بسيار خسته کننده و طوالنی هستندهای سن
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به  GISدر این مطالعه، . ، به منظور تسهيل کار مدل سازی حوضه توسعه یافته شده استArcCN-Runoff، به نام ArcGISافزار 
بر اساس متغير  های مکانی بافت  خاک و اطالعات کاربری ٬برآورد عمق و حجم رواناب  ٬عنوان ابزاری برای محاسبه شماره منحنی 

 .استفاده می شود(1932)2019حوزه  آبخيز  یلفان  برای سال  ٬اراضی
 

 :مواد و روش

 :منطقه مورد مطالعه 
یلفان، واقع در استان همدان، غرب ایرا ن بين طول  حوضه ٬يز سد اکباتان منطقه مورد مطالعه زیر حوزه ای از حوزه آبخ

48جغرافيایی º 32'   48 تا º 40'34و عرض جغرافيایی    شرقی º 36'   34تا º 45' 7179با مساحت  ٬شمالی 
 (. 1شکل )می باشد   ٬ 9290تا حداکثر ارتفاع  1390هکتار  و حداقل  

 

 
 مورد مطالعه درحوزه ابخيز سد اکباتانموقعيت منطقه  -1شکل 

 روش شناسی
سازی الیهه کهاربری   برای شروع مدل .به تصویر کشيده شده است  2. در این مطالعه در نمودار شکل GISمبتنی بر   SCS-CNروش 

مهی تهوان    GISی خروجهی  از نقشه.  شودایجاد می( NRCS-CN)ی شماره منحنیشود و نقشهاراضی و الیه خاک با هم ترکيب می
برای هر سال اسهتخرا  شهده و بها الیهه بهارش      ( S)حداکثر پتانسيل ذخيره . را برای هر پيکسل محاسبه کرد( S)حداکثر پتانسيل ذخيره 
 . شودی رواناب برای هر سال ایجاد میشود و نقشههمان سال  ترکيب می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار روش شناسی پژوهش -1شکل 
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 :نتایج

 ArcCN-Runofهای ورودی در ی دادهتهیه
، در جههان مهورد توجهه محققهين و      (GIS)های اخير توسعه مدل های هيدرولوژیکی مبتنی بهر سيسهتم اطالعهات جغرافيهایی     در دهه

جهت تعيهين ارتفهاع   (  2002) می باشد که توسط ژانگ و همکاران  ArcCN-Runofیکی از این ابزارها، . دانشمندان قرار گرفته است
های  محاسبه شماره منحنی و رواناب برای هر پلی گون بصورت جداگانه از ویژگی. ارائه شده است  SCSو حجم رواناب بر اساس روش 

 (.2002و همکاران،  Zhan)این ابزار است
 

 :ورودی های مورد نياز به شرح زیر است

در محهيط  . گرددایجاد می(  9شکل)ی خاکو الیه( 2شکل ) ی کاربری اراضیاین الیه با اجرای عمليات تلفيق دوالیه: Landsoilالیه

Arc GIS توان این الیه را با اجرای دستور ، میUnion ایجاد شد. 
 

 
 نقشه کاربری ارضی منطقه مورد مطالعه -2شکل 

 
 نقشه بافت خاک منطقه  مورد مطالعه -9شکل 

 

شهکل  ) برای هر یک از گروه های هيدرولوژیکی خهاک  (CN)در این جدول مقدار شماره منحنی : (Index)جدول شاخص  (1
(. جهت انجام این کهار از دو روش وجهود داردا اله    . گرددبا توجه به نوع کاربری اراضی بر اساس جداول مربوطه از منابع استخرا  می( 2

. (2002و همکاران،    Zhan)اضافه می گردد GISذخيره و سپس در فضای کاری  dbfایجاد و با فرمت Excel جدول ابتدا در محيط

 .شودایجاد و ویرایش می Create Tableبا اجرای دستور  GISجدول در فضای کاری (. ب
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 نقشه گروه هيدرولوژیکی منطقه مورد مطالعه -2شکل 

 

 .در این تحقيق، این جدول از طریق روش دوم ایجاد شد

توان مقدار بارش را بر اساس ميانگين بلند مهدت سهاالنه، ميهانگين    می. مقدار بارش مورد نظر بر حسب اینچ: (P) مقدار بارش (2
در ایهن تحقيهق ابتهدا     (.2002و همکهاران،     Zhan)های چند ساعته در نظر گرفهت بلند مدت ماهانه و یا روزانه و بر اساس شدت رگبار 
، فراخوانی و رقومی و با اسهتفاده  Arc GISمحيط  ای بارش دردر ادامه الیه نقطه. ميانگين بلند مدت ماهانه بر حسب اینچ، محاسبه شد

2از روش 
IDW روش . یابی شدبا توان دوم درونیIDW یهابی،  هدف از درون. های بارش استبينی برای دادهدارای حداقل خطای پيش

های بهز  مقيهاس بهه ریهز     دیل دادهبه نقاط بدون داده و یا به عبارتی تب( دارای داده)ها از نقاط معلوم ایجاد الیه بارش جهت تعميم داده

ی الزم است مرکز ثقهل بهارش در منطقهه    ArcCN-Runofدر ادامه از آنجا که فقط به یک عدد از بارش جهت ورود به . مقياس است
مورد  های زمانیو سپس نقشه ارتفاع بارش در بازه استفاده شد Mean centerجهت انجام این کار از دستور . مورد مطالعه تعيين گردید

 . مطالعه، برای منطقه مورد بررسی استخرا  گردید

 

 تهیه نقشه شماره منحنی
-ArcCNبنهابراین در  . الزم است مقادیر شماره منحنهی تعيهين شهود    SCSجهت محاسبه مقدار رواناب با استفاده از روش  

Runof  الیهبا فراخوانیLandsoil گون به طور خودکهار محاسهبه   و جدول شاخص و انجام تنظيمات الزم، شماره منحنی برای هر پلی
 ( 9شکل) و نقشه شماره منحنی منطقه استخرا  گردید. قرار گرفت Landsoilو در جدول توصيفی الیه

 
 نقشه توزیع مکانی شماره منحنی -9شکل 
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.Inverse Distance Weight 
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 محاسبه ارتفاع رواناب

فراخوانی و مقدار بهارش بهر حسهب     ArcCN-Runofمقدار شماره منحنی در ٬جهت محاسبه  ارتفاع رواناب حاصل از بارش در منطقه 
گهون بهه طهور خودکهار محاسهبه و در جهدول توصهيفی        اینچ را وارد گردید پس از انجام تنظيمات الزم ارتفاع رواناب مربوط به ههر پلهی  

برای . جهت برآورد رواناب منطقه مطالعاتی از رابطه زیر اقدام به محاسبه ميانگين وزنی ارتفاع رواناب گردید.  قرار گرفت Landsoilالیه
ارتفاع رواناب بهرای  ( 1)به محيط اکسل انتقال داده شد، و با استفاده از رابطه Arc GISها از جدول توصيفی در نرم افزار این منظور داده

 .گردید کل منطقه محاسبه
 
(1 ) 

(Qi )گون، ارتفاع رواناب برای هر پلی(Ai)گون،مساحت هر پلی(A)مساحت کل منطقه. 
 

 
 نقشه  ارتفاع رواناب برحسب اینچ -2شکل 

 

 سانتی متر   بود 171/0برابر  1932٬متوسط  ارتفاع رواناب سال  1با توجه به فرمول 
 

 :نتیجه گیری 
روشی  ساده و آسان به  CNروش  .از جمله چالش های اساسی هيدرولوژی پيش بينی و تعيين مقدار رواناب سطحی حوزه آبخيز است

می تواند  SCS-CNو روش   GISنشان داد که تلفيق تحقيق حاضر به وضوح . از بارش استناشی  برآورد حجم رواناب منظور 
های آبخيز اندازه گيری نشده با توجه به بارندگی و مشخصات این روش رواناب را درحوزه .برآورد رواناب باشدابزاری قدرتمند به منظور 

که  بود وموقعی که برف  باشدکارایی ندارد خواهد بارندگی باشد معتبر اصوالً این روش وقتی رواناب ناشی از. ه آبخيز برآوردميکندزحو
 .ی قرارميگيردمورد بررسباید این روش  درمورد برف
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