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  چکیده 

ي ها مدلرود.  یمبه شمار  ستیز طیمحرواناب یکی از موارد کلیدي در علوم هیدرولوژي و مدیریت - بارش يساز هیشب

اند. هدف از مطالعه حاضر  توسعه یافته جریان رودخانه تحلیلو  رواناب- فرآیند بارش يساز هیشب منظور بههیدرولوژیکی 

باشد. در این راستا از مدل نیمه  یمرواناب و تهیه نقشه شماره منحنی حوزه آبخیز نوده استان گلستان  سازي شبیه

 2001- 2004بهره گرفته شده است. در ابتدا مدل براي دوره چهار ساله  GISدر محیط  ARCSWATفیزیکی  - توزیعی

 تیدرنهاانجام گرفت.  2005- 2006در طی دوره صحت سنجی  سازي شبیها گردید و سپس براي بررسی دقت مدل، اجر

) II، نقشه شماره منحنی رواناب حوضه در شرایط رطوبتی متوسط (ها هضحویک از زیر  هربا استخراج شماره منحنی 

) و ریشه ENSساتکلیف (- )، ضریب ناشR2ب تعیین (ي آماري ضریها شاخصتعیین گردید. ارزیابی دقت مدل با استفاده از 

حوضه در طی هر دو دوره واسنجی و صحت  سازي شبیهدقت باالي مدل در  دهنده نشان) RMSEمیانگین مربعات خطا (

دهد که بیشترین و کمترین شماره منحنی رواناب حوضه در شرایط رطوبتی متوسط به  یمسنجی دارد. نتایج نشان 

آمد. با توجه به شماره  به دست 62/77باشد. همچنین میانگین وزنی شماره منحنی حوضه  یم 5/73و  84ترتیب 

جلوگیري از هدر رفت آب و  منظور بهباشد اقدامات الزم  یمکم خاك  نفوذناپذیريمنحنی باالي حوضه که دلیلی بر 

  باشد. یمي ضرور موردمطالعهآب در حوضه  نفوذپذیريافزایش 

  ARCSWATنوده، منحنی، حوزه سنجی، شماره جی، صحتواسنکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه   - 1

ي ها روش، محدودیت سؤالي نمود؟ پاسخ اصلی این ساز مدلرواناب را  - چرا باید فرایندهاي هیدرولوژیکی بارش

هاي هیدرولوژیکی را که  یستمسباشد. در حقیقت فرد قادر نیست هر چیزي راجع به  یمدر هیدرولوژي  گیري اندازه

و همچنین دامنه محدودي از اعداد در  گیري اندازهي ها روشکند زیرا فقط تعداد محدودي از  گیري اندازهخواهد بداند،  یم

یی ها مکانبدون آمار و یا  هاي حوضهآن بتوان آمار موجود را براي  لهیوس بهاختیار اوست. بنابراین به روشی احتیاج است تا 

 مؤثرنیست تعمیم داد و به تغییرات هیدرولوژیکی آینده دست پیدا نمود و این یک روش  پذیر امکان ها آن گیري اندازهکه 

 ها یقتحقین متغیرهاي هیدرولوژیکی در اکثر تر مهمیکی از  عنوان به). رواناب 2001براي تولید علم است (بون، 

 وضعیت و حوضه هاي یژگیو به ها رواناب حجم و ). مقدار1390گیرد (یعقوب زاده و اکبر پور،  یمقرار  مورداستفاده

 نزوالت حجم بر عالوهد باش یم عامل دو این دادن نشان براي شاخص یک نیازمند ها رواناب تخمین و است وابسته هواشناسی

 گیاهی، پوشش و اراضی کاربري خاك، نوع باشد، یم ها رواناب حجم تخمین هیدرولوژیکی ویژگی ینتر مهم از که جوي
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 بسیار اثر رواناب میزان تعیین در که هستند مهمی عوامل خاك پیشین رطوبت همچنین و محدوده یهیدرولوژیک وضعیت

باشند  یم اهمیت داراي سیل و رواناب-بارش سازي شبیه در تجربی يها مدل یادشدهبا توجه به عوامل . دارند مهمی

 سازي شبیهبراي  روزافزونی طور به ها مدلفضایی این  شده عیتوزبا دسترسی به اطالعات  .)1385(محمدي و پناهی، 

یر تحت تأثهاي طبیعی و بشري که سیستم آبخیز را  یتفعالشناخت و مدیریت  منظور بهفرایندهاي هیدرولوژیکی مختلف 

ي و ساز مدلي نوین در ها روشبا توجه به  هرحال به). 2010(ژانگ و همکاران،  گیرند یمقرار  مورداستفادهدهند  یمقرار 

و مطالعات مرتبط با  ها پژوهشموجود که موجب افزایش سرعت و کاهش زمان اجراي محاسبات گردیده،  ارهايافز نرم

هاي آبخیزداري به  مدل). 1384مسائل هیدرولوژي به نحو چشمگیري گسترش یافته است (میرآب زاده و قبادي نیا، 

اند  تر شده ها نسبت به گذشته متداول اند. این مدل ابزاري ضروري براي طرح ریزي، توسعه و مدیریت منابع آب تبدیل شده

زمانی که مقدار بارش از نرخ . )2002گردد (ویجی و همکاران،  بیشتر می روز روزبهها نسبت به گذشته  و نقش آن

شود. در این صورت آب اضافی در روي سطح زمین جاري شده و به  نفوذپذیري خاك تجاوز نماید رواناب سطحی ایجاد می

از شود.  یمشدت و سرعت این آب بیشتر گردد سیالب ایجاد  که یدرصورتکند و  تر حرکت می مناطق پستسمت 

روي میزان نفوذ  یماًکه مستق ،باشند یمختلف اراضی م هاي يشرایط خاك و کاربر ،ها یالبعوامل مؤثر در بروز س ینتر مهم

CN( شماره منحنی گرید عبارت به ،گذارند یم یرآب تأث
نشانگر رفتار هیدرولوژیکی آن حوض در مواقع  ههر حوضسطح  )1

در این پژوهش براي تعیین مقدار شماره منحنی  .)1389شیداي و همکاران،  ،1390(ادراکی و حشمدار،  بارندگی است

ARSWATاز مدل نیمه توزیعی  ها حوضههر یک از زیر 
بهره گرفته شده است. در مطالعات مختلف صورت گرفته در این  2

) براي 1389رواناب گردیده است. شیداي و همکاران ( سازي شبیهینه به طرق مختلف اقدام به تعیین شماره منحنی و زم

استفاده  GISدر محیط  سامانه پردازش اطالعات مکانیاستان گلستان از  تپه مراوهتهیه نقشه شماره منحنی رواناب حوزه 

برآورد گردید. علوي نیا و نصیري  16/77شرایط رطوبتی متوسط  نمودند و مقدار متوسط وزنی شماره منحنی حوضه در

استفاده نمودند و بعد از  SWATرواناب خروجی از حوزه آبخیز رودخانه ابرو از مدل  سازي شبیه) براي 1389صالح (

) 1385محمدي و پناهی (حوضه نمودند.  CNاقدام به تهیه نقشه  SWATرواناب  -پارامترهاي مدل بارش سازي بهینه

بعد از  صورت نیبداستفاده نمودند.  GISو  SCSیجان شرقی از روش آذربابراي برآورد میزان رواناب حوزه آبخیز قلعه چاي 

در مرحله بعد با  اي ماهوارهمکانی و تصاویر  هايدادهآماري، تحلیل  هاي دادهحوزه آبخیز با استفاده از  CNتهیه نقشه 

) 2010یی با پتانسیل ایجاد رواناب مشابه تعیین گردید. باسینک (ها ش پهنهالیه بارو  CNو نقشه  CSCاستفاده از روش 

استفاده نمودند. در بررسی  1980- 2008ي ها سالواقعه بارشی در طی  6براي تعیین شماره محنی رواناب در لهستان از 

تجربی براي وقایع بارندگی بیش  CNها نشان داد که  یبررستغییر پیدا نمود.  8/59-1/97حوضه بین  CNصورت گرفته 

. یعقوبی زاده و استبر اساس انواع خاك و کاربري براي حوضه نزدیک  شده زدهتخمین  CNمتر خیلی به  یلیم 20از 

 هاي گروهکاربري اراضی، پوشش گیاهی و  هاي نقشهشماره منحنی رواناب از ادغام  هاي نقشه) بعد از تهیه 1390اکبرپور (

دبی نمودند و دبی  سازي شبیهاقدام به  آمده دست به، براي ارزیابی شماره منحنی GISدر محیط هیدرولوژیکی خاك 

یر زیاد تأث دهنده نشانشده مقایسه گردید. نتایج مطالعه  گیري اندازهبا مقادیر  HEC-HMSحداکثر سیالب به کمک مدل 

  بر شماره منحنی رواناب داشت. يبند طبقهتغییر الگوریتم 

 دربسته SUFI2و برنامه  ARCSWAT فیزیکی- یمه توزیعینمدل بررسی کارایی پژوهش حاضر ارائه  هدف کلی از

درست حوزه آبخیز نوده استان گلستان و تعیین شماره منحنی رواناب هر یک از  سازي شبیهدر  SWAT-CUP يافزار نرم

باشد. بدیهی است که نقشه شماره  یم کارآمدروشی  عنوان به GISو برنامه  ARCSWATبا استفاده مدل  ها هضحو یرز

                                                 
1 Curve number 
2 Soil and Water Assessment tool 
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 موردمطالعهدر بسیاري از پژوهشی آتی صورت گرفته در حوضه  اي پایهاطالعات  عنوان بهتواند  یم شده یهتهمنحنی 

 قرار گیرد. مورداستفاده

   هامواد و روش  - 2

  موردمطالعهمنطقه  - 2-1

 14´´طول شرقی و  55˚ 40´ 16´´تا 55˚ 12´ 10´´هکتار در دامنه جغرافیایی  79587وسعت نوده با حوزه آبخیز 

متر از  506-2061عرض شمالی در استان گلستان واقع شده است. دامنه ارتفاعی حوضه بین  37˚ 5´ 11´´تا 36˚ 45´

در سال است که در مناطق کوهستانی بارش بیشتر  متر میلی 27/2سطح دریا متغیر است. بارش متوسط ساالنه حوضه 

باشد. عمده کاربري اراضی حوضه به اراضی کشاورزي و جنگلی  یمباران  صورت بهر مناطق دشتی برف و د صورت به

  باشد. یم موردمطالعهمختصات جغرافیایی حوضه  دهنده نشان 1اختصاص دارد. شکل شماره 

 
 موقعیت حوزه نوده در استان گلستان و کشور ایران -1شکل 

  رواناب - بارش سازي شبیه - 2- 2

ي ها مدلاست. این مدل یکی از  شده استفاده SWATفیزیکی  - رواناب از مدل نیمه توزیعی ازيس شبیهبراي 

با حمایت سازمان تحقیقات کشاورزي  1995در سال آبخیز است که  هاي حوزهبراي مدیریت  چندمنظوره سازي شبیه

در سطح  سازي مدلامکان  که طوري هبمحاسباتی بسیار کارآمد است  ازنظرایالت متحده آمریکا توسعه داده شد. این مدل 

هاي مختلف مدیریتی بدون صرف زمان زیادي قابل اجرا است. این  بزرگ و پیچیده با استراتژي هاي حوضهبسیار وسیع در 

دیجیتالی را  هاي نقشهها را فراهم کرده و تهیه  سازي شبیهشدن محاسبات و  تر سادهامکان  GISمدل در تلفیق با 

شامل رسوب، نفوذ، رواناب سطحی،  SWATمدل  وسیله بهشده  سازي شبیهفرایندهاي هیدرولیکی ازد. س می پذیر امکان

 باشند: زیر می صورت بهمدل  موردنیازاطالعاتی پایه  هاي الیه طورکلی بهتبخیر و تعرق، جریان زیر قشري و تراوش است. 
  

  نقشه کاربري اراضی - 3- 2

و همچنین نقشه پوشش گیاهی از تصاویر  1:50000پایه توپوگرافی  هاي نقشهنقشه کاربري اراضی حوضه از 

کاربري  شده اصالحنقشه  درنهایت .تهیه گردید ArcGIS افزار نرماستخراج شد و در  1986سال  TMلندست  اي ماهواره

پس از  موردمطالعهقابل شناسایی مدل به مدل معرفی گردید. نقشه کاربري حوضه آبخیز  چهاررقمیاراضی با یک کد 

 نشان داده شده است. 2شکل در  SWATدوباره توسط مدل  بندي طبقه
  

  مدل رقومی ارتفاع و نقشه شبکه زهکشی - 4- 2
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و آنالیز الگوي زهکشی  ها حوضه) براي مشخص کردن حوضه آبخیز، زیر SRTMمتر ( 78در  78با دقت  DEMنقشه 

نقشه  3شود. در شکل  یمساخته  DEMضه نیز از روي گیرد. همچنین نقشه شیب حو یمقرار  مورداستفادهسطح زمین 

 ها جنگلاست. نقشه شبکه رودخانه رقومی شده از سازمان  شده دادهکالس نشان  5در   DEMاز  شده ساختهشیب حوضه 

به مدل معرفی گردید. نقشه شبکه زهکشی براي ترسیم جزئیات  SHAPEو مراتع کل کشور اخذ گردید و با فرمت فایل 

  ..گیرد. یمقرار  مورداستفادهنباشد  ها آنحوضه قادر به مشخص کردن  DEMي از الگوي زهکشی در مواقعی که تر یقدق
  

  
  العهموردمطنقشه مدل رقومی ارتفاع حوزه آبخیز  -3شکل          نقشه کاربري اراضی حوزه آبخیز مور مطالعه -2شکل 

  یشناس خاكنقشه  - 2-5

 1:100000ی مورد نیاز مدل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلستان با مقیاس شناس خاكاطالعات 

باشد (شکل  یممختلف خاك  هاي الیهشامل خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی خاك براي  اطالعاتاخذ گردید. این 

 و ه از خصوصیاتی از قبیل بافت، عمق و دیگر خصوصیات خاك و همچنین نقشه شیباین نقشه و استفاد بر یهتک). با 4

تهیه گردید. (یعقوب زاده و همکاران،  GISدر مدل و در محیط  SCSاراضی نقشه گروه هیدرولوژیکی خاك  کاربري

 سازي شبیهتنظیم مدل  اولین مرحله درباشد.  یم Dو  Cحوزه نوده داراي دو نوع گروه هیدرولوژیکی  یطورکل به). 1389

پاسخ هیدرولوژیکی  يواحدهاحوضه به تعدادي زیر حوضه (براي کاهش اثر ناهمگنی) و سپس به  بندي یمتقسحوضه، 

)HRU
 همگنی که داراي پوشش، خاك و کاربري و شیب یکسانی هستند.  يواحدها HRUباشد  ) می1

  

                                                 
1 -Hydrologic Response Unit 
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 موردمطالعهنقشه بافت خاك حوزه آبخیز  -4شکل 

  

بارش، حداکثر و همچنین نیازمند اطالعات اقلیمی در پایه زمانی روزانه است. این اطالعات شامل  SWATمدل 

 1باشد. در جدول  یمحداقل درجه حرارت هوا، متوسط رطوبت نسبی، تابش خورشیدي و متوسط سرعت باد روزانه 

ات ایستگاه هیدرومتري نوده واقع در است. همچنین از اطالع شده دادهو موقعیتشان نشان  مورداستفاده هاي یستگاها

 خروجی حوضه براي بررسی تغییرات در طی واسنجی و صحت سنجی استفاده گردید. 

  در این مطالعه مورداستفاده هاي یستگاهاموقعیت  -1جدول 

  ارتفاع  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  ایستگاه

  280  37˚ 04´  55˚ 16´  نوده

  1040  36˚ 55´  55˚ 19´  قشالق

  1500  37˚ 01´  55˚ 35´  رابن

  200  37˚ 01´  55˚ 08´  رامیان

پارامترهاي مدل و انطباق بیشتر این  سازي بهینهبراي میالدي صورت گرفت.  2001- 2004در پایه زمانی  سازي شبیه

و  SWAT CUPي افزار نرمبراي واسنجی مدل از بسته ؛ و بایستی که واسنجی صورت گیرد موردمطالعهپارامترها با حوضه 

گردد.  یممحاسبه  R-factorو  P-factorقطعیت توسط دو فاکتور  عدم درجهاستفاده شد. در این برنامه  SUFI2برنامه 

 و فاصله (p-factor)د شون واقع درصد 95قطعیت  عدم تخمین باند در مشاهداتی هاي داده هر چه که اکثر طورکلی به

-R) شود  ممکن کوچک حد تا شده یريگ اندازه هاي داده معیار بر انحراف تقسیم درصد 95 پایین حد و باال حد بین متوسط

factor) در پایه  سازي شبیهبعد از واسنجی مدل براي برسی دقت مدل واسنجی شده باالتر خواهد بود.  سازي شبیهدقت

ل با استفاده از و با استفاده از مقادیر بهینه پارامترها صورت گرفت. بعد از ارزیابی دقت مد 2005- 2006زمانی 

) و اطمینان RMSE) و ریشه میانگین مربعات خطا (ENSساتکلیف ( -)، ضریب ناشR2ضرایب تعیین (ي آماري ها شاخص

ها استخراج گردید و با تعین  HRU) هر یک از CNشده مقدار شماره منحنی رواناب ( سازي بهینهاز دقت پارامترهاي 

) IIزیر حوضه در شرایط رطوبتی پیشین متوسط ( CNیر حوضه مقدار هاي هر ز HRUمربوط به  CNمیانگین وزنی 

آمد. روند یابی جریان از روش ماسکینگام و سرعت جریان از روش مانینگ محاسبه گردید همچنین  به دستمربوطه 

ره منحنی ی محاسبه گردید. الزم به ذکر است که در این مطالعه حجم رواناب از روش شمااستداللحداکثر رواناب از روش 

  زیر تعیین گردیده است: صورت به ARCSWATو در مدل  SCSرواناب 

)1(                                                                                                            
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 = Sآب)،  متر میلی برحسب( موردنظرعمق بارش در روز  = ،آب) متر میلی برحسبرواناب سطحی (  =که: 

مکانی با تغییرات خاك، کاربري اراضی،  صورت به Sارامتر پ .باشد یمآب)  متر میلی برحسب(سطحی خاك  نگاهداشت

 گردد: زیر تعریف می صورت بهکند. پارامتر نگاه داشت  زمانی با تغییرات رطوبت خاك تغییر می صورت بهمدیریت و شیب و 

)2    (                                                                                                     

CN کند. محاسبه  تغیر می 0مقدار  .باشد یم موردنظر= مقدار شماره منحنی در روزCN بر  حوضه

 وضعیت و هیدرولوژیکی وضعیت اراضی، خاك، کاربري هیدرولوژیکی يها روهگ حوضه، فیزیوگرافی خصوصیات اساس

ي ها روشیکی از  SCSروش ). 1389، یعقوب زاده و همکاران، 1385باشد (محمدي و پناهی،  یم خاك پیشین رطوبت

ملی یا  ه اکنون سرویس حفاظت(ک SCSسازمان حفاظت خاك آمریکا یا  وسیله به 1950تخمین رواناب است که در دهه 

NRCS ها  هاي مختلف اراضی و انواع گوناگون خاك براي تخمین مقدار رواناب تحت کاربريشود ابداع گردید و  یم) نامیده

دالیل گنجانیدن روش شماره منحنی در مدل ). 1390؛ یعقوب زاده و اکبرپور، 2010(باسینک،  توسعه پیدا کرده است

SWAT :بر روي  - 2 گیرد قرار می مورداستفادهعی در سرتاسر ایالت متحده آمریکا وسی طور بهاین روش  - 1 عبارتند از

 CNوارد کردن مقدار  با یتاًنهاالوصولی نیاز دارد.  هاي سهل به ورودي -3با اندازه مختلف بررسی شده است و  هاي حوضه

الزم به ذکر  یین گردید.نقشه نهایی شماره منحنی رواناب حوضه تع CN ازلحاظهمگن  يواحدهاهر واحد و یکی کردن 

  ):1389کل حوضه از رابطه زیر استفاده شد (شیداي و همکاران،  CNاست که براي تعیین میانگین وزنی شماره منحنی 

CN= )3               (                                                                                                       

مساحت  Aمساحت هر واحد و  شماره منحنی هر واحد،  میانگین وزنی شماره منحنی حوضه،  :Cکه در آن 

  .باشد یمکل حوضه 

  

 نتایج - 3

هیدروگراف خروجی از حوضه در محل ایستگاه هیدرومتري نوده در طی دوره واسنجی  5شکل شماره هاي پارامتر

و  اي مشاهدهنیز هیدروگراف  6است. شکل شماره  شده دادهبارش متناظر آن در بازه زمانی روزانه نمایش و  2004-2001

نتایج ارزیابی مدل را در طی  2دهد. همچنین جدول شماره  یمنمایش  2005-2006شده را در بازه زمانی  سازي شبیه

زیادي بین مقادیر اوج بارندگی و اوج رواناب انطباق  طورکلی بهدهد.  یمهر دو دوره واسنجی و صحت سنجی نمایش 

براي دوره  ENSشده در طی هر دو دوره واسنجی و صحت سنجی وجود دارد. مقدار ضریب  سازي شبیهو  اي مشاهده

ي آماري براي دوره صحت ها شاخصآمد. مقدار این  به دست 52/0برابر  RMSEو  89/0برابر  R2، ضریب 78/0واسنجی 

براي دوره واسنجی به ترتیب  d-factorو  p-factorآمدند. همچنین مقدار  به دست 81/0و  79/0، 67/0سنجی به ترتیب 

در  d-factorو مقدار پایین  p-factorآمدند. باال بودن مقدار  به دست 39/4و  1و براي دوره صحت سنجی  38/4و  98/0

 دارد. سازي شبیهدقت باالي  دهنده نشاناین مطالعه 
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 شده دبی ماهانه ایستگاه هیدرومتري نوده در دوره واسنجی سازي شبیهو  اي مشاهدهادیر مق –5شکل 

  

  
  شده دبی ماهانه ایستگاه هیدرومتري نوده در دوره صحت سنجی سازي شبیهو  اي مشاهدهمقادیر  اي مشاهدهمقادیر  –6شکل 

 

  دبی ماهانه سازي شبیهي ارزیابی مدل در ها شاخص -2جدول 

  دوره
  ماريشاخص آ

ENS R2  RMSE p-factor  d-factor  

  38/4  98/0  52/0  89/0  78/0  واسنجی

  39/4  1  81/0  79/0  67/0  صحت سنجی

 
متوسط)  رطوبتی شرایط براي اولیه SCSمنحنی  (شماره CNمقدار  سازي شبیهبعد از اطمینان از دقت باالي مدل در 

ماره منحنی در سطح هر زیر حوضه نقشه شماره منحنی یر حوضه استخراج گردید و با تعیین شز 21در سطح تمام 

  رواناب حوضه ترسیم گردید. 

یانگین وزنی مباشد. همچنین مقدار  یم 5/73و کمترین شماره منحنی  84بیشترین شماره منحنی حوضه  طورکلی به

  آمد.  به دست 62/77شماره منحنی کل حوزه نوده 
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  هنقشه شماره منحنی حوزه آبخیز نود -7شکل 

  گیري یجهنتبحث و  - 4

دقت باالي مدل  دهنده نشانی سنجدر طی هر دو دوره واسنجی و صحت  d-factorو مقدار پایین  p-factorمقدار باال 

مشاهداتی در باند تخمین عدم  هاي دادهاکثر  که طوري به و عدم قطعیت پایین شبه سازي مدل دارد. سازي شبیهدر 

بدون واسنجی  SCSو روش شماره منحنی  SWATبرآورد رواناب با استفاده از مدل  طورکلی به% قرار گرفتند. 95قطعیت 

است زیرا مقادیر اوج  یازموردن CNبراي برآورد سیل طراحی دقت واسنجی مقادیر  مخصوصاًکند.  یمنتایج نادرستی را ارائه 

 HRUامتر در سطح هر زیر حوضه و هر باشد با توجه به بررسی مقدار این پار یمحساس  CNبرآورده شده بسیار به مقدار 

باشد که بیانگر  یم). مقدار شماره منحنی رواناب حوضه باال 2010ناهمگنی کاهش پیدا نمود (کیم و همکاران، 

 بامطالعهکند که  یمزمین جریان یافته و رواناب ایجاد  يدرروباشد. در این صورت آب اضافی  یمنفوذناپذیري ناچیز خاك 

کم همراه با روند رو به افزایش  نفوذپذیري) در این زمینه مطابقت دارد. با توجه به پدیده 1389( شیداي و همکاران

؛ لذا رو به فزونی است هضحوها در  یلسیم که فراوانی این ا بودههایی در این حوضه  یالبستخریب پوشش گیاهی شاهد 

  ه بسیار مهم و حیاتی است. احیا پوشش گیاهی و انجام فرایندهاي آبخیزداري مختلف در این حوض

اطالعات  عنوان به شده یهتهتوان از نقشه  یمبارش رواناب  سازي شبیهبا توجه به این کاربرد نقشه شماره منحنی در 

استفاده نمود. با توجه به نفوذپذیري پایین خاك در اکثر  موردمطالعهپایه در بسیاري از مطالعات هیدرولوژیکی در حوضه 

و تخریب یافته و باال بودن شیب حوضه در بسیاري از مناطق خروج حجم  اي صخرهدر مناطق  یژهو بهو ي حوضه ها قسمت

شود که الزم است تمهیدات الزم در زمینه  یمباالي آب جریان یافته و با سرعت باال سبب طغیان رودخانه و سیالب شدن 

یز نوده شرایط حوضه به سمت سیالبی شدن و کاهش سرعت آب انجامیده شود. با وجود این شماره منحنی حوزه آبخ

) 1389شود که با مطالعه شیداي و همکاران ( یمرواناب سوق داده  صورت بههاي آنی و هدر رفت آب  یالبسوقوع 

فاقد آمار و اطالعات  هاي حوضهاستفاده از روش شماره منحنی در  آمده دست بهدارد. بر اساس نتایج  یخوان هم

  قرار گیرد. مورداستفادهگسترده  صورت بهند توا یمهیدرولوژیکی 
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Investigate the Capability of ARCSWAT Semi-Distributed model 
and GIS program to mapping of CN in Nowdeh watershed 

 
Abstract  
Rainfall-runoff Simulation is one of the key issues in hydrology science, and environmental management. 
Hydrological models developed to simulate the rainfall-runoff process and evolved stream flow analysis. 
The purpose of this study is simulates the runoff and curve number map of Nowdeh watershed in 
Golestan province. In this regard, is used the ARCSWAT semi-distributed-physical model in GIS 
environment. At frets the model was run for four periods from 2001 to 2004 years and then to evaluate 
accuracy of the model, simulations were performed during 2006-2005. Finally the curve number for each 
sub-catchment was extracted and runoff curve number maps of the average moisture conditions (II) were 
determined. With using statistical indicators coefficient (R2), coefficient of Nash - Satklyf (ENS) and root 
mean square error (RMSE) the model was validated and result shows high accuracy in the model 
simulation during the calibration and validation model. The results show that the highest and lowest 
average moisture conditions in the area runoff curve numbers is 84 and 73.5, respectively. Average 
weighted curve numbers of basin 77.62 was determined. Due to the high curves number in the basin that 
reason of low soil impenetrability measures is necessary to prevent water loss and increase water 
permeability of study area. 

 
Keywords: calibration, validation, curve number, Nowdeh watershed, ARCSWAT 

 

 


