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  چکیده

عنوان روشی تجربی در برآورد ارتفاع رواناب مستقیم  به) SCS-CNروش شماره منحنی سازمان حفاظت خاك آمریکا (

-SCSهدف پژوهش حاضر ارزیابی روش  شود. طور گسترده استفاده می هاي آبخیز کوچک به براي وقایع باران در حوضه

CN باشد. پس از تهیه نقشه شماره منحنی منطقه بر اساس نقشه  ضه آبخیز عموقین میدر برآورد ارتفاع رواناب براي حو

چنین ارتفاع رواناب  واقعه بارش برآورد گردید. هم 9هاي هیدرولوژیکی خاك، ارتفاع رواناب براي  کاربري اراضی و گروه

اساس نتایج متوسط وزنی شماره برنیز محاسبه شد.  یه به روش مستقیمبا کسر دبی پا مشاهداتی متناظر با وقایع بارش

نتایج مقایسه ارتفاع رواناب  محاسبه گردید. 76/78برابر با  IIمنحنی کل حوضه آبخیز عموقین در شرایط رطوبتی 

مقدار ارتفاع رواناب را براي هر  SCS-CNنشان داد که روش  نیز و ارتفاع رواناب مشاهداتی SCS-CNمحاسباتی با روش 

دقت پایینی در برآورد ارتفاع رواناب براي حوضه مورد  SCS-CNدر مجموع روش  واقعه بارش کمتر برآورد کرده است. 9

استفاده از این روش در برآورد ارتفاع رواناب نیازمند در نظر داشتن عدم قطعیت مربوط به مقدار ضریب مطالعه را داشت. 

  ) و برآورد شماره منحنی براي فصول مختلف است.2/0ولیه (نگهداشت ا

  

  هاي هیدرولوژیکی خاك، حوضه آبخیز عموقین شماره منحنی، ارتفاع رواناب، گروهکلیدي:  گانواژ
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 استان اردبیل 

  مقدمه - 1

هاي معمول در هیدرولوژي، روش  هاي مختلف برآورد نمود که یکی از روش توان به روش رواناب حاصل از بارندگی را می

ترین روش هیدرولوژیکی محاسبه رواناب  باشد. این روش یکی از دقیق می 1شماره منحنی سازمان حفاظت خاك آمریکا

2گیري شده دبی جریان وجود ندارد است ( هاي اندازه ها داده هایی که در آن حوضهمخصوصاً براي 
USDA ،2004.(  روش شماره

آبخیز است و بر  حوضههاي کاربري ارضی، پوشش و خاك  منحنی سازمان حفاظت خاك آمریکا یک توصیف کمی از ویژگی

3شماره منحنی ( روشپارامتر ورودي این  ).Singh ،1999و  Mishraباشد ( بیالن آب استوار می
CN است که در مطالعات (

شود، کاربرد دارد.  ه در خاك و مقدار بارشی که به رواناب سطحی تبدیل میهیدرولوژي جهت تعیین مقدار بارش نفوذ یافت

هاي هیدرولوژیک خاك، شرایط رطوبتی خاك، نوع کاربري اراضی و وضعیت هیدرولوژیک بوده و  شماره منحنی تابعی از گروه

Chatterjeeباشد ( مقدار آن بین صفر تا صد متغیر می
هاي  منحنی بر اساس جدولمقادیر شماره ). 2002و همکاران،   

؛ USDA ،2004شود ( هاي اراضی ارائه شده است، تخمین زده می استاندارد که در شرایط مختلف و براي انواع کاربري

Wanielista ،1997دهنده حداقل  ). در جداول تعیین شماره منحنی خصوصیات خاك با یک عامل هیدرولوژیکی که نشان

شود. بر این اساس سازمان حفاظت خاك آمریکا  بودن طوالنی مدت خاك است، بیان میسرعت نفوذپذیري در حالت مرطوب 

کند.  ترتیب با شدت نفوذپذیري باال، متوسط، کم و خیلی کم تقسیم می به Dو  A ،B ،Cها را در چهار گروه اصلی  تمام خاك

اي مختلف بوده و وضعیت رطوبت پیشین خاك ه چنین وضعیت هیدرولوژیکی اراضی که بیانگر توان ایجاد رواناب در کاربري هم

McCuenشود، در جداول ارائه شده است ( که در سه حالت مختلف بررسی می
  ،1998.(  

Xiao ) با استفاده از مدل 2011و همکاران ،(SCS-CN  براي حوضه لیداگو چین میزان رواناب را با اصالح مقدارIa/S 

)Ia تلفات اولیه و :S حداکثر پتانسیل نگهداشت) بدست آوردند و بیان کردند که با اصالح مقدار :Ia/S  عملکرد مدل براي منطقه

 )، با هدف تعیین مقادیر2014و همکاران ( Banasik است.متر بهبود یافته  میلی 50مورد مطالعه بخصوص بارش بیش از 

هاي ثبت شده بارش و رواناب در حوضه شهري  ر، از دادهدر مناطق فاقد آما SCS-CNشماره منحنی و بررسی کارایی روش 

بندي  ) استفاده نموده و دریافتند که با طبقه2009-2012سال ( 4رواناب در طول  - رویداد بارش 39لوزوکرك لهستان با 

) 1385. قهرودي تالی ( بوده است.متغیر  74تا  67هاي سنگین از  رواناب، مقادیر شماره منحنی براي بارش-ي بارشرویدادها

اي در حوضه آبریز سد امیر کبیر کرج بیان نمود که با محاسبه شماره منحنی اکثر عوامل موثر در تولید رواناب  مطالعه با انجام

چاي  تهم ) در حوضه1391رواناب، واعظی و عباسی (شود. در زمینه بررسی قابلیت شماره منحنی در برآورد  در نظر گرفته می

  کارایی مدل را ارزیابی نموده و دقت نتایج برآورد رواناب را افزایش دادند. Ia/Sλ=ا تصحیح مقدار ضریب زنجان ب

  

  مواد و روش - 2

  معرفی منطقه مطالعاتی

 طول شرقی و 48˚ 10΄تا  47˚ 54΄ي جغرافیایی هکتار در محدوده 7860آبخیز عموقین با مساحتی در حدود  حوضه

ترین ارتفاع منطقه به  ترین و بیش بولیک چاي واقع شده است. کم عرض شمالی و بر روي رودخانه یدي 38˚ 18΄تا  38˚ 14΄

درصد  1-25متر بوده و قسمت قابل توجهی از منطقه را کاربري کشاورزي آبی و دیم با شیب  3848و  1436ترتیب برابر 

است و در زون زمین ساختی آتشفشانی دوران سوم قرار  Dو  B ،Cهاي هیدرولوژیکی  دهد. خاك منطقه جزء گروه تشکیل می

هاي  تر قرار دارند. در تجزیه و تحلیل هاي آتشفشانی قدیمی هاي جدید نئوژن و کواترنر بر روي سنگ دارد که آتشفشان

ورت سنجی آتشگاه و سرعین در مجا  و ایستگاه باران حوضههیدرولوژیک از آمار ایستگاه هیدرومتري عموقین در خروجی 

                                                 
1- Soil Conservation Service – Curve Number  
2- United States Department of Agriculture 
3- Curve Number  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  طبیعی و محیط زیستو سومین همایش ملی صیانت از منابع 

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

) موقعیت حوضه آبخیز عموقین در ایران و استان اردبیل را 1شکل ( .)1397(میرزایی و همکاران،  استفاده شده است حوضه

  دهد. نشان می

  

  
  آبخیز عموقین در ایران و استان اردبیل حوضهموقعیت  -1 شکل

  

  روش پژوهش

)، شامل گیرش Iaرواناب از اختالف بارش و تلفات محاسبه شده و کل تلفات به دو بخش تلفات اولیه ( SCS-CNدر روش 

)، که شامل نفوذ عمقی بوده و تابعی از زمان Fگیاهی، اشباع خاك و ذخیره چاالبی که مستقل از زمان است و تلفات ثانویه (

  ).USDA ،2004شود ( باشد تقسیم می می

)1(  F)  (Ia-P Q   
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طور تجربی برابر  ، تلفات اولیه بوده که مقدار آن بهIa، متر) (میلی ، ارتفاع بارشP، متر) (میلی ، ارتفاع روانابQها  که در آن

  باشد. ، شماره منحنی میCN) و 0.2λ=شده است () فرض Sدرصد حداکثر پتانسیل نگهداشت ( 20با 

هاي هیدرولوژیکی خاك در شرایط  از تلفیق نقشه کاربري اراضی و نقشه گروه حوضهدر این پژوهش نقشه شماره منحنی 

براي تهیه گردید.  ArcGIS 10.1) و با استفاده از جداول تعیین شماره منحنی در محیط IIرطوبت پیشین متوسط (حالت 

هاي موجود استفاده شد و  آبخیز و نقشه  حوضهاز اطالعات به دست آمده از آبخیز عموقین   حوضهمرزبندي و تیپ بندي اراضی 

بندي کاربري اراضی تصحیح شد.  دست آمده در مورد مرزبندي و تیپ اطالعات به Google Earthاي  با استفاده از تصاویر ماهواره

زد  آبخیز عموقین به کشاورزي آبی، کشاورزي دیم، باغ، مرتع، اراضی مسکونی و برون حوضهدر نهایت تیپ پوشش اراضی 

هاي هیدرولوژیکی خاك، شماره  پس از تهیه نقشه شماره منحنی از تلفیق نقشه کاربري اراضی و گروه. سنگی مرزبندي شد

  دست آمد. به )5(از رابطه  حوضهمنحنی متوسط وزنی 
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     )5(  
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∑
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A

)CN×A(
=CN

  
باشد. شماره  گون می ، شماره منحنی هر پلیCNiگون،  ، مساحت هر پلیAi، شماره منحنی متوسط وزنی، CNکه در آن 

باشد و با توجه به اینکه رویداد  دست آمده مربوط به شرایط رطوبت خاك در وضعیت رطوبت پیشین متوسط می منحنی به

) باشد، شماره III) یا شرایط مرطوب (حالت Iبارش مورد استفاده ممکن است مربوط به شرایط با رطوبت پیشین خشک (حالت 

  ).Wanielista ،1997محاسبه گردید ( )7) و (6(نیز با استفاده از روابط  IIIو  Iی در شرایط حالت منحن

     )6(  
)II(CN×058.0-10

)II(CN×2.4
=)I(CN

  

    )7(  
)II(CN×13.0+10

)II(CN×23
=)III(CN

  
 SCS-CNرابطه  بر اساس و رویداد متناظر بارش و سیل انتخاب شد 9در این پژوهش بر اساس آمار موجود، تعداد 

چنین مقادیر دبی پایه هیدروگراف ثبت شده به روش مستقیم  محاسبه شد. همرویداد متناظر  9براي مقادیر ارتفاع رواناب 

واکنش سریع روش مستقیم،  تفکیک دبی پایه بهاستفاده از روش تفکیک شده و ارتفاع رواناب مشاهداتی نیز محاسبه گردید. در 

   .)2005همکاران،  و Agirreت (اسنظر بوده مد آبخیز و پرکاربرد بودن روش مذکور

  

  نتایج - 3

شده است که  ارائه 3و  2در شکل ترتیب  بهآبخیز عموقین  حوضهو کاربري اراضی هاي هیدرولوژیکی خاك  نقشه گروه

کاربري غالب منطقه را پوشش مرتعی تشکیل داده است. چنین  هم باشد. داراي بیشترین مساحت می Cگروه هیدرولوژیکی 

زد سنگی تشکیل شده  از برون حوضهاغلب شامل کاربري کشاورزي آبی و دیم بوده و باال دست  حوضهقسمت پایین دست 

  .است

  

  
  هاي هیدرولوژیکی خاك حوضه آبخیز عموقین نقشه گروه -2شکل 
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  عموقینکاربري اراضی حوضه آبخیز نقشه  -3شکل 

  

ارائه شده است و بر اساس نتایج متوسط  4در شکل  IIآبخیز عموقین در شرایط رطوبتی  حوضهنقشه شماره منحنی 

  .محاسبه گردید 76/78برابر با  IIآبخیز عموقین در شرایط رطوبتی  حوضهوزنی شماره منحنی کل 

  

  
  IIشماره منحنی حوضه آبخیز عموقین در شرایط رطوبتی نقشه  -4شکل 

  

و مقادیر ارتفاع رواناب  SCSواقعه بارش ثبت شده بر اساس روش شماره منحنی  8تایج مربوط به محاسبه ارتفاع رواناب ن

  ارائه شده است.  1مشاهداتی متناظر در جدول 

  

  واقعه بارش و ارتفاع رواناب مشاهداتی متناظر با آن 9براي  SCS-CNنتایج ارتفاع رواناب محاسباتی بر اساس روش  -2جدول 

  ردیف
مدت بارش کل 

  (ساعت)

  میزان بارش کل

  (میلی متر) 

ارتفاع رواناب محاسباتی 

  متر) (میلی

ارتفاع رواناب مشاهداتی 

  متر) (میلی

اختالف ارتفاع رواناب محاسباتی و 

  متر) مشاهداتی (میلی

1  3  6/4  87/0  92/0  05/0-  

2  6  3/15  00/5  64/6  64/1-  

3  7  4/10  21/2 78/3  57/1-  

4  22  4/13  40/2  86/1  54/0-  

5  5  1/5  54/0  84/0  3/0-  

6  7  9/7  94/0 24/1  3/0-  

7  7  9/6  63/0  69/1  06/1-  
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8  17  8/17  01/6  66/6  65/0-  

9  3  47/4  59/0  86/0  27/0-  

  

  گیري بحث و نتیجه - 4

هاي بارش و شماره منحنی ارائه شده است و شماره منحنی هر  منظور برآورد رواناب مستقیم از داده به SCS-CNمدل 

شماره منحنی حوضه مورد مطالعه بر . باشد حوضه نشانگر رفتار هیدرولوژیکی و رژیم آبدهی آن حوضه در مواقع بارندگی می

 5هاي بارش و در نظر داشتن رطوبت  شد و بر اساس دادهاساس شرایط خاك و پوشش گیاهی براي سه حالت رطوبتی تعیین 

ارتفاع رواناب محاسباتی براي  1جدول نتایج  بر اساس روز پیش وقایع، مقدار ارتفاع رواناب براي هر واقعه بارش محاسبه شد.

) مطابقت 1390ادقی (با نتایج واعظی و صواقعه بارش نسبت به ارتفاع رواناب مشاهداتی مقادیر کمتري برآورد شده که  9هر 

به روش مستقیم تواند محاسبه دبی پایه  یکی از دالیل برآورد مقدار کمتر ارتفاع رواناب محاسباتی نسبت به مشاهداتی می دارد.

) داراي عدم قطعیت بوده و سبب Ia = 0.2Sچنین مقدار نسبت نگهداشت اولیه ( در برآورد ارتفاع رواناب مشاهداتی باشد. هم

نیز  )2011و همکاران ( Xiaoکمتر از ارتفاع رواناب مشاهداتی باشد که در پژوهش شود که مقدار ارتفاع رواناب برآوردي  می

برآوردي براي شماره منحنی و استفاده از یک ارتفاع رواناب، محاسبه  برآورد پایین دقتیکی دیگر از دالیل  اشاره شده است.

در مجموع روش شماره منحنی سازمان حفاظت خاك آمریکا دقت پایینی و تمامی رویدادها در فصول مختلف است. حوضه  کل

  در برآورد ارتفاع رواناب براي حوضه مطالعاتی را نشان داد.
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

Evaluating the SCS method for runoff height estimation in 
Amoghin watershed, Ardabil province 

 
Abstract 
The Soil Conservation Service – Curve Number (SCS-CN) method is widely used as an 
empirical method for estimation direct runoff height for rain events in small watersheds. 
The purpose of the present study was to evaluate the SCS-CN method in estimation of 
runoff height for Amoghin watershed. After providing the map of the region's curve 
number based on the land use map and soil hydrological group, runoff height was 
estimated for 9 precipitation events. Also, the observation runoff height was 
corresponding with precipitation events, was estimated by using direct method in 
fractionation base flow. Based on the results, the average weight of curve number whole 
Amoghin watershed was calculated to be 78.76 under antecedent moisture condition. 
Comparison results of runoff height calculation with SCS-CN method and observation 
runoff height showed that the SCS-CN method estimated lower the runoff height for 
each of the nine rainfall events. Overall the SCS-CN method had a low accuracy in 
estimating runoff height for the studied watershed. Using this method in estimation 
runoff height, is necessary to consider the uncertainty related to the amount of initial 
maintenance coefficient (0.2) and the estimation of the curve number for different 
seasons. 

  

Keywords: Curve Number, Runoff Height, Soil Hydrological Groups, Amoghin 
Watershed 

 


