
 

 

 

 

 

 

  Journal of Watershed Engineering and Management پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز-نشریه علمي

 Volume 8, Issue 2, 2016, Pages 236-247 242-292، صفحات 5931، 2، شماره 8جلد 

 

 گزارش فنی
 رواناب ن ضریبیتعیکریک برای -و سیپرس SCSهای استداللی،  ارزیابی روش

 کیلومتر مربع استان مازندران 05های با مساحت کمتر از  حوضه
 

 4اسماعیل نیکزادو  3چالینفت درزی عبداله ،2رزاقیان هادی ،1*محسنی بهروز

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي  زراعي، مهندسي استادیار، دانشکده 9نور،  پیام مربي، بخش علوم کشاورزي و منابع طبیعي، دانشگاه 2و 5

 اي مازندرانشرکت سهامي آب منطقه GISکارشناس بخش  4ساري و 
 

 72/73/5934تاریخ پذیرش:   72/74/5934: دریافتتاریخ 
 

 چکیده

منابع آب دارد. برآورد  یریتو مد یزداريدر آبخ یاديز یتآب حوضه، اهم یالنب هايمولفه از یکي عنوانبه رواناب

و  21 هايبازگشترواناب با دوره  یبضر پژوهش، ینا در. باشدمي رواناب ضریب یینرواناب، مستلزم تع یزانم مناسب

-یپرسو س SCS ي،مربع استان مازندران با استفاده از سه روش استدالل یلومترک 17مساحت  تا هايحوضهساله  17

 مبناي چاو جدولاطالعات حوضه استفاده شد.  یلو تحل هایهال يهمپوشان يبرا GISافزار  . از نرمشدبرآورد  کریک

با جدول چاو و محاسبه  تناظرعدم  دلیلبه استداللي روشقرار گرفت.  پژوهش ینمورد استفاده در ا هايروش تناظر

 SCSقرابت با روش  یلدل به یککر-یپرسس روش. نداد ارائه مطلوبي یجنتا موارد،در اکثر  یترواناب کمتر از واقع یبضر

 یاردقت بس یانگرب =45/7C50 و =92/0C25رواناب معادل  یبضر میانگیننشان داد.  هااز حوضه يالزم را در برخ ایيکار

و  ینخاک، کمتر ظتروش سازمان حفا مطابق. باشد يم پژوهش یندر ا یگرنسبت به دو روش د SCSروش  يباال

چهار  صفارود و( 72/7) یکچالکرود  یزبه حوزه آبخ مربوط ترتیب بهساله 21 بازگشترواناب با دوره  ضریب یشترینب

 یزبه حوزه آبخ مربوط ترتیب به نیزساله 17 بازگشتدوره  با رواناب ضریب بیشترینو  ین. کمترشد تعیین( 25/7)

 داراي هاي حوضه ،هر سه روش از آمده دستبه نتایجاساس  بر. شد برآورد( 21/7چهار ) صفارود( و 5/7) یک چالکرود

 . بودندرواناب را دارا  یبضر ینکمتر ي،شدت بارندگ ینمساحت و کمتر یشترینب

 

 GISمدیریت منابع،  ،روانابحوزه آبخیز،  ،بیالن آب :یدیکل یهاواژه
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 و مهم عوامل از يکی البیس يدب و رواناب ينیبشیپ

 ،Khosroshahi) است آب منابع نهیبه تیریمد در مؤثر

5338 .) 

در برآورد رواناب،  ياساس ياز پارامترها يکی

 برداشتن دربا  بیضر نیرواناب است. ا بیضر

 از حاصل رواناب ارتفاع و يبارندگ چون یيپارامترها

 برآورد يبرااست.  ينیبشیقابل پ مختلف، يهاروش

وجود دارد. از جمله  يمختلف يها روش ،يسطح رواناب

با استفاده از  يها، برآورد رواناب سطح روش نیا

 يتجرب يهاروش ،يخاک، روش استدالل يرینفوذپذ

رابطه  گر،یبر سطح حوضه، روش کر يروش مبتن)

 (فولر و روش کوک يپوش، رابطه تجرب يمنحن کن،ید

 حفاظت سازمان روش ای( CN) يشماره منحن روشو 

  .باشديم( SCS) کایآمر خاک

در پژوهشي در حوزه آبخیز قلعه شاهرخ پس از 

هاي کاربري اراضي، شماره منحني و ضریب تهیه نقشه

هاي اي، در سالرواناب با استفاده از تصاویر ماهواره

، نتایج نشان داد که طي این 5985و  5923، 5914

بیشترین تغییر کاربري مربوط به تبدیل مراتع ها سال

هاي زارها و اراضي زراعي آبي است. میانگینبه دیم

ها حوزه آبخیز مربوطه در این سال Cو  CNوزني 

)سال  18/7و  82(، 14)سال  11/7و  3/81ترتیب  به

دست آمد. همچنین،  ( به85)سال  2/7و  2/82( و 23

طور رتفاع رواناب بهمیزان افزایش ا 23تا  13از سال 

متر در میلي 721/7، 85تا  23و از سال  21/7متوسط 

 (. 2755و همکاران،  Baratiسال محاسبه شد )

 یزخآب هزحو در سیل از ناشي رواناب بررسي

 سیستم کاربرد و SCS روش از استفاده با چاي قره

 در. مورد مطالعه قرار گرفت( GIS) جغرافیایي اطالعات

 از چاي،قره حوضه از بخشي هايرواناب مطالعه این

 آب حجم بینيپیش منظوربه مازاد بارش تعیین طریق

 آب منابع مدیریت در ریزيبرنامه و استحصال قابل

 عمق طبقه هفت منطقه، هايرواناب ،بررسي منطقه

 هاطبقه از یک هر وقوع احتمال و دش انتخاب جریان

 ساله277 و 577 ،17 ،21 هايبازگشت  دوره براي

 (.Marofi ،2771و  Maryanaji) دش محاسبه

 با رواناب ضریب بر اراضي کاربري تأثیر بررسي

 دره النگ آبخیز حوزه در مختلف هايبازگشت دوره

 اراضي درصدي 59 افزایش که داد نشان گرگان

 ضریب افزایش باعث جنگلي، اراضي کاهش و مسکوني

، همکارانو  Yari) شد سیالب اوج دبي و رواناب

تأثیر پوشش گیاهي و چرا روي نفوذ آب و  (.2757

 از تعدادي وسیلهمیزان رواناب در اراضي مرتعي به

 مشخص آمده دستبه نتایج و شد بررسينیز  محققان

 پوشش افزایش آن متعاقب و اراضي قرق که نمود

و  Busby) دشومي رواناب ضریب کاهش سبب گیاهي

Gifford ،5385.) 

 تصاویر و جغرافیایي اطالعات هايسیستم کاربرد

به منحني شماره طریق از رواناب برآورد در ايماهواره

 بریتانیا ولز منطقه آبخیز حوزه یک در گسترده طور

 ترکیب جهت مدلي نهایت در. گرفت قرار مطالعه مورد

یندهاي او فر GIS، RSتوپوگرافي،  هايویژگي

(. 5332 همکاران، و Draytonهیدرولوژیکي ارائه شد )

طور  بار رابطه بارندگي و رواناب را به نیکه اول يکس

تجربي و در قالب هیدروگراف واحد پیشنهاد نمود، 

 مطالعات، این دنبال(. بهSherman ،5343شرمن بود )

 براي را روشي(، 5314) آمریکا خاک حفاظت سرویس

 به که نمود ارائه( سطحي)رواناب  مازاد بارش محاسبه

 ( موسوم گشت. CN) منحني شماره روش

روش شماره منحني در برآورد سیل با استفاده از 

سیستم اطالعات جغرافیایي در حوضه کارون شمالي 

با افزایش مساحت  ،داد نشان حاصله نتایج. بررسي شد

اي و هاي مشاهدهها، ضریب همبستگي بین دبيحوضه

هاي که براي حوضه طوري به ،یابدمي برآوردي کاهش

بیرگان، فارسان، بازفت و شهرکرد ضریب همبستگي 

، 35، 31ترتیب اي و برآوردي بههاي مشاهدهبین دبي

نتایج حاصل از  ،دست آمد. همچنین هدرصد ب 23و  21

هاي بیرگان، فارسان و  که در حوضه دادنشان  t آزمون

اي و  هاي مشاهدهداري بین دبيختالف معنيابازفت 

ولي در حوضه شهرکرد این  ،ردبرآوردي وجود ندا

همچنین تجزیه و تحلیل . باشد دار مي اختالف معني

که همبستگي باالیي  دادنشان حادث شده هاي سیل

، Akhondiد )اي وجود دارهاي مشاهدهدبي بین 

2775.) 

 پوشش سطح و رواناب ضریب تغییرات بررسي

 کاهش که داد نتیجه کسیلیان آبخیز حوزه جنگلي

 باعث گذشته سال 27 تا 51 در حوضه جنگلي پوشش

 دش درصد 51 به 57 از رواناب ضریب افزایش



 298/  ... ضریب تعیین براي کریک-سیپرس و  SCS  استداللي، هاي روش گزارش فني: ارزیابي

(Sadeghi ،5331.) هاي عایق کردن سطح سامانه

آبگیر روي خاک لومي رسي یا سیلتي لومي نتیجه داد 

که میزان ضریب رواناب به شدت افزایش یافته و به 

 برابر رسید. این افزایش رواناب موجب 8/2میزان 

اي بارش شده و جلوگیري از جذب و ماندگاري نقطه

در نتیجه از تبخیر سطحي از سطح خاک جلوگیري 

ها فاقد چاله جمع که پاي سامانهکند. در صورتيمي

کننده رواناب باشد، به مراتب خسارات فراواني از جمله 

فرسایش و رسوب را به همراه خواهد داشت 

(Hosseini ،2751.) 

 رواناب میزان بر گیاهي پوشش مدیریت نقش

 بررسي گلستان استان کچیک آبخیز حوزه سطحي

 از یک هر براي پارامترها بررسي از حاصل نتایج. شد

 در گیاهي پوشش هايمؤلفه که داد نشان هاحوضه زیر

 اختالف داراي شاهد با مقایسه در درصد پنج سطح

 (.2773، همکارانو  Hemmatzadeh) است داريمعني

یز خآب هايهزحو از تعدادي براي رواناب ضرایب تخمین

 دوره با رواناب ضرایب محاسبه ودریاي مازندران 

 رسم و سال 577 و 17، 21، 57، پنج، دو هايبازگشت

 مقادیر که داد نتیجه رواناب ضریب هم هايمنحني

 شده داده مقادیر از کمتر آمده دستبه رواناب ضریب

 دوره افزایش با همچنین. است تجربي جداول در

 کاربرد و یابدمي افزایش رواناب ضریب بازگشت،

 یزخآب هزحو سه در رواناب ضرایب آمده دستبه مقادیر

 هم هايمنحني از استفاده با که داد نشان منطقه

 با را ايلحظه حداکثر هايدبي توان،مي رواناب ضریب

، Jamshidnejad Anbarani) زد تخمین بهتري دقت

5338.) 

در  GISو  SCSرواناب با استفاده از روش  زانیم

. شد برآورد يشرق جانیآذربا يچاقلعه زیحوزه آبخ

روش  نیا نانینشان از حصول اطم پژوهش نیا جینتا

 باشديبرآورد رواناب در منطقه مورد مطالعه م يبرا

(Mohammadi  وPanahi ،2772 .)پارامتر  نییتعC 

 ای ياز مشکالت روش استدالل يکیرواناب(  بی)ضر

است که معموالً از جداول مندرج در کتب  يمنطق

 نیا نیترکامل از يکی. شودياستفاده م يدرولوژیه

 که نمودند ارائه( 5388و همکاران ) Chowجداول را 

 بیش ،ياراض از استفاده نوع از يتابع را انیجر بیضر

 از شده گرفته رواناب بیضر. دانستند بازگشت دوره و

 يبرا. است همراه يادیز يخطا با زین جدول نیا

 ریکمتر از مقاد بیضر نیا يمقدار واقع ،يشهر مناطق

 (.Rahro Esfahani ،5332) مندرج در جداول است

 لیو ت وساوتین التیا يمنطقه جنوب شرق در

 افتهیتوسعه  يروش استالل ،(ایاسترال ي)منطقه مرکز

 يهابازگشت دوره يبرا رواناب بیو ضر دشاجرا 

 بیهم ضر يهايمنحن سپس و محاسبه مختلف

و  Pilgrim) شد رسممنطقه  يرواناب برا

McDermott ،5382 .) 

 سهیمقا و ساده مخزن مدل روش با البیس برآورد

 يکه برا داد جهینت کیکر-پرسیس روش با آن

-پرسیبهتر است از روش س البیمحاسبه حجم س

از روش مدل مخزن  کیپ يمحاسبه دب يو برا کیکر

، Kamanbedast و Hedayatinia) شودساده استفاده 

برآورد  منظوربه يتجرب يهامدل از استفاده (.2773

مورد  يدرولوژیدر مطالعات ه ربازیرواناب از د بیضر

 پژوهش نیا انجاماز  هدفتوجه قرار گرفته است. 

کار گرفته  هاي تجربي بهترین روشانتخاب مناسب

هاي کوچک در تعیین عامل ضریب ضهشده در حو

خیزي در استان عنوان عامل مؤثر بر سیلرواناب به

 در، باشد. لذا براي حصول هدف مذکورمازندران مي

(، CN) يشماره منحن روش سهحاضر از  پژوهش

بر روش  ي)مبتن کیکر-پرسیس روشو  ياستدالل

CN )دوره دو يبرا رواناب بیضر ينیبشیپ يبرا 

 استان زیآبخ يهاحوضه ساله17 و 21 بازگشت

 مربع لومتریک 17 از کمتر ها  آن مساحت که مازندران

 .شد استفاده باشديم
  

 هاروش و مواد

در دستیابي به اطالعات جهت حصول نتایج مورد 

اي متعددي از جمله؛ نظر، مطالعات کتابخانه

هاي آوري و بررسي اطالعات مختلف بارش و دبي جمع

هاي منطقه اي ایستگاهآمار مشاهدهمربوط به 

هاي هاي هواشناسي، ایستگاههاي آماري، ایستگاه )سال

هیدرومتري و ...(، مطالعه و تنظیم برخي از 

هاي مورد نیاز منطقه مورد مطالعه، بازسازي  ویژگي

ها کمک روابط رگرسیوني بین ایستگاهنواقص آماري به

ها و قشهصورت گرفت. همچنین، در تهیه و تحلیل ن

، اقدام به تهیه GISاطالعات پایه مورد نیاز با تکنینک 
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هاي مورد مطالعه، نقشه کاربري اراضي، نقشه زیر حوزه

 ها و غیره شد.برآورد مساحت و محیط زیرحوزه

در مختصات  مازندران استان پژوهش: مورد منطقه

 94´ و شمالي عرض 92° 91´ تا 91° 42´ جغرافیایي

. دارد قرار گرینویچ النهار نصف از شرقي طول  °17

 و شد واقع کشور مرکزي شمال قسمت در استان این

 هاياستان به جنوب از مازندران، دریاي به شمال از

 و گیالن به غربي جنوب و غرب از سمنان، و تهران

 و آب. است محدود گلستان استان به شرق از و قزوین

 و بارش و دما خصوصیات اساس بر استان این هواي

 و خزري معتدل هواي و آب نوع دو به توپوگرافي،

 موقعیت. شودمي تقسیم( سرد و معتدل) کوهستاني

 از یکي عنوانبه مازندران استان ویژه جغرافیایي

 طول در که شد سبب خزر دریاي ساحلي هاياستان

 سرزمین چون همسایگاني هوایي و آب اثرات از سال

 فالت و خزر دریاي و مدیترانه دریاي سیبري، پهناور

 . شود مندبهره ایران مرکزي

 مازندران غربي نواحي دمارتن، بنديطبقه اساس بر

 شرقي نواحي مرطوب، مرکزي نواحي مرطوب، بسیار

 مرطوب نیمه مازندران کوهستاني نواحي و ايمدیترانه

 مازندران استان سطح در حاضر پژوهش. باشدمي

 اصلي آبخیز حوزه شش از آبخیز حوزه اولین عنوان به

. شد انجام هاحوضه مساحت اساس بر ایران

 کیلومتر 17 از کمتر ها آن مساحت که هایي حوضه

 مطالعه این براي هستند، مازندران استان در مربع

 نکارود، گرگان، خلیج هايحوضه که شدند انتخاب

 کیله، چشمه چالوس، هراز، رود،بابل تجن، دارابکال،

 محدوده این در صفارود و شیرود آبرود،پلنگ چالکرود،

 سوابق به توجه با انتخاب این همچنین،. دارند قرار

 شد، انجام گذشته در که هایيپژوهش و مطالعاتي

 از جامع و دقیق اطالعات داراي که هایيحوضه براي

 بودند، هیدرولوژي و هواشناسي و فیزیوگرافي لحاظ

 . پذیرفت صورت

 لحاظ از خوبي پراکنش که زیرحوضه 44 نهایت در

 بودند، دارا( مازندران غرب تا شرق از) جغرافیایي

 شکل در هاحوضه از یک هر موقعیت که شدند انتخاب

 و مطالعه مورد هايحوضه. است شده جانمایي 5

 شد ارائه 5 جدول در ها آن فیزیوگرافي مشخصات

(Tamab، 5332.) 

 رواناب ضریب رواناب: ضریب تعیین هایروش

 سطح در که است بارندگي ارتفاع از نسبتي سطحي،

 شدت همچون عواملي به و یابدمي جریان زمین

 پوشش تراکم چاالبي، ذخیره خاک، نفوذپذیري

. دارد بستگي زمین شیب و بارندگي شدت گیاهي،

 در سطحي رواناب اوج دبي محاسبه روش ترین رایج

. است استداللي یا منطقي روش کوچک، هاي حوضه

 دوره که شودمي حاصل زماني رواناب میزان حداکثر

. باشد آبخیز حوزه در تمرکز زمان با معادل بارندگي

 و زیر شرحبه توانمي ریاضي نظر از را مفهوم این

 نمود. ارائه منطقي یا استداللي رابطه عنوان به

 

 
 (2751و همکاران،  Mohseniمازندران ) استان در مطالعه مورد آبخیز هايحوزه موقعیت -1 شکل



 247/  ... ضریب تعیین براي کریک-سیپرس و  SCS  استداللي، هاي روش گزارش فني: ارزیابي

 مطالعه مورد هاي)محیط و مساحت( حوزه فیزیکي مشخصات -1 جدول

 (km2) مساحت ایستگاه/رودخانه کد ایستگاه زیرحوضه
 محیط

(km2) 
 زیر

 حوزه
کد 

 ایستگاه
 ایستگاه/رودخانه

 مساحت

(km2) 

 محیط

(km2) 

94/23 بابلرود-قرآن تاالر 54-755 5 بابلرود  22/95 1هراز    755-51 72/21 هراز-پنجاب   15/27  

25/92 بابلرود-قرآن تاالر 54-755 2 بابلرود  58/24 5خلیج    821-52 23/55 عباس آباد-تپهعلي   23/54  

34/98 بابلرود-پاشاکال 54-725 9 بابلرود  32/23 2خلیج    728-52 19/27 پاسند-آبادتازه   11/53  

42/47 بابلرود-پاشاکال 54-725 4 بابلرود  27/92 9خلیج    821-52 22/52 عباس آباد-تپهعلي   23/51  

54-725 1 بابلرود 78/42 بابلرود-پاشاکال   28/97 4خلیج    775-59 58/58 نکا-بارکال   42/27  

54-759 2 بابلرود 12/52 سجادرود-گلوگاه بندپي   18/53 1خلیج    775-59 87/24 نکا-بارکال   24 

54-759 2 بابلرود 12/47 سجادرود-گلوگاه بندپي   92/92 5نکا    771-59 22/92 نکارود-سفیدچاه   21/92  

512-725 5 چالوس 48/28 چالوس-پل ذغال   81/24 2نکا    771-59 22/43 نکارود-سفیدچاه   22/95  

 21/98 29/17 نکارود-آبلو 59-759 9نکا  29/92 47/42 زنگوله-پل مرگن 52-723 2چالوس 

 82/92 93/42 نکارود-کیاسر 59-279 4نکا  22/53 92/27 زنگوله-پل مرگن 52-723 9چالوس 

 51/22 18/92 نسارود-میجران 52-222 نسارود 81/24 92/92 چالکرود-گرسبارسر 52-511 5چالکرود 

 48/21 25/58 آبرودپلنگ-چارز 52-723 آبرودپلنگ 82/97 27/42 چالکرود-گرسبارسر 52-511 2چالکرود 

 53/52 33/55 صفارود-گاورمک 52-512 5صفارود  29/97 27/47 سیمرود-گاورمک 52-512 9چالکرود 

 92/52 29/2 صفارود-گاورمک 52-512 2صفارود  89/22 38/92 چشمه کیله-هراتبر 52-745 5کیله چشمه

 72/55 59/2 صفارود-گاورمک 52-512 9صفارود  59/28 23/42 چشمه کیله-هراتبر 52-745 2کیله چشمه

 23/52 59/59 مدکوه-زرودک 52-529 4صفارود  25/24 32/23 چشمه کیله-هراتبر 52-745 9کیله چشمه

 59/24 92/95 شیرود-پلطان 52-173 شیرود 92/22 85/95 چشمه کیله-هراتبر 52-745 4کیله چشمه

 22/92 21/44 تجن-پروریج آباد 59-272 5تجن  32/29 12/22 دارابکال-دارابکال 59-752 دارابکال

 59/95 18/47 تجن-کیاسر 59-279 2تجن  82/97 21/91 هراز-چالو 51-722 5هراز 

 24/49 33/97 تجن-کیاسر 59-279 9تجن  42/97 78/49 هراز-چالو 51-722 2هراز 

 85/99 32/44 تجن-کیاسر 59-279 4تجن  19/29 15/22 هراز-پنجاب 51-755 9هراز 

 39/22 72/94 تجن-پروریج آباد 59-272 1تجن  72/95 54/17 هراز-نمارستاق 51-773 4هراز 

 

(5           )                           1
  . .

360
PQ C I A  

 اوج دبي یا رواناب میزان حداکثر Qp آن، در که

 با برابر بازگشتي دوره با( ثانیه در مکعب متر) سیل

 بعد، بدون) رواناب ضریب C رگبار، بازگشت دوره

 I بارش، طول در ثابت( واحد از تر کوچک و مثبت

 بر مترمیلي)تمرکز  زمان در بارندگي شدت حداکثر

( هکتار) آبخیز حوزه اراضي مساحت A و( ساعت

 . باشد مي

 هستند، مؤثر سطحي رواناب بر که عواملي کلیه

 شدت و( A) آبخیز حوزه مساحت با مرتبط موارد جزبه

 نظر در( C) رواناب ضریب مقدار در ،(I) بارندگي

 رابطه بارندگي شدت با رواناب ضریب. شوندمي گرفته

 حوزه در سطحي نفوذ میزان از تابعي و دارد مستقیمي

 در کاربرد براي رواناب ضرایب 2 جدول. است آبخیز

 (.Mahdavi، 2771) کندمي ارائه را استداللي معادله

 و شدت برآورد جهت نیاز مورد عوامل از یکي

 حداکثر مذکور، روش در مدتکوتاه هايبارندگي مقدار

در این  منظور بدین. باشدمي( P24) ساعته24 بارندگي

 24 بارندگي حداکثر داراي موجود آمار تحقیق از

 مورد محدوده خارج یا و داخل هايایستگاه ساعته

هاي هواشناسي بارکال، پجیم، از جمله ایستگاه مطالعه،

آباد، پنجاب، گزنک، سکرانچال، دیزان، پروریج

-نمارستاق، رامسر، کالرآباد، محوطه بهشهر، پایین

زرندین، گلورد، جفاکنده، گانگسر، هراتبر، زرودک و 

 . شد استفاده P24 محاسبه پل ذغال جهت

 



 5931، 2، شماره 8جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي245

 (5338و همکاران،  c( )Chowضرایب رواناب سطحي در معادله استداللي ) -2جدول 
 

 مشخصات سطح
(سال) بازگشت دوره  

 2 1 57 21 17 577 177 

کشاورزي اراضي  

 

(درصد 7-2) کم شیب  

(درصد 2-2) متوسط شیب  

(درصد 2 از بیش) زیاد شیب  

95/7 

91/7  

93/7  

94/7 

98/7  

42/7  

92/7 

45/7  

44/7  

47/7 

44/7  

48/7  

49/7 

48/7  

15/7  

42/7 

15/7  

14/7  

12/7 

27/7  

25/7  

 مرتع

(درصد 7-2) کم شیب  

(درصد 2-2) متوسط شیب  

(درصد 2 از بیش) زیاد شیب  

21/7 

99/7  

92/7  

28/7 

92/7  

47/7  

97/7 

98/7  

42/7  

94/7 

42/7  

42/7  

92/7 

41/7  

43/7  

45/7 

43/7  

19/7  

19/7 

18/7  

27/7  

 جنگل

(درصد 7-2) کم شیب  

(درصد 2-2) متوسط شیب  

(درصد 2 از بیش) زیاد شیب  

22/7 

95/7  

91/7  

21/7 

94/7  

93/7  

28/7 

92/7  

45/7  

95/7 

47/7  

41/7  

91/7 

42/7  

48/7  

93/7 

42/7  

12/7  

48/7 

12/7  

18/7  

 

 زیر، معادله از استفاده با ،P24 محاسبه از پس

( متر میلي) نظر مورد زماني پایه براي بارندگي مقدار

 (:Movahed Danesh، 5382) شد محاسبه

(2)                          
               

0.225
24 0.489 tP P T  

مقدار بارندگي براي پایه زماني مورد  Ptکه در آن، 

ساعته 24حداکثر بارندگي  P24متر(،  نظر )میلي

پایه زماني مورد نظر )زمان تمرکز( بر  T ومتر(  )میلي

 حسب ساعت است.

سپس با استفاده از توزیع آماري گمبل )مقادیر 

( براي Iحد نوع یک(، مقادیر بیشینه شدت بارندگي )

ساله با  17و  21هر پایه زماني، براي دوره بازگشت 

 دست آمد. ( به4( و )9استفاده از معادالت )

(9)                                    ̅          -       

(4)                                 
1

- (- (1- )y Ln Ln
T

  

متغیر  yدوره بازگشت )سال(،  Tها، که در آن

انحراف معیار نمونه در متغیرهاي  sکوچک شده، 

 xمیانگین متغیرهاي مشاهده شده و  ̅ اي، مشاهده

( I25,50مقدار متغیر به ازاي احتمال مورد نظر )

 باشند.  مي

براي استفاده از توزیع آماري گمبل، ابتدا میانگین 

و انحراف معیار شدت بارندگي براي دوره آماري و براي 

با توجه به  yدست آمد. سپس، مقدار  هر پایه زماني به

دوره بازگشت تعیین و معادله مورد استفاده براي هر 

ه بازگشت محاسبه شد. طبق محاسبات انجام شده دور

( براي تعیین شدت نهایي بارندگي 2( و )1روابط )

 (.Razzaghian ،2774مورد استفاده قرار گرفت )

(1     )                                ̅        

(2)                                      ̅       

 .اندقبلي روابط همانند هامعادله ینا پارامترهاي

روش  پژوهش، ینروش مورد استفاده در ا دومین

( است که یکي از SCS) یکاسازمان حفاظت خاک آمر

 روش این در. باشدمي رواناب اوج دبي تخمین هايراه

استداللي استفاده  معادلهضریب رواناب که در  جايبه

 ابتدا. شودمي استفاده( CN) منحني شماره از شد،مي

 هايگروه مشخصات روي از منحني شماره مقدار

هیدرولوژیکي خاک، میزان پوشش گیاهي، کاربري 

 سپس و محاسبهاراضي و میزان رطوبت پیشین خاک 

 چاالبي ذخایر از ناشي( S) آب تلفات میزان آن روي از

 . شودمي محاسبه

و  21 هايبازگشتارتفاع بارش با دوره  محاسبه

صورت گرفت، سپس با برآورد  (2)رابطه  از ساله17

CN یطدر مح GIS و قراردادن  هاحوضه تکتک يبرا

 با بعد مرحله در. شدبرآورد  Sمقدار  (8)آن در رابطه 

 میزان ،(3 رابطه) SCS روش اصلي رابطه به توجه

 از نهایت در و شد محاسبه بارش از ناشي رواناب ارتفاع

 ضریب میزان بارش، به رواناب ارتفاع میزان تقسیم

 روش این اصوالً(. 57 رابطه) شد برآورد( C) رواناب

 بود خواهد معتبر باشد بارندگي از ناشي رواناب، وقتي

 ،Khojini) ندارد کارایي باشد، آب برف کهموقعي و

5338.) 

 (2)                
                    -                                  

          
           

        -      



 242/  ... ضریب تعیین براي کریک-سیپرس و  SCS  استداللي، هاي روش گزارش فني: ارزیابي

 دوره T(، ساعت) بارندگي تداوم t ،آن در که

   (، سال) بازگشت
 بازگشتساعته با دوره  یک بارش   

 حداکثر بارندگي متوسط   و P24 ،(متر میليسال ) 57

 .باشد مي (متر میلي) ساالنه بارندگي متوسط و روزانه

(8)                         
    

    
          یا    

  
-    

(3)                                          
  -      

 

         
 

(57  )                                                             
  

 
 

 Pرواناب،  ضریب Cرواناب،  ارتفاع Re ها،آن در که

 .باشدمي اولیه تلفات Sبارش و  ارتفاع

 رواناب بیضر ينیبشیپ يبرا که يروش نیسوم

 کیکر-پرسیس روش شد، گرفته کار هب پژوهش نیا در

 خاک حفاظت سازمان توسط زین روش نیا. باشديم

 از کمتر ها آن بیش که مسطح يهاحوضه يبرا کا،یآمر

 هکتار 1777 از زین حوضه اندازه و درصد 1/7 تا یک

 اتیفرض. شد شنهادیپ باشد، کمتر( مربع لومتریک 17)

 رابطه. است ياستدالل روش همانند روش نیا يبرقرار

 .(Najmaeii، 5337) است ریز صورتبه آن ياصل

 (55)                                      
 
          

(، یه)متر مکعب بر ثان يطراح دبي Qp ،در آن که

A مربع( و  یلومترحوضه )ک مساحتC جریان ضریب 

 ارتفاع و خاک نوع گیاهي، هايویژگي به که است

 یدرولوژیکيه یطمعادله شرا یندارد. ا يبستگ بارندگي

. گیردميرا در نظر  ياقتصاد یهاتتوج ینو همچن

 حداکثر دبي میزان با نبایستي طراحي دبي مقدار

 . شود اشتباه

 از حداکثر دبي میزان که دارد احتمال شرایطي در

 طرفي از. باشد زیادتر شده محاسبه طراحي دبي میزان

 مقادیر آمریکا، متحده ایاالت کشور از زیادي نقاط در

 رود، کاربه( 52) معادله در بایستي که جریان ضریب

 از بعضي. است شده مشخص متمادي سالیان طي

 مقدار نمودن مرتبط براي را ايرابطه پژوهشگران

( رواناب)ارتفاع  اضافي بارندگي میزان با جریان ضریب

  اند.نموده ارائه زیر بشرح

(52     )                                                 

 یک از حاصل مازاد بارندگي میزان Re آن، در که

-به ساعته24 بارندگي مقدار از را آن بایستي که رگبار

 SCSاز روش  ،Re. )باشدي( ممتریلي)م آورد دست

 (. شد محاسبه (،3) رابطه مطابق

 رواناب ضریب محاسبه و فوق مراحل انجام از بعد

با  ساله،17 و 21 بازگشت دوره با سطحي

 کمک با محاسباتي هايداده تطبیق و سنجي صحت

 که ايمشابه هايحوضه به نسبت الذکرفوق هايروش

 سطح در کالیبراسیون به اقدام هستند آمار داراي

 و نتایج حاصل از این تحقیق شدمورد نظر  هايحوضه

 . شدارزیابي و واسنجي  در تناظر با جدول چاو،

 

 بحث و نتایج

 ضریب تعیین براي پژوهش این در که هایيروش

 یا منطقي روش سه شامل شد، استفاده رواناب

 اساس بر. باشدمي کریک-سیپرس و SCS استداللي،

 Chow جدول زمینه، این در گرفته صورت مطالعات

(. 2 جدول) شودمي محسوب هاروش این ارزیابي معیار

 بسته رواناب ضریب تعیین که کندمي بیان جدول این

 تواندبازگشت مي دوره و منطقه شیب کاربري، نوع به

 رواناب ضریب نتایج محاسبه شده مقادیر. باشد متفاوت

 ارائه 9 جدول در( استداللي) روش اولین وسیله به که

 چاو جدول در آنچه مطابق که است این بیانگر شد،

 کمترین و شد تهیه آمریکا در تگزاس آستین براي

 پژوهش این در شد، گزارش 25/7 رواناب ضریب مقدار

 در استداللي روش اساس بر آمده دست به ضرایب

در تناظر با جدول مذکور،  ها،ایستگاه از کثیري بخش

 با تناظر عدم دلیلبه و آمد دست به 5/7 از کمتر

 با و ها،حوضه از برخي در اما. شدند حذف چاو جدول

 داراي مطالعه مورد منطقه اکثریت که این به توجه

 و جنگل کاربري دو تا هفت درصد با شیب میانگین

 رواناب ضریب میانگین ،(2 شکل) باشندمي مرتع

 ساله17 و 21 هايبازگشت دوره براي گیري شدهاندازه

 صحت گویاي چاو جدول با تناظر در( 92/7 و 94/7)

 استداللي روش کهاین دلیل به طرفي از. است نتایج

 قبولي قابل برآورد ها،حوضه از محدودي تعداد فقط در

 بهره روش این از تواننمي استان سطح تمام در داشت،

 مقدار کمترین با ضرایب این بین تفاوت لذا. گرفت

 این کننده بیان چاو، جدول از حاصله رواناب ضریب

 رواناب ضرایب بایستي منطقه هر در که است مطلب

 و تهیه نظر مورد احتمال سطح با منطقه آن خاص

 . گیرد قرار ذیربط نهادهاي و هاارگان استفاده مورد
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 هاي مختلفسال( با روش استداللي براي ایستگاه 17و  21اندازه گیري شده )با دو دوره بازگشت  Cمقادیر ضریب  -3جدول 

C25 هیدرومتري ایستگاه حوضه()زیر هیدرولوژي واحد کد ایستگاه
* 

C50
** 

755-54  41/7 49/7 تاالر قرآن 5بابلرود  

755-54  4/7 98/7 تاالر قرآن 2بابلرود  

725-512  22/7 24/7 ذغال پل 5چالوس  

511-52  92/7 4/7 گرسبارسر 5چالکرود  

511-52  9/7 28/7 گرسبارسر 2چالکرود  

745-52  92/7 92/7 هراتبر 9کیله  چشمه 

745-52  94/7 99/7 هراتبر 4کیله  چشمه 

755-51  94/7 95/7 پنجاب 9هراز  

755-51  93/7 92/7 پنجاب 1هراز  

821-52  94/7 95/7 تپه علي 5خلیج  

821-52  98/7 94/7 تپه علي 9خلیج  

759-59  53/7 52/7 آبلو 9نکا  

512-52  28/7 22/7 گاورمک 2صفارود  

512-52  95/7 97/7 گاورمک 9صفارود  
 ساله17اب محاسبه شده با دوره بازگشت ضریب روان **ساله و 21ضریب رواناب محاسبه شده با دوره بازگشت  *

 

شدت ساله، با افزایش 17و  21در تعیین دبي 

ها میزان دبي نیز افزایش بارندگي در سطح حوضه

نشان داد )حتي با افزایش دوره بازگشت(. بر اساس 

هایي ها لحاظ شد، در حوضهآنچه در شدت بارندگي

که داراي حداقل شدت )چالکرود یک( و یا حداکثر 

شدت )شیرود و صفارود چهار( هستند، مقادیر ضریب 

بیشترین مقدار را به  ترتیب کمترین ورواناب نیز به

دلیل برخي از وقایع خود اختصاص دادند. از طرفي به

هاي مطالعاتي، از جمله احداث سد در برخي از حوضه

میزان دبي ورودي به حوضه کاهش یافت که این امر 

خود منجر به کاهش بیش از اندازه ضریب رواناب در 

هاي دیگر محققین هاي آبخیز، مشابه یافتهدیگر حوزه

، Jamshidnejad Anbaraniو  Chow، 5388از جمله 

 ( شد. 5338

دلیل به 9طبق روش استداللي، حوزه آبخیز نکا 

دارا بودن بیشترین مساحت، کمترین ضریب رواناب را 

 Jamshidnejadباشد و این نتیجه با پژوهش دارا مي

Anbarani (5338مطابقت دارد، لذا مي ) توان ضریب

هاي له این روش را براي حوضهوسی دست آمده به به

 کار گرفت. ( به9تعیین شده )جدول 

 

 
 (2751و همکاران،  Mohseni) مطالعه مورد زیآبخ يهاحوزه ياراض يکاربر نقشه -2 شکل
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 نیا جهینت در که يبیضرا نیانگیم اساس، نیا بر

 جدول طبق مختلف يهايکاربر طیشرا يبرا روش دو

Chow (5388( )نیا سنجش يبرا ياصل اریمع 

 از يحاک ،(92/7 و 19/7) آمدند دست هب( ها روش

 قرابت ،SCS روش فوق، روش دو نیب از که آنست

 به توجه با کیکر-پرسیس روش به نسبت يشتریب

 رواناب با قیتطب در منطقه در موجود يکاربر نوع

 هاحوضه يتمام در کهي طور هب. دارد عتیطب از يناش

 زین رواناب بیضر مقدار بازگشت، دوره شیافزا با

 بیضر مقدار شیافزا نیا يطرف از. داد نشان شیافزا

 شیافزا با و باشديم زین بارش شدت به وابسته رواناب

 . افتی شیافزا زین هايبارندگ شدت بازگشت دوره

 بیضر کبارهی کاهش ای شیافزا مورد در گرید نکته

 منطقه در CN راتییتغ ها،حوضه از يبرخ در رواناب

 غالب نکهیا به توجه با ،شد ذکر که طور همان. باشديم

 مرتع و جنگل مطالعه موردآبخیز  يهاحوضه يکاربر

 مفرط یيچرا فشار که داشت اذعان توانيم باشد،يم

 يهاعرصه در انسان هیرویب يهادخالت و مراتع يرو

 پارامتر نیا مقدار ،ياراض يکاربر رییتغ تاَینها و يعیطب

(CN )کاهش به منجر خود که داد شیافزا را 

 رواناب بیضر زانیم شیافزا و يسطح نگهداست

 بیش ،نیهمچن. دش زیآبخ يها هزحو سطح در يسطح

 به توجه با آب سرعت شیافزا و زیآبخ يهازهحو ادیز

 سبب را رواناب بیضر شیافزا ،يمحاسبات بیش جدول

 همکاران و Barati يهاافتهی با زین جهینت نیا. شد

 يمنحن شماره روش بنابرابن. دارد تطابق( 2755)

(SCS)، جدول تناظر در آنچه اساس بر Chow با 

 نیب در ترقیدق و تر مناسب يروش شد، ذکر 4 جدول

 محاسبه CN که است علت بدان نیا. هاستروش ریسا

 خود روش، نیا در ياطالعات يهاهیال طبق شده

 انیب را يمطالعات يهاحوضه در رواناب لیپتانس يژگیو

 . کنديم

 شیافزا در يادیز نقش CN که آنجا از يطرف از

 مربوط آن مقدار نیشتریب ،دارد هاحوضه يزیخلیس

 مربوط آن نیکمتر و( 82/97) سه هراز زیآبخ حوزه به

 و نیشتریب بیترتبه که باشديم( 72/12) رودیش به

 گونه همان لذا. باشنديم دارا زین را يدب مقدار نیکمتر

 دو هر در ،دیآيم بر فوق جدول از حاصل جینتا از که

 مورد بازگشت دوره دو با سطحي رواناب ضریب روش،

 مقدار کمترین داراي یک رودچالک هايحوزه در نظر،

 مقدار بیشترین داراي چهار رودصفا و( 5/7 از کمتر)

 بودن دارا دلیلبه امر این که است( 2/7 از بیشتر)

 دوره با بارندگي هايشدت حداکثر و حداقل

  .باشدمي نظر مورد هاي بازگشت

 که شودمي مشاهده ها،حوضه تمامي در ،همچنین

 ساله21 بازگشت دوره براي سطحي رواناب ضریب

 این است، ساله17 بازگشت دوره با هايحوضه از کمتر

 رواناب ضریب میزان بازگشت دوره افزایش با یعني امر

 دوره با هايحوضه در حتي .یابدمي افزایش سطحي

 شاهد متفاوت هايکاربري دلیل به یکسان بازگشت

 .هستیم سطحي رواناب از متفاوتي ضرایب

 همکاران و Yari پژوهش نتایج با نیز یافته ینا

 تا 2 بازگشت دوره یک در اندداشته اظهار که ،(2757)

 شدت افزایش با همراه رواناب ضریب ساله،577

 مطابقت یابد،مي افزایش سیل، اوج دبي و بارندگي

 روش دو در که داشت اذعان توانمي بنابراین. دارد

 اطمینان قابل رواناب ضریب ،SCS و کریک-سیپرس

 این از یک هر در پارامترها تعدد که طوري هب ،هستند

 با را ها آن توانمي و بردمي باال را ها آن دقت روش دو

 بعد از لذا. داد تطبیق مطالعه مورد هايهحوض شرایط

 کاربري نقشه تحلیل که نمود بیان توانمي تخصصي

 با کوهستاني هايحوضه در دهد،مي نشان( 2 شکل)

 از ناشي( R) رواناب ارتفاع میزان برف، بارشي رژیم

 . بود خواهد کمتر( P) بارندگي

    نسبت بنابراین
 

 
 تناسب هاحوضه این در 

 آبخیز هايحوزه در آمده دست هب C میزان با چنداني

 کاربري شرایط داراي که باران بارشي رژیم التح با

 قبلي حوضه با یکسان خاک نوع و شیب اراضي،

 شرایط در دیگر عبارت به. داشت نخواهد ،باشد مي

 با حوضه حوضه، دو پوشش و فیزیوگرافي یکسان

 بدون حوضه به نسبت کمتري C داراي برف، پوشش

-مي استدالل، این اساس بر. بود خواهد برف پوشش

 آمریکا خاک حفاظت سازمان روش که نمود بیان توان

(SCS)، هايهزحو مورد در و معرفي توجه قابل دقت با 

 با مازندران استان سطح در مربع کیلومتر 17 تا یزخآب

 .دارد کاربرد قابلیت ساله17 و 21 هايبازگشت دوره
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 SCSو  کیکر-پرسیدو روش س با شده گیرياندازه يرواناب سطح بیضرا سهیمقا -4 جدول

 واحد هیدرولوژي ردیف
 SCS روش کریک-روش سیپرس

CN S 

R25
* R50

* C25
** C50

** R25 R50 C25 C50 

 517 82/22 22/7 29/7 9/95 3/29 44/7 98/7 9/95 3/29 5بابلرود  5

 1/554 32/28 92/7 99/7 2/45 99 12/7 41/7 2/45 99 2بابلرود  2

 519 42/22 22/7 22/7 2/97 29 49/7 98/7 2/97 29 9بابلرود  9

 1/521 32/22 92/7 28/7 2/92 4/23 43/7 49/7 2/92 4/23 4بابلرود  4

 21 13/23 14/7 1/7 2/22 2/15 22/7 13/7 2/22 2/15 1بابلرود  1

 1/595 88/21 98/7 99/7 44/14 9/42 25/7 12/7 44/14 9/42 2بابلرود  2

 8/24 21/22 12/7 12/7 23 1/21 8/7 2/7 23 1/21 2بابلرود  2

 579 51/25 9/7 22/7 2/22 4/25 45/7 92/7 2/22 4/25 5چالوس  8

 82/82 47/21 47/7 92/7 24/93 98/95 1/7 44/7 24/93 98/95 2چالوس  3

 21/87 37/21 45/7 92/7 47 2/92 15/7 41/7 47 2/92 9چالوس  57

 8/512 89/25 5/7 72/7 22/2 4 21/7 24/7 22/2 4 5رود چالک 55

 2/577 27/25 25/7 58/7 91/54 21/57 92/7 28/7 91/54 21/57 2رود چالک 52

 9/572 97/27 91/7 95/7 21/92 2/23 43/7 49/7 21/92 2/23 9رود چالک 59

 2/35 17/29 22/7 53/7 83/29 87/52 93/7 94/7 83/29 87/52 5کیله  چشمه 54

 2/32 92/22 92/7 99/7 97/93 54/95 1/7 44/7 97/93 54/95 2کیله  چشمه 51

 2/554 88/28 92/7 28/7 22/99 22/22 42/7 4/7 22/99 22/22 9کیله  چشمه 52

 9/554 32/28 924/7 281/7 81/99 92/22 429/7 45/7 81/99 92/22 4کیله  چشمه 52

 42/82 17/21 11/7 15/7 4/89 23 89/7 22/7 4/89 23 دارابکال 58

 21/12 17/85 49/7 93/7 24/25 2/24 24/7 4/7 24/25 2/24 5هراز  53

 2/13 57/85 42/7 98/7 24/25 52/24 24/7 93/7 24/25 52/24 2هراز  27

 22/14 97/82 18/7 11/7 21 92/14 23/7 25/7 21 92/14 9هراز  25

 24/29 17/22 42/7 49/7 9/17 45 18/7 15/7 9/17 45 4هراز  22

 2/22 27/22 42/7 49/7 19 2/49 2/7 19/7 19 2/49 1هراز  29

 2/579 25 12/7 48/7 8/35 1/21 83/7 22/7 8/35 1/21 5خلیج  24

 2/83 37/29 15/7 42/7 8/24 49/25 22/7 22/7 8/24 49/25 2خلیج  21

 2/575 47/25 42/7 49/7 23 12 22/7 29/7 23 12 9خلیج  22

 8/578 27 42/7 49/7 1/22 13 21/7 21/7 1/22 13 4خلیج  22

 8/578 27 4/7 91/7 48 98 12/7 43/7 48 98 1خلیج  28

 81/82 97/24 42/7 49/7 3/13 2/48 22/7 12/7 3/13 2/48 5نکا  23

 34/39 29 44/7 4/7 14 82/49 25/7 19/7 14 82/49 2نکا  97

 8/572 58/25 1/7 42/7 85 4/22 85/7 2/7 85 4/22 9نکا  95

 9/579 78/25 95/7 22/7 23 44/22 42/7 92/7 23 44/22 4نکا  92

 9/575 17/25 18/7 14/7 558 2/38 5 34/7 558 2/38 نسارود 99

 8/578 27 48/7 14/7 4/521 2/574 51/5 33/7 4/521 2/574 پلنگ آبرود 94

 24/83 24 45/7 92/7 88/49 31/94 19/7 42/7 88/49 31/94 5صفارود  91

 24/83 24 45/7 92/7 88/49 31/94 19/7 42/7 88/49 31/94 2صفارود  92

 2/87 22 41/7 4/7 2/42 95/98 12/7 43/7 2/42 95/98 9صفارود  92

 94/32 17/22 21/7 25/7 8/522 2/592 4/5 29/5 8/522 2/592 4صفارود  98

 533 72/12 42/7 98/7 574 4/89 33/7 89/7 574 4/89 شیرود 93

 2/554 23 93/7 91/7 9/43 2/93 18/7 1/7 9/43 2/93 5تجن  47

 82/21 22 42/7 42/7 2/48 8/93 12/7 15/7 2/48 8/93 2تجن  45

 82/21 22 45/7 92/7 4/98 85/97 17/7 44/7 4/98 85/97 9تجن  42

 34/39 29 93/7 91/7 21/45 99 12/7 41/7 21/45 99 4تجن  49

 24/83 24 42/7 49/7 29/13 48/48 22/7 12/7 29/13 48/48 1تجن  44
 ساله17و  21ضریب رواناب با دوره بازگشت  **ساله و 17و  21رواناب با دوره بازگشت * 
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 گیرینتیجه

 انجام درباشد، این است که آنچه که محرز مي

 و سیل به مربوط مسائل زمینه در تحقیقاتي هايپروژه

 کندمي ایفا بسزائي نقش بازگشت دوره خیزي،سیل

 در بایستي کارشناسان و مدیران آن اساس بر که چرا

 با مبارزه مخزني، سدهاي طراحي اولیه اقدامات جهت

 داريآبخوان و آبخیزداري هايفعالیت اجراي فرسایش،

 به توجه با طرفي از. دهند انجام را الزم ریزيبرنامه

 پوشش شناسي،زمین فیزیکي، خصوصیات تأثیر

 و هندسي شرایط بارندگي، رژیم شناسي،خاک گیاهي،

 فرعي و اصلي هايآبراهه فیزیکي خصوصیات

 مراهه به رواناب عامل بین این در آبخیز، هاي حوزه

 بسیار خیزي سیل یندافر در تواندمي حاصله ضریب

 . باشد مهم

عنوان  بنابراین بر اساس آنچه در این پژوهش به

هاي مورد اهداف تعیین شده یعني ارزیابي روش

هاي مطالعه نسبت به یکدیگر در شرایط اقلیمي حوزه

 17آبخیز استان مازندران منحصراً با مساحت کمتر از 

گویاي این  پژوهش این نتایجباشد، کیلومتر مربع مي

مطلب است که در تعیین ضریب رواناب سطحي 

هاي مورد استفاده وسیله روش مطابق آنچه به

گیري و محاسبه شد در تناظر با جدول چاو  اندازه

شده در این مورد(،  ترین جدول ارائهعنوان کامل )به

روند کاهشي یا افزایشي ضریب رواناب با دوره بازگشت 

ساله( با توجه به عواملي چون پوشش، 17و  21معین )

کار گرفته کاربري اراضي، شیب زمین و نوع خاک به

وسیله سه روش مورد ارزیابي  شده در جدول چاو به

 قرار گرفت. 

 ککم با رواناب ضریب میانگینبر این اساس، 

 تطابقنشان دهنده  ،کریک-سیپرس و SCS هايروش

 استداللي روش با مقایسه در این دو روش خوب بسیار

 به توجه باهمچنین . باشدمي مطالعه مورد منطقه در

 میانگین داراي مطالعه مورد منطقه غالب شیب اینکه

-سیپرس و SCS روش دو بین از ،است درصدي پنج

 خاک حفاطت سازمان منحني شماره روش نیز کریک

 و دارد کریک-سیپرس روش به نسبت بهتري یياکار

 و 21 بازگشت دوره دو با روش این از حاصل ضریب

بیان  چاو جدول با در تناظر( 45/7 و 92/7) ساله17

 . کننده صحت نتایج است

 گرفتند، قرار ارزیابي مورد که روشي سه بین از لذا

 مورد هايحوضه سطح در SCS روش نهایت در

 مربع کیلومتر 17 از کمتر مساحتي داراي که مطالعه

 و بهتر دقت بودند، ساله 17 و 21 بازگشت دوره با

 ضریب برآورد براي آن از توانمي و دارد تريمطمئن

 هايریزيبرنامه در یا و آتي هايپژوهش در رواناب

 و فرسایش و سیالب کنترل جهت حفاظتي و مدیریتي

 بند خاکي، سد قبیل از مهندسي هايسازه طراحي نیز

 مستعد مناطق در هارواناب از استفاده و انحرافي

 عامل سهم که است ضروري بنابراین،. کرد استفاده

 در اما ناچیز شاید چه اگر سیل تولید در رواناب ضریب

 و کارشناسان توسط باشد، کالن تواند مي ملي سطح

 . گیرد قرار مدنظر محققان

 

 و قدردانی تشکر

 تحقیقات کمیته مالي يها یتحما با پژوهش ینا

. شد میسر مازندران يامنطقه آب يسهام شرکت

 شرکت این اندرکاران دست و مسئولین کلیه از بنابراین

 هیپا مطالعات محترم کارشناسان و تیریمد ژهیوبه

 ،اندنموده همکاري تحقیق طول در که آب منابع

 . شودمي قدرداني صمیمانه
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Abstract 
Runoff as one of the water balance components of a basin, is of great importance in 

watershed and water resources management. Appropriate estimation of runoff is related 

to determination of runoff coefficient. In this study, runoff coefficient was estimated for 

return periods of 25 and 50 years using rational, SCS and Cypress-Creek methods for 

basins up to 50 km
2
. GIS software was used to overlay layers and basin analysis. Chow

,
 

s table was used to correspondence different methods. Due to the lack of compliance 

with Chow
,
s table and estimating lower runoff coefficients than reality in most of the 

study area, rational method did not provide suitable results. Cypress-Creek method was 

also effective in some basins due to its similarity with the SCS method. Average 

equivalent runoff coefficient of C25=0.37 and C50=0.41 demonstrated high accuracy of 

SCS method compared with two other methods. According to the soil conservation 

service method, minimum and maximum runoff coefficients of 25-year return period 

were related to Chalakrud 1 (0.06) and Safarood 4 (0.61) watersheds, respectively. Also, 

the minimum and maximum runoff coefficients of 50- year return were 0.1 (for 

Chalakrud 1) and 0.65 (for Safarood 4), respectively. According to the results of three 

methods, the lowest runoff coefficients were obtained for watersheds with the highest 

area and the lowest rainfall intensity.    
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