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 چكیده

دار است. تعیین مقدارتولید رواناب و همچنین انتقال آن به خروجی حوضه آبریز از اهمیت باالیی برخور 

ای از جمله فرسایش خاک، وقوع سیالب، کاهش پوشش ایجاد رواناب در سطح زمین مشكالت عدیده

هایی که بر گیاهی و مهمتر از همه کاهش منابع آب زیرزمینی را در برخواهد داشت. همچنین در حوضه

و خروجی سد دارد. است، نیاز به بررسی تغییرات در ورودی های آن سد مخزنی احداث شدهروی رودخانه

شیر و همچنین پتانسیل بدین ترتیب در این تحقیق سعی بر تعیین توانایی رواناب سازی باال دست عجب

های دریاچه ارومیه و در جنوب غربی شیر از زیرحوضهچای شده است. حوضه آبریز عجبورودی سد قلعه

شیر کیلومتری شهر عجب 20ای در چشرقی و جنوب شرقی دریاچه ارومیه و سد قلعهاستان آذربایجان

های مختلفی برای برآوردرواناب در سطح حوضه وجود دارد که در این مطالعه از واقع شده است. روش

ساعته بهره  24کاربری اراضی و الیه خاک و حداکثر بارش  بر اساس الیه  CNو عدد منحنی  SCSروش 

متر، با توجه به وسعت حوضه میزان رواناب تولیدی یمیل 05/93گیری شده است. ارتفاع رواناب برابر با  

باشد. با توجه به اینكه سد قلعه چای در سال مورد بررسی در میلیون مترمكعب در سال می 54در حدود 

میلیون متر مكعب در سال ورودی داشته، با احتساب نفوذ از جریان های سطحی در محدوده  38حدود 

ون مترمكعب در سال از دسترس خارج شده که با در نظر گرفتن بهره میلی 12محاسبه رواناب، بیش از 

 .برداری بهینه میتوان این جریان را به دریاچه ارومیه هدایت نمود
 

 CN ،SCSچای، رواناب پتانسیل، شیر، سد قلعهحوضه آبریز عجبها:  کلید واژه

 

 

 مقدمه 

اناب و رابطه آن با بارندگی و تغییرات سطح آب بینی تولید رواناب به دلیل اهمیت روبحث تعیین و پیش

رود. با توجه به روند زیرزمینی از مهمترین موضوعات در مباحث منابع آب زیرزمینی و آب سطحی به شمار می

آب ها از مخازن سدی به ویژه برای مصارف کشاورزی و شرب نیاز به برآورد پتانسیل برداریروبه رشد بهره

هر گاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ آب به داخل خاک بیشتر باشد، بخشی از آب  ورود به سد می باشد.

های زمینی در جهت شیب زمین جریان ماند و پس از پر کردن گودیحاصله از بارندگی در سطح زمین باقی می
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طحی بدین ترتیب آب جریان یافته رواناب س .(1385شود)امین علیزاده، کند و از حوضه خارج میپیدا می

بر مناطق مسكونی و زراعی و عاملی بر  یتواند تهدیدمی در برخی موارد شود. رواناب سطحینامیده می

توان گامی برای به شمار آید. بنابراین با تعیین پتانسیل تولید رواناب در یک حوضه می فرسایش منابع طبیعی

-از اواسط قرن نوزدهم تاکنون، روش های ناشی از آن برداشت.پیشگیری از ایجاد سیالب و خطرات و آسیب

 ,Singhهای هیدرولوژیكی مختلف برای برآورد و محاسبۀ رواناب سطحی تهیه شده است)های تجربی و مدل

های (. روشTakeushi, 1999های کامپیوتری ارائه گردید)ها به صورت مدل، این روش1960(. بعد از دهه 1998

و  برآورد رواناب به روش استداللیک، با استفاده از نفوذ پذیری خابـرآورد روانـاب سطحی مختلفی همچون 

های تجربی همچون روش مبتنی بر برآورد رواناب سطحی به وسیله روش های شبكه عصب مصنوعی،روش

روش کتاین، روش  ،روش کوک ،سطح حوضه، روش کریگر، رابطـه دیكـن، منحنـی بوش، رابطه تجربی فولر

( SCSروش سازمان حفاظت محیط زیست آمریكا )همچنین برآورد رواناب به زی هند و انجمن تحقیقات کشاور

به دلیل استفاده از نقشه کاربری اراضی و نقشه نفوذپذیری خاک، روش برآورد رواناب به روش  .باشدمی

( از دقت و اهمیت باالیی برخوردار است. روش سازمان حفاظت SCSسازمان حفاظت محیط زیست آمریكا )

های ها دادههایی که در آنمعروف است، برای حوضه CN( که به روش شماره منحنی SCSحیط زیست آمریكا )م

(. شماره منحنی در این روش برای  نشان 1385رود)امین علیزاده، گیری دبی رواناب وجود ندارد، بكار میاندازه

تن ویژگی های خاک، وضعیت با در نظرگرفدادن پتانسیل رواناب حوضه تعریف شده است. این روش 

هیدرولوژیكی زمین و نیز کاربری اراضی و شرایط رطوبت قبلی خاک مقدار رواناب حاصل از یک بارش را در 

(. در خصوص 1390دارد)مهدوی،  CNیبخش های مختلف حوضه برآورد می کند و نیاز به تعیین شماره منحن

با استفاده از روش ( 1384خلیقی و همكاران)ست از جمله تعیین ارتفاع رواناب مطالعات فراوانی صورت گرفته ا

رواناب انجام دادند و نتایج  -شبیه سازی بارش  HMS-HEC  در محیط( NRCS) حفاظت منابع طبیعی آمریكا

( 2007ایم و همكاران ) .(1384)خلیقی و همكاران، درصد نسبت به قدیم افزایش یافته است 70نشان داد که 

گیری شده بارش و های اندازههای شالیزار مسطح آبیاری شده، از دادهی منحنی در زمینبرای برآورد شماره

برای تعیین دبی   NRCS از روش ترسیمی(، 1379) یزدانی(. Im et al, 2007رواناب استفاده کردند)

د حداکثردرحوضه های آبخیرکوچک استفاده کرد و نتیجه گرفت این روش در دو منطقه از سه منطقه مور

با استفاده (، 1384) طاهری و لندی(. 1379)یزدانی، بررسی دارای کمترین خطا و در منطقه سوم مناسب نیست

از تكنیكهای سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، نقشه شماره منحنی را در حوضه آبریز رود زرد 

(، با 2011ایكسائو و همكاران )(. 1384ند)طاهری وهمكاران، )خوزستان( به منظور حجم رواناب تهیه نمود

: S: تلفات اولیه، Ia/S (Iaبرای حوضه لیداگو چین میزان رواناب را با اصالح مقدار  SCS_CNاستفاده از روش 

دست آوردند و بیان کردند که با اصالح این مقدار عملكرد مدل برای منطقه حداکثر پتانسیل نگهداشت( به

(، 1390(. ثروتی و همكاران)Xiao et al, 2011متر بهبود یافته است)میلی 50مورد مطالعه بخصوص بارش بیش از 

با استفاده از شماره منحنی در حوضۀ آبریز لیان چای، به برآورد ضریب رواناب، حداکثر دبی سیل و به تبع آن 

كاران ساهو و هم(. 1390بندی آن پرداختند)ثروتی و همكاران، خیزی و پهنهعوامل و عناصر مؤثر در سیل

-CN ولیهاحوضه کشاورزی کوچک در کشور آمریكا انجام دادند. در این تحقیق مدل  75در تحقیقی را ( 2010)

SCS یافته شده توسط آنها ارائه  با سایر متغیرهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت و در نهایت یک مدل بهبود
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 24رواناب ناشی از بارش ، GIS و SCS از روش با استفاده( 1384)مریانجی و معروفی .(Sahu et al, 2010) شد

(، با 2014(. بناشیک و همكاران)1384)مریانجی و همكاران، ساعته در حوضه آبخیز قره چای را مطالعه کردند

های ثبت شده در مناطق فاقد آمار، از داده CN-SCSهدف تعیین مقادیر شماره منحنی و بررسی کارایی روش 

( 2009-2012سال ) 4رواناب در طول _رویداد بارش 39شهری لوزوکرک لهستان با بارش و رواناب در حوضه 

های رواناب، مقادبر شماره محنی برای بارش-بندی رویدادهای بارشاستفاده نموده و دریافتند که با طبقه

بی اوج ارتفاع و د برآورد (،1391) حسین زاده(. Banasik et al, 2014متغیر بوده است) 74تا  67سنگین از 

در منطقه کجور نوشهر، البرز شمالی را مورد بررسی قرار داده است. او  ایرواناب در وقوع فرسایش آبراهه

نشان داد که اراضی جنگلی دارای کمترین و اراضی مرتعی و دیمی دارای بیشترین توان تولید رواناب 

ای در چهار حوضه کشاورزی کوچک در (، با انجام مطالعه2015(. کوالیک و والگا)1391زاده، )حسینهستند

لهستان با استفاده از توابع مجانبی نتیجه گرفتندکه بین مقدار شماره منحنی مشاهداتی با مقدار بارش 

مقادیر ارتفاع و دبی حداکثر رواناب ( 1394)حجازی و مزبانی(. Kowalik et al, 2015ارتباطی قوی وجود دارد)

در حوضه آبریز سراب دره شهر برآورد کردند. نتایج نشان داد که از ( CN) با استفاده از روش شماره منحنی

ها، دو پارامتر فیزیوگرافی مساحت و تراکم زهكشی تأثیر بیشتری بین پارامترهای مورد استفاده در زیرحوضه

(. ساتیشكومار و 1394)حجازی و همكاران، ی آبریز سراب دارندخیزی حوضهدر پتانسیل سیل

برآورد  GISدر محیط  CN-SCSای میزان رواناب شمال هند را با استفاده از روش (، در مقاله2017همكاران)

آمده آنها کاربرد این مدل و روش روش را برای تخمین رواناب در منطقه مورد کردند. براساس نتایج بدس

اره منحنی را در (، روش شم1383(. ملكیان و همكارن)Satheeshkumar et al, 2017مطالعه تایید نمودند)

غرب ایران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که روش شماره منحنی به حوضه آبخیز لیقوان در شمال

ای نمودن، قابل توصیه برای حوضه آبخیز دلیل خطای بسیار زیاد در برآورد دبی اوج،بدون انجام فرآیند منطقه

-CN(، به ارزیابی مدل 1385(. قهرودی تالی)1383مكاران، باشد)ملكیان وهمورد مطالعه و نواحی مشابه نمی

SCS  در تخمین رواناب حوضه آبریز سد امیرکبیر کرج پرداخته است و به این نتیجه رسید که استفاده از مدل

سازدکه تمام عوامل مؤثر در تولید رواناب در نظر گرفته وزنی در محاسبه شماره منحنی این امكان را فراهم می

عزیزیان (. 1385آید)قهرودی تالی، دست میتری از رواناب ناشی از بارندگی بهدر نتیجه تخمین صحیحشود و 

، برای تخمـین شماره منحنی حوضه روشی را با استفاده از مفهوم مـازاد اشـباع در حوضه (1393)و شكوهی

از دقـت کـافی برخـوردار آبریز کسـیلیان اسـتان مازنـدران توسـعه داده و بیـان کردند که ایـن روش 

مقادیر شـماره منحنی را در دو سیستم  (،2012)سولیس و والینتز(. 1393)عزیزیان وهمكاران، مـیباشـد

ناهمگن در منطقه لیكورم ایاالت متحده آمریكا براساس دادههای بارش و رواناب محاسبه کـرده و بیـان کردند 

(. هدف از این Soulis et al, 2012ـل قبـولی داشته است )که برآورد شماره منحنی در دو سیستم دقت قاب

 Databaseباشد. بدین منظور با استفاده از پژوهش محاسبه پتانسیل رواناب حوضه و ورودی سد قلعه چای می

محاسبه شده سپس رواناب کل حوضه بدست آمده  CN)نقشه کاربری اراضی و نقشه خاک( فائو، عدد منحنی 

 است.
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 ها و روشمواد 

 

 منطقه مورد مطالعه

کیلـومتری   100کیلومتر مربع در  582های دریاچه ارومیه، با وسعت حوضه آبریز عجب شیر، از زیرحوضه

شرقی و جنوب شرقی دریاچه ارومیه و در مختصات جغرافیـایی  شهرستان تبریز، جنوب غربی استان آذربایجان

و  96ع شده است و به ترتیب وسعت دشـت و آبخـوان آن   شرقی واق 55ʹو  45°شمالی و طول  28ʹو 37°عرض 

ارتفاع بلندترین و پست تـرین نقطـه منطقه نسبت بـه تـراز متوسـط دریــا بــه      باشد. کیلومتر مربع می 73

( نشـان داده شـده اسـت.    1موقعیت منطقـه مـورد در نقشـه )   . متـر اسـت 1265و  3345ترتیـب برابـر بـا 

های غربی کـوه سـهند سرچشـمه    رود که از دامنهشمار  میشیر بهی دشت عجبچای زهكش اصلرودخانه قلعه

ریـزد.  شیر به دریاچـه اورمیـه مـی   یابد و بعد از گذر از شهر عجبگرفته و در راستای شرق  به غرب جریان می

باشـد  ه مـی گردد و دارای جریان پایهای محلی تغذیه میها از زهكشی آبخوانچای در دامنه بلندیرودخانه قلعه

شیر بـه صـورت   شود. این رودخانه در دشت عجبچای برداشت میهای دره قلعهها برای آبیاری زمینکه این آب

باشد و در سایر ایام کـم و بـیش بـدون آب اسـت. بـر روی      های زمستان و بهار دارای جریان میفصلی در فصل

شـرقی در   7ʹو  46°شمالی و طـول   31ʹو  37°چای، با مختصات جغرافیایی عرض شاخه اصلی این رود سد قلعه

میلیون مترمكعب مـی باشـد ) سـامانی،     40شیر، قرار دارد. که دارای حجم مفید کیلومتری شهرستان عجب 20

های اخذ شده از سازمان آب منطقه ای اسـتان  (. منطقه مورد مطالعه در اقلیم خشک قرار دارد. طبق داده1395

شـیر، هـرگالن و   ایستگاه باران سنجی ینگجه، شیشوان، عجـب  5ندگی ساالنه از آذربایجان شرقی، متوسط بار

آب  شرکتارائـه شـده اسـت)    (1)( انتخاب گردید که در جدول 1396_1370ساله ) 26خانیان طول دوره آماری 

 (. 1386 ،شرقی نبایجاآذر ایمنطقه

 
 متوسط بارندگی ساالنه دشت عجب شیر )میلی متر( -1جدول

ستگاهیا نام نگجهی  ریعجبش  شوانیش  انیخان هرگالن   

(متر یلی)م ساالنه یبارندگ متوسط  27/375  6/252  06/256  53/434  237 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شكل
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 ارتفاع رواناب

های مختلفی رواناب حاصله از بارندگی را می توان برحسب ارتفاع یا حجم توصیف کرده و آن را به روش

های معمول در هیدرولوژی، استفاده از روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک نمود. از جمله روش برآورد

 ( است.SCSآمریكا )

 

 SCSروش 

 است و خاک حوضه آبریز گیاهی های کاربری اراضی، پوششاین روش یک روش توصیف کمی از ویژگی

برای برآورد میزان بارش تبدیل شده  CNنی در این روش از بارش و شماره منح. باشدمی استوارکه بر بیالن آب 

هــای هیدرولوژیک خاک، شرایط شــماره منحنــی تــابعی از گــروه شود. به رواناب سطحی استفاده می

باشد رطوبتی خاک، نوع کاربری اراضـی و وضعیت هیدرولوژیک بوده و مقدار آن بین صفر تا صد متغیر می

(Chatterjee et al, 2002  McCuen, 1998 and.)  برای تخمین شماره منحنی سازمان حفاظت خاک آمریكا

جدولی را براساس خصوصیات خاک تهیه نموده است که با یک عامل هیدرولوژیكی سرعت نفوذپذیری خاک را 

 C)نفوذپذیری متوسط(،  B)نفوذپذیری باال(،  Aها در چهار گروه دهد. این سازمان تمام خاکنشان می

اقدام به معرفی مقادیر فیلد  (2) )نفوذپذیری خیلی کم( تقسیم بندی کرده است. در جدول Dم(، )نفوذپذیری ک

گروه هیدرولوژیكی در الیه تنوع خاک شده است که در فراخوانی گروه هیدرولوژیک هر تنوع خاکی اهمیت 

 بسزایی دارد.

 
 مقادیر فیلد گروه هیدرولوژیکی در الیه تنوع خاک  -2جدول     

یكیدرولوژیه گروه  

 
PctA PctB PctC PctD 

A 100 0 0 0 

B 0 100 0 0 

C 0 0 100 0 

D 0 0 0 100 

 

همچنین سازمان حفاظت خاک امریكا برای وضعیت هیدرولوژیكی کاربری اراضی، خصوصیات 

-به همراه گروه (3) پوشش سطح حوضه برای تخمین نفوذپذیری خاک تعیین کرده است که در جدول

 شود:ارتفاع رواناب به روش زیر محاسبه می SCSلوژیكی خاک آورده شده است. در روش های هیدرو

 

 (1                                                                              )                        

          

                                  (2  )                                                                         

   Rمیلیمتر : ارتفاع رواناب )برحسب 

   P میلمتر ساعته )برحسب 24: ارتفاع حداکثر بارندگی 
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    Sعامل نگهداشت آب در سطح زمین : 

هـای اسـتاندارد کـه سـاس جـدولبرارا به دست آورد که مقادیر آن  CNابتدا باید  Sبرای محاسبه 

 ، Hjelmfelt, 1980شود )در شرایط مختلف و برای انواع کـاربریهـای اراضـی ارائـه شـده است، تخمین زده می

U.S.D.A, 1993 and Wanielista,1997.) 

 
 خصوصیات پوشش سطح حوضههای مختلف با توجه به گروه هیدرولوژیكی خاک و برای حوضه CN: مقدار 3جدول

D C B A خصوصیات پوشش سطح حوضه 

 پوشش جنگلی متوسط 36 60 73 79

 پوشش جنگلی خوب 25 55 70 77 اراضی جنگلی

 مرلتع طبیعی با پوشش متوسط 49 69 79 84

 مراتع طبیعی با پوشش خوب 39 61 74 80

 زیر کشت حبوبات 55 69 78 83

 زیر کشت غالت)ردیفهای مستقیم( 65 76 84 88 اراضی کشاورزی

 زیرکشت غالت) ردیف به موازات خطوط تراز( 60 73 81 84

 ردیفهای مستقیم با پوشش متوسط 72 81 88 91
 زیرکشت گیاهان ردیفی

 ردیفهای مستقیم با پوشش خوب 67 78 85 89

 با پوشش متوسط 70 79 84 88
 ردیفها به موازات خطوط تراز

پوشش خوببا  65 75 82 86  

 پشت بامها،پارکینگها و دیگر جاهای آسفالتی 98 98 98 98

 

% آسفالت65مناطق مسکونی با  77 85 90 92  

% آسفالت20مناطق مسکونی با  51 68 79 84  

 خیابانها و جادههای آسفالتی 98 98 98 98

 جاده های خاکی 72 82 87 89

 جاده های شوسه 76 85 89 91

 

 

 

 

 

 CNمحاسبه عدد منحنی  روش

نشان دهنده خصوصیات نفوذپذیری خاک است که پس از بدست آوردن آن میتوان با معادالت  CNعدد 

ارائه شده ارتفاع رواناب و در نهایت حجم رواناب حوضه آبریز مورد نظر را به دست آورد. در این تحقیق برای به 

استفاده شد. ابتدا نقشه  FAOخاک ارائه شده توسط  دست آوردن عدد منحنی از نقشه کاربری اراضی و نقشه

( شیب 2)شكل Slopeزیرحوضه کوچک تقسیم شد سپس  با استفاده از نقشه  71به  ArcGISحوضه در محیط 

فائو آماده گردید  Databaseدست آمد. در ادامه نقشه کاربری اراضی و نقشه خاک منطبق بر متوسط حوضه به

و  (4)  آورده شده است. سپس مقادیر مربوط به هر پیكسل به ترتیب در جداول 4و  3که به ترتیب در شكل 

 استخراج گردید.  (5)
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 (Slope: نقشه شیب )2شكل

 

 4( مطابق شكل Landuse-Soil) CNبندی سپس با انطباق نقشه کاربری اراضی با نقشه خاک، نقشه پهنه

حاصل  CNعدد نهایی  5و  4، 3ستفاده از معادالت و سپس با ا CN2فائو،  Databaseبدست آمد. با توجه به 

های رطوبتی ( به وضعیتCN2گردید. روابط زیر برای تعدیل مقدار شماره منحنی از وضعیت رطوبتی متوسط)

 (:Neitsch et al, 2005گردد )استفاده می  (CN3( و  ظرفیت زراعی )CN1نقطه پژمردگی خاک)

 (3                  )                                         

 (4     )                                                                                 

  

فلذا با توجه به اینكه مقدار شیب حوضه تأثیر چشمگیری در میزان شماره منحنی و درنتیجه مقدار 

 Williams etگردد )های مختلف تعدیل میبرای شیب CN2تفاده از رابطه زیر مقدار رواناب سطحی دارد با اس

al, 1985:) 

        (5)                                                                          

شیب متوسط  slope مقدار شماره منحنی اصالح شده برای شرایط رطوبتی متوسط و  CN2sدر رابطه فوق 

HRU باشد.می  

 

  نتایج و بحث

 

(، برای حوضه عجب شیر، 4جدولو  3)شكل  FAOو نقشه خاک ارائه شده توسط  Databaseبا توجه به 

باشد که قرار گرفت که بترتیب دارای نفوذپذیری کم و خیلی کم می Dو  Cاین حوضه در دو گروه هیدرولوژیک 

در منطقه غالب شده است، بنابراین وسعت زیادی از منطقه  Cبیشتر از  D از نظر وسعت و گستردگی گروه

آورده  خاک های هیدرولوژیکوسعت گروه 3جدول باشد. در دارای پتانسیل باالی ایجاد رواناب سطحی می

(، 5 و جدول 4شكل ) FAOو نقشه کاربری اراضی  Databaseشده است. نقشه کاربری اراضی نیز با توجه به 
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ن مساحت مربوط به مناطق کوهستانی با نفوذپذیری کم است که بیشترین رواناب تولید شده مربوط به بیشتری

 آورده شده است. 4های هیدرولوژیک اراضی به شرح جدول وسعت گروه باشد.ناحیه از حوضه می

 

 
 FAOنقشه خاک ارائه شده توسط  -3شكل                              FAOنقشه کاربری اراضی ارائه شده توسط  -4شكل  

                                                                           

 : جدول گروه هیدرولوژیكی حوضه آبریز3جدول    

km2 ( نرخ نفوذ توانایی تولید رواناب ) مساحت  گروه هیدرولوژیک خاک 

 C 217 کم نسیتا زیاد

 D 365 خیلی کم خیلی زیاد

 مجموع 582

   

 

 : مقادیر کاربری اراضی5جدول 

VALUE LANDUSE 

2 CRDY 

3 CRIR 

5 CRGR 

6 CRWR 

7 GRAS 

8 SHRB 

10 SAVA 

14 FOEN 

15 FOMI 

21 TUWO 

 
    

 

 : جدول گروه هیدرولوژیكی حوضه آبریز4جدول 

Value Soil Hydrologic 

3129 I-Re-Yh-c-3129 C 

3123 I-Rc-Yk-2-3123 D 

3297 Xh7-2-3ab-3297 D 

3304 Xk5-3ab-3304 D 

3297 Xh7-2-3ab-3297 D 
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 اراضیجدول گروه هیدرولوژیكی  -6جدول 

 وضعیت هیدرولوژیکی اراضی مساحت الیه کاربری اراضی

 ضعیف 22 اراضی جنگلی

 ضعیف 2 اراضی کشاورزی

 متوسط 37 زیر کشت گیاهان ردیفی خوب

 متوسط 98 زیر  کشت حبوبات 

 ضعیف 2 مراتع طبیعی با پوشش مناسب

 ضعیف 4 مراتع طبیعی با پوشش خوب

 متوسط 82 مراتع طبیعی با پوشش متوسط

پوشش جنگلی خوب   ضعیف 6 

 ضعیف 27 پوشش جنگلی متوسط

پوشش جنگلی خوب   متوسط 5 

 285 مجموع 
  

  SCSده از روش با استفا CNمحاسبه عدد منحنی 

، مقادیر نقشه ArcGISپس از همپوشانی نقشه کاربری اراضی و نقشه گروهای هیدرولوژیكی خاک در 

CN دست گون ها بهاستخراج گردید سپس با استفاده از میانگین گیری وزنی، مساحت وزنی هر یک از پلی

های هیدرولوژیكی و ای مناطق با گروهنیز بر CN( مقادیر شماره منحنی 3)جدول   SCSآمد. با توجه به جدول 

همان  CN  کاربری اراضی یكسان تعیین شد، سپس با ضرب کردن مساحت وزنی هر پلیگون به شماره منحنی

برای حوضه حاصل شد. این عدد برای حوضه  CN2پلیگون و مجموع گرفتن از حاصلضرب آنها عدد منحنی 

محاسبه شد و  CN3و  CN1به ترتیب  4و  3فرمول معادله آمد. سپس با استفاده از بدست  21/82عجب شیر 

( و با اعمال شیب متوسط حوضه اقدام به 5دست آمده با استفاده از معادله )به CNدر نهایت برای اصالح عدد 

اصالح یافت. برای برآورد ارتفاع رواناب  7/83اصالح شده صورت گرفت و به عدد  CN محاسبه عدد منحنی

های سینوپتیک روزانه سازمان باشد که از دادهساعته می 24(، نیاز به ارتفاع حداکثر بارش 2مطابق معادله )

اصالح شده، با جایگذاری  CNهواشناسی کشوراستفاده شده است. در ادامه،  پس از حاصل شدن عدد منحنی 

، معادله Rدر فرمول  S ساعته و عدد 24و در نهایت با استفاده از حداکثر بارش  1معادله Sاین عدد در فرمول  

متر محاسبه گردید. در نهایت با در نظر گرفتن میلی 05/93(، ارتفاع رواناب برای منطقه مورد مطالعه  2)

عنوان  باشد. که بهمیلیون متر مكعب می  15/54مساحت حوضه حجم تولید رواناب به دست آمد که برابر با 

میلیوتن  4با توجه به جریان پایه ورودی به سد، مقدار  .شودمیتوانایی رواناب سازی در حوضه در نظر گرفته 

مترمكعب در سال از آن به عنوان نفوذ جریانات سطحی در نظر گرفته شد که این مقدار به صورت ساالنه از 

ای، شود، همچنین حجم آب ورودی به سد قلعه چای طبق آماربرداری سازمان آب منطقهدسترس خارج می

میلیون  35/12باشد. با در نظر گرفتن تامین نیاز سد، تقریبا حجمی معادل با تر مكعب میممیلیون 8/37

مترمكعب در سال به صورت مازاد در دسترس می باشد. این مقدار در طول مسیر به مصارف کشاورزی رسیده و 

و همچنین بهینه گاها در برخی مقاطع به صورت تبخیر از دسترس خارج می گردد. لذا با ساماندهی رودخانه 

سازی مصارف کشاورزی میتوان از این مقدار در راستای توانمند سازی جریانات هدایت شده به سمت دریاچه 

 مند شد. بهره
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 نتیجه گیری  

 

در محاسبات هیدرولوژیكی و همچنین پایداری منابع طبیعی، به دست آوردن مقادیر رواناب ایجاد شـده  

می باشد. بر مبنای مقادیر به دست آمده می توان تصمیمات مـدیریت و اقـدامات   با دقت باال بسیار حائز اهمیت 

واقع گرایانه تری ارائه کرد. در این پژوهش بر اساس تصاویر ماهواره ای و همچنین ضوابط و روابط تعریـف شـده   

گر اقدام به محاسبه پتانسیل رواناب سازی محدوده حوضه عجب شیر شده است کـه نتـایج بیـان    FAOتوسط 

امكان توان بخشی بر جریان هدایت شده به سمت دریاچه می باشد. چرا که پس از تامین نیاز سـد قلعـه چـای،    

مقادیر مازاد را با توجه به بهینه سازی مصرف در کشـاورزی و بهـره بـرداری از جریانـات سـطحی و همچنـین       

 ره دریاچه ارومیه رساند.ساماندهی رودخانه و مسیل های منتهی به دریاچه ارومیه می توان به پیك
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ساعته در حوضه آبریز قره چای با استفاده  24 ناشی از حداکثر بارش (. بررسی رواناب1384ز. معروفی، ص. ) مریانجی، -

 . 95-. 83: (5)مجله پژوهش کشاورزی، .  GIS و کاربرد SCS از روش
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58. 

شماره های مختلف (. برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش1384ملكیان، الف. محسنی ساروی، م. مهدوی، م. ) -

 .315-324: 58منحنی )مطالعه موردی: البرز مرکزی(. مجله منابع طبیعی. 

  ه.صفح 424، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، 2جلد هیدرولوژی کاربردی (. 1390م. )مهدوی،  -

ر حوضه د SCS تعیین دبی حداکثر سیالب با استفاده از روش ترسیمی .(1380) لف.ا،حسینی .م،مهدوی .م، یزدانی -

 . 54جلد .مجله منابع طبیعی ایران .های کوچک
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