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ارزیابی فرایندهای هیدرولوژیکی با تحلیل دادههای اندازهگیری و مدلهای
شبیهسازی در حوزههای آبخیز استان گلستان
2

فرود شریفی* 1و سمانه اروندی

 1دانشیار ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران و  2دانشجوی دکتری آبیاری و
زهکشي ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری
تاریخ دریافت1931/70/70 :

تاریخ پذیرش1930/73/17 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور ارزیابي فرایندهای هیدرولوژیکي و ظرفیتهای آبي منطقه مورد بررسي و فراهم کردن ابزاری
برای برآورد آبدهي و شبیهسازی رفتار حوزههای آبخیز در استان گلستان به انجام رسید .با بررسي تعدادی از مدلها،
مدلهای شبیهسازی  SCS ،AWBM2002 ،SFBMو  ،ISDIپس از انجام اصالحات و تطبیق با شرایط ،انتخاب و در
سطح کل حوضههای دارای آمار بهکار گرفته شد .تحلیل نتایج مدلهای توسعه یافته ،پارامترهای مدل ،آستانه شروع
رواناب ،منحني تداوم جریان ،خط برف ،شاخصهای خشکیدگي جریان و شاخص دبي پایه ،تهیه و یا انجام شد .نتایج
پژوهش نشان داد که مدلهای مورد استفاده بهخوبي ميتوانند مجموع رواناب ،آب پایه و رواناب سطحي را در این
حوضهها شبیهسازی کنند و قادرند با اطالعات قابل دسترس پاسخ حوضههای فاقد آمار را محاسبه کرده و از قابلیت
خوبي در طراحي و پژوهش برخوردار باشند .نتایج بهدست آمده در برآورد آستانه شروع رواناب ،نشان داد که بیشترین
مساحت استان دارای آستانه شروع رواناب بین پنج تا  17میليمتر است .این محدوده آستانه شروع رواناب در گستره
 11/01درصد کل حوضههای استان است .هرچه آستانه شروع رواناب کمتر باشد ،نشان از قابلیت نفوذپذیری کمتر و در
نتیجه سیلخیزی بیشتر است ،در نتیجه اکثر پهنههای حوضههای استان مستعد سیلخیزی است .همچنین ،نتایج
نشان داد که باالترین مقدار آستانه شروع رواناب در حوضه بندرگز برابر با  27میليمتر بوده که دبي ویژه حداکثر
لحظهای آن برابر با  7/20متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع برآورد شد .کمترین مقدار آن نیز در حوضههای آزادشهر
و گنبد کاووس بهترتیب برابر با دو و چهار میليمتر بهدست آمده که دبي ویژه حداکثر لحظهای آن از  7/11در حوضه
گنبد کاووس تا  7/21متر مکعب برثانیه در کیلومتر مربع در حوضه آزاد شهر است .نتایج دیگر پژوهش نشان ميدهد
که از بین حوضههای مناطق مشابه ،حوضه پایاب قطورچای با مساحت  271/30کیلومتر مربع با دبي ویژه حداکثر
لحظهای  7/33متر مکعب برثانیه در کیلومتر مربع دارای بیشترین مقدار و حوضههای شور میاني با مساحت 90/22
کیلومتر مربع و حوضه خلیج گرگان با مساحت  231/12کیلومتر مربع در محدوده استان با دبي  7/73متر مکعب بر
ثانیه در کیلومتر مربع دارای کمترین دبي ویژه حداکثر لحظهای با دوره بازگشت  07ساله است .نتایج روابط بین آستانه
شروع رواناب با عوامل مورفو-اقلیمي نشان داد که آستانه شروع رواناب ،بیشترین همبستگي را با عمق بارش دارد .نتایج
حاصل از مدل خشکي نشان داد که در مرحله اعتبارسنجي مدل با ضریب همبستگي باال دبي را شبیهسازی کرده است.
واژههای کلیدی :بارش ،تبخیر ،رواناب،

SFBM ،SCS ،ISDI ،AWBM

___________________________
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مقدمه
برخي از فرایندهای هیدرولوژیکي بسیار پیچیده
بوده و نميتوان همه ویژگي و رفتارهای آن را شناخت.
با گسترش استفاده از رایانه ،شبیهسازی سامانههای
طبیعي رشد قابل مالحظهای یافته است .معموال
شبیهسازی با پیشبیني وضعیت هیدرولوژیکي و
برآورد مقادیر ،امکان بررسي و تجزیه و تحلیل عوامل
معادله بیالن آبي و پارامترهای چرخه هیدرولوژی را
فراهم ميکند.
روشهای متعددی برای تخمین مقادیر پارامترهای
فیزیکي موثر در معادله بیالن آبي نظیر بارندگي،
تبخیر ،نفوذ ،درجه حرارت وجود دارد .با وجود ارزش
بسیار زیاد دادههای مشاهدهای ،دستیابي به آنها
مستلزم صرف زمان طوالني اندازهگیری با دستگاههای
گران قیمت بوده و از سوی دیگر دادههای مشاهدهای
همواره در معرض تغییرات ایجاد شده بهوسیله انسان
در طبیعت هستند.
مدلسازی روابط بارش-رواناب از اقدامات مهم در
انجام پروژههای منابع آب است .رابطه بارش-رواناب
بهدلیل وجود خصوصیات متغیر زماني و مکاني حوزه
آبخیز و الگوهای زماني و مکاني بارش از پیچیدگي و
درجه غیر خطي باالیي برخوردار است .مدلهای
بارش-رواناب بر اساس میزان بازنمایي فرایند فیزیکي
تحت مطالعه ،به سه دسته فیزیکي ،مفهومي و جعبه
سیاه تقسیمبندی ميشود ( Hassanporو همکاران،
.)2710
سامانه حوزه آبخیز تنظیمکننده کمیت و کیفیت
چرخه آب است .مشکالتي که در عصر حاضر در این
چرخه پدیدار آمده ،هزینهای است که انسان بهدلیل
عدم شناخت صحیح این چرخه پیچیده و نیز نداشتن
برنامهریزی در طرحها به لحاظ ارتباط بین مدیریت
آب و تحوالت جوامع متحمل شده است .برای مدیریت
صحیح حوزههای آبخیز ،نیاز به اطالعات جامع و
کاملي از روشهای اجرایي و مدیریتي متفاوت است.
شناخت چرخه هیدرولوژی در مقیاس حوضهای برای
مدیریت حوضه ضروری به نظر ميرسد .مدلهای
هیدرولوژی برای مسائلي همچون توسعه و مدیریت
حوضه و ارزیابي منابع آب از اهمیت خاصي
برخوردارند ( Ebrahimiو همکاران.)2711 ،
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مدلهای شبیهسازی بارش-رواناب یکي از
روشهای تخمین رواناب و ابزاری مناسب برای بررسي
فرایندهای هیدرولوژیکي و ارزیابي منابع آبي است .دو
کاربرد مهم مدلهای بارش-رواناب ،پیشبیني سیالب
و شبیهسازی فرایندهای هیدرولوژیکي است (Gautam
و همکاران2771 ،؛  .)1330 ،Sharifiدر دهههای
گذشته مدلهای متعددی بهوسیله پژوهشگران ارائه
شده که معموال تعداد مدلهای ارائه شده در مناطق
مرطوب بیش از مناطق خشك و نیمهخشك بوده
است ،چون در مناطق خشك ،فقط دادههای ثبت شده
سیالبهای فصلي و ناگهاني موجود است ( Langو
همکاران .)1333 ،مزیت مدلهای شبیهسازی نسبت
به روشهای قدیمي تخمین رواناب ،نتیجه دقیقتر و
صرف زمان و هزینه کمتر است ( .)1301 ،Linselyهر
مدل بسته به ساده یا پیچیده بودن نیاز به یکسری
دادههای ورودی و خروجي برای واسنجي و نیاز به
یکسری دادههای خروجي مشاهدهای برای تحقیق
درستي ساختمان مدل دارد (.)1331 ،Telvari
 Hossinzadehو همکاران ( )2773بهمنظور پیش-
بیني خشکسالي هیدرولوژیکي رودخانه گاماسیاب با
شاخص خشکسالي جریان رودخانه ،از فرمول SDI
استفاده نمودند .بر اساس این پژوهش ،بیشترین
همبستگي بین دادههای  SDIدر دوره نه و  12ماهه
رخ داده معادل  7/300بوده که در سطح یك درصد
معنيدار گزارش شد .در پژوهش  Sharifiو
 )1333(Boydمدلهای بارش-رواناب سه پارامتره
 AWBMو  SFBدر استرالیا مقایسه و نتیجهگیری شد
که مدل  AWBMبهتر از مدل  SFBرواناب را شبیه-
سازی ميکند.
یکي از مهمترین شاخصههای هیدروژئولوژیکي که
در پژوهشهای مختلف بر آن تاکید شده ،شاخص
جریان پایه ( 1)BFIاست .شاخص جریان پایه ،یك
نسبت بدون بعد بوده که از نسبت دبي پایه به کل
رواناب برای هر مقطع زماني یا کل دوره آماری
بهدست ميآید .مشخصههای هیدرولوژیکي حوضهها
مانند جریان پایه ،یا سایر مؤلفههای جریان بهوسیله

Base Flow Index
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اندازهگیری و مدلهای . . .

دادههای
ارزیابي فرایندهای هیدرولوژیکي با تحلیل 

پارامترهای هیدروکلیماتولوژیکي و فیزیکي مختلف،
قابل برآورد است ( Nathanو .)1337 ،Mc Mahon
مشخصههای هیدروکلیماتولوژی عمدتا شامل
بارش ،دما ،تبخیر و تعرق است و عوامل فیزیکي شامل
پارامترهای فیزیوگرافي و ثابت حوضه بوده که ممکن
است ،پارامترهای زمینشناسي و خاکشناسي از
دیدگاه هیدروژئولوژی نیز مورد استفاده قرار گیرد .در
این میان ،شاخص  BFIبیانگر اطالعاتي در خصوص
مشارکت آبهای زیرمیني در آبهای سطحي است
که ممکن است تحت تاثیر زمینشناسي حوضه قرار
داشته باشد ( Nathanو .)1332 ،Mc Mahon
اطالع از رژیم جریان پایه برای مقاصد متعددی
مانند مدیریت منابع آب ،حفاظت بوم سازگانهای آبي،
تولید انرژی ،حمل و نقل و پیشبیني جریانهای
کمینه اهمیت دارد ( Cyrو همکاران .)2711 ،چنین
اطالعاتي در خصوص حوضههای فاقد آمار در دسترس
نیست ،بنابراین ،فرایند تحلیل منطقهای برای انتقال
روابط شاخص حوضههای دارای آمار به حوضههای
فاقد آمار مورد نیاز است (.)2719 ،BlÖschletal
اهمیت و نقش توپوگرافي زیرسطحي و
مشخصههای خاک ،از جمله رطوبت ،بافت و
نفوذپذیری بر جریان پایه و نقش آن به عنوان
پیشبیني کننده ،رطوبت و جریانهای زیرقشری در
نتایج پژوهشهای منتشرشده بهوسیله  Chaplotو
همکاران ( )2779به اثبات رسیده است.
تاثیر تغییرات اقلیمي و پارامترهای مربوط به ویژه
دما و تبخیر و تعرق واقعي بر روی جریان پایه و
اهمیت آن بهعنوان پیشبیني کننده بهوسیله Tague
و همکاران ( )2771و  Choiو همکاران ( )2773مورد
پژوهش قرار گرفته و به اثبات رسیده است.

30/

نتایج نشان داد که مدلهای شبیهسازی ،SFBM
 SCS ،AWBM2002و  ISDIبرای برآورد آبدهي و
شبیهسازی رفتار حوزههای آبخیز ،ميتوانند مورد
استفاده قرار گیرند .با بررسيهای بهعمل آمده تا کنون
مطالعات جامعي در خصوص بررسي و شبیهسازی
پارامترهای حوزههای آبخیز در کشور صورت نگرفته
است .لذا ،در پژوهش حاضر با استفاده از آمار و
اطالعات موجود ،از مدلهای یاد شده برای برآورد
آبدهي و شبیهسازی رفتار حوزههای آبخیز در استان
گلستان مورد استفاده قرار گرفت.
مواد و روشها
استان گلستان در قسمت شمالي کشور ،بین عرض
جغرافیایي ' 91˚ 97تا ' 91˚ 1شمالي و طول
جغرافیایي ' 09˚ 00تا ' 01˚ 22شرقي از نصفالنهار
گرینویچ واقع شده است (شکل  .)1این استان از شمال
به جمهوری ترکمنستان ،از غرب به استان مازندران و
دریای خزر ،از جنوب به استان سمنان و از شرق به
استان خراسان شمالي محدود ميشود .منطقه مورد
پژوهش در اقلیم مرطوب و نیمهمرطوب واقع است و
متوسط بارندگي این استان  931/9میليمتر است
(جدول  .)1استان گلستان با وسعتي معادل
 27390/03کیلومتر مربع  1/9درصد مساحت کل
کشور را داراست .از کل مساحت استان 21 ،درصد را
اراضي کشاورزی و  21درصد را جنگل و  09درصد را
مرتع تشکیل ميدهد .این استان با داشتن  21درصد
کاربری اراضي کشاورزی ،رتبه  9را در بین استانهای
کشور داراست .سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در
تولید ناخالص داخلي استان حدود  27درصد است.
 92/30درصد از جمعیت شاغل استان ،در بخش
کشاورزی است فعالیت ميکنند.

جدول  -1وضعیت منابع آب استان
شاخص

واحد

مقدار شاخص

متوسط بارندگي

میليمتر

931/9

کل آب حاصل از بارندگي
متوسط ساالنه آبهای سطحي استحصال شده
کل منابع آب سطحي قابل استحصال

2310
میلیون متر مکعب

میزان برداشت از منابع آب زیرزمیني
بهرهبرداری از منابع آب سطحي

173
1290
1107

درصد
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مجموع اراضي کشاورزی این استان حدود 117
هزار هکتار است .از کل اراضي کشاورزی استان 133
هزار هکتار را آبي  913هزار هکتار را دیم و 91
هزارهکتار را باغات میوه تشکیل ميدهد.
روش پژوهش ،شاخصها
شاخص نفوذپذیری :اگر گستره سنگهای نفوذپذیر
در حوضهای غالب باشد ،ميتوان انتظار داشت که
جریانهای با حجم باال و با دبيهای مربوط به تداوم
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جریان کوتاهمدت از آن تولید نشود ،اما دبيهای پایه
با تداوم جریانهای بلندمدت در آن قابل انتظار خواهد
بود .برای تعیین نفوذپذیری ابتدا مرز حوزههای آبخیز
تهیه و با نقشه زمینشناسي هم مقیاس منطبق شد.
واحدهای زمینشناسي از نظر نفوذپذیری با وزنهای
مختلف در پنج طبقه دستهبندی شد بهنحوی که عدد
یك به واحدهای با کمترین نفوذپذیری و عدد  17به
بیشترین نفوذپذیری اختصاص داده شده است.

شکل  -1نقشه موقعیت حوزههای آبخیز استان گلستان )(2710 ،Sharifi

شاخص دبی پایه وثابت افت هیدروگراف :از نظر
تاریخي تفکیك هیدروگراف جریان به اجزاء تشکیل
دهنده آن ،از دو منظر حائز اهمیت است :اول بهمنظور
کاربرد در روشهای تحلیل سیالب که تنها با مؤلفه
رواناب سطحي سر و کار دارند؛ دوم ،بهمنظور انجام
مطالعاتي که دبي پایه نقش منبع اصلي تأمین آب (از
قبیل مطالعات مربوط به توسعه روشهای مدیریت
حوضه و  .)...جداسازی جریان پایه به روش گرافیکي
اغلب زمان بر و غیر دقیق است و نتایج بهدست آمده
بهوسیله متخصصین مختلف یکسان نیست .روشهای
مبتني بر ردیابها دقیق و قابل اعتماد است ،ولي زمان
بر و مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است .روش-
های مبتني بر الگوریتمهای رقومي و فیلترینگ ،عالوه
بر سهولت و قابلیت تشخیص مناسب در دبي پایه،
حساسیت باالیي نسبت به پارامترها دارد .همچنین،
بهدلیل قابلیت اتوماتیكکردن ،مشکالت ناشي از عدم
همخواني نتایج تا حدودی برطرف شده است .بهدلیل

پیچیدگي و نامشخص بودن میزان واقعي مشارکت
دبي پایه در رواناب و همچنین ،هزینه بر بودن روش-
های مبتني بر ردیابها ،پژوهشگران بسیاری نسبت به
ارزیابي و مقایسه روشهای مختلف تفکیك
هیدروگراف جریان اقدام و الگوریتمهای رقومي
مختلفي را پیشنهاد دادهاند .این روش به وسیله
پژوهشگران مختلفي از جمله  Neffو همکاران در سال
2770؛  Ghanbarporو همکاران در سال 2771؛
 Welderufaelو همکاران در سال2717؛  Teimouriو
همکاران در سال  2711توصیه شده است.
شاخص منحنی تداوم جریان آب در رودخانه:
یکي از پارامترهای مهمي که در هیدرولوژی رودخانهها
مورد استفاده دارد ،منحني تداوم جریان ( )FDCیا
دبي کالسه است .این منحني از رسم تجمعي دبي
رودخانه نسبت به زمان بهدست ميآید .مثال اگر
متوسط دبي در هر روز از سال برای  910روز در
اختیار باشد و این دبيها بهصورت نزولي مرتب شوند،
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ميتوان تغییرات دبي و مدت تجمعي را در یك
دستگاه محور مختصات ترسیم کرد .هر یك از نقاط
منحني نشاندهنده تعداد روزهایي است که دبي
رودخانه مساوی یا بیشتر از مقدار دبي مربوط به آن
روزهاست .با توجه به این منحني ميتوان پارامترهای
زیر شامل دبي نرمال ،عادی و میانگین را بهعنوان
مشخصه رودخانه بهدست آورد.
دبي نرمال در حالت پرآبي مقدار آبي است که در
 31روز از سال دبي مساوی یا باالتر از آن است .دبي
نرمال در حالت کم آبي مقدار دبي است که در 203
روز از سال دبي مساوی یا باالتر از آن است .دبي عادی
مقدار دبي است که  112روز یا نیمي از روزهای سال
دبي مساوی یا باالتر از آن است .دبي میانگین از
حاصل جمع حجم آبي که از رودخانه عبور ميکند،
تقسیم بر زمان عبور ،بهدست ميآید .مثال اگر حجم
کل آب رودخانه در سال بر حسب متر مکعب بر ثانیه
تقسیم شود ،دبي میانگین بهدست ميآید (،Alizade
.)2772
شاخص  :APIشاخص ( APIشاخص بارش پیشین
) )(kرا ميتوان از روی دادههای تبخیر و تعرق یا
دادههای درجه حرارت محاسبه نمود .پژوهشهای
انجام شده ،نشان دادهاند که دادههای تبخیر و تعرق
در مقایسه با دادههای درجه حرارت همبستگي بهتری
را با روند کاهش رطوبت خاک نـشان ميدهند .امـا
استـفاده از دادههـای درجـه حـرارت بهدلیل سهولت
دسترسي ،آسانتر است )1309( Gray .با توجه به
مطالعات و پژوهشهای خود در حوضههای استرالیا
روابط زیر را برای بهدست آوردن  kبهصورت رابطه ()1
ارائه داد.
با توجه به تعاریف یادشده ،شاخص بارش پیشین
در واقع یك نمایش تقریبي از شرایط رطوبتي اولیه
خاک بوده و وضعیت کنوني رطوبت خاک حوضه را بر
اساس آخرین بارشها نشان ميدهد .با استفاده از مدل
 APIميتوان شروع رواناب را با توجه به شدت
بارندگي بهطور تخمیني محاسبه نمود .زماني که در
روش  APIبرای یك واقعه بهکارگرفته شود ،اندازه-
گیری بارش در دوره زماني روز قبل بهعنوان معیاری
بهعنوان رطوبت پیشین مورد استفاده قرار ميگیرد.
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روابط بسیار زیادی در رابطه با شاخص بارش
پیشین وجود دارد .در این پژوهش ،دو رابطه کاربردی
محاسبه شاخص بارش پیشین مورد استفاده قرار
گرفت .با استفاده از دو رابطه ( )1و ( )2برای حوضه
معرف ،محاسبات انجام و سپس بین هر دو شاخص با
تعداد روزهای پیشین یك ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش،
هفت 20 ،27 ،10 ،17 ،و 97روزه با رواناب کلیه
حوضهها همبستگي برقرار و نتایج مقایسه شد.
()1
APIi  a1P1 a2P2 at Pt
که در آن Pt ،ارتفاع بارش در  tروز قبل از بارش
به میليمتر at ،ضریب ثابت که بهصورت زیر است.
()2
at  kt
که در آن K ،ضریب ثابت کاهش رطوبت خاک که
مقدار آن بین  7/10تا  7/31است Linsley .و
همکاران ( )1333مقدار  APIرا برای  27تا  17روز و
اغلب  97روزه محاسبه کردهاند.
()9
APIi  KAPIi1  P
که در آن APIi ،مقدار  APIدر روز iامAPIi-1 ،
مقدار  APIدر روز قبل از روز iام Pi-1 ،ارتفاع بارش در
روز قبل از روز iام K ،ضریب کاهش رطوبت خاک و
 APIدر گام زماني روزانه محاسبه ميشود.
شاخصهای آستانه شروع رواناب و ضریب
رواناب :تخمین مشخصههای جریان در حوضهها به
چند روش ممکن است (از روشهای ساده ضریب
رواناب تا تجزیه و تحلیل فراواني جریان و تخمین
احتمال وقوع یك جریان خاص) .برآورد آستانه شروع
رواناب ،یکي از مهمترین عوامل در برآورد حجم و
شدت سیل محسوب شده و در پروژههای عمراني
محاسبه دقیق آن ميتواند منجر به صرفهجویي در
هزینه اجرایي و بهینه کردن ابعاد سازههای فني شود.
آستانه شروع رواناب ،مقدارحجم آبي است که پس از
آن رواناب آغاز ميشود .وقتي شدت بارش از ظرفیت
نفوذ خاک بیشتر باشد ،بارش مازاد (رواناب) پدید
ميآید .از سوی دیگر ،هر چه شدت نفوذ آب در خاک
بیشتر باشد ،مقدار رواناب تولید شده کمتر خواهد بود.
رواناب پاسخ سامانه رودخانهای حوضه به بارش است،
جریان رواناب بهعنوان بخش توسعه یافته سامانه
رودخانه دائم در قسمتهای با ظرفیت ذخیره پایین
خاک که در اثر نفوذ به کنارههای پستتر دره به سرعت
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اشباع ميشود ،در نظر گرفته ميشود .این رواناب
دیررس کانال توسعه یافته را از زیر تغذیه نموده ،در
حالي که بارش آن را از باال تغذیه مينماید .با تداوم
بارش ،رواناب سطحي از نواحي اشباع توسعه یافته
ایجاد ميشود.
شاخص خط برف :برای دستیابي به سطح برف ،از دو
روش درجه حرارت و تصاویر ماهوارهای استفاده مي-
شود .در روش اول ،درجه حرارت مناطق مختلف و
ایستگاههای موجود و گرادیان دمای ماهانه برای هر
منطقه تعیین و بر مبنای آن ،محدوده برف در هر ماه
استخراج شد .اگر دمای صفر درجه سانتيگراد مبنای
محدوده برف در نظر گرفته شود ،مناطقي را که در
دمای صفر درجه و یا زیر صفر درجه سانتيگراد قرار
دارند ،بهعنوان مناطقي که در آن نشست برف هست و
مناطقي را که دمای باالی صفر دارند ،ذوب برف
خواهند داشت .در روش دوم ،با استفاده از تصاویر
ماهوارهای بهویژه تصاویر مربوط به ،NOAA-AVHRR
مناطق پوشیده از برف ،مشخص شده ،با استفاده از
سامانه اطالعات جغرافیائي سطح آن استخراج ميشود.
اصوالً تصاویر ماهوارهای ،منطقه مورد مطالعه در یك
دوره زماني معین ،مثالً ماههائيکه احتمال نزول برف و
یا نشست وجود برف در سطح زمین است ،در یك
سال مشخص تهیه ميشود و مناطق نشست برف از
ذوب از هم تفکیك ميشوند و باالخره سطح پوشیده از
برف نسبت به کل سطح مورد مطالعه بهدست ميآید.
مدلها :مدلهای هیدرولوژی ،ابزاری مهم در مطالعه
فرایندهای هیدرولوژیکي حوضهها هستند .مدلهای
شبیهسازی بارش-رواناب ،یکي از روشهای تخمین
رواناب و ابزاری مناسب برای مطالعه فرایندهای
هیدرولوژیکي و ارزیابي ميباشند .مزیت مدلهای
شبیهسازی نسبت به روشهای سنتي ،نتیجه دقیقتر
و صرف زمان و هزینه کمتر است .در دهههای گذشته
مدلهای متعددی بهوسیله محققین ارائه شده است.
وقتي دادههای مناسب برای مدلهای پیچیده در
اختیار نباشد ،همیشه یك مدل سادهتر ترجیح داده
ميشود .با بررسي تعدادی از مدلها ،مدلهای شبیه-
سازی  SCS ،SFBM ،AWBM2002و  ،ISDIپس از
انجام اصالحات و تطبیق با شرایط ،انتخاب و در سطح
کل حوضههای دارای آمار بهکار گرفته شد.

جلد  ،11شماره 1931 ،1

مدل  :SCSمدل مشهور شماره منحني  SCSمدلي
تك پارامتری است که میزان بارش مازاد را بهعنوان
تابعي از بارش تجمعي ،پوشش گیاهي ،کاربری اراضي
و رطوبت قبلي خاک ارایه ميکند تا زماني که بارندگي
تجمعي مازاد بر جذب اولیه غلبه نکند و بارش مازاد
ایجاد نشود ،روانابي تولید نميشود .از تجزیه و تحلیل
نتایج چندین حوزه آبخیز آزمایشي کوچكSCS ،
رابطه تجربي بین تلفات اولیه ( )Iaو نگهداشت ویژه
( )Sرا بهصورت  S  0.2Iaارایه ميکند که این
مقدار تا  7/70 Sنیز قابل تغییر ميباشد.
در این روش ،که بر اساس مشاهدات متعدد در
حوضههای معرف و در اقلیمهای مختلف آمریکا بنا
شده است ،تعیین مقدار تلفات بهوسیله سرویس
حفاظت خاک آمریکا ( )1302پیشنهاد شده است.
اساس این روش ،بر این مبنا است که ارتفاع بارش
موثر ( (Peهمیشه کمتر و یا برابر با ارتفاع کل بارندگي
) (Pميباشد و همچنین ،نسبت مقدار واقعي تلفات
) (Faبرای یك بارش به حداکثر ظرفیت آن ) (Sبرابر
است با مقدار واقعي بارش موثر به مقدار کل بارش
منهای هدر رفت اولیه .این روش عليرغم محدودیت-
هایي که دارد ،ولي بهدلیل سهولت استفاده از آن،
بهطور گستردهای در حوضههای فاقد آمار برای پیش-
بیني رواناب بر اساس دادههای بارش مورد استفاده قرار
گرفته است.
مدل  :1AWBM2002مدل  AWBM2002یك مدل

بیالن آبي برای شبیهسازی بارش-رواناب است که
اولین بار بهوسیله  )1339( Boughtonارائه شد .این
مدل ،یك مدل سطوح جزئي جریان سطحي اشباع
است که از بارش روزانه و ساعتي و تبخیر متوسط
ماهانه برای محاسبه رواناب روزانه و ساعتي استفاده
ميکند .بهطور کلي ،دو تئوری بیانکننده مکانیزم
تولید رواناب وجود دارد.
• تئوری  :)1339( Hortonبر اساس این تئوری،
رواناب زماني پدید ميآید که شدت بارش از شدت
نفوذ بیشتر شود.

Area Water Balance Model

1
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• تئوری جریان سطحي اشباع :بر اساس این تئوری
( Hewlettو  )1310، Hibbertوقتي خاک از آب اشباع
شود ،رواناب پدید ميآید.
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جدول  2منعکس شده است.

مدل  :SFB1مدل  SFBتوسط بوتون ( )1313بهعنوان
نسخه ساده شده مدل  17پارامتری که پیشتر بهوسیله
او تهیه شده بود ( )1310 ،Boughtonارائه شد .این،
یك مدل ساده سه پارامتری است که در مبنای روزانه و
با استفاده از دادههای بارش روزانه و تبخیر و تعرق
پتانسیل عمل ميکند .پارامترهای مدل شامل ظرفیت
ذخیره سطحي ) ،(Sنفوذ از ذخیره سطحي به ذخیره
آب زیرزمیني ) (Fو دبي پایه ) ،(Bاست.
مدل  :ISDIمدل شاخص خشکي خاک  ،ISDI2یك
مدل مفهومي پیوسته شبیهسازی در فرایندهای عمل
کننده در حوزه آبخیز است که بهصورت روزانه عمل
ميکند .این مدل ،در پیشبیني رواناب سطحي ،پیش-
بیني رفتار حوضههای تحت توسعه و بسط آمار
(دادهها) ،در جاهایيکه پیشبیني و طراحي به آمار
دراز مدت نیاز دارد ،بهکار ميرود .این مدل را ميتوان
در حوضههای معرف یا حوضههای دارای ایستگاههای
اندازهگیری واسنجي و ارزیابي و نهایتا فرایندهای
هیدرولوژیکي و یا رواناب روزانه یا ماهانه را شبیهسازی
کرد و در حوضههای واسنجي شده برای پیشبیني
رفتار در شرایط تغییرات فرضي آینده در حاالت
مختلف و یا حوضههای مشابه بدون آمار بهکار برد.
نتایج و بحث
ویژگیهای هندسی حوضهها :مقایسه کلي شیب و
طول رودخانههای استان ،حکایت از شیب زیاد و طول
کم رودخانهها در منطقه مورد مطالعه دارد که در
شکل  ،2نشان داده شده است .ویژگيهای هندسي
نقش مهمي در عکسالعمل حوضه دارد .هیدروگراف
جریان سیل مخرب سال  1917که در شکل  2نشان
داده شده بیانگر اهمیت توجه به طبیعت حوضهها
دارد .ویژگيهای هندسي حوزههای آبخیز منطقه در

Soil Storage Infiltration Baseflow Modified
Soil Dryness Index

1
2

شکل  -2مقایسه شیب و طول رودخانههای استان با برخي
از رودخانههای دیگر جهان

شاخص نفوذپذیری :برای تعیین نفوذپذیری ،ابتدا
مرز حوزههای آبخیز تهیه و با نقشه زمینشناسي هم
مقیاس منطبق شد .واحدهای زمینشناسي از نظر
نفوذپذیری با وزنهای مختلف در پنج طبقه
دستهبندی شد ،بهنحوی که عدد یك به واحدهای با
کمترین نفوذپذیری و عدد  17به بیشترین نفوذپذیری
اختصاص داده شده است.
عامل زمینشناسی :با توجه به سازندهای
زمینشناسي ،با روش ارزشگذاری ،محاسبه عوامل
زمینشناسي صورت پذیرفت و سپس ارتباط عوامل
یاد شده و جریان پایه ( )BFIبهدست آمد.
برای تعیین مرز واحدهای زمینشناسي ،از نقشههای
 1:207777زمینشناسي پوشش کشور استفاده شد.
سپس ،در محیط  GISانواع سنگهای مختلف
حوزههای آبخیز دستهبندی شدند که انواع سنگهای
در جدول  ،9طبقهبندی شده است .تقسیمبندی
گروههای زمینشناسي که در جدول  9آمده،
نشاندهنده سنگهای اصلي است و انحصارا جزئیات
لیتولوژی را نشان نميدهد.
با توجه به مطالعات انجام شده در حوضههای
استان ،عوامل مرتبط با زمینشناسي بهدست آمد و
این عاملها ارزشگذاری شده و در جدول  3ارائه
شدهاند.

1931 ،1  شماره،11 جلد
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 ویژگيهای هندسي حوزههای آبخیز منطقه-2 جدول
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1/2

2/10

119/0

220/0

1320

1092

93/0

7/10

132

23/3

1/01

9311

992/1

1331

1121

21/3

7/19

123/9

10/2

1/03

2220

239/1

1201

1122

29

7/13

13/1

11/0

1/09

309

132/1

1103

1129

10

7/29

30/1

22/1

1/39

2110

290/1

1917

1032

3500
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، و همکارانSharifi( گلستان- حوضه مادرسو1917 مرداد21  هیدروگراف سیل مشاهده و محاسبه شده بر اساس شبیهسازی سیل-3 شکل
)2770  و2712
 انواع سنگهای مهم بهمنظور تعیین عوامل زمینشناسي-3 جدول
نمونههایي از واحدها مشابه در حوضههای مورد مطالعه

واحد سنگي حوضه

Conglomerate, pebbly sandstones

Conglomerates

نما
یه
G

Mudstone, siltstone, Strzelecki group

Sandstones

G2

Granadiorite, granite, diorite, aplite, adamellite, gabbro

Intrusive bodies. Granites7

G3

Basalt, trachyte, dolerite, volcanic, olivine

Basalts. Volcanic rocks

G4

Greywacke, shale, phyllite, mica schist, slate, argillite, jasper

Fine-grained
Sediments/metamorphic

G5

Gneiss, schists, pegmatite, schist-gneiss complex, schistose gneissic volcanics

Foliated metamorphics

G6

Rhyolite, quartz-feldespar, rhyodacite, porphyry, rhyodacite

Fine-grained igneous rocks

G7

Gravel, sand, clay, floodplain deposits, fan deposits, hill wash, scree, karstic limestones

Unconsolidated sediments

G8

1

اندازهگیری و مدلهای . . .

دادههای
ارزیابي فرایندهای هیدرولوژیکي با تحلیل 

01/

جدول  -4عوامل زمینشناسي و ارزشگذاری آنها
کد حوضه
100
111
101
109
1092
1121
1122
1129
1032

ارزش براساس
7
نفوذ
7/90
7/719
7/10
7
7/90
7
7
7/10

عامل زمینشناسي
61G8 , 32G5
66G8 , 23G5
99G8
43G8 , 29G2+G5
40G5 , 40G2+G5+G8
69G8
41G8 , 18G2+G5 , 13G5
38G8 , 34G5
27.5G8 , 26G5 , 19G2+G5+G8

ضریب افت رطوبتي خاک ( )kبود ،لذا ،اقدام به برآورد
این ضریب در کلیه حوضهها شد .بنابراین ،ضریب افت
رطوبتي خاک برای حوضه کسیلیان بهصورت ماهانه
در طول دوره آماری محاسبه شد (شکلهای  3و
جدول .)0

شاخص  APIدر حوضه معرف کسیلیان :برای
انجام این پژوهش ،از حوضه کسیلیان که از حوزههای
آبخیز معرف وزارت نیرو و معرف بخش مهمي از
منطقه مورد پژوهش است ،استفاده شد .از آنجا که
برای محاسبه شاخص بارش پیشین نیاز به محاسبه

1.2
1
0.8

k 0.6
0.4
0.2

ش
هري

ور

مر

دا د

ت ير

خر

دا د

ا
ف
رد
رو
يبه
رد
ين
شت
ماه

اس

فند

به
من

دی

آ

0

ذر

آب

م
هر

ان

شکل  -4وضعیت تغییرات ثابت کاهش رطوبت خاک در ماههای مختلف در حوضه کسیلیان
جدول  -5مقدار ثابت کاهش رطوبت خاک ماهانه برای حوضه کسیلیان
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

Kave

E ave

z

E

K

7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3
7/3

1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33

7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70
7/70

2
2
7/33
7/1
7/1
7/1
1/01
2/91
2/29
2/91
2/2
9/23

7/111
7/111
7/393
7/339
7/339
7/339
7/111
7/132
7/10
7/130
7/102
7/003
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جدول  ،1نتایج محاسبات همبستگي شاخص
بارش پیشین با رواناب در حوضه کسیلیان را نشان
ميدهد .ضرایب تبیین متوسط روزهای مختلف در این
حوضه ،حدود  19درصد را نشان ميدهد .بیشترین

جلد  ،11شماره 1931 ،1

تفاوت ضرایب تبیین مربوط به دو رابطه در شاخص
بارش  97روزه بوده و بیشترین ضریب تبیین (39
درصد) نیز مربوط به شاخص بارش پیشین  97روزه
است.

جدول  -6نتایج محاسبات همبستگي شاخص بارش پیشین با رواناب در حوضه کسیلیان
تعداد روزهای پیشین
1

2

3

4

5

6

7

10

15

20

25

30

ضریب تبیین ()R2

معادله همبستگي

Q  0.0177API  0.4243
Q  0.0177API  0.4243
Q  0.0186API  0.3891
Q  0.0185API  0.3862
Q  0.0176API  0.3678
Q  0.0171API  0.3616
Q  0.0164API  0.3539
Q  0.0153API  0.3468
Q  0.0156API  0.3406
Q  0.0139API  0.3339
Q  0.0156API  0.3224
Q  0.0132API  0.3165
Q  0.0165API  0.2911
Q  0.0135API  0.2871
Q  0.0168API  0.2586
Q  0.0126API  0.2527
Q  0.0154API  0.2164
Q  0.05 3 API  0.1774
Q  0.0122API  0.2346
Q  0.0085API  0.183
Q  0.0114API  0.2191
Q  0.0074API  0.1469
Q  0.0109API  0.2031
Q  0.0072API  0.089

7/00
7/00
7/17
7/17
7/17
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/12
7/11
7/13
7/12
7/11
7/19
7/13
7/10
7/11
7/12
7/31
7/19
*7/39
7/13

* حداکثر ضریب تبیین حوضه کسیلیان

شاخص دبی پایه و ثابت افت هیدروگراف :با
توجه به اینکه دو پارامتر شاخص دبي پایه ( ) BFIو
ثابت تخلیه روزانه دبي پایه ( )Kنماینده پاسخ حوضه
و شرایط خاص آن است ،بین مقادیر  Kو  BFIدر
حوضههای استانهای مناطق مرطوب و نیمهمرطوب
ارتباط مستقیم برقرار است .یعني آب پایه بیشتر ،ثابت
افت بیشتر و در نتیجه زمان بیشتری برای تخلیه نیاز
دارد .چنانکه مقدار  Kبا ضریبي معادل  1/9ضرب و
حدود  7/31از آن کم شود ،ميتواند تخمیني مناسب
از  BFIدر این مناطق یاد شده بهدست بدهد .شاخص

دبي پایه در حوضههای استان گلستان بین  7/0تا
 7/00در تغییر بوده و متوسط آن حدود  7/1است ،در
صورتي که پارامتر ثابت تخلیه روزانه دبي  7/313و در
حداکثر  7/330و رابطه معنيداری با  BFIندارد ،این
موضوع بهدلیل این است که اکثر رودخانهها در استان
دارای تداوم جریان نسبتا مناسبي هستند.
مدل  :ISDIنتایج نشان ميدهد که تفاوت دو مقدار
دبي ویژه مشاهدهای و برآوردی تقریباً  27میليمتر
بوده که این تفاوت بسیار کم بوده و در مرحله
واسنجي از ضریب همبستگي قابل قبولي برخوردار

اندازهگیری و مدلهای . . .

دادههای
ارزیابي فرایندهای هیدرولوژیکي با تحلیل 

است .در مجموع ،مدل در حوضه کسیلیان نتیجه
خوبي را ارائه داده است .روابط رگرسیوني و
هیدروگراف شبیهسازی شده دوره واسنجي در
شکلهای  0و  1ارائه شده است .نتایج اعتبارسنجي

09/

مدل در این حوضه ،در جدول  1قابل مشاهده است.
در مرحله اعتبارسنجي نیز مدل با ضریب همبستگي
باال ( 19درصد) دبي را شبیهسازی نموده که تفاوت دو
دبي مشاهدهای و برآوردی نیز کم است.
45

y = 0.4007x + 10.057
R2 = 0.4601

40
35

25
20
15

رواناب برآوردشده ()mm

30

10
5
0
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0

رواناب مشاهده شده ()m m

شکل  -5رابطه بین رواناب مشاهده شده و برآورد شده دوره واسنجي مدل در حوضه کسیلیان
60
y = 0.6044x + 6.7005
R2 = 0.6981
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شکل  -6رابطه بین رواناب مشاهده شده و برآورد شده دوره اعتبارسنجي مدل در حوضه کسیلیان

خط برف :برای دستیابي به سطح برف ،از دو روش
درجه حرارت و تصاویر ماهوارهای استفاده شد .در
روش اول ،درجه حرارت مناطق مختلف و ایستگاههای
موجود و گرادیان دمای ماهانه برای هر منطقه ،تعیین
و بر مبنای آن محدوده برف در هر ماه استخراج شد.
جدول  ،0حاوی اطالعات مساحت و پتانسیل خط برف
ماهانه در حوزههای آبخیز رده چهار استان گلستان
است.
مدل  AWBM2002و  :SFBMنتایج بهکارگیری
مدل  AWBM2002و مدل  SFBMبهعنوان مدلهای
رایانهای بیالن آبي برای شبیهسازی بارش-رواناب در
حوضههای مورد مطالعه ،مشتمل بر پارامترهای ثابت
فروکش جریان پایه ) ،(Kشاخص جریان پایه )،(BFI
ظرفیتهای ذخیره سطحي و سطوح متناظر با

ظرفیتها و سه پارامتر مدل  SFBMدر جدول  1ارائه
شده است.
مدل  SCSو استخراج  CNهر ماه :یك مقدار معین
 CNبرای نوعي خاص خاک و پوشش ،بدین ترتیب
حاصل ميشود که با رسم نقاط متناظر بر روی محور
مختصات ،محور افقي مقدار بارندگي و محور عمودی
رواناب با مقیاس یکسان و با برازش بهترین خط از بین
نقاط رسم شده منحني مربوطه ) (CNبرای خاک با
پوشش مشخص بهدست ميآید.
تعیین دقیقتر  CNبهدلیل پراکندگي نقاط در
اطراف حالت متوسط زیاد بوده و حد باال و پایین
پراکندگي نقاط به رطوبت پنج روز قبل خاک ارتباط
داده شده است .بدین ترتیب سه مقدار  CNبرای یك
خاک پیشنهاد شده است .دامنه تغییرات  CNکه یك

جلد  ،11شماره 1931 ،1
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مربوط به نواحي نفوذناپذیر است که کلیه مقادیر
بارندگي به رواناب تبدیل شود و مقدار نفوذ برابر با صفر
است.

عدد بدون بعد است ،بهطور کلي بین  97تا  177تغییر
ميکند CN .صفر مربوط به خاکي است که بارندگي،
هیچگونه روانابي در آن ایجاد نکند CN .برابر ،177

جدول  -7مساحت و ارتفاع خط برف ماهانه در حوزههای آبخیز استان گلستان
فروردین
اسفند
بهمن
دی

کد حوضه

مساحت

100

1310/2

1929/21

1030/10

2109/12

km2/1
1290

111

1331/00

1902/0

1331/31

9130/10

1031/39

101

1917/00

1211/31

1301/0

9239/3

3330/29

109

1100/11

1193/21

1173/10

9133/2

9970/0

1092

1300/19

1911/39

1127/39

2393/0

132/12

1032

1330/10

1903/31

1017/91

2371/70

1313/03

1121

1337/10

1901/09

1330/91

9133/11

9301/31

1122

1393/30

1911/91

1113/33

9191/21

2220/09

1129

1393/13

1910/10

1119

91913/0

301/31

1123

1391/21

1970/13

1107/09

9191/11

2393/02

1120

1317/00

1219/19

1130/10

9170/1

2231/23

1032

1210/10

1101/30

1100/11

9139/0

2131/33

3013

1313/19

1071/12

2310/03

9132/90

0719/00

3001

1071/11

1001/99

2301/92

9397/1

109/32

3003

1319/31

1097/11

2330/39

9371/90

1929/13

جدول -8پارامترهای واسنجي شده بهوسیله مدل  AWBMو پارامترهای بهینه مدل  SFBدر حوضه معرف کسیلیان و حوضههای استان
پارامترهای بهینه مدل AWBM

پارامترهای بهینه مدل SFB

کد حوضه

S

F

B

K

BFI

C1

C2

C3

Cave

A1

A2

A3

حوضه
کسیلیان

01/11

13/72

7/3

7/311

7/ 31

1

11

122

-

17/1

007/1

93/9

101

11/90

0/09

7/10

7/31

7/09

1/1

10/1

112/3

39

7/70

7/21

7/13

109

09/211

39/11

2/31

1/12

3/10

02/1

310/1

133/3

100

7/19

2/0

0/10

111

01/0

1/11

7/02

7/30

7/02

0/9

123/1

200/2

113/2

7/20

7/21

7/30

1121

07/31

9/33

7/19

7/30

7/01

0/00

113/99

937/20

223/99

7/23

7/23

7/02

1122

13/19

3/19

7/03

7/31

7/00

1/00

102/13

971/01

270

7/20

7/2

7/09

1129

03/03

9/93

7/01

7/33

7/10

0/20

101/0

970

131

7/21

7/90

7/91

1092

00/20

97/0

7/11

7/33

7/11

0

00

223

31

7/09

7/91

7/1

1001

03/99

13/32

7/30

7/33

7/09

3/10

117/10

370/10

222/99

7/92

/97

7/91

اندازهگیری و مدلهای . . .
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ارزیابي فرایندهای هیدرولوژیکي با تحلیل 

00/

شکل -7مقادیر  CNحوضه گلستان برای  12ماه سال

سطح بارش به مساحتي اطالق ميشود که در
هنگام اندازهگیری باران در یك نقطه ميتوان برای
اطراف آن نقطه تعمیم داد .در واقع هر بارش در هنگام
وقوع مساحتي را در بر ميگیرد که به آن سطح بارش
گویند .سطح بارش ،ثابت نیست و در طول مدت
بارش ،مرتب در حال تغییر است .برای اندازهگیری
سطح بارش ،باید تعداد زیادی بارانسنج در نقاط
مختلف وجود داشته باشد تا بتوان در هنگام وقوع یك
باران گسترش آنرا تخمین زد .در واقع وسعت بارش

مساحتي است که در یك زمان معین تحت ریزش قرار
ميگیرد (شکل .)1
بررسی آستانه شروع رواناب :نتایج این پژوهش،
نشان ميدهد که آستانه شروع رواناب بیشترین
همبستگي را با عمق بارش دارد که نمودار آن در
شکل  ،3آمده است .شکل  ،17نقشه طبقات آستانه
شروع رواناب در حوضههای رده هفت استان گلستان
را نشان ميدهد.

درصد ایام بارش در حوزه گرگان
50
45
40
35
30
20
15
10
5
0
16252

16251

16241

1622

161

کد زیر حوزه ها

شکل  -8تغییرات درصد ایام بارش در حوضه گرگان

شکل  -9همبستگي آستانه شروع رواناب با عمق بارش

مقادیر

25
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شکل  -11نقشه طبقات آستانه شروع رواناب در حوضهها

بهمنظور تحلیل دبي حداکثر لحظـه ای سـیالب بـا
دوره برگشت هـای دو تـا  07سـال در محـل خروجـي
حوضههای رتبه هفت ،آمـار و اطالعـات دبـي حـداکثر
لحظه ای و روزانه در محل ایسـتگاههـای هیـدورمتری
مورد استفاده قرار گرفت .بـدین منظـور ،ابتـدا آمـار و
اطالعــات جمــعآوری شــد و ســپس بــرای پــردازش،
داده های هواشناسي و هیدرومتری از محیط  DOSبـه
محیط نرمافزاری  Excelمنتقل شد.
با بررسي آمار و اطالعات دبي حـداکثر لحظـهای و
روزانه ،مشخص شد که در بعضي از ایسـتگاههـا ،دبـي
حداکثر لحظهای مشاهده شده از دبي حـداکثر روزانـه
مشاهده شده کمتر است .همچنین ،در برخي دیگـر از
ایستگاهها ،دبي حداکثر لحظهای و روزانه مشاهده شده
در ایستگاه پاییندست کمتر از ایستگاه باالدسـت بـود.
در این موارد ،آمار و اطالعاتي که دارای خطـا بـوده بـا
روشهای معمول اصالح و در صورتي که امکان اصالح
آن وجود نداشت ،در تحلیل دبـي حـداکثر لحظـه ای و
روزانه مـورد اسـتفاده قـرار نگرفـت (جـداول  3و ،17
.)2711 ،Porhemmat
نتایج برآورد آستانه شروع رواناب نشان داد که
بیشترین مساحت استان دارای آستانه شروع رواناب،
بین پنج تا  17میليمتر است .این محدوده آستانه
شروع رواناب در استان گلستان ،قریب  11/01درصد
کل حوضههای استان است.

بنابراین ،با توجه اینکه هرچه آستانه شروع رواناب
کمتر باشد ،نشان از قابلیت نفوذپذیری کمتر و در
نتیجه سیلخیزی بیشتر بوده ،اکثر پهنههای
حوضههای استان مستعد تبدیل بارش به رواناب است.
همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که باالترین مقدار
آستانه شروع رواناب در حوضه بندرگز برابر با 27
میليمتر است که دبي ویژه حداکثر لحظهای آن برابر
با  7/20متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع برآورد
شده است .کمترین مقدار آن نیز در حوضههای
آزادشهر و گنبد کاووس بهترتیب برابر با دو و چهار
میليمتر بهدست آمده که دبي ویژه حداکثر لحظهای
آن از  7/11در حوضه گنبدکاووس تا  7/21متر
مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع در حوضه آزاد شهر
است.
عالوه بر این ،نتایج پژوهش نشان ميدهد که بر
اساس دبي حداکثر لحظهای با دوره بازگشت  07ساله
که بهعنوان شاخص سیلخیزی حوضهها انتخاب شده،
 92/91درصد کل مساحت استان در وضعیت سیل-
خیزی نسبتاً کم قرار دارد .همچنین ،در استان ،کالس
شدت سیلخیزی خیلي زیاد و طغیاني وجود ندارد،
تنها کالس نسبتاً زیاد ،مساحتي حدود  271کیلومتر
مربع را به خود اختصاص داده است.
گروه خاک لیتوسل نیمهمرطوب گروه غالب خاک
حوزههای آبخیز ميباشد .در بررسي پارامتر
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زمینشناسي ،بیشترین مقدار برای عامل زمینشناسي
در حوضه عليآباد به مقدار  7/90بوده است.
نتایج مدل شاخص بارش پیشین در حوضه معرف
انتخابي (کسیلیان) نشان داد که ضرایب تبیین در این
حوضه مقادیر باالیي را نشان ميدهند .بیشترین تفاوت
ضرایب تبیین مربوط به دو رابطه در شاخص بارش 97

00/

روز بوده و بیشترین ضریب تبیین ( 39درصد) نیز
مربوط به شاخص بارش پیشین  97روزه است .نتایج
حاصل از مدل خشکي در این حوضه نشان داد که در
مرحله اعتبارسنجي مدل با ضریب همبستگي بسیار
باال ( 19درصد) دبي را شبیهسازی نموده که تفاوت دو
دبي مشاهدهای و برآوردی نیز کم است.

جدول  -9دبي حداکثر لحظهای در دوره بازگشتهای مختلف ،آستانه شروع رواناب و ضریب رواناب حوضههای رده هفت استان گلستان
کد حوضه
100
111
101
109
1092
1121
1122
1129
10329
11231
11232
11201
11202
11209
30131
30012
300392
300399
300332

دوره بازگشت

مساحت

)(m3s-1km-2

آستانه شروع
رواناب

ضریب
رواناب
c

7/20
7/71
7/72
7/79
7/73
7/1
7/73
7/1
7/79
7/72
7/70
7/79
7/73
7/70
7/73
7/71
7/70
7/1
7/73

)(km2

2

0

17

27

07

)(mm

1290/1
1173/31
3301/02
9201/23
132/12
9311/92
2220/11
309/73
1731/1
303/21
1133/31
010/22
133/11
113/91
0719/00
109/32
201/11
901/32
130/01

7/71
7/72
7/70
7/73
7/71
7/73
7/71
7/71
7/71
7/70
7/72
7/71
7/73
7/71
7
7/70
7/70
7/72
7/71

7
7/79
7/19
7/11
7/79
7/71
7/73
7/11
/19
7/1
7/72
7/71
7/73
7/10
7
7/10
7/19
7/79
7/72

7/71
7/70
7/10
7/23
7/70
7/70
7/11
7/23
7/11
7/10
7/73
7/19
7/71
7/2
7/71
7/2
7/10
7/70
7/79

7/72
7/71
7/21
7/9
7/71
7/73
/19
7/9
7/13
7/2
7/71
7/22
7/13
7/20
7/71
7/20
7/2
7/71
7/73

7/73
7/71
7/21
7/90
7/73
7/1
/11
7/90
7/23
7/20
7/71
7/20
7/11
7/91
7/71
7/91
7/20
7/70
7/70

0
0
3
0
0
1
2
0
0
27
1
1
0
0
12
12
9
1
1

جدول -11حجم کل جریان ساالنه با دوره بازگشتهای مختلف در محل ایستگاههای هیدرومتری منتخب
کد
ایستگاه

نام ایستگاه

طول

عر ض

حجم کل جریان ساالنه با دوره بازگشتهای مختلف (میلیون متر مکعب)
2

0

17

10

20

177

12-739

نهارخوران

03-21

91-31

10

13

21

22

23

21

12-790

آققال (پهلویدژ)

03-20

90-71

301

139

113

113

309

1111

12-721

رامیان

00-71

90-71

32

01

11

13

00

11

12-719

لزوره

00-29

90-19

11

13

177

173

112

121

12-710

پس پشته

00-21

90-17

10

33

171

119

129

131

12-710

نوده (خرمالو)

00-11

90-79

03

13

30

177

171

110

12-770

تمر

00-23

90-21

31

19

01

09

03

13

12-713

اراز کوسه

00-71

90-19

131

203

210

230

910

900
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مطالعه خط برف ،نشان داد که حداکثر خط برف
در فروردین ماه در ارتفاع  9397متری و حداقل آن
در بهمن ماه در ارتفاع  1193متری است .خط
ماندگاری برف در این ماه نسبت به سایر ماههای سرد
سال در پائینترین ارتفاع قرار دارد.
حوضه معرف کسیلیان ،منطقهای با اقلیم معتدل
مرطوب است که بیش از  10درصد وسعت حوضه را
جنگل تشکیل ميدهد و شیب متوسط حوضه 11/3
درصد است .مناطق با کمترین نفوذپذیری و ظرفیت
ذخیره شش میليمتر به مساحت  0/1کیلومتر مربع
( 17/1درصد از سطح حوضه را اشغال ميکند)،
مناطق با نفوذپذیری متوسط و ظرفیت ذخیره 11
میليمتر به مساحت  99/1کیلومتر مربع ( 07/1درصد
از سطح حوضه را اشغال ميکند) و مناطق با
نفوذپذیری حداکثر و  122میليمتر ظرفیت ذخیره به
مساحت  21/9کیلومتر مربع ( 93/9درصد از سطح
حوضه را اشغال ميکند) است .این حوضه ،نسبت به
بقیه حوضهها ،باالترین ظرفیتهای ذخیره را در
سطوح  A2 ،A1و  A3دارد.
نتایج دیگر پژوهش ،نشان ميدهد که از بین
حوضههای مشابه ،حوضه پایاب قطورچای با مساحت
 271/30کیلومتر مربع با دبي ویژه حداکثر لحظهای
 7/33متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع دارای
بیشترین مقدار و حوضههای شور میاني با مساحت
 90/22کیلومتر مربع و حوضه خلیج گرگان با مساحت
 231/12کیلومتر مربع در محدوده استان با دبي 7/73
متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع دارای کمترین
دبي ویژه حداکثر لحظهای با دوره بازگشت  07ساله
است.
با توجه به اینکه هر چه آستانه شروع رواناب در
مدل برآورد بارش رواناب  AWBMکمتر باشد ،نشان
از نفوذناپذیری بیشتر و در نتیجه سیلخیزی بیشتر
دارد ،مقدار آستانه شروع رواناب در حوضه گرماب برابر
با شش میليمتر است که دارای کالس شدت سیل-
خیزی نسبتاً زیاد است .در حوضه یادشده ،بیشترین
سطح ( 11/32درصد مساحت) به کاربری زراعت دیم
و مرتع فقیر اختصاص دارد ،به گونهای که 93/00
درصد از مساحت حوضهها را زراعت دیم و 31/31
درصد آن را مراتع فقیر در بر دارد .متوسط شیب وزني
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در حوضه گرماب برابر با  19/73درصد و اختالف
ارتفاع وزني آن برابر با  313متر است .بنابراین ،با
توجه به مجموع خصوصیات حوضه ،کاربری اراضي
مهمترین پارامترهای تأثیر گذار بر شدت سیلخیزی
هستند.
نتیجهگیری
بهدلیل محدودیت امکان اندازهگیری دبي جریان
در زمان و مکان ،استفاده از مدلهای هیدرولوژیکي
ميتواند ابزاری برای پیشبیني و تخمین باشد که به
تصمیمگیری مناسب در مدیریت منابع آب سطحي
کمك خواهد نمود .در این راستا ،پژوهشهای انجام
شده ،بسیاری از پیچیدگيهای فرایند بارش-رواناب را
روشن کرده است .شناخت روابط بارش و رواناب و
همچنین ،اطالع از توزیع زماني و مکاني بارش و
شناخت اثر آن روی دبي رودخانه از مواردی است که
مدیران را در مدیریت صحیح منابع آب در یك حوزه
آبخیز کمك ميکند.
بسیاری از مناطق جهان از جمله بخش وسیعي از
کشور ،مستمرا مواجه با تغییر کاربری و با محدودیت
منابع آب روبهرو هستند .در این مناطق ،بارش معموالً
ناچیز و نامنظم است و تغییرات شدید مکاني و زماني
دارد .عالوه بر این ،زمان ریزش نزوالت جوی همسو با
نیازها نیست که این عامل تاثیر زیادی بر مدیریت منابع
آب دارد .شناخت هیدرولوژی این حوضهها الزمه
شناخت و تشخیص آسیبپذیری آنها به تغییرت آتي
است .بدیهي است که از مهمترین موضوعات ضروری،
مدیریت موثر منابع آب سامانة پشتیباني تصمیمگیری
و ابزارهای مدلسازی است.
استان گلستان با وسعتي معادل 27390/03
کیلومتر مربع ،قریب  1/9درصد مساحت کل کشور را
داراست .متوسط بارش استان حدود  012/0میليمتر
(با حداقل  903/3و حداکثر  129/3میليمتر) است که
بهطور متوسط  17/01میلیارد متر مکعب و معادل 2/1
درصد بارشهای کل کشور در این استان فرو ميریزد.
این استان در مجاورت بزرگترین دریاچه جهان
(دریای خزر) که دارای طولي حدود  1220کیلومتر و
عرض متوسط حدود  927کیلومتر است ،واقع شده
است .مساحت کلي دریای خزر نزدیك به  391هزار
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کیلومتر مربع بوده و  197رودخانه ،ساالنه حدود 977
کیلومتر مکعب آب را وارد این دریاچه ميکنند.
در این استان ،بر اساس اطالعات موجود میزان
مصارف آب از منابع آب سطحي و زیرزمیني ،در سال
پایه  1911-13معادل  1117/721میلیون متر مکعب
است که در نظر است تا سال  1373به 1393/191
میلیون متر مکعب بالغ شود .از این میزان101/32 ،
میلیون متر مکعب مربوط به منابع آب سطحي و
 1710/311میلیون متر مکعب مربوط به منابع آب
زیرزمیني است .سطح زیرکشت محصوالت زراعي و
باغي استان در سال پایه مطالعات (میانگین چهار سال
منتهي به  )1910-11معادل  930910/2هکتار بوده
که با توجه به اراضي قابل کشت آبي ،نشان ميدهد که
حدود  917102/1هکتار پتانسیل خاک در این استان
وجود داشته که در شرایط کنوني عمدتاً تحت پوشش
فعالیتهای زراعي و باغي دیم قرار دارند که در صورت
تامین آب در برنامه بلندمدت بخشي از این اراضي
قابلیت تبدیل به کشت آبي خواهند داشت.
عالوه بر این ،وجود منابع قابل توجه آب و خاک
شور از ظرفیتهای بالقوه دیگر استان تلقي ميشود.
بارش نزوالت آسماني در استان ،ساالنه حدود 17/01
میلیارد متر مکعب است که بر اساس تجزیه و تحلیل
اطالعات حوضه معرف (کسیلیان) حدود  20درصد آن
تحت عنوان تلفات تبخیر در ایام بارش به آتمسفر
برميگردد .اگر راندمان آبیاری  30درصد باشد و با
لحاظ سطح زیرکشت نیاز آبي ناخالص حدود 1/1
میلیارد متر مکعب است (برای حدود  917هزار هکتار
کشت زراعي و باغي با توجه به نیاز آب) .به عبارت
دیگر ،حدود  19/0درصد از نزوالت آسماني پس از
کسر تبخیر برای تولید محصول آبي استفاده ميشود.
با توجه به سطح زراعت دیم در استان (حدود 931
هزار هکتار) ،حتي اگر میزان مصرف معادل زراعت آبي
منظور شود ،نهایتا  20درصد از نزوالت آسماني بعد از

03/

کسر تبخیر به مصرف تولید رسیده و  00درصد بقیه
با مدیریت بهتر قابل استحصال و بهکارگیری متناسب
با نیاز و پایداری زیست بوم خواهد بود .بهعبارت دیگر،
تولیدات آبي و دیم کمتر از  13درصد کل نزوالت
آسماني را مورد استفاده قرار ميدهند .در حال حاضر
در استان گلستان منابع آب شور سطحي ،زیرزمیني و
دریاچهای قابل توجهي وجود دارد .این منابع حاوی
عناصر بسیار ارزشمند معدني نظیر ید ميباشند که
ارزش افزوده باالیي تولید ميکنند .عالوه بر این،
ميتوان با توسعه کشت گیاهان هالوفیت زمینه توسعه
دامپروری و بهرهوری مناسب از ظرفیتهای منطقه را
بهنحو بهتری فراهم کرد.
سیلخیز بودن بیش از  17درصد از عرصهها در
این استان و میزان کم آستانه شروع رواناب (بین پنج
تا  17میليمتر) و پر شیب بودن ( 20درصد)
رودخانهها و طول کوتاه (کمتر از  277کیلومتر) آن تا
تخلیه به دریای خزر ،با اقدامات مناسب در کاهش
رواناب سطحي و تعدیل رژیم جریان ،امکان افزایش
ظرفیت آبي استان فراهم ميشود .پژوهشهای
تکمیلي در امکان کاهش فرصت و میزان تبخیر و
مشخص کردن نحوه افزایش ظرفیتهای آب و خاک و
تولید در استان با توجه به وجود منابع آب شور در
دسترس توصیه ميشود.
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه بخشــي از نتــایج طــرح پژوهشــي
پژوهشــکده حفاظــت خــاک و آبخیــزداری بــا کــد
 13-23-23-3710-377771اســت کــه بــا حمایــت
معاونت علمي و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـه انجـام
رسیده است .بـدینوسـیله از حمایـتهـای مـالي ایـن
معاونــت و پشــتیباني پژوهشــکده حفاظــت خــاک و
آبخیزداری سپاسگزاری ميشود.
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Abstract
This research was carried out to evaluate the hydrological processes (rainfall, runoff,
evaporation, infiltration, etc.), study the water capacity and provide a tool for estimating
discharge and simulating the behavior of watersheds in Golestan Province. After
examining a number of simulation models, the SFBM, AWBM2002, SCS and ISDI
were selected and adjusted to the local conditions. Data from 15 catchments and a
representative watershed were used to calibrate the models. The results such as,
simulation parameters, runoff threshold, flow duration curve, snow line, flow recession
curve, and base flow index are provided and analysed. Results showed that the models,
can well simulate the runoff, and are able to estimate response of ungauged catchments,
and form a good capability for design and research. In more than 61.5% of the area,
after a rainfall of five to 10 mm, runoff generates, hence it was concluded that most of
the basins are susceptible to flooding. Also, the highest threshold value in the Bandar
Gaz Basin is 20 mm, with a maximum specific discharge of 0.27 m3km-2. The lowest
value was obtained in Azadshahr and Gonbad-Kavoos Basins, respectively, equal to two
and four mm, with a specific instantaneous flow rate of 0.16 in the Gonbad-Kavo Basin
to 0.26 m3km-2 in the basin no. 171. Also, the highest threshold value in the Bandar Gaz
Basin was 20 mm, with a specific maximum discharge of 0.27 m3km-2. Among the
basins of the similar areas, the Delour Qotorchai Basin with an area of 45.2 km2 with a
maximum specific discharge of 0.49 m3km-2, the highest and middle Shor basins, with
an area of 37.22 km2 and Gorgan Bay with an area of 299.26 km2 with a discharge of
0.04 m3skm-2. The results of the relationship between the thresholds of runoff with
morpho-climatic factors indicated that the runoff threshold has a good correlation with
precipitation. The results of the dryness model showed that the model with a high
correlation coefficient (83%) simulated the discharge.
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