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 معرفی هیدرولوژی، گردش آب در طبیعت
  هیدرولوژی تعريف

علم مطالعه آب است که در مورد  به معني وسيع کلمه ، که اصل کلمه آن ريشه يوناني دارد،شناسي هيدرولوژي يا آب

واژه هيدرولوژي از نظر عملي به مطالعه نحوه . کند ، در طبيعـت بحث مي هـاي و نحـوه توزيـع آب پيدايش، ويژگي

هاي خاک و  هاي موجود در کره زمين و گردش آن در طبيعـت و تحـوالت آن در سطح زمين و بين اليه پيدايش آب

هـاي آب با محيط و  در اين علم خواص فيزيکي و شيميايي و واکنش. شود خار اتالق مي، جامد، ب در سه حالت مايع

 علوم  نظير هاي ديگر اين علم با شاخه. گيرد رابطه متقابل آن نسبت موجودات زنده نيز مورد بررسي قرار مي

انيک سيالت و هيدروليک مک ،احتماالت شناسي، آمار و خاک شناسي، شناسي، زمين اقيانوس شناسي، اقليم هواشناسي،

هاي عملي آن بيش از  هاي آن براساس تجربه بنا شده، لذا جنبه اصوال هيدرولوژي علمي است که پايه. ارتباط دارد

هاي متعددي  بدليل گستردگي موضوع مسائل هيدرولوژي، اين علم به شاخه. هاي نظري آن توسعه يافته است جنبه

  :عبارتند از شده است که بندي تقسيم

، (Limnology)شناسی   درياچهيا لیمنولوژی  ،(Hydrometeorology) هواشناسی و آب يا هیدرومتئورولوژی

های  آب هیدرولوژی يا ژئوهیدرولوژی ،(Glaciology)شناسی  يخچال ،(Cryology) شناسی يخيا  کرايولوژی

علم  :(Hydrography)هیدروگرافی  ،(Potamology) شناسی رودخانهيا  پوتامولوژی، (Geohydrology) زيرزمینی

سنجی  يا آب هیدرومتری، مطالعه وضعيت و خصوصيات فيزيکي آب بخصوص در رابطه با مسائل کشتيراني

(Hydrometry) :سنجی اقیانوس ،گيري آب علم اندازه (Oceanography)، شناسی اقیانوس (Oceanology).  

اما به آنها هيدرولوژي گفته  ،دهند در طبيعت مورد بررسي قرار ميهاي مختلف آب را  اين علوم هر کدام به نحوي جنبه

اي است که از هواشناسي شروع شده و با عبور از جنگل، زراعت،  در واقع هيدرولوژي يک علم بين رشته. شود نمي

م هيدرولوژي يک عل. گردد شناسي ختم مي شناسي و هيدروليک سرانجام به اقيانوس مرتعداري، خاکشناسي، زمين

به آن قسمت از علم  .هاي نظري آن است تر از جنبه آن بمراتب مهم تجربيهاي  نبوده و جنبه (Pure Science)محض 

چون کاربرد . شود گفته مي( Applied Hydrology)تأکيد دارد، هيدرولوژي کاربردي  یملمسائل عهيدرولوژي که بر 

. هاي فني مهندسي است سازي و ديگر رشته کشاورزي، مهندسي، سد،  هاي هيدروليک علم هيدرولوژي بيشتر در زمينه

گاهي . شود نيز گفته مي (Engineering Hydrology)لذا به آن به جاي هيدرولوژي کاربردي، هيدرولوژي مهندسي 

يا  (Scientific Hydrology)دارد که به آن هيدرولوژي علمي  علمی سائلماوقات مطالعات هيدرولوژي تأکيد بر 

توان گفت که هيدرولوژي به دو بنابراين مي. گردد اطالق مي (Computational Hydrology) هيدرولوژي محاسباتي

هاي آکادميک  شود، که در مورد اول فقط به جنبه بندي مي تقسيم هیدرولوژی علمی و هیدرولوژی عملیشاخه عمده 

مطالعه فرايندهاي ، آب منابع تخمين : مسائلي مانندهيدرولوژي عملي به  ولي در  .شود هيدرولوژي پرداخته مي
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مسائل زيست محيطي مانند  و مطالعه خصوصيات آب در طبيعت ،ها با يکديگر بارندگي، تبخير، رواناب و روابط آن

   .شود پرداخته مي خشکسالي يا سيل

تعيين آبدهي و ميزان آن  ،ها طغيانها يا  محاسبه سيالب ،تعيين ظرفيت مخزن :کاربرد هیدرولوژی در مهندسی عمران

 هاي آبي ها بر سازه اثرات متقابل امواج طغيان ،هاي مختلف در زمان

 (Hydrological Cycle)چرخه آب يا سیکل هیدرولوژی 

چرخه آب يا سيکل هيدرولوژي که همان گردش آب در طبيعت است مفهومي است مربوط به مسير حرکت آب در 

 ٣هاي مختلف است که در  اي از حرکات و حلقه هيدرولوژي، يک چرخش ساده نيست بلکه مجموعهسيکل . کره زمين

توده يا  سپهر آب) ، هيدروسفر(زمين اطراف شکل گازي پوششيا  هواسپهر يا جو) از کره زمين يعني اتمسفر بخش 

چرخش آب در  .يردگ صورت مي (پوشش سخت رو به زمينيا  سپهر سنگ)و ليتوسفر (آب موجود در سطح زمين

کيلومتر آن در اتمسفر و  ٦١گيرد که  کيلومتر صورت مي ٦١اي به ضخامت تقريبي  ها و در اليه داخل و بين اين بخش

 . تنها يک کيلومتر آن در داخل ليتوسفر قرار دارد

تبخير شده و وارد بدين ترتيب که آب از سطح درياها و خشکي . اي است بدون ابتدا و انتها سيکل هيدرولوژي چرخه

گردد و سپس دوباره بخار آب موجود در جوّ طي فرايندهاي گوناگون به صورت نزوالت جوّي به سطح  اتمسفر مي

به سطح زمين  نيا قبل از رسيد: حالت روبرو شوند ٣نزوالت جوي ممکن است با . ريزد زمين يا روي درياها فرو مي

گردند، يا در سطح  جا تبخير و به هوا باز مي مستقيماً از همان ، که بعداً(برگاب)توسط شاخ و برگ گياهان گرفته شوند 

شود که  نفوذي نيز يا بطور موقت در خاک ذخيره مي  آب. کنند و يا در خاک نفوذ مي (رواناب)شوند  زمين جاري مي

ها و يا  م از طريق چشمهدهد که سرانجا گردد و يا منابع آب زيرزميني را تشکيل مي سپس در اثر تبخير به هوا بر مي

در تمام اين موارد آب با تبخير و بازگشت مجدد به . گردد در سطح زمين ظاهر مي اًها مجدد تراوش به داخل رودخانه

مراحلي را که در اين چرخه اتفاق مي افتد به صورت خالصه زير  .کند اتمسفر، چرخه هيدرولوژي را تکميل مي

 : توان نشان داد مي

گيرش   ،(Precipitation)تشکيل بارش و نزوالت جوي  ،(Condensation)بخار و تشکيل ابر و سپس تراکم و تقطير 

روناب ،  (Depression storage)ذخيره گودالي يا بازداشت سطحي ،  (Infiltration) نفوذ ،  (Interception) يا برگاب

 Deep) نفوذ عمقي،  (Inter flow) اي  جريان بين اليه،  (Soil moisture) رطوبت خاک ،  (Surface runoff) سطحي 

percolation)  ،هاي آب زيرزميني سفره (Ground water)  ، تبخير (Evaporation)  ، تعرق (Transpiration)  

زمين گاه به سطح  شود و هيچ مقداري از بارش که توسط پوشش گياهي حوضه ذخيره شده و سپس تبخير مي :برگاب

در واقع برگاب بخشي از بارندگي است که در مجاورت سطح زمين به وسيله پوشش گياهي ذخيره شده يا . رسد نمي
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عوامل . آيد رسد و باالخره در نتيجه تابش اشعه خورشيد، به صورت تبخير در مي گاه به زمين نمي شود و هيچ جمع مي

 بزرگ ،باد وزش سرعت ،آن شدت و بارش نحوه ،رويش فصل ،ياهگ تراکم ،گياه سن، گياه نوع:  مؤثر در مقدار برگاب

  گياه برگ بودن کوچک يا

هاي گود سطح زمين حوضه  ، قسمت هاي کوچک و بزرگ ، بخشي از باران است که چاله منظور از چاالب :چاالب

حوضه آبريز را فرا هاي کوچک و شيارهاي موجود در اراضي کشاورزي  ها، گودال آبريز و يا مسير نهرها و رودخانه

در واقع اين حجم آب حاصل از . شود گيرد و بعضاً تبخير يا به داخل زمين نفوذ کرده و هرگز به رواناب تبديل نمي مي

شود و اگر مازاد بارندگي وجود  در آغاز بارندگي، ابتدا برگاب ذخيره حاصل مي. کند ، در سطح جريان پيدا نمي بارش

حال اگر شدت بارش از شدت نفوذ بيشتر باشد، پس . کند و سپس شروع به نفوذ نمايد پر ميها را  داشته باشد، چاالب

شود که تداوم بارش  در حين بارش تبخير نيز حاصل مي. يابد ها، آب در سطح خاک جريان مي از پر کردن چاالب

  آبريز حوضه شيب و وسعت ،آبريز حوضه طبيعت: عوامل مؤثر بر چاالب دو نکته هستند. گردد جبران مي

، چاالب افزايش و  شود و همچنين با کاهش شيب حوضه البته با افزايش وسعت حوضه ميزان چاالب نيز بيشتر مي

 .يابد سرعت جريان رواناب کاهش مي

کند،  هاي کره زمين ريزش مي ميليمتر بارندگي که بطور متوسط در هر سال روي خشکي ٥١١بطور کلي از مجموع 

ميليمتر  ٦٩١از مقدار بقيه . کند به اتمسفر برگشت مي بصورت تبخير و تعرق مجدداً( درصد ١١)آن ميليمتر از  ١١٥

در ( ها درصد بارندگي ٦٣)ميليمتر  ٦٦٢گردد و  ها مي بصورت رواناب مستقيم وارد رودخانه( ها درصد بارندگي ٢٢)

ها و  يني نيز سرانجام از طريق چشمههاي زيرزم آب. دهد هاي زيرزميني را تشکيل مي کند که آب خاک نفوذ مي

 است ميليمتر ٣٠٣ معادل جمعاً زمين کره در ها رودخانه جريان بنابراين. شوند مي ها هاي زيرزميني وارد رودخانه جريان

گردند که با تبخير و وارد شدن به  ها و يا کويرها مي سرانجام وارد درياها، درياچه اي رودخانه جريان .(٦٦٢+٦٩١)

و تبخير ( ميليمتر ٣٠٣)اي  شود جمع رواناب رودخانه بطوريکه مشاهده مي. گردد سيکل هيدرولوژي تکميل مي اتمسفر

 (١١٥+٣٠٣=٥١١. )معادل همان مقدار بارندگي است (ميليمتر ١١٥)و تعرق 

واقع در . شود گاه به رواناب تبديل نمي مقدار آبي که هيچ: (Hydrological Obstruction)تلفات هیدرولوژی 

هاي کوچک سطح زمين مقداري  شود و همچنين چاله هاي گياهي منطقه جذب مي مقداري از آب باران توسط پوشش

توان بعنوان  را مي نفوذ. شوند و به آن تلفات هيدرولوژيکي گويند دارند که در نهايت تبخير مي آب را در خود نگه مي

دهنده آن در طبيعت  چرخه آب و اجزاي تشکيل .شود ر نميچون بصورت رواناب ظاه ،تلفات هيدرولوژيکي بيان کرد

 .در شکل زير قابل مشاهده است
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 بیالن يا موازنه آبی در چرخه هیدرولوژيکی 

 .کند مقدار آب موجود در کره زمين هميشه ثابت است و آب يک سيستم بسته هيدرولوژيکي را در طول زمان طي مي

مانند )هاي کوچک  اما در کارهاي معمولي هيدرولوژي، سيکل جهاني آب مورد نظر نبوده و سروکار ما بيشتر با سامانه

هايي به صورت باز عمل  چنين سامانه. است که فقط در قسمتي از چرخه هيدرولوژي قرار دارند( هاي آبريز حوضه

 : رابطه ساده زير برقرار است (O) ها از آن و خروجي (I) ها کنند، که بين مقدار آب ورودي به آن مي

(٦)  I – O = ∆S 

 :آيد بدست مي ٢افتد، معادله  اگر بخواهيم بدانيم اين تغييرات در چه بازه زماني اتفاق مي

(٢) I (t) – O (t) = ∆S (t) 

I (t) : ،سرعت جريان ورودي به سيستمO (t) : ،سرعت جريان خروجي از سيستم∆S (t) : تغييرات آب در سيستمميزان 

 :به صورت زير است ٢فرم رياضي يا ديفرانسيلي معادله 

(٣) dI/dt – dO/dt = dS/dt 

dI/dt : ،تغييرات زماني دبي وروديdO/dt : ،تغييرات زماني دبي خروجيdS/dt :تغييرات زماني ذخيره آب در سيستم 

ترين معادله در هيدرولوژي است و در  ترين و مهم معروف است، که ساده معادله اساسی هیدرولوژيکبه  ٣معادله 

با توجه به نوع سيستم حوضه آبريز، هر يک از اجزاي معادله فوق . گيرد محاسبات بيالن آب مورد استفاده قرار مي

 :مثال. ممکن است داراي چندين بخش باشد

(4) P R G E TS 

P = بارش، R  =رواناب، G  =جريان آب زيرزميني، ET  =تبخير و تعرق، S∆  = تغييرات ذخيره 

جريان ورودي و خروجي از يک مخزن با هم برابر است و هيچ تغييري در حجم آب مخزن اتفاق مقدار    t0در زمان

مقدار آن  به حداکثر رسيده و سپس  t1بعد از اين زمان دبي ورودي افزايش پيدا کرده و در زمان. (dS/dt = 0)افتد  نمي

مقدار آن به  t2نيز با سرعتي کمتر افزايش يافته و در زمان  Q(t)زمان دبي خروجي  به دنبال آن هم .کند کاهش پيدا مي

، که محل تالقي دو منحني ورودي و خروجي است، مقدار آبي که از t2در زمان . يابد حداکثر رسيده و سپس کاهش مي

دبي ورودي همواره از دبي خروجي  t2تا زمان  .شود ت که وارد مخزن ميشود برابر مقدار آبي اس مخزن خارج مي

سرانجام اين دو منحني در پايان بازه زماني  .بيشتر است، اما از اين زمان به بعد دبي خروجي بيشتر از دبي ورودي است

شکل زير  .شود هم برابر مي باجريان ورودي و خروجي مقدار    t0بار ديگر همديگر را در انتها قطع کرده و مانند زمان 

 .است 4توصيف گرافيکي معادله 

 :aشکل 

 :bشکل 
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 ٦٣٠)متر  ميلي ٦٣٠٠کيلومتر مربع است ميانگين ساالنه بارندگي  ٢١٠٠در يک حوضه آبريز که مساحت آن  :1مثال 

حساب کنيد . ثانيه برآورد شده است برمترمکعب  ٣٠و متوسط جريان خروجي از حوضه در طول سال ( متر سانتي

مقدار . شود از حوضه خارج مي( جريان زيرزميني)تعرق و نفوذ -مقدار تلفات آبي را که مجموعاً بصورت تبخير

درصدي از بارندگي که )متر است؟ ضريب رواناب  شود چند سانتي رواناب سطحي که به رودخانه اين حوضه وارد مي

  چقدر است؟( دشو به رواناب سطحي تبديل مي

کيلومترمربع که در باالدست  ١١مقدار بارندگي قابل انتظار طي دو ماه از سال در يک حوضه آبريز به مساحت  :2مثال 

 ٢٠تعرق و  –متر آن صرف تبخير  ميلي ٥١ شود تصور مي. شده متر پيش بيني ميلي ٢١4قع شده است يک سد مخزني وا

مقدار رواناب؟ اگر مصرف سرانه هر نفر براي . نفوذ کرده و بقيه جاري و وارد مخزن گردد کمتر به داخل خا ميلي

  ماه تامين خواهد شد؟ ٢ليتر آب باشد با اين رواناب نياز آبي چند نفر به مدت  ٦١٠شرب و بهداشت در روز 

کيلومتر مربع پخش  ٥معادل مترمکعب بر ثانيه وارد مخزن يک سد شده و در مساحتي  ١/٣جرياني با شدت  :1تمرين 

 متر افزايش پيدا کند چه مدت زمان الزم خواهد بود؟ سانتي ٦٠براي آن که سطح مخزن به اندازه . شود مي

 هواشناسی با رابطه و هیدرولوژی

اي به عوامل هواشناسي آن ناحيه بستگي دارد که خود از روي موقعيت جغرافيايي  هاي هيدرولوژيکي هر ناحيه ويژگي

به همين دليل قبل از ورود به مباحث هيدرولوژي ضرورت دارد که . گردد شناسي هر منطقه تعيين مي وضعيت زمينو 

 . با عوامل آب و هوائي آشنائي حاصل شود
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پذيرد از  اي از هوا که در باالي سطح زمين واقع شده و تحوالتي که در آن صورت مي اليه: (Atmosphere)اتمسفر

 . مهمترين عوامل مؤثر بر وضعيت هيدرولوژيکي است 

 ٣٥)درصد حجم هواي اطراف زمين را دو گاز ازت  ٩٩. هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است: ترکیب جو زمین

در مقياس جهاني بطور متوسط يک درصد حجم . دهند تشکيل مي( درصد حجمي ٢٦تقريباً )و اکسيژن ( درصد حجمي

 چرا؟ .بيشترين مقدار بخار آب در اليه مجاور سطح زمين است. دهد خار آب تشکيل مياتمسفر را ب

 

اما آنچه در هيدرولوژي به عنوان مبنا . هاي مختلف بررسي کرد توان از ديدگاه ساختار جو را مي :ارتفاع و ساختار جو

جو يا اتمسفر زمين تا ارتفاع حدود  .است (Thermal Stratification)بندي دمايي يا حرارتي  پذيرفته شده است، اليه

 .تشکيل شده است ،صفحه بعد ، طبق شکلکيلومتري از چهار بخش ٦٦٠

حائز اهميت  (کيلومتر ٦٦ضخامت متوسط ) کيلومتر ٦4-٦٠از نظر هيدرولوژي فقط اليه تروپوسفر به ضخامت حدود 

چون تغييرات دما و جابجائي بخار آب و در واقع چرخه طبيعي آب يا سيکل هيدرولوژي در اين بخش از  .است

 .درصد از وزن اتمسفر هم در همين اليه متمرکز است ٣١افتد و در حدود  اتمسفر اتفاق مي

ه حرارت از گيري درج براي اندازه. باشد درجه حرارت شاخصي از شدت گرما مي: (Temperature)درجه حرارت 

هاي هواشناسي معموال روزانه دو بار درجه حرارت قرائت و ثبت  در ايستگاه. شود استفاده مي يا ترمومتر دماسنج

شود که  ه به تدريج از دماي هوا کاسته مياگر از سطح زمين به طرف باال صعود کنيم، مشاهده خواهد شد ک. شود مي

انبساط  ،کم شدن دانسيته بخار آب ،ع گرما که در اين مورد سطح زمين استدور شدن از منب: داليل عمده آن عبارتند از

   هوا بدليل کم شدن فشار 
o
C = (

o
F – 32) (5/9) 

وجود بخار آب در . شود صورت بخار در هوا وجود دارد، رطوبت گفته ميه به مقدار آبي که ب: (Moisture)رطوبت 

بخار آب بخش . گيرد باشد، که در اثر تبخير و تعرق صورت مي هوا مياتمسفر به دليل انتقال آب از سطح مرطوب به 

، اما نقش بسيار مهمي در بيالن گرما و (درصد حجمي 4تا  ٠)دهد  بسيار کوچکي از ترکيبات جو را تشکيل مي

 .شود يگيري م سنج يا سايکرومتر اندازه معموالً رطوبت هوا به وسيله رطوبت. هاي مختلف جوي بر عهده دارد پديده

در هيدرولوژي  .باشد مي تغييرپذير ووزن بخار آب در واحد حجم هواست : (Absolute Humidity)رطوبت مطلق 

 (واحد مترمکعب. )کاربرد زيادي ندارد
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پذيري  خاصيت ثابت. وزن بخار آب در هر واحد وزن هواي مرطوب است: Humidity) (Specific  رطوبت ويژه

 (گرم بخار آب بر گرم هواي مرطوب يا گرم بر کيلوگرم هواي مرطوب: واحد. ) دارد بيشتري نسبت به رطوبت مطلق

شود، منظور  وقتي از رطوبت نام برده مي. هيدرولوژي کاربرد زيادي دارددر :  (Relative Humidity)نسبی  رطوبت

 .اصلي همان رطوبت نسبي است
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مقدار آب : عبارتست از  (W)آب قابل بارش  .شود نيز استفاده مي آب قابل بارشبراي توصيف رطوبت از پارامتر 

اگر اين ارتفاع را . از هوا که ارتفاع آن از سطح زمين شروع و تا نقطه مشخص ادامه داشته باشد موجود در ستوني

شار بين و اختالف ف( gr/kgبر حسب ) qهاي مختلفي در نظر بگيريم که متوسط رطوبت ويژه هر اليه  مرکب از اليه

 :آيد باشد، آب قابل بارش از رابطه زير بدست مي( بار بر حسب ميلي) p∆ها  باال و پايين اليه

 

متر  ١4٠٠متري و تا ارتفاع  ١٠٠مقادير دما، فشار هوا و فشار بخار از سطح زمين به طرف باال به فواصل  :3مثال 

 ارتفاع آب قابل بارش در اين ستون از هوا؟مطلوبست محاسبه (. جدول زير)گيري و ثبت شده است  اندازه

 

 

 :آب قابل بارش

فشار اتمسفر در . کند زمين اعمال مي باشد، فشاري را بر سطح اتمسفر زمين به علت وزني که دارا مي :باد و فشار هوا

هايي در مدارات  سلولرسد سيستم فشار در کره زمين به صورت  به نظر مي .باشد بار مي ميلي ٢/٦٠٦٣وضعيت متعارف 

( درجه ٣١تا  ٢١)بدين ترتيب که در هر دو نيمکره شمالي و جنوبي در مدارات متوسط . مشخص توزيع شده باشد

نوارهاي کم فشار  .مراکز پرفشار وجود داشته و بين اين دو باند پرفشار يک نوار کم فشار در حوالي استوا وجود دارد

تغيير فشار در سطح کره زمين تنها به دليل دما نبوده، بلکه عوامل ديگري . داردديگري نيز در نواحي زيرقطبي وجود 

کمربندهاي فشاري در سطح  به دليل وجود .ها و درياها در سطح کره زمين نيز در آن دخالت دارند مانند توزيع خشکي
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آيد، که باعث جريان هوا يا باد از مراکز پرفشار به سمت  به وجود مي بادکره زمين الگويي از حرکت هوا به صورت 

 . شود فشار مي مراکز کم

شود که خصوصيات آن از نظر  توده هوا به حجم بسيار وسيعي از هواي اتمسفر گفته مي: (Air mass) هوا های توده

از نظر اندازه، يک توده هوا ممکن است سطحي معادل . درجه حرارت و رطوبت، در جهات افقي يکنواخت باشند

 . هزارها کيلومترمربع داشته باشد و ارتفاع آن نيز بالغ بر چندين ده کيلومتر باشد

نمايند، مرز دو توده سطحي خواهد  برخورد مي که دو توده هوا با خصوصيات مختلف با هم هنگامي: (Front)جبهه 

. اين مرز را جبهه يا خط گسستگي گويند. بود که در دو طرف آن دما، رطوبت و فشار تفاوت چشمگيري دارند

آيند، بزرگترين نقش را در توليد نزوالت جوي هر منطقه  ها به وجود مي هايي که از برخورد آن هاي هوا و جبهه توده

 :شود که عبارتست از هاي مختلف تشکيل مي هاي هوا جبهه بسته به حرکت توده .برعهده دارند

  (Cold Front)و جبهه سرد  (Warm Front) جبهه گرم

 

شود که  اگر يک توده هواي گرم روي زميني که قبالً هواي آن سرد بوده است جريان پيدا نمايد، گفته مي :جبهه گرم

 .يک جبهه هواي گرم در حال آمدن است

 .شود در آن هواي گرم توسط هواي سرد جابجا مي وضعيتي است که: جبهه سرد

منظور . ترين پارامتري است که بطور مستقيم در سيکل هيدرولوژي دخالت دارد بارندگي مهم :(Precipitation)بارش 

شود تا  هوا تشکيل مي از زماني که قطرات باران در .شود از بارندگي کليه نزوالت جوي است که به سطح زمين وارد مي

 به که هنگامي اما .شتر در قلمرو علم هواشناسي استکه بي دده هايي رخ مي رسد، پديده موقعي که به سطح زمين مي

آب شيرين در  تهيه منبع بارندگي،. آيد مي حساب به هيدرولوژي سيکل نهاده ترين اساسي عنوان به رسيد، زمين سطح

وجود محيط  -٦ :رسد عامل اساسي، الزم و ضروري به نظر مي ٣بارش وجود براي تشکيل هر نوع . هاست خشکي

 هاي باران  نمو يا رشد دانه -٣، تبديل بخار به مايع يا جامد -٢ ،اشباع
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از نظر . ميليمتر متغير است ١/٠تا  ٦/٠معموالً قطر باران از . ترين اشکال ريزش است باران از مهم :(Rain)باران 

 : هيدرولوژيکي، خصوصيات باران به شرح ذيل است

گيري بر حسب ميليمتر  مقياس اندازه. گيرند اين مقدار را بر حسب ارتفاع ريزش بارش اندازه مي :شمقدار بار( الف

 . است

 . طول مدت زماني که ريزش باران ادامه دارد :تداوم بارش( ب

که از تقسيم ارتفاع بارش در مدت زماني که اين . گردد ارتفاع ريزش در زمان تعيين مي بر حسب :شدت بارش( ج

 (mm/hمثال ). شود ارتفاع ريزش اتفاق افتاده است، حاصل مي

 :(hyetograph) هايتوگراف( د

 :(mass curve of rainfall) بارش يا منحني جرمي منحني تجمعي( ه

 

 

طح صاف براي اساس ارتفاع آب جمع شده در يک سبر ،به هر نوعي که باشد ،بارشمقدار  :گیری مقدار بارش اندازه

گيري را دچار عدم  گيري مقدار بارش مشکالت زيادي وجود دارد که اندازه در اندازه. شود يک مدت معين بيان مي

 : مهمترين اين مشکالت عبارتند از .کند قطعيت مي

گيري بارش نسبت به سطح  هاي اندازه کوچک بودن سطح دستگاه ،گيري حرکت مغشوش هوا در اطراف دستگاه اندازه

  .شود نقطه براي رفع اين مشکل موضوع تراکم مناسب شبکه بارسنجي مطرح مي
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بارانگار يا  :که عبارتند ازگيرند  گيري باران مورد استفاده قرار مي هاي هواشناسي دو نوع دستگاه براي اندازه در ايستگاه

  .(Non-Recording Rain Gauge) يا ساده سنج غير ثبات بارانو  (Recording Rain Gauge) ثباتسنج  باران

 .ها ساعتي تعبيه شده است لذا در اين دستگاه. کند دستگاهي که مقدار باران را نسبت به زمان ثبت مي :سنج ثبات باران

بندي است  داراي يک ظرف درجه. دهد زمان نشان نميمقدار باران را مستقيماً نسبت به : يا ساده سنج غیر ثبات باران

سنج ثابت  دهد اما باران سنج معموال کل بارش در يک روز يا يک ماه را نشان مي اين باران. شود که باران در آن جمع مي

 .مدت مد نظر است براي مواقعي است که مقدار باران در کوتاه

نصب شوند که  يها وجود  دارد  بايستي در محل سنج اران توسط بارانگيري ب با توجه به مشکالتي که در مورد  اندازه

نقطه ساختمان با  لندترينبه طوري که ب. هاي بلند قرار گيرند از ساختمان ردو :مثالً. کمترين خطا را داشته باشند

در محل گود و يا  .ختان بلند باشدردور از د. درجه داشته باشد ٣٠اي کمتر از  ـهي مجاور محـل نصـب زاوي ديوارها

اي تعيين شود که در ارتفاعاتي باشد  ها است که بايد به گونه محل مناسب اين ايستگاه. ه قرارنگيردطقمرتفع در يک من

ها هم بايد در محلي باشد که امکان آمارگيري  ضمنا محل اين ايستگاه. ها ايستگاه وجود ندارد که در حال حاضر در آن

ر امنيتي هم با مشکلي ظيروي انتظامي و نظاير آن که از ند، مثال در حوالي روستا، پاسگاه نها ممکن باش روزانه از آن

 . مواجهه نباشد

هواشناسي در خصوص  هاي يکي از محاسباتي که معموال در گزارش :سنجی ها در يک شبکه باران تعداد ايستگاه

با توجه به درجه دقت تخمين باران  ،تعيين تعداد مطلوب ايستگاه ،شود سنجي مي ها در شبکه باران کفايت تعداد ايستگاه

 : شود زير استفاده مي تجربي باشد که از رابطه مي ،در يک سطح
N = (Cv / E)

2
 

N : ها سنج بارانتعداد ،Cv :هاي موجود  اساس ايستگاه ضريب تغييرات آمار بارندگي منطقه بر 

E : سنج بيشتر باشد، مقدار  هر چه تعداد باران) بارندگي منطقهدرصد اشتباه مجاز در تخمين ميانگينE  کمتر خواهد

 (بود

 .سنج قبالً نصب شده باشد در صورتي مي توان از اين فرمول استفاده کرد که در حوزه مورد نظر تعدادي ايستگاه باران

 :شود هاي موجود، به صورت زير محاسبه مي براساس بارندگي ساالنه ايستگاه Cvمقدار 

 صورت به کدام هر در ساالنه بارندگي مقدار و موجود هاي ايستگاه تعداد براساس (P) ساالنه بارندگي متوسط( الف

 (ها تعداد ايستگاه:  n. هاي موجود مجموع بارندگي ساالنه در ايستگاه: P∑)   P = ∑P / n   .شود محاسبه ميزير 

P: شود ها محاسبه مي متوسط مجذورات بارندگي ساالنه ايستگاه( ب
2
 = ∑P

2
 / n    

 :انحراف معيار( ج
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 :شود حال ضريب تغييرات از فرمول زير محاسبه مي

 

 

ايستگاه اندازه گيري وجود دارد که متوسط بارندگي ساالنه در اين  4در حوضه آبريز يک رودخانه تعداد  :4مثال 

درصد اشتباه مجاز ميانگين  ٦٠اگر بخواهيم با حداکثر .  ميليمتر است ١4٠و  4٠٠و  ١٢٠و  ٥٠٠ترتيب ايستگاهها به 

گاه اضافي ديگر ، در اين صورت چند ايست بارندگي را در اين حوزه تخمين بزنيم چه تعداد ايستگاه بايد داشته باشيم

 بايد تأسيس گردد؟

سنج وجود دارد که بارندگي نرمال  باران ٣در اين حوضه . کيلومترمربع است ٦٠٣٥وسعت يک حوضه آبريز  :2 تمرين

.  درصد تخمين بزنيم ٦٠اگر بخواهيم بارندگي در سطح حوضه را با خطاي کمتر از . ها به شرح زير است ساالنه در آن

آيا اين امکان . يد نصب کرد، اين باران سنجها را در کجا با(در صورت نياز)سنج ديگر الزم خواهد بود  چه تعداد باران

 وجود دارد که بتوان بارندگي حوضه را با صفر درصد تخمين زد؟ 

 

 :(Point Rain fall) ای بارش نقطه

طرح پروژه اين آمار را . دهد سنج در منطقه گزارش مي اي مقدار آمار بارندگي است که يک ايستگاه باران بارش نقطه

معموالً براي تعيين شدت و ساير خصوصيات . ساليانه تهيه نمود ماهيانه، فصلي و ياتوان به شکل روزانه، هفتگي،  مي

 . گردد اي استفاده مي بارندگي از بارش نقطه

 :(Areal Rain fall) ای منطقه بارش

هاي  روش . هاي موجود در يک منطقه و حوزه است اي ميانگين بارندگي گزارش شده ايستگاه منظور از بارش منطقه

روش چند ضلعي تيسن  ،(Arithmatical Average) روش ميانگين حسابيبه صورت  اي برآورد بارش منطقه

(Thiesson Polygon Method) روش خطوط همباران وMethod)  ( Isoheytal باشد مي. 

پر خطاترين  تواند اي، ميانگين حسابي است و از اين رو مي ترين روش تخمين باران منطقه ساده :حسابی میانگین روش

 . توان از اين روش استفاده نمود آيد، مي که در ذيل مي ،روش هم باشد و تنها در شرايط خاص
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 ،بايست استفاده نمود را مي( نسبتاً يکنواخت)هاي يکنواخت  بارندگي ،بايست مسطح و هموار باشد منطقه مي

توان در  هاي خارج از حوضه را نمي سنج باران ،گيرندبايست در فواصل نسبتاً مساوي از يکديگر قرار  ها مي سنج باران

 . نظر گرفت

 :شود در اين روش از رابطه زير استفاده مي

 
به دليل وجود . ميانگين ارتفاع بارندگي در منطقه است Pها و  ارتفاع بارندگي ثبت شده در ايستگاه Pnتا  P1که در آن 

پستي و بلندي و تغييرات مکاني بارندگي، نتايج حاصله از اين روش چندان رضايت بخش نبوده و تنها مزيت اين 

 . روش سادگي عمل است

 به را حوضه روش اين در. است حسابي ميانگين روش از تر کامل روش اين :(Thissen) تیسن ضلعی چند روش

که هر ايستگاه جداگانه در يک زير حوضه قرار  ، به طوري کنيم مي بندي تقسيم( حوضه زير) کوچکتر حوضه چند

توانند مورد  هاي مجاور مي هاي داخل حوضه و در صورت وجود، ايستگاه بنابراين در اين روش کليه ايستگاه. گيرد مي

خاصيت اين . ها بطور يکنواخت توزيع نشده باشند سنج رود که باران ياين روش در مناطقي به کار م. استفاده قرار گيرند

ها، اثرات ناشي از توزيع  گيرنده هر يک از ايستگاه روش اين است که با تعيين وضع نسبت به سطوح در بر

 . شود ها کاسته مي سنج يکنواخت باران غير

تعيين محل حوضه و محل استقرار  ،(توپوگرافي)جغرافيايي هاي  تعيين محل حوضه با استفاده از نقشه :نحوه ترسیم

که ضلعي، ضلع ديگر را قطع نکند،  هايي حاصل شود، بطوري ها را به هم وصل نموده تا مثلث نقاط ايستگاه ،ها ايستگاه

شود که هر کدام  هايي حاصل مي ها چند ضلعي با امتداد عمود منصف ،کنيم سپس عمود منصف اضالع را رسم مي

. و  A2و  A1 ترتيب به ضلعي، چند هر به مربوط مساحت اگر. ها خواهد بود يانگر سطح تحت پوشش يکي از ايستگاهب

باشد، در اين صورت متوسط  Pnو . . . و  P2و  P1نيز  ضلعي چند داخل هايايستگاه در بارندگي مقادير و Anو . . 

 :آيد بارندگي منطقه  از فرمول زير بدست مي

 
هاي جديد  ضلعي سنجي سبب ايجاد چند هر نوع تغيير در شبکه باران : های اين روش عبارتند از ترين محدوديت عمده

 ها  ضلعي دقت و مهارت در ترسيم چند .عدم امکان انعکاس اثرات بارش کوهستاني. گردد ديگري مي

اقليمي آن سبب تغييرات شدت هاي زيادي است و شرايط  درمناطقي که داراي پستي و بلندي :همباران خطوط روش

گردد، دو روش فوق نتايج رضايت بخشي نخواهند داشت و در اين صورت از روش خطوط همباران  بارندگي مي

خط همباران مکان هندسي نقاطي است که مقدار بارندگي آن براي يک دوره مشخص بارش يکسان . شود استفاده مي
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اگر در يک منطقه که مرزهاي آن و محل .  است(  ارتفاع هم)تراز  رسم خطوط همباران مشابه رسم خطوط هم. باشد

هايي از منطقه  شوند و مساحت يابي خطوط همباران ترسيم مي ها مشخص است با استفاده از عمل درون استقرار ايستگاه

و . . . و  P2و  P1 ها و متوسط بارندگي نيز در اين مساحت Anو . . . و  A2و  A1 شود، که بين خطوط همباران واقع مي

Pn شود که  باشد، مقدار متوسط بارندگي در منطقه از فرمول زير محاسبه ميA باشد ها مي مجموع مساحت . 

  
اي که مشخص شده است به روش ميانگين حسابي  در حوضه شکل زير مقدار متوسط بارندگي را در حوزه :١  مثال

 . چند ضلعي تيسن و خطوط همباران محاسبه کنيد، (رياضي)

 
 :حل
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اين ( تداوم معين)فراواني وقوع يک بارش با مدت معين منظور از  :(Frequency of Occurance)وقوع  فراوانی

. توان انتظار داشت که بارشي مشابه با آن رخ دهد، است است که در يک دوره زماني معين طور متوسط چند بار مي

 ٢هاي  مرتبه باران 4سال  ٢٠اگر در طول مدت . ميليمتر يا بيشتر را در نظر بگيريد ٦١ساعته با مقدار  ٢ان مثال يک بار

 ٢شود که فراواني وقوع باران  بوده است، در اين صورت گفته مي مترميلي ٦١اي رخ داد که مقدار باران به اندازه  ساعته

 . سال است ٦٠٠بار در  ٢٠سال يا  ٢٠ بار در 4، مترميلي ٦١ساعته با مقدار 

تعداد سالهايي شود و آن  استفاده مي (driruP nruteR) دوره بازگشت به جاي فراواني وقوع از واژهدر اکثر موارد 

کند و  فراواني وقوع يک بارندگي در واقع احتمال وقوع آن را بيان مي. است که بين دو بارندگي مشابه وجود دارد

در اغلب  .بسيار کم و به عبارتي دوره بازگشت آنها زياد است(  از نظر ارتفاع)هاي بزرگ  احتمال وقوع بارانبنابراين 

 . اي برخوردار است هاي آبي احتمال وقوع يک رويداد با حداکثر ميزان ممکنه از اهميت ويژه سازه

باشد و احتمال عدم وقوع  صادق مي F = 1/T رابطه . نشان دهيم Tو دوره بازگشت را با  Fوقوع را با  فراوانياگر ما 

و  1/10سال باشد، پس احتمال وقوع آن  ٦٠اگر دوره بازگشت . دهند نشان مي q = 1 – Pيک رويداد را با رابطه 

 . است9/10 احتمال عدم وقوع آن 

وقوع باران در يکي از موضوعات با اهميت در هيدرولوژي، تعيين احتمال  :سالی سالی و خشک های تر تعیین بارش

هاي آبي  توان ساير پروژه باشد، لذا با دانستن آن مي سالي يک سال به خصوص در منطقه مي سالي يا خشک دوره تر

سپس اگر .  کار نياز به آمار بارندگي ساليانه ثبت شده در منطقه داريم براي اين. بيني نمود منطقه را طراحي و پيش

باراني مد نظر  سالي يا کم کنيم و اگر خشک مار موجود را به صورت نزولي مرتب ميآ باراني مد نظر باشد ترسالي يا پر

 ترتیب صعودی  :سالی خشک،  نزولی ترتیب :ترسالی.  دهيم باشد، آمار را به ترتيب صعودي آرايش مي
N = Tm 

 

N  :هاي آماري تعداد سال  ،T  :دوره بازگشت  ،m  : شماره رديف 
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ترين  مقدار بارندگي در خشک. ساله آن مطابق جدول زير است ٦٢در يک منطقه براساس آمار بارندگي ساالنه  :6مثال 

  باشد؟ سال است، چقدر مي 4سالي که دوره برگشت آن 

 
 :حل

 

هاي مختلف آماري به شرح زير  در يک ايستگاه هواشناسي در طي سال( روزانه)ساعته  ٢4حداکثر بارش  :3تمرين 

  .باشد مي سال ١ آن بازگشت دوره کهساعته  ٢4حداکثر بارش  تعيين مطلوبست .بوده است

 

 .بررسي کنيد (P)تمرين فوق را براساس پارامتر احتمال وقوع 

 

 :روابط بین خصوصیات بارندگی

در يک رگبار . مدت نامند –رابطه بين شدت بارندگي و مدت آن را نمودار شدت  : مدت بارش و شدت رابطه بین

. باشند هاي درازمدت از شدت کمتري برخوردار مي هرچه مدت بارش کوتاه باشد، شدت آن زياد خواهد بود و باران

 تر باشد، هرچه دوره بازگشت طوالني. کند ها نيز تغيير مي ها با تناوب يا دوره برگشت آن مدت بارندگي –روابط شدت 

ساعت  2از ها  هايي که مدت آن رابطه بين شدت و مدت بارندگي در باران. دتري را داشتهاي شدي بايد انتظار باران

 :است کمتر
i = a / (t + b) 
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i =  (ساعت برمتر  ميلي)شدت بارندگي ،t =  (ساعت)مدت بارندگي ،a  وb  ضرايبي هستند که به موقعيت جغرافيايي

 .محل بستگي دارند

b: است ساعت بیشتر 2از ها  هايي که مدت آن رابطه بين شدت و مدت بارندگي در باران
i = a / t 

i = a / (t + b) :صادق است برای هر دو حالتاي که  رابطه
c

 

 :رابطه بين مدت و مقدار بارندگي به صورت يک منحني در خواهد آمد که معادله آن به صورت زير است
R = 425 D 

0.47
 

D   = بر حسب ساعت ،مدت R = متر مقدار بارندگي بر حسب ميلي 

ها نشان دهنده  اعداد روي منحني .دهد ها را نشان مي مدت و فراواني وقوع بارندگي –شکل زير تيپ روابط بين شدت 

 .باشد ها مي دوره بازگشت بارندگي

 

 

 بدست آمده است (Bell, 1969)، به نام رابطه بل ها بارندگي( تناوب)مدت و فراواني  –بين مقدار  اي در آمريکا رابطه

 :که به صورت زير است

 

 

 ٦١ساعته  ٢4هاي  متر و ميانگين حداکثر بارش ميلي ٢١٠در يک ايستگاه هواشناسي ميانگين ساالنه بارندگي  :7مثال 

 .ن بزنيدسال تخمي ٢١دقيقه اين ايستگاه را با دوره بازگشت  ٦١هاي  شدت باران. باشد متر مي ميلي
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 :رابطه بین مقدار و مساحت بارندگی

 

 

 

 :(DAD: Depth- Area- Duration)مدت  -مساحت -بارندگی مقدارمنحنی 

هاست، آگاهي از حداکثر ميزان  در اغلب مطالعات هيدرولوژيکي که شامل محاسبه حداکثر طغيان جريان رودخانه

در اين روش هر چقدر آمار بارندگي اتفاق افتاده در . دهد، الزم است بارندگي و سطوحي را که تحت پوشش قرار مي

توان  ها مي خواهد بود و همچنين حتي بعد از رسم منحني هاي متفاوت بيشتر باشد، دقت رسم منحني باالتر قبل با تداوم

 . هاي ريزتر دست يافت هاي ديگر براي تداوم يابي به منحني با روش درون

طبق . دهد ساعته نشان مي ٢4الي  ٦هاي  تداوم بارش را براي مدت -سطح -اي از منحني حداکثر عمق شکل زير نمونه

يابد، در صورتي که با افزايش مدت، مقدار  سطوح تحت پوشش کاهش مي شکل حداکثر ارتفاع بارندگي با ازدياد

ها در يک منطقه، به محض وقوع بارش و با داشتن ارتفاع باران و زمان  با داشتن اين منحني .گردد بارندگي اضافه مي

  .خمين زدتوان ت تداوم آن سريعاً به مساحت تحت پوشش بارندگي پي برده و سپس ميزان طغيان رودخانه را مي
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در مرکز بارندگي و مقايسه مقدار بارندگي اين نقطه با متوسط مقدار  هاي باران گيري به طور تجربي از روي اندازه

توان  اي ارائه شده است که با استفاده از آن با داشتن بارندگي در مرکز يک مساحت مي بارندگي در سطح بارش رابطه

 . کرد متوسط بارندگي روي آن مساحت را پيدا
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 (: PMP: Probable maximum Precipitation) محتمل بارش حداکثر

توان انتظار داشت حداکثر بارش محتمل  ، احتمال وقوع آن را مي بزرگترين باراني که از نظر مقدار با يک تداوم مشخص

ها را  يا تخريب سازهبايست احتمال عدم کارايي  هاي آبي از قبيل سرريز و سدهاي بزرگ مي در سازه. باشد مي

. در غير اينصورت خسارات جانبي و مالي هنگفتي را بايد تقبل نمود. المقدور به حداقل بلکه به صفر رسانيد حتي

. شود ، استفاده مي ها از حداکثر بارندگي که سر منشاء حداکثر سيالب است بنابراين به منظور اطمينان و ايمني سازه

ريف عبارت است از مقدار باراني که در يک سطح معين و در يک تداوم مشخص حداکثر بارش محتمل بر حسب تع

تر،  ممکن است اتفاق بيافتد و در شرايط هواشناختي موجود امکان تجاوز از آن وجود نداشته باشد يا به عبارت ساده

مال وقوع بيشتر از آن تواند اتفاق بيافتد و احت حداکثر بارشي است که در يک منطقه و در يک فاصله زماني معين مي

  –استفاده از روش اطالعات آمار و منحني عمق ( ٦ :وجود دارد PMPمعموالً دو روش براي تعيين . غير ممکن باشد

را  PMPتوان  هاي هواشناسي مانند حداکثر رطوبت ممکنه که بوسيله آن مي تعيين شاخص (٢. تداوم بارش –سطح 

 PMPتوان  با استفاده از روش اول و داشتن آمار و استفاده از فرمول زير مي .(تر تر ولي دقيق راه پيچيده) محاسبه نمود

بسته به مدت  ٣٠تا  ١ضريبي متغير بين =  Kانحراف معيار، =  Sساعته،  tمتوسط بارش =  PMP = R + K.S  (R :را محاسبه نمود

 (بارندگي

PMF: 

هاي بارندگي در هيدرولوژي بدست آوردن پارامتري به نام  گيري و تجزيه و تحليل داده هدف از اندازه :باران طرح

شود که بتواند ارتفاع  مي اي از يک بارندگي شديد همراه با باد گفته  باران طرح از نظر تئوري به دوره. باران طرح است

در واقع سازه آبي بايد بتواند در . آبي خطرناک باشد مشخصي را از نظر مقدار بارش توليد نمايد و براي يک سازه

 :شود که عبارتست از  باران طرح در هيدرولوژي به سه روش محاسبه مي. مقابل باران طرح مقاومت کند

 هاي آماري  محاسبه به روش(FBS) 

  محاسبه از روي حداکثر بارش محتمل(PMP) 

 هاي استاندارد  محاسبه از روي بارش(SPS) 

 معموالً مقدار ارتفاع آب معادل چند درصد ارتفاع برف است؟ :4تمرين 

کيلومتر مربع خطوط همباران براي يک باران مشخص رسم شده و  ١٠٠در يک حوضه آبريز به وسعت  :5تمرين 

متوسط بارندگي روي حوضه چقدر . مساحت محصور بين هر دو خط همباران به صورت زير گزارش شده است

 است؟
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 (Evapotranspiration) قو تعرتبخیر 

اي است که طي آن مايع به  پديده.  ، تبخير است گذار در تلفات حوضهيکي از نکات مهم تأثير :(Evaporation)تبخیر

هاي مايع نيز  مسلماً با افزايش انرژي حرارتي، سرعت مولکول. آيد علت تبادل انرژي حرارتي به حالت بخار در مي

هاي مايع انرژي الزم را خواهند داشت تا بتوانند  با افزايش بيشتر انرژي حرارتي، مولکول که يابد، به طوري افزايش مي

کالري حرارت جهت تبخير يک گرم آب خالص  ١٥١حدود . از سطح مايع جدا شوند و بخار را به وجود آورند

 اختالف: ي همچوناملشدت تبخير به عو. گويند سرعت انتقال بخار آب به هوا را شدت تبخير مي. باشد ضروري مي

تبخير از سطح خاک مرطوب در يک هواي يکسان . بستگي دارد آب کیفیت ،فشار ،باد سرعت ،حرارت ،بخار فشار

مقدار تبخير با گذشت زمان کمتر  ،باشد(  از نظر بافت)تر  هر اندازه خاک سنگين.  کمتر از تبخير از سطح آزاد آب است

 .گويند را تصعيد ميتبديل يخ به بخار همچنين  .شود مي

 پوشش شیمیايی ،پوشش سطح مخزن ،کاهش سطح مخزن :های کاهش تبخیر در يک منطقه روش

 مخزن سطح کاهش با ديگر عبارت به ، است مخزن سطح با متناسب مستقيماً تبخير حجم مسلماً:  مخزن سطح کاهش

اي از ميزان  توان درصد قابل مالحظه کمتر مي بنابراين با ساختن مخازن عميق و با سطح. شود حجم تبخير کاسته مي از

 . تبخير را کاهش داد

سازي انرژي حرارتي سبب ازدياد حرارت  دريافت مستقيم تشعشعات توسط سطح آب و ذخيره: ح مخزنطپوشش س

هاي دائمي يا موقت که متشکل از قطعات سبک و  لذا با ايجاد پوشش. يابد شود و در نتيجه تبخير افزايش مي مي

اين روش به علت .   توان اثرات تشعشعات را در سطوح آب کاهش داد و از حجم تبخير کاست شناوري هستند، مي

  .شود هزينه زياد، براي مخازن کوچک توصيه مي

خطر باشد و از ورود اکسيژن و خروج دي اکسيد کربن  بو و بي ، بي رنگ بايست بي ماده شيميايي مي:  پوشش شیمیايی

شود تا تبخير در  باعث مي( C16H33O8) لذا پخش اليه نازکي از الکل استيل به فرمول شيميايي. ننمايدجلوگيري 

 . درصد کاهش يابد ٣٠تا  ٢٠ اًسطوح کمتر از هزار هکتار حدود

ن در هيدرولوژي برآورد مقدار تبخير از سطوح آزاد آب معموالً براي محاسبه تلفات آب در مخاز :گیری تبخیر اندازه

يعني موجوديت آب بيش از توان . شود که هميشه آب براي تبخير وجود دارد در اين فرآيند فرض مي .گيرد صورت مي
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های  روشتوان  رود، که از آن جمله مي هاي مختلفي به کار مي آب روشبراي برآورد تبخير از سطح . تبخير محيط باشد

 . را نام برد های تجربی بیالن آب، تشت تبخیر و فرمول

ها که ساير عوامل معادله بيالن قابل  در مورد درياچه سدها و يا مخازن و برکه خصوصاًاين روش  :روش بیالن آب

 E = P + (I – O) - ∆S                  :رابطه بيالن به صورت زير است. رود گيري است بکار مي اندازه

 

 ٦ليتر بر ثانيه و جريان خروجي از آن  4٠٠جريان ورودي به مخزن يک سد طي ماه مهر به طور متوسط  :8مثال 

دهد که سطح آب مخزن در روز  بررسي رابطه تراز سطح آب مخزن و حجم آن نشان مي. مترمکعب بر ثانيه بوده است

هکتار و  ٢٦١آخر مهر سطح مخزن  ميليون متر مکعب و در روز ٣٥هکتار و حجم آب موجود در آن  ٢١٠اول مهر 

. متر گزارش شده است ميلي ٦١بارندگي طي اين مدت . ميليون متر مکعب بوده است ٣١حجم آب موجود در آن 

حساب کنيد حجم و ارتفاع آب تبخير شده از سطح مخزن را طي ماه مهر و متوسط ارتفاع تبخير در هر يک از 

 روزهاي اين ماه را؟ 
   

 :توان مقدار تبخير از سطح آب را از معادله زير تخمين زد از روي آمار تشت تبخير نيز مي: روش تشت تبخیر
E = K (Epan) 

 
براي يک . متر در روز است ميلي ١/١طي مهر ماه در يک منطقه به طور متوسط  Aمقدار تبخير از تشت کالس  :9مثال 

 ٣٣/٠مقدار تلفات تبخير چقدر است؟ ضريب تشت را هکتار باشد،  ٣درياچه کوچک که سطح آب در آن طي اين ماه 

 ؟در نظر بگيريد
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شود از  اي است که آب پس از اينکه توسط ريشه گياهان از زمين جذب مي تعرق پديده :(Transpiration) تعرق

انتقال ها به حالت بخار به هوا  رسد و به وسيله برگ هاي نباتات جهت رشد گياه به مصرف مي طريق آوندها يا بافت

البته به علت . موفق هستند (Evapotranspiration) معموالً روابط تجربي جهت برآورد تبخير و تعرق .يابد مي

، روابط متعددي ارائه شده است که يک يا چند عامل هواشناسي را  گيري مستقيم ميزان تبخير و تعرق مشکالت اندازه

ير و تعرق در اطراف خط استوا حداکثر و در قطبين حداقل و گاهي مقدار تبخ. دهد در محاسبات مورد استفاده قرار مي

تبخير و تعرق جزء اصلي سيکل هيدرولوژي در حوزه آبريز است و به عوامل متعددي بستگي دارد که  .به صفر ميرسد

 از ارتفاع ،هوا فشار ،باد جريان سرعت ،هوا رطوبت ،خورشید نور تابش ،آب و هوا حرارت درجه: عبارتند از

  آب در محلول های نمک وجود ،آزاد دريای سطح

اما استفاده از  .شود استفاده مي (Lysimeter)متر  اليسي تعرق واقعي از دستگاهي به نام –گيري تبخير  براي اندازه

تعرق منطقه را   – تعرق واقعي، توان تبخير –تبخيردر هيدرولوژي به جاي . پذير نيست متر در تمام شرايط امکان اليسي

تعرقي  –حداکثر مقدار تبخير  تعرق پتانسيل –تبخير . گويند مي (PET) تعرق پتانسيل –زنند که آن را تبخير  تخمين مي

است که در يک وضعيت آب و هوايي مشخص، در صورتي که محدوديتي از نظر آب وجود نداشته باشد، از يک 

وايت،  ترنت: تعرق پتانسيل عبارتست از –هاي محاسبه تبخير  روش. گيرد پوشش کامل گياهي مانند چمن صورت مي

  .هيز –جانسون و جنسن -پنمن، الري

تواند از مقدار آبدهي يک حوضه  نفوذ مي. جريان آب از سطح به داخل خاک را نفوذ گويند :(Infiltration)نفوذ 

ها يا در  آمده و بخشي از آن در مسير رودخانههنگام بارش مقداري از آب باران به صورت برگاب و چاالب در . بکاهد

 سطح در سيالب مقدار از تبخير و نگهداشت نظير فرايندها ديگر مانند نيزنفوذ . نمايد سطح خاک شروع به نفوذ مي

افتد و  هاي سيل گير، عمل نفوذ اتفاق مي ها و حوضچه و سدها، برکه بندها مانند آبي مخازن در بعالوه. کاهد مي خاک

 و نشت ،گیاهی پوشش: عوامل مؤثر در مقدار نفوذ . شود اين وسيله از حجم مفيد آب ذخيره شده کاسته ميبه 

 ، خصوصیات خاک، شیب زمینزمین سطح روی بر شده جمع آب سطح ارتفاع ،آب کیفیت ،فرونشت

ه اين ترتيب باعث باران و خرد شدن ذرات خاک جلوگيري نموده و ب تاز برخورد مستقيم قطرا :تأثیر پوشش گیاهی

اما . کند گردد، برخورد قطرات باران با شدت به سطح خاک، خاک را متراکم نموده و نفوذ را کم مي افزايش نفوذ مي

، شدت آن گرفته شود و با شدت کمتري به خاک  شود که در اثر برخورد قطره باران با گياه پوشش گياهي باعث مي

کند و موجب  معموالً ريشه گياه مواد آلي را به خاک اضافه مي .ا ايجاد نمايدبرخورد کند و در نتيجه تراکم کمتري ر

ريشه گياه با فضاي اطراف خود فعل و . نمايد گردد و نفوذ آب در خاک را تقويت مي پايداري ساختمان خاک مي

قرار گرفته و باعث کند که بعنوان پوشش روي سطح خاک  يعني مواد آلي را از خود رها مي. دهد انفعاالتي انجام مي

هر چه بافت خاک  .کند شود بافت خاک در طي زمان از هم جدا نشود و از متالشي شدن خاک جلوگيري مي مي
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، گياه مانند مانع  در زمان وقوع جريان رواناب. تر باشد، منافذ بيشتري خواهد داشت و نفوذ بيشتر خواهد بود درشت

طقه بماند و بعالوه ساقه آن بعنوان يک راه نفوذ آب در خاک عمل شود آب بيشتري در من عمل نموده و باعث مي

 .کند مي

رسد، در  هاي غيرقابل نفوذ مي رود و به اليه وقتي آب در عمق زمين فرو مي :تأثیر نشت و فرونشت در مقدار نفوذ

اگر فاصله .  خواهيم داشتآيد و مرزي به نام سطح ايستابي  کند و سفره آب زيرزميني به وجود مي آنجا تجمع پيدا مي

: فرونشت به دو عامل بستگي دارد. گيرد سطح ايستابي از سطح زمين زياد باشد، عمل نفوذ يا نشت بهتر صورت مي

  پوکي درجه ،خاک ساختمان و بافت

آبي که کند، با  رسد و مستقيماً نفوذ مي آب نسبتاً خالص باران که به سطح زمين مي :نفوذ مقدار در آب کیفیت تأثیر

همچنين . پس از برخورد باران به خاک با ذرات بسيار ريز کلوئيدي يا آلي مخلوط شده از نظر نفوذپذيري تفاوت دارد

هاي گوناگون را در خود حل نموده و در هنگام نفوذ سبب خرد نمودن بافت خاک و ريز  ، نمک آب در جهت حرکت

پوشاند  وجود امالح و مواد معلق سريعاً منافذ سطح خاک را مي .کند شدن ذرات خاک شده و از نفوذ آنها جلوگيري مي

زند و دانه  اگر آب داراي مواد اسيدي يا نمکي باشد، اين مواد بافت خاک را به هم مي. شود و از مقدار نفوذ کاسته مي

 . شوند شود، چون منافذ کمتر مي کند و نفوذ کم مي تر مي هاي خاک را کوچک

مسلماً نفوذ در واحد . ارتفاع آبي که در سطح خاک قرار گرفته در مقدار نفوذ تأثير دارد :مقدار نفوذتأثیر ارتفاع آب بر 

چون هر چه آب جمع شده بر روي زمين بيشتر باشد، وزن آن بيشتر .  هايي با ارتفاع کم بيشتر است سطح از جريان

 . شود کم ميبندد و نفوذ  کند و منافذ سطح خاک را مي است و خاک را متراکم مي

. گيرد ورود آب به داخل خاک در نتيجه تأثير توأم نيروهاي ثقلي و مويينگي صورت مي :مکانیسم نفوذ آب در خاک

ولي نيروي مويينگي در ابتدا که خاک خشک بوده و منافذ مويين خالي از . کند نيروي ثقل فقط در جهت قائم عمل مي

ولي بتدريج که منافذ مويين از آب اشباع . کند ي يکسان عمل مي، هم در جهت عمودي و هم در جهت افق آب است

به همين دليل سرعت نفوذ در ابتداي وارد .  شد تنها نيروي ثقل دخالت کرده و جريان نفوذ تقريباً فقط عمودي است

. رسد مي،  شدن آب به خاک زياد و سپس بتدريج تقليل يافته و به مقدار ثابتي که فقط نتيجه عمل نيروي ثقل است

کند صرف نظر از وضعيت سطح خاک به صورت تجمعي نسبت به زمان  بنابراين مقدار آبي که در زمين نفوذ مي

شود که تيپ منحني نفوذ تجمعي آب داخل زمين چه در يک خاک لخت  مثالً در شکل زير مشاهده مي. يابد افزايش مي

به صورت نمايي افزايش  (t)نسبت به زمان  (i)دار نفوذ و چه در خاکي که پوشش گياهي داشته باشد يکسان بوده و مق

 . يابد مي

http://www.omraniha.com


28 
 

 

 قابليت تر مهم همه از و زمين شيب گياهي، پوشش خاک، ساختمان و بافت مانند عواملي به خاک در آب نفوذ

اگر اليه سطحي خاک حاوي مقدار زيادي يون قابل تبادل سديم باشد پس . ذرات سطحي خاک بستگي دارد پراکندگي

زيرا ذرات الي و رس در البالي . يابد از مرطوب شدن ذرات خاک پراکنده شده و ظرفيت نفوذ به شدت کاهش مي

هاي رسي و  وذ آب به داخل خاک در زمينبه همين دليل نف. کنند گيرند و جلوي نفوذ آب را سد مي منافذ خاک قرار مي

شود منحني نفوذ تجمعي آب به داخل خاک ابتدا با  همانطور که در شکل پايين مشاهده مي.  سيلتي بسيار اندک است

. شود سرعت زياد باال رفته و سپس بتدريج اين منحني مسطح شده و از شدت نفوذ آب به داخل خاک کاسته مي

ب به داخل خاک در ابتدا بسيار زياد است و سپس بتدريج از سرعت نفوذ کاسته شده و بعبارت ديگر سرعت نفوذ آ

 . شود شود ثابت مي مطابق منحني زير، سرانجام در حد معيني که به آن نفوذ نهايي گفته مي

 

 به ابتدا در آن در آب نفوذ سرعت باشد خشک بارندگي شروع هنگام در خاک چنانچه شود مي مشاهده که بطوري

تواند به خوبي  اين امر مي. بيشتر از هنگامي خواهد بود که باران روي همين خاک ولي با رطوبت اوليه زياد ببارد مراتب

در . افتد هاي شديد اتفاق مي توجيه کننده اين مطلب باشد که چرا در مناطق خشک که بارندگي کم است باز هم سيالب

دليل اين امر آن است . دگي بايد انتظار داشت که تمام باران در خاک نفوذ کندکه با توجه به پايين بودن مقادير بارن حالي

که اگر بارندگي روي خاکي ببارد که هنوز از باران قبل مرطوب است سرعت نفوذ آب در آن خاک به دليل باال بودن 

شود و اين حالتي درصد رطوبت اوليه کاهش پيدا کرده و لذا بخش زيادي از بارش ممکن است در سطح زمين جاري 
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بنابراين در محاسبات سيل بايد به درصد رطوبت . افتد است که بدليل مرطوب بودن خاک در زمستان و بهار اتفاق مي

اينکه مقدار نفوذ . اما نفوذ تجمعي آب به داخل خاک همواره سير صعودي دارد .اک قبل از بارندگي نيز توجه کردخ

ها سطح زمين به سرعت سله بسته و  باشد که در اين خاک ن دليل ميتجمعي در يک خاک لخت کمتر است به اي

هاي با پوشش گياهي به دليل خوب بودن ساختمان خاک اين امر  که در خاک در حالي. شود جلوي نفوذ آب گرفته مي

 . افتد اتفاق نمي

لذا در لحظات اول شروع بارندگي تقريباً تمام باران  ،معموالً بسيار زياد است (f0)با توجه به اين که سرعت اوليه نفوذ 

اما بتدريج ممکن است شدت باران بر سرعت نفوذ آب در خاک فزوني گرفته و مازاد آن در  ،کند در خاک نفوذ مي

شود بر شدت رواناب مؤثر  بنابراين مقدار نفوذ نهايي خاک که به آن ظرفيت نفوذ گفته مي. سطح زمين جاري شود

فوذ اوليه حتي در يک خاک معين نيز ثابت نبوده و عالوه بر ساختمان و بافت خاک به درصد رطوبت اوليه ن.  است

 . خاک قبل از شروع بارندگي نيز بستگي دارد

که  هنگامي.  براي تخمين ميزان نفوذ ناچار بايد معادله يا منحني نفوذ نسبت به زمان را داشته باشيم :معادالت نفوذ

بارد اگر شدت باران کمتر از سرعت نفوذ آب در خاک باشد تمام آن در زمين نفوذ کرده  طح خاک ميبارندگي روي س

که شدت باران بيشتر از  شود اما در صورتي و جريان غير اشباع از البالي منافذ مويينگي خاک به سمت پايين برقرار مي

جريان پيستوني از آب مطابق شکل زير در  ابتدا اليه سطحي خاک اشباع شده و يک ،سرعت نفوذ آب در خاک باشد

در اين وضعيت اليه سطحي خاک اشباع شده و سپس رطوبت به صورت پيستوني به سمت . شود خاک برقرار مي

که  بنابراين بر خالف تصور هنگامي. منطقه پيشروي رطوبت را جبهه رطوبتي گويند. کند اعماق اليه خاک حرکت مي

. معين رطوبت ثابت و سپس يکباره خاک پس از جبهه رطوبت خشک خواهد بود شود تا يک عمق خاک مرطوب مي

هايي که  يکي از اولين معادله. شود حرکت آب در اين جبهه از داخل منافذ خاک و بر اساس قانون دارسي انجام مي

مپت نسبت به آ -مزيت معادله گرين  .آمپت است -، معادله گرين  براي توصيف پديده نفوذ آب در خاک ارائه شده

اما با اين وجود در هيدرولوژي معادالت تجربي ديگري براي برآورد نفوذ آب .  ها، اساس فيزيکي آن است ساير معادله

 (SCS)توان معادله هورتن و معادله سازمان حفاظت خاک آمريکا  شود که از ميان آنها مي به داخل خاک بکار برده مي

 .خاک در شکل زير قابل مشاهده است الگوي نفوذ آب به داخل. را نام برد
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  :معادله کلي زير را پيشنهاد نمود ،هورتن با توجه به تيپ کلي منحني تغييرات سرعت نفوذ :معادله هورتن

f = fc + (fo – fc)e
-kt

 

 :  داشت خواهيم فوق معادله در تغييرات کمي با

 

 :مقايسه کنيم، خواهيم داشت y = mx + Cاگر معادله فوق را با معادله کلي خط مستقيم 

 

 بوده زير صورت به آزمايش ساعت ٢ طي در آب نفوذ سرعت مقادير خاک پذيري نفوذ آزمايش يک در :01مثال 

 . معادله سرعت نفوذ را بدست آوريد.  است
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 :حل

 
 

f = fc + (fo – fc)e صورت به که نفوذ سرعت معادله در
-kt شد ارائه، K در. دارد بستگي زمين سطح وضعيت به 

هم  fc وfo  مقادير. کوچک خواهد بود Kهايي که پوشش گياهي زياد دارند  زياد و در خاک Kلخت مقدار  هاي خاک

هاي رسي هر دو  زياد و در خاکfc و foهاي شني  مثالً در زمين. به نوع خاک و تراکم پوشش گياهي بستگي دارد

تابعي است از  fo. يابد افزايش ميfc و foدر صورت وجود پوشش گياهي در هر نوع خاک مقادير . باشند کوچک مي

افزايش  foاگر شدت بارندگي افزايش يابد مقدار . باشد ، درصد رطوبت اوليه خاک و شدت بارندگي مي شيب زمين

توان ارقام جدول زير را براي  اختيار نباشد ميگونه اطالعاتي از وضعيت نفوذپذيري در  اگر در حوضه هيچ. يابد مي

 . به کار برد Kو fc و foتخمين 
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. شود معموالً شدت بارندگي در طول مدت بارش مرتب در حال تغيير بوده و کم و زياد مي :استفاده از منحنی نفوذ

اگر منحني . آب در خاک زيادتر و برخي اوقات کمتر از آن است بطوري که گاهي اوقات مقدار آن از سرعت نفوذ

تغييرات سرعت نفوذ آب در خاک و تغييرات شدت بارندگي در طول مدت بارش را روي يک دستگاه محور 

 . مختصات رسم کنيم، شکلي مشابه شکل زير خواهيم داشت
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آيد و در سطح زمين جاري  ورت رواناب در ميگيرد به ص بخشي از بارندگي که در قسمت باالي منحني نفوذ قرار مي

 .خواهد شد

 

هاي  هاي آبريز معموالً به دليل بزرگي مساحت و تغييرات شديدي که در ظرفيت نفوذ خاک در حوضه :های نفوذ نمايه

روش نمايه نفوذ . شود هاي نفوذ استفاده مي اي به نام نمايه هاي ساده شود، از شاخص نواحي مختلف آن مشاهده مي

ضريبي را بدست آوريم تا بتوان آن  هدف اين روش آن است که .ترين روش براي تخمين حجم کل رواناب است ساده

باشد، بکار برد و رواناب مستقيم را  براي تمام مدت بارش و يا تمام دوره بارندگي که مرکب از چند بارش ميرا 

دهنده  و نشان نمايه يا شاخص نفوذ معياري است که مقدار آن در طول مدت بارندگي ثابت است .دبدست آور

 Wو نمايه  Øنمايه   :هاي مهمي که در هيدرولوژي کاربرد دارند عبارتست از نمايه .هاي حوضه است نفوذپذيري خاک

 .شود يل ميدعبارتست از مقدار شدت باراني که باالتر از اين مقدار تمام بارندگي اضافي به رواناب تب :Øنمايه  
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هاي بارندگي در  شدت. دقيقه رخ داده است ٦١٠هکتار باراني به مدت  ١٠٠در يک حوضه آبريز به وسعت  :11مثال 

حجم رواناب حاصله از اين . متر در ساعت بوده است سانتي ٢و  ١/٣، ٢، ٣، ١/4اي به ترتيب  دقيقه ٣٠هاي  دوره

 .آوريد را براي اين حوضه بدست Øنمايه  . مترمکعب بوده است ٦١٩٠٠٠بارندگي 

ست داي زير را ب دقيقه ٣٠رواناب حاصله از بارندگي  ،که در مثال قبل محاسبه شد Øنمايه با استفاده از  :12مثال 

 .آوريد

 

 .را براي باراني با مشخصه زير بدست آوريد Øنمايه  :31مثال 
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 : (Catchment) آبريز حوضه

شود که هنگام نزول باران و ايجاد جريان سطحي، آب از قلل  ها در سطح زمين باعث مي وجود پستي و بلندي

خط الراس ارتفاعات در . ارتفاعات در امتداد شيب زمين جريان پيدا کرده و به سمت نقاط پست زمين حرکت کند

يک حوضه آبريز به مساحتي . باشند ناب ميبين ارتفاعات بوده و خط القعرها محل تمرکز روا خطوط تقسيم آبواقع 

شود که اطراف آن را ارتفاعات در برگرفته و لذا رواناب حاصله از بارندگي روي اين سطح در  از زمين گفته مي
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به . گردد باشد از حوضه خارج مي ترين ارتفاع را دارا مي اي که پايين گودترين نقطه آن تمرکز پيدا کرده و از نقطه

ز ن به طور طبيعي به نقطه واحدي به نام نقطه تمرکآحوضه آبريز مساحتي است که رواناب سطحي در  عبارت ديگر،

اگر نقطه تمرکز داخل حوضه قرار گرفته باشد آن را حوضه بسته گويند، مانند کوير مرکزي ايران که . شود هدايت مي

هاي بسته رواناب از حوضه خارج  در حوضه .اند سلسله ارتفاعات اطراف آن يک حوضه مسدود بزرگ را بوجود آورده

شود، اما اگر نقطه تمرکز در انتهاي حوضه واقع شده باشد، بطوريکه آب بتواند از آن نقطه به خارج از حوضه  نمي

ها حوضه  کنند به آن ها نقش يک کاسه يا حوض را ايفا مي از آنجايي که حوضه. جريان پيدا کند آن را حوضه باز گويند

هاي فارسي آن را حوزه نيز  در برخي نوشته. شود اي است که آب داخل ريخته مي شود که به معني کاسه ه ميآبريز گفت

اما بايد توجه داشت که حوزه يک مفهوم غيرفيزيکي داشته ولي حوضه آبريز مفهوم فيزيکي و توپوگرافيک . نويسند مي

 .دارد

 : عبارتند از رود کلمات انگليسي مترادفي که براي اين واژه بکار مي

  Watershed( در متون آمريکايي)حوزه آبريز يا آبخيز  ، Basin هاي بزرگ  بيشتر براي حوضه

 Drainage area , Drainage basin بيشتر در مسائل زهکشي ،   Catchment( در متون انگليسي)حوزه آبريز يا آبخيز 

براي بررسي يک . حوضه آبريز يا بخشي از آن است شود، هاي هيدرولوژيک روي آن انجام مي اشل مکاني که تحليل

 .باشند مي ٢١٠٠٠٠/٦ها داراي مقياس  منطقه بايد از نقشه استفاده کرد که معموالً اين نقشه

 

 :مرز حوضه يا خط تقسیم آب

 :کش اصلی يا زه دره مرکزی يا رودخانه اصلی

 :زير حوضه

 :قطعه يا پارسل

 :يا سراب يا باالدست فراز آب

 :دست يا پايین پاياب

 :ساحل يا جناح راست

 :ساحل يا جناح چپ

 :شبکه رودخانه
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 :های حوضه شبکه آبراهه

 : آبراهه اصلی و فرعی

 :رودخانه جوان

 :رودخانه کامل

 :رودخانه مسن
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گيري  هاي مختلف به شرح زير اندازه تعداد انشعابات رده کيلومترمربع ٢٢در يک حوضه آبريز به مساحت  :41مثال 

 .نسبت انشعابات و تراکم شبکه رودخانه را بدست آوريد. شده است

 
 .در شکل زير نسبت انشعابات را محاسبه کنيد :51مثال 
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 (:Horton’s law) قوانین چهارگانه هورتون

 ها آبراهه ها قانون شیب آبراهه، ها آبراههقانون مساحت ، ها آبراهه قانون طول، ها قانون تعداد آبراهه

 

 : ها خصوصیات فیزيکی حوضه

خصوصيات مربوط : بندي کرد که عبارتست از توان به دو گروه کلي تقسيم هاي آبريز را مي فيزيکي حوضهخصوصيات 

. باشند ايجاد رواناب و سيل ميويژگي از عوامل موثر بر اين دو . به پستي و بلندي و خصوصيات مربوط به نفوذپذيري

اي و نمايه نفوذپذيري شامل توان جذب  هاي پستي و بلندي حوضه شامل سطح حوضه، شيب، الگوي رودخانه نمايه

 ٥توان به  هاي آبريز را نيز مي عوامل موثر هيدرولوژيکي حوضه .باشد آب به داخل خاک و ذخيره رطوبت در آن مي

 :گروه مستقل زير متمايز کرد

شيب متوسط آبراهه اصلي و تراکم  ها، سطح، محيط، شکل، موقعيت، طول آبراهه :خصوصیات هندسی حوضه( 1

 ها شبکه رودخانه

 بندي ذرات خاک، ساختمان، قابليت فرسايش و نفوذپذيري تيپ خاک، دانه: حوضه  خصوصیات خاک( 2

 و تعرقتيپ گياهان حوضه، توزيع پوشش گياهي از نظر برگاب  :پوشش گیاهی( 3

 هاي زيرزميني نگهداشت سطحي و آب :شناسی خصوصیات آب (4

 ها خوردگي ها و چين ها، درز و شکاف، گسل نوع سنگ: شناسی خصوصیات زمین( 5

 ها ها و فراواني وقوع آن دما، مقدار، نوع بارندگي :آب و هوا (6

 حوضهخيز  گذاري، تخريب و مناطق رسوب فرسايش، انتقال و رسوب: بار رسوب( 7

 ها، تاسيسات عمليات کشاورزي، دامداري، احداث جاده: عوامل انسانی( 8

 

دايره و مستطيل معادل، عامل شکل و فرم حوضه، ضريب : های مربوط به شکل ظاهری حوضه عبارتست از نمايه

 وضهاي، نسبت کشيدگي، طول و عرض مستطيل معادل، فاصله تا مرکز ثقل ح ، نسبت دايره(گراويليوس)فشردگي 
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طبق تعريف زماني را که جريان از يک نقطه حوضه به نقطه ديگري  :(Travel Time)زمان انتقال جريان در حوضه 

 .گويند زمان انتقال مي ،طي مي کند Vحوضه و با سرعت 

 کشد تا آب از دورترين نقطه حوضه مسير حداکثر زماني که طول مي :(Concentration time)زمان تمرکز 

دورترين نقطه نسبت به خروجي . هيدرولوژيکي خود را طي کرده و به نقطه خروجي برسد، زمان تمرکز نام دارد

براي محاسبه زمان .  حوضه ممکن است فاصله فيزيکي آن دو نقطه نباشد بلکه فاصله هيدرولوژيکي آنها مورد نظر است

معادله ، معادله سازمان هوانوردي آمريکا،  ويليامز –رانس باي معادله ب ،معادله ايزارد : تمرکز چندين معادله وجود دارد

هاي کوچک مورد استفاده داشته و براي  ها بيشتر در حوضه اين روش. معادله کرپيچ ،معادله کرباي ،ميدوز –اورتون 

ا در ام .شود هاي متوسط نيز استفاده مي هر چند از روش کرپيچ در حوضه. هاي بزرگ کارايي چنداني ندارند حوضه
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 هاي ديگري مانند روش سازمان حفاظت منابع طبيعي آمريکا هاي بزرگ از روش عمليات هيدرولوژي براي حوضه

(NRCS) زمان تأخير. شود استفاده مي ،معروف است که به روش زمان تأخير (lag time)  بر حسب تعريف فاصله

  . تا زمان اوج هيدروگراف است( نقطه زماني وسط بارندگي)زماني بين مرکز بارش 

 

 چه خطوطی هستند؟( isochronal)پیمايش يا ايزوکرونال  –خطوط هم : سوال

 

 :شود به ترتيب زير عمل مي (Curve Number :شماره منحني) CNبراي محاسبه 

ها به يکي از  حوضه. شود ها مشخص مي هاي حوضه را با توجه به نفوذپذيري خاک ابتدا گروه هيدرولوژيک خاک

 :شود شوند، در اين رابطه از جدول زير استفاده مي تقسيم مي A, B, C, Dهاي  گروه

 

 .آيد بدست مي CN با توجه به نوع خاک و پوشش حوضه مقدار( سمت راست) صفحه بعداز جدول 

CN  بدست آمده از جدول براي وضعيتي است که در آن فرض شده است خاک به لحاظ رطوبتي قبل از بارندگي در

وضعيت متوسط باشد، يعني نه زياد خشک باشد و نه زياد مرطوب، ولي اگر بارندگي زماني باشد که از قبل حوضه 

باران ديگر باريده و خاک حوضه مرطوب  خشک باشد و يا بارندگي در زماني صورت گيرد که قبل از بارندگي، يک

 .اصالح گردد (سمت چپ) صفحه بعدبايد طبق جدول  CNباشد، در اين صورت 
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ترين  ترين و در واقع اساسي رواناب از مهم _  بحث رواناب و رابطه با بارندگي :(off-surface run)رواناب سطحی 

 ،بارندگي از ظرفيت نفوذ آب به داخل خاک بيشتر باشدگاه شدت هر.  هاي سطحي است موضوع در هيدرولوژي آب

هاي سطح زمين که به  اين آب پس از پر کردن گودي. ماند بخشي از آب حاصله از بارندگي در سطح حوضه باقي مي

ها و سپس رودخانه اصلي از  در امتداد شيب زمين جريان پيدا کرده و از طريق شبکه آبراهه ،شود آن چاالب گفته مي

 رواناب سطحي ،گيري کرد ها اندازه توان آن را در رودخانه به اين بخش از بارندگي که مي. گردد خارج مي حوضه

نشان دهنده آن  ،عکس اگر حوضه رواناب ايجاد نکند باشد و بر مي CN=٦٠٠و  S=٠در سطح غير قابل نفوذ . گويند مي

 نمايه و بارندگي مقدار داشتن با که سازد مي فراهم را امکان اين منحني شماره روش .است CN=٠ و S=  ∞است که 

زيرا رواناب سطحي بستگي به  ،رطوبت توسط خاک، مقدار رواناب و يا حداکثر دبي رواناب را بدست آورد نگهداشت

مقدار رواناب با توجه . و نيز نگهداشت رطوبت توسط خاک دارد(  چاالب)ها  مقدار بارندگي، نگهداشت آب در گودال

 : P ،عامل مربوط به نگهداشت رطوبت در خاک است : S) :از عبارتست Sو نگهداشت رطوبت  CNاره منحني به شم

  (مقدار رواناب : R ،مقدار بارندگي
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هاي آبي عالوه بر حجم يا ارتفاع رواناب حاصل از  در طراحي سازه:  ( اوج دبی) رواناب از حاصل دبی حداکثر

اي که براي تخمين حداکثر دبي  ترين رابطه ساده. باشد اي رواناب نيز مورد نظر مي ها، حداکثر شدت لحظه بارندگي

روي حوضه ببارد و مساحت  iچنانچه باراني با شدت .  است rational)) توان نوشت معادله استداللي رواناب مي

شدت بارندگي ثابت و مدت بارندگي برابر زمان تمرکز حوضه يا بيشتر از آن باشد با فرض  اگر ،باشد Aحوضه معادل 

 :  برابر خواهد بود با Cگرفته باشد حداکثر دبي رواناب با توجه به ضريب  رواناب  را در بر Aاينکه بارندگي تمام سطح 

 
 بر خروجي دبي باشد، مربع کيلومتر حسب بر حوضه مساحت و ساعت  در  ميليمتر حسب بر بارندگي شدت چنانچه

 Q = 0.278 C i A     :عبارتست ازثانيه   بر مکعب متر حسب

. شود که مدت بارندگي برابر زمان تمرکز حوضه باشد اي با اين فرض محاسبه مي در روش استداللي حداکثر دبي لحظه

در غير اينصورت دبي . شود فرمول لحاظ مييعني حداکثر شدت باراني که مدت آن برابر زمان تمرکز حوضه است در 

مدت چنين  –زيرا اگر مدت بارندگي بيشتر از زمان تمرکز باشد بر اساس رابطه شدت . کمتر از مقدار فوق خواهد بود

يابد و بر عکس اگر مدت بارندگي از زمان  باراني از شدت کمتري برخوردار است و لذا دبي به اين دليل کاهش مي

قبل از آنکه تمام سطح حوضه در رواناب مشارکت نمايند باران خاتمه پيدا کرده و دبي کمتر  ،شدتمرکز کمتر با

در حوضه هاي  Cضريب رواناب . حداکثر دبی وقتی است که مدت بارندگی برابر زمان تمرکز باشدلذا . شود مي

 :در جدول زير ارائه شده استمختلف 
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ت آوردن آن از يک رودخانه از مهمترين پارامترهايي است که انتظار بدس رواناب ساالنه :تخمین آبدهی ساالنه حوضه

باشند کار چندان دشواري  گيري مي هايي که داراي ايستگاه اندازه اين موضوع در رودخانه. رود يک هيدرولوژيست مي

ري به انجام اين امر هاي کامپيوت امروزه مدل.  هاي فاقد ايستگاه نسبتاً مشکل است نيست اما برآورد آن براي حوضه

هاي  توان از روش مي ،ها وجود نداشته باشد هاي کوچک اگر دسترسي به اين مدل اند اما در طرح کمک فراوان کرده

رود روشي است که به نام روش  ها که براي تخمين آورد ساالنه بکار مي يکي از اين روش. ساده تجربي استفاده کرد

در اين روش ابتدا در منطقه .  ها استوار است ر اساس عملکرد مشابه حوضهروش جاستين ب.  جاستين معروف است

 .  گيريم گيري بوده و مشخصات زير در آن معلوم باشد در نظر مي مورد نظر يک حوضه آبريز را که داراي آمار اندازه

 ،(کيلومتر) Hmin حوضه ارتفاع حداقل ،(کيلومتر) Hmax حوضه ارتفاع حداکثر ،( مربع کيلومتر) A حوزه مساحت

 T هوا ساالنه دماي متوسط ،(سانتيمتر) P حوضه در ساالنه بارش متوسط ،( مترمکعب ميليون) W ساالنه آبدهي

که به نام ضريب جاستين معروف  را  Kها محاسبات زير را انجام و ضريب  حال با داشتن اين مشخصه .(سانتيگراد)

 :آوريم باشد براي اين حوضه بدست مي مي

  

 ٦١ شدت به باراني شود، مي استفاده مرتع بعنوان است لومي شني نوع از آن خاک که آبريز حوضه يک از :61مثال 

شيب اراضي . ارتفاع رواناب و دبي آن را محاسبه کنيد. بارد ساعت روي اين حوضه مي١/٦در ساعت به مدت  ميليمتر

 . کيلومتر مربع مي باشد ١/٢درصد است و مساحت حوضه  ٣حوضه 

. درصد است 4فوت و شيب آن  ١4٠٠، طول رودخانه اصلي ٣٠در يک حوضه آبريز شماره منحني  :71مثال 

  مطلوبست محاسبه زمان تمرکز؟

درصد ديگر را اراضي مسکوني تشکيل  ١٠درصد اراضي را پوشش جنگلي خوب و  4٠در يک حوضه آبريز  :81مثال 

درصد ديگر در  ٢١و B هاي حوضه در گروه هيدرولوژيکي  درصد خاک ٣١ها  دهد و در هر کدام از اين پوشش مي

 .متوسط شماره منحني را حساب کنيد. قرار ميگيرد Cگروه 

هکتار را که قسمت  4روي سطح يک پارک به وسعت ( ميليمتر ١٠)اينچ بارندگي  ٢حاصله از  مقدار رواناب: 91مثال 

  .هاي قبل مرطوب است است و به دليل بارندگيB  خاک در گروه. باشد، حساب کنيد اعظم آن پوشيده از چمن مي
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 بارش مقادير.  است داده رخ ،است ٥٠ آن اراضي منحني شماره که اي حوضه روي ساعت ٥ مدت به باراني :20 مثال

در (  رواناب)مقادير بارش مازاد . باشد مي ٢و  ٦نگاري مطابق اعداد ستون  هاي باران گيري ساعت بر اساس اندازه هر در

 . هر ساعت را حساب کنيد

 
 .هاي زير بدست آمده است هکتار داده ١٠در يک حوضه آبريز به مساحت  :21 مثال

باشد، پوشش زمين با گياهان  است، وضعيت رطوبت خاک قبل از بارندگي خشک مي ميليمتر ٦٠٠مقدار بارندگي 

هکتار با گروه  ٢٠پوشش زمين با گياهان جنگلي ، (Bاز نوع )هکتار با گروه هيدرولوژيکي متوسط  4٠رديفي 

. کند تر ريزش ميميليم ١٠ميليمتر باران ديگري به ميزان  ٦٠٠، روز بعد از بارندگي (Bاز نوع )هيدرولوژيکي متوسط 

  .حساب کنيد مقدار رواناب حاصله از حوضه و ضريب رواناب را در روزهاي اول و دوم
 

 :اي با مشخصات فيزيکي زير تخمين بزنيد آبدهي ساالنه را در يک حوضه :6تمرين 

متر،  ٦٦٠٠دريا  ارتفاع از سطححداقل متر،  ٢٣٥٣کيلومترمربع، حداکثر ارتفاع از سطح دريا  ٣٢٣٠مساحت حوضه 

 سانتيگراد ٢/٦٢ميليمتر، دماي متوسط ساالنه حوضه  ٦١١متوسط بارش ساالنه 

 :به شرح زير است فيزيکيدر يک حوضه ديگري واقع در همين منطقه مشخصات 

متر،  ٦٢٣٠دريا  ارتفاع از سطححداقل متر،  ٢٣٠٠کيلومترمربع، حداکثر ارتفاع از سطح دريا  ٢٠٣٠مساحت حوضه 

سانتيگراد، آبدهي ساالنه رودخانه براساس  ٣/٦٣ميليمتر، دماي متوسط ساالنه حوضه  ٢١٠بارش ساالنه  متوسط

  ميليون متر مکعب 4٠هاي موجود  گيري اندازه

باشد که با  در صورتي که رواناب تنها بخشي از گردش آب در طبيعت مي :گیری جريان رواناب هیدرومتری يا اندازه

گردد که  اي اطالق مي ، به آبراهه در مبحث هيدرومتري، رودخانه.  گيري است بارش قابل اندازهدقت بيشتري نسبت به 

(  مکعب بر ثانيه متر)جريان سطحي از يک حوضه مشخص در آن جريان دارد و رواناب بر حسب واحد آبدهي 

، محاسبه رودخانه تراز محاسبه :باشد گيري جريان رواناب دو عامل مطرح مي معموالً در اندازه. شود گيري مي اندازه

  سرعت آب رودخانه
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ترين  که معموال سطح مبنا را پايين ،تراز رودخانه عبارتست از ارتفاع سطح آب از سطح مبنا: رودخانه تراز محاسبه

کار باشد که اين  بنابراين محاسبه تراز رودخانه منظور محاسبه ارتفاع آب رودخانه مي. نمايند نقطه سطح آب انتخاب مي

 .گيرد ها انجام مي با استفاده از اشل

  :است پذير امکان طرق   چند به  سرعت  آوردن  دست  به  :محاسبه سرعت آب رودخانه

خط  يک   ابتدا  کار اين   براي  .شود مي انجام  نقطه  دريک  فقط  آب  سرعت   گيري  اندازه روش  اين  در :ای روش يک نقطه

بر )عمق   ١/٠ آب  سطح  از آن  ه فاصل که   اي  نقطه  در سرعت  خط  اين   روي  و شده  گرفته ر نظ  در آب  سطح  به  نسبت  قائم  

عمق  که   شود مي برده  کار به   مواردي در روش اين . شود مي گرفته   نظر  در  سرعت عنوان  به   و تعيين   است،( حسب تجربه

 .است  کمتر  متر سانتي  ٣٠  از آب  

حالت  اين   در  .باشد  بيشتر  متر سانتي  ٣٠ از آب  عمق  آن  در که   دارد  کاربرد  شرايطي  در  اين روش :ای روش دو نقطه

از فرمول  متوسط سرعت و  گيري  اندازه  ،آب سطج  زا عمق  ٥/٠ در  ديگري  و  ٢/٠  در  يکي، نقطه دو  در آب  سرعت  

   :شود مي محاسبه زير 

  
 رياضي ميانگين  و  گيري  اندازه آب  سطح  از عمق   ٥١/٠و  ١/٠، ٦١/٠ در آب  سرعت  روش  اين   در :ای سه نقطهروش 

 .بود  خواهد آب  سرعت  متوسط   ها آن 

 
 ٥/٠و  ١/٠، ٢/٠ در همچنين   و  (Vb) کف   هاي نزديکي  در  ،(Vs) درسطح  آب  سرعت  روش  اين   در :ای روش پنج نقطه

   :ودش يم اسبه حم  ريز مول رف  از وسط تم عت رس س پس  و  رييگ  دازهان  آب  سطح   از عمق  

   
 .روشهاست  ديگر  از  بهتر  نباشد يکنواخت  عمق  به  نسبت  سرعت  تغييرات  که   هنگامي روش  اين 

کرده   بندي شبکه رارودخانه  مقطع  توان  مي ، شود محاسبه   تر  دقيق  بطور رودخانه   از مقطع  يک  در آب  سرعت  که  آن  براي 

از دستگاه  جريان در رودخانه گيري سرعت براي اندازه. کرد  گيري اندازه  را شبکه  نقاط   از يک  هر محل   در آب  سرعت   و 

 .شود استفاده مي (Moline)مولينه 
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 (Hydrograph) يا آبنمود هیدروگراف

 :باشد که عبارتست از مهندسي سه اصل اساسي مورد نظر ميدر هيدرولوژي 

 حجم ماهانه و ساالنه رواناب به منظور ذخيره آب در مخازن و استفاده از آن 

 ها ريزي استفاده از آب در خشکسالي ها به منظور برنامه هاي کم رودخانه جريان 

 هاي هشدار سيل استفاده در برنامهگيرها و يا  ها به منظور ساخت طغيان شدت، مقدار و تداوم سيالب 

 

ترين روش، تهيه  ترين و معمولي شود که ساده ها و ابزارهاي مختلفي استفاده مي براي رسيدن به اهداف فوق از روش

 .باشد هيدروگراف جريان آب در رودخانه مي

فزايش و کاهش منحني البته ا .دهد هیدروگراف نموداری است که تغییرات دبی رواناب را نسبت به زمان نشان می

پس در اينجا بحث در مورد . باشد فوق بستگي به ذوب برف و ميزان بارش منطقه دارد که تأثير ذوب برف کمتر مي

اي از عمليات هيدرولوژي  تهيه و تحليل هيدروگراف بخش عمده. باشد ميزان بارش و تأثير آن در دبي رودخانه مي

  .دهد سيل را به خود اختصاص مي

 موثر بر شکل هیدروگراف؟عوامل 
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 :رسم هيدروگراف سيل از چند نظر حائز اهميت است

٦) 

٢) 

٣) 

4) 

١) 

دبي  ،باشد D>tcساعت ببارد و  D، باران يکنواختي به مدت  است tcاگر روي يک حوضه آبريز که زمان تمرکز آن 

ولي بالفاصله پس از  ،دارد دبي ثابت باقي ماندهيابد و در زماني که بارندگي ادامه  خروجي از حوضه بتدريج افزايش مي

دهد هيدروگراف  هاي مختلف نشان مي چنين منحني که تغييرات دبي را در زمان. يابد قطع بارندگي دبي نيز تقليل مي

در چنين وضعيتي زمان رسيدن به اوج .  بيشتر است tcاز زمان تمرکز حوضه  Dدر نمودار زير تداوم بارندگي . گويند

 (  tc =tp).  با زمان تمرکز برابر خواهد بود tpروگراف هيد
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آيد و قسمت  در شکل هيدروگراف تغييراتي بوجود مي ،باشد ( tc =D)اما اگر مدت بارندگي برابر زمان تمرکز حوضه 

رسيدن بطوريکه هيدروگراف بالفاصله پس از . گيرد اي به خود مي اوج آن از حالت پهن بودن خارج شده و شکل قله

در چنين وضعيتي چون تداوم بارندگي دقيقاً . کند اي پيدا مي به اوج دوباره نزول کرده و منحني شکل مثلثي يا زنگوله

زمان رسيدن به اوج نيز برابر زمان تمرکز خواهد بود که در نمودار زير نشان داده شده  ،برابر زمان تمرکز حوضه است

 نتيجه در. اند بوده برابر هم با D بارندگي تداوم و tc حوضه تمرکز زمان که است وضعيتي براي شکل اين.  است

در اين وضعيت زمان رسيدن به اوج در . رسد که بارندگي به اتمام رسيده باشد زماني به اوج خود مي در هيدروگراف

  ( tc =tp =D) .هيدروگراف برابر زمان تمرکز و تداوم بارندگي است

 

 ،تر از زمان تمرکز حوضه باشد باز هم هيدروگراف شکل زنگوله اي خود را حفظ خواهد کرد اگر مدت بارندگي کوتاه

فاصله زماني بين  .شده است رسد که در شکل زير نشان داده ولي هيدروگراف پس از يک تأخير زماني به نقطه اوج مي

 . گويند مي زمان تأخیربارندگي تا نقطه اوج هيدروگراف را  مرکز
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  :قسمت اصلي تشکيل شده است که عبارتند از ٣هر هيدروگراف از بطور کلي 

پس از  ،باريده است حوضه روي معين شدت با که باراني شود توجه شکل به اگر :(Rising limb) رونده باال بازوی

آنکه مقداري از آن در خاک نفوذ نمود مازاد آن در سطح حوضه جاري شده و هيدروگرافي را مشابه آن چه در شکل 

دهد چگونه  گويند، که نشان مي رونده هيدروگراف مي را بازوي باال Bتا  Aقسمت . دهد کنيد تشکيل مي مشاهده مي

اين قسمت از هيدروگراف بيشتر تحت تأثير خصوصيات  .يابد دبي خروجي از حوضه پس از بارندگي افزايش مي

پس از آنکه تمام سطح حوضه در رواناب خروجي . باشد و قاعدتاً کمي حالت محدب دارد بارندگي و سطح حوضه مي

  .رسد مشارکت نمود، هيدروگراف به نقطه اوج خود مي

که در  باشد مي هيدروگراف منحني از بخشي بلکه نيست نقطه يک معموالً هيدروگراف دبي حداکثر : ( Peak) اوج

در  Pها عالقمند هستند که يک نقطه مشخص را مانند  با اين وجود هميشه هيدرولوژيست. باشد مي Cتا  Bشکل از 

  .هيدروگراف مشخص کنند تا از آن بعنوان حداکثر دبي استفاده نمايند

دارد، بازوي پايين  مقعر حالت که شکل روي را D تا C بخش :(Recession limb) هیدروگراف رونده پايین بازوی

به . باشد دهنده چگونگي تخليه آب ذخيره شده در حوضه طي بارندگي مي اين بخش نشان. رونده هيدروگراف گويند

جايي است که از آن به بعد  D نقطه. گردد ، آب در حوضه ذخيره شده و از آن به بعد تخليه مي Cعبارت ديگر تا نقطه 

شيب . شود و بارندگي تأثيري بر آن ندارد سطحي تأمين مي اي زيرزميني و زيره ي در رودخانه عمدتاً از آبآب جار

  .باشد هاي سطحي مي دهنده سرعت آب ذخيره شده در چاالب رونده هيدروگراف نشان بازوي پايين
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 Dتا  Aاي که از  به اوج  و فاصلهنام زمان رسيدن  هب ،شود طي مي Pتا  Aاي که از  ، فاصله روي محور افقي در شکل

با زمان پايه هیدروگراف و  tpزمان رسيدن به اوج معموالً با عالمت . زمان پايه هيدروگراف نام دارد ،شود طي مي

 . شود نشان داده مي tbعالمت 

. تمرکز را بدست آورد نتوان از روي هيدروگراف زما چنانچه مدت بارندگي کمتر از زمان تمرکز باشد دقيقاً نمي : نکته

اي که هيدروگراف در قسمت نزولي خود  اما تجربه نشان داده است که فاصله زماني بين انتهاي بارندگي مؤثر تا نقطه

 . برابر زمان تمرکز حوضه خواهد بود(  رونده نقطه عطف در بازوي پايين)دهد  تغيير شيب مي

ساعت بعد از  ١زمان وقوع اوج سيل .  نسبتاً بزرگي باريده استساعت روي حوضه  ٣ني به مدت ابار زيردر شکل 

است و زمان وقوع اوج هيدروگراف نسبت به  (٦٠ – ٣=  ٣)ساعت  ٣شروع بارندگي و زمان تمرکز حوضه برابر با 

 . ساعت تأخير دارد ١/٣مرکز بارندگي 

 

اين سيل ناشي از  .ارقام زير بدست آمده استگيري و  هاي مختلف اندازه در يک رودخانه دبي سيل در زمان :22مثال 

. ميليمتر در ساعت است ٦١و در نيم ساعت بعد  ٢٠اي است که شدت بارندگي در نيم ساعت اول  باران يک ساعته

 .کيلومترمربع است ٢١مساحت حوضه . مشخصات سيل را بدست آوريد
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تر از زمان تمرکز باشد، شکل  مساوي و يا کوچک با توجه به اينکه مدت بارندگي بزرگتر، :مجزا کردن هیدروگراف

 .  ها نشان داده شده است در شکل زير اين حالت. هيدروگراف متفاوت خواهد بود

 
 حوضه اينکه يا و باشد جريان در آب قبلي هاي بارندگي دليل به رودخانه يک در فرضاً جديد، سيل وقوع از قبل اگر

مرحله فروکش کردن سيل قبلي باشد و در اين وضعيت بار ديگر بارندگي صورت گيرد رواناب جديد با دبي قبلي  در

شود و لذا بخشي از دبي رودخانه مربوط به رواناب قبلي است و اگر بخواهيم هيدروگراف سيل  رودخانه مخلوط مي

اين فرايند . شود از آن کسر گردد ام دبي پايه ناميده ميجديد را بدست آوريم الزم است ابتدا دبي قبلي رودخانه که به ن

، جدا ساختن  همانطور که گفته شد، منظور از مجزا کردن هيدروگراف. سازي هيدروگراف گويند را مجزا کردن يا جدا

ايد جريان پايه که معموالً قبل از وقوع سيل در رودخانه جاري بوده از هيدروگراف است که در تحليل هيدروگراف نب

 . آن را به حساب دبي سيل منظور کرد

  :توان از هيدروگراف مجزا ساخت روش ساده و معمول مي ٣دبي پايه را به 

شود  اي که سيل شروع مي ، از نقطه ترين روش براي دبي پايه آن است که در هيدروگراف رودخانه ساده: روش اول

(A) کند  اي که سيل خاتمه پيدا مي يک خط مستقيم به نقطه(B) بخشي از هيدروگراف که باالي خط  .رسم کنيمAB 

کند يک خط  که ابتدا و پايان سيل را بهم وصل مي ABمعموالً خط  .گيرد هيدروگراف رواناب مستقيم است قرار مي

 اي مشخص نباشد و نتوان آن را به دقت تعيين کرد از نقطه Bولي چنانچه نقطه پايان سيل يعني . دار خواهد بود شيب

رونده هيدروگراف را  شود تا مؤلفه پايين يک خط مستقيم افقي رسم مي (A)کند  که هيدروگراف شروع به افزايش مي

گيرد، هيدروگراف سيل است که  قرار مي (AB)بخشي از هيدروگراف که در باالي اين خط افقي . قطع کند Bدر نقطه 

. شود دبي پايه رودخانه خواهد بود ه در پايين خط واقع ميتوان آن را روي کاغذ ديگري بطور مجزا رسم کرد و آنچ مي

 . ها، بايد دبي پايه کسر گردد بنابراين از تمام دبي
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شود که محور زمان بر حسب روز  در اين روش ابتدا هيدروگراف در يک دستگاه مختصات طوري رسم مي:  دوم روش

تا خط عمودي را که از  يابد شروع سيل داشته است ادامه ميسپس دبي پايه با همان شيبي که قبل از . مدرج شده باشد

از نقطه اوج يک خط افقي نيز رسم کرده و . قطع کند Cنقطه اوج هيدروگراف به طرف پايين رسم شده است در نقطه 

 N= 0.83 Aدر روي آن طولي را که معادل 
مساحت حوضه بر حسب کيلومتر مربع :  A) .مشخص کنيد ،روز باشد 0.2

عمود ديگري  (M)حال از نقطه انتهايي اين خط  .(باشد و مشابه مقياس افقي هيدروگراف ميبر حسب روز N  و است

بخشي از . وصل کنيد Dبه  Cاز نقطه . قطع کند Dرونده هيدروگراف را در  شود تا بازوي پايين به سمت پايين رسم مي

گيرد، دبي پايه  سيل و آنچه که در پايين آن قرار ميگيرد هيدروگراف  قرار مي ACDهيدروگراف که در باالي خط 

محور افقي هيدروگراف نيز بايد با  ،بر حسب روز است Nدر اينجا توجه شود که چون . شود رودخانه محسوب مي

را بر حسب  Nگيري مثالً ساعت باشد ابتدا  اگر محور افقي بر حسب واحد اندازه. همان واحد روز مدرج شده باشد

را نيز بر  Nايد طول  ها براي ساعت در نظر گرفته ه کنيد و سپس با توجه به مقياسي که در محور طولروز محاسب

 . حسب ساعت بدست آوريد
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رونده هيدروگراف را با يک خط مستقيم و با همان شيبي که  در اين روش قسمت انتهايي بازوي پايين:  روش سوم

يدروگراف يک خط رونده ه سپس از نقطه عطف بازوي پايين.  دهيم امتداد مي(  عقب)کاهش يافته است بطرف باال 

حال اگر از نقطه شروع هيدروگراف . قطع کند Eاي مانند  کنيم تا اين خط را در نقطه عمودي به سمت پايين رسم مي

(A)  و نقطه پايان هيدروگراف(B)  به اين نقطه(E) بخشي . وصل کنيم وضعيتي مشابه شکل زير به وجود خواهد آمد

قرار گيرد بعنوان هيدروگراف سيل که از دبي پايه مجزا شده است در نظر گرفته  AEBاز هيدروگراف که در باالي خط 

 . شود مي

 
 اين با. دارد نظر مورد دقت و موجود هاي داده به بستگي ، هيدروگراف از پايه دبي کردن مجزا براي روش انتخاب

. باشد شود که در واقع همان روش اول مي اکثر کارهاي هيدرولوژي، دبي پايه مقدار ثابتي در نظر گرفته مي در وجود

عبارت ديگر اين ه ب. باشد هاي جدا کردن دبي پايه از هيدروگراف سيل قراردادي و غير دقيق مي بطور کلي تمام روش

در شکل زير . مسأله تجربي است و بستگي به نظر و مهارت هيدرولوژيست دارد موضوع بيش از آنچه علمي باشد يک

 . اند هر سه روش مجزا کردن هيدروگراف در کنار هم رسم شده
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گيري دبي در  ساعت رخ داده و اندازه ٦٢کيلومترمربع باراني به مدت  ١١٠٠در يک حوضه آبريز به وسعت  :23مثال 

هاي مختلف دبي پايه را جدا و هيدروگراف  با روش. ساعت به صورت جدول زير است ٦١محل خروجي حوضه طي 

 .جريان مستقيم را بدست آوريد

 

 ,A, Bهاي قبل گفته شد نقاط  گراف سيل رسم و مشابه آنچه در بخشدر يک دستگاه محور مختصات قائم هيدرو: حل

C, D, E در روش اول. اند هاي سه گانه جدا کردن دبي پايه مشخص شده به روش A, B  با يک خط مستقيم شيبدار

پايان سيل است که به صورت چشمي از روي هيدروگراف تشخيص داده شده  Bشروع سيل و نقطه  Aنقطه . اند بهم وصل شده

آمده  بدست Dکه براساس آن نقطه  Nدر زير قله هيدروگراف تعيين گرديده و مقدار  Cدر روش دوم نقطه . است

 ١يبا که تقر )رونده هيدروگراف را مشخص کرده  در روش سوم نقطه عطف بازوي پايين. روز بوده است ١است، برابر 

با توجه به اين سه روش نتايج دبي مستقيم سيل . گيرد زير آن قرار مي Eو نقطه ( ساعت پس از شروع بارندگي است

 .باشد مطابق جدول زير مي
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دبي پايه رودخانه يا بدليل رواناب ناشي از ذوب برف است و يا بدليل رواناب : منحنی تداوم جريان يا دبی کالسه

طي سال چگونه باشد  ها بر حسب اينکه دبي پايه آنها در زميني، رودخانه هاي زير رودخانه توسط آبدير رس و تغذيه 

 . گردد براي اين منظور معموالً منحني تداوم جريان رسم و از روي آن وضعيت رودخانه مشخص مي. شود بندي مي طبقه

 

 :(Unit Hydrogragh) هیدروگراف واحد

، مفهوم  هاي طرح برداشته شده است هاي هيدرولوژي و تهيه هيدروگراف تجزيه و تحليلهايي که در  از مهمترين قدم

توسط يک مهندس آمريکايي به نام شرمن پيشنهاد  ٦٩٣٢است که براي اولين بار در سال  (UH) هيدروگراف واحد

زه يک واحد طول ، هیدروگراف واحد هیدروگرافی است که ارتفاع رواناب در آن به اندا بر حسب تعريف. گرديد

اين . يعني اگر حجم رواناب اين هيدروگراف را بر سطح حوزه تقسيم کنيم ارتفاع حاصل از آن يک واحد گردد .باشد

در تعريف هيدروگراف واحد الزم است مدت بارندگي نيز . متر يا اينچ انتخاب شود متر، ميلي تواند سانتي واحد مي

بنابراين .  ، مربوط به چه مدت از بارندگي است ع يک واحد روانابکه معلوم باشد ارتفا مشخص گردد، بطوري

بنابراين در سيستم متريک هيدروگراف واحد، . و يا چند ساعته باشد ٣،  ٢،  ٦هيدروگراف واحد ميتواند مثالً 

واحد توجه داشته باشيد که در هيدروگراف . متر باشد متر يا يک ميلي هيدروگرافي است که رواناب آن يک سانتي

منظور از رواناب در اينجا بارندگي مازاد است که به جريان سطحي يا . ارتفاع رواناب مورد نظر است نه ارتفاع بارندگي

 به بارندگي مازاد روانابسيل تبديل شده باشد و اگر رودخانه قبالً داراي دبي پايه بوده است نبايد آن را به عنوان 

تواند  حوضه مي هر پس است نشده مشخص مقداري (t) بارندگي مدت براي چون تعريف اين در. آورد حساب

 ... ، هيدروگراف واحد دو ساعته و  نهايت هيدروگراف واحد داشته باشد، مانند هيدروگراف واحد يک ساعته بي
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 :های هیدروگراف واحد مشخصه

 

 :گرفته است نظريه هیدروگراف واحد براساس فرضیات زير شکل

 

واحد آن است که اگر براي يک حوضه هيدروگراف واحد را داشته باشيم قادر خواهيم بود از  ويژگي هيدروگراف

روي آن هيدروگراف طرح را که قرار است سازه آبي بر اساس آن طراحي شود، به شرط آنکه مدت بارندگي برابر 

واحد حوضه براي  بنابراين تهيه هيدروگراف .همان مدت هيدروگراف واحد در نظر گرفته شود، بدست آوريم

هاي معمولي حوضه  هيدروگراف واحد يا از روي هيدروگراف .هاي مختلف از اقدامات اساسي هيدرولوژي است تداوم
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شود و يا در صورت عدم وجود اين هيدروگراف بايد بصورت مصنوعي اقدام  اند استخراج مي گيري شده که قبالً اندازه

 . به تهيه آن نمود
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اي به وقوع پيوسته و همزمان دبي  فرض کنيد باراني به مدت يک ساعت روي حوضه :واحد هیدروگراف استخراج

اگر دبي .  گيري شده در ستون دوم جدول زير نوشته شده است هاي اندازه گيري شده است که داده رودخانه نيز اندازه

 ٣و  ٢اين جدول باشد، از تقاضل ارقام ستون  ٣گيري سيل مطابق ارقام ستون  ، اندازه ساعت ٦٢پايه رودخانه طي مدت 

 .جدول نوشته شده است 4آيد، که ارقام مربوطه در ستون  رواناب مستقيم حاصل از اين بارندگي يک ساعته بدست مي

توان حجم رواناب در هر ساعت و لذا حجم کل سيالب را در مدت تداوم  با توجه به مقادير رواناب در هر ساعت مي

 .متر مکعب خواهد شد ١٣٠٣٢٠٠هاي ساعتي بدست آورد که برابر  ع روانابسيل از مجمو

 

 

 

 4١٠ فرضاً حوضه وسعت اگر. آيد مي بدست رواناب ارتفاع ، نماييم تقسيم حوضه سطح بر را حجم اين چنانچه حال

ميليمتر  ٦4سانتيمتر يا  4/٦يا  (١٣٠٣٢٠٠/  4١٠٠٠٠٠٠٠=  ٠/٠٦4  m)ارتفاع رواناب برابر  ،مربع باشد کيلومتر

تقسيم کرده و نتيجه را  4/٦را بر  4، اگر ستون  سانتيمتر است 4/٦چون ارتفاع رواناب مستقيم اين بارندگي، . باشد مي

، ارقام اين ستون ابعاد هيدروگراف براي يک سانتيمتر رواناب خواهد بود که در واقع همان  بنويسيم ١در ستون 

در شروع هيدروگراف  با توجه به نقطه صفر.  ه حوضه براي يک سانتيمتر رواناب استهيدروگراف واحد يک ساعت

  .جدول نوشته شده است ١بندي اين هيدروگراف از شروع در ستون  واحد، زمان

پذير است که جهت اين امر بايد به صورت  بدست آوردن هيدروگراف طرح از روي هيدروگراف واحد نيز امکان

،  ايم عنوان مثال اگر در مورد قبل که هيدروگراف واحد يک ساعته حوضه را استخراج کرده هب .عکس عمل نماييم
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، چنانچه ضريب رواناب را داشته  ميليمتر هيدروگراف سيل را بسازيم 4٢اي به مقدار  بخواهيم براي باران يک ساعته

سپس ببينيم که مقدار . بدست آيد باشيم کافي است اين ضريب را در مقدار بارندگي ضرب کنيم تا رواناب مستقيم

حال به همان . است(  ايم ميليمتر انتخاب نموده ٦٠که )رواناب مستقيم چند برابر رواناب مربوط به هيدروگراف واحد 

 .  نماييم نسبت ابعاد هيدروگراف واحد را بزرگ يا کوچک مي

ميليمتر  4٢چنانچه باران يک ساعته طرح  .باشد مي زيرمطابق جدول اي  هيدروگراف واحد يک ساعته حوضه :42مثال 

 .باشد، هيدروگراف يک ساعته طرح در اين حوضه را بدست آوريد 4١/٠و ضريب رواناب حوضه 

 

(. ١ارقام ستون . )اي استخراج شده است واحد يک ساعته براي حوضه هيدروگراف ١٠ در جدول صفحه :25مثال 

متر  سانتي ٢/٦و  ٣/٦، ٣/٠ها به ترتيب  چنانچه سه رگبار متوالي که تداوم هر کدام يک ساعت ولي مقادير رواناب آن

 .آوريد باشد، درحوضه اتفاق افتد هيدروگراف کلي حاصله از اين سه بارندگي را بدست
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کيلومترمربع است، صورت گرفته ارتفاع بارش  ١٠اي که مساحت آن  باراني به مدت دو ساعت روي حوضه :7تمرين 

گيري شده و مقادير آن به شرح جدول  دبي سيل ناشي از اين بارندگي نيز اندازه. متر بوده است ميلي ٦٢٥در اين مدت 

رض اينکه دبي پايه صفر باشد ضريب رواناب با ف. ساعته اين حوضه را بدست آوريد ٢زير است، هيدروگراف واحد 

 چقدر است؟

 

هاي بدون آمار  هايي که براي استخراج هيدروگراف واحد در حوضه يک ديگر از روش :مصنوعی واحد هیدروگراف

در اين روش مختصات نقاط . است SCSبعد  هيدروگراف بي روش سازمان حفاظت خاک امريکا، ،شود استفاده مي

( Q/QP )در مقابل نسبت دبي هيدروگراف  (t/tP)هيدروگراف واحد از جدول بدون بعد که در آن مقادير نسبت زمان 

  .آيد ، بدست مي داده شده است

 

D  ( ساعت)تداوم مورد نظر براي بارندگي ،tL  ( ساعت)زمان تأخير حوضه ،A  و (  کيلومترمربع)مساحت حوضهQP 

زمان رسيدن به دبي پيک  tpو  يک میلیمتر روانابمکعب بر ثانيه براي  دبي پيک هيدروگراف واحد بر حسب متر
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مدت بارندگي  SCSدر روش . نيز بدست آوردزير فرمول  طبق (tc)توان از روي زمان تمرکز حوضه  را مي tp. باشد مي

D آيد به زمان تمرکز داشته و از فرمول زير بدست ميبستگي  ،شود که هيدروگراف واحد براي آن ساخته مي . 

 
عالوه بر آن اگر . شود زياد با آن مغايرت نداشته باشد ولي توصيه مي ،باشد ٦٣٣/٠ tcالبته الزم نيست که دقيقاً معادل 

 ٦٠را در  QP، الزم است سمت راست معادله  بسازيم يک سانتیمتر رواناببراي  را SCSبخواهيم هيدروگراف واحد 

 : ضرب کنيم که نتيجه عبارت خواهد بود با

  
زمان رسيدن به پيک بر  tpمکعب بر ثانيه و  دبي پيک بر حسب متر QP،  مساحت حوضه بر حسب کيلومترمربع Aکه 

توان زمان تأخير را بوسيله فرمول زير در صورت داشتن شماره منحني  مي SCSدر روش . باشد حسب ساعت مي

(CN ) آوردبدست: 

 

tL  : ( ساعت)زمان تأخير حوضه، L  : ( فوت)طول رودخانه اصلي، Y  : (درصد)شيب متوسط حوضه ،S  : نمايه نگهداشت

 CNکه  S = (25400 / CN) - 254: که برابر است با  (بر حسب ميليمتر)هاي سطح حوضه  رطوبت در خاک

زمان تأخير از  SCSبا اين وجود در اکثر مطالعات هيدرولوژيکي به روش .  شماره منحني مربوط به سطح حوضه است

  tL = tc / 1.66: شود مي زده تخمين زير معادله

ه ابعاد هيدروگراف واحد هستند ک Qو  tتوان  به راحتي مي (Q/QP )و ( t/tP)، با داشتن مقادير  QPو  tpپس از محاسبه 

 . مشخص هستند  (Q/QP ) و (t/tP)هاي هيدروگراف   نسبت SCSدر هيدروگراف واحد مصنوعي . بدست آورد را
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. ساعت است ١/٢کيلومترمربع که زمان تمرکز آن  ١/٦٢اي به مساحت  اي در حوضه دقيقه ٣٠براي بارش  :62مثال 

 .بدست آوريد SCSهيدروگراف واحد را به روش 
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اي موجود باشد، اين امکان وجود دارد که از روي آن بتوان  ساعته حوضه tاگر هيدروگراف حاصله از يک باران  :نکته

مثالً اگر آمار . تواند هر عدد صحيحي باشد مي n .ساعته بسازيم ntساعته يا  tهيدروگراف واحد  براي اين حوضه

سازيم  ابتدا هيدروگراف واحد دو ساعته حوضه را مي ،اي در دست باشد حوضه هيدروگراف حاصله از باران دو ساعته

واحد دو ساعته هيدروگراف واحد خواسته شده را  شود، از روي هيدروگراف و سپس به ترتيبي که در ادامه گفته مي

 .کنيم محاسبه مي

. اي باريده است متر روي حوضه سانتي 4/٦( رواناب مستقيم)آن ( موثر)اي که رواناب مازاد  باران يک ساعته :27مثال 

. ذکر گرديده است( ٢ستون )گيري شده است که مقادير مشاهده شده آن در جدول  مختلف اندازهساعات  ردبي سيل د

 .هيدروگراف واحد دو ساعته اين حوضه را بدست آوريد ،(٣ستون )با توجه به دبي پايه رودخانه 
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يک هيدروگراف  براي تبديل :مدت موجود واحد بلند مدت از يک هیدروگراف استخراج هیدروگراف واحد کوتاه

در اين مورد ابتدا الزم است  .شود استفاده مي يا هیدروگراف مجموع Sروش منحنی مدت از  مدت به کوتاه واحد بلند

اي را  ساعته tاگر هيدروگراف واحد  .ساخته و سپس آن را به مدت موردنظر تبديل کرد S هيدروگراف مجموع يا

ساعت ببارد و باز پس از تمام  tساعت باران مشابه ديگري به همان مدت  tداشته باشيم و فرض شود که پس از پايان 

ها نيز با تاخير بطور مشابه تکرار خواهند شد که  شدن آن، باران مشابه ديگري آغاز شود هيدروگراف واحد اين باران

ثابت خواهد شد، زيرا در واقع مثل آن است که باران يکنواختي به طور دائم ي اگر با همديگر جمع شوند سرانجام دب

هاي  اي را داريم که دبي آن در زمان ساعته 4براي مثال در جدول صفحه بعد هيدروگراف واحد باران  .ادامه دارد

 4روگراف مشابهي با باران مشابهي که پس از پايان اين باران شروع شود هيد. مختلف در ستون دوم نوشته شده است

به همين ترتيب  .ساعت تاخير نوشته شده است 4مقادير مربوط به آن با  ٣ساعت تاخير ايجاد خواهد کرد که در ستون 

ساعت تاخير نسبت به هم تکرار  4ها نيز با  هاي آن بارند دبي ساعت تاخير مي 4هاي ديگري که هر کدام با  رانبا

مجموع اين  .اند تا اينکه سرانجام دبي ثابت شده است ساعته متوالي تکرار شده 4باران  ١در اين جدول . شود مي

شود که در  مشاهده مي .نوشته شده است ٥دهد که در ستون  را تشکيل مي Sها، هيدروگراف مجموع يا  هيدروگراف

 Tساعته برابر  tاگر زمان پايه هيدروگراف واحد . مترمکعب بر ثانيه ثابت باقي مانده است ٢٠٣اين ستون دبي در حد 

هيدروگراف واحد  (5=21/4در اين مثال )بار  T/tالزم است حداقل تعداد  Sساعت باشد براي رسيدن به هيدروگراف 

اي را داشته باشيم که  ساعته tاگر هيدروگراف واحد  بنابراين .اف مجموع بدست آيدرا با هم جمع کنيم تا هيدروگر

ساعت با هم جمع کنيم تا  t هاي واحد را با زمان تاخير هيدروگراف T/tباشد الزم است حداقل تعداد  Tزمان پايه آن 

 .دبي ثابت شود
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ساعته اين  ١هيدروگراف واحد . اي به شرح زير در اختيار است ساعته براي حوضه ٢هيدروگراف واحد  :28مثال 

 .بدست آوريد Sحوضه را به روش 

 

 : 29مثال 

 

  :30مثال 
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