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دهیچک  

 کارشناسان وجهت مورد همواره و آورد مي بار به را فراواني خسارات ساله هر که پديده هايي است جمله از سيل

وضه ها حديده را در عواملي نظير فيزيوگرافي، ژئومورفولوژی و عوامل انساني، مي تواند اين پ .است بوده هيدرولوژی

 و آبخيزداری عمليات سدسازی، سيالب، کنترل آب، منابع از برداری بهره طرحهای در آنجايي که تسريع ببخشد. از

 و تأسيسات حيطرا ايمني درجه و مطالعات دقت لذا دارد. اهميت دبي سيالب هيدرولوژی، اتمطالع های زمينه اکثر

ه وهر رود  با استفاددر تحقيق حاضر پتانسيل سيالب حوضه آبريز گ .دارد مطالعات روش به زيادی بستگي آبي، های سازه

مرکز، شماره منحني، تساعته، زمان  24ابعاد هيدروگراف حوضه با توجه به مقادير بارش  مطالعه شده است.   SCSاز روش

 5،  2ماني زهای  بارش مازاد، زمان تا اوج و دبي اوج بدست آمد، سپس هيدروگراف سيل برای حوضه گوهررود در دوره

يل سين حوضه توان احوضه گوهر رود، سال محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که با توجه به شكل  100و  50،  25،  10، 

هكش اصلي زي به خيزی ندارد. اما با توجه به باريك بودن حوضه، روانابهای حاصل از بارندگي در مدت زمان کوتاه

 . واهد داشتجود خورسيده و آن را پر نموده و در نتيجه جايي که رودخانه از واحد کوهستان خارج مي شود، خطر سيل 

 

 ود، هيدروگراف.، گوهرر ( CN ، زمان تا اوج، شماره منحني   SCSروش  ناليز منطقه ای، دبي اوج، آ :يدیكل واژگان

                                                 
 Ardavan5th@yahoo.com   دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران . 1

 دانشيار دانشكده  علوم و زمين دانشگاه شهيد بهشتي .2

 انشكده  جغرافيا دانشگاه  تهران. استاد د3



89 

 
 اردوان بهزاد، محمدرضا ثروتی، ابراهیم مقیمی/. . .پتانسیل سیالب با تاکید بر برآورد 



 

 

 مقدمه

انجام مطالعات سيل و کنترل سيالب يكي از مباحث اصلي در طرحهای آبريزداری 

مي باشد. سيالبهای جاری در يك منطقه تاثير مستقيم بر حوضه آبريز، کشاورزی و 

اوضاع اجتماعي و اقتصادی آن دارند. سامان دادن به يك حوضه آبريز بدون شناخت 

قه و در نهايت ارائه راه حلهای مناسب جهت سيالبهای جاری و اثر سيالبها در منط

کاهش اين اثرات امكان پذير نمي باشد. يكي از روشهای برآورد سيالب، روش موسوم 

است. در اين  SCS 1به هيدروگراف بدون بعد مربوط به سازمان حفاظت خاك آمريكا

روش مختصات نقاط هيدروگراف واحد از جدول بدون بعد که در آن، مقادير نسبت 

داده شده است بدست مي آيد. برای بدست  (q/qp)در مقابل نسبت دبي  ( t /tp)زمان 

و  tpالزم است مقادير  (q/qp)و  (t/tp)آوردن مختصات نقاط هيدروگراف از روی 

qp  ،(. برآورد سيالب به روش  1389محاسبه گردد ) حيدری زادهSCS  معموال برای

 ههای هيدرومتری مي باشند. حوضه هايي بكار مي رود که فاقد ايستگا

و  2در اين زمينه تحقيقات زيادی در داخل و خارج کشور انجام گرفته است. گيثا

( در کشور هندوستان برآورد سيالب به 2010و همكاران ) 3( و رِشما2008همكاران)

را بر روی برخي از حوضه ها مورد مطالعه قرار داده و خسارات ناشي از  SCSروش 

با مفهوم روش  SCS( توسعه روش  1389سي نموده اند. حيدری زاده ) سيالب را برر

را برای حوضه مورد مطالعه خود ) هليالن ( انجام داده   منطقي در برآورد پيك سيالب

( برآورد پتانسيل سيالب در دو حوضه آبريز زيلكي و  1390است . بهزاد و همكاران ) 

و با توجه به فيزيوگرافي و مرفولوژی  را با هم مقايسه نمود SCSفيره رود به روش 

 حوضه فيره رود ، توان سيل خيزی اين حوضه را باالتر از حوضه زيلكي دانست. 

                                                 
1. Soil Conservation Services 

2. Geetha 
3. Reshma 
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ه الب حوضل سيبا توجه به مطالب عنوان شده، ما بر آن شديم که در اين تحقيق  پتانسي

ورد ممحاسبه و عوامل ژئومورفولوژيك موثر بر آن را  SCSگوهررود را با روش 

 طالعه قرار دهيم.  م

يز حوضه آبر 10حوضه آبريز سفيدرود از سد سفيدرود در منجيل تا مصب خود 

. ستندهاصلي را دريافت مي کند. غالب اين حوضه ها دارای آبدهي بسيار بااليي 

هر گونه  خيزی اين حوضه ها قبل از بنابراين شناسايي خصوصيات فيزيوگرافي و سيل

انه رودخ بخشها توصيه مي گردد. رودخانه گوهر رود جزءتوسعه های عمراني در اين 

رای ه داهای کوهستاني محسوب مي گردد و شرايط فيزيوگرافي آن به گونه ای است ک

اين  بستری عميق و سنگالخي است و در حاشيه آن، سيالب دشت شكل نگرفته است.

تي اطالعا ساساين رودخانه فاقد ايستگاههای هيدرومتری و يا باران سنجي مي باشد. بر ا

، ربریکه حاکي از سابقه سيل خيزی در اين حوضه باشد وجود ندارد. تغييرات کا

ي م الب توسعه شبكه راهها و مناطق مسكوني موجب افزايش توليد رواناب و خطر سي

ع جنگلي در سالهای اخير، بهره برداری از جوام (.1388گردد )غالمي و همكاران، 

ز ااصل حام در اراضي حوضه، باعث گرديده که روانابهای زربين و چرای بي رويه د

بهای ا روانا، امبارندگي در اين بخش افزايش يابند. در مسير رودخانه آبادی وجود ندارد

ود فيدرساين رودخانه پس از خروج از کوهستان از اراضي کشاورزی حاشيه رودخانه 

يه حاش اراضي کشاورزی گذشته و وارد آن مي گردد. با توجه به عبور رودخانه از

قاله مر اين دقزوين و جلوگيری از فاجعه احتمالي،  –رودخانه سفيدرود و اتوبان رشت 

  SCSش خصوصيات فيزيوگرافي و سيل خيزی حوضه آبريز گوهررود با استفاده از رو

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 
 مواد و روش ها 

 ویژگیهاي منطقه مورد مطالعه  -

گوهررود در استان گيالن و در محدوده شهرستان رودبار و در غرب حوضه آبريز  

رودخانه جاری در اين حوضه  قبل  از سد  .حوضه آبريز سياهرود گسترده شده است
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تاريك و از بخش شرقي وارد بستر سفيدرود مي گردد. سرچشمه رودخانه گوهررود 

متری جنوب شهر رستم کيلو 30دامنه های کوه اسد آباد و آسمان سرا واقع در حدود 

آباد و چشمه های جاری در اين بخش مي باشد. موقعيت جغرافيايي و مشخصات حوضه 

 مطابق جدول ذيل ارائه شده است .  
 : موقعيت جغرافيايي حوضه آبريز گوهررود1جدول شماره 

 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام حوضه
حداکثر 

 ارتفاع
 Kmآبراهه اصلي  طول  متوسط ارتفاع  حداقل ارتفاع

 19/12 1260 160 2360 36  45 08 – 36  51  41  49  29 00 – 49 33 03 گوهررود

 

 
 : نقشه موقعيت حوضه آبريز گوهررود  1شكل شماره  

 

 روش مطالعه -

تحليلي با استفاده از نقشه  –اين تحقيق بر پايه مشاهدات ميداني و روش کتابخانه ای 

ازمان جغرافيايي نيروهای مسلح، نقشه زمين شناسي س1:  50000های توپوگرافي 

زمين شناسي، خاك و پوشش  1:250000سازمان زمين شناسي، نقشه های  1:  100000

گياهي سازمان جنگلها و مراتع، داده های هواشناسي سازمان هواشناسي و مرکز 
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. در مطالعات منابع آب و آمار دبي ايستگاههای هيدرومتری اين مرکزتهيه شده است

بر روی نقشه   Arc GISابتدا، محدوده حوضه آبريز گوهررود با استفاده از نرم افزار 

مشخص و در محيط اين نرم افزار خصوصيات فيزيوگرافي  1:  50000های توپوگرافي 

حوضه نظير مساحت، شكل و سطوح ارتفاعي تعيين گرديد.  فيزيوگرافي اين حوضه به 

آن در واحد کوهستان قرار گرفته است.  جهت برآورد گونه ای است که  تمام بخشهای 

 88منجيل ، شاه شهيدان ، پيرکوه و توتكابن در دوره آماری ايستگاههای اقليم حوضه از 

به صورت زير  و دما  برای حوضه معادله گراديان بارندگي استفاده شد و1366 –

 پيشنهاد گرديد: 
 1366 – 88برای حوضه آبريز گوهررود  : ضرائب همبستگي دما و بارندگي 2جدول شماره 

 2R ضرائب مربوط به دما 2R ضرائب مربوط به بارندگي  ماه

 P = 0.01 H + 23.40 0/90 H + 21.01 004.0 -  =mean T -0/99 مهر

 P = 0.01 H + 48.77 0/85 H + 14.97 004.0-=  meanT -0/97 آبان

 P = 0.03 H + 36.59 0/78 11.15 + 0.005 H-=  meanT -0/97 آذر

 P = 0.02 H + 28.41 0/71 H + 9.57 005.0-= mean T -0/97 دی

 P = 0.04 H + 24.37 0/87 H + 10.76 006.0-=  meanT -0/99 بهمن

 P = 0.01 H + 46.56 -0/80 H + 13.50 006.0-= mean T -0/99 اسفند

 P = 0.03 H + 39.85 0/89 H + 19.50 007.0-= mean T -1 فروردين

 P = 0.01 H + 32.91 0/76 H + 23.06 007.0-= mean T -1 ارديبهشت

 P = 0.03 H + 4.18 0/93 H + 26.80 007.0-= mean T -1 خرداد

 P = 0.02 H + 12.33 0/75 H + 29.99 007.0-=  meanT -1 تير

 P = 0.01 H + 13.33 -0/80 H + 30.11 007.0-=  meanT -0/99 مرداد

 P = 0.01 H + 17.85 0/83 H + 25.91 005.0-=  meanT -0/99 شهريور

 P = 0.13 H + 343.47 0/92 H + 19.67 006.0-= meanT -0/99 ساالنه 

 

اقد ود فآبدهي رودخانه گوهررود نيز به صورت ماهانه بدست آمد. رودخانه گوهرر

قه ای منط ايستگاه هيدرومتری است. جهت برآورد آبدهي اين رودخانه از روش آناليز

 گاههایسطح و استفاده از آمار ايست –استفاده گرديد و با توجه به روابط دبي 

يل اريتمي ذشهر بيجار، توتكابن، پل سازمان، لوشان و گيلوان روابط لگ هيدرومتری 

 برای رودخانه بدست آمد: 
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 ( s/3m: روابط لگاريتمي دبي ماهانه حوضه آبريز گوهررود )  2جدول شماره 
 2R بط لگاريتميروا سال

 0.2935Q = 1.1 A 0/58 مهر

 0.392Q = 0.82 A 0/73 آبان

 0.41Q = 0.87 A 0/80 آذر

 0.439Q = 0.46 A 0/83 دی

 0.422Q = 0.63 A 0/86 بهمن

 0.519Q = 0.44 A 0/93 اسفند

 0.663Q = 0.24 A 0/99 فروردين

 0.73Q = 0.12 A 0/96 ارديبهشت

 0.625Q = 0.13 A 0/85 خرداد

 0.403Q = 0.40 A 0/70 تير

 0.31Q = 0.44 A 0/74 مرداد

 0.34Q = 0.65 A 0/62 شهريور

 0.511Q = 0.40 A 0/90 ساالنه

 

راف دروگبا تعيين خصوصيات فيزيوگرافي، اقليم، آبدهي حوضه گوهررود، ابعاد هي

ه اين ايمحاسبه گرديد. محاسبه ابعاد هيدروگراف بر پ SCSاين حوضه نيز با روش 

 روش به شرح ذيل ارائه گرديد: 

  متوسط  ساعته ايستگاه سينوپتيك منجيل و 24در اين بخش با استفاده از بارش

60ه ) سال 10ساعته با دوره بازگشت  1بارش حوضه آبريز، در ابتدا بارشهای 
10P )  

حوضه با  ساعته 24بارشهای  RIMAC 1.0 محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار

 ه های بازگشت مختلف  محاسبه گرديد. دور

 بدست آمد ) عليزاده،  1: زمان تمرکز حوضه با استفاده از روش کرپيچ1زمان تمرکز

1389 :488 ).  

                                                 
1 . Time of concentration 
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 جهت تعيين  2شماره منحني  :CN   :در حوضه پارامترهای زير ضروری مي باشد 

  3نوع استفاده از زمين -

  4عمليات زراعي   -

  5وضعيت هيدرولوژيكي -

  6هيدرولوژيكي خاكگروه  -

حوضه  CNبا توجه به شرايط فيزيوگرافي، پوشش گياهي و شرايط خاك، مقادير  

 نيز بدست آمد. 

  بدست آوردن مقدارS نحني ) )کمبود اوليه ذخيره رطوبت خاك( از روی شماره م

 ( 493: 1389عليزاده، 

S = ( 1000 / CN ) – 10 (1                                     )                                        

 1389مهدوی،  در حوضه با توجه به روابط ذيل بدست آمد: ) 7ارتفاع بارش مازاد: 

117) 
Q = ( P – 0.2 S )2  / ( P + 0.8 S )    (2                                          )                  

CN ،شماره منحني =S(رطوبت خاك )ميلي متر يا اينچ = کمبود اوليه ذخيره 

Q)مقدار بارش اضافي )ميلي متر يا اينچ = ،P  تر( ساعته )ميلي م 24= بارش  

 (210: 1389:  زمان تا اوج از رابطه ذيل بدست آمد. ) مهدوی، 8زمان تا اوج 
(3 )                                                                                                                               0.5 c+ T cT 0.6=    pt   

pt ،زمان تا اوج =cTزمان تمرکز = 

                                                                                                                        
1 .  Kirpich 

2 . Curve Number 

3 . Land use 

4 . Tretment of Practices  

5 . Hydrology Condition 

6 . Hydrology Soil group 

7 .  Effective  rainfall – Rainfall excess 

8 . time to peak 
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 استفاده مي گردد.  1از اين پارامتر برای بدست آوردن زمان پايه

 دبي اوج از رابطه ذيل بدست آمد: ) مهدوی،  :) حداکثر دبي لحظه ای ( 2دبي اوج

1389 :210) 

pA Q /  t 832.0=   pq  
 pq  ،دبي اوج به متر مكعب در ثانيه =A مساحت حوضه به کيلومتر مربع =  

Q تقيم يا بارش مازاد به سانتي متر، = ارتفاع رواناب مسpT وج = زمان تا ا 

ازگشت مختلف استفاده ببا دورههای   Q – maxاز اين پارامتر برای بدست آوردن 

 مي شود.  

 
 سطوح ارتفاعي حوضه آبريز گوهررود : نقشه 2شكل شماره  

 

 یافته هاي تحقیق  

                                                 
1 . Base time 

2 .  peak discharge 
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 رندگي وارتفاع، با –ارتفاع و دما  –بر اساس ضرائب بدست آمده بارندگي  اقلیم:

 دما در حوضه گوهررود مطابق جدول ذيل ارائه مي گردد.   

 
 : مقادير بارندگي و دما در حوضه آبريز گوهررود 4جدول شماره 

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی رآذ آبان مهر پارامتر

 40/506 58/26 34/12 70/34 75/39 55/51 45/74 24/42 49/72 48 79/75 19/65 31/31 بارندگي

 65/12 57/19 56/21 45/21 53/18 44/14 19/10 13/6 61/3 3 68/4 30/10 47/16 دما 

الی گي، باارندبز ماه مرداد، در تمامي ماهها ميزان در حوضه آبريز گوهررود به غير ا

متر برآورد  ميلي 40/506ميلي متر مي باشد. مجموع بارندگي ساالنه در اين حوضه  20

 د. شروعدار شده است که بيشينه بارندگي در ماه آذر و کمينه آن در ماه مرداد قرار

 65/12 وضه حی ساالنه در بارندگيها در حوضه، از اواخر شهريور مي باشد. متوسط دما

اه مآن در  مينهدرجه سانتيگراد برآورد گرديده است، که  بيشينه دما در ماه مرداد و ک

 دی قرار دارد.

اليز ز آنهمچنين آبدهي رودخانه اين حوضه با توجه به ضرائب بدست آمده ا آبدهی:

 منطقه ای مطابق جدول ذيل بدست آمد: 
   1366 – 88دوره آماری  - ( s/3m)  گوهررود: آبدهي رودخانه  5جدول شماره 

 ساالنه  شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر رودخانه

 49/1 49/1 92/0 10/1 62/0 75/0 26/1 61/1 81/1 38/1 43/2 19/2 29/2 گوهررود
 

دبي  ور،ز ماه شهريآبدهي رودخانه نشان مي دهد که با شروع بارندگيهای منطقه ا

 ي رسند،ود مخرودخانه افزايش مي يابد. بطوريكه در فصل پاييز که بارندگيها به اوج 

ادير هشت، مقرديباآبدهي رودخانه نيز باالترين مقادير را دارد و با کاهش بارندگيها از 

عب در ثانيه متر مك 49/1آبدهي آن نيز کاهش مي يابد. متوسط آبدهي ساالنه رودخانه 

 رآورد شده است. ب

عكس العمل هيدرولوژيك حوضه آبريز، تابعي از  عوامل ژئومورفولوژیك تاثیر گذار:

، 1پارامترهای ثابت ژئومورفولوژيك و پارامتر ديناميكي سرعت جريان است )رودريگز

                                                 
1. Rodriguez 
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(. بين ژئومورفولوژی يك حوضه آبريز و پاسخ هيدرولوژيك آن يك رابطه 1979

(. اشكال خاص ژئومورفولوژی مانند 2004و همكاران،  1مستقيم وجود دارد )کادنس

چاله ها، درزها و شكاف های تكتونيكي، باعث کاهش سرعت و ضريب رواناب شده، 

سيالب را تحت تاثير قرار مي دهند   tpو زمان تا اوج   qpبنابراين مقادير دبي اوج 

ضه آبريز (. از نظر واحدهای ژئومورفولوژيكي، حو1386)محمودی و همكاران، 

گوهررود جزء حوضه های کوهستاني محسوب مي گردد، بطوريكه حداقل و حداکثر 

 متر مي باشد.    2320تا  160ارتفاع آن بين 

ن مطالعات فيزيوگرافي حوضه گوهررود نشان مي دهد که اي مساحت و شکل حوضه: -

 کيلومتر مربع 66/33حوضه جزء حوضه های کوچك است. بطوريكه مساحت آن 

ست و شكل آن، کشيده مي باشد. مساحت و شكل حوضه از جمله مواردی ا بوده

 گرافکه بر سيل خيزی حوضه و هيدروگراف آن تاثير مستقيم دارد. شكل هيدرو

ای در حوضه های بزرگ، کشيده و پخ )خوابيده( بوده در حاليكه در حوضه ه

 گرافکوچك که عكس العمل شديدی در مقابل رگبارها نشان مي دهند، هيدرو

ق مي اتفا  (Flash flood)ها نوك تيز و سيالب ها به صورت آني و کوتاه مدت

ان از يكس افتند. از نظر شكل در حوضه های تقريبا گرد با شبكه های هيدروگرافي

 يالبنظر زمان تمرکز ، آبها همزمان به نقطه خروجي مي رسند، مدت جريان س

مي  يز درتهيدروگراف به صورت نوك کوتاه بوده و دبي ويژه زياد است. در نتيجه 

اف روگرآيد. در حاليكه در حوضه های کشيده، آبها به تدريج تخليه شده و هيد

ت آمده (. با توجه به ضرائب بدس178: 1389حالت کشيده پيدا مي کند )مهدوی، 

زء جاز  روشهای گراوليوس، هورتون، ميلر و مستطيل معادل، حوضه گوهررود 

 سوب مي گردد. حوضه های کشيده مح

حوضه گوهررود، جزء حوضه های نامتقارن محسوب مي گردد.  دامنه هاي حوضه: -

اين حوضه دارای جهت جنوب به شمال است، بطوريكه آبراهه اصلي آن با همين 

                                                 
2. Cudennec 
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شرقي تقسيم مي کند. حجم ارتفاعات اين  –روند، حوضه را به دو بخش غربي 

آن طوالني تر و دره های آن عميق حوضه در بخش شرقي بيشتر، آبراهه های فرعي 

تر از بخش غربي است. روند آبراهه های فرعي اين حوضه در بخش شرقي، جنوب 

 –شمال غرب مي باشد، بطوريكه دامنه های آن دارای ديد شمال شرق  –شرق 

، شمال شرق بوده -جنوب غرب است. همچنين در بخش غربي، جنوب غرب 

جنوب شرق است. در حوضه  –بطوريكه دامنه های آن دارای ديد شمال غرب 

آبريز گوهر رود بر اساس نمودار آلتي متری بيشترين گسترش ارتفاعات در 

 متر قرار دارد.  2200تا  400محدوده 

  30–60يز گوهررود بيشترين گسترش شيب در کالسهایردر حوضه آب شیب حوضه: -

 د قرار دارد. درص 64/16و  90/16،  96/54رتيب با فراواني به ت  20 – 30و  > 60، 

  
 : توزيع شيب نسبت به مساحت در حوضه آبخيز  گوهر رود  6جدول شماره 

 <  60    30 - 60 20 - 30 12 - 20 8 - 12 5 -8 2-5 0 -2 کالس شيب

 2Km 25/1 02/0 02/0 2/0 38/2 6/5 5/18 69/5مساحت 

% 71/3 06/0 06/0 59/0 07/7 64/16 96/54 90/16 

درصد برآورد گرديد.  16/11شيب آبراهه اصلي رودخانه گوهررود  بستر رودخانه: -

مطالعات شيب بستر رودخانه حاکي از آن است که حوضه گوهررود دارای دره 

 اصلي آبراهه در سيالب مورفولوژيكي تغييرات های نسبتا عميق مي باشد. بيشترين

 شامل تغييرات اين دارد. ادامه حوضه خروجي تا و  به چشم مي خورد رودخانه

 های سيالب اثنای (. در1385است )حسين زاده،  رود اصلي بستر تعريض و تعميق

 مناظر تراکمي دارند. مناظر به نسبت بيشتری گستردگي کاوشي، شديد، مناظر

 شود. تراکم مي شامل را دانه درشت مواد سنگي عمدتاً ها سيالب اين تراکمي

(. فيزيوگرافي 1385است )حسين زاده،  اصلي آبراهه بستر در دانه درشت وباترس

بستر رودخانه گوهررود به گونه ای است که  بستر آن دارای بار بستر درشت است . 

 بار بستر درشت نشان دهنده ديناميك شديد رودخانه در دوره های گذشته مي باشد.
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افقي شبكه زهكشي( اين رودخانه   منحني هيپسومتری )رابطه بين ارتفاع و مقطع

 نشان داد  که رودخانه گوهررود در اواخر دوره بلوغ به سر مي برد.  
 

 
 

 
 : نقشه  شيب حوضه آبريز گوهررود 3شكل شماره  

برای بدست آوردن ابعاد هيدروگراف حوضه آبريز  :SCSبرآورد سیالب به روش 

 ديد. بق جدول ذيل محاسبه گرساعته اين حوضه مطا 24گوهررود مقادير بارندگي 

 ساعته حوضه آبريز با دورههای بازگشت مختلف 24: بارشهای  7جدول شماره 

 حوضه آبريز

 ساعته با دوره بازگشتهای مختلف 24بارش حداکثر 
60

10P  
 ايستگاه

 مبنا

بارش 

24 

 ساعته

بارش 

متوسط 

 حوضه
2 5 10 25 50 10 

 87/47 78/21 منجيل 9/22 1/107 41/95 67/83 79/67 15/55 08/36 گوهررود

 

)  پيچ زمان تمرکز حوضه آبريز گوهررود با استفاده از روش کر  SCSدر روش   -

 ساعت  بدست آمد.    17/0( مقدار  488: 1389عليزاده، 
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ده با توجه به وضعيت سطحي حوضه از نظر خاك، پوشش گياهي، چگونگي استفا -

رآورد ب  63اين حوضه عدد  CNمنحني يا  از زمين  و رطوبت اوليه خاك، شماره

 (  492: 1389گرديد. ) عليزاده، 

 آمد.   ميلي متر بدست 9/14برای حوضه   Sکمبود اوليه ذخيره رطوبت خاك يا   -

 8ماره مطابق جدول ش   Sو   CNارتفاع بارش مازاد  با در دست داشتن مقدار  -

 برای حوضه ها بدست آمد.  
 و ارتفاع بارش مازاد  CN   ،S: مقادير  8جدول شماره 

 CN حوضه آبريز
S 

 ميليمتر

 ارتفاع بارش مازاد به ميلي متر

2 5 10 25 50 100 

 91 6/79 1/68 7/52 6/40 8/22 9/14 63 گوهررود

بدست  51/0با توجه به مقادير زمان تمرکز، زمان تا اوج برای حوضه گوهررود  -

عت مي سا 51/0در رودخانه گوهررود  آمد، بدين معني که زمان اوج دبي سيالب

 باشد. 

اکثر )حد با در دست داشتن مقادير مساحت، بارش مازاد و زمان تا اوج، دبي اوج -

دبي لحظه ای( با دوره های بازگشت مختلف مطابق جدول ذيل برای حوضه 

 گوهررود محاسبه گرديد.  
 تلفدورههای بازگشت مخ: دبي حداکثر لحظه ای حوضه آبريز گوهررود با   9جدول شماره 

حوضه 

 آبريز
(km2)مساحت cT pT 

 دبي حداکثر لحظه ای به  مترمكعب بر ثانيه

2 5 10 25 50 100 

 44/1258 31/1100 51/941 36/728 87/560 43/315 51/0 17/0 66/33 گوهررود

ر دبي )حداکثqp )زمان تا اوج(  tpبا توجه به مطالب فوق و با در دست داشتن 

ه و ای( ابعاد هيدروگراف واحد حوضه در دوره های بازگشت مختلف محاسب لحضه

ادير ستون دوم ثابت مي باشند. مق 3و  1مقادير ستون  10ارائه گرديد. در جدول شماره 

 از روی مقادير ستون يك بدست مي آيد، بدين صورت: 

t / tp = 0/1     
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آورد ساعت بر 51/0رود حوضه آبريز گوهر Tpعدد ثابت ستون يك مي باشد.  1/0

 ي آيد. مستون دوم بدست  tضرب کرده و مقدار  1/0را در عدد  51/0شده است، عدد 

)حداکثر  qpستون سوم اين جدول نيز مانند ستون اول دارای مقادير ثابت مي باشد. 

دبي لحضه ای( در دوره های بازگشت مختف است. برای بدست آوردن مقادير 

Qmax-2   تاQmax-100  شود:  بدين صورت عمل مي 

 (4                                                             )           0.03=  pq /  q  

رب و ض 03/0حداکثر دبي لحظه ای با دوره های بازگشت مختلف را در عدد ثابت 

ف ادروگردر دوره های بازگشت مختلف بدست مي آيد. بدين ترتيب ابعاد هي Qمقادير

يز حوضه گوهررود ساخته مي شود و پس از آن، نمودار هيدروگراف اين حوضه ن

 ترسيم گرديد.
 

 لف  : ابعاد هيدروگراف حوضه آبريز گوهررود در دورههای بازگشت مخت 10جدول شماره   
pt/t t pq/q Qmax-2 Qmax-5 Qmax-10 Qmax-25 Qmax-50 Qmax-100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0/1 0/05 0/03 9/46 16/83 21/85 28/25 33/01 37/75 
0/2 0/10 0/1 31/54 56/09 72/84 94/15 110/03 125/84 
0/3 0/15 0/19 59/93 106/57 138/39 178/89 209/06 239/10 
0/4 0/21 0/31 97/78 173/87 225/79 291/87 341/10 390/12 
0/5 0/26 0/47 148/25 263/61 342/33 442/51 517/15 591/47 
0/6 0/31 0/66 208/18 370/18 480/72 621/40 726/21 830/57 
0/7 0/36 0/82 258/65 459/92 597/26 772/04 902/25 1031/92 
0/8 0/41 0/93 293/35 521/61 677/38 875/61 1023/29 1170/35 
0/9 0/46 0/99 312/27 555/26 721/08 932/10 1089/31 1245/86 
1 0/51 1 315/43 560/87 728/36 941/51 1100/31 1258/44 

1/1 0/57 0/99 312/27 555/26 721/08 932/10 1089/31 1245/86 
1/2 0/62 0/93 293/35 521/61 677/38 875/61 1023/29 1170/35 
1/3 0/67 0/86 271/27 482/35 626/39 809/70 946/27 1082/26 
1/4 0/72 0/78 246/03 437/48 568/12 734/38 858/24 981/59 
1/5 0/77 0/68 214/49 381/39 495/29 640/23 748/21 855/74 
1/6 0/82 0/56 176/64 314/09 407/88 527/25 616/17 704/73 
1/7 0/87 0/46 145/10 258/00 335/05 433/10 506/14 578/88 
1/8 0/93 0/39 123/02 218/74 284/06 367/19 429/12 490/79 
1/9 0/98 0/33 104/09 185/09 240/36 310/70 363/10 415/29 
2 1/03 0/28 88/32 157/04 203/94 263/62 308/09 352/36 

2/2 1/13 0/207 65/29 116/10 150/77 194/89 227/76 260/50 
2/4 1/23 0/147 46/37 82/45 107/07 138/40 161/75 184/99 
2/6 1/34 0/107 33/75 60/01 77/93 100/74 117/73 134/65 
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2/8 1/44 0/077 24/29 43/19 56/08 72/50 84/72 96/90 
3 1/54 0/055 17/35 30/85 40/06 51/78 60/52 69/21 

3/2 1/65 0/04 12/62 22/43 29/13 37/66 44/01 50/34 
3/4 1/75 0/029 9/15 16/27 21/12 27/30 31/91 36/49 
3/6 1/85 0/021 6/62 11/78 15/30 19/77 23/11 26/43 
3/8 1/95 0/015 4/73 8/41 10/93 14/12 16/50 18/88 
4 2/06 0/011 3/47 6/17 8/01 10/36 12/10 13/84 

4/5 2/31 0/005 1/58 2/80 3/64 4/71 5/50 6/29 
5 2/57 0 0 0 0 0 0 0 

 
 : نمودار هيدروگراف سيل رودخانه  گوهررود 4شكل شماره 

 نتیجه گیري : 

ود جزء حوضه های ناشناخته و کوچك حوضه آبريز سفيدرحوضه آبريز گوهررود 

ن . ايمي باشد که زهكش اصلي آن قبل از سد تاريك وارد بستر سفيدرود مي گردد

القي ع ييحوضه جزء حوضه های کوهستاني و اراضي آن پوشيده از جنگل زربين و مرات

وضه، حين ر ااست. در سالهای اخير بدليل قطع درختان جنگلي و چرای بي رويه دام د

ميزان رواناب حاصل از بارندگيها در آن افزايش يافته است. بررسي های 

كل، شکه  ژئومورفولوژيك، فيزيوگرافي و اقليمي حوضه آبريز گوهررود نشان مي دهد

در سيل  ساعته اين حوضه  از عوامل مهم 24وسعت و شيب بستر رودخانه و بارشهای 

 خيزی آن محسوب مي گردند. 
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 شكل، حوضه آبريز گوهررود جزء حوضه های کشيده محسوب مي گردد.از نظر 

ر ده تشكل حوضه در زمان تمرکز و روند سيل خيزی تاثير دارد. هر چه حوضه کشي

ز ايابد.  ش ميباشد، زمان تمرکز آن افزايش يافته، در نتيجه زمان اوج دبي پيك افزاي

دد، بنابراين عكس نظر وسعت، اين حوضه جزء حوضه های کوچك محسوب مي گر

 د. بارشد بوالعمل آن نسبت به بارشهای کوتاه مدت و تبديل آن به سيالب بيشتر خواه

ي فزون ساعته بدست آمده برای حوضه با دوره های بازگشت مختلف، نشان دهنده 24

ه ک دهد مي روی زماني اين نوع بارندگي در حوضه آبريز گوهررود است. سيالب

 کشش خانهرود طبيعي نتيجه کانال در و نمايند جذب را بارش نتوانند گياهان و خاك

به  بارش ددرص 30 تقريبا متوسط طور باشد. به نداشته شده را ايجاد رواناب گذردهي

 (1388،  يابد. )رحيمي افزايش مي برف ذوب با ميزان اين که مي شود تبديل رواناب

هنده داست که نشان  ساعت بدست آمده 57/2زمان پايه برای رودخانه گوهررود  

ا ان توسعت کم حوضه گوهررود مي باشد. هيدروگراف رودخانه نشان مي دهد که زم

ودخانه در ساعت است، بدين معني که دبي در اين ر 51/0اوج برای رودخانه گوهررود 

که با  ساعت به اوج خود مي رسد. شكل هيدروگراف حاکي از آن است 51/0کمتر از 

 سيل ه، زمان تمرکز در آن کاهش مي يابد، بطوريكه روندتوجه به وسعت کم حوض

مي نوضه خيزی حوضه را افزايش داده است. با توجه به شكل حوضه گوهر رود، اين ح

ای هه هتواند سيل خيز باشد. اما حوضه گوهر رود حوضه ای باريك است، طول آبرا

از  ای حاصلابهه روانفرعي که از طرفين به آبراهه اصلي مي رسند کوتاه بوده و در نتيج

در  نند.بارندگي در مدت زمان کوتاهي به آبراهه اصلي رسيده و زهكش را پر مي ک

 . رديدگمسير رودخانه گوهررود بار بستر درشت باعث کاهش روند سيل خيزی خواهد 
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