
سال هفتم- شماره 20- بهار 91392

نشريه

علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

سال هفتم- شماره 20- بهار 1392

Iran-Watershed Management
Science & Engineering

Vol. 7, No. 20, Spring 2013

علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

مقايسه مدل هاى SCS و SMA-B در برآورد سيالب 
حوزه آبخيز رود زرد

شايان شامحمدى1و مهدى زمرديان2
تاريخ دريافت:89/04/29             تاريخ پذيرش: 91/02/19

چكيده
هدف از اين پژوهش، مقايسه مدل هاى سازمان حفاظت خاك 
شبيه سازى  در   (SMA-B) بنت  خاك  رطوبت  و   (SCS)آمريكا
داده  هاى  از  كار  اين  براى  باشد.  مى  رواناب  بارش-  فرآيند 
و  خوزستان  استان  شرق  در  زرد  رود  حوضه  رواناب  بارش- 
عامل هاى  ابتدا  شد.  استفاده   HEC-HMS آب شناختى  مدل 
فيزيوگرافى حوضه جمع آورى و مورد مطالعه قرار گرفت. سپس 
از آمار بارش ثبت شده محدوده حوضه و سيالب هاى متناظر، در 
ايستگاه "ماشين" استفاده گرديد. براي مقايسه مدل   ها، از مجموع 
6 سيالب انتخابى، 3 رگبار- رواناب براى واسنجى و 3 رگبار- 
رواناب براى مقايسه مدل ها انتخاب گرديد. نتايج نشان داد كه مدل 
SCS توانايى برآورد تلفات تبخير و تعرق و نگهداشت سطحي 
از  زياد  پايه  زمان  با  و در سيالب هاى  ندارد  را  بارش  زمان  در 
خطاى قابل مالحظه در برآورد دبى اوج و حجم سيالب برخوردار 
است. از آزمون هاى آماري خطاى ميانگين باقيمانده، ضريب جرم 
باقيمانده، خطاى نسبى ريشه ميانگين مجذور باقيمانده و نمايانه 
با  شده  شبيه سازي  آبنمود هاي  براورد  خطاي  محاسبه  در  تطابق 
آبنمود واقعي حوضه استفاده گرديد. نتايج تحليل آمارى نيز نشان 
داد كه آبنمود حاصل از مدل رطوبت خاك(SMA-B) از رتبه 
بهترى در آزمون هاى آمارى برخوردار است. مدل SMA-B در 
همه سيالب نيز داراى كمترين اختالف در برآورد دبى و كمترين 

اختالف در برآورد آبنمود (حجم سيالب) مى باشد. 
واژه هاى كليدى: مدل بارش- رواناب؛ حوضه رود زرد؛ شماره 

.SMA-B  و HEC-HMS منحنى؛ ميزان رطوبت خاك بنت؛

1- نويسنده مسئول و دانشيار گروه آب دانشگاه شهركرد
2 - كارشناس ارشد مهندسى آب

مقدمه
   استفاده از مدل هاى بارش- رواناب يكى از روش  هاى محاسبه 
داده هاى جريان در بسيارى از پروژه هاى مهندسى منابع آب است. از 
طرفى مدل ها به طور عام داراى ساختار پيچيده و معادالت غير خطى 
هستند. به همين دليل شبيه سازى روند بارش- رواناب بسيار مشكل 
بوده و نياز به يك مدل دقيق و در عين حال ساده براى شبيه سازى 

داده هاى جريان آب ضروري مى باشد [21].
ارزيابى  و  معرفى  براى  وسيعى  پژوهش  هاى  اخير،  سال هاى  در 
اين  از جمله  است.  گرفته  انجام  رواناب  بارش-  مختلف  مدل هاى 
ساله  ده  "برنامه  معرف  زرد(حوضه   رود  در حوضه  كه  پژوهش ها 
بين  المللى آب شناختى") انجام گرفته است، مى  توان به ارزيابى مدل 
 [9] توسط روغنى و همكاران  دبى حداكثر سيالب  در شبيه سازى 
اشاره نمود. نتايج مطالعات نشان داد كه مدل RAFTS-XP داراى 
كارايى مناسبى جهت تهيه آبنمود سيل و برآورد دبى حداكثر سيالب 
براى  را  عصبى  شبكه  و   HEC-HMS مدل هاى   ،[2] مى باشد. 
شبيه سازى بارش رواناب در حوزه آبريز رود زرد مورد مطالعه قرار 
دادند. نتايج مطالعات [4] نشان مى دهد كه مدل HEC-HMS از 
توانايى خوبى در شبيه سازى بارش- رواناب. به شبيه سازى رواناب 
سطحى و تبخير و تعرق حوزه آبريز معرف رودخانه زرد با استفاده 
از  استفاده  با  باتس [10]،  پرداختند. هاريت و  استانفورد-4  از مدل 
شبكه عصبى به پيش بينى جريان رودخانه پرداخته و نتايج مناسبى 
 RBF بدست آوردند. ميشرا و سينگ [1]، دو شبكه عصبى مصنوعى
و MLP را در برآورد جريانات رودخانه اى بكار بردند و نشان دادند، 
شبكه RBF از خطاى كمتر و ضريب همبستگى باالترى در مقايسه 
با شبكه MLP برخوردار است. اشنايدر و مك كوئين [5]، به بررسى 
توزيع مكانى شدت سيل خيزى در واحدهاى آب شناختى با استفاده 
از شماره منحنى پرداختند و به نتايج مناسبى رسيدند. النا رنولت [8]، 
با استفاده از مدل هاى آب شناختى مقادير رواناب و رابطه بين دبى 
و رسوب را مورد پژوهش قرار دادند. ميشرا و سينگ [11]، كاربرد  
فن هاى سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايى در تهيه نقشه 
شماره منحنى جهت برآورد رواناب را بررسى نموده و نقشه شماره 
روش  از  استفاده  با  مطالعات  همچنين.  نمودند.  ترسيم  را  منحنى 
رابطه  حوضه ها  رواناب  كه  داد  نشان   HEC-HMS مدل و   SCS
منحنى3  شماره  مدل  [12و13].  دارد  خوضه  مساحت  با  مستقيمى 

3- Curve Number
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متحده  اياالت  خاك2  حفاظت  سازمان  و  كشاورزى1  گروه  توسط 
توسعه داده شد و در راهنماى ملى مهندسى معرفى گرديد [33]. 
اين مدل يكي از روش هاى متداول در برآورد ميزان رواناب در يك 
بارندگي مشخص است [25]. دليل اين موفقيت درنظر گرفتن تاثير 
بسيارى از عامل هاى موثر در توليد رواناب شامل نوع خاك، كاربرى 
رطوبت  پيشين  شرايط  و  شرايط خاك سطحى  اراضى،  مديريت  و 
خاك در يك عامل واحد به نام شماره منحنى و همچنين سادگى و 
قابل درك بودن اين مدل مى باشد [25]. مدل شماره منحني امروزه نه 
تنها در ارزيابى سيالب حوضه كاربرد دارد، بلكه بخشى از مدل هاى 
شبيه سازى طوالنى مدت و بسيار پيچيده نيز مى باشد [18، 24، 25، 

 .[32 ،27 ،26
   مدل شماره منحنى يك مدل تلفات نفوذ مى باشد و بخش هاى 
بحساب  را  سطحى  نگهداشت  و  تعرق  و  تبخير  مانند  گسترده اى 
نمى آورد [20]. هر چند در وقايع كوتاه مدت نفوذ اصلى ترين بخش 
تلفات است، اما با افزايش مدت بارش عامل هاى ديگر نيز اهميت 
پيدا مى كنند كه اين مدل قادر به تحليل آنها نيست [15، 30]. براى 
از  گوناگوني  مدل هاى  مختلف،  دوره هاى  در  مشكالت،  اين  حل 
جمله مدل هاي ميزان رطوبت خاك3 توسعه داده شدند. اين مدل ها 
به سبب حساسيت بارش مازاد به شرايط رطوبتى پيشين خاك براى 
مدل هاى پيوسته زمانى كارآمد هستند [14، 17، 20، 29]. بسيارى از 
اين مدل ها داراى مفهوم فيزيكى اندكى بوده [31] و بخش وسيعى از 
پژوهش هاى به روش هاى واسنجى آن ها اختصاص داده شده است 
كه  است   SMA مدل هاى  از   يكى  بنت  مدل رطوبت خاك   .[19]

براى توفان هاى بزرگ واسنجى شده است [28]. 
 (SMA-B) هدف از اين پژوهش واسنجى مدل  رطوبت خاك بنت 

1- U.S. Department of Agriculture
2-Soil Conservation Service
3- Soil Moisture Accounting

حوزه آبخيز رود زرد و مقايسه آن با مدل SCS مى باشد.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

رشته  محدودة  در  ايران  غربي  جنوب  در  زرد  رود  آبريز  حوزه 
كوه هاي زاگرس بين 49 درجه و 25 دقيقه تا 50 درجه و 5 دقيقه 
طول شرقي و 31 درجه و 23 دقيقه تا 31 درجه و 42 دقيقه عرض 

شمالي واقع گرديده است (شكل1).

جمع آورى اطالعات
ايستگاه  كه  دارد  قرار  هواشناسى  ايستگاه   9 حوضه  اين  در 
باران نگار باغملك به دليل قرار گرفتن در مركز حوضه و مجهز بودن 
به باران سنج ثبات، تشتك تبخير كالس A و تجهيزات اندازه گيرى 
مناسب  آمارى  باد و همچنين طول دوره  درجه حرارت و سرعت 
بعنوان ايستگاه نماد انتخاب گرديد. اين ايستگاه در ارتفاع 675 مترى 
از سطح دريا و مختصات جغرافيايى 53َ  49ْ طول شرقى و 31َ  31ْ 
عرض شمالى واقع شده است. از ديگر ايستگاه ها نيز براى كنترل و 
تدقيق آمار و همچنين محاسبه بارندگى ميانگين حوضه در رگبارهاى 
انتخابى استفاده گرديد. براى بررسى اطالعات آبدهى حوضه نيز از 
ايستگاه آب سنجى ماشين كه در خروجى حوضه قرار دارد استفاده 
شده است. اين ايستگاه مجهز به ليمنوگراف و پل تلفريك بوده و در 
مختصات 43َ 49ْ طول شرقى و  00َ  35ْ عرض شمالى واقع است. 
به منطقه اطالعات مربوط به خاك و پوشش  با مراجعه  نهايت  در 
از  براى تكميل اطالعات  قرار گرفت.  بررسى  گياهى حوضه مورد 
گزارش هاى مطالعات كشاورزى و خاك شناسى مرحله دوم مطالعات 

سد جره نيز استفاده گرديد.
 پس از بررسى اطالعات ايستگاه ماشين در دوره آمارى1349-86، 
70 سيالب اوليه انتخاب گرديد كه تنها در 37 مورد داده هاى آب 

جدول 1- ويژگى هاى فيزيوگرافى حوضه رود زرد
تا ايستگاه ماشين

مقدار خصوصيات
860/75 (Km2) مساحت حوضه
193/6 (Km) محيط
1201 (m) ارتفاع متوسط
31/6 شيب حوضه (%)
77/4 (Km) طول آبراهه
3/0 شيب متوسط آبراهه (%)
1/8 شيب ناخالص آبراهه (%)
1/83 ضريب گراويليوس
0/12 شكل1- موقعيت ايستگاه بارانسنجى باغملكو هيدرومترى ضريب شكل

ماشين در حوضه
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شناختى و داده هاى بارندگى متناظر با آن در ايستگاه باغملك ثبت 
گرديده بود. از اين تعداد، فقط 13 سيالب ثبت شده داراى بارش 
فراگير بر روى تمامى سطح حوضه كه در نهايت با توجه به تطابق 
متناظر  بارندگى هاى  با  همراه  سيالب   6 سيالب،  و  بارش  زمانى 
واسنجى  براى  3رگبار  شده  استخراج  رگبار   6 از  گرديد.  انتخاب 

مدل ها و 3 رگبار براى ارزيابى مدل ها بكار گرفته شد.
براى  مى دهد.  نشان  را  انتخابى  رگبارهاى  ويژگى   (2) جدول 
يك  زمانى  تناوب  با  بارش  مقادير  بارندگى،  محاسبه هايتوگراف 
از داده هاى  با استفاده  باران نگار استخراج و  از روى كاغذ  ساعت 
ايستگاه هاى باران سنجى و خطوط همباران ميانگين بارش در حوضه 
محاسبه گرديد. همچنين  مقادير دبى متناظر با فواصل 2 ساعت از 
هيدروگراف مشاهده اى ايستگاه ماشين استخراج گرديد. پس از آن 
براى رسم آبنمود سيل مشاهده اى، از روش تفكيك دبى پايه ثابت 
ازاء رگبارهاى مختلف  به  استفاده گرديد و مقادير رواناب حوضه 

محاسبه گرديد. 

3- مدل شبيه سازى
 3/3 نسخه   HEC-HMS نرم افزار  از  حوضه  شبيه سازى  براى 
كه توسط گروه مهندسين ارتش آمريكا توليد شده و شامل هر دو 
مدل SCS و SMA مى باشد، استفاده شده است. اين نرم افزار براى 
برآورد  براى  گوناگونى  روش هاى  شامل  شناختى  آب  شبيه سازى 

تلفات، رواناب مستقيم، جريان پايه و رونديابى مى باشد. 

4- روش سازمان حفاظت خاك
   سازمان حفاظت خاك آمريكا بارش موثر در توليد رواناب را 
بصورت تابعى از بارش تجمعى، پوشش گياهى، كاربرى اراضى و 

رطوبت قبلى خاك با رابطه(1) معرفى كرد:
�
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تجمعى  بارش  P، عمق  ميلى متر،  به  مازاد  بارش   ،Pe آن  در  كه 
به ميلى متر و S، حداكثرتوان نگهداشت به ميلى متر است كه معرف 

توانايى حوضه در جذب و نگهدارى بارش (رابطه2):
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كه در آن CN، عامل بى بعد شماره منحنى مى باشد و بر اساس نوع 
خاك، ميزان رطوبت و نوع پوشش گياهى مقدار آن بين 30- 100در 

شرايط مختلف تغيير مى كند [33].

5-  روش ميزان رطوبت خاك بنت
يكى از مدل هاى موجود در ابزار HEC-HMS است. اين مدل 
بر اساس مدل بارش- رواناب PRMS ليوزلى [22] كه توسط بنت 
[15] جزييات آن  تشريح شد، تهيه گرديده است. اين مدل حركت 
آب و ذخيره آن را در گياهان ، سطح خاك، عمق خاك و اليه هاى 
زيرزمينى شبيه سازى كرده و با داشتن مقدار بارش و تبخير و تعرق 
ناشى  تلفات  زيرزمينى،  آب  جريان  و  سطحى  جريان  مدل  بالقوه، 
محاسبه  آبريز  براى كل حوضه  را  نفوذ  و  بالقوه  تعرق  و  تبخير  از 

مى كند. 

6-  برآورد و واسنجى
با استفاده از اطالعات كاربرى اراضى، خاكشناسى و پوشش منطقه 
مقادير عامل هاى مورد نياز هر روش و با استفاده از روش تابع هدف 

درصد خطاى دبى اوج برآورد و مقدار آن واسنجى شد(رابطه 3).
                      �
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QO، دبى مشاهده شده و QE، دبى برآورد شده  اين رابطه  در 
توسط مدل مى باشد.

كه در آن ، Pi و Oi به ترتيب مقادير برآورد شده و مشاهده شده، 
 n ميانگين مقادير مشاهده شده در بازه هاى زمانى يك ساعته و Ō

تعداد كل  داده ها مى باشد. 

7-  ارزيابي مدل ها
پس از واسنجى مدل، سه رگبار كه از نظر ويژگى هاى بارش و 

جدول 2- مشخصات رگبارهاى مورد استفاده 
شماره 6شماره 5شماره 4شماره 3شماره 2شماره 1رگبار

1356/8/201358/11/31365/9/281366/10/21371/11/111373/8/25تاريخ شروع
23:0001:0018:0019:0020:0011:00ساعت شروع
1356/8/221358/11/51365/9/301366/10/31371/11/141373/8/26تاريخ خاتمه

05:0008:0020:0012:0018:0005:00ساعت خاتمه
315627189518تداوم (ساعت)

101/9107/213054/8200/783/6عمق بارش(ميليمتر)
0/511/501200مجموع بارندگى 5 روز قبل
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رطوبت اوليه خاك، مشابه سه رگبار بكار رفته در مرحله واسنجى 
كار،  اين  براى  شد.  استفاده  دو روش  كارايى  مقايسه  براى  بودند، 
و  بكارگيرى ضرايب  و  آن  متناظر  آبنمود  و  بارندگى  از  استفاده  با 
عامل هاى منتخب در مرحله واسنجى، نتايج و خروجى مدل براى سه 
رگبار منتخب، مورد بررسى قرار گرفت. در ارزيابي پس از شبيه سازى 
سيالب، براى بررسى دقت مدل هاى مورد مطالعه از عامل هاى آمارى 
خطاى ميانگين باقيمانده1، ضريب جرم باقيمانده2 ، همچنين خطاى 
نسبت ريشه ميانگين مجذور باقيمانده3 و نمايانه تطابق (d) استفاده 
را  عامل هاى  4، 5 و6] روش محاسبه   ،3] معادالت   .[7 گرديد[6، 
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3- Relative Root Mean Square Error

نتايج و بحث
1 - برآورد و واسنجى

استفاده  بهينه سازى  روش  از   HEC-HMS مدل  واسنجى  براى  
ايجاد  و  بهينه سازى  مرحله  هر  از  پس  روش  اين  در  است.  شده 
آبنمود  با  شده  شبيه سازى  آبنمود  مدل  ورودى  عامل هاى  در  تغيير 
مشاهده اى حوضه مقايسه و ميزان تغييرات پس از هر مرحله مورد 
و  ضرايب  صحت  بررسى  و  ارزيابى  جهت  گرفت.  قرار  بررسى 
عامل هاى بكار برده شده در واسنجى مدل هاى آب شناختى از سه 
رگبار استفاده گرديد. واسنجى سيالب ها توسط دو روش ارايه شده 
 ( جدول(4  در   (CN)منحنى شماره  بررسى   .(4 و   3 است(جداول 
نشان مى دهد كه CN در محدوده 68 تا 81 تغيير مى كند. دليل آن 
را مى توان ناشى از بروز شرايط مختلف در زمان وقوع  سيالب از 
جمله شرايط رطوبتى قبل از بارش و شدت بارندگى دانست. زمان 
تا 270 دقيقه تغيير مى كند، در  SMA بين 192  تمركز در روش 
صورتى كه در روش SCS بين 168 تا 217/7 دقيقه تغيير مى كند. 
به عبارت ديگر تغييرات زمان تمركز در روش SCS حدود 30 دقيقه 
كمتر از روش SMA مى باشد، و نشان مى دهد كه زمان تمركز در 
دليل  است.  برخوردار  بيشترى  پايدارى  از  احتمال،  با   SCS روش 
آن را مى توان كوچك بودن حوضه آبخيز (زمان تمركز كمتر از 6 
ساعت)دانست. اين نتايج با نتايج مطالعات [12 و 18] مطابقت دارد. 
همچنين بررسى دبى اوج سيالب نشان مى دهد كه در هر دو مدل، 
 ،SMA بخوبى واسنجى شده و حداكثر خطاى مقدار دبى در روش

1/67% و در روش SCS، 4/7% مى باشد.

SMA-B  جدول 3- نتايج واسنجى سيالب ها توسط روش
شماره 3شماره 2شماره 1شماره رگبار
1356/8/201358/11/31365/9/28تاريخ وقوع
1/51/73نگهداشت پوشش گياهى (ميليمتر)
12/48/323نگهداشت خاك سطحى (ميليمتر)

38/42036حداكثر سرعت نفوذ خاك سطحى (ميليمتر در ساعت)
40/44041نگهداشت خاك (ميليمتر)

7/27/59ذخيره كشش خاك (ميليمتر)
1/21/461/9سرعت نفوذ عمقى خاك (ميليمتر در ساعت)

21/321/321/3نگهداشت آب زيرزمينى (ميليمتر)
72/57سرعت نفوذ آب زيرزمينى (ميليمتر در ساعت)

2/733ضريب اليه آب زيرزمينى
216270192زمان تمركز (دقيقه)

اختالف دبى اوج محاسبه شده و مشاهده شده بر حسب 
مترمكعب بر ثانيه (درصد)

-12/9
(1/67)

-0/4
(0/032)

-4/8
(0/71)
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2- نتايج شبيه سازى و ارزيابى مدل ها
با استفاده از نتايج واسنجى اقدام به شبيه سازى رگبارهاى شماره 
4، 5 و 6 گرديد. شكل هاى (3)، (4) و (5)آبنمودهاى شبيه سازى 
نتايج   (5) جدول  همچنين  مى دهد.  نشان  را  مدل  دو  توسط  شده 
اختالف دبى و مجموع خطاى حجم سيالب شبيه سازى را با سيالب 
مشاهده اى نشان مى دهد. همانگونه كه مشاهده مى شود، در مدل 
SMA، اختالف در دبى اوج  بين 7/1 تا 19 مترمكعب متغير مى باشد 
كه  حالى  در  مى دهد،  نشان  را  خطا   %2/4 حداكثر  كه   (5 (جدول 
خطاى دبى اوج به روش SCS  بين 7/5 تا 28/8% مى باشد. خطاى 
تا حدودى زياد در روش SCS، به دليل عدم توانايى آن در تحليل 

كوتاه  زمانى  بازه  در يك  متناوب خاك  و  مختلف  رطوبتى  شرايط 
است[23، 30]. همچنين در سيالبهاى ناشى از رگبار كوتاه (شكل 2 
و 4)، روش SCS داراى خطاى كمترى در برآورد دبى اوج (58/2 
متر مكعب بر ثانيه) و حجم سيالب (1574/6متر مكعب) است. در 
اوج  اختالف دبى  بيشتر (شكل 3)،  تداوم  با  صورتى كه در رگبار 
(416/2 مترمكعب بر ثانيه) و حجم سيالب (14153/5متر مكعب) 
زياد بوده كه با احتمال مى تواند ناشى از عدم توانايى اين مدل در 
بارش  زمان  نگهداشت سطحي در  و  تعرق  و  تبخير  تلفات  برآورد 
بارش  مكانى  تغييرات  تحليل  به  قادر   SCS روش  همچنين  باشد. 
نيست و نتايج خوبى در بارش هاى متراكم و پر شدت ندارد [21]. 

SCS جدول 4- نتايج واسنجى سيالب ها توسط روش
شماره 3شماره 2شماره 1شماره رگبار
1356/8/201358/11/31365/9/28تاريخ وقوع

217/7198168زمان تمركز (دقيقه)
26/524/728/9مقدار اوليه تلفات (ميليمتر)

817868شماره منحنى
اختالف دبى اوج محاسبه شده و مشاهده

 شده بر حسب مترمكعب بر ثانيه (درصد)
-8/7

(1/12)
-5/8
(4/7)

-4/3
(0/64)

جدول5- اختالف دبى اوج و مجموع خطاى حجم سيالب برآورد شده  با سيالب مشاهده اى را نشان مى دهد
SMASCSسال
مجموع مربع خطاى حجم سيالب

(متر مكعب )
اختالف دبى اوج سيالب

(متر مكعب بر ثانيه)
مجموع مربع خطاى حجم 

سيالب(متر مكعب )
اختالف دبى اوج سيالب

(متر مكعب بر ثانيه)
1675/89/41725/71461366
6573/47/114153/5416/21371
1524/5191574/658/21373

شكل 2- آبنمود هاى محاسبه شده و مشاهده شده رگبار سال 
(CN=81)1366

شكل 3- آبنمود هاى محاسبه شده و مشاهده شده رگبار سال 
(CN=78) 1371
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تعرق،  و  تبخير  تلفات  نمودن  لحاظ  با   SMA مدل  كه  حالى  در 
نگهداشت سطحى و نفوذ عمقى در برآورد سيالب در هر سه سيالب 

داراى خطاى دبى اوج و حجم بسيار كمترى مى باشد.
با  شده  شبيه سازى  آبنمود هاى  مقايسه  آمارى  تحليل  براى 
نمايانه  كاربرد  نتايج   ،SMA و   SCS مدل  در  واقعى  آبنمود هاى 
خطاى ميانگين باقيمانده، ضريب جرم باقيمانده، خطاى نسبت ريشه 
ميانگين مجذور باقيمانده و نمايانه تطابق در جدول (6) نشان داده 
در   SMA مدل  رتبه  شود،  مى  مشاهده  كه  همانگونه  است.  شده 
تمامى نمايانه ها كمتر بوده و در نتيجه در مجموع نيز از رتبه بهترى 

در برآورد آبنمود سيالب هاى حوضه رود زرد برخوردار است. 

نتيجه گيرى 
نتايج نشان داد كه مدل SCS توانايى به برآورد تلفات تبخير و 
تعرق و نگهداشت سطحي در زمان بارش را ندارد، و در سيالبهاى 
با زمان پايه زياد از خطاى قابل مالحظه اى در برآورد دبى اوج و 
حجم سيالب برخوردار است. نتايج تحليل آمارى نيز نشان داد كه 
آبنمودحاصل از مدل رطوبت خاك (SMA-B) از رتبه بهترى در 
آزمون هاى آمارى برخوردار است. مدل SMA-B در همه سيالب 
داراى كمترين اختالف در برآورد دبى و كمترين اختالف در برآورد 

آبنمود (حجم سيالب) مى باشد. 
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