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آب ضريب رواندرون رگباري سازي تغييرات شبيه

 آبخيز يحوزهدر  بارشيهاي با استفاده از مؤلفه

  بار نيشابور
 3 و حميدرضا مرادي2حميدرضا صادقيسيد ، 1احد توسلي

31/1/89:    تاريخ پذيرش13/4/88: تاريخ دريافت  

  

 چكيده

آب هاي تجربي گوناگون براي برآورد روان    استفاده از روش

ناپذير هاي آبخيز فاقد ايستگاه هيدرومتري، اجتنابحوزهسطحي در 

ها، ضريب تر اين روش يكي از پارامترهاي مهم موجود در بيش.است

آب سطحي و بررسي تخمين صحيح ضريب روان. آب استروان

آب سطحي تغييرات آن در شرايط گوناگون، برآورد صحيح روان

ي بررسي ها در زمينهپژوهش .سازدپذير ميرا امكان هاسيالب

هاي تر در مقياسشهاي مؤثر بر آن، بيآب و عاملضريب روان

 ماهانه، فصلي و ساالنه در مناطق گوناگون جهان انجام شده است،

ي آب در مقياس يك واقعهي تغييرات ضريب روانولي در زمينه

كه اساس حال آن. هاي كمي صورت پذيرفته استپژوهشرگبار، 

از . هاي هيدرولوژيك بر مقياس رگبار استوار استبسياري از تحليل

سازي تغييرات هدف اصلي پژوهش، بررسي امكان شبيهرو، اين

هاي مؤثر بارشي آب در مقياس رگبار و شناسايي عاملضريب روان

 هكتار بوده 11388ي آبخيز بار نيشابور با مساحت حوزهبر آن، در 

هاي موجود در نگار سيلنگار و آب باران440پس از بررسي . است

                                                
ي منابع طبيعي و علوم دريايي دانشكدهي كارشناسي ارشد آموخته دانش-1

  دانشگاه تربيت مدرس 

ي منابع دانشكدهگروه مهندسي آبخيزداري دانشيار ي مسئول و  نويسنده-2

  طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس

 sadeghi@modares.ac.ir 
ي منابع طبيعي و علوم دريايي دانشكدهآبخيزداري . گروه مهندسياستاديار  -3

 دانشگاه تربيت مدرس

 رگبار با زمان بارش 32عداد ، ت1378 تا 1369هاي منطقه طي سال

چنين ايجاد نوسان در  و همحوزه ساعت 9/2بيش از زمان تمركز 

ها و آب كل واقعه، چاركنمود، انتخاب و ميانگين ضريب روانآب

سپس ارتباط بين متغيرهاي گوناگون بارش كل . ها محاسبه شددهك

يب آب و ضرچنين بارش مازاد با ميانگين مقدار ضريب روانو هم

آب جزئي از راه تحليل روابط رگرسيوني دو و چند متغيره و با روان

 .ها بررسي شدي متغيرهاي گوناگون ساده و تغيير شكل يافتهشكل

تغييرات زياد بين رگباري نتايج بدست آمده از پژوهش، داللت بر 

 درصد با ميانگين 7/45 تا 6/0ي آب مشاهداتي در دامنهضريب روان

ترتيب ه، معكوس ميانگين لگاريتم و انحراف معيار بهحسابي، ميان

روي هم رفته،    .  درصد داشته است35/9، 59/7، 96/7، 65/10

سازي منحني تغييرات ضريب ياد هاي پژوهش بر امكان شبيهيافته

هاي دو متغيره با ضريب همبستگي بين شده با استفاده از رگرسيون

 برتري متغيرهاي چارك و با) P≤003/0≥68/0( درصد 88 تا 28

  . دوم و سوم در تبيين آن داللت داشته است

 ،ي آبخيـز بـار    حوزه ،آبپويايي ضريب روان   :هاي كليدي واژه

  . آب روان- مدل بارش وآبضريب روان

 
 مقدمه

ي زمين از يك سو و     امروزه سير افزايشي جمعيت كره

 محدوديت منابع طبيعي از سوي ديگر، بشر خاكي را به

جويي،  انديشي و اتخاذ تدابير گوناگون بمنظور صرفه چاره

اين . نگري در اين منابع وادار نموده است وري بهينه و آينده بهره

موضوع، در كشورهاي با منابع آب محدود و بويژه مناطق خشك 

قرار گرفتن . تر به خود گرفته استهاي حياتيو نيمه خشك، جنبه

ي  خشك كره زمين در نتيجهكشور ايران روي كمربند مناطق

، ]15[كاهش بارندگي و ضريب تغييرات زماني و مكاني باالي آن 

ريزي و مديريت منابع آبي كشور را دو چندان نموده اهميت برنامه
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هاي مداوم آن بر مردم است و از سوي ديگر، وقوع سيل و آسيب

آخرين آمار منتشره، . ي كشور در حال افزايش استدر گستره

 را 1380 تا 1330هاي د دفعات وقوع سيل در طول سالتعدا

جبران خسارات مالي پس از ]. 5[ مورد اعالم نموده اند 3700

هاي كالن است؛ در بروز هر سيالب، منوط به صرف بودجه

گيري از خطر سيل و تعيين ها صرف پيشكه اگر اين بودجهحالي

ا در پي جويي اقتصادي رگير شود، صرفهو تشخيص مناطق سيل

آب سطحي هاي گوناگوني براي برآورد روانروش. خواهد داشت

هاي گوناگون آبخيزداري، كنترل ي دبي سيالب در پروژهو بيشينه

هاي هيدرولوژي وجود تر سازهو مهار سيالب و طراحي بيش

هاي آبخيز كشور فاقد ايستگاه حوزهتر كه بيش جااز آن. دارد

هاي تجربي براي تخمين اده از فرمولهيدرومتري هستند، لذا استف

هاي گوناگوني از روش. ناپذير استمتغيرهاي ياد شده اجتناب

ي منحني، ميزان نفوذپذيري و آناليز  قبيل استداللي، شماره

وجود دارند كه يكي از  آب سطحيبرآورد روانها براي سيالب

آب ها، ضريب روانتر اين روشمتغيرهاي مهم موجود در بيش

تجربيات بسياري نشان داده است، در . است 1طحي يا جريانس

هاي بارش و سيالب از دقت هاي مربوط به مؤلفهكه دادهصورتي

آب برآورد شده، اختالف الزم برخوردار باشد، ميزان ضريب روان

در     ]. 8[گيري شده يا واقعي ندارد چنداني با ميزان اندازه

قياس دراز مدت نظير ماه و هايي مانند ضريب جريان در مروش

صورت ي آبخيز بهحوزهسال، وضعيت جذب و دفع آب در سطح 

گيري  بيان ديگر، جريان سطحي اندازهبه.  قابل ارزيابي است2ايستا

ي دراز هاي آبخيز، برآيند موازنه حوزهي خروجي شده در نقطه

مدتي است كه در آن، تمامي عوامل دخيل از قبيل توزيع زماني 

هاي  ، تبخير و تعرق، نفوذ و حركت آب در سطح و اليهبارش

ي كامل گونهزيرين و در پي آن، تلفات مربوط به اثرات خود را به

  مدت، توليدكه در مقياس كوتاهحال آن]. 12[كنند  اعمال مي

دليل تأثير ناچيز عوامل ي بارش، بهآب از يك پديده ويژهروان

آب و در نفوذ، طبيعتاً مقدار رواناتالف، بويژه تبخير و تا حدودي 

تر از مقادير ناشي از مراتب متفاوت بهجريان، بپي آن، ضراي

شرايط ياد شده در مقياس دراز مدت بوده و بنابراين، ضرورت 

 .نمايدتر را تأكيد ميانجام مطالعات بيش

                                                
1 -Runoff Coefficient 
2 -Static 

آب سطحي انجام     مطالعات زيادي براي تعيين ضريب روان

ه شده كه از يك يهايي اراها جدول يك از آنيافته است كه در هر

چنين، مطالعات زيادي در مناطق هم. شوديا چند عامل استفاده مي

ي ميانگين ي رابطهگوناگون انجام شده است كه منجر به ارايه

هاي پژوهش. ي خاص شده استآب براي منطقهضريب روان

 وضعيت كنندگيشده در سطح جهان، داللت بر نقش كنترلانجام

ي امريكايي روش جامعه(ي آبخيز حوزهزمين و خصوصيات 

، 5ي مك مت، رابطه4ي آلودگي آب و كميته3مهندسان عمران

جدول (، سطح نفوذناپذير )7 و جدول ريچارد6ي هاف بوررابطه

، مقدار )10 و آل بينوني9جداول كارمل(، پوشش گياهي )8چو

و مديريت حاكم ) و آل بينوني 11جداول تي جي بارلو(بارندگي 

كه مطالعات حال آن]. 17  و14 ،11[دارد ) جدول چو(بر سامانه 

هاي گوناگون زماني و آب در مقياسمرتبط با تغييرپذيري روان

توري و . بويژه تحليل آن در مقياس رگبار بسيار محدود است

هاي گوناگون آب در فصلتغييرات ضريب روان] 31[همكاران 

ها نشان داد نتايج آن.  ايتاليا را بررسي كردندي آبخيز درحوزهيك 

آب با بارش تجمعي و انرژي ارتباط نمايي بين ضريب روان

ي حوزههاي آزمايشي و كل سينماتيك باران در دو تيمار پالت

ي  ضمن طرح ايده]19[گورگف و لوزانف . آبخيز برقرار بود

 در آب، به بررسي تغييرات آنتغييرات ديناميك ضريب روان

در  12ي آبخيز جنگلي يوندوالحوزهمقياس يك رگبار در 

نتايج پژوهش ايشان مشخصاً داللت بر نقش . بلغارستان پرداختند

چنين ميزان پوشش گياهي ي مدت بارش و همكنندگي مؤلفهكنترل

ي آبخيز مورد حوزهآب در و نوع خاك در تعيين ضريب روان

هاي  در رابطه با متغير]25[مرز و همكاران . پژوهش داشته است

ي آبخيز حوزه 337آب در زماني و مكاني مؤثر بر ضريب روان

آب و اتريش پژوهش نموده و مشاهده كردند كه بين ضريب روان

دار وجود داشته و ارتباط آن ميانگين بارش ساالنه همبستگي معني

 همكاران تاپيا و. با نوع خاك و كاربري اراضي، پايين ارزيابي شد

                                                
3 -American Society of Civil Engineers, ASCE 
4 -Water Pollution Committee 
5 -Mc Math 
6 -Hafbaure 
7 -Richard 
8 -Chow 
9 -Curmel   
10 -Al-Binonie 
11 -T.G. Barlow 
12 -Yundola 
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ي ي آبخيز رودخانهحوزهاي در آب لحظه، ضريب روان]30[

ايشان شدت بارندگي را .  شيلي را مورد مطالعه قرار دادند1توتوون

آب در منطقه معرفي ي ضريب روانكنندهترين عامل تعيينمهم

 2ي شنزن طي پژوهشي در منطقه]28[و همكاران  شي. كردند

 به اين ،SCSمدل آب از راه چين روي تغييرات ضريب روان

هاي با احتمال وقوع باالتر، داراي ضريب نتيجه رسيدند كه بارش

 با استفاده از ]32[و همكاران  ژانگ. تري بودندآب بيشروان

آب متوسط، روان-معادالت رگرسيوني بررسي روابط بارش

ها و ماههاي گوناگون در دو آب در سالي ضريب روانمحاسبه

 مك اينتاير. ر چين را موفق ارزيابي نمودندي آبخيز مجاور دحوزه
 عمان 3ي آبخيز وادي آهينحوزه رگبار در 36 ،]24[و همكاران 

ي بين دبي اوج، حجم ها رابطهآن. را مورد بررسي قرار دادند

آب را با چهار متغير بارش و شاخص آب و ضريب روانروان

بارش، نتايج نشان داد كه حجم . رطوبت پيشين مطالعه نمودند

ضريب . استآب و دبي اوج بوده ي اوليه حجم روانكنندهكنترل

 درصد 36 تا 2ي آبخيز مطالعاتي بين حوزهآب در رگبارهاي روان

اي و دبي آب لحظه، تغييرات ضريب روان]27[ سن. بدست آمد

هاي فرضي در تركيه   اوج را با استفاده از يك سري ورودي

آب با توجه به ن داد كه ضريب رواننتايج نشا. سازي نمودشبيه

. هاي زماني متفاوت بوده استآب در بازهتغييرات بارش و روان

آب در ايشان يك مدل نمايي را براي تغييرات ضريب روان

هاي زماني بسيار كوچك با فرض ثابت بودن ديگر متغيرها فاصله

بي  با ارزيا]8[ در داخل كشور نيز شريفي و همكاران .ارايه نمود

ي آبخيز كسيليان، به اين حوزهآب ناشي از بارش در ضريب روان

 به SCSآب بدست آمده از روش نتيجه رسيدند كه ضريب روان

 ]3[اعتمادي . ي منحني بسيار حساس استتغييرات شماره

آب سطحي در مقياس ماهانه و فصلي در تغييرات ضريب روان

قرار داد و نتيجه ي آبخيز درجزين سمنان را مورد بررسي حوزه

هاي مورد بررسي با شدت آب در دورهگرفت كه ضريب روان

ي مستقيم و با  بارندگي و ميزان رطوبت پيشين خاك رابطه

ي عكس داشته ي حرارت و ميزان تبخير و تعرق رابطهدرجه

آب  روان- تغيير روابط بارش]13[قهرمان و همكاران . است

  ي آبخيز حوزه را در دو ساالنه در شرايط گوناگون اقليمي

                                                
1 -Tutuvén 
2 -Shenzhen 
3 -Wadi Ahin 

ها دريافتند كه ضريب آن. رود و اترك مطالعه نمودندكشف

نظر از نوع همبستگي بين ضريب جريان و مقدار بارندگي صرف

معادله، همواره مثبت و با افزايش ميزان بارندگي، ضريب جريان 

اسالميان و . ي آبخيز مطالعاتي افزايش داشته استحوزهدر 

بازفت استان چهارمحال و  ي آبخيزحوزهدر  ]2[همكاران 

آب و همبستگي بين بختياري در رابطه با تحليل ضرايب روان

ها نشان داد كه  نتايج آن.آب و بارش، پژوهش نمودندروان

آب صحيح آب كل براي بيان ضريب روانآمار روان استفاده از 

زمان همآب مستقيم ناشي از رگبارهاي نبوده و بايد از آمار روان

هاي مورفومتري و  نقش عامل]1[اسالمي و ثقفيان . استفاده شود

هاي ي غربي خزر در توليد جريانهاي آبخيز ناحيههزو حاقليمي

نتايج نشان داد كه مقادير دبي . سيالبي را مورد مطالعه قرار دادند

ي آبخيز، تا مقداري معين افزايش حوزهجريان با افزايش مساحت 

تر و هاي آبخيز بزرگحوزهكه در يابد، يعني آنميو سپس كاهش 

آب تر، ضريب رواندليل تلفات بين راهي بيشبويژه كم بارش به

 .يابدبيان ديگر، بده جريان ويژه كاهش ميبه و

گردد، ي پژوهش برداشت ميگونه كه از بررسي پيشينه    همان

آب روانهاي موثر بر تغييرات ضريب ي بررسي مؤلفهدر زمينه

ي      كه در زمينهحال آن. هايي صورت گرفته استپژوهش

آب با  ضريب روان4سازي روند تغييرات درون رگباريشبيه

ي رگبار، تنها هاي بارشي در مقياس يك واقعهاستفاده از مؤلفه

گورگف و لوزانف  يهاي انجام شده به وسيلهي پژوهشپيشينه

 در ]24[و همكاران  مك اينتايرز  و ني]25[و همكاران  ، مرز]19[

رس بوده كه قابل دستخارج از كشور و مشخصاً در اين راستا 

هاي گسترده در اين طبيعتاً ضرورت انجام مطالعات و بررسي

  .زمينه را تأكيد نموده است
سازي رو، پژوهش با هدف اصلي بررسي امكان شبيه    از اين

هاي مؤثر شناسايي عاملآب و تغييرات درون رگباري ضريب روان

دليل برخورداري از ي آبخيز بار نيشابور، بهحوزهبارشي بر آن، در 

آب در مقياس رگبار، رس بارش و روانهاي جامع و در دستداده

  . انجام پذيرفت

  

  

  
                                                

4 -Inter-Storm Variation 
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  هامواد و روش

  ي مورد مطالعهشناسايي منطقه) الف

 وجه بههاي است كه با تحوزهي آبخيز بار از جمله حوزه    

هاي توليدي با تنگناهايي هاي فيزيكي در رابطه با سيالبويژگي

هاي جامع و ويژه مواجه بوده و با توجه به برخورداري از داده

. ي در دسترس، براي اين پژوهش در نظر گرفته شده استگسترده

 به) اريه نيشابور -ي آبخيز بارحوزه(ي مورد مطالعه محدوده

ر جنوب غربي سلسله جبال بينالود قرار  هكتار د11388مساحت 

 كيلومتري شمال غربي مشهد و بين 82اين منطقه در . گرفته است

 تا 58° 40' 46" عرض شمالي و36° 36' 32" تا °36 27' 38"

ميانگين ارتفاع ). 1شكل( طول شرقي قرار دارد °58 49' 31"

 1560 متر و در محل ايستگاه هيدرومتري 2226ي آبخيز بار حوزه

 كيلومتر و ميانگين شيب آن 54ي آبخيز حوزهمحيط . باشدمتر مي

ي آبخيز بار با حوزهزمان تمركز .  درصد محاسبه شده است9/11

ي نگار مشاهداتي و محاسبهنگار و باراناستفاده از تحليل آب

ي عطف ي زماني پايان بارش مازاد تا نخستين نقطهميانگين فاصله

ي حوزهدر .  ساعت برآورد شد9/2ها نگاري نزولي آبشاخه

ي اصلي ي فصلي بار با طول آبراههآبخيز مورد نظر، رودخانه

 درصد جريان داشته و به دشت 2/4 كيلومتر و ميانگين شيب 5/22

آب و هواي منطقه نيمه خشك، ميانگين بارندگي . ريزدنيشابور مي

ب ترتيآب آن بهي حرارت، دبي و ضريب روانساالنه، درجه

 متر مكعب بر ثانيه 66/0گراد، ي سانتي درجه4/5متر،  ميلي4/330

  ].6[باشد  درصد مي8/34و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  ي آبخيز بار در استان خراسان رضوي و كشور موقعيت و سيماي كلي حوزه-1شكل 

 
    هاگرد آوري داده) ب

ده از آب با استفاسازي روند تغييرات ضريب روان    بمنظور شبيه

هاي تمامي رگبارهاي ثبت شده هاي بارشي رگبار، ابتدا دادهمؤلفه

نگار موجود در منطقه، با مراجعه به نگار و باراني آببه وسيله

، آب )تماب(هاي هواشناسي كشور، تحقيقات منابع آب سازمان

ي جهاد كشاورزي نيشابور اي استان خراسان رضوي و ادارهمنطقه

 1560اريه با ارتفاع -سنجي ثبات بارتگاه آبايس. آوري شدگرد

ي بار و در  روي رودخانه1329متر از سطح دريا در سال 

با توجه به نبود . ي آبخيز تأسيس شده استحوزهخروجي اين 

نگاري سنجي ثبات در منطقه، از دو ايستگاه بارانايستگاه باران

 3تر از ب كمترتيي بهي قند نيشابور با فاصلهماروسك و كارخانه

ي آبخيز حوزهدر خارج و نزديكي ) 1شكل ( كيلومتر 5/5و 

     ايستگاه. ها استفاده گرديدنگاري بارانمطالعاتي براي تهيه

 و 1900ترتيب با ارتفاع ي قند بهسنجي ماروسك و  كارخانهباران

 شروع بكار 1365 و 1369هاي  متر از سطح دريا در سال1074

سي همبستگي زماني و حجمي موجود بين برر]. 4[كردند 

 سنجيايستگاه آب
  نگاريايستگاه باران

  ايستگاه تبخيرسنجي
  آبراهه
  روستا

تبخيرسنجي اريه

 نگاري قند نيشابورباران

نگاري ماروسكباران

 روستاي اريه

 راهنما
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 سنجي با هيدرومتري نشان داد كه ايستگاه ايستگاههاي باران

هاي رخ داده تري با سيالبسنجي ماروسك همبستگي بيشباران

عنوان هاي مربوط به آن بهدر منطقه را نشان داده است، لذا داده

  س تمامي سپ. هاي ورودي به سامانه در نظر گرفته شدمبناي بارش

ها پس هاي متناظر آننگارهاي منفرد و بارانهاي سيالبنگارآب

از اطمينان از درستي ثبت، استخراج و براي انجام مراحل بعدي 

 .شدند آماده

تمامي وقايع بارش برف، باران، برف توأم و رگبارهايي با    

آب  ساعت، جهت كاهش تأثير روان72تر از ي زماني كمفاصله

در اين  .از ذوب برف، از رگبارهاي انتخابي حذف گرديدندناشي 

هايي با مدت بارش برابر يا بيش از زمان تمركز مرحله، رگبار

 .ي آبخيز انتخاب شدندحوزه

  

  آبي ضريب روانمحاسبه) ج

آب مستقيم نگار و تعيين رواني آبي بعد، به تجزيه    در مرحله

سپس از راه . ادرت گرديدمب] 29  و17[ناشي از رگبار مربوطه 

نگار آب بدست آمده از سطح زير منحني آبتقسيم حجم روان

)VR ( به حجم بارش)VP(آب كل واقعه، ميانگين ضريب روان 

)RC( ي با استفاده از رابطه)ي بعد،      در مرحله. ]3[شد محاسبه ) 1

توجه ها با نگارنگارها و بارانبندي الزم براي هر يك از آبتقسيم

ها در قالب چنين لحاظ تغييرات جزئي در آنبه زمان دوام و هم

  )3ي رابطه(اي هاي پانزده دقيقهو پايه) 2ي رابطه(ها چارك

آب هر يك از اجزاي در ادامه، ضريب روان. پذيرفتصورت

آب و چنين، مقادير تجمعي ضريب روانهم. تفكيكي محاسبه شد

روش . سي قرار گرفتندهم مورد بررحجم بارش نسبت به

هاي زماني مربوطه، در رابطه با پايه آب دري ضريب روانمحاسبه

 .نشان داده شده است) 2( يكي از رگبارهاي مطالعاتي، در شكل

 
 
 
 
 
 
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  15/11/1371مورخ اي مربوط به نخستين رگبار هاي پانزده دقيقهها و پايهقالب چارك آب دري ضريب روان روش محاسبه-2شكل 

    تعيين روابط رگرسيوني) د

    براي تعيين ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته، از آزمون 

يابي به ترتيب بمنظور دستارتباط رگرسيون دو و چند متغيره به

چنين مشاركت عوامل ارزيابي سريع متغيرهاي مورد نظر و هم

.  استفاده گرديدآب و اجزاي آني ضريب روانكنندهمهم كنترل

 Curve Expert1.3 ]7 ،16وExcel2003 ، SPSS13.5افزارهاي نرم

ها و ي بانك اطالعاتي، نمايش ترسيمي خروجي براي تهيه]21و 

   در. هاي آماري استفاده شدندنيز انجام تجزيه و تحليل

ي  گانه13ي هر يك از متغيرهاي هاي دو متغيره، رابطهرگرسيون

، چارك اول تا چهارم (P)متر  بارش كل به ميليشامل) X(مستقل 

1 3 7 1 /1 1/1 5  (1 )
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متر بر ، ميانگين شدت بارش به ميليP4) تا P1 (متربارش به ميلي

متر ، چارك اول تا چهارم ميانگين شدت بارش به ميلي(I)ساعت 

، (φ Index)متر بر ساعت ، شاخص في به ميليI4)تا  I1(بر ساعت 

متر نج روز پيش به ميلي، مجموع بارش پ(T)مدت بارش به دقيقه 

 (P5) و هر يك از متغيرهاي وابسته)Y (مربوط به ضريب    

و ) RC(آب كل به درصد آب شامل ضريب ميانگين روانروان

 RC4)تا  RC1(آب به درصد چارك اول تا چهارم ضريب روان

ي مورد شكل كلي روابط رگرسيوني دو متغيره. بررسي شد

ض مقادير ضريب رگرسيون و ثابت استفاده در اين پژوهش با فر

a و b ارايه شده است) 7(تا ) 5( در روابط. 

 
 
 
 
 
 
 

هاي رگرسيوني، در واقع از بررسي ارتباط مستقيم ي مدل    تهيه

ها صورت يافته آنهاي تغييرديگر و يا شكلمتغيرها با يك

هاي گوناگون پذيرفت، لذا روابط دوتايي بين متغيرها در حالت

 حالت 33 و تعداد SPSS13.5افزار  در نرم]7[غير خطي خطي و 

 مورد بررسي Curve Expert1.3 افزار گوناگون موجود در نرم

هايي با  مدلn-2ي آزادي سپس با توجه به درجه. قرار گرفت

عنوان     به] 16[ 5 و 1ضريب همبستگي قابل قبول در سطح 

راي تعيين ارتباط ب. هاي نهايي در اين مرحله، انتخاب شدندمدل

خطي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، آزمون ارتباط خطي 

رو نيز رو و پيشچندگانه به سه روش معمول گام به گام، پس

در اين مرحله، بمنظور تأييد . ]26؛ 9[مورد استفاده قرار گرفت 

هاي مرتبط با آن، نرمال بودن آزمون رگرسيون و تثبيت فرضيه

، متغيرهاي مستقل و وابسته با استفاده از 1هاتوزيع فراواني داده

سپس با توجه به ]. 7[اسميرنوف انجام شد -آزمون كلموگروف

، روابط با ضريب ]16[ دار بودن و سطح معنيn-2ي آزادي درجه

شكل كلي روابط . دار مشخص گرديدندهمبستگي معني

رگرسيوني خطي چند متغيره مورد استفاده در اين پژوهش با 

ي  در رابطهb و aترتيب قادير ضريب رگرسيون و ثابت بهفرض م

 .ارايه شده است) 8(

                                                
1- Normal Distribution 

 
  
  

هاي بدست آمده، با استفاده از مقادير قابل قبول كارآيي مدل   

 و مجذور ميانگين مربعات ،]23؛ 20[خطاي تخمين و تأييد 

 32از مجموع .  و همبستگي باالتر ارزيابي شد]10[تر خطاي كم

 داده براي 11 و 21ترتيب شده، بهآوري ي جمعهاسري داده

در مرحله بعد . هاي نهايي استفاده شدمراحل واسنجي و تائيد مدل

همراه دست آمده، مدل برتر بهضمن تحليل نهايي نتايج به

  .هاي منطقي ارايه شداستدالل

 

  نتايج

 هايه شده در بخش پيش، تمامي دادهيكار ارا به روش با توجه    

 440تعداد هاي موجود در منطقه، بهنگار سيلنگار و آبنبارا

         با توجه به موجوديت1378 تا 1369هاي مورد طي سال

 در نهايت و.  در مقياس رگبار، بررسي گرديدهاي مورد نظرداده

 رگبار به شرح مندرج 32حذف رگبارهاي نامناسب، تعداد  پس از

) 2(شود كه رگبارهاي ييادآور م. انتخاب شدند) 1(در جدول 

 و 13/12/1371، 15/11/1371) 1(، 14/01/1371، 24/12/1369

تر از زمان  كم با وجود برخورداري از مدت بارش06/01/1376

هاي مشخص با دبي اوج دليل ايجاد سيلي آبخيز بهحوزهتمركز 

 .نسبتاً باال و شدت بارندگي بسيار زياد براي بررسي انتخاب شدند

توان با آب را طبيعتاً ميها در توليد روانركت زياد آندليل مشا

ي كننده، به شرايط مستعد1هاي مندرج در جدول توجه به داده

آب از راه تأمين رطوبت پيشين زياد و طبعاً ميزان كم ايجاد روان

در ادامه، .  نسبت دادØ نفوذپذيري خاك از راه تأثير بر شاخص

هاي مورد مطالعه پس از كسر آب نگارهاي سيلنگار و آبباران

 درصد 7/7رو به باالي متوسط  پايه با روش خط مستقيم، با شيب

. آمدهاي منطقه بدستها و ويژگينگاربا توجه به شكل آب

 در 25/12/1373اي از نتايج بدست آمده و مربوط به رگبار نمونه

پس از استخراج حجم بارش و .  نشان داده شده است)3(شكل 

 15هاي آب در بازهآب رگبارهاي مطالعاتي، ضريب روانروان

 در 25/12/1373اي به شكل كلي ارايه شده براي رگبار دقيقه

تر روند تغييرات براي بررسي بيش. محاسبه گرديد) 4(شكل 

آب و چگونگي ارتباط تغييرات آن با ميزان بارش، ضريب روان

رت متناظر تهيه و صوهاي گوناگون بهمقادير باال در قالب چارك

Y = f (x)                                                     5(ي رابطه   (

                           RC , RC 1 4 تا = f (P , P1 4 تا , I , I 1 4 تا , φ Index 

, T , P5)  
 )6(ي رابطه

Y = ax + b                                              7(ي رابطه( 

Y = a1x1 + a2 x2 + a3x3 + . . . + an xn + b 8(ي رابطه( 
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 ارايه 25/12/1373در ارتباط با رگبار ) 5(براي نمونه در شكل 

 . شد

    در ادامه، تمامي متغيرهاي مستقل و وابسته شناسايي و سپس 

شرح روش  روابط رگرسيوني بين متغيرهاي مستقل و وابسته به

در . كار به دو صورت رگرسيون دو و چند متغيره بررسي گرديد

 مدل در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت و در 28128مجموع، 

) 2(دار از ديدگاه آماري در جدول نهايت، تمامي روابط معني

برداران گوناگون برحسب موجوديت     خالصه گرديده تا بهره

ي مناسب را مورد ها و يا ضرورت دقت مورد نياز، رابطهداده

هايي با  مدلبديهي است در شرايط مساوي،. استفاده قرار دهند

تر و تعداد ضريب همبستگي باالتر، خطاي تخمين و تأييد كم

پارامترهاي مستقل محدودتر نسبت به سايرين برتري خواهند 

  .داشت
 

 گيريبحث و نتيجه

سازي روند درون و     اين پژوهش با هدف بررسي امكان شبيه

هاي مؤثر آب و شناسايي عامل تغييرات ضريب روان1بين رگباري

بر اساس نتايج مندرج در . بارشي بر آن صورت گرفته است

آب كل رگبار  تغييرات زياد در ميانگين ضريب روان)1(جدول 

 در تاريخ 6/0ي اين ضريب اي كه ميزان كمينهگونهمشاهده شد به

  به5/1/1376 درصد در تاريخ 7/45ي آن  و بيشينه23/9/1370

ني بين شروع بارش و آغاز ي زمااصوالً فاصله. وقوع پيوسته است

آب در رگبارهاي مطالعاتي داراي ميانگين، ميانه و انحراف روان

ميانگين حسابي . باشد ساعت مي2/1 و 0/3، 9/2ترتيب معيار به

 96/7، ميانه 65/10آب براي كل رگبارهاي مطالعاتي ضريب روان

چنين، معكوس ميانگين هم. باشد درصد مي35/9و انحراف معيار 

 درصد محاسبه 59/7برابر  ]7[آب گاريتم مقادير ضريب روانل

هاي مطالعاتي، آبي ضريب روانگرديد كه نزديكي آن به ميانه

تر پارامتر آماري ميانه در مطالعات هيدرولوژي را كارآيي بيش

 نتايج بدست آمده با مطالعات گورگف و لوزانف. نمايدتأييد مي

 مك اينتاير، ]30[و همكاران  تاپيا ،]2[، اسالميان و همكاران ]19[
مبني بر تغييرات قابل مالحظه  ]27[  سن و]24[و همكاران 

آب كل رگبار در بين رگبارهاي گوناگون ميانگين ضريب روان

ي ضريب اين در حالي است كه ميانگين و ميانه. مطابقت دارد

 و 5/50ترتيب ي آبخيز مورد مطالعه بهحوزهي آب ساالنهروان

                                                
1 -Intra-Storm Variation 

آب مسلماً تفاوت در مقادير ضريب روان. باشد درصد مي8/44

توان به تغييرپذيري شديد و نيز نوع     ساالنه و رگبار را مي

هاي مؤثر بين و حتي در طول يك رگبار نسبت داد حال آن عامل

ت شرايط گر حاكميي زماني در مقياس سال، نشانكه تطويل دوره

هر تقدير، نتايج ياد شده به. متوسط در مقياس ياد شده است

  . مشخصاً بر نقش مقياس در مطالعات هيدرولوژي تأكيد دارد

آب با حجم بارش از سوي ديگر، بررسي تغييرات ضريب روان

سازد تا الگوي تغييرات اين دو تجمعي، اين امكان را فراهم مي

هاي الزم صورت اده و بررسيمتغير را نسبت به زمان نمايش د

 درخصوص ]19[ پذيرد كه با تأكيدات گورگف و لوزانف

ي آبخيز حوزهآب در يك ي تغييرپذيري ضريب روانمطالعه

، در بررسي ضريب ]30[و همكاران  تاپياجنگلي در بلغارستان و 

 سنچنين ي آبخيزي در شيلي و همحوزهاي در آب لحظهروان
اي و آب لحظهي تغييرات ضريب روانالعه، در رابطه با مط]27[

   هاي فرضي در تركيهدبي اوج با استفاده از يك سري ورودي

با دقت در نمودارهاي تهيه شده براي رگبارهاي . خواني داردهم

توان ، مي)4 در شكل 25/12/1373براي نمونه رگبار (مطالعاتي 

 آب تجمعي را شكل منحني ضريب روانSسان و الگوي يك

 .مشاهده نمود

آب سازي ضريب روانها بمنظور شبيه    در اين پژوهش، چارك

و بررسي ديناميك اين ضريب، در طول رگبار مورد استفاده قرار 

آب هاي ضريب روانتر تغييرات چاركبا بررسي بيش. گرفتند

 تا 25(توان بيان داشت كه نقش چارك دوم و سوم ، مي)5شكل (

آب كل بيش از   يانگين ضريب رواندر تعيين م)  درصد75

ي تأثير تلفات و گيرش اوليه. هاي اول و چهارم استچارك

، ضمن قطع بارش حوزهي آبخيز در چارك اول و مشاركت حوزه

ها در تبديل تواند داليل مشاركت كم آندر چارك چهارم مي

 هاي آب رگبارهاي مورد مطالعه باشد كه با يافتهبارش به روان

ي آبخيز يوندوال در بلغارستان حوزه، در ]19[ و لوزانف گورگف

آب  روان  ، در بررسي ضريب]30[ همكاران و نتايج تاپيا و

ي آبخيز حوزه   ساعته در4 و 2، 1ي زماني اي در سه بازهلحظه

  .سو استهمي توتوون در شيلي رودخانه

هاي ي هريك از مؤلفه    روي هم رفته، روابط برتر و جداگانه

داللت بر برتري ) 2جدول (آب با متغيرهاي بارشي ضريب روان

اين يافته . هاي گوناگون روابط رگرسيوني دو متغيره داردشكل
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ها هاي ياد شده در عين سادگي آننشان از توانايي قابل قبول مدل

  بر دقت قابل قبول] 10[هاي صادقي و همكاران دارد كه با يافته

 حوزههاي هيدرولوژيكي سازيه در شبيههاي دو متغيررگرسيون

دليل اثر دروني و متقابل متغيرهاي گوناگون در آبخيز كسيليان، به
 

 ي آبخيز بار نيشابورحوزهآب در هاي رگبارهاي مورد مطالعه در تحليل مدل ديناميك ضريب روان ويژگي-1جدول 

 چولگي

 نگارآب

  روز5جمع بارش 

 )مترميلي(پيش

  Øشاخص 

 )بر ساعت متريليم(

 آبميانگين ضريب روان

 )درصد(كل 

 دبي اوج

 )متر مكعب بر ثانيه (

 ميانگين شدت بارش

 )متر بر ساعتميلي(

 مدت بارش

 )دقيقه(

 ميزان بارش

 )مترميلي(

  متغير 

    تاريخ

  رگبار

 رديف

 1 16/12/1369 4/10 540 16/1 36/3 26/2 15/2 0/0 راست
 2 24/12/1369) 1( 3/3 510 39/0 99/0 70/3 65/0 5/8 راست

 3 24/12/1369) 2( 3/2 105 31/1 84/0 74/2 24/1 5/8 راست

 4 21/02/1370 4/18 465 37/2 87/2 79/2 90/4 7/1 نرمال

 5 23/09/1370 0/10 330 82/1 72/0 61/0 14/4 5/7 راست

 6 26/12/1370 6/9 675 85/0 02/5 89/6 55/1 9/1 چپ

 7 11/01/1371 9/13 300 78/2 58/11 83/12 35/3 0/0 راست

 8 14/01/1371 6/2 90 73/1 60/1 40/5 36/1 7/22 راست

 9 06/02/1371 7/3 180 23/1 70/5 65/26 12/1 0/3 راست

 10 22/02/1371 9/14 210 26/4 43/28 36/18 90/4 2/11 نرمال

 11 14/11/1371 3/24 735 98/1 79/14 73/8 62/2 4/15 چپ

 12 15/11/1371) 1( 1/11 120 55/5 22/16 31/5 05/5 5/36 نرمال

 13 15/11/1371) 2( 9/10 165 96/3 09/4 40/2 14/5 5/36 چپ

 14 16/11/1371 2/11 945 71/0 36/3 63/4 25/1 2/64 راست

 15 13/12/1371 6/5 120 80/2 45/3 24/7 60/2 1/5 راست

 16 15/12/1371 5/8 390 31/1 85/7 23/10 63/1 5/10 چپ

 17 18/12/1371 2/7 210 06/2 38/14 31/26 50/1 0/17 راست

 18 09/03/1372 7/10 495 30/1 09/5 38/6 85/1 4/00 چپ

 19 21/12/1372 4/31 1245 51/1 41/18 69/8 80/4 0/11 راست

 20 13/01/1373 5/4 255 06/1 86/2 94/6 45/1 1/3 راست

 21 10/09/1373 3/4 255 01/1 25/3 32/6 43/1 3/7 راست

 22 13/09/1373 0/9 735 73/0 60/7 98/11 82/1 8/10 چپ

 23 17/11/1373 3/9 810 69/0 36/5 51/9 90/1 3/0 چپ

 24 25/12/1373 3/6 150 50/2 88/7 31/15 22/2 2/8 راست

 25 15/12/1374 1/13 345 28/2 74/15 39/17 08/2 9/22 راست

 26 24/12/1374 9/13 660 26/1 69/16 93/9 58/1 4/3 راست

 27 05/01/1376 8/3 225 45/0 23/43 74/45 60/0 5/2 راست

 28 06/01/1376 6/4 105 63/2 62/19 72/23 01/2 3/6 نرمال

 29 31/01/1376 4/8 210 40/2 74/9 36/12 50/5 1/4 راست

 30 09/08/1376 1/10 540 12/1 90/8 99/9 95/1 0/0 راست

 31 16/10/1376) 1( 2/6 240 55/1 07/1 39/1 62/2 9/3 رمالن

 32 16/10/1376) 2( 3/4 165 56/1 33/1 09/4 93/1 9/3 راست

   ميانگين 60/9 41/391 84/1 84/8 65/10 77/4 60/10  

   انحراف معيار 3/6 0/283 1/1 2/8 3/9 3/4 6/13 ------
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 بارشيو هريك از متغيرهاي آبهاي گوناگون ضريب روانمؤلفه و چند متغيره موجود بين  روابط برتر رگرسيوني دو-2جدول 

ي شماره ) درصد(خطا 

 رابطه
 رابطه

ضريب 

 همبستگي

مجموع مربعات 

 تأييد تخمين باقيمانده

9 RC=(4.583-1.89(I4
1/2))/(1-0.859(I4

1/2)+0.178 (I4) 76/0  ** 93/3 16/45 63/257 

10 RC=(6.172+22.6 Log I2)/(1+2.82 Log I2-3.088 Log I2
2) 75/0  ** 96/47 46/91 27/278 

11 RC=0.911/(1+891.843 * e(-18.35 log P)) 65/0  ** 10/10 91/85 72/82 

12 RC=(3.353+0.016 P4)/(1-0.872 P4+0.218 P4) 64/0  ** 90/7 51/51 86/842 

13 RC=(-1.67+0.864(LogT))/(1-0.905(LogT)+0.209(Log T)2) 53/0  * 29/5 48/68 59/270 

14 RC=(6.78 * -0.03+8.485(I3
1/2)29.755)/(-0.03+(I3

1/2)29.755) 53/0  * 13/5 96/62 22/204 

15 RC=3.135+5.083 (I)2 -0.853 (I)4+0.034 (I)6 51/0  * 32/5 39/57 53/850 

16 RC=(-3.417+0.418 (T) 1/2)/(1-0.134 (T) 1/2+0.005 (T)) 49/0  * 77/7 27/119 48/492 

17 RC=1/ (-23.528+23.628 (P1)
0.001) 43/0  * 32/7 78/106 37/229 

18 
(RC)2=2.981(P)2-8.078(P1)

2-1.421(P2)
2-15.167(P3)

2-604.436 
(I)2+72.713 (I1)

2+108.043 (I2)
2 + 123.456(I3)

2 +133.902(I4)
2 -

2.733 (ØIndex)
2+3.05 * 10(-4) (T)2 +243.675 

89/0  ** 45/297 14/642 32/5703 

19 
(RC)2=2.65(P)2-7.332(P1)

2-13.802(P3)
2-603.899(I2) + 72.575 

(I1)
2+ 107.189(I2)

2 +123.086(I3)
2 +134.494(I4)

2-2.773(ØIndex
2)-

2.99 * 10-4 (T)2+248.066 
87/0  ** 97/73 52/228 16/5737 

20 
Log(RC)= 3.5 * 10-8 -182.427 (Log T) +279.725 (Log T)2 -

159.126 (Log T)3+39.916 (Log T)4-3.729(Log T)5 
70/0  ** 25/0 37/29 34/131 

21 Log(RC)=0.094+4.24 Log(ØIndex)-6.418 Log(ØIndex)
2 + 2.866 

Log(ØIndex)
3 

65/0  ** 26/0 15/31 66/121 

22 Log(RC)=0.868+0.231 * cos(-20.21 Log (I1)+9.348) 53/0  * 24/0 32/28 43/143 

23 Log (RC)=0.804+0.321 * cos(4.909 Log (P2)-2.797) 52/0  * 26/0 30/27 93/108 

24 Log (RC)=0.882+0.252 * cos(10.415 Log (P3)-3.159) 

 
52/0  * 25/0 95/28 84/124 

25 RC1=2.252 -0.023/Log I2 43/0  * 80/1 19/168 14/146 

26 (RC1)
2=e1.231-0.123 (I4)^2 51/0  * 81/15  12/257 86/1398 

27 (RC1)
2=5.488+0.079 (ØIndex)

2 46/0  * 99/12 24/4570 76/5293 

28 RC2=0.657+0.918 (P) - 0.153 (P)2+0.007 (P)3 58/0  ** 43/21 34/290 60/115 

29 
RC2= -1.153 + 0.069(T) - 2.18 * 10-4(T)2 + 2.38 * 10-7(T)3 -

8.38 * 10-11 (T) 4 
51/0  * 98/2 59/108 42/361 

30 RC3=(1.596-0.034(P5))/(1-0.072(P5)+0.001(P5)
2) 43/0  * 48/3 5/6147 88/396 

31 RC3=2.199/(1-229166630 * e -5.28 (P)) 68/0  ** 69/1 61/110 65/290 

32 RC4= -0.114+0.358 P-0.054 (P)2+0.003 (P)3 61/0  ** 80/11 56/951 63/441 

33 RC4=0.64+0.488 Log (I4) 45/0  * 39/0 1/474 66/279 

34 RC4=0.175+0.420 (I4)
1/2 45/0  * 39/0 56/69 83/264 

35 (RC4)
2=0.303+0.025 (P3)

2 61/0  ** 64/0 01/347 53/3912 

36 (RC4)
2=0.25+0.053 (P4)

2 47/0  * 71/0 98/359 02/3841 

37 Log(RC4)= -0.299 +0.311 Log (I4) 42/0  * 27/0 21/206 38/428 

38 (RC4)
1/2=0.47+0.252(I4)

1/2 46/0  * 23/0 20/26 79/63 

 ميانگين شدت I، )مترميلي(بارش  P ،)درصد( آب كل رگبار ميانگين ضريب روانRC درصد، 5 و 1داري گر سطح معنيترتيب بيان به* و **در روابط باال، 

چارك اول  I4 تا I1، )مترميلي (چارك اول تا چهارم بارش P4 تا P1، )درصد( آبضريب روانچارك اول تا چهارم RC4 تا RC1 ، )متر بر ساعتميلي(بارش 

متر بر ميلي( شاخص في ØIndexو ) دقيقه( مدت بارش T، )مترميلي( مجموع بارش پنج روز پيش P5، )متر بر ساعتميلي(شدت متوسط بارش تا چهارم 

 .باشدمي) ساعت
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چنين روابط باال در هم. متغيره، مطابقت داردرگرسيون چند

 تا 20روابط (گر برتري روابط غيرخطي لگاريتمي مجموع نشان

در ) 20ي رابطه(و در نهايت، برتري متغير مدت زمان بارش  ) 24

نتايج بدست آمده در . باشدآب كل رگبار ميتبيين ضريب روان

  خش، بر غيرخطي بودن روابط بين متغيرهاي بارشي واين ب

صادقي و  ،]29[ سينگ هايآب داللت دارد كه با پژوهشروان

؛ ]13[ ؛ قهرمان و همكاران]31[، توري و همكاران ]10[همكاران 

و  مك اينتاير، ]30[و همكاران تاپيا  ، ]25[مرز و همكاران 
بط غيرخطي در خصوص غالبيت روا ]27[  سن و]24[همكاران 

     ي آبخيز در بيان فرآيندهاي هيدرولوژيكي حاكم بر سامانه

دار و مؤثر چارك دوم از سوي ديگر، مداخله معني. خواني داردهم

آب پس از بارش نيز بيانگر آغاز مشاركت بارش در توليد روان

ي آبخيز داشته كه با اصول حوزهي تأمين مقادير هدررفت اوليه

 مطابقت ]29  و22 ،18 ،17[آب فرآيند توليد رواناوليه حاكم بر 

     مقايسه كلي روابط بدست آمده براي تخمين ضريب.دارد

 تا 25روابط (با اجزاي گوناگون آن ) 24 تا 9روابط (آب كل روان

هاي تهيه شده در تخمين تر مدلگر توانايي بيشنيز نشان) 38

ي بدست ترين رابطهاي كه بهگونهبه. باشدآب كل ميضريب روان

آب و چارك چهارم آمده تنها بين چارك چهارم ضريب روان

 و خطاي تخمين و تأييد 46/0شدت بارش با ضريب همبستگي 

هاي بدست  درصد تهيه شده و ساير مدل64 و 26ترتيب حدود به

 ≥ ضريب همبستگي≥88/0(باره كردي مناسب در اينآمده از عمل

 مجموع ≥ 297 ، 003/0 ≥ يدار سطح معني≥68/0، 28/0

 درصد، 26 ≥ خطاي تخمين ≥4570، 23/0 ≥مانده مربعات باقي

اين . باشندبرخوردار نمي)  درصد63 ≥ خطاي تأييد ≥ 5737

آب از سازي مقدار كل ضريب روانها، داللت بر امكان شبيهيافته

چنين، بر راه لحاظ شرايط متوسط حاكم بر واقعه داشته و هم

ي بارندگي و شرايط حاكم بر آن ن رگباري هر واقعهتغييرات بي

ي توري اين نتايج با مطالعات صورت گرفته به وسيله. تاكيد دارد

، ژانگ و همكاران ]19[ ، گورگف و لوزانف]31[و همكاران 

  يمبني بر نقش سامانه] 24[و همكاران  مك اينتاير  و]32[

هاي حوزهتيب در آب به تري آبخيز بر تغييرات ضريب روانحوزه

 چين 1آبخيز ايتاليا، يوندوال بلغارستان، كيااوزيدونگ و كياازيكسي

 .ي آبخيز وادي آهين عمان مطابقت داردحوزهو 

                                                
1 -Qiaozidong and Qiaozixi 

  بنديجمع

سازي     اين پژوهش بمنظور مطالعه، تحليل و بررسي امكان شبيه

هاي بارشي رگبار در آب با استفاده از مؤلفهتغييرات ضريب روان

هاي پايه و  آبخيز بار نيشابور با توجه به موجوديت دادهيحوزه

. هاي تفضيلي مورد نياز انجام پذيرفترسي به دادهامكان دست

دار مقادير ضريب نتايج بدست آمده ضمن تأييد تفاوت معني

آب بين رگبارهاي گوناگون در مقياس رگبار، بر تغييرپذيري روان

.  تأكيد داشته استآب طي هر رگبار نيزمشخص ضريب روان

چنين، بر اساس نتايج بدست آمده طي اين پژوهش، ضمن هم

بيني ضريب   آمده پيشهاي رگرسيون بدستتأييد نسبي مدل

ي آبخيز بار نيشابور، ضرورت افزايش حوزهآب رگبارهاي روان

اين ترتيب به. گرددبندي رگبارها تأييد ميهاي زماني و دستهدقت

ي تأثير بندي نمود كه دامنهتوان جمعده مياز نتايج بدست آم

هاي زماني و متغيرهاي گوناگون هيدرومتئورولوژي بسته به مقياس

مكاني مورد مطالعه، متفاوت بوده و لذا انجام مطالعات تفضيلي در 

يابي به نتايج كاربردي و قابل توسعه در مديريت راستاي دست

ع آب و خاك ضروري هاي منابهاي مرتبط با مقولهصحيح پروژه

  .است

  

 قدرداني

دانند از آقايان مهندس اسحاقيان     نويسندگان بر خود وظيفه مي
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Abstract

Simulating Intra-Storm Variation of Runoff Coefficient Using Precipitation 
Components for Neyshabour Bar Watershed, Iran  

A. Tavasoli1, S.H.R. Sadeghi2 and H.R. Moradi3

    Application of empirical methods in estimation of surface runoff is a must in ungauged watersheds. 
The runoff coefficient is one of the important input variables in empirical models. Proper calculation of 
runoff coefficient and study on its variation in different conditions facilitates proper estimation of runoff 
and flood peaks. So far, many studies have been conducted for estimation of runoff coefficient on 
monthly, seasonal and annual bases. However, limited researches have considered the variation of runoff 
coefficient during a storm event. The present study was therefore formulated to study on the intra 
variation of runoff coefficient and its affecting factors in Bar Neyshabour watershed comprising an area 
of 11388ha. Towards this attempt, 32 storm events, with duration of equal to or more than watershed 
concentration time of 2.9h and significant changes in hydrographs were selected from 440 events 
recorded during 1980 to 1989 and corresponding hydrographs and hyetographs were collected. The mean 
runoff coefficient and associated quarterly and deciles were also calculated. The relationships between 
different rainfall and excess rainfall with mean runoff coefficient and its components was then analyzed 
with the help of bivariate and multivariate regressions and applying ordinary and transformed data. The 
results of the study verified a dynamic drastic change from 0.6 to 45.7% in runoff coefficient with 
respective arithmetic, median, antilogarithm mean and standard deviation of 10.65, 7.96, 7.59 and 9.35%. 
In general, the results of the study also revealed the inter changes of runoff coefficient during storm 
events and feasibility of its simulation by using bivariate regression with correlation coefficient from 28 
to 88% (0.003 p 0.68). It was also found that the 2nd and 3rd quartiles could estimate the runoff 
coefficient variability better than other rainfall components in the study watershed.

Keywords: Bar Watershed, Rainfall-Runoff Model, Runoff Coefficient and Runoff Coefficient 
Dynamic. 
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