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Abstract
Introduction: Subsurface flow estimation (SUF) is important in
many catchments with suitable vegetation and high soil
permeability and plays an essential role in the production of direct
runoff in the basin. The concept of SUF in soil is even more complex
compared to surface flow, so the presentation of SUF prediction
models of basins with simple and practical methods is important.
Methods: In this study, SCS and Nash surface runoff precipitation
models were used to estimate the subsurface flow of the catchment
hillslopes. From the unit hydrograph equations of the two models,
which are a function of the subsurface travel time and the amount
of penetration, equations were presented to calculate the actual
subsurface travel time of the hillslopes for the use of the models.
Findings: For verification of the results, the laboratory rain model
with the ability to measure the flow rate of surface and subsurface
hillslopes was used. The average error of SCS model compared to
the laboratory model in estimating surface runoff peak is 7.8% and
in estimating subsurface flow is 6.7% and the average error of Nash
model in estimating runoff peak is equal to 11.21% and in
estimating subsurface flow is 11.32%. The effect of slope and
hydraulic conductivity of hillslopes on SUF hydrograph was also
evaluated by two models.
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Estimation of subsurface flow of hillslopes using of Nash and SCS models

Extended Abstract
Introduction
Runoff of all hillslopes of catchments consist
of three components: surface flow,
subsurface flow and base flow. Subsurface
flow is a rapid subsurface flow that occurs
near a soil surface and is very important in
the Dunne-Black mechanism in creating the
saturation surface of hillslopes. This
subsurface flow eventually enters the
surface flow in the saturation zone and joins
the creek. The basin flow is a slow
subsurface flow that is usually manifested by
the infiltration of rainwater into the
subsurface layers and the exit of these layers
from the earth's surface in rivers. Many
rainfall-runoff models such as Nash, SCS,
Clark, geomorphological instantaneous unit
hydrograph (GIUH) models have been
proposed to predict the surface flow of
slopes and extensive research has been done
on these models. The SCS model, developed
by the Soil Conservation Service, is a wellknown model used to estimate the surface
flow of basins. The results of this model have
been evaluated in many catchments around
the world.
The basic idea of this study is based on the
fact that surface rainfall-runoff models also
have the ability to estimate the subsurface
flow of catchments and the main difference
in the concept of surface and subsurface
travel time is excess rainfall and feeding
intensity to the aquifer. Surface models
estimate surface flow based on excess
rainfall and surface travel time, so this
feature can be used to estimate subsurface
flow based on infiltration rate and
subsurface travel time.

Materials and Methods

In this study, SCS and Nash surface rainfallrunoff models were used to estimate the
subsurface flow in both the hillslope and
catchment dimensions. From the unit
hydrograph equations of the two models,
which is a function of the subsurface travel
time and the amount of penetration,
equations were presented to calculate the
actual subsurface travel time of the
hillslopes for use in the models.
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To validate the results of the two models in
the hillslope dimension, the results of
observational surface and subsurface flow of
two laboratory models and the HYDRUS
model were used. In order to validate the
results of the two models in the basin
dimension, information related to sub-basin
No. 125 of Walnut Gulch basin and HYDRUS
model were used.

Findings
To verify the results, the laboratory rain
model with the ability to measure the flow
rate of surface and subsurface hillslopes was
used. The average error of SCS model
compared to the laboratory model in
estimating surface flow peak is 7.8% and in
estimating subsurface flow is 6.7% and the
average error of Nash model in estimating
peak surface flow peak is equal to 11.21%
and in estimating subsurface flow is 11.32%.
The effect of slope and hydraulic
conductivity of hillslopes on SUF
hydrograph was also evaluated by two
models.

Discussion
In this study, the subsurface flow of
catchment hillslopes was estimated using
two models, Nash and SCS. The use of surface
rainfall-runoff
models
to
estimate
subsurface flow has been proposed for the
first time and requires further research.
Subsurface travel time and the amount of
feeding depth or infiltration into the soil
layer are two important parameters in
estimating subsurface flow. To apply the two
models, first a rectangular hillslope with a
length of 50 meters and a width of 25 and a
slope of 0.06 was considered. Sandy soil with
a hydraulic conductivity of 0.6 m/h was
used. To evaluate the results of both models,
the above hillslope was also modeled with
HYDRUS software. The error of the
subsurface flow peak results in SCS model
was 8.7% and in Nash model was 14.5%. The
effect of changes in soil hydraulic
conductivity and slope on the subsurface
hydrograph of the hillslope was evaluated by
the model. The impact of both parameters is
significant. Then, to verify the results, the
results of two laboratory models of
hydrological sprinkler were used that the
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surface and subsurface flow of the hillslope
can be measured separately. In the first
model, three slopes of 3, 6 and 9 degrees
were considered for the hillslopes with three
rainfall intensifies of 31.73, 47.6 and 63.46
mm/h for the device. The average error in
estimating the runoff peak level was 7.8%
and in estimating the subsurface flow was
6.7% by SCS model. In Nash method, the
average error in estimating the surface
runoff peak was equal to 11.21% and in
estimating the subsurface flow was 11.32%.
In the second model, three slopes of 1, 5 and
10 degrees were considered for the
hillslopes with three rainfall intensifies of
11.40, 11.59 and 11.71 mm/h. The mean
error in estimating the subsurface flow peak
was 7.8% by the SCS model and 7.5% by the
Nash model. Finally, models were used to
estimate the subsurface flow of sub-basin
No. 125 in the Walnut Gulch basin in the
United States. The flow peak rate of
subsurface flow by Nash and SCS methods
for the event was calculated to be 16.4 and
21 lit/sec, respectively. Then, to verify the
results in the basin dimension, 12 hillslopes
of Walnut Gulch sub-basin were also
compared in model HYDRUS software and
the output results were compared. The error
of the subsurface flow peak results in SCS
model was 3.2% and in Nash model was
24.7%.
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چکیده

تاریخ داوری1399/08/19 :

مقدمه :تخمین جریان زیرسطحی ) (SUFدر بسیاری از حوضههای آبریز با پوشش گیاهی مناسب و نفوذ پذیری
خاک باال حائز اهمیت است و نقش اساسی در تولید رواناب مستقیم حوضه دارد .مفهوم  SUFدر خاک در مقایسه
با جریان سطحی هنوز پیچیدهتر است ،لذا ارائه مدلهای پیش بینی  SUFحوضهها با روشهای ساده وکاربردی
بسیار مورد توجه واقع میشود.
روش :در این پژوهش از مدلهای بارندگی رواناب سطحی  SCSو  Nashبرای تخمین جریان زیرسطحی
دامنه های حوضه آبریز استفاده گردید .از معادالت هیدروگراف واحد دو مدل مزبور که تابعی از زمان پیمایش
زیرسطحی و مقدار نفوذ میباشد ،معادالتی برای محاسبه زمان پیمایش زیرسطحی واقعی دامنهها جهت استفاده
مدلها ارائه شد.
یافتهها :برای صحت سنجی از نتایج مدل آزمایشگاهی باران ساز با قابلیت اندازه گیری دبی جریان سطحی و
زیرسطحی دامنه مورد استفاده قرارگرفت .متوسط خطای مدل  SCSنسبت به مدل آزمایشگاهی در تخمین پیک
رواناب سطحی برابر  % 7/8و در تخمین جریان زیرسطحی  %6/7و متوسط خطای مدل  Nashدر تخمین پیک
رواناب سطحی برابر %11/21و در تخمین جریان زیرسطحی  %11/32بوده است .تاثیر شیب و ضریب هدایت
هیدرولیکی دامنهها برروی هیدروگراف  SUFتوسط دو مدل نیز مورد ارزیابی قرارگرفت.
نتیجهگیری :مدلهای بارندگی-رواناب سطحی نیز توانایی تخمین جریان زیرسطحی حوضههای آبریز را دارا
هستند و تفاوت اساسی در مفهوم زمان پیمایش سطحی و زیرسطحی ،بارش مازاد و شدت تغذیه به آبخوان است.
مدلهای سطحی بر اساس میزان بارش مازاد و زمان پیمایش سطحی به تخمین رواناب سطحی میپردازند ،لذا
از این قابلیت می توان برای تخمین جریان زیرسطحی بر اساس میزان نفوذ و زمان پیمایش زیرسطحی استفاده
نمود.
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تخمین جریان زیرسطحی دامنههای حوضه آبریز با استفاده از مدلهای  Nashو SCS

مقدمه
رواناب کل دامنههای حوضههای آبریز از سه جزء رواناب سطحی،
جریان زیرسطحی و دبی پایه تشکیل میگردد .منظور از جریان
زیرسطحی یک جریان زیرسطحی تند است که در نزدیکی یک سطح
خاک ایجاد میگردد و در مکانیزم دانی-بالک در ایجاد سطح اشباع
دامنهها بسیار اهمیت دارد .این جریان زیرسطحی در نهایت در منطقه
اشباع وارد جریان سطحی میگردد و به نهر میپیوندد .دبی پایه یک
جریان زیرسطحی کند است که معموالً در اثر نفوذ آب باران به الیههای
زیرزمینی و خروج این الیهها از سطح زمین در رودخانهها نمایان
میشود .مدلهای بارندگی-رواناب زیادی مانند مدل ،SCS ،Nash
 ،Clarkهیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژیکی ( )GIUHدر جهت
پیشبینی رواناب سطحی دامنهها ارائه شدهاند و تحقیقات وسیعی روی
این مدلها انجام گردیده است .مدل  SCSکه توسط سازمان حفاظت
خاک امریکا ارائه شده است یک مدل مشهور است که برای تخمین
رواناب سطحی حوضههای فاقد آمار به کار میرود .نتایج این مدل در
حوضههای آبریز بسیاری در دنیا مورد ارزیابی قرار گرفته است ((،)1
(].)(5) ،)4( ،)3( ،2
ایده اولیه این پژوهش بر این اساس است که مدل های بارندگی-
رواناب سطحی نیز توانایی تخمین جریان زیرسطحی حوضههای آبریز
را دارا هستند و تفاوت اساسی در مفهوم زمان پیمایش سطحی و
زیرسطحی ،بارش مازاد و شدت تغذیه به آبخوان است .مدلهای
سطحی بر اساس میزان بارش مازاد و زمان پیمایش سطحی به تخمین
رواناب سطحی میپردازند ،لذا از این قابلیت میتوان برای تخمین
جریان زیرسطحی بر اساس میزان نفوذ و زمان پیمایش زیرسطحی
استفاده نمود.
بررسی پاسخ هیدرولوژیکی زیرسطحی دامنهها توسط مدلهای عددی
در سالهای گذشته بسیار مرسوم بوده است و هنوز مورد توجه
هیدرولوژیستها است .حل معادالت ریچارد و معادالت بوسینسک به
صورت عددی جهت تخمین رواناب سطحی و بررسی میزان ذخیره و
رطوبت خاک بسیار مورد استفاده قرار میگیرد (( .))9( ،)8( ،)7( ،)6یک
مدل  coupleاز معادالت مدل ریچارد و بوسینسک جهت بررسی
جریان زیرسطحی در محیط اشباع-غیراشباع دامنهها ارائه نمود(.)10
مدلسازی عددی جریان زیرسطحی با استفاده از حل معادالت
 Boussinesqو  Richardsدر نرم افزار  Hydrusیکی دیگر از
تکنیکهای تخمین جریان زیرسطحی در دامنهها است().)(11
یکی از روشهای تخمین رواناب سطحی حوضههای فاقد آمار سیالب،
مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی ) (GIUHاست .این
مدلها معموال بر اساس ضرایب درجه بندی استراهلر که معموال با
استفاده از نرم افزارها و افزونه هیدرولوژیکی  GISمحاسبه میگردند کار
میکنند (()14( ،)13( ،)12و (.))16( ،)15
مدلهای هیدروگراف واحد لحظهای کاربرد مناسبی در پیشبینی جریان
زیرسطحی دامنههای حوضه آبریز داشتهاند )17( .براساس مکانیسم
دانی -بالک ،روش  GIUHجریان سطحی حوضههای آبخیز فاقد آمار
را برای پیشبینی هیدروگراف جریان زیرسطحی حوضههای آبریز
گسترش داد .اساس روش پیشنهادی ( )17بر مبنای جداسازی منطقه
21

اشباع و غیراشباع دامنههای حوضه بود .جریان سطحی در منطقه اشباع
و جریان زیرسطحی در کل صفحه در نظر گرفته شد و زمان پیمایش
هر دو منطقه محاسبه میگردید .مدل پیشنهادی برای تخمین رواناب
سطحی و زیرسطحی حوضه هنگ-چی در کشور تایوان به کار گرفته
شد )16( .مدل  GIUHارائه شده توسط ( )17را اصالح نموده و مدلی
را برای جداسازی منطقه اشباع و غیراشباع صفحات حوضه ارائه نمود.
در این مدل اصالح شده جریان سطحی از همگشت )(Convolution
بارش مازاد در هیدروگراف واحد لحظهای جریان سطحی ایجاد میگردد
و هیدروگراف جریان زیرسطحی از همگشت )(Convolution
هیدروگراف واحد لحظهای زیرسطحی حوضه در مقدار نفوذ ایجاد
میگردد .مدل اصالح شده برای پیش بینی هیدروگراف رواناب سطحی
و زیرسطحی حوضه کسیلیان در شمال ایران به کار گرفته شد.
در تحقیقات دیگر یک مدل هیدروگراف واحد لحظهای برای محاسبه
رواناب سطحی و زیرسطحی دامنههای زیرحوضه شماره  125حوضه
 Walnut gulchآمریکا ارائه شد ( .)18در این مدل شکل هندسی
دامنههای مرکب که شکل پالن ( همگرایی ،واگرایی ) و انحنا سطح
دامنه (محدب ،مقعر) حوضه است نیز در محاسبات مدل در نظر گرفته
شد .برای جداسازی منطقه با جریان سطحی و زیرسطحی در دامنهها
از یک مدل اشباع پذیری دامنهای مرکب ارائه شده توسط ( )19استفاده
گردید.
در مطالعهای دیگر ،شبیهسازی عددی حرکت آب در خاک تحت شرایط
میدانی و آزمایشگاهی مورد بررسی و نتایج با مدل HYDRUS-2D
مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از شاخصهای آماری
مطابقت بین نتایج بسیار خوب ارزیابی گردید(.)20
در پژوهشی دیگر در مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان به بررسی
و پیشبینی حرکت آب در خاک با استفاده از مدل های HYDRUS-1D
و  SWAPو مقایسه نتایج این دو مدل با نتایج آزمایشگاهی پرداختند.
که در نهایت براساس شاخصهای آماری به این نتیجه رسیدند که هر
دو مدل با ضریب همبستگی باالی  83درصد ،ارزیابی خوبی در تخمین
حرکت آب در خاک نسبت به مدل مشاهداتی دارند (.)21
با ارزیابی مدل  HYDRUS-2Dدر نفوذ آب به خاک با استفاده از
اندازهگیریهای آزمایشگاهی در الیسیمتر وزنی و بهینه کردن
پارامترهای مدل ،درصد رطوبتهای شبیه سازی شده و اندازه گیری
شده در یک دوره  30روزه همخوانی بسیار باالیی را نشان دادند.
براساس نتایج به دست آمده مقدار  R2به طور عموم بین  0/92و 0/94
و جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرابر  0/0236مترمکعب بر متر
مکعب محاسبه و همچنین با استفاده از تخمینهای مختلف به روش
شبکه عصبی ،تأثیر مشخصات هیدرولیکی خاک بر روی شبیه
سازیهای مدل  Hydrus-2Dمورد ارزیابی قرار گرفت (.)22
در تحقیق دیگر به بررسی روند تغییرات نفوذ آب در خاک توسط دو نرم
افزار  HYDRUS-2Dو  SEEP-Wو مقایسه نتایج آنها پرداخته ،که در
نهایت پس از اجرای دو مدل ،نتایج دو بعدی تغییرات رطوبت در
عمقهای مختلف همراه با جذب برای دوره آزمایش در زمانهای
مختلف ارائه شده بسیار به هم نزدیک گزارش گردیده است(.)23
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شبیه سازی نفوذ آب در خاک با استفاده از مدل  HYDRUS-1Dو
دادههای صحرایی توسط ( )24مورد بررسی قرار گرفت و پس از بهینه
سازی پارامترهای خاک با استفاده از نرم افزار  HYDRUSبه شبیه
سازی تغییرات نفوذ با زمان پرداختند .در نهایت نتایج نشان داد که نرم
افزار  HYDRUS-1Dنفوذ تجمعی را به خوبی شبیه سازی کرده و با
گذشت زمان میزان نفوذ را کمی بیشتر از دادههای مزرعهای پیش بینی
نموده است.
در پژوهش دیگر ،مفهوم منحنیهای ایزوکرون (همزمان
پیمایش)) (Isochronتوسط ( )7داخل خاک تعریف و هیستوگرام
زمان-مساحت زیرسطحی یک دامنه از حوضه را براساس معادالت
زمان پیمایش واقعی زیرسطحی محاسبه شد .هیدروگراف جریان
زیرسطحی دامنهها توسط نتایج یک مدل آزمایشگاهی باران ساز و شبیه
سازی با مدل  HYDRUS 2D-3Dمقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت.
از مهمترین اهداف این پژوهش ،بررسی امکان تغییر معادالت مدلهای
هیدروگراف واحد سطحی در جهت تخمین هیدروگراف جریان
زیرسطحی دامنههای حوضههای آبریز و همچنین بکارگیری مدل های
 Nashو  SCSجهت تخمین جریان زیرسطحی حوضههای آبریز
میباشد.

تحقیقاتی در دنیا به حساب میآید .کلیه اطالعات مربوط به حوضه
توسط سازمان  USDAسرویس تحقیقاتی کشاورزی در سایت اینترنتی
 http://www.ars.usda.govموجود میباشد .اطالعات مربوط به
ایستگاهای باران سنجی ثبات و ایستگاههای هیدرومتری در این سایت
قابل مشاهده میباشد .زیرحوضه شماره  125حوضه آبریز مزبور دارای
مساحت  7/14هکتار می باشد.

 -2-2روش تحقیق
در این بخش به توسعه مدل  Nashجهت تخمین جریان زیرسطحی
دامنههای حوضههای آبریز پرداخته میشود .اگر یک دامنه از حوضه،
مطابق شکل ( )2به صورت یک دامنه مستطیل شکل و به صورت یک
جعبه خاک بر روی سنگ بستر در نظر گرفته شده باشد ،طول دامنه L
و عمق خاک  Dاست.

مواد و روشها
 -2-1طرح مطالعاتی
در این طرح مطالعاتی ،از اطالعات مربوط به زیر حوضه شماره
125حوضه آبریز  Walnut Gulchدر ایالت  Arizonaآمریکا استفاده
شد .جریان سطحی و زیرسطحی دامنههای مرکب این زیرحوضه قبال
توسط ( )18با استفاده از روش هیدروگراف واحد لحظهای
ژئومورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است .شکل  1حوضه آبریز
مزبور را نشان میدهد.

شکل  -2یک الیه از خاک دامنه با جریان زیرسطحی
بر اساس مدل ) ،(25یک الیه از خاک دامنه به صورت  nمخزن متوالی
در نظر گرفته شد که هر مخزن جریان زیرسطحی خود را بهعنوان
ورودی به مخزن بعدی میریزد .هیدروگراف واحد لحظهای کل دامنه
به صورت زیر است:
()1

1
−t
(t⁄k)n−1 e ⁄k
)kΓ(n
واحد لحظه ای k ،ضریب ذخیره

= )u(t

که در آن ) u(tهیدروگراف
تعداد مخازن زیرسطحی خاک و) Γ(nتابع گاما است.
پارامتر  kدر رواناب سطحی و زیرسطحی تابعی از زمان پیمایش کل
دامنه درجریان سطحی و زیرسطحی است .اگر زمان پیمایش
زیرسطحی دامنه مطابق شکل ( Tc ،)1باشد ،مقدار  kبه صورت زیر
محاسبه میگردد:
(
شکل  -1موقعیت زیرحوضه شماره  125حوضه آبریز
Walnut Gulch

حوضه  Walnut Gulchدر جنوب شرقی ایالت آریزونا آمریکا قرار دارد.
مساحت کل حوضه  150کیلومتر مربع و معموال پوشیده از چمن و
بوتههای گیاهی میباشد .این حوضه یکی از مشهورترین حوضههای
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Tc
n

ناشn ،

= k

پارامتر  nتعداد مخازن است و در رواناب سطحی بر اساس هایتوگراف
بارندگی و هیدروگراف رواناب سطحی مشاهداتی به روش مومنت
محاسبه میگردد .در حوضههای فاقد آمار مقدار  nبه روش GIUH
محاسبه میگردد .یک سری تحقیقات در جریان سطحی بر روی پارامتر
 nانجام گرفته است و توسط بسیاری از دانشمندان در حوضههای فاقد
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آمار مقدار پارامتر  nبرابر با  4/7پیشنهاد گردیده است)،(27) ،(26
(.)28
با در نظر گرفتن مقدار  nدر حوضههای فاقد آمار برابر  4/7تنایج بدست
آمده از پیشبینی رواناب سطحی حوضه با نتایج مشاهداتی نزدیکتر
است .در این مطالعه نیز جهت تخمین جریان زیرسطحی دامنهها با
استفاده از مدل  ، Nashمقدار  nبرابر  4/7در نظر گرفته شد .بنابراین
Tc
 k = 4.7محاسبه میگردد .اگر
مقدار  kطبق معادلهی  1به صورت
هایتوگراف نفوذ ناشی از بارندگی در هیدروگراف واحد لحظهای
زیرسطحی  Nashهمگشت ) (Convolutionگردد ،هیدروگراف جریان
زیرسطحی دامنه مطابق معادلهی ( )2محاسبه میگردد:
𝑚

()2

]𝑡∆)𝑄(𝑡) = ∑ 𝐼𝑖 (𝑡) 𝑢[𝑡 − (𝑖 − 1
𝑖=1

اگر مقادیر  tpو  Qpدر هیدروگراف واحد بدون بعد ضرب گردد،
هیدروگراف رواناب سطحی ناشی از این بارندگی محاسبه میگردد .اگر
بخواهید از مدل  SCSجهت تخمین هیدروگراف جریان زیرسطحی
دامنه استفاده نمایید ،باید در معادلهی ( )4از زمان تمرکز جریان
زیرسطحی (معادله  )3استفاده گردد .حتماً برای محاسبهی مقدار حداکثر
جریان سطحی (  )Qpاز معادلهی ( )5به جای پارامتر  Rباید مقدار نفوذ
حجمی ( )Fدر نظر گرفته شود.
اگر یک بارندگی با مقدار  Pبه روی سطح زمین ببارد مقدار نفوذ از
معادلهی زیر محاسبه میگردد:
()6
F=P-Ia -R
که در آن  Rارتفاع رواناب Ia ،نفوذ اولیه و  Pمقدار بارندگی تجمعی
است.

که در آن ) Ii (tمقدار نفوذ است و  ∆tگام زمانی و  tزمان است.

-3کاربرد مدل و نتایج

-2-3زمان پیمایش زیرسطحی
با در نظر گرفتن مفهوم  celerityدر جریان زیرسطحی ،جهت
محاسبهی زمان پیمایش زیرسطحی یک دامنه میتوان از معادله زیر
استفاده نمود): (29
θe . L
K S sin β

()3

= Tc

که در آن  θeضریب ذخیره موثر که توسط پر شدن و خالی شدن یک
ستون واحد از الیه آبدار ایجاد میگردد و در آبهای زیرزمینی به آبدهی
ویژه مشهور است.

 -2-4مدل هیدروگراف واحد

مصنوعی SCS

-3-1تحلیل حساسیت مدل
در این بخش از مقاله به تخمین جریان زیرسطحی دامنههای
حوضههای آبریز طبق دو مدل  SCSو  Nashپرداخته میشود .برای
کاربردی کردن دو مدل مزبور ابتدا یک دامنه مستطیل شکل به طول
 50متر و عرض  25متر و شیب  0/06در نظرگرفته شد .خاک از نوع
ماسهای با ضریب هدایت هیدرولیکی  0/6متر بر ساعت میباشد .شدت
تغذیه بارندگی  10میلیمتر بر ساعت به مدت  5ساعت به صورت
یکنواخت در نظر گرفته شد .زمان تمرکز جریان زیرسطحی برابر 13/89
ساعت محاسبه گردید .هیدروگراف جریان زیرسطحی طبق دو روش
 SCSو  Nashبه صورت شکل  3است.

روش هیدروگراف واحد مصنوعی  SCSکه توسط سازمان حفاظت خاک
آمریکا برای اولین بار ارائه گردید کاربرد وسیعی جهت تخمین رواناب
سطحی حوضههای آبریز دارد .اگر یک بارندگی به مدت  trبر روی
سطح دامنه ببارد و زمان تأخیر و تمرکز دامنه به ترتیب  tlو  tcباشد،
زمان پیک هیدروگراف واحد  SCSبه صورت زیر محاسبه میگردد.
tr
tr
()4
+ t l = + 0.6t c
2
2
مقدار دبی اوج هیدروگراف واحد برای ارتفاع رواناب ) R(cmبه صورت
= tp

زیر محاسبه میگردد:
()5

2.083 AR
= QP
tp

که در آن  Aسطح دامنه ( Qp ، )km2دبی پیک (

m3
s

( است tp ،زمان

پیک ( )hrو  Rارتفاع رواناب سطحی ( )cmاست.
شکل -3هیدروگراف پیش بینی جریان زیرسطحی
مقدار حداکثر جریان زیرسطحی طبق روش  SCSبرابر  1/26لیتر بر
ثانیه و طبق روش  1/18 ،Nashلیتر بر ثانیه محاسبه گردید .سپس
همین دامنه در نرمافزار  HYDRUSجهت بررسی نتایج مدل شده و
حداکثر جریان زیرسطحی  1/38لیتر بر ثانیه محاسبه گردید.
 HYDRUSمدلی است که در حالت های دو بعدی و سه بعدی به
دلیل در نظر گرفتن کلیه پارامترهای تأثیرگذار مانند شیب و رطوبت
اولیه خاک  ،در پیش بینی رواناب زیرسطحی بسیار مؤثر است.
23

نسخههای اصلی مدل  HYDRUSتوسط سیمونک و همکاران در سال
 2005و  2008تولید شده است.
مدل  HYDRUSاز معادله ریچاردز برای حل معادالت جریان در محیط
متخلخل استفاده میکند .این معادله در رابطه ( )7نشان داده شده است
(:)20
()7

∂ ∂θ 1
∂h
∂
∂h
=
])[rK(h) ] + [K(h) + K(h
∂t
r ∂r
∂r
∂z
∂z
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در این معادله  θرطوبت حجمی خاک ) h ،(L3.L-3بار فشاری آب
خاک) t ،(Lزمان K ،ضریب هدایت هیدرولیکی خاک ()L.T-1
میباشد .جزییات هیدرولیکی خاک با استفاده از معادالت ) (30به شرح
زیر مدل شد:
𝑟𝜃 𝜃𝑠 −
𝜃 +
𝑚] 𝑛|(ℎ) = { 𝑟 [1 + |𝛼ℎ
𝑠𝜃

ℎ<0

()8

ℎ>0
2

()9

1

′

] 𝑚) 𝑚𝑒𝑆 𝑘(ℎ) = 𝐾𝑠 𝑆𝑒′ [1 − (1 −
1
n

()10

θ − θr
θs − θr

m=1−

= S′e

جدول  -1مقایسهی نتایج مدل  SCSو  Nashبا مدل
 HYDRUSبرای دامنه شبیه سازی شده
جریان زیرسطحی
شیب

)(lit/Sec

خطا
()%
14/5

HYDRUS

Nash

1/38

1/18

خطا
()%
8/7

(درصد)

HYDRUS

SCS

1/38

1/26

6

برای محاسبهی درصد خطای پیک روانابها از معادلهی زیر استفاده
شده است:
()11

Q pc − Q p0
∗ 100
Q p0
و  Qp0دبی پیک مشاهداتی است.
= Err

که در آن  Qpcدبی پیک محاسباتی
ضریب هدایت هیدرولیکی خاک ) (kیک پارامتر بسیار تاثیر گذار بر
روی زمان پیمایش و جریان زیرسطحی است .شکل  4تاثیر ضریب
هدایت هیدرولیکی خاک به ازای مقادیر  k=1 m/hrتا k=0.3 m/hr
برروی هیدروگراف جریان زیرسطحی را طبق مدل  Nashو  SCSرا
نشان میدهد .هرچه مقدار  kبیشتر میگردد ،زمان پیمایش کمتر
میگردد و منحنی زیرسطحی جمعتر شده و مقدار دبی زیرسطحی
افزایش مییابد .برعکس با افزایش ضریب  kبه علت افزایش زمان
پیمایش شکل هیدروگراف باز شده و در زمانهای طوالنیتری رواناب
زیرسطحی را تخلیه میکند .شیب دامنهها نیز یک پارامتر موثر بر جریان
است .شکل  5تاثیر زاویه شیب دامنهها بر هیدورگراف زیرسطحی به
ازای زاویههای  10 ،5و  15درجه را به روش  Nashنشان میدهد.
براساس نتایج هرچه مقدار زاویه شیب کمتر باشد زمان پیمایش بیشتر
و دبی جریان زیرسطحی کمتر میگردد.

شکل  -4تاثیر ضریب هدایت هیدرولیکی خاک برروی
هیدروگراف جریان زیرسطحی

شکل -5تاثیر زاویه شیب برروی جریان زیرسطحی به
روش Nash

 -3-2مدل آزمایشگاهی و نتایج
برای صحت سنجی نتایج دو مدل ،از نتایج جریان سطحی و زیرسطحی
مشاهداتی یک مدل آزمایشگاهی باران ساز استفاده گردید .مدل
آزمایشگاهی باران ساز قابلیت اندازهگیری هیدروگراف جریان سطحی
و زیرسطحی یک دامنه به صورت کامالً جداگانه را دارد .شکل  6نمایی
از این دستگاه را نشان میدهد .دستگاه باران ساز (شکل  )6با مقداری
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خاک از زمینهای کشاورزی شهر استهبان در فارس با بافت ماسه لوم-
دار با  85/6درصد ماسه14/13 ،درصد الی و  0/27درصد رس پر شد.
طول مخزن خاک  192سانتیمتر ،عرض  100سانتیمتر و عمق خاک
 35سانتیمتر میباشد .یک الیهی زهکش شن به ضخامت  5سانتیمتر
در کف مخزن ریخته شد .ضریب هدایت هیدرولیکی خاک در آزمایشگاه
خاک  3/67سانتیمتر بر ساعت محاسبه گردید .جریان سطحی و
زیرسطحی توسط دو سرریز جداگانه اندازهگیری شد .شکل  7شماتیکی
از اجزاء دستگاه باران ساز و ابعاد دستگاه را نشان میدهد .با توجه به
اینکه فقط پیک جریان سطحی و زیرسطحی دستگاه در دسترس بود
نتایج پیکها با هم مقایسه گردید.

شکل  -7شماتیکی از دستگاه باران ساز هیدرولوژی

سه شیب  6 ،3و  9درجه برای دامنهها با سه شدت بارشهای 31/73
 47/6،و  63/46میلیمتر بر ساعت برای دستگاه در نظر گرفته شد.
جدول  2نتایج مدل آزمایشگاهی و مدل  SCSبرای پیک جریان
سطحی و زیرسطحی را نشان میدهد.
شکل  -6نمایی کلی از دستگاه باران ساز هیدرولوژی
جدول  -2مقایسه نتایج مدل آزمایشگاهی و نتایج مدل SCS
شیبS

شدت بارندگی I

جریان

سطحی)(lit/min

درصد خطای پیک%

مشاهداتی

SCS

درصد خطای پیک%

مشاهداتی

SCS

%

mm/h

4/1

0/85

0/815

4/3

0/116

0/111

3

31/73

5/5

0/87

0/822

6/3

0/112

0/105

6

31/73

7/3

0/89

0/825

6/3

0/112

0/105

9

31/73

5/9

1/35

1/270

7

0/129

0/120

3

47/6

17/7

1/37

1/127

7/7

0/130

0/120

6

47/6

8/6

1/39

1/270

5/3

0/114

0/120

9

47/6

6/5

1/85

1/730

6/8

0/132

0/123

3

63/46

7/0

1/86

1/730

8/9

0/135

0/123

6

63/46

7/4

1/89

1/750

7/9

0/114

0/105

9

63/46

جریان زیرسطحی

جدول  2نتایج مدل  SCSدر تخمین جریان سطحی و زیرسطحی
دامنهها را نشان میدهد .متوسط خطا در تخمین پیک رواناب سطحی
برابر  %7/8و در تخمین جریان زیرسطحی  %6/7بوده است .جدول 3

25

)(lit/min

نیز نتایج مدل  Nashدر تخمین جریان سطحی و زیرسطحی نشان
میدهد .در این روش نیز متوسط خطا در تخمین پیک رواناب سطحی
برابر  %11/21و در تخمین جریان زیرسطحی  % 11/32بوده است.
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شدت بارندگی از  4.6تا  12.26میلی متر در ساعت انجام شد .جدول 4
مقادیر دبی اوج زیرسطحی دامنه مورد نظر را برای  3شیب  1درجه 5 ،
درجه و  10درجه و سه شدت بارندگی  11.59 ،11.4و  11.71میلی متر
در ساعت نشان می دهد.

برای اعتبار سنجی بیشتر ،از نتایج مدل آزمایشگاهی دیگری نیز در این
پژوهش استفاده شده است )31( .از یک مدل شبیه ساز بارش مانند
شکل  7استفاده و تأثیر شیب زمین را بر جریان سطحی و زیرسطحی
بررسی کرده است .طول مدل  1.52متر ،عرض  1.22متر و عمق خاک
 0.78متر است .خاک از نوع لوم و هدایت هیدرولیک خاک  8.15میلی
متر در ساعت است .این آزمایشات برای سه شیب  5 ، 1و  10درجه و

جدول  -3مقایسهی نتایج مدل آزمایشگاهی با مدل Nash
شیب S

شدت بارندگی I

جریان زیرسطحی )(lit/min

جریان سطحی )(lit/min

درصد خطای پیک %

مشاهداتی

Nash

درصد خطای پیک%

مشاهداتی

Nash

%

mm/h

1/9

0/850

0/834

1/7

0/116

0/114

3

31/73

7/9

0/870

0/801

7/1

0/112

0/104

6

31/73

9/0

0/890

0/810

20/5

0/112

0/089

9

31/73

9/1

1/350

1/227

4/7

0/129

0/123

3

47/6

9/9

1/370

1/234

9/2

0/130

0/118

6

47/6

16/4

1/390

1/162

21/9

0/114

0/089

9

47/6

7/8

1/850

1/705

4/5

0/132

0/126

3

63/46

15/6

1/860

1/569

10/4

0/135

0/121

6

63/46

23/3

1/890

1/450

21/9

0/114

0/089

9

63/46

جدول  -4مقایسهی نتایج آزمایشگاهی ( )31با مدل  SCSو
جریان زیرسطحی)(lit/min

Nash
شدت بارندگی I

شیب S

جریان زیرسطحی)(lit/min

درصد خطای پیک %

مشاهداتی

NASH

درصد خطای پیک%

مشاهداتی

SCS

mm/hr

درجه

9/1

0/252

0/229

6/7

0/252

0/235

11/40

1

7/2

0/124

0/115

8/8

0/124

0/113

11/59

5

6/4

0/062

0/058

8/0

0/062

0/057

11/71

10

جدول  4نتایج مدل  SCSو  Nashدر تخمین جریان زیرسطحی دامنهها
را در مقایسه با مدل آزمایشگاهی ( )31نشان میدهد .متوسط خطا در
تخمین جریان زیرسطحی در مدل  % 7/8 ،SCSو در مدل 7/5 ،Nash
 %بوده است.

 -4نتایج تخمین جریان زیرسطحی زیر حوضه شماره
 125حوضه Walnut Gulch
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زیرحوضه مزبور از  12دامنه با اشکال هندسی متفاوت تشکیل گردیده
است .شکل  8دامنههای زیرحوضه شماره 125را نشان میدهد .آبراهه
اصلی مسیر  AOمی باشد .مشخصات دامنهها از جمله طول و زاویه
شیب و مساحت هر دامنه مطابق جدول شماره  5میباشد .پوشش
گیاهی حوضه بیشتر از نوع چمن میباشد .ضریب هدایت هیدرولیکی
خاک بر اساس نقشه  GISخاک منطقه(ماسه ریزدانه) ،حدود  0/14متر
بر ساعت برای خاک منطقه در نظر گرفته شد.

26

تخمین جریان زیرسطحی دامنههای حوضه آبریز با استفاده از مدلهای  Nashو SCS

68
178
51

144
290
114

5/2
4/14
5/5

0/00766
0/01818
0/00357

10
11
12

هیدروگراف جریان زیرسطحی زیرحوضه مزبور طبق روش  NASHو
 SCSبرای مقدار نفوذ  10سانتی متر به صورت شکل  9است:

شکل  -8دامنههای زیر حوضه شماره  125حوضه آبریز
Walnut Gulch

جدول -5اطالعات هندسی دامنه های زیر حوضه شماره
شکل  -9هیدروگراف جریان زیرسطحی زیرحوضه 125

125
زمان
پیمایش
)(hr

16/3
50/4
22/9
135
66/7
73/5
34/7
43
114

زاویه
شیب
(درجه)
8/28
4/86
3
4/16
5
4/6
6
5/4
4/29

طول
حوضه

مساحت
)(km2

شماره
دامنه

55
200
28
220
136
138
85
95
200

0/00093
0/00724
0/00032
0/00669
0/00501
0/00349
0/00195
0/00280
0/01357

1
2
3
4
5
6
7
8
9

)(m

طبق روش  Nashو SCS

مقدار حداکثر دبی جریان زیرسطحی به روش  Nashو  SCSبرای
رویداد مزبور به ترتیب  16/4و  21لیتر بر ثانیه محاسبه شده است.
سبزواری و نوروز پور ( )2014نیز مقادیر حداکثر پیک رواناب زیرسطحی
این حوضه را بین  16تا  30لیتر بر ثانیه به روش هیدروگراف واحد
لحظه ای ژئومورفولوژیکی محاسبه نمودهاند .در ادامه جهت صحت
سنجی نتایج هر دو مدل  SCSو  Nashهر  12دامنه زیرحوضه آبریز
شماره  Walnut Gulch 125در نرم افزار  HYDRUSمدل سازی شده
و هیدروگراف جریان زیرسطحی کل زیرحوضه که مجموع  12دامنه
میباشد درجدول  6نشان داده شده است.

جدول  -6مقایسهی نتایج مدل  SCSو  Nashبا مدل  HYDRUSدر حوضه آبریز Walnut Gulch

جریان زیرسطحی

جریان زیرسطحی

)(lit/Sec

)(lit/Sec

حوضه آبریز

خطای پیک %

HYDRUS

Nash

خطای پیک %

HYDRUS

SCS

24/7

21/8

16/4

3/2

21/8

21/1

زیرحوضه آبریز
شماره 125
Walnut Gulch

-5بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به تخمین رواناب زیرسطحی دامنههای حوضههای
آبریز با استفاده از دو مدل  Nashو  SCSپرداخته شد .استفاده از
مدلهای بارندگی رواناب سطحی در جهت تخمین رواناب زیرسطحی
برای اولین بار پیشنهاد شده است و نیازمند تحقیقات بیشتری میباشد.
زمان پیمایش زیرسطحی و مقدار عمق تغذیه یا نفوذ به الیه خاک دو
27

پارامتر مهم در تخمین رواناب زیرسطحی هستند .برای کاربردی کردن
دو مدل مزبور ابتدا یک دامنه مستطیل شکل به طول  50متر و عرض
 25و شیب  0/06در نظرگرفته شد .خاک از نوع ماسهای با ضریب
هدایت هیدرولیکی  0/6متر بر ساعت به کار گرفته شد .جهت بررسی
نتایج هر دو مدل ،دامنه فوق با نرمافزار  HYDRUSنیز مدل گردید.
خطای نتایج پیک جریان زیرسطحی در مدل  % 8/7 ،SCSو در مدل
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 % 14/5 ،Nashمحاسبه گردید .تاثیر تغییرات ضریب هدایت
هیدرولیکی خاک و شیب برروی هیدروگراف زیرسطحی دامنه توسط
مدل مورد ارزیابی قرار گرفت .تاثیر هر دو پارامتر قابل توجه است.
سپس برای صحت سنجی نتایج از نتایج دو مدل آزمایشگاهی دستگاه
باران ساز هیدرولوژی استفاده گردید که جریان سطحی و زیرسطحی
دامنه به صورت جداگانه قابلیت اندازهگیری دارد .در مدل اول سه شیب
 6 ،3و  9درجه برای دامنهها با سه شدت بارشهای  47/6 ،31/73و
 63/46میلیمتر بر ساعت برای دستگاه در نظر گرفته شد .متوسط خطا
در تخمین پیک رواناب سطحی برابر  %7/8و در تخمین رواناب
زیرسطحی  %6/7توسط مدل  SCSبوده است .در روش  Nashمتوسط
خطا در تخمین پیک رواناب سطحی برابر  %11/21و در تخمین رواناب
زیرسطحی  %11/32بوده است .در مدل دوم سه شیب  5 ،1و  10درجه
برای دامنهها به سه شدت بارش 11/59 ،11/40و  11/71میلیمتر بر
ساعت در نظر گرفته شد .متوسط خطا در تخمین پیک جریان
زیرسطحی  %7/8توسط مدل  SCSو  %7/5توسط مدل  Nashبوده
است .در نهایت مدلها برای تخمین رواناب زیرسطحی زیرحوضه
شماره  125حوضه  Walnut Gulchدر آمریکا به کار گرفته شد .مقدار
حداکثر دبی جریان زیرسطحی به روش  Nashو  SCSبرای رویداد
مزبور به ترتیب  16/4و  21لیتر بر ثانیه محاسبه گردید .در ادامه جهت
صحت سنجی نتایج در بعد حوضه 12 ،دامنه زیرحوضه Walnut
 Gulchنیز در نرم افزار  HYDRUSمدل و نتایج خروجی مقایسه
گردید .خطای نتایج پیک جریان زیرسطحی در مدل  % 3/2 ،SCSو
در مدل  % 24/7 ،Nashمحاسبه گردید .مقادیر حداکثر پیک رواناب
زیرسطحی این حوضه توسط ( )18بین  16تا  30لیتر بر ثانیه به روش
هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی محاسبه نمودهاند.
[Online].
Available:
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016EG
UGA..18.7210C/abstract.
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پیشنهادات
با توجه به اینکه استفاده از مدلهای بارش–رواناب سطحی  Nashو
 SCSبرای اولین بار جهت تخمین هیدروگراف جریان زیرسطحی در
این تحقیق پیشنهاد گردیده ،لذا پیشنهاد میگردد از دیگر مدلهای
بارش-رواناب سطحی نیز در تخمین جریان زیرسطحی دامنههای
حوضههای آبریز مورد بررسی ،مطالعه و صحت سنجی قرار گیرد.
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دکتری میباشد.
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