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اثر ابعاد سلولي مدلهاي ارتفاعي رقومي بر متوسط شمارة منحني بهدستآمده از روش مبتني بر تئوري مازاد
رطوبت اشباع (روش )WI-CN
*3

اصغر عزيزيان ،1عليرضا شکوهي ،2ابراهيم اميري تکلداني

 .1دانشجوي دکتري سازههاي آبي گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشکدة مهندسي کشاورزي و فناوري دانشگاه تهران
 .2استاد گروه مهندسي آب دانشکدة فني و مهندسي دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) قزوين
 .3دانشيار گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشکدة مهندسي کشاورزي و فناوري دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت1393/7/2 :ـ تاريخ تصويب)1393/8/27 :

اچکيده
هدف اين تحقيق بررسي اثر توان تفکيک مدلهاي ارتفاعي رقومي ( )DEMsبر مقادير شمارة منحني بهدستآمده از
روش  WI-CNبود .اين روش نوين به علت استفاده از مفاهيم مازاد رطوبت مدل نيمهتوزيعي  TOPMODELبه شاخص
توپوگرافي و متعاقب آن مقياس  DEMاستفادهشده وابستگي زيادي دارد .نتايج کاربرد اين روش در حوضة آبريز کسيليان
به ازاي ابعاد سلولي مختلف حاکي از آن بود که متوسط شمارة منحني حوضة بهدستآمده از روش مزبور در ابعاد سلولي
 50متر در حدود  59/8و در ابعاد سلولي  300متر در حدود  71/8است و اين بدان معناست که اختالف بين روش WI-
 CNو روشهاي متداول در برآورد  CNبا کاهش توان تفکيک ( DEMبزرگشدن ابعاد سلولي) افزايش مييابد .مثالً،
حداکثر اختالف بين روش  WI-CNو روشهاي متداول در برآورد شمارة منحني حوضه با استفاده از  DEMبا ابعاد 50
متر  8/3درصد و در صورت استفاده از  DEMبا ابعاد  300متر  29/9درصد است .بنابراين ،با توجه به افزايش اختالف بين
روشهاي مذکور در اثر افزايش ابعاد سلولي بايد هنگام استفاده از روشهاي مبتني بر رطوبت مازاد اشباع براي استخراج
نقشههاي رستري  ،CNبهخصوص در حوضههاي فاقد آمار ،دقت الزم به عمل آيد و تعيين بهينة آن بر اساس توان
تفکيک دادهها صورت پذيرد.
کليدواژگان :توان تفکيک مدلهاي رقومي ارتفاعي ،روش  WI-CNو مدل نيمهتوزيعي  ،TOPMODELشمارة منحني
.SCS

مقدمه

*

با افزايش شهرها و جوامع انساني ،بهويژه در حاشية رودخانهها،
مدلسازي سيالب و مديريت و کنترل آن اهميت و جايگاهي
ويژه يافته است .با توجه به اين موضوع ،مدلهاي مفهومي و
روابط تجربي متعددي ارائه شده است .تخمين صحيح و مناسب
پارامترهاي مدل براي کارکرد مناسب آن بسيار مهم است و
نتايج به نحوة تخمين پارامترها وابستگي بسيار دارد .يکي از
روابط تجربي ،که کاربرد آن در دنيا عموميت يافته ،روش شمارة
منحني  SCSاست که محققان سازمان حفاظت خاک اياالت
متحدة آمريکا آن را ابداع کردند .روش شمارة منحني SCS
نسبت به ديگر روشهاي برآورد رواناب چندين مزيت دارد .اين
روش يک روش مفهومي ساده براي تخمين مقدار رواناب
مستقيم ناشي از يک رگبار است و در توسعة آن دادههاي
تجربي بسيار زياد به کار رفته است .اين روش وابسته به
* نويسندة مسئولamiri@ut.ac.ir :

پارامتري به نام شمارة منحني ( )CNاست .پارامتر  CNنيز خود
تابعي از خصوصيات اصلي حوضه در توليد رواناب ـ مانند
گروههاي هيدرولوژيک خاک ،کاربري اراضي حوضه (کشاورزي،
جنگلي ،شهري) ،وضعيت هيدرولوژيکي ،وضعيت رطوبت پيشين
خاک ـ است ( .)SCS, 1986در حال حاضر بسياري از مدلهاي
حوضهاي ،مانند  )Young et al., 1987( AGNPSو EPIC
( )Williams, 1995و  )Arnold et al., 1996( SWATو WMS
از روش شمارة منحني  SCSبراي محاسبة ميزان رواناب حوضه
در مقياس روزانه استفاده ميکنند .بررسيهاي بهعملآمده
حاکي از آن است که امروزه براي برآورد مقادير شمارة منحني
حوضه به حجم وسيعي از دادههاي خاکشناسي ،بازديدهاي
ميداني وسيع ،تصاوير ماهوارهاي ،و تحليلهاي مختلف احتياج
است ( ;Yaghobzade, 2008; Mishra and Singh, 1999
 .)Woodward et al., 2003; Zhan and Huang, 2004عالوه بر
موارد فوق ،دقت و مقياس تصاوير ماهوارهاي و نقشههاي موجود
و نيز امکان دسترسي به اطالعات مختلف ميتواند مقادير
بهدستآمده از اين روشها را با خطاي معنادار روبهرو کند.
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محققان نشان دادهاند روش شمارة منحني  SCSرا ميتوان با
1
مفهوم مازاد رطوبت اشباع مرتبط کرد ( ;Hjelmfelt , 1980
Steenhuis et al., 1995; Steve et al., 2004; Azizian and
 .)Shokoohi, 2014يکي از مدلهاي مهم ،که از مفهوم مازاد

رطوبت اشباع براي شبيهسازي فرايند بارش و رواناب استفاده
ميکند ،مدل نيمهتوزيعي  TOPMODELاست ).(Beven, 1997
در اين مدل شاخصههاي فيزيوگرافي از منظر مدلسازي ،يعني
2

TCAو  SCA3و شيب سطحاالرض ،اهميت بسيار دارد و

وضعيت توپوگرافيکي حوضه نقشي اساسي در شکلگيري رواناب
در اين مدل ايفا ميکند .در مدل  TOPMODELاثر همة
پارامترهاي مزبور در اندکسي به نام شاخص توپوگرافي تجلي
مييابد.
تحقيقات نشان ميدهد  TOPMODELبه علت
وابستهبودن به شاخص توپوگرافي تحت تأثير ابعاد سلولي
مدلهاي رقومي ارتفاعي ( )DEMsاست.

Wolock and Price

) (1994اثر مقياس نقشة  DEM4و ابعاد سلولي مختلف را بر
نتايج مدلسازي هيدرولوژيکي ،با استفاده از ،TOPMODEL

بررسي کردند .نتايج نشان داد مقادير کمبود رطوبت ،نسبت
مقدار دبي دامنهاي به دبي جريان رودخانهاي ،حداکثر دبي ،و
دبي جريان رودخانهاي تحت تأثير مقياس نقشه و نيز ابعاد
سلولي آن است .همچنين اين محققان نشان دادند افزايش ابعاد
سلول موجب کاهش شيب متوسط سلولها و افزايش شاخص
توپوگرافي بهکاررفته در  TOPMODELميشود.

Pradahan et

 (2008) alنيز در حوضة آبريز کاميشيباي ژاپن اثر ابعاد سلول
 DEMرا بر ميزان رواناب شبيهسازيشده به کمک
 TOPMODELبررسي کردند .نتايج نشان داد در صورت
استفاده از سلولهاي با ابعاد  50متر فقط  7درصد حوضه در
توليد رواناب مشارکت ميکند؛ در حالي که در صورت استفاده از
سلولهاي با ابعاد  1000متر اين رقم به  59درصد افزايش
مييابد (2013) Azizian et al. .اثر ابعاد سلولي مدلهاي رقومي
ارتفاعي را بر توزيع شاخص توپوگرافي و نيز شبيهسازي رواناب
با استفاده از مدل نيمهتوزيعي  TOPMODELدر حوضة آبريز
کورکورسر در حاشية درياي مازندران بررسي کردند .نتايج نشان
داد ابعاد سلولي مختلف  DEMبر مشخصات آماري و توزيع
مکاني شاخص توپوگرافي و نيز بر مقادير شبيهسازيشده توسط
1. Saturation excess
2. Total Contributing Area
3. Specific Contributing Area
4. Data Resolution

مدل تأثير ميگذارد .افزايش ابعاد سلول  DEMموجب افزايش
دبي متوسط روزانه ،حداکثر و حداقل دبي روزانه ،واريانس
دادههاي شبيهسازيشده و کاهش کارايي مدل (شاخص ناشـ
ساتکليف) ،متوسط فاصله تا تراز سطح ايستابي ،و متوسط
کمبود رطوبت حوضه ميشود .همچنين ،اين محققان به اين
نتيجه رسيدند که مناسبترين ابعاد سلولي براي مدلسازي دبي
متوسط روزانه در حوضة آبريز کورکورسر حدود  140متر است.
برقراري ارتباط بين مفهوم مازاد رطوبت اشباع و شمارة
منحني  SCSتالش جديد و کاربردي Azizian and Shokoohi
) (2014است .اين محققان در روشي که آن را

5

WI-CN

خواندهاند ،با استفاده از مفاهيم مازاد رطوبت اشباع بهکاررفته در
ساختار مدل نيمهتوزيعي  ،TOPMODELنقشه رستري شمارة
منحني را در سطح حوضه برآورد کردند .اين روش نسبت به
روشهاي متداول از دادههاي کمتر و در عين حال سادهتر براي
محاسبة شمارة منحني در سطح حوضه استفاده ميکند.
برخالف روشهاي متداول ،که براي محدودة وسيعي از حوضه
فقط يک مقدار شمارة منحني به دست ميدهند ،رابطهاي که
محققان يادشده توسعه دادهاند توانايي الزم را براي محاسبة
شمارة منحني هر يک از سلولهاي تشکيلدهندة حوضه دارد.
رابطهاي که ايشان ارائه کردهاند به پارامترهايي وابسته است که
نشاندهندة وضعيت توپوگرافيکي حوضه و تراز سطح ايستابياند.
با توجه به اهميت بسيار زياد وضعيت توپوگرافي در روش WI-
 CNو نيز اثر آن بر فرايندهاي مؤثر بر شکلگيري مناطق اشباع
در سطح حوضه ،در اين تحقيق اثر تغيير ابعاد سلولي مدلهاي
رقومي ارتفاعي بر شاخص توپوگرافي و متعاقب آن بر مقادير
شمارة منحني بهدستآمده با روش يادشده بررسي شد.

مواد و روشها
محدودة مطالعاتي

محدودة مطالعهشده حوضة آبريز کسيليان بود که از
زيرحوضههاي رودخانة تاالر استان مازندران است .اين حوضه ،با
توجه به وضعيت طبيعي آبوهوا و پوشش گياهي ،معرف مناطق
کوهستاني و جنگلي در البرز مياني است .اين حوضه در شرق
راهآهن تهرانـ مازندران و در  27کيلومتري بخش پل سفيد به

مختصات ´ 53° 11تا ´ 53° 17طولي و ´ 35° 59تا ´36° 07
عرضي قرار دارد .حوضة آبريز کسيليان به مساحت  67کيلومتر

مربع و با محيط  37/8کيلومتر توسط رودخانة کسيليان ،به طول
5. Wetness Index Curve Number
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حدود  17کيلومتر ،زهکشي ميشود .متوسط شيب اين حوضه

متر است .موقعيت حوضة آبريز اين رودخانه و مدل ارتفاعي

 16/4درصد و محدودة تغييرات ارتفاعي آن بين  1100تا 2650

رقومي ( )DEMبا ابعاد سلولي  50متر در شکل  1ميآيد.

شکل  .1موقعيت و وضعيت شبکة آبراههها و  DEMحوضة آبريز کسيليان

روش شمارة منحني  SCSو ارتباط آن با مفهوم مازاد رطوبت
اشباع

1

همانطور که گفته شد ،روش شمارة منحني  SCSوابسته به
پارامتري به نام شمارة منحني ( )CNاست .پارامتر  CNنيز،
خود ،تابعي از خصوصيات اصلي توليد رواناب حوضه ـ مانند
گروههاي هيدرولوژيک خاک ،کاربري اراضي حوضه (کشاورزي،
جنگلي ،شهري) ،وضعيت هيدرولوژيکي ،رطوبت پيشين خاک ـ
است ( .)SCS, 1986خصوصيات خاک بر تحول و پيدايش
رواناب اثر ميگذارد و در محاسبات شمارة منحني يکي از عوامل
مهم به شمار ميآيد .در حال حاضر براي محاسبة شمارة منحني
حوضه و استخراج پارامترهاي يادشده از تکنيکهاي  GISو علوم
 RSاستفاده ميشود .براي روشنشدن مزيت روش WI-CN
نسبت به روشهاي متداول ،نحوة استخراج نقشة شمارة منحني
و دادههاي مورد نياز آن ،بر اساس روشهاي متداول و براي
حوضة آبريز کسيليان در ادامه ميآيد.
در اين تحقيق براي تهية نقشة گروههاي هيدرولوژيک
خاک در حوضة آبريز کسيليان از نقشة خاک با مقياس
( 1:250000تهيهشده در ادارة کل منابع طبيعي استان
مازندران) منطقه استفاده شد .نقشة تهيهشده به کمک
بازديدهاي صحرايي تدقيق شد .بعد از تحليل نقشة خاک منطقه
در محيط  ArcGISگروههاي هيدرولوژيک خاک حوضه در سه
گروه  Aو  Bو  Cتعيين شدند .نتايج نشان داد عمدة خاکهاي
1. Saturation Excess

حوضه در گروههاي  24/6( Aدرصد) و  69/1( Bدرصد) قرار
دارند .براي تهية نقشة کاربري اراضي حوضه از تصاوير ماهوارهاي
سنجندة  ETM+ماهوارة لندست  ،7در سال  ،2001استفاده شد
و با انتقال تصاوير به محيط نرمافزار  Geomaticaو اعمال برخي
تصحيحات (هندسي ،راديومتري ،اتمسفري) و نيز اجراي
عمليات تصحيح و پردازش تصاوير ماهوارهاي ،با استفاده از
سيويک نقطة کنترل زميني ،نقشة کاربري اراضي حوضه به
دست آمد .نتايج حاکي از آن است که عمدة کاربري حوضة آبريز
کسيليان به ترتيب مربوط به اراضي جنگلي ( 77/2درصد)،
اراضي زارعي ديم ( 8/2درصد) ،و اراضي مرتعي ( 7/3درصد)
است .پس از استخراج گروههاي هيدرولوژيک خاک و نقشة
کاربري اراضي حوضه در محيط  ،ArcGISبا استفاده از
تکنيکهاي  Overlayو  Crossingبا نقشههاي توپوگرافي،
مناطقي که گروههاي هيدرولوژيک خاک و شيب و کاربري
اراضي يکساني داشتند مشخص شد .در جدول  1و  2به ترتيب
خالصهاي از خصوصيات خاک و کاربري اراضي حوضة آبريز
کسيليان ميآيد.
جدول  .1درصد و مساحت کاربري اراضي حوضة آبريز کسيليان
نوع کاربری

مساحت ()km2

اراضی بایر

4 /1

6 /1

اراضی زراعی دیم

5 /6

8 /2

اراضی جنگلی

52/5

77/2

اراضی مرتعی

5 /0

7 /3

اراضی مسکونی (روستایی)

0 /8

1 /2

درصد ()%
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جدول  .2درصد و مساحت گروههاي هيدرولوژيک خاک
گروههای
هیدرولوژیک
خاک

مساحت
()km2

ضریب هدایت
بافت خاک

هیدرولیکی
()cm/day

تخلخل
خاک

A

16/7

Sandy

11/78

0/43

B

47/0

LoamySand

3 /0

0/47

C

4 /3

Loam

0/34

0/49

رابطهاي که  (2014) Azizian and Shokoohiبر مبناي
مفاهيم مازاد رطوبت اشباع بهکاررفته در ساختار مدل
نيمهتوزيعي  TOPMODELتوسعه دادند از يک طرف از ميزان
دادههاي ورودي و حجم عمليات محاسباتي براي محاسبة CN
بهشدت ميکاهد و از طرف ديگر ،به علت نوع دادههاي
استفادهشده ،باعث محدودشدن عوامل مؤثر در ايجاد عدم دقت
يا عدم قطعيت ميشود و اعمال نظر کارشناسي براي تعيين CN
را به حداقل ميرساند TOPMODEL .يک مدل نيمهتوزيعي
است که بر مبناي مفهوم مازاد رطوبت اشباع ميزان رواناب
خروجي از هر سلول و در نهايت حوضه را شبيهسازي ميکند.
 TOPMODELابتدا براي کارهاي تحقيقاتي ايجاد شده بود؛ اما،
با توسعة مدل ،امکان استفاده از آن در کارهاي عملي نيز به
وجود آمد .اين مدل ،که با نام  Topography Modelشناخته
ميشود ،مدلي بر مبناي توپوگرافي حوضه است که سطوح
مشارکتکننده در رواناب نقش اصلي را در آن ايفا ميکنند
(.)Beven and Kirkby, 1979
در اين مدل از شاخصي به نام شاخص توپوگرافي براي
برقراري تشابه هيدرولوژيکي 1بين سلولهاي تشکيلدهندة
حوضه استفاده ميشود .اين شاخص ،که مبين تمايل تجمع
جريان و حرکت آن در جهت شيب پاييندست به وسيلة نيروي
ثقل است ،با رابطة  1به دست ميآيد:
(رابطة )1

λx=Ln(a/tanβ)x

 λxشاخص توپوگرافيکي در موقعيت  Ln ،xلگاريتم
طبيعي a ،مساحت زهکشي محدودة باالدست هر سلول در واحد
عرض (متر) ،و  tanβشيب موضعي سطح زمين است ( Beven
 .)and Kirkby, 1979بر اساس مفهوم مازاد رطوبت اشباع،
جريان سطحي فقط در صورتي رخ ميدهد که کل الية خاک
اشباع شود .سپس ،مازاد ظرفيت اشباع به رواناب تبديل ميشود.
الگوي شکلگيري مناطق اشباع در اين مدل به مقادير شاخص
توپوگرافي در هر يک از سلولهاي تشکيلدهندة حوضه بسيار
1. Hydrologic Similarity

وابسته است .در شکل  2نمايي از نحوة شکلگيري رواناب و
فاصله تا تراز سطح ايستابي در اين مدل ( )zxدر موقعيت ( xيا
سلول  )xميآيد .نکتة مهمي که از شکل  2برداشت ميشود اين
است که در هر سلول محاسباتي هر چه مقدار فاصله تا تراز
سطح ايستابي کمتر باشد تمايل آن سلول به اشباعشدن و توليد
رواناب افزايش و پتانسيل نگهداشت آب در خاک کاهش مييابد.
در اين مدل براي محاسبة فاصله تا تراز سطح ايستابي در
موقعيت  xاز رابطة  2استفاده ميشود ( Beven and Kirkby,
:)1979
(رابطة )2
(رابطة )3

))
x

ax
tan

(

(ln

)).dA
x

m

z

n drain
ax
1
(ln
A
tan

zx

 zمقدار متوسط مکاني پارامتر  z xدر سطح حوضه،
 ndrainتخلخل خاک m ،پارامتر مقياس (کنترلکنندة عمق مؤثر
خاک اشباع)  ،متوسط شاخص توپوگرافي در سطح حوضه ،و
) ln(ax/tanβxمقدار شاخص توپوگرافي در هر سلول است.
فرضيات استفادهشده جهت استخراج رابطة  2عبارتاند از الف)
آب زيرزميني در سراسر حوضة آبريز در حالت شبهماندگار و به
صورت يکنواخت تغذيه ميشود؛ ب) گراديان هيدروليکي
موضعي تقريباً معادل شيب عمومي سطح زمين ( )tanβاست؛
ج) رابطة نمايي نزولي جهت محاسبة هدايت هيدروليکي
(ظرفيت انتقال) در برابر عمق حاکم است؛ و د) سلولهاي داراي
شاخص توپوگرافي يکسان از نظر هيدرولوژيکي مشابهاند
( .)Beven, 1997همانطور که مالحظه ميشود ،رابطة  2به
پارامترهايي همچون تخلخل خاک ،پارامتر مقياس ،و از همه
مهمتر متوسط شاخص توپوگرافي متوسط حوضه و شاخص
توپوگرافي در هر سلول وابسته است .همچنين رابطة  2بيانگر
اين مطلب است که فاصله تا تراز سطح ايستابي در هر موقعيت
وابسته به متوسط فاصله تا تراز سطح ايستابي حوضة آبريز و
تفاضل پارامتر ( متوسط شاخص توپوگرافي) و ( λxمقدار
شاخص توپوگرافي در موقعيت  )xاست.
با تأمل در شکل  2ميتوان به اين نتيجه رسيد که براي
شکلگيري رواناب الزم است در هر سلول مقدار  zxبه صفر
برسد .اين موضوع به معني اشباعشدن سلول مورد نظر است .بر
اين اساس ،ميتوان گفت مقدار  zxنشاندهندة ميزان ظرفيت
باقيمانده براي رسيدن به حالت اشباع و توليد رواناب در هر
سلول است.
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R
R
X Location

X Location

Ax

zx

Bx
Cx

شکل  .2نمايي از شکلگيري رواناب در )Kansas, 1993( TOPMODEL

در روش شمارة منحني  SCSحجم رواناب به مقدار بارش
و نگهداشت آب در سطح حوضه وابسته است .نگهداشت آب در
سطح حوضه اختالف بين حجم بارش ورودي و رواناب خروجي
از حوضه است .معادلة مورد نياز براي محاسبة رواناب به روش
 SCSبه شرح زير است (رابطة :)4
2

(رابطة )4

P 0/2S

Q

P 0/ 8 S

مقدار ( Sميليمتر) در رابطة  4با نوع پوشش گياهي و
نحوة بهرهبرداري از اراضي و وضعيت خاک حوضه از نظر
نفوذپذيري ارتباط مستقيم دارد .اين مقدار با رابطهاي نظير
رابطة  ،5با عاملي بدون بعد به نام  ،CNارتباط مييابد که از نظر
تئوريک مقدار آن بين  0تا  100متغير اما از نظر تجربي و نتايج
بهدستآمده بين  40تا  95متغير است.
اين رابطه در سيستم متريک به صورت رابطة  5است:
2540
25 / 4
CN

(رابطة )5

S

فرض استفادهشده در روش  WI-CNمعادلپنداشتن
پارامترهاي  Sو  zxاست .همانطور که گفته شد ،مقدار zx
نشاندهندة ميزان ظرفيت باقيمانده براي رسيدن به حالت
اشباع است .به عبارت ديگر  zxنشاندهندة کمبود رطوبت و
پتانسيل نگهداشت آب در خاک است .افزايش و کاهش مقدار zx
به ترتيب به معناي افزايش و کاهش پتانسيل نگهداشت آب در
خاک است .با توجه به توضيحات فوق ،رابطة  6براي محاسبة
مقدار نگهداشت آب ( )Sو شمارة منحني در هر سلول به دست
ميآيد (:)Azizian and Shokoohi, 2104
(رابطة )6

))
x

ax
tan

(

(ln

m
n drain

25 / 4

(رابطة )7

)) 0/ 254

x

ax
tan

(ln

z

(

m
n drain

S zx
CN
z

در روابط  6و  7براي بهدستآوردن مقدار  Sو نيز شمارة
منحني به سه پارامتر  mو  zو  ndrainاحتياج است .مؤلفههاي

 و ) ln(ax/tanβxرا ميتوان بهراحتي از روي نقشههاي
توپوگرافي و مدلهاي ارتفاعي رقومي به دست آورد و براي
پارامتر  mنيز ميتوان از مقاديري که  (1997) Bevenپيشنهاد
کرده استفاده کرد .در ادامه نحوة تخمين پارامترها ،مؤلفههاي
روش  ،WI-CNو اثر تغيير ابعاد سلولي مختلف بر متوسط شمارة
منحني حوضه بررسي ميشود.
به منظور تصميمگيري در زمينة پارامتر  mاز نظر انتخاب
يک مقدار ثابت يا بهدستآوردن آن در نتيجة واسنجي مدل در
حوضه ،الزم است با آناليز حساسيتْ اثر اين پارامتر بر متوسط
شمارة منحني حوضه برآورد شود .مقدار پارامتر  zنيز به
وضعيت توپوگرافي حوضه و تراز سطح ايستابي وابسته است؛ در
نتيجه بايد در هر حوضه واسنجي شود .همچنين ،همانطور که
در رابطة  6نشان داده شده ،يکي از مؤلفههاي اصلي و بنيادي در
روش پيشنهادي توزيع مکاني شاخص توپوگرافي (  )  xو
متوسط اين شاخص (  ) در سطح حوضه است .در تحقيق
حاضر براي استخراج موارد يادشده از DEMهاي با ابعاد سلولي
 ،400 ،300 ،200 ،100 ،50و  500متر و از الگوريتم رونديابي
 D8براي محاسبة شبکة انباشت جريان استفاده شد.
نحوة استخراج شاخص توپوگرافي

قبل از مدلسازي هيدرولوژيکي الزم است برخي پيشپردازشها
به منظور برطرفکردن مشکالت و ايرادهاي دادهها انجام گيرد.
اين مشکالت را ،که اغلب در DEMهاي خام ديده ميشود،
اصطالحاً چاهک 1مينامند .چاهکها با گسستن ارتباط
سلولهاي زهکشي DEMها موجب بروز مشکالت ميشوند و
براي ايجاد شبکة پيوسته جهت جريان 2بايد حذف شوند .در اين
تحقيق از روشي که  )1991( Tarbotonارائه کرده براي حذف
چاهکها و اصالح  DEMاستفاده شد .پس از اين مرحله ،بايد در
زمينة استخراج شبکه جهت جريان براي هر  DEMاقدام کرد.
3
با استفاده از شبکة جهت جريان ميتوان شبکة انباشت جريان
را براي هر سلول محاسبه کرد .در يک شبکة انباشت مقدار هر
سلول معرف تعداد کل سلولهايي است که داخل يک سلول
منحصربهفرد ميريزند .سلولهايي که انباشت بااليي دارند
نواحي با جريان متمرکزند و ميتوانند براي شناسايي شبکة
آبراههها استفاده شوند .در نهايت ،با محاسبة شبکة شيب
ميتوان طبق رابطة  1شاخص توپوگرافي را محاسبه کرد.
همچنين ،براي محاسبة مساحت زهکشي محدودة باالدست هر
1. Sinks
2. Flow Direction
3. Flow Accumulation Grid
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سلول در واحد عرض ( )aاز رابطة  8استفاده شد:
()8

محاسبة شاخص توپوگرافي

a= (Flow accumulation grid

* Pixel area) / Flow width

 Flow accumulation gridشبکة انباشت جريان،
 areaمساحت هر سلول ،و  Flow widthشبکة عرض جريان
است.
Pixel

يافتهها و بحث
محاسبة شمارة منحني به روشهاي متداول

در شکل و جدول  3نتايج محاسبة شمارة منحني در سطح
حوضه و متوسط وزني آن به روشهاي متداول ميآيد .همانطور
که شکل و جدول  1نشان ميدهد از ترکيب و ادغام اليههاي
مذکور ده ناحيه تشکيل ميشود که هر يک شمارة منحني
مختص خود را دارند .در نهايت ،متوسط شمارة منحني حوضة
آبريز کسيليان بر اساس روش وزني معادل  59/6به دست آمد.
همانطور که در شکل  3ديده ميشود ،يکي از ضعفهاي
اساسي اين روش تخمين يک شمارة منحني ثابت براي
محدودهاي وسيع است .مثالً ،حدود  59درصد حوضه شمارة
منحني معادل  60دارد .عالوه بر اين ،متفاوتبودن مقياس
نقشههاي استفادهشده يکي از عوامل خطا و بروز عدم قطعيت در
نتايج روشهاي متداول است .همانطور که مشاهده ميشود
براي تهية نقشة شمارة منحني حوضه با استفاده از روشهاي
متداول به دادههاي زياد و نيز عمليات محاسباتي متعدد ،که در
نهايت به قضاوتهاي کارشناسي نيز وابسته است ،نياز است.
عالوه بر آنچه آمد ،تطابق دقت و مقياس تصاوير ماهوارهاي و
نقشههاي موجود ميتواند از ديگر مشکالت پيش روي محققان و
کارشناسان براي استفاده از اين روشها باشد.
تخمين پارامترهاي  ndrainو

z

بررسي مطالعات در زمينة وضعيت خاکها از منظر بافت خاک،
ميزان نفوذپذيري ،تخلخل و پوکي ،و  ...حاکي از آن است که
مقدار  ndrainدر خاکها در محدودهاي بين  0/40تا  0/52متغير
است ( .)Cosby et al., 1993; Rawls et al., 1993با توجه به
وضعيت خاکشناسي محدودة مطالعاتي و از آنجا که گروههاي
هيدرولوژيکي خاک حوضة آبريز کسيليان عمدتاً  Aيا  Bاست،
در تحقيق حاضر مقدار متوسط اين پارامتر  0/44در نظر گرفته
شد .همچنين ،بررسي تحقيقات نشان ميدهد مقدار پارامتر m
در محدودهاي بين  0/007تا  0/1متغير است (.)Beven, 1997
در اين پژوهش با استفاده از سيالبهاي ثبتشده در ايستگاه
هيدرومتري وليک بن و اجراي  TOPMODELمقدار متوسط
پارامتر  zدر سطح حوضه معادل  0/42متر به دست آمد.

در ابعاد سلولي مختلف ( 50تا  500متر) توزيع مکاني ،توزيع
فراواني تجمعي ،و متوسط شاخص توپوگرافي محاسبه شد که در
شکلهاي  4و  5ميآيد .همچنين ،در جدول  4مشخصات آماري
شاخص توپوگرافي در ابعاد سلولي مختلف ارائه ميشود .شاخص
توپوگرافي ،به علت وجود لگاريتم طبيعي ( )Lnدر آن
() ،)TI=ln(a/tanβشاخصي بدون بعد است .به همين سبب
واحد ندارد.

شکل  .3نقشة شمارة منحني حوضه
جدول  .3مقدار و مساحت شمارههاي منحنيها

شمارة منحنی

مساحت ()km2

شمارة منحنی × مساحت

40

11/9

476

49

0 /4

19/6

60

40/4

2424

61

4 /4

268/4

69

4 /1

282/9

73

1 /3

94/9

79

0 /5

39/5

85

0 /8

68

86

0 /4

34/4

91

3 /8

345/8

جمع

68/0

4035/5

مقدار متوسط وزنی شمارة منحنی حوضه = 59/6
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جدول  .4پارامترهاي آماري شاخص توپوگرافي ()TopoIndex

پارامترهاي آماري شاخص توپوگرافی

ابعاد

انحراف از معيار

حداکثر

متوسط

حداقل

DEM

1/77

18/69

6/83

3/33

50

1/77

17/58

7/11

4/37

100

1/76

17/03

7/88

5/22

200

1/68

16/02

8/25

5/70

300

1/55

14/80

8/52

6/20

400

1/55

14/64

8/82

6/50

500

همانطور که در شکل  4مشاهده ميشود ،کاهش ابعاد
سلول  DEMموجب استخراج بيشتر شبکة آبراههها و افزايش

 300متر

جزئيات نقشه از اين نظر ميشود .بررسي متوسط شاخص
توپوگرافي (جدول  )4روند افزايشي اندکس توپوگرافي را در
مقابل ابعاد سلولي  DEMنشان ميدهد که با مطالعات Wolock
) and Price (1994و  (1995) Quinn et al.مطابقت دارد .در
شکل  5نيز نمودار فراواني تجمعي شاخص توپوگرافي در
DEMهاي با ابعاد مختلف ميآيد .همانطور که در شکل  5ديده
ميشود ،با افزايش ابعاد سلولي DEMها دامنة تغييرات شاخص
توپوگرافي (فاصلة بين مقادير حداقل و حداکثر) کاهش مييابد
و با کاهش ابعاد سلول  ،DEMعالوه بر افزايش دامنة تغييرات،
تمايل نمودار به سمت مقادير کمتر شاخص توپوگرافي بيشتر
ميشود.

 100متر
شکل  .4توزيع مکاني شاخص توپوگرافي در DEMهاي با ابعاد سلولي مختلف

شکل  .5نمودار تجمعي شاخص توپوگرافي در DEMهاي با ابعاد مختلف

 50متر
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با توجه به ساختار روش  WI-CNو نيز توضيحات يادشده،
ميتوان استنتباط کرد که تغيير ابعاد سلول  DEMميتواند
مقادير  CNحاصل از روش مزبور را دستخوش تغيير کند.
همانطور که در بخشهاي قبل نيز گفته شد ،از ميان
پارامترهاي روش پيشنهادي پارامتر  mو نيز شاخص توپوگرافي
از اجزاي اصلي است و تغيير آنها ميتواند مقادير محاسباتي را
تغيير دهد .بنابراين ،در اين بخش ،عالوه بر اثر ابعاد سلولي
مختلف ،اثر تغيير پارامتر  mبر مقدار متوسط شمارة منحني
حوضه نيز بررسي شد .همچنين ،گفتني است متوسط فاصله تا
تراز سطح ايستابي وابسته به ابعاد سلول  DEMاست؛ اما نتايج
بهدست آمده از بررسي اثر ابعاد سلولي بر متوسط فاصله تا تراز
سطح ايستابي (پارامتر  ) zحاکي از آن است که اثر ابعاد سلولي
بر اين پارامتر ناچيز است .همچنين ،جايگاه اين پارامتر در روش
 WI-CNبه گونهاي است که اثر چندان قابل توجهي بر متوسط
شمارة منحني حوضه ندارد .در شکل  6اثر تغيير ابعاد سلول
 DEMبر متوسط فاصله تا تراز سطح ايستابي ميآيد .در اين
تحقيق اثر تغيير ابعاد سلول  DEMبر متوسط فاصله تا تراز
سطح ايستابي لحاظ نشد .حالتهايي که در اين تحقيق در نظر
گرفته شد عبارتاند از  .1تغيير ابعاد سلول  DEMو مقدار ثابت
ِ
پيشنهادي
پارامتر m؛  .2تغيير مقدار پارامتر  mدر محدودة
 (1997) Bevenو مقدار ثابت ابعاد سلولي؛ و  .3تغيير توأم ابعاد
سلول  DEMو پارامتر .m

روشهاي متداول در برآورد  CNبا مقدار متوسط  59/6با کاهش
توان تفکيک  DEMو بزرگشدن ابعاد سلولي افزايش مييابد.
مثالً ،اين اختالف براي ابعاد سلولي  50متر در حدود  0/3درصد
و براي ابعاد سلولي  300متر  20/5درصد به دست آمد.
همچنين ،نتايج حاکي از آن است که اين اختالف در صورت
استفاده از  DEMبا ابعاد سلولي  100متر به کمتر از  5درصد
خواهد رسيد.
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شکل  .6اثر تغيير ابعاد سلول  DEMبر متوسط فاصله تا تراز سطح ايستابي

اثر تغيير ابعاد سلول  DEMبر متوسط شمارة منحني حوضه در
يک  mثابت

با توجه به وابستگي روش ( WI-CNرابطة  )6به شاخص
توپوگرافي و وابستگي شاخص توپوگرافي به ابعاد سلولي DEM
استفادهشده ،ميتوان انتظار داشت که مقادير  CNبهدستآمده
از ابعاد سلولي مختلف با يکديگر متفاوت باشد .در اين بخش
براي نشاندادن اثر تغيير ابعاد سلولي از DEMهاي با ابعاد
سلولي  ،250 ،200 ،150 ،100 ،50و  300متر استفاده شد.
همچنين ،در اين حالت مقدار پارامتر  mمعادل  0/05در نظر
ي (1997) Beven
گرفته شد .اين عدد متوسط محدودة پيشنهاد ِ
براي  mاست .در شکل  7اثر تغيير ابعاد سلول  DEMبر متوسط
شمارة منحني بهدستآمده به روش  WI-CNميآيد .همانطور
که شکل  7نشان ميدهد ،با افزايش ابعاد سلول  DEMشمارة
منحني حوضه نيز افزايش مييابد .بر اساس نتايج بهدستآمده،
متوسط شمارة منحني حوضه در ابعاد سلولي  50متر در حدود
 59/8و در ابعاد سلولي  300متر در حدود  71/8است .اين بدان
معني است که اختالف نتايج حاصل از روش  WI-CNو

شکل  .7اثر تغيير ابعاد سلول  DEMبر متوسط شمارة منحني حوضه

اثر تغيير پارامتر  mبر متوسط شمارة منحني حوضه در ابعاد
سلولي ثابت

در اين بخش با ثابت نگهداشتن ابعاد سلول  50( DEMمتر) و
تغيير مقدار پارامتر  mبين  0/01تا  )Beven, 1997( 0/1مقدار
متوسط شمارة منحني حوضه به دست آمد .نتايج حاکي از آن
است که حداکثر و حداقل اختالف بين روش  WI-CNو
روشهاي متداول به ترتيب در حدود  8/9و  -12درصد است.
همچنين ،در  mمعادل  0/05نتايج بهدستآمده از دو روش
مذکور بيشترين تطابق را با هم داشتند و اختالف آنها در حدود
 0/3درصد بود .در شکل  8اثر تغيير پارامتر  mبر متوسط شمارة
منحني حوضه ميآيد .همچنين ،در شکل  9اثر تغيير پارامتر m
بر توزيع مکاني شمارة منحني در  DEMبا ابعاد سلولي  50متر
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ميآيد  .در اين شکل تغيير مقدار و همچنين توزيع مکاني
مقادير کمينة  CNقابل مالحظه است.

شکل  .8اثر تغيير پارامتر  mبر متوسط شمارة منحني حوضه در  DEMبا

در زمينة اثر معکوس تغييرات  mبر عدد منحني ميتوان،
عالوه بر توجه به فرم رابطة استفادهشده براي تعيين ( CNرابطة
 ،)6که در آن  mدر مخرج کسر قرار ميگيرد ،از مفهوم فيزيکي
اين پارامتر نيز براي توجيه مسئله استفاده کرد .همانطور در
متن مقاله آمد ،اين پارامتر عمالً معرف متوسط عمق مؤثر خاک
قابل اشباع است ( .)Beven, 1997بنابراين ،افزايش آن به مفهوم
افزايش پتانسيل خاک براي نگهداري آب و به تبع آن کاهش
مقدار  CNخواهد بود .همچنين ،همانطور که در شکل 9
مشاهده ميشود ،برخالف روشهاي متداول ،که براي محدودهاي
وسيع فقط يک مقدار ثابت  CNبه دست ميدهند ،روش WI-
 CNبرآوردي رستري از شمارة منحني براي همة سلولهاي
تشکيلدهندة حوضه ايجاد ميکند.

ابعاد سلولي  50متر

m=0.05

m=0.1

m=0.01

شکل  .9اثر تغيير پارامتر  mبر توزيع مکاني شمارة منحني حوضه (در  DEMبا ابعاد سلولي  50متر)

اثر همزمان تغيير پارامتر  mو ابعاد سلول DEM

با توجه به اثبات اثر تغييرات  mبر عدد منحني بهدستآمده با
روش  WI-CNو مالحظة تفاوت حساسيت رابطة  6به تغييرات
دو عامل توان تفکيک  DEMو  ،mدر اين بخش با تغيير
همزمان پارامتر  mو ابعاد سلول  DEMمتوسط شمارة منحني
حوضه محاسبه ميشود .در شکلهاي  10و  11اثر توأم تغيير
ابعاد سلول  DEMو پارامتر  mبر متوسط شمارة منحني حوضه
و ميزان اختالف نسبي در هر حالت ميآيد .نتايج نشان ميدهد
در اين حالت نيز با افزايش ابعاد سلول  DEMمتوسط شمارة
منحني حوضه افزايش چشمگيري پيدا ميکند .اين وضعيت به

بروز اختالف معنادار بين متوسط شمارة منحني حوضه حاصل از
روش  WI-CNو روشهاي متداول ميانجامد .اگر مبناي قضاوت
در زمينة اختالفات حاصله متوسطِ محدودة پذيرفتني پارامتر m
( ،)Beven, 1997يعني  ،0/05در نظر گرفته شود ،حداکثر
اختالف بين روش  WI-CNو روشهاي متداول در برآورد شمارة
منحني حوضه ،با استفاده از  50 DEMمتري  8/3درصد و در
صورت استفاده از  300 DEMمتري  29/9درصد خواهد بود.
توصيه ميشود در صورت نبودِ آمار براي واسنجي
 ،TOPMODELبه منظور بهدستآوردن مقدار مناسب  mاز
مقدار متوسط  0/05به مثابة تقريب مناسب استفاده شود.
همانطور که شکل  11نشان ميدهد ،با درنظرگرفتن اين مقدار
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و استفاده از  50 DEMمتري حداکثر ميزان اختالف بين دو
روش در برآورد شمارة منحني  1/5درصد خواهد بود .در اين
حالت و در صورت استفاده از رقم متوسط پيشنهادي براي  ،mبا
درنظرگرفتن اختالفي کمتر از  10درصد ،استفاده از  DEMبا

ابعاد  160متر نيز مناسب خواهد بود .با توجه به نتايج ،چنين
استنباط ميشود که در محاسبات مرتبط با مطالعات هيدرولوژي
ميتوان با قبول مقداري خطا به جاي DEMهاي با ابعاد
کوچکتر از DEMهاي با ابعاد بزرگتر استفاده کرد.

شکل  .10اثر تغيير ابعاد سلولهاي  DEMو پارامتر  mبر متوسط شمارة منحني حوضه

شکل  .11ميزان اختالف بين روش  WI-CNو روشهاي متداول (تغيير توأم ابعاد سلولي و پارامتر )m

نتيجهگيري

در اين تحقيق اثر توان تفکيک نقشههاي ارتفاعي رقومي بر
مقادير  CNبهدستآمده با روش جديد  WI-CNبررسي شد.
هدف اصلي اين روش غلبه بر مشکالتي همچون هزينهبربودن
تهية دادهها ـ همچون نقشة کاربري اراضي ،نقشة خاک ،نقشة
شيب ،همراه بازديدهاي ميداني ـ و ارائة روشي نوين و کارا براي
تخمين شمارة منحني حوضه بر اساس خصوصيات
ژئومورفولوژيکي حوضه و مفهوم مازاد رطوبت اشباع است .در
حال حاضر يکي از مدلهاي متداول که از اين مفهوم براي
شبيهسازي رواناب در سطح حوضه استفاده ميکند مدل
نيمهتوزيعي  TOPMODELاست که در آن شاخصههاي

فيزيوگرافي از منظر مدلسازي ،يعني  TCAو  SCAو شيب
سطحاالرض زمين ،اهميت بسيار دارد و وضعيت توپوگرافيکي
حوضه نقشي اساسي در شکلگيري رواناب در اين مدل ايفا
ميکند .تحقيقات نشان ميدهد اين مدل به علت وابستهبودن به
شاخص توپوگرافي تحت تأثير مقياس مدلهاي رقومي ارتفاعي
(هم مقياس دادهها و هم ابعاد سلولي) است .به همين منظور در
اين تحقيق اثر تغيير ابعاد سلولي مدلهاي رقومي ارتفاعي و
متعاقب آن شاخص توپوگرافي بر مقادير شمارة منحني حاصل از
روش  WI-CNارزيابي شد .در معادلة توسعهيافته براي تعيين
 ،CNعالوه بر شاخص توپوگرافي ،پارامتري به نام  ،mکه معرف
عمق مؤثر خاک براي نگهداشت جريان است ،نيز وجود دارد که
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 مطابق. درصد است0/7  تا-11/1  اختالف مزبور بين0/1 معادل
 در صورتي که مطالعات بارش رواناب در يک حوضه براي،نتايج
مرحلة شناخت صورت گيرد يا اينکه حوضة مطالعهشده فاقد
m= 0/05  با داشتنWI-CN  ميتوان از روش جديد،داده باشد
 با دقتي در، متر بدون واسنجي100 و ابعاد سلولي کمتر از
. استفاده کردCN  براي تعيين، درصد95 حدود
با توجه به نتايج اين تحقيق ميتوان گفت استفاده از
 عالوه بر شناسايي مناطق،مفاهيم مازاد رطوبت اشباع ميتواند
 مقادير شمارة منحني را نيز با دقت،اشباع در سطح حوضه
، عالوه بر داشتن دقت کافي،WI-CN  روش.مناسب برآورد کند
از عمليات اجرايي بسيار کمتري نسبت به روشهاي متداول
، زمينشناسي، خاکشناسي،(تلفيق نقشة کاربري اراضي
) برخوردار است و شمارة منحني را...  و،گروههاي هيدرولوژيک
 خروجي اين تحقيق ميتواند به.در هر سلول محاسبه ميکند
 که نيازمند،مثابة ورودي به مدلهاي توزيعي و نيمهتوزيعي
. استفاده شود،توزيع مکاني و سلول به سلول عدد منحنياند
REFERENCES
Arnold, J. G., Williams, J. R., Srinivasan, R., and King,
K. W. (1996). ″SWAT: Soil and Water
Assessment Tool″, USDA-ARS. Soil and Water
Research Laboratory. Temple. TX.
Azizian, A., Amiri, E., and Shokoohi, A. R. (2013).
″Effect of DEM Resolution on Topographic
Index and Runoff Simulation in Semi Distributed
Model: Topmodel″, Water Research Journal,
1(1), 17-26. (In Farsi)
Azizian, A. and Shokoohi, A. R. (2014). ″Development
of a new method for estimation of curve number
based on Saturation Excess Concept″, Iran-Water
Resources Research, 11(1), 20-43. (In Farsi)
Beven, K. J. (1997). ″TOPMODEL: a critique″,
Hydrological Processes, 11, 1069-1085
Beven, K. J. and Kirkby, M. J. (1979). ″A physically
based, variable contributing area model of basin
hydrology″, Hydrological Sciences Bulletin, 24,
43-69.
Cosby, B. J., Hornberger, G. M., Clapp, R. B., and
Ginn, T. R. (1984). ″A statistical exploration of
the relationships of soil mixture characteristics to
the physical properties of soils″, Water
Resources. Research, 20, 682-690.
Hjelmfelt, A. T. (1980). ″Curve number procedure as
inﬁltration method″, Journal of Hydrology, 106,
1107-1111.
Kansas, L. (1993). ″Simulating the Variable Source
Area Concept of Stream flow Generation with the
Watershed
Model
TOPMODEL″,
U.S.
Geological
Survey,
Water
Resources
Investigations Report, 36.

 با، بر اساس نتايج.حساسيت مدل به اين پارامتر نيز بررسي شد
 ثابت مقدار شمارة منحنيm  در يکDEM افزايش ابعاد سلول
 علت افزايش شمارة منحني در برابر.حوضه نيز افزايش مييابد
افزايش ابعاد سلولي ميتواند کاهش کمبود رطوبت حوضة
 شيب سلولها کاهش، با افزايش ابعاد سلولي.مرتبط باشد
.مييابد و متعاقب آن شاخص توپوگرافي افزايش پيدا ميکند
افزايش اين شاخص به معناي افزايش مناطق اشباع و افزايش
 کاهش،SCS  با توجه به رابطة، بنابراين.توليد رواناب است
کمبود رطوبت موجب کاهش پتانسيل نگهداشت آب در خاک
 و روشهاي متداول برايWI-CN  اختالف روش.ميشود
 و ابعاد سلولي0/05  معادلm تخمين شمارة منحني حوضه در
 با کاهش مقدار، همچنين. درصد است0/3  متر در حدود50
 اثر تغيير ابعاد سلول بر متوسط شمارة منحني حوضهm پارامتر
 و روشهاي متداول افزايشWI-CN و نيز اختالف بين روش
 اختالف بين دو0/01  معادلm  در،ً مثال.چشمگيري مييابد
m  درصد و در34/3  تا9/2 روش در ابعاد سلولي مختلف بين
Mishra, K. S. and Singh, P. V. (1999). ″Another look at
SCS-CN Method″, Journal of Hydrologic
Engineering, ASCE, 4(3), 257-264.
Pradahan, N. R., Ogden, F. R., Tachikawa, Y., and
Takara, K. (2008). ″Scaling of slope, upslope
area, and soil water deficit: Implications for
transferability and regionalization in topographic
index modeling″, Water Resources Research, 44,
12-21.
Quinn, P. F., Beven, K. J., and Lamb, R. (1995). ″The
ln[a/tan β] index :How to calculate it and how to
use it within the TOPMODEL framework″,
Hydrological Processes, 9, 161-182.
Rawls, W. J., Ahuja, L. R., Brakensiek, D. L., and
Shirmohammadi, A. (1993). Infiltration and soil
water movement. Handbook of Hydrology. (ed.
by D. R. Maidment). New York: McGraw-Hill.
Soil Conservation Service (SCS). (1986). ″Urban
hydrology for small watersheds″, Technical
Release55, Springfield, USDA.
Steenhuis, T. S., Winchell, M., Rossing, J., Zollweg, J.
A., and Walter, M. F. (1995). ″SCS Runoff
Equation Revisited for Variable-Source Runoff
Areas″, ASCE Journal of Irrigation and
Drainage. Engineering, 121(3), 234-238.
Steve, W., Lyon, M., Todd, W., Pierre, G. M., and
Tammo, S. S. (2004). ″Using a Topographic
Index to Distribute Variable Source Area Runoff
Predicted with the SCS Curve-number Equation″,
Hydrological Processes, 18 (15), 2757-2771.
Tarboton, D. G. (1991). ″On the extraction of channel
networks from digital elevation data″,
Hydrological Processes, 5(1), 81-100.

1394  تابستان،2  شماره،46 دوره، تحقيقات آب و خاک ايران342

Williams, J. R. (1995). ″The EPIC model. In: Singh, V.P.
(Ed.), Computer Models of Watershed Hydrology″,
Water Resources Publications (909-1000).
Wolock, D. M. and Price, C. V. (1994). ″Effects of
digital Elevation model map scale and data
resolution on a topography-based watershed
model″, Water Resources Research, 30, 30413052.
Woodward, D. E., Hawkins, R. H., Jiang, R.,
Hjelmfelt, A. T., Mullem, J. A., and Quan, Q. D.
(2003). ″Runoff Curve Number Method:
Examination of the Initial Abstraction ratio″, In:
Proc of the World Water & Environmental
Resources Congress and Related Symposia.

American Society of Civil Engineering,
Washington DC.
Yaghobzade, M. (2008). ″Determination of SCS curve
number using GIS and RS techniques″, Msc.
thesis, Bahonar University, Kerman. (In Farsi)
Young, R. A., Onstad, C. A., Bosch, D. D., and
Anderson, W. P. (1987). ″AGNPS, Agricultural
Non-Point Source Pollution Model: A Watershed
Analysis Tool″, USDA Conservation Report
35.USDA-ARS, Washington DC.
Zhan, X. and Huang, M. (2004). ″ArcCN-Runoff: an
ArcGIS tool for generating curve number and
runoff maps″, Environmental Modelling &
Software, 19(10), 875-879.

