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د ټولو ستونزو سره سره  چېټولو هغه میندو او پلرونو ته 

 .یی خپلو اوالدونو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي ده

 ډالۍ

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مننلیک                                    

 

( د وحیدهللا)امید( انعام هللا)شینواری( (عطاهللا)رحمت صافی(>باور<مرسلین مونږ هریو )

س پوهنیار محمد اجمل ستانکزي او د اوبو زیرمو او چاپیلایر یانجینري پوهنځي دمحترم رئ

ساتني څانګي محترم أمر پوهندوي اصغر غفورزي اود څانګي د محترمو استادانو څخه د 

یی له مونږ سره نه  کېالۍ په دي زرینه څلورکلنه دوره کړید زده  چېزړه له تله منندوی یو

د الرښود استاد پوهنیارمحمدحامد علمي  کېځلي کړي دي او په پاي  هلي کېدونکېستړي 

مونږ ته یی دڅیړني د الرښوني سربیره سالمه روزنه را کړي  چېڅخه ځانګړي مننه کوو 

 .ده

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  اعالمیه                                               

 

سند  دېد }صافی(وحیدهللا)امید(انعام هللا)شینواری(مرسلین )باور(عطاهللا)رحمت {مونږ هریو

ي پل څخه د پورته اوبه نیوونکې ساحي لپاره لوپد هزارناوو خوړ د شد) چېپه وسیله اعالنوو 

ولو سره د نی کې( ترعنوان الندي څیړنه د ټولو غوښتنو په پام تخنیکې هایدرولوژکې څیړنې 

یپلوم د د ډ کېننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځني د اوبو زیرمو او چاپیلایر ساتني څانګه 

ترالسه کولو په موخه ترسره کړي،نه مو له چا څخه کاپي کړي اونه هم په نورو پوهنتونو 

ي رد لیسانس د دوري د سند د ترالسه کولو په موخه ترسره شوی ده. که دغه څیړنه تکرا کې

زمونږ تحصیلي درجه و ځنډوي  چېاو یا هم کاپي وه د ننګرهار د پوهنتون اداره حق لري 

 .او یا هم دغه څیړنه باطله اعالن کړي

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

     قدېتص                                           

 

ني د څیړني پورت چېق کوم دېتص دېاالنو د الرښود استاد په توګه دکړیزه د یادو شویو زده 

خوا ( لمرسلین )باور(عطاهللا)رحمت صافی(وحیدهللا)امید(انعام هللا)شینواری()د  چېمعلومات 

راټول او تریتیب شوي دي،دننګرهار پوهنتون د څیړنو دالیحي مطابق زما دمعلوماتو او پوهي 

 .له مخي صحیح دي
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 خالصه

ری چېڅیړنه ډیره اړینه ده که  کېدهغی څخه اوبه تیریږی ورته هایدرولوژی چېهغه ساختمانونه 

ری پ مطالعه ترسره نشی نودغه ساختمانونه یا دوام نه کوی یا کېساختمانه ته هایدرولوژی کېهایدرولی

 يپه د چې يقرار لر کېه نیمه وچ اقلیم پاو يلر ېزیات ېساح ۍږ هیواد غرننموز ي.زیات مصارف راځ

ه پ کال اویا د يږکېد واوری په شکل ذخیره  کېږی اوپه اکثره ساحو کېاورښت زیات  کېسره په ژمی 

 لوی کېدسیندونو حوزی تش کېاوږدو 

 چېپل څخه پورته  یلوپدش ساحه اوبه نیوونکيساحه د هزارناو خوړ  يڅیړن کېزموږ هایدرولوژی

)2(256,15km حو سا کېفرعی اوبو نیون وشپږ خاطرپه پهمونږ د محاسباتو د اسانتیا  چې يمساحت لر

برخه یی په وښو  (1/3)( برخه یی په ځنکلونو پوښل شوی اوپاتی 2/3له مخی ) ښپوښ چې ده ېویشل

 پوښل شوی .

 کېمیتود ته یی هایدرولوژی (SCS)نظر  چېلوی کېتش mleg)2(Xدجیولوجی له نظره خاوره زیاته برخه 

ټولو لری ترینه اوبالری رت (Km 43,94)ات میالن لرلو له امله یګروپ ته ټاکل شوی نوموړی ساحه ز

 .راځی (2,18m/sec)په اوسط ډول سرعت  چې يطی کو کېساعتو  (hr 5,6)فاصله په 

و ا (مطالعه کې)هایدرولوژی ددي لپاره ده نودغه خاصیت ته په کتو ساحهساحه غیری ښاری  يوړنم چېدا

ساحی لپاره داورښت اندازه  يددغ چې داالسته راوړي دي  میتود پواسطه (SCS)دمقدارمو دسطحی بهیر

 کېنظرهایدرولیڅخه استفاده کړی  ( IDF curve)پواسطه جوړشوی  (AED)ت شوی نوموږ دبس دينه 

میتود  (SCS)نظر  چېډیزاین کړی فریکونسي لرونکو اورښتونو ته  کلونو (10,20,50)ساختمانوته موږ د

  لي دي.مقدار السته راغ ديته دهرپیریود لپاره اعظمی سطحی جریان په الن

نظر لیسی میتود ته نموړی خوړ بحرانی حالت لری نو مینځنه صورت نیسی، له بله پلوه نموړی خوړ 

عرض د جریان تیرولو لپاره کافی نه دی  چی زیات وخت جریان د بانکونو څخه اوړی او زیانونه  اړوی 

 .ارنګه د شپولی پل مقطع د جریان تیرولو لپاره کافی نه دههمد

Max discharge Return pen 

189,5 10 

307,2 20 

529,6 50 

 ا
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 کېاول څپر 
 پیژندنه 1.1

 ېد. د طبعیت جوړښت داسی لريموجودات او ایکوسیستم ورته اړتیا  دېژون چېاوبه یوه حیاتی ماده ده 

مهم او اړین   کېاوبه د یو هیواد په اقتصاد  چې دې. سره دپېښويتر څنګ زیانونه هم  ګټېهر څه د  چې

 .جوړويهم  ستونزېزیاتي  شيریت وندې، خو ولی که په سمه توګه یې ملريرول 

دو دېاو ش کې د زیاتو موسميامله کال په اوږدو  دېنو له هم لريزمونږ هیواد وچ او یا نیمه وچ اقلیم 

د دغه  چېتوانیدلې  ديخوالو له امله حکومتونه  نه د جنګونو او نا چېاورښتونو شاهد یو. له بده مرغه 

دونکې اوبه د کېد اورښتونوڅخه رامنځته  چې. ښکاره خبره ده کړياورښتونو منظم معلومات راغونډه 

او هغوی  ته لوی او کوچنې زیانونه اړوی او  ږيمختلفو زراعتي ، اوسیدنې او ښاري ساحو څخه  تیری

 زراعت انرژی او چې. له بله پلوه اوبه زمونږ د هیواد لویه سرمایه ده کوينونه رامنځته لوی بشری ناوری

و زموږ هیواد د اوبو د زیرم چېږی څرنګه کېترینه په پریمانه توګه استفاده  کېنورو لویو او وړو برخو 

اړینه ده  هرلوي چې د اورښت څخه السته راځې  نو ددي لپاکې( سطحي اوبه تش%75له جملی څخه  یې )

تر څو داورښتونو  چېارقامو پر مټ وکولې شو  ړه دقیق ارقام ترالسه کړو چې  د ديچې د اورښت په ا

مکان په راکمولو کې د ا ستونزودوونکې کېاو اورښتونو څخه رامنځته  کړيڅخه په اغیزمنه توګه استفاده و

یو ساحی لپاره  ټولو لومړی باید د تر چې د دي هدف د السته راوړلو لپارهتر حده پوري کموالې راولو.

وی ساحی لپاره داورښت دېڅیړنه  کېتوګه هایدرولوژی دېپه هم شيڅیړنی ترسره  کېمنظمه هایدرولوژی

 دېدسطحی جریان په اړه معلومات السته راوړل  کېډول ،مقدار ،په ساحه کې داوبو ضایعات اوپه پای 

ی اودهغی دتخریباتو څخه مخنیو شيډول ترسره ن په سم ساختمانونوډیزای کېدهایدرولی کېتر څو په اینده 

 ېکنوباید دهری ساحی لپاره ځانګړي هایدرولوژی لريهر ساحه مختلفه هایدرولوژی  چېوشی خوڅرنګه 

څیړنه ترسره کړو  کېڅیړنه تر سر شی نو موږهم غواړو چې یوی مشخصی  ساحی لپاره هایدرولوژی

 ډول ده  دېپه الن چې

 پیژندنه د )هزارناو خوړ( ساحه دېدڅیړنی الن 1.1

الیو راګام ولسوچېمینی او پ کېد سپین غر څخه دهس لريت یموقع کېدهزارناوخوړ چې په ننګرهار والیت 

په ساحه  ولتیږی اود بټی کوټ ولسوالی د باس اوبیا د روداتو ولسوالی څخه نه اخليچېسر کېپه مربوطاتو

دغه خوړ د ، دېڅخه زیاتو ناونو څخه مشتکل  (1000) د ږی نموړی خوړکېدکابل سیند سره یوځای  کې

دجوړښت له پلوه اکثر برخه  چې( درلودونکې دي Watershedیو لوي او پراخه او اوبه نیوونکې ساحي )

ساحه د زیات میالن   کېاو نوموړي اوبه نیوون لريقرار کېیی خاورینه اوپه غیری چسپناک یا مړحالت 

ړ خو کې منځته راځې. لکه څرنګه چې نوموړيد سیالبونه پدېامله ډیرغټ اوش دېده نوله هم کېدرلودون

ه لري او مونږ نشو کولي چې ټوله ساحه تر څیړنې الندي ونیسو نو مونږ ډیره پراخه اوبه نیوونکې ساح

( ۸-۸چې په ) ساحه کېڅخه پورته اوبه نیوون پلي لوپچې د نموړي خوړ لپاره یواځې د ش هنه وبللیاړ

 ,3784179N)( او  (3759771N, 620513Eد  چې تر خپلې څیړني الندي ونیسو ښودل شوي شکل کې

636028E) چې دېواقع  کېناتو په منځ دېکور (256.1517 sq km،مساحت لري ) نوموړي اوبه  د
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راګام ولسوالي چېد پ (sq km 105.8531)میني ولسوالې او کېد هسsq k 150.2986)نیوونکې ساحي )

مینی ولسوالی څخه په تیریدو دروداتو  کېبالری یا خوړ دهسوساحي ا کېددي اوبه نیوون مربوط ده( او

ته په داخلدو   ( الری په وهلو سره تیریږی چې ورسته  بټي کوټ ولسوالې km 20.640 د) کېولسوالی 

(13.87 km الري په وهلو سره د باسول په ساحه کې د کابل سیند سره یو ځاي )د ېدږي.نوموړی خوړدشکې

 .پېښوياو زیات مالی اوځانی زیانونه  ویتخریب له امله هرکال پراخ زراعتی ساحیسیالبو د درلودلو 

 

 شکل ۸-۸
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 انتخاب الملونه  ساحی ددڅیړنی الندې  1.1

 یو اودساحی په اړوند یوڅه معلومات مودرلودل  کېساحی اوسیدون دېموږدڅیړنی ملګری د چېدا

 ره هایدرولوژیکېددغه ساحه لپا چېپیښ شوی زیانو شاهدان یو نوځکه مووغوشتل  کېاوپه سیمه 

 .څیړنی ترسره کړو

  څیړنه نه ده ترسره  کېکومه د پام وړتخنیکې هایدرولوژی کېتراوسه پوری په نوموړی ساحه

 شوی.

 د ستونزې بیان 1.1

   رخه یا نې بدېپه الن چېنوموړی خوړ دزیاتو زراعتی اواوسیدنی ساحی څخه تیریږیdown 

Stream) ناستنه زیاته صورت نیسې  له دي امله خوړ کې( کې د کم میالن په درلودلو سره د موادو

 .عتي ساحی د تخریب کوی او زیات مالی اوځانی تلفات اړویاخپل مسیر پربږدي او نوره عامه زر

  دېه نوله د کېساحه د زیات اورښت او زیات میالن درلودون کېنوموړی اوبه نیوون چېڅرنګه 

  .باید ورته دحل الره ولټول شې چېږی کېسیالبونه رامنځته  لوي مقداره درلودونکې کېامله پ

  ساحی اکثره برخه خاورینه یا نیمه صخره ده چې کم چسپناکه خاصیت اوبه نیوونکې دنوموړی

په خپله یوه  (Erosion) پرمنځنهږی او کېرامنځته  (Erosion) پرمنځنه هله امله یې زیات چې لري

 باید حل الره ورته ولټول شی چېلویه ستونزه وه 

 په خپل مسیر کې د زیات انجینري ساختمانونه د  ( شکل کې ښودل شوي۲-۸چې په ) نموړي خوړ

 تخریب سره مخ کوي

 

 شکل ۸-۲
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 دڅیړنی موخه  1.1

 ېکهایدرولوژی کېتخنیڅخه پورته د اوبه نیوونکې ساحي  لپاره  پلی لوپد ش  دهزارناو خوړ

 .څیړنه ترسره کول دي

 د څیړنې مقاصد 1.1

  د اورښت مقدار معلومول 

  د سطحي جریان(Run off)  مقدار معلومول 

 د اعظمی سیالبونو مقدار معلومول 

  ډیراین ترسره کول کېنیولو سره مناسب هایدرولی کېد اعظمی سیالب په نظر 

 دڅیړنی میتودولوجی  1.1

 ږي او بیا د هایدرولوژی د اصولوکېپکې لومړي عددي ارقام ترالسه   چې لريبڼه دغه څیړنه کمی تحلیلی 

 ږي.کېپه اساس ارزول 

 تیرواثارو ته کتنه  1.1

 (rational)د کېپه دغه برخه  ديساحی مساحت ته دمناسب میتود انتخاب ډیر اړین  کېنظر داوبه تیرون1- 

روګراف واحد هاید اصالح شوی ترڅو دیا وروسته ډول نیول شوی خو ب کېتییمیتود دجریان ضریب په تیور

 (Rational method) ساحو لپاره کېوړو اوبه نیون سره تطبق شی په دغه ډول د

 [۸] ديمیتود دتطبق وړ  (SCS-CN)او د لوي اوبه نیوونکو ساحو لپاره  

میتود  (SCS) چېداواضع کوی  کېپه نتجه  چېمیتود شاهده کوی  (SCC)د کېداسترالیا په دوه ساحو 2-

نیولو سره السته راغلی ارقام دتمرکز وخت پوری  کېنظر یوی پښی په نظر  ديډیرمناسب اووړمیتود 

  [۲] په خواصو پوری هم اړه لری (Basin)اړه لری اویو څه اندازه د

ی دڅیړنپوښ اوخاوری جوړښت په تفصلی ډول مطالعه کوی  کېاستعمال ،ځم کېمیتود دځم SCS-CNد3- 

څیړنه دهنددچاننګروالیت ډول او اهمیت مشخص کړی دغه  (GIS)د کېمیتود  (SCS)په  چېهدف داو

په مرسته  (GIS) کېمیتود (SCS)په  چېترسره شوی څیړنه ښای  کېساحه  کېدتښونت سیند په اوبه نیون

 [۹] دينمونه کونه ډیر اغیزمن 

په نړیواله لپاره  ديپه اوسنی وخت د ديمهم پارامتر کېموډلونو  کېتمرکز وحت په هایدرولوژی د4- 

ل شوی په دغه کېشرابطه ته لپاره یو ديدهر ځای مطابق د کېت نشته بلسطحه کوم منل شوی وضاح

 (Venturais and pasinis) کېپه دغه نورمیتودونو دينیول شوی  کېمیتودونه په نظر(Darcy)کېتحقیق 

  [۴] میتودونه تقریباً یو شان نتیجه ورکړی

 (scope)احه يا کاري س 1.1
 السته راوړی منحني څخه IDFپه مرسته  AEDاوبه نیوونکي ساحي څخه د اورښت ارقام  .1

 شوی پرګرام په مرسته GISد اوبه نیوونکې ساحي معلومول د کمپیوټر او  .1

 مرستهپه  HEC-GeoHMSل کول د کېد اوبالرو تحلیل او تش .1

 په میتود شوی SCS-CNد هایدرلوژی تحلیل د  .1
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 کېدوهم څپر

 لومړني ارقام کېهايدرولوژي 1.1

 اورښت  1.1.1

ت، ښبرخي په بر کې نیسي )تبخیر ،اور چې دري کويپه دورانې شکل حرکت  کېپه کره  کېاوبه دځم

لوی ېکږی او مهمه برخه یی اورښت تشکېد اوبو اصلی مقدار پکې په خپل حالت پاتی  چېسطحی بحیر(

 چېږی کېپر مخ دباران او واوری له وریدو څخه ورسته ذخیره  کېدځم چې دېاورښت داوبو هغه مقدار 

 ږی کېاورښت په پنځه ډوله واقعی 

a) )اوبلن اورښت لکه )باران 

b)  یخ شوی اورښت لکه 

i. واوره(snow)   

ii.  اوبلنه واوره(sleet)  

iii.  ږلی(hail)  

iv.  یخ وهلی باران(freezing rain)  

  Affecting Rainfall)(Factor لرياغیزه  دېپه اورښت بان چېهغه فکتورنه 

  دې کېلرون لوړی سیمی دزیاتو ورښتونو توپوګرافی : .1

 دېانساحی ب کېارتفاع لرونکه دټیټو سیمو سره پرتله شی نو  دېلوړی  چېلوړوالی :هغه سیمی  .1

 زیات ورښت وی 

 وی  کېورښت لروناپه نباتاتو پوښل شویوی نود زیات  چېنباتات :هغه ساحه  .1

تبخیر واقع شی نو لمده بل به معکوسآ متناسب وی دتبخیر سره که لږ  چېنسبی رطوبت :هر کله  .1

 وی اوکه ډیر

 کېدو المل ګرځی دتودوخی له امله دتبخیر اوترشح په مقدار کېتودوخه :تودوخه دورښت دپیدا .1

 وی نو داورښت مقداریی زیات وی  کېدلوړی تودوخی لرون چېزیاتوالی راځی هغه سیمی 

 چېله هر ک کوياودضایعاتو څخه یی مخنیوی  لريتاثیر  دېبان چېپه کباد :دباد سرعت دتبخیر  .1

ورښت دزیاتوالی ادباد سرعت زیات وی نوتبخیر کچه به زیاته وی دباد لوړ سرعت دمجموعی 

 المل ګرځی 

سطحی یعنی دجهیلونو،سندونو څخه دلمر دتودخی په مرسته اوبه  کېدبحرله سطحی څخه دځم 

 ېکدو څخه اورښت تشکلیږی.چې په یو ساحه کېبخارات دتراکم  ورسته د دغه چېږی کېبخیرت

 ږی.کېڅوځلی واقع  کېاورښت دکال په اوږدو 

 تودوخه  1.1.1

م اغیزه مستقی دېخیر بانکوم چې په تب دېتودوخه په اورښت باندي یو د اغیزمنو فکتورونو له جملي څخه 

ري د حرارت درجه چېباید تودوخه له پامه ونه غورځول شی ځکه که  کېڅیړنه  کېپه هایدرولوژی لري

(اندازه لوړیږي %0,4کې د ) hr 24د یو سانتي ګریډ په اندازه زیاتیږي نو تبخیري ضایعات ورسره په 

ل نموړی ولسوالی دکالریقرار  کېراګام ولسوالیو چېمیني او پ کېزموږ څیړنی ساحی په هس چېڅرنګه 

  دېځای پرځای شوی کېجدول  دېپه الن چې لريمختلفی تودوخی  کې په مختلفو میاشتو
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 دهوا دجريان )باد( 1.1.1

واورښت  چې لريداورښت ډول باد پوری اړه  دېپارمترونو څخه مهم پارمتر  کېهم هایدرولوژی باد 

  .مقدار کموی کېپه نتجه  لريمستقیم اغیزه  دېهمدارنګه باد په تبخیر بان جوړويمختلف شکلونه 

 دساحی رطوبت 1.1.1

په یو  لرياغیزه  دېپه پارمترونو بان کېدهایدرولوژی چې دېرطوبت هم یو د اغیزمن فکتور 

  ونیول شې. کېدساحی رطوبت باید په پام   کېڅیړنه  کېهایدورلوژی

به  ېکپه نتجه  چې لريمنفی اغیزه  دېاوتبخیر بان لريمهم رول  کېوی ساحی څخه په تبخیر دېرطوبت 

واوری  رطوبت دساحی زیات وی نود کېری دباران په وخت چېزیات وی همدارنګه که  )سطحی بهیر(

  لريمستقیم رول  کېدو کېپه ویلی 

 اوبه نیوونکې ساحي مشحصات 1.1

 دساحي میالن 1.1.1

البونو د شدت سره مستقیم اړیکه ید س چېو فکټورونو له جملي څخه دي کوم مهمیو د  چېد ساحي میالن 

د  چېري میالن زیات وي نو د بهیر سرعت به زیات وي لکه څرنګه چېلري یعني په دي معنا چې که 

نو په نتیجه کې به د  شياورښت شدت په لومړي وخت کې زیات وي او سرعت د میالن له امله هم زیات 

( په ۸الندي ساحي میالن په دي ډول دي )زمونږ د څیړني  چېپس ویلی شو مقدار لوي وي.ډیر سیالب 

( په ۹ي )رپو  %25 ( په نسبتآ الندي ساحو کې میالن ۲پوري دي )  %76لوړو مناطقو کې میالن تر 

 پوري رسیږي   %5کې بیا میالن الندي ساحه 

 داوسیدو ساحه 1.1.1

باید د  چې او سطحی جریان اغیزمنوی دياستعمال ډول زیات اړین  کېځمد  کېپه هایدرولوژی 

 کېدنه د ځمکېد خلکو میشت  کېپه یوه قطعه  کېمشخص شی. د ځم  کېډیزاین په وخت هایدرولوژی 

 حالت اغیزمنوی او د زیات سطحی جریان ورکولو المل ګرځی. کېهایدرولوژی

 عتي ساحهازر 1.1.1

ی احزیات اغیز لری. د زراعتی س ديحالت بان کېهایدرولوژی کېزراعتی ساحه هم سطحی جریان یا د ځم

یا په  وی کېسطحی جریان کموی ځکه زراعتی ځمکه په سست حالت  کېساحه  کېزیاتیدنه په اوبه نیوون

او برعکس سطحی جریان د اورښت د جذب مقدار زیاتوي  کېپه ځمکه دواړه  چېنبات پوښل شوی وي 

  راکموي.

 په نموړي ساحه کې د اوبو ضايعات 1.1

 تبخیر له امله ضايعات 1.1.1

ه، دنکېضایعات مختلف ډولونه لری لکه د جهیلونو، ذخیرو او خاوری څخه د اوبو بخارد تبخیر له امله 

امله له دغه دوه حالتونو څخه صرف نظر کوو  ديزموږ د څیړنی ساحه جهیلونه او ذخیری نلري نه له هم

 نیسو. کېاو یواځی د خاوری څخه ضایعات په نظر 

( په lysimeter)  چېلپاره د یو مشخص ټانک څخه  ديدغه ضایعات په تجربو معلومیږی نو د چېدا 

د سطحی سره هموار خښیږي او ورسته له وزن  کېږی او بیا په ځمکه کېږی د خاوری څخه ډدینامه یا

   کولو څخه د تبخیری ضایعاتو مقدار معلومیږي.
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 نباتاتو څخه تبخیرله  1.1.1

Transpiration نباتات زیات وی نوباید دهغوی په واسطه داوبو ضایعات هم په  کېپه ساحه  چې: کله

 کېپیداکوالی شو دغه جوړښت ځان  پواسطه (pyrometer)د (transpiration)شی په  ونیول کېنظر

سیږی ته ر دېږی ترڅو نبات وکېی اوبه ترهغی پوری ورکول ږکېنول کې کېاونبات پ لريکافی خاوره 

 فارمول په واسطه پیداکوالی شو. دېنیسی دالنت وشی تر څو تبخیر تری صور باید یودجوړښت سره 

1W:  لومړی وزن 

2W وزن کې: دتجریبی په پای 

W ورکول شوی  کېدتجربی په وخت  چې: هغه اوبو مقدار 

 ونیول شی  کېضایعات دپیداکولو لپاره یو ضریب په نظر  (Transpiration)خوباید  کېپه ساحه 

𝐶 =
تبخیرشوۍداوبووزن

𝑤𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑑
 

 (Run off) د اوبو سطحي بهیر 1.1

 سطحی بهیر  1.1.1

 د بند کېټاکلی ځای  په یو کېدسیند دجریان په مقابل  چېورښت هغه برخه ده کومه اسطحي بهیر د 

ه داوبو دژوروالی له مخی روښان کېږی سطحی بهیر په یوی ابریزه ساحه  کېذخیره  کېدجوړولو په نتیجه 

 چېدای شی کېږی همدارنګه سطحی بهیر کې( سره اندازه mm( اویاهم په )cmدژوروالی په ) چې ږيکې

ابریزه  چې کې( سره وښودل شی خوپه هغه صورت 3Mm( اویا هم میلیون مترمعکب )3mپه مترمکعب )

 ی ایورښت مقدار راښاساحه معلومه وی سطحی بهیرموږ ته د

Run off =Rain fall –Losses 

 من فکټورونهاغیزپه سطحي بهیر  1.1.1

په یوی ابریزه  چېهغه مهم فکتورنه (Effecting factors) کويسطحی بهیر متاثره  چېهغه فکتورونه 

  دېډول  دېپه الن چې کويمتاثره  (MFD)سطحی بهیر اوداعظمی سیالب مقدار  کېساحه 

2W-+W)T= (WTW 
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   (Topography): توپوګرافی 1

      (Shape and Size of Catchment): دابریزي ساحې شکل اواندازه 2

     (Character of Catchment Surface): دابریزي ساحی دسطحی خاصیت 3

   (Precipitation of characteristics)ورښت ځانګړتیاوی ا: د4

    (Geological characteristic)ځانګړتیاوی  کې: جیولوجی5

    (Storage characteristics): دذخیری خواص 6

   (Metrological characteristics)ځانګړتیاوی  کې: مترولوجی7

  (Topography): توپوګرافی 1

  لرياړه سطحی بهیر دسطحو په ښویه والی اوزیږوالی پوری  

  ری دسطحی میالن ډیروی نو اوبه چېکه  لريسطحی بهیر همدارنګه دساحودمیالن پوری هم اړه

 جریان دسطحیپایله به یی  چېږی دېپه بیړی سره تیریږی ،جذبدواوتبخیزیدوته کمه زمینه مساع

 زیاتوالی وی 

  بهیر  نتیجه به یی دسطحی چېزیات وی  کېورښت شدت به پاری ساحه غرنی وی نودچېکه

 زیاتوالی وی 

  په پایله  چېډیروی  کېورښت شدت به پاری دابریزه ساحی لوری دبادپه طرف وی نودچېکه

 کچه ډیره ویسطحی جریان به یی  کې

   (Shape and Size of Catchment): دابریزه ساحی شکل اواندازه 2

  لرينیو حالتونو پوری اړه دېسطحی بهیر دابریزه ساحی دالن

i.  اندازه(Size)  

ii.  ډول(Shape)  

iii.  دابریزه ساحی موقعیت(Location of the Catchment)  

 ورښت شدت زیات وی اپه عمومی صورت سره د کې په کوچنیو ساحو 

  د سطحی بهیر دېښه ش کېپه فی واحد مساحت  چېیوه مجراء اوبه دهغو ساحوڅخه راټولوی

  کړيور

  په  چېاوری  دېدفعتآ په ټوله ساحه بان مساویانه ورښت کېدډیری لوی ابریزه ساحی په صورت

نه چېداوبو اصلی سر کېداوبو جریان ډیری کمی شاخی دځانګړی طوفان په وخت  کېپایله 

 کېاساس دلویو جریانونو دابریزه ساحو په فی واحد مساحت  دې. نوپه  کويیاسیند تغذیه 

 دسطحی بهیر شدت لږوی

  لريدوه ډوله ابریزه ساحی شتون 
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i. ریزه ساحه ډوله اب کېپ(Fan shaped catchment)  

ii. ابریزه ساحه  کېبند بند ډنډرلرون(Fern Leaf catchment)  

 ډوله ابریزه ساحه  کېپ(fan shaped catchment) ټولی شاخی  کېډول ابریزه ساحه  دې: په

(Tributaries) ی سطحوی دارنګه ابریزه ساحی ډیرښه  کېپه تقریبی ډول سره یوډول اندازولرون

په یوه  دېاعظمی سیالب دشاخوڅخه اصلی جریان ته نژ چې کېپه هغی صورت  کويور جریان

 ورسیږی  کېوخت 

 شکله ( یا هم  کې)بند بند ډنډرلرون کېدبندو(Fern Leaf catchment) ډول ابریزه ساحی  دې: د

ال واوداصلی جریان سره په یوه منظم انټر دې کېدرلودنشاخی دمختلفو اوږدوالی  کېپه صورت 

دوخت په یوه   (Discharge)مقدار چېکله  کېږی په داسی یوی نرې ابریزه ساحی کېیو ځای  کې

 وویشل شی نو دسیالب شدت کمیږی  دېاوږد پیریود بان

   (Character of Catchment Surface): دابریزه ساحی دسطحی خاصیت 3

  لريرانف دابریزه ساحی دسطحی دحالت پوری اړه  

 دېدا دسطحی خاصیتونه  

i. نم جنه )جبه زاره ( سطحه 

ii. جبه زاره ( سطحه ی نم جنه )غیری غیر 

iii.  طبیعی اوزراعتی سطحه 

iv.  سرخالصی سطحی 

v.  ځنکلی سطحی 

  ورښت جذبیدنه ډیره وی ابه یی د کېصورت  دېنوپه  لريری ځمکه طبیعی نم ونچېکه 

  به یی سطحی سطحی  کېصورت  دېوی ابریزه ساحی زیاته ځمکه کرل شویوی نوپه دېری چېکه

 وی بهیرکم 

  به دنباتاتو پواسطه دپوښل شویو سطحو څخه دسطحی بهیر کچه  کېدکوچنی طوفان په صورت

 کمه وی 

 لريتاثیر  دېدابریزه ساحی دمیالن )ځوړی( هم دسطحی بهیر بان  

  (Geological characteristics)ځانګړتیاوی  کې: جیولوجی5

 په سطحی  چېکوم  دېدهغو مهموفکتورونو له جملی څخه خواص یو کېدابریزه ساحی جیولوحی

  لرياغیزه  دېبهیر بان

 دې دا لرياغیزه  دېپه سطحی بهیر بان چېخواص  کېهغه جیولوجی.  

i. سطحی خاوری ډول  د 

ii. فرعی خاوری ډول  د 

iii. ډول د تیږو 

iv. خاوروڅخه داوبو دتیریدنی ځانګړتیاوی  د 
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  صورت سره به اعظمی جریان  دېپه  چې زیات ويری خاوره قابل نفوذه وی نوجذب به یی چېکه

 په توګه سطحی بهیر ېګبیل کم وی د

  ه ب کېپه پایله  چېری سطحه ډبرینه وی نوپه عملی ډول سره به دورښت جذبیدنه ته وی چېکه

 دسطحی څخه سطحی بهیر زیات وی 

  به دسطحی صورت سره  دېنو په  کړياویا هم ډیری اوبه جذب  لريری ډیری درزونه وچېمګرکه

 څخه سطحی بهیر لږوی 

  (Metrological characteristics)خواص  کې: میترولوجی6

 دېخواصو له جملی څخه  کېتودوخه ، دباد سرعت او رطوبت )لمده بل ( دمیترولوجی  

 کوياغیزه  دېپورتنی ځانکړتیاوی په سطحی بهیر بان چې  

  داد یو لوی سطحی  چېوهلی وی ری دتودوخی درجه ښکته وی نو ځمکه به لمده اویخ چېکه

  کويبهیرپورته کول را

  کموی  سطحی جریاندحرارت لوړه درجه اودباد تیز سرعت دتبخیری ضایعاتو اندازه لوړوی او 

  اعظمی جریان(peak flow) دورښت  چېکوم  لريی )جهت( پوری اړه د طوفان دحرکت لور

 المل ګرځی 

 لري: ددوه ډوله ذخیری شتون 7

i.  مصنوعی ذخیری لکه بندونه اوپرچاوی 

ii.  طبیعی ذحیری لکه ډنډونه اوجهلونه 

 جریان چټک ی وذخیر(Peak flow)   راکموی 

  کويدغه ذخیری دتبخیری ضایعاتو کچه پورته  

  ری دسیند شاخی چېکه(Tributaries)  اوبه جهیلونوته ولیږدوی اوسیند دجهیل سره ختم شی نو په

 دسیالب داعظمی مقدار اندازه کمیږی  کېسیند 

 داوبو ذخیره داعظمی سیالب مقدار اندازه راکموی  کېنی طبقه خاورودېپه نفوذ پذیره سطحه اوالن 

 دسطحي بهیر د السته راوړلو میتودنه  1.1.1

 یادونه کوو  ډول ورځنی دېپه الن چېمحاسبی لپاره زیات میتودونه شته سطحی جریان  د

 (Empirical method)تجربوی فرمولونه ،منحنی ګانی اوجدول  .1

  ( infiltration method)دجذب میتود  .1

  (Overland flow hydrograph)پرمخ دجریان هایدروګراف  کېدځم .1

  ( Unit hydrograph)واحدهایدروګراف یا مستقیم سطحی بهیر میتود  .1

1. Soil Conservation Service (SCS) Unit Hydrograph Method 

 پورتنی میتودونه یی په لنډول تشریح کوو.
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 : فرمولونهتجربوی  1.3.4.2
جربوی ورته یوت کېپه نتجه  چېږی کېلپاره تجربی تر سره سطحی جریان دځینو ساحو لپاره دباران څخه 

  دېرمول یی عبارت ږی عمومی فکېرمول پیداف

R دې: سطحی بهیر  

P اورښت : 

.a, b, n دې: ثابتونه  

 :  (infiltration method)يا میتوددجذب  1.3.4.1
دې. د دوامداره اورښت ږیدېپه نوم یاداخل ته د نفوذ یا جذب  د خاوری په سطحه کې د اوبو حرکت خاوری 

زیاتوالې د وخت په تیریدلو سره کمیږی تر هغه  د وریدلو په وخت کې د هر ډول خاوری د جذب ظرفیت

هره شیبه کې د خاوری دجذب ظرفیت د هغه اعظمی اندازی  غری اندازی ته ورسیږی . پهضا چېپوری 

ورکړل شوی حالت کې اوبه په خاوره کې داخل شی . د جذب اندازه هغه اندازی  په چېڅخه عبارت دې 

اوبه د طوفان یا باران په وخت کې په خاوره کې داخل شی او د جذب د ظرفیت یا دباران  چې ته وایې

 . کم وی( مساوی وی چې)هر یو  دازی سرهان

کې د باران د اندازی او د  د تجربی په اساس په یو قطعه ځمکه چېدای شی کېد خاوری د جذب ظرفیت 

وچنی ک د اوبود جذب ظرفیت یي څومره دې  چېد اندازه کولو په پام کې نیولو سره پیدا کړو  سطحی جریان

د باران د اندازی څخه د  چېدای شی کېحجم  طحی جریانس. د  لري ساحی د جذب یو شان خاصیتونه

  شی منفی کولو پواسطه تخمین

 

 

+b            pR=a 

       nR=ap 
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  : hydrograph)(Unitواحدهايدروګراف يا مستقیم سطحی بهیر میتود يا  1.3.4.4

 1cmپه  چې واحد څخه وختاورښت د  د مشخص ساحې او د چې دېواحد هایدروګراف یو هایدروګراف 

د باران  چېسره سطحي جریان ښائی. د وخت واحد د یو سطحي بهیر د وخت پوري مربوط دي   1inیا 

 د وختساعته باران  3 واحد دپه هایدروګراف  ری یوچېد مثال په ډول که څخه السته راځي. د زیاتوالي 

یو  چېمعنی دې  دېدا پ .هایدروګراف واحد وائې  (3hour)ته دری ساعته دېنو  څخه السته راشی

څخه منځته راغلې  اورښتد یو دری ساعته  چېولید شوی پواسطه ت جریان هایدروګراف د هغه سطحې

 څخه زیات دي.1cm حاصل د او د باران

 

1.3.4.3 Soil Conservation Service (SCS)   

صحت   (rational method)ساحی مساحت ډیرزیاتیږی نو دځینوالملونو له امله و کېداوبو نیون چېکله 

ږی کېداعظمی اورښت شدت وخت دتمرکز وخت سره مساوی فرض  چېکمیږی ،اساسی المل یی دادي 

له امله یی اعظمی  چېزیاتی اوبه ذخیره کوی  کې (Bank)غاړو وخپلمجراګانی په  کېخو په لویو ساحو 

له یی دتمرکز له ام چېتوپوګرافی شرایط ډیر تفاوت کوی  کېجریان قیمت کمیږی په لویواوبونیونکو ساحو 

الملونواونور حدوداتو له امله دواحد هایدروګراف لپاره نور میتودونه  ديوخت تغیر او اغیزمن وی نو د هم

 رامنځته شوی. 

 (Rational) ی امله دانجینر ديله هم چېساحو لپاره دحد څخه زیات جریان ورکوی  کېمیتود لویواوبه نیون

واحدهایدروګراف استعمال لپاره  (SCS)د ديساحی لپاره دمنلو    (Sq km 1)تجروبو په اساس دغه میتود د

  ديدوه اساسی پارامترونه ضروری 

1. Basin lag 

1. Basin run off curve number  
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Basin lag  ديچنده    (0.6)دتمرکز وخت  

Curve Number     دخاوری میالن او چې ديیوبی واحده عدد(land caver)    ديتابع  ( داN C  )  په

(SCS)  په  کېدهغه داوریدو په وخت  چېداورښت هغه مقدار  چېلپاره استعمالیږی  دي کېمیتود

(watershed)  ږی او باقی دهغی کېپاتی  کې(Run off) ږی دکې(SCS)   میتود په غیرښاری ساحو لپاره

د سطحی جریان د پیداکولولپاره زیات  کېساحو  (ungagged)همدارنګه په   ديډیرښه داستعمال وړ

میتود په پراخه اوغیری ښاری اوبو نیوونکو ساحو لپاره ښه اوغوره میتود  (SCS-CN)میتودونه شته خو د 

او وروسته  کېدغه میتود د تیروسلو کلونو د مطالعو څخه رامنځته شوی دغه میتود د اورښت څخه مخ دي

دغه میتود دلومړی  ديوری نوعیت اوحالت توپیرکوی اغیزمن د خا چېحالت څیړی دا دهغه ساحو لپاره 

لخوا رامنځته شوی دغه میتود دخاوری نوعه،واقع شوی اورښت  کېځان  (SCS)د (USDA)ځل لپاره د 

 څیړی  کې،داورښت دوام اوکلنی حرارت ترمنځ اړی

 ماډل کول  (SCS-CN)د

 ېچپه لومړی فرضیه یی داده  چې ديوالړ ديو بانیمیتود داوبو بیالنس مساوات او دوه فرض  (SCS-CN)د

 (infiltration)دحقیقی  ديمستقیم سطحی جریان او د سطحی دسطحی جریان ورکولووړتیا نسبت ساحی 

  دياوبو نسبت سره مساوی  کېدونکېاو د پاتی 

  ديډول  ديدوهم یی په الن

water balance: 1      +F+Q  ……………….1                                            aP= I 

𝑄

𝑃−𝐼𝑎
=

𝐹

𝑆
  ……………1                                    Proportionality hypothesis: 1 

   s              hypothesis  --as                              Iʎ=aI 

P په  چې دي: اورښتmm ږی کېاندازه  ديبان 

Sد :infiltration   په  چېخاوری یی وړتیا لری  چېاعظمی مقدارmm ږی کېاندازه  ديبان 

F هغه :infiltration  ږی اوپه کې کېد سطحی جریان په وخت  چېmm ږی کېاندازه  ديبان 

aI هغه :infiltration ږی اوپه کې شی شروعسطحی جریان  چې ديله  کېمخ چېmm اندازه  ديبان 

Q په  چې دي: مجموعی سطحی جریان ژوروالیmm ږی کېاندازه  ديبان 

 معادله السته راځی  3دو څخه کېمعادلو د یوځای  2اود 1د

𝑄 =  
(𝑃−𝐼𝑎)2

𝑃−𝐼𝑎+𝑠
…………………….3 

 شکل لیکالی شو ديیمی معادله په الن 3نو  0.2SaI =د مطالعو څخه   SCS 1972د 
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𝑄 =
(𝑝−0.2𝑆)2

𝑝+0.8𝑆
……………4 

 .ترمنځ اړیکه ده (rain fall-ran off)د کېمیتود  کې  (CN) کېدوهمه معادله په 

دخاوری جذب مقداریا دخاوری په  (S)د چېوی نود سطحی جریان ژوروالی پیداکوالی شو  موجود  (S)که 

(profile) چېدجذب مقدار انتقال پواسطه کنټرولیږی  کې (S)  په(CN) چېشوی  ديبان  

𝐶𝑁 =
25400

254+𝑆
……….5 

 لیږی کېپوری تش  (100-0)د (CN)تر منځ تغیر سره   (∞-0)د  (S)د کېمعادله  (5)په 

 د ګراف په شکل ښودل شوی کېشکل  ديمعادله په الن 3

 

دا  چېږی او ټول اورښت سطحی جریان کوی کې (CN=100) کېحالت  دي( شی نو پ (S=0ری چېکه 

( (∞=Sشی خو که خاوره ډیره زیاته قابل نفوذه وی یعنی  ديکېرامنځته  کېپه غیری قابل نفوذو ساحو 

 ټول اورښت جذبیږی  چېږی کې (CN=0)وی نو 

ه ن کېاورښت شدت په نظر )باران سنج لپاره رامنځه شوی  (non recording) میتودد CN:یادونی 

پوری ښودلی  10)-(15 ديصیځینونورو علماوبیا دغه ف دي S 20%د  aI کېمیتود  CNنیول شوی( دی

 ده 
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استعمال اوحالت  کېدځم چې ديبی واحده  (CN)  :مشخص کوی (CN) چېهغه فکتورونه 

 موجوده رطوبت پوری اړه لری  کېخاوری ګروپ اود اورښت څخه مخ کې،هایدورلوژی

 ( land use or cover)استعمال  کېدځم

دغه زراعتی ځمکه ده  Fallow دياستعمال موجود  کېدځم ديالن کې (SCS-CN)حالت په  کېدځم

 . حالت لری لو وړتیا لری البته دغه ځمکه بی پوښهورکو (run off)زیات  چې

Row crop  وی کېږی نو زیاته برخه یی اورښت سره په تماس کېد قطار په شکل کښت  کې ديپه  

Small grain cropوی  کېوی سره نوخاوره داورښت سره کم په تماس  دي: دانباتات ډیرنژ  

 حالت ترمنځ رابطه  کېولژیودفعالیتونو او هایدر

 terracing ( ، )crop) ( contouring) , لکه  ږی کېسره  تر کې فعالیتونه ، زراعتی ساحو  دغه 

rotationچېحالت په دری ګروپو نو ویشل شوی  کې(   او د څاروی څرولو کنټرول ، هایدرلوژی 

حالت لری کله  (poor)ساحه (  کې)واښه لرونpasture .good,(  fair),( poorله ) ديعبارت 

یی پوښل  (1/2-3/4) چېکله   .زیاته برخه یی لوڅه وی اونیمایی څخه کمه یی پوښل شوی وی چې

  ديحالت  (fair)د   شوی وی

  (hydrologic soil group)خاوری ګروپ  کېهایدرولوژی

 ګروپونو وشیلی پوهانو خاوری په څلور (SCS)ه غټه پمانه اغیزمنوی د پدخاوری خاصیت دسطحی جریان مقدار 

A  ګروپ: داخاوره تر ټولوزیات داوبو جذب وړتیا لری مثالونه یی(deep)  شګه اوجغل ، 

B خاوری   کېګروپ: داوبو جذبید متوسط مقدار وړتیا لری مثال یی میده اونسبتا زیات قطرلرون 

C ديار وړتیا لری مثال یی نسبتا میده ترمیده خاوری پوری ګروپ: داوبو جذبیدو کم مقد  

D  ګروپ: داوبو جذ بیدو ډیړ کم مقدار وړتیا لری مثال یی(clay)  خاوره ده 

   antecedent moisture conditionرطوبت کېداورښت څخه مخ

 په دری ګروپو ویشل شوی  (AMC)او  ديبل مهم فکتور  (AMC) کېپه انتخاب   (CN)د

1.AMC  خاوره تقریبآ وچه وی  کېدغه حالت 

2.AMC  ديمتوسط حالت  کېدغه حالت  

3.AMC  خاوره تقریبآ مشبوع وی  کېدغه حالت 
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انتخاب شی  (CN)درست  چېلپاره  دياورښت په اساس شوی خو د کېورځو مخ (5)د ديدغه طبقه بن

 land)اویا هم    (treatment practice to hydrologic)د چېمختلف جدولونه استعمالیږی کوم 

use or cover cordite ) او(hydrologic soil group)    پوری اړه لری عمومآ د(CN)  او

(CN) فکتورنو تر منځ اړیکه د متوسط حالت لپاره انتخاب شوی  کېاغیزمن کوون 

میالن کوم زیات  کېه په دغه انټروال میالن څخه کم ساحو لپاره انتخاب شوی ځک (%5)جدول د  دوهم

کټګوریو   (5)څخه زیاتیږی بیا ساحی په  (%5)میالن یی د چېته نه ورکوی خو هغه ساحی  (CN)تغیر 

 ديویشل شوی 

I<1%                     Flat  

I =1-5%                slightly sloping  

I =5-10%              lightly sloping  

I = 10-20%           sleep  

I > 20%                 very sleep  

 

 اول جدول
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 دوهم جدول
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 د انتخاب مراحل (CN)دجدولونو په اساس د

 یی رسم کړی کېګروپ انتخاب کړی  اوپه نقشه  کېلومړی دخاوری هایدرولژی 

 (treatment land use)او(hydrologic condition) ته جدول دوهمنظراول او ديطبقه بن 

 وکړی

   بیا د اساسی(soil cover complex) کېپه نښه کړی اوحدودات ورته وټا  

  اساسی ساحی مساحت ته   نظر  کېپه پای(CN)   پیداکړی 

AMC Class 

کوم  چېلپاره  ديته ټاکل شوی و د (AMC II)نظر  چېپیداکړ  (CN)د اول اودوهم جدول له مخی مو 

(AMC)  نو موږ باید اورښت ریکاډ استعمال کړو ديصنف ډیر مناسب 

نه و  (II) دویم  (AMC)که دریم جدول په اساس  ديدریم جدول دویم او دریم کالم اوسط څلورم کالم جوړ

 .باید دڅلورم جدول سر برابر شی  (CN)نوبیا داول او دویم جدول څخه السته راغلی 

 

 

 دریم جدول
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 څلورم جدول

   (Estimating depth of direct  run off)   پیداکولد مستقیم جریان ژوروالی 

مستقیم جریان ژوروالی محاسبه کوالی شو او د په دوه طریقو د اخری انتخاب شو نو بیا  (CN) چېکله 

څخه مستقیم جریان پیداکوو  (CN)دلومړی جدول په اساس د  چېډول  کېسره کوالی شو اول په ګرافی

 وضع کوو. کې( معادله 4بیا یی په ) پیداکوو او (S)معادلی څخه د(5) دوهمه طریقه دفرمول پواسطه د 

 د واوری له امله رامنځته شوی جریان

ساحی په یونامعلوم ژوروالی واوری پوښلی وی نودهغی څخه رامنځته  کېدل داوبو نیونکېویلی  واوری د

 فکتورپواسطه اټکل کولی شو  (degree day Run off) کېدونکې
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دوڅخه السته کېدویلی  چې (mm/degree day) ديفکتورداوبو ژوروالی   (degree day run off)د

وی ورځی دی کېپه نتجه  چېضربیږی  کېراځی دغه فکتور په متوسط حرارت او دساحی په مساحت 

 دویلی شوی واوری جریان څخه السته راځی 

  کوی  پوری تغیر (mm/degree day 0.7)د   (degree day factor)د

 دسیالب اټکل اوکنټرول 

 دسیالب اندازه 

 ديدغیرعا چې ديجریان  کېدونکېرامنځته  ديدو څخه غیرعاکېسیالب داورښت یا دواوری دویلی 

 ږی کېرامنځته  کېخواصو په نتیجه  کېمیترولژی

 ږی یدیاو ساختمان یی په محفوظ ډول له ځانه تیرولی شی دډیزاین سیالب په نامه ی چېهغه اعظمی سیالب 

 ږی کېنیول   (reference)ره یودالندنی سیالبونو څخه منبع ډیزاین سیالب لپا

(S P F): Standard Project Flood: ب څخه کېتر کېاومترولوژی کېدو هایدرولوژیدیداډول سیالب دش

 ږی کېساحی خواص ضرور نیول  کېداوبه نیونپکې  ږی اوکېرامنځته 

(M P F): maximum probable Floodږی او کېګنل  کې: داسیالب ډیر ویجاړون(S P F) سیالب  ديد

 ته اړتیا لری  (Spill way)داسیالب بیا اضافی  دي (80%)

(P M P):  probable Maximum precipitation داسیالب دتاریخی اعظمی اورښت څخه په نظر :

 کوالی شودهغه اورښت دهایدروګراف څخه تر السه  چېږی کېنیولوسره رامنځته  کې

 داعظمی سیالب اټګل 

استفاده کوو خو  ورځنی دسطحی جریان لپاره چېداعظمی سیالب اټکل په ټولوهغو طریقو کوالی شو کوم 

 سربیره نورمیتودونه هم شته لکه  ديد

 تشخیص  کېدتیرو سیالبو فری 

  دسیالب فریکونسی مطالعه 

 تشخیص  کېفزی سیالبونو تیرو

اعظمی سیالب تشخیص کړو  چېپواسطه کوالی شوی  (affluxes)،ژوروالی ،دتیرو سیالبونو لیول 

لپاره دمانینګ ضریب دهغه خوړدخواصو  لږی دخوړکېب ښی سره وصلیږی اوپروفایل ورځنی تشدسیال

 ږیېکرمولی په مرسته سرعت او جریان محاسبه ول دمانینګ دفږی اوپه ساده ډکېنیولوسره پیدا کېپه پام 
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 کېدریم څپر

 تحلیل او څیړنه کېهايدرولوژي 1
د  مقدار کې کېپه دوهم څپر چېبه مونږ د سیالب اغظمی مقدار پیدا کوو. لکه څرنګه  کې کېپدي څپر

میتود چې د لویو اوبه  SCS-CNد پیدا کولو لپاره مختلف فرمولونه څخه یادونه وکړه نو اوس مونږ 

نیوونکو ساحو لپاره یو مناسب او پرمختللي میتود دي نو په همدي اساس مونږ هم ددي میتود څخه استفاده 

 کوو.

 د اوبه نیوونکي ساحي د خاوري نوعیت  1.1

د ساحي خاوري نوعیت چې د دي میتود اصلي  کېمو وویل چې په دي میتود  کې کېلکه په دوهم څپر

  Table-1او نور خواص په  ديد خاوري نوعیت نو د نموړي ساحي لپاره دي  مهمډیر  لويکېبنیاد تش

 شوي  کې ښودل(اول شکل ۸او )

 (اول شکل۸)     
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 (Land use)د اوبه نیوونکي ساحي د ځمکي استعمال يا  1.1

فکټور د ځمکي استعمال دي نو د  مهموویل چې د منحني په انتخاب کې یو لکه څرنکه چې مو مخکي 

 ( شکل کې ښودل شوي دی۲په ) نموړي اوبه نیوونکي ساحي د استعمال الندي ساحي نقشه

 ( شکل۲)          
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watershed characteristics River Now Hazarthe Summary of  :1Table  

weighted CN for sub basins 

Basin NO AMC type Area Sq km   soil type HSG CN 

1 

AMC II 

62.08 
15.16 X2mbg C 

71.5 
46.92 Q2a B 

2 20.2 
21.3 

X2mbg C 77 
1.68 

3 29.99 29.99 X2mbg C 70 

4 37.61 37.61 X2mbg C 77 

5 

AMC III 

44.42 44.42 X2mbg C 70 

6 61.6 
59.6 X2mbg C 

86 
2 Xgng B 

 

 (Time of concentration)تمرکز وخت يا  1.1

چې د سییالب اعظمي مقدار السته راوړو نو اړینه ده چې باید جریان د تمرکز وخت پیدا کړو  د دي لپاره

کړو.نو د تمرکز  وخت د پیدا کولو لپاره ځینې تر څو وکولې شو د سیالب اعظمي مقدار ترالسه  چې

د ساحي د شرایطو پوري  چې( جدول کې په تفصیل سره لیکل شوي ۲په )تجربوي فرمولونه موجود دي 

 اړه لري چې په الندي ډول تري یادونه کولې شو.

  List of methodologies of time of concentration estimationsTable 2: 

References Remark  Equation Name 

Abustan et al.(2008) 

Department of 
transport and main 

roads(2010) 
 

For big water shed  0.2-S0.1-Tc=58.5A 
Brans by 
Williams  

 For big water shed  
0.5-S0.333Tc=6.48(AL) 

 
Passini  

Dooge 
(1956);silveira 

(2005) 

Data of 10 rural basin 
)2948km-irland (145 

0.17-S0.41Tc=0.365A 

 
Dooge 

Johnston &cross 
(1949);Silveira 

(2005) 

Data of 19 rural basins 
-in the USA (64.8

)24206.1km 

0.25-S0.5Tc=0.4623L 
 

Johnston 

Temez (1978); Mata 
Lima et al (2007)  

Data of natural basin in 
Spain  

Tc=0.3(
𝐿

𝑆0.25)0.76 

 
Temez  

 ( جدول۲)
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MOTH(1988); 
ASDOT (1995) 

Specially 
recommended to rural 

basins 

Tc=0.605
𝐿

(100𝑆)0.2𝐴0.1 

  

Bransby 
wllinans 

Williams (1922); 
Fang et al (2008) 

Data of basins in India 
)2(A<129.5km 

Tc=
0.272𝐿𝐴0.4

𝐷𝑆0.2 

  
Williams 

Chow et 

al(1988); 
Sharifi & 
Hosseini 

(2011). 
 

Data of small 

mountain basins in 
the USA 

Tc=0.95(
𝐿3

𝐻
)0.305 

California 
curvets 
practice 
(CHPW) 

Haktanir & sezen 

(1990);fang et al 

(2008) 

Data of 10 basin 

in turkey  

(11-9867km2 ) 

Tc=0.7473L0.841 Haktanir & 
sezen 

Linsley(1977); 

Silveira (2005) 

Data of 25 rural 

basin in the USA 

(A≤12000km2) 

Tc=0.191L0.76S-0.19 Corps 
engineers 

Tc  (h)  =  time  of  concentration;  A  (Km²)  =  area  of  the  watershed ,D(km) = equivaleng diameter of the 

watershed H(m) = quota difference between the ends of main water li L (Km) = length of the main water line 

S(m/m) = mean steepness (ratio between the mean fall and the L length of the course) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Given Data Watershed over land flow Time of concentration: Table 3 

 

د نموړو فرعي اوبه نیوونکو دریم قدم کې د ساحي څخه د راخستل شوي مغلوماتو څخه په استفادي په 

جدول کې ځاي پر ځاي ( ۹)ساحو لپاره د تمرکز وخت السته راوړوچې په چې په الندي ډول په دریم 

 شوي دي

 

S(m/km) H(m) S=ft/mil H=ft 
S 

(m/m) 
D  A(km) 2A(Mil) L(ft) L(km) L(mil) 

Sab 
basin 

62.08 1293 331.5 4242.1 0.073 5.5 62.1 23.97 67562.32 20.6 12.8 1 

152.22 1437 803.7 4714.5 0.13 3.2 20.2 7.8 30971.12 9.5 5.87 2 

134.2 1883 708.2 6177.8 0.116 3.8 30 11.58 46059.7 14.03 8.72 3 

121.9 1675 643.3 5495.4 0.11 4.3 37.6 14.52 45102.9 13.74 8.55 4 

162.6 2610 858.7 8563 0.148 4.7 44.5 17.15 52653.1 16.04 9.98 5 

168.2 2159 888.2 7083.33 0.175 5.5 61.6 23.78 42106.2 12.9 7.98 6 
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نظرپورته تجربوي فرمولونو په اساس چې کوم د تمرکز وخت په الس راغي نو له همدي څخه په استفادي 

له منحي څخه را اخلو او د اورښت مقدار  IDFد هر فرعي اوبه نیوونکي ساحي لپاره د اورښت شدت د 

 کې 4ورڅخه پیدا کوو.په جدول نمبر

methodsSummary of time of concentration : 4 Table 

50 year 50 year 20 year 20 year 10 year 10 year 
Tc(2) Tc(1) basin 

P(mm) I(mm/hr) P(mm) I(mm/hr) P(mm) I(mm/hr) 

64.28 24.6 50.176 19.2 41.81 16 41 156.81 1 

53.65 29 53.3 28.8 35.15 19 93 111 2 

65.415 26.7 49 20 41.65 17 91 147 3 

66.11 26.2 49.46 19.6 42.14 16.7 146 151.4 4 

64.2 24.4 50.23 19.1 41.82 15.9 103 157.81 5 

62.4 26.1 46.84 19.6 39.8 16.65 194.6 143.4 6 

 

 

 بهیر السته راوړل سطحيد  1.1

اورښت د  چېلکه څرنګه چې د اورښت مقدار مو ترالسه  کړ  نو اوس همدي ارقامو  په  مټ غواړو 

میتود په   SCSدونکې سطحې بهیر مقدار پیدا کړو ددي بهیر د پیدا کولو لپاره مونږ د کېڅخه رامنځته 

و مهمیو د  منحني د انتخاب لپاره د ځمکې استعمال سطحي بهیر مرسته پر مخ ځو.په دي میتود کي د

کې ښودل شوي  5په جدول نمبر Land useچې زمونږ د څیړینې د ساحي  دي فکټورونو له جملي څخه

  دي.

Table 5: selected HSG based on land use and hydrologic condition 

 
Time of concentration (min.)    

Sab water shed      

Method
s 

Tc (min) A1 A2 A3 A4 A5 A6 

William
s 

Tc=
0.272𝐿𝐴0.4

𝐷𝑆0.2
 

63.4378
8 

67.2185
3 

 

93.927
2 

 

88.9687
3 

 

108.394
7 

 

86.7515
4 

 

Johnsto
n 

S0.5Tc=0.4623L
0.25- 

178.484
8 

141.9304 178.0856 178.5817 179.1552 153.6373 

Dooge 
S0.41Tc=0.365A

0.17- 
185.690

4 
106.2372 127.3692 141.0157 143.5395 159.5349 

Bransby 
Willians 

-S0.1-Tc=58.5A
0.2 

180.576
2 

151.8982 222.1515 214.942 232.5651 174.0616 

Ventura 
Tc=7.62(A/S)

0.5 
175.891

4 
87.42896 113.4919 133.3363 125.4171 145.23 

Average    
156.8

1 
111 147 151.4 157.81 143.4 

Tc1=overland time of concentration  

Tc2=channel flow time 

 



 
 

11 

 

NO 
land use(cover) 

hydrologic 
condition 

Hydrologic soil group 

A B C D 

1 Pasture Fair 49 69 79 84 

2 wood land Poor 45 66 77 83 

3 wood land Good 25 55 70 77 

4 wood land Poor 45 66 77 83 

5 wood land Good 25 55 70 77 

6 Pasture Poor 68 79 86 89 

 

River watershed characteristics Now HazarSummary of the  Table 6: 

weighted CN for sub basins 

Basin NO AMC type Area Sq km   soil type HSG CN 

1 

AMC II 

62.08 
15.16 X2mbg C 

71.5 
46.92 Q2a B 

2 20.2 
21.3 

X2mbg C 77 
1.68 

3 29.99 29.99 X2mbg C 70 

4 37.61 37.61 X2mbg C 77 

5 

AMC III 

44.42 44.42 X2mbg C 70 

6 61.6 
59.6 X2mbg C 

86 
2 Xgng B 

 

Table 7: initial losses 

Basin No CN S (mm) 

1 71.5 101.2447552 

2 77 75.87012987 

3 70 108.8571429 

4 77 75.87012987 

5 70 108.8571429 

6 86 41.34883721 

 

 

 SCS  لونو کمنحني میتود د غوښتنو د پوره کولو څخه ورسته او د دي میتود څخه په استفادي سره د لس

کې ځاي پر ( نمبر جدول ۱یدا کوو چې په )د فریکونسي درلودونکي اورښت څخه د سطحي بهیر مقدار پ

 ځاي شوي دي.
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Table 8: 

Direct Run-off depth for 10 years frequency 

Basin No P (mm) Tc (hr) I (mm/hr) R (mm) 

1 41.816 2.6135 16 3.787401 

2 35.15 1.85 19 4.163336 

3 41.65 2.45 17 3.069526 

4 42.1341 2.523 16.7 7.068406 

5 41.7057 2.623 15.9 3.085417 

6 39.7935 2.39 16.65 13.63676 

Table 9: 

Discharge for 10 years frequency 

Basin No R (mm) Area Tc (sec) Q (m^3/s) 

1 3.787401 62.08 9408.6 24.9901 

2 4.163336 20.2 6660 12.62754 

3 3.069526 29.99 8820 10.43708 

4 7.068406 37.61 9082.8 29.26881 

5 3.085417 44.42 9442.8 14.51415 

6 13.63676 61.6 8604 97.63184 

 189.4695 

 

Table 10: 

Direct Run-off depth for 20 years frequency 

Basin No P (mm) Tc (hr) I (mm/hr) R (mm) 

1 50.1792 2.6135 19.2 6.829196 

2 53.28 1.85 28.8 12.74009 

3 49 2.45 20 5.448001 

4 49.4508 2.523 19.6 10.66664 

5 50.0993 2.623 19.1 5.849533 

6 46.844 2.39 19.6 18.61755 

 

Table 11: 

Discharge for 20 years frequency 
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Basin No R (mm) Area Tc (sec) Q (m^3/s) 

1 6.829196 62.08 9408.6 45.06053 

2 12.74009 20.2 6660 38.6411 

3 5.448001 29.99 8820 18.52444 

4 10.66664 37.61 9082.8 44.16835 

5 5.849533 44.42 9442.8 27.51687 

6 18.61755 61.6 8604 133.2916 

 307.2029 

 

Table 12: 

Direct Run-off depth for 50 years frequency 

Basin No P (mm) Tc (hr) I (mm/hr) R (mm) 

1 64.2921 2.6135 24.6 13.35141 

2 53.65 1.85 29 12.94666 

3 65.415 2.45 26.7 12.49018 

4 66.1026 2.523 26.2 20.45541 

5 64.0012 2.623 24.4 11.80349 

6 62.379 2.39 26.1 30.67115 

 

Table 13: 

Discharge for 50 years frequency 

Basin No R (mm) Area Tc (sec) Q (m^3/s) 

1 13.35141 62.08 9408.6 88.09555 

2 12.94666 20.2 6660 39.26766 

3 12.49018 29.99 8820 42.46944 

4 20.45541 37.61 9082.8 84.70164 

5 11.80349 44.42 9442.8 55.52498 

6 30.67115 61.6 8604 219.5889 

 529.6482 
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لکه څرنګه چی پلونو لپاره ډیزاین الزم دی چی د پنځوسو کلونو بیرته راستنیدونکی اورښت لپاره ترسره 

 نو مونږ هم الزمه وګڼله چی نظر همدغه وخت ته هایدرو ګراف تشکیل کړ. شی

 د هایدروګراف جوړنی پروسیجر:

السته راوړو په دوهم قدم کی تمرکز وخت او دریم قدم کی د اعظمی جریان وخت   lag timeلمړی باید 

او څلورم په اعظمی وخت کی اعظمی جریان پیدا کوو، چی په ترتیب سره د الندی فرمولونو کی ښودل 

 شوی

 

 

 

 

الندی جدول کی د وخت او جریان نسبتونه دی چی د علماو لخوا جوړ شوي دی ثابت دی چی نظر همدی 

 ته بیا هایدرو ګراف تشکلیږی. 

time ratio (t/tp) discharge ratio (q/qp) time ratio (t/tp) discharge ratio (q/qp) 

0 0 1.5 0.68 

0.1 0.03 1.6 0.56 

0.2 0.1 1.7 0.46 

0.3 0.19 1.8 0.39 

0.4 0.31 1.9 0.33 

0.5 0.47 2 0.28 

0.6 0.66 2.2 0.207 

0.7 0.82 2.4 0.147 

0.8 0.93 2.6 0.107 

0.9 0.99 2.8 0.077 

1 1 3 0.055 

1.1 0.99 3.2 0.04 

1.2 0.93 3.4 0.029 

1.3 0.86 3.6 0.021 

1.4 0.78 3.8 0.021 

Length(ft) S (in) Y (%) T lag (hr) 

13091.46 3.227165 4 1.42 

Tp (hr) 1.6566 

qp (cms) 578.54 
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𝑡(ℎ𝑟) = (
𝑡

𝑡𝑝
) ∗ 𝑡𝑝 

𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = (
𝑞

𝑞𝑝
) ∗ 𝑞𝑝 

 پورتنی رابطو په اساس الندی جدول د جریان مقدار نظر وخت ته السته راغلی  

t(hr) discharge (cms) t(hr) discharge (cms) 

0.16566 17.3562 2.81622 266.1284 

0.33132 57.854 2.98188 225.6306 

0.49698 109.9226 3.14754 190.9182 

0.66264 179.3474 3.3132 161.9912 

0.8283 271.9138 3.64452 119.75778 

0.99396 381.8364 3.97584 85.04538 

1.15962 474.4028 4.30716 61.90378 

1.32528 538.0422 4.63848 44.54758 

1.49094 572.7546 4.9698 31.8197 

1.6566 578.54 5.30112 23.1416 

1.82226 572.7546 5.63244 16.77766 

1.98792 538.0422 5.96376 12.14934 

2.15358 497.5444 6.29508 12.14934 

2.31924 451.2612 6.6264 8.6781 

2.4849 393.4072 6.95772 6.36394 

2.65056 323.9824 7.28904 2.8927 
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 څلورم فصل

 هايدرولیکي ډيزاين 1
 دره هایدرولیکې ډیراین ترسره کوو ي څپرکي کې د السته راغلې سیالبونو په پام کې نیولو سپه د

ې په ساحه کې سرک قطع کوي نو اړینه لوپنموړي اوبالره چې د ش درولیکې ډیزاین په برخه کې مونږهای

ره ترس ډیزاین لپاره هایدرولکې  پلو چې د دي نو مونږ غواړورغول شې  پلده چې په دي برخه کې باید 

 .دفرمولونو په اساس تر سره کوو چې په الندي ډول دي  (Lacy) ډیراین د لیسیدغه کړو 

 

  

W:(lacy) فرمول په اساس السته راغلی اوبالری عرض 

B-  دوونکې اوبالري عرضکېلیسی د فرمول په اساس تر السه 

R-  په بهیر کې د لیسی د رژیم هایدرولیکې ژوروالې 

F-  سلټ فکټور دي 

S-  د اوبالري د بستر میالن دي 

50D-  لويکېتش %50 چېپه بستر کي د هغه موادو اندازه یا سایز 

 د لس کالو فريکونسي درلودونکې سیالب لپاره هايدرولیکي ډيراين  1.1

( ژوروالي پیدا Scouringکې د بستر د پریمینځنې یا )  (UP Streamپورته برخه یا ) پلپه اول قدم کې د 

 .کوو

د مقدار سره معکوسأ متناسب دي هغه د زیږوالي  چېفکټور  مهمپه هایدرولیک ډیزاین کې یو تر ټولو 

 د السته راوړلو لپاره د الندي رابطې څخه استفاده کوو. nدي چې د  nضریب 

 

 

5m)4n  3n  2n  1n  0n( n  

L ≥W→R=1, 11(
𝑄

𝑓
)

1

3 

L ≥W→R=1, 11(
𝑞2

𝑓
)

1

3 

L: موجوده اوبالری عرض 
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0n- قیمت یا  اساسيBase Value  د الندي تجربوي  چې ستر د موادو د سایز پوري اړه لريد ب چېده کوم

  .فرمول په اساس یی هم پیدا کولې شو

(m)50d             0.16667
50d*= 0.038 0n 

n=0,038*(0,035)
1

6=0,0217 

1n:) Additive value due irregularity( (12*5) نظر  چېبدلون شته  کېنظر ساحی ته په عرضی مقطع

(chow)  انتخاب شوی  (0,007)چدول ته ددغی لپاره قیمت 

2n:(degree of irregularity)  د مقطع تغیرات دوسره زیات نشته نو  کېپه پالن(chow) 12)-(5  جدول

 ټاکل شوی  (0,005)قیمت یی  چېحالت لری  (srnoith)ته 

3n: )value due to obstructions Additive(  لوی او وړی  کېپه مجرا  مشاهداتو تهنظر ساحی

جدول ته  (chow) (1-4)لری نو نظر د حالت (appreciable)ته  دينظر  چېپه زیاته اندازه شته تیږی 

  ټاکل شوی  دي (0,03)قیمت یی 

4n:(vegetation)  ږی او صفر نیول کېامله د پامه غورځول  دينباتات نشته نو له هم کېد مجرا په سر

 ږی کې

5m:(meandering)د :index)  Sinuosity(  ًقیمت یی  کېحالت  دينوپه هم دي (1,04)قیمت تقریبا

 نیسو (1,1)

نیولو سره عمومی د مانینګ دزیږوالی ضریب ددغه معادلی  کېاوس په اوسط ډول د ټولو فکتورنو په پام 

 پواسطه پیداکوو.

+n)m53+n2+n1+n0N=(n  

N=(0,0217+0,007+0,005+0,03+0)*1,1=0,07 

N=0,07 

د ماننګ د زیږوالي د ضریب د پیداکولو څخه ورسته اوس د ګورو چې د لس کلونو فریکونسي درلودونکې 

ناستل راممنځته کوي که ددي کېسیالب د موجوده اوالري په عرض کې د موادو پریمینځنه او د موادو 

 حالت د معلومولو لپاره الندي عملي سرته رسوو.
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 جدول  (4-1) 
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 ( کې د پرمینځني محاسبهUP Streamپه پورتني برخه یا ) پلد 

 

=55muB 

Q = 189.5  

= 35mm 50D 

n = 0.07 

 

 q = 
𝑄

𝐵
 = 

189,5

55
 = 3,445

𝑚3

𝑠𝑒𝑐

𝑚

 

F = 1,76√𝑑50 = 1,76√35 = 10,41 

R = 1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3  = 1, 34(
3,4452

10,41
)

1

3 = 1,4m 

Y = (
𝑄∗𝑛

𝐵∗√𝑠
)

3

5 = (
189,5∗0,07

55∗√0,05
)

3

5 = 1,05m 

V = 
𝑄

𝐴
 = 

189,5

55
 = 3,28

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

Vc = 6, 36(𝑅)
1

6*(𝑑5)
1

3 = 6, 36(1,05)
1

6*(0,035)
1

3 = 2, 1
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

دموادو  کېپه بستر  چېمعنا  ديبستر وایي پ ديبستر ته ژون کېیدو په صورت یڅخه لو (V>Vc) چېکله 

 پریمینځنه منځته راځی  کېدنه یاپه بستر کېبیځایه 

 Vc دځانه مقاومت کېدلو په مقابل کېدبیځایه  چېموجوده مواد چې: کریټیکل سرعت یا هغه سرعت کوم 

 ښودلی شی 

V>Vc →Live bead contraction scouring occrar 

0,1m = 1,05-}(
65,5

55
)0,69*

189.5

189,5
)

6

71,05{( =1y-}(
𝑊1

𝑊2
)𝑘*

𝑄1

𝑄2
)

6

7{(1y = sy 

Ds = X*R-Y = 2*1,4-1,05 = 1,75m 

 

W=4,75√𝑄= W=4,75√189,5=65,5 

W=65,5m 

B <W-----→R=1, 11(
𝑞2

𝑓
)

1

3 

 

 شعأد لیسي د رژیم هایدرولیکې 

 سرعت پیداکوو.د بهیر اوس 

 

 نارمل ژوروالي

 محاسبه تر سره کوو. (general scouring)اوس 
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 ( کې د پرمینځني محاسبهDO/Streamپه الندنې برخه یا ) پلد 

 

m= 38.8uB 

Q = 189.5  

= 35mm 50D 

n = 0.07 

   

F = 1,76√𝑑50 = 1,76√35 = 10,41 

R = 1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3  = 1, 34(
52

10,41
)

1

3
= 1,8m  

Y= ( 𝑄∗𝑛
𝐵∗√𝑠)

3
5= (

189,5∗0,7

38,8∗√0,05
)

3

5 = 1,29m  

V = 
𝑄 
𝐴

= 
𝑄

𝐵∗𝑦
=

189,5

38,8∗1,29
=3, 78

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

Vc=6, 36(𝑅)
1

6*(𝑑5)
1

3=6, 36(1,29)
1

6*(0,035)
1

3=2, 17 

دموادو  ېکپه بستر  چېمعنا  ديبستر وایي پ ديبستر ته ژون کېیدو په صورت یڅخه لو (V>Vc) چېکله  

 پریمینځنه منځته راځی  کېدنه یاپه بستر کېبیځایه 

Vc دځانه مقاومت کېدلو په مقابل کېدبیځایه  چېموجوده مواد چې: کریټیکل سرعت یا هغه سرعت کوم 

 ښودلی شی 

V=3,78m/sec 

=2,17m/secCV 

V>Vc→Live bead contraction scouring occur 

1,05=0,457m-}(
65,5

38,8
)0,69*

189.5

189,5
)

6

71,05{( =1y-}(
𝑊1

𝑊2
)𝑘*

𝑄1

𝑄2
)

6

7{(1Ys=y 

Ds=X*R-Y=2*1,8-1.29=2,3m  

W=4,75√𝑄= W=4,75√189,5=65,4 

W=65,4m 

R = 1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3 

Y= 
𝑄
𝐵 = 

189,5

38
 = 5

𝑚3

𝑠𝑒𝑐

𝑚

 

 د لیسي د رژیم هایدرولیکې شعأ

 اوس سرعت پیداکوو.

 

 نارمل ژوروالي

محاسبه  (general scouring)اوس 

 تر سره کوو.
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 کالو فريکونسي درلودونکې سیالب لپاره هايدرولیکي ډيراين د شل 1.1

ژوروالې په زیاتیدو سره لکه څرنګه چې د مقدار زیاتیدو سره د بهیر ژوروالې هم زیاتیږي او د او بهیر د 

 لپکوي د بستر د مواد په پریمنځنه باندي نو ددي لپاره چې  ت هم زیاتیږي او سرعت مستقیماُ اغیزهسرع

انجینري ساختمان دي نو اړینه ده چې باید د زیاتي فریکونسی لرونکي لرونکې سیالبو په نظر کي یو غټ 

  نیولو سره ورته ډیزاین ترسره شې

 ( کې د پرمینځني محاسبهUP Streamبرخه یا ) په پورتني پلد 

 

Q = 307.2 
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

= 35mm 50D 

n = 0.07 

 55m =uB 

  

R=1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3 =1, 34(
5,5852

10,41
)

1

3=1,93m 

Y=(
𝑄∗𝑛

𝐵∗√𝑠
)

3

5=(
307,2∗0,07

55∗√0,05
)

3

5= 1,m 

V=
𝑄

𝐴
=

𝑄

𝐵∗𝑦
=

307,2

55∗1,93
= 2,9

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

Vc=6, 36(𝑅)
1

6*(𝑑5)
1

3=6, 36(1,93)
1

6*(0,035)
1

3=2, 32
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 کېپه بستر  چېمعنا  ديبستر وایي پ ديبستر ته ژون کېیدو په صورت یڅخه لو (V>Vc) چېکله 

 پریمینځنه منځته راځی  کېدنه یاپه بستر کېدموادو بیځایه 

V>Vc→Live bead contraction scouring occur 

0,46m = 1,4 -} (
83,25

55
)0,69*

307,2

307,2
) 

6

7,4(= 11y – }
𝑄1

𝑄2
)

6

7 ∗ (
𝑊1

𝑊2
)

𝑘
{(1y = Ys =s  Y 

 محاسبه تر سره کوو. (general scouring)اوس 

Ds = X * R – Y = 2*1,93 - 1,4 = 2,46m 

W=4,75√𝑄= 4,75√307,2=83,25 

B <W→R=1, 11(
𝑞2

𝑓
)

1

3 

q = 
𝑄

𝑏
 =

307,2

55
=5,585

𝑚3

𝑠𝑒𝑐

𝑚

 

f=1,76√𝑑50=1,76√35=10,41 
 

 اوس نارمل ژوروالی پیداکوو.

 

 سرعت پیداکوو.د بهیر اوس 
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 ( کې د پرمینځني محاسبهDO/Streamپه الندنې برخه یا ) پلد 

 

Q = 307.2 
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

 m38.8  =uB 

= 35mm 50D 

n = 0.07 

 

   

R=1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3 =1, 34(
7,922

10,41
)

1

3=2,44m 

Y=(
𝑄∗𝑛

𝐵∗√𝑠
)

3

5=(
307,2∗0,07

38,8∗√0,05
)

3

5=1,724m   

V=
𝑄

𝐴
=

𝑄

𝐵∗𝑦
=

307,2

38,8∗1,72
=4,6

𝑚

𝑠𝑒𝑐 
 

Vc=6, 36(𝑅)
1

6*(𝑑5)
1

3=6, 36(2,44)
1

6*(0,035)
1

3=2,41
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 ېکپه بستر  چېمعنا  ديبستر وایي پ ديبستر ته ژون کېلویدو په صورت یڅخه  (V>Vc) چېکله  

 پریمینځنه منځته راځی  کېدنه یاپه بستر کېدموادو بیځایه 

Vc دځانه مقاومت  کېدلو په مقابل کېبیځایه  دو موجوده مواد چې: کریټیکل سرعت یا هغه سرعت کوم

 ښودلی شی 

V=4,6m/sec 

=2,41m/secCV 

V>Vc→Live bead contraction scouring occrar 

1,72=1,193-}(
83,25

38,8
)0,69*

307,2

307,2
)

6

71,72{( =1y-}(
𝑊1

𝑊2
)𝑘*

𝑄1

𝑄2
)

6

7{(1Ys=y 

Ds=X*R-Y=2*2,44-1.72=2,3m  

W=4,75√𝑄= W=4,75√307,2=83,25 

W=83,25m 

q=
𝑄

𝐵
=

307,2

38,8
=7,92

𝑚3

𝑠𝑒𝑐

𝑚

 

f=1,76√𝑑50=1,76√35=10,41 

 

 اوس نارمل ژوروالی پیداکوو.

 

محاسبه تر سره  (general scouring)اوس 

 کوو.
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 کالو فريکونسي درلودونکې سیالب لپاره هايدرولیکي ډيراين  پنځوس د  1.1

ددي لپاره چې پل یو غټ انجینري ساختمان دي نو اړینه ده چې باید د زیاتي فریکونسی لرونکي لرونکې 

کلونو څخه د زیات  50د پل لپاره باید کم ترکمه د  سیالبو په نظر کي نیولو سره ورته ډیزاین ترسره شې

 بو باید و څیړل شې.فریکونسې سیال

 ( کې د پرمینځني محاسبهUP Streamپه پورتني برخه یا ) پلد 

Q = 529.6 

= 55mu B 

= 35mm 50D 

n = 0.07 

 

 

R = 1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3 = 1, 34(
9,6292

10,41
)

1

3 = 2,78m 

 اوس نارمل ژوروالی پیداکوو.

Y = (
𝑄∗𝑛

𝐵∗√𝑠
)

3

5 = (
529,6∗0,07

55∗√0,05
)

3

5 = 1,94m 

 اوس سرعت پیداکوو.

V = 
𝑄

𝐴 
= 

𝑄

𝐵∗𝑦
 = 

529,6

55∗1,94
 = 4,96

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

Vc = 6, 36(𝑅)
1

6*(𝑑5)
1

3 = 6, 36(2,78)
1

6*(0,035)
1

3 = 2.47
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

V>Vc→Live bead contraction scouring occrar 

m1,176 = 491, - }(
109,3

55
)0,69*

529,6

529,6
)

6

74(91, = 1y - }
𝑄1

𝑄2
)

6

7 ∗ (
𝑊1

𝑊2
)

𝑘
{(1y = Ys 

 محاسبه تر سره کوو. (general scouring)اوس 

Ds = X * R – Y = 2 * 2,78 - 1,94 = 3,62m 

 

W = 4,75 √𝑄 =  4,75√529,6 = 109,3m 

B <W→R= 1, 11(
𝑞2

𝑓
)

1

3 

q = 
𝑄

𝐵
 = 

529,6

55
 = 9,629

𝑚3

𝑠𝑒𝑐

𝑚

 

f = 1,76√𝑑50 = 1,76√35 = 10,41 
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 پرمینځني محاسبه( کې د D/Streamپه الندنې برخه یا ) پلد 

Q = 529.6 

m= 38.8 u B 

= 35mm 50D 

n = 0.07 

 

  

R = 1, 34(
𝑞2

𝑓
)

1

3 = 1, 34(
13,642

10,41
)

1

3 = 3.5 m 

 اوس نارمل ژوروالی پیداکوو.

Y = (
𝑄∗𝑛

𝐵∗√𝑠
)

3

5 = (
529,6∗0,07

38,8∗√0,05
)

3

5 = 2,39m 

 اوس سرعت پیداکوو.

V = 
𝑄

𝐴
 = 

𝑄

𝐵∗𝑦
 = 

529,6

38,8∗2,39
 = 5, 71

𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 اوس 

Vc = 6, 36 (𝑅)
1

6* (𝑑5)
1

3 = 6, 36(1,756)
1

6*(0,035)
1

3 = 2,285 
𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

و معنا چی په بستر کی دمواد ديبستر وایي پ ديیدو په صورت کی بستر ته ژونیڅخه لو (V>Vc)کله چی  

 بیځایه کیدنه یاپه بستر کی پریمینځنه منځته راځی 

Vc کریټیکل سرعت یا هغه سرعت کوم چی موجوده موادچی دبیځایه کیدلو په مقابل کی دځانه مقاومت :

 ښودلی شی 

=2,285m/secCV                       m/secV=5,71 

V>Vc→Live bead contraction scouring occrar 

4,883 =2,39  – }(
109,3

38,8
)0,69 * 

529,6

529,6
)

6

7{(2,39  = 1y - }(
𝑊1

𝑊2
)𝑘 *

𝑄1

𝑄2
) 

6

7 {( 1y = Ys 

Ds= X * R – Y = 2 * 1,756 – 2,39 = 2,3m 

W = 4,75√𝑄 =4,75√529,6 = 109,3 m 

W =109,3m 

f = 1,76√𝑑50 = 1,76√35 = 10,41 

q =
𝑄

 𝐵 
= 

529,6

38,8
 = 13 , 64 

𝑚3

𝑠𝑒𝑐

𝑚

 

 محاسبه تر سره کوو. (general scouring)اوس 
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 وړاندیزونه

ساده والی او دقت له  میتود SCSاو پراخو ساحو د سطحی جریان د پیدا  کولو لپاره  غیر ښاری د  .1

 زیات موثر دی مخی

 څخه  استفاده وشی  HEC-HMSاو   GISد اوبه نیونکی ساحی د نمونه کولو کی باید  .1

د هزارناو خوړ په مسیر کی باید ټول هایدرولیکی  ساختمانونه نظر ترسره شوی هایدرولوژی او  .1

 درولیک ډیزاین ته جوړ شیهای

څرنګه چی نموړی خوړ د جریان رژیم تقریبا په ټول مسیر کی بحرانی دی نو باید د مینځنی او  .1

 تخریب څخه مخنیوی لپاره د سیندونو اداره کولو میتودونو څخه کار واخیستل شی

ی ساحلکه څرنګه چی نموړی خوړ کی شدید سیالبونه راځی چی اصلی المل یی د اوبه نیوونکی  .1

 نه مدیریت دی چی باید وشی

دا چی په سیمه کی شته پل په برخه کی د جریان تیرولو لپاره کافی عرض نشته  نو باید د پل  .1

 اوږدوالی پراخه شی
 د دقیقو مطالعاتو لپاره باید په ساحه کی اورښت سنجونه نصب شی او دهغی په اساس باید مطالعه ترسره شی. .1

 

1. Modeling casistercy for small and large watershed ken Mackenzie and James 

c.y Goo 

2. Assessment of Us-CSC method for etiolating design flood A_A Hoisin, DH 

pilgrim and G.W Tetrarch 

3. Application of curve number method for estimating of reunat potential in GIS 

a Quniranmeat jshtigaq   Ahmad .vivek verma. And mukesh kumar 

4. Estimation on time of concentration of over bad flow in watershed  

Isabel Kaufmann to Almeida .Alaska, kantmann 
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