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 چكيده

براي شبيه سازي رفتارخاك هاي مختلف با ويژگي هاي متفاوت از نظر بافت، پوشش گياهي، شيب در مقابل بارش هايي با شدت و زمان 
يه سازهاي باران در عرصه حوزه هاي آبخيز و آزمايشگاه ها، با عنايت به عدم وجود اطالعات كافي ضروري  مي هاي تداوم مورد نظر، استفاده از شب

هزينه  باشد. زيرا به طور كلي امكان دستيابي به نتايج مورد نظر در شرايط طبيعي به ويژه از ديدگاه رخداد بارش هاي جوي، دشوار، وقت بر و پر
ي بررسي تغييرات مقدار تلفات اوليه بارندگي با در نظر گرفتن تاثير متغيرهاي مورد نظر شامل: شيب، تراكم پوشش در اين تحقيق برامي باشد. 

ساله حوزه  5گياهي، بافت خاك و رطوبت خاك از يك دستگاه شبيه ساز باران استفاده شده است. براي انجام آزمايشات، بارندگي با دوره بازگشت 
كرت آزمايشي در اراضي مرتعي حوزه آبخيز طالقان، شبيه سازي و مقدار تلفات اوليه اندازه گيري شد.  72دقيقه در  30تحقيق با زمان تداوم 

براساس نتايج بدست آمده، ماتريس همبستگي كه مويد تفسير چشمي نمودارهاي پراكنش حاصل از متغيرهاي مستقل و وابسته مورد مطالعه مي 
لفات اوليه به ترتيب اهميت درصد تراكم پوشش گياهي، در صد رطوبت خاك، در صد رس، درصد شن، درصد باشد، متغيرهاي موثر در مقدار ت

 سيلت و در صد شيب مي باشند. همچنين رابطه رگرسيوني براي پيش بيني ميزان تلفات اوليه در شرايط مختلف از نظر تغييرات متغيرهاي مستقل
 موجود تهيه و ارائه شده است. 

 تراكم پوشش گياهي، تلفات اوليه بارندگي، دستگاه شبيه ساز باران ، رطوبت خاك، رواناب، شيب :يديواژه هاي كل
 

 
 

 مقدمه
رواناب سطحي بخشي از بارندگي است كه پس از تبخير،گيرش،نگاهداشت سطحي و نفوذ در سطح زمين جاري ميشود و در نهايت از 

وارد آمدن خسارات جاني و مالي در مراكز تجميع و تبديل رواناب به سيالب، ضمن  طريق رودخانه هاي اصلي از حوزه خارج مي گردد. با
ضمن هدر رفت منابع  ،حوزه ها خاك حاصلخيز سطحيميزان  قابل توجهي از با شستشو و انتقال  هر رويداد بارش درصنعتي،شهري و روستايي ،

منجر به  تواند نه تنها مي تلفات اوليه بارندگي. برآورد دقيق مي يابدكاهش راندمان توليد در ارضي كشاورزي و مرتعي زيستي ارزشمند ، 
برآوردهاي دقيق سيالب طراحي و كاهش هزينه هاي ايمن سازي و خسارت سيل شود بلكه در استفاده بهينه و مديريت نزوالت جوي و مسائل 

 ئز اهميت است.ازيست محيطي نيز ح
ز قبيل: نفوذپذيري خاك، شدت بارندگي، شيب ، شرايط رطوبتي پيشين خاك، كاربري اراضي، به عوامل گوناگوني ا تلفات اوليه بارندگي

 ،در خاك هاي مختلف با لحاظ عوامل تاثير گذار مذكورتلفات اوليه بارندگي  مقداراطالع از با ش گياهي و بافت خاك بستگي دارد. نوع و تراكم پوش
از نزوالت جوي  ينهخسارات سيل و فرسايش، كنترل فرسايش تشديد شونده و استفاده بهمي توان براي كاهش حجم سيالب ها، كاهش هزينه 

 برنامه ريزي نمود.
ار آب شنشان داده است كه اگر درصد رطوبت اوليه خاك از حد معيني تجاوز كند، باعث كاهش فمطالعات در بدفورد شاير انگلستان            

رطوبت  .]9[ا به صفر مي رساند. در نتيجه آن آب در سطح خاك به صورت ماندابي باقي مي ماندمنفذي در اليه سطحي خاك مي شود و آن ر
موجود در خاك قبل از بارندگي در كاهش واكنش به فرسايش موثر است و چسبندگي در رس موجب ميشود كه توليد رسوب در اراضي رسي در 

در چهار حوزه در آريزوناي آمريكا با شبيه سازي رواناب گروهي از محققين  .]5[ برسد فصل تابستان به كمتر از نصف مقدار رسوب در مارن ها
تابعي از متوسط بافت خاك هر حوزه است و خاك هاي رسي و  شني به ترتيب كمترين و باالترين  تلفات اوليه بارندگيروزانه مشاهده كردند كه 

 .]7[د اي جنوب غربي آمريكا مقدار رطوبت خاك اثر مهمي در توليد رواناب داررا دارند و نتيجه گرفتند كه در حوزه ه تلفات اوليه بارندگي
 .]4[د فرسايش خاك و هرزآب در تشكيالت مارني مقدار زيادي به شدت بارندگي و در صد رطوبت موجود در خاك قبل از بارندگي بستگي دار

،مواد آلي و در صد سيلت خاك ها رطوبت اوليه خاك ناميز از اشياختالف مربوط به هرزآب و رسوب در خاك هاي جنگلي و مرتعي مي تواند ن
اختالف توليد رواناب در دو وضعيت رطوبتي خشك و مرطوب بسيار زياد بوده و در خاك هاي مرطوب بالفاصله پس از دقايق اوليه  .]12[(باشد

ن رطوبت ابه ميز تلفات اوليه بارندگيميزان ازي شده مي رسد. به نزديك نقطه اوج خود در طول بارش شبيه س تلفات اوليه بارندگيميزان بارندگي 
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افزايش .]2و  1[بيشتر مي شود تلفات اوليه بارندگيميزان اوليه بستگي دارد و هر چه رطوبت اوليه خاك بيشتر باشد سرعت نفوذ كاش يافته و 
طق نيمه خشك تشكيل اوذ ناپذير شدن خاك هاي نا پايدار در منمي دهد. از داليل نف  به ميزان كمي رواناب را كاهشدر خاك هاي ناپايدار شيب 

 سله سطحي نفوذ ناپذير در طول بارش است. در ضمن افزايش شيب منجر به فرسايش و برداشته شدن سله و در نتيجه افزايش ميزان نفوذ پذيري
شده و به همان نسبت ميزان فرسايش و ش تلفات اوليه و كاهشيب زمين باعث تسريع جريان آب .]13[ شود و كاهش رواناب مي ندگي)(تلفات بار

كرت   20در تحقيقي با استفاده از يك دستگاه شبيه ساز باران  قابل حمل با آزمايش بر روي گروهي از محققين .]8[ ابديرواناب افزايش مي 
تلفات ، نتيجه گرفتند كه ا شدت و مدت متفاوتآزمايشي، با بررسي تاثير درصد شيب، نوع خاك و در صد تراكم پوشش گياهي  در بارش هايي ب

با استفاده از يك  يك بررسي صحراييدر .]3[بيشترين همبستگي را با ارتفاع بارش و كمترين همبستگي را با در صد شيب دارد اوليه بارندگي
شيب هاي مختلف اندازه  و  شرايط رطوبتي در خاك هايي با كاربري زراعي و مرتعي و دردستگاه شبيه ساز باران قابل حمل، زمان شروع رواناب 

مي يابد. به صورت يكنخواخت كاهش  و مقدار تلفات اوليه نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه با افزايش شيب زمان شروع رواناب گيري شد.
% 35% به 25ك و مرطوب با افزايش شيب از در اراضي با كاربري مرتع  بر خالف نتيجه آزمايشات انجام شده در اراضي زراعي در هر دو شرايط خش

 .]2[زمان شروع رواناب نيز افزايش يافته است
 
 

  مواد و روش ها

 كرت هاي آزمايشي و  ويژگي هاي عمومي منطقه تحقيق -1

  مهم  هاي زير حوزهاز   يكياين حوزه برنامه ريزي و انجام گرديد.   آبخيز طالقان  حوزهآزمايشات پيش بيني شده بر اساس اهداف تحقيق در 
  واقع  از شهر تهران  كيلومتري 100  در فاصله و  شرقي  شمال  البرز  در بخش  هاي كوه  رشته  جنوبي در دامنهو رود  آبخيز سفيدرود بشمار مي  حوزه
آبخيز   حوزه  به  و از غرب  آبخيز كرج  ازحوزه  بخشي  به  آباد و از شرق و صمغ  زياران  به  ، از جنوب آبخيزالموت  حوزه  به  از شمال  حوزه  . اين است شده

 51ْ  1َ 16ً و 50ْ 21َ  جغرافياي دو طول  و بين شمالي 36ْ 23َ 37 و ً  36ْ 31َ 5ً  جغرافيايي  دو عرض  بين  حوزه  اين .گردد شاهرود محدود مي
 1135وسعت حوزه آبخيز طالقان در حدود  .باشد مي  كوهستاني  هاي حوزه ءجز متر متوسط بارندگي در سال  ميلي 591با  و  گرديده  واقع  قيشر

 . )1(شكل  كيلومتر مربع مي باشد
 

 
 ) موقيت حوزه آبخيز طالقان1شكل (

 
با توجه به ويژگي هاي تعيين شده براي محل انجام آزمايش ها ي صحرايي در روش تحقيق، با استفاده از نقشه هاي رقومي خاك، شـيب و  

ش گياهي حوزه، نقشه اوليه مناطق مناسب از نظر ويژگي هاي مذكور در ارضي مرتعي حوزه تعيين گرديد. موقعيت كرت هـاي آزمايشـي   تراكم پوش
تعـداد   در ارضي مرتعي حوزه تحقيق با استفاده از نقشه اوليه به نحوي تعيين گرديد كه ضمن به وجود آوردن شرايط الزم براي انجام آزمايش ها بـه 

شده، تغييرات ويژگي هاي موردنظر در آنها بر اساس روش تحقيق فراهم گردد. كرت ها آزمايشي از نظر متغيرهاي مستقل مورد بررسـي  پيش بيني 
 داراي شرايط زير بوده اند:
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 ) درصد قرار داشتند،20-30) و (12-20كرت هاي آزمايشي از نظر شيب، در دامنه هايي با شيب ( -1
-49) و (9-24هاي آزمايشي در ارضي مرتعي با تراكم پوشش گياهي فقير و متوسط به ترتيـب بـا (   از نظر تراكم پوشش گياهي، كرت -2

 ) درصد تراكم پوشش گياهي انتخاب گرديدند،24
از نظـر   2و  1موقعيت كرت هاي آزمايشي در حوزه تحقيق به نحوي تعيين گرديدند كه ضمن رعايت ويژگي هاي ذكر شده در بندهاي  -3

 يع متوازني در خاك هايي  با بافت سبك، متوسط و سنگين باشند.پراكنش داراي توز
و تلفـات  كرت با ويژگي هاي مذكور دستگاه شبيه ساز باران مستقر گرديد. در هر آزمايش متغيرهاي مستقل موردنظر و مقدار روانـاب   73در 

 در فرم هاي تهيه شده ثبت گرديدند. مورد نظر بارندگي شدت ناشي از اوليه 
 

  ژگي هاي دستگاه شبيه ساز بارانوي -2

سانتي متر بـا بـا پايـه هـاي      120×89باران ساز مورد استفاده از نوع باران سازهاي غير فشاري قابل حمل از جنس پلكسي گالس به ابعاد 
ليتر قادر به توليد بارش بـا   6/51متر قابليت استقرار در شيب هاي مختلف را دارد. اين شبيه ساز با حجم مخزن  5/1قابل تنظيم  با ارتفاع حداقل 

ميلي متر در ساعت با زمان تدام هاي مختلف مي باشد. ضمنا بـراي پـيش گيـري از سـقوط قطـرات بـارش         80تا حداكثر   10شدت هاي حداقل
قطره چكان هـا سـطح   توليدي به يك نقطه از پالت آزمايش يك موتور در چهار چوب فلزي دستگاه به نحوي تعبيه شده است كه با توجه به فاصله 

ريزش قطرات باران را در داخل فريم فلزي به نحوي حركت مي دهد كه ضمن پيش گيري از برخورد قطرات به يك نقطه، ريزش قطرات به صـورت  
ي كننـد. صـفحه   مـ        كامال يكنواختي انجام گيرد. قطرات باران بدون سرعت اوليه از قطره چكان ها جدا شده و بر اثر نيروي ثقل آزادانه سـقوط 

 ) نماي عمومي دستگاه شبيه ساز باران مورد استفاده را نشان مي دهد.2شكل (عدد قطره چكان تشكيل شده است.  216ريزش باران از 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

در سـطح فوقـاني    در بدنه دستگاه لوله اي از جنس پلكسي گالس به نحوي تعبيه شده است كه يك سر آن(ورودي) با در پوشي پالستيكي
دقت ايفا  مخزن بااليي دستگاه و انتهاي لوله در كف سطح فوقاني مخزن پائين قرار دارد، و نقش شروع و تنظيم كننده در باران ساز را به خوبي و با

صـورت تـراز دقيـق آن در    مي كند. بعد از پركردن مخازن بااليي و پائيني، از طريق محل ريزش آب تعبيه شده و تخليه هواي داخل دستگاه كه در 
هنگام پر نمودن مخازن صورت مي گيرد، شير دريچه ورود آب و تخليه هوا و همچنين درب لولـه تنظـيم بـراي جلـوگيري از تخليـه مخـازن بايـد        

م در ارتفـاع تعيـين   بالفاصله بسته شوند، در اين صورت بعد از چند لحظه هيچ قطره آبي از قطره چكان ها خارج نمي شود. با قرار دادن لولـه تنظـي  
 شده براي شدت بارش مورد نظر و با برداشتن درپوش لوله، بارش آغاز خواهد گرديد. 

دقيقه با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران مذكور در كرت هايي  30ميلي متر در ساعت با زمان تداوم  5/24در اين تحقيق بارش با شدت 
تلف با رطوبت هاي متفاوت در مناطق مختلف حوزه آبخيز طالقان، ايجاد گرديد. در طول و پايان هـر  سانتي متر در شيب هاي مخ125×95به ابعاد 

 آزمايش انجام شده، اندازه گيري و تعيين شد. 72آزمايش ميزان تلفات اوليه بارندگي براي 

) نماي عمومي دستگاه شبيه ساز باران2شكل (  
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 تجزيه و تحليل آماري داده ها -3

هر يك از متغيرهاي در صد شيب، درصد تراكم پوشش گياهي،  درصد شن، درصد رس، در اين تحقيق، به منظور تعيين درجه و نوع ارتباط         
در  تلفات اوليه بارندگيميزان و ارائه رابطه بين متغير هاي وابسته مورد نظر با   تلفات اوليه بارندگي درصد سيلت و در صد رطوبت خاك با ميزان

استفاده شده است. در اين نرم   SPSSروش رگرسيون چند متغيره و نرم افزار  ميلي متر در ساعت، از ماتريس همبستگي و 5/24شدت بارش 
گيري  افزار امكان استفاده از روش هاي مختلف رگرسيون چند متغيره وجود دارد. براي بررسي رابطه رگرسيوني بين متغير تابع و متغيرهاي اندازه

0Fشده، از روش هاي قدم به قدم

مدل مناسب از بين مدل هاي به دست آمده، از اطالعات ارائه شده در جدول  استفاده شده است. براي گزينش 1
 و جدول ضرايب رگرسيون بين متغيرهاي مستقل و وابسته مورد نظر استفاده شده است. ANOVAمربوط به آماره هاي توصيفي مدل ، جدول 

 
  نتايج   
 تلفات اوليه بارندگيبررسي تاثير متغيرها بر روي ميزان   -1

به منظور  تلفات اوليه بارندگيودار پراكنش متغيرهاي مستقل( بافت خاك، شيب، تراكم پوشش گياهي و ميزان رطوبت خاك) با ميزان نم
براي تعيين درجه و نوع ارتباط هر يك ميلي متر در ساعت تهيه و مورد بررسي قرار گرفت.  5/24بررسي درجه و نوع ارتباط آنها براي شدت بارش 

) ارائه گرديده است. 1ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مورد نظر استخراج و در جدول (ي مستقل با ميزان تلفات اوليه بارندگي، از متغيرها
بررسي چشمي نمودارهاي پراكنش حاصل از نتايج آزمايش هاي مربوط به شدت بارش مذكور حاكي از وجود بيشترين همبستگي بين در صد 

 در آزمايش ها ي انجام شده با شدت بارش مورد نظر  مي باشد. تلفات اوليه و در صد رطوبت خاك و ميزان تراكم پوشش گياهي 
   

 ) ماتريس همبستگي بين ميزان تلفات اوليه بارندگي و متغيرهاي مستقل مورد بررسي1جدول(
 شيب 

(%) 
تراكم پوشش 

 گياهي (%)
 شن (%) سيلت (%) رس (%) رطوبت خاك (%)

 ليهتلفات او
 (ليتر)

ضريب  
 همبستگي

265/0 (**)846/0 (**)621/0- (**)482/0- (**)453/0- (**)502/0 

سطح معنـي  
 دار بودن

024/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 معني دار است 01/0همبستگي در سطح  ** 
 معني دار است 05/0همبستگي در سطح  *

مويد تفسير چشمي نمودارهاي پراكنش حاصل از متغيرهاي مستقل و وابسته مورد  ) كه1براساس نتايج ماتريس همبستگي در جدول (
درصد  به ترتيب اهميت شامل درصد تراكم پوشش گياهي، در صد رطوبت خاك، تلفات اوليه بارندگيمطالعه مي باشد، متغيرهاي موثر در ميزان 

 در صد رس، درصد سيلت و در صد شيب مي باشند.شن، 
مثبت مي باشد كه حاكي از افزايش سيلت و رس رطوبت خاك، درصد ايج، ضريب همبستگي كليه متغيرهاي مذكور بجز بر اساس همين نت

و درصـد  درصد تراكم پوشش گيـاهي، در صـد شـن    با افزايش ميزان اين متغيرها است. به عبارت ديگر با افزايش ميزان  تلفات اوليه بارندگيميزان 
 تلفـات اوليـه بارنـدگي   افزايش پيدا مي كند كه دال بر وجود ارتباطي منطقي بين متغيرهاي مورد اشاره با ميزان  يتلفات اوليه بارندگشيب، ميزان 

، بـا افـزايش ايـن    تلفـات اوليـه بارنـدگي   با ميزان سيلت و رس درصد رطوبت خاك، است. از طرف ديگر با توجه به عالمت منفي ضريب همبستگي 
كمتـر   تلفات اوليه بارندگيميزان سيلت و رس رطوبت خاك، كاهش خواهد يافت. به عبارتي با افزايش در صد  دگيتلفات اوليه بارنمتغيرها  ميزان 

 خواهد گرديد كه داراي توجيه منطقي است. 
بـل  با توجه به مقادير ضريب همبستگي آن ها به شرح زير قا تلفات اوليه بارندگيدرجه همبستگي متغيرهاي مستقل مورد بررسي با ميزان 

مي باشد. حتي اگر ضريب مـورد بحـث از نظـر آمـاري      265/0 تلفات اوليه بارندگيتفسير مي باشند: ضريب همبستگي  بين درصد شيب با ميزان 
، ، درصـد رطوبـت خـاك   در مـاتريس همبسـتگي  نتايج ارائه شده بر اساس معني دار باشد، نشان دهنده همبستگي بسيار پائيني بين متغيرها است. 

در  تلفات اوليـه بارنـدگي  با ميزان   -453/0و   -482/0،  502/0 ، -621/0 به ترتيب با ضريب همبستگي و درصد سيلت در صد رس درصد شن،
قرار دارند، مي توان با تركيب بـا متغيرهـاي ديگـر     65/0تا  35/0معني دار هستند. از متغيرهايي كه ضرايب همبستگي آنها در دامنه  01/0سطح 

هاي فردي و گروهي در تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره با خطاي قابل قبولي استفاده نمود. همچنين درصد تـراكم پوشـش   براي پيش بيني 
معني دار هستند. متغيرهايي كـه ضـرايب همبسـتگي آنهـا بـين       01/0در سطح  تلفات اوليه بارندگيبا ميزان   846/0گياهي با ضريب همبستگي 

 اشند، از آنها براي پيش بيني گروهي و انفرادي دقيق مي توان استفاده نمود. قرار داشته ب 85/0تا  65/0

                                                           
1  - Stepwise Method 
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 تلفات اوليه بارندگيرابطه همبستگي بين متغيرهاي مورد بررسي و ميزان  -2

آمده مقادير يكي از اهداف اساسي در بررسي هاي آماري، يافتن رابطه اي بين دو يا چند متغير است تا بتوان با استفاده از رابطه به دست 
رابطه بين متغير وابسته را براي شرايط مختلف از نظر تغييرات متغيرهاي مستقل موجود در رابطه ايجاد شده، برآورد نمود. لذا براي تعيين و ارائه 

با ميزان  متغيرهاي اندازه گيري شده شامل در صد شيب، در صد تراكم پوشش گياهي، درصد رطوبت خاك، درصد رس، درصد سيلت و درصد شن
 از روش هاي قدم به قدم  استفاده شده است.  تلفات اوليه بارندگي

ارائه نمود. با بررسي آماره هاي توصيفي و  تلفات اوليه بارندگيمدل بين متغيرهاي مستقل و ميزان  چهارروش قدم به قدم در مجموع  
درصد معني  99كه به لحاظ آماري در سطح  000/0مون فيشر برابر با با سطح معني داري آز 4، مدل شماره هاو سطح معني داري مدل  Fمقادير 

% از پراكندگي مشاهده شده در متغير وابسته به وسيله پنج متغير مستقل توجيه مي 4/90، بيانگر اين است كه 904/0برابر با   R2دار است و با 
تلفات خوب آن است، به عنوان مدل مناسب براي پيش بيني ميزان لي خيكه حاكي از توانايي پيش بيني  951/0برابر با  Rشود. همچنين مقدار 

) 2براي شرايط مختلف از نظر متغيرهاي مستقل مذكور برگزيده شد.آماره هاي توصيفي و ضرايب رگرسيون مدل انتخابي در جداول ( اوليه بارندگي
 ) ارائه شده است.  3( و

 
 
 

 ) آماره هاي توصيفي مدل هاي انتخابي2جدول(

 مدل ها
ضريب 

 همبستگي
مجذور ضريب 

 همبستگي

مجذور ضريب 
همبستگي 

 جامعه

اشتباه استاندارد 
 يبرآورد

 درجه آزادي
1 

 درجه آزادي
2 

سطح معني داري 
 آزمون فيشر

1 846/0 715/0 711/0 95727/0 1 71 000/0 
2 912/0 832/0 827/0 74095/0 1 70 000/0 
3 941/0 885/0 880/0 61625/0 1 69 000/0 
4 951/0 904/0 899/0 56719/0 1 68 000/0 

 تراكم پوشش گياهي (%) : )1مدل (مستقل متغيرهاي 
 ، سيلت (%)(%)تراكم پوشش گياهي  ) :2مدل (مستقل متغيرهاي 
 ، سيلت (%)، رطوبت خاك (%)(%)تراكم پوشش گياهي  ) :3مدل (مستقل متغيرهاي 
 رطوبت خاك (%)، شيب (%) ،سيلت (%)، (%)اهي تراكم پوشش گي ) :4مدل (مستقل متغيرهاي 

 بارندگي (ليتر) اوليه ير وابسته: تلفاتمتغي
 

 ) ضرايب مدل انتخابي ميزان تلفات اوليه بارندگي با متغيرهاي مورد بررسي4جدول(

 سطح
 t معني دار بودن

 ضرايب  استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده
 پارامترهاي مدل انتخابي

Beta طاي استانداردخ B 
 مقدار ثابت 007/2 443/0  530/4 000/0
 درصد تراكم پوشش گياهي 068/0 004/0 670/0 978/15 000/0
 درصد سيلت -038/0 006/0 -266/0 -740/6 000/0
 درصد رطوبت خاك -040/0 006/0 -289/0 -727/6 000/0
 درصد شيب 060/0 016/0 143/0 668/3 000/0

 (ليتر)     بارندگي مقدار تلفات اوليه متغير وابسته : •
 

براي بررسي رابطه رگرسيوني بين متغير تابع  و متغيرهاي اندازه گيري شده، يك رابطه خطي بين آنها بسط داده شده است. ضرايب   
م پوشش گياهي در جدول درصد تراكدر صد رطوبت خاك ، درصدسيلت و و متغيرهاي در صد شيب،  تلفات اوليه بارندگيهمبستگي بين ميزان 

و متغيرهاي  تلفات اوليه بارندگي) بين متغير تابع ميزان 1)، رابطه خطي (4) منعكس گرديده است. با استفاده از اطالعات مندرج در جدول (4(
 به دست مي آيد: در صد شيب، در صد رطوبت خاك ، درصدسيلت و درصد تراكم پوشش گياهيمستقل 

 
IL = 060/0 X 1 - 040/0 X2 038/0- X3 068/0+ X4 007 /2+                     )1(  
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 در صد تراكم پوشش گياهي  X 4 درصدسيلت و 3Xدر صد رطوبت خاك، X 2در صد شيب،  1X،تلفات اوليه بارندگيميزان IL كه درآن: 

 است.
 

تلفات اوليه ، نمودار بين ميزان تلفات اوليه بارندگييري شده ) و با استفاده از داده هاي اندازه گ1با توجه به نتايج  حاصل از رابطه (
محاسباتي و ميزان  تلفات اوليه بارندگي) نشان داده شده است. بر اين اساس، ضريب همبستگي ميزان 1واقعي و محاسباتي در شكل ( بارندگي

واقعي را با دقت خوبي  تلفات اوليه بارندگي) ميزان 1كه معادله (محاسبه شده است و اين به اين معنا است  98/0واقعي برابر  تلفات اوليه بارندگي
 شبيه سازي مي كند.

 

 
 
 

 
 نتيجه گيري و پيشنهادات 

مرور نتايج به دست آمده از اين تحقيق و مقايسه آن با نتايج تحقيقات ارائه شده ، بيانگر همسـويي و انطبـاق كلـي نتـايج اسـت. در نتـايج       
دارد، ياد شـده و همچنـين نتـايج بـه دسـت آمـده        تلفات اوليه بارندگيشش گياهي به عنوان عاملي كه اثر مهمي بر روي تحقيقات مرور شده از پو

توليد شده در شرايط مرطوب نسبت به شرايط خشك ميباشد. از سوي ديگر از شيب بـه عنـوان عـاملي     تلفات اوليه بارندگيحاكي از كاهش ميزان 
داشته نام برده شده است. در نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر تراكم پوشش گيـاهي و   تلفات اوليه بارندگييزان كه تغييرات آن تاثير كمي در م

 داشته است. تلفات اوليه بارندگيدرصد رطوبت خاك جزء موثرترين عوامل شناخته شده اند. همچنين درصد شيب همبستگي پائيني را با ميزان 
ي تحقيق حاضر، براي لحاظ و بررسي درجه و نوع ارتباط شدت و زمان تـداوم بارنـدگي، برنامـه ريـزي و     با توجه به روش و محدوديت زمان

، تلفات اوليه بارنـدگي انجام تحقيقات تكميلي ضروري است. با توسعه و تكميل آزمايش ها از نظر شرايط اقليمي با لحاظ كليه عوامل موثر در ميزان 
 طح كشور، امكان تهيه و ارائه مدل هايي با دقت قابل قبول فراهم خواهد شد.  در گستره حوزه هاي آبخيز معرف در س
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 Abstract 

For simulating of soil with different response such as texture, vegetal cover, slope against of specified rainfall intensity 
and time duration, using of rainfall simulator in laboratory and catchment area due to lack of data is necessary. Because 
of obtaining data in natural condition especial in time of rainfall occurrence is difficult and unknown high cost and also 
takes a long time. In this research the effect of Slope, vegetal cover, clay, Sand, Silt and soil moisture percentage on 
initial rainfall losses have been investigated. for these experiments rainfall with 5 years return period with 30 minute 
duration in 72 plots in rangeland area of Taleghan basin have been done and the amount of initial losses were measured. 
Based on correlation matrix and Scatter diagram visual interpretation due to dependent and independent variables the 
effective variables in initial losses with important respectively are vegetal cover, soil moisture, clay, sand, silt and slope 
percentages. Due to above result the regression equation for predicting of initial losses in different condition based on 
changes of dependent were presented.  
 

Keywords: Initial rainfall losses, Rainfall simulator, Runoff, Slope, Soil moisture  
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