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 حساس به فرسایش تولید رواناب از سطوح سازندهاي  پتانسیلو ارزیابی  بررسی
 آبخیز حوضهدر 

 
  1و محمد امامیان بالن1زهره شیبانی زاده 1رضا صدیق،  1 ، سید حسین رجایی 1، حمزه نور 1علی باقریان کالت،

 Alibagheriankalat@yahoo.com، مشهد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي  -1  

 
 چکیده

مورد بررسی قرار   دهن قلعهآبخیز سد  حوضهدر سازندهاي حساس به فرسایش برخی رواناب حاصل از  ضریب در این تحقیق،
از یک دستگاه شبیه ساز باران انجام تحقیق، آبخیز مورد بررسی در شمال غرب شهرستان بردسکن واقع است. براي  حوضه گرفت.

هر یک از سازندهاي حساس به فرسایش، با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران،  در شرایط مشابه از نظر شیب و استفاده شد. در 
 پالت هر آزمایش از خروجی پوشش گیاهی، آزمایش شبیه ساز باران در چندین نقطه بر روي سطح این سازندها انجام شد. رواناب

نتایج نشان داد که  . و ضریب رواناب تعیین شدهاي رواناب پس از اتمام هر آزمایش، به دقت اندازه گیري حجم نمونهمع آوري شد. ج
واحد مارن قرمز . می دهدیکدیگر تفاوت زیادي نشان مقدار ضریب رواناب و در واقع پتانسیل تولید رواناب در سازندهاي مورد بررسی با 

درصد داراي بیشترین میزان تولید رواناب بوده و واحد کنگلومراي  95/44خندقی با میانگین ضریب رواناب  -شیاريواجد فرسایش 
 درصد داراي کمترین میزان تولید رواناب است. 71/30پالئوسن با میانگین ضریب رواناب 

 
 آبخیز، ضریب رواناب حوضهبارانساز مصنوعی،  واژه هاي کلیدي:
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 مقدمه 
روش  لترین متداو ولی دارد وجود مختلف سازندهاي در تولید رواناب و رسوب و کیفیت اب میزان بررسی براي مختلفی روشهاي

را  باران فیزیکى هاى ویژگى که است مصنوعى بارانساز دستگاه گیري از بهره رود می کار به وسیع طور به امروزه که فرآیندى بررسی
 مصنوعى سازهاى باران از استفاده مزایاى دیگر از پذیرى امکان تکرار و کارایى سرعت، .کرد اعمال آنها در دلخواه طور به توان مى

) با استفاده از دستگاه بارانساز مصنوعی، میزان تولید رواناب در سطح واحدهاي مارنی منطقه 1390عبدي نژاد و همکاران ( .است
زنجان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که معادالت همبستگی بین زمان شروع، حجم و ضریب رواناب در واحدهاي مارنی از 

ساس مقایسه میانگین مقادیر به روش دانکن، واحدهاي مارنی از نظر حجم و ضریب رواناب به چهار گروه نوع درجه درجه دوم است. بر ا
مقایسه رواناب و غلظت ") در تحقیقی با عنوان 1393جوادي و همکاران (و از نظر زمان شروع رواناب به سه گروه تقسیم می شود. 

نتیجه گرفتند که حداکثر مقدار روانآب و رسوب در کاربري مرتع  "یجآبخیز الو حوضهرسوب معلق در واحدهاي کاري مختلف در 
درصد و در سازند شمشک به وقوع پیوسته است و حداقل مقدار روانآب و رسوب در کاربري مرتع و  30تا  15حاشیه روستا و در شیب 

 درصد و در سازند الیکا ایجاد گردیده است. 15تا  12در طبقه شیب 
) در تحقیقی بر روي رواناب و رسوب در بخش نیمه خشک اسپانیا در خاکهاي حاصل از چهارنوع مواد Cerda, A., 1999ردا (س

مادري (سنگ) شامل آهک رس، رس سنگ، سنگ آهک و  ماسه سنگ نشان داد که خاك حاصل از مواد مادري آهک رس رسوب 
اب کم و رسوب ناچیزي داشته است. سنگ آهک و رس سنگ زیادي داشته و سریعًا رواناب تولید میکند در صورتی که ماسه سنگ روان

بررسی پاسخ هیدرولوژیکی و فرسایش ") تحقیقی را با عنوان Canton et al., 2001کانتون و همکاران ( بین این دو حد قرار دارند.
لیتولوژي مواد مادري عمدتا میلیمتربوده و  235انجام دادند. میانگین بارندگی منطقه  "خشک جنوب اسپانیابدلندهاي ناحیه نیمه

باشد. بررسی این محققین نشان داد که خصوصیات خاك سطحی و شدت شامل گل سنگ (مادستون) و ماسه سنگ سخت نشده می
 Fernandez andوگا ( و فرناندز باشد.بارندگی از مهمترین عواملی است که تعیین کننده میزان فرسایش خاك و تولید رواناب می

Vega, 2006،( رطوبتی را در شرایط رسوب و میزان رواناب و فرسایش با استفاده از بارانساز اسپانیا در گیاهی پوشش بدون اراضی در 
بین  همسو رابطه بیان کننده مطالعه این از قراردادند. نتایج حاصل مطالعه مورد منطقه، شدید شروع بارندگیهاي از قبل یعنی حداقل

نتیجه  نامبردگان نهایت در .رسوب داشته است و رواناب تولید و آلی مواد بین رابطه منفی و رسوب و رواناب میزان با رطوبت خاك
) در تحقیقی با هدف بررسی Seeger, 2007سیگر ( باشد.آن می مدیریت و خاك نوع از تابعی رسوب و تولید رواناب گرفتند که مقدار

حاصل از لیتولوژیهاي مختلف (مارن، مارن آهکی، آهک، کنگلومرا و ماسه سنگ)، فاکتورهاي موثر در ایجاد رواناب و رسوب در خاکهاي 
آزمایش با باران ساز انجام داد. میانگین  100در نواحی مرطوب شمال شرق و همچنین نواحی نیمه خشک جنوب شرق اسپانیا بیش از 

 2/0ت آمد. میزان غلظت در رواناب متغیر بوده و بین دقیقه بدس 30ثانیه و حدود  41و آستانه شروع رواناب بین  41/0ضریب رواناب 
گرم در لیتر حاصل شد. بررسیهاي این محقق نشان داد که از نظر آماري فقط بین درصد پوشش گیاهی و تولید رسوب در  9/33تا 

ن از یک باران طالقان زنجا حوضه)، در Vahabi and Mahdian, 2008وهابی و مهدیان ( همبستگی منفی وجود داشت. 05/0سطح 
متر به منظور بررسی اثر شیب، پوشش گیاهی، بافت خاك و رطوبت اولیه بر رواناب استفاده نموده و  2/1*  89/0ساز در پالتی به ابعاد 

نتیجه گرفتند که پوشش گیاهی و رطوبت اولیه به ترتیب بیشترین تاثیر منفی و مثبت را بر میزان رواناب دارد اما درصد شیب 
 دهد.کمی با رواناب نشان می همبستگی

روش  لترین متداو ولی دارد وجود مختلف سازندهاي در تولید رواناب و رسوب میزان بررسی براي مختلفی معمول روشهاي طور به
را  باران فیزیکى هاى ویژگى که است مصنوعى بارانساز دستگاه گیري از بهره رود می کار به وسیع طور به امروزه که فرآیندى بررسی

 مصنوعى سازهاى باران از استفاده مزایاى دیگر از پذیرى امکان تکرار و کارایى سرعت، .کرد اعمال آنها در دلخواه طور به توان مى
 دلیل به سازها باران از استفاده وجود این با .کنند کامل ایجاد بطور را طبیعى شرایط توانند نمى هرگز ساز باران دستگاههاى اما .است

 ).Hossien et al, 2009است ( رایج جهان سطح رسوب در تولید و فرسایش مختلف هاى جنبه زمینه در پژوهش فوق براى مزایاى
) با هدف بررسی تاثیر شیب و پوشش گیاهی بر میزان نفوذ، رواناب و رسوبدهی بدلندهاي Joshi and Tambe, 2010جوشی و تامبه (

نتیجه گرفتند بدلندهاي با شیب زیاد و فاقد پوشش گیاهی داراي بیشترین مقدار رسوب و  واقع در غرب هند، تحقیقی را انجام داده و
) در تحقیقی در جنوب اسپانیا نقش ویژگیهاي سطح خاکهاي Ruiz Sinoga et al., 2010سینوگا و همکاران (رویز  رواناب می باشند.
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هدرفت خاك در پالتهاي فرسایشی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان واقع در سنگهاي دگرگونی (شیست و فیلیت) بر تولید رواناب و 
سنگها در سطح خاك، داد که بین طول پالت و ضریب رواناب و همچنین تولید رسوب رابطه معکوس وجود دارد. با افزایش درصد خرده

زائو و  تولید رسوب و رواناب گردید. میزان تولید رواناب و رسوب کاهش یافت. ضمناٌ افزایش ذرصد پوشش گیاهی منجر به کاهش
هاي لسی در اراضی ساز تحقیقی را با هدف بررسی میزان رواناب و رسوب نهشته) با استفاده از بارانZhao et al., 2013همکاران (

 420ش ساالنه آن خشک بوده و میانگین بارماهوري واقع در شمال ایالت شانکسی چین انجام دادند. این منطقه داراي اقلیم نیمهتپه
هاي جنوبی و بر روي اراضی بدون پوشش و همچنین واجد پوشش گیاهی و تحت سه شدت بارش میلیمتر است. تحقیق در دامنه

مختلف به انجام رسید. نتایج تحقیق نشان داد که در پالتهاي با شیب مساوي که رطوبت اولیه خاك یکسانی داشتند، شدت بارندگی 
) طی تحقیقی بررسیهایی را که با Martinez-Murillo et al., 2013مارتینز موریلو و همکاران ( شروع رواناب دارد. تاثیر زیادي در زمان

استفاده از روش بارانساز مصنوعی بر روي بدلندهاي غرب مدیترانه صورت گرفته را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. نرخ نفوذ کم تا 
درصد) از ویژگیهاي بارز این بدلندها به شمار  60ساعت) و ضرایب باالي رواناب (غالباً بیشتر از  میلیمتر در 55تا  0متوسط (بین 

 رود. روابط مثبت بین رطوبت اولیه خاك با ضرایب رواناب مشاهده گردیده است. می
دارد. یکی از مهمترین عوامل،  نقش خاك پتانسیل تولید رواناب در متعددي بررسی منابع مربوط به این تحقیق نشان داد که عوامل

 و رواناب نمودن تغییرات کمی و مدیریتی پیشنهادهاي ارایه در تواند می عوامل این لیتولوژي و مواد مادري خاك می باشد. شناخت
مواد مادري  تغییر خاك با روانابتغییرات ضریب  بررسی با هدف پژوهش این موارد، این به توجه اب .شود واقع مفید خاك هدررفت
 .به انجام رسیده است دهن قلعه بردسکن آبخیز سد حوضهخاك در 

 
 هامواد و روش

 تحقیقاجراي  هاي عمومی منطقهویژگیموقعیت جغرافیایی و 
مورد بررسی  حوضهآبریز باالدست سد دهن قلعه بردسکن انجام شد.  حوضهاین بررسی بر روي سازندهاي حساس به فرسایش در 

. نهشته هاي حساس به )1کیلومتر مربع مساحت داشته و در جنوب غربی استان خراسان رضوي واقع است (شکل 1850حدود 
درصد است. اقلیم منطقه از نوع نیمه  15حدود  حوضهدهند. شیب متوسط را تشکیل می رخنمونهاي حوضهفرسایش بیش از نیمی از 

 ده است. تصویري از سد دهن قلعه ارائه ش 2در شکل  باشد.خشک می
 

 
 : موقعیت حوضه آبخیز سد دهن قلعه بردسکن1شکل
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 : تصویري از سد دهن قلعه2شکل 

 
 نحوه اجراي تحقیقنحوه اجراي تحقیق

حاصل از آزمایش با دستگاه بارانساز بر روي سازندهاي مختلف فرسایش پذیر، انجام شده رواناب  ضریببررسی این تحقیق با هدف 
 ) تصویري از انجام آزمایش با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران ارائه شده است. 3در شکل ( . است

 شد. تولید رواناب هر واحد کاري با انجام (شامل مارن و کنگلومرا) انتخاب واحد کاري حساس به فرسایش  9در این تحقیق 
 .مورد بررسی قرار گرفتآزمایش با دستگاه شبیه ساز باران 

 
 نمونه هاي رواناب از سطح سازندهاي حساس به فرسایش  و تعیین حجم جمع آوري -

از یک دستگاه باران ساز از نوع باران سازهاي قابل حمل از  سازندهاي فرسایش پذیر، جمع آوري نمونه هاي رواناب از سطح براي 
هر یک از سازندهاي حساس به فرسایش، با در متر استفاده شد.  5/1) سانتی متر، به ارتفاع 120× 89جنس پلکسی گالس به ابعاد (

استفاده از دستگاه شبیه سازباران، آزمایش شبیه ساز باران با استفاده از آب مقطر در چندین نقطه بر روي سطح این سازندها انجام 
گیري شد. جمع آوري و حجم آن اندازه پالت از خروجی رواناب میزانمیلیمتر در ساعت انجام شد.  37آزمایشها در شدت بارش شد. 

 نهایتاً با تقسیم حجم رواناب بر حجم آب مصرفی در هر آزمایش، ضریب رواناب بدست آمد.
 

  
 دستگاه شبیه ساز باران بر روي سازند مارن قرمز. استقرارتصویري از  :2شکل
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 نتایج و پیشنهادات
 1متر در ساعت در جدولمیلی 37هاي مربوط به میانگین توزیع فراوانی ضریب رواناب واحدهاي کاري در شدت شدت بارش ویژگی

) با Eom2-RGخندقی (واحد کاري -دهد واحد مارن قرمز واجد فرسایش شیاريگونه که این جدول نیز نشان میائه شده است. همانار
) با  Pgk -SRداراي بیشترین میزان تولید رواناب بوده و واحد کنگلومراي پالئوسن (واحد کاري  درصد 95/44میانگین ضریب رواناب 
هاي این تحقیق نشان داد که ضریب درصد داراي کمترین میزان تولید رواناب است. به طور کلی یافته 71/30میانگین ضریب رواناب 

لومراها به میزان قابل توجهی بیشتر است. در تحقیق مشابهی که سردا رواناب خاك حاصل از مواد مادري مارنی در مقایسه با کنگ
)Cerda, A., 1999میلیمتر در ساعت بر روي خاکهاي حاصل از چهارنوع مواد مادري شامل  55ساز باران در شدت ) با استفاده از شبیه

گرفت که خاك حاصل از مواد مادري مارن  سنگ در نواحی نیمه خشک اسپانیا انجام داد نتیجهآهک و ماسهسنگ، سنگمارن، رس
سریعاً رواناب تولید کرده و ضریب رواناب بیشتري دارد در صورتی که ماسه سنگ رواناب کم و رسوب ناچیزي دارد. در برخی از این 

-Matinezکاران (درصد نیز بالغ شد. مارتینز موریلو و هم 83آزمایشها، در خاکهاي مارنی فاقد پوشش گیاهی، ضریب رواناب حتی به 
Murillo et al., 2013هاي ) نیز با بررسیهاي مشابهی، نتیجه گرفته است که نرخ نفوذ کم تا متوسط و ضرایب باالي رواناب از ویژگی

 بارز بدلندهاي مناطق مدیترانه اي است.
 

 میلیمتر در ساعت 37توزیع فراوانی ضریب رواناب (درصد) به تفکیک نوع سنگ مادر در شدت بارش  : 1جدول 

 ضریب رواناب (درصد)       
 نوع سنگ مادر

 واحد کاري
 میلیمتر در ساعت 37شدت بارش 

 انحراف معیار میانگین ضریب رواناب

 Plc( Plc-SR 24/32 71/4کنگلومراي نئوژن (
 Eoe( Eoe-RG 95/41 53/3دار (مارن ژیپس

 Eom1( Eom-R 50/43 16/5مارن قرمز واجد فرسایش شیاري(
 Eom2( Eom -RG 95/44 64/3خندقی ( -مارن قرمز واجد فرسایش شیاري

 Eoc( Eoc- SR 94/35 33/4کنگلومرا و مارن قرمر (
 Eft1( Eft- SR 80/35 32/3سنگهاي تیپ فلیش (
 Eft2( Eft-RG 35/39 74/4سنگهاي تیپ فلیش (

 Ecm( Ecm- SR 06/31 73/1کنگلومرا با میان الیه مارن (
 Eem( Eem-RG 51/41 87/2سنگهاي تبخیري با مارن سبز (

 Et( Et-SR 54/37 68/2هاي آهک (مارن سبز با الیه
 Pgk( Pgk-SR 71/30 28/2کنگلومراي پالئوسن (

 
درصد به روش دانکن نشان داد که ضریب رواناب واحدهاي کاري از نظر  5ها در سطح مقایسه میانگینبررسی آماري از طریق 

گیرند. واحد سنگی مارن قرمز (واحد دار داشته و بر اساس تفاوت در ضریب رواناب، در سه گروه قرار میآماري با یکدیگر تفاوت معنی
قرار گرفته و واحد کنگلومراي  cاراي بیشترین ضریب رواناب بوده و در گروه درصد د 95/44) با میانگین ضریب رواناب Eom2کاري 

 ).3 واقع شده است (شکل aدرصد با کمترین میزان رواناب، در گروه  71/30)با میانگین ضریب رواناب Pgkپالئوسن (واحد 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1068 

 
 نتایج مقایسه میانگین ضریب رواناب واحدهاي کاري با استفاده از آزمون دانکن :3شکل

متر در ساعت به میلی 37در جمع بندي می توان گفت که در حوضه سد دهن قلعه، واحدهاي سنگی مارن قرمز نئوژن در شدت بارش 
ب بوده و واحد کنگلومراي نئـوژن بـا میـانگین ضـریب درصد داراي بیشترین میزان تولید روانا 28/48ترتیب با میانگین ضریب رواناب 

درصد داراي کمترین میزان تولید رواناب است. بررسیها نشان داد که ضریب رواناب حاصل از بارش یکسان، در خاکهـاي  54/21رواناب 
 شـیمیایی –فیزیکـی واحد کاري)، با یکدیگر متفاوت است. عواملی مانند شـدت بـارش، خصوصـیات  9حاصل از مواد مادري مختلف (

. بـا دارد روانـاب ضریب در بسزایی تاثیر خاك سطح در موجود گیاهی پوشش و سنگریزه درصد به مربوط هايویژگی همچنین و خاك
توجه به این که در حوضه آبخیز باالدست سدها سازندهاي مختلف فرسایش پذیري ممکن است گسترش داشته باشند لذا براي بـرآورد 

 ین حوضه ها الزم است دقت الزم به عمل آید.میزان رواناب ا
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