
 

 

1 

 

)مطالعه  ییصحرا ارانب ساز شبیه با استفاده از  یمد یرواناب حاصل از اراض یفیتک یبررس

 (گلستان استان –: کالله یمورد

 5و رامیار علی رمایی 4، حسین عیسایی3زهرا گرامی ،2حمود عرب خدری، م1رضا بیات
 

 خاک و آبخیزداری یار  و کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظتبترتیب مربی پژوهشی، دانش - 3و  2، 1 

 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیع استان گلستان -4

 دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس-5
bayat@scwmri.ac.ir 

   

 

 چكیده
 

 ختلف بارشم یاتاست. شناخت خصوص یافتگیبهداشت و توسعه  یاز شاخص ها یکی یآب مصرف یفیتک

آن بر  یرو تأث یالبعمق و حجم س یاز آن در بررس یو رواناب ناش یبارندگ یعشدت، مدت و توز یلاز قب

 کیفیت یپژوهش با هدف بررس یناست. ا یتاستحصال آب حائز اهم یساتبه تأس یرواناب ورود یفیتک

استان گلستان انجام شده است.  یدر منطقه کالله ییبا استفاده از باران ساز صحرا یمد یاراض هایرواناب

در ساعت و  یلیمترم 110شدت ا تکرار و ب 4با  یبش یمارت 3پژوهش، شامل  ینمورد نظر در ا هاییشآزما

آماده  یسانتی متری انجام شد. برا 25×25به ابعاد  ییبه کمک دستگاه باران ساز صحرا  دقیقه 15مدت 

سطح خاک از روز قبل اشباع  وساز انتخاب  یهت شبنصب پال یسطح خاک، ابتدا محل مناسب برا یساز

روز بعد از اشباع شدن  یکحدود  یشاتآزما مزرعه، یتخاک به حالت رطوبت ظرف یدنشد. به منظور رس

 آوریجمع هاییدر ظرف یقهدق 15رسوب در مدت  ینمونه رواناب حاو یش،انجام شد. پس از شروع آزما

 یجنتا یتارسال و در نها یماده آل یزانو م یگل آلودگ یینعت ی،حجم سنج یبرا یشگاهشد و به آزما

 6از  یبش یشپژوهش نشان داد که با افزا ینا یجشد. نتا یلو تحل یهنمونه های برداشت شده تجز یشآزما

درصد،  25به  12از  یبش یشو سپس با افزا یادبرابر ز 2/1 یزانرواناب به م یبدرصد، حجم و ضر 12به 

 یبرواناب نسبت به ش یگل آلودگ ییراتتغ ین. همچنیافتبرابر کاهش  9/0 یزانب به مروانا یبحجم و ضر

 یماردر ت یماده آل یزانم یسهمقا یجاست. نتا یافته یشرواناب افزا آلودگیگل یب،ش یشافزا بانشان داد که 

ک وجود در رسوب حاصل از هدر رفت خا یدرصد ماده آل 7/1 یزانکه م دهدیمتوسط آن نشان م یببا ش

 باشد. در سامانه های استحصال آب و آبرسانی آب یفیتتواند عامل کاهش ک یدارد که م

 خاک هدر رفت ی،ماده آل آلودگی،گلکالله،  یب،رواناب، شزار، دیم یی،باران صحراساز شبیه ها:  کلید واژه

 
Survey on quality of dry lands runoff using rainfall simulator  

(Kalaleh, Golstan Province, case study) 
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Water quality is an indicator of health and development. Identifying characteristics 

such as rainfall intensity, duration and distribution of rainfall and runoff and flood 

volume and depth review of its impact on quality of runoff water harvesting is 

important entrance to the facility. This study aimed to evaluate the quality of runoff 

using rainfall simulator desert drylands in the region of Golestan province has tuft. 

The experiments in this study included 3 treatments with 4 repetitions and intensity 

gradient of 110 mm per hour rainfall simulator for 15 minutes to help the dimensions 

25×25 cm field were performed. To prepare the soil, the perfect place to plot simulator 

was installed. Then the soil was saturated from the previous day. In order to get the 

soil to field capacity, saturation tests were conducted after about a day. After the start 

of the experiment, runoff containing sediment samples were collected within 15 

minutes in containers to the laboratory for volumetric determination of turbidity and 

organic matter is sent and the samples were analyzed test results. The results showed 

that by increasing the slope of 6 to 12 per cent, volume and 2.1 times of high runoff 

coefficient and then by increasing the slope of 12 to 25 per cent, volume of runoff 

coefficient reduced by as much as 0.9 times. As well as result showed that by 

increasing the degree of slope, runoff pollution has increased. Results comparing the 

amount of organic matter in treatment shows that the average slope of 1.7% organic 

matter in the sediments of soil loss that could be contributing to the decline in water 

quality. 
Keywords: Rainfall simulator, Runoff, Slop, Turbidity, Organic matter, Soil loss 

 

   
 

 مقدمه

از عوامل  یکی یشانسان دارد. فرسا یدر زندگ ایعمده یارنقش بس یعی،انواع منابع طب تریناز مهم یکیخاک به عنوان 

 یراندر حال توسعه از جمله ا یکشورها یطیمح یستمسائل ز ترینخاک و آب بوده و از مهم یتو کم یفیتک یموثر رو

 یاز شاخص ها یکی یآب مصرف یتیف(. ک1386 ی،باشد )رفاه داشته هایستمبر اکوس یتواند اثرات مخربیکه م باشدیم

 به مربوط بهداشتی، مشکالت از بسیاری اصلی ریشه هنوز توسعه، حال در کشورهای درو  است یافتگیبهداشت و توسعه 

رواناب کیفیت  و  یبارندگ یعشدت، مدت و توز یلاز قب مختلف بارش یات. شناخت خصوصاست سالم آشامیدنی آب تامین

 یتاستحصال آب حائز اهم یساتبه تأس یرواناب ورود یفیتآن بر ک یرو تأث یالبو حجم س عمق یاز آن در بررس یناش

و نفوذ، در  ینگهداشت سطح یر،است که پس از تبخ یاز بارندگ یبخش ی(. رواناب سطح1375و همکاران،  یفی)شر تاس

 یالب،رواناب به س یلو تبد یعجم. با تگرددیاز حوزه خارج م یاصل هایرودخانه یقاز طر یتو در نها  یسطح خاک جار

خاک، شدت  یرینفوذپذ یلاز قب ی. مقدار رواناب به عوامل گوناگونگرددیم یمتعدد یو مال یباعث وارد آمدن خسارات جان

دارد. با اطالع از  یو بافت خاک بستگ یاهینوع و تراکم پوشش گ ی،اراض یخاک، کاربر یرطوبت یطشرا یب،ش ی،بارندگ

کنترل  یش،و فرسا یلخسارات س ینهکاهش هز یالب،کاهش حجم س یبرا توانیمختلف، م هایر خاکمقدار رواناب د

 (.1388 یان،و مهد ینمود )وهاب یزیبرنامه ر یاز نزوالت جو ینهشونده و استفاده به یدتشد یشفرسا

تفاوت به کمک م یبارندگ هایو شدت هایبدر ش ی،نمونه خاک مارن ی( رو1391) پوریذرت هایپژوهش نتایج

رواناب حاصل از ذرات  آلودگیمختلف، گل هاییبو ش یبارندگ هایشدت یهنشان داد که در کل یشگاهیباران ساز آزما

 ین. همچنشودیفلوم کاسته م یاز غلظت رسوب خروج اندارد و با گذشت زم ییباال یرشروع بارش مقاد یرسوب، در ابتدا
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 یخاک بر رو یشیو فرسا یدرولوژیکیدامنه بر واکنش ه یبشدت باران و شخاک،  یمیاییو ش یزیکیف یاتنقش خصوص

استان گلستان با  در شرق یککچ یز( در حوضه آبخ1391) یتوسط همدم ییساز باران صحرا یهدامنه با استفاده از شب

از  یشترو ب 23-12 ،12-0 یبو سه طبقه ش یشزراعت و آ یمنظور دو کاربر ینا یانجام گرفته است. برا یسازند غالباً لس

برابر رواناب و رسوب  7/6و  5 یبزراعت به ترت ینشان داد، در کاربر یقتحق ینا نتایجشده است که  ییندرصد تع 23

رواناب با  یببر ضر یبش یرتأث ی( بر رو1394و همکاران ) یاتب ررسیشده است. ب یدتول یشآ ینسبت به کاربر ترییشب

 یششده استان گلستان، نشان داد که با افزا یکار یمد یلس یاراض هایدر خاک یشگاهیاساز باران آزم یهاستفاده از شب

 25به  12از  یبش یشبا افزا یناست. همچن یافته یشافزا یکم یاربس یزانرواناب به م یبدرصد، ضر 12به  6از  یب،ش

 شده است.  تریشبرابر ب 12/1 یزانرواناب به م یبدرصد، ضر

در حوضه  یشخاک بر رواناب و فرسا یاتو خصوص یباثر ش یبه منظور بررس ی( پژوهش1389)  یزیزارع خورم

در هر سه واحد  ی،در مناطق زراع یاستان گلستان انجام داده است که پس از انتخاب سه واحد اراض یچهل چا یزآبخ

ساز باران با شدت ثابت  یهشب وسیلهکردند که بارش به ییندرصد تع 30از  تریشو ب 10-30، 0-10 یبسه طبقه ش یاراض

حجم رواناب  یننشان داده است که ب یزآنها ن یجبوده است. نتا یقهدق 15متر بر ساعت انجام شده و مدت زمان  یلیم 120

حاصل  یج. نتاباشدیبرقرار م یدار یمثبت و معن یهمبستگ یش،و فرسا یبش ینب یوجود دارد ول یکم یهمبستگ یبو ش

رس و شن درشت  ی،درصد آهک، ازت، ماده آل ی،نشان داد که مقاومت خاک سطح یزن یریپذ یشفرسا یاز بررس

حجم رواناب و غلظت  یدارد. به طور کل یریپذ یشدار با فرسا یمثبت و معن یهمبستگ یلتو درصد س یمنف یهمبستگ

ته است و با داش یشدرصد افزا 100و  8 یبدرصد به ترت 10-0 یبدرصد نسبت به ش 30از  تریشب یبرسوب در ش

و همکاران  Kangکه توسط  یداشته است. در پزوهش یشخاک افزا یشمقاومت ذرات خاک کاهش و فرسا یبش یشافزا

رواناب و هدررفت خاک  یزانبر م یرگذارفاکتور تاث ترینیاصل ین،زم یبانجام شد، درصد ش ینچ ی(، در فالت لس2001)

 شناخته شده است. 

ذرات خاک انجام شده  یرسوبگذار یاو  ییجابجا یزاندر مورد م یران،خاک در ا یشمورد فرسا در یقاتتحق ترینیشب تاکنون

و هدر  شودیو پر شدن مخازن آب محدود نم یاهفقط به خارج شدن خاک از دسترس گ یشخسارات فرسا یکهاست. در حال

منابع و  یفیتبر ک یو اجتماع یار اقتصادب یاناثرات ز یناز بارزتر یکیاز آن  یناش یزیو کاهش حاصلخ ییرفتن عناصر غذا

 یشفرسا یامدهایپ تریندار است. از مهم یبش یواقع در اراض یکشاورز هاییندر زم یشاز وقوع فرسا یمخازن آب، ناش

فسفر و  یتروژن،جمله ن زا یو مواد آل ییخاک برجامانده و انتقال عناصر غذا یو قدرت بارور یزیکاهش حاصلخ توانیخاک م

 یدهد یشتنها از نظر هدررفت خاک در منطقه فرسا یشرا نام برد. در اغلب موارد فرسا یسطح یهاو رسوبات به آب یمسپتا

 یزترینبه انتقال ر یلاست و تما یانتخاب یندفرآ یک یش(. حال آنکه فرسا1391و همکاران،  یی)خزا گیردیمورد توجه قرار م

 حمل و جذب ترنسبتاً بزرگ یژهرا به علت سطح و ییاز مواد غذا یادیز یرقادخاک، در اندازه رس، که م اتذر ینو کوچکتر

 . (Martinez-Mena et al ،2004) را دارد  کنندمی

هوا  قبل از بارش زیاد باشد یا  آلودگی که این مگر ندارد، شیمیایی مواد نظر از مشکل بهداشتی طبیعی، طور به باران آب

لولی به آن اضافه شود که باعث کاهش کیفیت آب شود. ماده آلی و ذرات جامد خاک هم از پس از برخورد به خاک، مواد مح

نظر آالیندگی فیزیکی )افزایش گل آلودگی( و هم  تغییرات شیمایی بر کیفیت رواناب تاثیر دارند. از طرف دیگر سموم دفع 

 شده و همراه آنها منتقل می شوند.  آفات نباتی و کودهای مصرفی در اراضی کشاورزی بر روی سطوح این ذرات جذب

 یفیتکشان داد که ن  گلستاناستان  روستایی انبارهای آب دراستحصالی  آب کیفیت شیمیای( در بررسی 1385ظفر زاده )

 حد از بیش علت به سنگین فلزات خصوص به شیمیایی پارامترهای از بعضی نظر از انبارها ب آ از توجهی قابل تعداد آب

 کشاورزی، سطحی، آبهای نفوذ از ناشی تواندیم شیمیایی آلودگیهای احتمالی علل .نمیباشند مناسب شرب برای بودن، مجاز

  .باشد آبگیر سطوح روی جوی نزوالت هنگام آنها ریزش و هوا آلودگی و انبارها آب در رود گرگا آب ذخیره و انتقال
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 با شهری آبگیر سطوح از شده آوری جمع باران آب کیفیت همقایسبررسی و  ( به1390عباسی و همکاران )در پژوهشی دیگر 

 کیفیت تغییرات و مخازن به شده حمل جامد و معلق مواد میزان خصوص در تحقیق این درپرداختند.  موجود استاندارهای

 و امیدنیآش مختلف مصارف به مربوط استانداردهای به توجه با نهایتا و گرفته صورت الزم بررسی زمان طول در مخازن آب

هر چند جای بررسی .است گرفته قرار بررسی مورد مختلف های کاربرد برای شده آوری جمع آب پتانسیل آب، کشاورزی

 کیفیت رواناب های حاصل از اراضی کشاورزی و بخصوص دیمزار های خالی است.

خاک سطح االرض وجود معموالً در  ی( نشان دادند که قسمت عمده ماده آل1998و همکاران ) Oostwoud ینهمچن 

و  zheng. کندیرا با خود حمل م یماده آل یبرده و مقدار قابل توجه ینمزارع را از ب یخاک سطح یش،فرسا یندارد. بنابرا

در  ییجنگل زدا یجهدر نت یو ماده آل ییهدر رفت عناصرغذا یرو یشیفرسا یاثرات الگوها یبا بررس یز( ن2005همکاران )

 یاتبه خصوص یادیبه طور ز یافته یشفرسا سوباتشدن در ر یکه نسبت غن یدندرس یجهنت ینا به ینچ یلس هایفالت

 دارد. یمانند مقدار و شدت بستگ یبارندگ

مهار رسوب در رودخانه ها، آبگیرها و شبکه استحصال آب )سطوح آبگیر(، طراحی تاسیسات حفظ کیفیت آب در  

متخصصان و مهندسان طراح تاسیسات آبی با آن مواجه هستند. به همین  های آبیاری، یکی از مسائل آبخیزداری است که

دلیل، آگاهی از میزان مواد جامد رسوبی که توسط جریان حمل و یا ترسیب می گردد، جزء اطالعات الزم و اولیه برای اجرای 

 هر پروژه منابع آبی است. 

 یریتمد یبرا لذا دهد یخود قرار م یرتحت تأث را یرواناب حاصل از بارندگ یفیتک یدی،که رسوب تول ییاز آنجا

-رواناب یفیتضرورت دارد که ک یراز انباشت آن در سطوح آبگ یریجلوگ یارسوب و  یدو کاهش تول یرواناب حاصل از بارندگ

اقدامات شده تا بتوان  یباران بررس یساز یهبا استفاده از شب زارهایمد یژهبه و ی،کشاورز یدر اراض یحاصل از بارندگ های

 باران را انجام داد. یرسطوح آبگ یریتمناسب در جهت مد

 

   

 

 ها مواد و روش

 

سااز   استان گلستان باا اساتفاده از شابیه    یمد یدر اراض یحاصل از بارندگ هایرواناب یفیتک یپژوهش حاضر با هدف بررس

براساس  یشات،انجام آزما یمورد مطالعه برا یانتخاب مزرعه در منطقه ی. برایرفتصورت پذ یرمراحل ز یط ییباران صحرا

ای در  مزرعاه  یات صورت گرفت که در نها ییصحرا یمایشپمناطق عمده دیمکاری در تصاویر گوگل ارت و  بررسی پراکنش

-یمشااهده ما   یمنطقه مورد بررسا  یتموقع 1شهرستان کالله، انتخاب شد. در شکل یلومتریک 22در یشکمرشهر پ طرافا

   .گردد
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 یمنطقه مورد بررس یتموقع -1شکل

 

باه ابعااد    شاود، یما  یاده د 2دستگاه باران ساز کامفورت کاه در شاکل    یکاز  یدر منطقه انتخاب یشاتمنظور انجام آزما به

مدل باران ساز آن است که در  ینا یاتهلند استفاده شد. از خصوص یگنسانتی متری، ساخته شده در دانشگاه واگن 25×25

خااک اساتفاده    یشتوان از آن، جهت مطالعاات فرساا   یاست و م ستفادهقابل ا یشگاهیآزما یطر شراو هم د یدانیم یطشرا

خااک دسات    یبار رو  یعات حمل آن در صحرا است که امکاان اساتفاده از آن در طب   یتنوع دستگاه قابل ینا یاینمود. مزا

 .یدنما یفراهم م یعینخورده و طب

متر بر ساعت( کالیبره  یلیم 110دستگاه باران ساز با توجه به شدت مورد نظر در آزمایشات )شدت  یشات،از انجام آزما قبل

 شد.  

شادت بااران    یاک تکارار و باا    4درصد( با  25و  12، 6) یبش یتند یمارت 3پژوهش، شامل  ینمورد نظر در ا هایآزمایش

 یال دل ینآمده است. همچنا  1که شرح آنها در جدول در نظر گرفته شده است  دقیقه 15متر بر ساعت( و مدت  یلیم 110)

از کم تا  یمد یاراض یبدرصد ش ینو غالب تر ینباالتر یبش دسه درص یندرصد آن بود که ا 25و  12، 6 یبانتخاب سه ش

 .  شدیآن منطقه را شامل م یادز
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 سانتی متری( 25×25شبیه ساز باران قابل حمل )  -2شکل

 

 
 آزمایشیتیمارهای  جدول -1جدول

 شدت)میلی متر بر ساعت( تیمارها ترکیب
شیب دامنه 

 )درصد(
 نام اختصاری تکرار

4-1 

110 

 S1-F(1-4) 4تا  1 6

 S2-F(1-4) 4تا  1 12 8-5

 S3-F(1-4) 4تا  1 25 12-9

               S :درصد شیب ،F :تکرار 

 

درصاد   12درصد، متوسط  6کم  یها یبساز در ش یهنصب پالت شب یسطح خاک، ابتدا محل مناسب برا یآماده ساز برای

متار   12سانت و طاول حادود    30( به عرض حدود ی)نوار یکه ترانسکت انتخابی درصد، انتخاب شد. سپس محل 25 یادو ز

 یمتار  یساانت  5توسط آبپاش تاا حادود عماق     پوشانده و فیکن یقبل نصب دستگاه، از روز قبل با گون یب،هر ش یبود برا

روز بعاد   یکحدود  یشاتماند. آزما یم یباق یکنف یگون یر،از تبخ یریجلوگ یمحل اشباع شده برا یشد و رو یمرطوب م

با  همساز  یهو نصب شب یردمزرعه( قرار گ یتبه گاورو )رطوبت ظرف یکاز اشباع شدن انجام شد تا محل پالت در حالت نزد

 مشکل و خطا همراه باشد.   ینکمتر

کاه محال    یبا ضربه های آرام بوسیله چکش، پالت با خاک کامالً مماس شود. در مواقع ینالت در زمپ ینقرار گرفتن ا یبرا

 کاه  محال  تارین و سخت بود، محل آزمایش عوض شد و باه نزدیاک   یسنگالخ یرینز یهخاک کم عمق و ال یدارا یشآزما

ر بااران سااز را باا    دو وزیاد یو نسیم م موارد که در محل آزمایش باد یمناسب بود، منتقل شد. در برخ عمق با خاک دارای

تاراز   هاا، یاه پا ی. پس از قرار دادن باران ساز روشدیبود، پوشانده و سپس مبادرت به آزمایش م یرصورت بادگنایلونی که به

 بودن باران ساز کنترل شد.  

 یبارا  یشاگاه و باه آزما  شاد  آوریجماع  هاییدر ظرف یقهدق 15رسوب در مدت  ینمونه رواناب حاو یش،از شروع آزما پس

روانااب   یبضر ی،مطالعه شامل: گل آلودگ ینشده در ا گیریاندازه هاییژگیارسال شد. و یگل آلودگ ینو تع یحجم سنج
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اندازه گرفته  یقطر ینهم به ا آلودگیبالک انجام و گل -یروش والکل هب یماده آل گیری( بودند که اندازهOM)%  یو ماده آل

به مادت   و یدگرد یریرواناب و رسوب به طور کامل به هم زده شد و بالفاصله حجم کل آن اندازه گ یه هاشد که ابتدا نمون

رساوب باه    یمانده یو باق شد تخلیه امکان حد تا هانمونه یساعت به حالت سکون قرار داده شد. سپس مقدار آب اضاف 24

. یاد گراد منتقل گرد یدرجه سانت 105 یآون با دماساعت در  24و به مدت  یختهر ینکمک شستشو توسط آب به داخل ت

رواناب بر  یبضر ینبه محاسبه شد. همچن یتربر حسب گرم در ل یپس از خشک شدن، رسوب آن را وزن کرده و گل آلودگ

آب و خاک(.  یقات، موسسه تحق225 یه)نشر یدبه حجم باران ضرب در صد حاصل گرد بحجم روانا یمحسب درصد از تقس

نموناه هاای برداشات     یشآزماا  یجنتاا  ی،و ماده آل یگل آلودگ یینتع سنجی،حجم یجنتا یدست آمدن و گرد آورپس از به 

 شد. یلو تحل یهشده تجز

   

 

  نتایج و بحث
 

که با  دهدینشان م 2نفوذ در جدول  یزانرواناب و م یبحجم و ضر یلشده از قب یریاندازه گ هاییژگیو یبرخ یانگینم

درصد،  25به  12از  یبش یشو سپس با افزا یادبرابر ز 2/1 یزانرواناب به م یبدرصد، حجم و ضر 12به  6 از یبش یشافزا

 Le و Chaplot)( مطابقت دارد. 1384) یآقا رض ینهمچن یجکه با نتا یافتبرابر کاهش  9/0 یزانرواناب به م یبحجم و ضر

Bissonnais 2003)یک. نیابدیم یشافزا یبشدت باران، درجه و طول ش یشبا افزاو حجم رواناب  یکردند که دب یانب یز، ن 

و  یمقدار بارندگ یرکه، دو متغ دکر یانب یزبا مقدار رواناب و رسوب ن یرابطه عوامل مختلف بارندگ ی( در بررس1384) یکام

 یراب و رسوب )متغروان یردرصد( با مقاد 99تا  95 ینرا )ب ترییشب یهمبستگ یببصورت توام ضر یحداکثر شدت بارندگ

نفوذ  یزانو م شودیاشباع م یجخاک به تدر یبا گذشت زمان از شروع بارندگ ینکههای وابسته( نشان داده اند.با توجه به ا

تداوم بارش  یعنی ی،از طول مدت زمان بارندگ یرواناب تابع یبمقدار ضر رسد،یو به حالت تعادل م یافته شکاه یریپذ

 (.1386ی،) رفاه باشدیم
 

 تکرار 4شده حاصل از  یریاندازه گ های¬یژگیو یبرخ یانگینم -2جدول

 ضریب رواناب حجم رواناب حجم بارش شیب شدت

متر بر میلی

 ساعت
 درصد میلی لیتر میلی لیتر درصد

110 

6 

8/1718 

8/683 8/39 

12 5/827 1/48 

25 715 6/41 

 

-گل یب،ش یشبا افزا شودیم یدهآمده است. همانطور که د یببه ش رواناب نسبت یگل آلودگ ییراتنمودار تغ 3شکل  در

 یخاک ها یشدامنه در فرسا یرشیبتاث یدر بررس یز( ن1394و همکاران ) یاتب یجاست. نتا یافته یشرواناب افزا آلودگی

درصد،  25تا  12 و 12تا  6از  یبش یشساز باران نشان داد که با افزا یهگلستان با استفاده از شب یشکمرمنطقه پ یلس

 یقاتیتحق یستگاه( در ا1384) یآقا رض یناست. همچن یافته یشرواناب افزا آلودگیمتوسط و حداکثر گل و یمتوسط دب

 یشنشان داد، با افزا اآنه یجکرد که نتا گیریاندازه را هازار یمخاک در د یشفرسا یزاناراک، م ییجانخسب یعیمنابع طب

ابتدا کاهش و در ادامه  یشدرصد فرسا15 یباال هاییبو در ش یابدیم یشافزا یشفرسا درصد، 15به  9از  یبدرصد ش

 را دارد.  یروند ثابت
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 یبرواناب نسبت به ش یگل آلودگ ییراتنمودار تغ -3 شکل

 

با  ماریدر ت یماده آل یزانم یسهمقا یجامده است. نتا 3درصد در جدول  12 یببا ش یماردر خاک و رسوب ت یماده آل میزان

 خاک از ترکم یدر رسوب حاصل از هدر رفت خاک، کم یماده آل یزانکه که م دهدیمتوسط با خاک آن نشان م یبش

است  یهخاک اول یدرصد ماده آل 95 ی. اما در کل رسوب حاوباشد یریاندازه گ یاز خطا یاست که ممکن است ناش اصلی

خارج شده بر حسب کل رواناب  یماده آل یزانشده است. برآورد متوسط ذرات رسوب  یباعث هدر رفت ماده آل یو بارندگ

در  یشفرسا شتواند نق یم سم از مصرف و کود یناش یها یندهآال یاست که همراه یحاصل از منطقه، عدد قابل توجه

 را نشان دهد.  یسطح یآب ها یفیتبرهم زدن ک

 

 درصد 12 یببا ش یماردر خاک و رسوب ت یماده آل یزانم -3جدول

 نوع نمونه
 شدت

 )میلی متر بر ساعت(

 شیب

 )درصد(

 مقدار ماده آلی

 )درصد( 

 خاک
110 12 

8/1 

 7/1 رسوب

 

   
 

 نتیجه گیری
 

اساتان گلساتان باا اساتفاده از      یام د یدر اراضا  یحاصال از بارنادگ   هایرواناب یفیتک یپژوهش با هدف بررس ینا

رواناب  یبدرصد، حجم و ضر 12به  6از  یبش یشنشان داد که با افزا یجصورت گرفته است که نتا ییساز باران صحرا شبیه

. یافتبرابر کاهش  9/0 یزانرواناب به م یبدرصد، حجم و ضر 25به  12از  یبش یشو سپس با افزا یادبرابر ز 2/1 یزانبه م

اسات.   یافتاه  یشواناب افزار آلودگیگل یب،ش یشنشان داد که با افزا یبرواناب نسبت به ش یگل آلودگ ییراتتغ ینهمچن

رسوب حاصل از  در یماده آل یزانکه که م دهدیمتوسط با خاک آن نشان م یببا ش یماردر ت یماده آل یزانم یسهمقا یجنتا
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باعاث هادررفت    یاست و بارندگ یماده آل یاست. رسوب حاصل از هدررفت خاک حاو اصلی خاک از ترهدر رفت خاک، کم

همراه داشاتن مااده    یلرواناب، به دل آلودگیعالوه بر گل یششده است. رسوب حاصل از فرسا توسط ذرات رسوب یماده آل

باه   یرو منابع آب تأثاز سطوح آبگیر  یاستحصال هایآب ،هارواناب یفیتبر ک هاکارییمبه کار رفته در د هایکود و سم ی،آل

اقادامات استحصاال    و یرسطوح آبگ یشود در طراح یم یشنهادآب، پ یفیتبهداشت و ک یتدارد. لذا با توجه به اهم ییسزا

 .یردگ ربه دقت مورد توجه قرا شده یجمع آور آبروان  یفیتآن و ک ءخاک، منشا شیاآب، موضوع فرس

   
 

 منابع فارسی
 

رسوب،  زارها. سومین همایش ملی فرسایش ودر دیم USLEگیری فرسایش خاک و برآورد آن با  (، اندازه1384آقا رضی، ح. )

 شهریور. 9-6پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، 

. چهارمین یشگاهیساز باران آزما یهرواناب با استفاده از شب یببر ضر یبش یرتأث یبررس(، 1394خدری و ز. گرامی. )بیات، ر.، م. عرب

 بهمن. 29-28همایش ملی سطوح آبگیر باران، مشهد، 

 یشدامنه در فرسا یرشیبتاث(، 1394ی، ع. جعفری اردکانی، ص. شادفر و س. نبی پی لشکریان. )خدری، ز، گرامبیات، ر.، م. عرب

-19، اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ساز باران یهاستفاده از شب باگلستان  یشکمرمنطقه پ یلس یخاک ها

 بهمن. 21

(، اثر تخریب جنگل بر هدر رفت عناصرغذایی خاک و رسوب در 1391قدم. )خزایی، م.، س.ح.ر. صادقی، س.خ. میرنیا و ی. یزدانی م

های حوزه آبخیز جنگلی کجور مطالعه موردی: )جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس(.فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم

 .12-2:2طبیعی ایران، شماره 

ندهای مارنی، مبتنی بر خصوصیات بارش و عوامل فیزیکی. رساله سازی دینامیک فرسایش خاک در ساز(، مدل1391پور، ا.)ذرتی

 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

 ص. 671(، فرسایش آبی و کنترل آن. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم. 1386رفاهی، ح. )

ولید رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران ) معالعه (، اثر شیب و خصوصیات خاک در ت1389زارع خورمیزی، م. )

نامه کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه موردی: حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان(. پایان

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 

(، ارزیابی ضریب رواناب ناشی از بارش در حوزه معرف کسیلیان. مجله علوم کشاورزی 1375شریفی، م.، ح.ق. رفاهی و م. معزاردالن. )

 .79-63(:3)27ایران، 

 / گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجلهگلستان.  استان روستایی انبارهای آب در آب شیمیایی کیفیت (. تعیین1385) ، ع.ظفرزاده

 . 1 شماره / هشتم دوره

 با شهری آبگیر سطوح از شده آوری جمع باران آب کیفیت مقایسه(. 1390، ج. و ا. رعنایی. )یزدی باییطباط عباسی، ع. ا.،

 . کرمان.ایران آبخیزداری مهندسی و علوم ملی همایش هفتمین. موجود استاندارهای

فاظت و آبخیزداری، . پژوهشکده ح"فرسایش خاک و تولید محصول در اراضی دیم"(، گزارش طرح تحقیقاتی 1384نیک کامی، د.)

 سازمان تحقیقات کشاورزی. 

(، نقش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، شدت باران و شیب دامنه بر واکنش هیدرولوژیکی و فرسایشی 1391همدمی، ق. )

رشد مهندسی نامه کارشناسی اخاک بر روی دامنه با استفاده از شبیه ساز باران میدانی ) مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک(. پایان

 آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 

های (، بررسی تاثیر پارامترهای ادافیکی بر مقدار رواناب با استفاده از شبیه ساز باران. مجله پژوهش1388وهابی، ج و م.ح. مهدیان.) 

 .20تا  10، صفحه 83آبخیزداری، شماره 
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