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 چکیده

است.روش انجاا  تحقياق باه ايان     هاي مختلف در توليد رواناب سطحی  با شيب طبيعی آبگيرمقايسه سطوح هدف اين تحقيق     

 4 كيلومتري شهرستان اراک 60ايستگاه تحقيقات منابع طبيعی خسبيجان واقع در دردر سرشاخه رودخانه قره چاي  صورت بود كه

زراعت و شخم رها شده,هر يك باا   ،مرتع  سطوحدرصد انتخاب شدند .در هر شيب سه  25و 20، 15، 9   هاي  قطعه زمين با شيب

را داشاته   بتواناايی ايجااد رواناا    .سپس بعد از هر باران كهشدندمتر به اجرا  8/1 و عرض متر 22/ 1 ه طولپالتهايی ب در تكرار سه

.نتااي    ه اسات ن اتفاق افتادابار23پروژه  زمان اجرايدر .با قرائت اشل تعيين حجم گرديد روانات حاوي رسوب جمع آوري و ، است

، در شيب  05/1،  478/0،  386/0رواناب به ترتيب ميانگين  درصد ميزان9در شيب شخم  ت و ، زراعمرتع  سطوحنشان داد كه در 

درصاد باه    25و در شايب   595/0،  476/0،  275/0درصد به ترتياب    20،در شيب  574/0و 439/0،  233/0درصد به ترتيب 15

باه پوشا     هاي مختلاف بساتگی   شيبسطوح در  باست. توليد روانا برحسب ليتر بر متر مربع بوده541/0و 381/0، 29/0ترتيب 

نتيجه گيري كلی از طرح آن است كاه مراتاع را نباياد باه      .يافتگياهی داشت و صرفآ با افزاي  شيب رواناب توليدي افزاي  نمی 

 اراضی ديمزار تبديل نمود و همچنين از فقير شدن مراتع و نابودي پوش  گياهی بايد جلوگيري نمود

 واژه های کلیدی

 رواناب ، شخم ، مرتع ،ديم ،پالت.

. 

 

 



 
 

 مقدمه

حفاظت از منابع آب و خاک اطالع از ميزان توليد رواناب و فرساي  پايه و اساس برنامه ريزي و تصميم گياري اسات. در    در مبحث

 رواناب توليادي هاي متفاوت با شيب هاي مختلف می باشند و بر اين اساس ميزان  منابع طبيعی و كشاورزي  اراضی داراي  كاربري

متغير است.افراد زيادي در باب كاربري و توليدرواناب و رسوب تحقيق كرده اند.بيشتر تحقيقات در ماورد انادازه گياري فرسااي  و     

رسوب است در مورد توليد رواناب در كاربري ها اطالعات كمتري در دسترس است. اما بايد توجه داشات كاه ايجااد رساوب بادون      

 . در ذيل به مواردي از تحقيقات انجا  شده در مورد رواناب و رسوب اشاره می شود.رواناب مفهو  ندارد

درصد دو كاربري مرتع و زراعت ديم را از نظر رسوبزايی مقايساه و نتيجاه    35و  20،  15( در اراضی با شيب هاي 1383رئيسيان )

الياه كاه در مرتاع افازاي  شايب موجاب كااه         گرفته است كه در زراعت ديم افزاي  شيب موجب افزاي  رسوبزايی شده در ح

 [ .5رسوبزايی گرديده است]

اند  آبخيز كوچك رسوب جمع شده در پشت مخازن سدهاي خاكی كوچك را اندازه گيري نموده 25در (1381بروشكه و همكاران )

 .[2]وب توليدي دارنده عامل وسعت ، حجم بارش و حساسيت زمين شناسی ارتباط معنی داري با رسسو نهايتا دريافته  كه 

مرتعای كاه عملياات     [ در طارح هااي تحقيقااتی خاود  نشاان داده اناد اسات       3( ]1384[ و بنی اسادي ) 4( ]1384حبيب زاده )

آبخيزداري شامل پيتينگ ، ريپينگ و كنتور فارو در آن انجاا  شاده اسات ، ميازان تولياد روانااب آن در مقايساه باا مرتاع بادون           

  دستكاري بسيار كمتر است.

(در بررسی عوامل موثر بر توليد رواناب و رسوب در كاربري مرتع نتيجه گرفته اسات مهمتارين عوامال باه ترتياب      1383رنگ آور )

 [.  6اولويت عبارتند از درصد پوش  گياهی ، حداكثر شدت نيم ساعته بارندگی ، درصد شيب ، درصد الشبرگ و درصد رس ]

 [.1تلفات خاک در كرت لخت بي  از صد برابر در كرت داراي پوش  گياهی است ]ورواناب  ( نشان داده است كه1976هندسون)

كاربري اراضی روي جريان رودخانه و وقوع سيالب به روش هاي مختلفی تاثيرمی گذارد.از بين بردن پوش  گيااهی سابب افزونای    

نفوذپذيري گردد باعث افازاي  سايالب مای    سيالب می گردد. هر گونه عملياتی كه در حوضه سبب كاه  رطوبت خاک و كاه  

 شود.

هدف اين مقاله ارزيابی و مقايسه سه كاربري مرتع ،زراعت ديم و شخم رها شده از نظر توليد رواناب است. در سرشاخه هاي حوضاه  

ختصاا  يافتاه   آبخيز رودخانه شرا كه شاخه اصلی رودخانه قره چاي در استان مركزي است ، عمده اراضی به كاربري هاي مذكور ا

است. بنا بر اين با شناخت كاربري ها از نظر توليد رواناب می توان عمليات مناسب آبخيزداري را بكار گرفت ودر ساماندهی حوضه و 

 سيالب رودخانه شرائ بطور موفقيت آميز تري عمل نمود.  

  



 
   محل انجام تحقیق 

كيلومتري غرب شهرستان اراک انجاا  شاده اسات.موقعيت آن طاول       45اين تحقيق در ايستگاه منابع طبيعی خسبيجان واقع در 

ميلای متار و    321می باشد. بارندگی متوسط سااالنه ايان منطقاه     34 10 30"تا34 8 3 و عرض شمالی49° 24تا2249شرقی 

ميلی متر در سال است .اقليم منطقه, طباق روش دوماارتن،   1585تبخير تعرق پتانسيل متر و ميزان  1850ارتفاع آن از سطح دريا 

   يمه خشك و از روش كوپن در ناحيه استپی واز روش آمبرژه خشك و سرد می باشدن

 

 مواد و روش ها

, 9با شيب هاي مختلف, ابتدا در محل اجراي طرح, اراضی مرتعی كه داراي شيب هاي  سطوح آبگيردر  روانابجهت برآورد ميزان 

درصد بودند انتخاب گرديدند در هر شيب سه تيمار مرتع، زراعت ديم و شخم رها شده كه هر يك داراي سه تكرار  25و  20, 15

متر احداث شدند . كرت هاي مذكور با ورق  8/1در  1/22كرت به ابعاد  9بودند در نظر گرفته شدند . بدين ترتيب در هر شيب 

سانتيمتر از ورق ها در زمين فرو رفته است. جهت استحصال رواناب و  15سانتيمتر محصور شداند كه  30هاي گالوانيزه به ارتفاع 

قرائت شده و  ارتفاع آن ،رسوب در انتهاي هر كرت ظرف مدرجی قرار داده شده. پس از هر بارندگی كه رواناب و رسوب جمع شد

  گيري شده اند. اند و اندازه باران اتفاق افتاده كه ايجاد رواناب و رسوب نموده 18پروژه حجم رواناب مشخص شده است. در اين 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد. 9( اندازه گیری رواناب و رسوب  در شیب 1شکل )

 

 

 



 
 

 نتایج  

درصد باا كاربرهااي مرتاع ، زراعات وشاخم باراي        25و  20،  15،  9نتاي  حاصل از اندازه گيري رواناب در كرت هاي با شيب هاي

 ( ارايه شده است. 1رويداد باران در جدول )23

 درصد در با كاربري هاي مختلف )ليتر بر متر مربع( 25و  20،  15،  9( ميزان رواناب در شيب هاي  1جدول ) 

 25 20 15 9 % شيب

 تيمار

 رديف

 شخم زراعت مرتع شخم زراعت مرتع شخم زراعت مرتع شخم زراعت مرتع

1 282/0 204/0 293/0 439/0 394/0 377/0 473/0 368/0 452/0 478/0 428/0 588/0 

2 248/0 226/0 189/0 231/0 225/0 212/0 225/0 214/0 200/0 175/0 185/0 181/0 

3 229/0 262/0 239/0 252/0 282/0 278/0 773/0 788/0 747/0 359/0 65/0 703/0 

4 214/0 178/0 173/0 137/0 171/0 137/0 127/0 132/0 128/0 115/0 141/0 155/0 

5 599/0 331/0 17/1 271/0 289/0 401/0 234/0 234/0 297/0 18/0 195/0 213/0 

6 273/0 447/0 75/1 103/0 129/0 592/0 114/0 087/0 297/0 071/0 050/0 202/0 

7 93/2 66/4 30/5 043/0 55/2 72/3 142/0 98/2 13/4 038/0 79/2 73/3 

8 105/0 124/ 10/4 10/4 699/0 081/0 128/0 076/0 114/0 070/0 066/0 212/0 

9 273/0 174/0 183/0 188/0 196/0 145/0 31/0 192/0 204/0 182/0 201/0 258/0 

10 455/0 39/0 409/0 433/0 64/0 544/0 64/0 696/0 689/0 02/1 926/0 966/0 

11 371/0 383/0 428/0 396/0 475/0 439/0 432/0 467/0 408/0 408/0 392/0 493/0 



 
12 160/0 11/0 167/0 088/0 935/0 072/0 108/0 098/0 085/0 068/0 071/0 118/0 

13 192/0 096/0 284/0 077/0 095/0 083/0 088/0 078/0 029/0 086/0 034/0 058/0 

14 104/0 071/0 371/0 04/0 041/0 225/0 028/0 066/0 052/0 011/0 030/0 024/0 

15 09/1 083/0 01/1 45/1 28/1 45/1 56/1 54/1 49/1 48/1 54/1 51/1 

16 525/0 443/0 512/0 455/0 392/0 507/0 352/0 432/0 406/0 355/0 35/0 395/0 

17 124/0 136/0 922/0 153/0 158/0 345/0 089/0 22/0 691/0 094/0 108/0 222/0 

18 163/0 763/0 74/3 153/0 361/0 89/5 152/ 16/1 58/2 125/0 139/0 809/0 

19 107/0 153/0 01/1 043/0 085/0 148/0 04/0 043/0 375/0 037/0 038/0 242/0 

20 074/0 550/0 47/1 045/0 465/0 24/1 071/0 806/0 071/0 10/1 187/0 1/1 

21 247/0 183/0 194/0 194/0 107/0 233/0 22/0 207/0 22/0 172/0 190/0 182/0 

22 079/0 033/0 028/0 035/0 043/0 021/0 014/0 217/0 014/0 026/0 030/0 038/0 

23 025/0 073/0 081/0 028/0 034/0 058/0 011/0 191/0 011/0 017/0 018/0 036/0 

 541/0 381/0 29/0 595/0 476/0 275/0 574/0 439/0 233/0 05/1 478/0 386/0 ميانگين

 

 : ميانگين های  پوشش گياهی ،توليد رواناب و تلفات خاک در کاربری ها در شيب های مختلف 2جدول 

 25 20 15 9 درصد شيب

 شخم ديم مرتع شخم ديم مرتع شخم ديم مرتع شخم ديم مرتع نوع تيمار

پوشش ميانگين 

 گياهی)درصد(

60 5 0 75 1/7 0 80 9/8 0 85 12 0 



 

مقایسه میزان فرسایش و رسوب در کاربریهای مختلف
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 ( مقدار تلفات خاک در تيمار های مختلف2شکل )

 



 

 

 در تيمار های مختلف رواناب( مقدار 3شکل )

 بحث و نتیجه گیری

مالحظه می شود ، ميانگين مقدار رواناب خروجی از مرتع كمترين ودر شخم رها شده بيشترين  3و شكل  1همانطور كه در جدول  

ياد شده می باشد. اين روند در چهار شيب مذكور صادق است. علات ايان پدياده در     است و در كاربري زراعت حد واسط دو كاربري

(  2هر شيب  ناشی از تفاوت  درصد پوش  گياهی می باشد. ميانگين پوش  گياهی در تيمار ها و شيب هاي مختلف در جادول )  

 آورده شده است.

كرت ها ي مرتع  داراي پوش  گياهی مناسب است. بناا بار   پوش  گياهی در كاه  مقدار رواناب نق  موثري دارد. در هر يك از 

اين قطرات باران ضربه كمتري به خاک وارد می كند و ساختمان خاک كمتر بهم می خورد و از طرفی فرصت نفوذ آب به زماين را  

 فراهم می سازد .

گين مقدار روانااب توليادي نسابت باه     درصد در هر يك از كاربري ها ميان25( مالحظه می شود كه در شيب  1با توجه به جدول ) 

درصد كمتر است .علت اين امر مناسب بودن و متراكمتر بودن پوش  گياهی در مرتاع ، زراعات گناد   و وجاود سانگ و       9شيب 

 درصد بوده است25سنگريزه در شيب 

اضی و رها نماودن آنهاا   ( مقايسه هدر رفت خاک در كاربري هاي مختلف را نشان می دهد. مالحظه می شود شخم زدن ار2شكل )

مقادار زياادي    ،)آي ( بيشترين تلفات خاک را دارد.همچنين در حالت كاشت ديم بعلت فقدان پوش  گياهی در فصل بارش بااران 

 خاک هدر می رود. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

9 15 20 25

ر
ب 

انا
و

(
ع

رب
ر م

مت
ر 

ر ب
لیت

) 

 (درصد)شیب 

 تولید رواناب در شیب ها با تیمارهای مختلف
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بناا  خاک سطحی  هدرفت فاراوان دارد. ورواناب  ،بطور كلی می توان گفت در اراضی ديم با شيب زياد و بدون اجراي عمليات كنترل

تلفات خاک می باشد . از طرفی به ديمزار هاي كم بازده بايد فرصت كافی داده  رواناب و بر اين شكست شيب يكی از راه هاي كنترل

ميليمتر در سال داشته باشند كاشت نهال بادا  ديم در بانكت هاا مای    300شود تا دوباره احيا گردند.در مناطقی كه بارندگی حدود 

 كشاورزي تلفيقی را رونق دهد.     ،رل روانابتواند عالوه بر كنت
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Compare of natural basin in different slopes for product runoff 

Abstract 

Aim of this research is investigation the role of natural basin with different slop in runoff creation. 

In this research up lands of Gara- chi river in natural researches station Khosbijan which located 

in 6o km from Arak 4 pieces of lands with slops 9, 15 , 20 and 25 precent were selected. In each 

slope 3 treatment include rangeland , farming and tillage were performed . every treatment include 

3 replicate in 3 plots. Which make plots were 22.1m.* 1.8m. After every rainfall runoff and 

sediments collected and volum was measured. During this time 23 rainfall was happened . Results 

showed that rate of runoff in rangeland ,farming and tillage in slop 9 % respectively 0.386 , 0.478 

and 1.05 , in slop 15 % respectivly 0.233 ,0.439 and 0.574 in slop 20 % respectively 0.275 , 0476 



 
and 0.595 and in slop 25 % respectively  0.29 , 0.381 and 0.541 litre per square meter. On the 

other hand product of runoff   in landuse in different slop depend to vigetation cover and only slop 

increasing donot increase of runoff  creation. 

 

 

 

 

 

 


