
 

-هاي بارش و رواناب مشاهدهبررسی و مقایسه تلفات اولیه بارش و آستانه رواناب بر اساس داده
  نمونهاي در سه حوضه 

  پویااکبر عباسی، هادي نظريجهانگیر پرهمت، علی

  :مقدمه
تلفات بارش که . شود و تلفات تقسیم می) بارش مازاد(هاي رواناب  هاي آبخیز به مؤلفه حوزهبارش به عنوان ورودي اصلی 

گردد، تابع شرایط فیزیکی و هیدرولوژیکی حوضه و نیز شدت و مقدار  هاي نفوذ، تبخیر، چاالب و برگاب می شامل مؤلفه
هاي منابع آب و نیز  ریزي باشند که در برنامه ارش میهاي ب تلفات بارش و نیز بارش مازاد از جمله مؤلفه. کندبارش تغییر می

بررسی ضریب رواناب که . مدیریت حوضه و حقاظت آب و خاك حائز اهمیت بوده و معموالً اطالعاتی از آنها در دست نیست
دل یک گردد روناب ساالنه رودخانه سن را معابر می) Perreavlt )1674دهد، به کار سهم رواناب از بارش را نشان می

هاي مهم هیدرولوژیکی که در تعیین ضریب رواناب و یا یکی از مؤلفه). Singh, 1982(ششم بارندگی ساالنه پیشنهاد نمود
در  )SCS(سازمان حفاظت خاك آمریکا . باشدسهم رواناب از بارش مؤثر است، تلفات اولیه و یا بارش آستانه رواناب می

ارائه ) پس از محاسبه تلفات(روابطی را براي تخمین ارتفاع رواناب 1972 لطور تکمیلی در ساو بعداً به 1956سال
ارائه گردیده است که در آن میزان ) 1982(Richardاین روش به صورت دستورالعمل توسط . )SCS ،1956 ،1972(کرد

ان لحظه اولیه رواناب در هم SCSدر روش . و حجم نگهداشت آب در داخل خاك بستگی دارد (P)به بارندگی) Q(رواناب
به . دهد که مقدار مشخصی از بارش برگاب، چاالب و نفوذ را تأمین نموده باشددهد، بلکه زمانی رخ میبارش رخ نمی

  . )SCS ،1372(شوددهد، تلفات اولیه بارش اطالق میمجموع بارشی که این سه را تشکیل می
هاي کوچک را در ایجاد  رسایش آبی و اثر پستی و بلندياي روي ویژگی هاي خاك و اثر آن روي ف مطالعه) 2001(کرکباي

هاي کوچک و  هاي خاك مثل پستی و بلندي رواناب با توجه به آستانه شروع رواناب بررسی کرد و نتیجه گرفت که ویژگی
  . شکل خاکدانه در مقدار و الگوي مکانی رواناب  مؤثراست
و مورنو و ) 1389(نجفیان و همکاران . باشدآستانه شروع رواناب میپوشش گیاهی از عوامل مؤثر بر میزان تلفات بارش و 

  . اند که کاهش آستانه شروع رواناب با کاهش پوشش گیاهی مطابق است نشان داده) 2009(همکاران 
هاي  در مناطق نیمه خشک مدیترانه اي اسپانیا نحوه تولید و عوامل  مؤثربر رواناب را در حوضه) 1998(مارتینز و همکاران

هاي ریز بافت با  بر این اساس خاك. اند هاي هیدرولوژیکی متفاوت  بررسی کرده کوچک، از دو گروه خاك با عکس العمل
هاي درشت بافت با نفوذپذیري  نفوذپذیري کم و مواد آلی کم، ضریب رواناب باالتر و آستانه شروع رواناب کمتري از خاك

. باشد هیدرولوژیک خاك متفاوت می  العملهاي بارش بر عکس یگر اثر ویژگیاز طرف د. بیشتر و مواد آلی متوسط دارند
هاي با بافت خاك ریزدانه، نفوذ پذیري کم و پوشش گیاهی تنک  شدت بارش پارامتر عمده کنترل کننده رواناب در حوضه

رش با رواناب ارتباط بیشتري تر، نفوذپذیر و با پوشش گیاهی متراکم تر مجموع با هاي درشت بافت بود در حالی که در خاك
  . داشت

نیز با بررسی دو گروه خاك متفاوت بر مکانیزم تولید رواناب در مقیاس شیب  ) 1998( و همکاران )Martinez( مارتینز
با مواد آلی  بافت نرمگروه اول خاك با . یک دامنه پرداختند و در نتیجۀ این تحقیق خاکها به دو گروه تفکیک گردیدند

و گروه دوم خاك با بافت زبر و مواد آلی ) mm6/3(و آستانه رواناب کمتر %) 4(در آن ضریب رواناب بیشتر ضعیف که 
  .بدست آمده است) میلیمتر 8(و آستانه رواناب بیشتر %) 3(متوسط که ضریب رواناب کمتر 



 

 Baltas  ضه مقدار نسبت تلفات اولیه از ظرفیت نگهداشت بالقوه را در حو) 2007(و همکارانAttica  یونان بر اساس بارش
در پژوهش یاد شده . بدست آوردند 0.035ها و براي یکی از زیر حوضه 0.014اي حوضه براي کل حوضه و رواناب مشاهده

  . اندشناسی قلمداد نمدهالذکر را تغییرات کاربري اراضی و سازندهاي زمینعلت اختالف در نسبت فوق
Yuan  2014(و همکاران (فات اولیه به ظرفیت نگهداشت که در روش نسبت تلSCS )1356  منظور  0.2معادل ) 1372و

گیري نمودند که مقدار تلفات اولیه داراي در این پژوهش نیجه. شده است، را در آریزوناي جنوبی مورد بررسی قرار دادند
  در تغییر است درصد 53دامنه زیادي بوده و نسبت این مؤلفه به ظرفیت نگهداشت بالقوه بین یک تا 

با این وصف تا کنون براي تلفات اولیه و یا آستانه رواناب رابطه مشخصی که این مؤلفه از بارش بر اساس شرایط 
دهد، که از طرف دیگر نتایج تحقیقات گذشته نشان می. هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه در اختیار قرار دهد ارائه نشده است

- ب شرایط اولیه رطوبت خاك، نوع و شدت بارش و عوامل فیزیکی حوضه خیلی زیاد میدامنه تغییرات تلفات اولیه بر حس
  . بنابراین در تحقیق حاضر تلفات اولیه در سه حوضه با شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. باشد

  روش کار
  هاي عمومی مناطق پژوهشموقعیت و ویژگی

رضوي، کهگیلویه و بویراحمد و همدان به ترتیب شامل سنگانه هاي خراسان براي انجام این پژوهشسه حوضه در استان
  . کالت،  دلی بجک و  گنبد انتخاب شد

 60ثانیه تا  32.57دقیقه و  13درجه،  60جغرافیایی دوده ـــی در محـرافیایـــات جغــر مختصــاز نظسنــگانه حوضه 
ثانیه  13.29دقیقه و  41درجه،  36ثانیه تا  27.74دقیقه و  41درجه،  35و ولشرقیـــطثانیه  42.25دقیقه و  13درجه، 

از  قره قومهاي آبریز خراسان در داخل حوضه  محدوده مورد مطالعه در تقسیم بندي کلی حوضه.عرضشمالی واقع شده است
در جدول هاي آن  حوضه به همراه زیرمشخصات کامل این حوضه )).2(شکل( قرار دارد رضوي گانه خراسان پنجهاي  حوضه

  .ده استشارائه ) 1(
این حوضه از نقطه نظر زمین . حوزه آبخیز سنگانه در شمال شرق کشور با اقلیم خشک تا نیم خشک سرد واقع شده است

. باشد ماهورهاي شمال شرق کشور می شناسی در یک منطقه مارنی و با نفوذپذیر ي کم واقع شده و معرف بسیاري از تپه
پوشش گیاهی ضعیف آن شاخص خوبی از مراتع . تاً عمیق استحوضه سنگانه داري تغییرات شیب و خاك ریزدانه و نسب

  ). 1392عباسی و همکاران، (فقیر مناطق خشک و نیمه خشک است



 

  
  کالت در استان خراسان رضوي سنگانهموقعیت حوضه ): 1(شکل 

 
ران و در گچسا –کیلومتري از یاسوج در جاده یاسوج  25هکتار در  1745در عرصه اي به وسعت حدود حوزه دلی بجک 

 2084ارتفاع این حوضه از )). 1(شکل (بخش شرقی حوزه آبخیز سپیدار در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع گردیده است 
سازند تشکیل دهنده . باشد متر  در باالترین نقطه نسبت به سطح دریا در تغییر می 2750متر در محل خروجی آن تا 

اي کوهستانی و سرد قرار  این حوضه در منطقه. باشدحاشیه مسیل کواترنر می ارتفاعات مشرف به مسیل از نوع آسماري و
هاي بسیار و  گرفته است و یکی از خصوصیات مهم آن واقع شدن در یک منطقه آهکی با ساختار خرد شده و با دز و شکاف

. رس چین خورده انتخاب شداین حوضه به عنوان الگوي مناسبی براي منطقه زاگ. باشد هاي کارستی می با توسعه سامانه
  ).1392مالیی و شفیعی، (گیرد اقلیم منطقه به روش آمبرژه در طبقه نیمه مرطوب سرد قرار می



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بجک موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی حوضه دلی): 2(شکل 

دقیقه طول شرقی  43درجه و  48ثانیه تا  5دقیقه و  41درجه،  48حوضه گنبد در استان همدان و در محدوده جغرافیایی 
ایح حوضه با )). 3(شکل (عرض شمالی واقع شده است  6.3دقیقه و  42درجه،  34ثایه تا  16دقیقه و  41درجه،  34و 

 

 پازنان

 طغار



 

حداقل . ان و در جنوب غربی روستاي گنبد قرار گرفته استکیلومترمربع در بخش مرکزي شهرستان همد 45/4مساحت 
متر از سطح  2254متر و ارتفاع متوسط آن  2420متر از سطح دریا و بلندترین نقطه آن  2090ارتفاع حوضه در خروجی 

نظر  هاي شیل و شیستی بوده و از چنین این حوضه داراي ساختار زمین شناسی تشکیالت دگرگونی و سازندهم. دریا است
خاك حوضه سبک تا سنگین در . دهد صورت برف رخ میاقلیمی نیمه مرطوب و سرد و بارش آن عمدتاً در فصول سرد به

جاهاي مختلف و پوشش آن به طور غالب مرتع بوده که در برخی مناطق به دلیل چراي بی رویه ضعیف شده ولی در اغلب 
  ). 1394پویا و همکاران، نظري(تمناطق هنوز پوشش گیاهی از وضعیت خوبی برخوردار اس

  

  
  موقعیت حوضه گنبد در استان همدان و کشور): 3(شکل 

  آوري آمار و اطالعات گیري و جمعاندازه
سنجی که براي طرح تحقیقاتی بررسی و هاي هیدرومتري و بارانهاي ایستگاهآمار و اطالعات مورد نیاز این پژوهش از داده

اند برداري قرار گرفتههاي معرف نه استان کشور نصب و مورد بهره بارش و بارش مازاد در حوضهتعیین پارامترهاي تلفات 
ها با استفاده از لیمنوگراف و بارندگی با در این طرح، دبی خروجی حوضه. ، استفاده شده است)1394پرهمت و همکاران، (

  . ندگیري شدهاي ثبات نصب شده در حوضه اندازهسنجاستفاده از باران

  نتایج و بحث

  حوضه سنگانه  - الف
واقعه بارش روي داده است که از این تعداد  128تعداد  1389- 90الی  1387-88در حوضه سنگانه در طول سه سال آبی 

-وضعیت بارش را در حوضه سنگانه در زیرحوضه مجزاي آن نشان می) 1(جدول .روز سیالب جاري شده است 8فقط در 
واقعه بارش مجزا بوده که با مقادیر متفاوتی از تلفات اولیه  9روز تعداد  8 دهد در ایننشان می) 1( همانطور که جدول. دهد



 

روي داده است که از این واقعه چند ساعته  12/12/88میلیمتر در تاریخ  20.2حداکثر بارش وقایع به میزان . اندهمراه بوده
 11/12/88و  8/12/88میلیمتر بارش طی دو روز  7.8بل این واقعه روز ماق 5در طول . هیچگونه روانابی گزارش نشده است

 3.4واقعه  128الزم به یادآوري است که متوسط بارش . میلیمتر بارش صورت گرفته است 2.4و  5.4و به ترتیب به میزان 
  باشد میلیمتر می

ل گرفته است و در بقیه موارد کل بارش روز رواناب شک 8واقعه بارش تنها در  128دهد از نشان می) 1(همانطور که جدول 
هایی که  دهد که دامنه بارشمقایسه ارقام جدول فوق نشان می. هاي تلفات بارش از جمله نفوذ شده استصرف مؤلفه

 A1زیر حوضه  2میلیمتري تنها در  3بارش . میلیمتر در تغییر است 9.7تا  3اند بسیار متغیر بوده و بین رواناب تولید نموده
ها در وقایع بارش از خود نشان داده رفتاري نسبتاً متفاوت با بقیه حوضه A1زیر حوضه . رواناب ایجاد نموده است A2و 

میلیمتر در حوضه بارش ثبت شده است این زیر حوضه رواناب نداشته است و  6.8که  31/1/88است، بطوري که در واقعه 
میانگین ضریب جریان در واقعه فوق . میلیمتر رواناب نشان داده است 1.21مقدار   12/9/88میلیمتر بارش در  3بر عکس با 

بوده و نیز حداکثر ضریب  A2و  A4 ،A3 ،Sهاي در زیر حوضه 5.6، و 9.4، 9.4، 10.5ها به ترتیب براي سایر زیرحوضه
در . باشدمی Sو  A4 ،A2 ،A3به ترتیب در  18.7و  25.8، 27، 41.7زیر حوضه  4جریان در این وقایع در این 

  .  با زیر حوضه دیگر داراي همخوانی نیستA1گانه سنگانه، زیر حوضه 4هاي بینزیرحوضه
که به میزان  12/12/88بارش . میلیمتر مشاهده شده است 20.2تلفات اولیه بارش تا )1(با بررسی و مقایسه ارقام جدول 

روز ماقبل این بارش  5الزم به ذکر است که در . ننموده است ها روانابی ایجادمیلیمتر بوده در هیچکدام از زیر حوضه 20.2
چنین این بارندگی در فصل هم. روي داده است 11/12/88و  8/12/88هاي میلیمتر بارش در تاریخ 2.4و  5.4به ترتیب 

- کنترل مؤلفهرسد که در این حوضه شدت بارش مهمترین عامل به نظر می. باشدزمستان روي داده که تبخیر نیز پایین می
  . باشدهاي بارش و از جمله نفوذ و تلفات اولیه می

  بجکگیري رواناب در حوضه دلی بررسی تلفات اولیه بارش و آستانه شکل - ب
ها تنها در  بر اساس این داده. دهدبه ترتیب بارشهاي دو سال آبی متوالی را در حوضه دلی بجک نشان می) 3(و ) 2(جداول 

 1387- 88هاي آبی هاي نفوذ و رواناب در سالهاي انجام شده در مورد مؤلفهبررسی. اب شکل گرفته استواقعه بارش روان 3
آبان،  11در تاریخ هاي ) 7- 3(بر اساس جدول . باشددهنده میزان باالي نفوذ متوسط در سطح حوضه مینشان 1388-89و 

 140تا  18میزان بارش حوضه بین  1387سفند سال ا 10بهمن و  24بهمن،   16دي،  14آذر،  10آبان،  25آبان،  16
همچنین بر اساس جدول . میلیمتر بوده است که روانابی از آنها در محل خروجی حوضه و توسط لیمنوگراف ثبت نشده است

 13و  3فروردین و  8اسفند،  11و  7بهمن،  15آذر،  28و  9، 7، 5آبان،  28و  13وقایع مهم بارش در تاریخ هاي ) 3-8(
 180تا ) آبان 13بارش (میلیمتر  15ها داراي مقداري بین روي داده است که بارش 1388-89آبی  اردیبهشت  سال

بنابر این در کلیه شرایط فوق .  در این وقایع نیز سیالب قابل توجهی گزارش نشده است. اندروي داده) آذر 7بارش (میلیمتر 
  . ایجاد نشده است )رواناب(کل بارش تلفات بوده و بارش مؤثري 

بر . دهد هاي حاصل از آن در سطح حوضه دلی بجک را طی این دو سال نشان میبمشخصات بارش و روانا)9- 3(جدول
 21و  20هاي این وقایع در تاریخ. هاي آبی فوق از سه واقعه بارش رواناب ایجاد شده استطی سال) 9- 3(اساس جدول

میلیمتر در  95و  130، 133و به ترتیب به میزان  1389اردیبهشت  13و  12و  1388بهمن  15و  14، 1388فروردین 
مقادیر فوق بیانگر . باشد متر می میلی 4/0و  7/0، 2میزان رواناب حاصل از این سه واقعه به ترتیب . اندسطح حوضه روي داده
بنابراین تلفات اولیه بارش و . باشددرصد از میزان کل بارش در سطح حوضه می 0.45و  0.54، 1.5ضریب جریان معادل 



 

الزم . باشدهاي کارستی بسیار باال بوده و نیزسهم مؤلفه رواناب در کل سطح حوضه بسیار ناچیز میآستانه رواناب در حوضه
  . به یاآوري است که از وقایع بارش در سایر سالها اطالعات دقیقی در اختیار قرار نگرفته است

  گیري رواناب در حوضه گنبد آستانه شکل بررسی تلفات اولیه بارش و - پ
 15تا  1385واقعه بارندگی از تاریخ اول مهر سال  129به طور کلی در محدوده گنبد برمبناي روش تفکیک رگبارها، تعداد 

 واقعه رواناب حداقل در یکی 10از این تعداد، تنها در ) 6(و ) 5(بر اساس جداول . اتفاق افتاده است 1389اردیبهشت سال 
زیر حوضه طرح با هم داراي رواناب  4واقعه هر  3واقعه تنها در  10همچنین از این . زیر حوضه طرح جاري شده است 4

) 5(بررسی جدول . زیر حوضه طرح جاري نگردیده است 4واقعه، رواناب در همگی  10واقعه از  7باشند، بنابر این در  می
اقعه بارش به صورت برف بوده و یا این که منطقه طرح داراي پوشش برفی و 24واقعه بارش تعداد  129دهد که از  نشان می

واقعه دیگر،  95با این وصف با وجود بارش باران در . باشد بوده که خود یکی از دالیل عدم ایجاد رواناب در این روزها می
  .  واقعه ایجاد نشده است 95روانابی از 

  روز قبل از هر کدام 5و وضعیت بارش  سنگانهحوضهدر  89- 90الی  87-88سال آبی هاي داراي رواناب طی سه بارندگی): 1(جدول 

 )میلی متر(بارندگی  تاریخ
 )درصد(ضریب رواناب  )میلی متر(رواناب 

A1 A2 A3 A4 S A1 A2 A3 A4 S 

1388/1/26 0.8 0 0 0 0 0 
     

1388/1/31 6.8 0 0 1.53 0.96 1.27 0.0 0.0 22.5 14.1 18.7 

1388/6/24 8.2 0 0 0 0 0 
     

1388/6/29 9.7 2.1 0.75 2.5 2.2 1.69 21.6 7.7 25.8 22.7 17.4 

1388/9/6 2.6 0 0 0 0 0 
     

1388/9/8 2.8 0 0 0 0 0 
     

1388/9/9 2.6 0 0 0 0 0 
     

1388/9/11 1 0 0 0 0 0 
     

1388/9/12 3 1.21 0.81 0 0 0.55 40.3 27.0 0.0 0.0 18.3 

1388/12/8 5.4 0 0 0 0 0 
     

1388/12/11 2.4 0 0 0 0 0 
     

1388/12/12 20.2 0 0 0 0 0 
     

1388/12/14 6.6 5.60 0 0 0 0 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

1389/1/8 4.2 0 0 0 0 0 
     

1389/1/11 2.8 0 0 0 0 0 
     

1389/1/12 4.2 3.8 0 0.68 1.75 0.63 90.5 0.0 16.2 41.7 15.0 

1389/2/15 5 0 0 0 0 0 
     

1389/2/17 2.2 0 0 0 0 0 
     

1389/2/18 3.4 0 0 0 0 0 
     



 

1389/2/19 4.2 0 0 0 0 0 
     

1389/2/21 7 3.2 0.07 0.68 0.37 0.24 45.7 1.0 9.7 5.3 3.4 

1389/2/26 2.2 0 0 0 0 0 
     

1389/2/30 3 0 0 0 0 0 
     

1389/2/31 9.4 2.4 0 0.12 0 0.01 25.5 0.0 1.3 0.0 0.1 

1389/11/13 9.4 0 0 0 0 0 
     

1389/11/14 6.2 4.71 0.54 0 0 0.14 76.0 8.7 0.0 0.0 2.3 

روز  5میانگین با 
 9.4 10.5 9.4 5.6 48.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.9 5.2  قبل

روز  5ثر با حداک
 18.7 41.7 25.8 27.0 90.5 1.7 2.2 2.5 0.8 5.6 20.2  قبل

  
  1387- 88بجک در سال آبی  سنجی روستاي دلیایستگاه باران) میلیمتر(وقایع مهم بارش): 2(ول جد

 11  تاریخ
 14  آذر 9  آبان 25  آبان 16  آبان

  دي
16 

  بهمن
24 

  بهمن
10 

  اسفند
 11و  10

  فروردین
 15و  14

  فروردین
  5/15  92  50  50  140  60  110  18  20  50  میزان بارش

  
  )1388- 89سال آبی (بجک  سنجی روستاي دلیایستگاه باران) متر میلی( وقایع مهم بارش): 3(جدول

 13  تاریخ
  آبان

28 
  آبان

5 
  آذر

7 
  آذر

9 
  آذر

28 
  آذر

و  14
15 

  بهمن

7 
  اسفند

11 
  اسفند

8 
  فروردین

3 
  اردیبهشت

 13و  12
  اردیبهشت

میزان 
  95  20  30  40  40  130  90  140  180  50  40  15  بارش

  
  هاي حاصل از آن در سطح حوضه دلی بجکبروانا مشخصات بارش و): 4(جدول 

متر (حجم بارش   وقایع بارش
  )مکعب

ارتفاع متوسط 
  ) میلیمتر(بارش 

حجم کل رواناب در 
  )متر مکعب(خروجی 

ارتفاع متوسط 
  ضریب جریان  )میلیمتر(رواناب 

  1.5  2  34365  133  2286270  88فروردین  21و  20
  0.54  0.7  12198  130  2234700  88بهمن  15و  14
  0.45  0.4  7/7384  95  1633050  89اردیبهشت  13و  12

  2.2  2.78  47703  123  2121920  89آبان  7
  8.5  21.3  365569  247  4250820  89بهمن  10
  



 

اند  هاي طرح منجر به رواناب شده میزان شدت بارش و وضعیت رطوبت پیشین را در وقایع بارشی که در زیرحوضه) 6(جدول
میلیمتر در تاریخ  45.3روزي که در وقایع بارش رواناب ایجاد شده است، حداکثر بارش به میزان  9طی . دهد نشان می

بارش . به وقوع پیوسته است 7/2/86میلیمتر و در تاریخ  5.9قل بارش همچنین، در این وقایع حدا. روي داده است 3/2/89
تنها در   7/2/86میلیمتري مورخ  5.9زیر حوضه منتخب رواناب ایجاد نموده است، و بارش  4در هر  3/2/89مورخ 

اي رواناب دار C2و  A2 ،C1زیرحوضه  3میلیمتر بارش در  31.8با  25/1/86واقعه . رواناب نداشته است A2زیرحوضه 
روز روي  5که به فاصله  13/8/87و  11/8/87بعالوه دو واقعه بارش مورخ . باشد فاقد رواناب می A1ولی در زیر حوضه 

میلیمتر  23.1میلیمتر بوده که با  10.4به میزان  11/8/87بارش . باشند زیر حوضه داراي رواناب می 4اند، هر دو در هر  داده
. روز ماقبل همراه بوده است، که حاکی از شرایط رطوبتی خیلی مرطوب پیشین دارد 10یمتر در میل 32.4روز ماقبل و  5در 
 42.8روز ماقبل و  5میلیمتر بارندگی  30.6میلیمتر بوده که خود با  13.4میزان بارندگی  13/8/87چنین، در تاریخ  هم

نیز با شرایط رطوبتی پیشین باالیی  13/8/87ش با این وصف، بار. روز ماقبل نیز همراه بوده است 10میلیمتر بارندگی 
روز ماقبل  5میلیمتر در ساعت و با بارش تجمعی  1.5میلیمتر و با شدت  10.6به میزان  30/1/86بارش . همراه بوده است

در . باشد فاقد رواناب می C3داراي رواناب بوده ولی در زیر حوضه  C2و  A1 ،C1زیرحوضه  3میلیمتر در  32.8به میزان 
و  C1زیر حوضه  2میلیمتر کل بارش در  13.1میلیمتر در ساعت و  1.45میلیمتري با شدت  10.3بارش  27/2/86تاریخ 

C2 میلیمتر بارندگی صورت گرفته  13.1روز ماقبل این بارش جمعاً  10روز و هم در  5هم در . رواناب ایجاد نموده است
روز ماقبل توانسته در هر  5میلیمتر  13.1ش در این روز و بارش تجمعی میلیمتر بار 12.8با  8/8/88چنین بارش  هم.است

 16.1باشد که به میزان  می 12/2/89آخرین واقعه بارش حاوي رواناب بارش . زیر حوضه طرح، تولید رواناب بنماید 4
در این . ایجاد نموده است رواناب C2روز ماقبل خود، تنها در زیر حوضه  5میلیمتر بارش  10.8میلیمتر بارش این روز و با 

  .باشد روز ماقبل قابل توجه می 5تاریخ هم میزان بارش روز و هم میزان بارش 
دهد که عالوه بر سه عامل شدت، میزان کل بارش و شرایط پیشین وقایع بارش عوامل دیگري  بررسی نتایج فوق نشان می

شاید یکی از این عوامل شرایط فصلی، جهت شیب . باشند ر میگیري رواناب در این حوضه مؤث بر آستانه ایجاد رواناب و شکل
 .  و در نتیجه پوشش گیاهی فصلی باشد

 
  

  میزان کل بارندگی حوضه گنبد در روزهاي بارش برف و یا وجود پوشش برفی): 5(جدول
 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف

  386/1/21 386/1/16 386/1/15 386/1/14 386/1/13 86/1/10 86/1/10 86/1/7 تاریخ وقوع بارندگی
 1 2.4 1.4 2.6  5.7 0.3 1.6 25.5 بارندگی
 16 15 14 13 12 11 10 9 ردیف

 88/9/5 88/9/5 88/9/4 88/8/28 88/8/26 86/1/23 86/1/22 86/1/21 تاریخ وقوع بارندگی

 0.5 0.8 1.8 0.9 31.7 4.6 0.4 5.1 بارندگی
 24 23 22 21 20 19 18 17 ردیف

 89/01/07 88/9/28 88/9/27 88/9/26 88/9/23 88/9/21 88/9/21 88/9/8 وقوع بارندگیتاریخ 

 22.6 0.3 1.5 3 0.4 5.2 0.8 8 بارندگی
  



 

 و وضعیت رطوبت پیشین در وقایع داراي رواناب گنبد )میلیمتر در ساعت(شدت بارش): 6(جدول

  هاي حوضه
  داراي رواناب

  بارش مقدار
  واقعه قبلروز ما 10

 )متر میلی(

  5 بارش مقدار
  واقعه قبلما روز
 )متر میلی(

  بارش واقعه مقدار
 )متر میلی(

 مدت
  بارش

 )ساعت(

  بارش شدت
متر در  میلی(

 )ساعت
 تاریخ

 A1 14.9 11.1 31.8 11.83 2.71 25/1/86همگی بجز 
 A2 43.9 32.8 10.6 7.33 1.5 30/1/86همگی بجز 

 A2 18.8 8.2 5.9 5.2 1.16 7/2/86همگی بجز 

C1 و C2 13.1 13.1 10.3 6.83 1.45 27/2/86 

 11/8/87 1.23 8.7 10.4 23.1 32.4 زیر حوضه 4هر 

 13/8/87 0.8 16 13.4 30.6 42.8 زیر حوضه 4هر 

 8/8/88 1.2 10.50 12.8 13.1 15.6 زیر حوضه 4هر 

 3/2/89 1.7 26.83 45.3 16.7 22.6 زیر حوضه 4هر 

 C2 56.1 10.8 16.1 10.67 1.5 12/2/89 فقط 

  :گیري و پیشنهاداتنتیجه
میلیمتر بـا شـرایطی رطـوبتی     20.2دهد که در حوضه سنگانه درفصل زمستان از بارش تا  نتیجه تحقیق نشان می -1

میلیمتر در بخشی از حوضـه   6.6پیشین مرطوب رواناب حاصل نشده است، در صورتی که در همین شرایط بارش  
تـوان اعـالم    با این وصف اوالً یک مقدار مشخص بارش به عنوان بارش آستانه رواناب نمی. است رواناب ایجاد نموده

 . باشدهاي بارش و از جمله نفوذ میرسد که شدت بارش مهمترین عامل کنترل مؤلفهنمود و در ثانی به نظر می
 45.3میلیمتـري تـا    5.9از بارش  باشند، بطوري که هاي داراي رواناب داراي دامنه زیادي می در حوضه گنبد بارش -2

هاي متعددي در ایـن   میلیمتري حداقل در یک زیرحوضه رواناب ایجاد شده است، در حالی در همین حوضه بارش
بررسی این حوضه نشان داد که عالوه بر سه عامل شدت، میزان کل بـارش و شـرایط   . باشند دامنه بدون رواناب می

شاید برخی از این . باشند گیري رواناب و بارش آستانه ایجاد آن مؤثر می شکلپیشین وقایع بارش عوامل دیگري بر 
 .  عوامل شرایط فصلی، جهت شیب و در نتیجه پوشش گیاهی فصلی باشد

هـاي   در حوضه دلی بجک که منطقه کارستی است آستانه تولید رواناب در وقایع بارش خیلـی بیشـتر از حوضـه       -3
متـر فاقـد روانـاب بـوده واز رابطـه       میلـی  100هاي داراي مقدار بارش بـاالي   بارشباشد، بطوري خیلی از  دیگر می

 . میلیمتر بدست آمده است 109همبستگی رواناب با بارش مقدار متوسط بارش آستانه تولید رواناب 
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