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 چكيده:
ه سيالب ساالنه عالوه بر خسارات جاني و مالي به مراكز صنعتي، شهري و روستايي موجب شستشو و انتقال خاك ببا تمركز و تبديل هرز آب ها  

نه و مديريت نزوالت جوي مي شود. با توجه به اهداف اين تحقيق، جهت بررسي عوامل حاصلخيز مي شود. لذا برآورد آستانه شروع رواناب موجب استفاده بهي
) سانتي 120× 89از نوع باران سازهاي غير فشاري قابل حمل از جنس پلكسي گالس به ابعاد (، از يك دستگاه شبيه ساز باران ،موتر در آستانه شروع رواناب

ميلي متر در ساعت ) و تداوم هاي  80تا حداكثر  5ا استفاده از باران ساز، بارش در شدت هاي مختلف (حداقل شد. ب استفادهمتر  5/1متر، به ارتفاع حداقل 
با استفاده از مقادير اندازه گيري شده و پارامتر هاي ارتفاع بارندگي، شدت  مختلف در نقاط مورد نظر شبيه سازي و آستانه شروع رواناب اندازه گيري شد.

رابطه رگرسيوني برقرارشد و ميزان همبستگي آستانه شروع رواناب با هر يك از   spssع خاك و پوشش گياهي در محيط نرم افزار  بارندگي، شيب، نو
 .گرديدنظر ارايه  درواناب و عوامل مور ايحاد عوامل ياد شده مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. در نهايت يك رابطه همبستگي بين آستانه

 
 ستانه شروع رواناب، باران ساز، سيالب.آ:هاي كليدي وازه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه:
يافته  در كنار رودخانه هاي بزرگ، آب كافي براي مصارف شهري، صنعتي و آبياري مزارع وجود دارد. از اين رو، سهم زيادي از پيشرفت مراكز توسعه

رودخانه ها مي باشد. در برابر منافع ذكر شده، وقوع سيالبهاي مهيـب در  شهري، صنعتي و كشاورزي واقع در امتداد رودخانه ها ناشي از جريان آب 
همچنين وقوع سـيالب سـبب شستشـو و انتقـال خـاك هـاي         .] 1[رودخانه، تهديدي براي تاسيسات احداث شده در مجاور آن محسوب مي گردد

سـدها، موجـب    دره همراه با جريان طغياني رودخانه ود اين خاك فرسايش يافتري و فرسايش بيش از حد طبيعي خاك مي شود. وحاصلخيز سطح
اكثر مناطق خشك دنيـا  مانند ولي  ي در اغلب دشت هاي ايران كم استبا وجود آنكه ميزان بارندگ.]2[مي شود سدها رسوبگيري و پر شدن مخازن

نفوذپذيري سطح خاك سـبب ايجـاد هـرزآب و بـه راه     عدم  باشد، برخوردارند. هاي با شدت باال كه ويژگي اين مناطق مي در زمستان و بهار از بارش
دهد، راهـي منطقـي    هاي سطحي كه همه ساله حجم قابل توجهي از نزوالت آسماني رابه خود اختصاص مي استفاده از هرزآب شود. افتادن سيل مي

 .]3[رود هاي تهي شده از آب به شمار مي براي تغذيه آبخوان
نه تنها مي تواند منجر به برآوردهاي دقيق تر سيل طراحـي و كـاهش هزينـه هـاي     دقيق آستانه شروع رواناب با توجه به مطالب گفته شده برآورد  

با تعيين آستانه شروع روانـاب توسـط بـاران     ايمن سازي و خسارت سيل شود بلكه در استفاده بهينه و مديريت نزوالت جوي نيز حايز اهميت است.
وانـاب مقـدار   در اين تحقيق منظـور از آسـتانه شـروع ر    غاز رواناب در شرايط مختلف مي شود، برآورد نمود.ساز مي توان مقدار بارشي را كه سبب آ

 ي را به مرحله اي از رطوبت مي رساند كه بعد از آن رواناب آغاز مي شود.بارشي است كه خاك سطح
لندي هاي كوچك را در ايجاد رواناب با توجه به آستانه شروع مطالعه اي روي ويژگي هاي خاك و اثر آن روي فرسايش آبي و اثر پستي و ب ،كركباي

رواناب بررسي كرد و نتيجه گرفت كه ويژگيهاي خاك مثل پستي و بلندي هاي كوچك و شكل خاكدانـه در مقـدار و الگـوي مكـاني روانـاب مـوثر       
اي ها بيشتر است. آسـتانه   فرم رويشي پهن برگان و بوته آستانه شروع رواناب در فرم رويشي گندميان نيز به طور معني داري نسبت به دو .]4[است

كـاهش آسـتانه شـروع روانـاب بـا كـاهش         .]5[شروع رواناب در درصد پوشش صفر و صد به طور معني داري به ترتيب از همه كمتر و بيشتر است
 .]6[پوشش گياهي مطابق است

از نظر تئوري اسـتفاده از ايـن    .]7[وره كوتاه زماني فراهم مي كندرا در يك د باران ساز مصنوعي روشي اقتصادي و شرايط كنترل شده آزمايشگاهي
ش و وسيله نه تنها موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مي شود، بلكه مي توان مقدار رواناب ورسوب را به همراه تمامي فرآيندهاي دخيل در فرساي

 .]8[توانند شرايط طبيعي را بطور كامل ايجاد كنند ارد از جمله اينكه نميتوليد رسوب پايش كرد. استفاده از باران ساز محدوديتهايي د
هاي كوچك، از دو گروه خاك با عكـس   مارتينز و همكاران در مناطق نيمه خشك مديترانه اي اسپانيا نحوه توليد و عوامل موثر بر رواناب را در حوزه

سـتانه  آهاي ريز بافت با نفوذپذيري كم و مواد آلي كم، ضريب رواناب بـاالتر و   ساس خاكاند. بر اين ا هاي هيدرولوژيكي متفاوت  بررسي كرده العمل
  هاي بـارش بـر عكـس العمـل     هاي درشت بافت با نفوذپذيري بيشتر و مواد آلي متوسط دارند. از طرف ديگر اثر ويژگي كمتري از خاك شروع رواناب

هاي با بافت خاك ريزدانه، نفوذ پـذيري كـم و پوشـش     مده كنترل كننده رواناب در حوزهباشد. شدت بارش پارامتر ع هيدرولوژيك خاك متفاوت مي
   .]9[تر، نفوذپذير و با پوشش گياهي متراكم تر مجموع بارش با رواناب ارتباط بيشتري داشت هاي درشت بافت گياهي تنك بود در حالي كه در خاك

 
 مواد و روش ها

در اين محدوده  كيلومتري شمال شرق مشهد در خراسان رضوي قرار دارد. 100م به شكر كالت بوده كه در محدوده مورد نظر جزئي از مراتع موسو
مراتع شـكر كـالت قشـالقي بـوده و اسـتفاده      طور كلي  هكتار مساحت دارد. به 3/6پايگاه تحقيقات آب و خاك سنگانه قرار داشته و حدود  مجاورت

فـروردين مـاه    25آذر ماه هر سال تا  25هاي خود را از  دام داران معموالً باشند. دام مي موجود در محدودهداران روستاهاي  و دام كنندگان آن عشاير
 60مختصات جغرافيايي منطقه مورد تحقيق  گيرد. هاي روستايي قرار مي دهند و در بقيه سال فقط مورد استفاده دام سال بعد در اين مراتع چرا مي

 10دقيقـه و   41درجه و  36ثانيه تا  59دقيقه و  37درجه و  36ثانيه طول شرقي و  46دقيقه و  15درجه و   60ا ثانيه ت 37دقيقه و  3درجه و 
اسـت. نـزوالت جـوي آن     در سال بـرآورد شـده  متر  ميلي 250متوسط ميزان بارندگي. متر است 681ارتفاع متوسط حوزه است. ثانيه عرض شمالي 

هـاي  . دماي متوسط ساالنه هوا بر اساس گراديان دماي ايسـتگاه استش از پنج ماه از سال، منطقه فاقد بارندگي تقريبا بيو  عمدتاً  به صورت باران 
باشد. با توجه به ميزان بارندگي و دماي متوسط درجه سانتيگراد مي 23و حداقل مطلق آن  42درجه سانتيگراد، حداكثر مطلق آن  15كمكي برابر 

تقريبا مسـطح،   از لحاظ توپوگرافياين منطقه   و باشدبدست آمده كه بيانگر اقليم نيمه خشك مي 2/10ي منطقه محاسبه شده ضريب دومارتن برا
لـومي  -طقـه سـيلتي  درصد بوده است. بافت غالب خاك من 43/16شيب عرصه حدود  بوده و اختالف ارتفاع در آن زياد نمي باشد.  تپه ماهورتوام با 

 نشان داده شده است. 1در شكل شماره  ساز انجام آزمايشات با بارانهاي است. محدوده مطالعاتي و موقعيت
 



 
 : نقشه محدوده مطالعاتي و موقعيتهاي مورد آزمايش1شكل شماره 

 
  

هاي صحرايي با استفاده از يك دستگاه شبيه ساز باران كه قابليت استقرار بر روي  داف اين تحقيق كه با انجام آزمايشبا توجه به اه
داشت، يك دستگاه باران ساز از نوع باران سازهاي غير فشاري قابل حمل از جنس پلكسي  هاي آزمايشي در نقاط مختلفي از حوزه را بايد مي كرت

هاي قابل تنظيم، قابليت استقرار در  . اين باران ساز با پايهمورد استفاده قرار گرفتمتر  5/1) سانتي متر، به ارتفاع حداقل 120× 89گالس به ابعاد (
هاي حداقل  عدد قطره چكان در صفحه ريزش باران قادر به توليد بارش با شدت 216ليتر و تعداد  6/51هاي مختلف را دارد و با حجم مخزن  شيب

 موقعيت و در هر موقعيت با سه تكرار بارش انجام گرديد. 6باشد. آزمايش ها در  ميلي متر در ساعت با زمان تدام هاي مختلف مي 80ر تا حداكث 5
  دهد. تصوير شبيه ساز باران مورد استفاده را نشان مي 2شكل 

 



 
 ساز مورد استفاده باران : نمايي كلي از2شكل 

 
، رطوبـت درصد و متغيرهاي مستقل ارتفاع بارش، شدت بارش،  وابستهآستانه شروع رواناب به عنوان متغير  متربين پارا جهت به دست آوردن رابطه

نمودارهـاي   .مشخص شود آستانه شروع رواناب با كداميك از اين متغيرهـا بيشـترين همبسـتگي را دارد   بايد  ،درصد شيب، درصد رس و درصد شن
آمـده   3رين همبستگي را دارد. نمودارترسيم شـده ايـن همبسـتگي در شـكل     تاناب با ارتفاع بارش بيشدهد كه آستانه شروع رو رسم شده نشان مي

 است.

R2 = 0.601
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 آستانه رواناب –: رابطه بين ارتفاع بارش 3شكل 

 



 تسـت همبسـتگي   ، درصـد شـيب، درصـد رس و درصـد شـن،       رطوبـت جهت بررسي تاثير هر يك از متغيرهاي ارتفاع بارش، شدت بارش، درصد 
Correlation در محيط نرم افزارSpss .كه متغيرهاي موثر در آستانه شروع رواناب بـه  شود  با توجه به نتايج به دست آمده مشخص مي برقرار شد

 درصد شيب، درصد رس، درصد شن و شدت بارش.ترتيب اهميت عبارتند از: ارتفاع بارش، درصد رطوبت، 

 
 بررسي رابطه همبستگي خطي بين متغيرها

و بـا   Spssگيري شده، در محـيط نـرم افـزار     رسي رابطه رگرسيوني خطي بين متغير وابسته آستانه شروع رواناب و متغيرهاي مستقل اندازهبراي بر
 آيد. معادله خطي بين متغير تابع و مستقل بدست ميEnter استفاده از روش

 آمده است: 1رابطه برازش داده شده توسط نرم افزار در رابطه 
 

Ia=0.459P-0./045I-0.184S-0.189m-0.112Sa-0.268Cl+8.202                                                                                      (1) 
 

 درصد رس است.  Clدرصد شن،  Saدرصد رطوبت،  mدرصد شيب،  Sشدت بارش، I ارتفاع بارش، Pدر اين معادله 
بيشترين  شدت بارش درصد شيب و و شود كه متغير ارتفاع بارش اصل از برازش متغيرهاي وابسته و مستقل نتيجه ميباتوجه به ضرايب استاندارد ح

سـتانه شـروع روانـاب    آگيري شده  و با استفاده از داده هاي اندازه 1باتوجه به نتايج حاصل از رابطه  .آستانه شروع رواناب دارد در پيش بينيرا  وزن
 نشان داده شده است. 4وع رواناب واقعي و آستانه شروع رواناب محاسباتي در شكل رشنمودار بين آستانه 

 

y = 0.8768x + 0.7633
R2 = 0.8546
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 : رابطه آستانه شروع رواناب محاسباتي و آستانه شروع رواناب واقعي4شكل 

 
 بررسي رابطه همبستگي غير خطي بين متغيرها

ارتفاع بارش، درصد رطوبت، درصد شيب، درصد رس، درصد مستقل  رابطه رگرسيوني غير خطي بين متغير وابسته آستانه شروع رواناب و متغيرهاي
 آمده است. 1برقرار گرديد. رابطه رگرسيوني غير خطي در جدول  شن و شدت بارش

 
 : آناليز متغيرها در معادله رگرسيوني غير خطي1جدول شماره 

 متوسط مربعات خطا مجموع مربعات خطا درجه آزادي 
Regression 6 361 60 

Error 14 46 3.2 
Total 20 407  

 
رابطه رگرسيوني غير خطي با توجه  2معادله شماره  است. 887/0ميزان ضريب همبستگي بدست آمده از برازش رابطه رگرسيوني غير خطي معادل

 به صورت زير است: ،به ضرايب بدست آمده



Ia = (0.94-1.37*P-1.37*S^2+ m^3+ 0.203*Sa^4+ 11.05*Cl^5) / (7.7 *I^5)                                                    (2)    
 باشند.  مي 1نيز مطابق پارامترهاي معادله  2پارامترهاي معادله شماره 

 نشان داده شده است. 5و داده هاي اندازه گيري آستانه شروع رواناب در شكل شماره  2آمده از معادله  تمقايسه نتايج بدس

 

y = 0.8943x + 0.4654
R2 = 0.8961
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 ستانه شروع رواناب محاسباتي و آستانه شروع رواناب واقعي: رابطه آ5شكل 

 
آستانه شروع رواناب واقعي و آستانه شـروع روانـاب محاسـباتي در     با توجه به نتايج بدست آمده از رگرسيون خطي و غير خطي و ضريب همبستگي

 ا به خوبي شبيه سازي مي كند.آستانه شروع رواناب ر 2دهد كه معادله شماره است ، نشان مي 89/0غير خطي رگرسيون 

 
 نتيجه گيري:

كه در هر موقعيـت آزمـايش بـا سـه تكـرار       .و در شش موقعيت صورت گرفته شده است قومدر حوزه آبخيز قرهاين تحقيق در منطقه سنگانه كالت 
ها در بار آزمـايش صـورت    از موقعيت قابل ذكر است كه در يكي توسط باران ساز تحليل گرديد. بارش مصنوعي 21انجام شده است، كه در مجموع 

 گرفته است.
ابتدا به منظور بررسي اثر هر يك از پارامترهاي مستقل ارتفاع بارش، شدت بارش، درصد رطوبت، درصد شيب، درصد رس و درصد شـن بـر آسـتانه    

شدت بارش كمترين همبسـتگي   رين همبستگي ودهد ارتفاع بارش بيشت شروع رواناب نمودار رابطه همبستگي بين آنها برقرارشد كه نتايج نشان مي
 را با آستانه شروع رواناب دارند.

تر و نفوذ پذيرتر باشد آستانه شروع رواناب نيز باالتر اسـت. كـه در    باشد كه هر چه خاك عميق خاك از ديگر عوامل موثر در آستانه شروع رواناب مي
 باشد. پذيري كمتر مي باشد خاك با عمق و نفوذ كه در منطقه خشك ميتحقيق حاضر 
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