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 آلودگي رواناب تأثير توزيع زماني بارش بر گل
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و آبخيزداري تهران، مربي-4  پژوهشكده حفاظت خاك

 چكيده

و ايجاد رواناب سطحي مهم در برخورد قطرات باران در مراحل اوليه فرسايش آبي با كندن ذرات خاك ي پديدهترين تأثير را
باشد كه در واقع توانايي بالقوهمينيروي مؤثر در ايجاد اين شكل از فرسايش، فرسايندگي باران. داردو رسوبدهي فرسايش

و مكاني است كه ويژگي. باران در ايجاد فرسايش است هاي اين فاكتور تحت تأثير عوامل مختلف داراي تغييرات زماني
ع و خصوصيات محل بارش از ميبارندگي از.باشند وامل مؤثر بر ميزان تغييرات آن رسوب توليدي، كيفيت رواناب حاصل

از. دهد بارندگي را تحت تأثير خود قرار مي و يا جلوگيري و كاهش توليد رسوب براي مديريت رواناب حاصل از بارندگي
و اثر آن بر رسوبد گلانباشت آن در سطوح آبگير ضرورت دارد كه توزيع زماني بارندگي آلودگي هي بررسي شده تا بتوان

و اقدامات مناسب در جهت مديريت سطوح آبگير باران را انجام داد در اين تحقيق. رواناب حاصل از بارندگي را بررسي كرد
ابتدا، شاخص فرسايندگي باران ماهانه.ي كسيليان بررسي شده است آلودگي رواناب در حوضه تأثير توزيع زماني بارش بر گل

و مجاور آن از ارتباط شاخص44در  به EI30ايستگاه موجود در داخل حوضه كسيليان دست ماهانه با حداكثربارندگي روزانه
و آمار جريان روزانه ايستگاه شيرگاه استفاده براي برآورد رسوبدهي از تلفيق منحني سنجه رسوب حد وسط دسته.آمد ها
ي اين دو، در طول دوره بين رابطه در نهايتو رسوب خروجي از حوضه،ي نمايه فرسايندگي ماهانه پس از محاسبه. شد

مي يافته. گرفت قرار بررسي مورد 1383تا 1370آماري و حداقل فرسايندگي باران هاي اين پژوهش نشان دهد كه حداكثر
و بهمن با ميزان  و حداقل متوسط. ساعت بوده است.متر بر هكتار مگاژول ميلي 1.67و 8.47به ترتيب در ماه مهر حداكثر

و مرداد با ميزان،  با. تن رخ داده است 471و 6929رسوبدهي در ماه فروردين بررسي رابطه بين رسوبدهي ماهانه تجمعي
. است همبستگي باالي بين اين دو فاكتورفرسايندگي ماهانه تجمعي بيانگر 
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 مقدمه

و ايجاد رواناب سطحي مهم) در مراحل اوليه فرسايش آبي(نيروي فرسايندگي منتج از باران ترين تأثير با كندن ذرات خاك
باشد كه در واقعمينيروي مؤثر در ايجاد اين شكل از فرسايش، فرسايندگي باران. داردو رسوبدهي فرسايشي را در پديده

و همكاران(توانايي بالقوه باران در ايجاد فرسايش بوده است اين فاكتور تحت تأثير عوامل مختلفي تغييرات.)1385، همتي
و مكاني دارد كه ويژگي عوزماني و خصوصيات محل بارش از ميهاي بارندگي و(باشندامل مؤثر در ميزان تغييرات آن مرادي

 تاييدرا توليدي رسوبو باران فرسايندگي شاخصهاي بين قوي همبستگي بسياري مطالعات ديگر، ازسوي.)1385، همكاران
آن وشدت باران ميزان افزايشبا گذارند، تأثير آبخيز حوزه رسوبگذاري سيستمبر بارندگي هايپارامتركه ازآنجا.اند كرده
 رسوبو انتقال شده مشاهده حوزه رسوبدر توليدو پاشماني فرسايش افزايش ارندگي،ب رخدادهاي تعداد فراوانيبا همراه

و همكاران( يابدمي تسهيل كه)1996(مورگان.)1390، خرسندي زمان از ترين حساسبا بررسي تغيرات فرسايش نشان داد
تي.واند خاك را محافظت كند فقير استنظر فرسايش اوايل فصل مرطوب استكه در آن بارندگي زياد ولي پوششگياهي كه بت

و همكاران تا11(نيز بيان كردند كه در اقاليم سرد كانادا، كمترين انتقال رسوب در آگوست)2011(بالت )شهريور10مرداد

و همكاران. افتدوقتي پوشش گياهي زياد است، اتفاق مي در)2010(نايشيونگ به اين نتيجه رسيدند كه غلظت رسوب معلق
و همكاران.تر از تابستان استبرابر بيش10تا3زمستان تقريباً  فرسايندگي باران تغييرات زمانيبا بررسي)2011(صادقي

و نوامبر رخ دادهدر ماهدر ايران فرسايندگييد كه بيشينهدننشان دا طي است، هاي مارس، دسامبر حال آن كه كمينه آن
و اوت اتفاق افتادهماه و همكاران.استهاي جوالي كه از بين فصول سال، فصل زمستان ونيز بيان كردند)1385(مرادي
داماه .رندهاي بهمن، آذر، اسفند ودي در اولويت اول از نظر خطر فرسايندگي قرار

و نظري مبانيبه دستيابي هستند، مواجهآنبا آبي تاسيسات طراح ومهندسان متخصصانكه آبخيزداري مسائلاز يكي
 ازميزان آگاهي دليل، همينبه.. باشدمي آبياري هاي شبكهو آبگيرها ها، رودخانهدر رسوب مهار تاسيسات طراحي نحوه
 آبي منابع پروژههر اجراي براي اوليهو الزم اطالعات جزء گردد،مي ترسيبياو حمل جريان توسطكه رسوبي جامد مواد
براي مديريت رواناب حاصل.از آنجا كه رسوب توليدي كيفيت رواناب حاصل از بارندگي را تحت تأثير خود قرار مي دهد.است

و اثر آن  و يا جلوگيري ازانباشت آن در سطوح آبگير ضرورت دارد كه توزيع زماني بارندگي و كاهش توليد رسوب از بارندگي
و اقدامات مناسب در جهت مديريت بر رسوبدهي بررسي شده تا بتوا ن كيفيت رواناب حاصل از بارندگي را بررسي كرد

.سطوح آبگير باران را انجام داد

و روش  ها مواد
و°53´30تا°��´18ي طول شرقي در استان مازندران در محدوده ���342.57ي آبخيز كسيليان به مساحت حوضه

 219و 3158ترين ارتفاع حوضه به ترتيب ترين وكمبيش. در شمال ايران واقع شده است°36´7تا°35´58عرض شمالي

و طول آبراهه 15.8ميانگين شيب حوضه. باشدمتر مي و نيمه اقليم منطقه. كيلومتر است5/16ي اصلي درصد مرطوب سرد

احوضه. باشدمي mm791ي آن ميانگين بارندگي ساالنه ي معرف كشور است كه ولين حوضهي آبخيز كسيليان از

ميمحدوده و جنگلي شمالي البرز را در بر .گيرداي از قسمت هاي كوهستاني

گيري در مورد انتخاب با توجه به عدم انجام تحقيقات جامعي براي تعيين نمايه فرسايندگي مناسب در ايران، تصميم

ميبه طور كلي، نمايه. شاخص مناسب به راحتي امكان پذير نيست هاي توان به دو گروه نمايههاي فرسايندگي باران را
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و نمايه و شدت بارندگي، از گروه اول. بندي كردالوصول بارندگي تقسيمهاي مبتني بر آمار سهلمبتني بر انرژي جنبشي

و همكاران، علي(اشاره كرد كه مقبوليت جهاني دارد ��EIتوان به مي ).1389پور

و چهار ايستگاه داراي بارانستگاه داراي باراناي40در اين تحقيق و يك سنج معمولي و خارج از حوضه نگار در داخل

به ��EIهاي ايستگاه ثبات شاخص با استفاده از داده).1شكل(ي خروجي حوضه انتخاب شد ايستگاه هيدرومتري در نقطه

و همكاران شد) 1997(صورت ماهانه با استفاده از روابط رنارد و ��EIي تجربي بين نمايه سپس رابطه. محاسبه ماهانه

، بررسي شد كه نمايه حداكثر بارندگي روزانه2هايي مانند حداكثر بارندگي روزانه، باران ماهانه، باران ماهانه به توان نمايه

EI30( ماهانه داشت ��EIباالترين همبستگي را با � 0.0014P����.����(.با استفاده از اين رابطه فرسايندگي ماهانه

و تهيه نقشه فرسايندگي ماهانه يابي دادهبراي ميان. سنج معمولي بودند، برآورد گرديدهايي كه داراي بارانساير ايستگاه ها

شدحوضه از روش ها حدوسط دستههي از روش تلفيق منحني سنجه رسوب براي برآورد رسوبد. كريجينگ معمولي استفاده

و همكاران،(روزانهو آمار جريان شد)1383عرب خدري هاي جريان با يك نمو معين به دبيحد وسط، در روش. استفاده

و براي دبي متوسط جريان هر دسته، متوسط دبي رسوب اندازه گيري شده همان دسته تعيين تعدادي دسته تقسيم شده

و در نهايت منحني سنجه رسوب با استفاده از آنها به و رسوب پس از محاسبه.دست آمدگرديد ي نمايه فرسايندگي ماهانه

.موردبررسيقرارگرفت 1383تا 1370ي آماري در نهايترابطهبيناين دو، در طول دورهخروجي از حوضه،

 هاي هواشناسي نسبت به حوضهموقعيت ايستگاه-1شكل
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و بحث نتايج

گل)1(در جدول و بارندگي در حوضه كسيليان مقادير ماهانه فرسايندگي باران، رسوبدهي معلق يا همان آلودگي رواناب

مي. آمده است و مالحظه و حداقل فرسايندگي باران به ترتيب در ماه مهر  1.67و 8.47با ميزان بهمن شود كه حداكثر

بو.ساعت.متر بر هكتارمگاژول ميلي گل. استدهماه و حداقل و مرداد با ميزان، فروردينآلودگي رواناب در ماه حداكثر

 آلودگي روانابگلبرابر حداقل آن، اما حداكثر5حداكثر فرسايندگي تقريباً. تن در ماه رخ داده است 471.33و 6928.69

مي. است آلودگي روانابگلبرابر حداقل14تقريباً و فرسايندگي با هم منطبق دهد كه حداكثرنتايج نشان رسوبدهي

.نيستند
و بارندگي ماهانه حوضه-1جدول  مقادير فرسايندگي، رسوب معلق

نمايه فرسايندگي ماهانهماه
)Mj.mm.ha-1.h-1.month-

1(

رسوب معلق
)ton month-1(

ميزان باران حوضه
)mm(

47/81660.4855.81مهر
94/52959.0672.13آبان
 97.23 80/53425.33 آذر

86/23870.4066.73دي
67/14284.3955.65بهمن
30/25938.2573.43اسفند

83/26928.6976.89فروردين
ارديبه
 53.08 02/23387.39 شت

 68.81 96/11224.22 خرداد

27/31588.4767.92تير
05/2471.3342.42مرداد
38/71190.4481.35شهريور

و رسوب معلق بررسي مي)2شكل( روند تغييرات فرسايندگي باران ها رخ دهد كه در فصل پاييز حداكثر فرسايندگينشان

و بهمنماه(با رسيدن به فصل زمستان. داده است ، ميزان فرسايندگي كاهش يافته اما در ماه اسفند دوباره سير)هاي دي

م و تا اواخر ارديبهشت ادامه پيدا در انتهاي تابستان يعني شهريور ماه، فرسايندگي مجددا به شدت. كنديصعودي را آغاز

و نوع بارشافزايش مي مييابد كه ناشي از تغييرات در ميزان در حوضه كسيليان وجود تقريبي دو زمان اوج بارندگي.باشدها

و ديگري در پاييز، توجه بيش،و فرسايندگي در سال مي تري را براي مديريتيكي در بهار روند. نمايدرسوبدهي طلب

كممثالً زماني كه فرسايندگي در ماه. تغييرات رسوب معلق كامالً همانند فرسايندگي باران نيست و خرداد به - هاي بهمن
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گلنتايج نشانگر اين است كه باال. رسوب زيادي توليد شده است،رسدترين مقدار خود مي و - آلودگي در ماهترين رسوبدهي

و احتمال وقوع سيل در اين ماه،ينهاي فرورد و بهمن رخ داده است كه به علتافزايش ميزان بارندگي يكاسفند سوو ها از

.است از سوي ديگر پوششگياهي كه بتواند خاك را محافظت كندفقير بودن 

و همكاران و نوامبدر ماهباران در ايران را فرسايندگييبيشينه) 2011(صادقي آنور هاي مارس، دسامبر -طي ماهرا كمينه

و اوت و همكاران.گزارش كردندهاي جوالي از بين فصول سال، فصل, نيز بيان كردند در استان خوزستان) 1385(مرادي

و نيز ماه و دي در اولويت اول از نظر خطر فرسايندگي قرار دارندزمستان و همكاران. هاي بهمن، آذر، اسفند تي بالت

كمدر اقاليم) 2011( تا11(ترين انتقال رسوب را در آگوست سرد كانادا، وقتي پوشش گياهي زياد است،)شهريور10مرداد

و همكاران. گزارش نمودند برابر10تا3به اين نتيجه رسيدند كه غلظت رسوب معلق در زمستان تقريباً) 2010(نايشيونگ

.تر از تابستان استبيش

همبستگي باالي بين اين دو بيانگر)3شكل(تجمعي با فرسايندگي ماهانه تجمعي بررسي رابطه بين رسوبدهي ماهانه

و  بايد به اين نكته توجه كرد كه در اين هرچند. استآلودگي روانابگلي فرسايندگي باران بر تغييرات اثر چرخهفاكتور

و وابسته به عوامل متعددي است اي جنگل سطح بسيار زيادي را پوشانده است وفرسايش به طور كلي پديده،حوضه پيچيده

و رسوبدهي بررسي شده است .كه در اين پژوهش فقط اثر فرسايندگي باران بر فرسايش خاك

و گل آلودگي رواناب به رغم شناخته بودن بررسي تغييرات زماني بارش در ماه و تأثير آن بر رسوبدهي هاي مختلف سال
فراثر چرخه گلسايندگي بر تغييرات رسوي و و انجام عمليات هاي بدهي آلودگي رواناب براي مديريت سطوح آبگير

مي. باشدحفاظتي در حوضه هاي آبخيز كشور ضروري مي شود تغييرات زماني بارش در حوضه هاي بنابراين پيشنهاد
.آبخيز كشور انجام شود

در-2شكل و رسوب معلق ماهانه روند تغييرات فرسايندگي باران

 ليانحوضه كسي

 همبستگي بين فرسايندگي باران با رسوب معلق-3شكل
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