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  چكيده

 بررسي و مطالعه مورد گسترده طور به كه است هيدرولوژيكي چرخه فرآيندهاي از يكي رواناب

 از يكي. گردد مي اعمال گوناگوني هاي روش طحيس رواناب كاهش و جهت است گرفته قرار

 هاي مدل در اغلب .مي باشد حوزه سطح گياهي پوشش توضعي بهبود و احيا روشها اين

 آستانه ظهور رواناب اهميت ويژه اي داشته اند، شده پيشنهاد فرايند اين شرح براي كه مختلفي

وشش گياهي،الشبرگ، اثر پارامترهاي درصد پدر اين تحقيق . عوامل متعددي بستگي دارد به و

پالت آزمايشگاهي  15تاج پوشش و مقدار تراكم  پوشش گياهي بر روي آستانه شروع رواناب در 

رگبارهايي با شدت بيشتر از (و شرايط اقليمي ) شيب و طول پالت(كه از نظر شرايط توپوگرافي 

داد كه شان نتايج بدست آمده ن. ، مورد بررسي قرار گرفتيكسان است) ميلي متر بر ساعت 5

معني داري بين پارامترهاي مورد بررسي و ارتفاع رواناب وجود دارد و در  همواره رابطه منفي و

، 20، 10در پالت هايي با سطح  درصد پوشش گياهي كاهشبين فاكتور هاي مورد بررسي، با 

 تا 1385درصد، رواناب حاصل از رگبارهاي سال  50و در شيب هاي باالي  مربعمتر 40و  30

 Rمقادير .ميلي متر بر ساعت، به طور چشم گيري افزايش مي يابد 5با شدت بيشتر از  1388
2 

   .مي باشددرصد  50در اكثر پالت ها، بيش از  

 توپوگرافي، رواناب، درصد پوشش گياهي، پايگاه تحقيقاتي سنگانه،  شدت بارندگي :كليدي گانواژ

 

  

  مقدمه. 1

 و فيزيكي شرايط تابع كه باشد مي آبخيز هاي حوزه در بارش اصلي هاي مؤلفه از يكي رواناب،

 منابع هاي ريزي برنامه در رواناب .كند مي تغيير بارش مقدار و شدت نيز و هزحو هيدرولوژيكي
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 هرز و سطحي باروان ايجاد در واقع. باشد مي اهميت حائز آبخيز هاي حوزه مديريت نيز و آبي

مدلسازي  .شود مي ناشي آبخيز هاي حوزه از غيراصولي وري بهره از "اعمدت ها، آب رفتن

مسائل كاربردي در زمينه هاي ارزيابي منابع  جهت رواناب همواره يك نياز مهم و مداوم -بارش

، 1بون(آب، پيش بيني سيل طراحي كانال هاي مهندسي و بسياري  مقاصد ديگر مي باشد

 رواناب توليد مكانيزم به متفاوت، خاك وهگر دو بررسي با ،)1998 ( همكاران و مارتينز). 2001

-بارش ديناميك برروي ،) 2002 ( همكاران استامف و .پرداختند دامنه يك شيب مقياس در

ايج نشان داد نت ،متر  6 و 3، 5/1 طولهاي اب دامنه حالت سه در هورتون مطالعه بررسي و رواناب

مينه مدل سازي بارش و رواناب در ز.دارد همبستگي دامنه طول كاهش با رواناب كاهش كه،

به بررسي كارايي مدل ) 1388(  اسمعلي و محمدي. مطالعات متعددي صورت گرفته است

رواناب جهت تعيين زمان واقعي وقوع سيل، با استفاده از سيستم اطالعات - هيدرولوژيكي بارش

 GISبالقوه  نائيتوا دهنده نشان نتايج. جغرافيايي در حوزه آبخيز كسيليان مازندران پرداختند

محاسبه  در دو اين بين خوب بسيار ارتباط همچنين و رواناب -بارش مدل وروديهاي توليد در

موسوي نژاد و  .مي باشد كشور شمال در آينده رخدادهاي پيش بيني و سيالب واقعي زمان

رواناب سه زير حوزه تشكيل دهنده حوزه آبريز - به مدلسازي پيوسته بارش) 1390(همكاران 

فازي تطبيقي و بر مبناي خوشه بندي كاهشي  با - هليل رود با استفاده از روش شبكه عصبي

 رواناب -به فرايند مدلسازي بارش) 2009( باهات و همكاران .شش سناريوي مختلف پرداختند

 بيش از حد حوزه آبخيز كوچك يائل ناهال در جنوب اسرائيل كه داراي شرايط آب و هوايي در

نتايج حاصله از اين تحقيق نشان داد كه بين هيدروگراف هاي محاسبه . تندبود پرداخ خشك

به  )2010(دورم و همكاران  .شده و مشاهداتي رواناب تطبيق مناسب و خوبي وجود دارد

ساخته شد، كه  MRه سوسورالك پرداختند و مدل زرواناب در حو- مدلسازي داده هاي بارش

Rدر بيشتر ايستگاهها مقادير 
 ANNقابل قبولي ارائه داد كه اين مقدار براي مدل نتايج  2

بيشتر خطاهاي پيش بيني شده  بدست آمده، 8/0معادل  Anfisو براي مدل  75/0معادل 

مربوط به ايستگاههايي بود كه در آن چند جريان آشفته و متغير وجود داشت كه منجر به 

Rو تحت تاثير قراردادن   RMSEمنفي شدن 
  .شد 2

با  ر رواناب در پالت هاي آزمايشيبر روي مقداپوشش گياهي حاضر، بررسي اثر  هدف از تحقيق

به عبارت ديگر اين تحقيق به دنبال ايجاد . طول هاي متفاوت و روي دامنه هاي مختلف است

  .رواناب براي دامنه ها و آبراهه هاي فرعي حوزه هاي آبخيز مي باشد -يك مدل مناسب بارش

  

                                                           
1
 -Beven 
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  مواد و روش ها. 2

  مطالعه مورد محدوده .2-2

در مرتـع شـكر كـالت    مي باشد، كه  حفاظت خاك سنگانه پايگاه تحقيقاتمنطقه مورد مطالعه، 

معـرف تيـپ    تقريبـاً  مرتع شكر كالت،.يجاد گرديده استا شرق مشهد كيلومتري شمال 100در 

ت از لحاظ دامداري بسـيار حـائز اهميـ    و بوده مناطق خشك استان خراسان رضويغالب مراتع 

ساالنه پايگاه بارندگي متوسط . هكتار است 50بيش از پايگاه تحقيقاتي سنگانه، مساحت . است

حوزه در محدوده حفاظت شده طراحي شـده اسـت،    5و حدود  باشد ميمتر  يليم 180كمتر از 

متـر و طـول هـاي     2، بـا عـرض ثابـت    گيري رواناب و رسوب پالت آزمايشي اندازه 92تعداد كه 

گياهي، شيب و عمـق خـاك احـداث و    در شرايط مختلف پوشش متري 20و  15، 5،10مختلف 

اطّالعـات  جهـت كسـب    .آوري رواناب تعبيه گرديده اسـت در انتهاي هر پالت مخزن فلزي جمع

سـنگانه  شدت، مدت و مقدار مربوط به هر واقعه بارندگي، دو دستگاه باران نگـار نيـز در پايگـاه    

مايي از موقعيت منطقه و وضعيت پوشش گياهي در پـالت هـاي   ن 3تا  1اشكال . مي باشد نصب

  .آزمايشي را نشان مي دهد

  
  

  موقعيت پايگاه تحقيقاتي سنگانه در كشور) : 1(شكل 
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  هاي متفاوت گياهي و شيب در پايگاه تحقيقاتي سنگانه پوشش ):2(شكل

  
  نمونه هايي از پالت هاي احداثي در شرايط متفاوت): 3(شكل

   كار روش .2-3

درصد پوشش گياهي،الشبرگ، تاج پوشش و جهت انجام تحقيق حاضر، اطالعات مربوط به 

تراكم پوشش گياهي و نوع گونه هاي موجود در پالت هاي مختلف و همچنين خصوصيات 

جمع  1388تا  1375رگبارهاي مختلف و رواناب حاصل از آن ها، در بازه زماني سال هاي 

كه داراي 1388تا  1380آماري و دسته بندي اطالعات رگبارها، بازه زماني آوري و پس از آناليز 

سپس روابط همبستگي . اطالعات بيشتر و دقيق تري از داده هاي مورد نياز بود، انتخاب شد

بين پارامترهاي پوشش گياهي، الشبرگ، تاج پوشش، تراكم پوشش گياهي و ارتفاع رواناب در 

متري به صورت جداگانه بررسي گرديد و  20، 15، 10، 5لف پالت با طول هاي مخت 20حدود 

طول و ( پالت هاي انتخابي نيز از نظر شرايط توپوگرافي . گراف هاي متناظر استخراج گرديد

  . يكسان مي باشد) درصد شيب
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  : نتايج و بحث

 و در دامنه هايي با شـرايط توپـوگرافي  خصوصيات نمونه اي از پالت هاي مورد مطالعه  1جدول

و خصوصيات تعدادي از رگبارهاي مـورد اسـتفاده در تحقيـق حاضـر را      متفاوت پوشش گياهي

  .نشان مي دهد

نمونه اي از خصوصيات هيدرولوژيكي، پوشش گياهي و توپوگرافي نمونـه اي از پـالت هـاي       ):1(جدول 

  مورد مطالعه درپايگاه تحقيقاتي سنگانه

  

  

كد 

  حوزه

شماره 

 پالت

  

طول 

پالت 

)m( 

درصدپوشش 

 گياهي دامنه
هنام علمي گيا  

طول 

عمر 

 گياه

درصد 

شيب 

 دامنه

  

مقدار 

بارندگي 

)mm( 

شدت 

بارندگي 

)mm/h( 

ارتفاع 

رواناب  

)mm( 

تاريخ 

 بارندگي

3E  
26 5 15 

Atriplex  

moneta 
 يكساله

55 2/9  03/1  05/0  8/8/1376  

2E  
16 10 17 Bromustectorum 2/9 67 يكساله  03/1  02/0  8/8/1376  

1E  

70 10 14 
Poa bulbosa 

چند 

8/6 60 ساله  3/1  01/0  17/1/1388  

E5 

9 10 50 

Atriplex  

moneta 
 يكساله

30 4/6  2/6  13/0  22/2/1388  

E4 
38 15 35 Bromustectorum 9/6 9 40 يكساله  12/0  31/1/1388  

E4  
35 15 85 

Tribulus  

terresteris 
9/6 9 40 يكساله  11/0  31/1/1388  

  

  

هـاي مختلـف پايگـاه سـنگانه كـه در هـر كـدام        حـوزه  جريان در دبي  حجم ومقادير  2ل جدو

حجم روانـاب برداشـت   همچنين  و است نصب شده  با طول هاي مختلف آزمايشي چندين پالت

  .شده در خروجي هر يك از حوزه ها را نشان مي دهد
  

  مطالعهمقادير حجم رواناب و دبي پيك در خروجي حوزه هاي مورد ):2(جدول 

 1E 2E 3E 4E 5E كد حوزه

حجم رواناب 

)متر مكعب(  
2/5  4/1  4/1  17 3/20  

ليتر ( دبي پيك

)بر ثانيه  
7/11  9/3  9/3  8/39  6/38  
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وابط همبستگي بين  درصد پوشش گياهي، الشبرگ، تاج پوشش، تراكم پوشش ر 9تا  4اشكال 

ميلي متر بر ساعت، در پالت هـاي   5با شدت بيشتر از رگبار هاي از  رواناب ايجاد شده گياهي و

  . را نشان مي دهديكسان ) طول و شيب دامنه(با طول هاي مختلف و توپوگرافي  آزمايشي
       

                        
  متري 10و ارتفاع رواناب پالت  بين پوشش گياهيرابطه ): 5(شكل   متري 5و ارتفاع رواناب پالت  درصد پوشش گياهيرابطه بين ): 4(شكل

 

          
  

  متري 20و ارتفاع رواناب در پالتي  درصد تاج پوشش رابطه بين ): 7(شكل   متري 5و ارتفاع رواناب پالت بين درصد الشبرگ رابطه ): 6(شكل

              
     متري 20ارتفاع رواناب پالت  وبين درصد تاج پوشش رابطه ): 9(متري شكل 15رابطه بين تراكم پوشش گياهي و ارتفاع رواناب پالت ):8(شكل

  

با توجه به بررسي منطقه مورد مطالعه وگراف هاي استخراج شده ، تحليل هاي صورت گرفته، 

نشان مي دهد كه در بين پارامتر هاي مورد برسي، درصد الشبرگ و پوشش گياهي، همبستگي 


ت ه" خصوصاباالتري را با رواناب جمع آوري شده در خروجي پالت ها،� �داشته  ����، �

كه قابليت نفوذپذيري ،)اريدي سل و آنتي سل(با توجه به وضعيت خاكشناسي منطقه . است

نفوذپذيري افزايش يافته و  ،با افزايش تراكم  و درصد پوشش گياهي در پالت ها بااليي دارد و

رصد همچنين با افزايش د .به طبع آن رواناب ايجاد شده به طور چشم گيري كاهش مي يابد

ايجاد تاخير در آستانه شروع رواناب و منجر به  ،تاج پوشش، تبخير از سطح برگ گياهان

 معني داربودن همبستگي گراف مربوطه نشان دهنده. است رواناب شدههمچنين كاهش  مقدار 
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 50ضريب همبستگي اين رابطه زير  .مي باشدبين پارامتر درصد تاج پوشش و ارتفاع رواناب 

شرايط خاص منطقه ،در  تاثير كمتر پارامتر درصد تاج پوشش ، كه نشان دهندهدرصد بوده است

متري احداث شده، در  15در پالت هاي  . مي باشدآستانه شروع رواناب  بر رويمورد مطالعه، 

درصد، تراكم پوشش گياهي بيشتر بوده و همچنين همبستگي بين  50شيب هاي بيشتر از 

. فاع رواناب ، نسبت به پالت هاي ديگر، بيشتر مي باشددرصد پوشش گياهي، الشبرگ و ارت

متري،  5همبستگي درصد الشبرگ با مقادير رواناب مشاهده شده، در خروجي پالت هاي 

 Rخطي بوده و مقدار 
با توجه به وضعيت پوشش گياهي . مي باشد 82/0معادل   2

صوصيات متر، كه از نظر خ 5در پالت هايي با طول ) درصد 30حداكثر (متوسط

است، مقادير رواناب ايجاد شده بيشتر بوده  يكسان و عاري از سنگريزه) شيب دامنه(توپوگرافي

است و همچنين گراف هاي متناظر در اين پالت ها، بيشترين همبستگي را با مقدار رواناب 

متري در بين پالت هاي مورد مطالعه و با توجه به  15از طرفي پالت هاي . نشان مي دهد

يكسان توپوگرافي و اقليمي، بيشترين درصد پوشش گياهي را دارا مي باشد و همبستگي  شرايط

Rمتري، مقادير  15هاي ايجاد شده بين پارامترهاي مورد بررسي، در پالت هاي 
كمتري را  2

  . نشان مي دهد

  

  :نتيجه گيري

يات بارندگي رواناب رابطه بين خصوص - با توجه به روش هاي تجربي ارائه شده، در مورد بارش

وپوشش سطح زمين با رواناب توليدي ثابت شده است، اما در مناطق مختلف با توجه به شرايط 

نتايج بدست آمده از اين . اقليمي و خصوصيات توپوگرافي منطقه، وضعيت آن متفاوت است
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