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 چکیده

نوبه خود   شود که این به يمعموالً تصور تولیدِ یکنواخت رواناب در یک منطقه موجب اعمال مدیریتي یکسان براي مهار آن در کل منطقه م

کارهاي مناسب براي کاهش  دنبال دارد. بنابراین بررسي تغییرات زماني و مکاني رواناب و عوامل موثر بر آن براي ارائه راه ها را به افزایش هزینه

تغییرات رواناب . لذا در این پژوهش تر مورد توجه قرار گرفته است سزایي دارد حال آن که این مهم کم ریزي درست اهمیت به  رواناب و برنامه
هاي شاهد و نمونه گنبد استان همدان مورد بررسي قرار گرفت. براي این منظور  در حوزهفروردین و اردیبهشت تحت تاثیر فصل بارش 

در طول  دقیقه گردید. 05تداوم متر در ساعت و با  میلی 05شدت واحدهاي کاري در منظقه تعیین و شروع به برداشت رواناب با شبیه ساز باران در 
های آماری که  گیری شد. تجزیه و تحلیل ی آن اندازه صورت شش مرتبه در هر پنج دقیقه یک بار پس از شروع تا خاتمه مدت اعمال بارش، مقادیر رواناب به

 5ي مختلف از نظر مقدار رواناب در سطح اطمینان کار هاي داري بین واحد که اختالف معني با استفاده از تحلیل آنالیز واریانس انجام شد نشان داد

( و اردیبهشت =003/0pهاي فروردین ) براي ماه tکاري مورد مطالعه با استفاده از آزمون  درصد وجود دارد. اختالف تولید رواناب در واحدهاي

(000/0p=معني ) .دار ارزیابي شد 

 

 کاري ، واحدبارندگي، مدیریت حوزه آبخیزساز باران، شدت  رواناب سطحي، شبیه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه: 

منابع غذایي منجر به  دنبال آن نیاز روز افزون به دلیل افزایش جمعیت و به نابع طبیعي بهرویه از اراضي م هاي بي برداري بهره

(. 1330وادي و همکاران، دنبال داشته است )ج را به 1بر هم زدن تعادل طبیعي و در نهایت هدررفت خاک و افزایش میزان رواناب

هاي مناطق  خیزي و کاهش رطوبت خاک، عملکرد محصول در خاک رفت مواد غذایي خاک و کاهش حاصل رواناب از طریق هدر

(. معموالً تصور یکنواختي رواناب در یک منطقه موجب اعمال مدیریتي 2004و همکاران،  Cerriدهد ) مختلف را تحت تاثیر قرار مي

دنبال دارد. بنابراین بررسي تغییرات زماني و  ها را به نوبه خود افزایش هزینه شود که این به  ر آن در کل منطقه ميیکسان براي مها

سزایي دارد  ریزي درست اهمیت به  کارهاي مناسب براي کاهش رواناب و برنامه رواناب و عوامل موثر بر آن براي ارائه راه 2مکاني

                                                
1 Runoff 
2 Temporal and Spatial Variations 
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(Yang  ،2005و همکاران.) است که  3ساز باران گیري از دستگاه شبیه ترین روش براي بررسي فرایند تولید رواناب بهره متداول

 (.1333، صادقي) ردطور دلخواه در آن اعمال ک توان به هاي فیزیکي باران را مي ویژگي

هاي  رواناب و مدل - اي بارش ه بررسي تغییرات زماني و مکاني رواناب با انواع مدل  هاي اخیر به مطالعات زیادي، در طي سال

 ؛2003، و همکاران Kannan(، تغییرات مکاني رواناب )2012و همکاران،  Patin؛  2011و همکاران،  Fienerهیدرولوژیکي )

( رواناب Roose ،2002و  Barthes؛ Kwaad ،1331و  Vandijkاند. در همین راستا ) ( پرداخته1333زاد،  ؛ کرمي1333سعیدیان، 

و  Gonzalez-Pelayoترین رواناب را تولید کرد، ) را در فصل مرطوب و خشک مورد بررسي قرار دادند که فصل مرطوب بیشتولیدي 

و همکاران،  Dungسوزي در ابعاد پالت تخریب شده و غیرتخریب، ) ( تاثیر آتش1330گوهره و همکاران،  ؛ غالمي2010همکاران، 

صورت ماهانه  ( میزان رواناب تولید شده به2013و همکاران،  Sadeghiه شاهد و نمونه، ( میزان رواناب تولید شده در دو حوز2012

( رواناب تولید 1330ساز باران، )جوادي و همکاران،  ( نقش نوع پوشش در تولید رواناب با شبیه2014و همکاران،  Zhaoو فصلي، )

( تاثیر تاج 2014و همکاران،  Kim)ناطق جنگلي و غیرجنگلي، ساز باران، رواناب تولید شده در م هاي کاري با شبیه شده در واحد

و  Pennaهاي مختلف، ) ( در مناطق جنگلي در پوشش2014و همکاران،  Aghabeigi Aminگیاهي در تولید رواناب، ) پوشش

 صورت فصلي پرداختند. ( بررسي تغییرات رواناب به2015همکاران، 

وان به این نتیجه رسید که اکثر مطالعات انجام گرفته تغییرات مکاني رواناب را در قالب ت حال با توجه به تحقیقات صورت گرفته مي

برداري و استفاده صحیح از منابع  اند عالوه بر این براي بهره اند و تحقیقات کمي به تغییرات زماني پرداخته بررسي کرده  ها مدل

هاي آبخیز شاهد و نمونه براي  به اطالعات متعددي در حوزه هاي مدیریت براي حفظ آب و خاک آبخیز و مشخص نمودن برنامه

آبخیز گنبد استان همدان  کاهش رواناب نیاز است که زیاد مورد توجه واقع نشده است. در همین راستا تحقیق حاضر در حوزه 

دامات آبخیزداري و آبخیز نمونه با برخي اق  دلیل عدم بررسي این پژوهش و وجود یک حوزه آبخیز زوجي شامل یک حوزه به

حفاظت خاک از جمله اقدامات مکانیکي، بیومکانیکي، بیولوژیک و قرق و آبخیز شاهد بدون هیچ نوع عملیات حفاظتي و قرق و نیز 

 ریزي گردید. وجود اطالعات پایه برنامه
 

 ها: مواد و روش

شاهد و نمونه و اقلیم منطقه استپي با منظور انجام این تحقیق حوزه آبخیز گنبد استان همدان با دو حوزه آبخیز  به

کیلومتري شهر  23هکتار، در  300آبخیز گنبد با مساحت   گردید. حوزه متر انتخاب میلي 3/333میانگین بارش ساالنه 

 چاي قرار دارد.  آبخیز قره  همدان در حوزه

                                                
3  Rainfall Simulator 
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 در حوزه مورده مطالعه برداریموقعیت عمومی منطقه مورد مطالعه و محل نمونه( 1)شکل 

 GPSدستگاه ابتدا واحدهاي کاري از تلفیق نقشه پوشش گیاهي و بافت خاک و شیب تعیین وبه  براي انجام مراحل اجرایي پژوهش

دقیقه و  30متر بر ساعت و دوام  میلي 50متوسط  با شدت Kamphorstساز باران  در ادامه با استفاده از دستگاه شبیهانتقال یافت 

منطقه و  ماه و متناسب با فصل متعارف بارش 1این پژوهش طي حدود  .سازي شد شبیه سال 30تا  20متناسب با دوره برگشت 

هاي تعبیه شده  انجام شد. پس از اتمام اعمال بارش در هر واحدکاري، رواناب حاصل در ظرف 1334تا اردیبهشت  1333طي آبان 

کاري  تکرار در هر واحد 3گیري شده و میانگین مقدار رواناب در  مدرج اندازه  ساز باران با استفاده از استوانه در انتهاي پالت شبیه

و  ذخیره  Excel 2010افزار نرم( در نهایت نتایج به دست آمده در 1333زاد،  ر نظر گرفته شد )کرميم رواناب نهایي دعنوان حج به

 انجام گرفت.SPSS 19 مراحل بعدی در

 

 نتایج 

 

 

 

 

 

1394شاهد گنبد در فروردین های مربوط به واحدهای کاری مختلف آبخیزهای نمونه و ایی دادهنتایج آزمون دانکن برای تحلیل مقایسه( 2شکل )  
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کاری مختلف آبخیزهای نمونه و شاهد گنبد در اردیبهشت  های مربوط به واحدهای ایی داده نتایج آزمون دانکن برای تحلیل مقایسه( 3شکل )

1394 

 

 

 

واحدکاري  3واحدکاري در آبخیز شاهد و  13واحدکاري در آبخیز نمونه و  21در این پژوهش واحدهاي کاري مختلف متشکل از 

طور  مشابه در قالب دو آبخیز شاهد و نمونه شناسایي شدند و پتانسیل تولید رواناب در هر یک از آنها مورد بررسي قرار گرفت. همان

داراي اختالف  (3و 2هاي  )شکللي رواناب در واحدهاي کاري مختلف متفاوت بوده و طبق نتایج طور ک که نتایج نشان داد، به

گذشت زمان  با رواناب مقدار داد نشان حاصله نتایج( مطابقت دارد. 1333. که این امر با نتایج ربیعي و همکاران )باشد دار مي معني

نبوده  خاصي روند داراي نیز ها قسمت بعضي در نتایج .یابد مي کاهش زمان گذشت با سپس و یافته افزایش نظر  هاي مورد در تکرار

داري بر  اثر کاربري تاثیر معنيرسد از طرفي مي ثابتي حد به از مدتي بعد و افزایش زمان گذشت با رواناب میزان چنین هم است.

( و 1330است که با نتایج جوادي و همکاران )هاي انجام شده داشته  هاي کاري طبق آزمون بین تمام واحدمیزان تولید رواناب 

Sadeghi ( مطابقت دارد.2013و همکاران ) کاري  هاي دو آبخیز نمونه و شاهد در واحد در گیاهي  پوشش درصد که اختالف آنجایى از

کاري شده است. وجود  هاي دو حوزه آبخیز و تولید رواناب با مقادیر متفاوت در واحد این در نفوذ تغییر در میزان باعث بوده متفاوت

لگدکوبي مداوم در فصولي که دام دالیلي چون چراي مفرط، عدم تناسب دام و ظرفیت مرتع و از طرفي فشردگي خاک حاصل از 

هي شده در نتیجه بسیاري از خصوصیات خاک خوردن ساختمان و از بین رفتن پوشش گیا  هم وارد حوزه آبخیز شده است سبب به

دهد  نماید و خاک در زمان بارندگي واکنش هیدرولیکي سریعي از خود نشان مي و پوشش گیاهي را از حد مطلوب خارج مي

 کند که شود و بخش اعظم بارش را تبدیل به رواناب مي طوري که در اثر لگدکوبي دام سطح خاک سفت شده و غیر قابل نفوذ مي به

 ب الف

a 

b 

 1394کاری در ماه فروردین )الف( و اردیبهشت )ب( در سال های مربوط به واحدهایداده t( نتایج آزمون 4شکل )
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تر  ( مبني بر تولید بیش2012) و همکاران Dung ( و2010و همکاران ) Gonzalez-Pelayo ،(1333با نتایج ربیعي و همکاران )

کاري  هاي دو آبخیز نمونه و شاهد در واحد در پوشش گیاهي درصد که اختالف آنجایى از. خواني دارد رواناب در آبخیز شاهد هم

از کاري شده است.  هاي دو حوزه آبخیز و تولید رواناب با مقادیر متفاوت در واحد این در نفوذ نتغییر در میزا باعث بوده متفاوت

 1334مستقل نشان داد که تولید رواناب در آبخیزهاي شاهد و نمونه براي فروردین و اردیبهشت  tنتایج آزمون آماري طرفي 

 توان به مي را امر این از طرفي دلیلفروردین مقادیر رواناب باالتري را نشان داد.   چنین در این بین ماه باشد. هم دار مي معني

تر میزان  خاک با رطوبت که هرچه زمین خشک 4گریزي ه مسئله رابطه آبتر ب و بیش داد نسبت  ماه این در خاک و آب هاى ویژگى

پذیري آن از میزان  هاي منطقه و کنترل شود که مربوط به ویژگي هاي اولیه رواناب تشکیل مي تر و در همان دقیقه آبگریزي بیش

تر نسبت  ود پوشش گیاهي با تراکم کمهاي مکرر و مرطوب بودن سطح خاک و وج دلیل بارش ماه فروردین بهباشد.  رطوبت خاک مي

ها به ویژه  پذیري در کاربري سازي افزایش نفوذ هاي گیاهي در زمینه  به ماه اردیبهشت، با توجه به نقش پوشش گیاهي و وجود ریشه

خاني و همکاران ( و سلیمان1330گوهره و همکاران ) تري در این ماه تولید کرد که با نتایج غالمي کاربري مرتع میزان رواناب بیش

( مطابقت دارد. در طول سال میزان رواناب در دو آبخیز شاهد و نمونه داراي روند خاصي نبوده و بسته به میزان رطوبت 1332)

 پوشش تغییرات به مستقیم طور را به نفوذ توان تغییرات نمي موجود در خاک میزان رواناب ایجاد شده متفاوت بوده است. بنابراین

 میزان اما بوده تر بیش گرم فصول به نسبت سرد فصول جرمي در رطوبت درصد که این وجود داد. با هاي مختلف نسبت  هما گیاهي در

(. در واحدهاي 2014و همکاران، (Aghabeigi Amin گردد  هاى خاک برمي ویژگى به امر این دلیل که است شده مشاهده  ترکم نفوذ

طور مستقیم به  باالي تاج پوشش و بقایاي گیاهي در فصل پاییز دفعات برخورد قطرات باران بهدلیل حجم  کاري با کاربري مرتع، به

دلیل  ترین میزان تولید رواناب، به در حالي که رخنمون سنگي بیشتر بوده است. سطح خاک کم بوده و میزان تولید رواناب نیز کم

مطابقت دارد. با  (2014و همکاران ) Kim( و 2014همکاران )و  Aghabeigi Aminلخت بودن سطح خاک را دارد که با نتایج 

ترین مقدار تولید رواناب در آبخیزهاي نمونه و شاهد در دو فصل مورد نظر را مقدار  ترین و کم بیشدست آمده  توجه به نتایج به

رواناب افزایش یافته چون میزان ایي که با افزایش شیب میزان تولید  گونه دهد به گیاهي تحت تاثیر قرار مي شیب و پوشش

گیاهي میزان تولید  که با کاهش شیب و افزایش پوشش یابد و سطح غیرقابل نفوذ افزایش یافته در حالي گیاهي کاهش مي پوشش

و  (1333سزایي در تولید رواناب دارد که با نتایج ربیعي و همکاران ) رواناب کاهش یافته است که در این بین نوع کاربري نقش به
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