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  چکیده
سیل است و اطالع از میزان آن می تواند منجر به  یدتول یلپتانس ینو تخم یطراح یلس تر یقدق يآستانه شروع رواناب پیش نیاز برآوردها یینتع

 ،شناسی شناسی، خاك مختلف هیدرولوژیکی، اقلیمی، فیزیوگرافی، زمین يآستانه شروع رواناب تابع پارامترها. مدیریت بهینه منابع آب حوضه شود
ثبت شده توسط  یانو اطالعات جر یاز اطالعات بارندگبزرگ با استفاده  يها آستانه شروع رواناب در حوضه. باشد یم یهو رطوبت اول یاهیپوشش گ

 یهته کشور یمیاقل همگن و نقشه مناطقمتوسط ساالنه  ابتدا با استفاده از بارش  یق،تحق ینانجام ا يبرا. شود یم یینتع یدرومتريه يها یستگاها
ایستگاه با آمار مناسب و دوره مشترك  30تعداد حداقلموجود در منطقه،  یدرومتريه يها یستگاهروزانه ا یدب يها داده یسپس با بررس.  شد

با استفاده . سال تطویل شد15هاي آماري به  در سطح استان بازسازي شده و سال ي هیدرومتريها اطالعات دبی جریان ایستگاه. آماري انتخاب شد
مشخص و پارامترهاي اولیه  ها حوضهیرو هر کدام از زها، محدوده مورد پژوهش  و تعیین موقعیت ایستگاه 1:50000از نقشه توپوگرافی با مقیاس

و پس از  AWBMآستانه شروع رواناب با استفاده از مدل شبیه ساز بارش رواناب . حوضه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی، استخراج شد
بر اساس مقادیر بدست آمده از مدل انجام و درصد  ي آبخیزها بندي حوزه پهنه. سازي شد ي بهینه مدل شبیهها واسنجی و بدست آوردن پارامتر

سپس نتایج مورد بررسی، مقایسه و تجزیه . محاسبه شدبا توجه به میزان آستانه شروع رواناب براي مناطق مختلف اقلیمی  ها حوضهپوشش سطحی 
میلی متر است و داراي  5- 0داراي آستانه رواناب در طبقه  ها حوضهدر هر سه منطقه اقلیمی تقریباً نیمی از  نتایج نشان داد که  .و تحلیل قرار گرفت

در  ها این نتایج بدین صورت قابل تحلیل است که با توجه به اینکه این شبیه سازي. شندبا میپتانسیل تبدیل بارش به رواناب و تولید سیل 
پتانسیل باالي تبدیل  ها حوضهلذا اکثر . ت، صورت گرفته استواقع شده اس ها ي داراي آمار که عمدتاً در مناطق کوهستانی و در سراب رودها حوضه

   .بارش به رواناب را از خود به نمایش گذاشته اند
  

  آستانه رواناب، سیل خیزي، شبیه سازي، مناطق اقلیمی، نفوذپذیري،: ي کلیديها واژه
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  مقدمه 
 و شناخت در مهم عامل و حوضه مختلف خصوصیات کننده منعکس ي حوزه آبخیز است وها از مهمترین ویژگی رواناب شروع آستانه
 دیتول لیپتانس نیتخم و یطراح لیس يبرآوردها مولفه اصلی در رواناب شروع آستانه نییتع. باشد می حوضه خیزي سیل وضعیت تعیین
می تواند به مدیریت  ي آبخیزها حوزهآن در مکانی و زمانی  اتتغییربندي آن و همچنین  است و اطالع از میزان و چگونگی پهنه رواناب

 که يمازاد ای مؤثر بارش مقدار عنوان به رواناب آستانه) 1993، همکاران و Georgakakos(از نظر . بهینه منابع آب حوضه کمک کند
 و  Gioia( .ی باشدم ازین مورد سطح آن یزهکش آبراهه یخروج در البیس شروع يبرا یمشخص حوضه سطح در نیمع دوام کی یط

 شتریب نفوذ نرخ آستانه از واقعه کی در بارش مقدار که دهد یم رخ یزمان یمعمول يها البیس نمودند، يرگی جهینت) 2008، همکاران
 کننده مشخص بارش آستانه) Montesarchio  ،2011( نظر از. باشد یم نیمع طیشرا يبرا رواناب آستانه بارش شدت همان که شود،
 بارش ينمودارها) 2014، ذهبیون و شریفی(. دینما جادیا روخانه مقطع کی در را ینیمع یدب نیمع دوام کی در که است یبارش مقدار

 نمود اطالق یالبیس انیجر به را رواناب آستانه) Toth ،2015(. نمودند هیتوص لیس هشدار سامانه در یعموم يابزار عنوان به را آستانه
 مقدار تا است الزم حوضه طیشرا در که است یبارش مقدار شامل رواناب شروع آستانه پژوهش نیا در. شود لیس خسارت موجب که

 رخ زمین و بارش بین که است اي پیچیده فرآیند از ناشی سطحی، رواناب. شود شروع یسطح رواناب انیجر و نیتأم بارش هیاول تلفات
) Horton  ،1933(.شود می درنظرگرفته متوسطی شرایط حوضه، سرتاسر براي رواناب، تولید با ارتباط در مرسوم تئوري در. دهد می

) 1991(وارد. شود بیشتر زمین نفوذ ازظرفیت بارش شدت که شود می ایجاد هنگامی سطحی رواناب براینکه مبنی کرد ارائه را مفهومی
 تغییرات زمانی. است الزم ها اکثرخاك سطحی الیه اشباع براي که است زمانی از کوتاهتر معموأل رگبار یک زمان مدت که کند می بیان

تایج به ن. مورد پژوهش قرار گرفت ي کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلیها کرتدر) 2015، صادقی(آستانه رواناب توسط 
شرق  در)Lusby  ،1963و  Schumm .در طول دوره آزمایش داشت آستانه روانابداللت بر تغییرپذیري زمانی  توسط ایشان دست آمده

نشان داد در فصل بهار و تابستان سطح خاك توسط  ها نتایج آن .کلرادو تغییرات زمانی ظرفیت نفوذ و رواناب را بررسی نموند
دنبال  در فـصل زمـستان به. ي قطـرات باران فشرده شده، در نتیجه متوسط نفوذ کاهش و ارتفاع رواناب زیاد شـده اسـت ها ضـربه

، مدرس ثانوي و همکاران( .ایش و رواناب کم شده استکافتگی سطح خاك، سطوح فشرده از بین رفته، نفوذ افزتغییرات دمایی و یخ ش
ي مختلف کشت بر رواناب و فرسایش بدین نتیجه رسـیدند کـه بـا تکـوین مراحل ها ي خود روي تأثیر سیستمها در بررسی)2003

رواناب تولیدي کاهش  و گسترش ریشه در خـاك مقـدار نفـوذ آب افزایش رشد، متراکم شدن پوشش و سایه اندازي گیاه و همچنین
ه ب ى آب شناختىها ى بر آورد سیالب که در طراحىها در مدلآستانه رواناب ) Ilahee ،2007و  Tularam(ر اساس نظر ب. است یافته

 2010، و همکاران Ruiz Sinoga(در پژوهش دیگري  .ى ورودى مدل مى باشدها طور وسیع بکار مى روند، از مهمترین عامل
فرآیندهاى آب شناختى را در جنوب اسپانیا مورد بررسى قرار داده و اعالم نمودندکه در مناطق تپه ماهورى اقلیم خشک مدیترانه اى، )

مکانى و زمانى متغیر مى شناختى به طور  و شرایط اقلیمى، فرآیندهاى آب) قطعات سنگى و گیاهان(به دلیل تغییرات پوشش سطحى 
یى که از مواد مادرى نفوذپذیر آهکى تشکیل شده اند، ها و به ویژه در بخش ها باشد و به دلیل نفوذ رواناب سطحى در امتداد سراشیبى

همچنین، نتیجه گیرى شده است که بین میزان رواناب و پوشش قطعات سنگى همبستگى . ناپیوستگى آب شناختى غالب مى باشد
 نتایج پژوهش .مورد پژوهش قرار گرفت) 1391، پر همت و همکاران(ي کارستی توسط ها آستانه رواناب در زمین. وجود داردمنفى 
فاقد  و د، از نفوذپذیرى باالیى برخوردار بوده، نمى باش خاك که فاقد پوشش ها ي خرد شده و برشها داد که سنگ آهکنشان  ایشان

عوامل مؤثر در تعیین آستانه شروع رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور به کمک  .شرایط شکل گیرى رواناب مى باشند
تایج نشان داد که ن. مورد پژوهش قرار گرفته است) 1383(توسط شریفی و همکاران رواناب-ي بارشها استفاده از شبیه سازي و داده

ارتفاع بارش، شدت بارش، درصد پوشش، درصد شن، درصد : از متغیرهاي موثر در تعیین آستانه شروع رواناب به ترتیب اهمیت عبارتند
ساز  اثر شیب و کاربري اراضی بر خصوصیات خاك، رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ).با ثابت بودن رطوبت اولیه(رس و درصد شیب 

نتایج نشان داد که  مواد آلی . فتدر حوضه آبخیز کچیک استان گلستان مورد بررسی قرار گر) 1395، عباسی و همکاران(توسط باران 
ي خاك بر رواناب و فرسایش آن ها اثر ویژگی ) 1389،آزموده و همکاران(.دارندب انقش محوري پوشش در کاهش روان و پوشش گیاهی

آلی، وزن  نتایج نشان داد که متغیرهاي رطوبت پیشین خاك، ماده. بررسی کردند راسیاز باران  در اراضی جنگلی با اسیتفاده از شبیه
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 در حوضه چهار در) Karnieli،1993( .مخصوص ظاهري و درصد ذرات شن، به ترتیب بیشترین تأثیر را در تولید رواناب داشتند
 و است حوضه هر خاك بافت متوسط از تابعی رواناب شروع آستانه که کرد مشاهده روزانه رواناب سازي شبیه با آمریکا آریزوناي

 جنوب يها حوضه در که گرفت نتیجه وي. دارند را رواناب شروع آستانه باالترین شنی يها خاك و آستانه کمترین رسی يها خاك
 در رواناب آستانه سازي شبیه در رواناب بارش يها مدل از استفاده. دارد رواناب تولید در مهمی اثر خاك اولیه آب میزان آمریکا غربی

 ایشان. کرد اشاره) Boyd ،1994 و Sharifi( پژوهش به توان می جمله از که است گرفته قرار استفاده مورد متعددي يها پژوهش
 SFB مدل از بهتر AWBM مدل که گرفتند نتیجه و کردند مقایسه استرالیا در را SFB و AWBM پارامتره 3 رواناب -بارش يها مدل

 اگر که داد نشان استرالیا حوضه هشت در SFBو SDI،  AWBM مدل سه مقایسه با) Sharifi ،1997(. کند می سازي شبیه را رواناب
 برآورد در ولی دهد، می جواب SFB و SDI يها مدل از بهتر AWBM مدل شود تقسیم پایه آب و سطحی رواناب به سطحی جریان
 یک و ساالنه بارش از) Shetty ،1995 و Ponce(. دهد می جواب SFB و AWBM از بهتر SDI مدل مطالعاتی دوره طول در رواناب

 این نتایج. کردند استفاده هند و کانادا آفریقا، آمریکا، حوضه چند در پایه آب و رواناب تغییرات سازي شبیه براي آبی بیالن مدل
 مرطوب نیمه ازمناطق بیشتر خشک نیمه درمناطق آستانه میزان و دارد اقلیم به بستگی رواناب شروع آستانه -1 داد؛ نشان ها بررسی

. است فصلی مرطوب مناطق از بیش خشک نیمه مناطق در آن میزان و بوده منطقه هر اقلیم شرایط به وابسته رواناب حداکثر -2. است
)Martinez ،1999 (و کرده بررسی کوچک يها حوضه در را رواناب تولید مکانیسم اسپانیا اي مدیترانه خشک نیمه درمناطق 

 استفاده متفاوت هیدرولوژیکی هاي¬العمل¬عکس با خاك گروه دو از بررسی این در. کرد مطالعه را رواناب تولید در مؤثر فاکتورهاي
 رواناب شروع آستانه و باالتر رواناب ضریب کم، آلی مواد و کم نفوذپذیري با ریزبافت هاي خاك که داد نشان بررسی این نتایج. شد

 هیدرولوژیکی العمل عکس در بارش خصوصیات اثر. دارند متوسط آلی مواد و بیشتر نفوذپذیري با بافت درشت يها خاك از کمتري
 و کم نفوذپذیري خاك، ریز بافت با يها حوضه در رواناب کننده کنترل عمده پارامتر بارش شدت. است شده گزارش متفاوت خاك

 بارش مجموع با رواناب تر متراکم گیاهی پوشش با و پذیر نفوذ تر، بافت درشت يها خاك در که حالی در بود تنک گیاهی پوشش
 ارائه خشک بزرگ يها حوضه براي را شده کالیبره رواناب -بارش مدل یک ،)1999، همکاران و Lang(. دهد می نشان بیشتري ارتباط
 در را کوچک يها بلندي و پستی اثر و داد انجام آبی فرسایش روي آن اثر و خاك خصوصیات روي اي مطالعه) Kirkby ،2001(. دادند
 شکل و کوچک يها بلندي و پستی مثل خاك خصوصیات که گرفت نتیجه و کرد بررسی رواناب شروع آستانه به توجه با رواناب ایجاد

 پذیري فرسایش فاکتور تعیین براي را کوچکی ساز- باران) Kamphorst ،1987 (.است مؤثر رواناب مکانی الگوي و مقدار در خاکدانه
 براي استاندارد روش با رسوب غلظت و رواناب میزان گیري اندازه از حاصل نتایج. گرفت کار به فرسایش جهانی معادله در )K(خاك
) 1991(همکاران و گراس.یابد می تغییر شدت به مختلف يها خاك براي رسوب هاي غلظت و رواناب مقدار داد؛ نشان مختلف يها خاك

 گیاهی پوشش وجود. دادند قرار بررسی مورد را مختلف پوشش تراکم صد در با گیاهی گونه یک وجود تأثیر از ناشی رسوب و رواناب
 يها خاك هیدرولوژیکی شرایط تأثیر) Bolton  ،1991و  Ward( .دارد رسوب میزان کاهش روي بر اي عمده تأثیر پائین، تراکم با حتی

 میزان در اختالف که است این از حاکی آمده بدست نتایج. کردند بررسی شده تولید رسوب و رواناب میزان روي بر را جنگلی و مرتعی
، همکاران و Karnieli(. باشد ها خاك سیلت درصد و آلی مواد خاك، قبلی رطوبت میزان در اختالف از ناشی تواند می رسوب و رواناب
 از تابعی رواناب شروع آستانه که کردند مشاهده روزانه رواناب سازي شبیه با آمریکا آریزوناي در حوضه چهار در پژوهشی طی) 1993

 محققین این. دارند را رواناب شروع آستانه باالترین و کمترین ترتیب به شنی و رسی يها خاك و است حوضه هر خاك بافت متوسط
، همکاران و Bissonnais(. دارد رواناب تولید در مهمی اثر خاك رطوبت مقدار آمریکا غربی جنوب يها حوضه در که گرفتند نتیجه
 و آلی مواد رس، میزان گرفتند؛ نتیجه مختلف، يها خاك روي بر شیاري بین فرسایش و رواناب بند، آب تشکیل بررسی با) 1993

 آستانه. دارد رسوب و رواناب میزان روي بر آن تبع به و خاك سطح در بند آب تشکیل در مؤثري نقش آلومینییم و آهن داراي ترکیبات
 شرایط در رواناب حداکثر. است مرطوب نیمه مناطق از باالتر خشک نیمه مناطق در آن میزان و دارد بستگی اقلیم به رواناب شروع

 تأثیر ،)Giordanengo ،2002( .است فصلی مرطوب مناطق از بیش خشک نیمه مناطق در آن میزان و کند می فرق متفاوت اقلیمی
 سال در که داد نشان تحقیق این نتایج. نمود بررسی رواناب تولید روي بر درصد 60 و 30 صفر، سطح سه در را گیاهی پوشش تراکم

 همبستگی توپوگرافی و گیاهی زنده سطح مجموع با رواناب آغاز زمان و دارد مهمی اثر رواناب مقدار بر گیاهی پوشش تراکم کاهش اول
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 با همبستگی کمترین و بارش عمق با همبستگی بیشترین داراي رواناب شروع آستانه که گرفت نتیجه ،)Raeesiyan  ،2005(. دارد
 کاربري با هاي خاك در رواناب شروع آستانه حمل، قابل باران سازهاي شبیه از استفاده با پژوهش این در. شدبا می شیب درصد

 با کشاورزي هاي زمین در که شد گیري نتیجه. شد گیري اندازه مختلف هاي شیب و رطوبتی متفاوت شرایط براي مرتع و کشاورزي
 افزایش با خشک، و مرطوب خاك رطوبتی، حالت دو با مراتع در انتظار، خالف بر. یابد می کاهش رواناب شروع آستانه شیب، افزایش

 کانال وتوسعه متغیر مرجع سطح عبارات ،)1997، همکاران و Hewlett(. است یافته افزایش نیز رواناب شروع آستانه 35 تا 25 از شیب
 جریان نظریه، دراین. نظرگرفتند در بارش به حوضه هاي رودخانه سیستم پاسخ عنوان به را رواناب ها آن. کردند معرفی بار اولین براي را

 يها کناره به نفوذ اثر در که خاك پایین ذخیره باظرفیت يها درقسمت دائم رودخانه سیستم یافته توسعه بخش بهعنوان زمینی روي
 که درحالی کرده، تغذیه زیر از را یافته توسعه کانال دیررس، رواناب این. شود می نظرگرفته در شود می اشباع سرعت به دره پستتر
 انجام منابع مرور به توجه با. شود می ایجاد یافته توسعه اشباع نواحی از سطحی رواناب بارش، تداوم با. کند می تغذیه باال از را آن بارش
 اتیخصوص م،یاقل خاك، بافت به توان یم جمله از که دارند اثر حوضه رواناب شروع آستانه در يمتعدد عوامل که است مشخص  شده،

 و حوضه هر در که است ضروري لذا. کرد اشاره حوضه یکیزیف هاي مولفه ریسا و یتوپوگراف ن،یشیپ رطوبت ،یاهیگ پوشش بارش،
 نقش رسوب، کنترل و خاك حفاظت و  سیالب کنترل عملیات در و شناسایی مؤثر عوامل تا گیرد صورت ها بررسی این اقلیمی منطقه

 زیاد بسیار وسعت به توجه با و یقبل شده انجام قاتیتحق به نگاه با قیتحق نیا در رو نیا از. شود تقویت ها آن کاهشی یا و بازدارندگی
 از استفاده با سازي مدل روش از زمان، و هزینه کاهش ضرورت و اي منطقه مطالعات در سازي شبیه نقش و اهمیت و تحقیق منطقه

مناطق مختلف  هفت رتبه يها حوضه در رواناب آستانه نقشه تهیه و رواناب شروع آستانه سازي شبیه براي AWBMرواناب بارش مدل
هاي مختلف، موجب پژوهش در خصوص شناخت آستانه شروع رواناب در اقلیم .شد خواهد استفاده ها اقلیمی کشور و مقایسه آن

هدف از این پژوهش، بررسی و . آب حوزه خواهد شدو استفاده در مدیریت منابع لیس شدت و حجمدستیابی به اطالعاتی براي برآورد 
 .مقایسه آستانه شروع رواناب در اقالیم مختلف کشور است

  
  ها مواد و روش

  موقعیت منطقه تحقیق ویژگی  و
واقع در اقلیم خشک در مرکز  حوضه 86: شامل) 1شکل(یران و در سه منطقه همگن اقلیمیمنطقه مورد پژوهش در گستره کشور ا

 44. باشد می "مرطوب و نیمه مرطوب"غربی از منطقه اقلیمی حوضه واقع در استان آذربایجان 65 کشور و محدوده استان کرمان، و
ارائه شده ) 1(هاي آبسنجی مورد پژوهش در جدولکد ایستگاه. اقلیم نیمه خشک محدوده استان خوزستان قرارداردحوضه واقع در 

  .است
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  منطقه مورد پژوهش - 1شکل

  
  هاي آبسنجی مورد پژوهشکد ایستگاه -1جدول 

  کد ایستگاه آبسنجی  نوع اقلیم
وب

رط
م

- 
وب

رط
ه م

نیم
  

30112 -115 -1135 -1141-1142-1144 -1145-1146 -1147-1148-1161-1163-1164 -1171-1172-2112 -2113-2114-3017 -
3043-3061-3062 -3071-3072-11431-11432 -11621-13223 -13224-13243-13252-30113 -30114-30121-30122-

30131 -30133 -30141-30142-30151 -30152 -30161 -30162-30163-30211 -30212 -30213-30214-30221 -30222 -30311-
30312 -30313 -30321-30331-30333 -303221-303222-303223-303224 -303231-  

 

ک
خش

  

-469 -4432-4441-4442 -4444 -4511-4514-4521—4651-4542 -4666-27154-27155 -27156-28232 -28242 -28243-
28244 -28245 -44243-44431—44433 -44432-45122-45123-45131 -45132 -45133-45134-45141 -45142 -45143-
45145 -45153 -46411 -46412—46421-46521-46413 -46522 -46523-46524 -46525 -46531-46533—46612-46611 -

46613 -46614-46615-46616-46617 -46621 -46622-46633-46631 -46771 -49122 -49123-49124-49132 -49133 -49134-
49135 -442421-491251-491252-491261-491262 -491263  

ک
خش

مه 
نی

  

2211-2212 -2213 -2214-2215-2311 -2312-2413-2414 -2415 -2421-2422 -2424-2511-2512 -21631 -23211 -23212-
23213 -23214 -23215-23216-23217-23218-23221 -23222 -23231-23242 -23311 -23212-23313-23322 -24111 -24112-

24121 -24123 -24124-24231-24233 -24234 -23411-242321 -  
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  روش پژوهش
خشک، مرطوب و  هاي بارش متوسط ساالنه، نقشه مناطق همگن اقلیمی کشور به سه منطقه خشک، نیمهاستفاده از داده ابتدا با

 30حد اقل  ، تعدادموجود در منطقه يهاي هیدرومترهاي دبی روزانه ایستگاهبا بررسی داده سپس .شد بندي تقسیم مرطوب نیمه
با  با استفاده از نقشه توپوگرافی .انتخاب شد آماري از یک استان واقع در مناطق اقلیمی کشور مناسب و دوره مشتركبا آمار  ایستگاه
با مشخص و پارامترهاي اولیه حوضه ها و هر کدام از زیرحوضهها، محدوده مورد پژوهش  و تعیین موقعیت ایستگاه 1:50000مقیاس

نقشه محل . ي مورد استفاده براي پژوهش را نشان می دهدها حوضه) 1(جدول .استخراج شد استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی،
 اي به منظور برآورد رواناب سطحی حوزه. نشان داده شده است) 2(ي منتخب در شکلها هاي استانهیدرومتري حوضه يها ایستگاه

هاي آماري، ها بر مبناي سالبندي ایستگاهاز دستهي هیدرومتري تهیه و پس ها آبخیز کشور، اطالعات دبی جریان ایستگاه 
آستانه شروع رواناب . سال تطویل شد15ها به  هاي آماري همه آنلسال آمار داشتند، بازسازي شده و سا 14تا  5که بین هایی ایستگاه

رت گرفت وحوضه صرر هد 1دلم جیسنوااز مدل ابتدا  هدتفااي اسبر. سازي شد شبیه AWBMساز بارش رواناب  با استفاده از مدل شبیه
هایی که در  با استفاده از داده هاوضهحینی رفتار ب در پیش 2دلی مسپس ارزیاب. شد و پارامترهاي بهینه مدل در هر حوضه مشخص

 .بدست آمدي محاسبه شده در مرحله قبل، رواناب خروجی هر حوضه هاارامترپ نجام و با استفاده ازا ،مرحله واسنجی استفاده نشده بود
ي آبخیز بر اساس ها بندي حوزه سپس پهنه. فتورت گرصعیین پارامترهاي مؤثر مدل ت منظور به 3لمد ساسیتحدر نهایت تحلیل 

سرانجام نتایج . با توجه به میزان آستانه شروع رواناب محاسبه شد ها حوضهمقادیر بدست آمده از مدل انجام و درصد پوشش سطحی 
 .در اقالیم مختلف با یکدیگر مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  
  تقسیم بندي مناطق همگن 

. شود میکه از مناطق بسیار خشک تا مرطوب در آن دیده  طوري کشور ایران از نظر آب و هوایی شرایط بسیار متفاوتی دارد، به
بندي  مرطوب تقسیم خشک، مرطوب و نیمه توان کشور را بر اساس بارندگی متوسط سالیانه به سه منطقه خشک، نیمهطورکلی، می به

مرطوب قرار دارند انجام  نیمه -خشک و مرطوب هایی که به لحاظ بارندگی متوسط در شرایط خشک، نیمه این تحقیق در استان. کرد
  ).96اقتباس از شریفی(دهد  صورت کلی نشان می اقلیم را به بندي کشور را به سه منطقه همگن همتقسیم) 2(شکل. شده است

  

                                                        
1 Model Calibration 
2 Model Verification 
3 Model Sensitivity Analysis 
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  )96اقتباس از شریفی(اقلیم هم منطقه سه به کشور بندي تقسیم  -2شکل

  
  AWBM   دلم ارساخت

 .ائـه شـد  ار )Boughton ،1993(وسطت بارین ولاناب است که اور -سازي بارش یهبش يراب بیآ نالیب يک مدل کامپیوتری ، AWBMلمد
 سـبه روانـاب  محا برايانه اهم خیر متوسطبت وی تساع وزئی جریان سطحی اشباع است که از بارش روزانه ح جوسطل مد یک این مدل،

   .دنکیساعتی استفاده م وانه زور
آن بـر   ايهـ تمزی فته وتوسعه یاباع است، اش یحطس نریاجکه مشابه تئوري   4تئوري جریان از سطوح جزئی اشباع براساسدل ماین  

  :از  بارتندعاناب رو -سازي بارش شبیهي هاسایر مدل
را  تاً ساده است و روانـاب بساختار مدل نس .شودمی رهمتراپاک ی دلپایه ندارد، مه آب ی کي فصلهاهاست و در رودخانه مدل سه پارامتر

  .ندکهاي مختلف از مناطق مختلف محاسبه مینازم در
ح وطي سـ زسـا یهبراي شـب  )A3و   A1 ،A2(اي هتبا مساح )Store3 و  ,Store1، Store2 (طحی سهاي ذخیره یتفظرز ا  AWBM  مدل

 لـه دامع. دنـ کیم محاسبه) یا ساعتی(هاي زمانی روزانه  گام راي را مستقل از بقیه دکند و بیالن آبی هر سطح ذخیرهاده میفاستب انارو
در آبـی    دله بـیالن لذا معا .شودکم می رق از آنه شده و تبخیر و تعفضاای حارش به ذخیره سطبآبی هر سطح به صورتی است که  یالن ب

   :باشدرت زیر میصو هبدر حوضه باشد  Storeتعداد n حالتی که 
)1(                                                       )...3,2,1 Storen+1 = Storen + Rain – Evap                          (n =  

ت مخـزن شـود،   یـ ه بـیش از ظرف رخیـ ذشود و اگـر رطوبـت   ر گرفته مینظر د عادله اگر میزان رطوبت ذخیره منفی شود، صفردر این م
شود  ل فرض میدم این در ).Boughton ،2002(ماند  اناب تبدیل شده و رطوبت ذخیره معادل ظرفیت مخزن باقی مید به رورطوبت مازا

  . دوشمی نیمه تأپای آب و یاناب سطحروو منبع اصلی داناب از روکه 
  : زمدل عبارتند ا سه پارامتر

  5پایهیان رص جخشا
                                                        
4 partial area runoff 



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

709 
 

    6روزانه جریانکیدگی خش تباث

 
  بحث و نتایج

هاي واقع در نظر میزان حوضهنشان داد  که از ) 2(با نقشه همگن اقلیمی شکل) 1(ي کشور نقشه شکلها حوضهنتایج تقاطع نقشه مرز 
درصد و منطقه مرطوب و نیمه مرطوب با حدود 75/23درصد، نیمه خشک با حدود 31/58هر منطقه اقلیمی، منطقه خشک با تقریباً

 .اندهاي آبخیز را تشکیل دادهدرصد، ازحوضه94/17
  

ز کشور و نقشه اقلیمی در محیط رقومی، نشان هاي آبخینتایج حاصل از تقاطع نقشه حوضه: منطقه اقلیمی مرطوب و نیمه مرطوب
هاي گیالن، مازندران، ، در مناطق شمال و غرب کشور مستقر است و مناطقی از استان"مرطوب و نیمه مرطوب "داد که منطقه اقلیمی

هاي آبخیز ز حوضهدرصد، ا 94/17 گلستان کردستان، آذربایجان شرغی و غربی، همدان، کردستان و کرمانشاه را پوشش داده و تقریباً
ي واقع در محدوده استان آذربایجان غربی انتخاب شده ها حوضهبراي تحلیل مورد نظر این تحقیق . کشور در این اقلیم واقع شده است

  .است
سپس در مدل با تقسیم اثر تغییرپذیري ظرفیت . مطابق روش تحقیق براي تعیین آستانه رواناب تعیین شد AWBMپارامترهاي مدل 

رواناب حاصل  )A3و  A1 ،A2(ها و برآورد سطـوح هـر یک از این ظرفیت ذخیره) C3و  C1 ،C2(ذخیره حوضه به سه ظرفیت ذخیره 
نشان داد که بیشترین  AWBMمدل برآورد آستانه شروع رواناب با استفاده از نتایج تحقیق در . سازي شداز هر یک از این سطوح شبیه

غربی قریب  این محدوده آستانه شروع رواناب در استان آذربایجان. میلیمتر است 10تا  5مساحت استان داراي آستانه شروع رواناب بین 
چه آستانه شروع رواناب کمتر باشد نشان از قابلیت نفوذپذیري که هر بنابراین، با توجه این، باشدهاي استان می درصد کل حوضه 72/51

نقشه  )3(شکل .هاي استان مستعد تبدیل بارش به رواناب است هاي حوضه خیزي بیشتر است، بیشتر پهنه کمتر و در نتیجه سیل
هاي نمودار درصد مساحت کالس) 4(و شکل  هاي رده هفت استان آذربایجان غربیبندي طبقات آستانه شروع رواناب در حوزه پهنه

ي شمالی و مرکزي استان واقع ها عمدتاً در بخش) متر میلی 5-0( ي با آستانه روانابها حوضه. را نشان می دهدآستانه شروع رواناب 
  .ي جنوبی توزیع شده اندها در بخش) میلی متر 10-5(ي کالس دومها حوضهشده اند و 

 15برابر با ) 30162( باالنش رودحوضه  اي درکثر لحظهحداچنین نتایج پژوهش نشان داد که باالترین مقدار آستانه شروع رواناب هم
کمترین چنین، هم. مترمکعب برثانیه در کیلومتر مربع برآورد شده است 14/0اي ویژه آن برابر با  متر است که دبی حداکثر لحظهمیلی

، )13223(قرنقو ، )3062(، تسوج )1172(سو ، قره)1148(، سراب قطور )1144(مهلزان  ،)1142(هاي آق چايحوضهمقدار آن نیز در 
دست آمده است که دبی متر به میلی 2برابر با  )30311( رودو پایاب سیمینه )30131( ، پایاب نازلو)30113( ، چهریق علیا13291

مترمکعب برثانیه در کیلومتر مربع در حوضه سراب قطور  97/0تا  ) 1172(سو هدر حوضه قر 07/0اي آن از ویژه حداکثر لحظه
  .است) 1148(
  
 

                                                                                                                                                                                        
5 Base Flow Index , BFI 
6 Recession Constant , K 
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  هاي رده هفت استان آذربایجان غربینقشه پهنه بندي طبقات آستانه شروع رواناب در حوزه - 3شکل 

  

  
  آذربایجان غربیدر استان ) میلیمتر(هاي آستانه شروع رواناب نمودار درصد مساحت کالس -4شکل 

  

44.62

51.72

2.79
0.88

درصد مساحت کالس آستانه شروع رواناب

0-5

5-10

10-15

15-20
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ها با نقشه اقلیم نشان داد که این منطقه اقلیمی داراي بیشترین گستره هاي خروجی تقاطع حوضهنتایج نقشه: منطقه اقلیمی خشک
هاي واقع در این منطقه حوضه. در جغرافیاي کشور است و کل مناطق مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق را پوشش داده است

حوضه واقع در محدوده استان کرمان را 86براي این پژوهش تعداد . شودهاي آبخیز کشور را شامل میحوضهدرصد  31/58تقریباً
ي واقع در این استان ها حوضهبراي  دامنه آستانه شروع رواناب بدست آمدهنتایج خروجی مدل شبیه ساز نشان داد که . انتخاب کردیم

متر و بیش از میلی 15-20متر، میلی 10-15متر، میلی 5-10 متر،میلی0-5شامل  پنج کالس  شد که دربا میمیلی متر  25-0از  نیز
و درصد )  5(هاي رتبه هفت در شکل بندي آستانه رواناب استان به تفکیک حوضهبندي و بر این اساس نقشه پهنهمتر تقسیممیلی 20

طور که مشخص است، مقادیر آستانه رواناب همان. است ارائه شده)  6(پوشش سطحی طبقات آستانه رواناب در سطح استان در شکل 
دهد که آستانه رواناب پهنه استان عمدتاً طبقه صفر تا نشان می) 4(چنین، شکل هم. باشدمتر میمیلی 25تا  0این استان نیز در دامنه 

طبقه . ا تحت پوشش قرار داده استدرصد  پوشش سطحی بوده  که عمدتاً مناطق شمال و شمال شرق استان ر 44.9متر با پنج میلی
بعالوه . این طبقه مناطق مرکزي استان را پوشش می دهد. درصد برآورد شده است 43.65متر با پوشش سطحی میلی 10پنج تا 

این طبقه در بخش جنوب و جنوب غرب . درصد مشاهده شده است 8.46متر  با پوشش سطحی میلی 15تا  10آستانه رواناب طبقه 
و باالتر با پوشش سطحی  25- 20درصد و آستانه رواناب طبقه  0.8با پوشش سطحی  20-15آستانه رواناب طبقه . شده استگسترده 

 .درصد در مرکز استان واقع شده است 2
  

  
  هاي رده هفت استان کرماننقشه پهنه بندي طبقات آستانه شروع رواناب در حوزه - 5شکل 
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  در استان کرمان) میلیمتر(هاي آستانه شروع رواناب نمودار درصد مساحت کالس - 6شکل 

  
ها نشان داد که این منطقه اقلیمی در گستره هاي همگن اقلیمی و مرز حوضهنتایج خروجی تقاطع نقشه: منطقه اقلیمی نیمه خشک

محال هارچلرستان، ایالم، خوزستان، هاي مرکزي، قزوین، تهران، البرز، هایی از استانغرب و شمال غرب کشور پراکنده است و در بخش
 47 هاي کشور در این اقلیم واقع شده است که ما تعداددرصد از حوضه 75/23 حدود. احمد گسترش داردو بختیاري و کهگیلویه و بویر

انه شروع نتایج تحقیق در برآورد آست. حوضه داراي آمار مناسب و دوره مشترك در استان خوزستان را براي تحلیل انتخاب کردیم
میلیمتر  5تا  0نشان داد که بیشترین مساحت استان خوزستان داراي آستانه شروع رواناب بین  AWBMمدل رواناب با استفاده از 

این محدوده آستانه . باشدهاي استان می درصد کل مساحت حوضه 82/59این محدوده آستانه شروع رواناب در استان خوزستان . است
متر را  میلی 10-5و طبقه دوم که محدوده . ي مرکزي، جنوبی و شمال و شمال شرق استان گسترده شده اندها شروع رواناب در بخش

که هرچه آستانه شروع رواناب کمتر باشد نشان از  با توجه این. ي شرقی استان را پوشش داده استها حوضهشود عمدتاً  شامل می
. هاي استان مستعد تبدیل بارش به رواناب است هاي حوضه ر است، بیشتر پهنهخیزي بیشت قابلیت نفوذپذیري کمتر و در نتیجه سیل

متر است که میلی 12برابر با )  23313کد ( 3چنین نتایج پژوهش نشان داد که باالترین مقدار آستانه شروع رواناب در حوضه دز هم
هاي کمترین مقدار آن نیز در حوضه. مربع برآورد شده استمترمکعب برثانیه در کیلومتر  95/0اي آن برابر با  دبی ویژه حداکثر لحظه

دست آمده است که دبی ویژه حداکثر میلیمتر به 2برابر با  24233و  24124، 23312، 23212، 2424، 2421، 2415، 2311
  .است 24124مترمکعب برثانیه در کیلومتر مربع در حوضه  47/1تا   2311در حوضه  19/0اي آن از  لحظه
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  هاي رده هفت استان خوزستاننقشه پهنه بندي طبقات آستانه شروع رواناب در حوزه -7ل شک

  
  

  
  در استان خوزستان) میلیمتر(هاي آستانه شروع رواناب نمودار درصد مساحت کالس - 8شکل 

  
  گیرينتیجه

ي سه استان واقع در مناطق اقلیمی مختلف، نکته قابل ها حوضهنتایج شبیه سازي آستانه شروع رواناب در  و مقایسه بندي در جمع
میلی متر است و داراي  5- 0داراي آستانه رواناب در طبقه  ها حوضهتوجه این است که در هر سه منطقه اقلیمی تقریباً نیمی از 

ها  سازي توجه به اینکه این شبیهبا  این نتایج بدین صورت قابل تحلیل است که. شندبا میپتانسیل تبدیل بارش به رواناب و تولید سیل 
 ها حوضهلذا اکثر . واقع شده است، صورت گرفته است ها ي داراي آمار که عمدتاً در مناطق کوهستانی و در سراب رودها حوضهدر 

  . پتانسیل باالي تبدیل بارش به رواناب را از خود به نمایش گذاشته اند
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 تقدیر و تشکر
هاي رده هاي زمانی و مکانی سیل در حوضهسازي دادهنتایج طرح ملی تهیه و توسعه اطلس و آمادهاین پژوهش مستخرج از بخشی از 

 استفاده از امکانات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري بهشد که با با می 014- 29-29-9451-94001 :هفت کشور با کد طرح 
  .نماییممحترم پژوهشکده تشکر میانجام رسیده است و بدین وسیله از همراهی و مساعدت مسئولین 
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