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چكيده
ضریب رواناب بهعنوان معیاری برای ارزیابی پتانسیل تولید سیل حوزه آبخیز مورد استفاده قرار میگیرد .این
عامل به مشخصات حوزه آبخیز بستگی داشته و طی سال دچار تغییرات زمانی میشود .آگاهی از حوزههای آبخیز
مستعد تولید بیشتر رواناب و زمان وقوع بیشترین رواناب ،در برنامهریزی مدیریت حوزههای آبخیز نقشی اساسی
دارد .در این پژوهش مشخصات فیزیکی و وقایع بارش و رواناب طی دوره بیست ساله ( )1384-1365در یازده حوزه
آبخیز رده چهار در استان اردبیل بررسی شد .مساحت آنها بین  257تا  2184کیلومتر مربع بوده و شیب از  16/25تا
 33/3درصد تغییر میکند .تفاوتی معنیدار بین ماهها از نظر بارندگی ( ،)p>0/001رواناب ( )p>0/01و ضریب رواناب
( )p>0/05وجود داشت .در برخی حوزههای آبخیز ،رابطهای معنیدار بین رواناب و بارندگی برقرار است که میتواند به-
دلیل ضعف پوشش گیاهی باشد .در اغلب حوزههای آبخیز ،بیشترین ضریب رواناب در فروردین ( 70درصد) و کمترین
آن در شهریور (صفر) میباشد .این نتیجه بهدلیل فواصل کوتاه رخدادهای بارندگی و ضعف پوشش گیاهی در اوایل بهار
میباشد .در شهریور بهدلیل پوشش گیاهی مناسب ،ضریب رواناب کاهش مییابد .ضریب رواناب تحت تأثیر
خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز قرار دارد ،همبستگی منفی بین ضریب رواناب و مساحت ( ،)r=-0/80طول آبراهه
( )r=-0/83و ضریب شکل ( )r=-0/82وجود دارد .با این وجود ،این مشخصه تحت تأثیر شیب ،ضریب گراولیوس و
تراکم آبراههای قرار نگرفت .نتایج نشان داد که در منطقه نیمهخشک ،بیشترین خطر پتانسیل تولید سیل مربوط به حوزه-
های آبخیز با سطح کوچک و غیرکشیده (ضریب گراویلیوس  )1/2بهویژه در اوایل بهار میباشد.
واژههاي كليدي :بارندگی ،درجه حوزه آبخیز ،خطر پتانسیل تولید سیل ،مشخصات فیزیکی حوزه آبخیز
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Abstract
Runoff coefficient can be used as a measure for assessing the flood generation potential of the
watersheds. This factor is depending on the watershed characteristics and may vary temporally
during a year. Knowledge on the watersheds with higher potential to runoff production and
determining pick time of runoffs is essential for designing watershed management practices in an
area. In this study, physical characteristics with rainfall and runoff data for a thirty-year period
(1986-2010) were studied in eleven forth order watersheds in Ardabil, Iran. The watersheds surface
areas vary from 257 to 2184 km2 and their slopes are between 16.25% and 33.3%. Significant
differences were found among their monthly rainfall (p<0.001), runoff (p<0.01), and runoff
coefficient (p<0.05). There were significant relationships between runoff and rainfall in some
watersheds which could be related to the poor vegetation cover. In most of the watersheds, the
highest runoff coefficient (70 percentage) was appeared in April while the lowest value (zero)
occurred in September. This result was associated with the shorter intervals between the rainfalls
and poor vegetation cover in early spring. Suitable vegetation cover decreased the runoff coefficient
in September. Runoff coefficient was significantly affected by the watersheds characteristics: the
land surface area (r= -0.80), waterways length (r= -0.83) and form factor (r= -0.83). There were no
significant correlations between runoff coefficient and land slope, Gravelious coefficient, and
stream density. Results showed that in the semi-arid watersheds areas, the largest flood hazard
belonged to the watersheds with lower area and non-elongated shape (Gravelious coefficient= 1.2)
especially in early spring.
Keywords: Flood generation potential risk, Physical watershed characteristics, Rainfall, Watershed

order
از آبراهههای کوچک و بزرگ بههم میپیوندند و در

مقدمه

 در.نهایت بهسمت خروجی حوزه آبخیز هدایت میشود

یکی از مسائل اساسی در کشورهای واقع در

،مواقع بحرانی سیالبها از مقطع رودخانه سرریز شده

 عدم استفاده بهینه از، مناطق خشک و نیمهخشک

تأسیسات و شهرهایی پاییندست را در معرض خطر

 در این گونه مناطق جدای از.بارشهای آسمانی است

 برآورد دقیق رواناب یک.)1394 قرار میدهند (مهدوی

 استفاده بیرویه انسان از طبیعت موجب،نقش اقلیم

حوزه در مدیریت منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار

سطح1  روی،شده تا بخش زیادی از بارشهای آسمانی

 یکی از مهمترین معیارهایی که میتواند برای.میباشد

-زمین جریان یافته و ضمن وارد آوردن خسارات زیان

 ضریب،پیشبینی خطر سیل مورد استفاده قرار گیرد

 نهایتاً از دسترس خارج شوند،بار به منابع طبیعی

 این شاخص که عبارت از.رواناب حوزه آبخیز است

 در، رواناب حاصل از بارندگی.)2011 (اسین و اوکان

بخشی از بارندگی است که از منطقه ریزش به شکل

مسیر خود پس از جریان یافتن در سطح زمین و عبور
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رواناب خارج میشود ،در صورت افزایش ناگهانی می-

احتمال وقوع سیل مربوط به بارنهایی با شدت باال می-

تواند خطر تولید سیل درحوزه آبخیز را افزایش دهد .در

باشد (سوبیانی  .)2011اثر خصوصیات بارش در پاسخ

صورتی که در یک حوزه آبخیز ضریب رواناب باالتر

هیدرولوژیکی حوزه آبخیز و نفوذپذیری خاك متفاوت

باشد ،احتمال وقوع سیل در آن بیشتر میشود (عبدل-

گزارش شده است .شدت باران عامل عمده تعیین کننده

لطیف و الشمرانی .)2013

رواناب در حوزههای آبخیزی دارای خاك با بافت ریز،

ضریب رواناب حوزه آبخیز تحت تأثیر عوامل متعددی

دارای نفوذپذیری کم و پوشش گیاهی تنک بود ،در

از جمله خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز مانند

حالیکه در خاكهای درشت بافت و نفوذپذیر با

مساحت ،شکل ،شیب و تراکم آبراهه قرار میگیرد

پوششگیاهی متراکم ،مقدار رواناب ارتباط بیشتری با

(مدینا و همکاران  .)2015شکل حوزه آبخیز بهنوبه خود

مقدار بارندگی نشان میدهد (مارتینز  .)1998پوشش

نقشی اساسی بر خصوصیات رواناب در حوزه آبخیز

گیاهی نقشی بازدارنده در برابر تولید رواناب دارد.

دارد .بهطوریکه هر چقدر شکل حوزه آبخیز کشیدهتر

پوشش گیاهی از یکسو از تخریب ساختمان خاك

و طویلتر باشد ،دبی اوج رواناب کاهش مییابد .حوزه-

جلوگیری کرده و از سوی دیگر سرعت روانابهای

های آبخیز گرد با زمان تمرکز کوتاه نسبت به حوزه-

سطحی را کاهش میدهد .این دو عامل در افزایش نفوذ

های آبخیز کشیده ،دبی اوج بیشتری دارند (پارتا

آب به خاك و کاهش رواناب بسیار مؤثرند (کاسرمریو

 .)2011شیب حوزه آبخیز اثری محسوس و قابل توجه

 .)2004نتایج بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر رواناب و

در جریان سطحی آن دارد .تأثیر شیب روی مقدار

فرسایش خاك در اسپانیا نشان داد که در کرتهای

رواناب ،ناشی از اثر آن بر ظرفیت نگهداشت سطحی آب

حاوی پوشش گیاهی باال ،ضریب رواناب پایینتر (0/04

و همچنین فرصت نفوذ آب در در خاك است .چنانچه

درصد) بوده و خاك برای مدت بیشتری در برابر

متوسط درصد شیب حوزه آبخیز فزونی یابد ،میزان

فرسایش پایدار میماند (مارکوز و همکاران .)2007

رواناب زیاد میشود ،زیرا تجمع آب در ناهمواریهای

اهمیت پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز جنگلی نیز

سطحی رابطه نزدیک با شیب آبخیز داشته و با افزایش

بسیار آشکار است .از بین رفتن پوشش جنگلی باعث

آن تقلیل مییابد (پارتا  )2011و در نتیجه دبی اوج

افزایش ضریب رواناب و سرعت رواناب و کوتاه شدن

هیدروگراف تیزتر میشود .ویژگیهای خاك بهویژه

زمان وقوع دبی اوج سیالب میشود (اوالنگ و فراست

نفوذپذیری خاك عامل مهم مؤثر بر رواناب است .به-

 .)2011مقایسه تولید رواناب و رسوب با استفاده از

طور کلی رواناب در شرایط غیراشباع خاك هنگامی

شبیهساز باران در کاربریهای کشاورزی در حوزه

شکل میگیرد که شدت باران بر سرعت نفوذ آب به

آبخیز دودانگه در استان مازندران نشان داد که تراس-

خاك غلبه کند (سوبیانی  .)2011مطالعاتی که درمناطق

بندی و کشت روی خطوط تراز بیشترین تأثیر را در

نیمهخشک مدیترانهای اسپانیا روی فرآیند تولید رواناب

کاهش تولید رسوب دارند (کالرستاقی و همکاران

در حوزههای آبخیز کوچک انجام گرفت ،نشان داد که

همکاران  .)1387بررسی اثرات تغییر کاربری زمین بر

خاكهای ریزبافت با نفوذپذیری پایین و مواد آلی کم،

تولید رواناب با بکارگیری مدل شماره منحنی و سیستم

ضریب رواناب باالتر و آستانه شروع رواناب کمتری

اطالعات جغرافیایی در حوزه آبخیز کسیلیان نشان داد

نسبت به خاكهای درشت بافت دارند .ویژگیهای باران

که با تغییر کاربری زمین ،پتانسیل تولید رواناب بهشدت

نقشی مهم در تولید رواناب دارد .با افزایش شدت

افزایش یافت .بررسی تغییرات زمانی پوشش زمین بر

بارندگی ،نفوذپذیری خاك در زمان کوتاهی افت کرده و

رفتار هیدرولوژیکی حوزه آبخیز در تایلند نشان داد که

در نتیجه رواناب سریعتر رخ میدهد و از این رو تولید

ضریب رواناب در سالهای مختلف بهدلیل تغییر

رواناب نیز بیشتر میباشد .مطالعه روی اثر بارندگی بر

پوشش زمین تغییر مییابد .با بههم خوردن پوشش

وقوع سیل در حوزههای آبخیز نشان داد که بیشترین

جنگلی و افزایش سطح اراضی کشاورزی ضریب
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رواناب افزایش یافت (سریونگسیتانون و تاسومبات

داخلی قرار میگیرد .عوامل خارجی بیانگر نقش

 .)2011مو و همکاران ( )2015در مطالعات خود در

متغیرهای اقلیمی مانند بارندگی و درجه حرارت بر

مورد نقش پوشش گیاهی در مهار رواناب به این نتیجه

وقوع رواناب در سطح حوزههای آبخیز هستند .عوامل

رسیدند در شرایطی که میزان پوشش گیاهی زیاد و

داخلی نیز بیانگر نقش خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز

شیب منطقه کم بود ،در زمانهای وقوع بارندگیهای

(مساحت ،شیب ،تراکم آبراهه خاك ،پوشش گیاهی و

زیاد شد ،وقوع رواناب دچار تأخیر شده و مقدار آن

کاربری زمین) در تولید رواناب هستند .به هر حال

بسیار پایین بود ..از بین بردن پوشش گیاهی و یا تغییر

وجود برهمکنش بین عوامل مذکور موجب میشود،

در نوع و نحوه کشت گیاهانی که برگاب زیادی ندارند،

بررسی دقیق نقش هر عامل در تولید رواناب در حوزه-

سبب افزایش بده سیالب میشود .چرای بیش از اندازه

ی آبخیز کاری دشوار باشد .انجام چنین مطالعاتی می-

دام سبب فشردگی خاك و از بین رفتن پوشش گیاهی

تواند نقش خصوصیات حوزهی آبخیز را در تولید

و افزایش هدررفت آب از حوزه آبخیز میشود (تران و

رواناب نمایان سازد و به این ترتیب امکان پیشبینی

ملیندا  .)2013کاهش تراکم پوشش گیاهی از طریق تغییر

خطر سیل را در حوزه آبخیز فراهم آورد .مطالعهای

کاربری زمین ،چرای بیرویه یا قطع درختان بهعنوان

دقیق در مورد نقش عوامل فیزیکی حوزه آبخیز بر

تهدیدی جدی در افزایش رواناب در حوزههای آبخیز

ضریب رواناب آن در منطقه نیمهخشک وجود ندارد.

میباشد (فنگ و همکاران  .)2015حذف پوشش گیاهی

بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل

منجر به کاهش مقاومت خاك در برابر روانابهای

تعیینکننده تغییرات ضریب رواناب در حوزههای آبخیز

سطحی شده و در نتیجه عملکرد رسوب بهویژه در

واقع در استان اردبیل انجام گرفت.

حوزههای آبخیز با شیب زیاد افزایش مییابد (برندز و
همکاران  .)2015بررسیها در کشتزارهای گندم در چین
نشان داد که هر قدر میزان بقایای مواد آلی خاك با
حفظ مالچ و اصالح روش شخم افزایش یابد اثر
بیشتری در کاهش میزان ضریب رواناب دارد (ژانگ و
همکاران  .)2016مطالعات در مورد اثر عوامل محیطی،
توپوگرافی و خاك بر روی میزان ضریب رواناب در
مراتع زنجان نشان داد که مقدار رس ،مواد آلی و
درصد گچ خاك مهمترین عوامل تعیین کننده ضریب
رواناب در مراتع هستند (محمدی  .)2016بررسیها در
حوزه آبخیز کاخک در گناباد استان خراسان رضوی
نشان داد که پوشش گیاهی در شیبهای تند بیشترین
اثر را در کاهش رواناب و رسوب دارد (عشقیزاده و
همکاران  .)2016پژوهشها در زمینه عوامل موثر بر
ضریب رواناب در مراتع ساحلی حوزه چینگهای فالت
تبت نشان داد که ارتفاع بارش و بیشینه بارش 10
دقیقهای مهمترین عوامل مؤثر بر ضریب رواناب هستند.
بهطور کلی پژوهشهای انجام گرفته در سراسر دنیا
مؤید این است که تولید رواناب در حوزه آبخیز تحت
تأثیر عوامل متعددی شامل عوامل خارجی و عوامل

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

منطقه مطالعاتی حوزههای آبخیز رده چهار استان
اردبیل واقع در محدوده جغرافیایی  37درجه و  45دقیقه
تا  39درجه و  42دقیقه عرض شمالی و  48درجه و 55
دقیقه تا  47درجه و  3دقیقه طول شرقی بود (بینام
 .)1386شکل  1نقشه اقلیم حوزههای آبخیز مورد
بررسی را نشان میدهد .با توجه به متوسط بارندگی
ساالنه ( 240میلیمتر) و تغییرات دمای هوا (بین  7/9و
 15/2درجه سلسیوس) منطقه دارای اقلیم نیمهخشک
است (بینام  .)1388توزیع دمای هوا متناسب با
توپوگرافی و سایر ویژگیهای طبیعی آن است .نواحی
پست واقع در دره رودخانه ارس و دشت مغان گرم-
ترین و ارتفاعات سبالن سردترین مناطق میباشند .در
فصـلهای سـرد منطقه تحت تأثیر تودهی هوای ورودی
از شمال و شمالغرب قـرار میگیـرد .درفصـل
تابسـتان نیـز گاهی تودههای کم فشار بارانزا رخ مـی-
دهد .بخشهایی از استان تحت تأثیر اقلیم خزری قرار
دارد (بینام  .)1388پوشش گیاهی بهصورت استپی
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بوده و در شمالغرب آن پوشش نیمهجنگلی نیز

و فصلی با مجموع  3400کیلومتر وجود دارد .این

مشاهده میشود .خاكها اغلب در گروه لیتوسل نیمه-

رودها در سه حوزه آبخیز ارس ،بالهاررود و قزلاوزن

مرطوب قرار دارند (بینام  .)1386تعداد  137رود دایمی

جریان دارد (بینام .)1388

مدیترانه ای گرم

خشک بیابانی سرد

مرطوب سرد

خشک بیابانی معتدل

مرطوب معتدل

خشک بیابانی گرم

مرطوب گرم

خیلی مرطوب سرد

نیمه مرطوب سرد

خیلی مرطوب معتدل

نیمه مرطوب معتدل

خیلی مرطوب نیمه معتدل

نیمه مرطوب گرم

خیلی مرطوب گرم

نیمه خشک سرد

فراخشک سرد

نیمه خشک گرم

فراخشک معتدل

مرز استان

فراخشک گرم

مرز زیرحوزه رتبه 4

مدیترانه ای سرد

کد زیرحوزه رتبه 4

مدیترانه ای معتدل

N

دریاچه و تاالب

80 km

40

0

شكل  -1نقشه اقليم حوزههاي آبخيز رده چهار در استان اردبيل (بینام .)1394
انتخاب حوزههاي آبخيز

یکی از معیارهای مهم در بررسی رفتار هیدرولوژیکی
حوزههای آبخیز ،رده آبراهه در نقطه خروجی است
(موریر و همکاران  .)2008این شاخص بیانگر درجه
تکامل شبکه آبراههای میباشد و در مقایسه حوزههای
آبخیز از نظر شدت و زمان تخلیه روانابهای سطحی
حائز اهمیت است (مهدوی  .)1394برای رفع تفاوت
حوزههای آبخیز از این دیدگاه ،سعی شد .حوزههای
آبخیز دارای رده مشابه مورد مطالعه قرار بگیرد .در
این راستا در سطح استان یازده حوزه آبخیز رده چهار
انتخاب شد .این حوزههای آبخیز شامل حوزه آبخیز
بلجاردچای ،پایاب ارس ،ارس میانی ،پایاب درهرود،
تالش شمالی ،گرگانرود ،ناورود ،دیناچال ،شفارود،
شاندرمن و ماسال هستند (شکل .)1
تعيين مشخصات حوزههاي آبخيز

اطالعات مربوط به ارتفاع زیرحوزههای آبخیز شامل
متوسط و بیشترین ارتفاع و همچنین سایر پارامترهای
مربوط به این بخش از نقشهی رقومی ارتفاع ()DEM

استخراج شد .همچنین ،محیط و مساحت زیرحوزههای
آبخیز نیز از  Polygonآنها بهدست آمد .برای محاسبه
شیب  ،نقشه شیب در نرمافزار  ArcGISتهیه شد .با
استفاده از نقشهها و جداول آنها شیب کلیه زیرحوزه-
های آبخیز محاسبه شد (بینام .)1394
تعيين بارندگی ماهانه در حوزههاي آبخيز

دادههای بارندگی (شامل کل اشکال بارشهای آسمانی)
مربوط به دوره آماری  20ساله (از  1365تا  )1384از
ایستگاههای بارانسنجی متعلق به شرکت منابع آب
وابسته به وزارت نیرو تهیه گردید .برای محاسبه
متوسط بارندگی ماهانه برای حوزههای آبخیز ،پس از
حذف ایستگاههایی که آمار کافی نداشتند و امکان بهره-
برداری از اطالعات آنها فراهم نبود ،بارندگی متوسط
ماهانه حوزههای آبخیز بهدست آمد .در حوزههای
آبخیزی که فاقد ایستگاه بودند ،رابطه بین بارندگی
متوسط ماهانه و ارتفاع متوسط حوزههای آبخیز برقرار
شد و با قرار دادن ارتفاع حوزههای آبخیز فاقد آمار،
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بارندگی متوسط آنها بهدست آمد (پرهمت و رحیمی
بندرآبادی .)1387

به روش آزمون دانکن تعیین شد .از روش ماتریس

تعيين رواناب ماهانه در حوزه هاي آبخيز

همبستگی (گراوتر و وانایو  )2004برای تعیین رابطه

مقایسه میانگین بین ضرایب رواناب در ماههای مختلف

دادههای رواناب روزانه مربوط به رخدادهای بارندگی
در دوره مطالعاتی  20ساله (از  1365تا  ،)1384از آمار
ایستگاههای هیدرومتری متعلق به شرکت مدیریت منابع
آب اخذ شد .بر اساس آمار روزانه ،رواناب ماهانه
محاسبه شد .آمار بارندگی مربوط به سالهای  1365تا
 1384استخراج شد (اسالمی و ثقفیان  .)1387مقدار
ضریب رواناب نیز از نسبت ارتفاع رواناب و ارتفاع
بارندگی مربوطه بهدست آمد .ضریب شکل حوزه آبخیز
از نسبت مربع طول حوض آبخیز به مساحت حوزه آن
بهدست آمد (هورتون  .)1932ضریب گراولیوس ،که
بیانگر نسبت محیط حوض آبخیز به محیط دایره هم-
سطح آن میباشد ،تعیین شد (استرالر  .)1964درجه
تراکم آبراهه از نسبت مجموع طول آبراهههای حوزه
آبخیز (کیلومتر) به مساحت حوزه آبخیز (کیلومتر مربع)
بهدست آمد (هورتون .)1932

است .شیب حوزههای آبخیز از  16/25تا  33/3درصد

تجزیه و تحليل دادهها

تغییر میکند .بیشترین تغییرات ( )CVویژگیهای حوزه

با استفاده از آمارههای ضریب چولگی و کشیدگی،

آبخیز ،از نظر مساحت ( 75درصد) و کمترین آن از نظر

آزمون نرمال بودن توزیع دادهها انجام گرفت .سپس

ضریب گراولیوس ( 13درصد) میباشد.

بین ضریب رواناب و مشخصات حوزهی آبخیز استفاده
شد .برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزار SPSS22

استفاده شد.
نتایج و بحث
مشخصات فيزیكی حوزههاي آبخيز

جدول  1ویژگیهای فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزههای
آبخیز را نشان میدهد .حوزه آبخیز پایاب دره رود
بزرگترین حوزه آبخیز ( 2184/08کیلومتر مربع) و
حوزه آبخیز دیناچال کوچکترین حوزهی آبخیز (257/4
کیلومتر مربع) در منطقه است .محیط حوزههای آبخیز
از  101/39تا  250/99کیلومتر متغیر است .تراکم
آبراههای از  0/3تا  0/7کیلومتر در کیلومتر مربع متغیر

جدول  -1ویژگیهاي فيزیكی و هيدرولوژیكی حوزههاي آبخيز استان اردبيل ،شمال غرب ایران.
ارتفاع

محیط

() m

)(Km

گراویلیوس

بلجارد چای

2150/2

244/9

1/5

327/1

پایاب ارس

2085/1

141/1

1/3

169/8

0/4

پایاب دره رود

1985/1

250/9

1/5

333/6

0/4

853/6

ارس میانی

1049/1

207/8

1/6

286/0

0/5

603/3

1272/7

تالش شمالی

1344/3

182/8

1/2

199/9

0/3

599/7

1799/1

32/8

گرگان رود

1419/4

124/3

1/4

155/6

0/5

318/6

652/2

24/3

ناو رود

1277/3

103/8

1/6

140/3

0/6

220/6

346/9

22/3

دیناچال

1215/9

101/4

1/8

134/4

0/7

234/1

257/4

16/2

شفارود

1269/8

114/8

1/6

158/6

0/6

245/5

380/2

18/7

شاندرمن

1234/2

146/0

1/9

209/1

0/7

318/0

486/7

21/03

ماسال

1099/1

113/5

1/7

158/4

0/7

235/7

350/6

24/0

29

35

13

35

27

54

75

27

حوزه آبخیز

ضریب تغییرات ()%

تراکم آبراههای

طول آبراهه

مساحت

شیب متوسط

)(Km

)(Km2

()%

2037/9

33/3
19/3

ضریب

ضریب
شکل

)(Km Km-2

0/4

816/5
395/1

918/8
2184/1

17/2
16/5
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بارندگی و رواناب در حوزههاي آبخيز

( ،)P>0/001رواناب ( ،)P>0/01و ضریب رواناب

هیستوگرام مقادیر متوسط ماهانه بارندگی و رواناب در

( ،)P>0/05وجود دارد (جدول  .)2بررسی مقایسات

حوزههای آبخیز در شکل  2آورده شده است .بیشترین

میانگین در اغلب حوزههای آبخیز نشان میدهد که ماه-

مقدار بارندگی طی دوره  20ساله در ماه مهر با میانگین

های فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،شهریور ،آبان ،آذر،

 196/53میلیمتر در حوزه آبخیز تالش شمالی و

اسفند و بهمن دارای اختالف معنیدار از نظر مقدار

کمترین آن در ماه مرداد با میانگین  1/96میلیمتر در

مقدار بارندگی نیستند (شکل  .)3بیشترین رواناب

حوزه آبخیز پایاب ارس میباشد .بیشترین میانگین

ماهانه در حوزه آبخیز شفارود مشاهده شد که مقدار

بارندگی در اغلب حوزههای آبخیز (تالش شمالی،

آن در فروردین ماه  40/7میلیمتر بود .کمترین رواناب

گرگانرود ،ناورود ،دیناچال ،شفارود ،شاندرمن و

ماهانه نیز در حوزه آبخیز پایاب درهرود و مربوط به

ماسال) در مهر ماه میباشد .بیشترین مقدار بارندگی

ماه مرداد ( 0/13میلیمتر) بود .نتایج مقایسه میانگینها

در حوزههای آبخیز ارس میانی ،پایاب درهرود و

در اغلب حوزههای آبخیز نشان میدهد که ماههای

بلچاردچای در اردیبهشت ماه و در حوزه آبخیز پایاب

اردیبهشت ،خرداد ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن

ارس در خرداد ماه است .حوزه آبخیز ناورود دارای

و اسفند دارای اختالف معنیدار از نظر مقدار رواناب

بیشترین مقدار رواناب ماهانه در فروردین ماه

نیستند (شکل .)3

میباشد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ماههای
مختلف سال تفاوتی معنیدار از نظر مقدار بارندگی
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شكل  -2هيستوگرام مقادیر متوسط ماهانه بارندگی و رواناب در حوزههاي آبخيز استان اردبيل از سال  1365تا .1384
جدول  -2تجزیه واریانس تغييرات ماهانه بارندگی ،رواناب و ضریب رواناب در حوزههاي آبخيز استان اردبيل
طی دوره بيست ساله (از  1365تا .)1384
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

باران

66506/03

11

6046/00

3/87

<0/000

رواناب

3021/98

11

274/72

2/56

<0/006

0/63

11

0/05

2/88

<0/020

بارندگی

ضریب رواناب

تولید رواناب در ماههای سال به نوع بارشهای آسمانی

تغييرات ماهانه ضریب رواناب در حوزههاي آبخيز

(باران ،برف و تگرگ) نیز وابسته است .در ماههای آخر

بهطور کلی باال بودن مقدار رواناب در حوزه آبخیز

پاییز (آذر) و زمستان اغلب بارشهای آسمانی در

نمیتواند خطر وقوع سیل در آن حوزه آبخیز را به

منطقه به صورت برف میباشد .از آنجا که چرخه

تنهایی توجیه کند .بلکه ضریب رواناب بهعنوان

هیدرولوژیکی برف (ذوب و تبخیر) بهدلیل دمای پایین

شاخصی دقیقتر برای بیان احتمال خطر سیل مورد

طی این ماهها بسیار کند میباشد (مهدوی  ،)1394تولید

بررسی قرار گرفت .محققان معتقدند که عوامل

رواناب در این ماهها بهویژه در دی و بهمن کمتر از

مورفومتری بر ضریب رواناب و تولید جریان سیالب

ماههای ابتدایی فصل بهار و پاییز بود.

نقش دارند (اسالمی و ثقفیان  .)1387بررسی تغییرات
زمانی ضریب رواناب در ابعاد ماهانه نشان داد که در
اغلب حوزههای آبخیز ( بیش از  72درصد) ،بیشترین
مقدار ضریب رواناب ماهانه مربوط به فروردین می-
باشد (شکل .)3
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شكل  -3مقایسه ميانگينها بين ماههاي سال در حوزههاي آبخيز استان اردبيل طی دوره بيست ساله (از  1365تا  ) 1384از
نظر (الف) بارندگی( ،ب) رواناب و (ج) ضریب رواناب.

در این حوزههای آبخیز ،مقدار ضریب رواناب از

نتایج بهدست آمده با یافتههای سایر محققان مطابقت

فروردین تا شهریور کاهش مییابد .در اغلب حوزههای

دارد (سوبیانی  ،2011مرز و همکاران  .)2006میزان

آبخیز بین ماههای خرداد ،تیر ،مرداد ،مهر ،آبان ،آذر،

افزایش پوشش گیاهی از فروردین ماه به شهریور ماه

دی ،بهمن و اسفند ،اختالفی معنیدار از نظر ضریب

یکی از دالیل مهم برای کاهش میزان رواناب در این

رواناب وجود ندارد .در سایر حوزههای آبخیز (حوزه

حوزههای آبخیز است .وقوع بارندگیهای با فواصل

آبخیز بلجارد چای ،حوزه آبخیز پایاب ارس و حوزه

طوالنی و شدت پایینتر در تابستان نسبت به بهار نیز

آبخیز ارس میانی) ،بیشترین میزان ضریب رواناب

از دالیلی است که باعث کاهش سرعت رواناب در این

ماهانه در مرداد ماه قرار دارد .در بین این حوزههای

دوره زمانی از سال شده و تولید رواناب در واحد سطح

آبخیز ،بیشترین ضریب رواناب مرداد ماه در حوزه

و در نتیجه ضریب رواناب کاهش مییابد (تران و ملیندا

آبخیز پایاب ارس ( 90درصد) مشاهده میشود .این

 .)2013از بین حوزههای آبخیز بلجارد چای ،پایاب ارس
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و ارس میانی ،باالترین مقدار ضریب رواناب ماهانه در
مرداد ماه ،مربوط به حوزه آبخیز پایاب ارس است.
چنانچه این حوزه آبخیز تحت تأثیر کاربری نامناسب
زمین و کاهش تراکم پوشش گیاهی قرار گیرد ،با توجه
به جدول  1که طول آبراهه آن نیز نسبت ًا پایین میباشد
( 395/03کیلومتر) ،احتمال وقوع سیل در این حوزه
آبخیز افزایش مییابد (شریفی و همکاران  ،1375ونگ و
وو  .)2012بنابراین ،باید شرایطی برای عملیات مربوط

رابطه بين رواناب و بارندگی در حوزههاي آبخيز
بررسی روابط بـین بارنـدگی و روانـاب در حـوزههـای
آبخیــز نشــان داد کــه رابطــه معنــیدار بــین روانــاب و
بارندگی در حـوزههـای آبخیـز پایـاب ارس ( p>0/01و
 ،)R2=0/60پایـــــــــاب درهرود ( p>0/05و ،)R2=0/48
بلجاردچای ( p>0/05و  ،)R =0/39ارس میانی (p>0/01
2

و  )R =0/55و تــــالش شــــمالی ( p>0/05و )R =0/36
وجود دارد (جدول .)3
2

2

به مهار سیالب در این ماه با توجه به میانگین بیست
ساله بارندگی و رواناب حوزه آبخیز اتخاذ شود.
جدول  -3رابطه بين رواناب و بارندگی ماهانه طی دوره  20ساله (سال  1365تا  )1384در حوزههاي آبخيز استان اردبيل.
تابع ریاضی

ضریب تبیین

سطح معنیداری

( :Yرواناب و  :xبارندگی)

()R2

()p value

بلجاردچای

Y= 0.315x+ 0.4648

0/39

p < 0/05

پایابارس

Y= 0.126x+ 1.5132

0/60

p < 0/01

پایابدره رود

Y= 0.0818x+ 0.1725

0/48

p < 0/05

ارس میانی

Y= 0.10265x+ 1.5761

0/55

p < 0/01

تالش شمالی

Y= 0.0998x+ 7.2296

0/36

p < 0/05

گرگانرود

Y= 0.456x+ 12.543

0/07

-

ناورود

Y= 0.0977x+ 15.491

0/12

-

دیناچال

Y= 0.0548x+ 11.897

0/10

-

شفارود

Y= 0.1221x+ 0.16802

0/23

-

شاندرمن

Y= 0.0375x+ 14.799

0/04

-

ماسال

Y= 0.1259x+ 13.07

0/27

-

نام حوزه آبخیز

ضعف پوشش گیاهی میتواند یکی از دالیل مهم افزایش
مقدار رواناب همگام با افزایش مقدار بارندگی در حوزه-
های آبخیز باشد .در سایر حوزهها رابطـهی معنـیداری
بین رواناب و بارندگی مشاهده نشد .این موضـوع مـی-
تواند بهدلیل تأثیر بارندگی ماههای نزدیک به مـاه مـورد
بررسی بر رواناب آن ماه معین باشد .بهطور کلی رابطه
بــین بارنــدگی و روانــاب بــه عوامــل متعــددی از قبیــل
مشخصات بـارش ،ویژگـیهـای خـاك ،رطوبـت پیشـین
خاك در حوزه آبخیـز و شـیب حـوزه بسـتگی دارد .در
حوزههایی کـه رابطـهای قـوی بـین روانـاب و بارنـدگی
وجود دارد ،افزایش مقدار و شدت بارشهای آسمانی از
یک سو و کاهش فواصل بـارشهـا از سـوی دیگـر بـه-

عنوان عواملی هستند که میتوانند شدت تولید رواناب را
افزایش دهند .با توجه به شرایط فیزیکی این حـوزههـای
آبخیــز ،کــاهش تــراکم پوشــش گیــاهی از طریــق تغییــر
کاربری زمین ،چرای بیرویه یا قطع درختـان بـهعنـوان
تهدیدی جدی در افزایش تولید رواناب میباشـد (فنـگ و
همکــاران  .)2015واعظــی ( )2014نشــان داد کــه مقــدار
تولید رواناب در کشتزارهای دیم را مـیتـوان براسـاس
خصوصیات باران و ویژگیهای خاك کمی نمـود .مـو و
همکاران ( )2015در مطالعات خود به این نتیجه رسـیدند
در شرایطی که میزان پوشش گیاهی زیاد و شیب منطقه
کم بود در زمانهای وقـوع بارنـدگیهـای زیـاد ،وقـوع
رواناب دچار تأخیر شده و مقدار آن بسـیار پـایین بـود.
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کشیدهتر و طویلتر باشد ،دبی اوج رواناب کـاهش مـی-

پژوهشهای دیگـر نشـان مـیدهنـد زمـانی کـه مقیـاس
بررسی رابطه بین رواناب و بارندگی از رخداد بـه دوره
زمانی طوالنی مانند روزانـه یـا ماهانـه و فصـلی تغییـر
مییابد ،ارائه رابطه قوی بین رواناب و بارنـدگی محتمـل
نیست (حاتمییزدی و قهرمان  ،1386وردیان و همکاران
 .)1393تغییر فرسایندگی بارانها طی دورههای آمـاری
بلند ،تغییر پوشش گیاهی و ومحتوای رطوبتی خـاك از
جمله عوامل هستند کـه دسـتیـابی بـه روابـط قـوی را
غیرممکن میسازند.

یابد و بنابراین میـزان ضـریب روانـاب کـاهش مـییابـد
(پارتا .)2011 ،ضریب رواناب همچنین تحت تأثیر منفـی
طول آبراهه اصـلی (رودخانـه) قـرار گرفـت ( p>0/01و
 )r=-0/83هر اندازه که طـول آبراهـه اصـلی طـوالنیتـر
باشد و در این مسـیر میـزان زبـری سـطحی و پوشـش
گیاهی بیشتر باشد ،فرصت نفـوذ آب در خـاك افـزایش
یافته و مقدار رواناب و ضریب رواناب کـاهش مـییابـد
(ال-حسن و متـار  .)2013بـر اسـاس نتـایج ،همبسـتگی
مثبت معنیداری بین ضریب شکل و طول آبراهه وجـود

رابطهي بين ضریب رواناب و مشخصات حوزه آبخيز

داشــت ( p>0/01و  .)r=0/90در واقــع در حــوزههــای

بررسی همبسـتگی بـین ضـریب روانـاب و مشخصـات

آبخیز که طول آبراهه بیشتر میباشد ،علـت آن بـه بـاال

حوزههای آبخیز نشان داد که همبستگی منفی معنـیدار

بــودن ضــریب شــکل حــوزه آبخیــز مــرتبط مــیباشــد

بـین ضـریب روانـاب سـاالنه و مسـاحت حـوزه آبخیــز

(الجویی و همکاران  .)2007از این رو در این حوزههـای

وجــود دارد ( p>0/01و ( )r=-0/80جــدول  .)4مطالعــات

آبخیز ،احتمال خطر سیل بیشتری در مقایسه با حـوزه-

انجام شده توسط جرگـاو و لوزانـوا ( )2005نیـز نشـان

های آبخیزی که دارای طول آبراهه بیشتـری میباشـند

میدهد که هرقـدر مسـاحت حـوزه آبخیـز کـاهش یابـد،

بــاالتر اســت .بــاالترین مقــدار ضــریب روانــاب ســاالنه

امکــان نفــوذ آب در خــاك کــاهش و در نتیجــه ضــریب

مربوط به حوزه آبخیز پایاب ارس با مقدار  0/85اسـت.

رواناب حوزهآبخیـز افـزایش مییابـد .همبسـتگی منفـی

این حوزه آبخیز دارای طول آبراهـه ( 395/03کیلـومتر)

معنیدار بین ضریب روانـاب و ضـریب شـکل مشـاهده

نسبتاً کوچکتری در مقایسه با اغلـب حـوزههـای آبخیـز

شد ( p>0/01و  .)r=-0/82شکل حوزه آبخیز بر ضریب

مورد بررسی میباشد.

رواناب تأثیر دارد .بهطوریکه هر چه شکل حوزه آبخیز

جدول  -4ماتریس همبستگی بين ضریب رواناب و مشخصات فيزیوگرافی حوزههاي آبخيز منتخب در استان اردبيل.
طول

شکل

گراویلیوس

ارتفاع

ضریب رواناب

درصد شیب

درصد شیب

-0/24

1

مساحت

**-/80

0/41

1

طول آبراهه

**-0/83

0/32

**0/98

1

تراکم آبراهه

0/56

-0/46

**-0/88

**-0/83

1

ضریب شکل

**-0/82

0/14

**0/86

**0/94

*-0/62

1

0/13

-0/47

-0/51

-0/38

**0/81

-0/05

-0/04

0/31

0/32

0/26

*-0/62

0/05

ضریب رواناب

ضریب
گراویلیوس
بیشینه ارتفاع

مساحت

آبراهه

تراکم آبراههای

ضریب

ضریب

حداکثر

1

نتيجهگيري كلی
تغییراتی معنیدار بین ماههای سال از نظر مقدار
بارندگی ،رواناب و ضریب رواناب در حوزههای آبخیز

1
**-0/76

1

رده چهار وجود دارد .در بیش از  70درصد حوزههای
آبخیز ،بیشترین مقدار ضریب رواناب در ماه فروردین
مشاهده شد .مقدار ضریب رواناب از فروردین به

1396  سال/ 3  شماره27  جلد/ نشریه دانش آب و خاک

 بهطور کلی.رواناب در چنین حوزههای آبخیزی است
این پژوهش نشان میدهد که در منطقه نیمهخشک مورد
 بیشترین خطر پتانسیل تولید سیل مربوط به،بررسی
زیرحوزههای آبخیز دارای سطح کوچک با شکل
 حفظ، از این رو.غیرکشیده در اوایل بهار میباشد
.پوشش گیاهی بهویژه در اوایل بهار حائز اهمیت است
 اجرای عملیات حفاظت خاك برای کاهش،در کنار این
تولید رواناب و فرسایش خاك در حوزههای آبخیز
 انجام بررسیهای دقیقتر از نظر.ضروری است
تغییرات درصد پوشش گیاهی طی ماههای سال و تعیین
مشخصات دقیقتر باران (شدت و مدت بارندگی) در
ماههای سال همراه با بررسی خصوصیات
هیدرولوژیکی خاك (نفوذپذیری خاك) برای پیشبینی
دقیقتر حوزههای آبخیز دارای پتانسیل باالی تولید
.سیل و محتملترین ماه وقوع سیالب ضروری است

 واعظی،علیجانپور شلمانی
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 وجود بارشهای آسمانی زیاد.شهریور کاهش مییابد
از یک سو و کاهش فواصل رخدادهای بارندگی از سوی
دیگر در کنار تراکم ضعیف پوشش گیاهی بهعنوان
عواملی هستند که میتوانند شدت تولید رواناب در اوایل
 این عوامل از جمله ویژگیهای.بهار را افزایش دهند
حوزههای آبخیز واقع در مناطق خشک و نیمهخشک
 در برخی از حوزههای آبخیز مقدار تولید.میباشد
 این. رابطهای معنیدار با مقدار بارندگی دارد،رواناب
-نتیجه میتواند بهدلیل ضعف پوشش گیاهی در حوزه
 بین ضریب رواناب حوزه آبخیز با.های آبخیز باشد
 طول آبراهه و ضریب شکل،مساحت حوزه آبخیز
، حوزههای آبخیز بزرگتر.همبستگی منفی وجود دارد
دارای شکلی کشیدهتر و طول آبراهه اصلی بزرگتری
 با این وجود تراکم آبراههای در آنها پایینتر.هستند
 افزایش طول آبراهه یکی از دالیل کاهش ضریب.است
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