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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  بررسي رابطه بارش و رواناب در حوضه آبخيز سد برنجستانك
  ارش جدي مصطفي لو4ندا معمايي ، 3،  آزاده نصر آزاداني2هدي ابراهيمي،1

  كارشناس ارشد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي1
  )عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحدرشت (
  زاداسالمي واحد خوراسگانكارشناس ارشد خاكشناسي دانشگاه آ2

  كارشناس ارشد مرتعداري دانشكده منابع طبيعي ساري3

   رشتاسالمي واحددانشجوي كارشناسي ارشد توريسم دانشگاه آزاد4
 

  :چكيده
 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان قائم شهر قرار دارد و 13حوضه آبخيز سد برنجستانك در قسمت مركزي استان مازندران در 

حوضه مورد . ين حوضه يكي از زير حوضه هاي رودخانه تاالر مي باشد كه به نام رودخانه توجي نامگذاري شده استزهكش اصلي ا
 ميلي متر مي 904متوسط بارندگي ساليانه حوضه آبخيز سد برنجستانك اي كامال جنگلي با انبوه پوشش گياهي بوده ،مطالعه منطقه 

 طبق روش آمبرژه داراي اقليمي معتدل و ي در حوضه در حد ماليم قرار دارد،بارندگرژيم آبدهي حوضه نيز باراني و شدت ،باشد 
درصد 65ونيز ضريب رواناب حوضه كه  بارش ورواناب هدرجه سانتي گراد،بررسي رابط16وب مي باشد با متوسط دماي ساالنهمرط

 درصد 100رواناب يا هرزآب مي شود يعني از  درصد از بارندگي حوضه تبديل به 65 اين ضريب نشان دهنده اين است كه مي باشد
 ميلي متر از بارندگي حوضه تبديل به رواناب شده ودر 6/587 درصد يعني در حدود 65 ميلي متر مي باشد 904بارندگي حوضه كه 

و تعرق،  ميلي متر مي باشد صرف نفوذ ،تبخير8/316 درصد يعني به ميزان 35سطح حوضه جاري مي ماند و باقي مانده بارش كه 
 نشان مي دهد كه همبستگي خوبي بين بارش و رواناب ماهانه در حوضه وجود دارد و رابطه بين هم چنين.برگاب و چاالب مي گردد

بارش و رواناب از نوع خطي مي باشدكه با توجه به كوچك بودن حوضه بارش هر ماه رواناب همان ماه را نشان مي دهد به طوريكه 
به ماه مهر مي باشد كه بيشترين بيشترين ميزان رواناب مربوط .حوضه مورد مطالعه رواناب هم زياد مي شود با افزايش بارندگي در 

در نتيجه از و هم چنين با توجه به باال بودن زمان تمركز در حوضه مورد مطالعه خطر سيل خيزي كمتر .بارندگي را دارا مي باشد
منه تعغيرات زهكشي در حوضه نسبتا كم است بدين معني كه دبي سيالبي حوضه دا.قدرت فرسايش پذيري كمتري نيز برخوردار است

  .پايين مي باشد
  بارش ،رواناب،حوضه،سد برنجستانك:واژه هاي كليدي

  
 مقدمه

هرگاه شدت بارندگي از ظرفيت نفوذ آب به داخل خاك بيشتر باشد بخشي از آب حاصله از بارندگي در سطح حوضه باقي مي ماند 
 از پر كردن گودال هاي سطح زمين كه به آن چاالب گفته ميشود در امتداد شيب زمين جريان پيدا كرده و از طريق شبكه اين آب پس

آبراهه ها و سپس رود خانه اصلي از حوضه خارج مي گردد و به اين بخش از بارندگي كه مي توان مقدار آن را در رودخانه ها اندازه 
با توجه به اين كه خصوصيات فيزيكي حوضه نسبتا ثابت است قاعدتا بين بارندگي و رواناب گيري كرد رواناب سطحي مي گويند 

  )1382( عليزاده.مي توان يك رابطه مستقيم را انتظار داشت
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

ناشي از بارندگي و آگاهي از زمان طغيان رودخانه ها مي توان در امر پيش بيني سيالب و به دنبال آن كاهش با تعين حجم رواناب 
رواناب حاصله از بارندگي را مي توان بر حسب ارتفاع يا حجم توصيف كرده و آن را به روشهاي . از آن كمك كردات ناشيخسار

. مختلف برآورد نمود جهت طراحي و مديريت منابع آب در حوضه هاي كشور وجود آمار و اطالعات هيدرولوژيك ضروري است
 هيدرومتري مي باشد ولي بسياري از اين حوضه ها فاقد چنين آماري مي باشند لذا براي دست يابي به اين آمار نياز به ايستگاههاي

ورد اطالعات هيدرولوژيك ضروري نظير ارتفاع رواناب و دبي اوج سيالب به عنوان راه حل آاستفاده از فر مولهاي تجربي جهت بر
متعددي  ها در تحقيقات  مدل اينگونه  كارايي و رواناب و بارش هاي  در ارتباط با مدل.طقي ، مي تواند مد نظر قرار گيردمناسب و من

 و بارش  هاي مدل. ورد رواناب در حوضه هاي مختلف نيز صورت گرفته استآ و همچنين مطالعاتي نيز در زمينه بر.  است شده گزارش  
ه ي شب براي و جود دارند كه بسيار زيادي  هاي   شوند مدل مي آبخيز بكار برده  حوضه  يك   رفتار هيدرولوژيكي   توصيف براي رواناب 
.  رواناب توسعه داده شده و به وسيله افراد مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند ويند هاي فيزيكي رابطه بارشآسازي فر

Hundecha)2001(، Donker)2001(،)Shah1996،همكارانو( وFrancisco)و همكارانرمضاني( )١٩٩٨ ،و همكاران  
عوامل بسيار زيادي وجود دارند   نتيجه دست يافت كهنبين بارش و رواناب را در ماسوله مورد بررسي قرار داد و به ايرابطه )1381

پاره اي از اين عوامل از خصوصيات خود حوضه ناشي مي شود نظير فيزيوگرافي .كه بر ميزان رواناب يك منطقه موثر مي باشند
پاره اي ديگر با دخالت فعاليتهاي انساني در محيط طبيعي منطقه و برهم ... ك و حوضه، زمين شناسي، پوشش گياهي، وضعيت خا

  .زدن تعادل محيط طبيعي باعث تشديد رواناب گشته و زيانهاي جبران ناپذيري را در سطح منطقه به وجود مي آورند
ين نتيجه دست يافتن كه رابطه بين بارش رواناب وسيل در حوضه آبريز لمير به اودر مطالعه بارش )1387،افشاري آزاد و همكاران (

 در SCS_CN در مطالعه اي با عنوان ارزيابي مدل )1385( قهرودي تالي .ورواناب در حوضه مورد مطالعه از نوع خطي مي باشد
 رسيد كه تخمين رواناب در حوضه آبريز سد امير كبير كرج روش شماره منحني را در حوضه آبريز سد كرج اجرا نمود و به اين نتيجه

استفاده از مدل وزني در محاسبه شماره منحني اين امكان را فراهم مي سازد كه تمام عوامل موثر در توليد رواناب در نظر گرفته شود 
،ميزان رواناب ناشي SCS با روش )1384و همكاران،نجيمريا(.ودر نتيجه تخمين درست تري از رواناب ناشي از بارند گي بدست آيد

ر مولد آن محاسبه كرد و پهنه هايي كه پتانسيل ايجاد رواناب مشابهي دارند تعين گرديدند اين تحقيق به منظور بررسي از بارش رگبا
رواناب سطحي و فرسايش )1997،موئندرا و همكاران(. ساعته حوضه آبريز قره چاي انجام گرديد24رواناب ناشي از بارش حداكثر 

تفاعات اتيوپي مورد بررسي قرار دادند نتايج مطالعات نشان داد كه فشار چراي سنگين تا خاك را تحت تاثير فشار چراي دام در ار
خيلي سنگين ،پوشش گياهي سطح زمين را بطور معني داري كاهش و كميت رواناب آب سطحي و فرسايش خاك را افزايش داده 

  .است
  مواد و روش ها

 3700 كيلومتري جنوب شرقي قائم شهر قرار دارد مساحت حوضه 13حوضه مورد مطالعه در قسمت مركزي استان مازندران در 
23 و 36˚ 21موقعيت جغرافيايي آن حدود َ.  متر مي باشد153 متر و ارتفاع حداقل آن 2/772هكتار بوده ، ارتفاع حداكثر آن حدود  ََ  

56 عرض شمالي و حد فاصل 36˚  درجه 16دماي ساالنه حوضه متوسط  )1شكل شماره (  طول شرقي مي باشد 53˚ 1َتا  52˚ َ
 ميليمتر 905سانتي گراد مي باشد و طبق روش آمبرژه داراي اقليمي معتدل و مرطوب مي باشد و ميانگين بارش ساليانه حوضه نيز 

زهكش اصلي .  غربي بوده است –جهت عمودي و كشيدگي حوضه شرقي %  70و حداكثر % 5شيب حوضه شامل حداقل .بوده است 
 10 از زير حوضه هاي رودخانه تاالر مي باشد بنام رودخانه توجي نامگذاري شد است اين رودخانه در فاصله اين حوضه يكي

حوضه مرد مطالع از نظر .  كيلومتري جنوب قائم شهر و شرق جاده قائم شهر شيرگاه ،فيروزكوه به رودخانه تالر ملحق مي شود
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

يق حاضر ابتدا منابع كتابخانه اي مرتبط با موضوع تحقيق و گزارش هاي درتحق.پوشش گياهي منطقه اي كامال جنگلي بوده است 
 و 1 :000/50مطالعاتي منطقه،جمع آوري و مورد بررسي واقع گرديد وسپس با استفاده از  از نقشه هاي توپوگرافي منطقه با مقياس 

و نيز مشا هدات 100000/1 اراضي با مقياس و همچنين نقشه كار بري1: 100000نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه  با مقياس 
 و استخراج  ايستگاه خارج از حوضه 4در اين بررسي پس از محاسبه ميانگين بارش حوضه و .ميداني حدود حوضه مشخصص گرديد

رواناب ش و  رابطه بين بار)1363-1383( ساله 20 حداكثر سيالب با استفاده از عناصر اقليمي حوضه طي يك دوره آماري آمار دبي
  .مورد بررسي قرار گرفت

  
  مشخصات جغرافيايي نزديكترين ايستگاههاي آب و هواشناسي به منطقه)1(جدول شماره

  ايستگاه  نوع ايستگاه  سال تاسيس  ارتفاع  طول جغرافيايي  جغرافيايي عرض  واحد اداره كننده
  بابلسر  هواشناسي سينوپتيكي  1329  -21  52    39  36   43  سازمان هواشناسي
  قائم شهر  هواشناسي  1330  50  52     53  36    29  سازمان هواشناسي

  شيرگاه  باران سنجي  1342  270  52     53  36     18  وزارت نيرو
  شيرگاه  هيدرومتري  1342  270  52     53  36     18  وزارت نيرو
  بابل  تبخير سنجي  1345  0  52    40  36    32  وزارت نيرو

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  وقعيت جغرافيايي حوضه آبخيز سد برنجستانكم) 1(شكل شماره 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

   :نتايج
  . نفوذ پذيري آنها شاخه درختي استشبكه هيدرو گرافي حوضه با توجه به خصوصيات سنگها و قابليت

  
  نقشه هيدرولوژي حوضه سد برنجستانك)2(شكل شماره 

  :فيزيو گرافي حوضه
خصوصيات مربوط به پستي و :ي تقسيم بندي كرد كه عبارتند از بريز را مي توان به دو گروه كلآخصوصيات فيزيكي حوضه هاي 

نمايه هاي پستي و بلندي .اين دو ويژگي از عوامل موثر بر ايجاد رواناب و سيل مي باشد.بلندي و خصوصيات مربوط به نفوذپذيري
ن آك و ذخيره رطوبت در ب به داخل خاآالگوي رودخانه اي و نمايه نفوذپذيري شامل توان جذب ،شيب،حوضه شامل سطح حوضه

تيپ اراضي تپه ها           -2 تيپ اراضي كوهها-1:بخيز مورد مطالعه سه تيپ اصلي اراضي تعيين گرديده استآدر حوضه .مي باشد
  تيپ اراضي فالتها-3

  ن در حوضهآموقعيت جغرافيايي حوضه و سرشاخه )2(جدول
  ه مهمسرشاخ  عرض شمالي  عرض جنوبي  طول غزب  طول شرق  نام حوضه

  توجي  36   23   59  36   21      8  52    56   10  53     01  44  برنجستانك

  
  بخيز سد برنجستانكآتعداد انشعابات و شماره رده حوضه ) : 3(جدول شماره 

تعداد كل  Vتعداد رتبه IVتعداد رتبه IIIتعداد رتبه IIتعداد رتبه  Iتعداد رتبه  نام حوضه
  براههآ

  80  1  8  10  18          43  برنجستانك
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  بخيز برنجستانكآمقادير محاسباتي پارامتر هاي فيزيوگرافي حوضه ) 4 (جدول
  حوضه برنجستانك  نام حوضه-شاخص
  37  )كيلومتر مربع(مساحت
  6/24  )متر(محيط 
  5/9  )كيلومتر(براهه اصلي آطول 

  4/0  ضريب شكل به روش هورتون
  13/1  ضريب شكل گراويليوس

  06/0   گردي يا روش ميلرنسبت
  72/0  ضريب تطويل يا روش شيوم

  99/6  )كيلومتر(طول مستطيل معادل 
  27/5  )كيلومتر( عرض مستطيل معادل

  80  براهه هاآتعداد كل 
  78/3  نسبت انشعاب

  290  )متر(ارتفاع متوسط به روش مستقيم
  06/403  )متر(ارتفاع متوسط به روش وزني

  67/25-86/9-04/11   روش3شيب متوسط به 
  75/2  شيب خالص رودخانه اصلي
  10/6  شيب ناخالص رودخانه اصلي

  84/6  شيب متوسط وزني رودخانه اصلي
  1/1  زمان تمركز به روش كريپيچ

  14/1  روش چاو
  8/2  ويليامز-روش برانس باي

  
  :وضعيت اقليمي حوضه 

جريانات محلي باعث مي گردد رطوبت ناشي از تبخير آب .ر داردمنطقه مورد مطالعه  تحت تاثير سيستم هاي محلي و كلي جو قرا
دريا به سمت سواحل و دامنه هاي شمالي البرز كشيده شود كاهش درجه حرارت و در ارتفاعات باعث تراكم هوا و در نتيجه ايجاد ابر 

ت البرز نبوده و يا به عبارتي دشت هاي اين توده غالب قادر به عبور از ارتفاعا.مي گردد كه منشا ريزش هاي جوي را تشكيل مي دهد
لذا منطقه تحت مطالعه همانند ديگر دشت هاي شمالي البرز .جنوبي البرز به ندرت تحت تاثير اين فعل و انفعاالت قرار مي گيرند

 مورد تمامي منطقه از جمله محدودهساالنه درريزش هاي جوي .داراي هواي نيمه گرمسيري و مرطوب با تابستان هاي گرم است
  .آمده است) 1(و نمودار شماره )5(بارندگي ساالنه و ماهانه ايستگاههاي حوضه در جدول شماره .مطالعه قابل مالحظه است
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  متوسط بارندگي ماهانه و ساالنه ايستگاهها به ميلي متر)5(جدول شماره 
  بابلسر  قائمشهر  قرانطاالر  شيرگاه  ايستگاه/ ماه
  07/166  5/103  3/139  27/115  مهر
  06/161  43/99  8/92  02/94  آبان
  62/135  20/77  4/99  45/95  آذر
  43/98  56/67  7/67  12/72  دي

  78/68  63/62  75  45/73  بهمن
  62/61  63/63  35/83  4/81  اسفند

  55/27  4/36  1/66  87/78  فروردين
  72/17  2/31  22/64  47/68  ارديبهشت

  82/20  07/31  2/52  65/44  خرداد
  76/24  42/31  7/74  32/73  تير

  82/54  29/48  55/70  13/68  مرداد
  94/98  36/80  86/96  82/93  شهريور
  11/939  6/731  7/981  5/965  ساليانه

  

  
  ط بارندگي ماهانه ايستگاههاي حوضهمتوس)1(نمودار شماره 

  :ميانگين متحرك بارندگي حوضه
روشن تري از داده ها داشته باشيم از تصويردهيم و براي اينكه در وضعيتي كه بخواهيم تعغيرات زماني داده ها را مورد بررسي قرار 

براي حوضه مورد مطالعه از آمار بارندگي ايستگاه شيرگاه كه به عنوان ايستگاه مبنا در نظر گرفته ايم .ميانگين متحرك استفاده ميكنيم
  .ماستفاده مي كني
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  اه شيرگاهسا له  بارندگي ايستگ5و3ميانگين متحرك) 2(نمودار شماره     

  :رژيم بارندگي حوضه
با توجه به بارش ساالنه حوضه،رژيم بارندگي . پراكندگي ميزان بارندگي را بر حسب ماهها و يا فصول سال رژيم بارندگي مي گويند

ن پر بارا.حوضه رژيم مديترانه اي مي باشد بطوريكه در تمام فصول در حوضه باران مي بارد و در حقيقت فصل خشك وجود ندارد
  .ترين ماه سال مهر ماه مي باشد

  
  پراكندگي بارش فصلي ايستگاههاي حوضه) 3(نمودارشماره 

 :) (CVتعيين ميزان ضريب تعغير پذيري بارندگي
از جمله فاكتورهايي كه مي تواند اطالعات مفيدي در مورد ميزان خشكي ويا به عبارتي قاعده پذيري در مورد منطقه به ما بدهد 

  .استفاده از ضريب تعغيرات بارندگي است
  تغييرات ميانگين بارندگي ساالنه حوضه) 6(جدول شمارة

حداقل   حداكثر بارندگي   درصدp.mm S.d Cv  ايستگاه
  گيبارند

  2/488  5/1423  19/25  29/243  5/965  شيرگاه
  4/691  1393  69/21  213  7/981  قرانظ االر

  7/709  6/1325  62/6  22/62  11/939  بابلسر
  26/1270  32/605  51/16  8/120  6/731  قائمشهر

 ميلي متر و دراتفاع 7/981  متر با150 ميلي متر مي باشد كه در ارتفاع 47/904متوسط بارندگي حوضه ) 6(با توجه به جدول شماره 
 متر با بيشترين 270و از نظر انحراف بارندگي ايستگاه شيرگاه درارتفاع .مي باشد  را دارامقدار  ميلي متر كم ترين 6/731تر با م 50
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 ضريب تغييرات دهد و  كم ترين انحراف استاندارد بارندگي رانشان مي22/62 با متر-21 و ايستگاه بابلسر درارتفاع 29/243انحراف با 
 درصد در بابلسر متغير است و حداكثر و حداقل بارندگي ايستگاه شيرگاه كه همان طور 62/6 درصد شيرگاه و 19/25بارندگي  بين 

  . ميلي متر بوده است2/488 و 5/1423كه گفته نزديكترين ايستگاه به حوضه بود در حود 
  : شدت بارندگي 

ده مقدار ، نسبت و نوع فرسايش مي باشد شدت بارندگي عامل مهمي است كه در فرسايش شدت بارندگي تا حد زيادي تعيين كنن
شدت بارندگي به دو صورت در تشديد فرسايش اثر مي گذارد نخست آنكه وقتي شدت زياد است خاك .خاك دخالت موثر دارد

ر چه شدت بيشتر باشد قطر قطره بيشتر كنند ديگر  آنكه ه قدرت جذب آب را نداردو در بحر نزوالت به صورت هرز آب حركت مي
  .و انرژي خبثي آن بيشتر خواهد بود شدت بارندگي با توجه به آمار ايستگاههايي كه در دسترس بوده بدست آمده است 

   ساعته حوضه24بر آمدگي شدت بارندگي ) 7(جدول شمارة 
  )بر ساعتميلي تر (شدت بارندگي   )ساعت(  مدت بارش   )ساعت(حداكثر بارش   ايستگاه
  12/5  24  125  شيرگاه

  2/3  24  77  قرانط االر
  3/8  24  200  بابلسر

  78/4  24  5/113  قائمشهر

  رده بندي باران بر اساس شدت آن) 8(جدول شماره 
  شدت بارندگي  باران
 >6  ماليم

  6-12  متوسط
  12-50  تند

 > 50  شديد
  

به اندازه كافي وجود دارد و داراي پوشش جنگي هم نيز مي باشد چون منطقه مورد مطالعه در جائي واقع شده كه پوشش گياهي 
پوشش گياهي حوضه موجب مي شود كه قطرات باران با سرعت حد خود به زمين نخورند و با سرعت بسيار كمتري به خاك 

يابد و مورد ديگر برخورد مي كنند ودر نتيجه انرژي جنبشي آن هم كاهش مي يابد و به تبع آن فرسايش خاك هم كاهش زيادي مي 
كه گياهان مقدار زيادي از آب را در زمين  نفوذ مي دهند زيرا پوشش گياهي هم سرعت آب را كم مي كندو هم ذرات خاك را در 

شود و ارقام بدست  از آب را به زمين نفوذ مي كند كه موجب كاهش فرسايش ميت مي كند و در نتيجه مقدار زيادي جاي خود ثاب
 شدت بارندگي در حوضه ماليم مي 8 آن در جدول شماره بر حسب شدتبا جدول رده بندي باران ) 7(دول آمده شدت بارش ج

 قسمت هايي از بي رويهام به منطقه و چراي ده مورد مطالعه به علت ورودي ضالبته قابل ذكر است كه درقسمت هايي از حو .باشد
  . باران مي باشديندگي اراضي مذكور شده اند كه خود باعث فرسااند كه باعث سخت شدن حوضه باعث از بين رفتن گياهان شده
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  ): سال(يا دورة برگشت ) frequencu(فراواني وقوع بارندگي 
  هاي مختلف متوسط بارندگي ايستگاههاي حوضه در دوره برگشت )9(جدول شماره 

  tسال 
  ايستگاه

2  5  10  20  25  50  100  20  

  18/4453  8/3793  76/3130  93/2465  34/2248  42/1571  32/870  40/193  شيرگاه
  27/4401  96/3748  27/3094  18/2437  14/2222  11/1553  18/860  15/191  قرانط االر

  89/3688  17/3142  44/2593  71/2042  10/1866  72/1301  95/720  21/160  بابلسر
  83/3136  83/2674  44/2593  89/1738  46/1585  12/1108  72/613  38/136  قائشمهر

   ساعته براي دوره برگشت هاي مختلف براي حوزه برنجستانك24مقادير حداكثر بارندگي ) 10(جدول
  2  5  10  20  50  100  دوره برگشت

  3/64  8/96  118  6/138  2/165  4/185  مقدار 

  :توزيع آبدهي ماهانه و ساالنه حوضه
عبور كند ،از نظر توزيع )جهت جريان باشدكه عمود بر (منظور از دبي ،حجم آبي است كه در واحد زمان از مقطعي از رودخانه 

آبدهي ماهانه حوضه، ازايستگاه هيدرومتري شيرگاه چنين نتيجه گيري مي شود كه ماه مهر داراي بيشترين دبي متوسط مي 
ر دبي بيشترين مقدا91/10متر مكعب در ثانيه و با 92/0استنباط مي شود ،ماه مهر با دبي متوسط )11(چنانچه در جدول شماره .باشد

  . در ماه،كمترين مقدار دبي ماهيانه را دارا مي باشد1/5متر مكعب در ثانيه و 43/0ماهيانه و ماه خرداد با 
  

  دبي متوسط ماهيانه رودخانه حوضه آبخيزسد برنجستانك):11(جدول شماره 
فرورد  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه/دبي

  ين
ارديبه
  شت

جمع   شهريور  مرداد  تير  خرداد
  يانهسال

/79  9/0  92/0  متوسط دبي
0  

66/
0  

7/0  71/0  62/0  51/0  43/0  6/0  66/0  9/0  43/8  

/7  91/10  درصد
10  

37/
9  

82/
7  

30/8  42/8  35/7  04/6  1/5  1/7  82/7  7/10    

  

  
  متوسط دبي ماهيانه رودخانه حوضه سد برنجستانك)4(نمودار شماره 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  :ارزيابي عامل روان آب يا هرزآب
ن آب بر روي فرسايش خاك مي توان خصوصيات هيدرولوژيكي حوضه مانند دبي ويژه سيالبها ، دبي ويژه با دوره در مطالعه اثر روا

بازگشت مختلف شدت طغيان ، تداوم و تكرار طغيانها ، گروه هيدرولوژيكي خاكها و يا هر خصوصيتي كه بتواند باعث شناخت هر 
  ]6[  سليماني. د رسوب گردد را بررسي نمود چه بيشتر اين عامل و تأثير آن روي فرسايش و تولي

 2)S0.2-P= (  Q  

  .  ميلي متر مي باشد 68طبق آمار ايستگاه هواشناسي شيرگاه برابر با (  ساعته در حوضه 24ميانگين بارندگي  = Pكه در آن

Qmox 2.083  لحظه اي به متر مكعب بر ثانيه دبي حداكثرAq/tp                                                                          Qmox=  
A = سطح حوضه به كيلومتر مربع  
q =   ارتفاع رواناب محاسبه شده به سانتي مترt p =  زمان از شروع شاخه صعودي هيدروگراف تا رسيدن به اوج بر حسب ساعت مي

  . باشد 
  رواناب دبي حداكثر ويژه در حوضه)  12(جدول شماره

  Qmox  Q/A  )ساعت  ( CN t pضريب   رواناب
 

93/0  65  09/2  29/34  92/0  
  

  براورد ارتفاع و ضريب رواناب ماهانه حوضه آبخيز سد برنجستانك) 13(جدول شماره
  ساليانه  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه

ارتفاع رواناب 
mm 

44/64  63  3/55  2/46  49  48  8/44  9/36  31  4/41  7/47  1/64  84/596  

ميانگين 
 mmبارش

03/131  82/111  87/101  45/76  96/69  5/72  23/52  4/45  8/37  51  44/60  49/92  4/904  

ضريب 
  رواناب

49/0  56/0  54/0  6/0  7/0  66/0  85/0  81/0  82/0  81/0  78/0  7/0  65/0  

ضريب 
  0/0نگهداشت

51  44  46  40  30  34  15  19  18  19  22  30  35  

    

  
  ضريب رواناب حوضه سدآبخيز سد برنجستانك)5(نمودار شماره 

P+0.8 S 

  

m3/s m3/s/km2 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

مي باشد اين ضريب نشان دهنده اين است .درصد65ضريب رواناب سا النه حوضه) 5(و نمودار شماره) 13(با توجه به جدول شماره
 ميلي متر مي باشد 904وضه كه  درصد بارندگي ح100 درصد از بارندگي حوضه تبديل به رواناب يا هرزآب مي شود يعني از 65كه 
 ميلي متر از بارندگي حوضه تبديل به رواناب شده ودر سطح حوضه جاري مي ماند و باقي مانده 6/587 درصد يعني در حدود 65

  . ميلي متر مي باشد صرف نفوذ ،تبخيرو تعرق، برگاب و چاالب مي گردد8/316 درصد يعني به ميزان 35بارش كه 
  :ب در حوضهرابطه بارش و روانا

يكي از روابط بسيار مهم در حوضه هاي آبريز رابطه بارندگي با رواناب  مي باشد رابطه بين بارش و رواناب بسيار پيچيده است و 
در حوضه مورد .بستگي به عوامل متعددي از قبيل مشخصات بارش، شرايط رطوبتي حاكم بر حوضه و مشخصات خود حوضه دارد 

ضه هاي اطراف با وجود بارندگي ساالنه باال ميزان رواناب حاصله در حد متوسط قرار گرفته است زيرا همان مطالعه در مقايسه با حو
طور كه در ابتدا اشاره شد حوضه مورد مطالعه يك حوضه كامال جنگلي وداراي پوشش انبوه مي باشد كه تا حدودي ميزان رواناب را 

به دليل چراي بيرويه دام خاك حوضه غير قابل نفوذ شده كه اين خود حاكي كاهش داده است ولي در بعضي از قسمت هاي حوضه 
 درصد محاسبه 65 براساس تعاريف و روابط بدست آمده ضريب رواناب حوضه . آب در حوضه مورد مطالعه مي باشدايجاد هرز

انك ميزان رواناب هم افزايش پيدا مي نشان مي دهد كه با افزايش بارندگي در حوضه آبريز سد برنجست) 6(نمودارشماره .گرديده است
هم چنين .ر اين ماه از فصل سال مي باشدميزان رواناب در ماه شهريور و مهر بيشترين مقدار را دارد كه حاكي از بارندگي باال د.كند 

 دارد و رابطه مويد اين نكته است كه همبستگي خوبي بين بارش و رواناب ماهانه در حوضه مورد مطالعه وجود)6(نمودار شماره 
 بارش و رواناب از نوع خطي مي باشد كه با توجه به كوچك بودن حوضه بارش هر ماه رواناب مربوط به همان ماه را نشان ميدهد

  .وليكن با وسعت گرفتن حوضه هاي آبريز اين روابط پيچيده تر مي گردند

  
  تانكرابطه بارش و رواناب ماهانه حوضه آبخيز سد برنجس)6(نمودار شماره 

  :نتيجه گيري
با بررسي هاي انجام گرفته شده در حوضه آبخيز سد برنجستانك و آمار ايستگاههاي هيدرومتري و باران سنجي كه در مجاورت 
حوضه قرار داشته اند رژيم آبدهي حوضه باراني مي باشد و ردخانه هاي حوضه كامال دائمي نبوده است و بيشترين دبي ماهانه مربوط 

مي باشد وهم چنين ارتباط مستقيمي بين بارندگي ،دبي و مقدار رواناب در حوضه وجود داشته است و رابطه بين بارش و به ماه مهر 
درصد مي 65ضريب رواناب حوضه .رواناب در حوضه از نوع خطي بوده يعني بارش هر ماه رواناب همان ماه را توصيه مي كند 

 ميلي متر آن تبديل به رواناب شده و 6/587 ميلي متر مي باشد 904ساالنه حوضه كه  بارندگي طباشدكه حاكي از آن است كه از متوس
همچنين .و چاالب مي گردد  ميلي متر مي باشدصرف نفوذ،تبخير وتعرق ،برگاب8/316 درصد يعني به ميزان 35باقي مانده بارش كه 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

يزيوگرافي حوضه نشان داد كه در حوضه مورد مطالعه هم چنين مطالعات ف.بيشترين ضريب رواناب مربوط به ماه فروردين مي باشد
طول مستطيل معادل بيشتر از عرض آن مي باشد بنابراين زمان تمركز حوضه بيشتر خواهد بود با توجه به باال بودن زمان تمركز در 

كشي در حوضه نسبتا دامنه تعغيرات زه.حوضه خطر سيل خيزي كمتر در نتيجه از قدرت فرسايش پذيري كمتري نيز برخوردار است
همچنين براي كاهش ميزان رواناب توليد شده در حوضه مي توان از .كم است بدين معني كه دبي سيالبي حوضه پايين مي باشد

اقدامات مكانيكي و بيولوژيكي استفاده كرد كه از اقدامات بيولوژيكي طرح خروج دام از حوضه وقرق دائمي مي باشد كه مي تواند  
  . ز ميران رواناب توليد شده در حوضه بكاهدتاحد زيادي ا

 :مراجع
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