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 ١

ی  گان ع  نا و  شاورزی  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

  نقش کاربري اراضی و شیب در تولید رواناب
  )مطالعه موردي  سرشاخه رودخانه قره چاي در استان مرکزي (

  
  3امیر مرادي نژاد ، 2 ابوالقضل نجیمی،1حشمت اله آقارضی

   عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي-1
  ی استان مرکزي کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیع-2

   علمی کاربردي وزارت جهاد کشاورزمدرس دانشگاه -3
روش انجام تحقیق به ایـن  .هاي مختلف در تولید رواناب سطحی است  با شیب اراضیهدف این تحقیق بررسی نقش کاربري       

 4 لـومتري شهرسـتان اراك    کی 60ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان واقـع در         درچاي    در سرشاخه رودخانه قره    صورت بود که  
 هر یک با سه, زراعت و شخم رها شده،در هر شیب سه کاربري مرتع    .درصد انتخاب شدند     25 و 20 ، 15 ، 9هاي   قطعه زمین با شیب   

 ب روانا ، را داشته استبتوانایی ایجاد روانا  بعد از هر باران که    . شدند  متر اجرا  8/1  و عرض  متر 22/ 1 ه طول  پالتهایی ب   در تکرار
  در این مدت و بوده1378تا  1372 از سال طرح زمان اجراي. تعیین گردید   حجم آن  با قرائت اشل   و  گردید حاوي رسوب جمع آوري   

 386/0درصد میزان رواناب به ترتیب 9در شیب  شخم ، زراعت و  مرتع  هاينتایج نشان داد که در کاربري .ه است اتفاق افتادنابار23
 و در 595/0 ، 476/0 ، 275/0  درصد به ترتیـب  20 ،در شیب 574/0 و439/0 ، 233/0به ترتیب درصد 15 در شیب ، 05/1 ،  478/0،  

 در شیبهاي مختلف  ها در کاربريب از طرفی تولید روانا. است بوده متر مربع  لیتر بر    541/0و  381/0 ، 29/0 درصد به ترتیب     25شیب  
روانـاب ، شـخم ، مرتـع     :واژه هـاي کلیـدي  فـت یش نمـی یا به پوشش گیاهی داشـت و صـرفآ بـا افـزایش شـیب افـزا             بستگی

  رواناب.زراعت،
 

  مقدمه
. در مبحث حفاظت از منابع آب و خاك اطالع از میزان تولید رواناب و فرسایش پایه و اساس برنامه ریزي و تصمیم گیري است                 

و بـر ایـن اسـاس میـزان روانـاب       دنف می باش  هاي متفاوت با شیب هاي مختل      در منابع طبیعی و کشاورزي  اراضی داراي  کاربري         
بیـشتر تحقیقـات در مـورد انـدازه گیـري      . کـرده انـد  تحقیقافراد زیادي در باب کاربري و تولیدرواناب و رسوب       .است ي متغیر تولید

اد  ایجـ هامـا بایـد توجـه داشـت کـ     . فرسایش و رسوب است در مورد تولید رواناب در کاربري ها اطالعات کمتري در دسترس است  
  .در ذیل به مواردي از تحقیقات انجام شده در مورد رواناب و رسوب اشاره می شود .مفهوم نداردرسوب بدون رواناب 

وبزایی مقایسه و نتیجه س درصد دو کاربري مرتع و زراعت دیم را از نظر ر35 و 20 ، 15شیب هاي  در اراضی با   )1383(رئیسیان       
 یش شیب موجب افزایش رسوبزایی شده در حالیـه کـه در مرتـع افـزایش شـیب موجـب کـاهش              گرفته است که در زراعت دیم افزا      

  . رسوبزایی گردیده است
  آبخیز کوچک رسوب جمع شده در پشت مخازن سدهاي خاکی کوچک را اندازه گیري نموده25در  )1383(بروشکه و همکاران        

  . و حساسیت زمین شناسی ارتباط معنی داري با رسوب تولیدي دارنده عامل وسعت ، حجم بارشس  که  انداند و نهایتا دریافته
 عملیات آبخیزداري شـامل پیتینـگ ،    مرتعی که ه اند  نشان داد   در طرح هاي تحقیقاتی خود       )1382( و بنی اسدي     )1384( حبیب زاده 

   .بسیار کمتر استمرتع  در مقایسه با  آن ، میزان تولید رواناب آن انجام شده استریپینگ و کنتور فارو در

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


 

 ٢

ی  گان ع  نا و  شاورزی  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

مترین عوامل به ترتیب وب در کاربري مرتع نتیجه گرفته است مه     سدر بررسی عوامل موثر بر تولید رواناب و ر         )1383( رنگ آور      
  . درصد الشبرگ و درصد رس درصد شیب ، هی ، حداکثر شدت نیم ساعته بارندگی ،ااولویت عبارتند از درصد پوشش گی

از بین بردن پوشش گیـاهی سـبب افزونـی    .ان رودخانه و وقوع سیالب به روش هاي مختلفی تاثیرمی گذاردکاربري اراضی روي جری  
هر گونه عملیاتی که در حوضه سبب کاهش رطوبت خاك و کاهش نفوذپذیري گردد باعـث افـزایش سـیالب مـی     . سیالب می گردد  

  .شود
در سرشـاخه هـاي   .  دیم و شخم رها شده از نظر تولید رواناب اسـت  سه کاربري مرتع ،زراعتایسهقهدف این مقاله ارزیابی و م          

چاي در استان مرکزي است ، عمده اراضی به کاربري هاي مذکور اختصاص   حوضه آبخیز رودخانه شرا که شاخه اصلی رودخانه قره        
داري را بکار گرفـت ودر سـاماندهی   بنا بر این با شناخت کاربري ها از نظر تولید رواناب می توان عملیات مناسب آبخیز             . یافته است 

  .  حوضه و سیالب رودخانه شرائ بطور موفقیت آمیز تري عمل نمود
  

   هاروشمواد و 
 24 تا49 22   طول شرقیت آنیموقع.بوده  کیلومتري غرب شهرستان اراك      60 منابع طبیعی خسبیجان واقع در       ایستگاهتحقیق   محل      
 متر 1850ن از سطح دریا   آ میلی متر و ارتفاع    321بارندگی متوسط ساالنه این منطقه      .  می باشد  10 34 30"تا 3 8  34و عرض شمالی   49 °

 از وپی روش کوپن در ناحیه استو ازخشک   نیمه،طبق روش دومارتن, اقلیم منطقه.میلی متر در سال است    1585و میزان تبخیر تعرق پتانسیل      
  . باشدمی خشک و سرد ژه ربم آروش
در . نتخاب شدند   ا25 و 20 ، 15 ،9  هاي   با شیبقطعات زمینجهت بررسی کمی رواناب  با توجه به شیب زمین و نوع کاربري ابتدا       

سانتیمتر بوده کـه   30 ارتفاع با هاي گالوانیزه  ورقاز دیوار کرت ها.متر ایجاد شدند 8/1 متر در    1/22کرت به ابعاد     9 تعداد   قطعاتهر یک از    
 زراعت و شخم رهـا شـده بـه اجـرا     تع ، مرهايتیمار  هاشیب از یکدر هر . استرفته فرو  زمین  داخل سانتیمتر   15 و  روي زمین  تیمترسان15
 قـرار داده  ، شده و کالیبره لیتري مدرج220بشگه   هر کرتوري رواناب در انتهايآجهت جمع   .هر تیمار داراي سه تکرار بوده است        .ندمدرآد

با توجه به مساحت کرت میزان دبی ویژه بر حسب لیتر بر متر مربع بیان . گردیدمی تعیین ب حجم رواناارتفاع ،  با قرائتانبعد از هر بار.شد 
  .شده است که در قسمت نتایج قابل مالحظه است

  
  نتایج 

 رویـداد 23شخم براي  و زراعت ،ع با کاربرهاي مرت درصد25 و 20 ، 15 ، 9هایی با شیب هاي  نتایج حاصل از اندازه گیري رواناب در پالت       
  . ارایه شده است )1( در جدول باران
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 ٣

ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

  )متر مربعلیتر بر ( کاربري هاي مختلف  با درصد در25 و 20 ، 15 ، 9 میزان رواناب در شیب هاي 1جدول 
  25  20  15  9  %شیب 
  تیمار
  ردیف

  شخم  زراعت  مرتع  شخم  زراعت  مرتع  شخم  زراعت  مرتع  شخم  زراعت  مرتع

1  282/0  204/0  293/0  439/0  394/0  377/0  473/0  368/0  452/0  478/0  428/0  588/0  
2  248/0  226/0  189/0  231/0  225/0  212/0  225/0  214/0  200/0  175/0  185/0  181/0  
3  229/0  262/0  239/0  252/0  282/0  278/0  773/0  788/0  747/0  359/0  65/0  703/0  
4  214/0  178/0  173/0  137/0  171/0  137/0  127/0  132/0  128/0  115/0  141/0  155/0  
5  599/0  331/0  17/1  271/0  289/0  401/0  234/0  234/0  297/0  18/0  195/0  213/0  
6  273/0  447/0  75/1  103/0  129/0  592/0  114/0  087/0  297/0  071/0  050/0  202/0  
7  93/2  66/4  30/5  043/0  55/2  72/3  142/0  98/2  13/4  038/0  79/2  73/3  
8  105/0  124/  10/4  10/4  699/0  081/0  128/0  076/0  114/0  070/0  066/0  212/0  
9  273/0  174/0  183/0  188/0  196/0  145/0  31/0  192/0  204/0  182/0  201/0  258/0  

10  455/0  39/0  409/0  433/0  64/0  544/0  64/0  696/0  689/0  02/1  926/0  966/0  
11  371/0  383/0  428/0  396/0  475/0  439/0  432/0  467/0  408/0  408/0  392/0  493/0  
12  160/0  11/0  167/0  088/0  935/0  072/0  108/0  098/0  085/0  068/0  071/0  118/0  
13  192/0  096/0  284/0  077/0  095/0  083/0  088/0  078/0  029/0  086/0  034/0  058/0  
14  104/0  071/0  371/0  04/0  041/0  225/0  028/0  066/0  052/0  011/0  030/0  024/0  
15  09/1  083/0  01/1  45/1  28/1  45/1  56/1  54/1  49/1  48/1  54/1  51/1  
16  525/0  443/0  512/0  455/0  392/0  507/0  352/0  432/0  406/0  355/0  35/0  395/0  
17  124/0  136/0  922/0  153/0  158/0  345/0  089/0  22/0  691/0  094/0  108/0  222/0  
18  163/0  763/0  74/3  153/0  361/0  89/5  152/  16/1  58/2  125/0  139/0  809/0  
19  107/0  153/0  01/1  043/0  085/0  148/0  04/0  043/0  375/0  037/0  038/0  242/0  
20  074/0  550/0  47/1  045/0  465/0  24/1  071/0  806/0  071/0  10/1  187/0  1/1  
21  247/0  183/0  194/0  194/0  107/0  233/0  22/0  207/0  22/0  172/0  190/0  182/0  
22  079/0  033/0  028/0  035/0  043/0  021/0  014/0  217/0  014/0  026/0  030/0  038/0  
23  025/0  073/0  081/0  028/0  034/0  058/0  011/0  191/0  011/0  017/0  018/0  036/0  

  541/0  381/0  29/0  595/0  476/0  275/0  574/0  439/0  233/0  05/1  478/0  386/0  میانگین
  کاربري ها در شیب هاي مختلفاهی در میانگین پوشش گی : 2جدول 

  25  20  15  9 درصد شیب
  شخم  دیم  مرتع  شخم  دیم  مرتع  شخم  دیم  مرتع  شخم  دیم  مرتع  نوع تیمار

میانگین درصد پوشش 
  گیاهی

60  5  0  75  1/7  0  80  9/8  0  85  12  0  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


 

 ٤

ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

رواناب در شیب 15 درصد

0.223
0.439 0.574

0

0.5

1

مرتع گندم  شخم

نوع کاربری

بع
مر

ر 
مت

ر 
ر ب

لیت

رواناب در شیب 9 درصد

0.386 0.478

1.053

0

0.5
1

1.5

مرتع گندم  شخم

نوع کاربری

بع
مر

ر 
مت

ر 
ر ب

لیت

رواناب در شیب 20 درصد

0.275
0.476 0.596

0

0.5

1

مرتع گندم  شخم

نوع کاربری

بع
مر

ر 
مت

ر 
ر ب

لیت

رواناب در شیب 25 درصد

0.29
0.382

0.541

0
0.2
0.4
0.6

مرتع گندم  شخم

نوع کاربری

بع
مر

ر 
مت

ر 
ر ب

لیت

1.53

0.574 0.596 0.541

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

نھ  پانزده بیست بست و پنج

شیب شخم

ع)
رب
 م
تر
 م
بر
ر 
لیت
ب(

نا
وا

ر

0.386

0.222

0.275 0.29

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4
0.45

نھ  پانزده بیست بست و پنج

شیب مرتع (درصد)

ع)
رب

 م
تر

 م
بر

ر 
لیت

ب (
انا

رو

0.478
0.439

0.476

0.382

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

نھ  پانزده بیست بست و پنج

شیب  زمین زراعی (درصد)

ع)
رب

 م
تر

 م
بر

ر 
لیت

ب (
انا

رو

 
 
 
 
 
 

              
  

   درصد15تولیدرواناب در کاربري هاي شیب )2( شکل                  درصد9تولید رواناب در کاربري هاي شیب  )1( شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   درصد25تولید رواناب در کاربري هاي شیب  )4( شکل             درصد20تولید رواناب در کاربري هاي شیب  )3( شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلف تولید رواناب در دیم هاي با شیب هاي )6(شکل           مختلف    تولید رواناب در مراتع با شیب هاي )5(شکل
 
 
 
 
 
 

                                  
 

                                           
  مختلف تولید رواناب در شخم هاي با شیب هاي )7(شکل
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 ٥

ی  گان ع  نا شاورزی و  وم  ع         د ه    ا

  پنجمین همایش ملی
  علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 )مدیریت پایدار بالیاي طبیعی(

 
   و نتیجه گیريبحث

همانطور که .  رها شده را نشان می دهد ر چهار نوع شیب وسه کاربري مرتع ،زراعت و شخم رویداد باران د 23مقدار رواناب   ) 1(جدول       
 خروجی از مرتع کمترین ودر شخم رهـا شـده بیـشترین    ب مقدار روانا میانگین نوع شیب  در هر چهار   مالحظه می شود  ) 4(تا  ) 1(اشکال  در  

 میـانگین . درصد پوشش گیاهی می باشدتفاوت ه در هر شیب  ناشی از  علت این پدید.باشد  می آن دو است و در کاربري زراعت حد واسط        
  . آورده شده است)2 ( در جدولپوشش گیاهی در تیمار ها و شیب هاي مختلف

 قطـرات بـاران   بنا بر ایـن .  است مناسبداراي پوشش گیاهی شده   رققمرتع  تیمار   . موثري دارد   نقش پوشش گیاهی در کاهش مقدار رواناب     
  .ب به زمین را فراهم می سازد آ می خورد و از طرفی فرصت نفوذ بهم  کمترد و ساختمان خاكنه خاك وارد می کنضربه کمتري ب

مالحظـه مـی   ) 2(رواناب در مرتع شیب نه درصد بیشتر از مرتع شیب هاي دیگر است این پدیده همانطورکه در جدول شـماره      ) 5(در شکل   
 کـه   درصد با افزایش شیب همواره رواناب افزایش یافته اسـت 25 تا 15از شیب مین شکل  در ه .می درصد پوشش می باشد    شود مربوط به ک   

   .عامل شیب در افزایش رواناب موثر می باشد
  . در شیب هاي مختلف تفاوت چشمگیري ندارندمقدار رواناب در کاربري زراعت  مالحظه می شود)6(در شکل      

. این پدیده نیاز به تحقیق گسترده تـر دارد . در شیب نه درصد از سایر شیب ها زیادتر است    نشان می دهد رواناب در کاربري شخم      ) 7(شکل  
  .اما یک دلیل احتمالی را نباید از نظر دور داشت و آن وجود سنگ و سنگریزه در شخم شیب هاي باالتر است
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The role of landuse and slop in runoff creation 
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Abstract 
Aim of this research is investigation the role of landuse with different slop in runoff creation. In this 
research up lands of Gara- chi river in natural researches station Khosbijan which located in 6o km from 
Arak 4 pieces of lands with slops 9, 15 , 20 and 25 precent were selected. In each slope 3 treatment 
include rangeland , farming and tillage were performed . every treatment include 3 replicate in 3 plots. 
Which make plots were 22.1m.* 1.8m. After every rainfall runoff and sediments collected and volum was 
measured. Project was continued from 1993 to 1999. During this time 23 rainfall was happened . Results 
showed that rate of runoff in rangeland ,farming and tillage in slop 9 % respectively 0.386 , 0.478 and 
1.05 , in slop 15 % respectivly 0.233 ,0.439 and 0.574 in slop 20 % respectively 0.275 , 0476 and 0.595 
and in slop 25 % respectively  0.29 , 0.381 and 0.541 litre per square meter. On the other hand product of 
runoff   in landuse in different slop depend to vigetation cover and only slop increasing donot increase of 
runoff  creation. 
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