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  چكيده

شور پهناور ايران داراي شرايط متفاوتي از نظر آب و هوايي مي باشد و از آب و هواي خشك تا مرطوب را در دل خود جاي داده ك
از عمده ترين ويژگيهاي متفاوت مناطق خشك . بديهي است كه هر كدام از اين مناطق اقليمي داراي ويژگيهاي متفاوتي مي باشد. است

به عنوان (اين مسئله مي تواند باعث  تغييرات رژيم جريان .  عوامل اقليمي از جمله بارندگي ها استبا مناطق مرطوب متفاوت بودن
از ويژگيهاي مناطق خشك مسيل هاي موقتي مي باشد كه جريان در آنها . در اين مناطق گردد) مثال نسبت دبي پيك به دبي ميانگين

در اين تحقيق با بررسي آماري دبي . بر روي رژيم جريان تاثير بسزايي داردمحدود به فصول پر باران و مرطوب مي باشد و اين خود 
بدين منظور با برآورد  دبي هاي . جريان ها در نقاط مختلف ايران  سعي گرديده است تاثير اقليم روي رژيم جريان  ها شناسايي گردد

 متفاوت و محاسبه نسبت اين دبي ها به دبي هاي  ايستگاه مستقر در شرايط اقليمي18سيالبي با دوره بازگشت هاي مختلف در 
  .ميانگين مربوطه، تاثير اقليم روي رژيم جريان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

  رژيم جريان،مناطق خشك،سيالب، دبي جريان: كلمات كليدي

 مقدمه

رل سيالب هايي كه در اين مناطق رخ مي دهد آگاهي از شرايط و ويژگيهاي جريان در مناطق  مختلف  اقليمي مي تواند ما را در كنت
مسلما ويژگيهاي جريان در مناطق خشك و مرطوب به شدت تابع ويژگيهاي اقليمي اين مناطق از جمله مدت و زمان . ياري نمايد
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   همايش مليپنجمين
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 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
 مخرب وقوع بارش ها مي باشد سيالب هايي كه در مناطق خشك و نيمه خشك اتفاق مي افتد معموال مشكل ساز مي باشند و بسيار

علت اين پديده را مي توان در اقليم حاكم بر اين مناطق جستجو . تر از سيالب هايي است كه در مناطق مرطوب رخ  مي دهد
بارندگي هاي مخرب در مناطق خشك كه منجر به تند سيالب ها در اين مناطق مي شوند از نوع بارش هاي كنوكسيوني بوده كه .نمود

دت زياد بارش هاي كنوكسيوني هيدروگراف اين سيالب ها  داراي شيب تند در شاخه صعودي و به علت ضريب رواناب باال و ش
نزولي و زمان پايه كوتاه و دبي پيك باال مي باشد در تحقيقي كه توسط نانسون انجام شد به ترتيب از سيالب هاي تك اوجي به چند 

الزم به ذكر است كه سيالب   )1996نانسون .(يزافزوده مي شوداوجي و فصلي از شيب شاخه صعودي كاسته شده  و به زمان پايه ن
هاي تك اوجي ويژه مناطق خشك است و به تدريج به طرف مناطق نيمه خشك و نيمه مرطوب نوع سيالب ها غالبا به چند اوجي و 

جريان هاي سيالبي ,طوب عالوه بر تفاوت هاي موجود در تك تك جريان ها، جريان هاي سيالبي در مناطق مر. فصلي مبدل مي شود
اوال هيدروليك جريان و ضريب زبري در برخي از رودخانه ها و مسيل : در مناطق خشك از جنبه هاي مختلف قابل  تفكيك هستند 

ها به طور قوي تحت تاثير پوشش گياهي است كه در كف مسيل ها رشد مي كنند و از رطوبت موجود در رسوبات كف استفاده مي 
ه وضعيت تراكم و پوشش ايجاد شده در كف مسيل ها زبري افزايش قابل مالحظه داشته و سرعت جريان را به شدت نمايند بسته ب

اين مطلب سبب مي شود كه در يك سطح مشخص وضعيت سرعت جريان در بخش هاي مختلف مقطع . تحت تاثير قرار مي دهد
اطق خشك طبيعتا كاهش بارندگي ساالنه عموما كاهش ميزان رواناب  ثالثا در من )1992يدانكرل.(عرضي بسيار متفاوت و ناهمگن باشد

تغييرات يا به عبارتي نامنظم بودن توليد رواناب در طي سال افزايش قابل ,را به دنبال دارد و با كاهش قابل توجه ميزان بارندگي 
و بارندگي در مناطق خشك مي توان گفت براي عالوه بر آن در رابطه با تغييرات مكاني رواناب .  )1386دستوراني (توجهي مي يابد 

 )1977 فروستيك و رايد(هر سطح مشخص حوزه آبخيز دامنه تغييرات وسيعي از ميزان كل رواناب توليدي را مي توان در نظر گرفت
ل اعتماد در اين به وضوح نشان مي دهد كه در بسياري از موارد وسعت حوزه آبخيز نمي تواند به عنوان يك عامل منطقي و قاب.  

سوم اينكه بر اساس تحقيقاتي كه در برخي از مناطق خشك دنيا انجام گرفته است ،در .مورد تخمين ميزان رواناب در نظر گرفته شود
رودخانه هاي اين مناطق عموما نسبت دبي هاي باال به دبي هاي كم مقدار بسيار بااليي است  به عبارتي ديگرحاصل تقسيم دبي هاي 

اين مسئله باعث چولگي . )1980مك درمت و پيلگريم(زگشت باال به دبي هاي با دوره بازگشت پائين رقم بااليي است با دوره با
بااليي در منحني توزيع فراواني سيالب مي گرددو باعث مي گردد منحني هاي فراواني سيل معموال پرشيب باشند كه اين شيب تند به 

هر چند رودخانه هاي مناطق خشك بطور . )1977 فروستيك و رايد  بسيار باال ايجاد ميشودعلت چند نمونه اندك از دبي هاي سيالبي
كلي در رابطه با جنبه هاي مختلف هيدروگراف سيالب شباهتهايي را نشان ميدهد ولي در داخل محدوده مناطق خشك تفاوتهاي 

اين زمينه در چند منطقه خشك جهان شامل استراليا اي در اين خصوص بسيار زياد مي باشد و در تحقيقي كه  كه در  درون منطقه
اين تفاوت در داخل مناطق ) 1993و همكاران  فينالسون ،مك ماهان .،آفريقا و آمريكا انجام شده است اين مطلب به ثبات رسيده است

ي گردد،  طوري كه رودخانه نيز مشاهده م )دبي متوسط ساالنه در واحد سطح ( خشك جهان در رابطه با دبي هاي متوسط ساالنه ويژه 
 (هاي مناطق خشك شرق مديترانه معموالًٌ دبي هاي پيك ويژه باالتري را نسبت به رودخانه هاي ساير مناطق خشك نشان مي دهند

بدون توجه به منشأ توليد سيالب، معموالً در رودخانه هاي مناطق خشك از حجم جريان در حين عبور به طرف . )1992مك ماهان 
است و خصوصاٌ  دست كاسته مي شود، كه اغلب ودر اثر تلفات انتقال به علت نفوذ آب در كف و كناره هاي آبرفتي سفت نشدهپايين 

وقتي جريان از بستر رودخانه اضافه بيايد و در اطراف پخش شود تلفات مربوط به نفوذ و همچنين تبخير قابل توجه مي گردد 
سته به شرايط گاهي اوقات تلفات انتقال در مسيرهاي كوتاه ، سفت شده و بسترهاي سنگي  البته بايستي ذكر گرددكه ب.)2000توث(

قابل چشم پوشي است ولي در رودخانه هاي بزرگ آبر فتي از آنجايي كه باعث مي گردد حجم عظيمي از آب تلف شده و از عبور 
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 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
مياني و پاييني رودخانه شاخه هاي فرعي به رودخانه در مواردي كه درقسمتهاي . كل مسير رودخانه باز بماند اهميت زيادي دارد

اضافه نشود تأثير تلفات انتقال  در هيدروگراف سيل در قسمت پاييني و دشتي حوزه رودخانه قابل توجه بوده و باعث كاهش قابل 
. قابل توجهي متفاوت استمقدار و نسبت تلفات انتقال در سيالبهاي مناطق خشك به مقدار . توجه در حجم و دبي جريانها مي گردد 

اي از عوامل پيچيده و مرتبط با هم  به مجموعه) مقدار تلفات و نسبت تلفات  (اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه هر دو عامل 
ميزان ، شدت ، تداوم ، مسير و موقعيت حركت ابر ، محل وقوع نسبت به شبكه زهكشي (بستگي دارد كه شامل خصوصيات رگبار 

از جمله عرض محيط خيس شده ، خلل  و فرج و ميزان  (و خصوصيات كانال رودخانه ...) حجم، زمان تداوم و(هيدروگراف ، )حوزه 
خصوصيات رگبار شايد مهمترين . )2000توث(رطوبت اوليه رسوبات كف و كناره ، چينه شناسي و اليه بندي رودخانه  مي باشند 

.  كه بخشهاي مختلف آن تحت تأثير رگبارهاي كنوكسيوني متفاوت قرار مي گيرد باشدعامل در حوزه هاي آبخيز بزرگ يا حوزه هايي
در چنين شرايطي ممكن است رگبارهاي تك نتواند تمام شبكه زهكشي حوزه را پوشش داده و مرطوب نمايد ولي رگبارهاي متعدد و 

رخي زير حوزه ها ممكن است زودتر تحت تأثير قرار  بخشهاي مختلف حوزه را تحت تأثير قرار داده و در اين حالت ب شديد غالباً
در . گرفته و قبل از اينكه جريان در رودخانه اصلي جاري شود آب را به رودحانه اصلي سرازير نموده و باعث خيس شدن آن گردند 

به اين علت كه بستر چنين شرايطي است كه ميزان تلفات انتقال در رودخانه اصلي در بارشهاي مختلف بسيار متفاوت خواهد بود 
. رودخانه اصلي  چه مقدار قبل از وقوع جريان اصلي توسط شاخه هاي فرعي پايين است و بارش مستقيم باران مرطوب شده باشد 

دركشور پهناور ايران كه .  با اين بيان اين مطالب  بررسي و آناليز جريان ها در مناطق خشك كاري دشوار ولي ضروري به نظر مي سد
آب و هواي بسيار متنوعي از مرطوب تا خشك مي باشد، توجه به اين مطلب و بحث و بررسي در مورد آن بسيار نادر و كم داراي 

بوده است و آنچه كه ما از مطالعات رودخانه هاي مناطق ديگر دنيا به رودخانه ها و مسيل هاي خود نسبت مي دهيم بيشتر مربوط به 
ود نيز توجه هر بيشتر در زمينه مطالعات رژيم هاي جريان در مناطق خشك ايران را ضروري شرايط مرطوب مي باشد و اين مطلب خ

 سپس تحليل هر چه بيشتر . شددر اين تحقيق ابتدا به مقايسه رژيم جريان ها در مناطق خشك و مرطوب ايران پرداخته. تر مي نمايد
د توجه قرار گرفت و در نهايت نتايج حاصله با تحقيقات وضعيت رژيم جريان در ايستگاههاي خشك و نيمه خشك مطالعاتي مور

  .صورت گرفته در مورد رودخانه هاي خشك و مرطوب درچند نقطه از جهان مقايسه گرديد

  مواد و روشها

  معرفي منطقه مطالعاتي

اطق مطالعاتي از سرتاسر به اين منظور من. دراين تحقيق سعي شده است كه ايستگاهها از يك پراكنش اقليمي مناسبي برخوردار باشد
ايستگاههاي مطالعاتي شامل مناطق .نقاط ايران با آب و هواي متفاوت از خشك و نيمه خشك ،مرطوب و نيمه مرطوب انتخاب شدند

ايستگاههاي . كرتيان، بند بهمن، مارون، قزاقلي،تيمنك،چم نظام،بنكوه، بهبهان،علي آباد خفر،تمر مي باشند: خشك و نيمه خشك
. قران تاالر،موئين دره، بيلگان ، سيرا، شيرگاه، پل زغال،پاشا كاله مي باشند: ري مستقر در منطقه مرطوب و نيمه مرطوب شاملهيدرومت

 1در ضمن در شكل شماره . الزم به ذكر است تعيين اقليم ايستگاههاي مطالعاتي بر اساس روش دو مارتن اصالح شده بوده است.
  .موردمطالعه بر روي نقشه ايران نشان داده شده استموقعيت جعرافيايي ايستگاههاي 

  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

  ۴
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   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  موقعيت مناطق مطالعاتي-1شكل

  روش كار

  .در نمودار زير مراحل مختلف انجام تحقيق مشاهده مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   مراحل انجام تحقيق-2شكل

 جمع آوري داده هاي دبي پپيك

 تعيين دبي پيك با دوره بازگشت هاي مختلف

   ايستگاه در اقليم خشك و مرطوب در ايران18انتخاب 

HYFAنرم افزار 

) دبي پيك به دبي ميانگين(رسم نمودار هاي رژيم جريان
  در دو اقليم خشك ومرطوب

 تحليل نمودارهاي بدست 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

و نيمه مرطوب  مرطوب ،خشك  نيمه ويم خشك ايستگاه كه داراي اقال18دبي پيك هاي در اين تحقيق  ابتدا پس از جمع آوري داده 
 10،50،100،200، 2در دوره بازگشت هاي ) دبي پيك به دبي ميانگين(  رژيم جريانHYFA با استفاده ازنرم افزار،مرتب كردن آنهاو 
 به دو دستهه  روش دو مارتن اصالح شداستفاده از پس از بدست آمدن مقادير دبي پيك به دبي ميانگين با . سال بدست آمد500و 

 در مربوط به رژيم جريان در دوره بازگشت هاي مختلف  نمودار هاي.مناطق خشك و نيمه خشك، مرطوب و نيمه مرطوبجدا شدند
س به تحليل هر يك از پ نشان داده شده است س5 و 4 به طور جداگانه رسم گرديد كه حاصل آن در دو شكل  هاهر يك از اين اقليم

 و در نهايت مقايسه اي بين نتايج حاصله از نمودار هاي .ارتباط اقليمي ايستگاهها و رژيم جريان پرداخته شدنمودارها با توجه به 
  .مناطق مطالعاتي در مناطق خشك ومرطوب ايران با مناطق خشك و مرطوب جهاني قرار گرفت

  نتايج و بحث

 و در يمه خشك و مرطوب و نيمه مرطوب انتخاب شدندبعنوان دو نمونه شاخص از مناطق خشك ونو بيلگان بند بهمن دو ايستگاه 
  . نشان داده شده است آنها)1378 تا 1350(پيك در سال هاي مختلفمشخصات دبي  3شكل شماره  
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  آمار دبي پيك در دو ايستگاه بند بهمن و بيلگان-3شكل

 نسبت به دوره بازگشت هاي )رژيم جريان (نوع برازش و ميزان همبستگي بين دبي پيك به دبي ميانگين نيز 2 در جدول شماره 
 . نشان داده شده است در اين دو ايستگاهمختلف

  نمونه اي از مناطق خشك و مرطوب همبستگي آنها.2جدول 

 R2   سازگارترين توزيع آماري  اقليم  نام منطقه  رديف

  %95   پارمتره2لوگ نرمال   خشك و نيمه خشك  بند بهمن  1

  %96   پارامتره2لوگ نرمال   بمرطوب و نيمه مرطو  بيلگان  2
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  

 نتايج آناليز داده هاي دبي پيك و بدست آوردن نسبت دبي پيك به دبي ميانگين در دوره بازگشت هاي مختلف 3در جدول شماره 
همانطور كه در جدول مربوطه مشاهده مي شود تفاوت فاحشي بين داده هاي رژيم جريان در دوره بازگشت .  نشان داده شده است

نسبت دبي پيك به دبي ميانگين در ايستگاه بند . مختلف در دو ايستگاه خشك و مرطوب بند بهمن و بيلگان مشاهده مي شودهاي 
به عنوان مثال نسبت دبي حداكثر . بهمن در دوره بازگشت هاي مختلف در مقايسه با بيلگان اعداد بسيار باالتري را نشان مي دهد

 . مي باشد3است در حالي كه اين نسبت در مورد ايستگاه بيلگان كمتر از  15 يستگاه بهمن حدود ساله به دو ساله در ا500لحظه اي 

  دبي پيك به دبي ميانگين در دو ايستگاه بيلگان و بند بهمن:3جدول 

دوره 
 بازگشت

بند بهمن 
)Θp/Qm( 

 )Θπ/Θμ(بيلگان

2 1 1 

5 31/2  1/54 

10 3/49 1/82 

20 4/84 2/05 

25 5/35 2/12 

50 7.02 2.31 

100 8.95 2.48 

200 11.17 2.64 

500 14.59 2.84 

  

 سال به دبي ميانگين را در ايستگاههاي هيدرومتري مستقر در 500 تا 2 نسبت دبي هاي پيك  در دوره  بازگشت هاي 4 شمارهشكل
 مي شود نسبت دبي پيك به دبي همانطور كه مشاهده.مناطق داراي اقليم  مرطوب و نيمه مرطوب مناطق مرطوب را نشان مي دهد 

 سال به دبي 500 با  دوره بازگشت  پيكبيدميانگين در دوره بازگشت هاي مختلف تغييرات چنداني ندارد به طوري كه نسبت 
در مناطق مرطوب .علت آن را مي توان به ويژگيهاي جريان در مناطق مرطوب نسبت داد.  تجاوز نمي كند5ميانگين از عدد حدود 

ا به صورت دائمي مي باشد و همانطور كه از باالدست به پائين دست مي آيد با پيوستن شاخه هاي فرعي رودخانه پرآب تر جريان ه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
و چون تغييرات زماني و مكاني بارندگي در اين مناطق زياد نبوده بنابراين به طور منظم در ماههاي با . شده و دبي افزايش مي يابد

  در ماههاي خشك سال جريان كمتر مي باشد بارندگي زياد افزايش جريان و 

نطقه مرطوب
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در تعدادي از ايستگاههاي مستقر ) دبي هاي پيك با دوره بازگشت هاي مختلف  به دبي ميانگين( منحني رژيم جريان: 4شكل 

  .در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب ايران

 سال را در ايستگاههاي هيدرومتري  مناطق 500  تا2در دوره  بازگشت هاي به دبي  ميانگين  نسبت دبي هاي پيك 5نمودار شماره 
همانطور كه مشاهده مي شود نسبت دبي پيك به دبي ميانگين در دوره بازگشت هاي مختلف .خشك و نيمه خشك را نشان مي دهد 

ه ويژگيهاي علت آن را مي توان ب.  هم مي رسد5/15 سال به عدد 500داراي تغييرات زيادي مي باشد به طوري كه در دوره بازگشت 
  .جريان در مناطق خشك و نيمه خشك نسبت داد

منطقه خشك و نيمه خشك 
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در تعدادي از ايستگاههاي مستقر در ) دبي هاي پيك با دوره بازگشت هاي مختلف  به دبي ميانگين( حني رژيم جريانم-5شكل 

  .مناطق خشك و نيمه خشك ايران

ين خود بر روي دبي جريان و نتيجتا رژيم جريان نقش تغييرات زماني و مكاني ساالنه بارش در مناطق خشك  زياد مي باشد كه ا
هر چند بطور كلي جريان غالب در حوزه هاي آبخيز مناطق خشك جريان رواناب سريع است ولي يكنواختي الگوي آن نيز از . دارد
اغلب به دليل عدم اين عدم يكنواحتي وضعيت رواناب در حوزه هاي آبخيز درمناطق خشك . اي به نقطه ديگر بسيار كم است  نقطه

يكنواختي نوع خاك از نظر نفوذپذيري و ظرفيت نگهداري آن است كه خود  معلول عمق ، ساختمان و فرسايش پذيري خاكها مي 
در اين مناطق به علت نقش ضعيف پوشش زمين در كاهش فرسايش و باال بودن ضريب رواناب و در نتيجه غالب بودن . باشد

 100گاهي بيش از  (تراكم زهكشي در اغلب مناطق خشك باال بوده .  باشدي توليد  رسوب نيز باال مجريانهاي سريع سطحي  ميزان
ولي به علت تداوم كم جريانها و تبخير باال و نيز تلفات مربوط به نفوذ، به هم پيوستگي و ارتباط شبكه ) كيلومتر در كيلومتر مربع 

به علت كم و متغير بودن بارشها و عدم مشاركت جريانهاي زير . زها ضعيف استآبراهه ها در پايين دست دامنه ها و محدوده آبخي
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
 .زميني رودخانه هاي مناطق خشك غالباً موقتي بوده و بستر آنها خشك مي باشد و فقط در زمانهاي خاصي جريان در آنها جاري است

اين به وضوح نشان دهندة آنست كه برعكس  . همانگونه كه مالحظه مي گردد اين نسبت ها در مناطق خشك بسيار باال مي باشد
مناطق مرطوب و نيمه مرطوب هر چند دبي سيالب متوسط در مناطق خشك باال نيست ولي دبي پيك سيالبها بسيار بزرگ مي باشد 

شماره ل ها در شكباال بودن اعداد منحني . كه اين امر موجب افزايش تغييرات رژيم جريان در دوره بازگشت هاي مختلف شده است
در رابطه با نتايج تحقييق هرچند روند عادي اين پديده به اين گونه مي باشد اما در بعضي از .  بر اين موضوع داللت دارد5

ايستگاههاي مناطق مرطوب مثل سيرا و شيرگاه عدد بزرگتري را نسبت به ايستگاههاي ديگر مرطوب نشان مي دهد و مناطق خشك 
شايد بتوان علت آن را در دقت كم داده . .از اين روند تبعيت نمي كنند و عدد كوچكي را نشان مي دهندشامل چم نظام و قزاقلي كه 

  . يا بعلت شرايط خاص آن منطقه دانستشده ،خطا در داده ها برداشت  و برداري

رژيم جريان در دوره بازگشت هاي مختلف
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   رژيم جريان در دو منطقه نيمه خشك قزاقلي و چم نظام-6شكل 

مي توان به دو ايستگاه قزاقلي روي رودخانه گرگان رود كه داراي اقليمي نيمه خشك  .  است در اين مورد دو مثال نقض آورده شده 
. نزديك به نيمه مرطوب مي باشد و همچنين ايستگاه چم نظام بر روي رودخانه مارون كه از اقاليم نيمه خشك مي باشد، اشاره نمود

 نشان داده 6نمودار آنها به طور جداگانه در شكل .  اند ك عمل كردهاين دو ايستگاه متفاوت از ايستگاههاي مناطق خشك و نيمه خش
همانطور كه مشاهده مي شود اين ايستگاهها نسبت به ساير ايستگاههاي مناطق خشك و نيمه خشك در دوره بازگشت . شده است

قليم اين منطقه نسبت داد كه هر چند در مورد ايستگاه قزاقلي مي توان اين تفاوت را به ا.  سال عدد كوچكتري را نشان مي دهند500
 ي ميليمتر در سال م500 شود ولي بارندگي زياد در اين منطقه كه حدود ياز نظر تقسيمات اقليمي جز مناطق نيمه خشك محسوب م

ه نيمه چراكه همين اقليم نزديك ب.  باشد اين ايستگاه را از ساير ايستگاههاي مناطق خشك از نظر رژيم جريان متفاوت كرده است
در مورد تفاوت ايستگاه چم نظام با ساير ايستگاههاي . مرطوب حاكم بر منطقه رژيم جريان ها را در اين مناطق منظم تر نموده است

خشك مي توان مطلب را اين گونه تشريح نمود كه اين ايستگاه كه بر روي رودخانه مارون قرار دارد هر چند از نظر موقعيت ايستگاه 
اين ايستگاه از .  خشك واقع شده است ولي از ارتفاعات  غرب كشور كه بسيار مرطوب مي باشد سرچشمه گرفته استدر منطقه نيمه

طريق ذوب برف ارتفاعات غربي كشور تغذيه شده و به تبع مناطق مرطوب، رژيم جريان منظم تري نسبت به مناطق خشك و نيمه 
ه نقض در آمار برداري و برداشت آمار غلط نيز مي تواند مزيد بر اين علت باشد و در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد ك. خشك دارد

 .به هر حال نمي توان از اين مورد به راحتي گذشت
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
  مقايسه بين دبي پيك با دبي ميانگين درچند نقطه درجهان با آب وهواي متفاوت مرطوب و خشك نشان داده شده 7در شكل شماره

در اين .شود در نقاط مختلف جهان نيز تحت تاثير آب و هواي منطقه رژيم جريانها متفاوت خواهد بوداست همان طور كه ديده مي
  . شكل  نسبت سيالبهاي با دوره بازگشت مختلف به سيالب متوسط در مناطق مختلف دنيا نشان داده شده است

  
  در نقاط مختلف جهان) دبي پيك به دبي ميانگين( وضعيت رژيم جريان-7شكل 

اين به وضوح نشان دهندة آنست كه برعكس . انگونه كه مالحظه مي گردد اين نسبت ها در مناطق خشك بسيار باال مي باشد هم
. مناطق مرطوب و نيمه مرطوب هر چند دبي سيالب متوسط در مناطق خشك باال نيست ولي دبي پيك سيالبها بسيار بزرگ مي باشد

دسيل ها در اياالت متحده آمريكا نشان داد كه بزرگترين دبي ها در واحد سطح در يك بررسي در خصوص داده هاي مربوط به تن
  ).1987كاستا ( تماماً در مناطق خشك و نيمه خشك اتفاق مي افتند )  هكتار 37000تا 39(حوزه هاي آبخيز كوچك 

شك نيز داراي تفاوت هايي در رژيم  همان طور كه در شكل مشاهده مي شود و نيز در مقدمه نيز اشاره شد رودخانه هاي مناطق خ
جريان هستند به طوري كه رودخانه هاي مربوط به مناطق خشك استراليا وبخشهاي  جنوبي آفريقا داراي تغييرات رژيم جريان بيشتر 

ناطق برعكس رژيم جريان در رودخانه هاي م). جريان سيالب متوسط  به جريانهاي پيك (نسبت به ساير نقاط خشك جهان مي باشند 
الزم به ذكر است كه هر چند . خشك آمريكاي شمالي تغييرات كمتري نسبت به رودخانه هاي ساير مناطق خشك جهان نشان مي دهد

علل دقيق اين تفاوتها در محدوده مناطق خشك هنوز روشن نيست ولي برخي محققين پيشنهاد كرده اند كه تغييرات زياد خصوصيات 
خشك استراليا و جنوب آفريقا حاصل تغييرات زياد در ميزان بارش موثر مي باشد كه خود معلول ورژيم جريان در رودخانه هاي 

عالوه بر آن باالبودن مقدار دبي هاي ويژه متوسط ساالنه در . نسبت باالي تبخير و تعرق است كه مختص اين دو قاره مي باشد 
 واقعيت باشد كه در  اين مناطق اغلب جريانها در ماههاي سرد رودخانه هاي در نواحي خشك شرق مديترانه ممكن است به علت اين

آمريكاي شمالي جريانها به  سال اتفاق مي افتد زماني كه تبخير و تعرق كم است در حالي كه درمناطق خشك استراليا، جنوب آفريقا و
 تابستان بوقوع مي پيوندد در اثر تبخير و ميزان كمتري به فصل وابسته بوده و در نتيجه  بخشي از رواناب در جريانهايي كه در فصل

همچنين همانطوي كه قبال اشاره شد اين رودخانه ها در مسير خود دچار نوسانات زيادي مي شوند به طوري . تعرق از دست مي رود 
يين دست كاسته كه بدون توجه به منشأ توليد سيالب، معموالً در رودخانه هاي مناطق خشك از حجم جريان در حين عبور به طرف پا
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

   همايش مليپنجمين
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
و يا اينكه ممكن است در پائين . مي شود كه يا به علت تبخير بوده است يا به علت هدر رفت و نفوذ عمقي در سر راه آبراهه مي باشد

 .دست شاخه فرعي به آنها اضافه يا از آنها خارج مي شود

يان در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب با مناطق با توجه به نتايج اخذ شده در اين تحقيق  كه به صورت كمي به تفاوت رژيم جر
خشك و نيمه خشك ايران و مقايسه آن با چند كشور ديگر مي پردازد، لزوم توجه به كاربرد مدل هاي برآورد دبي ضروري به نظر مي 

شك و نيمه خشك چراكه اكثر اين مدل ها براي مناطق مرطوب و نيمه مرطوب طراحي شده اند و ما به غلط آن را به مناطق خ. رسد
و اين لزوم تحقيق و . قطعا اعمال اين مدل ها در مناطق خشك و نيمه خشك نتايج مطلوبي را در پي نخواهد داشت. بسط مي دهيم

بويژه در كشور ايران كه بخش اعظم كشور جز مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد اين . بررسي بيشتر در مناطق خشك را مي طلبد 
بدين منظور بايد تحقيق و بررسي بيشتري در رابطه با شناخت رفتار جريان ها در مناطق مختلف اقليمي . شدامر ضروري تر مي با

 .كشور انجام شود و مدل هاي مفهومي در اين خصوص ارائه شود

  نتيجه گيري

ك و نيمه خشك كه بسيار به طور كلي رژيم جريان در مناطق مختلف تابعي از اقليم منطقه بوده و اقليم منطقه بويژه در مناطق خش
همانطور كه در اين تحقيق نشان داده شد رژيم . متغيير و غير قابل پيش بيني مي باشد نقش موثري بر روي تشكيل سيالب ها دارد

ار متاثر از شرايط اقليمي منطقه بوده كه شناخت ويژگي هاي منطقه و اقليم آن در شناخت نوع رژيم يهاي مختلف  جريان در ايران بس
جريان در مناطق خشك بسيار موثر بود به طوري كه در مناطق خشك  و نيمه خشك دبي پيك به دبي ميانگين در دوره بازگشت هاي 

  .مه مرطوب نشان مي دادي نسبت به مناطق مرطوب  و نيمختلف ارقام باالتر
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