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چکیده
حوزههای آبخیز از یکسری دامنههای شیبدار تشکیل شده که رواناب سطحي و زیرسطحي آنها بهوسیله شبکه
آبراههها به خروجي حوضه منتقل ميشود .در حوضههای با دامنههای با نفوذپذیری باال و پوشش گیاهي مناسب ،مقدار
رواناب زیرسطحي از اهمیت باالتری برخوردار ميشود .در این تحقیق ،از یک مدل آزمایشگاهي بارانساز هیدرولوژیکي
به طول  0/32متر و عرض یک متر و عمق  1/91متر استفاده شد که مقادیر جریان سطحي و زیرسطحي بهوسیله دو
سرریز مختلف اندازهگیری شد .خاک تحت آزمایش از خاکهای انجیرستانهای شهر استهبان که از نوع ماسه لومدار
است انتخاب شد .آزمایشها تحت چهار زاویه شیب  ،1/0سه ،شش و نه درجه و تحت بارشهای  71/1 ،90/19و
 19/71میليمتر بر ساعت انجام گرفت .بر اساس نتایج ،تغییرات شیب صفحات از  1/0به سه درجه باعث کاهش 11
درصدی جریان زیرسطحي و افزایش  01تا  01درصدی جریان سطحي در بارشهای مختلف شد ولي از شیب سه به نه
درجه تأثیر محسوسي در دو جریان مشاهده نشد و در تغییرات شیب شش به نه درجه کاهش نه درصدی جریان
زیرسطحي و دو درصدی جریان سطحي مشاهده شد .افزایش شدت بارندگي باعث افزایش مقادیر هیدروگراف جریان
سطحي و زیرسطحي شد .نسبت جریان سطحي به زیرسطحي بهطور متوسط بین  1/1تا  07/1برابر جریان زیرسطحي
در سه بارش برای خاک ماسهای لومدار تغییر کرد .با افزایش شیب ،مقدار جریان سطحي بیشتر و نفوذ کمتر ميشود.
در این تحقیق ضمنا دو معادله رگرسیوني غیرخطي برای محاسبه ماکزیمم سطحي و زیرسطحي ارائه شد که تابعي از
طول ،شیب و شدت بارندگي دامنه ميباشد.
واژههای کلیدی :جریان سطحي ،جریان زیرسطحي ،خاک ماسهای لومدار ،شبکه آبراهه ،معادله رگرسیوني غیرخطي
مقدمه
بارندگي که بر روی سطح زمین ميبارد ،قسمتي از
آن نفوذ ميیابد و باعث ایجاد جریان زیرسطحي شده
و بقیه منجر به ایجاد رواناب سطحي ميشود .نفوذ یک
پدیده پیچیده است که بهعلت غیریکنواختي نوع خاک
و پوشش گیاهي در سطح حوضه تخمین دقیق رواناب
___________________________
* مسئول مکاتباتtooraj.sabzevari@gmail.com :

سطحي حوضه را مشکل ميسازد .یکي از مشکالت
هیدرولوژیستها در تخمین رواناب حوزههای آبخیز
تخمین درست بارش مازاد است که به نفوذ ارتباط
دارد .بیشتر مدلهای بارندگي رواناب از دقت مناسبي
برای پیشبیني رواناب برخوردار هستند به شرطي که
بارش مازاد بهعنوان ورودی مدل بهصورت دقیق به
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آنها داده شود .بهطور مثال ،مدلهای هیدروگراف
واحد لحظهای قابلیت تخمین رواناب سطحي و
زیرسطحي کل حوضه را دارا هستند و هیتوگراف
بارش مازاد ورودی این مدلها هستند ( Leeو ،Chang
2111؛  Sabzevariو همکاران2109 ،؛  Sabzevariو
.)2107 ،Noroozpour
محاسبه جریان سطحي حوزههای آبخیز برای
پیشبیني رواناب سطحي در محاسبه سیالب طراحي
کاربرد وسیعي دارد .میزان رواناب مستقیم حوضهها از
سه مولفه جریان سطحي ،جریان زیرسطحي و دبي
پایه تشکیل شده است .حوضههایي که دارای خاک
نفوذپذیر هستند و پوشش گیاهي بیشتری دارند،
ممکن است از جریان زیرسطحي بیشتری برخوردار
باشند و حتي ممکن است ،مقدار جریان زیرسطحي
تشکیل شده از مقدار جریان سطحي به وجود آمده
بیشتر باشد .تخمین جریان زیرسطحي دامنههای
حوزههای آبخیز به علت اینکه این جریان تابعي از
مشخصات خاک ،پوشش گیاهي ،رطوبت اولیه و مقدار
شدت نفوذ بارندگي به داخل خاک و عمق خاک
ميباشد از پیچیدگي خاصي برخوردار است.
انجام مطالعات آزمایشگاهي برای تخمین
هیدروگراف جریان زیرسطحي دامنهها از اهمیت
باالیي برخوردار است .با توجه به منطقه خشکي که
ایران در آن قرار دارد ،تخمین مقدار نفوذ رواناب ناشي
از بارندگيها در پیشبیني سرعت تغذیه منابع
زیرزمیني و برنامهریزی هدفمند برای بهرهبرداری از
آن از اهمیت بسزایي برخوردار ميباشد.
0
در زمینه نفوذ و جریان زیرسطحي  ،تحقیقات
وسیعي بهوسیله  Montgomery ،)2102( Bevenو
 Fiori ،)2112( Dietrichو همکاران ( )2111و
 Morbidelliو همکاران ( )2101انجام گرفته است .در
بسیاری از حوزههای آبخیز با پوشش گیاهي مناسب و
خاک نفوذپذیر مقدار نفوذ و تغذیه به آبخوان باال
ميباشد و جریان زیرسطحي از اهمیت باالیي برخوردار
است بهطوری که اگر سنگ بستر نزدیک سطح خاک
باشد ،رواناب زیرسطحي همراه رواناب سطحي وارد
نهرها ميشود .در حوضههای تپهای شیبدار مکانیسم
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اصلي رواناب از نوع داني -بالک ميباشد و جریان
سطحي در پاییندست دامنهها در نزدیکي نهرها
تشکیل ميشود و جریان زیرسطحي در کل دامنهها در
جریان است ( Dunneو 0311 ،Black؛ ،Dunne
0311؛  Eshlemanو همکاران0339 ،؛  Fujiedaو
همکاران .)0331 ،بحث جداسازی منطقه اشباع از
غیراشباع مسئله بسیاری مهمي است که تعیین
کننده میزان جریان سطحي و زیرسطحي دامنهها
ميباشد ( Freezeو 0313 ،Harlan؛ ،0310 ،Freeze
 0312aو 0321b؛  Sabzevariو همکاران2109 ،؛
 Sabzevariو همکاران.)2107 ،
در گذشته ،تحقیقات وسیعي بر روی تأثیر شیب
دامنهها بر جریان سطحي و نفوذ انجام شده است و
بعضي از نتایج با یکدیگر در یک راستا نبوده و متفاوت
هستند .لذا ،تحقیقات بیشتری را در این زمینه
ميطلبد )0330( Philip .یکسری معادالت ریاضي
برای پدیده نفوذ در دامنههای شیبدار ارائه نمود.
ایشان نشان داد که مقدار نفوذ با افزایش زاویه شیب
کاهش ميیابد.
 Sharpleyو  )0331( Williamsبه بررسي تأثیر
شیب دامنهها بر پارامتر نفوذ عدد منحني در مدل
نفوذ  SCSپرداختند و معادلهای برای تصحیح عدد
منحني در شیب ارائه دادند Morbidelli .و همکاران
( )2101در یک تحقیقي تأثیر شیب دامنههای حوضه
بر میزان دبي بیشینه جریان زیرسطحي مورد بررسي
قرار دادند .زوایه شیب دامنهها بین صفر تا  01درجه
در نظر گرفته شد .بر اساس نتایج مقدار بیشینه جریان
سطحي در زاویه یک درجه به بیشینه جریان
زیرسطحي در زاویه  01درجه حدود چهار است.
مهمترین اهداف این مقاله ،بررسي نسبت جریان
سطحي و زیرسطحي در یک رویداد بارندگي و ارتباط
آن با شدت بارندگي ،شیب و طول دامنه در حوزه
آبخیز شهر استهبان ،جداسازی جریان سطحي و
زیرسطحي از کل بارندگي ،بررسي تأثیر شیب بر
رواناب سطحي و زیرسطحي دامنههای حوزه آبخیز و
ارائه معادالتي که مقدار بیشینه جریان سطحي و
زیرسطحي را ارائه دهند ،ميباشد.
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مواد و روشها
در این تحقیق ،با استفاده از یک مدل آزمایشگاهي
بارانساز به تخمین هیدروگراف جریان سطحي و
زیرسطحي یک دامنه حوضه با شیبها و شدت
بارشهای متفاوت پرداخته شده است تا رابطه مطلوبي
بین شدت بارش و شیب دامنهها و هیدروگرافهای
جریان سطحي و زیرسطحي حاصل شود .چهار شیب
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 ،1/0سه ،شش و نه درجه با سه شدت بارندگي
بارشهای  71/1 ،90/19و  19/71میليمتر بر ساعت
در نظر گرفته شد .دستگاه بارانساز طراحي شده
قابلیت اندازهگیری جریان سطحي و زیرسطحي داخل
خاک را بهصورت جداگانه دارد .شکل  0نمایي کلي از
دستگاه بارانساز را نشان ميدهد.

شکل  -1نمایي کلي از دستگاه بارانساز هیدرولوژی (آزمایشگاه آب و هیدرولیک دانشگاه آزاد واحد استهبان)

دستگاه بارانساز مورد آزمایش دارای منبع تغذیه
آب ،پمپ آب ،دبيسنج جهت تنظیم مقدار شدت
بارش بیشینه  011میليمتر بر ساعت ،شیرآالت
تنظیم جریان آب ،نازلهای بارش ،محفظه خاک (با
قابلیت تنظیم بیشینه شیب  01درجه) ،پیزومترهای
سنجش ارتفاع آب درون خاک ،سیني جداکننده
جریان سطحي و زیرسطحي ،خروجيهای جریان
سطحي و زیرسطحي ،محفظههای مدرج برای سنجش
مقدار دبي خروجي ،مخازن جمعآوری رواناب و جریان
زیرسطحي خارج شده از دستگاه بوده و دستگاه با
خاک زمینهای کشاورزی انجیرستان شهر استهبان با
بافت ماسه لومدار با  11/1درصد ماسه 07/09 ،درصد
الی و  1/21درصد رس پر شد.
طول مخزن خاک  032و عرض آن 011
سانتيمتر و عمق خاک  91سانتيمتر بوده و یک الیه

زهکش شن در کف مخزن ریخته شد .ضریب هدایت
هیدرولیکي خاک در آزمایشگاه خاک  9/11سانتيمتر
بر ساعت و جریان سطحي و زیرسطحي بهوسیله دو
سرریز جداگانه اندازهگیری شد .شکل  ،9تصویر
شماتیک دستگاه بارانساز را نشان ميدهد.
برای شروع آزمایش ،ميباید میزان پاشش نازل-
های بارندگي واسنجي شده و شدت بارندگي دستگاه
بر اساس دبيسنج ورودی مشخص شود .جدول ،0
میزان دبي ورودی به دستگاه و میزان شدت بارش را
نشان ميدهد.
نتایج و بحث
تخمین رواناب سطحی :بهطور کلي مکانیسم رواناب
به دو صورت است .الف) مکانیسم هورتوني و ب)
مکانیسم داني بالک .در مکانیسم هورتوني سطح خاک

بررسي رواناب سطحي و زیرسطحي دامنههای حوزههای آبخیز با خاک ماسه لومي

از باال اشباع ميشود و جریان نفوذ کرده به خاک باعث
ایجاد جریان زیرسطحي ميشود .در این تحقیق
مکانیسم جریان نیز بهصورت هورتوني است ،چون
پروفیل رطوبتي خاک ابتدا کل عمق خاک را طي مي-
کند و بعد از اشباع شدن خاک جریان در جهت شیب

011/

به سمت خروجي دامنه در منطقه اشباع صورت مي-
گیرد .رواناب سطحي بر روی سطح خاک ایجاد
ميشود .شکلهای  7الي  ،1هیدروگرافهای سطحي
جریان را با تغییرات شیب تحت بارشهای مشابه را
نشان ميدهند.
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جدول  -1تعیین شدت بارندگي دستگاه براساس دبي ورودی
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شکل  -4تغییرات دبي جریان سطحي تحت شیبهای مختلف و بارش  90/19میليمتر بر ساعت
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شکل  -5تغییرات دبي جریان سطحي تحت شیبهای مختلف و بارش  71/1میليمتر بر ساعت

بر اساس نتایج ،دبي سطحي از شیب افقي به
شیب سه درجه بهطور متوسط بین  01تا  01درصد
افزایش نقطه ماکزیمم را به دنبال دارد .ولي تغییرات
دبي سطحي از شیب سه به شش درجه و نه درجه
بسیار کم ميباشد .هر چه مقدار شدت بارندگي بیشتر
شود ،مقدار دبي ماکزیمم سطحي افزایش ميیابد.

محاسبه هیدروگراف جریان زیرسطحی :تخمین
رواناب زیرسطحي در طبیعت کار سختي است و برای
این منظور اندازهگیری جریان زیرسطحي در طول یک
دامنه با ابعاد کم صورت ميگیرد .رواناب سطحي و
زیرسطحي با هم ترکیب ميشود و بهعنوان رواناب
مستقیم وارد رودخانه اصلي ميشود .جداسازی جریان
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سطحي از زیرسطحي همیشه یکي از رویاهای
هیدرولوژیستها ميباشد .برای جداسازی جریان
سطحي و زیرسطحي با فرض این که کل جریان
زیرسطحي وارد نهر شود ،بستگي به مقدار نفوذ و
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مقدار بارش مازاد دارد.
شکلهای  1الي  3مقایسه تغییرات بین
هیدروگرافهای زیرسطحي را با تغییرات شیب تحت
بارشهای مشابه را نشان ميدهند.
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شکل  -6تغییرات دبي جریان سطحي تحت شیبهای مختلف و بارش  19/71میليمتر بر ساعت
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شکل  -7تغییرات دبي جریان زیرسطحي تحت شیبهای مختلف و بارش  90/19میليمتر بر ساعت

بر اساس نتایج ،برای شدت بارندگي 90/19
میليمتر بر ساعت مقدار بیشینه زیرسطحي در تغییر
شیب از حالت افقي به زاویه سه تا نه درجه نصف مي-
شود .بیشینه زیرسطحي در سه زاویه سه ،شش و نه
درجه تقریبا یکسان است و تغییرات نامحسوسي
ندارند .برای شدت بارندگي  71/1و  19/71میليمتر
بر ساعت نیز شرایط جریان نیز به همین صورت است.

افزایش شدت بارندگي باعث تغییرات بیشینه جریان
زیرسطحي نشد.
جدول  ،2خالصه نتایج بهدست آمده از تحقیق را
نشان ميدهد .در این جدول ،مقادیر دبي بیشینه
سطحي ،بیشینه زیرسطحي و زمان غرقابي شدن
جریان 0سطحي و زیرسطحي ،زمان بیشینه سطحي و
Time of ponding
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زمان بیشینه زیرسطحي و نسبت جریان سطحي به

زیرسطحي را نشان ميدهد.
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بر اساس نتایج ،نسبت جریان سطحي به
زیرسطحي وقتي صفحه بهصورت شیبدار ميشود،
مقدار نسبت افزایش ميیابد .بهطور مثال در شدت
بارش  90/19مقدار این نسبت از  9/17به  1/99تا
 1/31افزایش یافته و دو برابر ميشود .در شدت
بارشهای دیگر نیز این نسبت در حالت شیبدار
صفحه دو برابر ميشود ،لذا ميتوان نتیجه گرفت که
در صفحات شیبدار نسبت جریان سطحي نسبت به
حالت افقي دو برابر است و این نشان ميدهد که در

زمینهای شیبدار جریان سطحي بیشتر و نفوذ کمتر
ميشود.
هر چه مقدار شدت بارش افزایش یابد نسبت
جریان سطحي به زیرسطحي نیز افزایش ميیابد و این
مقدار ثابت نميباشد .این قضیه به شدت بارش مازاد و
نفوذ بستگي دارد .نفوذ مکانیسم پیچیدهای است که
همیشه جوابهای جریان سطحي و زیرسطحي را
تحت تغییرات وسیعي قرار ميدهد.
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جدول  -2نتایج پاسخ جریان سطحي و زیرسطحي
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گرفته شد و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  01و
رگرسیون غیرخطي مقادیر ضرایب رگرسیون و ضرایب
همبستگي مطابق جدول  9محاسبه شد.
بر اساس نتایج ،ضرایب همبستگي تابع رگرسیون
غیرخطي نزدیک عدد یک بود که نتایج بسیار خوب و
مناسب بودند .بر اساس روابط محاسبه شده ،مقادیر
پاسخ جریان سطحي و زیرسطحي برای شدت بارش
 17/71بهصورت جدول  7محاسبه شد .مقدار خطای
متوسط تخمین جریان سطحي  1/1لیتر بر دقیقه و
خطای متوسط جریان زیرسطحي  7/9لیتر بر دقیقه و
خطای دبي سطحي به زیرسطحي برابر  1/1بود که
مقادیر مناسبي هستند.

رابطه بین شیب ،شدت بارندگی و پارامترهای
پاسخ دامنه :ارتباط بین پارامترهای پاسخ
هیدرولوژیکي دامنه مانند بیشینه جریان سطحي،
بیشینه جریان زیرسطحي ،نسبت جریان سطحي به
زیرسطحي با پارامترهایي مانند شیب و شدت بارندگي
مورد بررسي قرار گرفت .در این رابطه ،معادله بهکار
گرفته شده بهصورت بود.
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جدول  -3پارامترهای رگرسیون غیرخطي
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نتیجهگیری
در این تحقیق ،از یک مدل آزمایشگاهي بارانساز
استفاده شد .مقادیر هیدروگراف جریان سطحي،

ضرایب رگرسیون
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هیدروگراف جریان زیرسطحي تحت نفوذ دامنه به
ازای شیبهای مختلف و بارندگهای مختلف
اندازهگیری شدند .مهمترین نتایج حاصله عبارتند از:
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 هر چه.شش درجه و نه درجه بسیار کم بوده است
 مقدار دبي بیشینه،مقدار شدت بارندگي بیشتر شود
.سطحي افزایش ميیابد

 تغییرات دبي سطحي از شیب افقي به شیب سه-0
 درصد افزایش01  تا01 درجه بهطور متوسط بین
ميیابد ولي تغییرات دبي سطحي از شیب سه به

 بر اساس نتایج نسبت جریان سطحي به-9
زیرسطحي وقتي صفحه بهصورت شیبدار ميشود
 بهطور مثال در شدت.مقدار نسبت افزایش ميیابد
 تا1/99  به9/917  مقدار این نسبت از90/19 بارش
 در. یعني دو برابر ميشود، افزایش ميیابد1/31
شدت بارشهای دیگر نیز این نسبت در حالت
 لذا ميتوان نتیجه،شیبدار صفحه دو برابر ميشود
گرفت که در صفحات شیبدار نسبت جریان سطحي
.نسبت به حالت افقي دو برابر است
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 میليمتر برساعت17/71  تخمین پارامترهای پاسخ جریان سطحي و زیرسطحي برای شدت بارندگي-4 جدول

 مقدار بیشینه90/19  برای شدت بارندگي-2
زیرسطحي در تغییر شیب از حالت افقي به زاویه سه
 بیشینه زیرسطحي در سه.تا نه درجه نصف ميشود
 شش و نه درجه تقریبا یکسان است و،زاویه سه
 برای شدت بارندگي.تغییرات نامحسوسي ندارند
 نیز شرایط جریان نیز به همین صورت19/71  و71/1
 افزایش شدت بارندگي باعث تغییرات بیشینه.است
 بهطور کلي تغییر شیب باعث.جریان زیرسطحي نشد
.کاهش نفوذ و جریان زیرسطحي ميشود
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Abstract
Catchments consist of a series of sloping pervious overland whose surface and
subsurface runoffs are transmitted to their outlet through stream networks. In the
catchments with high perviousness and good vegetation cover, the amount of subsurface
gains more significance and it might have a considerable share in the direct runoff. In
this study, a hydrologic rainfall simulator model with the length of 1.92 meter and width
of one meter and depth of 0.35 meter has been used which its surface and subsurface
amount of flow have been measured by means of two different weirs. The texture of soil
in Estahban Watershed was loamy sand. The experiments were conducted under three
slope angles of 0.1, 3, 6 and 9 degrees and under rainfall intensity of 31.73, 47.6 and
63.46 millimeter per hours. Based on the results, the slope changes from 0.1 to 3
degrees resulted in 50 percent decrease in the subsurface flow and 10 to 15 percent
increase in the surface flow in different rainfalls, but, from the slope of 3 to 9 degrees,
no significant change was observed in the two flows and in the slope change from 6 to 9
percent of subsurface flow and 2 percent of surface flow, there was surface flow
observed. The increase in rainfall intensity causes rise in hydrograph amount of surface
and subsurface flow. The proportion of surface to subsurface flow changed on average
between 7.5 and 14.5 times the subsurface flow under three rainfalls for the loamy sand.
With the increase in slope, the surface flow amount increases and infiltration decreases.
In this study, two non-linear regression equations were presented for measuring surface
and subsurface peaks which is a function of length, slope and rainfall intensity of the
slope.
Key words: Catchment, Linear regression equation, Loamy sand soil, Stream network,
Subsurface flow, Surface flow
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