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تعیین زمان بارندگی پیشین مؤثر بر دبی خروجی حوزه آبخیز مرتعی تنگراه

2صادقی.ر.ح.سو1رزاقیان. ه

دهیچک
يمحتوا. ونددیپیوقوع مد بهیشدياز رگبارهایناشیان سطحیها غالباً در اثر جرالبی، سیدر مناطق مرتع

يهامدل. داردیحاصل از بارندگیسطحروانابجه یو در نتيریپذزان نفوذیميرویمیر مستقیخاك تأثیرطوبت
يهان مطالعه مدلیدر ا. باشندیز میآبخيهاحوزهحاکم بر يندهایمطالعه فرآيبرايابزاري قویکیدرولوژیه

ت دسر وابسته بهیبا متغروانابجاد یمستقل مؤثر بر ايرهایاز متغین برخیارتباط بي، از برقراریونیرگرس
يهاسالیروزانه طیو دبین مطالعه، آمار مربوط به بارندگیاستفاده شده در ايسازند مدلیدر فرآ. اندآمده

ک و با ینامیديسازسپس با استفاده از مفهوم مدل. دیز گردیش و آنالی، پااليآورجمع1379تا 1353
ه و یبا تجز. دیمناسب گرديهااستخراج مدله ویمبادرت به تهSPSS 11.5و 2003Excelيآماريافزارهانرم
روز واقعه یبر دبین روز بارندگین و مؤثرتریشیمؤثر پیبارندگيدست آمده، تعداد روزهاج بهیل نتایتحل

ن بر یشیپيروز واقعه و روزهايهادار بارشیدست آمده داللت بر تاثیر متفاوت و معنج بهینتا. دیمشخص گرد
ن نشان یچنج همینتا. مختلف داشته استيهاماهیتنگراه، طیز مرتعیاقعه در حوزه آبخروز وروانابد یتول

دار داشته که با یر معنیتنگراه تأثیز مرتعیحوزه آبخیدبيش رویروز پ3ها بارندگی تنها تا داد که در اکثر ماه
- روز واقعه همیدبيش رویوز پپنج ریر بارندگیبر تأثیمبنروانابمعمول برآورد يهاوهیر شیدات سایتأک

مناطق مختلف با توجه به ين برایشیموثر پیق تعداد روز بارندگین دقییق فعلی، تعیرو تحقنیاز ا. نداردیخوان
. نمایدز را تأکید مییحوزه آبخیخروجیموثر بر دبیو مکانیرات زمانییتغ

تنگراهیز مرتعی، حوزه آبخبروانادینامیک يسازن، مدلیشیپیبارندگ: يدیکليهاواژه

مقدمه
صـورت  در سرتاسر جهان بهيادیمطالعات ز

يروروانـاب ل یبـه تشـک  یا محاسـبات یـ یتجرب

و یشــگاهیآزمايهــااسیــســطح خــاك در مق
ــیطب ــهیع ــدپرداخت و16، 9، 8، 7، 5، 3، 1(ان
دهنـد کـه   یوضوح نشـان مـ  ن مطالعات بهیا. )25

: مربی دانشگاه پیام نور و دانشجوي دکتراي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري نویسنده مسوول-1
(hrazzaghian@yahoo.com)

یت مدرساستاد دانشگاه ترب- 2
4/4/91: تاریخ پذیرش19/6/90:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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زان یـ ميرویمیمستقریخاك تأثیرطوبتيمحتوا
حاصـل از  یسـطح روانـاب جه ینتو در يرینفوذپذ
شدت یکه در صورت فزونيدارد،  به نحویبارندگ
شروع روانابجریان ت نفوذ خاك، یبر ظرفیبارندگ

غالباً در اثر البی، سیمرتعدر مناطق ). 5(شود یم
وقوع بهدیشدياز رگبارهایو ناشیان سطحیجر

يرقشریز(ها روانابر انواع یساو) 24(وندد یپیم
). 3(کنند یفا نمیرا اينقش محور)ینیرزمیو ز

ز یـ حوزه آبخیکیدرولوژیهيهاپاسخیلذا بررس
ز پـراکنش  یـ اد و نیـ ت زیل حساسـ یدلبهیمرتع

خشک مهیآنها در مناطق خشک و نيار باالیبس
آب، یکیدرولوژیـ ح هیت صـح یریمنظـور مـد  به

از . باشـد یت میحائز اهمیاهیخاك و پوشش گ
ابـزاري مناسـب   یکیدرولوژیـ هيهامدلیطرف

يهـا حـوزه حـاکم بـر   يندهایجهت مطالعه فرآ
و لذا کاربرد آنهـا  ) 25(شوند یز محسوب میآبخ

ز همـواره  یـ ط حاکم بر حوزه آبخیل شرایدر تحل
از یعیمطالعات وسـ .د قرار گرفته استیمورد تأک

توسط دانشـمندان  يسازمتفاوت مدليندهایفرآ
ه یـ از آنهـا بـر پا  یمختلف ارائه شده است که بعض

ينـدها ین با فرآیشیپین شاخص بارندگیروابط ب
رو نیـ از ا). 4(باشـد  یمـ روانـاب ل بارش بـه  یتبد

دار یر معنـ ین به واسطه تأثیشیپیشاخص بارندگ
،  يریزان نفوپذیخاك و میکیدرولوژیگروه هيرو
، 4، 2(ز مؤثّر است یآبخاز حوزهیخروجرواناببر 
و 24، 23، 22، 18، 16، 13، 12، 11، 8، 7، 6، 5

، 2، پارامتریـک 1هـاي رگرسـیونی  مدلانواع).27
هـاي  براي تحلیـل فرآینـد  4و احتمالی3دینامیک

ــ  ــدرولوژیکی تهی ــدههی ــده ش ــه ). 19(ان اگرچ
هـا  مـدل يطبقـه بنـد  يبرايبسیاريروش ها

يتقسـیم بنـد  لیکن بیشـتر منـابع  . وجود دارد
و 15، 12، 10، 8، 6(انـد مذکور را ارائـه نمـوده  

ــه   ).19 ــز تهی ــه حاضــر نی ــه در مقال از آنجــا ک
مورد توجه بوده این سـبک  یرگرسیونيهامدل
یونیرگرسيهامدل.استفاده گردیديبندطبقه

ــرار ــياز برق ــاط ب ــایاز متغین برخــیارتب يره
وابسـته  ر یـ بـا متغ روانابجاد یمستقل مؤثّر بر ا

ــاب( ــه) روان ــدهب ــددســت آم ــامــدل).5(ان يه
یصورت کلّک وابسته به زمان نبوده و بهیپارامتر

مـوثر بـر   يرهایمتغ، براساس رواناباز ینیتخم
ط خـاص ارائـه   یدر شراخروجی از حوزهرواناب

ک کــه بــه آنهــا یــنامیديهــامــدل. دهنــدیمــ
6دارا حافظـه یو 5ا، وابسته به زمانیپويهامدل

هستند که پارامتر زمان ییهاند؛ مدلیگویز مین
ک یـ ر هر یل کرده و تأثیمدل را دخیدر خروج

براساس زمان وقـوع را  روانابد یاز عوامل در تول
ت مقوله احتمال تنهـا در  یدر نها. دهدینشان م

قـرار  مـورد توجـه  دقّـت  بـه یاحتمـال يهامدل
ه یند تهیمشکالت خاص در فرآبا وجودگرفته و 

ــآ 19(برخــوردار هســتند ینهــا از ارزش خاص.(
ل انعکـاس پاسـخ   یدلا بهیپويهااستفاده از مدل

ط یق لحاظ شرایز از طریحوزه آبخیکیدرولوژیه
ت یرین حاکم بر سامانه مورد مطالعه در مدیشیپ

منابع و اهمیت هر یک از اجزاي معادلـه بـیالن   
هـاي هیـدرولوژیکی   آبی در دقّت و کارآیی مدل

داشته و اسـتفاده از آنهـا در   ياژهیارزش و) 10(
همـین  بـه .ر اسـت یط اجتنـاب ناپـذ  یشرایبرخ

هـاي  منظور در تحقیق حاضـر ترکیبـی از مـدل   
در .رگرسیونی و پویا مورد استفاده قـرار گرفـت  

از ین خاك ناشیشین راستا لحاظ رطوبت پیهم
1- Regression models 2- Parametric models 3- Dynamic models
4- Probabilistic models 5- Time variant models 6- Memory models
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واسـطه نقـش   قبـل بـه  يوقوع بارش در روزهـا 
ز یـ حوزه آبخین خروجییتبکننده آن درکنترل

، 13، 11، 8، 1(ار مهم بوده یبسرواناببه شکل 
ــه) 27و 23، 22، 20، 16 ــام  و زمین ــاز انج س

هـاي مختلـف   در زمینهیار متنوعیمطالعات بس
.شده است

ــا )6(در ایــن خصــوص دوگ و همکــاران ب
شــامل یمــیاز عوامــل اقلیبعضــيریکــارگبــه

ک یـ خـاك بـه ارائـه    ر و رطوبت ی، تبخیبارندگ
ن یسـاده جهـت تخمـ   یرگرسـیون یاضیمدل ر
یمدت بارندگیر طوالنییبه تغروانابت یحساس

م یافتنــد کــه در اقــالیشــان دریا. اقــدام نمودنــد
یاز مقـدار بارنـدگ  یتـابع روانـاب معتدله مقدار 

النـگ و  . ل اسـت یر پتانسـ یـ مدت و تبخیطوالن
ــاران ــوزه آبخ )9(همکـ ــه حـ ــا مطالعـ ــبـ ز یـ

عـدم  یابیـ افتند که ارزین دریفلسط1نیل زناها
یخیع تاریز و وقایات حوزه آبخیت خصوصیقطع

ار مهــم بــوده و تلفــات یدر منــاطق خشــک بســ
ار یهـا بسـ  ها و کانـال ر رودخانهیدر مسیبارندگ

الب یسـ يداریـ ند پدیدر فرآیتر از تلفات آبکم
نـگ و همکـاران  یرین. ز اسـت یدر سطح کل آبخ

2لزیهیز الکیدر حوزه آبخيامطالعهیط)15(

ر ییـ ر تغیافتند که تأثیکا دریزونا امریالت آریدر ا
ک یـ یهاي بارندگی و پوشش گیاهی، طـ مؤلّفه

ش خاك یو فرساروانابد یبر تولیدوره مطالعات
نیـز بـا اسـتفاده از    )26(یالگیز. دار استیمعن

ــه ایــپويســازمــدل ــا ب د کــه یجــه رســین نتی
یسـطح روانـاب بـاالتر،  بـا شـدت   يهایبارندگ

ه آبدار خـاك  یع الیواسطه اشباع سربهيترشیب
جه گرفت که یشان نتین ایچنهم. کنندیجاد میا

صـورت  عـت بـه  یدر طبیسطحروانابچه چنان
جاد یل ایدلابد، مدت زمان تا اوج بهیادامه یخط

. تـــر خواهـــد شـــدن، کوتـــاهیشـــیرطوبـــت پ
و یندگآمار باریبا بررس) 17(ان یچنین رزاقهم
مختلـف حـوزه   يحـوزه هـا  ریدر زیخروجیدب

یو زمــانیع مکــانیــتوزرود اثــرز گرگــانیــآبخ
ــدگ ــيرویبارن ــحــوزه آبخیخروجــیدب ز را ی

و یع زمانیشان نشان داد که توزیا. نمودیبررس
ـ یـ در میبارندگیمکان حـوزه  یخروجـ یزان دب

ق یـ دقیبررسـ . داشـته اسـت  يدارینقش معنـ 
قـات مـرتبط بـا    یکـه تحق دهد یسوابق نشان م

در روانـاب -ک بـارش یـ نامیديسازمدلمبحث 
ن خـاك و نقـش   یشـ یتعامل با مقدار رطوبـت پ 

ار محدود بوده و همـواره  یآن بسیکنندگکنترل
گونـه  شـده بـدون هـر   نیـی ش تعیاز پيارهایمع
. مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  یمنطقیابیارز

نقـش  از این رو تحقیق حاضر با هـدف ارزیـابی   
هـاي چنـد   رطوبت پیشین خاك ناشی از بـارش 

داد دبی روز واقعه در حوزه آبخیز روز قبل از رخ
دلیـل موجودیـت داده و انجـام    مرتعی تنگراه به

دد   تحقیقات پیشین و نیز وقوع سـیل  هـاي متعـ
نظر قرار گرفتـه  هاي اخیر مد خصوصاً طی سال

.است

هامواد و روش
ــراه   ــز تنگ ــوزه آبخی ــاحت ح ــا مس 1791ب

رود، هاي رودخانه گرگانحوزهکیلومترمربع از زیر
در شرق شهرستان کالله و استان گلستان قـرار  

هـاي شـمالی   این حـوزه آبخیـز در دامنـه   . دارد
هاي البرز شرقی و بین طول جغرافیایی کوهرشته

1- Nahal Zin 2- Lucky Hills
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شرقی و عرض جغرافیـایی   56°26و  44°55ََ
پوشــش . ر داردشــمالی قــرا37°56و  47°36َََ

مرتعی و ابزار امرار ًگیاهی منطقه مورد نظر غالبا
گونـه  . باشـد این ناحیه مـی دامدار معاش مردم 

40تـا  30بوده کـه  1غالب مرتعی منطقه درمنه
عالوه . دهدخود اختصاص میدرصد پوشش را به

ــاهی      ــپ گی ــذکور، تی ــی م ــش مرتع ــر پوش ب
. خـورد چشـم مـی  ها بهممرز نیز در دامنه-بلوط

میلیمتـر  710متوسط بارندگی سـاالنه منطقـه   
باشد و رژیم بارندگی آن نیز از شرق به غرب، می

از لحـاظ  . کندبارانی تا بارانی تغییر می-از برفی
طبقات شیب اکثـر اراضـی حـوزه داراي شـیب     

زیاد و زمان تمرکز حوزه براسـاس رابطـه   ًنسبتا
قـه  منطموقعیـت . باشدساعت می9/4کالیفرنیا 

نشان داده شـده اسـت   1در شکل مورد مطالعه 
)28.(

هاي منظور انجام تحقیق حاضر، کلیه دادهبه
مورد نیاز براي مشخص نمودن بارندگی پیشین 

هاي بارندگی ایستگاهشامل آمار روزانهمؤثر،
و تنگراه از دشتخان، رباط قره بیل، چشمه

ه دبی ایستگاهمچنین آمار واداره هواشناسی 
، از مرکز تحقیقات )1شکل (هیدرومتري تنگراه 

منابع آب کشور تهیه و پس از ویرایش، به 
EXCELافزاري محیط نرم وارد و 2003

هاي اولیه در رابطه با اصالح، تکمیل و پاالیش
سال 26طول دوره آماري بازسازي آمار براي

سپس پردازش . انجام شد) 1379تا 1353(
افزارها در نرمآماري الزم روي داده

EXCEL سازي در و مراحل مختلف مدل2003
SPSSافزارنرم در این . صورت پذیرفت11.5
هاي بارندگی افزار، براي تعیین تعداد روزنرم

مؤثّر پیشین روي دبی خروجی از رگرسیون چند 
دلیل امکان ورود به2و روش پیشروهمتغیر

سازيتدریجی بارش روزهاي قبل در مدل
براي شروع تجزیه و ). 19(استفاده شده است 

تحلیل آماري اطالعات بارندگی روزانه و بارندگی 
هاي روز قبل و دبی روزانه در ستون7تا 

صورت تأخیري وارد گردیده و جداگانه به
ها هاي رگرسیونی بین این ستون دادهتحلیل

در هر مرحله با استفاده از . صورت پذیرفت
و 4، خطاي نسبی3ریب تبیینهاي کمی ضمعیار

و تعداد روز بهترین مدل5داريسطح معنی
بارندگی پیشین مؤثّر بر دبی روزانه مشخص 

جهت بررسی 1هرابط). 20و 19، 17(گردید 
.ها استفاده شددقت تخمین و تأیید مدل

)1(
100 

Qo

QeQoRE

مقدار دبی Qoخطاي نسبی،REکه در آن 
در .باشدمیمقدار دبی تخمینیQe، ايمشاهده

یابی به این هدف، کلیه منظور دستنهایت به
هاي مختلف سال هاي تحلیلی براي ماهفرآیند

استفاده از مقادیر ضریب همبستگی استاندارد
سپس ارزش جزئی . طور جداگانه انجام گردیدبه

روز مورد نظر باهر یک از روزهاي بارندگی بر دبی
به این نحو که هر چه میزان . شده بتا برآورد شد

گر میزان تأثیر و تر باشد، نشانضریب بتا بیش
تر بارندگی روز مورد نظر در دبی مشارکت بیش
جهت نیل به این هدف . استروز واقعه بوده

مقادیر ضرایب بتا مربوط به هر روز مورد مقایسه 
هر روز تعیین قرار گرفت و میزان مشارکت

).17(گردید 

1- Artimisia herb alba 2- Forward 3- Coefficient of determination
4- Relative error 5- Significant level
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و بحث نتایج
هاي آماري براساس روش کلیه تجزیه و تحلیل

کار ارایه شده در بخش قبل انجام و نتایج مربوطه 
ترین روابط سپس مناسب.در هر ماه تهیه شد

هاي ضریب تبیین، خطاي نسبی وبراساس شاخص
انتخاب و متعاقباً صد داري پنج درسطح معنی

مؤثّرترین روز بارندگی پیشین و تعداد روز بارندگی 
دست آمده و پیشین مؤثّر با توجه به ضرایب بتاي به

1در جدول . در مـعادالت نهـایی تعیین گردید
روابط با باالترین ضریب تبیین به همراه جزئیات 

دبی Qدر روابط مذکور . مربوطه ارائه شده است
بارش به Pمورد نظر به مترمکعب بر ثانیه، روز

) t-n...),3,2,1 =nو tهايزیرنویسمتر ومیلی
. گر روز واقعه و روزهاي پیشین استترتیب نمایانبه

نیز مقدار ضریب بتا مربوط به روزهاي 2جدول 
بارندگی پیشین مؤثّر به همراه درصد مشارکت هر 

هاي اقعه در ماهیک از روزها در میزان دبی روز و
. دهدمختلف را نشان می

َ
26ْ

56

خانچشمه

:راهنما

N
1:450000

▲سنجی  بارانایستگاه 
هیدرومتري  ایستگاه 

ََ47ْْ36

َ
44ْ

55
َ56ْْْ37

آبادتیل

بیلرباط قره
تنگراه

دشت

).28(موقعیت حوزه آبخیز مرتعی تنگراه در استان گلستان و ایران - 1شکل 
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در حوزه آبخیز مرتعی تنگراهرواناب-هاي رگرسیونی بارشمدل- 1جدول 

ید آگونه که از سوابق تحقیق بر میهمان
مطالعات زیادي در رابطه با موضوع تحقیق انجام 
نشده است و لذا امکان مقایسه کامل نتایج به 
. دست آمده پژوهش با تحقیقات قبلی مهیا نگردید
. با این وجود موارد قابل مقایسه در ذیل آمده است

شود که دست آمده مشخص میاز بررسی نتایج به
دگی پیشین هاي مختلف تعداد روزهاي بارندر ماه

مؤثر بر دبی روز واقعه متفاوت بوده و از بارندگی 
روز پیش در 6ماه تا بارندگی روز واقعه در اسفند

گر این موضوع نمایان. کندفروردین ماه تغییر می
و دبی خروجی از رواناباختالف در روند تولید 

حوزه آبخیز مرتعی مورد مطالعه طی فصول و 
تأثیر سایر عوامل دخیل هاي مختلف ناشی از ماه

هاي باشد که با یافتهدر چرخه هیدرولوژیک می
سینگ در راستاي تغییرپذیري متغیرهاي مؤثر بر 

از ). 24(خوانی دارد فرآیندهاي هیدرولوژیک هم
دست آمده، معادالت مربوط به هاي بهمیان مدل

ترین ضریب هاي بهمن و اسفند داراي کمماه

ن بارندگی روز واقعه در چنیهم. همبستگی است
هشت ماه فروردین، اردیبهشت، تیر، شهریور، مهر، 
آبان، آذر و اسفند و بارندگی یک روز پیش در سه 

ترین تأثیر و ماه خرداد، مرداد و دي ماه بیش
مشارکت در دبی خروجی از حوزه آبخیز مورد 

هر چند در سه ماه اخیر نیز . مطالعه را داشته است
روز واقعه از درصد مشارکت باالیی میزان بارندگی 

در دبی خروجی حوزه برخوردار است که علت آن 
در دو ماه خرداد و مرداد، نوع الگوهاي بارشی است 

هاي فصل گرم از نوع همرفتی و که اکثر بارش
در مورد دي ماه نیز مشخصا ). 14(باشد شدید می

معلوم است که تفاوت زیادي بین تاثیر بارندگی روز 
آور یافته شگفت. ه و روز قبل از آن وجود نداردواقع

به دست آمده تحقیق حاضر، با تأکیدات سایر 
و متکی بر بارش روانابهاي معمول برآورد شیوه

خوانی نداشته هم) 22و 11، 4، 2(پنج روز پیشین 
. است

ضریبمعادلهماه
تبیین

سطح
داريمعنی

خطاي
(%)نسبی

9830490043005800410049008401130فروردین 765431 /p/p/p/p/p/p/p/Q ttttttt  156/0211/06/94
61413002030اردیبهشت 1 /p/p/Q tt  035/0142/03/146

3110300300410059007900610خرداد 54321 /p/p/p/p/p/p/Q tttttt  134/0145/09/160
54500130016002800430تیر 321 /p/p/p/p/Q tttt  134/0262/05/197

383000800240مرداد 4 /p/p/Q tt  058/0231/01/232
19600080020012001900260شهریور 4321 /p/p/p/p/p/Q ttttt  223/0255/00/130

186004200370051006200880مهر 4321 /p/p/p/p/p/Q ttttt  096/0204/07/406
391001300190آبان 2 /p/p/Q tt  019/0114/1/204
3710006000500060008001100240آذر 64321 /p/p/p/p/p/p/Q tttttt  163/0331/002/69
5080007001001600160دي 321 /p/p/P/p/Q tttt  064/0149/071/91

.امکان تهیه رابطه فراهم نشدبهمن
32520340اسفند /p/Q t 011/0106/010/127
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هاي مختلف دبی روز واقعه حوزه در ماهمقدار ضریب همبستگی استاندارد بتا و سهم نسبی روزهاي قبل در تبیین - 2جدول
مؤثرترینماه

روز
تعداد روز 
بارندگی

پیشین مؤثر

)t-n(روزهاي بارندگی پیشین مؤثر 
t1-t2-t3-t4-t5-t6-t7-t

6روز واقعهفروردین
092/0**083/0*110/0**078/0*092/0**-158/0**211/0**ضریب بتا

2/115/930/13102/11-6/252/19درصد مشارکت

------091/0*142/0**ضریب بتا1روز واقعهاردیبهشت
------6139درصد مشارکت

یک روز خرداد
--073/0*073/0*096/0**142/0**187/0**145/0**ضریب بتا5قبل

--3/201/268/194/132/102/10درصد مشارکت

3روز واقعهتیر
----074/0*092/0**169/0**262/0**ضریب بتا

----9/433/284/154/12درصد مشارکت

یک روز مرداد
-----077/0*231/0**-ضریب بتا2قبل

-----7525-درصد مشارکت

4روز واقعهشهریور
---080/0*191/0**119/0**181/0**255/0**ضریب بتا

---9/30224/141/236/9درصد مشارکت

---098/0**086/0*119/0**144/0**204/0**ضریب بتا4روز واقعهمهر
---3/3111/2230/182/131/15درصد مشارکت

1روز واقعهآبان
------078/0*114/0**ضریب بتا

------4/596/40درصد مشارکت

-820/0*-067/0*078/0*109/0**142/0**331/0**ضریب بتا5روز واقعهآذر
-10-9/406/175/136/93/8درصد مشارکت

یک روز دي
----069/0*095/0**155/0**149/0**ضریب بتا3قبل

----8/311/333/208/14درصد مشارکت

د مدل فاقبهمن
قابل قبول

فاقد مدل قابل 
قبول

--------ضریب بتا
--------درصد مشارکت

-------106/0**ضریب بتاروز مؤثر بدونروز واقعهاسفند
-------100درصد مشارکت

. باشنددرصد می1و 5به ترتیب معنی داري در سطوح : **و*

که با نتایج پیاسی و نیز صادقی و حال آن
همکاران، مبنی بر دستیابی به تعداد روزهاي 

هاي و رسوب در حوزهروانابمتفاوت مؤثر بر تولید 
آبخیز مورد مطالعه در کشور هندوستان و ایران 

دار علت تأثیر معنی). 19و 16(مطابقت دارد 
را روزهاي محدود پیشین بر خروجی حوزه آبخیز 

توان به پو شش گیاهی کم، شیب نسبتاً زیاد و می
حوزه آبخیز مرتعی ) ساعت9/4(زمان تمرکز کوتاه 

که توانایی نگهداشت و ) 28(تنگراه نسبت داد 
هاي کم ضخامت میزان نفوذ آب به داخل الیه

ساز خاك ناحیه مورد نظر را کاهش داده و زمینه
از .تخلیه سریع محتوي رطوبتی خاك بوده است

دار منطقه تحت پوشش ایستگاه طرفی نقش معنی
هاي مختلف درصد طی ماه44/35مذکور تا حد 

از بین نتایج ). 17(مورد تایید قرار گرفته است 
دست آمده تأثیرپذیري دبی خروجی حوزه آبخیز به
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ترتیب روردین و خرداد از بارندگی بههاي فدر ماه
باشد که این جه میهفت و پنج روز پیش قابل تو

چنین وجود فصل موضوع به علت ذوب برف، هم
هاي گیاهی مرتعی در فصل بهار بوده رشد پوشش

که در نهایت افزایش زمان تداوم و زمان پایه 
ها را به همراه هیدروگراف سیل منطقه در این ماه

چنین پایین بودن مقادیر ضریب هم. دارد
هاي اردیبهشت، مرداد و آبان را همبستگی در ماه

خشک منطقه و علت اقلیم نیمهتوان بهمی
اکوسیستم شکننده ناشی از برخورد دو پدیده 

اي و لغزش اقلیمی کامالً متفاوت کم فشار مدیترانه
هاي هواي سرد شمالی روي دریاي مازندران توده

هاي سابقه وقوع سیل، بارندگیکه) 14(دانست 
شدید و ضریب تغییرات فاحش بارندگـی در این 

: شاید بتوان گفت. باشدها مؤید این واقعیـت میماه
عدم تأثیرگذاري بارندگی روزهاي پیشین در دو 
ماه بهمن و اسفند نیز به علت پایین بودن متوسط 

زدگی خاك منطقه درجه حرارت و بارش برف و یخ
این موضوع در تحقیقات آیزن و همکاران بوده که

مبنی بر اهمیت دماي هوا در ایجاد رواناب حاصل 
از ذوب برف و یخ در فصول سرد سال نیز مورد 

همبستگی پایین میان ). 1(تاکید قرار گرفته است 
مقادیر بارندگی و دبی خروجی از حوزه آبخیز در 

هاي بهمن و اسفند به دلیل ثبت بارش برفماه
هاي هیدرومتري و عنوان بارندگی در ایستگاهبه

هواشناسی منطقه و عدم تبدیل آن به رواناب طی 
هاي مذکور و طبعاً مشارکت آنها در تولید دبی ماه
هاي صادقی هاي گرم سال بوده است که با یافتهماه

سازي بارش رواناب و همکاران و یثربی در مدل
از ). 29و 20(خوانی دارد حوزه آبخیز هراز هم

توان دست آمده از تحقیق حاضر مینتایج به
هاي روز واقعه و روزهاي بندي نمود که بارشجمع

هاي مختلف بر تولید پیشین با میزان مشارکت
رواناب روز واقعه در حوزه آبخیز مرتعی تنگراه با 

. داري متفاوت، مؤثر بوده استسطوح معنی
ر را چنین تعداد روز بارندگی پیشین مؤثهم

توان به یک عدد خاص منحصر نمود، بلکه نمی
هاي آبخیز مختلف و با تعیین دقیق آن براي حوزه

توجه به تغییرات مکانی و زمانی مؤثر این عامل بر 
ترتیب با به این. باشددبی خروجی از ضروریات می

عمل آمده، انجام تحقیقات بندي بهتوجه به جمع
ي آبخیز کشور هاتر در سایر سامانهگسترده

بندي نهایی در یابی به جمعمنظور دستبه
خصوص تعیین تعداد روزهاي موثر پیشین در 

.شوداي پیشنهاد میاي و منطقههاي ناحیهمقیاس
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Estimation the Effective Time of Antecedent Precipitation on Output
Discharge of Tangrah Pasture Watershed

H. Razaghian1 and S.H.R. Sadeghi2

Abstract
In the pastures, floods often happen due to surface runoff and violent storm. Initial soil
water content has a direct influence on the infiltration capacity and as result on surface
runoff. Hydrological models are strong instruments to investigate the main physical
processes involved in the watershed. In the present study regression models, obtained
from relationship between independent and dependent effective variables on runoff
production. Through modeling used in this study, the daily precipitation and water
discharge data for the period from 1974 to 2000 collected, refined and analyzed.
Subsequently the pertinent models were recognized with using the concept of dynamic
modeling statistical software's Excel 2003 & SPSS 11.5. The analysis of results showed
that the effective time of antecedent precipitation and the most effective daily
precipitation on daily discharge. The results indicated that the antecedent and daily
precipitation were affected on the daily discharge of Tangrah pasture watershed in
duration of different months significantly. It was also found out that the daily discharge
was affected by the precipitation occurred respectively before three days while this is
contrary to emphasizes of other common methods of estimate of runoff  that was based
on effect of precipitation of fifth previous days on daily discharge due to specific
governing conditions on study watershed. The present study emphasizes determination
of exact quantity of effective antecedent precipitation in different places attention to
effective spatial & temporal changes on output discharge of watershed.

Keywords: Antecedent precipitation, runoff dynamic modeling, Tangrah pasture
watershed
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