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 مقدمه
ایا و ضخیازن بی      ض یری؛ ضاائ  رسا  در رودکات 

طییار ع یی ر بیی  بییار رسییاب، تالی نیی ر در سییطح   

اا  آبخیر وابایی  اسی؛. در ضی یری؛ زیاضت      حاض 

ایا    اا  آبخیر، نناک؛ ضیران تیأثیر یلالیی؛   حاض 

ز آبخیردار  و ضی یریی، بیر بیار رسیاب، تالی نی ر ا     

ایا    ایا باییار الزم اسی؛. اسییراتژ      سطح حاضی  

آبخیردار  بیایر در ز ؛ حفاظ؛ کیاا در ضقابی    

آثار تخریب، قطرات باران، ایرایش تفاذ آ  در کاا، 

اا و ایرایش زبر   دات  ب بادبخای ن ب  پای ار  کاا

سطح کاا ب  ضنظار هیااش سیرع؛ آ  و اییرایش    

آ  اسی؛.  تفاذ آ  در کاا ب  ز ؛ِ تغذییا ضنیابت   

اای، ب  هیار گرییی     برا  رسی ن ب  ایر اا اف رو 

تاان در چ ار گرور اص ،  اا را ض، ناد  ایر رو   ض،

ع  یییات  ،بنیی   هییرد: ع  یییات بیالییا یک،   طبقیی 

، 9ضکاتیک،، ع  یات بیاضکاتیک، و ع  یات ض یریی، ]

بیی  ضنظییار ایییرایش  ع  یییات بیالییا یک، . [18، 12

 ایا  گییاا،   گاتی   پانش گییاا، از طرییخ هانی؛   

  ایا  ض یم   گییرد. از اییر ع  ییات    ضناسب اتةیام ضی،  

های؛  هیار  و   هار ، ت یال  ، ه  پان،تاان ب  بذر ض،

هیار   ع  یات ضکیاتیک، ضیااقل، بی     انارر هرد. تاار 

رود ه  ضائ ا تخریب ضنیابت آ  و کیاا حیاد و      ض،

سیرع؛   اور اتا، اس؛ و ضقاب   و هنیرل آن بایی  بی   

بر اثر تخریب زیاد اضکان ازیرا  سیایر   اتةام گیرد یا 

تیاان   اا  ض م ضی،  اا وزاد ت ارد. از ایر رو  رو 

ب  اح اث اتااع بن اا  اصالح، ناض  بن اا  تار  

چییر و بنی اا  کیاه،     سنا،، سنا، ضالت،، کاک 

بیاضکیاتیک، ت فیقی، از ع  ییات    ع  ییات  انارر هرد. 

 و بیالا یک، اسی؛. در اییر تیاع ع  ییات    ضکاتیک، 

اا  ضکیاتیک، باییر  ضناسیب بیرا  اسییقرار       رو 

اا   هنن . از ایر رو  اا  بیالا یک، یراام ض، رو 

بنی  ،   بنی  ، تیراس   تاان ب  ع  ییات باتکی؛   ض م ض،

 انارر هرد. 2و پییینر 1یارو

ایای، ازیرا    ع  یات ض یریی، ضل یاالً در عرصی   

ویژر تق؛  ناد ه  تق؛ سایر ع  یات اصالح، ب  ض،

یالیا یک، و بیاضکیاتیک، قیرار دارد ییا در     ع  یات ب

بیردار  اصیال،    اای، هی  بیا ضی یری؛ و ب یرر     عرص 

پیذیر اسی؛. از    رسی ن ب  اا اف تاسلا پای ار اضکیان 

اا  تلادل  تاان ب  قر  و طرح اا  ض م ض، ایر رو 

از تظیر ارینی ،   . [18، 12، 9دام و ضرتت انیارر هیرد ]  

را در   ارینی   ع  یات بیالا یک، و ضی یریی، ه ییریر  

تریر ضلایب  ع  یات آبخیردار  دارت ، اضا یک، از ض م

بَربادن ایر تاع ع  یات اس؛. بنیابرایر، بیا    اا زضان آن

بربادن اییر تیاع ع  ییات، الزم اسی؛      تاز  ب  زضان

 اا بررس، و ارزیاب، ناد. ضایقی؛ و ضیران تأثیر آن

در بررس، تقش ض یری؛ پانش گیاا، بر ضییران  

سطق، در حاضا ضلیرف و زوزی، هچییم    رواتا  

اسیان گ اییان ضایخص نی  هی  اکییالف رواتیا        

 1ایةادن ر در دو زیرحاضا ت ات  و ناا  در سطح 

دان ة آثار ضثبی؛ و بیارز    دار اس؛ و تاان درص  ضلن،

ه ّ، و هیف، قر  و ع  یات بیالیا یک، در حفاظی؛   

در تققیخ دیار، پانش ع ف، . [4آ  و کاا اس؛ ]

عاض ش هااش رواتا  و بیار رسیاب، در اثیر     ض ثرتریر

 .[5ایییرایش ضقیی ار تفاذپییذیر  تاییخیص دادر نیی  ]

ا چنیییر، در تلییییر ضنییاطخش دارا  پیاتاییی  بییرا    

آور  رواتا  ضاخص ن  ه  تاع پانش زضیر  ز ت

هن   ب  طیار    تقش ض  ، در تالی  رواتا  باز  ض،

                                                      
1. contour furrowing 

2. pitting 

http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?langId=en&articleId=1004718
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هنی  و   ه  پانش گیاا،، بر ضق ار آب، هی  تفیاذ ضی،   

نیاد اثیر    ق ار  ه  ب  رواتا  سیطق، تبی ی  ضی،   ض

در بررسی، تیأثیرات پانیش     [.6گیذارد ]  ضایقیم ض،

گیاا، و ن ت بار  بر بار رساب، تیر ضاخص نی   

ایا در   ه  پانش گیاا،، بار  و تیأثیرات ضیقابی  آن  

دار و  ح   رسا  و ا رری؛ ضااد ضغذ  تأثیر ضلن،

 .[17ض  ، دارت  ]

ات بیالا یک، و ض یریی، بررس، ضیران تأثیر ع  ی

ایا  آبخییر    بر ضق ار تالی  رسا  از سیطح حاضی   

رییر  و ضیی یری؛   یکی، از ضیاارد ض ییم بیرا  برتاضیی    

صقیحش ضراتت ب  ضنظار حفاظ؛ کاا و هنیرل رسا  

اس؛  ب  عبارت،، تفکیم ضیران تأثیرگذار  دو عاضی   

اتاات، یا ض یریی، و اق ی ، بر رو  بار ضل خ تالی   

ایا  آبخییر اسی؛. ضطاللیاتِ سیطح       حاض از سطح 

ا  اسی؛   اا  تققیقات، گایردر پالت بخا، از پرو ر

اا برا  ایرایش درا رواب  بییر یراینی اا     ه  از آن

نیاد   ای رولا یک،، اق ی ، و بیالا یک، اسیفادر ضی، 

[. در ضقیی ار تغییییر و تخریییب ضقییی  در ضقیییاس 15]

ایا     مز ات، ضطاللات در سطح پالت دربارة ضکاتیا

اا  گیاا، تان، از  رواتا ، یرسایش کاا و یلالی؛

 [.10، 1ت ای  ] ایر تغییرات اطالعات، یراام ض،

گریی  برا  ایر تققیخ تایان   اا  صارت بررس،

داد ضطاللات پیایر در زضینا تأثیر ع  یات بیالا یک، 

و ض یریی، بر ضق ار تالی  رسا  در ضقییاس حاضیا   

وییژر اقی اضات    یر عااضی  بی   تاات  تأثیر سیا  آبخیر ض،

ضکاتیک، را تیر ناض  ناد. عالور بر اییر، تیأثیر اییر    

کایم اییران تیا هنیان بی        ع  یات در ضنیاطخ تی ی   

صارت ضاخص، بیان تا ر اس؛. ا ف ایر تققییخ  

نی ر در   هارگیر  تیایل حاصی  از ضطاللیات اتةیام    ب 

اا برا  تلییر تیأثیر   ضقیاس پالت واقت در سطح داضن 

ع  یات بیالا یک، و قر  بر هنیرل و هیااش  کالص 

اا  ضنیاطخ   بار ضل خ رسا  تالی ن ر در سطح داضن 

کام ب  صارت ه ّ، اس؛. تیایل اییر تققییخ    تی  

کایم   تاات  برا  گایرة وسییل، از ضنیاطخ تی ی     ض،

 ایران تیر حاهم بان .

 شناسی روش

 منطقة تحقیق

حاضا زوز، هاکم در حاضا آبخیر نی ی  ض ی     

هی اضیر  زنا  گناباد  35ر  هاکم و در یاص ا تا

در اسییان کراسیان رضیا  واقیت نی ر و بخای، از       

حاضا آبخیر هیایر ت یم اسی؛. اییر حاضی  بییر       

نییرق، و  58˚36' 41"الیی،  58˚35' 37"اییا   طییال

ن ال، قرار  34˚ 05' 07"ال،  34˚04' 01"اا   عر 

دارد. حاضا زوز، از دو زیرحاضا ت اتی  و نیاا    

نی ر اسی؛. اییر دو زیرحاضی  از ایر تظیر        تاکی 

ات  و یقی  از تظیر ازیرا  ع  ییات آبخییردار        نبی 

اکیار ضااح؛  5/106تفاوت دارت . زیرحاضا ت ات  

دارد و اتیییااع ع  ییییات آبخییییردار  )ضکیییاتیک،،   

بیاضکییاتیک،، بیالییا یک، و ضیی یریی،( در آن اتةییام  

 اکیار ضایاح؛  6/110گریی  اس؛. زیرحاضا ناا  

و ایچ تاع ع  ییات آبخییردار  در آن صیارت     دارد

ع  یات بیالا یک، و ض یریی،  1تاریی  اس؛. ز ول 

)قر ( ازران ر در زیرحاضا ت اتا هاکم را تایان  

ضاقلی؛ زغراییای، حاضیا زوزی،    1دا . نک   ض،

 دا . هاکم را تاان ض،
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 اخکک ةنمون یات بیولوژیکی اجراشده در زیرحوضةنوع و مساحت عمل .1جدول 

 درص  ضااح؛ ضااح؛ )اکیار( تام ع  یات ردی 

 94/3 2/4 هار  بن   ا رار با ت ال باتک؛ 1

 100 5/106 هار  و بذرپان، ه   2

 100 5/106 قر  3

 

 
 مورد مطالعه ةموقعیت جغرافیایی منطق .1شکل 

 

 روش تحقیق
در ایر تققیخ تأثیر ع  یات بیالا یک، بر بار رساب، 

ایا    اا بیا اسییفادر از پیالت    طح داضن تالی ن ر از س

یرسایایی، ضایییقر در دو زیرحاضییا ت اتیی  و نییاا  

ایا    بررس، ن . با تاز  ب  اا اف اسییقرار حاضی   

ضیر و  1/22پالت با طال  9زوز،، در ار زیرحاض  

ایا  ی یر  و بییات، بی       ضیر و با دیاارر 83/1عر  

ار  ضیر در س  ضاقلی؛ اسیقرار یای؛. ساتی، 20ارتفاع 

ضییر ضکلیب    1پالت دارا  یم ضخیرن بیا گنةیایش    

نیاد و ا یا    اس؛ ه  در کروز،ش پیالت تلبیی  ضی،   

ناد )نیک    آور  ض، رواتا  سطح پالت در آن ز ت

ا  در تظر  اا در ار ضاقلی؛ ب  گات  (. اسیقرار پالت2

گریی  ن  ه  با ضاقلی؛ ضیناظر در زیرحاضیا دیایر   

بییارش ضنةیر بیی   تقریبیاً یکایان بانیین . پیس از ایر رگ    

رواتا ، ارتفاعش آ  داک  ضخرن برا  ضقاسبا حةیم  

نییاد و از ضخ ییاط آ  و  گیییر  ضیی، رواتییا  اتیی ازر

نییاد و در  رسییا  داکیی  آن ت اتیی  بردانیی؛ ضیی، 

 2ناد. ز ول  آزضایااار غ ظ؛ رسا  آن تلییر ض،

ایا را   اا  ییریک، و بیالا یک، سیطح پیالت   ویژگ،

 دا . تاان ض،
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 ]6[ ها فیزیکی و بیولوژیکی سطح پالتای ه  یویژگ .2جدول 

 درص  پانش سطح بای؛ کاا
درص  

 نیب

ز ؛ 

 نیب

ن ارة 

 پالت
 سای؛

زیرحا

 ض 
درص  

 رس

درص  

 سب ؛

درص  

 نر
 النبر 

کاا 

 لخ؛

تاج 

 پانش

 1 غر  37 27 48 5 3/71 18 7/10

A 

 ت ات 

 2 غر  37 20 50 6 3/71 18 7/10

 3 ر غ 37 25 55 4 3/71 18 7/10

 4 ن ال 45 35 56 6 50 36 14

B 14 36 50 10 48 40 45 5 ن ال 

 6 ن ال 45 38 50 7 50 36 14

 7 نر  60 40 33 7 62 5/24 5/13

C 5/13 5/24 62 5 40 35 60  8 نر 

 9 نر  60 30 51 5 62 5/24 5/13

 1 غر  54 20 50 4 62 8/25 2/12

A 

 ناا 

 2 غر  54 23 49 5 62 8/25 2/12

 3 غر  54 25 45 3 62 8/25 2/12

 4 ن ال 37 14 60 2 59 8/23 2/17

B 2/17 8/23 59 3 57 17 37 5 ن ال 

 6 ن ال 37 20 55 2 59 8/23 2/17

 7 نر  45 12 70 2 3/73 16 7/10

C 7/10 16 3/73 3 60 20 45  8 نر 

 9 نر  45 17 65 4 3/73 16 7/10

 

 
 زوجی کاخک های فرسایش مستقر در حوضة  التپ .2ل شک
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ایا، تخای؛    پیش از تةری  و تق ی  آضیار  دادر 

اییا بررسیی، نیی . بییر اسییاس    دقیی؛ و صییق؛ دادر

، 4ایا    گریی ، ضاخص ن  پالت اا  صارت بررس،

اسیفن  بی  ع ی؛     7ب  یر و   13در رگباراا   6و  5

اییا و  ذو  تاگ ییات، بییرف و تخریییب دیییاارة پییالت

ا  راب  بی  ضخیرن ضقیادیر غیرواقلی، را ثبی؛      ا لال 

 ات . اا  ضازاد حذف ن ر  ات  و از ی رس؛ دادر هردر

ایا  پیاراضیر  بیر رو      برا  اسییفادر از آزضیان  

اا ترضال بانن   ب یر ضنظار، تخای؛   اا، بای  دادر دادر

و  SPSSایرار  اا با اسیفادر از ترم  دادر1بادن تا؛ ترضال

اییا  بییر رو  دادر 2یرتافاسیی  - رو  هال ییاگروف

 05/0ه ییر از   Sigاتةام گری؛. در اییر تای؛ اگیر    

 05/0بیاییر از   Sigاتی  و اگیر    اا غیرترضال  بان ، دادر

ایا    اتی . اییر آزضیان بیرا  دادر     اا ترضیال  بان ، دادر

 رواتا  و رسا  اتةام گری؛.

از آتةا ه  ا ف از ایر تققییخ بررسی، و تأییی     

ا یک، بر هااش بار ضل یخ در  اثر قر  و ع  یات بیال

ااس؛، دو زیرحاضا ت ات  و ناا  از ار  سطح داضن 

نناسی،،   تظر )ییریاگرای،، اق ی ،، ای رولا  ، زضیر

...( نبی ِ ام ااین  و یقی  از تظیر ازیرا  ع  ییات     

اا   آبخیردار  و قر  با ام تفاوت دارت . حی، پالت

بیا  ضایقرن ر در دو زیرحاض  تیر ب  صارت ضینیاظر  

اتی   بی  ا ییر ضنظیار، از ضقایایات       ام اح اث ن ر

اا  دو گرور اسیفادر ن . بنیابرایر،   ضرباط ب  ضیاتایر

برا  تلییر اکیالف بیر ضقادیر رسا  و رواتا  بیر 

 برا  3ضایق  tدو زیرحاضا ت ات  و ناا  از آزضان 

 ضقیادیر رسیا  و رواتیا     ضلنادار  ضیاتایر اضقایا

                                                      
1. normality test 

2. kolmogorov-smirnov 

3. Independent-sample T test 

 اضایق  اییر یرضیی   ااى ت ات  با tآزضان  .ن  اسیفادر

 ضیغیر در زاضل  ه  ضیاتایر یم هن  ضى را آزضان صفر

. بنابرایر، اس؛ برابر ام براى دو گرور ضخی   ایراد با

 هاچیم  نی ر  ضایاا ر  دارىش سطح ضلنیى  انااضى ه 

ضیغیییر در  اییاى یییم ضیییاتایرصییفر )یییر   ،بانیی 

 و ناد ت ارت ( رد ضى ام تفاوتى ضخی   با ااى گرور

 ایم  بیا  گرور ااى دو ضیاتایره   ناد گریی  ض، تییة 

 دو وییرایش  t آزضیان تیایل  در کروزى. تیاین  برابر

هی    اییر ییر  اسی؛    بیا  اولى :ناد ضى دی ر ضیفاوت

و در دوضیى چنییر    برابرتی   ایم  با زاضل  واریاتس دو

 Levene بیا اسییفادر از آزضیان   . تی ارد  یرضى وزیاد 

ت اتی  بی     بیادن دو  ضیل خ ه  رای  صفر اتاان یرضی ضى

 د.آزضیان هیر   ی اس؛ ااى برابر اایى با واریاتس زاضل 

 Levene آزضیان  ن ر در دارى ضااا ر اگر سطح ضلنى

برابرى وارییاتس  ه   ،صفر ایرضی، بان  05/0 از ه یر

از قای ؛   Sigنیاد و بایی      ضی، رد  اس؛، زاضل  دو

ا اا  تابرابر قرائ؛ نیاد. عیالور بیر اییر، بی      واریاتس

تاز  ب  اینک  اثر باران بر کاا بی  صیارت تة لی،    

اس؛، اثر ار واقل  باران بیر کیاا، پانیش و تالیی      

رواتا  و رسا  ب  ذکیرة قب ، رطابی؛ کیاا تییر    

اا ب  رو  تق ی  واریاتس  بایا، دارد. بنابرایر، دادر

 ANOVA with repeatedایا  ضکیرر )   گیر  با ات ازر

measure ن . بی یر ضنظیار، بیا     ( تیر تةری  و تق ی

تفاوت آضار   SPSSایرار  اسیفادر از ایر آزضان در ترم

غ ظ؛ رسا  و ارتفاع رواتا  بیر دو حاضا ت اتی   

پیاسیی  و ا چنییر    وقاع و ناا  و در چ ار رگبار ب 

اا  آزضان  یر  اا بررس، ن . از پیش اثر تلاض ، آن

  اا  ضکرر یر گیر  آضار  تق ی  واریاتس با ات ازر

بیرا    4هرویّ؛ اسی؛ هی  از آزضیان آضیار  ضیاک ،     
                                                      
4. Mauchly's Test of Sphericity 



 ک گنابادخکا ةمنعق رشده و تحت چرا د قرق ةرسوب در دو زیرحوض بار معلق ةمقایس 
 

579 

نیاد. در صیارت، هی      آزضادن ایر یر  اسیفادر ضی، 

ییر    بان ، پییش  05/0دار  آن بیایر از  سطح ضلن،

ناد و ضاک ، تیا؛. اضا، در غیر  ضرباط  برآوردر ض،

اییر صییارت، بایی  تصییقیقات، صیارت گیییرد و از    

آزاد  ضرایب تصقیح )اپای ان( برا  اصالح درزا 

(df.اسیفادر هرد ) 

 نتایج
در  1391و  1390اییا   اییا  سییال  بییر اسییاس دادر 

ضة اع چ ار رگبارش ضنةر ب  رواتا  در حاض  اتفیا   

اسی؛.   3اا بی  نیرح زی ول     اییاد ه  ضاخصات آن

ضقییادیر رسییا  و رواتییا ش تانیی، از ایییر  4زیی ول 

 دا . رگباراا را تاان ض،
 

 1391و  1390های    لته طی سایاف مشخصات رگبارهای وقوع 3جدول 

 (mmضق ار ه  ) (mm/hrح اهثر ن ت ) (mm/hrن ت ضیاس  ) ض ت رگبار )ساع؛( تاریخ وقاع

 7/14 4/38 67/3 4 1390اردیب ا؛  12

 7/80 4/31 03/4 16 1390ب  ر  13

 1/60 3/33 34/3 18 1390اسفن   7

 3/14 30 86/2 5 1391یروردیر  29

 

 زوجی کاخک های فرسایشی حوضة  اناب در سطح پالتسوب معلق و ارتفاع رومقادیر ر .4جدول 

 1390اردیب ا؛  12 1390ب  ر  13 1390اسفن   7 1391یروردیر  29

ن ارة 
 پالت

 ضاقلی؛
زیرحا
 ض 

بار 
رساب، 

(gr/m2) 

ع خ 
رواتا  

(mm) 

بار رساب، 
(gr/m2) 

ع خ 
رواتا  

(mm) 

بار رساب، 
(gr/m2) 

ع خ 
رواتا  

(mm) 

 بار
رساب، 

(gr/m2) 

ع خ 
رواتا  

(mm) 
663/3 2/2 049/1 57/1 141/3 71/4 775/2 16/4 1 

A 

 

735/0 91/0 134/1 40/3 397/3 19/10 737/2 21/6 2 

 ت ات 

338/1 33/1 728/0 12/2 179/2 34/6 102/1 3/3 3 

315/3 03/1 804/9 90/4 351/29 68/14 855/2 28/4 4 

B 977/1 23/1 816/5 85/4 412/17 51/14 68/1 04/5 5 

686/0 03/1 191/3 78/4 551/9 33/14 569/2 57/2 6 

177/1 88/0 457/1 18/2 361/4 38/6 119/2 35/6 7 

C 534/0 2/0 013/1 10/1 024/3 91/1 525/4 8/10 8  
848/1 84/1 581/1 37/2 734/4 10/7 687/2 05/8 9  
756/1 31/1 553/2 83/3 646/7 47/11 35/3 466/4 1 

D 

 

632/0 94/0 72/9 2/6 9/19 50/15 82/3 551/2 2 

 ناا 

95/2 89/1 625/5 62/5 845/16 07/13 55/7 555/7 3 

57/17 1/16 836/43 26/5 272/131 75/15 122/8 09/6 4 

E 0/18 1/14 834/169 31/5 578/508 89/15 195/6 19/6 5 

026/13 1/11 853/49 99/4 290/149 67/15 924/15 96/7 6 

39/2 3/1 207/1 62/3 87/8 85/10 26/17 04/13 7 

F 271/2 27/2 633/3 45/5 880/10 32/16 195/6 19/6 8  
373/1 06/2 701/4 82/6 079/14 45/8 924/15 06/9 9  
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پس از ازرا  تا؛ ترضالیی  بیا اسییفادر از رو    

اا ضایاا ر نی        دادراس یرتاف بر رو  هال اگروف

ایا   اسی؛ و دادر  05/0ه ییر از   اا در ا ا دادر Sigه  

ا ضقیادیر  اا از ا ی  ساز  دادر ات . برا  ترضال غیرترضال

اا لایارییم گرییی  نی  و پیس از تای؛ ضةی د        دادر

ضاییق    tاا تأیی  ن . سی س، آزضیان     بادن دادر ترضال

 ن ر اتةام گری؛. اا  ترضال بر رو  دادر

یییر  برابییر    1اییا   آزضییان برابییر  واریییاتس 

( و Sig <05/0اا  دو زاضل  را تأییی  هیرد )   واریاتس

اا  برابیر   اتس( از قا ؛ واریSigدار  ) سطح ضلن،

قرائ؛ ن . تیایل حاص  از ضقایاا ضقادیر بار رسیا   

درص  دارا   1دو زیرحاضا ت ات  و ناا  در سطح 

دار  اس؛. تیایل ضقایاا ضقیادیر ارتفیاع    تفاوت ضلن،

 5رواتا  بیر دو زیرحاضا ت ات  و ناا  در سیطح  

تییایل   5دار  اس؛. ز ول  درص  دارا  تفاوت ضلن،

ن ة رسا  و  اا  ترضال  بر رو  دادرضایق   tآزضان 

ایا    ضاییق  بیر رو  دادر   tتییایل آزضیان    6ز ول 

ایا  ت اتی  و نیاا  را     ن ة رواتا  زیرحاض  ترضال

ترتییب ضقیادیر بیار     ب  4و  3اا   دا . نک  تاان ض،

رسیییاب، و تییییر ارتفیییاع رواتیییا  تالی نییی ر در   

 دا . اا  ت ات  و ناا  را تاان ض، زیرحاض 

 

 
 1 نمونه و شاهد در طی هر رگبار منجر به روانابهای  ههای زیرحوض تولیدشده در سطح پالتمتوسط رسوب  .3شکل 

 

 

                                                      

1. Levene's Test for Equality of Variances 
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 نمونه و شاهد در طی هر رگبار منجر به روانابهای  ههای زیرحوض  اع رواناب در سطح پالتمتوسط ارتف. 4شکل 

 SPSSدر  دادة رسوبت ماخلی برای نتایج آزمون کرویّ .7جدول 

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square 
df Sig. 

 یح اپای انقضرایب تص

Greenhouse-

Geisser 
Huynh-Feldt Lower-bound 

 333/0 744/0 600/0 0/0 5 101/26 108/0 اا  رسا   رداد

 

 SPSSدر  دادة روانابت ماخلی برای نتایج آزمون کرویّ .8جدول 

Within Subjects Effect Mauchly's W Approx. Chi-Square df Sig. 
 یح اپای انقضرایب تص

Greenhouse-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

 333/0 769/0 616/0 001/0 5 122/20 180/0 اا  رواتا   دادر

 

ایا  ضکیرر، بیا     گیر  در تق ی  واریاتس با ات ازر

ان آضیار   دار  در آزضی  تاز  ب  اینکی  سیطح ضلنی،   

ن ، برا  اصالح  05/0یر  هرویّ؛ ضاک ، ه یر از 

 -ایا )اینی     درزا آزاد  از ضرایب تصقیح اپایی ان 

تییایل آزضیان هرویّی؛     7اسیفادر ن . زی ول   1ی ؛(

بییرا   8اییا  رسییا  و زیی ول  ضییاک ، بییرا  دادر

 دا . اا  رواتا  را تاان ض، دادر

 ترتیب تیایل آزضان تق یی   ب  10و  9اا   ز ول

ایا    اا  ضکیرر را بیرا  دادر   گیر  واریاتس با ات ازر

غ ظ؛ رسا  و رواتا  در ط، چ یار رگبیار در دو   

دا . ا چنان  گرور زیرحاضا ت ات  و ناا  تاان ض،

ه  در باال گفی  نی ، چیان ییر  هرویّی؛ بیرآوردر      

ی ی؛ در تظیر    -دار  ضرباط ب  این  تا ، سطح ضلن،

اثر رگبار بر غ ظ؛  گریی  ن . با تاز  ب  ایر ز ول،

دار اسی؛  در حیال، هی  اثیر رگبیار در       رسا  ضلن،

دار تیا؛  یلن، تفیاوت بییر دو    داک  ار گرور ضلن،

قاب  تایخیص تیای؛ و    10و  9اا   گرور در ز ول

ایر تیایل یق  ضرباط ب  اثر کالص رگباراا بر غ ظ؛ 

                                                      
1. Huynh-Feldt 

رسا  اس؛. تفاوت بیر دو گرور )زیرحاضا ت اتی   

داربیادن اثیر زیرحاضی  بیر ضیغییر       و ناا ( یا ضلنی، 

و ارتفییاع  11واباییی  )غ ظیی؛ رسییا ( از زیی ول  

قاب  تاخیص اس؛. با تاز  ب   12رواتا  از ز ول 

( در ردییی  ضرباطیی  Sigدار  ) اینکیی  سییطح ضلنیی، 

(group ه یر از )دار اسی؛    اس؛، تفاوت ضلن، 05/0

یلنیی، زیرحاضیی  تیییر بییر غ ظیی؛ رسییا  و ارتفییاع 

یا، ب  عبارت دیار، غ ظ؛ رسیا  و  رواتا  اثر دارد 

ارتفییاع رواتییا  بیییر دو زیرحاضییا ت اتیی  و نییاا  

 ضیفاوت اس؛.

 Partial Eta، سیان آکر )12تا  9اا   در ز ول

Squared  ( ضیران تبییر تغییرات ضیغیر وابای  )غ ظی؛

رسییا  و ارتفییاع رواتییا ( تاسیی  ضیغیییر ضایییق    

ر اییر  دای . بی   اا( را تاان ضی،  اا و زیرحاض  )رگبار

درصی  از تغیییرات غ ظی؛     4/39اساس، زیرحاضی   

درص  از تغیییرات ارتفیاع رواتیا  را     4/38رسا  و 

درصی  از   3/61هنی   در حیال، هی  رگبیار      تبییر ضی، 

درصی  از تغیییرات    3/77تغییرات غ ظی؛ رسیا  و   

 هن . ارتفاع رواتا  را تبییر ض،
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 SPSSدر مکرر های  گیری اندازهبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس با رسوب های   هنتایج بررسی اثر رگبار بر داد. 9جدول 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Sediment.rain 

Sphericity Assumed 218/4 3 406/1 559/20 0/0 613/0 

Greenhouse-Geisser 218/4 799/1 344/2 559/20 0/0 613/0 

Huynh-Feldt 218/4 231/2 891/1 559/20 0/0 613/0 

Lower-bound 218/4 0/1 218/4 559/20 001/0 613/0 

Sediment.rain * group 

Sphericity Assumed 291/0 3 097/0 419/1 252/0 098/0 

Greenhouse-Geisser 291/0 799/1 162/0 419/1 261/0 098/0 

Huynh-Feldt 291/0 231/2 130/0 419/1 259/0 098/0 

Lower-bound 291/0 0/1 291/0 419/1 255/0 098/0 

Error(sediment.rain) 

Sphericity Assumed 667/2 39 068/0    

Greenhouse-Geisser 667/2 392/23 114/0    

Huynh-Feldt 667/2 006/29 092/0    

Lower-bound 667/2 0/13 205/0    

 

 

 SPSSدر مکرر های  گیری اندازهرواناب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با های   هنتایج بررسی اثر رگبار بر داد .10جدول 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 
runoffrain Sphericity Assumed 115/6 3 038/2 159/44 0/0 773/0 

Greenhouse-Geisser 115/6 849/1 307/3 159/44 0/0 773/0 

Huynh-Feldt 115/6 307/2 650/2 159/44 0/0 773/0 

Lower-bound 115/6 0/1 115/6 159/44 0/0 773/0 

runoffrain * group Sphericity Assumed 067/0 3 022/0 487/0 693/0 036/0 

Greenhouse-Geisser 067/0 849/1 037/0 487/0 606/0 036/0 

Huynh-Feldt 067/0 307/2 029/0 487/0 645/0 036/0 

Lower-bound 067/0 0/1 067/0 487/0 497/0 036/0 

Error(runoffrain) Sphericity Assumed 8/1 39 046/0    

Greenhouse-Geisser 8/1 034/24 075/0    

Huynh-Feldt 8/1 997/29 060/0    

Lower-bound 8/1 0/13 138/0    
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 SPSSدر  مکررهای  گیری اندازهرسوب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با های   هه بر داد. نتایج بررسی اثر زیرحوض11جدول 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 372.187 1 187/372 823/2435 0/0 995/0 

group 1.294 1 294/1 469/8 012/0 394/0 

Error 1.986 13 153/0    

 

 SPSSدر  مکررهای  گیری اندازهرواناب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با های   هه بر داد. نتایج بررسی اثر زیرحوض12جدول 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 094/390 1 094/390 830/5973 0/0 998/0 

group 529/0 1 529/0 100/8 014/0 384/0 

Error 849/0 13 065/0    

 

 

 
 دارای پوشش گیاهیهای  نمونه و شاهد طی ماه رتفاع رواناب و رسوب در دو زیرحوضةخطی بین ا ةرابط. 5شکل 

برا  تلییر اثر و تقش پانیش بیر رواتیا  و تالیی      

رسییا ، ا بایییا، رواتییا  و رسییا  در اییر دو  

اییا  دارا  پانییش گیییاا،    زیرحاضیی  طیی، ضییار 

اردیب ای؛( بررسی،    12ییروردیر و   29)رگباراا  

آضی ر ا باییا، قیا  رواتیا  و      دسی؛  ب  ن . تیایل

رسییا  را در زیرحاضییا نییاا  کی یی، بیایییر از    

. (r= 94/0 <62/0زیرحاضیییا ت اتییی  تایییان داد )  

ا چنیر، نیب کی  تغیییرات در زیرحاضیا نیاا      

برابر زیرحاضا ت ات  اسی؛   3/5بایار بیایر و تقریباً 

 (.5)نک  



 ک گنابادخکا ةمنعق رشده و تحت چرا د قرق ةرسوب در دو زیرحوض بار معلق ةمقایس 
 

585 

 گیری بحث و نتیجه
یکیی، از  حاضییا زوزیی، هاکییم ن رسیییان گنابییاد 

اا  آبخییر  اسی؛. اییر حاضی  بی  ضنظیار        حاض 

نناک؛ تقش ض ثر ع  یات آبخیردار  در ض یری؛ و 

ضیارد   1370بردار  از ضنابت آ  و کاا از سیال   ب رر

آغاز نی .   1376تظر قرار گری؛ و ضطاللا آن از سال 

تصب تة یرات در آن نروع ن  و  1378در ضردادضار 

حاض  ب  پایان رسیی .   طرح اسیقرار 1379در ض رضار 

اتی  و در حیال    ایر دو زیرحاض  از ایر تظیر ضایاب    

حاضر یق  از تظر ازرا  ع  یات ضخی   آبخیردار  

تفاوت دارت . تفاوت بیر دو زیرحاضا ت ات  و ناا  

اا یق  ضرباط ب  کصاصیات پانیش   در سطح داضن 

گیاا، )تاج پانش و ضق ار النبر  و...( اسی؛. بیر   

رح بازتار  حاضا زوزی، هاکیم   اساس گرار  ط

(، ضیاس  پانش تاز، در زیرحاضیا ت اتی    1391)

درص  بیادر   7/21درص  و در زیرحاضا ناا   3/44

اس؛. بر اساس ا یر گرار ، ضیاس  ضق ار النبر  

درصیی  و در زیرحاضییا  5/12در زیرحاضییا ت اتیی  

 [.16درص  بادر اس؛ ] 5/1ناا  

رگباراا ارتفاع  تیایل ایر ضطالل  تاان داد در ا ا 

ایا در زیرحاضیا    رواتا  و ضقادیر بار رسیاب، داضنی   

دار  و حی، ب  صارت آنکار  ت ات  ب  صارت ضلن،

( ه یر از زیرحاضیا نیاا  اسی؛.    5و  4اا   )نک 

ا چنیر، رابطا رواتا  و رسا  در زیرحاضا ناا  

دارا  ا بایا، باالتر و نیب ک  بیایر تایب؛ بی    

تیاان گفی؛    ر ایر اساس، ض،زیرحاضا ت ات  اس؛. ب

در زیرحاضا نیاا ، بیا اییرایش ارتفیاع رواتیا  در      

ایا، رسیا  تالیی  تییر تقی؛ تیأثیر آن        سطح داضنی  

یاب  و دارا  نیب تغییرات تابیاً  سرع؛ ایرایش ض، ب 

(. در حییال، هیی  در زیرحاضییا 257/1بییاالی، اسیی؛ )

ت اتیی ، بییا ایییرایش ارتفییاع رواتییا ، ضقیی ار رسییا  

یابی  و   ت ازة زیرحاضا ناا  ایرایش ت ،تالی   ب  ا

دارا  نیب ایرایش بایار ه یر  تاب؛ ب  آن اسی؛  

دای  رابطیا رواتیا  و     (. ایر تیایل تاان ضی، 237/0)

رسا  در زیرحاضا ت ات  تق؛ تأثیر عااض  دیار  

ناد با ایرایش ارتفاع رواتیا ،   قرار دارد ه  سبب ض،

قایاا آضار  ضق ار رسا  تالی   هنیرل ناد. تیایل ض

دار  را بییر دو زیرحاضیا ت اتی  و     تیر تفاوت ضلن،

 ناا  تأیی  هردت .

تااتی  در   تریر عاض ، ه  در ایر ضطاللی  ضی،   ض م

هنیییرل و حفاظیی؛ رسییا  در برابییر ایییرایش ضقیی ار 

رواتا  تقش ض ثر  ایفا هن  هااش سیرع؛ زرییان   

اسیی؛  هیی  در اثییر ایییرایش زبییر  سییطح و ضقیی ار   

پذیر اس؛. تن ا تفیاوت بییر سیطح     نتفاذپذیر  اضکا

ایا    ازراتا نش قر  و طرح اا  دو زیرحاض  پالت

احیا  بیالیا یک، در زیرحاضیا نیاا  اسی؛. اییر      

تغییر در ضق ار زبر  و تفاذپذیر  زیرحاضیا ت اتی    

ی با تازی  بی  نیرای  تقریبیًا ضایاب  ایر گیرور از         را

ی باییی  در تفییاوت   اییا بیییر دو زیرحاضیی    پییالت

ا  پانش گیاا، تانی، از ازیرا  ع  ییات    ا  ویژگ،

 بیالا یک، و ض یریی، در زیرحاضا ت ات  داتا؛.

تأثیر ع  یات ض یریی، و قر  بیر رو  دیناضییم   

پانش گییاا، ضراتیت بیابیات، تایان دادر اسی؛ هی        

تغییرپذیر  و پایای، زاضلا گیاا، بیایر تق؛ تیأثیر  

[. در اییر  2چرا و ض یری؛ اتایات، اسی؛ تیا اق ییم ]    

ضطالل  تیر تاان دادر ن  ه  با تاز  ب  اینکی  ایر دو   

زیرحاض  از تظر اق ی ، و ییریکی، نیرای  یکایات،    

دارت ، ع  یات ض یریی، و قر ، ضازب تفیاوت بییر   

زیرحاضا تق؛ اِع ال ض یری؛ و قیر  )زیرحاضیا   
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ت ات ( و زیرحاضا تق؛ نرای  طبیل، )زیرحاضیا  

 نییاا ( نیی ر اسیی؛  بیی  طییار  هیی  گییرار  طییرح

[. 6بازتار  حاضا زوز، ایر ضط یب را تایان داد ]  

بنابرایر، تیاع پانیش زضییر تقیش ض  ی، در تالیی        

هنیی . بییر اسییاس تققیقییات     رواتییا  بییاز  ضیی،  

گریی ، پانش گیاا، ضایقی اً در ضقی ار آبی،    صارت

هنی  و ضقی ار  هی  بی  رواتیا        ه  ب  کاا تفاذ ض،

[. ا چنییر، در  16ناد ض ثر اس؛ ] سطق، تب ی  ض،

تقاة تأثیر پانش گیاا، بر رواتا ، پانیش گییاا،   

ایییا  ایییی رولیک، را از طرییییخ برگیییا ،   یراینییی 

تفاذپذیر ، تبخیر و ذکیرة آ  در کاا تق؛ تیأثیر  

[. ع  کرد النبر  و پانش 14، 11، 3دا  ] قرار ض،

گیاا، در هااش سرع؛ زریان، ایرایش زبر  سطح، 

ا در ایرایش تفاذپذیر  کاا و ب باد ساکی ان کیا 

[. بیا اییرایش   13ن ن ضااد آل، ب  آن اس؛ ] اثر اضای 

یابی  و رواتیا  و    تاج پانش تفاذپذیر  ایرایش ض،

یاب   اییر اضیر در اثیر بیازکارد      بار رساب، هااش ض،

[. 8ضثب؛ پانش گیاا، و ظریی؛ ذکیرة کاا اس؛ ]

ا چنیر، ایرایش تاج پانش سیبب هیااش درکیار    

[. 7ناد ] رسا  ض،اا  سطق، و تالی   تاز  زریان

در ضطاللات ضااب  در حاضا زوز، هیچم، پانیش  

گیاا، عاض  اصی ، تفیاوت ضقیادیر رواتیا  بییر دو      

زیرحاضا ت اتی  و نیاا  نیناکی  نی  و ضایخص      

گردی  ه  پانیش گییاا، بیا ایةیاد ضیاتت در ضقابی        

حره؛ آ  رو  زضیر ضازب اییرایش تفیاذ آ  بی     

أثیر باییار  ترتییب، تی   بی یر  ،[4نیاد ]  داک  کاا ض،

 گیذارد.  زا  ضی،  زیاد  در رواتا  سطق، آبخیراا ب 

بنابرایر، ع  یات بیالیا یک، و ضی یریی، بیا اییرایش     

پانش تاز، و النبر  باعیث هیااش اثیر قطیرات     

باران بر رو  سطح کاا و ضق ار یرسایش پانی ات،  

ناد. عالور بر ایر، با ایةاد ضاتت در ضایر حرهی؛    ض،

ازب ایرایش ضقی ار تفیاذ   آ  و هااش سرع؛ آن ض

اا  تققیخ حاضر تییر   [. یایی 8ناد ]  آ  ب  کاا ض،

 در راسیا  تیایل ضقققان یادن ر اس؛.

کییاب، تییأثیر ع  یییات  تیییایل تققیییخ حاضییر بیی 

بیالا یک، و ض یریی، )قر ( را در هااش بار رساب، 

اا  آبخیر تاان داد.  و ارتفاع رواتا  در سطح حاض 

اا  قاب  ازرا در  رزیاب،ش ض یری؛ایر نناک؛ اضکانش ا

هنیی  و  اییا  آبخیییر را ب یییر ضاییخص ضیی،   حاضیی 

رااکاراا  ض یریی، صیقیح را بیرا  آینی ر رونیر     

 سازد. ض،
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