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  1چکیده

یک آبخیـز  هاي آبی  بدنهها و  مستقیم بر سطح رودخانهطور  بهاست که بخشی از بارش کیال بارش  
اي  راهـه نی گردد، به جریـان آب که وارد چرخه نفوذ، جریان زیرقشري و زیرزمی ریزد و بدون این   فرو می 

 آبریز بـزرگ کـشور ایـران    حوضه 6 به تفکیک در  حجم ساالنه کیال بارش   در این پژوهش  . پیوندد  می
باران ساالنه کشور به نقشه رستري تبدیل گردید و میـانگین            به این منظور نقشه هم    . محاسبه شده است  

ـ  ههاي آبی ب   ها و بدنه    مقدار بارش بر روي سطوح رودخانه      ثیر عامـل مـساحت مقـدار    أدست آمد و با ت
ـ  دهد که   محاسبات نشان می  . دشصورت حجمی برآورد     کیال بارش به    درصـد از   5/1 طـور متوسـط    ه ب

 74/7حجم کیال بـارش برابـر   دهد که  نتایج نشان می. دهد ها تشکیل می  سطح کشور را سطح رودخانه    
عبـارتی   بـه . دست آمـده اسـت   ه، ب)مکعبتر میلیارد م418( حجم بارش کشور   مکعب از کل  میلیارد متر 

هاي مکـانی مقـادیر درصـد     نقشه. باشد صورت کیال بارش می  درصد از حجم بارش در کشور به   85/1
  .مختلف کشور ایران استآبخیزهاي هاي آن در  دهنده میزان و تفاوت حجمی کیال بارش، نشان

  
هـاي آبـی، آبخیزهـاي       دخانه و بدنـه   کیال بارش، درصد حجم کیال بارش، سطح رو        :هاي کلیدي   واژه
  گانه کشور، ایران شش
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  مقدمه
طور   بخشی از بارش است که به2یا گیرش کانالی) 1کیال بارش(بارش مستقیم بر روي رودخانه 
میزان کیال بارش از نظر ). 1994دینگمن، (ریزد  هاي آبی فرو می مستقیم روي سطح رودخانه و بدنه

، اما در مقیاس وسیع، یا در آبخیزهایی با هداي را تشکیل دا ودخانه جریان رحجمی درصد کمی از کل
دهد و عامل مهمی در تولید  اي را تشکیل می توجهی از جریان رودخانه کشی متراکم، بخش قابل شبکه زه

، در )1970(براي مثال دینگمن ). 2006گورو، (گردد  و تشدید جریان در رویدادهاي سیالبی تلقی می
 درصد دبی پیک 40 درصد حجم جریان و 5، میزان کیال بارش را بیش از 3الت آالسکاآبخیزي در ای

کشی و میزان مشارکت  ، تغییرات مساحت شبکه زه)1999(کرایوسکی و همکاران . جریان محاسبه نمود
 بررسی نمودند و میزان حجم کیال 4کیال بارش در هیدروگراف جریان را در آبخیزي در ایالت کالیفرنیا

اي   درصد کل حجم جریان رودخانه5/2- 29 درصد حجم جریان سیالبی و 1/1-4/6ش را برابر بار
ها، بیان نمودند که مقدار کیال بارش  اساس مساحت رودخانه، بر)2001(سیترس و پرایس . برآورد نمودند

یش بنابراین محاسبه کیال بارش باعث افزا. باشد  درصد کل حجم رواناب می2-4در هر حوضه برابر 
این هدف . ریزي منابع آب یک منطقه یا کشور خواهد شد دقت محاسبات بیالن هیدرولوژیکی و برنامه

گانه  ه نسبت حجمی آن در مقیاس آبخیزهاي ششیبرآورد میزان بارش در کشور ایران و اراپژوهش 
ریباً  کیلومترمربع وسعت دارد که تق1645000کلی مجموع آبخیزهاي کشور حدود طور هب. کشور است

انه  رودخ130نمایند و در این میان حدود  کشی می رود و مسیل آن را زه  رود، رودخانه و خشکه500
  .اند  شده خشک واقع  در مناطق خشک و نیمهتر بزرگ وجود دارد که بیش

  
  ها مواد و روش

حقیقات سسه تؤکه توسط م باران ساالنه کشور  ابتدا با استفاده از نقشه همبراي انجام این پژوهش
، تهیه شده است، نقشه سلولی مقادیر متوسط بارش ساالنه با اندازه 1:2500000با مقیاس منابع آب ایران 

ها،  در مرحله بعد، نقشه پهنه رودخانه.  مترمربع استخراج گردید و بارش متوسط محاسبه شد200سلول 
 با استناد به پژوهش. قرار گرفتده  مورد استفاها ههاي آبی کشور در محاسب ها و بدنه حاشیه رودخانه

                                                
1- Channel Precipitation 
2- Channel Interception 
3- Alaska 
4- California 
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، مبنی بر گسترش سطح رودخانه در زمان وقوع بارش، مناطق حاشیه )1999(کرایوسکی و همکاران 
. ثر در کیال بارش مورد استفاده قرار گرفته استؤگیر در تعیین مساحت مناطق م هاي سیل رودخانه و پهنه

ثر و ؤامکان اشباع سریع خاك و افزایش سطح متر،  همچنین در اراضی اطراف رودخانه با رطوبت بیش
مشارکت در افزایش کیال بارش وجود دارد و نیز در زمان وقوع بارش، به سبب افزایش دبی، سطح 

پس از تهیه نقشه سلولی متوسط بارش ساالنه بر سطح . ندباش میتوجهی  ها داراي افزایش قابل رودخانه
هاي آبی   متوسط ارتفاع کیال بارش ساالنه در سطح بدنههاي آبی کشور، مقادیر ها و بدنه رودخانه

با ضرب نمودن مقادیر متوسط بارش حوضه و کیال بارش در . گانه کشور محاسبه گردید آبخیزهاي شش
 .)1994دینگمن، (د ش برآورد یاد شدهیک، حجم ساالنه مقادیر  عامل مساحت متناظر با هر

  
  نتایج

ه ی ارا1  گانه کشور در شکل  و کیال بارش در آبخیزهاي ششمقادیر متوسط ارتفاع ساالنه بارش
  .شده است

  

0
100
200
300
400
500

1 6 4 5 2 3
کد  استاندارد حوضه 

تر) 
ی م

( میل
ش 

 بار
سط

متو کیال بارش  بارش بر روي حوضه  

  
  

  )  کیال بارشاستثنا هب(  مقادیر متوسط ارتفاع ساالنه بارش-1شکل 
  .گانه کشور و کیال بارش در آبخیزهاي شش

  
ها است که  تر از سایر حوضه  ارتفاع کیال بارش در حوضه دریاي خزر بیش1با توجه به شکل 

هاي آبی متراکم  ها و بدنه تر بودن ارتفاع متوسط ساالنه بارش در مناطقی با رودخانه ند بیانگر بیشتوا می
قادیر محاسباتی م. باشد عکس می دریاي عمان و دریاچه ارومیه بر- فارس باشد، این مورد در حوضه خلیج

  .شده استه یرا ا1هاي آبی در جدول  اساس میزان ارتفاع بارش و مساحت بدنهحجم کیال بارش بر
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سطح . ریزد فارس و دریاي عمان فرو می ترین حجم بارش بر سطح حوضه خلیج  بیش،اساس نتایجبر
مقدار حجم بارش ساالنه . دهد  درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می5/1هاي آبی،  ها و بدنه رودخانه

 میلیارد مترمکعب 74/7 حدود میلیارد مترمکعب محاسبه شده است که از این مقدار 418در ایران برابر 
نتایج نسبت . ریزد هاي آبی کشور فرو می ها و بدنه صورت کیال بارش بر سطح رودخانه به)  درصد85/1(

  . نمایش داده شده است2حجمی کیال بارش به کل بارش در سطح کشور در شکل 
  

  .گانه ایران هاي شش  مقادیر حجم کیال بارش و بارش ساالنه در حوضه-1جدول 

 آبریز حوضه کد حوضه
   ساالنه بارش حجم

 )مترمکعب میلیارد(
  ساالنه  بارش کیال حجم

 )مترمکعب میلیارد(

 455/1 712/81 خزر دریاي 1
 565/2 427/154 عمان دریاي و فارس خلیج 2
 180/0 365/21 ارومیه دریاچه حوضه 3
  316/3 640/136 فالت مرکزي 4
 148/0 933/13 شرق جنوب و شرق 5
 112/0 786/10 قوم قره دشت 6
 74/7 863/418 کشور کل -
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  . ساالنه در کشور ایران مقادیر نسبت حجم کیال بارش به کل بارش-2شکل 



 واحدبردي شیخو زاده  رئوف مصطفی

 225

  گیري بحث و نتیجه
یزي براي استفاده اصولی از منابع آب  هاي چرخه هیدرولوژي در برنامه لفهؤیندها و مآدرك فر

.  حوضه آبریز بزرگ محاسبه گردید6 در ساالنه بارش حجم کیال این پژوهشدر . ضروري است
. یابد هاي آبی افزایش می ها و بدنه اساس نتایج، با افزایش مساحت آبخیز، درصد مساحت رودخانهبر

کشی و الگوي پراکنش بارش در مناطق مختلف، بدون شک نتایج  با توجه به تفاوت تراکم شبکه زه
رسد در  نظر می حجم کیال بارش، متفاوت خواهد بود ولی بههاي آبی و  محاسبات درصد مساحت بدنه

ها و   درصدي سطح رودخانه5/1میزان . مقیاس وسیع این اعداد تقریباً در یک دامنه محدود قرار گیرند
ه شده توسط دینگمن ی با اعداد اراکشی در این پژوهش هاي آبی نسبت به مساحت کل شبکه زه بدنه

 درصدي حجم کیال بارش از کل 85/1میزان . ، تفاوت دارد)1999(ان و کرایوسکی و همکار) 1994(
است، ولی با نتایج ) 1970(ه شده توسط دینگمن ی درصد ارا5تر از عدد  بارش ساالنه کشور کم

اند، تا    درصدي حجم کیال بارش از بارش کل را برآورد نموده2-4، که دامنه )2001(سیترس و پرایس 
 مختلف سال، باعث تغییر سطح هاي لپدیده دینامیک بارش در فصسانات نو. خوانی دارد حدي هم
در مجموع . هاي زمانی متفاوت خواهد بود هاي آبی و مقادیر کیال بارش در مقیاس ها و بدنه رودخانه

توان مقدار کیال بارش محاسباتی را  اي، می توان گفت که در مطالعات هیدرولوژیک در مقیاس ناحیه می
تر بودن محاسبات بیالن آبی و  نظر گرفت که به واقعی وجی از سیستم هیدرولوژیک درعنوان خر به

به بیان دیگر، تغییرات ذخیره در آبخیز برابر . برداري منجر خواهد شد مقدار آب قابل استفاده براي بهره
ق با توجه به امکان محاسبه دقی. مجموع بارش، منهاي کیال بارش و خروجی از سیستم خواهد بود

هاي تحلیل جریان  ثر بر تشدید دبی اوج هیدروگراف سیل با استفاده از روشؤمیزان کیال بارش م
تر  هاي جزئی  هیدرولیکی سطح آب، انجام پژوهشها و افزایش زیرسطحی، استفاده از ایزوتوپ

  .گردد ها توصیه می رودخانهتر و در سطح   در مقیاس مکانی و زمانی کوچکخصوص به
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Abstract1 

Channel precipitation can be defined as rainfall and throughfall intercepted by the 
flowing stream channel and waterbodies, that without contribution to infiltration, 
subsurface flow, and ground water, incorporated into stream flow. Contributions of 
channel precipitation were studied in main river basins of Iran. The annual isohyetal 
map of the study area was converted to raster format and the average rainfall which 
falls on the streams and water-bodies surface were calculated, and converted to 
volumetric amount. The results indicated that streams and water-bodies' areas 
constitute 1.5 percent of the total country area. The results show that the amount of 
channel precipitation is 7.74 billion cubic meters, which represents 1.85% of total 
annual precipitation. The spatial pattern of volumetric ratio of channel precipitation 
indicates that its amount varies in different basins of Iran. 
 
Keywords: Channel precipitation, Volumetric ratio of channel precipitation, Stream 
and water-bodies areas, Main river basins, Iran 
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