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 .1استادیار ،گروه منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
 .2دانشیار ،پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران
(تاریخ دریافت 1131/50/11؛ تاریخ تصویب )1131/15/11

چکیده
شبیهسازی باران یکی از روشهای مهم برای اندازهگیری فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایش خااک اسات .ارزیاابی ساریع و
قابلیت تکرار زیاد از مزایای استفاده از شبیهساز باران است .شبیهساز ساختهشده به وزن تقریبی  25کیلوگرم قابلیت شبیهساازی
باران با شدتهای  2/8تا  3/0سانتیمتر بر ساعت در سطح کرت آزمایشی با مساحت یک تا سه مترمربع را دارد .انادازهگیاری
قطر قطرات از روشهای گلولۀ آردی و لکۀ رنگی بهدست آمد .روش گلولۀ آردی بهدلیل بیشتربودن ضریب تبیای انتخاا

و

نتایج آن بررسی شد .بیشتری ضریب یکنواختی ( 31/1درصد) مربوط به شدت  8/1سانتیمتر بار سااعت و کمتاری ضاریب
( 35/1درصد) مربوط به شدت  3/0سانتیمتر بر ساعت بهدست آمد که بیشتر از حاد قابال قباو اسات .دامناۀ قطار متوسا
قطرات از  5/39میلیمتر در شدت  2/8سانتیمتر بر ساعت تا  1/22میلیمتر در  9/1سانتیمتر بر ساعت تغییار مایکناد کاه در
محدودۀ بارانهای طبیعی قرار دارد .همچنی  ،دامنۀ تغییرات سرعت از  1/08تا  1/21متر بر ثانیه است .باا توجاه باه مجموعاه
ویژگیهای یادشده یک شبیهساز باران قابل حمل بسیار مناسب با دقت قابل قبو برای مطالعات روانا  ،نفوذپذیری ،فرسایش
و رسو

در صحرا ساخته شد.

کلیدواژگان :روش گلولۀ آردی ،سرعت و انرژی جنبشی باران ،ضریب یکنواختی کریستیانس  ،ناز .
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مقدمه
اهمیت اندازهگیری فرسایش خاک بهدلیل پیامدهای نااملوو
محیط زیستی و اقتصادی فراوانی که باههماراه دارد روزباهروز
بیشااتر ماایشااود روشهااای تجرباای زیااادی باارای تخماای
فرسااایش خاااک وجااود دارد ،امااا بااهدلیاال عااد قلعیاات
پارامترهای ورودی آنها ،برآورد فرسایش بر اساس ای روشهاا
با خلاهای زیادی روبهروست ] [1بنابرای  ،دقیا تاری روش،
اندازهگیری مستقیم فرسایش خااک تحات شارایط بارنادگی
طبیعی است ،اما جمعآوری داده در شرایط طبیعای باهدلیال
تغییرپذیری بارانهای طبیعی از نظر شدت و توزیع ،زمانبار و
پرهزینه است ] [2بنابرای  ،بدون سادهسازی شارایط طبیعای،
ملالعۀ رفتار خاک با پارامترهای متعدد و بیشامار آن مشالل
و در بسیاری مواقع غیرممل است استفاده از شبیهساز بااران
بسیاری از ای محدودیتها را رفع کرده ] [3و املاان ملالعاه
تحت شرایط کنترلشده در دورۀ زماانی کوتااهمادت را بارای
محققان فراهم آورده است ] [4همگا با توساعۀ مادلساازی
هیدرولوژیلی ،از  1331بسیاری از محققاان اناوا مختوفای از
شبیهسازها را با هدف جمعآوری دادههای فرساایش ،رساو ،
نفوذپذیری و روانا سلحی طراحی کردهاند ] 4و  [5از آنجاا
که دو باران طبیعی کامالً یلسان وجود ندارد ،هیچ بارانسازی
نیز قادر نیست کاه هماۀ ویژگایهاای باارانهاای طبیعای را
شبیهسازی کند بار ایا اسااس ،همیشاه هادف در سااخت
بارانسازها ،بیشتری شباهت است سارعت ،کاارایی و املاان
تلرارپذیری در شدتها ،تاداو هاا و مقاادیر متفااوت بااران از
مزایای استفاده از شبیهساز باران در ملالعات روانا سالحی،
فرسایش و رسو است ] [6شبیهسازهای باران از نظر املاان
جابهجایی و محل استفاده به دو دستۀ شابیهساازهایی کاه در
آزمایشگاه استفاده می شوند و شبیهساازهای قابال حمال کاه
قابویاات جاب اهجااایی و اسااتفاده در عرصااه را دارنااد ،تقساایم
میشوند دو نمونه آزمایشگاه شبیهساز باران در داخال کشاور
توسط پژوهشلدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری ] [3و همچنای
دانشگاه تربیت مدرس] [7ساخته شده است اهمیات تماایز و
تفلیک فرایند تولید روانا و رسو باه توساعۀ شابیهساازی
باران در کرتهای آزمایشی کوچک منجر شده اسات ] [8باه
دلیل مزایای زیادی کاه شابیهساازهای کوچاک دارناد مانناد
هزینۀ کم ،حملونقل راحت و مصرف کام آ  ،در بسایاری از
ملالعات در سرتاسر جهان توساط محققاان مختواف باه کاار
گرفته شدهاند  ]3[ Floydبا ساخت یک شابیهسااز بااران باا

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار 1931

نازل  ،v-jetبارانی با شدت  2/7سانتیمتر بر سااعت در سال
کرت آزمایشی هفت متر در چهار متر را تولیاد کردناد بااران
شبیهسازیشده قلراتی با اندازۀ  3/5میویمتر و سارعت 5/32
متر بر ثانیه داشت برای تعیای قلار قلارات از روش گوولاۀ
آردی استفاده کردند  Poesenو هملاارانش ] [11باا سااخت
یک نو شبیهساز باران و اعمال فشار  6/2کیواو پاسالال قاادر
به تولید بارانی با شدت 3/64سانتیمتر بر ساعت شدند ارتفاا
صفحۀ بارش ای دستگاه  3/25متر بود  Navasو هملاارانش
] [4بارانهایی با شدتهای  4/8تا  5/8سانتیمتر بار سااعت و
مدت  15دقیقه را با استفاده از یک شبیهساز بااران در سال
کرت آزمایشی  1/56مترمربع شبیهسازی کردند قلر قلارات
از  1/25تا  5میویمتر با استفاده از روش گوولۀ آردی به دست
آمد  Bhardwajو  ]11[ Singhبارانهایی با شدتهای  11تاا
 21سانتیمتر بر ساعت با قلر قلرات  5/8تا  5/7میوایمتار و
سرعت پنج متر بار ثانیاه از ارتفاا  1/4متار از سال زمای
شبیهسازی کرده و برای تعیی قلر قلرات نیز از روش گوولاۀ
آردی اسااتفاده کردنااد  Credaو هملااارانش ] [12بااارانی بااا
شدت  5/71سانتیمتر بر سااعت و قلار میاناۀ قلارات 2/53
میویمتر ،میانگی سرعت  3/4متار بار ثانیاه در سال کارت
آزمایشاای 1/24مترمربااع را بااا اسااتفاده از پم ا دسااتی یااا
ملانیلی شبیهساازی کردناد  Victoraو هملاارانش ] [13باا
اسااتفاده از شاابیهساااز باااران ،شاادت بارشاای براباار بااا هفاات
سانتیمتر بر ساعت از ارتفا  2/4متری تولید کردند  Veiheو
هملارانش ] [14با ساخت یاک دساتگاه شابیهسااز بااران در
ارتفا سهمتری شدت بارانی برابر با  13/2سانتیمتر بر سااعت
تولیاااد کردناااد  Franciscoو هملاااارانش ] [5دو دساااتگاه
شبیهساز با دو نو نازل مخروطی و مسل ساختند که هار دو
نو شبیهساز قادر به ایجاد بارانهایی با شدتهای بای دو تاا
هشت سانتیمتر بر سااعت باا ضاری یلناواختی  81تاا 32
درصد در ارتفا دومتری از سل زمی بودناد و قلار قلارات
بهدستآمده از روش گوولۀ آردی بای  1/5تاا  2/8میوایمتار
بود  Iserlohو هملارانش [ ]8با ساخت یک شبیهسااز بااران،
بارانی با سرعت بی  3/4تا  5متر بر ثانیه و ضری یلناواختی
 31درصد شبیهسازی کردند همچنای  Abudi ،و هملاارانش
[ ]15با طراحی و ساخت یک شابیهسااز بااران قابال حمال،
بارانهایی با شدتهای چهار تا بیشاتر از نُاه متار بار ثانیاه از
ارتفا دو متر از سل زمی ایجاد کردند کاه باهترتیا دارای
قلر یک تا بیشتر از  3/5میویمتار و سارعت  3/3تاا بایش از
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شش متر بر ثانیه بوده و میزان یلنواختی آنها در سال کارت
آزمایشی 32 ،تا  38درصد بود  Iserlohو هملاارانش [ ]16باا
ملالعااۀ تعاادادی از شاابیهسااازهای باااران ساااختهشااده طاای
سالهای  1387تا  2113در اروپا به مقایساۀ آنهاا پرداختناد
مقیاس وسایعی از شادت بااران ( 3/7تاا  36ساانتیمتار بار
ساعت) توسط ای شبیهسازها اندازهگیری و ویژگایهاای آنهاا
بهدست آمد ضری یلنواختی بارای توزیاع ملاانی بااران در
سل پالت از  61تا  38درصد ،قلار قلاره از  1/375تاا 6/5
میواایمتاار و اناارژی جنبشاای باااران از  25ت اا  1322ژول باار
مترمربع بر ساعت در ای شبیهساازها متغیار باود  Coronaو
هملارانش [ ]17قادر به شبیهسازی بارانهایی با شدت  3/1تا
 6/2سانتیمتر بر ساعت با قلر قلرات  1/25تا  3/3میویمتار
و ضری یلنواختی  62تا 75درصد شدند  Loraو هملاارانش
[ ]18طراحی و ساخت یک شبیهسااز بااران باا هادف تولیاد
بارناادگیهااای شاادید ( 5تااا  15سااانتیمتاار باار ساااعت) بااا
یلنواختی ملانی بیش از  81درصد را بهطور موفقیاتآمیازی
انجا دادند  Al Aliو هملارانش [ ]13یاک شابیهسااز بااران
قابل حمل با توانایی ایجاد بارانی با شادت  12ساانتیمتار بار
ساعت ساختند ای شبیهساز قادر به تولیاد باارانی باا ضاری
یلنواختی  73درصاد در سال پاالت یاک مترمرباع اسات
بیشتری تعداد قلرات در دامنۀ قلری  1/5تا  1/75میویمتار
اسات کاه سارعتی کمتار از  5متار بار ثانیاه دارناد خالادی
درویشان و هملارانش [ ]21یک شبیهساز قابل حمل با کارت
آزمایشاای یااک مترمربااع بااا قابویاات شاابیهسااازی باااران در
شدتهای سه ،شش ،نُه سانتیمتر بر ساعت با میاانگی قلار
قلرات  1/15 ،1/14و  1/12میوایمتار و ضاری یلناواختی
بهترتی  87 ،31و  31درصد طراحی کردند و ساختند
با اینله ساخت شبیهساازهای بااران قابال حمال در دنیاا
قدمت زیادی دارد و موارد متعدد زیادی سااخته شاده اسات،
ای امر در ایران جدید بوده و از نظر تنو و تعداد نیاز معادود
است عالوه بار ایا  ،بیشاتر ملالعاات فرساایش و رواناا باا
اسااتفاده از شاابیهسااازها در آزمایشااگاه و روی خاااکهااای
دستخورده در کرت آزمایشی انجا شده است ای در حاالی
است که در خاکهای دستخورده ،ساختمان ،آرایاش ساوه و
روابط بارش روانا بههم ریخته و شرایط آنها باا صاحرا کاامالً
متفاوت است [ 22 ،21و  ]15بنابرای  ،هادف از ایا ملالعاه
طراحی ،ساخت و واسنجی شبیهساز باران قابل حمل مناسا
استفاده در صحرا و در جهت تلمیال و رفاع مشالالت ساایر
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موارد مشابه است که قابل حمل و ارزان بوده و تواناایی اعماال
بارندگی با مدت و شدتهای متغیار از کام تاا زیااد را داشاته
باشد
مواد و روشها
ساختار دستگاه شبیهساز باران

شبیهساز طراحیشده برای استفاده در عرصه و در مقیاس کارت
آزمایشی است که از قسمتهای مختوف تشلیل شده است:
نازل :از آنجا که از اصویتری قسامتهاای شابیهسااز
باران ،مولد قلره یا نازل است ،ناازل بایاد قاادر باه خای
کردن یلنواخت سل مد نظار باشاد و قلراتای باا انادازۀ
شابیه بااه قلارات باااران طبیعای را تولیااد کناد [ ]15در
شبیهساز ساختهشده بر اساس شدت بارندگی و سل کرت
آزمایشی ،تعداد یک تا سه نازل ،قابل نص و اساتفاده اناد
نازلها از نو  BEX-3/8S24Wهستند که روی یاک میواه
با قابویت تغییر بی فاصوهها نصا شادهاناد میواۀ حامال
نازلها روی یک چارچو فوزی که تا ارتفا سهمتری قابل
تنظیم است قارار گرفتاه اسات (شالل  )1باا اساتفاده از
چارچو موجود میتوان در مواقع ضروری از پردۀ محااف
برای جووگیری از تأثیر باد در شبیهسازی کمک گرفت
سیستم آبرساان :مجموعاهای از وساایل مختواف
شامل منبع آ  ،موتور پما  ،شایرآتت ،مقسام ،سیساتم
برگشت آ و فشارسنج در آ رسانی به نازلهاا و تولیاد و
تنظیم باران شرکت دارند برای راحتی در حمل ،همۀ ایا
اجزاء قابویت جداسازی دارند (شلل )1
برای پمپاژ کاردن و رسااندن آ از منباع تاا ناازل ،از
موتور پم یک اینچی استفاده شد نو سوخت ای موتور
پم با توجه به محدودیتها و عد املان تاأمی بار در
صحرا از نو بنزینی انتخا شد که مقادار مصارف بسایار
کمی دارد با توجه به اینله مقادار آ پما شاده توساط
موتور بسیار بیشتر از دبی خروجی از ناازلهاسات ،ساامانۀ
برگشت آ بارای برگردانادن آ ماازاد باه داخال منباع
طراحی شده است
بهمنظور تقسیم و کنترل آ در هر نازل از مقسمی باا
یااک ورودی و سااه خروجاای قاباال کنتاارل اسااتفاده شااد
همچنی  ،برای اندازهگیری و کنتارل فشاار آ ورودی باه
نازلها یک فشارسانج نصا شاد باا اساتفاده از مقسام و
فشارسنج میتوان دبی ورودی به نازلها را تنظیم کرد
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شکل  .1شبیهساز باران طراحیشده و آزمایش در عرصه (سمت راست) ،اجزای سیستم آبرسان (وسط) و اندازهگیری یکنواختی توزیع
مکانی باران در سطح پالت یک مترمربعی (سمت چپ)

چارچوب و کرت آزمایشی :یک چارچو فوزی برای
نگهداشت میوۀ حامل نازلها و تنظیم آنهاا در فاصاوههاا و
ارتفا مختوف طراحی شده است که از میوههای فوزی یک
و دو متری تشلیل شده که قابویت جداساازی دارناد و تاا
ارتفا ساهمتاری قابال تنظایم هساتند (شالل  )1کارت
آزمایشی استفاده شاده یاک مترمربعای اسات و عما 15
سانتیمتری دارد کاه تاا عما  11ساانتیمتاری قابویات
مستقرشدن در زمی را دارد یک لولۀ خروجای در فاصاوۀ
هفت سانتیمتاری بارای جماعآوری رواناا و رساو در
سل کرت آزمایشی در نظر گرفته شده است با توجاه باه
محدودۀ خی شده توسط هر نازل سال کارت آزمایشای
قابویت افزایش تا سه مترمربع را دارد ،اماا در ایا مرحواه
واسنجی فقط برای کرت آزمایشی یک مترمربعای صاورت
گرفت شبیهساز ساختهشده برای همۀ شی ها (در صاورت
وجود چند سانتیمتر خاک) قابل استفاده است با توجه به
چگونگی طراحی و وجود چارچو  ،املان تنظیم نازلهاا و
ایجاد بارش به صورت عمود بر هر شیبی وجود دارد
واسنجی شبیهساز باران
شدت و توزیع مکانی باران در سطح کرت آزمایشی

شدتهای مختوف بارندگی با تغییر در فشار آ ورودی باه
نازلها ،تعداد نازلهای فعال و تنظیم فاصوههای بی آنها و
نیز تغییر ارتفا نازلها از سل زمی ایجااد شادند بارای
بررسی یلنواختی شدت باران در سل کرت آزمایشی از نُه
ظرف استوانهای با قلر دهانۀ  13سانتیمتر با آرایاش ساه
در سااه اسااتفاده شااد باه ایا منظااور در هاار بااار اجاارای

شبیهساازی بااران باا شادتهاای ماد نظار ،مقادار بااران
جمعشده در ظروف با استفاده از استوانۀ مدرج اندازهگیری
شد برای بررسی توزیع ملانی بااران از ضاری یلناواختی
کریستیانس  1استفاده شد ای ضری با استفاده از شدت
اندازهگیری شاده در هار ظارف و از رابلاۀ  17[ 1و ] 23
محاسبه شد
()1

Ri  M

n
i


Cu  1 

nM
که در آن  Riباران اندازهگیریشده در هر ظارف n ،تعاداد
ظارفهااا و  Mمتوساط باااران انادازهگیااریشاده در همااۀ
ظرفهاست
توزیع اندازۀ قطرات باران

روشهای زیادی برای اندازهگیری قلر قلرات باران وجاود
3
دارد ،از جموه روش للۀ رنگای 24[ 2و  ،[25گوولاۀ آردی
6
[ 27 ،5 ،26و  ]3استغراقی ،4گشتاوری ،5اساتفاده از رادار
و فتوگرافیک 23 ،28[ 7و ]21؛ که هریاک مزایاا و معایا
خااا خااود را دارنااد روش گوولاۀ آردی روشای آسااان و
کمهزینه است که با وجاود ابادا روشهاای جدیاد هناوز
استفاده می شود سایر روشها مانند روش عل برداری باا
اینله برای اندازهگیری مساتقیم انادازه و سارعت قلارات
1. Christiansen Coefficient
2. Stain method
3. Flour pellet
4. Immersion method
5. Momentum method
6. Radar reflectivity
7. Photographic method
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استفاده می شود ،اما پرهزینه است و عالوه بر آن بر اسااس
نتایج  Sadeghiو هملارانش [ ]31ای روش نتاایج تقریبااً
یلسانی با روش گوولۀ آردی ارائه میدهد ،در عی حال که
روشی ساده ،کمهزینه و با دقت تز است در ای ملالعاه
برای تعیی اندازه و توزیاع قلارات باا توجاه باه املاناات
موجود و دقت مد نظر ،از دو روش اندازهگیری قلار قلاره
شامل للۀ رنگی و گوولۀ آردی استفاده شد
در روش للۀ رنگی از انوا مختوف کاغذ از جموه کاغاذ
صافی ،کاغذ فابریانو ،مقوای رنگی (نیمرو شلرنجی) ،کاغاذ
 ،A4کاغذ پرینت  ]3[ Coated HPاستفاده شود
در روش گوولۀ آردی باا چلانادن قلارات آ باا جار و
اندازۀ مشخص با استفاده از قلرهساازهاای مختواف (شالل 2
الف) به داخل سینیهای حاوی تیهای از آرد به ضاخامت 25
میویمتر واسنجی صورت گرفت گوولههاای آرد ابتادا در هاوا
خشک شده و سپ در آون در دمای  111درجۀ سانتیگاراد
خشک شدند پ از خشک کردن نمونهها ،از سری الاکهاای
خاکشناسی برای تفلیک گوولهها از نظر اندازه اساتفاده شاد
سپ  ،با شمارش و توزی تعداد گوولهها در هر طبقۀ قلاری،
وزن متوسط یک گووله بهدست آمد ای فرایند بارای قلارات
با اندازههای مختوف ولی معای تلارار و باا انتقاال باه محاور
مختصات ابر نقاط 1آن تهیه میشود سپ  ،معادتت مختواف
بر آن برازش شده و از بی آنها بهتری رابله بر اساس ضاری
تبیی انتخا میشود برای ای کار ابتدا با استفاده از وساایل
مختوف مانند سرنگ ،پیپات ،پیسات و باورت در انادازههاای
الف

299

مختوف دامنهای از قلرات با انادازههاای مختواف تولیاد شاد
(شلل  )2با استفاده از هر وسیوه حادود  51قلاره آ مقلار
تولید و وزن شده و با استفاده از رواباط حجام -جار  ،حجام
قلره و در نهایت قلر معادل کروی (با فرض کروی بودن) آنها
محاسبه شد [ ]31ساپ  ،باا اساتفاده از روش للاۀ رنگای و
گوولۀ آردی با داشت قلر للههای ایجادشده و وزن گوولههای
آردی و قلرات متناظر آنها منحنی واسنجی قلر قلاره بارای
هر دو روش بهدسات آماد در نهایات ،ظارف آرد و کاغاذهای
منتخ در روش لله ،برای مدت یک تا چهار ثانیه در معارض
باران شبیهسازی قرار گرفت و اندازۀ قلرات از طریا منحنای
واسنجی تعیی شد برای همۀ شدتهاای منتخا  ،آزماایش
اندازهگیری قلر قلره انجا شد
سرعت و انرژی جنبشی باران

برای انادازهگیاری سارعت نهاایی قلارات از جادول  Gunnو
 ]32[ Kinzerاستفاده شد با توجه باه ایا جادول و داشات
قلر میانگی قلرات در هر شدت سرعت قلرات انادازهگیاری
شد با داشات سارعت متوساط قلارات بااران و قلار میاناۀ
قلرات و با استفاده از رابلۀ  2انرژی جنبشی قلارات و بااران
شبیهسازیشده در هر شدت مشخص ،محاسبه شد
1
mV
2

2

()2

e

که در آن  eانرژی جنبشی هر قلره از باران بر حس ژول،
 mوزن قلره باران بر حس کیووگر و  Vسرعت قلره بار
حس متر بر ثانیه است
ب

د

ج

شکل  .2اندازهگیری قطر قطرات باران بهترتیب مراحل الف) قطرهسازها؛ ب) گلولۀ آردی ایجادشده با قطرهسازها؛ ج) ظروف آرد
استفادهشده در باران شبیهسازیشده و د) تفکیک گلولههای آردی با استفاده از سری الکهای خاکشناسی



1. Scatter plot

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار 1931

292

یلنواختی شدتهای بهدستآمده با تغییر فشار آ  ،تعاداد
نازلهای فعال و تغییر فاصوۀ بی آنها و نیاز تغییار ارتفاا
نازلها از سل زمی قابل دستیابی اند شدتهای منتخ
ضااری تغییاارات کمتاار (جاادول  )1و توزیااع ملااانی
یلنواختتر (شلل  )3در سل کرت آزمایشای داشاتهاناد
شدتهای بیشتر و کمتر از دامنۀ یادشده با استفاده از ایا
نو موتور و نازل قابل تولید نبوده و یاا یلناواختی ملاانی
بسیار کم داشتهاند

نتایج و بحث
شدت و توزیع مکانی باران در سطح کرت آزمایشی

بر اسااس معیارهاای یلناواختی شادت ،انادازه و سارعت
قلرات و نیز با توجه به شدتهای معمول در طبیعات کاه
بی یک تا  12سانتیمتر بر ساعت است [ ]31و همچنای
محدودیتهای دستگاه ،بارانهای از بی بارانهای مختواف
شبیهسازیشده هفت باران باا شادتهاای ،4/3 ،3/5 ،2/8
 8/3 ،7/1 ،6/3و  3/5سانتیمتار بار سااعت انتخاا شاد

جدول  .1ویژگیهای آماری شدتهای باران شبیهسازیشده
شدت بارندگی (سانتیمتر بر ساعت)

2 /8

تعداد نازلهای فعال
ضری یلنواختی (درصد)
بیشتر شدت (سانتیمتر بر ساعت)
کمتری شدت (سانتیمتر بر ساعت)
ضری تغییرات (درصد)

34/83
2/33
2/67
3/54

9/5

2/ 3

1
34/73
3/66
3/21
4/11

33/78
5/21
4/38
4/35

6/ 9
34/57
6/78
5/83
4/18

1/1

8/9

3/5

2
35/37
7/51
6/63
3/37

2
36/62
8/68
7/13
2/34

2
31/64
11/41
8/63
6/24

شکل  .9توزیع شدتهای باران شبیهسازیشده در سطح کرت آزمایشی یک مترمربع
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اعداد کمتری و بیشتری جادول بیاانکننادۀ یلناواختی
زیاد بارندگی در سل پالت است ،بهگونهای که در شدتهاای
کم ( 4/3سانتیمتر بر ساعت) اختالف کمتاری و بیشاتری از
حدود پنج میویمتر تجاوز نلرده و در شدتهای زیااد نیاز باه
یک سانتیمتر نرسیده است عالوه بر ای  ،ضری تغییارات در
همۀ شدتها از حدود هفت درصد بیشتر نشده است کاه ایا
امر نشان از یلنواختی زیااد بارنادگی دارد بیشاتری ضاری
یلنواختی مربوط به شدت  8/3سانتیمتر بر ساعت با بایش از
 36/6درصد و کمتری مربوط باه شادت  3/5ساانتیمتار بار
ساعت با  31/6درصاد اسات دامناۀ تغییارات شادت نیاز در
شدت  2/8سانتیمتر بر ساعت کمتری ( )1/3و در شدت 6/3
میواایمتاار باار ساااعت بیشااتری ( )1/3مقاادار اساات ضااری
یلنواختی بهدساتآماده نسابت باه یافتاههاای  Franciscoو
هملارانش [ ]5و  Cronaو هملارانش [ ]17بیشتر است
نمودار توزیع شادت در سال کارت آزمایشای نشاان
میدهد بارانهای ایجادشده در کنارههای کارت آزمایشای
شدت بیشتری نسبت به مرکاز کارت آزمایشای دارناد باا
وجود تغییرات شدت در سل کرت آزمایشی ،هایچ یاک از
شدتهای مد نظر ضری یلنواختی کریستیانس کمتر از
 31درصد نداشته و واریان آنها نیز بسیار پایی و کمتر از
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پژوهش Isroel

 6/5درصد است نتایج بهدستآمده با نتایج
و هملااارانش [ ]8و خالاادیدرویشااان و هملااارانش []21
مشابه است
توزیع اندازۀ قطرات باران

از بی روشهای بهکار گرفتاهشاده در ایا ملالعاه بارای
تعیی قلر قلرات باران ،روش گوولۀ آردی و دو نو کاغاذ
پرینات  Coated HPو فابریاانو بار اسااس ضاری تبیای
انتخا شدند (جادول  )2ساایر کاغاذهای اساتفاده شاده
دارای ضری تبیی کمتر از  1/5باوده و باه همای دلیال
حذف شدند
روابط باهدساتآماده از بای اناوا معاادتت (خلای،
لگاریتمی ،سهمی و توانی) برازششده بر ابرنقاط بیشاتری
ضری تبیی را داشتهاند همانطور که مالحظه میشاود،
شلل معادتت بهدستآمده برای هر سه روش معادلۀ توانی
است که با شلل غال روابط ارائهشاده در ساایر ملالعاات
ملابقت دارد سپ  ،با توجه باه روش یادشاده در بخاش
روشکااار و رابلاۀ ارائااهشااده در جاادول  2اناادازۀ قلاارات
بهدست آمدناد نتاایج باهدساتآماده در جادول  3بارای
روشهای منتخ آمده است

جدول  .2روابط بهدستآمده از روشهای مختلف استفادهشده برای تعیین قطر قطرات باران
رابطه

روش
0/ 545

گوولۀ آردی

ضریب تبیین

D  18 / 11w

1/37
1/63
1/71

D  0 / 865d
D  1 / 12d 0/ 554

کاغذ پرینت Coated HP

0/ 671

کاغذ فابریانو

جدول  .9قطر قطرات باران (میلیمتر) در شدتهای شبیهسازیشده به روشهای مختلف
شدت (سانتیمتر بر

کاغذ فابریانو

گلولۀ آردی

کاغذ پرینت

ساعت)

میانگین

میانه

میانگین

میانه

میانگین

میانه

2/8
3/5
4/3
6/3
7/1
8/3
3/5

1/37
1/11
1/14
1/13
1/22
1/21
1/13

1/35
1/11
1/18
1/17
1/14
1/13
1/11

1/13
1/22
1/32
1/21
1/18
1/16
1/23

1/18
1/22
1/33
1/27
1/24
1/15
1/21

1/86
1/13
1/13
1/38
1/11
1/17
1/12

1/78
1/13
1/11
1/38
1/33
1/17
1/32
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قلر اندازهگیریشده در روشهای مختوف تفاوت زیادی را
نشان نمیدهند اگرچاه کاغاذ فابریاانو و گوولاۀ آردی بارآورد
نزدیکتری داشتهاند دامنۀ میانگی قلرهای بهدساتآماده از
 1/37میویمتر در شدت  2/8سانتیمتار بار سااعت تاا 1/22
میویمتر در  7/1سانتیمتار بار سااعت در روش گوولاۀ آردی
است همانطور که در بخش روش کار گفته شد ،بارای ایجااد
شدتهای مختوف از راههای متفااوتی مانناد تغییار فشاار آ
ورودی ،تغییر ارتفا نازلها از سال کارت آزمایشای ،تعاداد
نازلهای استفاده شده و تنظیم فاصوۀ نازلها استفاده شاد کاه
هر یک از ای عوامل بهگوناهای متفااوت روی انادازۀ قلارات
تأثیر میگذارند بسته به استفاده از یک یا چناد روش باهطاور
همزمان برای تغییر شدت باران اندازۀ قلارات درشاتتار و یاا
ریزتر شدهاند کاهش فشار آ  ،شدت باران بیشتری را موج
میشود ،بنابرای بر اثر سارعت پاشاش کمتار انادازۀ قلارات
بزرگتر خواهد بود از طرف دیگر ،استفاده از دو ناازل باهطاور
همزمان بهدلیل ترکی قلرات با هم نیز قلرات درشاتتاری
تولید میکند کاغذ فابریانو قلر را بیشتر از گوولۀ آردی برآورد
کرده و تغییرات آن از  1/13تا  1/32میویمتر است ،اماا کاغاذ
پرینت برآورد کمتری نسبت به دو روش دیگر داشاته و دامناۀ
تغییرات آن کمتر بوده است کمتری قلار باهدساتآماده باا
استفاده از کاغذ پرینت  1/78و بیشاتری آن  1/17میوایمتار

است تغییرات قلر در دو روش اخیر ،الگوی خاصای را نشاان
نمیدهند با توجه به اینله رابلۀ بهدستآماده از روش گوولاۀ
آردی ضاری تبیاای بیشااتری دارد نتااایج آن مااد نظاار قاارار
گرفت ملالعۀ  Sadeghiو هملارانش [ ]31در مازندران انادازۀ
قلرات باران طبیعی را از  1/3تا  5/16میویمتر عنوان کردناد،
که بر اساس آن ،نتایج به دست آمده از ملالعاۀ حاضار در ایا
دامنااه قاارار گرفتااه و تأییااد شااده اساات  ]12[ Credaدر
منلقهای با آ و هوای مدیترانهای در اسپانیا با ملالعاۀ بااران
طبیعی دامنۀ قلر میانۀ قلارات از  1/25میوایمتار تاا 2/63
میویمتر بهترتی برای شدت  1/1تا  12سانتیمتر بار سااعت
بااه دساات آورد همچناای  Abudi ،و هملااارانش [ ]15نیااز
میانگی قلر  1/51میویمتر برای شدت  12/6ساانتیمتار بار
ساعت با استفاده از شبیهساز باران را بهدسات آوردناد کاه باه
نتایج ملالعۀ حاضر بسیار نزدیک است عاالوه بار ایا  ،نتاایج
بهدستآمده توسط خالادیدرویشاان و هملاارانش [ ]21نیاز
ملابقت زیادی با نتایج تحقی حاضر دارد نتایج بهدستآماده
از شبیهساز آزمایشگاهی ساختهشده توسط عار خادری کاه
برای شدتهای  3/5تا  12/5سانتیمتر بر سااعت قلراتای باا
قلر میانۀ  1/64تا  2/15میویمتر شبیهسازی شد با یافتههاای
ای تحقی ملابقت ندارد شلل  4درصد فراوانی وزنای بااران
شبیهسازیشده در شدتهای مختوف را نشان میدهد

شکل  .2درصد فراوانی وزنی باران در طبقههای مختلف قطر قطره در شدتهای شبیهسازیشده
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با توجاه باه شالل  ،4بیشاتری دامناۀ قلاری در هماۀ
شدتها ،طبقۀ  1/25تا  1/5میویمتر از  27تا  33درصد باوده
و کمتری درصد برای طبقۀ قلری دو تا  2/5میویمتار اسات
شدت  2/8سانتیمتر بر ثانیه قلرات حداکثر تا دو میویمتار را
ایجاد کرده و شدت  3/5سانتیمتر بار ثانیاه بیشاتری درصاد
(شش درصد) در طبقۀ قلری بیشتر از دو میویمتر دارد باران
طبیعی در دامنۀ قلری نزدیک صفر تا هفت میوایمتار تغییار
میکند ،اما قلر میانه بی یک تا سه میویمتر برای بارانهاای
فرساینده اعال شده است [ ]31که قلر قلرات تولیدشاده در
بارانهای شبیهسازیشده در ای محدوده قرار میگیرند
سرعت و انرژی جنبشی باران

برای بهدستآوردن سرعت و انرژی جنبشی مربوط باه هار
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شدت با توجه به توزیع قلرات باران ابتدا سرعت برای هار
دسته از قلرات با استفاده از جدول  Gunnو ]32[ Kinzer
بهدست آمد سپ  ،انرژی جنبشی معادل هر سارعت نیاز
به همی ترتی برای هر طبقه از قلرات جداگانه محاسابه
و میانگی آنها به عنوان سرعت و انرژی جنبشی هر شادت
مد نظر قرار گرفت (جدول  )4در شدت  7/1سانتیمتر بار
ساعت ،که قلر میانگی قلرات بیشتری اسات ،بیشاتری
سرعت و در شدت  2/8سانتیمتر بر ساعت کمتری مقادار
است بر همی اساس ،دامنۀ تغییارات سارعت از  3/58تاا
 4/21متر بر ثانیه در شدتهاای شابیهساازیشاده اسات
انرژی جنبشای بارنادگیهاای ایجادشاده نیاز از  8/34تاا
 11/77ژول بر مترمربع متغیر است

جدول  .2مقادیر شدت و انرژی جنبشی بارانهای شبیهسازیشده
شدت (سانتیمتر بر ساعت)

میانگین قطر قطرات (میلیمتر)

2/8
3/5
4/3
6/3
7/1
8/3
3/5

1/37
1/11
1/14
1/13
1/22
1/21
1/13

بار اسااس نتاایج باهدساتآماده توسااط  Assoulineو
هملااارانش [ ]33در بوژیااک ،کااه اناارژی جنبشاای باااران
طبیعی با قلر  1/5میویمتر را برابار  13ژول در مترمرباع
یاد کردند و همچنی  Abudiو هملارانش [ ]15کاه بارای
بارندگی شبیهساازیشاده باا شادت  12/6ساانتیمتار بار
ساعت ،انرژی جنبشی  3/75ژول بر میویمتار در مترمرباع
بهدست آوردند ،یافتههای ملالعۀ حاضر قابل قبول است
نتیجهگیری
اگرچه شابیهساازهای بااران مزایاای زیاادی در ملالعاات
فرسایش و رسو دارند ،دارای محدودیتهایی نیز هستند
شباهت نداشت کامل خصوصیات باران تولیدشده باا بااران
طبیعی ،کوچکبودن سل کرت آزمایش شده ،تعمایمدادن
نتایج به شرایط واقعی عرصه ،هزینه و زمان مورد نیاز برای
طراحی و ساخت شبیهساز از محدودیتهاای آنهاسات در
ای تحقی سعی بر رفع هر چه بیشتر ای محدودیتهاا و

سرعت
(متر بر ثانیه)
3/58
4/11
4/17
3/35
4/21
4/13
4/15

انرژی جنبشی (ژول بر مترمربع
بر میلیمتر)
8/34
11/12
11/71
11/66
11/77
11/43
11/33

ساخت یک شبیهساز باران قابل حمل و کمهزینه با املاان
استفادۀ آساان در صاحرا و تولیاد بااران باا نزدیاکتاری
شااباهت بااه خصوصاایات باااران طبیعاای در ساال پااالت
آزمایشی یک تا سه مترمربعی بوده است که سل مناسبی
برای ای گونه ملالعات است بر پایۀ نتاایج باهدساتآماده
ویژگیهای مختوف باارانهاای شابیهساازیشاده در ایا
پژوهش شباهت و قرابت زیادی با بارانهای طبیعی داشاته
و نتایج کامالً قابل قبولی را بههمراه داشاته اسات قابویات
تولید دامناۀ وسایعی از شادتهاای بارنادگی و چگاونگی
طراحاای بارای اسااتفادۀ آسااان در طبیعاات ماننااد قابویاات
جداسازی همۀ قلعات و وزن کام آنهاا و نیااز بسایار کام
موتور به سوخت از مزایای ای شبیهساز اسات اساتفاده از
نازلهای وارداتی به دلیل نبود نازل ساخت داخل با کیفیت
و دقت تز و همچنی مصرف آ نسابتاً زیااد در صاورت
فعالبودن دو نازل از عی هاای آن محساو مایشاود باا
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