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 هاترین یافتهمهم

واناب و ساز باران قابل حمل جهت کاربرد در مطالعات میدانی فرآیند تولید ردر این تحقیق، یک نمونه شبیه

متر( طراحی و ساخته شد. در طراحی و ساخت این دستگاه  1×2مربع )متر 2سوب در پالتی به ابعاد فرسایش و ر

سعی گردید که ضمن باال بردن ضریب اطمینان دستگاه میزان هزینه، حجم، وزن، مدت زمان و تعداد نیروی انسانی 

انجام آزمایشات و انرژی الکتریکی مورد نیاز در حداقل کارگیری، میزان تلفات آب حین همورد نیاز جهت نصب و ب

 باشد.های مشابه خارجی میهزینه ساخت این دستگاه در حدود یک سوم دستگاه ممکن باشد.
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 وعاهمیت موض

های تجاری سازها دارای قدمتی در حدود یک سده است تعداد شرکتاز باراناستفاده  رغم این کهعلی

 -ساز در سطح دنیا بسیار کم است و معموالً موسسات تحقیقاتی و یا آموزشیکننده بارانسازنده یا تامین

هایی نیز که تجربه طراحی و ساخت سازند. شرکتساز مورد نیاز خود را طراحی و میتحقیقاتی، خودشان باران

نمایند. مثالً طراحی و ساخت یک ساز را دارند در قبال پذیرش سفارش پروژه مبالغ هنگفتی را تقاضا میباران

بالنکیز و همکاران، دارد )دالر آمریکا هزینه بر می 8777مربعی بالغ بر ساز مناسب برای پالت یک مترباران

های جانبی نیز اضافه این مبلغ، هزینه حمل و نقل و سایر هزینهاگر به (. البته 2772؛ کوورت و جوردن، 2772

فروش و که خرید و این دالر آمریکا هزینه در برخواهد داشت. با توجه به 170777آن بیش از  گردد، تهیه

یلی مرسوم نیست، محققانی که تجربه طراحی و ساخت را دارند ساز در دنیا خسفارش طراحی و ساخت باران

اند تا به اطالعات جزئی و راهنمای نحوه طراحی، ساخت و کاربرد آنها را از طریق مراجع علمی منتشر نموده

سهولت در اختیار عالقمندان قرار دارد. بنابراین نسخه برداری و تکرار ساخت آنها ساده تر و ارزانتر از سفارش 

 ساز کاماًل جدید و متفاوت است.خرید آنها و یا طراحی یک باران

 مقدمه )شرح مساله(

باشد و جدا نمودن اثر عوامل های طبیعی مشکل میگیری رواناب و فرسایش خاک ناشی از بارندگیاندازه

بر باشد. عالوهپذیر نمیفرآیندهای تولید رواناب و ایجاد فرسایش خاک در شرایط طبیعی امکانعمده موثر بر 

خشک مطالعه و تحقیق بر روی رواناب ویژه در مناطق خشک و نیمههاین، تغییرات شدید زمانی و مکانی بارش ب

های ایشی و یا در امتداد دامنههای آزمگیری در مقیاس پالتو رسوب را از طریق نصب و نگهداری وسایل اندازه

توان تعداد ساز باران میهای شبیهکه با استفاده از دستگاه. در حالینمایدبر میطبیعی خیلی مشکل و هزینه

خاک و رسوبدهی را با صرف  های مختلف اجرا نمود و سرعت تحقیقات فرسایشزیادی آزمایش را برای حالت

 افزایش داد.ای مالحظهطور قابلهکم ب هزینه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب
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 پمپ کف کش -5 کابل جریان الکتریکی -2  کنترلر الکترونیکی -2  ژنراتور برق -1

 رل پاششکنتجعبه  -2 سه راهی تقسیم آب -8  شیلنگ انتقال آب -6  مخزن آب -4

 جعبه تقسیم برق -by pass   12لوله  -11 موتور سروو و نازل آب -17  مانومتر -2

 پالت آزمایش -14  سه پایه عمودی -15  تیرک افقی -12
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