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  :چکیده

هاي آبخیز کشور، این پژوهش با هدف آگاهی از تغییرات مکانی و زمانی زایی در سطح حوضهبار فرسایش و رسوبنظر به آثار زیان

تحلیل بوده و از منابع  -سو انجام گرفت. روش تحقیق توصیفیقره -هاي آبخیز گرگانروددهی در یکی از حوضهفرسایش و رسوب

سازي و تنظیم اطالعات الزم استفاده به عمل آمد. در بخش اول این تحقیق به وضعیت اي و بازدید میدانی جهت آمادهمختلف کتابخانه

شود. بخش دوم به برآورد بار رسوبی و تحلیل تغییرات زمانی پرداخته می EPMش تجربی بندي آن بر اساس روکیفی فرسایش و پهنه

آن بر اساس آمار ایستگاه هیدرومتري موجود در خروجی حوضه تمر اختصاص داشت که تاکید ویژه پژوهش حاضر نیز بر این بخش 

خصوصات فیزیوگرافی حوضه،  از پتانسیل فرسایش و  بود. بررسی اولیه از وضعیت طبیعی حوضه نشان داد که حوضه تمر با توجه به

باشد. نتایج تولید رسوب متوسط یا پایینی برخوردار بوده و نقش کاربري جنگل و مرتع در مهار فرایندهاي فرسایشی برجسته می

ان فرسایش در بندي میز) به ایجاد نقشه پهنهGISدر محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ( EPMحاصل از کاربست مدل فرسایش 

درصد از وسعت آن  10حوضه مورد مطالعه انجامید. طبق این نتایج حوضه آبخیز تمر در کالس فرسایش کم قرار داشته و تنها حدود 

شناختی تاثیر زیادي بر نواحی با کالس فرسایش زیاد داشت و کل از فرسایش زیاد برخوردار است. در این میان عوامل شیب و سنگ

مترمکعب در سال برآورد گردید. همچنین بیشتر نقاط بحرانی حوضه به لحاظ فرسایش در شمال  442748ضه برابر با رسوب تولید حو

حوضه قرار داشت. اما نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی رابطه دبی و رسوب متناظر در ایستگاه هیدرومتري تمر، ضمن ارائه معادله 

دهی ساالنه و ماهانه در ایستگاه مزبور انجامید. متوسط تشکیل سري زمانی رسوب منحنی سنجه برآورد بار رسوبی در حوضه، به

ماه به ترتیب بیشترین و ماه و ديتن در سال برآورد گردید که در این میان فروردین 6024دهی حوضه آبخیز تمر برابر با رسوب

دهی در حوضه آبخیز تمر، نتایج مهمی ه و ماهانه رسوبدهی را به خود اختصاص دادند. بررسی روند سري زمانی ساالنکمترین رسوب

ایم. به لحاظ هاي اخیر شاهد روند کاهشی بار رسوب معلق بودهرا آشکار ساخت. نوسانات ساالنه بار رسوبی در خور توجه بوده و در سال

ی روند کاهشی بار رسوبی ساالنه با روند خوانها شاهد روند کاهش در میزان بار رسوبی بودیم. همتغییرات ماهانه نیز در بیشتر ماه

گیري شد که وجود چنین روندهاي زمانی و مقادیر خوانی دو روند مزبور با روند افزایش بارش ساالنه نتیجهکاهشی ساالنه دبی و ناهم

زایی در حوضه مورد دهی بر اساس آمار ایستگاه هیدرومتري تمر نبایستی ما را از پیامدهاي فرسایش و رسوببرآوردي پایین رسوب

ها گذاري در آبراههمطالعه غافل ساخته و در این بین توجه ویژه به نقاط بحرانی حوضه و درنظر گرفتن فرایندهاي ترسیب و رسوب

  بایستی مبذول گردد. 
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  مقدمه - 1 - 1

ت زنده احتیاجات انسان و از منابع طبیعی مهم براي حیات موجودا تریناصلی و ترینعمدهخاك از 

نشان از در یک کشور  کافیداشتن منابع آب و خاك سالم و  .هست، جانوران و گیاهان هاانساناعم از 

 لومتریک 1532 مساحت با تمر حوضهمنطقه مورد مطالعه توسعه پایدار در گستره سرزمینی آن دارد. 

 و درجه 55 و یشمال عرض قهیدق 47 و درجه 37 تا قهیدق 25 و درجه 37 ییایجغراف مختصات در مربع

 ازامروزه فرسایش خاك و تولید رسوب  .است شده واقع یشرق طول قهیدق 4 و درجه 56 تا قهیدق 29

که مبارزه با فرسایش  روست این از. اندمواجهبا آن  هاانسانکه است  محیطیزیستمشکالت  ترینعمده

بوده است و به آن اهمیت  توجه موردخاك در تمام جوامع بشري و در تمام قرون گذشته، حال و آینده 

در آن دخیل بوده یا نبوده در معرض تخریب و  هاانسانامروز اکثر مناطقی که دست  .انددادهشایانی 

. )1385 کرباسی،( در تشدید فرسایش بیشتر بوده است هاانسانکه نقش  ايگونه بهفرسایش است 

هاي آبخیز ترین مباحث حوضهها از پیچیدهرودخانه ها وفرسایش و انتقال رسوب در آبراهه هايپدیده

 ،شودیخوردن تعادل طبیعی رودخانه مدائم این مواد نه تنها باعث برهمباشند. فرسایش زیاد و انتقال می

کاهش حجم  ها ، انباشت رسوب در پشت سدها وراتی از قبیل تغییر مسیر رودخانهبلکه سبب ایجاد خسا

، طراحی و اجراي حفاظت خاك هايطرفی برآورد مقدار رسوب در پروژهگردد. از مفید مخزن آنها نیز می

سزایی برخوردار است (جاللی و هبرداري از منابع آب از اهمیت ب، آبخیزداري و نیز بهرههاي آبیسازه

هاي مکان مقایسه آنها و شناسایی حوضههاي ابخیز اآگاهی از میزان فرسایش حوضه ).1386همکاران، 

کند. اطالعات خیلی کمی از میزان هاي آبخیزداري را فراهم میبندي اجراي طرححرانی و اولویتب

توان از تولید رسوب حوضه که معیاري قابل قبول از اي کشور وجود دارد. از این رو میفرسایش آبخیزه

  ).1385خانی و عرب خدري، (حکیم باشد، استفاده کردفرسایش آن می میزان متوسط

b  کلی از رابطه طور هب و استآب  جریان شدتار رسوب رودخانه تابعی از مقد 
w= aQsQ  تبعیت

 bو  aدبی آب ،  wQدبی رسوب ،  sQ به منحنی سنجه رسوب معروف است. در این معادله که کندمی

 و آبعوامل  تأثیرمربوط به شرایط موجود در رودخانه است که ضریب هاي ثابت می باشند. این ضرایب 
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 ،ییهوا و آباست. ارتباط مقادیر رسوب با عوامل  داده جاي در خودرا  ...و یکیدرولوژیه ،ییهوا

عوامل ارتباط مقدار  ایناست که از بین  شده شناخته کامالً شناسیو زمین بلندي و یپست ،یکیدرولوژیه

  . تراستمهمرسوب با عوامل هیدرولوژیکی 

  مسئلهبیان   -2- 1

و نقش اساسی در توسعه اقتصادي و  شودمیمنابع طبیعی هر کشور شمرده  ترینمهماز  خاك و آب

را تهدید  ارزش بامنابع  اینتولید رسوب، عاملی است که  درنتیجهخاك و  شیفرسا پیشرفت جوامع دارند.

 جداشدهکه طی آن، ذرات خاك از بستر اصلی خود  شودمیفرسایش خاك، به فرایندي اطالق  .کنندمی

 .شوندمیبه کمک عوامل مختلفی چون آب، باد، نیروي ثقل، یخچال و انسان به مکانی دیگر حمل و 

ذرات حمل شده و تجمع یافته رسوب گفته  اینبه  )174:1380. ضیایی، 65:1390اسمعیلی و عبدالهی، (

یق طر اینزراعی شده و از  هايزمین، سبب کاهش حاصلخیزي زمان مرور بهخاك  شیفرسا .شودمی

، از طریق آیدمی به وجودفرسایش خاك  درنتیجهرسوب نیز که  دیتول .آوردمیزیادي به بار  هايخسارت

را  هاآنو همچنین ظرفیت آبگیري  شده آبو دیگر مخازن  سدها، سبب کاهش عمر مفید هارسوبتجمع 

ل عناصر غذایی، محیطی نیز نقش فرسایش و رسوبات معلق در انتقااز دیدگاه زیست .دهدمیکاهش 

فرسایش  برآوردمسائل اهمیت  این .ها اخیراً مورد توجه بیشتري قرار گرفته استسموم و سایرآالینده

   .رساندمیآبخیز را  هايحوضهخاك و مقدار رسوب در سطح 

و  خاك و منابع آب زایی از مشکالت و معضالت موجود در مدیریتو رسوبفرسایش خاك 

). آثار و عالئم فرسایش در اکثر نقاط 1385(صادقی و همکاران،  بریز کشور استهاي آحوضه زیستمحیط

هاي حاصل خیز کشور در معرض خطر فرسایش قرار دارند خورد و اکثر زمینایران به سهولت به چشم می

گفته مدیر کل دفتر حفاظت خاك و کنترل  بهدهند. تدریج حاصلخیزي خود را از دست میو به 

 125چهارم ایران است که حدود تن در هکتار و در اروپا یک 15ایش خاك در کشور ایران فرسایش، فرس

میلیون هکتار تحت تأثیر فرسایش  33هاي آبخیز کشور تحت فرسایش آبی و میلیون هکتار از حوضه

از آن، در شود و سهم ایران می میلیارد تن برآورد 26کل فرسایش خاك در جهان  زانیمبادي است. 

دهی ساالنه کشور ما به دلیل شرایط اقلیمی و ). میزان رسوب3:1389قاسمی، (میلیارد تن است  2د حدو

میلیارد  2از حد به اراضی نسبت به سایر نقاط جهان بسیار بیشتر و به بیش از شناسی و فشار بیش زمین
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رفتن خاك حاصلخیز رسد. این مسئله لزوم هر چه بیشتر توجه به مشکالت ناشی از دست تن در سال می

  کشاورزي و پیامدهاي ناشی از تجمع رسوبات را یادآور است.

، محققین و کارشناسان گذاريبا توجه به مسائل و پیامدهاي ناگوار ناشی از پدیده فرسایش و رسوب

- از میزان فرسایش و رسوبهایی را براي آگاهی ها و تکنیکروش ،در نقاط مختلف دنیا دخیل در این امر

بیشتر بر پایه روابط آماري و معادالت  ها. این روشاندتوسعه دادههاي آبخیز در حوضهآن و برآورد  دهی

دهی موثرند، هاي آبخیز که بر میزان فرسایش و رسوبریاضی استوار بوده و از خصوصیات مختلف حوضه

شناسی، ورفولژي، زمیناند. این خصوصیات متفاوت شامل اقلیم، توپوگرافی، هیدرولوژي، ژئومسود جسته

باشد که بسته به هر هاي مدیریت منابع طبیعی میخاك و پوشش گیاهی و نیز کاربري اراضی و شیوه

دهی دارند.  با شناخت و تعیین منطقه یا حوضه مورد مطالعه نقشی اساسی در بروز فرسایش و رسوب

-توان از طرفی نسبت به اولویتز میهاي آبخیزایی در حوضههاي فرسایش و رسوبعوامل موثر بر پدیده

دهی دست یافته و از طرف بندي حفاظتی و لزوم اقدامات تعدیلی در جهت کاهش فرسایش و رسوب

امروزه با تشخیص و تعیین نمود. دیگر تغییرات مکانی و نیز زمانی آن را با توجه به عوامل مهم و موثر 

غرافیا مانند سنجش از دور و سیستم اطالعات هاي پیشرفته در عرصه علم جتوجه به وجود فناوري

هاي مفید از شرایط محیط طبیعی و انسانی و نیز تحلیل بهنگام و )، دسترسی به دادهGISجغرافیایی (

ها و اطالعات جهت رسیدن به اهداف تحقیقاتی و مدیریتی میسر گردیده و هزینه این دادهآسان و کم

جمله مواردي است که بهره بسیاري از این فنون و ابزارها برده دهی نیز از سازي فرسایش و رسوبمدل

ذکر این نکته ضروري است که تخمین میزان فرسایش به کمک معادالت برآورد فرسایش بسط  است.

دهی به کمک رابطه رگرسیونی برآورد رسوب (منحنی سنجه یافته در نقاط مختلف دنیا و برآورد رسوب

هاي دهی در حوضهدر شناخت هر چه بهتر فرایندهاي فرسایش و رسوب رسوب) مکمل هم بوده و ما را

هاي آبخیز به عنوان شده در خروجی حوضهگیريرساند. در واقع میزان بار رسوبی اندازهآبخیز یاري می

هاي دلمخروجی بر مقادیر  تواند تایید یا عدم تاییديزایی میداده واقعی از میزان فرسایش و رسوب

  و امثال اینها باشد.   MPSIAC ،EPM ،USLE ،WEPPسایش مانند فر برآورد

است  شده واقعبوده و در استان گلستان  گرگان رودرودخانه  هايحوضهحوضه آبریز تمر یکی از زیر 

از  دمارتنحوضه بر اساس  میاقل .باشندمیاصلی حوضه  يکاربر و جنگل، مرتع کشاورزي، هاييکاربر

شدید به همراه  هايبارش وقوع .استحوضه متغیر  جنوبی هايبخشمرطوب در تا  شمالدر  خشکنیمه
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 سبب حساس به فرسایش و تغییر شدید کاربري اراضی از جنگل به اراضی دیم، شناسیزمینتشکیالت 

فرسایش خاك و رسوب در حوضه شده است.  نتیجه درفراهم شدن پتانسیل الزم براي تشکیل رواناب و 

خورد که در هایی از حوضه به چشم میهاي قابل توجه در قسمتلغزشی و وقوع زمینآثار فرسایش خندق

الزم نمود تا با آگاهی از تغییرات مکانی و زمانی میزان فرسایش و از همین رو خور توجه اساسی است. 

ابع هاي مدیریتی من، گامی در جهت بهبود شیوهارائه راهکارهاي الزمدهی در سطح حوضه مزبور و رسوب

   آب و خاك برداشته شده باشد.

  تحقیق سؤاالت  -3- 1

 ؟استبه چه صورت  هاي اخیرسالمیزان تغییرات فرسایش در 

 کدام است؟ بررسی مورداولویت در حوضه  برحسبدر ایجاد فرسایش  تأثیرگذارعوامل 

  چه مقدار است؟ بررسی موردفرسایش خاك و میزان رسوب بار معلق در حوضه 

  تحقیق فرضیات  -4- 1

 .اخیر افزایش داشته استهاي میزان فرسایش در سال

 .باعث افزایش رسوب شده است در حوضه جنگلیکاهش پوشش گیاهی 

 .استفیزیوگرافی حوضه از عوامل دخیل بر میزان انتقال رسوبات  هايویژگی

  ضرورت و اهمیت تحقیق  -5- 1

 شیافزا حاصلخیزي خاك، کاهش بین رفتن پوشش گیاهی، از امروزه شور شدن تدریجی اراضی،

باعث بروز مشکالتی براي کشاورزان و مدیران شده  هاخاكو آلودگی شیمیایی  گذاريرسوبفرسایش و 

ودات آبزي و آلودگی آب زیاد رسوب باعث کدورت آب و جلوگیري از تنفس و تغذیه موج غلظت است.

فرسایش در  وجود .سازدمیرزي لطمه وارد فرسایش به برنامه توسعه کشاو ترتیب این به .گرددمی شرب

بودن آب و مسائل  آلودگلحوضه رودخانه تمر باعث بروز مشکالتی براي اهالی و کشاورزان با توجه به 

شدید به فرسایش و تغییر شدید کاربري اراضی از  هايبارششده است. همچنین وقوع  برخاسته از آن

فرسایش خاك و  نتیجه درل الزم براي تشکیل رواناب و فراهم شدن پتانسی سبب جنگل به اراضی دیم

نیز و ) GIS( ییایجغرافاطالعات  سیستمبنابراین ضروري است به کمک  است. گردیدهرسوب در حوضه 

خروجی حوضه، نسبت به برآورد تغییرات  دردهی ایستگاه هیدرومتري موجود بر پایه آمار دبی و رسوب
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تعدیل صدمات ناشی از براي ی هایحلراه نهایتی اقدام نموده و در دهمکانی و زمانی فرسایش و رسوب

  به دست داد. موردنظرو کاهش حجم رسوبات در سطح حوضه  فرسایش پدیده

  اهداف تحقیق  - 6- 1

   آبخیز تمرتخمین مکانی شدت فرسایش در سطح حوضه  -

 آوردن میزان فرسایش به دستمعلق جهت  میزان بار رسوب برآورد -

 اولویت برحسبدر فرسایش و رسوب حوضه  مؤثرو تعیین عوامل  زارسوب واحدهايی بررس -

  راهکار جهت مدیریت و کنترل فرسایشو پیشنهاد  ارائه -

  پیشینه تحقیق  - 7- 1

انجام پذیرفته  مختلفرسوب بار معلق و فرسایش در مناطق  برآورددر خصوص  ايارزندهمطالعات 

  .نماییممی اشاره هاآناست که به برخی از 

) براي تخمین میزان رسوب رودخانه بازفت در محل ایستگاه مرغک از دو 1381منتظر و همکاران (

ها را با روش منحنی شبکه پرسپترون و شبکه پاد انتشار استفاده کردند و در نهایت نتایج حاصل از شبکه

  سنجه رسوب مقایسه کردند.

واع فرسایش در حوزه آبخیز ماسوله رودخان (استان گیالن) ) در بررسی ان1382ا... زاده (ثروتی و فتح

هاي مورد بندي زیرحوضهاستفاده نمود. ایشان با اولویت EPMاز روش کیفی ژئومورفولژي و روش تجربی 

شناسی بارزترین عامل در فرسیاش بوده و مطالعه به لحاظ میزان فرسایش به این نتیجه رسیدند که سنگ

ترین عوامل ایجاد فرسایش در حوضه مورد و تخریب جنگل نیز به عنوان عمدهعوامل تغییر کاربري 

  باشند. مطالعه می

زیرحوضه مهم هراز با استفاده از  15) تغییرات زمانی و مکانی رسوب معلق را در 1384آقا بیگی (

رار داد و هاي مستقیم رسوب معلق در طول یک سال مورد مطالعه قداده هاي بدست آمده از اندازه گیري

نشان داد که نوسانات رسوب روزانه زیاد بوده و همچنین فصل بهار بیشترین و فصل پاییز کمترین رسوب 

خروجی را دارا بوده اند. عالوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عاملی نشان داد که عوامل فیزیکی حوضه نظیر 

  رسوب حوضه بوده اند.  محیط، مساحت، ضریب زهکشی و . . . مؤثرترین عوامل در تولید 

) پژوهشی در جهت برآورد فرسیاش و بار رسوب در حوضه آبخیر نوژیان 1384داوري و همکاران (

و  MPSIAC ،EPMهاي تجربی در این راستا با مقایسه کارایی مدلاستان لرستان انجام دادند. ایشان 
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رایی خوبی در تخمین مقادیر از کا EPMو  MPSIACهاي هیدروفیزیکی به این نتیجه رسیدند که مدل

هاي مورد استفاده فرسیاش و رسوب در حوضه مورد مطالعه برخوردار بوده و در کل نیاز به واسنجی مدل

  هاي داخل کشور وجود دارد.  در تطبیق با شرایط حوضه

-سعی در برآورد فرسایش و رسوب EPMو  MPSIAC) بر اساس روش 1385راستگو و همکاران (

نشان از کارایی کنشت واقع در شمال شهرستان کرمانشاه داشتند. نتایج ایشان در حوزه تنگدهی ساالنه 

دهی در حوضه مورد مطالعه در تخمین فرسایش و رسوب EPMنسبت به مدل  MPSIACمدل  بهتر

  .داشت

) با بهره گیري از روش هاي آماري شامل تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل خوشه اي و 1385خواه (وفا

گرسیون چند متغیره به تحلیل منطقه اي رسوب در بخشی از حوزه هاي آبخیز ساحلی دریاي خزر ر

مبادرت ورزید. نتایج نشان داد که متغیرهاي ضریب گراولیوس، قطره دایره هم سطح، شیب متوسط 

 درصد واریانس مربوط به رسوب را 81حوضه و دبی حداکثر لحظه اي با دوره برگشت دو ساله در حدود 

  توضیح می دهند. 

با استفاده از قابلیت سامانه اطالعات جغرافیایی و مدل برآورد  )1387آباد و همکاران (پیشداد سلیمان

ویس شهرستان به بررسی اثرات تغییر کاربري اراضی بر فرسایش خاك در حوضه چراغ EPMفرسایش 

رد مطالعه به این نتیجه دست یافتند بندي شدت فرسایش در پهنه آبخیز موسقز پرداختند. ایشان با پهنه

  دهی در حوضه مذکور بکاهد.تواند از میزان فرسایش و رسوبکه اعمال مدریرت مناسب و آمایش می

در ارزیابی فرسایش خاك و تولید رسوب حوضه آبریز کنجانچم از ) 1387عسگري و همکاران (

شده استفاده کردند. نتایج تعیینهاي از پیشها با مدلتحلیل آماري مقادیر بار رسوب و دبی و مقایسه آن

و هوا در رتبه اول و رواناب در  ایشان نشان داد که از میان عوامل مؤثر بر فرسایش، استفاده از اراضی و آب

شناسی، خاك و رتبه آخر قرار دارد.  عواملی چون پوشش گیاهی، شیب، وضعیت فعلی فرسایش، زمین

  هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.لویتفرسایش رودخانه به ترتیب او

رود اقدام ها در حوضه آبریز دره) در پژوهشی به برآورد میزان بار رسوبی معلق رودخانه1387فاضلی (

ساله سود جسته و  25هاي هیدرومتري منتخب در دوره آماري کرد. وي از آمار بار رسوبی و دبی ایستگاه

  برآورد رسوب بار معلق دست یافت.در نهایت به یک معادله جدید براي 
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، قالآقرسوب در سه ایستگاه هیدرومتري  برآورداقدام به  پژوهشی) در 1388مساعدي و همکاران (

مختلف، با  هايروشپس از تعیین بار معلق رسوب به  نمودند.گرگان زرین گل و تمر در حوضه آبریز 

ا، ضریب تغییرات، نسبت اختالف و انحراف آماري شامل ریشه میانگین مربعات خط هايشاخصمقایسه 

ایشان حاکی از کارایی و دقت  جینتا بار معلق انتخاب گردید. برآوردروش  ترینمناسباستاندارد عمومی، 

 بهبوده و بنابراین  مطالعه مورددر هر سه ایستگاه ها نسبت به سیار روش هادستهروش حد وسط  بیشتر 

  .گردیدمدل بهینه انتخاب  عنوان

) تغییرات رسوب معلق و عوامل موثر بر آن را در حوضه آبخیز مندرجان 1390نصري و همکاران (

شده در این ایستگاه به سه دوره ساله ثبت 25اصفهان مورد بررسی قرار دادند. ایشان با استفاده از آمار 

عملیات آبخیزداري و دهی به دلیل متفاوت از لحاظ روند تغییرات پی بردند. در دوره آخر، کاهش رسوب

  احداث سد مشاهده گردید. 

گیري ) با دخالت دادن عوامل مؤثر در انتقال رسوب، همانند زمان اندازه1390مساعدي و همکاران (

گیري شده هاي اندازهي این منظور از دادهبرا داشتند.معادله سنجه رسوب سعی در اصالح و میزان دبی، 

ها رابطه تمامی مدل دربندي تفکیک نمودند. ده نمودند و بر اساس مدلدر ایستگاه هیدرومتري تمر استفا

ي انتخاب مدل بهینه از شاخص میانگین برارگرسیونی بین مقادیر دبی آب و دبی رسوب برقرار شد. 

صورت ماهانه است، داراي مربعات خطا استفاده گردید و نتایج نشان داد مدلی که در آن تفکیک داده به

  عنوان مدل بهینه انتخاب شد. گین مربعات خطا بوده و بهکمترین میان

قافه شهرستان مینودشت از ) در بررسی فرسایش و رسوب حوضه قلعه1391قضاوي و همکاران (

استفاده کردند. نتایج حاصل نشان داد که کارایی  PSIACو  EPM ،MPSIACهاي برآورد فرسایش مدل

بندي فرسایش و تخمین مقدار نتایج بهتري در پهنه PSIACها خوب بوده و در این بین مدل مدل

  فرسایش و رسوب به دست داد. 

تر بار رسوب معلق و اصالح منحنی سنجه رسوب از به منظورارزیابی دقیق) 1392خزایی و همکاران (

 نابرابري نظرگرفتن با دردبی جریان و رسوب و  هايدادهشده سنجه رسوب با تبدیل لگاریتمی مدل خطی

، تغییرات هادادهتوجه به آنالیز اطالعات و  با .استفاده نمودندمختلف،  هايایستگاهخطوط در  اینشیب 

 البته روند افزایشی نشان داده است. بصیرآباداز ایستگاه تمر به  کلی طور بهمکانی مقدار بار رسوب معلق 

دیده شد که علت اصلی آن مربوط مسیر در مناطقی نیز کاهش زیادي  اینالزم به ذکر است که در طول 
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و تا  %50با بررسی تغییرات فصلی مشخص شد فصل بهار با حداقل  نیهمچنشد.  ارزیابیبه احداث سد 

  .ستهاایستگاهداراي باالترین میزان حمل رسوب بار معلق در  %70حداکثر 

رتباط با فاکتور بارش رسوب معلق را در ا ) تغییرات زمانی و مکانی بار1394اسفندیاري و قراچورلو (

مکانی بارش (متغیر مستقل) با  -سو مورد بررسی قرار دادند. تحلیل روابط زمانیدر حوضه آبریز قره

سالی نسبت هاي منتخب نشان داد که این روابط در مقیاس دروندهی (متغیر وابسته) در ایستگاهرسوب

 65اخص فصلی فورنیه قادر به تبیین ش در بخش روابط رگرسیونی،سالی خوب بوده و به مقیاس بین

  دهی ویژه در حوضه مورد مطالعه بود. درصد از تغییرات رسوب

  منابع خارجی: - 

) با تأکید بر اهمیت نسبی عوامل بارندگی و زمین شناسی به بررسی 1993و همکاران ( هیکس

یدند که عوامل عمده مؤثر تغییرات بار رسوب معلق در اطراف نیوزیلند پرداختند. ایشان به این نتیجه رس

هاي تکتونیکی (لیتولوژي، فعالیت ند از: بارندگی و زمین شناسیرسوب ساالنه عبارتبار  مکانیدر تغییرات 

و تاریخ کواترنري). همچنین شیب متوسط حوضه و تغییرات فصلی و درون سالی بارندگی مقداري از 

  ها و بارندگی یکسان توضیح داد. واریانس رسوب مشاهده اي را در حوضه هاي با نوع سنگ 

شده بار رسوب معلق و به کمک معادله سنجه گیريهاي اندازه) با استفاده از داده2000آسلمن (

رسوب توانست مقدار رسوب انتقالی را برآورد نماید. وي به این نتیجه رسید که برآورد بار رسوب از طریق 

   این معادله همواره با مقداري خطا همراه است.

هاي ات بلندمدت رسوب معلق در رودخانه) با تحلیل آماري تغییر2003و همکاران ( بوبروویستکایا

مترهاي هواشناسی و هیدرولوژیکی بر روي مدت پاراسعی در بررسی اثر تغییرات بلند ،بزرگ روسیه

رسوب معلق  . ایشان به این نتیجه رسیدند که تغییراتداشتندها خانهدهی رودتغییرات بلندمدت رسوب

  بیشتر در ارتباط با فعالیت هاي انسانی از قبیل احداث سد و معدن کاري بوده است تا تغییرات اقلیمی.

هاي انسانی  بر جریان رسوب معلق رودخانه یانگ تسه را در تأثیر فعالیت )2004و همکارانش (یانگ 

ند که فعالیت هاي انسانی قبل از دهه طول قرن گذشته مورد مطالعه قرار دادند. ایشان به این نتیجه رسید

به تدریج موجب افزایش جریانات رسوب شده و به دنبال آن بعد از این دهه به سرعت موجب  1960

 کاهش آن گردیده است.
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واقع در حوزه آمریکاي   ماگدلنااي در حوضه رودخانه  ) طی مطالعه2006رسترپو و همکاران (

عوامل تعیین کننده رسوب دهی حوضه ها مبادرت نمودند. در این  جنوبی به بررسی میزان بار رسوبی و

مورد ارزیابی قرار گرفت و یک  32راستا متغیرهاي مختلف مورفومتریک، هیدرولوژیک و اقلیمی مربوط به 

مدل رگرسیون چندگانه بر اساس آنها شکل گرفت. ایشان به این نتیجه رسیدند که مدل رگرسیون 

   دهی را توضیح داد.درصد واریانس رسوب 58کثر تغیر رواناب و دبی حداچندگانه مبتنی بر دو م

ی در هند هایحوضهبراي بررسی فرسایش و رسوب  WEPP) از مدل 2008پاندئی و همکاران (

مدل، داراي  وسیله به ه شد مقادیرارائهشده با  برآوردحاصل نشان داد که رسوب  جینتا استفاده کردند.

  یی است.همبستگی بسیار باال

جمهوري مقدونیه را با استفاده از  در برجالینکا، آبخیز) خطر فرسایش خاك حوضه 2008میلوسکی (

ابزاري  GISنتیجه رسیدند که  اینو به  دادند قرار موردبررسی GISو ابزار  EPM ، روشايماهوارهتصاویر 

  خطر احتمالی فرسایش خاك است. برآوردو  بینیپیشارزشمند براي 

) تأثیر رژیم هاي اقلیمی متفاوت را در دینامیک جریانات رسوب معلق در 2009و همکاران (مانو 

رژیم بارندگی مدیترانه اي، چهار حوضه آلپی فرانسه بررسی نمودند و معلوم گردید که در دو حوضه با 

با رژیم برفی هاي شدید بهاره و پاییزه مسئول نقل و انتقال رسوب معلق بودند و در دو حوضه دیگر طوفان

درصد از کل جریانات را شامل می شد. از طرفی  30جریانات رسوب ناشی از ذوب برف و یخ  ،ـ بارانی

  فرایندهاي اصلی در تولید و نقل و انتقال رسوب به شمار می روند.   ،و بارندگی عوامل دبیثابت گردید که 

آغاج واقع در بخش ضه قرهدهی در حوپژوهشی با هدف براورد فرساش و رسوب) 2010امیري (

و سامانه اطالعات جغرافیایی جهت این کار و ارائه  EPMمرکزي ایران به انجام رساند. وي از مدل تجربی 

بندي شدت فرسایش در منطقه مورد مطالعه سود جست. نتایج حاکی از کارایی خوب مدل نقشه پهنه

EPM اي داشت. خوب با مقادیر مشاهدهزایی به لحاظ تطبیق در تخمین میزان فرسایش و رسوب  

) مقدار رسوب و رواناب یک حوضه آبخیز در هیمالیاي شرقی هند را با 2011سینگ و همکاران (

د براي توسعه دادن توانمی WEPPنشان داد که مدل  جینتا کردند. يسازهیشب WEPPاستفاده از مدل 

  قرار گیرد. استفاده موردهیمالیاي شرقی مدیریتی در شرایط بارندگی زیاد و شیب زیاد در  يهاوهیش
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ایستگاه  5معلق را در رسوب ل بار سا 50 نشستته) تغییرات زمانی و مکانی 2012وانگ و همکاران (

عامل اصلی  . ایشاندادند قرار بررسی موردبا روش بیالن رسوب  زرد چینرودخانه  هايزیرشاخهواقع در 

  بازه دانستند. اینساخت سدهاي اصالحی در طول  جمله ازی انسان هايفعالیترسوب را  تغییرات این

برآورد  به PSIACگیري از سامانه اطالعات جغرافیایی و مدل ) با بهره2012گارج و جودیپراکاش (

دهی هاي هیماالیا پرداختند. ایشان میزان رسوبواقع در پایکوهاي دهی در حوضهمیزان فرسایش و رسوب

ي ارزیابی پایداري منابع آب پشت مخازن بزرگ قلمداد نموده و به کارایی خوب را به عنوان شاخصی برا

سامانه اطالعات جغرافیایی در استخراج خصوصیات حوضه اذعان نمودند. همچنین روابط رگرسیونی بین 

  هاي ژئومورفیک برقرار گردید. دهی ویژه و عوامل موثر برآن بر اساس ویژگیرسوب

متفاوت مورد ي دهی آندها را در مناطق با مورفوکلیما) میزان رسوب2014التوربسه و رسترپو (

دهی هاي هیدرومتري بر تخمین نادرست مقادیر رسوبکاوش قرار دادند. ایشان به اثر تعداد کم ایستگاه

- کوهی را نیز در این برآورد دخیل دانستند. در پایان رسوبهاي بینگذاري در دشتو رسوباذعان نموده 

  ندها با مناطق دیگر واقع در کمربند اوروگرافی دنیا قیاس گردید.دهی آ

دهی در فالت ) به تحلیل رگرسیونی رابطه خصوصیات ژئومورفیک با رسوب2015زانگ و همکاران (

دهی لسی چین پرداختند. نتایج نشان داد که پارامترهاي شکل و ناهمواري حوضه تاثیر زیادي بر رسوب

-ارامترهاي مورفومتري از قبیل شیب، انحنا، طول کانال، انتگرال هیپسومتري، مهمدارند. همچنین دیگر پ

  دهی بودند.   ترین متغیرهاي موثر بر رسوب
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  :فصل دوم  

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه -2-1

از هنگامی که پوسته جامد زمین شکل گرفت و هواي اطراف کره زمین  به حرکت درآمد و ریزش 

زوالت آسمانی آغاز شد، عمل فرسایش شروع گردیده و سپس انتقال مواد یا رسوبات صورت پذیرفت. ن

فرآیند فرسایش و حمل مواد بدون وقفه توسط باد و آب ادامه داشته و همچنان نیز ادامه دارد تداوم 

خچال ها دهد که هر سال توسط آب، باد و حرکت یخواهد یافت. نگاهی به عوارض سطح زمین نشان می

یابد اي به نقطه دیگر در پهنه خشکی ها انتقال میو . . . میلیاردها تن مواد فرسایش یافته، از نقطه

عنوان توان به آید که میحساب میبه ش خاك ازجمله معضالت مهم آبخیزهافرسای). 1369(نجمایی، 

ناشی از  رسوباتیعی از آن نام برد. ترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي و منابع طبیکی از مهم

ها به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی از فرسایش هاي آبخیز معموالً پس از بارندگیفرسایش حوضه

شوند و تأسیسات آبی موجود در مسیر رودخانه را تحت تأثیر قرار دیواره و بستر رودخانه همراه می

مدت چندان چشمگیر نباشد ولی در بلندمدت محسوس وتاهفرسایش و آثار آن شاید در ک دهیپددهند. می

در یک خاك معموالً در  ،بنتطبق نظر  فرسایش معموالً کاهش محصول را در پی دارد. رایزخواهد بود، 

مقدار  این متر خاك سطحی تشکیل شود.میلی 25کشد تا سال طول می 300نخورده حدود شرایط دست

استفاده نادرست . )1374احمدي،( ز مقدار خاك فرسایش یافته است.مراتب کمتر ا به شدهخاك تشکیل

طرف دیگر فرسایش و انتقال مواد رسوبی  از گردد.منجر به بروز فرسایش می تیدرنها از منابع ارضی،

باید عوامل مؤثر بر آن تا حد امکان شناخته شود تا بتوان به نحو  لذا گیرد.تحت شرایط خاص انجام می

توان گفت که شناسایی عوامل موثر . در کل می)1380آل شیخ،(یش را تحت کنترل درآورد رتري فرسامؤث

هاي آبخیز اولین و نیز آگاهی از تغییرات مکانی مقادیر فرسایش در سطح حوضهزایی در فرسایش و رسوب

قیق و شود که نیازمند بازبینی و ممیزي دگام در مدیریت پایدار منابع آب و خاك آبخیزها محسوب می

  علمی است.
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  تعریف فرسایش - 2-2

شده است و عبارت  ) به معنی سائیدگی گرفتهEroderi) از ریشه التین (Erosion( شیفرساکلمه 

دارد که این اصطالح براي اولین بار توسط پنک در سال زاخار اظهار می است از سائیده شدن سطح زمین.

مان زمان ه در است. رفته کار به ها،دره یريگشناسی و براي توضیح فرایند شکلدر زمین 1894

تدریج در  به اما ؛نامیدند(از دست خارج شدن) می Ablasionستگی سطحی را فرایندهاي ناشی از آب ش

و بولیگ به کار  شولتز ،کوزمنکو اوایل قرن بیستم اصطالح فرسایش خاك توسط دانشمندانی نظیر بنت،

  رفت.

شده و به  شود که طی آن ذرات خاك از بستر اصلی خود جدافته میطورکلی فرسایش فرایندي گ به

ي به انقطهاز  مواد ییجاجابهبه عبارتی  ای شود.دهنده به مکانی دیگر حمل میکمک یک عامل انتقال

وسیله  به علت از دست دادن چسبندگی و تراکم خود به که از تخریب سنگ و یا خاك پس نقطه دیگر،

 گذاريو رسوب انتقال شوند و بسته به میزان قدرت حمل،و یا برف حمل می باد ل آب،عوامل گوناگون مث

  ي و یخچالی اشاره نمود.باد توان به سه نوع فرسایش آبی،تعریف فرسایش می در نمایند.می

  گردد:دسته تقسیم می فرسایش ازلحاظ ژنتیکی به دو

  شناسیفرسایش زمین - 1- 2-2

نوع  این شود.گویند که درنتیجه عمل عوامل طبیعی حاصل میکه به آن فرسایش طبیعی می

داده است و نماي خارجی  شده و تغییراتی در سطح زمین روي هاي خیلی دور شروعفرسایش از زمان

درآورده است و این عمل در آینده نیز همچنان ادامه خواهد ، شودزمین را به صورتی که امروزه دیده می

  )1382رفاهی، ( یافت.

  فرسایش تشدیدي - 2- 2-2

دهد که انسان به علت عدم در مواردي رخ می و که میزان آن خیلی بیشتر از فرسایش طبیعی است

فرسایش  البته دهد.فرسایش را افزایش می زانیم حد از زمین، از بیش برداريو طمع با بهره فقر آگاهی،

با برهم زدن تعادل طبیعی که بین  انسان آید.تشدیدي گاهی در اثر فعالیت حیوانات نیز به وجود می

 باعث تشدید فرسایش شده است. ،پوشش گیاهی و خاك و عوامل فرساینده وجود خواهند داشت

  .)1382رفاهی،( شوندی چون استخراج معادن و ساختن جاده منجر به فرسایش میهایفعالیت
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  رسوب و بار رسوبی - 2-3

. مواد مختلفـی کـه بـا آب    دگردمی اطالق شود،مل میرسوب به کلیه مواد جامدي که توسط آب ح

(جـدول   نمـود  يبندمیتقسکف  بار -3 معلق بار -2 یانحالل بار -1توان به سه گروه شوند را میحمل می

2-1(.  

  بار انحاللی - 1- 2-3

 هـاي هاي شیمیائی و انحاللی بعضی از کـانی طور عمده شامل تخریب این مواد به کنندهمنابع تأمین

هـاي صـنعتی شـهري و کشـاورزي شـامل سـموم و       آلودگیو معدنی؛آبا ی هاچشمه ؛هابارندگی ها؛نگس

انحاللی تقریباً داراي غلظت یکسانی در نقاط مختلف مقاطع عرضی رودخانه  مواد کودهاي شیمیائی است.

  )1390علیزاده، امین، ( .است

  بار معلق - 2- 2-3

انتقـال   زانیـ م (سیلت) و گاهی ماسه نرم اسـت.  يال وس ر ،کوچک شامل کلوئیدها ذرات، بار معلق

شده توسط جریـان  نیروهاي اعمال مخصوص ذرات و وزن ،اندازه، ذرات رسوبی توسط جریان آب به شکل

نشـین  باعث تـه  ها امکان نداشته وآنیی جابجا حمل مواد و ،زمانی که این نیروها کاهش یابند و آب دارد

 ،معلـق  بـار  گـردد. نشـینی ذرات مـی  نیروي آشفتگی مانع ته ،متالطم هاينجریا در گردد.شدن مواد می

 هاي متفاوتی در مقاطع مختلف عرضی رودخانه داشته و برحسب عمق آب این مقدار متغیر اسـت. غلظت

اي نسبت به عمـق  ولی غلظت مواد ماسه ،تقریباً یکنواخت در آب غلظت مواد رسی و ریزدانه کهطوري به

(علیـزاده، امـین،    برداري بایستی با لحاظ نمودن مـوارد فـوق انجـام گیـرد.    نمونه نیبنابرا ؛ابدیافزایش می

1390(  

  کف بار - 3- 2-3

 و غلتیدن کف رودخانه به حالت لغزش، امتداد دراین مواد شامل ذرات رسوبی نسبتاً درشت که 

   صوص ذرات بستگی دارد.مخ وزن و ،اندازه حرکت ذرات به شکل، نوع باشند.یم کنند،جهش حرکت می

در اکثر موارد برآورد تولید رسوب کل (مجموع بار بستر و بار معلق) به علت وجود مشکالت متعدد 

ها بار معلق، قسمت عمده بار و از طرف دیگر چون در اکثر حوضه گیري بار بستر غیر ممکن استدر اندازه

شود، بدین جهت تولید رسوب معلق اي ناشی میکل را تشکیل داده و بار بستر عمدتا از فرسایش رودخانه

  ).1385خانی و عرب خدري، در ارتباط نزدیک با فرسایش خاك قرار دارد (حکیم
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  )1369،(نجمائی ذراتنشینی با اندازه ته وضعیت ذرات معلق و نحوه رابطه -1- 2جدول 

 نوع رسوب (میکرون) ذراتقطر  وضعیت ذره در آب

 دهاي آلیکلوئی  D>0.5 همیشه شناور

 رس D<5>0.5 همیشه شناور تقریبا

 سیلت D<64>5 شناور یا شناور موقتی یگاه هاي مجرد،بلور صورت به

 ماسه D<2000>64 شوندمی نشینته سرعتصورت اجزاء نسبتاً درشت که به به

 هاریزه سنگ D>2000 نشین شدهته معموالً وقطعات شکسته شده 

  

  ها:رودخانه ري از بار معلقبردانمونه هايروش - 2-4

  :مواد معلق وجود دارداز برداري دو روش عمده براي نمونه

  ):E.T.R  )Equal transit rateروش - 1- 2-4

امتـداد) در مقطـع عرضـی رودخانـه      3(معمـوالً   يمساودر این روش تعدادي امتداد قائم به فواصل 

اسـیون عمقـی از هریـک از امتـدادهاي عمـودي      بـردار نـوع انتگر  انتخاب گردیده و بـا اسـتفاده از نمونـه   

بندي عرضی مقطع فواصل کوتاه طـرفین رودخانـه کـه داراي آب سـاکن     شود. در تقسیممی بردارينمونه

تمـام   و بـراي بـردار یکنواخـت بـوده    پـائین بـردن و بـاال آوردن نمونـه     سـرعت  آید.حساب نمیهستند به

برداري پر شود بلکه شصت درصد آن پر شود و مونهن د بطرينبای کهطوريبهامتدادهاي قائم مساوي باشد 

  )1385(رفاهی، حسینقلی،  .برداري انجام گیرداز تمامی عمق آب نمونه

  )E.D.L )equal discharge incrementروش -2- 2-4

 هـا شود که دبی آنمی بنديدر این روش مقطع عرضی رودخانه به سه مقطع جزئی به نحوي تقسیم

برداري همانند از وسط هریک از مقاطع به طریقه انتگراسیون عمقی نمونه گاهآن هم برابر باشند. با تقریباً

گـردد. در ایـن روش قبـل از    و سـپس میـانگین وزنـی غلظـت محاسـبه مـی       گیـرد روش قبلی انجام می

  شود.می گیريبرداري رسوب دبی آب رودخانه اندازهنمونه

-صورت میروش فیلتراسیون غلظت مواد معلق طریق هاي آب از در آزمایشگاه هاتعیین غلظت نمونه

شده را وزن نمـوده و سـپس نمونـه آب را از آن عبـور داده و پـس از      خشک کامالً کاغذ صافی ابتدا .گیرد

تـوزین وزن   دو اخـتالف  و پس از توزین، جداسازي مواد جامد بار دیگر کاغذ صافی را کامالً خشک نموده
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توان غلظت مواد رسوبی را به گرم یا دهد که با استفاده از تناسب میمی ه به دسترسوب را در حجم نمون

  در لیتربه دست آورد. گرممیلی

مقدار رسوب با استفاده از رابطه زیـر برحسـب تـن در     ،آمده از رودخانهعملبه گیريبا توجه به اندازه

  گردد.گیري شده محاسبه میروز براي دبی اندازه

Qs=0.0864 Cm.Qw 

Qs(تن در روز) دبی رسوب=  

Qw(مترمکعب در ثانیه) دبی رودخانه=  

Cmگرمدر لیتر)=غلظت رسوب (میلی  

  )1385(رفاهی، حسینقلی،  است. 1000بر ) تقسیم60*60*24تبدیل زمان ( 0,0864عدد 

  طبیعی حوضهرابطه رسوب با عوامل  - 2-5

هاي فرسایش و ته نشینی می باشد، در بار رسوبی در یک حوضه مقدار خالص از باقی مانده فرآیند

نتیجه از تمام متغیرهایی که فرسایش و تحویل رسوب را کنترل می کنند تأثیر می پذیرد. فرسایش خاك 

به پستی و بلندي، خصوصیات خاك، آب وهوا و پوشش گیاهی بستگی دارد در حالی که تحویل رسوب از 

بکۀ زهکشی تأثیر می پذیرد (خداشناس و همکاران، مورفولوژي حوضه، کاربري اراضی و شکل و تراکم ش

1387 .(  

فرسایش و رسـوبزایی و... تـأثیر    زانیم سیالب، شدت ضریب رواناب، يرو هاي فیزیکی حوضهیژگیو

 ذوب برف متفـاوت بـوده و   رطوبت و انباشت و  وجنوبی از نظرشمالی  هايجهتمثال  يبرا فراوان دارند.

هاي رو به جنوب (آفتابی) از رطوبت و دار) نسبت به دامهرو به شمال (سایه هايدر نیمکره شمالی، دامنه

شـته و از  زیادي در افزایش روانـاب دا  تأثیردار هاي شیبدامنه تجمع برف بیشتري برخوردارند. همچنین

و   زایـی رسـوب  فرسـایش و وضـعیت   بـر روي اي اي اثر فزایندهطریق به راه انداختن انواع فرسایش دامنه

  گذارند.میکیفیت آب 

آمده است و عمل بارش و شدت آن در مقدار رسوب به تأثیر ومنظور بررسی دما  تحقیقات زیادي به

 .یابدمیرسوب افزایش  مقدار دهد که با افزایش درجه حرارت و کاهش ویسکوزیته،نتایج تجربی نشان می

 ومقدار رسوب با افزایش شدت بارندگی  شافزای بربارش نیز نتایجی مبنی  مقدار وتأثیر شدت  مورددر

(الوانکار) بر اساس اطالعات مربوط به تعداد 1958 درسالالنگبین وشوم . آمده استدستبارش به مقدار
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هاي میانگین بارش ساالنه و میزان حداکثر رسوب ویژه حوضه بین ايرابطه ،هاي آبریززیادي از حوضه

هاي آبریزي که میانگین حوضه، شوداز شکل مالحظه می که طوريانهم .)1-2(شکل  اندآبریز ارائه داده

 متر است داراي بیشترین نرخ آورد رسوب ویژه هستند. النگبین ومیلی 300ها حدود بارش ساالنه آن

بارش از  افزایش کنند که به دنبالگونه توجیه میهاي بیشتر را اینشوم دلیل کاهش رسوب در بارش

 در شود.و موجب جلوگیري از حمل رسوب می یابدباال پوشش گیاهی نیز افزایش میمتر به میلی 300

  یابد.هاي کمتر نیز میزان حمل رسوب کاهش میبارش

  

  )1387، الوانکارهاي آبریز (در حوضه رابطه بین آورد رسوب و بارش - 1- 2 شکل

  زاییو رسوب نتایج حاصل از فرسایش - 2-6

  توان در موراد زیر خالصه نمود.پدیده فرسایش و تولید رسوب را می بار ناشی ازپیامدهاي زیان

  از بین رفتن خاك و کاهش میزان تولیدات کشاورزي -1- 2-6

میلیارد تن خاك در  75بیش از  ه) هرسالFAOبار کشاورزي ( و طبق تخمین سازمان جهانی خوار

میلیارد تن خاك فرسوده  75 این است. تن در کیلومترمربع 500یابد که حدود سطح زمین فرسایش می

همه این خاك  البته میلیون هکتار است. 20متر از سانتی 25شده معادل از بین رفتن خاکی به عمق 

 کهطوريبه فرسایش یافته خاك زراعی خوب نیست بلکه مخلوطی از خاك زراعی و غیر زراعی است.

مقدار  این رود.میلیارد تن خاك از بین می 4هاي آمریکا هرسال حدود دارد از زمینبیسلی اظهار می

 برداري شده است.برابر مقدار خاکی است که در ساختن کانال پاناما خاك 10خاك از بین رفته بیش از 
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میزان تولید معموالً به دلیل کاهش  کاهش میزان تولید است.  نتایج حاصل از فرسایش خاك، جهینت در

  )1382رفاهی،( ست.سطح زیر کشت و کاهش حاصلخیزي خاك ا

  سیالب) و از بین رفتن آب( یسطحافزایش جریانات  - 2- 2-6

یکی دیگر از خسارات حاصل از فرسایش از بین رفتن آب است زیرا در یک خاك فرسایش یافته به 

دست رفتن آب در اثر  از رود.یافته و آب به هدر می افزایش دويآب زانیم علت کاهش سرعت نفوذ،

که طوري براي نمونه به )1373طهماسبی پور،( نظر اقتصادي اهمیت زیادي دارد از کاهش نفوذپذیري

میلیارد مترمکعب از کل بارندگی ساالنه به علت فرسایش و کاهش  130اند در ایران حدود تخمین زده

راعی میلیون هکتار زمین ز 10تواند ساالنه حدود می برداريرود که در صورت بهرهبین می نفوذپذیري از 

  دهد.را آبیاري نماید و کنترل این آب خطر سیل را نیز کاهش می

  گذاري و کاهش حاصلخیزي خاكرسوب - 3- 2-6

که مقدار مواد است  هنگامی گذاريرسوب است. گذاريرسوب یکی دیگر از نتایج حاصل از فرسایش،

د آن در سطح خاك نهشته وسیله جریان بیش از توان حمل آب باشد که در این صورت مازا به یانتقال

نشینی مواد سرعت به حد کمتر از سرعت ته به عبارتی اگر توان حمل آب به دلیل کاهش ای شود.می

مختلف خسارت وارد  صور به گذاريرسوب )1376نجفی نژاد،( کند.شده رسوب میحمل مواد برسد،

  اند از:کند که عبارتمی

  حاصلخیزي خاك کاهش) الف

  ها و مخازن سدها و کاهش عمر مفید سدهابراههظرفیت آ کاهش) ب

  تولید انرژي و نیروي برق کاهش) ج

  و تلف شدن آب ریتبخ) د

  هزینه تصفیه آب براي شرب و ... شیافزا) ه

  هاآلوده شدن آب - 4- 2-6

واند به طرق مختلفی تآلودگی میگل این ست.هاآب آلوده شدن ،از دیگر خسارات حاصل از فرسایش

  سازد:د خسارت وار

  .شودباال رفتن هزینه تصفیه آب می باعث) الف

  کند.آب و سایر تأسیسات مربوط به انتقال آب را فرسوده می پمپ موجود در آب، لتیس) ب
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  شود.اي و بارانی میها و سیستم پخش آب در آبیاري قطرهآلود باعث فرسودگی پمپگل آب) ج

  اندازد.خطر میزندگی آبزیان را به  ،هابودن آب آلوده) د

  کاهد.الي از زیبایی مراکز تفریحی می و ها با گلشدن آبآلوده) ه

  از بین رفتن سالمت انسان و حیوانات - 5- 2-6

زیرا گیاهان  ،یکی دیگر از خسارات حاصل از فرسایش به خطر افتادن سالمت بشر و حیوانات است

بعضی از  اگر کنند.مواد غذایی آن استفاده می د در خاك رشد کرده و ازنکنمی ها را تأمینکه غذاي آن

ی و انسداد آلودگ خوبی غذاي انسان و حیوانات را تأمین کند.تواند بهعناصر خاك موجود نباشد گیاه نمی

ترین مناطق مناسب این شود.نهرها و مخازن در اثر فرسایش سبب به وجود آمدن مناطق باتالقی می

هاي شیمیایی و نمونه بارز وجود آالینده نیهمچن یماري ماالریا است.محیط براي رشد و تکثیر مولد ب

هاي بهاره و پاییزه کنند و با بارندگیهاي کشاورزي خود استفاده میخطرناکی است که کشاورزان درزمین

شود و آنجا را که محیط مناسب براي پرورش شود و وارد بدن آبزیان دریاچه میوارد دریاچه سد می

عی مرکز تحقیقات منابع طبی( ها تبدیل کرده است.انسان سالمتبه رسانست را به محیطی آسیبآبزیان ا

  )1377و امور دام اصفهان، 

  تغییر باورهاي اجتماعی و مهاجرت - 6- 2-6

تولیدات  کاهش ،سالیخشک شود مثل سیل،می جبرانفرسایش باعث وقوع حوادث غیرقابل

یر بر روي درآمد روستاییان باعث بیکاري و فقر در منطقه شده و باعث و سرانجام با تأث اشتغال کشاورزي،

واقع خسارات  در. )1374نجفی نژاد،( سازدزیادي را به جامعه وارد می گردد که فشارهايمهاجرت می

امر معموالً مهاجرت  این شود.مالی حاصل از فرسایش به کاهش درآمد و دلسردي کشاورزان منجر می

 امروزه گیرد.کنندگان قرار میکشاورز تولیدکننده در گروه مصرف ترتیب این به پی دارد. کشاورزان را در

 شود.دیده می ،ها در اثر فرسایش شدید از بین رفته استاین امر در خیلی از مناطق که خاك آن

  .)1382رفاهی،(

  برآورد فرسایش و رسوب هايروش -2-7

ي برنامه اصولی براي حفظ و نگهداري اجرا ر فرسایش خاك،ناپذیبا توجه به تبعات و عوارض جبران

نخستین قدم در این راه بررسی و تهیه نقشه دقیق از  ناپذیر است.این منبع باارزش طبیعی اجتناب

  هاي آبریز است.وضعیت فعلی فرسایش و شناسایی مناطق حساس به فرسایش در حوضه
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Abstract: 

In view of the harmful effects of erosion and sedimentation in the catchment area of the country, 

this study was carried out with the aim of knowing the spatial and temporal changes of erosion 

and sedimentation in one of the GORGANROOD-GHARESOO watersheds.  The research 

method was descriptive-analytic and use of various library resources and field visits to prepare 

and adjust the necessary information.  In the first part of this research, the qualitative state of 

erosion and its zoning is based on the experimental method of EPM. The second part was devoted 

to estimating sediment load and analyzing its time according to the statistics of the hydrometric 

station located at the outlet of TAMAR area, which was also emphasized by this section.  The 

preliminary study of the natural status of the area showed that the area, due to the physiographic 

features of the area, has the potential for erosion and sediment production to be moderate or low, 

and the role of forest and rangeland in controlling erosion processes is prominent. The results of 

the EPM erosion model application in the GIS (Geographic Information System (GIS)) resulted in 

the zoning of the erosion map in the studied area. According to these results, the TAMAR 

watershed of Sour is in low erosion class and only about 10% of its extent is very erosive.  In the 

meantime, gradient and rocky factors had a great influence on the areas with erosion class and the 

total sediment production of the area was estimated to be 442748 cubic meters per year. Also, 

most of the critical points in the area were erosion in the north area.But the results of regression 

analysis of the relationship between flow and the corresponding sediment at TAMAR 

hydrometric station, while providing a curve for estimating the sediment load in the area, led to 

the formation of a series of annual and monthly sedimentation periods at the station. The average 

sediment yield of the TAMAR area was estimated at 6024 tons per year, which was the highest 

and lowest precipitation in April and December respectively. An examination of the trend of the 

annual and monthly precipitation periods in TAMAR area reveals important results. The annual 

fluctuations of sediment load are noteworthy and in recent years we have seen a slowdown in 

sediment loading. In terms of monthly changes, in most of the months we saw a decrease in 

sediment load. The consistency of the annual sediment load decreasing with the annual declining 

trend of flow and the discrepancy between the two trends with the annual rainfall increase 

concluded that the existence of such time trends and low estimates of precipitation based on the 

statistics of the TAMAR hydrometric station should not lead us The consequences of erosion and 

sedimentation in the studied area have not been overlooked, and special attention should be paid 

to the critical points of the area, taking into account the processes of sedimentation in the 

waterways. 

Keywords: Erosion and substrate, sore basin, erosion estimation model, sedimentation 

curve, spatial and temporal changes.  
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