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 چکیده

و ارتباط آن به  خشکنیمهدر مناطق خشک و  به خصوصها رودخانهای بار رسوب تجزیه و تحلیل منطقه

 40 تقریباًهای آبخیز در برآورد میزان فرسایش و رسوب از اهمیت بسزایی برخوردار است. خصوصیات حوضه

 مناطق، این در. است شده شناخته خشکنیمه یا خشک مناطق عنوان به جهان در زمین سطح از درصد

 و کوتاه زمان گذشت با که دارند قرار باران بارش معرض در پوشش بدون یا و کم گیاهی پوشش با هاییخاک

از  تواندمی( کیلومترمربع میلیون یک حدود) ایران زمین سطح سوم دو حدود .شوندمی مشخص زیاد شدت

 نادرست کشت هایشیوه و زمین کاربری تغییر حد، از چرای بیش. شود بندیطبقه خشکنیمه خشک به

 .باشدمی مناطق این در آبریز هایحوزه از بسیاری در خاک فرسایش و زمین شدید تخریب اصلی عوامل اغلب

های ژئومورفیکی حوضه ی بین میزان بار رسوب معلق با ویژگیرابطه سازیمدللذا هدف از مطالعه حاضر 

رودخانه قرنقو است. این تحقیق با هدف استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی برای استخراج خصوصیات 

پژوهش به  رودخانه قرنقو انجام گرفت. در این زیر حوضه 19در  دهیرسوبژئومورفیک حوضه و ارتباط آن با 

لعه از مدل رقومی ارتفاع منطقه استفاده گردید. بدین مورد مطا های ژئومورفیک حوضهمنظور استخراج ویژگی

متر  30با دقت  Asterمربوط به سنجنده  آمریکا، شناسیزمیناز سایت سازمان  ارتفاع رقومی منظور مدل

-پردازشسپس تصحیحات و پیش .وارد گردید .5Arc GIS10افزار در نرم Arc Hydroاخذ شد و به افزونه 

های هیدرولوژیکی انجام گردید و الگوی زهکشی زمین تعیین شد. به ذف چالهاز قبیل ح سطح زمین های

از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام  زیر حوضهمنظور تعیین ارتباط بین خصوصیات ژئومورفیک با رسوب هر 

نشان داد که  هازیر حوضهنتیجه بررسی ارتباط بین خصوصیات ژئومورفیک با رسوب  به گام استفاده شد.

-درصد معنی 5مقدار رسوب تولیدی با حجم جریان و ضریب فرم حوضه، همبستگی مثبت داشته و در سطح 

بر میزان رسوب حوضه از بین متغیرهای موجود از  تأثیرگذاردار بوده است. همچنین جهت شناسایی عوامل 

چهار عامل مساحت، محیط، طول و  دهد کهنتایج نشان می( استفاده شد. PCAاصلی) هایمؤلفهروش تحلیل 

را تبیین  پژوهشدرصد از واریانس تمامی متغیرهای  5/7و  6/13، 9/20، 50ضریب فرم حوضه به ترتیب 

درصد از واریانس تمامی متغیرهای پژوهش  2/92اند کند. در مجموع چهار عامل استخراج شده نهایی توانسته

 را تبیین کنند.

 های ژئومورفیک، حوضه قرنقو.اصلی، ویژگی هایمؤلفهرگرسیون گام به گام، تحلیل  کلمات کلیدی:
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 مقدمه 1-1

شکل تخریب زمین در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در مناطق  ترینجدیفرسایش خاک به وسیله آب، 

باشد که کمتر از میزان فرسایش خاک می معموالًاست که در آن میزان تشکیل خاک  خشکنیمهخشک و 

باشد) میها انسانی و استفاده نادرست از خاک هایسوءاستفاده تأثیرعلت این فرسایش سریع خاک، 

های کنترل فرسایش خاک مانند کشاورزی ه همین دلیل استراتژی. ب(290، 2014، 1لییسکوفسکی و کندرسی

 هایزمینارگانیک، مالچ، اصالح ارگانیسم یا ترویج رها کردن زمین برای جلوگیری از بروز فرسایش زیاد در 

درصد از سطح زمین در جهان به عنوان  40 تقریباً. (332، 2016، 2کشاورزی ضروری است)نوآرا و همکاران

با پوشش گیاهی کم و یا بدون  هاییخاکشناخته شده است. در این مناطق،  خشکنیمهمناطق خشک یا 

)رایس و شوندمیپوشش در معرض بارش باران قرار دارند که با گذشت زمان کوتاه و شدت زیاد مشخص 

از خشک به  تواندمی( کیلومترمربعان )حدود یک میلیون (. حدود دو سوم سطح زمین ایر285، 2008، 3هرت

کشت نادرست اغلب عوامل  هایشیوهبندی شود. چرای بیش از حد، تغییر کاربری زمین و طبقه خشکنیمه

)حشمتی،  باشدمیآبریز در این مناطق  هایحوزهاصلی تخریب شدید زمین و فرسایش خاک در بسیاری از 

خشک و  هایحوضهآشکارترین شکل فرسایش آب و مهمترین منبع رسوب در (. فرسایش خندقی 4، 2010

عامل تخریب خاک در این حوضه است.  ترینگستردهو  ترینمشاهدهدر ایران است و قابل  خشکنیمه

در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در کشورهای در حال  هارودخانهمشاهدات فرسایش خاک و بار رسوب برای 

(. آگاهی از فرآیند فرسایش خاک و انتقال رسوب به 245، 2014، 4کم است )هنگ و سوتسوگی توسعه بسیار

مخازن سدها، گرفتگی و انسداد  پر شدنخاک،  هدر رفتخیزی و در کاهش حاصل تأثیرگذارعنوان عامل 

                                                           
1 Lieskovský & Kenderessy 
2 Novara et al 
3 Ries & Hirt 

4 Heng & Suetsugi 
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ن علوم زمین باز مورد توجه کارشناساها و کاهش کیفیت آب از دیرآلود کردن آب رودخانهمجاری آبیاری، گل

یک حوضه و درک  دهیرسوببوده است. شناخت عوامل موثر در تولید رسوب نقش مهمی در تعیین مقدار 

یک آبخیز مورد استفاده  هایزیر حوزهبندی تواند در اولویتپدیده فرسایش و عواقب آن را به همراه دارد و می

ها عوامل مختلفی در جابجایی و انتقال مواد رسوبی رودخانه .(42، 2013قرار گیرد)شایان و همکاران، 

های اساسی در تعیین بار مدر کمیت و نحوه انتقال رسوب از گا هر یکباشد که شناخت نقش می تأثیرگذار

شود. شرایط محیطی حوضه مثل آب و هوا، خاک، توپوگرافی، کاربری اراضی و ها محسوب میرسوبی رودخانه

سازی، زمان ترسیب و همچنین تواند بر منبع رسوب، انتقال، ذخیرههای انسانی میدخالتاشکال مختلف 

(. خصوصیات فیزیوگرافی حوضه به 37، 2013، 1ارتباط بین منبع رسوب با خروجی حوضه موثر باشد)فرایرس

وده و ثابت ب نسبتاًبرای هر حوضه در طول زمان  هاآنشود که مقادیر هایی گفته میمجموعه ویژگی

آبخیز است. آگاهی از خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه همراه وضع ظاهری و مرفولوژیک حوضه  دهندهنشان

دقیقی از عملکرد کمی و کیفی سیستم  نسبتاًتواند تصویر منطقه می هواییبا داشتن اطالعاتی از شرایط آب و 

از مساحت، محیط،  اندعبارتحوضه هیدرولوژی آن حوضه ارائه دهد. مهمترین خصوصیات فیزیوگرافی یک 

، 2014، 2طول آبراهه اصلی، شیب، شکل، ارتفاع، پستی و بلندی، مستطیل معادل و زمان)زیگلر و همکاران

های آبخیز بخش مهمی از مطالعات ژئومورفیک، فرسایش و رسوب میهای فیزیوگرافی حوزه(. ویژگی2025

های اخیر به دلیل سهولت دسترسی به یدرولوژیکی دارد. در دهههای های در ویژگیکنندهباشد و اثر تعیین

های رسوب، بینی کنندههای خاک به عنوان پیشو داده 4، تصاویر سنجش از دور3های رقومی ارتفاعمدل

(. در مجموع مطالعات مختلف 2095، 2017، 5تسهیل شده است )سانی حوزه آبخیزهای محاسبه ویژگی

-های مورد بررسی و شرایط اقلیمی و زمینحوضه بسته به پارامتر دهیرسوبدهد که عوامل موثر در نشان می

، خشکنیمهها در مناطق خشک و حوضه دهیرسوبباشد. با توجه به اهمیت شناسی حوضه متفاوت می

زمند ساالنه نقش مهمی در کنترل رسوب دارد که نیا دهیرسوببررسی روابط بین خصوصیات حوضه با 

باشد. لذا هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی و وضعیت ای میتحقیقات منطقه

                                                           
1 Fryirs 
2 Ziegler et al 
3 Digital Elevation Model (DEM) 
4 Remote Sensing (RS) 
5 Soni 
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های سامانه باشد. از آخرین قابلیتمی گذاریرسوبتغییرات هندسی رودخانه قرنقو در نتیجه فرسایش و 

در  دهیرسوببا  هاآنیین ارتباط آبخیز و تعاطالعات جغرافیایی در استخراج خصوصیات ژئومورفیک حوضه 

زیر حوضه منتخب در حوضه قرنقو استفاده شده است. بدین منظور از رگرسیون گام به گام جهت تعیین  19

آبخیز معلق و پارامترهای حوضه  دهیرسوبی آماری بین ترین رابطهموثرترین پارامترها و تعیین مناسب

 گردد.استفاده می

 بیان مساله 1-2

کند با کنترل طبیعت، بیشترین بهره را از منابع طبیعی داشته باشد اما توجه ه گرچه بشر سعی میامروز

را  ناپذیریجبرانبرداری نامناسب از طبیعت، عوارض و خسارات به این نکته نیز ضروری است که هرگونه بهره

-همواره استحصال و بهره ، آب بوده وتجدیدشوندهبه دنبال خواهد داشت. یکی از مهمترین منابع طبیعی 

با کنترل آن در اولویت قرار داشته است. رودخانه به عنوان مجرای  توأمبرداری از این منبع مهم و با ارزش 

باشد که خواسته یا ناخواسته از طرف طبیعت و انسان بر آن اعمال همواره در معرض تغییراتی میعبور آب 

شود. چه بسا که در اثر این تغییرات، از طرف رودخانه باعث می های متعددی راگردد که این خود، واکنشمی

رودخانه خسارات قابل توجهی را به مزارع کشاورزی، مناطق مسکونی و سایر مستحدثات واقع شده بر مسیر یا 

دخل و تصرف  بعضاًخیزی که گیری و سیلهایی همچون سیلپدیده (.1384در حاشیه آن وارد کند)مهدوی، 

ناپذیری به شکل تخریب کند، گاهی باعث خسارات جبرانرودخانه، این پدیده هولناک را تشدید میانسان در 

های کشاورزی و یا تهدید مناطق مسکونی و صنعتی ها و مراتع( و تخریب زمینپوشش گیاهی طبیعی)جنگل

برداری نادرست از بهرهای ناشی از عدم مدیریت و باشد. اما در اکثر موارد، سیل پدیدهحاشیه رودخانه می

هستند که رودخانه برای رسیدن به  هاییالعملعکسنیز  گذاریرسوبباشد. فرسایش و محیط و طبیعت می

ها خسارات قابل توجهی به مزارع کشاورزی و سایر مستحدثات نماید که اغلب اوقات این پدیدهتعادل ایجاد می

 (.1387ی و همکاران، نماید)غالمواقع شده در مسیر رودخانه وارد می

-دهد و از مهمفرسایش خاک یک فرایند ژئومورفیک غالب است که در سطح وسیعی از کره زمین رخ می

آگاهی از  .(Zhang et al., 2015طبیعی است ) ترین موانع برای دستیابی به توسعه کشاورزی و منابع
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پر خاک،  هدر رفتخیزی و در کاهش حاصل تأثیرگذارفرآیند فرسایش خاک و انتقال رسوب به عنوان عامل 

ها و کاهش کیفیت آب از دیرآلود کردن آب رودخانهمخازن سدها، گرفتگی و انسداد مجاری آبیاری، گل شدن

باز مورد توجه کارشناسان علوم زمین بوده است. شناخت عوامل موثر در تولید رسوب نقش مهمی در تعیین 

بندی تواند در اولویتدیده فرسایش و عواقب آن را به همراه دارد و مییک حوضه و درک پ دهیرسوبمقدار 

یک حوضه مقدار  1دهیرسوب(. Shayan et al., 2013یک آبخیز مورد استفاده قرار گیرد ) هایزیر حوزه

(. عوامل مختلفی در Zhang et al., 2015شود )رسوباتی است که از سطح حوضه به خارج از آن منتقل می

در کمیت و نحوه انتقال  هر یکباشد که شناخت نقش می تأثیرگذارها ی و انتقال مواد رسوبی رودخانهجابجای

شود. شرایط محیطی حوضه مثل آب و ها محسوب میهای اساسی در تعیین بار رسوبی رودخانهمرسوب از گا

ند بر منبع رسوب، انتقال، تواهای انسانی میهوا، خاک، توپوگرافی، کاربری اراضی و اشکال مختلف دخالت

 Fryirs) سازی، زمان ترسیب و همچنین ارتباط بین منبع رسوب با خروجی حوضه موثر باشدذخیره

-های ژئومورفیک قابل مشاهده و اندازه. نتیجه تعامل عوامل محیطی یک حوضه به صورت ویژگی,(2013

های وضه باشد که پایه و اساس بررسیح گذاریرسوبتواند شاخصی از فرایند فرسایش و گیری است و می

های (. ویژگیRanjbar and Iranmanesh, 2007رود )های آبخیز به شمار میطبیعی حوزه منابع

-باشد و اثر تعیینهای آبخیز بخش مهمی از مطالعات ژئومورفیک، فرسایش و رسوب میفیزیوگرافی حوزه

های رقومی های اخیر به دلیل سهولت دسترسی به مدلههای هیدرولوژیکی دارد. در دهای در ویژگیکننده

های های رسوب، محاسبه ویژگیبینی کنندههای خاک به عنوان پیشو داده 3، تصاویر سنجش از دور2ارتفاع

ای در زمینه های تازهفرصت 4(. سامانه اطالعات جغرافیایی ,2017Soniآبخیز تسهیل شده است ) حوزه

تواند در های آبخیز فراهم آورده است که میها و استخراج پارامترهای حوزههیدرولوژیک حوضه سازیمدل

(. Zargar et al., 2012درک روابط عوامل ژئومورفیک و هیدرولوژی حوضه مورد استفاده قرار گیرد )

به یک حوضه و تاکنون مطالعات متعددی در خصوص نقش عوامل ژئومورفیک و فیزیوگرافی بر رفتار هیدرولوژ

 انجام شده است.  دهیرسوبمیزان  ویژه

                                                           
1Sediment yield  

2Digital Elevation Model (DEM)  
3Remote Sensing (RS)  

4Geographic Information System (GIS)  
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 ضرورت و اهمیت تحقیق 1-3

 تخریب ،هاآن از یکی که است هایی مواجهمحدودیت با زمین کره بر روی حیات ادامه برای امروزه انسان

 اثرات دارای خاک فرسایش(. 2009، 1)مورگانباشدمی رسوب تولید و خاک فرسایش مسائل و طبیعی منابع

 اثرات و بشر غذایی امنیت تهدید خاک و آلی مواد بردن بین از ،کشاورزی تولیدات کاهش مانند داخلی

 مناسب هایخاک دفن و مسکونی مناطق، تخریب شدن مخازن سدها پر ها،جاده تخریب همچون خارجی

 شخم هایزمین از هکتار میلیارد 6/1) هاقاره مساحت از درصد 13 حدود در فائو اظهارات طبق بر .باشدمی

 و آبی فرسایش وسیله به هکتار میلیارد 1 بر بالغ آمار، این طبق بر که هستند فرسایش حال در شده( زده

 در مساله این اما .(1997)فائو، هستند فرسایش معرض در بادی فرسایش وسیله به هکتار میلیون 550

 تهدیدی فرسایش، به حساس هایزمین بر فشار و جمعیت رشد باالی نرخ به علت توسعه حال در کشورهای

 در فرسایش باالی نرخ دلیل به .آیدمی شمار به آب منابع از برداریبهره و ارضی مدیریت پایداری برای جدی

 ها،برنامه این اجرای الزمه و آیدمی شمار به فوری نیاز یک رسوب کنترل و مدیریت هایسیاست اجرای ایران،

 شناسایی نتیجه در و رسوب تولید در هاآن سهم و رسوب منابع نسبی اهمیت از اطالع کسب و شناسایی

 (.1385، حکیم خانی) است آبخیز حوضه درون در بحرانی مناطق

که عوامل موثر در  دهدمیمختلف توسط محققین در نواحی مختلف در جهان نشان  هایبررسی

باشد. با شناسی حوضه متفاوت میو شرایط اقلیمی و زمینهای مورد بررسی حوضه بسته به پارامتر دهیرسوب

، بررسی روابط بین خصوصیات حوضه با خشکنیمهها در مناطق خشک و حوضه دهیرسوبتوجه به اهمیت 

 بنابراینباشد. ای میساالنه نقش مهمی در کنترل رسوب دارد که نیازمند تحقیقات منطقه دهیرسوب

یک موثر و مهم در ایجاد سیالب باعث شناسایی عوامل اصلی ایجاد سیالب شده شناسایی پارامترهای ژئومورف

مقادیر رسوب را به شدت کاهش داد. رودخانه قرنقو واقع در استان  توانمی شدهشناساییو با کنترل عوامل 

ر این جامع د ایمطالعهکه نیازمند  باشدمیی پر رسوب در سطح استان هارودخانهآذربایجان شرقی یکی از 

 هایشبکهبا توجه به احداث سد سهند و همچنین احداث  باشدمیخصوص برای کنترل وضعیت رسوب 

که در صورت عدم  باشدمیمهمترین مطالعات در سطح این حوضه  جزءآبیاری مطالعه رسوب در این حوضه 

                                                           
1 Morgan 
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حوضه و مشکالت  در سطح گذاریسرمایهشناسایی پارامترهای رسوب باعث به هدر رفتن میلیاردها تومان 

 متعاقب آن خواهد شد.

 اهداف تحقیق 1-4

 از: اندعبارتاهداف این تحقیق به ترتیب 

 رودخانه قرنقو هایحوضهارزیابی نقش پارامترهای ژئومورفیک در ایجاد رسوب در زیر  -1

 در برآورد رسوب متغیرههای رگرسیون چند ارزیابی توانمندی مدل  -2

 سواالت تحقیق 1-5

 قرنقو دارند؟ هایزیر حوضه. کدام یک از پارامترهای ژئومورفیک بیشترین میزان ارتباط را با رسوب در 1

-بینی رسوب در حوضههای تحلیل رگرسیون چند متغیره، باالترین توان برای پیش. کدام یک از روش2

 های مورد مطالعه را دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 تحقیقمبانی نظری و پیشینه 
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 مقدمه 2-1

باشد. از آنجایی که پیشینه بررسی مبانی و منابع تحقیق یکی از مراحل اولیه در هر کار مطالعاتی می

ها آورد و استفاده از این پیشینههای بعدی فراهم میمطالعات چارچوب قابل اعتمادی را برای تکمیل پژوهش

سعی شده است تا جایی که ممکن است در این مطالعه به این مهم توجه کند، لذا کاری دور میما را از دوباره

 قدرت و استعداد اساس بر خاک از است. اگر استفاده کشور هر ملی هایثروت ترینشارز با از یکی خاک شود.

 . فرسایشرسدمیحداقل  به خاک رفت ر هد میزان ، علمی باشد و حیصح اصول بر رعایت مبتنی و آن تولیدی

 یعنی فرسایش گفت توانمی کلی باد. به طور یا آب توسط سطح زمین خاک مداوم فرسودگی از است عبارت

 صورت باد یا آب به وسیله ممکن است عمل این که دیگر محل به محلی از خاک ذرات انتقال و کنده شدن

های ژئومورفیکی حوضه ی بین میزان بار رسوب معلق با ویژگیرابطه سازیمدلهدف از مطالعه حاضر  گیرد.

رودخانه قرنقو است. این تحقیق با هدف استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی برای استخراج خصوصیات 

رودخانه قرنقو انجام گرفت. به منظور تعیین  زیر حوضه 19در  دهیرسوبژئومورفیک حوضه و ارتباط آن با 

از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده  زیر حوضهارتباط بین خصوصیات ژئومورفیک با رسوب هر 

های مختلف صورت ها با روشی متعددی نیز به منظور بررسی میزان فرسایش و رسوب حوضههاپژوهش شد.

پذیرفته است که با توجه به هدف، مقیاس، تجارب محقق و تکنیک مورد استفاده از دقت و صحت متفاوتی 

 برخوردار هستند.

 و تعاریف مرتبط با تحقیق مفاهیم 2-2

 های برآورد فرسایش و رسوبدلم 2-2-1

باشد. از طـرف دیگر مقادیر پیچیده می نسبتاًگیری و تعیین مقدار فرسایش و رسوب در یک حوزه آبخیز اندازه

مختلف یک حوزه آبخیز به دلیل متغیر بودن عوامل مؤثر در رخداد فرسـایش  هایبخشفرسایش و رسوب در 

توان مقدار گیری فقط میهای اندازهو حمـل رسـوبات یکـسان نیـست. بنـابراین در صـورت وجـود ایـستگاه
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ریزی پیشگیری و حوزه باالدست ایستگاه را محاسبه نمود. در صورتی که برای برنامه دهیرسوبمتوسط 

مبارزه با فرسایش الزم است آمار و اطالعات مربوط بـه فرسـایش و عوامل مؤثر بر تشدید آن در نقاط مختلف 

-یک حوزه آبخیز در دسترس باشد. اما از آنجا کـه در اکثـر موارد چنین آمـار و اطالعـاتی در دسـترس نمـی

اند تا اقدام به ارائه حفاظت خاک تالش نمودهرو، از دیربـاز دانـشمندان و محققـین فرسایش و باشـد، از ایـن

 (.1996)مورگان،  هایی بـرای بـرآورد فرسایش و رسوب نمایندهـا و مـدلروابـط، فرمول

 تعریف مدل  2-2-2

ای از یـک واقعیـت طبیعی است مدل صـورت سـاده شـده( 1996) تعریف ارائه شده توسط مورگان بر اساس

سازد. اما میزان ساده بودن یک مدل بـستگی بـه هـدف از ابداع مدل دارد. از می که فهم و درک آن را ساده

سازی مـشخص کـردن هـدف اسـت کـه بایـستی بـه صورت واضح بیان شود. به این رو، نقطه آغازین در مدل

و سپس عبارت دیگر الزم است ابتدا روابـط بهینـه عوامـل دخیـل در بـروز یـک فرآیند تشخیص داده شود 

به صورت قوانین مختلـف فیزیکـی یـا ریاضـی گردد. بدیهی است این کار منجر به تهیه  هاآناقدام به ارائه 

افزارهای گیر از نرمتـوان بـرای جلـوگیری از انجـام عملیات پیچیده و وقتگردد که میمدل یا الگو می

ای، افزارهای رایانهبه پیشرفت تکنولوژی و وجود نرما توجه (. ب1996)مورگان،  گوناگون و رایانه استفاده نمود

ها توان از طریـق شـناخت فرآینـد فرسایش و رسوب و تشخیص نسبی عوامل مؤثر در آن، از انواع مدلمی

ها که نتایج حاصله از بکارگیری برخی از مدل آن جاییبرای برآورد مقادیر فرسایش و رسوب استفاده نمود. از 

ها در مطالعات فرسایش و رسوب در نقاط مختلف عـی تطبیـق دارد، بنابراین استفاده از مدلبا مقادیر واق

هـای جهـان افـزایش یافتـه است. از طرفی با توجه به پیچیده بودن ارتباط بین عوامـل طبیعـی در پهنـه

برداری قرار داد که افزون بر توان مدلی را برای استفاده انتخاب و مورد بهرهای میطبیعـی و امکانـات رایانه

یابی بـه چنـین امـری ها برای دستنتـایج دقیـق، بکارگیری آن نیز آسان باشد. از این رو شناخت انواع مدل

 (.2000، 1باشد )نیرینگمی ضـروری

                                                           
1 Nearing 
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 و رسوب شیهای برآورد فرساانواع مدل 2-2-3

 برآورد ها، نحـوهبـودن مـدل یفـیو ک یمـاز لحـاظ ک شتریو رسوب ب شیهای برآورد فرسامدل بندیطبقه

فوق،  شرح . بـاشـودیانجـام مـ هاآننوع و تعداد عوامل بکار گرفته شده در  ها،یژگیو رسوب، و شیفرسا

 نمود: میتقس ریبه دو گروه ز توانیخاک را م شیهای برآورد فرسامدل

 های کیفی برآورد فرسایش مدل 2-2-3-1

تـوان اقـدام بـه می هاآنهایی هستند که با استفاده از مدل طور کلیهای کیفی برآورد فرسایش به مدل

 ارزیابی وضعیت توصیفی و تشریحی میزان و شدت فرسایش، مانند شدت زیاد، میزان فرسایش کم و امثال

توان مقادیر کمی شدت، مقدار و حجم فرسـایش و رسوب را های کیفی نمینمود. به عبارت دیگر با مدل هاآن

در بسیاری از موارد ضرورت دارد اقدام بـه بررسـی وضـعیت کیفـی فرسایش و به همین دلیل مشخص نمود. 

های مهـم شـامل: روش دفتـر مدیریت اراضی شها یا رواز مدل طور معمولرسوب شود. به همین جهت به 

و مدل هیـدروفیزیکی و یـا مدل ژئومورفولوژی استفاده  اربار و کشاورزی ملل متحدهآمریکا، روش سازمان خو

 . (1383؛ قدوسی، 1374شود )احمدی، می

 های کمی برآورد فرسایشمدل 2-2-3-2

عالوه بر ارزیـابی و مـشخص کـردن وضـعیت کیفی  هاآنها که با استفاده از ها یا مدلبه آن دسته از روش

های کمـی بـرآورد فرسـایش و رسوب شود، مـدلن فرسایش به صورت کمی نیز تعیین میفرسایش، میزا

 ،  USLE  ،MUSLEهای توان بـه مـدلها میترین این نوع مدلترین و متداولشود. از جمله مهمگفته می

RUSLE  ، PSIAC ،MPSIAC، EPM ،WLC ،  ،(.1383اشاره نمود )قدوسی 

پردازد را فیزیوگرافی گویند. شناسی حوضه میآن دسته از مطالعات که به بررسی خصوصیات فیزیکی و شکل 

تصویر به  تواندمیآگاهی از خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه همراه با اطالعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه 

 ,Pitlickاختیار ما قرار دهد )نسبت دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم هیدرولوژیک آن حوضه را در 

تر یک حوضه آبریز آن را به واحدهای هیدرولوژی کوچکتری با (. جهت بررسی هر چه بهتر و دقیق1994

مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. برخی از  به طورکنند تا بتوانند هر یک را عنوان زیر حوضه تقسیم می

بسیاری از عوامل آب و هوایی مانند  توانندیب میارتفاع و ش خصوصیات فیزیوگرافی و توپوگرافی از جمله
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درجه حرارت و نوسانات آن، نوع و میزان بارندگی ساالنه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند و در 

(. از Wang et al. 2003شوند ) ایمنطقهگفت موجب پیدایش انواع آب و هوای موضعی یا  توانمیکل 

به مساحت، محیط، شکل، ارتفاع، شیب و تراکم  توانمیخصوصیات فیزیکی یک حوضه  ترینجمله مهم

 زهکشی اشاره کرد.

های آبخیز نقش اساسی دارد. زیرا دیگر و مدیریت حوضه ریزیبرنامهمطالعات فیزیوگرافی در شناخت،       

ه است و بیشتر پارامترهایی که در مطالعات همچون فرسایش و رسوب، هیدرولوژی، هواشناسی و ... بدان وابست

 باشند.ها و روابط تجربی مورد استفاده میدر فرمول شودمیشناخت فیزیوگرافیک حوضه حاصل 

 مساحت حوضه 2-2-4

ها و حجم رواناب آبراههها بطوریکه دبی سیالب .بارزترین مشخصه هر حوضه آبریز مساحت آن است

های هم شرایط هر قدر سطح حوضه بیشتر باشد، دبی با این عامل رابطه داشته و در مقایسه با حوضه مستقیماً

نشان  Aکلی مساحت حوضه آبریز با حرف  به طورحجم رواناب حوضه بیشتر خواهد شد.  مخصوصاًو  سیالب

مساحت حوضه یکی از  گردد.( بیان می2Mile( یا مایل مربع )2Km) کیلومترمربعشود و بر حسب داده می

 تأثیرگذار، حجم رواناب و فرم هیدروگراف هاسیالبعوامل مهم فیزیکی است که بر روی مقدار دبی پیک 

رواناب  و در نتیجه فراگرفتهکه اطراف آن را ارتفاعات  شودمیاست. حوضه آبریز به مساحتی از زمین گفته 

ای که کمترین ارتفاع را دارد از و از نقطه رکزیافتهتمحاصل از بارندگی روی این سطح در گودترین نقطه آن 

طبیعی به  به طور. به عبارت دیگر حوضه آبریز مساحتی است که رواناب سطحی در آن گرددمیحوضه خارج 

ای از سطح زمین که بارش داخل آن به طرف نقطه . محدودهشودمینقطه واحدی به نام نقطه تمرکز هدایت 

ها از نظر مساحت به سه دسته کوچک با مساحت . حوضهشودمیسطح حوضه نامیده  شودمیتمرکز متمایل 

و بزرگ با مساحت بالغ بر  کیلومترمربع 1000تا  100، متوسط با مساحت بین کیلومترمربع 100کمتر از 

 (.1384)علیزاده،  شوندمیتقسیم  کیلومترمربع 1000

 محیط حوضه آبریز 2-2-5

نماید. های دیگر مجزا میقسیم آب بوده که حوضه مورد نظر را از حوضهمحیط حوضه همان طول خط ت

محیط حوضه  شود.نشان داده می Pشود و با حرف ر حسب کیلومتر و یا مایل سنجیده میمحیط حوضه نیز ب
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یک محیط توپوگرافیک که در طبیعت قابل رویت است و یک محدوده  گیرد.میاز دو دیدگاه مورد بررسی قرار 

بطوریکه  حوضه داشته و از سطح زمین قابل مشاهده نیست شناسیزمینژئولوژیک که بستگی به خصوصیات 

 (.1384ممکن است تغذیه حوضه از مناطقی ورای محدوده سطح حوضه نیز صورت گیرد)علیزاده، 

 طول شاخه اصلی 2-2-6

شود که از نقطه خروجی تا دورترین نقطه ترین مسیر آبراهه اصلی گفته می( به طوالنیLحوضه یا )طول 

های در بررسی نقشه باشد.روی خط تقسیم آب قرار داد که واحد آن بر حسب کیلومتر و یا مایل می

. به عبارت دیگر شودمیای که بزرگترین طول را داشته باشد آبراهه اصلی در نظر گرفته توپوگرافی، آبراهه

لزومی ندارد که رودخانه را تا قله ارتفاعات ادامه دهیم بلکه طول حوضه فقط از نقطه خروجی تا جایی است 

 مشخص روی نقشه وجود دارد.  به طورکه رودخانه 

 مستطیل معادل 2-2-7

به لحاظ شکل  هاحوضهاغلب  شود که از سطح آن معادل سطح حوضه آبریز باشد.به مستطیلی گفته می

حوضه  دهندهنمایشکه این خود  شوندمیظاهری با مستطیلی فرضی با عنوان مستطیل معادل مقایسه 

آبریزی است که محیط آن به شکل مستطیل تغییر یابد ولی مساحت آن برابر مساحت حوضه باشد. به عبارت 

و بلندی )آلتیمتری و  پستی هایمنحنیدیگر مستطیل معادل دارای سطح، محیط، ضریب گراویلیوس 

اند که ضریب های ارائه شده در صورتی صادق(. معادله1380هیپسومتری( مساوی حوضه اصلی است )ضیایی، 

 بیشتر باشد. روابط بدین شرح است : 12/1گراویلیوس حوضه از 

 A 2√C -B = (C√A.– و  1.2544 –.A 2L = (C√A + √C(A)/1.12 (:    1رابطه 

1.2544A)/(1.12) 

L   طول مستطیل معادل : 

B عرض مستطیل معادل : 

C ضریب گراویلیوس : 

A مساحت حوضه : 
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( مستطیل معادل معروف است و از روابط زیر B( و عرض )Aدر آن صورت طول و عرض آن که به طول ) 

 باشد:قابل محاسبه می

a + b = p                                                                                                    : 2رابطه 

a * b = A                                                                                                    :3رابطه 

 باشد.می محیط حوضه آبریز Pسطح و  Aکه در این روابط 

 شکل حوضه 2-2-8

شکل حوضه آبریز  گرددمیشکلی که از تصویر یک حوضه آبریز روی یک صفحه افقی فرضی حاصل       

در خصوصیات هیدرولوژیکی مورد مطالعه و  تأثیر(. شکل حوضه آبریز به دلیل 1380)ضیایی،  شودمینامیده 

مقدار آبی است که از سرچشمه رودخانه تا محل خروج از  کنندهتعیینها . شکل حوضهگیردمیبررسی قرار 

 توانمیکلی  به طورهای گوناگونی هستند ولی آبریز دارای شکل هایحوضه. از نظر ظاهری گذردمیحوضه 

زیادی در طرز جریان  تأثیررا در سه گروه عمده کشیده، پهن و بادبزنی تقسیم کرد. شکل حوضه  هاآن

های ها پیداست در گروه حوضههای آن همان طور که از نقشهورد بحث و زیر حوضهرودخانه دارد. حوضه م

 .گیرندمیکشیده قرار 

 هاآبراهه 2-2-9

، شعاعی، زهکشی ای یا دندریتی، قائم یا آبراهه قدیمی، داربستیها از نظر شکل شامل شاخهانواع آبراهه      

ها، نوع ترین آبراههترین و فراوان(. از معمول1386است )احمدی،  غیرعادیحلقوی، زهکشی موازی و زهکشی 

ای یا دندریتی است. تشکیل این نوع آبراهه اغلب مربوط به جنس سنگ است و عوامل دیگری از قبیل شاخه

 آن دخالت دارند. گیریشکلشیب و جهات ساختمانی نیز در 

 ضریب فشردگی 2-2-10

( معروف است، عبارت است از: نسبت محیط Graveliusاویلیوس )ضریب فشردگی که به نام ضریب گر

. جهت محاسبه آن از باشد( به محیط دایره فرضی که مساحت آن معادل مساحت حوضه میPحوضه آبریز )

 شود.رابطه زیر استفاده می
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Kc = 0/28 p / A                                                                                                   :4 رابطه 

 : رابطهکه در این 

cK ضریب گراویلیوس : 

P  محیط حوضه آبریز بر حسب :km 

A  2: سطح حوضه آبریز بر حسبkm 

کتر شده و برعکس با یدایروی نزد نزدیکتر باشد، شکل حوضه به حالتکه هر قدر این ضریب به عدد یک 

 تر خواهد شد.افزایش مقدار این ضریب، شکل حوضه کشیده

 هاها و رودخانهشیب حوضه 2-2-11

است از  اندعبارتکه  شودمیبا اصطالح شیب نیز تعریف  معموالًشرایط توپوگرافی و فیزیوگرافی حوضه       

درصد یا درجه تعریف  به صورت معموالًاختالف ارتفاع بین دو نقطه تقسیم بر فاصله افقی همان نقاط و 

آورد. شیب به دستشیب را  هایبندیطبقه توانمی (DEM)ی ارتفاعی حوضه م. با کمک مدل رقو شودمی

 .(De barry, 2004) شوندمی بندیگروهها بر اساس اصطالحات کلی مسطح، مالیم، متوسط و پر شیب 

تر است. خصوصیاتی از شیب که در زمان حمل رسوبات به مناطق پایین شیب در مناطق پرشیب سریع      

فرسایش خاک دخالت دارند شامل درجه، طول، شکل و جهت شیب است. در صورت یکسان بودن سایر 

کنند؛ چون در این مناطق آب با د میاز درجه شیب( فرسایش زیادی ایجا تا حدیتند ) هایشیبشرایط، 

. شودمیسرعت بیشتری به طرف پایین جاری شده و در نتیجه انرژی جنبشی و قدرت فرسایش آن بیشتر 

های قابل نفوذ کاهش خصوصیات خاک متفاوت است. اثر آن در خاک بر حسبنقش شیب زمین در فرسایش 

. با افزایش شیب، پایداری خاک کاهش کندمیفوذ زیرا آب پیش از سرعت گرفتن در داخل خاک ن یابدمی

ها نشان داده که میزان فرسایش خاک . بررسییابدمیو به عبارتی انتقال ذرات به طرف پایین افزایش  یابدمی

 (.1385با درجه شیب رابطه مستقیم ندارد بلکه به صورت نمایی است )رفاهی، 
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 شبکه هیدروگرافی رودخانه 2-2-12

کند که رواناب در زمان حرکت روی سطح زمین از مسیری بر روی خاک یا سنگ بستر حرکت می      

شوند بیشتر باشند می هایی که به یک رودخانه متصلکمترین مقاومت را داشته باشد. هرچه مقدار آبراهه

 زهکشی در سطح منطقه بیشتر و شدت جریان بیشتر خواهد بود.

-است. بنابراین مشخصات آبراهه شناسیزمینهای گرافی تا حدود زیادی تابع ویژگیسیستم شبکه هیدرو      

ها )جهت جریان، تراکم، نوع و شکل( در رابطه با وضعیت سنگ و ناهمواری منطقه است و به همین علت انواع 

رت های جاری صوآب به وسیلهمواد  گذاریرسوبشود. از آنجا که برداشت، حمل و مختلفی مشاهده می

 رسدمیها و نتیجه آن در تجزیه و تحلیل مسائل ضروری به نظر ، مطالعه و چگونگی فعالیت آبراههگیردمی

 (.1386)احمدی، 

های آبریزی که تعداد . در حوضهدهدمیهای سطحی را انجام شبکه رودخانه کار تخلیه یا زهکشی جریان      

های رودخانه زیاد باشد و این انشعابات در قسمت وسیعی از سطح حوضه گسترش داشته باشند، انشعاب

تا تغییرات سریع دبی رودخانه سرعت و شدت  شودمیو سبب  متمرکز شدهسطحی به سرعت  هایجریان

 (.1380بیشتری داشته باشد )ضیایی، 

 از: اندعبارتکلی عوامل موثر در شبکه هیدروگرافی رودخانه  به طور

 .هاسنگو درجه انحالل  هاشکافشامل سختی، نفوذپذیری، کیفیت و کمیت درز و  شناسیزمین. عوامل 1

ها، گسل و ها و طبقات، نوع و جهات درز و شکاف. عوامل ساختمانی شامل وضعیت شیب و امتداد الیه2

 (.1386وضعیت زمین ساخت منطقه )احمدی، 

 زمان تمرکز 2-2-13

ترین دسترس غیرقابلزمان تمرکز عبارت است از فاصله زمانی الزم برای جریان سطحی که از دورترین و       

(. زمان تمرکز به خصوصیات فیزیکی 1383نقطه یک حوضه به دهانه آن برسد )موسوی حرمی و همکاران، 

گی دارد. از طرفی شدت حوضه نظیر سطح، شکل، طول و شیب حوضه، نوع و تراکم پوشش گیاهی و غیره بست

 بارندگی و توزیع زمانی و مکانی آن نیز ممکن است طول زمان تمرکز را افزایش یا کاهش دهد. مهمترین 
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Relationship between Geomorphic Characteristics with Watershed 

Sediment Yields in the Garangoo basian 

 

Sayyad Asghari Saraskanroud (Ph.D) 

 

Abstract 

The regional analysis of sediment load of rivers, especially in arid and semi-arid 

regions, and its relation to the characteristics of watersheds, is very important in 

estimating the amount of erosion and sediment. About 40% of the world's surface is 

known as arid or semi-arid regions. In these areas, low or uncoated vegetation is 

exposed to rain that is characterized by short and intense periods of time. About two 

thirds of the Earth's surface (about one million square kilometers) can be classified as 

dry to semi-arid. Excessive grazing, land use change and inappropriate cultivation 

practices are often the main causes of severe land degradation and soil erosion in many 

catchment areas in these areas. Therefore, the purpose of this study is to model the 

relationship between suspended sediment load and geomorphic characteristics of the 

Gharanghoo river basin. This research was conducted with the aim of using GIS to 

extract the geomorphic characteristics of the basin and its relationship with 

sedimentation in the 19 sub-basins of the Gharanghoo River. In this study, in order to 

extract the geomorphic characteristics of the studied basin, a digital elevation model 

was used. For this purpose, a digital elevation model from the US Geological Survey 

site was obtained from the Aster sensor with a precision of 30 meters and added to the 

Arc Hydro plugin in the 5Arc GIS10 software. Arrived Subsequent corrections and 

prefabrications such as removal of hydrological pits were carried out and the land 

drainage pattern was determined. In order to determine the relationship between 

geomorphic characteristics and sedimentation of each sub-basin, a multivariate 

regression analysis was used stepwise. The result of the study of the relationship 

between geomorphic characteristics and sedimentation of sub-basins showed that the 

amount of sediment produced with flow volume and basin coefficient was positively 

correlated with 5% significance level. The principal component analysis method (PCA) 

was also used to identify the factors affecting sediment yield of the existing variables. 

The results show that the four factors of area, area, length and coefficient of form of 

basin are 50, 20.9, 13.6 and 7.7 percent of the variance of all variables, respectively. In 

sum, the four extracted factors were able to explain 92.2% of the variance of all the 

variables in the research. 

Keywords: stepwise regression, principal component analysis, geomorphic 

features, Gharanghoo basin. 
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