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های هیدرولوژیکی در ساز و مدلارزیابی پتانسیل تولید رواناب و رسوب با استفاده از باران

 ی آبخیز کوزه تپراقی اردبیلحوزه

 اسمعلی عوریاباذر دکتر مجری طرح: 

 محمد گلشندکتر همکار طرح: 

و منابع طبیعی ی کشاورزیدانشکده دانشگاه محقق اردبیلی ینابع طبیعگروه م   

 .پذیری خاکبرداری، سیل، فرسایشفرسایش خاک، نمونهها: کلید واژه

های مطالعه فرآیندسازی و باشند که شبیهمتفاوت می های آبخیز یک محیط وسیع با شرایطحوزه :چکیده

باشد. حوزه آبخیز بسیار مهم میتولید رواناب و رسوب در سطح این منطقه برای مدیریت و حفظ منابع 

سو در استان اردبیل باالدست حوزه آبخیز قرهجنوب و کیلومتر مربع در  766کوزه تپراقی با مساحت 

های از حوزه آبخیز از روش یسوب تولیدواقع شده است. در این تحقیق برای مطالعه و بررسی رواناب و ر

های باالی های هیدرولوژیکی با توجه به قابلیتساز مصنوعی استفاده شد. از بین مدلسازی و بارانمدل

سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی منطقه استفاده ها برای شبیهاز این مدل WMSو  SWATهای مدل

اجزای  58ساز باران در مطالعات صحرایی در سطح بیهتر از دستگاه ششد. همچنین برای بررسی دقیق

سازی رواناب و رسوب هیدرولوژیکی برای شبیه های( استفاده شد. نتایج مدلHRUواحد هیدرولوژیکی )

های واسنجی و برای دوره SWATدر مدل ارزیابی شد.  RMSEو  2R ،NSEهای آماری با نمایه

و برای  33/0-32/0و  69/0-71/0، 74/0-8/0ترتیب به هانمایهاین  ،سازی روانابشبیهاعتبارسنجی 

 هادست آمدند. همچنین این نمایهبه 39/26-27/35و  64/0-72/0، 66/0-75/0سازی رسوب شبیه

ترتیب های واسنجی و اعتبارسنجی بهسازی رواناب در دورهدر شبیه WMSبرای بررسی عملکرد مدل 

ساز دست آمدند. بررسی نتایج مطالعات حاصل از بارانبه 07/2-75/0و  67/0 -68/0، 69/0 – 71/0

نقش باالیی در تولید رسوب  HRUنمونه  8های لومی منطقه واقع در مصنوعی نیز نشان داد که خاک

باشد. مقایسه نتایج تن بر ثانیه می 6. مقدار حداکثر رسوب تولیدی از سطح این واحدها منطقه دارند

سازی رواناب نسبت به مدل از عملکرد بهتری برای شبیه SWATنشان داد که مدل های مطالعاتی روش

WMS سازی شده توسط این همچنین مقدار رسوب شبیه باشد.ساز باران برخوردار میو دستگاه شبیه



تر ساز باران بوده و به مقادیر مشاهداتی نزدیکمدل کمتر از مقدار رسوب محاسباتی توسط دستگاه شبیه

 اشد.بمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول



 مقدهم و کلیات





  کلیات مقدمه و -1

 مقدمه -1-1  

دلیل گستردگی سطح و تغییرات های آبخیز بهفرآیندهای هیدرولوژیکی در حوزه

(. 2008)کومار و کومار،  دنباشاقلیمی یک پدیده بسیار پیچیده میزمانی خصوصیات 

باشد که های آبخیز یک فرآیند غیر قابل اجتناب میرواناب و رسوب تولیدی از حوزه

توان مدیریت بهتری با مطالعه و شناخت عوامل تأثیرگذار در ایجاد رواناب و رسوب می

های آبخیز ارائه نمود. فرآیند تولید رواناب و رسوب باتوجه به خصوصیات برای حوزه

که شناخت طوریباشند، بههای مختلف دارای رفتارهای متفاوتی میوجود در حوضهم

ترین باشد. خطر فرسایش خاک یکی از جدیدقیق این فرآیند بسیار مشکل می

باشد. فرسایش عوامل محدودکننده در قابلیت استفاده از اراضی و تولید محصول می

بشر معموالً تعادلی بین  شناسی یک پدیدة طبیعی است و بدون دخالتزمین

حاصلخیزی آن وجود دارد که نقش تأثیرگذاری برروی وضعیت  فرسایش خاک و

(. با توجه به 1390محیط زیست و پایداری اکولوژیکی دارد )اسمعلی و عبدالهی، 

افزایش سطح کشت، کوتاه شدن تناوب زراعی، شخم اراضی دارای شیب بیشتر، قطع 

دنبال خورد که بههم میز حد، این تعادل به آسانی بهدرختان جنگلی و چرای بیش ا

وجود خواهد آمد که سبب زوال و گاهی اوقات تخریب کامل آن فرسایش تشدیدی به

 شود.ها میخاک

عنوان تحدیدی بزرگ باشد و بهترین شکل تخریب زمین میفرسایش خاک شایع

؛ 2011و همکاران،  های بزرگ مطرح شده است )دالمینیبرای پایداری اکوسیستم

 (.2015؛ عاسف و هانس، 2001الل و همکاران، 

خشک کشور پهناور ایران و در نظر گرفتن با توجه به وسعت مناطق خشک و نیمه

تأثیر فضای سبز در تعدیل آب و هوا، افزایش نزوالت آسمانی و باالبردن میزان باردهی 

های آبخیزداری حائز ی طرحمزارع و باالخره آبادانی این سرزمین پر وسعت، اجرا



 

دهد که سابقاً های متروک در کشور نشان میباشد. آثار حلقه چاهاهمیت فراوان می

برای تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی به اعماق زمین نفوذ کرده و آب را از طبقات 

دلیل عوامل مختلف که مهمترین دادند. ولی بعدها بهتحتانی به سطح زمین انتقال می

ها و پوشش گیاهی خاک و در نتیجه کاهش ذخایر آب ها از بین بردن جنگلآن

ها در طی گذشت زمان خشک و متروک گردیدند. برای باشد، این چاهزیرزمینی می

احیاء این مناطق و جلوگیری از هدر رفت نزوالت آسمانی باید اقدامات الزم در جهت 

رواناب و رسوب در این مناطق انجام های مناسب و جلوگیری از هدر رفت کاشت گونه

 شود.

چه به ارزش اقتصادی خاک و اهمیت آن در حیات انسان توجه شود معلوم چنان

بهای طبیعت سرمنشأ تمامی مایحتاج اولیه بشر و تأمین شود که این گوهر گرانمی

سته به آن نوعی وابباشد که زندگی انسان بهکننده نیازهای کلیه موجودات زنده می

بعدی، متحول و طبیعی است که در سطح زمین قرار . خاک یک جسم سهباشدمی

باشد. خواص خاک در اثر نیروهای اقلیم و دارد و محیط رشد و تکثیر گیاهان می

طی زمان  موجودات زنده بر روی سنگ مادر شکل گرفته و بر اثر پستی و بلندی و

های روان یکی ر بارش و عمل آب. نابودی و تخریب آن بر اثطوالنی تغییر کرده است

ترین مشکالت زیست محیطی عصر حاضر است که با روند در حال افزایش از جدی

گیرند در فرسایش، بسیاری از مناطقی که امروزه برای کاشت مورد استفاده قرار می

طی زمان حاصلخیزی خود را از دست خواهند داد. انسان با مداخالت خود در برخی 

آبخیز روند ایجاد رواناب و رسوب را تغییر داده است از جمله با تبدیل های از حوزه

های کشاورزی و مرتعی و کاهش امکان ذخیره های جنگلی به زمینهای زمینکاربری

های آور و نابودی حوزههای زیانهای زیرزمینی باعث ایجاد سیلبارندگی در سفره

های سطحی ر سطح حوضه، خاکآبخیز شده است. با تشدید سرعت حرکت رواناب د

های سطحی حاصلخیزی الزم برای شوند. تنها خاکتدریج از دسترس خارج میبه

یابد. ها تولید در واحد سطح بسیار کاهش میکشت را دارند که با نابودی این خاک

درصد در تولید نیازهای غذایی  97یک ماده طبیعی است که سهمی بیش از  خاک



 

که حاصلخیزترین الیه خاک خاک  سطحی، الیه اص داده استجهان را به خود اختص

های فعالیتبرای  پایهنهاده  قرار گرفته است و متریسانتی 6-8در عمق  باشدمی

(. در دید ژئومرفولوژی دراز مدت، وجود 1384)عاقلی و صادقی،  باشدمی کشاورزی

ها و اراضی تنها مضر نیست بلکه باعث تشکیل و توسعه دشتفرسایش خاک نه

تر، فرسایش باعث از شود ولی در مقیاس زمانی کوتاهمناسب برای کشت و زرع می

که نیاز به تولید  شود، بنابراین برای انساندست رفتن خاک و کاهش تولید اراضی می

 (.1390رسان است )اسمعلی و عبدالهی، غذا از خاک دارد، آسیب

 

 فرضیات تحقیق -1-2

میزان رواناب و رسوب تولیدی در سطح واحدهای کاری مختلف متفاوت  -1

 باشد.می

ی آبخیز در انتقال رواناب و رسوب مؤثر خصوصیات ژئومورفولوژیکی حوزه -2

 باشد.می

 

 هدف از تحقیق -1-3

 تعیین مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد رواناب و رسوب منطقه مورد مطالعه. -1

بررسی نقش خصوصیات هیدروژئومورفولوژیکی منطقه در ایجاد رواناب و  -2

 رسوب.

 

 انجام طرحورت ضر -4 – 1

ترین مسئله آبخیزها شناخت مهمترین عوامل تأثیرگذار در تولید رواناب و عمده   

باشد. بنابراین برای کنترل فرسایش آبی ابتدا باید با شناخت از عوامل موثر رسوب می

نشست رسوب سه فرآیند اصلی . جدایش، انتقال و تهحل مناسبی ارائه کرددر آن راه

 دهند.رتب در وقایع فرسایشی رخ میطور مهباشند که بدر فرسایش خاک می



 

ترتیب باشد که بهباراندگی منجر به فرسایش، شامل جدایش و انتقال ذرات خاک می

توان یک عامل را . اساساً نمیشوندبه وسیله انرژی فرسایش باران و رواناب ایجاد می

رواناب و رسوب به تنهایی عامل اصلی فرسایش در یک منطقه معرفی کرد بلکه تولید 

باشد که از مهمترین ای از عوامل میدر یک منطقه معلول تأثیرات متقابل مجموعه

توان مشخصات قطرات باران، خاک و الگوهای جریان محلی را نام برد موارد می

 .(2004تولسون، )

 

 فرسایش خاک -1-5

معنای کنده شدن یا ساییدن گرفته شده که به Erodeفرسایش از ریشه التین 

است و فرآیندی است که در اثر آن، ذرات موجود در خاک تحت تأثیر عوامل فرساینده 

وسیله یکی از عوامل انتقال دهنده به مکان دیگری از بستر اصلی خود جدا شده و به

ال داده شوند، وسیله باد و آب انتقکه ذرات خاک بهصورتیشود. درانتقال داده می

(. 1392زاده ریحان و یاراحمدی، شود )صادقآبی نامیده میترتیب فرسایش بادی و به

فرسایش طبیعی و فرسایش  کلی بندی دیگر فرسایش بر دو نوعدر یک تقسیم

باشد و بدون دخالت انسان می شود. فرسایش طبیعیمی بندیطبقه تشدیدی

و حاصل فرآیندهای فیزیکی،  شودده مینیز نامیشناسی فرسایش زمین عنوانبه

و کند  گونه فرسایش بسیار آهستهباشد. اینمی در حوزه آبخز شیمیایی و بیولوژیکی

های کلی تحت تأثیر فعالیتطورکه به یا تشدیدی باشد، ولی فرسایش تسریعیمی

این های انسانی تأثیرگذار در باشد، از فعالیتوجود آمده بسیار مخرب میانسانی به

را ها سازی، استخراج معادن و مانند اینهای کشاورزی، جادهفعالیت توانزمینه می

(. مشکالت حاصل از فرسایش تشدیدی خاک نه تنها 1384)عاقلی و صادقی،  نام برد

موجب تخریب منابع طبیعی پایدار مانند کاهش عمق و میزان مواد آلی خاک، تخلیه 

شود بلکه باعث ایجاد مشکالت برون ختم نمی مواد مورد نیاز و در دسترس گیاه

های های سیالبی، مجموعههای زراعی، دشتای مانند رسوبگذاری در زمینمنطقه



 

؛ هاتفیلد و 2001گیرد )کلینز و همکاران، آبی و خسارت به آبزیان را نیز در بر می

 (.2009ماهر، 

 

 عوامل مؤثر بر فرسایش -1-6

نقل : 1995شوند )مورگان، ی تقسیم میگروه کلعوامل مؤثر بر فرسایش به سه 

 (:1384قول از عاقلی و صادقی، 

 فرسایش ایجادرا برای  مورد نیازکه انرژی شود اولین گروه عواملی را شامل می

قدرت فرسایندگی باران، حجم رواناب،  عواملی مانند این گروهکنند، می خاک آماده

باد و مانند تحت تأثیر طول مسیر  ،دامنه شیب دامنه، ، طولتوپولوژیباد،  سرعت

 ها را بیان کرد.این

 آمادهرا  فرسایش رخدادیا عدم  رخدادعواملی هستند که زمینه  دومین گروه

را بیان نمود که  پذیری ذرات خاکفرسایشتوان میاین گروه  از عواملکنند. می

نفوذپذیری، بافت خاک، ساختمان خاک، میزان مواد آلی  از قبیل مختلفیعوامل به

و نوع مواد تشکیل دهنده خاک، ترکیبات شیمیایی و حتی مدیریت مناسب یا 

 .وابسته است حوزه آبخیزنامناسب 

در خاک )و نگهداشت حفاظت  باعثکه  گیردرا در بر میعواملی  سومین گروهو 

میزان عواملی از قبیل این گروه  شوند. درمختلف( در برابر فرسایش می درجات

و وجود و یا عدم  پوشش گیاهی و نوع گیاهان موجود ،از منابع طبیعی برداریبهره

 گیرند. ها قرار میو مانند این وجود سنگریزه

 



 

 دار فرسایشقم -1-7

براساس مشخصات موجود در مناطق مختلف دنیا، مقادیر متفاوتی از شدت 

 75اند که ساالنه شده است. مایر و همکاران بیان داشته فرسایش در این مناطق ارائه

شوند که اکثر این میلیارد تن از سطح خاک به علت فرسایش بادی و آبی تخریب می

شوند. در تحقیقی سابرمانیم و چناپا های زراعی تخریب میها از سطح زمینخاک

 549هکتار و  میلیون 1093( بیان داشتند که در طی زمان سطحی معادل با 2002)

ترتیب بر اثر فرسایش آبی و فرسایش بادی تخریب شده و از دسترس میلیون هکتار به

 اند. از کل این اراضی تخریب شده:خارج شده

 میلیون هکتار در اثر از دست رفتن عناصر غذایی، 134  -

 میلیون هکتار در اثر فشردگی خاک سطحی و تراکم آن،  108  -

 شور شدن،علت میلیون هکتار به 77 -

 اند.دلیل آلودگی، از دسترس خارج شدهمیلیون هکتار به 22و  -

های تن در کیلومتر مربع در سال در زمین 20طور متوسط مقدار بار رسوب از به

های زراعی ثبت شده است تن بر کیلومتر مربع در سال در زمین 3000جنگلی تا 

ای اخیر روند تخریب منابع هدلیل افزایش سریع جمعیت در دهه(. به2003)اوکوت 

طبیعی افزایش یافته است که روند افزایش شدت فرسایش در کشورهای در حال 

که در کشورهای در حال طوریباشد بهتوسعه نسبت به سایر کشورها بیشتر می

تن در  40الی  30توسعه واقع در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی شدت فرسایش 

الی که در کشورهای توسعه یافته واقع در اروپا و آمریکا باشد در حهکتار در سال می

تن در هکتار در سال تخمین زده شده است )پیمنتال و  13الی  7مقدار فرسایش 

باشد که میانگین تن در هکتار می 30-35(. میزان فرسایش در ایران 1995همکاران، 

 (.1389میدوار، برابر متوسط فرسایش در جهان است )ا 3/4فرسایش در ایران حدود 
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های اخیر، رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سطح پایین در دهه

های فرسایش و تخریب منابع خاک را آوری تولید محصوالت کشاورزی زمینهفن

فراهم آورده است. عوامل تهدید کننده خاک در ایران را باید در کمبود بارندگی، 

اد آلی خاک، افزایش شوری و قلیاییت خاک، تبدیل کاربری اراضی و کاهش مو

صورت شور بهای از کهای صنعتی جستجو کرد. نظام بارشی بخش عمدهآالینده

که مقدار بارش در دوره غیر رشد و یا اوایل رشد از دالیل مهم  باشدای میمدیترانه

 90خشک که نزدیک به فرسایش در ایران است، در این میان مناطق خشک و نیمه

باشند تر میپوشانند نسبت به مناطق مرطوب شکنندهدرصد سطح کشور را می

توزیع ناموزون بارندگی در سطح کشور باعث شده است که در (. 1393خدری، )عرب

اثر رگبارهای ناگهانی با جاری شدن سیل در مناطق مختلف، زمینه فرسایش خاک 

های حاصلخیز از چرخه تولید خارج مقادیری از خاک که هر سالهطوریفراهم آید، به

شود. از سوی دیگر خشکی هوا و آب با افزایش تبخیر، شرایط شوری خاک را می

های زراعی نامناسب کاهش یافته دلیل مدیریتآورد. مواد آلی خاک نیز بهوجود میبه

ایش شوری و باز تولید مواد آلی در خاک کم شده است. همچنین این روند به افز

های مسکونی و صنعتی خاک و مواد قلیایی در آن منجر شده است. افزایش کاربری

وجود آمده باعث کاهش کیفیت خاک و ناپایداری که در اثر توسعه سریع شهرها به

 (.1384آن شده است )عاقلی و صادقی، 

ای در های تودههای سطحی، آبکندی و حرکتفرسایش آبی از جمله فرسایش

ها غالب است های بین آنمیلیون هکتار از مناطق کوهستانی و دشت 120ز بیش ا

(. برآرودهای مختلفی از مقدار فرسایش در ایران وجود دارند و 1393خدری، )عرب

شده هنوز اجماع کاملی از مقدار فرسایش در کشور وجود ندارد. میزان رسوبات تولید 

متغییر است  سالن در لیون تم 1000تا  350 های آبخیز ایران بیندر حوزه

(. به گزارش بانک جهانی، خسارت ناشی از فرسایش خاک در 1384، )عربخدری



 

 5/2میلیون دالر برآرود شده که این رقم  2840برابر با  2002کشور ایران برای سال 

زاده ریحان و امیدوار، درصد کل درآمد ناخالص ایران در این سال است )صادق

معادل  1355برآوردهای انجام شده، فرسایش خاک کشور در سال (. بر اساس 1392

 5/2به  1375میلیارد تن و در سال  5/1یک میلیارد تن بوده که ده سال بعد به 

میلیار تن افزایش یافته است، بر اساس برآورد دیگری فرسایش خاک از ده تن در 

)عاقلی و رسیده است  70هکتار در دهه شصت به بیست تن در هکتار در دهه 

 (.1384صادقی، 

های حوضه از حوضه 17درصد از  59دهند که اطالعات و آمار موجود نشان می

میلیارد تن از  2اند و سالیانه نزدیک شدت تخریب یافتهمورد مطالعه در ایران به

 5/18×1210رود و خسارات هنگفتی برابر حدود های با ارزش کشور هدر میخاک

 (.1373آید )جاللیان و همکاران، ریال بر کشور وارد می
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فرسایش خاک و رسوبگذاری، فرآیندهای طبیعی هستند، اما این فرآیندها بر اثر 

دخالت انسان در سراسر طبیعت با جنگل تراشی، چرای بیش از حد مراتع و عملیات 

(. 2009، زراعی نادرست حالت تشدیدی به خود گرفته است )ویلکینسون و همکاران

بخش اراضی های جدی برای مدیریت رضایتفرسایش شدید خاک باعث ایجاد تهدید

برداری از منابع آب در بسیاری از نقاط جهان شده است که این مشکالت در و بهره

باشد )کلینز و همکاران، کشورهای در حال توسعه از نمود بیشتری برخوردار می

کند برداری از منابع طبیعی میاقدام به بهره رویهصورت بی(. وقتی انسان به1997

(. بیشترین 1386فرد و همکاران، باشد )یوسفیاصطالح تخریب قابل کاربرد می

خصوص دهه قبل بوده سال گذشته و به 30های کشاورزی در آسیا در افزایش زمین

اند علت چرای بیش از حد و کشت و کار بیابانی شدههایی از آسیا بهاست که قسمت

 (.2002)چولون 



 

فرسایش خاک یک تحدید محیطی بزرگ برای توسعه و تولید پایدار ظرفیت 

های سال گذشته تقریباً نزدیک به یک سوم از زمین 40باشد. در طول کشاورزی می

و با روند تخریب اراضی با شدت تقریباً  علت فرسایش تخریب شدهقابل کشت دنیا به

مه دارد که با افزایش یک چهارم میلیون جمعیت در میلیون هکتار در سال ادا 10

باشد )پیمنتال و همکاران، هر روز نیاز سرانه غذای جمعیت در حال کاهش می

1995.) 

 

 رواناب -1-10

مختلف  خصوصیاتهای هیدرولوژیکی و به واکنش های آبخیززهحو سیل در واقعه

از  حوزه آبخیزهیدرولوژیکی  پاسخ. وابسته استباالدست آن  مناطق واقع در 

ی که از لحاظ های. حوضهشودمنتج میپارامترهای دامنه و شبکه هیدروگرافی آن 

 مقابل، در باشنددارای شریط متفاوتی می ها و شبکه هیدرولوژیدامنه مشخصات

. روابط باشندمیمتفاوتی  تولیدی مقادیر روانابدارای  معین رخداد بارندگییک 

این  چگونهبوده و  چطورسیل  سازیشبیهفولوژی با هیدرولوژی در ژئومور مشخصات

وسیله . بدیناز اهمیت زیادی برخوردار استتوان توجیه کرد، را می سازیشبیه

مورفومتری حوضه ارائه و های تحلیلی رواناب و بارش بر اساس پارامترهای ژئومدل

 (.1383اند )محمودی و همکاران، توسعه داده شده

گردد که نحوه مدیریت به پارامترهای مختلفی برمیجلوگیری از خسارات سیل 

منطقه و جلوگیری از هدر رفت خاک، انتقال سریع رواناب به شبکه رودخانه و تخریب 

باشد. ایجاد چنین شرایطی از لحاظ اقتصادی های رودخانه از عوامل مهم میحاشیه

 و هنر علم انمتخصص منظورهمین د، بهباشمیبر دشوار و هزینه و اجتماعی بسیار

تالش زیادی در این راستا انجام دادند و  هاهیدرولوژیستو  ، منابع آبآبخیزداری

باشند های متعددی را تهیه کردند که دارای مشخصات متفاوتی میها و فرمولتکنیک



 

بینی رفتار ها، پیشسازی جریان رودخانه(. شبیه1373)جاللیان و همکاران، 

ی های مختلف چرخههای آبخیز و درک درستی از مولفهیدرولوژیکی حوزهه

ریزی در جهت حفاظت از منابع آبی حائز اهمیت است. از هیدرولوژیکی برای برنامه

های آبخیز، مدیریت طرف دیگر، عدم برآورد مناسب رواناب حاصل از بارش در حوزه

برداری ویژه مدیریت بهرهیزداری بههای مختلف آبخی منابع آبی و انجام پروژهبهینه

-نماید. رواناب ناشی از بارندگی در حوزهی آبرسانی را دچار مشکل میسدها و شبکه

های جانی و مالی ناشی از سیل، باعث فرسایش و از بین بر خسارتهای آبخیز عالوه

-ها، رودخانهگذاری در مسیلخیز سطحی شده و در نهایت، رسوبرفتن خاک حاصل

 دنبال دارد.ا و مخازن سدها را بهه

 

 های محاسبه رواناب و رسوبروش -1-11

آور و مدیریت حوزه آبخیز گستردگی و پیچیدگی عوامل دخیل در فرآیندهای زیان

راحتی ها بهشود که اجرای تمهیدات پیشنهادی و موفقیت نسبی پروژهمنجر می

ها عی یا طبیعت با سایر رشتهمیسر نشود و این وجه تمایز کلی مهندسی منابع طبی

زمان با حفظ ها، نیاز جوامع انسانی به توسعه همو علوم است. مساحت زیاد حوضه

های فراوان از طرف پایداری محیط زیست و حیات از یک طرف و دخالت متغییر

های فیزیکی برخوردی علمی در قالب استفاده طلبد که همانند سایر پدیدهدیگر می

ها و سازی برای شناخت پدیدههای ریاضی، فیزیکی و شبیهزیرمدلها و از مدل

 فرآیندهای یک حوضه و در نهایت مدیریت جامع انجام پذیرد.

 

 های آبخیزساز حوزههای شبیهاستفاده از مدل -1-12

ها به فهم روابط علت و معلولی بین فرسایش خاک و فاکتورها مؤثر کمک مدل

بینی کننده وجود دارد که هر کدام های پیشاز مدل ایکند. یک تنوع گستردهمی



 

های مختلفی برای اند. مدلبرای دستیابی به پاسخ یک سوال خاص توسعه داده شده

بینی فرسایش در یک دوره طوالنی مدت یا در مقیاس تک واقعه، در سطح پیش

طقه خشک های طبیعی، در منهای زراعی یا زمیندامنه یا حوزه آبخیز بزرگ، از زمین

 اندای توسعه داده شدهحرک تودهیا مرطوب، به وسیله فرسایش سطحی یا فرسایش 

 (. 2003)اوکوت، 

ترین ی کاربردها وجود ندارد، بلکه مناسبعنوان بهترین مدل برای همهمدلی به

مدل برای یک کاربرد خاص بایستی با توجه به استفاده در نظر گرفته شده و نیز بر 

اساس خصوصیات حوزه آبخیز تحت بررسی انتخاب گردد. دیگر عوامل مؤثر در 

 انتخاب یک مدل برای یک کاربرد خاص عبارتند از: 

های خروجیها و های مورد نیاز مدل؛ شامل تغییرات زمانی و مکانی ورودیداده -

 مدل

 دقت و صحت مدل؛ شامل فرضیات اساسی مدل -

 کنندهای مدل را منعکس میاجزاء مدل؛ که توانایی -

 اهداف کاربر )کاربران( مدل -

 افزاری مدلهای سختنیازمندی -

 1طورکلی معیار انتخاب یک مدل به کاربرد مدل بستگی دارد. کاندرلیکبه

 یک مدل هیدرولوژیکی پیشنهاد نموده است:( چهار معیار برای انتخاب 2003)

 های مورد نیاز مدل برای اهداف مورد نیازخروجی -1

                                                           
 

1Cunderlike - 



 

-فرآیندهای هیدرولوژیکی مختلف که برای اهداف مطرح شده نیاز به مدل -2

 باشد.سازی می

 های ورودیدر دسترس بودن داده -3

 ارزش  -4

ی استفادههای ترین روشهای آبخیز کشور یکی از مهممدیریت صحیح حوزه

های باشد. برای این کار نیاز به اطالعات جامع از روشبهینه از منابع آب و خاک می

متفاوت مدیریتی و اجرایی است. در راستای مدیریت حوزه آبخیز و جلوگیری از 

 به مدل حوزه آبخیزطراحی شده در سطح  عملیاتدر  و ناهماهنگی ناسازگاری

اطالعاتی زیادی از سطح حوضه را دریافت بتواند . مدل مناسب باید نیاز است جامعی

ی زیر بارش، توپوگرافی، مرزهای حوزه آبخیز، خصوصیات خاک و الیه کند که

های سطحی، کاربری اراضی و پوشش گیاهی، سیستم های انتقال رواناب، سازه

از مهمترین این مدیریتی موجود، داده های موجود کیفی آب و سطح آب زیرزمینی 

 (.   1390)کاویانپور و همکاران، باشند ت میاطالعا

درصورت در دسترس بودن آمار کافی از میزان دبی رواناب و رسوب متناطر 

توان با استفاده از روابط آماری میزان تولید رسوب در یک حوضه را محاسبه نمود. می

های روشتوان از سایر های آبخیز میدرصورت نبود یا کمبود این اطالعات در حوزه

های مورد استفاده برای این های تجربی یکی از روشمطالعاتی استفاده نمود. روش

 باشد.منظور می
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خاک  هدررفت میزان تعیین جهت های مورد استفادهاز روشهای تجربی روش

ارزش  دقتبوده و  محاسباتیارای خطای طبیعتاً دهای تجربی روش اکثرد، اما باشمی

 ترینکاربردیوابسته مدل، مورد تردید است. بنابراین  تعیین شده برای پارامترهای



 

صحرایی با استفاده از گیری خاک، اندازه هدررفت یا فرسایش تعیینروش برای 

اشد )پارساخو، بدر زمان وقوع بارندگی میهای طبیعی ساز باران یا باراندستگاه شبیه

رسوب  مقداررواناب و  ارزیابی مانند شناسیآب موضوعات کهبا توجه به این(، 1391

از پیش تعیین شده و در تکرارهای  پارامترهایطبیعی با  دگیاز باران حاصلتولیدی 

که  ساز بارانشبیهاستفاده از دستگاه  بنابراین، نیستپذیر عمالً امکان مورد نظر

تکنیک . باشدمی حائز اهمیت باالییدهد، را انجام می دگیزی بارانساشبیه فرآیند

سال  100نزدیک به  وباشد نمی ناآشنایی روشباران،  سازشبیهاستفاده از دستگاه 

تعیین مقدار رواناب و رسوب، تعیین سازی بارندگی، شبیه برایاست که محققان 

ناب و رسوب و بسیاری از موارد های مختلف کاربری اراضی در تولید رواتأثیر کاربری

 دهند.دیگر مورد استفاده قرار می

و  کاراییدر رابطه با  محققین با همه فوایدی که استفاده از این روش دارد هنوز

با این وجود . نظر مشترکی ندارندسازی باران شبیه روشاز استفاده  کارایییا عدم 

افزایش صحت نتایج  منظوربهکه  اندکردهاشاره  موضوعهمواره به این  محققین

 بسیار مهم استساز باران دستگاهاز دست آمده داشتن تجربه کافی استفاده به

 (. 1391)پارساخو، 

 

 سازهافواید استفاده از باران -1-14

هدر رفت خاک با توجه به امکان تعیین مقدار ساز باران شبیه استفاده از تکنیک

یک  امکان ایجاداین دستگاه  کارگیریبا به. کندمیشرایط طبیعی منطقه را فراهم 

 حالت کامالًدر  کهصورتی. در وجود داردچندین تکرار در  مشخصبارندگی با شدت 

دو  فقط منتظر بماند تاباید  در طول یک سال و یا چند سال پژوهشگرانطبیعی، 

زمانی  فاصلهدن ش کمتربا  بنابراین .افتد اتفاقیکسان  هایویژگیبا  طبیعی بارندگی

 شرایط  آماری ، امکان مقایسههای بیشترنمونه برداشتو  برداریو نمونه انجام آزمایش
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Analyzing the results of field studies via rainfall simulator showed that 

Loamy soil, located in eight HRU has high effect on sediment yield in the 

region. Maximum amount of sediment from surface of these units is 6 ton/s. 
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simulator. Also, values of simulated sediment using of this model are less 

than calculated sediments via rainfall simulator and are close to 

observational values.  
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