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 برآورد براي. دهدیم قرار تاثیر تحت حاکمیت دوره طول در را محیطی مختلف هايبخش که است جوي هايپدیده از یکی

 پژوهش این در .شد هاستفاد )Run Theory( ران تئوري از خشکسالی نرخ و مقدار شدت، مدت، شامل خشکسالی هايمشخصه
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دن است و نیز تکرار باالي بو ها به وضعیت فصلیدهنده تمایل رفتار رودخانهتري اتفاق افتاده است که نشانفراوانی بیش

چنین تداوم هاي سال، میزان رسوب جریان قابل توجه نیست. همرسوب نشان دهنده این است که در اکثر ماههاي کمدوره
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 مقدمه    -1-1

 یچیدهپ ماهیت شناخت بدون مطرح بوده و مدیریت آن اساسی معضالت از یکی عنوان به زاییرسوب فرآیند مطالعه

 هاکوه دامنه رد مواد جابجایی سبب پذیر،فرسایش هايبستر در آب جریان. پذیر نیستامکان آن وقوع در موثر عوامل و

 ینزم پوسته فرسایشی عوامل ترینمهم آب .شودمی گفته رسوب آورد یا انتقال فرایند این که شودمی رودها بستر و

  ).1384 همکاران، و پیري(کند می حمل بستر بار و معلق صورت محلول،به را موادي خود حرکت مسیر در و بوده

 به را محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي تبعات که است شده شناخته محیطی هايپدیده از یکی خشکسالی

 و کریمی( است اهمیت حائز آب منابع بهتر ریزيبرنامه و مدیریت براي آن تحلیل و بررسی بنابراین. دارد دنبال

 بلند دوره یک براي تدریج به آن تاثیرهاي و است مشکل خشکسالی پایان و شروع زمان تعیین). 1394 همکاران،

 هاخشکسالی عمومی هايویژگی از. دارد ادامه هم آن از پس هايسال براي و است شده انباشت هم روي مدت

 کرد اشاره سطحی زیر و سطحی هايآب کمبود و خاك رطوبت کاهش بارش، کمبود دما، باالي میانگین به توانمی

 هواشناسی، خشکسالی: نمود تعریف گوناگون دیدگاه چهار از توانمی را خشکسالی. )2007و همکاران،  1(تساکیر

 خشکسالی اساس، این بر. 4اجتماعی -اقتصادي خشکسالی و 3کشاورزي خشکسالی ،2هیدرولوژیکی خشکسالی

 آن مدت دراز میانگین از ترکم) فصلی ماهانه،( معین زمان هر یا و ساالنه بارندگی که دهدمی رخ زمانی هواشناسی

 کشاورزي و هیدرولوژیکی خشکسالی وقوع باعث طوالنی زمان مدت یک براي هواشناسی خشکسالی يادامه. باشد

 افتد،می اتفاق زیاد و مکرر طوربه خشکسالی پدیده است حاکم خشکی شرایط که مناطقی در )2009، 5شود (یلدیزمی

 مقدار که مناطقی معموال. باشدمی کم منطقه در دایم طوربه دسترس، قابل آب و ساالنه بارش میانگین دیگر، عبارت به

 چنین بوده، خشک هواي و آب داراي باشد، مدت همین در هاآن مطلق تعرق و تبخیر مقدار از ترکم هاآن ساالنه بارش

 به نسبت آن دفعات ولی افتد،می اتفاق هم مرطوب مناطق در خشکسالی. ندارند بارندگی سال هايماه تمام در مناطقی

 در که دارد امکان و نیست منطقه یک دایم مخصوص شرایط خشکسالی بنابراین. است ترکم خیلی مرطوب هايسال

                                                             
1. Tsakiris   
2. Hydrological Drought 
3. griculture Drought  
4. Economique- Social Drought 
5. Yildiz  
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 زیادي اهمیت از آب تامین هايپروژه در خشکسالی تحلیل و تجزیه. دهد رخ هوایی و آب رژیم یا و اقلیم نوع هر

 و آبخیز هايحوزه هايویژگی میان ارتباط برقراري با هیدرولوژیکی، خشکسالی هايمنطقه تحلیل در. است برخوردار

 مدیریت منابع و ریزيبرنامه براي اولیه مبناي و ضرورت .کرد برآورد را خشکسالی شدت توانمی جریان، هايشاخص

 امري باشد، خشکسالیمی هاخشکسالی وقوع مطالعه و درك که نیازمند است مرطوب و خشک هايدوره ارزیابی آب،

 پدیده اثرات محتمل است، آن وقوع هوایی و آب نوع هر در تقریبا و متناوب یا مکرر صورتبه که است طبیعی

 ابعاد مختلف درك ). بنابراین2009و همکاران،  1کند (کائومی پیدا ادامه متمادي هايسال طی و نبوده آنی خشکسالی

 بدلیل ایران ).2010، 2بود (میشرا و سینگ خواهد مفید خشکسالی خصوصیات مختلف شناخت منظوربه خشکسالی

 نتیجه در و باشدخشک مینیمه و خشک اقلیمی داراي ايحاره پرفشار جنب با مجاورت و خشک کمربند در قرارگیري

 ناشی که است طبیعی رخداد خشکسالی). 1392امیدي و همکاران، ( است شده شدید خشکسالی دچار هاسال اکثر در

به  فراوانی صدمات پدیده این. دهد رخ اقلیمی هر تواند درمی و باشدمی آن بلندمدت میانگین به نسبت بارش کاهش از

آب است  اخیر کمبود هايسال در آن عینی نمود سازد کهمی وارد آب منابع بخش جمله از مختلف هايبخش

رود و کمبود ترین پارامتري است که در تعریف خشکسالی به کار می). بارش عمده1394دامنه و همکاران، (اسکندري

 تکرار متناوب و متوالی صورتبه جریاندبی  پرآبی و آبیکم هايرخداد خشکسالی است. دوره 3یا فقدان آن آستانه

این  از یک هر که است شده ارائه متعددي هايخشکسالی شاخص ارزیابی و پایش براي منظور گردند. بدینمی

نالبنتیس و ( باشندمی متفاوت آن، محاسباتی روش و براي محاسبه ورودي متغیرهاي کارگیري به اساس بر هاشاخص

   ).2013 ،5؛ تارونه2009، 4تاسکریس

 برگرفته، در زمانی و مکانی گستردگی لحاظ به را هاداده از وسیعی حجم معموال خشکسالی هايتحلیل که آنجا از

 و مستقیم طوربه که هستند توابعی همگی خشکی شدت و تداوم تکرار، کلی طوربه .دارد محاسبات در مهمی نیز نقش

 متداول هايروش ها، ازدنباله تحلیل و بررسی خشکسالی، تداوم براي .هستند زمانی وابسته مقیاس به مستقیمغیر یا

. دهدمی رخ آبیکم یا و خشکسالی باشد ترکم آستانه حد یک از دبی مقادیر شود که اگرخشکسالی استفاده می تحلیل

منظور از ران،  معموال از روش تئوري ران استفاده شده است. مشخص یک حد آستانه پرآبی و آبیکم هايدوره براي

تر از حد (مبنا) باشد. در این تعریف منظور از تر یا کوچکها بزرگها است که مقدار آنممتدي از دنباله دنباله

 تاثیرات، این کاهش منظوربهبدون وقفه از متغیره است که زیر سطح مبنا قرار گرفته است.  خشکسالی، یک رشته

                                                             
1. Kao 

2. Mishra and Singh 
3. Threshold   
4. Nalbantis and Tsakiris 
5. Tarawneh 
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 پدیده یک تواندمی خشکسالی که آنجا از. کرد مطالعه صحیح چارچوب در و علمی کامال صورتبه باید را خشکسالی

 کرد. استفاده هیدرولوژیک هايپدیده مطالعه هايروش از باید آن بررسی منظوربه شود، محسوب نیز هیدرولوژیک

نشین ته ساکن هايآب در و یابدانتقال می جهان هايرودخانه توسط رسوب تن میلیارد 52 تا 20 بر بالغ هرساله

   ).1381 همکاران، و نیا فیض(شود می

خیز زراعی و هاي حاصلاي از خاكکشور ما نیز از عواقب زیانبار این پدیده مصون نبوده و ساالنه بخش عمده

هوایی،  و آب شرایط به دلیل رود. متاسفانهبرداري نادرست و بارندگی شسته شده، از بین میمرتعی، در اثر بهره

با  مقایسه در ما کشور هايرودخانه آبخیز، هاياراضی حوزه به حد از بیش فشار و شناسیزمین ،هیدرولوژیکی

 رسوب میزان و دهیرسوب وضعیت شناخت). 1375 رفاهی،(کنند می حمل را تريبیش رسوب جهان هايرودخانه

در  ).1384همکاران،  و پیري( نمایدفراهم می را آن عواقب و فرسایش پدیده از درستی درك یک حوزه، خروجی

ي ارومیه در ي خشکسالی و مدیریت نادرست منابع آب، موجب افت شدید تراز آب دریاچههاي اخیر تشدید پدیدهسال

 و ). تعیین1384رحیمی، آغاج و قویدلقره محیطی شده است (زاهديهاي منفی زیستغرب ایران و بروز پیامدشمال

غربی و کاربرد مفهوم آنالیز توانی با هاي استان آذربایجانپرآبی در تعدادي از ایستگاه و آبیکم هايبندي دورهطبقه

هاي مشاهداتی در یک دبی براساس داده پرآبی یا آبیهاي کماستفاده از نمودارهاي دوگانه لگاریتمی در ارزیابی دوره

مرتبط است،  پرآبی و آبیهاي کماهیم احتماالتی دورهاز آنجا که روش آنالیز توانی با مفباشد. ساله می 24دوره آماري 

است. در این روش به جاي  شده جداها، مقادیر حدي و سایر اثرات آن چون نرمال بودن دادهدر واقع از مشکالتی هم

مورد غربی هاي استان آذربایجاندر ایستگاه و رسوب دبی پرآبی و آبیهاي کمتغییرات مقادیر فصلی یا ساالنه، دوره

  توجه است. 

  بیان مسأله -1-2

 ها، شبکهسیستم این از یکی. هستند تشخیص و تمایز قابل متعددي هايسیستم ژئومورفولوژي مطالعات در

 به منجر و گذاشته است ثیرتا هحوز سطح بر آن از حاصل انرژي و بارش. باشدمی ي آبخیزحوزه یک بر حاکم زهکشی

 حاصل مواد است قادر هاي سطحیآب جریان انرژي. شودمی زیرزمینی و سطحی هايجریان و فرسایش فرآیند شروع

 ). بار1389 همکاران، و ولی( مکانی جدید شود در رسوبات انباشت باعث و کند حمل خود با را ايقطره فرسایش از

 تغییرات از معلق محتوي رسوب تغییرپذیري با و است رگبار مقیاس در مکانی و زمانی تغییرات داراي معلق رسوب

 هزینه و دشواري وجود با بنابراین، .شودمی منتقل منفرد هايسیالب طی در رسوبات از عظیمی حجم جریان،
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 براي آن از استفاده و هاداده این آوريجمع ،)وقایع سیالبی( رگبار مقیاس در رسوب و دبی مکرر و منظم بردارينمونه

  ). 1393زاده، است (مصطفی تر ضروريبیش دقت سبب به ساالنه رسوب بار تخمین

 و رفتار خوش( دارد آبخیز هايحوزه مدیریت بندي،اولویت در زیادي اهمیت دبی و رسوب تغییرات میزان تعیین

 خاك فرآیندهاي فرسایشی رخداد از ارزشمندي اطالعات هاآن تغییرات و رودها رسوب و دبی ). میزان1390 همکاران،

 طی رودها رسوب و دبی میزان تغییرات که گفت باید البته ).2004 و همکاران، 1(سیاکو دهندمی ايحوزه رسوبات و

 است گرفته صورت زمینه این در زیادي مطالعات و است شده تبدیل جهانی مهم موضوع یک به اخیر هايسال

 رسوب و میزان دبی که دهدمی نشان مطالعات). 2005و همکاران،  3، نیلسون2005و همکاران،  2(سیوستکی

 تغییرات اثر در اخیر هايسال . در)2006و همکاران،  4(وانگ است یافته کاهش جهان سطح در رودها از بسیاري

 توجه قابل تغییرات باعث که داده، رخ رودها جهان رسوب و دبی میزان در زیادي تغییرات انسانی، هايفعالیت و اقلیمی

 دلیلبه ).2008، 6، فانوس2003و همکاران،  5(زهانگ است شده هامصب و سواحل دلتاها، محیط زاییشکل بر

 مسایل با تنگاتنگ آن ارتباط و آبی هايپروژه در دبی حجم و رسوبی بار تخمین و دبی رسوب، پدیده ویژه اهمیت

 روند تغییرات زمینه ثیر درتا و دبی و رسوب برآورد هايروش زمینه در فراوانی تحقیقات تاکنون آبی، سیساتتا اقتصادي

پیامد  ترینمهم عنوانبه رودخانه معلق رسوبات ).1388اعلمی، ( است گرفته انجام آبخیز هايحوزه در رسوب و دبی

 سطح جهان در رسوب تولید درباره اطالعات تمام تقریبا. شودمحسوب می هاآبراهه به مواد این انتقال و خاك فرسایش

 نقش است که مهمی بسیار متغیر رسوب غلظت )1985 و همکاران، 7است (هادلی معلق رسوب تولید به مربوط

   ).2010 همکاران، و 8(خانچو دارد آب منابع کیفیت ارزیابی در ايعمده

 استفاده قابل کیفیت آب بر و داده کاهش را هاآن ذخیره ظرفیت مخازن، ها بهرودخانه توسط یافته انتقال رسوب

 برآورد. )1987 ،9یقو رستو است (کومار ثیرگذارتا خانگی و صنعتی و کاربردهاي آبیاري برق، هاينیروگاه براي شده

 هايروش آمار، فاقد هايبراي حوزه ولی است پذیرامکان آسانی به اطالعات و داراي آمار هايهحوز معلق رسوب

 تعداد و کافی دقت عدم و در کشور سنجیرسوب هايایستگاه کم تعداد. )1981 ،10و اسمیت (دراپر طلبدمی را دیگري

 میزان تغییرات .)2005 و همکاران، (صادقی است بوده مطالعات این همیشگی جزء مشکالت هابردارينمونه کم

                                                             
1. Siakeu  
2. Syvitski  
3. Nilsson 

4. Wang  
5. Zhang  
6. Fanos  

7. Hadley 

8. Khanchoul  
9. Kumar and Rastogi 
10. Draper and Smith  



6 
 

 گیرياندازه پایه بر که معلق بار گیرياندازه روش .باشدمی دبی تغییرات تابع اغلب هارودخانه در حاضر حال در رسوب

براي  تنها معموال و باشدمی پیوسته گیرياندازه مستلزم که روشی است استوار است، جریان دبی و معلق رسوب غلظت

ها به منظور برآورد رسوب انتقالی رودخانه ).1386 همکاران، و محمدي(باشد می مقدور دائمی و مهم هايرودخانه

b بصورت طور معمول از معادله انتقال رسوب کهبه
waQ =S Q 1989و همکاران 1پوپلوسکیشود (است استفاده می ،

 250 معلق رسوب آمار بررسی با) 1979( 3فلیمینگ را ). این معادله1385:،  مساعدي و همکاران، 1996، 2آرنولد

 خطا مقداري با معادله همواره طریق از رسوب برآورد حال عین در. داد ارائه آمار هاي فاقدحوزه براي دنیا، رودخانه

  ).1385، مساعدي و همکاران 2000، 6اسلمن ،1991، 5، کرافورد1985، 4باشد (رابرتهمراه می

 مواقع در رسوب گیرياندازه بنابراین دهدمی رخ سیالبی مواقع در رسوب حمل میزان ترینبیش اینکه به توجه با 

 برآوردها بهبود سبب دوره این ها دربردارينمونه افزایش ). بنابراین2005 همکاران، و 7زونتاباشد (می ضروري سیالبی

 این به باید و بوده زیاد رسوبسنجه منحنی تهیه در باال هايدبی تاثیر که داد ) نشان1994 8والینگ(شد.  خواهد

  شود. داده ارزشی هاداده از بخش

 و هوایی و آب ایطشر تفاوت دلیلبه غربیهاي استان آذربایجان ایستگاه در آبیکم هايدوره وقوع فراوانی و تنوع

 يبرا يزیررنامهدر خصوص ب یاسبماهانه، اطالعات من اسیدر مق یآبو کم یپرآب يهادوره لیتحل. باشدمی توپوگرافی

نی قابلیت الیز تواست که روش آن. قابل ذکر ادینمایفراهم م کیدرولوژیه يهاو پروژه ياریآب ،يکشاورز يهاتیفعال

 ج،ینتا براساس باشد.را میمختلف را دا هايتگاهماهانه در ایس یاستخراج الگوي زمانی و مکانی شدت و تداوم دب

مناطق با  نیالوه بر انمود و ع يزیرها برنامهمازاد در رودخانه انیخصوص استفاده از جر در مناطق پرآب در توانیم

رار مدنظر ق یسطح يهابع آباز منا يبردارجهت کنترل بهره يزیردر برنامه تواندیم یوقوع خشکسال يشدت باال

کارها و رائه راهد در اتحلیل خشکسالی براساس شدت و تداوم که از فاکتورهاي مهم خشکسالی هستن نی. بنابراردیگ

شرایط هاي منابع آب در ریزان سیستمهاي مناسب تأثیر زیادي دارد و کمک بزرگی به مدیران و برنامهاستراتژي

لیمی و غییرات اقتوان ابزاري براي بررسی ترا می ییهاین نتایج حاصل از چنین تحلیلچنخشکسالی خواهد کرد. هم

  کار برد. به در استان آذریایجان غربی  بینی خشکسالیپیش

                                                             
1. Popolawski   
2. Anild   
3. Fleming 
4. Robert  
5. Crawford  
6. Asselman   
7. Zonta  
8. Walling 
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  پژوهشهاي سؤال -1-3 

  ط هستند؟دیگر در ارتبابا هم غربیآذربایجان هايدر حوزه آیا توالی و نوسانات دبی و رسوب ماهانه -1

جنوب غرب هاي تر دبی و رسوب نسبت به میانگین درازمدت در رودخانهتر و بیشهاي کمآیا وقوع دوره -2

 مشابه است؟غربی آذربایجان

  هاي پژوهشفرضیه -1-4

  کنند. میاز یک الگوي مشابه تبعیت  غربیدر جنوب و مرکز آذربایجان توالی و نوسانات دبی و رسوب ماهانه -1

 تر دبی و رسوب نسبت به میانگین درازمدت مشابه است.تر و بیشهاي کموقوع دوره -2

   اهداف پژوهش -1-5

  غربیهاي آذربایجانتعیین توالی و ارتباط نوسانات دبی و رسوب ماهانه در تعدادي از رودخانه -1

هاي در تعدادي از رودخانهتر دبی و رسوب نسبت به میانگین درازمدت تر یا بیشهاي کممقایسه رفتار وقوع دوره -2

، امکان تعیین مناطق تولید رسوب، تمرکز اقدامات تربیش ی با رسوبهایمقایسه رفتار وقوع دوره غربیآذربایجان

 مدیریت آب و خاك و حفاظت خاك را فراهم خواهد نمود. 

هاي واقع هاي مورد مطالعه، توجه به در دسترس بودن آمار، طول دوره آمار، و نیز تمرکز بر ایستگاهدر انتخاب ایستگاه

ایستگاه داراي آمار  15است و بر این اساس تعداد غرب دریاچه ارومیه مد نظر بوده هاي غرب و جنوبدر بخش

   ها مدنظر قرار گرفته است. همزمان دبی و رسوب براي انجام تحقیق حاضر و تحلیل

  ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-6

 تولید میزان و به مخازن وارده رسوب میزان برآورد که است شده باعث هارودخانه رسوب بار پیچیده و متغیر ماهیت

 معلق رسوب و رودخانه جریان بینیمنظور پیشبه شود، روبرو مشکل با ها،سازه عمر تعیین براي درازمدت در رسوب

 دسته دو به توانمی را هاروش این طورکلیبه که است ابداع شده مختلفی هايروش گذشته سالیان طی در شده، حمل

 که صورتی در ).2008 همکاران، و آبادي فتح( نمود بنديطبقه آماري داده یا بر مبتنی هايمدل و مفهومی هايمدل

 رسوبی مواد دبی ارزیابی ابزار ترینمتداول باشد، داشته وجود رودخانه معلق رسوبات و دبی آب دبی طوالنی مدت آمار

 هاي رگرسیونیمدل از استفاده در خطا وجود دلیل ترینعمده). 2000 اسلمن،( باشدمی رسوبرودخانه، منحنی سنجه

 بررسی به توانمی تنها هااین معادله در که است این زمان در شده ثبت هايپدیده براي رسوبمنحنی سنجه جمله از

 این در باشد، مهم و ثیرگذارتا تواندمی که هاي گذشتهزمان در شده ثبت اطالعات و پرداخت پدیده دو زمان هم رفتار
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 در است ممکن کم پذیريانعطاف علتبه رسوبسنجه منحنی مدل دیگر طرف از .شودنمی گرفته نظر در هامدل

 مدل یک با نتوان شودمی باعث این که دهد نشان خود از متفاوتی رفتار مشخص مکان یک در مختلف هايدبی

 تحلیل تحقیق این از هدف ).2000 همکاران، و 2استیگن ؛2008 ،1هورویتز(داد  پوشش را هادبی همه رگرسیونی

 و دبی آمار از تحقیق باشد جهت انجامزمانی، می سري آماري از روش استفاده با هحوز رسوب و دبی تغییرات روند

 کم تعداد به توجه با .خواهد شد استفاده هحوز سطح در )مناسب فضایی پراکنش داراي( هیدرومتري هايایستگاه رسوب

 از موجود، هاياز ایستگاه بسیاري در رسوب گیرياندازه و بردارينمونه تداوم عدم و کشور در هیدرومتري هايایستگاه

 به توجه دیگر با طرف از و نیست دست در کشور هايرودخانه از بسیاري در رسوب بار میزان از دقیقی آمار طرفی

 براي مناطق رسوبسنجه منحنی واسنجی یا و تهیه کشور، در توپوگرافی و هیدرولوژیکی هوایی، و آب شرایط اختالف

  ). 1391(هادي قورقی و همکاران،  است ناپذیراجتناب ضرورتی مختلف،

 شناخت فهد این به نیل براي. شود عملی هااولویت به توجه با برداريبهره حداکثر باید اصولی ریزيبرنامه با

 شدت بر موثر املعو شناخت و خشکسالی شدت برآورد خشکسالی، تاثیر تحت مناطق تعیین خشکسالی، هايدوره

 رد تقریبا پدیده این. است اقلیم طبیعی ویژگی یک خشکسالی،. استدر استان آذربایجان غربی  ضروري خشکسالی

 حلیلت و تجزیه. کندمی تفاوت ردیگ منطقه به منطقه یک از آن هايویژگی چه اگر دهد،می رخ اقلیمی مناطق تمامی

هانه، اطالعات در مقیاس ما آبیکم و هاي پرآبیتحلیل دوره .است برخوردار زیادي اهمیت از آب تامین هايپروژه در

 جهتنماید. هاي هیدرولوژیک فراهم میهاي کشاورزي، آبیاري و پروژهي فعالیتریزي برامناسبی در خصوص برنامه

 در پرآبی و آبیکم چون دبی همم از خصوصیات هاحوزه در دهیرسوب با دبی متغیر تردقیق روابط به یابیدست

 یرات زمانی ودبی مانند تغیو  رسوب رب مؤثر عوامل دیگر از اثر نبایستی طرفی از. شودمی استفاده رگرسیونی هايتحلیل

 ضعف و شدت به بسته فوق عوامل ها در استان،حوزه برخی در است که ممکن چرا شدت و تداوم غافل ماند مکانی،

ثر اک  باالدست یرحوزهز در رسوب تولید و دبی باشند وضعیت داشته تولید رسوب دبی و روي بر بیشتري تاثیر آنها

 ،ین مطالعهرود اانتظار می .متغیرهاست گونه ینا به توجه بر ضرورت شاهدي هاي استان آذربایجان غربیایستگاه

ت بهتر و ال مدیریراي اعمگشایی براه ،و نتایج حاصل از این تحقیق استان گرددتر در این سرآغاز مطالعات گسترده

   .گردد این زمینهصالح در ریزان ذيتر مدیران و برنامهعلمی

   

                                                             
1. Horowitz  
2. Steegen  
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مبانی و تعاریف -2-1

ح داده ها به اختصار توضیترین آندر پژوهش حاضر مبانی و مفاهیم علمی مختلفی استفاده شده که در زیر مهم

  شود.می

  دبی جریان و دبی رسوب -2-1-1

عب بر سب متر مکحکند و معموال بر عبارت است از حجم آبی که در واحد زمان و در مقطعی عمود بر جریان عبور 

شود وزن مواد رسوبی که در واحد زمان از مقطع مشخصی از رودخانه عبور نماید را دبی رسوب میگیري ثانیه اندازه

  ). 1381گویند (مهدوي، 

  رسوب -2-1-2

تیجه شده یا ها به وسیله آب، باد و یخ نشود که از تخریب پوسته زمین و حمل و نقل آنالق میبه تمامی موادي اط

مین هایی در سطح پوسته زصورت الیهاز اشباع شدن مواد شیمیایی محلول در آب سرچشمه گرفته و در نهایت به

  ).1382اند (رفاهی، نشین شدهته

  رسوب معلق -2-1-3

ان تا سطح بستر جری باشند که براي مدت قابل توجهی بدون تماس با کف، باالتر ازب میذرات بسیار ریز خاك در آ

ه ر اثر مولفه رو بیابند. این رسوبات بمانند و توسط جریان و غالبا با سرعت مشابه انتقال میآب به حالت معلق باقی می

رسوبی حوزه  ز بار کلترین قسمت امانند. بیشباالي جریان متالطم و یا بر اثر حالت تعلیق کلوئیدي، در آب معلق می

ه عبارتی ). ب1381باشد (مهدوي، دهد که شامل کلوئیدها، رس و سیلت و ماسه نرم میآبخیز را بار معلق تشکیل می

متر) و ذرات یلیم 2/0تا  075/0میلی متر)، ذرات متوسط (بین  2/0ها شامل ذرات درشت (بیش از دامنه قطري آن

تر از هاي مرکزي جریان بیشمتر) است. مقدار مواد معلق در نزدیکی کف و قسمتمیلی 075/0تر از ریز (کوچک

  ).1382باشد (رفاهی، هاي دیگر میقسمت

  رسوب منحنی سنجه -2-1-4

اي است که بر اساس بهترین خط منحنی برازش یافته بین مقادیر دبی جریان عبوري و رسوب معلق متناظر معادله

هاي ). جریانی است که دبی حد واسطی بین جریان2008و همکاران،  1: صادقی1381آید (مهدوي، می آن بدست

                                                             
1. Sadeghi 
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تر رسوبات در طوالنی چنین قدرت کافی براي حمل بیشهاي بزرگ داشته که داراي احتمال وقوع و همکم و جریان

  ). 1994، 1ها را دارا است (لیومدت نسبت به سایر دبی

  تئوري ران -2-1-5

 تشریح و تعریف را) خشکسالی بزرگی و شدت تداوم،(خشکسالی  مهم ویژگی سه Run تئوري از استفاده با یوجویچ

بر اساس روش ران تست . دارد هاخشکسالی روند تحلیل در مؤثري کاربردهاي Run تئوري که گرفت نتیجه و کرد

ها بزرگتر یا ها است که مقدار آنممتدي از دنبالهي تعریف خاصی را براي خشکسالی قائل شد. منظور از ران دنباله

ي بدون وقفه از متغیره است که زیر سطح مبنا کوچکتر از حد (مبنا) باشد. در این تعریف منظور از خشکسالی، یک رشته

  ).1967، 2قرار گرفته (یوجویج

  تغییرات زمانی -2-1-6

ییرات نی خاص، تغیک سامانه مطالعاتی در مقیاس زماف هیدرولوژي حاکم بر پذیري رفتار فرآیندهاي مختلتغییر

اسب با نوع هاي هیدرولوژیکی مهم بوده و متنشود. تغییرات زمانی در دقت تجزیه و تحلیلزمانی آن فرآیند گفته می

 هاي زمانی مورد مطالعه بستگی به میزان متغیر مورد بررسی، هدف). انتخاب پایه1992گردد (سینگ، هدف تعیین می

اید ( صادقی، تغییر نم تر از دقیقه تا قرنطالعه، دقت مورد انتظار و امکانات قابل دسترس دارد و ممکن است از کمم

1389.(  

  تغییرات مکانی تداوم و شدت خشکسالی -2-1-7

وجه هاي خشکسالی است. با تها و مدت آن، یک تحلیل آماري از وقوع دورهبررسی احتمال وقوع شدت خشکسالی

یده ز این پداشی اکه آگاهی از احتمال وقوع ریسک ناشی از خشکسالی به خصوص به منظور کاهش اثرات نبه این

  شود. ته میالی پرداخباشد، اما در اکثر مطالعات تنها به یکی از ابعاد خشکسطبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار می

ه را به خوبی نشان دهد، بهترین روش تواند شرایط واقعی منطقپایش خشکسالی فقط براساس یک مشخصه نمی

 خشکی شدت و تداوم تکرار، کلی طورباشد بهصورت توام میهاي شدت و تداوم بهپایش خشکسالی تحلیل مشخصه

؛ 1391هستند (میراکبري و گنجی،  زمانی وابسته مقیاس به غیرمستقیم یا و مستقیم طوربه که هستند توابعی همگی

 مکان به مکانی از خشکسالی تداوم و شدت فراوانی، قبیل از خشکسالی هايویژگی اما .)2013و همکاران؛  3عبدالملک

 ولی شوند؛می باعث را زیادي اجتماعی و محیطی خسارات اقتصادي، هايزیان ها گرچهخشکسالی است. متفاوت دیگر

  است. ها مشکلآن پایش و تعیین تعریف، زیرا اند،گرفته قرار توجه مورد کمتر هواشناسی هايپدیده به سایر نسبت

                                                             
1. Liu   
2. Yevjevich  
3. Abdulmalek  
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Abstract: 
     Determining the wet and dry spell of drought has an important role in water resources 

management. Drought as a natural phenomenon affects different parts of the environment and it is 

necessary to determine its start, end time and spatial extent. The Runs theory was used to 

determine the duration, intensity, magnitude and severity of hydrologic drought events. In this 

study, a 24-year period of monthly discharge data in West-Azarbaijan hydrometric stations were 

analysed and the wet-dry spells of river flow were determined using Runs theory and the Power 

Laws Analysis method was used to determine the long-term pattern of low and high flow periods. 

Then, the frequency and durations of wet and dry periods were represented on double-logarithmic 

plot to calculate the drought severity and duration value. Alos, the sequence counts of dry and wet 

periods were determined through 1 to 47-month periods. The results showed that the severity and 

duration patterns of wet-dry spells were distinguished by using Power Laws Analysis technique 

and it is found that there is an inverse relationship between the severith and persistence of dry 

periods. According to the resuslts, it was found that the highest flow discharge was observed in 

Sarighamish station (434.1 cubic meters per secound), while the the maximum sediment rate has 

been occurred in Ghasemlou station having amount of 5174.9 tons per day. As well as, the Pole-

Bahramlou station had the highest logarithm range of variation in monthly discharge and sediment 

load having 1.2 cubic meters per secound and 2.3 tons per day amounts. The frequency and 

durations of wet and dry spells were drawn using double logarithmic plots. It was found that the 

dry periods waith low sediment yield were frequently occurred with respect to wet periods with 

high amount of sediment load. Also the wet spells with high sediment load had longer durations. 

Then, the frequency and durations of high and low sediment periods were represented on double-

logarithmic plot to calculate the severity and duration of different periods of sediment transport. 

The results showed that the occurrence patterns of wet-dry spells and sediment transport rate were 

distinguished by using Power Laws Analysis technique. As a concluding remarks, the high value of 

sediment transport were observed in April, May and June. Based on comparison of double-

logarithmic plots, the sediment variations were consistent with runoff variations in Chapar-abad, 

Doroud, Naghadeh, Oshnavieh and Peighale, while the remaining stations in the study area had 

inconsistent and different ouucurence patterns. 
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