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  چکیده 

مراتع، پوشش گیاهی از بین رفته و باعث رویه ه از منابع طبیعی به ویژه چراي بییروبرداري بیدر سالهاي اخیر با بهره

ها معضالت بسیار زیادي را در ها شده است. افزایش رسوب حوضهتشدید فرسایش و در نتیجه افزایش رسوبدهی حوضه

هاي تولید انرژي، کاهش باروري و توان تولیدي اراضی سیب به سیستمآزیر ساختهاي کشور مانند پر شدن سدها و 

-توان به علل باال بودن آن و همچنین راهها مییعی شده است. با شناخت وضعیت رسوبدهی حوضهکشاورزي و منابع طب

هاي کنترل آن دست یافت. هدف از این پژوهش محاسبه میزان رسوب متوسط ساالنه، دبی متوسط جریان و در نهایت 

 28ه آبخیز دریاچه ارومیه طالعات حوزظور، با بررسی آمار و ارسوب ویژه در حوضه دریاچه ارومیه می باشد. به این من

هاي بیشتر از سال و تعداد داده 30آماري باالي هاي تگاه کل حوضه با داشتن تعداد سالایس 146ایستگاه از مجموع 

ها) رسوب براي هر ایستگاه و بدست آوردن دبی داده انتخاب شدند . با برازش منحنی سنجه (روش متوسط دسته 250

نتایج نشان داد که ایستگاه چپرآباد با رسوب ویژه ب ویژه براي ایستگاه هاي منتخب بدست آمد. جریان متوسط رسو

تن در کیلومتر مربع در  17/919رسوب ویژه  باتن در کیلومتر مربع در سال کمترین و ایستگاه دریان  03/53

  مقدار را به خود اختصاص دادند.سال بیشترین 

  

  ، حوضه دریاچه ارومیهGISرسوب ویژه، منحنی سنجه رسوب، کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

ترین مسائل زیست محیطی است که همواره مورد توجه محققان علوم حفاظت خاك بوده است. در پدیده فرسایش یکی از مهم

شوند. این اتفاق باعث جا میپی اتفاق افتادن فرسایش، ذرات خاك از بستر اصلی خود جدا شده و توسط عامل آب، باد و ... جاب

گردد. انباشته شدن رسوب در مخازن سدها باعث کاهش عمر مفید آنها شده، همچنین باعث زایی میبوجود آمدن پدیده رسوب

 شود. به دلیل قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، کمبودتاسیسات انتقال آب می ها وکاهش ظرفیت کانال

ملی مانند توپوگرافی حوضه، اهاي آبخیز ایران و همچنین عوهوایی و بارندگی کم در برخی از حوزشرایط آب و هپوشش گیاهی، 

  هاي زمین شناسی و خصوصیات خاك حوضه و ... در ایجاد و انباشت رسوب در مخازن سدها نقش اساسی دارند. سازند

هاي منحنی با استفاده از روش ،ي رودخانه صیدون در خوزستانبا توجه به عدم وجود ایستگاه بر روپور اغنیائی و همکاران 

آوردند بدست را هاي سنجه فصلی و روش تعدیل بار رسوبی مقادیر رسوب سنجه تک خطی، منحنی سنجه دو خطی و منحنی

تفاده شده در کشور زیاد اس  EPM, MPSIAC). براي برآورد رسوب از روشهاي تجربی مانند 1386(پور اغنیائی و همکاران، 

ه آبخیز ایوانکی به منظور حفاظت خاك در حوزپیروان و همکاران . همچنین )1384الماسیان، ؛ 1384(بیات و همکاران، است

هاي نیمه کمی و و مبارزه با فرسایش و کاهش رسوبزایی و همچنین به علت عدم وجود آب بند و مخزن در این حوضه از مدل

MPSIAC  10ه آبخیز افجه به با تفکیک حوز 1396 در سال رنجبر و همکاران). 1390، ( پیروان و همکاران کردنداستفاده 

بصورت کامال کمی برآورد دقیقی از پارامترهاي دخیل انجام و  MPSIACحوضه مستقل با استفاده از روش  3زیر حوضه و 

هاي استان هرمزگان از ظور شناخت وضعیت رودخانه. به منکردندمحاسبه را ها و کل حوضه میزان فرسایش و رسوب زیر حوضه

هاي منتهی به خیج فارس و دریاي عمان در محدوده استان هاي هیدرومتري رودخانههاي ایستگاهنظر روند رسوبدهی ابتدا داده

همکاران هرمزگان بررسی و سپس با استفاده از منحنی سنجه رسوب مقدار در محل ایستگاه محاسبه شد (قربانپور لندي و 

با مطالعه بخشی از رودخانه دانوب در گود مجارستان و  2015 در سال Bodisو  Toth ).1390و قرمزچشمه و همکاران، 1395

-که می به این نتیجه رسیدند 2011- 2003هاي با استفاده از منحنی سنجه رسوب براي برآورد بار ذرات معلق در بین سال

دهد. هاي فصلی یا دمایی برآوردها را بهبود نمیبندي مجموعهبدست آورد. اما تقسیمتوان با منحنی سنجه رسوب، غلظت را 

Suetsugi  هاي هاي زمانی رسوب معلق حاصل در یک ماه، عملکرد روشبراي بدست آوردن سري 2014 در سال و همکاران

ر کشور نیز در . تحقیقات زیادي ددادندقرار بررسی را مورد  Lower Mekongتشابه آبگیر بر پایه کاراکترهاي فیزیک حوضه 

- مار شده است که میآهاي بدون هاي رسوب سنجی به حوضهاي رسوب و انتقال میزان رسوب از ایستگاهزمینه تحلیل منطقه

  ) اشاره کرد. 1384توان به تحقیقات ثقفیان و همکاران (

ت زیادي در مدیریت منابع آب و خاك برخوردار است. شود و از اهمیهاي مهم کشور محسوب میدریاچه ارومیه یکی از حوضه

  هاي مختلف دریاچه ارومیه بررسی و به مقایسه آنها پرداخته شود. بر این مبنا سعی شده است در این پژوهش رسوبدهی حوضه

  

  مواد و روش ها - 2

 7درجه و  44کیلومتر مربع، بین مختصات جغرافیایی  51876ایران با مساحت حوضه دریاچه ارومیه واقع در شمال غرب 

ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است.  30درجه و  38ثانیه تا  40درجه و  35ثانیه طول خاوري و  53درجه و  47ثانیه تا 

هاي شمالی، غربی و  نیز دامنههاي جنوبی کوه سبالن و  حوضۀ دریاچۀ ارومیه به وسیلۀ بخش شمالی کوههاي زاگرس و دامنه

 12564%)،  65کیلومتر مربع از سطح حوضه را مناطق کوهستانی ( 33469جنوبی کوه سهند احاطه شده است. حدود 

%) دربر گرفته است. این  10کیلومتر مربع آنرا دریاچۀ ارومیه ( 5320%) و  24ها (  کیلومتر مربع آن را دشتها و کوهپایه

باشد، که آذربایجان غربی با درصد مساحت نزدیک به  آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان می حوضه شامل سه استان



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  محقق اردبیلی، دانشگاه 1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

) موقعیت حوضه دریاچه ارومیه قابل مالحظه می 1% بیشترین سطح از حوضه را به خود اختصاص داده است. در شکل ( 48

  باشد.

 
  موقعیت حوضه دریاچه ارومیه – 1شکل 

  

هاي سال و تعداد داده 30هاي آماري باالي ایستگاه با داشتن دوره سال 28ایستگاه حوضه دریاچه ارومیه،  146از مجموع 

هاي منتخب نشان داده ) موقعیت ایستگاه3گیري مقدار رسوب انتخاب شدند. در شکل (داده براي اندازه 250رسوب بیشتر از 

  شده است.

هاي آماري استفاده کرد. با توجه به کم بودن امکانات، هاي تجربی و روشن از مدلتواها میبراي برآورد میزان رسوبدهی حوضه

ظر وجود ندارد، به همین دلیل نانیروي انسانی و همچنین باال بودن هزینه، امکان برآورد مستقیم مقدار رسوب و دبی جریان مت

ین دبی جریان و رسوب در قالب منحنی سنجه یابی، ایجاد رابطه بهاي غیر مستقیم تخمین بار رسوب شامل دروناز روش

ها استفاده گردید. به این صورت که باشد. در این پژوهش، براي برآورد رسوب از روش منحنی سنجه حد وسط دستهرسوب می

در هر ایستگاه رسوب سنجی، دامنه دبی جریان به چند قسمت تقسیم و براي دبی متوسط هر دسته، متوسط دبی رسوب نیز 

ها، معادله منحنی سنجه استخراج ها و متوسط رسوب نمونهگیري گردید. با بر قراري رابطه بین متوسط دبی بین دستههانداز

   ارائه شده است. 31-015ها براي ایستگاه ) منحنی سنجه رسوب به روش حد وسط دسته2شد که در شکل (
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  31-015منحنی سنجه رسوب ایستگاه  –2شکل 

  

روز مقدار  365دبی روزانه در معادله منحنی سنجه، رسوب روزانه محاسبه و در نهایت با جمع رسوب  سپس با قرار دادن

ها تقسیم کرده تا متوسط تولید رسوب هاي دوره آماري به تعداد سالرسوب ساالنه بدست آمد. مجموع تولید رسوب معلق سال

بر مساحت کل حوضه، مقدار رسوب ویژه بر حسب تن در معلق ساالنه بدست آمد. رسوب ویژه حوضه با تقسیم رسوب حوضه 

   .دهدهاي منتخب را نشان می) مقدار رسوب ویژه براي ایستگاه3سال بر کیلومتر مربع بدست آمد. شکل (
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  هاي منتخبمقدار رسوب ویژه در ایستگاه – 3شکل 

  نتایج - 3

ها انجام گرفت و بدست آمدن معادلۀ  منتخب که به روش حد وسط داده منحنی سنجۀ رسوب براي ایستگاه پس از رسم

رگرسیون، با جایگذاري مقدار دبی جریان متوسط روزانۀ ایستگاه در معادلۀ منحنی سنجۀ رسوب، بار معلق براي هر یک از 

، میانگین بار معلق سالهاي  ایستگاه اینروزهاي دورة آماري بدست آمد. براي بدست آمدن مقدار تولید رسوب معلق ساالنه در 

ها  در این تحقیق همانطور که اشاره شد براي رسم منحنی سنجۀ رسوب از روش حد وسط دادهدورة آماري محاسبه گردید. 

  ده گردید.استفا

 55/136) با مساحت 34-015ساله در حوضه دریاچه ارومیه ایستگاه چپرآباد ( 30نتایج حاصل نشان داد که در دوره آماري 

 77/54) با مساحت 38-001تن در کیلومتر مربع در سال کمترین و ایستگاه دریان ( 03/53یلومتر مربع و رسوب ویژه ک

تن در کیلومتر مربع در سال بیشترین رسوب را دارا بوده اند. بر اساس شکل  17/919کیلومتر مربع و رسوب ویژه 

ه ولی بخش جنوبی حوضه داراي رسوبدهی کمتري نسبت به ها از یک الگوي مکانی خاصی تبعیت نکرد)رسوبدهی حوضه3(

هاي گاهتدر ایس رسوب جهدر جهت بهبود روابط منحنی سنبه طور کلی می توان بیان کرد که نواحی غربی و شمالی آن دارد. 

مدلها به خوبی هاي رگرسیونی و یا سایر یچیدگی برآوردکنندهپرت گیرد تا ماهیت و صوتري مختلف کشور باید تحقیقات بیش

هاي همزمان غلظت ر سوب و دبی سب از دادهمنااري آمعه شتن جاممهم و به سزایی دارد دا روشن شود. آنچه در این بین نقش

متغیر  اتنه و دارد برسو نجههاي سجریان است. دبی جریان به عنوان یک متغیر کمکی نقش زیادي در نتایج کاربرد منحنی

 مقادیر دبی جریان بر وهعال شودمی شنهادپی. شودمی وارد سوب ر جهسنسیونی منحنی ت رگرالمستقلی ا ست که در معاد
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 جههاي سنعبارت دیگر منحنی به یا و گیرد رارق آزمون مورد سوبجه رهاي سنسیم منحنیکاربرد متغیرهاي دیگر نیز در تر

  .گردد ترسیم چندمتغیره رسوب

  

  منابع - 4

 ،2ه آب و  آبخیز، شماره بررسی نقش درصد تاج پوشش گیاهی در رسوبدهی، مجل .1384 ، ح.رفاهی و قرمز چشمه، ب. ،، ر.بیات

: . مروري بر روش هاي برآورد بار معلق (مطالعه موردي1386قرمزچشمه، ب.  و یوسف پور، الف. م.، دومیري گنجی، ،پوراغنیائی، م.

 . 73- 75)، 3(3آب ایران . ه آبخیز صیدون) . تحقیقات منابع حوز

در محیط  RUSLEبرآورد توزیع مکانی فرسایش و رسوبگذاري بر اساس مدل . 1384 .، بو قرمزچشمه ، ب.ثقفیان ا.ر.، الماسیان،

GISسومین همایش ملی فرسایش و رسوب، تهران ، 

یر ماهواره اي و . تجزیه و تحلیل منطقه اي رسوب معلق بر مبناي پردازش تصاو1384 . و  سمیعی، م.، بقرمزچشمه ،.، بثقفیان

 ، سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، تهران،GISتحلیلهاي 

. بررسی میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه 1390بیات، ر. و فیض نیا، س.  ر.، موسوي حرمی، .،پیروان، ح م .،محمدي ها، ش

سوب شناسی. و ایستگاههاي رسوب سنجی . پژوهش هاي چینه نگاري و ر MPSIACو  FSNآبخیز ایوانکی با استفاده از مدل هاي 

27)45( .48 -38. 

ه آبخیز رودخانه افجه و تاثیر آن بر سد لتیان . فصلنامه سی فرسایش پذیري و تولید رسوب حوز. برر1396شایگان، م.  . ورنجبر، م

 . 97- 110 ،4هاي نوین علوم جغرافیایی، عماري و شهرسازي. پژوهش

هاي منتهی به خلیج . بررسی رسوبدهی رودخانه 1395قرمزچشمه، ب.  ه. و رزاقیان، ب.، محسنی، ق.، شهریاري، د.، بانپور لندي،قر

 ).25(7فارس و دریاي عمان. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاري و آب . 

Tóth, B. and Bódis, E. 2015. Estimation of suspended loads in the Danube River at Göd (1668 river km), 
Hungary . Journal of Hydrology . P 139-146. 

  

 
   



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  محقق اردبیلی، دانشگاه 1397مهرماه  11و  10

 
 

7 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 

Investigation of sedimentation status of Lake Urmia 
basins 

Abstract  
In the recent years, with boosting of natural resources, especially the over grazing of 
rengeland, vegetation has been lost, have been exacerbated erosion and, consequently, 
sediment yield of the basins. Increasing sedimentation of the basins has launched many 
problems in the country's infrastructure, such as filling dams and damaging energy 
production systems, reducing the fertility and production capacity of agricultural land 
and natural resources. By recognizing sedimentation status of the basins, it is possible to 
determine the causes of its rate and its control methods. The purpose of this study was 
to calculate annual average sediment, average flow rate and finally sedimentation in the 
lake Urmia Basin. For this means, by analyzing the data and information of the Lake 
Urmia Basin, 28 stations from a total of 146 stations of the whole basin with a statistical 
number of over 30 years old and a data number of more than 250 data were selected. 
With the fitting of sediment rating curve (mean loads within discharge classes), the 
sediment yeild was obtained for each station. The results showed that Chaprabad station 
with a special sediment yield of 53.03 tons/km/year was the lowest and the Daryan 
station with a specific sediment yield of 919.17 tons/km/year had the highest value. 
 

Keywords: Specific Sediment yield, Sediment rating curve, GIS, Urmia Lake 
Basin 


