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  چکیده 

یتی و اصالحی ضروري باشند براي انجام عملیات مدیر هاي آبخیز که داراري رفتار هیدرولوژیکی مشابهی می حوزه تعیین

کیلومتر مربع در بخش مرکزي استان اردبیل واقع شده است. با  4052سو با مساحتی معادل با  باشد. حوزه آبخیز قره می

هاي آبخیز، اعمال مدیریت مشابه در کل منطقه ممکن است  توجه به وسعت منطقه و هزینه عملیات اصالحی در حوزه

هاي مشابه  بندي حوضه اقدام به خوشه WARDعملکرد باالیی نداشته باشد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش 

شناسی و  شامل اقلیم، زمینهاي آبخیز  زیرحوضه تقسیم و مشخصات حوزه 20. منطقه مطالعاتی به است هشد

حوضه  20در  پارامتر 76کلی مشخصات طور و توپوگرافی تهیه شدند که بهشناسی، کاربري اراضی، هیدرولوژي  خاك

 3و در هاي مشابه تعیین  هاي آبخیز خوشه و مشخصات حوزه WARDکارگیري روش  آوري شدند. با به مطالعاتی جمع

قع در خوشه اول بیشتر در بخش شرقی، خوشه دوم در بخش غربی و خوشه سوم هاي وا هبندي شدند. حوض خوشه تقسیم

ها امکان  توان بیان کرد که انجام عملیات مدیریتی مشابه در این حوضه ه واقع شدند. بنابراین میحوضدر باالدست 

  هاي اصالحی را افزایش خواهد داد. موفقیت در پروژه

  

  سو. شناسی، قره عملیات اصالحی، زمین هاي آبخیز، مشخصات حوزه کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

باشد. هاي طبیعی و کلیه فعل و انفعاالت طبیعی و انسانی میهاي فیزیکی در برگیرنده اکوسیستمآبخیز محدوده حوزه 

در نظر اي شهري، صنعتی، کشاورزي و خدماتی بدون هاي توسعهها و اجراي طرحعدم برخورد علمی انسان با این محدوده

هاي صورت قهرآلود و درقالب انواع مخاطرهها بههالعمل این حوضها سبب عکسها و محدودیتها، توانمنديگرفتن پتانسیل

طبیعی از قبیل سیل، رانش، خشکسالی و سایر موارد خودنماي کند که مشکالت و خسارات متعددي را به جوامع شهري و 

آبخیز آور و مدیریت حوزهگستردگی و پیچیدگی عوامل دخیل در فرآیندهاي زیان  .)1392(گلشن،  روستایی وارد کرده است

راحتی میسر نشود و این وجه تمایز کلی مهندسی  ها بهشود که اجراي تمهیدات پیشنهادي و موفقیت نسبی پروژهمنجر می

  ها و علوم است. تهمنابع طبیعی یا طبیعت با سایر رش

ویژه در مناطقی  بههاي آبخیز  ریزي بهتر حوزه تواند نقش بسیار مهمی در مدیریت و برنامه هاي آبخیز می بندي حوزه خوشه

هاي فاقد  بینی رواناب در حوضه تواند در پیش همچنین می ).2017و همکاران،  Chobin( داشته باشدمحدود  با بودجه عمرانی 

هاي  خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه). Stieglitz ،2015و  Patil؛ Srinivas، 2015و  Nruthya( آمار بسیار مفید باشد

هاي  بندي حوزه هاي متعددي براي کالس روش). Coulibaly ،2013و  Razavi( بندي دارند آبخیز نقش بسیار مهمی در کالس

 Cain؛ 2007و همکاران،  Wardrop( باشد هاي پرکاربرد براي این منظور می از روش WARDهاي  آبخیز وجود دارد که روش

 Ruiz( باشد هایی با تمایز باال می تهیه خوش WARDدلیل انتخاب روش  ).Sinclair ،1986و  Acreman؛ 1997و همکاران، 

  ).2001و همکاران؛  Fukamachi؛ Domon ،2009و 

سو  هاي مشابه در حوزه آبخیز قره بندي حوضه هاي آبخیز و خوشه صات حوزههدف از انجام این تحقیق تهیه مشخ

بندي  هاي با خصوصیات مشابه اولویت توان با تعیین حوضه باشد لذا می میباشد. سطح حوزه آبخیز قره سو بسیار وسیع  می

    مناسبی را براي اجراي عملیات آبخیزداري و یا اقدامات کنترل سیل انجام داد.

  

  ها مواد و روش - 2

  1موقعیت منطقه مورد مطالعه

شمالی و طول  38°34′42″ تا 37°46′55″ باشد و در عرض جغرافیایی کیلومتر مربع  4052مساحت منطقه مطالعاتی 

 ندبندي انتخاب شد ه براي خوشهزیرحوض 20سو،  اخل حوزه آبخیز قرهقرار دارد. در د 48°42′04″ تا 47°48′3″ جغرافیایی

  نشان داده شدند. 1که در شکل 

 

                                                 
1Sample of English footnote 
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  هاي مطالعاتی منطقه مورد مطالعه و زیرحوضه -1شکل 

  مورد استفادهپارامترهاي 

هاي  هاي هیدرومتري مشخص شد. با تعیین حوزه حوزه آبخیز در باالدست ایستگاه 20در منطقه مورد مطالعه محدوده 

 -، دبی حداکثر روزانه QAر شامل مشخصات هیدرولوژیکی (دبی متوسطپارامت 76آبخیز اقدام به تهیه پارامترها شد که تعداد 

Qmdدبی حداکثر ، - Qmساله 200، 100، 50، 25، 10، 5، 3، 2ها  ، دبی حداکثر با دوره بازگشت- Q2  تاQ200 متوسط ،

(جدول  A ،B ،C ،Dشناسی (سازندهاي گروه  )، زمینTc - و زمان تمرکز Qm4 -ماهه 4، متوسط دبی Qm5 - دبی پنج ماهه

و امتیاز حساسیت  QPQ -ها ، مجموع آنPQ -، سازندهاي حساس ماقبل کواترنريQ - نیا)، سازندهاي حساس کواترنري فیض

 -، جنگلGR - ، مراتع خوبPR - ، مراتع متوسطBar - ، مراتع فقیرAgri -)، کاربري اراضی (کاربري کشاورزيWscr -سازند

Frstمسکونی ، - Resiباغ ،- Grdآب ،- Wat  و شاخصNDVIنوع گروه خاك)، توپوگرافیکی و  13شناسی ( )، خاك

 - ، محیطArea -جهت اصلی دامنه، مساحت HA ،5 - ، ارتفاع متوسطHM -، ارتفاع حداکثرHL -فیزیوگرافیکی (ارتفاع حداقل

Pسطح حوضه ، قطر دایره هم - Dimشیب حوضه ،- SlpWشیب رودخانه ، - SlpRرتبه رودخانه ، - Ord زهکشی، تراکم- Dens ،

) و مشخصات اقلیم و هواشناسی Grav -و ضریب گراویلیوس Brat - ، نسبت انشعابLW -، طول حوضهLR - طول رودخانه

، 5، 2، بارندگی حداکثر با دوره بازگشت Pmm - ، بارندگی حداکثر ماهانهPmd -، بارندگی حداکثر روزانهPa(بارندگی متوسط 

  - ساله 100و  50، 25، 10، 5، 2اي با دوره بازگشت  دقیقه 30، شدت بارندگی P200تا  P2 - ساله 200، 100، 50، 25، 10

EI302 تاEI30100ضریب فورنیه ،- Forضریب دومارتن ،- Dom و درجه حرارت- T( و  تعیین شد. مشخصات هیدرولوژیکی

  .)2و  1(جدول  ها آورده شده است براي تعدادي از حوضه شناسی زمین

 
  هاي آبخیز هیدرولوژیکی حوزه. مشخصات 1جدول 

 Qmd Qm زیرحوضه

QT 
Qm5 Qm4 Tc 

2 3 5 10 25 50 100 200 

9/37 سامیان  129 5/38  7/54  6/73  5/97  126 146 165 182 4/5  3/9  8/24  

08/1 نمین  72/4  90/1  61/2  37/3  21/4  1/5  6/5  0/6  3/6  08/0  14/0  15/3  

37/2 سوال  52/9  53/4  79/5  82/6  63/7  1/8  3/8  4/8  4/8  17/0  24/0  02/5  

کران نه نه  10/1  51/5  63/2  39/3  03/4  54/4  9/4  0/5  0/5  1/5  12/0  09/0  16/3  

17/4 آالدیزگه  3/18  97/7  04/10  37/12  30/15  0/19  6/21  2/24  8/26  24/0  23/0  63/3  

31/4 شمس آباد  6/15  12/6  79/8  34/11  74/13  6/15  4/16  9/16  1/17  22/0  77/0  66/7  

  

  هاي آبخیز حوزه شناسی زمین. مشخصات 2جدول 

 A B C D Q PQ QPQ Wscr زیرحوضه

33/11 سامیان  36/64  68/14  64/9  71/57  08/18  79/75  76/5  

72/10 0 نمین  12/2  16/87  42/10  20/0  62/10  88/11  

10/13 0 سوال  32/63  58/23  93/12  0 93/12  92/9  

کران نه نه  0 40/28  60/71  0 02/28  0 02/28  30/7  

00/100 0 0 100 0 آالدیزگه  0 100 4 

64/39 شمس آباد  20 82/9  57/30  12/5  43/54  55/59  76/6  

  

  WARDروش 
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بنابراین بررسی شد.   WARDها با استفاده از روش  هاي آبخیز با مشخصات سایر حوضه ارتباط بین مشخصات حوزه

باشد. بعد از تشکیل  با خصوصیات مشابه می یهای گرفته شدند. هر گروه داراي حوضههاي مختلفی قرار  هاي آبخیز در گروه هحوز

ها شد. براي این منظور از فاصله اقلیدوسی استفاده شد تا  ترین تعداد خوشه به تعیین مناسبهاي مختلف اقدام  خوشه

  ).2007و همکاران،  Fitzpatrickهایی با رفتارهاي مشابه تعیین شود ( حوضه

  

  نتایج و بحث - 3

 2در شکل بندي  ها شد. نتایج حاصل از خوشه بندي حوضه حوزه آبخیز اقدام به خوشه 20با تهیه پارامترهاي مختلف از 

بندي  ترین تعداد براي خوشه عنوان مناسب خوشه به 3ها تعداد  با توجه به فاصله اقلیدوسی بین خوشه. تنشان داده شده اس

هاي واقع در خوشه اول در  ). اکثر حوضه3یین شدند (شکل داراري رفتارهاي مشابهی هستند تعهایی که  تعیین شد و حوضه

هاي واقع در خوشه دوم در بخش غربی منطقه نزدیک به خروجی حوزه آبخیز واقع شدند.  بخش شرقی منطقه و حوضه

توان  عملیات مدیریتی در این منطقه می هاي خوشه سوم نیز بیشتر در باالدست منطقه مطالعاتی واقع شدند. براي انجام حوضه

اعمال عملیات مدیریتی در  عملیات مدیریتی را در سه بخش تقسیم نموده و براي هر خوشه عملیات مشابهی اعمال کرد.

 .)2008؛ کاستالرین و همکاران، 2017و همکاران،  Choubin( بیان شده استدیگر نیز  هاي مشابه در مطالعات حوضه

  

 
  

  هاي آبخیز هاي حوزه موقعیت خوشه ؛ ب)Wardهاي آبخیز با روش  بندي حوزه خوشهالف) . 2شکل 

  ريیگنتیجه - 4

هاي بزرگ  هاي آبخیز از لحاظ مشخصات هیدروژئومورفولوژیکی داراي تغییرات قابل توجهی در سطح حوزه حوزه

توجه به مشخصات منطقه ممکن است طح کل حوضه بدون باشند. بنابراین انجام عملیات مدیریتی و اصالحی در س می

هاي آبخیز ارائه شده است  بندي حوزه هاي مخالفی براي کالس هاي اخیر روش آمیز نباشد. با توجه به این مسأله در سال موفقیت

آبخیز  حوزه 20پارامتر از  76باشد. در این تحقیق با تهیه مشخصات  ها می یکی از پرکاربردترین این روش WARDکه روش 

هاي اول تا سوم  بندي شد. در کالس کالس تقسیم 3ها شد و سطح منطقه به  بندي حوضه منطقه مطالعاتی اقدام به کالسدر 

ها در سطح منطقه نیز مشخص شد. بنابراین  حوضه واقع شدند که موقعیت مربوط به هر کدام از کالس 6و  8، 6ترتیب  به

  ت بهتري در سطح منطقه اعمال کرد.دست آمده مدیری توان با استفاده از نتایج به می

  منابع

، هـراز اسـتان مازنـدران    زیـ در حـوزه آبخ  SWATرسوب با استفاده از مـدل   دیو تول انیجر یدب ینیب شیپ. 1392گلشن، م.  .1

 ص. 114نابع طبیعی ساري، دانشگاه علوم کشاورزي و م دانشکده منابع طبیعی،، آبخیزداري نامه کارشناسی ارشد پایان
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Application of WARD Method in Clustering of Watersheds (Case 
study: Ghareh Souh Watershed) 

 

Abstract 
For performing a sustainable management and treatment operations Identification 
watersheds with similar hydrologic behavior is essential. The Ghareh Souh watershed 
with an area of 2045 square kilometers is located in the central part of Ardabil Province. 
Because of the size of the area and the cost of treatment operations in the catchment 
area, performing similar management in the thought of the area may not be successful. 
Therefore in this study using WARD method the clustering of similar watersheds was 
performed. The study area was divided into 20 sub-watersheds and the characteristics of 
watersheds included climates, geology, and soil science, land use, hydrology, and 
topography. On the whole characteristics of 76 parameters were collected in 20 study 
sub-watersheds. Using the WARD method and the characteristics of the watersheds, the 
similar sub-watersheds were determined and divided into 3 clusters. Most of the 
watersheds in the first cluster are located in the eastern part, and in the second cluster 
are mostly in the western part, and in the third cluster are in upstream of the watershed. 
Therefore it can be mentioned that similar management practice in these watersheds 
would increase the probability of success in treatment and other operations. 

  

Keywords: Watersheds characteristics; treatment operations; Geology; Ghareh 
Souh. 

 


