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  معرف خامسانحوزه آبخيزنمودهاي رگبار در  بررسي رسوب        ٢١٨
  

  مقدمه 
شمار خطري جدي براي حيات بشر به امروزه فرسايش خاك

بار رسوب ميزاني از خاك فرسايش يافته است كه . آيدمي
وسيله آب به يك نقطه معين از سامانه رودخانه مانند به

كه بار معلّق از آن جا. شودحمل ميحوزه آبخيزخروجي 
را شامل حوزه آبخيزدرصد بار كلّ  ٨٥ش از طور متوسط بي به
هاي دقيق در اغلب بررسي). ١٩٧٤ ،هرو -رندون(شود مي

يا  ١نمودهاها در قالب رسوبارتباط با رسوب معلّق رودخانه
نمودها در نمودار توزيع زماني بار رسوب غالباً به همراه آب

از طرفي ). ٢٠٠٠ ،داس(پذيرد مقياس رگبار انجام مي
آبخيز، مطالعه  حوزه ور مديريت جامع و پايدار در يك منظ به

در اين زمينه تحقيقات . رسد نظر مي نمود ضروري به رسوب
برای نمونه . اندکي در سطح جهان صورت گرفته است

، الکساندروف و همکاران )٢٠٠٦(توان به روويرا و باتاال  مي
ن رومرو و همکارا -و نادال) ٢٠٠٧(رينائولت  - ، النا)٢٠٠٧(
ها بررسي تغييرپذيري زماني  اشاره کرد که در آن) ٢٠٠٨(

همچنين زابالتا و همکاران . رسوب معلق صورت گرفته است
کننده رسوب معلّق در طي به بررسي عوامل کنترل) ٢٠٠٧(

هاي با مساحت حوزه آبخيزرواناب در سه  -يک واقعه بارش
د که در اين بررسي مشخص ش. متفاوت در اسپانيا پرداختند

ي يك رگبار ميزان رسوب هاي آبخيز کوچک طحوزه در 
ميزان بارش و غلظت رسوب معلّق به شدت بارش  معلّق به

بزرگ نيز بار رسوبي معلّق حوزه آبخيزوابسته بوده و در 
صادقي و همكاران . ميزان بارش وابسته بوده است به
حوزه نمود در در رسوب ثرؤمدر بررسي عوامل ) ب٢٠٠٨(

در ژاپن مشاهده كردند كه نحوه توزيع  Mie جنگليزآبخي
و  ثرؤمشدت متأثّر از خصوصيات بارش زماني رسوب معلّق به

نمود و توالي فرآيندهای هاي مختلف آبنيز مؤلّفه
همچنين صادقي و همکاران . هيدرولوژيکي بوده است

حوزه گبارها در رنگار  به تحليل رسوب) ٢٠٠٩(
. دانشگاه تربيت مدرس پرداختند يو پژوهش آموزشيآبخيز

بررسي تحقيقات مستند موجود درداخل کشور نشان داد که 
 ثرؤمنمود معلّق و تعيين عوامل تاکنون بررسي جامع رسوب

ندرت انجام  رسوب معلّق در طي وقايع رگبار بههاي بر مؤلّفه
مقاله و طرح (صورت اسناد علمي  شده و يا نتايج آن به

لذا در تحقيق حاضر به تحليل  .نشده است ارائه) پژوهشي
                                                
1- Sedimentgraph 

رگبار اتفاق افتاده طي  ٤نمودهای حاصل از وقوع رسوب
معرف خامسان در استان حوزه آبخيزدر دورة تحقيق 

  .پرداخته خواهد شد كردستان
  

  هامواد و روش
حوزه هاي حوزه معرف خامسان يکي از زير حوزه آبخيز

هكتار  ٤١٩٣ساحت سيروان در استان کردستان با مآبخيز
طول شرقي و  ٤٧˚١٠'٤٤"تا  ٤٧˚٤'٥"در حد واسط 

. عرض شمالي قرار گرفته است ٣٥˚١'٢٩"تا  ٣٤˚٥٧'٥١"
 ٦٠٥ترتيب  متوسط بارندگي و درجه حرارت ساالنه به

اداره (گراد برآورد شده است درجه سانتي ٥/١٣متر و  ميلي
 وزه حدر پايش ). ١٣٧٩ ،کل منابع طبيعي استان کردستان

، با وقوع رواناب ناشي از ١٣٨٨تا ارديبهشت  ١٣٨٧از اسفند 
برداري از رسوب معلّق در محل رگبارها مبادرت به نمونه

صورت دستي با فاصله زماني  خروجي آبخيز مورد مطالعه به
 ،روويرا و باتاال(يک ساعت و به روش انتگراسيون عمقي 

ق از روش گيري غلظت رسوب معلّبراي اندازه. دش) ٢٠٠٦
و سپس تبخير و ) ٢٠٠١ ،والينگ و همكاران( ٢تخليه آب

هاي غلظت رسوب معلّق با ترسيم داده. توزين استفاده شد
. دشنمود در مقياس رگبار تهيه رسوبدرمقابل زمان 

نمود مستقيم از طريق جداسازي نمود و رسوبهمچنين آب
دبي و رسوب پايه با استفاده از روش شيب افزاينده 

نمود و نمود و رسوببا توجه به شكل آب) ٢٠٠١ ،سوبرامانيا(
با اتصال ابتداي جريان مستقيم با يک شيب افزاينده به 

تهيه و ترسيم ) آغاز جريان پايه(انتهاي جريان مستقيم 
نمودهای حاصل در تعامل سپس شکل و الگوی رسوب. شدند

 .شد های بارش تحليللفهؤبا ساير م
  

  نتايج و بحث
 ٢٤و  ٢٣، ١٦و  ١٣٨٧اسفند  ٢٠رگبار  ٤ي دورة پايش، ط

 حوزه قادر به توليد رواناب در خروجي  ١٣٨٨فروردين 
نمودهای مربوطه رگبار و رسوب خصوصيات. معرف بودند

  . ارائه شده است ١و شکل  ١ ترتيب در جدول به

                                                
2 - Decentation 
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  معرف خامسانحوزه آبخيزخصوصيات رگبارهاي مورد مطالعه در  -١جدول 
  صوصيات بارشخ

  تاريخ رگبار
  ميزان بارش 

  )مترميلي(
  حداکثر شدت بارش

  )متر بر ساعتميلي( 
  متوسط شدت بارش

  )متر بر ساعتميلي( 
  دوام بارش

  )دقيقه( 
  ٠٠٠/٤٣٠  ٥٦٠/١  ٤٠٠/٥  ٣٠٠/١١  ٢٠/١٢/١٣٨٧رگبار 
  ٠٠٠/٣٧٠  ٩٠٠/٠  ٢٠٠/٤  ٨٠٠/٥  ١٦/٠١/١٣٨٨رگبار 
  ٠٠٠/١٧٠  ٠٤٠/٢  ٦٠٠/٣  ٧٠٠/٦  ٢٣/٠١/١٣٨٨رگبار 
  ٠٠٠/٣٦٠  ٦٨٠/١  ٤٠٠/٨  ٥٠٠/١٠  ٢٤/٠١/١٣٨٨رگبار 
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نمود و حلقه سنجه رسوب رگبارهاي مورد مطالعهنمود و رسوبنمود، آبباران - ١کل ش



  نمودهاي رگبار در حوزه آبخيز معرف خامسان بررسي رسوب        ٢٢٠
  

) الف ١( طبق شكل ١٣٨٧اسفند  ٢٠رگبار  تحليل مفهومي
نمود کامالً از تضاريس موجود نشان داد شاخه باال رونده آب

كه ميزان تبعيت از  كند، درحاليمود تبعيت مينراندر با
نمود روند و شدت اين تضاريس در شاخه باالرونده رسوب

حداكثر غلظت رسوب معلّق ناشي از اين رگبار . تر استكم
گر وجود نمود اتفّاق افتاده است و بيانزودتر از اوج آب

رس و حلقه سنجه رسوب مثبت يا نمود با اوج زودرسوب
در اين ارتباط . استدر اين رگبار ) ب ١شكل (رد گساعت

تأمين ) ب٢٠٠٨(مكاران هو  صادقي و) ٢٠٠٢(جانسون 
رسوب از درون كانال رودخانه و نواحي اطراف را باعث وقوع 
زود هنگام اوج رسوب نسبت به اوج دبي جريان و درنتيجه 

همچنين سيگر و همكاران . اندگرد عنوان كردهحلقه ساعت
گرد تحت هاي سنجه ساعتشان دادند كه حلقهن) ٢٠٠٤(

بسيار مرطوب حوزه آبخيزشرايط عادي جريان زماني كه 
آيند که با توجه به وقوع اين رگبار در وجود ميباشد به

 حوزه اسفند و باال بودن رطوبت خاک اين شرايط براي 
  . باشدمذکور نيز متصور مي

داراي دو ) ج ١شكل ( ١٣٨٨فروردين  ١٦نمود رگبار رسوب
رس و مربوط به تخليه سريع منابع اوج اول زود. استاوج 

هاي آبراهه و مواد فرسايش يافته رسوبي موجود در كناره
) د ١ شكل(گرد باشد و منجر به تشكيل حلقه ساعتمي

 که اوج دوم با تأخير روي داده و مقدارحال آن. شده است
گرد شده حلقه پاد ساعتتر و باعث ايجاد از اوج اول بيشآن 
ها و شاخهمنابع رسوبي سر) ٢٠٠٦(روويرا و باتال . است

نمودها دست را مسئول اوج ثانويه در رسوبمناطق باال
روشني تأثير نمود اين رگبار بهدقّت در باران. دانند مي

تغييرات شدت بارش در غلظت رسوب معلّق را نمايان 
د اين رگبار نيز داراي دو اوج نمواي كه بارانگونهسازد، به مي
. اندنمود اتفاق افتادههاي رسوبكه زودتر از اوج است

نمود نيز تبعيت شكل رسوب )٢٠٠٠(براسينگتون و ريچارد 
دليل غالبيت تأمين رسوب از فرسايش  نمود را بهاز باران

  .دانندسطحي نسبت به حمل مواد درون كانال مي
) ه١شکل ( ١٣٨٨فروردين  ٢٣ نمود رگبار روز تحليل رسوب

تأخير زماني وقوع اوج غلظت رسوب معلّق نسبت به اوج دبي 
را نشان ) ز ١شکل (گرد تشكيل حلقه سنجه پادساعتو 
رس در رگبارهاي اوايل فصل بهار وقوع اوج دير. است داده

آرام رواناب حاصل  پاسختواند ناشي از مذكور ميحوزه آبخيز

االدست و مشاركت آن در توليد از ذوب برف در مناطق ب
 ١٩و  ١٦هاي همچنين وقوع بارش در تاريخ. رسوب باشد

و به حوزه آبخيزفروردين موجب كاهش موجوديت رسوب در 
درصدي اوج رسوب در رگبار مذكور  ٦٦تبع آن کاهش 

، سيير و )١٩٨١(اند كه با تأييدات والينگ و وب شده
در ) ب٢٠٠٨(و همكاران و صادقي ) ٢٠٠٦(همكاران 

کنندگي موجوديت رسوب در شکل خصوص نقش کنترل
  .نمود همخواني داردرسوب

نمود همانند رسوب) و ١شکل ( ١٣٨٨فروردين  ٢٤در رگبار 
نمود اين رگبار دو اوج داشته كه اوج اول زودرس و اوج آب

دوم با تأخير رخ داده و منجر به تشكيل حلقه سنجه 
نمود با تأخير اوج رسوب. شده است) ح ١کلش(گرد پادساعت

نمود اتّفاق افتاده و از حداكثر غلظت رسوب نسبت به اوج آب
تر است كه درصد بيش ٢٣٠) ٢٣/٠١/١٣٨٨(رگبار روز قبل 

و صادقي و ) ٢٠٠٦(اين يافته با نتايج سيير و همكاران 
مبني بر كاهش غلظت رسوب در ) الف ٢٠٠٨(همكاران 

و نقش كنترل كنندگي در غلظت رسوب  رگبارهاي متوالي
دليل افزايش غلظت رسوب معلّق در . معلّق مغايرت دارد

تواند ناشي از ضعف مقدار رگبار فروردين مي ٢٤رگبار 
نقطه (در رساندن رسوب توليد شده به خروجي  ٢٣/١/١٣٨٨

هاي مکرر ناشي از تغييرات اگر چه ايجاد تنش. باشد) کنترل
توان دليلي ديگر بر ل رگبار را نيز ميطوت بارندگي درشد

  . اين پاسخ هيدرولوژيکي به حساب آورد
  

  گيري نتيجه
در وقوع پيوسته معلّق رگبارهاي به نمودهایرسوبتحليل 

مؤيد پيچيدگي و حوزة آبخيز خامسان طي دورة تحقيق 
ناهمگني خصوصيت واکنش رسوب معلّق طي يک رگبار و 

و سبب  استهاي دبي و بارش يآن از ويژگ زيادتأثيرپذيري 
طور  به. شودحاکم بر سامانه آبخيز ميدرک بهتر فرآيندهاي 

متر، ميلي ٥/٨±٧/٢متوسط در هر رگبار با ميزان بارش 
حوزه کيلوگرم از  ٢٥١٧±٢٠٩٠رسوب معلّقي بالغ بر 

ده است و با توجه به اين که شمعرف خامسان خارج آبخيز
ي تأمين کننده آب سد امذکور يکي از آبخيزه حوزه 

آگاهي از مقدار تغييرات رسوب در رگبارهاي  استگاوشان 
، با توجه به نتايج تحقيق حاضر. مختلف حائز اهميت است

تر و فرآيندي شرايط حاکم بر توليد رسوب در تحليل دقيق
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ها و آوري دادهمورد مطالعه از طريق جمعحوزه آبخيز
هاي تأکيد بر ويژگي اطّالعات جامع و همه جانبه و با

- بعدي،  پيشنهاد ميبراي تحقيقات حوزه آبخيزديناميک 
  .دشو
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