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استفاده از يک مدل ژئومورفولوژيکي مبتني بر توان جريان براي پهنهبندي فرسايش و رسوبخيزي حوضههاي
آبريز
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چکيده
تأمين اطالعات مورد نياز برای مدلهای فرسایش و رسوب از مشکالت عمدة بهکارگيری این مدلهاست .در این پژووهش
مدلی ژئومورفولوژیکی معرفی میشود که بر مبنای تئوری قدرت جریان توسعه یافته و برای محاسژبة پتانسژي فرسژایش
منجر به توليدِ رسوب ورودی به رودخانهها از دو پارامتر شيب و مساحت ویوة زهکشی استفاده میکند .مدل مزبور فقط با
تکيه بر نقشة ارتفاعی رقومی قادر به ناحيهبندی حوضه بر اساس حساسيت به فرسایش است .بژرای ارزیژابی نتژاید مژدل
ژئومورفولوژیکی از مدل  MPSIACو برای واسنجی مدل مزبور ،به کمک آمژار رسژوب تبژتشژده و بژه روح حژد وسژط
دستهها ،آورد رسوبی حوضه تعيين شد .ناحيهبندی انجامشده توسط دو مدل تطابقی مناسب دارند .از ميان عوام نهگانژة
 MPSIACمجموع عوام توپوگرافی و فرسایش سطحی بيشترین همبستگی را با مدل ژئومورفولوژیکی نشژان مژیدهنژد.
این امر بدان معنی است که نمی توان از مدل ژئومورفولوژیکی در مناطقی که فرسایش غالب در آنها فرسایش خنژدقی و
رودخانهای است استفاده کرد.
کليدواژگان :حساسيت به فرسایش ،قدرت جریان ،مدل ژئومورفولوژیکی ،منحنی سنجة
*

مقدمه

در عصژژر حاضژژر منژژابو آبژژی و مسژژائ زیسژژتمحيطژژی یکژژی از
پارامترهای مهم در زمينة مدیریت حوضه اسژت کژه در وژورت
نادیدهگرفتن این عروه پيامدهای مخرب آن دامنگيژر طبيعژت
میشود که به تبو آن مشژکالت عدیژدهای بژرای بشژر امژروزی
بهوجود خواهد آمد .یکی از مسائ مطرح در این زمينه فرسایش
و رسوب حوضهای است؛ که در وورت مدیریت غلژط مژیتوانژد
خطرهای زیستمحيطی و اقتصادی همچژون کژاهش محصژول،
رسوب در آبراههها ،کاهش ظرفيت سدها ،هدررفت خاک ،و  ...را
به وجود آورد ( .)Zanganeh et al, 2011گفتنی است این مسئله
در ایران به یک معض بزرگ فرابخشی تبدی شده کژه حژ آن
نيازمند مدیریت دقيق و اختصاص بودجة الزم و کژافی بژه ایژن
بخش است.
برای برآورد فرسایش و رسوب و همچنين تخمژين ميژزان
رسوب رسيده به پایيندست حوضه در دنيا مژدلهژای بسژياری
بهکار میرود .در حال حاضر برای برآورد ميزان رسژوب رودخانژه

* نویسندة مسئولshokoohi@eng.ikiu.ac.ir :

رسوبMPSIAC ،

از آمار ایستگاههای هيدرومتری موجود اسژتفاده مژیشژود و بژه
کمژژک روحهژژای آمژژاری بژژه بژژرآورد ميژژزان رسژژوب در حوضژژه
میپردازند .اما از آنجا کژه ننژين آمژار و اطالعژاتی بژرای همژة
رودخانهها وجود ندارد ،مهندسان با استفاده از مژدلسژازی ایژن
کميت را ارزیابی میکنند .مسئلة مهم دیگر در تشویق محققژان
به توسعه و استفاده از مدلهای ریاضژی فرسژایش و رسژوب آن
است که استفاده از آمار رسوب در ایستگاههای هيدرومتری هيچ
نوع اطالعاتی از جزئيات فرسایش و نقژش بخژش هژای مختلژ
حوضه در توليد رسوب ورودی به رودخانه بهدست نمیدهژد .بژر
این اساس ،طی ساليان متمادی ،بژه علژت پيچيژدگی و اهميژت
موضوع از یک طرف و توجه بژه دادههژای در دسژترس از طژرف
دیگر ،مدلهای فرسایش و رسوب متنوعی بژرای بررسژی ميژزان
هدررفت خاک معرفی شدهاند.
مدلهای گوناگون اتر عوام مختل اعم از اقلژيم ،خژاک،
ناهمواری ،کاربری اراضی ،و  ...را بژرای شژبيهسژازی فرسژایش و
رسوب درنظر میگيرند و بر این اساس از یکسری مزایا و معایب
در قياس با یکدیگر برخوردارند .در تحقيق حاضژر سژعی شژده
است مدلی ارائه شود که با درنظرگرفتن محژدودیتهژایی نظيژر
کمبود داده ،هزینه ،و زمان الزم برای تهية دادههژای مژورد نيژاز
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برای برآورد فرسایش و رسوب حاو از آن بتواند فقط به کمک
عوام توپوگرافيکی ،که بژهسژهولت از روی نقشژه هژای رقژومی
ارتفاعی 1قاب برآورد هستند ،به بررسژی وضژعيت رسژوبدهژی
حوضه بپردازد .نکتة خاوی که در این تحقيق بر آن تمرکز شده
است برآورد فرسایش پذیری حوضه به طور کلژی نيسژت؛ هژدف
اولی مدلسژازی و شناسژایی آن بخژش از فرسژایش حوضژهای
است که به حرکت رسوب و ورود آن بژه رودخانژة پژایيندسژت
منجر میشود.
تحقيقژژژات اوژژژلی در زمينژژژة اسژژژتفاده از اطالعژژژات
ژئومورفولوژیکی به سال  1986برمیگژردد .در آن زمژان ،مژدلی
ارائه شد که میتوانست رابطهای بين عام توپوگرافی و فرسایش
ارائه دهد .نتاید حاکی از آن بود که شک دامنهها ،شيب ،طژول
شيب ،و همگرایی و واگرایی حوضه نقشی بسيار مهم در تعيژين
ميزان هدررفت ک خاک از حوضه و نشست مجدد آنهژا بژازی
میکنند .در روح استفادهشده ،که تحقيقات حاضر نيز بر اساس
آن است ،از مفهوم قدرت جریان 2استفاده شده اسژت تژا بتژوان
رابطهای بين توپژوگرافی و نحژوة گسژترح منژاطق فرسژایش و
رسوب پيدا کرد ( .)Moore and Burch, 1986مدل توسعهیافتژه
توسط ایشان بهخصوص بژرای منژاطق دارای توپژوگرافی متنژوع
کارایی دارد؛ ولی در عين حژال بژه داشژتن نقشژههژای رقژومی
ارتفاعی با توان تفکيک باال نيز نيازمند اسژت ( Mitasova et al,
 .)1996در ادامژژة مطالعژژات گذشژژته ،در سژژال  1992شژژاخ
فرسایش بررسی شد .یکی از مزایای شاخ بهدستآمده نمایش
ميزان فرسایش پيشبينیشده در محژيط  GISبژود .نتژاید ایژن
مطالعه نشان داد میتوان بين فاکتورهای مدلهژای فرسژایش و
رسوب فاکتوری را برگزید که بيشترین تژأتير را در حمژ مژواد
فرسایشیافته دارد .به این وسيله میتوان بر اساس شژاخ LS
از رابطة جهانی هدررفت خاک شاخصی را ارائه کرد که با ميژزان
فرسایش حوضه رابطهای معنادار داشته باشد .این شاخ بژدون
بعد است و رابطهای غير خطی بژين شژيب و دبژی ویژوه برقژرار
می کند که به کمک آن میتوان منژاطق حسژاس بژه فرسژایش
منجر به توليد رسوب را شناسایی کرد .این شاخ قاب پردازح
در محيط  GISاست و میتواند در سه بعد نيز گسترح پيدا کند
(.)Moore and Wilson, 1992
در ادامة تحقيقات انجامشده ،فاکتور  LSدر رابطژة USLE
و  RUSLEمقایسه و بررسی شد .نتژاید نشژان داد اهميژت ایژن
1. Digital Elevation Model; DEM
2. Stream Power

شاخ

در رابطة  RUSLEبيشتر اسژت ( Moore and Wilson,

 .)1992مرور پيشينة این مبحژ نشژان مژیدهژد از روحهژای
مبتنی بر شاخ حم رسژوب 3و بژهخصژوص اسژتفاده از یژک
شاخ توپوگرافيکی در ارزیابی رسوب رسيده بژه پژایيندسژت
حوضه نندان بهرهبرداری نشده است.
با توجه به استفاده از مدل  MPSIACبرخی تجربيژات در
زمينة استفاده از ایژن مژدل بيژان مژیشژود .در حوضژة آبخيژز
تنگگشت از مدلهای تجربی  EPMو  MPSIACاستفاده شد و
پس از تقسيم منطقه به نهار زیرحوضه دادههای مورد نياز ،کژه
عبارت بودند از الیه های عوام فرسایش در محژيط  ،GISتهيژه
شدند .این مطالعه نشژاندهنژدة کژارایی بهتژر مژدل MPSIAC
نسبت به مدل  EPMاست ( .)Rastgoo et al, 2012در تحقيقی
دیگر دو مدل  EPMو  MPSIACمقایسه شدند و به کمک آنها
ميزان رسوب توليدی در حوضه برآورد شد .نتاید نشان داد روح
 MPSIACمناسژبتژر اسژت ( .)Khodabakhsh et al, 2010از
دیگر تحقيقاتی که اخيراً در زمينة ارزیابی مژدلهژای  PSIACو
 MPSIACوورت گرفته است میتوان بژه کژار Mansouri et al
اشاره کرد که ميزان رسوب حوضة تحت مطالعه را به وسژيلة دو
مدل و به کمک دادههای ماهوارهای و مشاهدات ميژدانی بژرآورد
کردنژژد .نتژژاید حژژاکی از آن بژژود کژژه هژژر دو روح مناسژژبانژژد
( .)Mansouri et al, 2012در تحقيقژژی دیگژژر ،بژژرای بژژرآورد
فرسایش و رسوب در حوضة کسيليان به کمک یژک روح ویژوة
ژئومورفولوژیکی مبتنی بر مدل  ،MPSIACنتژاید ایژن روح در
حوضه مناسب و در عين حال غير دقيق شناخته شد .علت ایژن
عدم دقت نيز استفاده از امتيژازدهی کيفژی و تبژدی دادههژای
کيفژی بژه کمژی اعژالم شژد؛ کژژه باعژ ایجژاد خطژژا مژیشژژود
(.)Mohseni and Razzaghian, 2013
از آنجا که رسوب ورودی به رودخانه مسئلهای متفاوت بژا
برآورد ميزان فرسایش در حوضة باالدست است ،در مدلی که در
این مقاله معرفی میشود از معيار شاخ حم رسوب در سطح
حوضه استفاده شد .مهمترین نوآوری تحقيق حاضر در مقایسه با
سایر تحقيقات انجامشده در زمينة فرسایش و رسوب اسژتفاده از
شژژاخ حمژ رسژژوب بژژرای تخمژژين و ارزیژژابی و متعاقژژب آن
پهنه بندی حوضه از منظر فرسایش منجژر بژه توليژد رسژوب بژا
استفاده از اطالعات ژئومورفولوژیکی قاب استخراج از نقشژههژای
 DEMاست .در این زمينه و به منظژور وژحتسژنجی عملکژرد
مدل ژئومورفولوژیکی از مدل فرسژایش و رسژوب شژناختهشژدة
3. Sediment Transport Index; STI

شکوهي و بهشتي :استفاده از يک مدل ژئومورفولوژيکي مبتني بر توان ...

 MPSIACبرای مقایسة نتاید استفاده شد .در این حالژت بژرای
واسنجی مدل  MPSIACاز آمژار رسژوب انژدازه گيژریشژده در
منطقة مطالعاتی و روح منحنی سنجه (روح ميانگين دستهها)
استفاده شد.

مواد و روشها
حوضة مطالعهشده

حوضة مطالعاتی این تحقيق حوضة آبخيز بژاراجين بژود کژه بژا
مساحت  10809/76هکتار در شمال شرقی اسژتان قژزوین قژرار
دارد .موقعيت این حوضه در شک  1قاب مالحظه است.

شکل  .1موقعيت حوضة باراجين و زيرحوضههاي آن

حوضة باراجين یک ایستگاه هيژدرومتری در پژایيندسژت
حوضه دارد .این ایستگاه با ارتفاع  1480متر از سطح آزاد دریاها
در سال  1344تأسژيس شژده و در  50درجژه و  2دقيقژه و 44
تانية شرقی و  36درجه و  19دقيقژه و  59تانيژة شژمالی واقژو
است .در این ایستگاه اطالعات دبی ،بارندگی ،و دمژا بژه وژورت
روزانه و اطالعات رسوب و کيفيت رودخانة بژاراجين بژه وژورت
ادواری برداشت مژی شژود .بژه کمژک دادههژای رسژوب همژين
ایستگاه هيدرومتری مقدار رسوب حوضه که به رودخانه میرسد
برآورد شد.
منحني سنجة حد وسط دستهها

برداشت آمژار رسژوب در ایسژتگاههژای هيژدرومتری بيشژتر در
دبیهای پایه انجام میگيرد ( .)Jansson, 1996در شرایط طغيان
و مواقو سيالبی ،عالوه بر اینکه تعداد نمونهبرداری کمتژر اسژت،
آمار ،به علت مشکالت نمونهبرداری در زمان طغيان ،دقت کژافی
ندارد ( .)Zorratipour et al, 2007از این رو ،برای برقراری رابطة
وحيح بين دبژی رسژوب و دبژی رودخانژه از رگرسژيون آمژاری
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استفاده میشود تا منحنی سنجة رسژوب رودخانژه توليژد شژود
( .)Horowits, 2002; Varvani et al, 2008همژانطژور کژه در
مقدمه گفته شد ،در این تحقيق برای تعيين آورد رسوب حاوژ
از فرسایش حوضه روح حد وسط دستهها ،که )1996( Jansson
آن را توسعه داده است ،بهکار رفت .گفتنی است از دسژتهبنژدی
احتماالتی دبی برای وزندهی به دبیها استفاده شد .ایژن روح،
به جای استفادة مستقيم از منحنی سنجه ،با مقادیر دبژی و وزن
احتمژاالتی داده ( )Asadi et al, 2012و عمژالً بژا گژرفتن اميژد
ریاضی از منحنی سنجه متوسط آورد رسوب را برآورد میکند.
مدل MPSIAC

مدلهای برآورد فرسایش و رسوب طيژ وسژيعی از مژدلهژای
تجربی و فيزیکی و جعبژههژای سژياه و سژفيد تژا خاکسژتری را
تشژژکي مژژیدهنژژد و از ميژژان آنهژژا مژژیتژژوان ،FAO ،USLE
 ،Musgraveفورنيه ،مورگان ،EPM ،و  MPSIACرا نام بژرد .بژا
توجه به شرایط حوضژة بژاراجين ،کژه در ایژامی از سژال دمژای
منطقه به زیر وفر نزول پيدا مژیکنژد ،در ایژن تحقيژق از روح
 MPSIACاستفاده شد.
مدل  MPSIACکالً برای تخمين فرسایش خاک و توليژد
رسوب در مناطق خشک و نيمهخشک توسژعه یافتژه و در آن از
نه عام مختل برای محاسژبه و بژرآورد رسژوب اسژتفاده شژده
است .این عوام شام زمينشناسی سژطحی ،خژاک ،آب وهژوا،
روانژژاب ،پسژژتیوبلنژژدی ،1پوشژژش زمژژين ،2اسژژتفاده از زمژژين،3
وضعيت فرسایش ،4و فرسژایش رودخانژهای 5اسژت .هژر یژک از
عوام نهگانه دارای محدودة مشخصی از نمرة تأتيری اسژت کژه
به وسيلة آن میتوان تأتير این عوام را بژه وژورت کمژی بيژان
کرد (.)Refahi, 2003
عامل  LSدر رابطة جهاني خاک

رابطة جهانی خاک ( )USLEمعادلهای اسژت تجربژی کژه عمژالً
برای محاسبة تلفات خژاک در اراضژی کشژاورزی توسژعه یافتژه
است .تاکنون وورتهای مختلفی از این معادله برای بهکارگيری
آن در  GISارائه شده است .در این معادله تژأتير توپژوگرافی بژر
فرسایش از طریق فاکتور  LSشبيهسازی می شژود کژه در واقژو
بيانگر این واقعيت است که ميزان فرسژایش بژا افژزایش طژول و
زاویة شيب زیاد میشود .رابطة استفادهشده برای فاکتور  LSبژه
1. Topography
2. Ground Cover
3. Land use
4. UP land Erosion
5. Channel erosion and sediment transport
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وورت رابطة  1است (:)Wischmeier and Smith, 1978
(رابطة (1
  
2
Ls  
) .(65.4 sin   4.65 sin   0.0654
 22.13 
t

 λتصویر افقی طول شيب ( t ،)mضریبی وابسته به مقژدار
شيب ،و  βزاویة شژيب (درجژه) اسژت .ایژن عامژ  ،معژرف اتژر
توپوگرافی بر فرسایش ،به منظور اعمال اتر تقعژر و تحژدب و بژه
طور کلی انحنای زمين در رابطة  RUSLEاوالح شده اسژت .در
حالی کژه هژر دو رابطژة  USLEو  RUSLEفقژط بژه محاسژبة
فرسایش در امتداد خطوط جریان میپردازند ( Mitasova et al,
 )1996نمیتوانند اتر همگرایی یا واگرایی جریژان را ،کژه از نظژر
هيدروليکی بهشدت بر ميزان تالطم جریان و لذا قدرت فرسایش
جریان مؤترند ،ببينند.
روش ژئومورفولوژي

اساس مطالعات انجامشده در این تحقيق مدلی ژئومورفولژوژیکی
است که  (1992) Moore et alارائه کردنژد .همژانطژور کژه در
مقدمه ذکر شد ،بنيان این روح استفاده از نظریة تژوان جریژان
است که در آن به کمک اطالعات پایة توپوگرافی میتوان مناطق
مستعد به فرسایش و توليد رسوب رودخانه را نمژایش داد .تژوان
جریان ،که در واقو معرف توانایی و پتانسي کژار جریژان آب بژر
زمين است ،بيانگر توانایی آب از نظر پهنکردن مسير ،شژکافتن،
و هموارکردن مسير برای حم رسوب است .بر این اسژاس و بژا
دیدگاهی که در این تحقيق وجود دارد ،پتانسي جریژان آب در
مسير در واقو توانایی بالقوة جریژان آب در فرسژایش و ترسژيب
مواد در مسير خود است.
نظریة  Stream Powerمیتواند به کمک عوام ژئومورفولوژیکی
پتانسي حرکتی هر قطرة آب را بررسی و پيشبينی کند .منشژأ
این مدعا نيز این حقيقت مسلم است که در هر نقطژه از حوضژة
آبریز حرکت آب به شيب زمژين و جهژت ایژن شژيب وابسژتگی
مستقيم دارد .در واقژو آب در محلژی کژه شژيب بيشژتری دارد
حرکت سریوتری خواهد داشت و این حرکت منجر به فرسژایش
خواهد شد .بر این اساس ،نقشههای توپوگرافی ،که معژرف رقژوم
ارتفاعی هر نقطه از حوضهاند ،فقط دادة مورد نياز بژرای اجژرای
این مدلاند .نقشههای رقومی این قابليت را دارنژد کژه از طریژق
آنها نقشژههژای شژيب ،مسژاحت قابژ زهکشژی ،و مسژيرهای
جریان آب را توليد کرد .گفتنی است ایژن روح فقژط پتانسژي
بالقوة حوضه را برای مطالعات اوليه بهدست میدهد .زیرا هرنند
عام شيب فاکتوری اولی در فرسژایش و رسژوب اسژت ،یگانژه
فاکتور دخي در این امژر نيسژت و پژس از اجژرای ایژن مژدل و

تخمژژين و موقعيژژتیژژابی اوليژژه الزم اسژژت مقژژدار فرسژژایش بژژا
درنظرگرفتن سایر عوام مؤتر در فرسایش در واحدهای کونژک
کاری محاسبه شود.
عامل توپوگرافي بر اساس توان جريان

تحقيقات نشان میدهد میتوان از رابطة عمژومی حمژ رسژوب
برای شبيهسازی اتر توپوگرافی بر فرسایش استفاده کژزد .رابطژة
عمومی حم رسژوب بژه وژورت رابطژة  2اسژت ( Julien and
:)Simon, 1985

qs  q m (sin  ) n i (1  0 )
(رابطة )2

 qsدبی رسوب بر حسب  q ،Kg/m.sدبی جریان بر حسژب
 β ،m3/m.sزاویة شژيب i ،شژدت رگبژار بژر حسژب  τ ،m/sو τ0
بهترتيب تنش برشی بحرانی و تنش برشی بر حسب پاسژکال ،و
 و  nو  mو  nو  δو  εپارامترهژژای تجربژژی یژژا دارای مبنژژای
فيزیکیاند.
ال بژه وسژيلة
در رابطة حمژ رسژوب اتژر توپژوگرافی عمژ ً
مؤلفههای  q m (sin  ) nبيان می شود .حژال اگژر فژرو شژود
بژارح مژازاد بژه وژورت یکنواخژژت بژر حوضژژه ببژارد و جریژژان
سطحاالرضی 1به حالت ماندگار 2رسيده باشد ،دبی جریان ( )qرا
میتوان با رابطة  3بهدست آورد:
q  Aie

(رابطة )3
 Aمسژژاحت ویژژوة زهکشژژی ،یعنژژی مسژژاحت باالدسژژت
مشارکتکننده در تأمين جریان در واحد عرو بر حسب m2/m
 ،و  ieشدت بارح مؤتر بر حسب  m/sاست.
با داشتن رابطة  3می توان پذیرفت که در رابطژة  2عامژ
جریان به واسطة مرتبطبودن با مساحت ویوة زهکشی مژیتوانژد
معرف اتر توپژوگرافی بژر فرسژایش و لژذا حمژ رسژوب باشژد.
مساحت ویوة زهکشی دارای این خاويت مهم است که میتواند
بهخوبی واگرایی و همگرایی جریان را نشان دهژد .حژال اگژر دو
عام معرف اتر توپوگرافی در رابطة  2به وورت بدون بعد نوشته
شوند ،می توان ظرفيت حم رسژوب بژدون بعژد را بژا رابطژة 4
بهدست آورد (:)Moore and Burch, 1986

 A   sin  
(رابطة )4
T 
 

 22.13   0.0896 
حال اگر در رابطة  4مسژاحت ویژوة زهکشژی برابژر m2/m
 A=22/13و شيب معادل  9درود باشد ،مقدار  Tمعژادل واحژد
n

m

1. Overland flow
2. Steady State
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میشود و بدان اوطالحاً قدرت جریان واحد 1میگویند که عمژالً
همان نقش  LSرا در رابطة جهانی فرسایش خاک ایفا مژیکنژد،
با این تفاوت که میتواند اتر همگرایی و واگرایژی جریژان را نيژز
ببيند.
شاخص حمل رسوب

اساس کار مدل ژئومورفولوژیکی پيشنهادی رابطة  4است که بژا
دادن ضژژرایبی معژژين بژژه پارامترهژژای  mو  nدر رابطژژة مزبژژور
شاخصی به نام شاخ حم رسوب 2را مطابق رابطة  5بهدسژت
میدهد:

 A   sin  
(رابطة )5
STI   s  

 22.13   0.0896 
اعداد  0/56و  1/22مربوط به عام  LSدر رابطژة جهژانی
فرسایشاند .در شرایطی که جریان کمعمق فرو شود ،توان این
معادله بهترتيب به  0/9و  1/05تغييژر مژییابژد ( Moore et al,
 As .)1992در  GISاز روی نقشژژژههژژژای تجمژژژو جریژژژان 3بژژژا
درنظرگرفتن جهت جریان حاوژ از اعمژال الگژوریتم  D8قابژ
محاسبه است ( ß .)Lindsay, 2010زاویة شيب منطقه است کژه
به کمک نقشة شيب تهيه میشود و میتوان مقدار آن را بهدست
آورد .بر این اساس مژیتژوان گفژت ایژن شژاخ در واقژو آتژار
توپوگرافی را بژر هژدررفت خژاک و بژه عبژارت دیگژر پتانسژي
فرسایش را در هر نقطه از حوضه برآورد میکند .البته برآورد این
شاخ از فرسایش در مسير جریانهای اولی معقژول نيسژت و
باید از محاسبات حذف شود (.)Mitasova et al, 1996
در حالی که روح  MPSIACاز  9فژاکتور بژرای تخمژين
فرسایش و رسوب استفاده میکند ،با توجه به سژاختار رابطژة 5
می توان گفت مزیت بزرگ مدل ژئومورفولوژیکی ،نسبت به دیگر
روح های برآورد پتانسي فرسایش و رسوب ،سهولت محاسژبات
آن است که فقژط بژه کمژک یژک  DEMدر محژيط  GISقابژ
اجراست.
1.22

0.56

يافتهها و بحث
تعيين رسوب ورودي به رودخانه با استفاده از منحني سنجه

در مرحل ژة اول بژژين دبژژی رودخان ژة بژژاراجين و رسژژوب رابط ژة
رگرسيونی برقرار شد که نتيجه در شک  2میآید.
در روح حد وسط دستهها ،به دبیهای با احتمال رخژداد
1. Unit Stream Power
2. Sediment Transport Index
3. Flow Accumulation
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باال ارزح بيشتری داده شده و بر این اساس دبیهای جریژان بژا
یک نمو معين به تعدادی دسته تقسيم و برای دبی متوسژط هژر
دسته دبی رسوب متوسط اندازهگيریشدة همژان دسژته از روی
شک  2تعيين میشود ( .)Alizade, 2007با توجه به نتاید روح
حد وسط دستهها ،ميزان رسوب روزانة رودخانة باراجين  58تژن
برآورد شد.
نتايج اجراي مدل  MPSIACبراي برآورد رسوب حوضه

برای برآورد پارامترهای مژدل  MPSIACبژه اطالعژات اقليمژی،
پوشش گياهی ،و نقشههای زمينشناسژی و خژاکشناسژی نيژاز
است ( .)Feiznia, 1995با تهية این منابو و همچنين بازدیدهای
محلی گسترده ،به منظور برآورد بهتر عوام نهگانة مدل ،حوضة
باراجين به  14زیرحوضه تقسيم شد .محاسبات روح MPSIAC
برای هر یک از زیرحوضهها به طور مجزا انجام شژد و در نهایژت
ميزان رسوب برای ک حوضه بهدست آمژد .رسژوب برآوردشژده
توسط مدل عدد  1/807تن بر هکتار بر سال معادل  53/6تن بر
روز است کژه در مقایسژه بژا نتژاید آمژار ایسژتگاه هيژدرومتری
پذیرفتنی است .میتوان این اختالف را به فرسژایش رودخانژهای
نسبت داد که اووالً نمژی توانژد در محاسژبات  MPSIACدیژده
شود.
نتايج اجراي مدل ژئومورفولوژيک (استتفاده از شتاخص حمتل

رسوب )STI
پس از واردکردن الیة  DEMبه محيط  ،GISالیههای مورد نيژاز
شام جهت جریان ،تجمو جریان ،مساحت ویوه ،و شيب حوضه
تهيه و سپس از طریق رابطژة  STIالیژة شژاخ حمژ رسژوب
(شک  )3استخراج میشود .نقشهای که در شک  3میآید نقشة
پتانسي فرسایش در حوضة باراجين است.
همانطور که در شک  3آمده ،هر نقطژه از حوضژه دارای
یک مقدار عددی است که عمالً بيانکنندة درجة حساسژيت آن
نقطه به فرسایش اسژت .بژا جمژو ایژن مقژادیر عژددی ،ميژزان
حساسيت هر منطقه (در اینجا زیرحوضه) به فرسایش بژهدسژت
خواهد آمد.
با توجه به مقادیر بژهدسژتآمژده در مرحلژة قبژ  ،تحژت
عنوان حساسيت به فرسایش ،میتوان نسژبت بژه اولویژتبنژدی
حوضه ها از نظر حساسيت به فرسایش و توليد رسوب اقدام کرد.
در واقو در این حالت زیرحوضههایی کژه دارای مقژادیر بژاالتری
هستند نسبت به فرسایش منجر به توليد رسژوب حسژاسترنژد.
شک  4اولویتبندی حوضژة بژاراجين را از نظژر حساسژيت بژه
فرسایش نشان میدهد .در این شک حوضة با اولویت  1کمترین
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مشک و حوضة شژمارة  5بيشژترین حساسژيت را بژه فرسژایش
دارند .بررسی ميدانی بهعم آمده در حوضة باراجين تقریباً نتاید
بهدستآمده را تأیيد میکند .منطقة با اولویت  5در محژدودهای
قرار دارد که به سبب وجود دانشگاه آزاد اسالمی و دفاتر دانشگاه
بينالمللی امام خمينی بيشژترین تعژرو بژه پوشژش گيژاهی و
تغيير کاربری را داشته است .منطقة با اولویژت  4در نقطژهای از
حوضه قرار دارد که دنار فرسژایش خنژدقی شژدید اسژت .ایژن

منطقژه از خژژاکهژای سسژژت تشژژکي شژده و پوشژژش گيژژاهی
مناسبی ندارد و در عين حال شيب اراضی در این ناحيژه نسژبتاً
زیاد است .دو منطقة دارای اولویت  3آبراهههای فرعی متعژددی
دارد که آمادگی زمين را برای فرسایش سطحی نشان مژیدهژد.
ولی در مقایسژه بژا منطقژة دارای اولویژت  4از پوشژش گيژاهی
مناسبتری برخوردار است.

شکل  .2منحني سنجة دبيت رسوب رودخانة باراجين

شکل  .3نقشة پتانسيل فرسايش حوضة آبخيز باراجين
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شکل  .4اولويتبندي زيرحوضههاي باراجين در برابر فرسايش بر اساس مدل ژئومورفولوژيک

ارزيتتابي نتتتايج متتدل ژئومورفولوژيتتک بتتا استتتفاده از متتدل
MPSIAC

با اسژتفاده از نتژاید مژدل  MPSIACدر محاسژبة آورد رسژوبی
حوضة باراجين ،فرو بر آن است که میتوان از آن برای ارزیابی
نتاید مدل ژئومورفولژوژیکی در زون بنژدی منژاطق حسژاس بژه
فرسایش استفاده کرد .گفتنی اسژت روح  MPSIACفرسژایش
خندقی و رودخانهای را نيز در ميان عوامژ نژهگانژة خژود دارد؛
حژژال آنکژژه روح ژئومورفولژژوژیکی فقژژط بژژه عوام ژ منجژژر بژژه
فرسایش سطحی حوضژه مژیپژردازد .ولژی بژا توجژه بژه اینکژه
مهمترین عام فرسایش حوضهای در باراجين میتواند فرسایش
سطحی باشد ،نتاید این دو مژدل را مقایسژه مژیکنژيم .بژدیهی
است موفقيت روح ژئومورفولوژیکی در برآورد حساسيت حوضژه
به فرسایش ،با توجه به پارامترهای اندک استفادهشده و سژرعت
عم آن ،میتوانژد راهگشژای مطالعژات مرحلژة اول فرسژایش و
رسوب با هدف مدیریت حوضههژای آبریژز باشژد و از ایژن نظژر
بسيار درخور اهميت است .در روح  MPSIACاز فرسایش ویژوه
بر حسب تن در روز برای تعيين منژاطق حسژاس بژه فرسژایش
استفاده شد.
در شک  5اولویتبندی حوضة آبریز باراجين با اسژتفاه از
هژژر دو مژژدل  MPSIACو ژئومورفولژژوژیکی مالحظژژه مژژیشژژود.
همانطور که دیده میشود تطابق بسيار مناسبی ميژان دو روح
در تشخي اولویتهای  4و  5وجود دارد .بيشترین اختالفی که

ميان دو روح دیده میشود منطقة انتهایی حوضة باراجين است
که در آنجا بيش از هر نيز فرسایش رودخانژهای غالژب اسژت و
مطابق آنچه گفته شد روح ژئومورفولوژیک قادر بژه ارزیژابی آن
نيست .در مقاب  ،تناسب کلی و تغييرات اولویژتبنژدی در روح
ژئومورفولژژوژیکی بژژا مشژژاهدات عينژژی بيشژژتر منطبژژق اسژژت و
تغييژژرات در ایژژن مژژدل آهنژژگ بهتژژری دارد؛ مژژ الً در روح
 MPSIACدر وسط و کنار مناطق دارای اولویت  1و  2منطقهای
بژژا اولویژژت  5وجژژود دارد کژژه در روح ژئومورفولوژیژژک دیژژده
نمیشود که با واقعيتهای حوضه هم منطبق است.
هر دو روح  MPSIACو مژدل ژئومورفولژوژیکی دارای 5
اولویتاند که موقعيت آنها در شک  5میآید .مساحت منژاطق
دارای اولویتهای پندگانژه در هژر دو روح محاسژبه شژده و در
جدول  1میآید.
جدول  .1مساحت محدود به مناطق اولويتبنديشدة روشهاي  MPSIACو
ژئومورفولوژيکي

مساحت ()ha
نمرة اولویت

فرسایش ویوه
( MPSIACتن بر روز)

مدل ژئومورفولوژیک

1
2
3
4
5

17/3039
83/1868
302/3023
927/2060
527/817

29/1675
43/4233
83/3959
73/524
48/416
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همانطور که مالحظه میشود ،این نتژاید دقيقژاً بژر هژم
منطبق نيستند؛ م الً مساحت منطقژة دارای اولویژت  5در روح
 MPSIACدوبرابر روح ژئومورفولوژیکی بژهدسژت آمژده اسژت.
نکتة جالب توجه آن است کژه مجمژوع مسژاحت منژاطق دارای
اولویت  3به باال در دو روح تقریباً نزدیک به هم است .بر اساس
نتاید این مقایسه و بررسیهای وحرایی بهعم آمژده ،مژیتژوان
گفت مدل ژئومورفولوژیکی روشی مناسب جهت برآوردهای اوليه
در حوضه و اولویتبندی آن بژرای مژدیریت فرسژایش و رسژوب
است.
برداشژژژت اوليژژژة ایژژژن تحقيژژژق آن اسژژژت کژژژه روح
ژئومورفولوژیک با توجه به آنکژه از پارامترهژایی ماننژد مسژاحت
ویوة زهکشی و شيب زمين اسژتفاده مژیکنژد معژرف فرسژایش
سژژطحی حوضژژه اسژژت .بنژژابراین بژژا برخژژی پارامترهژژای مژژدل

 MPSIACرابطة نزدیکتری دارد و عمالً مژیتوانژد بژه ارزیژابی
اهميت پارامترهای مدل  MPSIACدر برآورد فرسایش حوضهای
کمک کند .در واقو میتوان به جای برقراری ارتباط بين عوامژ
نهگانة مدل  MPSIACبا مژدل ریاضژی ژئومورفولژوژیکی رابطژة
ميان نند پارامتر خاص را بررسی کرد .نتژاید نشژان مژیدهنژد
پارامترهژژای توپژژوگرافی و فرسژژایش سژژطحی مژژدل MPSIAC
میتواند ارتباطی معنادار با مدل ژئومورفولوژیک برقرار کند.
اگر از دادة پرتی که در شک  6آمده ورفنظر شود،
ضریب تعيين رابطة رگرسيونی ميان نتاید مدل ژئومورفولوژیکی
و دو عام فرسایش و توپوگرافی معادل  0/75بهدست خواهد
آمد .شک  7نشاندهندة نزدیکی ناحيهبندی حوضه از نظر
مجموع دو عام توپوگرافی و فرسایش سطحی  MPSIACو
حساسيت به فرسایش حاو از مدل ژئومورفولوژیکی است.

شکل  .5مقايسة اولويتبندي دو مدل ژئومورفولوژي و

MPSIAC

شکل  .6رابطة بين مجموع عوامل توپوگرافي و فرسايش سطحي  MPSIACو مدل ژئومورفولوژي

شکوهي و بهشتي :استفاده از يک مدل ژئومورفولوژيکي مبتني بر توان ...
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شکل  .7مقايسة مجموع عوامل توپوگرافي و فرسايش سطحي و نتيجة مدل ژئومورفولوژيکي در ناحيهبندي حوضه از نظر حساسيت به فرسايش

نتيجهگيري

در این پووهش عملکژرد یژک مژدل ژئومورفولژوژیکی در بژرآورد
حساسيت به فرسژایش منجژر بژه توليژد رسژوب رودخانژهای در
سطح حوضه معرفی و ارزیابی شد .مدل مزبژور فقژط بژر اسژاس
پارامترهای شيب حوضه و مساحت ویوة زهکشی عم میکند و
محاسبات اشارهشده را در محيط  GISانجام میدهد .این مدل با
استفاده از نقشههای شبکهبندیشده برای تأمين اطالعات مژورد
نياز خود فقط متکی بر اسژتفاده از نقشژههژای رقژومی ارتفژاعی
( )DEMاست و از این لحاظ مزیتهژای ویژوهای در مقایسژه بژا
سایر مدلهای ریاضی موجود دارد .برای وحتسژنجی عملکژرد
مدل ژئومرفولوژیکی از یک مدل شناختهشده ،یعنی ،MPSIAC
استفاده شد .با تأمين اطالعات مورد نياز برای عوام نهگانة مدل
مزبور در محيط  ،GISبرای برآورد بار رسوبی حاو از فرسایش
حوضة مورد مطالعه اقدام شد .برای واسنجی مژدل  MPSIACاز
آمار ایستگاه هيژدرومتری موجژود در انتهژای حوضژة مطالعژاتی
استفاده شد .از مقایسژة نتژاید حاوژ از  MPSIACو متوسژط

رسوب روزانه که از طریق روح وسط دستهها محاسبه شد برای
واسنجی این مدل استفاده شد .در این تحقيق نشان داده شد که
میتوان با استفاده از نتاید مژدل ژئومورفولژوژیکی حوضژه را بژر
حسب حساسيت به فرسایش و اولویتگذاری اوليه برای حفاظت
ناحيهبندی کرد .بررسی مناطق حساس بژه فرسژایش حاوژ از
اعمژژژال مژژژدل  MPSIACتطژژژابق خژژژوبی بژژژا نتژژژاید مژژژدل
ژئومورفولوژیکی نشان داد .در همژين ارتبژاط بژا توجژه بژه نژوع
پارامترهژژای اسژژتفادهشژژده در مژژدل ژئومورفولژژوژیکی و یژژافتن
محدودیتهای احتمالی کاربرد این مدل بين پارامترهای مختل
 MPSIACو نتاید مدل مزبژور رابطژة رگرسژيونی بررسژی شژد.
نتاید نشان داد بيشترین همبستگی ميان مژدل مزبژور و عوامژ
نهگانة  MPSIACدر مورد مجموع عوام توپوگرافی و فرسژایش
سطحی دیده میشود .این امر گویای آن است که از مدل مزبژور
نمیتوان در مناطقی که دارای فرسایش خنژدقی یژا رودخانژهای
گسترده هستند استفاده کرد.
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