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چكيده
برآورد رسوبدهی حوضههاي كوچک در برنامههاي آبخیزداري ضروري است ،ولی تقریبا تمام آنها فاقد ایستگاه
رسوبسنجی میباشند .در این پژوهش با هدف تعیین حدود رسوبدهی ویژه اینگونه آبخیزها و ارائه مدل رگرسیونی
برآورد رسوبدهی ساالنه در استان آذربایجانغربی ،میزان رسوب كل تولید شده از  92آبخیز كوچک از طریق
رسوبسنجی مخازن در پشت سدهاي رسوبگیر اندازهگیري شد .آبخیزها با وسعت  93تا  1944هكتار و با شرط
سرریز نشدن رسوب در آخرین سد رسوبگیر در هر آبخیز و تنوع از نظر لیتولوژي ،كاربري اراضی و اقلیمی انتخاب
شدند .رسوبدهی ویژه ،تفاوت یکصد برابري بین دو حد  4/19تا  19مترمكعب در هكتار در سال را در این حوضهها
نشان داد .ولی متوسط وزنی رسوبدهی نسبتا پایینی معادل  1/9مترمكعب در هكتار در سال براي كل حوضهها
بهدست آمد .مطالعه رابطه بین رسوبدهی ساالنه و ویژگیهاي آبخیزهاي مورد مطالعه از طریق ماتریس همبستگی
نشان داد كه رسوبدهی بهطور معنیداري از عوامل فرسایشپذیري زمینشناسی ،وسعت آبخیز ،حجم بارش و كاربري
تاثیر میپذیرد .براساس مقایسه مقادیر برآوردي و مشاهدهاي از میان مدلهاي رگرسیونی كه توسعه داده شد؛ رابطهاي
با شركت متغیرهاي مستقل مساحت و فرسایشپذیري زمینشناسی با ضریب تعیین باال ( )R2=4/933انتخاب شد.
واژههاي كليدي :حوزههاي كوچک ،رسوب ویژه ،رسوبسنجی مخازن ،كاربري اراضی ،همبستگی
مقدمه
فرسایش موجب از بین رفتن خاك حاصلخیز سطحی ،انباشت رسوبات در مخازن سدها و كاهش كارآیی نهرهاي
آبیاري و سایر سازههاي هیدرولیكی شده و خسارت جبران ناپذیر اقتصادي وارد میآورد .آگاهی از میزان تولید رسوب
آبخیزها و بررسی رسوبدهی رودخانهها در شناسایی مناطق بحرانی به ما كمک میكند .در اكثر ایستگاههاي
رسوبسنجی معموال دادههاي مشاهداتی به اندازهگیري در جریانهاي پایه محدود هستند .این نوع دادهها ،نمیتوانند
معرف مقدار رسوب آبخیز كه عمدتا در هنگام جریانهاي سیالبی و باال منتقل میشوند؛ باشند (عربخدري.)1934 ،
براي برآورد رسوب در مناطق فاقد ایستگاه به ناچار از مدلها استفاده میشود .اصوال برآورد نرخ فرسایش و رسوبدهی
براي حوضههاي بدون ایستگاه در مقایسه با برآورد دبی جریان چندین برابر سختتر ارزیابی شده است ( De Boerو
همكاران .)9449 ،مدلهاي فرآیندي نیاز به داده هاي زیادي دارند كه كمتر در دسترس است .كاربرد مدلهاي تجربی
در مكانهاي دیگري كه از نظر شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و مدیریتی تفاوت دارند؛ بدون واسنجی توصیه نمیشود.
رسوبسنجی مخازن بندها روشی مناسب و عملی براي آگاهی از محدوده رسوبدهی آبخیزهاي كوچک و ایجاد
اطالعات پایه مورد نیاز براي واسنجی مدلهاي تجربی و حتی توسعه مدلهاي جدید است .پژوهشهاي متعددي در
این زمینه بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک انجام شده است كه نتایج تعدادي از آنها از جنبههاي گوناگون مرور
میشود .نوع مخازن انتخابی از مطالعهاي به مطالعه دیگر بهویژه از نظر امكان عبور رسوب تفاوت دارد .هاشمی و
عربخدري ( ) 1993رسوبات نهشته شده در مخزن نه بند خاكی در استان سمنان با بارش حدود  944میلیمتر را كه
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براساس شواهد هیچگونه رسوبی از آنها سرریز نكرده بود؛ حجمسنجی كردند .حجم زیاد مخزن در مقایسه با پتانسیل
تولید رواناب آبخیز باالدست ،دلیل عدم سرریز گزارش شده است Mahmoudzadeh .و همكاران ( )9449نیز مقدار
رسوبدهی ویژه متوسط  19حوضه كوچک در نیوساوتولز استرالیا كه هر یک داراي بندي در انتها بود؛ اندازهگیري
كردند .با این تفاوت كه بهدلیل بارش ساالنه حدود  044میلیمتري منطقه و كوچک بودن مخزن بندها ( 42تا 2939
مترمكعب) وقوع سرریز و خارج شدن بخشی از رسوب حتمی بود .به این خاطر در محاسبه كل رسوب ،ضریب
تلهاندازي لحاظ شد .در مقابل Martin-Rosales ،و همكاران ( )9449رسوبات  09سد سنگ و سیمان 93 ،سد
گابیونی و شش سد بتونی را در منطقهاي نیمهخشک با اقلیم مدیترانهاي در جنوب اسپانیا اندازهگیري كردهاند .ارتفاع
بندها بین سه تا  14متر و طول بلندترین سد  42متر گزارش شده است .حداقل و حداكثر رسوبدهی حوضه بندها در
این منطقه از حدود صفر تا  9144مترمكعب در كیلومتر مربع در سال تفاوت داشت .با توجه به احتمال عبور و یا
سرریز رسوبات ریزدانه بهویژه از سدهاي گابیونی ،رسوبات  140فقره سد اصالحی در  11آبخیز بزرگتر تجمیع شد.
بهطوريكه در برخی از حوضهها تا  94سد در مسیرآبراههها ،به طور مشترك انبارش رسوبات را به عهده داشتند .با این
همه ،محققین اذعان داشتند كه بخشی از رسوبات بهویژه نوع معلق از سدها عبور كرده است.
از دیدگاه عمر سدهاي انتخابی در پژوهشهاي مرتبط با برآورد رسوبدهی آبخیزهاي كوچک ،تفاوتهایی مالحظه
میشود .در آبخیزهاي آزمایشی  Walnut Gulchواقع در جنوب ایالت آریزوناي ایاالت متحده آمریكا)9441( Nichols ،
متوسط درازمدت ( 94تا  40سال) رسوبدهی ساالنه هشت زیرحوزه را با رسوبسنجی مخازنی كه با هدف جمعآوري
آب شرب دام احداث شده بود ،مشخص كرد .در پژوهش  Mahmoudzadehو همكاران ( )9449كه با هدف بررسی
رابطه نوع كاربري و نرخ تولید رسوب و بررسی كارایی سه مدل متداول برآورد فرسایش در نیوساوت ولز استرالیا انجام
گرفت؛ عمر سدها بین چهار تا  91سال بود .در مطالعه هاشمی و عربخدري ( )1993نیز كه با هدف ارزیابی كارایی
یک مدل برآورد رسوبدهی انجام گرفت ،عمر سدها در تمام موارد  14سال بود .بدیهی است عمر هر چه بیشتر سازه،
متضمن رسیدن به میانگین طوالنی مدتتر و واقعیتر میباشد.
از نظر نوع عوامل موثر بر رسوبدهی حوضهها ،بررسیهاي انجام شده در مناطق مختلف تفاوتهایی را نشان
میدهد Martin-Rosales .و همكاران ( )9449در شرایط اقلیم مدیترانهاي جنوب اسپانیا سه عامل مساحت آبخیز،
زمینشناسی و كاربري را بر رسوبدهی موثر دانستهاند )9441( Nichols .با تحلیل رگرسیونی نشان داد كه حجم
رواناب و نسبت مساحت حوزه به طول آبراهه اصلی ،تغییرات رسوبدهی را از حوضهاي به حوضه دیگر كنترل میكند.
 Bellinو همكاران ( )9411مالحظه كردند كه  10درصد از تغییرات رسوبدهی ویژه ،تابعی از مساحت آبخیز،
ویژگی هاي خاك ،پوشش زمین ،شیب متوسط حوزه و بارش ساالنه میباشد Mahmoudzadeh .و همكاران ( ،)9449با
توجه به اختالف مقدار رسوبدهی ویژه متوسط حوضههاي كشاورزي ،مرتعی و جنگلی (از حدود یک تا سه تن در
هكتار در سال) ،نقش كاربري در تولید رسوب را بسیار مهم ذكر كردهاند Kouhpeima .و همكاران ( )9414با
رسوبسنجی دو بند در استان سمنان و تجزیه نمونههاي خاك سطحی انواع سازندهاي زمینشناسی موجود در آبخیز
باالدست ،به روش انگشتنگاري ثابت كردند كه رسوبدهی سازندها از زیر یک تا بیش از  14تن در هكتار در سال
تفاوت بوده (با اختالف بیش از  14برابر) و عامل تعیین كننده در اختالف بین تولید رسوب این دو حوضه است.
اقدامات آبخیزداري از قبیل سازههاي رسوبگیر در سطح استان آذربایجان غربی در دهههاي اخیر صورت گرفته و
برنامههاي گستردهاي براي سالهاي آینده وجود دارد .اغلب سرشاخهها و مسیلها كه در برنامههاي آبخیزداري مورد
نظر هستند؛ فاقد ایستگاه اندازهگیري رسوب میباشند .این پژوهش ،با هدف تعیین محدوده رسوبدهی ویژه آبخیزهاي
كوچک در استان بر اساس رسوبسنجی بندها و ارائه مدلهاي تجربی برآورد مقدار تولید رسوب ساالنه انجام گرفت.
مواد و روشها
روش پژوهش :در این پژوهش  92آبخیز كوچک در سطح استان آذربایجانغربی كه داراي سد رسوبگیر بودند؛
انتخاب شد (شكل  .)1با دیدگاه پوشش طیف گستردهتري از حوزهها از نظر كاربري ،اقلیم ،لیتولوژي و توپوگرافی،
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حداقل سن سدها ،چهار سال در نظر گرفته شد .تنوع در مساحت حوضهها ( 93تا  1914هكتار) و پراكنش آن در هر
سه قسمت شمالی ،مركزي و جنوبی استان به عنوان دو ویژگی مثبت قابل طرح هستند .در آبراهههاي تمام این
حوضهها ،تركیبی از سازههاي رسوبگیر از قبیل بندهاي بتونی ،سنگ و مالت ،گابیونی ،خشكهچین و چپري در قالب
برنامههاي آبخیزداري احداث شده بودند .در مجموع رسوبات مخزن  921بند در قالب این پژوهش حجمسنجی شد.
تعد اد سدهاي اصالحی در آبخیزهاي مورد مطالعه از حداقل سه در حوزه سیلوه تا حداكثر  91در حوضه گردنه قوشچی
تفاوت داشت كه به صورت متوالی در روي آبراهه اصلی و حتی سرشاخهها ساخته شده بودند .در تمام موارد یا رسوبی
در پایینترین بند (محل خروجی) كه معموال از نوع بتونی و یا سنگ و مالت بودند؛ مشاهده نشد و یا رسوب آنقدر كم
بود كه اطمینان كافی از خارج نشدن رسوب حاصل شد.

شكل  -1موقعیت حوضههاي منتخب در سطح استان آذربایجان غربی

رسوب انباشته شده در پشت سدهاي رسوبگیر ،مساحی و حجمسنجی شد .به این منظور عالوهبر اقدامات
نقشهبرداري ،پروفیلهایی نیز براي تعیین عمق رسوبات در محلهاي از پیش تعیین شده حفر شد .در نهایت حجم كل
رسوب هر سازه به مترمكعب محاسبه شد .در مرحله بعد ،متناسب با سن سازه و مساحت آبخیز ،میانگین رسوبدهی
كل ساالنه (مترمكعب بر سال) و میانگین رسوبدهی ویژه ساالنه (مترمكعب بر هكتار بر سال) بهدست آمد .بهمنظور
توسعه مدل برآورد رسوبدهی ساالنه 19 ،پارامتر موثر بر فرسایش و تولید رسوب در چهار دسته كلی فیزیوگرافی،
زمینشناسی ،پوشش گیاهی و هواشناسی كه از نقشههاي موجود و یا بهروش پیمایش صحرایی قابل وصول بودند به
عنوان متغیرهاي مستقل اندازهگیري شدند.
نوع سازند زمینشناسی و واحدهاي لیتولوژي تشكیل دهنده و مساحت آنها در هر حوضه ،با استفاده از نقشههاي
زمینشناسی و پیمایش صحرایی تعیین شد .با كوچکتر شدن سطح آبخیز ،ضرورت تكیه بیشتر به پیمایش صحرایی
احساس شد؛ چه نقشه هاي رسمی موجود به دلیل مقیاس كوچک فاقد صحت و دقت كافی براي استخراج داده بودند.
در حوضههاي خیلی كوچک طبیعتا تنوعی در سازند زمینشناسی دیده نمیشد و فقط تشخیص نوع واحدهاي
لیتولوژي كه در آن آبخیز برونزد داشت؛ مورد توجه قرار گرفت .در حوضههایی كه امكان تفكیک واحدهاي لیتولوژي
مختلف فراهم نشد؛ انواع واحدها بهترتیب اهمیت نوشته شد (جدول  .)1حساسیت هر یک از واحدهاي لیتولوژي
براساس راهنماي ارائه شده توسط فیضنیا ( )1904بین صفر تا  14تعیین شد .در نهایت ،امتیاز وزنی حساسیت
سنگ ها به فرسایش متناسب با درصد گسترش هریک محاسبه شد .انواع كاربري و مساحت تقریبی هر یک با استفاده
از تصاویر ماهوارهاي و پیمایش صحرایی تخمین زده شد (جدول  .)1در ادامه امتیاز یک براي جنگل ،دو براي مرتع و
سه براي دیم در نظر گرفته شد و متناسب با درصد مساحت تقریبی هر كاربري ،امتیاز وزنی محاسبه شد .این روش
امتیازدهی براي تبدیل متغیرهاي اسمی به كمی معمول است ( Verstraetenو همكاران.)9449 ،
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جدول  -1انواع واحدهاي لیتولوژي و كاربريها به تفكیک حوضهها (بهترتیب سهم در مساحت)
ردیف

نام حوضه

انواع لیتولوژي *

نوع كاربري

1
9
9
4
2
1
0
9
3
14
11
19
19
14
12
11
10
19
13
94
91
99
99
94
92

خري
امام كندي
غرب قره آغاج
شمال قره آغاج
خلیان
تاریمیش
فیشل قره قوین
جنوب زاویه باال
شمال زاویه باال
غرب ریحانلو
جنوب ریحانلو
گردنه قوشچی
گوله گوله ()1
گوله گوله ()9
آلوچه لوي ()1
آلوچه لوي ()9
نرسیده به آلوچه لو
ربط
اشترمل
قالت منگور
سیلوه
كولیج
حلبی
قاضی ()1
قاضی ()9

ماسهسنگ؛ كنگلومرا با تناوب مارن وشیل
شیل؛ آهک
تناوبی از كنگلومرا ،ماسه سنگ ،مارن و شیل؛ كنگلومراي ائوسن
تناوبی از كنگلومرا ،ماسه سنگ ،مارن وشیل؛ كنگلومراي ائوسن
ماسهسنگ،كنگلومرا ،شیل؛ كنگلومراي ائوسن؛ آهک اولیگو میوسن
مخلوط افیولیتی
شیل تریاس؛ آهک تریاس
آمیزه رنگی
آمیزه رنگی
مارن سبز و ماسهسنگ؛ سنگ آهک و كنگلومرا
مارن سبز و ماسهسنگ
كمپلكس آتشفشانی؛ دیوریت وگرانودیوریت
كلی استون ،سنگ آهک ماسهاي و كنگلومرا
كلی استون ،سنگ آهک ماسهاي و كنگلومرا
مارن سبز و مارن ماسهاي
مارن سبز و مارن ماسهاي
تناوب مارن ،كنگلومرا و مارن سبز ماسهاي؛ مارن ماسهاي
فیلیت؛ آهک پرمین
فیلیت؛ مرمر
هورنفلس؛ گرانیت
سنگ آهک كرتاسه
آمفیبولیت؛ آهک پرمین
سنگ آهک ،سنگ آهک دولومیتی،كمی دولومیت ،عدسی هاي التریتی؛ گرانیت
شیل با میان الیههاي ولكانیكی
شیل با میان الیههاي ولكانیكی

مرتع و دیم
مرتع
دیم و بهندرت مرتع
مرتع و دیم
مرتع و دیم
مرتع
مرتع و دیم
مرتع
مرتع و دیم
دیم و بعضا مرتع
دیم و بهندرت مرتع
مرتع و دیم
مرتع
مرتع و دیم
مرتع و دیم
مرتع و دیم
اغلب مرتع
مرتع و دیم
جنگل
مرتع و دیم
مرتع
مرتع و دیم
مرتع و دیم
مرتع و بعضا دیم
دیم و بهندرت مرتع

* واحدهاي سنگشناسی مجزا با عالمت (؛) و واحدهاي مخلوط با عالمت ( )،تفكیک شدهاند.

براي تعیین متغیرهاي فیزیوگرافی از نقشههاي توپوگرافی  1:92444سازمان نقشهبرداري استفاده شد .ابتدا مرز 92
حوضه روي نقشههاي توپوگرافی مذكور در محیط  GISپیاده شد .در هر حوضه ،متغیرهایی مشتمل بر مساحت،
محیط ،قطر یا بلندترین طول ،ارتفاع حداكثر ،ارتفاع خروجی ،ارتفاع متوسط و شیب متوسط سطح حوضه اندازهگیري
شد .همچنین طول و شیب آبراههاصلی و تراكم زهكشی نیز تعیین شد .بارش متوسط ساالنه نیز براساس روابط ارتفاع و
بارش (جاماب )1909 ،و با اتكا به خطوط تراز نقشههاي  1:92444بهدست آمد .پس از استخراج كلیه دادههاي مورد
نظر ،نرمال بودن توزیع هر یک با استفاده از آزمونهاي متداول در محیط  SPSSبررسی و در صورت عدم انطباق ،با
لگاریتمگیري اصالح شد .پس از اطمینان از توزیع نرمال دادهها ،رابطه بین متغیرها با استفاده از ماتریس همبستگی
بررسی شد .با شناسایی عواملی كه بر رسوبدهی موثر بوده و در عین حال با سایر پارامترهاي مستقل همبستگی كمتر
از  2درصد داشتند؛ با استفاده از روش رگرسیون گام به گام ،مدل ریاضی برآورد رسوبدهی استخراج شد.
نتايج و بحث
تعدادي از مشخصات آبخیزهاي منتخب و مقادیر رسوبدهی اندازهگیري شده در جدول  9مالحظه میشود.
كمترین و بیشترین مقادیر رسوبدهی ویژه بهترتیب  4/19و  11/33با میانه  4/39و میانگین حسابی  9/11مترمكعب
در سال در هكتار است .همپوشانی نداشتن مساحت  92آبخیز اصلی این فرصت را به وجود آورد كه متوسط رسوبدهی
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ویژه كل آبخیزها از تقسیم مجموع میانگین ساالنه حجم رسوب نهشته شده در مخزن  921بند به كل مساحت 92
حوضه معادل  1/91مترمكعب در هكتار در سال محاسبه شود .نزدیکتر بودن این عدد به میانه نسبت به میانگین،
موید نرمال نبودن توزیع آماري دادههاي رسوبسنجی است .بهعبارتدیگر در شرایطی كه امكان متوسطگیري واقعی از
رسوبدهی یک منطقه وجود ندارد؛ استفاده از میانه رسوبسنجیهاي موجود بر میانگین حسابی اولویت دارد.
 )1339( Boardmanنیز استفاده از میانه را توصیه كرده است .در شرایط آبخیزهاي رسوبسنجی شده آذربایجانغربی
در مطالعه حاضر میتوان نتیجه گرفت كه استفاده از میانه تا حدي سبب كمبرآوردي بشود .با فرض وزن مخصوص 1/4
تن بر متر مكعب براي رسوبات ،میانه رسوبدهی ویژه معادل  1/9تن در هكتار قابل محاسبه است .عدد رسوبدهی
برآورد شده مشت مل بر دو نوع بار كف و معلق است .مقایسه این رقم با میانه رسوبدهی معلق  94ایستگاه هیدرومتري
حوزه آبخیز دریاچه ارومیه یعنی  1/3تن در هكتار (عربخدري و همكاران ،)1999 ،حاكی از باالتر بودن نرخ
رسوبدهی در حوزههاي بزرگتر در مقایسه با سرشاخهها است .مقدار كم رسوبدهی در حوزههاي مناطق نیمهخشک
اسپانیا نیز گزارش شده است ( Sougnezو همكاران.)9414 ،
با بررسی ماتریس همبستگی ،میزان همبستگی بین ویژگیهاي مستقل آبخیزها و رسووبدهوی متوسوط سواالنه و
همینطور همبستگیهاي داخلی آنها مشخص شد .فاكتور لگاریتم فرسایشپوذیري سونگهوا در سوطح یوک درصود و
لگاریتم عامل مساحت در سطح پنج درصد همبستگی معنیداري با لگاریتم رسوبدهوی متوسوط سواالنه نشوان دادنود.
چند عامل تركیبی نیز ساخته شد كه از میان آنها ،رابطه لگاریتم حاصلضرب فرسایشپذیري سنگ در امتیاز كواربري
در سطح یک درصد و لگاریتم حجم بارش ساالنه (حاصل ضرب مسواحت در ارتفواع بوارش سواالنه) و تووان دوم و سووم
كاربري در سطح پنج درصد با لگاریتم رسوبدهی متوسط ساالنه معنیدار بودند .همه فاكتورهواي فووق اثور مثبوت بور
رسوبدهی متوسط ساالنه داشتد.
با توجه به همبستگی متغیرهاي مساحت و حجم بارش ساالنه با یكدیگر ،در هر مدلسازي فقط به یكی از آنها
اجازه ورود داده شد .چه شركت همزمان آنها در یک مدل ،ناقض استقالل متغیرهاي مستقل است .سایر متغیرهایی
كه فاقد همبستگی معنیدار با رسوبدهی بودند نیز در مدلسازي مورد توجه قرار گرفتند .زیرا در برخی از شرایط اثر
متقابل بین آنها ممكن است بر متغیر وابسته معنیدار باشد .نهایتا چند مدل رگرسیونی براي برآورد رسوبدهی ساالنه
توسعه داده شد .مدلی با حضور عامل فرسایشپذیري زمینشناسی و مساحت آبخیز ،باالترین ضریب تعیین
( )R2=0.756را نشان داد (رابطه .)1
()1
LogQs  1.640  0.745  LogA   3.099  LogG 
كه در آن Q s ،رسوب ساالنه به مترمكعب A ،مساحت آبخیز به هكتار و  Gامتیاز فرسایشپذیري زمینشناسی
میباشد.
در مدل هاي دیگر ،عواملی نظیر حجم بارش و كاربري نیز حضور پیدا كردند؛ ولی بهدلیل ضریب تعیین كمتر
( )R2≤0.671و اشتباه استاندارد بیشتر ،مورد قبول قرار نگرفتند .مقایسه مقادیر برآوردي با رابطه ( )1و مشاهدهاي
نشان داد كه به غیر از حوضه قالتمنگور كه بیشبرآوردي بالغ بر  244درصد را نشان میدهد؛ درصد خطا اكثرا در
محدوده یک برابر بیشبرآورد و كمبرآورد قرار دارد .در این آبخیز دوره رسوبسنجی فقط چهار سال است و احتمال
متفاوت بودن آن با میانگین درازمدت وجود دارد .بنابراین ،با حذف این آبخیز ،رابطه ( )9براي  94ایستگاه باقیمانده
توسعه داده شد .در این رابطه كه ضریب تعیین باالتري ( )R2=0.899نیز دارد؛ همان دو فاكتور مساحت و زمینشناسی
ولی با ضرایبی متفاوت حضور دارند .خطاي این مدل در محدوده  -29تا  143درصد قرار دارد.
()9
LogQs  2.342  0.894(log A )  3.667  log G 
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جدول  -2برخی مشخصات آبخیزهاي انتخابی و نتایج رسوبسنجی بندها

جلد  ،4شماره 1931 ،4

نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز
بررسی سوابق حاكی از اهمیت دو متغیر مساحت و فرسایشپذیري در توسعه مدلهاي برآورد رسوبدهی در
مناطق دیگر نیز است .در این ارتباط میتوان به ورود عامل مساحت به مدل در پژوهشهاي عربخدري و زرگر
( )1904و عربخدري و همكاران ( )1999و ورود عامل فرسایشپذیري زمینشناسی به مدل در پژوهشهاي
 ،)1330( Mahmoudzadehهمتی و همكاران ( ،)1991عربخدري و همكاران ( )1999و حكیمخانی ( )1900اشاره
داشت.
بررسی برآوردهاي بهدست آمده با هر دو رابطه حاكی از آن است كه به غیر از تعدادي استثناء ،بخش عمده
كمبرآوردها در رسوبدهیهاي باال و بیشبرآوردها در رسوبدهیهاي پایین رخ میدهد .شكل  ،9منحنیهاي برازش
داده شده براي برآوردهاي دو مدل به ازاي مقادیر مشاهدهاي را در مقایسه با خط یک به یک نشان میدهد .این
منحنیها نیز موید نتیجهگیري قبلی است .در آبخیزهایی با رسوب ساالنه باال ،بهترین خط برازش داده شده براي هر
دو مدل در زیر خط یک به یک قرار دارد .بهعبارتدیگر ،ارقام رسوب برآوردشده از مدلها كمتر از مقادیر اندازهگیري
شده هستند .در مقابل ،در مقادیر رسوبدهی كم ساالنه ،منحنیهاي برازش یافته باالتر از خط یک به یک میباشند كه
به مفهوم بیشبرآوردي مدلها در آبخیزهایی با رسوبدهی پایین است .بهرغم وجود خطا در برآوردهاي هر دو مدل ،در
سرجمع ،برآوردهاي مدل دوم بهتر از اولی است.

شكل  -2رابطه مقادیر برآورد شده از مدلها به ازا مقادیر مشاهدهاي

احتمال یک برابر خطا در برآوردهاي مدل منتخب رگرسیونی نباید به مفهوم ضعف شدید مدل ارزیابی شود .خطا
در برآورد مدلهاي فرسایش و رسوب در پژوهشهاي دیگر نیز به كرات مشاهده شده است .مثال برآوردهاي مدل
 MPSIACدر دو آبخیز از نه آبخیز مورد مطالعه در استان سمنان (هاشمی و عربخدري )1993 ،شش و  94برابر
مقدار مشاهدهاي بهدست آمد Toy .و همكاران ( )9449برازش ضعیف مدل به دادههاي تجربی را گاها نشانه خطاي
دادهها و نه خطاي مدل میدانند .بهعبارتدیگر نمیتوان از مدل انتظار داشت كه بتواند برآوردي بهتر از تغییرات
تصادفی یا طبیعی موجود در دادههاي مشاهداتی انجام بدهد .بنا به گزارش  Toyو همكاران ( )9449اختالف تلفات
خاك اندازهگیري شده از پالتهایی یكسان با نرخ فرسایش حدود  94تن در هكتار در سال 94 ،درصد و براي نرخ
فرسایش حدود زیر یک تن در هكتار در سال ،اختالف تا  444درصد بوده است .در صورت افزایش طول دوره آماري از
رسوبسنجی ،انتظار میرود كه خطاها كمتر و كمتر شود .مثال  )9441( Nicholsمتوسط طوالنی مدت ( 40ساله)
رسوبدهی یک آبخیز  49/9هكتاري را  9تن در هكتار در سال و متوسط یک دوره 14ساله از همین مدت را  1/9تن
در هك تار در سال گزارش كرده است كه نشان از تغییرات شدید رسوبدهی در طول زمان را دارد .بنابراین بهنظر
میرسد كه برآوردهاي بهدست آمده از مدلهاي تحلیل منطقهاي رسوب در شرایطی كه دادههاي كوتاهمدت از
حوضهها وجود دارد میتواند به واقعیت درازمدت نزدیکتر باشد.
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در این پژوهش از طریق رسوبسنجی مخازن ،رسوبدهی ویژه و ساالنه  92آبخیز كوچک در استان آذربایجانغربی
تعیین شد .متوسط رسوبدهی ویژه این حوزهها  1/9مترمكعب بر هكتار بهدست آمد .با اینهمه ،مقادیر باالتر تا حد
 19مترمكعب در هكتار در سال نیز در برخی آبخیزهاي واجد سنگهاي فرسایشپذیر و كاربري دیم مشاهده شد .عدد
 1/9مترمكعب بر هكتار در سال میتواند بهعنوان میانگین رسوبدهی ویژه سرشاخهها در این استان مورد استفاده قرار
گیرد .با ایجاد رابطه بین رسوبدهی ساالنه و ویژگیهاي حوضهها ،در نهایت مدلی جهت برآورد رسوب در آبخیزهاي
فاقد آمار با شركت متغیرهاي مساحت و لیتولوژي توسعه یافت .مدل ارائه شده در این بررسی براي برآورد رسوبدهی
حوضههاي كوچک در قالب مطالعات آبخیزداري پیشنهاد میشود .به طور قطع استفاده از این مدل محدود به
حوضههایی با اندازه مساحت و نوع زمینشناسی بهكار رفته در جداول  1و  9است .براي ارائه مدلهاي با دقت باالتر
پیشنهاد میشود از دادههایی با دوره آماري طوالنیتر استفاده شود .در این ارتباط ،برنامهریزي براي پایش ساالنه
رسوب بالفاصله بعد از اتمام عملیات احداث سازههاي كنترل رسوب توصیه میشود.
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Abstract
Sediment yield estimation for small basins is essential in watershed management
planning projects. However, almost all of these basins are ungauged. In this study, in
order to determine a range for specific sediment yield and to develop a regression model
for estimating annual sediment yield, sedimentation behind small dams within 25 basins
in Western Azerbaijan province, were measured. The selected basins with an area
ranged 29 to 1200 ha, cover a range of lithology, land uses and climates and all of the
sediments had been trapped behind the check dams. The specific sediment yields
showed a two digit differences ranged 0.12 and 12 m3ha1 yr 1 . However, the weighted
average of specific sediment yield for all basins was calculated a low value of 1.3
m3ha1 yr 1 . Study of relationship between annual sediment yield and 18 characteristics
of watersheds using correlation matrix showed that the sediment yield is significantly
affected by geologic erodibility, basin area and land use factors. From several regression
models which were developed, an equation including two independent variables,
geologic erodibility and basin area, with a high determination coefficient (R2=0.899)
was chosen.
Key words: Land use, Regression, Reservoir sediment survey, Small watersheds,
Specific sediment yield
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