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چکیده
این تحقیق در حوزه آبخیز سد لتیان بهمنظور تعیین ارتباط بین زمینلغزشها و افزایش بار رسووبي رودخانوه جواجرود
انجام شده است .میزان رسوبدهي شش زیرحوزه آبخیز باالدست سد لتیان به دو روش برآوردی و مشاهدهای محاسوبه
شد .به کمک تصواویر مواهوارهای  ETM+و  ،Google Earthموقعیوت مکواني بویش از  654لغوزش بوهوقوو پیوسوته
شناسایي و به نقشه درآمد .با مقایسه دادههای رسوب مشاهدهای با دادههای برآورد مود  MPSIACدر دو زیرحوضوه
لواسانات و کند -افجه مشخص شد که حوضه لواسانات کمتر از حوضه کند– افجه تووان رسووبزایي دارد ،ولوي بوا ایون
وجود ،میزان رسوب مشاهدهای حوضه لواسانات بر اساس تن در سا حدود دو برابر حوضه کند-افجوه اسوت و ایون در
حالي است که مساحت لغزش در لواسانات  6/8و در کند– افجه  4/7مساحت کل حوضه است .بر اسواس رسووبدهوي
برآوردی به کمک مد  ،MPSIACمتوسط وزني تولید رسوب ویژه دو زیر حوضه کند– افجه با درصد مسواحت لغوزش
 4/7درصد و گرمابدر با درصد مساحت لغزش  2/0درصد بهترتیب برابر بوا  987/42و  096/99مترمکعوب بور کیلوومتر
مربع در سا است که بدین مفهوم است که با افزایش درصد نسبي مساحت زمینلغزش ها از  4/7به  2/0درصد ،حدود
 66/5درصد رسوبدهي ویژه حوضه زیادتر شوده اسوت .بور اسواس تحلیول دادههوای ایسوتهاه هیودرومتری رودک در
خروجي حوضه جاجرود ،متوسط دبوي رسووب رودخانوه جواجرود در نوه ماهوه او سوا  6989و قبول از رخودادهای
زمینلغزشي ناحیه حاجيآباد  1/67تن بر روز بوده که در نه ماهه بعد از زمینلغزش به متوسط  61/9تن بر روز افزایش

یافته است .این مقدار معاد  674درصد افزایش بار رسوبي رودخانه در نه ماهه بعد از رخدادهای موذکور اسوت .نکتوه
جالب توجه این است که این افزایش در حالي است که در این دوره حدود  94درصد حجم جریان کاهش داشته است و
این به مفهوم آن است که افزایش بار رسوبي نه تنها ناشي از افزایش دبي جریان نبوده بلکه کواهش  94درصودی دبوي
جریان ميتوانسته در کاهش بار رسوبي نیز تاثیرگذار بوده باشد ،بنوابراین بوا در نظور گورفتن مسواحت  24/05هکتوار
زمینلغزشهای فوقالذکر ،هر هکتار زمینلغزش ،موجب افزایش بیش از هشت درصد بار رسوبي رودخانه شده است.
واژههای کلیدی :تصاویر ماهوارهای ،سد لتیان ،لواسانات ،منحنيسنجه دبي-رسوبMPSIAC ،
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و  )2445( Ghayoumianارتباط و همبستهي بین
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رسوبدهي با گسیختهي شیبها و رانش زمین را در
حوضه طالقان مرکزی بررسي نمودهاند .با این فرض
که عوامل مؤثر در فرسایشپذیری و افزایش بار رسوبي
حوضهها تأثیر مشابه در ایجاد و تشدید حرکات توده-
ای دارند ،آنها ویژگيها و توان تولید رسوب  94مورد
زمینلغزش را در هشت زیرحوضه بررسي و رابطه
همبستهي بار رسوبي حوضه و فراواني سطوح
گسیختهي زمینلغزش ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادهاند.
 )6978( Kelseyبووا مطالعووه  69مووورد جریووان
واریوووزهای کوووه بوووه حوضو وه رودخانوووه وان دوزن در
کالیفرنیووای شوومالي وارد موويشوووند ،تخمووین زد کووه
ورودی ساالنه رسوب به رودخانه از طریق این جریانات
بین  2244تا  06444مترمکعب در هر رویوداد اسوت.
 Mizuharaو  )6987( Ohteدر مووورد فرسووایش مووواد
گسیخته زمینلغزش پس از رخداد ،نتیجه گرفوت کوه
بیشترین تولید رسوب مربوط به حالت بودون پوشوش
دامنه لغزشي است .چنانچه دامنههای لغزشي بوهطوور
طبیعي یا مصنوعي از پوشش گیواهي پوشویده نشووند
ممکن است رسوب ناشي از چنین دامنههایي بهنحووی
باشد که ذخایر آبي را به خطر اندازند.
 Peartو همکاران ( )2445در بررسيهای خوود بور
روی زمینلغزشها و رسوبگذاری در سامانه زهکشوي
در کشور هنگکنگ دریافت که زمینلغوزشهوا موي-
توانند فراینود تولیود رسووب را در حووزههوای آبخیوز
کوچک کوهستاني بهوسیله انتقوا مسوتقیم موواد بوه
درون آبراههها یا کانا ها تحت تأثیر قرار دهند و یا در
مرحله بعدی با انتقا مواد به درون سامانه زهکشوي و
رودخانهها و ایجاد فرسایشهای بعدی و گاهي با حفور
کانا بهوسیله توده لغزشي سبب تولید و انتقا رسوب
شوند .به گفته  )2445( Peartدر هنگکنوگ بوهطوور
کلي کمتر از نصف زمینلغزشها ،رسوبات واریوزهای را
به سامانه زهکشي منتقل ميکنند .نمونوههوای انتقوا
مواد و واریزههای ناشي از زمینلغزش به آبراههها که از
محل اولیه خود فاصله دارند ،فوراوانتور از نمونوههوای
انتقا مواد بهصورت مستقیم بوه وسویله زموینلغوزش
هستند .در این تحقیق همچنین اثرات موقتي رسووب-
گذاری هم مورد بررسي قورار گرفتوه اسوت Korup .و
همکاران ( )2440در مطالعوات خوود در سووترن آل وز
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نیوزلند ( )New, Alps zealandبر روی تولید رسوب از
زمینلغزشهای بزرگ دریافتند که زمینلغزشها عامل
غالب فرایند انتقا رسوب به درون کانا های رودخانه-
ها هستند .آنها با مد نظر قرار دادن سه زموینلغوزش
بزرگ که در دامنههوای غربوي جنووب آلو بوهوقوو
پیوستهاند ،تولید و انتقوا رسووب را بوهصوورت کموي
مووورد بررسووي قوورار دادنوود .بووا ترکیبووي از مطالعووات
صحرایي ،محاسبات حجم بوا اسوتفاده  DEMزموین و
تفسیر عکسهای هوایي ،ویژگيهای رسوبات به وجوود
آمده از گسویختهيهوای دامنوهای در محودودهای بوه
وسعت بیش از  74هوزار کیلوومتر مربوع در یوک دوره
زماني کوتاه مدت ،در این تحقیوق موورد بررسوي قورار
گرفته است.
 Matjazو همکووواران ( )2441در مقالوووهای اثووور
زمینلغزش و سنگافتهوای بوزرگ ناشوي از فعالیوت
زمینلرزهای بر میزان رسوب ورودی به حوضه رودخانه
سوکا در اسلوني را مورد مطالعه قرار داد .وقوو زلزلوه
 62آوریل  6998به بزرگای  5/1سوبب بوروز بویش از
 644مورد گسیختهي دامنهای شد که  54مورد آنهوا
سنگ افت بوده است .حودود  214هوزار مترمکعوب از
مواد سنگافتها در دامنه شویبهوا بواقي مويمانود و
توانایي رسیدن به شبکه رودخانهها را ندارند ،در حوالي
که  084هزار مترمکعب از این مواد ميتواننود در طوي
یک دوره زماني طوالنيتر و در حین وقو بوارشهوای
سنهین و زلزله وارد جریان رودخانوههوا شووند .حودود
 244هزار مترمکعب از قطعات ناشي از سونگافوت در
محلهایي انباشته شدهاند که موواد از آن محولهوا در
حین وقو بارش شدید وارد جریان رودخانه مويشوود.
پس از زمین لرزه  62جووالی  54 ،2440گسویختهي
نسبتاً سطحي شامل  98سنگافت ثبت شدند .از سا
 2444تا  2440بیش از  654هزار مترمکعوب رسووب
الیروبي شده است.
 Claessensو همکاران ( )2447با بهکارگیری مد
زمینلغزش  ،LAPSUS_LSجابهجایي و رسووبزایوي
ناشي از زمینلغزشهای ناحیه کوه ایهای کوه الهون را
بررسووي کوورد و توانسووت زمووینلغووزشهووای جدیوود را
شبیهسازی کند .وی با بررسي  86زمینلغزش دریافت
که در این منطقوه ،تنودی شویب ،خصوصویات خواک،
بارندگي شدید و فعالیتهای انساني از عوامل بهوجوود
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آوردنده زمینلغزش در منطقه هستند .در این مد بوا
تلفیق مد هیدرولیکي با یوک مود پایوداری شویب،
مناطق مستعد زمینلغزش تعیین شده است .مشوخص
شده که زمینلغزشها در فاصلهای نسوبتاً دور از خوط
تقسیم آب و در شویبهوای تنود مقعور و شویبهوای
محدب مالیم به وقو ميپیوندند .با تهیه نقشوه خطور
در ایون تحقیووق ،بوورآورد شود کووه در صووورت فعالیووت
مناطق مستعد زمینلغزش ،حجم خاک جابهجوا شوده
چهار برابر بیشتر از میزان فعلي ميشود.
 Larsenو  )6992( Torres Sanchezبا بررسي نرخ
رسوب در حوضه پورتوریکو نشان داد که کاربری زمین
در افزایش زمینلغزشها نقش داشته است .در مناطق
توسعهیافته بهدلیل افزایش وقو خزش خاک ،میزان
رسوب  2664تن در هر کیلومتر مربع است در حالي
که در مناطق جنهلي که میزان وقو خزش خاک
کمتر است ،رسوبدهي حدود  648تن در هر کیلومتر
مربع است Zong .و همکاران ( )2462در مقالهای با
مد سازی هیدرولوژیکي  HSPHنشان دادند که هر
چند زمینلغزش در تولید رسوب در یک حوضه نقش
زیادی دارد ،ولي تنها بخش کوچکي از آن به
پاییندست آورده ميشود .در حدود  29درصد از
رسوب ساالنه یک رودخانه ،حاصل از زمینلغزش است.
تحقیقات دیهری نیز در جهان در مورد رابطه بین بار
رسوبي و عوامل موثر بر فرسایش و تولید رسوب انجام
شده است .در این تحقیقات میزان و شدت بارندگي،
شیب ،جهت شیب و دیهر پارامترهای موثر بررسي
شده است و آنها در غالب مد ها و روشهای تک
،)6978 ،Elwell( SlEMSA
متغیره نظیر مد
 Williams( MUSLEو FAO ،)6972 ،Berndt
( Kunkleو  PSIAC ،)6977 ،Harcharikو EPM
( )6988 ،Gavrilovicبهوسیله دانشمندان مختلف
بهکار گرفته شدند.
در اغلب مد ها نقش عوامل مختلف فرسایش به
جزء زمینلغزشها در نظر گرفته شده است .فرض
تحقیق حاضر این است که حرکات تودهای زمین در
حوزههای آبخیز نقش تعیینکننده در افزایش بار
رسوبي و مشکالت زیستمحیطي ناشي از آن در
حوزههای آبخیز دارند .این تحقیق در راستای کمي-
کردن میزان تأثیرگذاری حرکات تودهای زمین بر
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تولید رسوب رودخانه جاجرود در حوضه سد لتیان
انجام شده است.
مواد و روشها
موقعیت منطقه مورد پژوهش :حوضه سد لتیان با
مساحت  764کیلومتر مکعب از لحاظ تقسیمات
کشوری در محدوده شهرستان شمیرانات و بین
طو های جغرافیایي ' 56˚ 25تا ' 55˚ 56و
عرضهای جغرافیایي ' 95˚ 05تا ˚ 91واقع شده
است .این شهرستان دارای دو بخش رودبار قصران و
لواسان است .شیب متوسط حوضه  09درصد است.
میانهین حجم ساالنه بارش  099/05میلیون
مترمکعب ميباشد.
در این حوضوه از سوا  ،6907دبوي رسووب و آب
اندازهگیری ميشود .این ایستهاهها به نامهای نجارکال،
رودک ،اوشان ،باغتنهه ،کند سفلي ،کمرخاني–گلوکان،
نارون ،عليآباد-لوارک و فشم ميباشوند (شوکل  .)6در
بررسيهای به عمل آموده ،آموار برخوي از ایسوتهاههوا
بهدلیل تعداد کم اندازگیریها قابل استناد نیستند .این
ایستهاهها شوامل اوشوان ،کنود سوفلي و فشوم اسوت.
مراحل انجام کار به قرار زیر است.
 -6تعیین میزان رسوبدهي زیرحوضههای سد لتیوان
به کمک مد MPSIAC
 -2بررسي آمار دبي رسوب ایستهاههای هیدرومتری و
رسوبسنجي زیرحوضهها بر اساس آمار ایستهاهها
 -9تهیه نقشه موقعیوت مکواني لغوزشهوای بوهوقوو
پیوسته به کموک پوردازش تصواویر مواهوارهای ETM
و Google Earth
 -0بررسي تاریخچه وقو زمینلغزشهای ثبت شده
 -5مقایسووه رسوووبدهووي مشوواهدهای و بوورآوردی
زیرحوض وههووا بووا میووزان گسووترش لغووزشهووا در هوور
زیرحوضه
با توجه بوه ایون کوه توزیوع مکواني ایسوتهاههوای
رسوبسنجي شش زیرحوضه مورد بررسي در خروجي
حوضهها نیست و لغزشها در سرتاسور زیرحوضوههوا و
در باالدست و پاییندست ایستهاهها بهوقو پیوستهاند،
لذا عالوه بر آمار ایستهاههوای رسووبسونجي از مود
 MPSIACبهعنوان شاهدی دیهر برای شناسایي تواثیر
لغزشها در میزان تولید رسوب حوضه نیز استفاده شد.

تاثیر زمینلغزشها بر بار رسوبي رودخانه جاجرود

در مد تجربي  MPSIACبا نمورهدهوي بوه یوک
حوزه آبخیز بر اساس نه عامول مووثر بور رسووبدهوي
نسبت به بورآورد کیفوي و کموي تولیود رسووب اقودام
ميشود .این عوامل شامل زمینشناسي سطحي ،خاک،
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اقلوویم ،روانوواب ،توپوووگرافي ،پوشووش زمووین ،کوواربری
اراضووي ،وضووعیت فرسووایش باالدسووت و فرسووایش
رودخانهای و حمل رسووب مويباشوند کوه بور اسواس
جدو  6امتیاز داده ميشوند.

شکل  -6زیرحوضهها و ایستهاههای رسوبسنجي حوزه آبخیز سد لتیان
در مد  MPSIACبا نمره دهي به نه عامول مووثر
فوقالذکر ،با استفاده از رابطه زیر ،میزان تولید رسووب
برآورد شد.
Qs  0.253e0.036R

که در آن Qs ،میزان تولید رسوب (تن در هکتار) و
 Rدرجه رسوبدهي با مجمو نمرات نهگانه اشاره شده
در جدو  6ميباشد (.)2441 ،Refaee

نتایج و بحث
برآورد میزان رسوبدهی زیرحوضهها :برای بورآورد
رسوبدهي حوضههای موورد نظور از روش MPSIAC

بهره گرفته شد که برای مقایسه بین حوضههوا ،نتوایج
مربوط به هر زیرحوضه بهصورت میانهین وزنوي تولیود
رسوب ساالنه ارائه شده است (جدو .)2
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شناسایی پهنههههای لغزشهی :بوه کموک تصواویر
ماهوارهای  ETM+و تصاویر  Google Earthدورههوای
زماني مختلف و تفسیر چشمي و تکمیول یافتوههوا بوا
بازدیدهای صحرایي 654 ،مورد لغزش در حوضه لتیان

شناسایي شود (شوکل  )2و در هور زیرحوضوه نسوبت
مساحت زمینلغوزش بوه مسواحت حوضوه بوه درصود
محاسبه شود کوه نتوایج آن در جودو  2آورده شوده
است.

جدول  -1عوامل موثر در مد  MPSIACو نحوه امتیازدهي به آن
ردیف

عامل موثر در فرسایش خاک و تولید
رسوب

6
2

زمینشناسي سطحي یا سنگشناسي
خاک

9

آب و هوا

0

رواناب (جریانهای سطحي)

5

پستي و بلندی

1
7

پوشش زمین
استفاده از زمین (کاربری اراضي)

8

وضعیت فعلي فرسایش

9

فرسایش رودخانهای

نحوه محاسبه امتیاز

X1  Y1
Y2  16.76X2
Y3  0.2X3
Y4  0.2X4

Y5  0.33X5
Y6  0.2X6
Y7  20  0.2X7
Y8  0.28X8
Y9  1.67 X9

شرح پارامترها
 X6امتیاز حساسیت سنگ به فرسایش آبي
 X2عامل فرسایشپذیری خاک در معادله USLE
 X9بارندگي شش ساعته با دوره برگشت دو ساله
( X0حجم هرزآب ساالنه × +4/94دبي پیک ساالنه
(مترمکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع)×)54
 X5شیب متوسط (درصد)
 X1درصد زمین لخت
 X7درصد تاج پوشش
 X8وضعیت سطح خاک و فرسایش با روش B.L.M
 X9امتیاز فرسایش خندقي در مد B.L.M

شکل  -2پهنههای لغزشي شناسایي شده در تحقیق حاضر به کمک تصاویر ماهوارهای در حوزه آبخیز سد لتیان

680/

تاثیر زمینلغزشها بر بار رسوبي رودخانه جاجرود

در نمودارهای شکل  9تا  8به وضوح مشهود است .به
بیان دیهر در برخي از سا ها عليرغم این که دبي آب
نسبت به سنوات قبل تغییری نکرده و یا حتي کاهش
داشته است ،ولي میزان آورد رسوب رودخانه افزایش
چشمهیر نشان ميدهد که این افزایش ميتواند ناشي
از وقو حرکات تودهای و زمینلغزش در سطح حوضه
باشد.

دبی آب و میزان رسوب در ایستگاههای
هیدورمتری و رسوبسنجی :در شش ایستهاه
هیدرومتری و رسوبسنجي ،میانهین ساالنه بار رسوب
و میانهین ساالنه دبي آب بر اساس آمار هر ایستهاه
رسم شد (جدو  2و شکلهای  9تا  .)8بررسيها
نشان داد که بار رسوب در برخي از سا های آماری
بهطور شاخصي باالتر از دبي آب است که این اختالف

جدول  -2مساحت زیرحوضهها ،درصد مساحت پهنههای لغزشي هر زیرحوضه و میانهین وزني تولید رسوب برآوردی هر زیرحوضه
زیرحوضه

ویژگيها

کند  -افجه

لواسانات

امامه

شمشک

مساحت زیرحوضه ()km2

642/65

618/407

06/9

19/75

جاجرود-
آهار
605/7

684/17

مساحت زمینلغزش در زیرحوضه ()km2

4/17

9/469

4/9

6/918

6/65

0/282

نسبت مساحت زمین به مساحت زیرحوضه ()%
به مساحت زیرحوضه

4/19

6/8

4/7

2/8

4/79

2/0

میانهین وزني تولید رسوب )MPSIAC (m3km-2yr-1

987/42

271/22

961/66

212/21

940/85

096/99

میزان تولید رسوب مشاهداتي ایستهاه رسوبسنجي
))ty-1

14271/25

690706/706

88744/66

----

----

----

25

450
350
300

15

250
200

10

150
100

5

50
0

0
1350
1353
1354
1355
1356
1358
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1383
1384
1385
1386
1387

year
میانهین ساالنه باررسوب (تن در روز) در ایستهاه رسوب سنجي لوارک
میانهین ساالنه دبي (متر مکعب در ثانیه)در ایستهاه رسوب سنجي لوارک
شکل  -3تغییرات دبي آب و بار رسوب در ایستهاه رسوبسنجي عليآباد لوارک

)debi (m3 s-1

)sediment load (ton day-1

400
20

گرمابدر
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شکل  -4تغییرات دبي آب و بار رسوب در ایستهاه رسوبسنجي نارون

شکل  -5تغییرات دبي آب و بار رسوب در ایستهاه رسوبسنجي نجارکال

شکل  -6تغییرات دبي آب و بار رسوب در ایستهاه رسوبسنجي رودک
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681/

تاثیر زمینلغزشها بر بار رسوبي رودخانه جاجرود

شکل  -7تغییرات دبي آب و بار رسوب در ایستهاه رسوبسنجي باغ تنهه

شکل  -8تغییرات دبي آب و بار رسوب در ایستهاه رسوبسنجي کمرخاني

نتیجهگیری

تحلیل دادهها در مقایسه بها آمهار مههاهدهای:

تحلیل دادهها در مقایسه با برآورد مدل :بر اساس

ارتباط بوین میوزان تولیود رسووب مشواهداتي سواالنه
زیرحوضههای آبخیز کند-افجه ،لواسانات و گرمابودر و
درصد پهنههای لغزشي (جدو  )2در هر زیرحوضه در
شکل  9ارائه شده است .مالحظه ميشود که با افزایش
درصد مساحت لغزش ،میزان تولید رسوب سواالنه نیوز
افزایش ميیابد .این موضوو بوه خووبي نقوش زموین-
لغزشها را در افزایش بار رسوبي رودخانه بارز ميکند.

رسوبدهوي بورآوردی بوه کموک مود  MPSIACدو
زیرحوضه افجه–کند و گرمابدر بهترتیب دارای متوسط
وزني تولید رسوب ویوژه برابور بوا  987/42و 096/99
متر مکعب بر کیلومتر مربع ميباشند .این موضوو بوه
آن مفهوم است که با افوزایش درصود نسوبي مسواحت
زمینلغزشها از  4/7به  2/0درصد حدود  66/5درصد
رسوبدهي برآوردی مد برای حوضه زیادتر شده است.
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140000
130000

y = 54699x + 36409
R² = 0.8624

120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000

1.9

1.7

1.5

1.1

1.3

0.7

0.9

0.5

شکل  -9ارتباط بین تولید رسوب ساالنه زیرحوضههای آبخیز کند -افجه ،لواسانات و گرمابدر با نسبت مساحت زمینلغزشها به مساحت
زیرحوضه (درصد)

تحلیل موردی تاثیر زمین لغزشهای جاده
حاجیآباد -اوشان بر بار رسوبی رودخانه
جاجرود :در تائید نتایج تحلیلهای فوقالذکر ،تأثیر
زمین لغزشهای جاده حاجيآباد-اوشان بر بار رسوبي
رودخانه جاجرود بررسي شد .این وقایع بهدلیل
مشخص بودن تاریخ وقو از یکسو و قرار داشتن پهنه
لغزشي در حاشیه کانا اصلي رودخانه جاجرود از
سوی دیهر در دستیابي به نتایج بهتر بسیار موثر بوده
است .بنابراین در تحقیق حاضر سعي شده است که
سهم تولید رسوب ناشي از این لغزشها در بار رسوبي

رودخانه بهطور خاص مورد تجزیه و تحلیل واقع شود.
در پي بارندگيهای اسفند  6989چهار زمینلغزش در
محدوده جاده حاجيآباد–اوشان به مساحت 24/05
هکتار اتفاق افتاد .شرایط موجود در دوره وقو این
زمینلغزشها در جدو  9درج شده است .کلیه
ویژگيهای دبي جریان و دبي رسوبي رودخانه بر
اساس آمار ثبت شده در ایستهاه رسوبسنجي و
هیدرومتری رودک در  87/9کیلومتری جنوب
حاجيآباد در جدو  9آورده شده است.

جدول  -3تاثیر زمینلغزشهای اسفند 6989جاده حاجيآباد-اوشان در دبي رودخانه جاجرود بر اساس آمار رسوبسنجي در ایستهاه رودک
متوسط دبي جریان قبل و بعد از
لغزشها ()m3 s-1

متوسط دبي رسوب قبل و بعد از لغزشها
()ton day-1

حجم کل جریان
()m3

حجم کل رسوب ()m3

تیر ماه تا اسفند
ماه 6989

فروردین ماه تا
دی ماه 6980

تیر ماه تا اسفند ماه
6989

فروردین ماه تا
دی ماه 6980

قبل از
لغزش

بعد از
لغزش

قبل از
لغزش

بعد از
لغزش

62/75

8/88

67/14

89/61

19/78

665/59

88

6659/62

بر اساس تحلیل دادههای ایستهاه هیدرومتری
رودک در خروجي حوضه جاجرود ،متوسط دبي رسوب
رودخانه جاجرود در نه ماهه او سا  6989و قبل از
رخدادهای زمینلغزشي 1/67 ،تن بر روز بوده که بعد
از رخدادهای زمینلغزشي فوقالذکر به متوسط 61/9

تن بر روز (در نه ماهه بعد از زمینلغزش) افزایش
یافته است .این مقدار معاد  674درصد افزایش بار
رسوبي رودخانه در نه ماهه بعد از رخدادهای مذکور
است .نکته جالب توجه این است که این افزایش در
حالي است که در این دوره حدود  94درصد حجم

688/

تاثیر زمینلغزشها بر بار رسوبي رودخانه جاجرود

با در نظر گرفتن مساحت  24/05هکتار زمینلغزش-
های فوقالذکر ،هر هکتار زمینلغزش ،بیش از هشت
درصد در افزایش بار رسوبي رودخانه موثر بوده است.

جریان کاهش داشته است و این به مفهوم آن است که
افزایش بار رسوبي نه تنها ناشي از افزایش دبي جریان
نبوده بلکه کاهش  94درصدی دبي جریان ميتوانسته
در کاهش بار رسوبي نیز تاثیرگذار بوده باشد .بنابراین
400

45

350

40
35

300
250

25
200
20
150

)debi (m3 s-1

)sedimentr (ton day-1

30

15

100

10

50

5

0

0
1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384

1383

1383

1383

1383

1383

year

زمینلغزش
دبي آب()m3/s

بار رسوب()ton/day

متوسط دبي آب(m3/s)1384

متوسط دبي آب(m3/s)1383

متوسط بار رسوب(ton/day) 1384

متوسط بار رسوب(ton/day) 1383

شکل  -64نمودار متوسط ماهیانه دبي آب و بار رسوب سا های  6980-6989در ایستهاه رسوبسنجي رودک
تهکر و قدردانی
این تحقیوق در قالوب زیور پوروژه ملوي بوا عنووان
ارزیابي تاثیر رانش زمین بر بوار رسووبي حوضوههوا بوا
تاکید بر دادههوای متنواظر دبوي آب–دبوي رسووب بوا

امکانات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشوور
به انجوام رسویده اسوت کوه مراتوب تشوکر خوود را از
مدیریت پژوهشکده به خاطر حمایتهای موالي پوروژه
ابراز ميداریم.
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