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 چكيده
 

سازان اهميت بسيياري   اطالعات مربوط به تحويل رسوب در شناخت منبع و ميزان تحويل رسوب مفيد بوده و براي مدل

و  هاي آبخيز، بيراي بيرآورد    از سوي ديگر، درك عوامل موثر بر فرسايش سطحي و فرآيندهاي مورفولوژيكي حوزه. دارد

 (.2102لي،  پاك و هوئن)بيني رسوب ضروري است پيش

ها ثبيت   گيري فرسايش و رسوب خاك نصب شده و داده پالتهاي اندازه 0831ستگاه تحقيقاتي سنگانه كالت ازسالدر اي

مناسيبترين روش بيراي   ويليامز مختلف و مشاهده شده، ميدل  مدلهاي پيشنهاديي ازدشده كه با توجه به مقادير براور

 .ميباشد تا خشك با اقليم نيمه خشك در استان خراسان رضوي كالتشهرستان منطقه سنگانه  SDRتخمين  در

 
 ، سنگانه كالت، پالت(SDR)، نسبت تحويل رسوبSDR))مدلهاي برآورد رسوبفرسايش،: ها كليد واژه
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Abstract 
 
Sediment delivery information is useful in identifying the source and extent of sediment 

delivery and is very important to modelers. On the other hand, understanding the factors 

affecting surface erosion and watershed morphological processes is essential for sediment 

estimation and prediction (Pack & Huenley, 2012).  

At the Kalat Sangane Research Station, erosion and sediment measurement plots have been 

installed since 2006 and data have been recorded. According to the estimated values of 

different proposed and observed models, the Williams model is the most appropriate method 

for Estimation in SDR of Sanganeh area of Kalat city in Khorasan Razavi province with semi-

arid to arid climate 

 

Keywords:Erosion, Sediment Estimation Models (SDR(, Sediment Delivery Ratio) 

SDS(, Sangane Kalat, Plot 
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 مقدمه
 

 مباحث در اي ويژه اهميت از آبخيز هايحوزه  در (SDR) رسوب تحويل نسبت مناسب روشهاي از آگاهي

 مهم چالشهاي از يكي .است برخوردار رسوب و فرسايش برآورد در ويژه به آبخيزداري و خاك حفاظت

 آنها دقت ميزان و كارايي از آگاهي كه است مدلهايي يا روشها از استفاده با ورسوب فرسايش برآورد در

 (SDR) رسوب تحويل نسبت محاسبه روشهاي از يكي انتخاب با طورمعمول به و رو اين از .ندارد وجود

 يروشها و مدلها يبررس .شود مي شده برآورد رسوب مقدار اساس بر فرسايش مقدار محاسبه به ،اقدام

بزرگ  يزهايدر آبخ يژهاست كه به و ينا دهنده نشان( SDR)رسوب  يلمحاسبه و برآورد نسبت تحو

 يلبه دل يگرد ياز سو. كرد استفاده و رسوب يشمدل خاص جهت برآورد فرسا ياروش  يكتوان از  ينم

 ياروشها  يمعرف و ييضرورت دارد اقدام به شناسا ،رسوب يلشده در مورد محاسبه نسبت تحو يانب

و  افسري)يزباشد،آبخ حوزهالزم با  يسازگار ياز ساختار مناسب دارا يشود كه ضمن برخوردار ييمدلها

 شرايط داشته كه شامل يبه سه دسته عوامل بستگ يرسوب بطور كل يلنسبت تحو. ( 0380همكاران 

 از يبضر ينبت اباشند نس يم ياهيو پوشش گ يخاكشناس يطو شرا ييآب و هوا يط، شرا يزيوگرافيف

با  يستيبا يكشورمان م يزهايمتفاوت بوده و لذا كاربرد روابط موجود در آبخ يگرد حوزهبه  اي حوزه

موجود جهت برآورد نسبت  يروشها يابيمسئله، ارز ينرفع ا ياز راه حل ها يكي. يردپذ انجام دقت نظر

 يببرآورد ضر ياروش محاسبه  ينتر مناسب يو معرف ييبه منظور شناسا يزآبخ حوزهرسوب در يلتحو

 ]0[.است يرسوب ده

 خاكشناسي، شناسي، زمين هاي نقشه تهيه و مطالعه از در ايستگاه تحقيقاتي سنگانه كالت پس

 رسوب و رواناب آزمايشي پالتهاي احداث مناسب مناطق ،يكديگر با آنها وانطباق شيب و گياهي پوشش

 يكسان شرايط با پالت پنج تا يك تعداد)دسته  23 در آزمايشي كامل پالت عدد 80مجموع  در و تعيين

 طرح اجراي در و 1385 سال در ]2[. .گرديد نصب( متر 21-21-01-01-1و طولهاي 2ثابت عرض و

 تعداد حاضر حال در بنابراين .گرديد احداث پايگاه در ديگر آزمايشي پالت 12 تعداد تحقيقاتي ديگري

خاك  عمق و شيب پوشش گياهي، مختلف شرايط در رسوب و رواناب گيري اندازه آزمايشي پالت92

 اطاّلعات شدت، براي .است گرديده تعبيه رواناب آوري جمع فلزي مخزن پالت هر انتهاي در و احداث

 .است نصب پايگاه در نيز نگار باران دستگاه دو بارندگي، واقعه هر به مربوط مقدار و مدت

يزان ملذا در اين منطقه امكان براورد دقيق كمي . هاي مربوطه به طور دقيق ثبت شده است كه داده 

از آنجا كه رسوب در پالتهاي .فراهم ميباشد( SDR)فرسايش و رسوب و در نتيجه نسبت تحويل رسوب

در اين  گيري شده برابر است،مقدار رسوب اندازه تقريبا نصب شده بر روي دامنه،با ميزان فرسايش

وزه، بيانگر رسوب حپالتها را برابر با  ميزان فرسايش و رسوب در پالتهاي نصب شده در خروجي 

با بدست آوردن نسبت .وزه آبخيز ميباشد كه بالتبع از ميزان فرسايش كمتر ميباشدحخروجي كل سطح 

 حربي ميشود مدل هاي اندازه گيري در منطقه و مقايسه آن با روشها و مدلهاي تتاز پال تحويل رسوب

ناسب را براي پايگاه تحقيقاتي سنگانه پيشبيني كرد و آن مدل را با توجه به اقليم منطقه كه نيمه م

 .خشك تا خشك است، به تمامي مناطق كه اين شرايط اقليم را دارند، تعميم داد
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 ها مواد و روش

 

  بوده مشهود حال به تا گذشته از دنيا در SDR زمينه در تحقيقات تنوع كه دهد مي نشان سوابق بررسي

 شيرايط  در رسيوب  تحوييل  نسبت برآورد مختلف روشهاي مقايسه و بررسي مطالعه اين از هدف.است

 SDR بيرآورد  جهيت  الزم اطالعات و متفاوت ورودي هاي داده به نياز به توجه با آبخيزو حوزه متفاوت

 بنيدي  طبقيه  گيروه  به سه تواند مي كلي بطور رسوب تحويل درزمينه موجود روابط و روشها .باشد مي

 .باشند مي ذيل شرح به روشها اين كه گردد

 آبخيز حوزه برمساحت مبتني روشهاي : اول گروه

كه بر پايه ارتباط ميان نسبت تحويل رسوب و مساحت بود را   [4]ادله مانرعم ،[3] (1975) رنفرو -0

حوزه آبخيز در بلك لند پراير تگزاس بود كه اين مدل  01اين مدل بر پايه رسوب حاصله در . توسغه داد

 .همبستگي بااليي ميان نسبت تحويل رسوب و سطح زهكشي نشان داد
Log(SDR)=1.7935-0.4191 Log(A) 

نسبت تحويل رسوب،  :SDR 

آبخيز بر حسب مايل مربع حوزهمساحت   : A 

 .[5] (1975)وناني - 2

هاي آبخيز يا  ، با استفاده از نتايج تحقيقاتي حاصله از بررسي ضريب رسوبدهي حوزه(0391)وناني

حوزه آبخيز در نقاط مختلف جهان، مدل نمائي به شرح رابطه زير را ارائه  811نسبت تحويل رسوب در

 نموده 

                
 SDR:نسبت تحويل رسوب، 

:A  آبخيز بر حسب مايل مربع حوزهمساحت 

 

8-  USDA (1975)[6]. 

                   
 SDR:نسبت تحويل رسوب،  

:A  آبخيز بر حسب كيلومتر مربع حوزهمساحت 

 

 SCS (1979) [7] -سرويس حفاظت خاك آمريكا -1

                

 SDR:نسبت تحويل رسوب، 

:A  آبخيز بر حسب مايل مربع حوزهمساحت 

 

 [8].)5791)بويس-1
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 SDR:نسبت تحويل رسوب، 

:A  آبخيز بر حسب كيلومتر مربع حوزهمساحت 

 آبخيز  حوزههاي مبتني بر ويژگيهاي ژئومورفولوژي  روش -ب

 

 [9] (0392)ويليامز و برنت-6

                     

SDR :نسبت تحويل رسوب 

SLP : مورد مطالعه استخراج و به كار گرفته شد  هاي حوزهشيب آبراهه اصلي كه از مطالعات فيزيوگرافي

 .و بر خسب درصد ميباشد

 

 [10]( 1958)مانرو رنفرو-9

                          
 

 
  

SDR:  نسبت تحويل رسوب 

R :آبخيز بر حسب متر،  حوزهترين نقاط  اختالف ارتفاع بين بلندترين و كم ارتفاع 

L,R : مورد مطالعه استخراج و به كار گرفته شد هاي حوزهاز مطالعات فيزيوگرافي. 

L:  آبخيز بر حسب متر حوزهطول 

 

 [11] (.1980)مو و منگ-3

واقع در منطقه   Dali، بر پايه مطالعات پژوهشي صورت گرفته در حوزه آبخيز رودخانه (1980)مو ومنگ

Shaanxi  ابداع و وب در مقياس حوزه آبخيز چين رابطه زير را براي بدست آوردن نسبت تحويل رس

 .اند ارائه نموده

 

                             
 A:  آبخيز بر حسب كيلومتر مربع حوزهمساحت 

RC :ها در حوزه آبخيز بر حسب كيلومتر بر كيلومتر  تراكم شبكه آبراهه بويژه تراكم شيارها و خندق

 مربع 

 

3- EPM (1988.)[12] 

    
         

    
   

P : سب كيلومتر حآبخيز بر  حوزهمحيط 

L : آبخيز بر حسب كيلومتر حوزهبزرگترين طول 
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D : بر  حوزهبا ارتفاع نقطه خروجي  حوزهكه عبارت است از اختالف ارتفاع متوسط  حوزهاختالف ارتفاع

 .آيد مي  حسب متركه از رابطه زير به دست

     -   

 ارتفاع متوسط حوزه آبخيز    =

 ارتفاع نقطه خروجي رودخانه   =

 

 :آبخيز حوزهبر مساحت و ويژگيهاي فيزيوگرافي و هيدرولوژي هاي ميتني  روش -ج

 

 [13](.1977)ويليامز -01

                             
 

 
                  

SDR :نسبت تحويل رسوب 

A:  آبخيز بر حسب مايل مربع  حوزهمساحت 

:R/L  آبخيز بر حسب مايل بر مايل  حوزهنسبت پستي و بلندي به طول 

:CN شماره منحني 

 .ه شده استزيرآورد،  در جدول CN موثر درتخمين ها توجه به فاكتورهاي وزهحدر  CN مقدار

 CN نام حوزه

E1 76 

E2 60 

E3 74 

E4 74 

E5 60 

E6 80 

 هاي پايگاه تحقيقاتي سنگانه در زير حوزهCNميزان -0جدول شماره

 

 هاي پالت ازطريق و طبيعي هاي عرصه در رسوب توليد در مؤثر پارامترهاي بررسي براي 1375 سال در

 تيپ معرف كه تقريباً هكتار 50 از بيش مساحت به سنگانه خاك حفاظت تحقيقات پايگاه آزمايشي،

 شناسي، زمين شرايط مختلف گيرنده بر در و بوده رضوي خراسان استان خشك مناطق غالب مراتع

 در (2)باشند مي خاك درفرسايش مؤثر احتمالي عوامل ساير و توپوگرافي خاك، عمق گياهي، پوشش

طول  شامل اين منطقه جغرافيايي موقعيت گرديد ايجاد مشهد شرق شمال كيلومتري 100

  جغرافيايي ميباشد عرض.          36.           و طول.            .تا              
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 وناني رنفرو
 سرويس حفاظت 

USDA بويس 

 ويليامز و
 مو و  مانر و 

EPM ويليامز 

 برنت خاك آمريكا
 منگ  رنفرو

152.05 0.92 1.02 1.02 1.36 1.37 0.59 6.22 0.84 0.18 

 با استفاده از روشهاي بيان شده  SDRمحاسبه مقدار درصد ُ -0جدول شماره

 

 

 

 

 
 موقعيت پايگاه تحقيقاتي سنگانه در خراسان رضوي و كشور -0نقشه شماره
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 دورنمايي از پايگاه تحقيقاتي سنگانه -0شكل شماره

پس از برسي  اند، هايي كه پالتها در آن قرار گرفته جهت مقايسه رواناب و رسوب بين پالتهاي موجود در پايگاه با حوزه

هاي مختلف شناسايي و از طريق بازديد صحرايي مورد بررسي دقيق قرار  هاي با مساحت نقشه توپوگرافي پايگاه، حوزه

هاي مختلف كه در آنها پالت آزمايشي نيز وجود دارد،  وزه با مساحتح 6هاي شناسايي شده،  از بين حوزه و.گرفتند

 . اند  گزاري گرديده نام Eهاي انتخابي با كد  حوزه. انتخاب گرديد

 مناطق يكديگر با آنها وانطباق شيب و گياهي پوشش خاكشناسي، شناسي، زمين هاي نقشه تهيه و مطالعه از پس

دسته  28 در آزمايشي كامل پالت عدد 31 مجموع  در و تعيين رسوب و رواناب آزمايشي هايتپال احداث مناسب

 سال در .(2)گرديد نصب( متر 21-21-01-01-1و طولهاي 2ثابت عرض و يكسان شرايط با پالت پنج تا يك تعداد)

 حال در بنابراين .گرديد احداث پايگاه در ديگر آزمايشي پالت 02 تعداد تحقيقاتي ديگري طرح اجراي در و0831

خاك  عمق و شيب پوشش گياهي، مختلف شرايط در رسوب و رواناب گيري اندازه آزمايشي پالت32 تعداد حاضر

 مقدار و مدت اطاّلعات شدت، براي .است گرديده تعبيه رواناب آوري جمع فلزي مخزن پالت هر انتهاي در و احداث

الزم به ذكر است در اين تحقيق، ميزان .است نصب پايگاه در نيز نگار باران دستگاه دو بارندگي، واقعه هر به مربوط

SDR گانه به روشهاي مذكور محاسبه شده است 6هاي براي هر كدام از حوزه. 
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 شهرستان كالت استان خراسان رضويپايگاه تحقيقاتي سنگانه در ها و پالتها در زيرحوزه موقعيت -2نقشه شماره

 

 
 تعدادي از پالتهاي احداث شده در پايگاه تحقيقاتي سنگانه -8شمارهشكل 
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  نتايج و بحث
 

مشياهده شيده از   و با توجه به مقادير محاسبه شده از روشهاي مختلف و نيز مقايسه آنها با اطالعات برداشتي 

براي هر حوزه و نيز درصيد مييزان خطيا در روشيهاي      SDRميزان فرسايش و رسوب در پالتها ،ميزان 

 به نسبت هيدرولوژي و فيزيوگرافي بر مبتني روشهاي اسبه شده و نتيجه گيري ميشود كهحمختلف م

 مقيدار  ، (CN) منحني شماره مانند بيشتري پارامترهاي ،ژئومورفولوژي مساحت و بر مبتني روشهاي

 دررابطه رسوب تحويل نسبت برآورد در را رواناب حجم و ،دبي رواناب ارتفاع باران، فرسايندگي باران،

 نمود برداري بهره SDR برآورد در بيشتري دقت با توان مي نيز آنها اند و از داده قرار نظر مد مذكور
 

 

 نتيجه گيري
 

 متفاوتي ژئوموفولژيكي ويژگيهاي و خاك نوع و سازند گياهي، پوشش و اقليمي شرايط با كشور، در آنجائيكه از

 پارامترهيايي  چيه  بيه  توجه با مذكور روش اينكه بر مبني روش هر مطالعه با توان مي لذا روبرو هستيم

 از .نميود  اقيدام  بيشيتري  موفقييت  با مذكور روش انتخاب به نسبت نمايند، برآورد مي را SDR ميزان

 سييالب  جرييان  ايجاد و رگبار سال از بخشي در تنها كشور و بياباني خشك و گرم مناطق در آنجائيكه

 باشد مي ناچيز و كم منطقه گياهي پوشش درصد و افتد مي اتفاق زياد شدت با رگبارها اكثر و دارد وجود

 كننيد  ميي  حميل  خيود  با را بيشتري ميزان رسوب و بوده بيشتري آلودگي گل داراي ها جريان اين لذا

 شناسيي  زمين سازندهاي بوده و خاصي هيدرولوژيكي شرايط و فيزيوگرافي داراي مناطق اين همچنين

 كيه  نمود روشهايي استفاده از بايد مناطق اين در لذا باشند مي بااليي فرسايش به حساسيت داراي آن

 و همچنيين  شيبكه  انشعابات ،حوزه طول ارتفاع، اختالف مساحت، شامل حوزه فيزيوگرافي خصوصيات

كيه از بيين روشيهاي    ( 0).دهنيد  ميي  قرار نظر مد SDR برآورد جهت را رسوب هيدروليكي خصوصيات

مناسب تيرين روش بيراي   19/1%.با درصد خطاي اي، روش ويليامز هاي مشاهده مذكور و با توجه به داده

 .اين مناطق پيشنهاد ميگردد

 محاسبه ميزان درصد خطا در روشهاي مختلف با توجه به ميزان مشاهده شده -2جدول شماره

 
 

 

 

SDR 
 وناني رنفرو

 سرويس حفاظت 
USDA بويس 

 ويليامز و
 مو و  مانر و 

EPM ويليامز 
مشاهده 

 خاك آمريكا شده
 برنت

 منگ  رنفرو

0.23 65995.14 0.46 85.58 77.40 110.88 84.04 26.63 1008.50 9.76 5.47 
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   منابع فارسي
 

انتخياب   منظيور  بيه SDR رسيوب  تحوييل  نسيبت  بيرآورد  مختلف روشهاي مقايسه و بررسي. اعتمادي، ح، نيكو، ش

 دانشگاه شهركرد.0836تيرماه  20و 21آبخيز، دومين كنفرانس ملي هيدرولوژي ايران  حوزه يك در مدل ترين ناسبم

 

تحقيق و بررسي در زمينه عوامل فرسايش خاك  ،0838) ع.گزانچيان، غو . ح،ر، انگشتري، غفوريان ص، .ع، آور رنگ -2

 ،هاي تحقيقاتي گزارش نهايي طرح، در مراتع استان خراسان رضوي
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