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  :چکیده
واحد هیدرولوژیکی تقسیم و  5محدوده حوزه مشخص و به  50000/1براي اجراي این پژوهش با استفاده از نقشه 

پالت یک متري به روش تصادفی جهت ارزیابی پوشش  25و  50ترانسکت  5. خصوصیات فیزیوگرافی آنها تعیین گردید
وضعیت فرسایش نیز با پایش . و الشبرگ انداخته شد گیاهی و برآورد درصد خاك لخت، گونه هاي گیاهی، درصد سنگ

 In(a/s)=TWI منطقه براساس رابطه ) TWI(شاخص توپوگرافی . میدانی و فاکتورهاي مربوطه مورد بررسی قرار گرفت
و میزان رواناب نیز با استفاده از برداشت هاي صحرایی . برآورد و پتانسیل زیر حوزه تعیین و میزان هرزآب نیز مشخص شد

نتایج نشان می دهد که آثار فرسایش سطحی، شیاري زیاد و قلوه سنگ هاي درشت در . فرمول هاي تجربی برآورد شد
درصد سطح حوزه را به ترتیب شن، الشبرگ، پوشش گیاهی و خاك  15و  7، 1، 77. سطح خاك به وضوح دیده می شود

متر مکعب  9378501ایی حجم رواناب ساالنه آن با بررسی خصوصیات حوزه و برداشت هاي صحر. لخت تشکیل می دهد
  .ساالنه بطور متوسط دو سیالب در حوزه به وقوع می پیوندد. برآورد گردید
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  :مقدمه
کمبود آب و بارندگی، افزایش درجه حرارت و تبخیر و تعرق باال یکی از چالش هایی است که روند تثبیت و توسعه مناطق 

گرم شدن هوا به دلیل افزایش گازهاي گلخانه اي بر سیکل هیدرولوژي تاثیر زیادي . خشک را با چالش همراه ساخته است
لوژي تغییر می یابد زیرا افزایش شدت بارندگی عدم توزیع مکانی آنرا بهمراه با افزایش تبخیر و بارندگی، چرخه هیدرو. دارد
تبخیر بر ). 1، 14، 16(الگوي بارندگی و میزان آن ممکن است از راه هاي متعدد و در بعد مکانی و زمانی تغییر کند . دارد

). 5، 12، 13، 19(اثیر می گذارد روي حجم، سرعت جریان رودخانه ها، فرسایش و مدیریت منابع آب حوزه هاي آبخیز ت
معموال چنین فعل و نفعاالتی  تغییرات . واکنش بارندگی به تغییرات آب و هوایی عمدتا با نوسانات هرزآب ظاهر می شود

هرزآب تابع پارامترهاي متعدد اقلیمی قرار می گیرد ولی حساسیت . رواناب بویژه در مناطق خشک را تشدید می نماید
این افزایش نوسان پتانسیل تغییر آب و هوا بر روي هرزآب در ). 3(یر بارندگی نسبت به درجه حرارت دارد بیشتري به تغی

عوامل متعددي بر تغییر ). 8، 15،10(دهه گذشته تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده و روند تغییرات آنرا افزایش داده است 
  به با تغییر آنها اقدام  توان  و عمالً نمی   از کنترل قدرت بشر هستند خارجآنها برخی از . سیالب حوزه هاي آبخیز دخالت دارند

حوزه ها  فیزیوگرافی از خصوصیات   اي و پاره اقلیمی  عوامل  . نمود خاص نقطه  مؤثر در یک   از بارش  حاصل  هیدروگراف  تعدیل
  ، پوشش حوزه  شیب مانند   و پارامترهایی  آبراهه ات خصوصیمانند  عواملی  عالوه بر آن. نمونه اي از آنها محسوب می شوند

رواناب . می یابد  کاهش  حوزه  یک  هیدروگراف اوج   دبی آنها   از  استفاده و عملیات آبخیزداري که با راضیا  کاربري گیاهی،
ماحصل دو فرآیند موثر در نفوذ یعنی زمانی که شدت بارندگی از میزان نفوذ بیشتر باشد و همچنین هنگامی که پوشش 

عالوه بر آن اگر خاك سطحی اشباع از رطوبت گردد، هرز آب ایجاد می . گیاهی از بین رفته یا مقدار آن کم است، می باشد
در یک دوره خشکی هنگامی که سطح .  باشد، بطور موقت سطح آب باال می آیدزمانی که رطوبت قبلی خاك باال). 7(شود 

با افزایش ). 11، 4(بنابر این هر دو فرآیند سیالب بروي کیفیت آن تاثیر دارد . زمین اشباع شود، سیالب افزایش می یابد
صورت می پذیرد که هر کدام از جمعیت و تغییر در تعادل اکوسیستم حوزه هاي آبخیز، فعل و نفعاالت مختلفی داخل آن 

به منظور مقابله با این حرکت روبه قهقراء نیازمند برنامه ریزي علمی و . آنها قادر به تغییر این چرخه اکوسیستم می باشد
در همین راستا محققین برخی از کشورها همانند اردن . مدونی براي کنترل و بهره برداري بهینه از هرزآبها می باشد

ومورفولوژیکی و اکولوژیکی حوضه صفوي واقع در شمال غرب آن کشور را به منظور تعیین پتانسیل موجود براي مطالعات ژئ
در این پژوهشٍ تکرار سیل، ضریب و حجم رواناب در بعضی از رودخانه هاي فصلی و موقتی را . کنترل هرزآب ها انجام دادند

سطحی در منطقه مورد بررسی عملی و راهکار مناسبی براي توسعه نتایج نشان داد که جمع آوري رواناب . مطالعه نمودند
جمع آوري و ذخیره آب باران راهکار مناسبی براي آماده سازي حوزه هاي آبخیز ). 18(محدوده هاي مورد مطالعه آنها است 

رواناب  به منطور جمع آوري. کوچک براي کشت محصوالت کشاورزي، بهبود اکوسیستم منطقه و حفاظت خاك می باشد
شمال کالیفرنیا با بررسی نوسانات آب هاي سطحی، سیاست ها و  حوزه آبخیزسطحی و استفاده بهینه از آن، مدیریت 

یکی . تغییرات اقتصادي و اجتماعی گزارش داد که بین برنامه هاي اجرایی و تغییرات حاصله، رابطه معنی داري وجود دارد
با آن روبرو هستند، عدم استفاده از رواناب هاي سطحی رودخانه هاي مرزي  از محدودیت هایی که در حال حاضر کشورها

وزارت کشاورزي استرالیا به منظور اجراي برنامه هاي توسعه و سامان دهی رودخانه هاي مرزي، پارامترهایی از . می باشد
نتایج نشان داد که پتانسیل یابی . ودقبیل عمق آب، ژئولوژي، ژئومورفولوژي، نوع خاك و میزان دبی رودخانه ها را مطالعه نم
موسسه تحقیقاتی اقتصاد ).  2، 6، 9(هرزآب هاي سطحی نقش بسزایی در ارائه راهکارهاي کنترل سیالب ایفاء نموده است 

کشاورزي هلند حوزه هاي آبخیز رودخانه هاي مرزي کشورهاي آفریقاي جنوبی، موزامبیک و نیوزلند را مورد مطالعه قرار 
این بررسی پتانسیل آبی حوزه هاي آبخیز رودخانه هاي مرزي بطور مجزا بهمراه استفاده هاي مناسب جهت بهره  در. داد



 

موسسه مزبور گزارش داد که کنترل و بهره برداري از هرزآب هاي . مورد ارزیابی قرار گرفت. . . برداري در امور کشاورزي و  
شناسایی  .اي آبخیز و توسعه اقتصادي و اجتماعی بهره برداران دارداین رودخانه ها نقش بی بدیلی در تثبیت حوزه ه

پتانسیل سیالب در یک حوزه آبخیز شرایط را براي انجام مدیریت کارآمد به منظور کنترل و بهره برداري از سیالب ها و 
. ري خاك بستگی داردتوسعه سیالب به فعل و نفعاالت و الگوي پراکنش بارندگی و نفوذپذی. کاهش هرزآب مهیا می سازد

اثر توپوگرافی بر روي اشباع مازاد بوسیله یک . خاك هاي با کمترین نفوذپذیري، بیشترین سیالب را ایجاد می نمایند
  ). 17، 21(که شاخص توپوگرافی نامیده می شود، تعیین میگردد ) TWI1(شاخص 

زمانی که خاك خشک باشد، ممکن است محدوده . رندمکان هایی با باالترین شاخص توپوگرافی بیشترین اشباع جریان را دا
هنگامی که شرایط رطوبت خاك مناسب گردد، شاید محدوده هاي با شاخص . هاي با شاخص توپوگرافی باال اشباع شوند

محدوده شرق و مرکز کشور داراي . توپوگرافی پایین تر نیز اشباع گردند و انتظار پتانسیل جریان در آن محدوده وجود دارد
 سهمگین وسیالب هاي و ایجاد  پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارشآب و هواي خشک و نیمه خشک می باشد که 

حوزه آبخیز حرمک که در اقلیم . از خصوصیات بارز این مناطق به حساب می آیدتخریب مناطق مسکونی و اراضی کشاورزي 
وارد گود زره در کشور افغانستان می شود و در  حوزهاکنین خشک قرار دارد، هرزآب هاي آن بدون هیچگونه استفاد براي س

در حالی چنین روندي بر این حوزه آبخیز مرزي حاکم است که کنترل و استفاده از سیالب هاي آن . نهایت تبخیر می گردد
و بهره  هرزآب هاي حوزه آبخیز حرمک جهت کنترلپتانسیل یابی بر همین اساس این پژوهش به منظور . ضروري می باشد

  . برداري از آن انجام پذیرفته است
  

  :مواد و روش ها 
و  60° 45" 30' – 60° 58" 50'کیلومتري شمال شهر زاهدان بین طول هاي جغرافیایی  45منطقه مورد مطالعه در 

متر از  2059و  760کمترین و بیشترین ارتفاع این حوزه به ترتیب . قرار دارد 29° 54" 14' -29° 58" 58'عرض هاي  
میلی متر است که در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به  80متوسط بارندگی ایستگاه زاهدان . سطح دریا می باشد

اقدام به  50000/1استفاده از نقشه  براي اجراي این پژوهش با. درصد آن ریزش می نماید 3/65و  2.15، 9/1، 6/17ترتیب 
با توجه به عدم وجود ایستگاه . ترسیم حوزه، واحدهاي هیدرولوژیکی و همچنین خصوصیات فیزیوگرافی آنها گردید

هواشناسی در حوزه با استفاده از متوسط بارندگی ایستگاه هاي مجاور و ایجاد رابطه همبستگی میزان بارش منطقه برآورد 
حداکثر میزان رواناب آن با . ذپذیري زیر حوزه هاي مختلف با استفاده از دابل رینگ اندازه گیري گردیدمیزان نفو. شد

 منطقه براساس رابطه ) TWI(شاخص توپوگرافی . استفاده از فرمول هاي تجربی و برداشت هاي صحرایی برآورد شد
In(a/s)=TWI  در این رابطه . نیز مشخص شدمورد بررسی و پتانسیل زیر حوزه تعیین و میزان هرزآبa  شیب باالیی وs 

پالت ا متري به روش  25و  50ترانسکت  5. همچنین با استفاده از برداشت هاي صحرایی میزان هرزآب حوزه برآورد گردید
. تصادفی جهت ارزیابی پوشش گیاهی و برآورد درصد خاك لخت، گونه هاي گیاهی، درصد سنگ و الشبرگ انداخته شد

  .رسایش نیز با پایش میدانی و فاکتورهاي مربوطه مورد بررسی قرار گرفتوضعیت ف
 
 

1-Topographic wetness index  



 

  :نتایج
بازدید هاي صحرایی نشان می دهد که حوزه مورد بررسی عمدتا از سنگ هاي رسوبی و همچنین نوع آذرین آتشفشانی و 

در حوزه متعلق به انواع رسوبی از نوع مادستون، شیل و  بیشترین گسترش سنگ. کمی نیز دگرگونی تشکیل یافته است
شرایط زمین شناسی ساختمانی . سیلستون می باشد که نشانگر فرسایش پذیري نسبتا زیاد و نفوذپذیري کم حوزه می باشد

و سنگ شناسی و همچنین دیگر خصوصیات حاکم بر منطقه مطالعاتی حرمک، واحدهاي اصلی کوهستان، تپه ماهور و 
بررسی خصوصیات زمین . ساره هاي وابسته به فعالیت رودخانه ها، اشکال معمول ژئومورفولوژیک این محدوده می باشدرخ

شناسی و بازدیدهاي صحرایی نشان می دهد که حوزه آبخیز حرمک از فرسایش پذیري و به دنبال آن از رسوبزایی زیادي 
. قلوه سنگ هاي درشت در سطح خاك به وضوع دیده می شودآثار فرسایش سطحی، شیاري زیاد و . برخوردار می باشد

 10درصد است ولی ابتداي حوزه پوششی حدود  1بقایاي گیاهی بسیار ناچیز و درصد پوشش گیاهی در دامنه ها کمتر از 
 گونه هاي کم ارزش و نامرغوب پوشش گیاهی غالب را تشکیل می دهد و گونه هاي متوسط و مرغوب خیلی کم. درصد دارد

در حال حاضر مرتع وضعیت بحرانی و قهقرایی دارد ولی استعدادهاي بالقوه اي در آن نهفته است که مدیریت . هستند
گونه هاي درمنه، اسپند، سالسوال، ریش بز، خار شتر و پرند گونه هاي اصلی . مناسب سبب ارتقاء وضعیت مراتع می شود

درصد سطح حوزه را به ترتیب  15و  7، 1، 77ه نشان می دهد که پالت هاي اندازه گیري شد. حوزه را تشکیل می دهند
  .شن، الشبرگ، پوشش گیاهی و خاك لخت تشکیل می دهد

واحد هیدرولوژیکی  5حوزه مورد بررسی به . کیلو متر است 1/72هکتار و محیط آن  23043مساحت محدوده مورد مطالعه 
شکل حوزه کشیده و ضریب هورتون و گراولیوس آن . گردید تقسیم  5908و  8080،3650، 3120، 2285به مساحت هاي 
بزرگترین آبراهه این . می باشد 33/6و  03/34و همچنین مستطیل معادل آن داراي ابعاد  54/1و  29/0به ترتیب برابر با 

. باشد و داراي نقش زهکشی شاخه درختی یا دندریتی می 66/1کیلومتر طول دارد، گسترش جریان آن معادل  7/40حوزه 
می  7/4درصد و زمان تمرکز آن  7/2شیب متوسط رودخانه . می باشد 0038/0و فراوانی آنها  82مجموع تعداد ابراهه ها 

با ضریب انشعاب پذیري  1و  3، 16، 62این محدوده به ترتیب  4و  3، 2، 1تعداد آبراهه هاي درجه ). 1جدول شماره (باشد 
میلی متر است که ماه هاي بهمن، دي، اسفند و فروردین  130ی میزان بارش حوزه براساس رابطه همبستگ. می باشد 06/4

دبی ماکزیمم حوزه مورد مطالعه بر اساس معادله فولر محاسبه ). 2جدول شماره(به ترتیب بیشترین میزان بارندگی را دارند
آن به ترتیب برابر  5و  4، 3، 2، 1ساعته براي حوزه حرمک و همچنین زیر حوزه هاي شماره  24حداکثر دبی متوسط . شد

، 2/53، 3/355ساله برابر  20و همچنین حداکثر دبی لحظه اي با دوره برگشت  5/59و  8/36، 4/81، 4/31، 23، 1/271
بررسی نشان می دهد که ). 1هیستوگرام شماره(و ) 3جدول شماره (متر مکعب برآورد گردید  1/91و  3/56، 6/124، 1/48

شاخص توپوپرافی . به خود اختصاص می دهد 1و   4ن میزان نفوذ را به ترتیب زیر حوزه هاي شماره کمترین و بیشتری
نتایج نشان می دهد که این پارامتر براي هریک از زیر حوزه ها به . حوزه مورد بررسی براساس شیب آنها اندازه گیري شد

اس هرچه مقدار شاخص کمتر باشد، پتانسیل هرزآب آن براین اس. می باشد 1/5و  3/8، 5/5، 6/3، 7/2، 7/2ترتیب برابر 
متر مکعب برآورد  9378501با بررسی خصوصیات حوزه و برداشت هاي صحرایی حجم رواناب ساالنه آن . تقلیل می یابد

  .ساالنه بطور متوسط دو سیالب در حوزه به وقوع می پیوندد. گردید
 

 
 

  



 

  مطالعهخصوصیات فیزیوگرافی حوزه مورد  -1جدول 

 شماره
  حوزه

مساحت  
  )هکتار(

  محیط
  )کیلومتر(

آبراهه  طول
  )Kmا

 حداکثر 
  ارتفاع

  )متر(

حداقل  
 ارتفاع 

  )ترم(

شیب   
  %متوسط 

1  

2  
3  
4  
5  

  اصلی

2285  

3120  
8080  
3650  
5908  
23043  

8/20  

5/27  
4/35  
2/28  

9.33  
1/72  

2/8  

8/12  
9/13  
5/12  
5/14  
7/40  

1860  

2059  
1920  
2059  
1503  
2059  

1640  

1600  
1160  
1020  
760  
760  

7/2  

6/3  
5/5  
3/8  
1/5  
7/2  

 

 

  میزان بارندگی ماهانه حوزه مورد مطالعه -2جدول شماره 

متوسط بارندگی   ماه  ردیف
  )mmزاهدان 

متوسط بارندگی حوزه 
)mm(  

1  
2  

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

  مهر
  آبان

  آذر
  دي

  بهمن
  اسفند

  فروردین
  اردیبهشت

  خرداد
  تیر

  مرداد
  شهریور

3/2  
3  

2/7  
7/20  
1/22  
5/11  
6/10  
7/2  
1/1  
1/0  
2/1  
2/0  

6/3  
8/4  

3/11  
4/32  
5/34  
7/.18  
9/16  
4/3  
7/1  
17/0  
9/1  
34/0  

  130  9/79    سالیانه



 

  برآورد حد اکثر دبی لحظه اي حوزه مورد مطالعه -3جدول 

  

  
  ساعته و لحظه اي حوزه اصلی و زیر حوزه ها 24مقایسه میزان دبی  -1هیستوگرام 

  

  

  

  حد اکثر دبی لحظه
  دوره) مترمکعب(اي

 ساله 20برگشت 

ساعته  24حداکثر دبی 
دوره )  مترمکعب(

 ساله 20برگشت 

  حد اکثر دبی لحظه
  دوره) مترمکعب(اي

 ساله 10برگشت 

ساعته  24حداکثر دبی 
دوره )  مترمکعب(

 ساله 10برگشت 

  
 نام  حوزه

2/53  
1/48  
6/124  
3/56  
1/91  
3/355 

23  
4/31  
4/81  
8/36  
5/59  
1/217 

9/23  
6/32  
4/82  
1/38  
7/61  
7/240 

7/13  
3/21  
2/55  
9/24  
3/40  
2/157 

1  
2  
3  
4  
5  

 اصلی



 

  :بحث و نتیجه گیري
. حوزه هاي آبخیزي که داراي تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی هستند معموال فاقد هرزآب هاي شدید و سیالبی می باشند

حوزه آبخیز حرمک در گذشته داراي . وجود پوشش گیاهی مناسب، نقش اساسی را در توسعه پایدار حوزه ایفاء می نماید
دلیل هرز . از فاکتورهاي آن سیر قهقراء را بر آن مستولی نموده استولی تغییر در هریک . اکوسیستم متعادلی بوده است

آب هاي حجیم در حوزه ناشی از بهره برداري غیر اصولی از منابع، بافت خاك، زمین شناسی، شیب زیاد و همچنین باران 
حوزه حرمک چنین پوشش گیاهی معموال به عنوان سدي براي ذخیره رواناب عمل می نماید ولی در . هاي شدید می باشد

شیب زمین نقش بارزي در . خصوصیات زمین شناسی حوزه نیز ایجاد رواناب را در آن تشدید می نماید. اتفاقی نمی افتد
در محدوده بررسی با وقوع بارندگی از ابتداي حوزه، آبراهه هاي درجه یک رواناب ایجاد . حرکت جریان آب و سرعت آن دارد

به آنان، قدرت تخریبی خاك فزونی یافته و  3و  2بر علت شده و با پیوستن آبراهه هاي درجه و شیب زیاد این نواحی مزید 
  .   در نهایت در حداقل زمان ممکن سیالب ها از حوزه تخلیه می گردد

  

  :پیشنهادات
بعد از خروجی آبخیز حرمک به دلیل شرایط تغییر زیاد شیب، مخروط افکنه نسبتا وسیعی در اثر نهشت رسوبات آبرفتی 

رسوبات تشکیل دهنده این مخروط افکنه کامال ناپیوسته و متشکل از دانه هاي ریز و . رود خانه اصلی ایجاد شده است
اندازه هاي متفاوت و از . منفصل در کنار یکدیگر قرار گرفته انددرشت حاصل از فرسایش ابتداي حوزه است که به صورت 

قلوه و قطعات سنگ درشت تا ذرات سیلت و رس تغییر می یابد که درصد درشت تا متوسط دانه ها زیاد است و غالبا نهشته 
متر در  30و به  متر در باال دست شروع 10ضخامت این رسوبات از . هاي درشت دانه، مخروط افکنه را پدید آورده است

با توجه به مساعد بودن شرایط هیدرولوژیکی حوزه، مخروط افکنه مورد مطالعه مکان مناسبی براي اجراي . انتها می رسد
 .   تا با بهره برداري از سیالب هاي حوزه، زمینه مساعد توسعه منطقه فراهم گردد. پخش سیالب می باشد
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Abstract: 

We were used to 1:50000 scale map and divided to 5 hydrologic units in this 
research and fund physiographic characteristics of the catchment. The amount of runoff 
estimated according to field work and empirical formula. 50 transect and 25 1 m x 1 m 
plots were randomly selected at this site.  The parameters measured included canopy 
surface area, plant, litter, stem density, bare soil area and rock cover percentage, number of 
dry species, annual forage products and number of the established plants. The results show 
that parameters such as rock cover, litter, canopy surface area and bare soil area were 77, 1, 
7 and 15 percentages, respectively. According to basin characters tics and filed work annul 
runoff measured 937850 m3. 
 
Keywords: Hormak catchment, dry land, runoff, hydrologic units.  
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