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امکان سنجي شبيه سازي رسوب نگارها 
با استفاده از مدل زمان-مساحت  

چكيد ه
 تخمي�ن تغيي�رات مكاني و زماني رس�وب در رودخانه ها در بس�ياري از مطالعات مربوط به آبخيزداري، فرس�ايش و رس�وب، طراحي 
سازه هاي كنترل رسوب، مهندسي رودخانه، كيفيت آب و حفاظت آب و خاك ضروري است و لذا ارائه روش مناسب براي پيش بيني 
آنها بس�يار حائز اهميت مي باش�د. با توجه به اهميت تغييرات زماني رس�وب، تحقيق حاضر به منظور ش�بيه س�ازي رسوب نگارها با 
اس�تفاده از مدل زمان- مس�احت در زيرحوزه آبخيز چهل گزي در باالدست سد قشالق در استان كردستان انجام شد. به منظور تهيه 
رس�وب نگارها، حوزه مورد مطالعه به هفت بخش هم زمان تمركز تقس�يم گرديده و رس�وب انتقال يافته به خروجي حوزه با استفاده 
از مفهوم نس�بت تحويل رسوب كه حاصل تقسيم ش�يب بخش هم زمان تمركز گيرنده )پاياب( به شيب بخش هم زمان تمركز دهنده 
)سراب( مي باشد، رونديابي و سپس نقش تجمعي بخش هاي مختلف هم زمان تمركز در توزيع زماني رسوب محاسبه گرديد. مقايسه 
رس�وب نگارهاي تخميني به دس�ت آمده از مدل زمان-مس�احت براي 11 رگبار مربوط به فصول پاييز و زمس�تان 1385 و بهار 1386 
با رس�وب نگارهاي مشاهده اي متناظر نش�ان دهنده نتايج غيرقابل قبول مدل مذكور در برآورد رسوب معلق در محل خروجي حوزه 
و لزوم واس�نجي آن براي منطقه مورد مطالعه بود. حال آن كه تخمين رس�وب كل توليدي هر رگبار پس از اعمال واس�نجي، با خطاي 

تخمين و تأييد به ترتيب 29/05 و38/40 درصد امكان پذير بود.

كلمات كليد ي: مدل زمان-مساحت، توليد رسوب، نسبت تحويل رسوب، رودخانه چهل گزي، حوزه آبخيز سد قشالق
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 مقد مه
مواد معلق موجود در آب رودخانه ها بس��ته به غلظت و انرژي جريان 
در زمان ها و در نقاط مختلفي از مسير رودخانه ته نشين مي شوند. اطالع 
از مقدار رس��وب در زمان هاي مختلف در يک رودخانه در برنامه ريزي ها 
و طرح هاي پهنه بندي س��يل و ساماندهي رودخانه حائز اهميت است. در 
ايس��تگاه هاي رسوب سنجي كشور آماربرداري رسوب به صورت تصادفي و 
فقط در برخي رگبارهاي ش��ديد انجام ش��ده و هيچ گونه ارزيابي از الگوي 
توزيع زماني رسوب در رگبارها و وقايع بارندگي صورت نمي پذيرد. از طرف 
ديگر برداش��ت نمونه هاي آب و رس��وب در فواصل معين زماني و ترس��يم 
آب1 نمود  و رس��وب نگار2 همه رگبارها مستلزم صرف انرژي و هزينه زياد 
بوده كه انجام مداوم آن را غيرممكن مي سازد. از اين رو توسعه مدل هايي 
كه بتوانند تغييرات زماني رس��وب را براي رس��م رسوب نگار و اندازه گيري 
مقدار كل رسوب حاصل از رگبار ارائه نمايند ضرورتي اجتناب ناپذير است 
)Das و Agrawal، 1990؛ Sadeghi و همكاران، 2004(. روش زمان-

مساحت3 روشي است كه توانايي تخمين تغييرات زماني رسوب را داراست. 
اين روش بر مفهوم استفاده از مشاركت زماني بخش هاي مختلف هم زمان 
تمركز4 در عرضه مواد فرسايش يافته به خروجي حوزه آبخيز استوار بوده و 
طبعاً تغييرات زماني توليد رسوب معلق را از طريق رونديابي رسوب حاصل 
از فرس��ايش در هر قس��مت هم زمان تمركز و زمان رس��يدن آن به نقطه 
كنترلي محاس��به مي كند )Kothyari و همكاران, 1994؛ Kothyari و 
همكاران، 1996(. به اين ترتيب رويه مذكور مس��تلزم برخورداري از شيوه 
مناس��ب برآورد فرسايش در هر بخش هم زمان تمركز، رونديابي فرسايش 
توليدي و برآورد رس��وب تحويلي به خروجي و ارزيابي مشاركت زماني آنها 

در توليد رسوب خروجي مي باشد. در اولين نسخه پيشنهادي مدل زمان-
مساحت )Kothyari و همكاران, 1994( به ترتيب مدل جهاني فرسايش 
خاك، نسبت دو شيب بخش هم زمان تمركز گيرنده )پاياب( به شيب بخش 
هم زمان تمركز دهنده )سراب( مجاور آن )Hadley و همكاران، 1985( و 
مدت زمان پيمايش جريان از هر بخش هم زمان تمركز براي شبيه سازي 

رسوب نگار خروجي از حوزه آبخيز استفاده شده است. 
كاربرد روش زمان-مساحت در تخمين تغييرات زماني رسوب علي رغم 
 Kothyari ،س��ادگي، بسيار محدود گزارش شده اس��ت. در همين راستا
و همكاران )1994( به عملكرد موفق مدل مذكور در ش��بيه س��ازي س��ه 
رگبار در يكي از حوزه هاي آبخيز هندوس��تان اش��اره داش��ته اند. آنها هم 
چنين ارتقاي عملكرد مدل مذكور از طريق مداخله وس��عت اراضي جنگلي 
موج��ود در هر بخش هم زمان تمركز در اصالح نس��بت تحويل رس��وب و 
 Kothyari( نيز كاربرد س��امانه اطالعات جغرافيايي را گ��زارش نموده اند
و هم��كاران، 1996؛ Kothyari و Jain، 1997؛ Kothyari و همكاران، 
1997(. صادقي و توفيقي )1382( نيز در حوزه آبخيز خانميرزا با استفاده 
از مدل زمان- مساحت مبادرت به رونديابي رسوب انتقال يافته به خروجي 

حوزه كرده اند. 
آنها مدل مذكور را در ش��بيه س��ازي رس��وب نگارهاي مشاهده اي به 
دليل بزرگي حوزه و عدم پوشش احتمالي كامل بارش بر تمام سطح حوزه 
و نيز كاربري هاي مختلف ناموفق ارزيابي نمودند. حال با توجه به عملكرد 
متفاوت روش مذكور در مطالعات محدود انجام شده، تحقيق حاضر با هدف 
بررس��ي كارايي روش زمان مساحت در برآورد رسوب نگارهاي اندازه گيري 

شده در رودخانه چهل گزي حوزه آبخيز سد قشالق انجام پذيرفته است.

امكان سنجی شبيه سازی ...

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 92 pp: 53-64

Simulation feasibility of sedimentgraphs, using time-area model
By: Seyed Hamid Reza Sadeghi, Natural Resources and Marine Science Faculty of Tarbiat Modarres University. Ma-
zandaran Province, Leila Gholami, Associate Professor of Natural and Abdulvahed Khaledi Darvishan(Corresponding 
Author; Tel: +981226253101-3), PhD Student of Watershed Sciences Natural Resourses and of Tarbiat Modarres 
University.
The proper prediction of temporal and spatial variation of sediment yield from the watershed is a need for sediment con-
trol, river engineering and soil and water conservation studies. The present study was therefore planned to simulate the 
sedimentgraphs for Chehelgazi watershed in Gheshlagh dam upstream in Kurdistan Province, Iran, using Time-Area 
Model.  Towards this attempt, the study area was divided to 7 time-area segments based on the time of concentration. 
The soil erosion in each segment was estimated using USLE model and then routed to the main outlet using sediment 
delivery ratio as a result of division the slope of downstream isochrones by adjacent upstream one. The temporal varia-
tion of sediment was ultimately predicted with the help of lag time of sediment arrival to the outlet and the concept of 
superposition for 11 storm events occurred during winter 2006 and spring 2007. The comparison between estimated 
sedimentgraphs with corresponding observed ones verified the weak performance of the model in simulation of sedi-
mentgraphs under consideration. The results also verified the calibration necessity of the model to achieve appropriate 
estimation for important components of the sedimentgraphs. The results of the calibration finally proved the consider-
able capability of the model in predicting of total volume of sediment yield with respective estimation and verification 
errors of 29.05 and 38.40%. 

Keywords: Time-Area Model, Sediment Yield, Sediment delivery Ratio, Chehelgazi River, Gheshlagh dam watershed
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مواد و روش ها
حوزه آبخيز چهل گزي س��د قشالق با مس��احت 27233 هكتار واقع 
در اس��تان كردس��تان حد واس��ط 46 درجه و 45 دقيقه تا 46 درجه و 57 
دقيقه طول شرقي و 35 درجه و 25 دقيقه تا 35 درجه و 38 دقيقه عرض 
شمالي واقع شده و يكي از زيرحوزه هاي سد قشالق مي باشد. طول آبراهه 
اصل��ي حوزه مورد مطالعه برابر 27 كيلومتر و زمان تمركز آن 2/7 س��اعت 
 )روش كرپي��چ( ب��وده و عمده كاربري اراضي آن مرتع و زراعت مي باش��د 
)ش��كل 1(. ش��يب متوس��ط منطقه مورد مطالعه برابر 17/57% و حداقل، 
حداكثر و متوسط ارتفاع آن به ترتيب 1550، 2850 و 2200 متر باالتر از 
سطح آب هاي آزاد است. متوسط بارندگي ساالنه منطقه برابر 294/2 ميلي 
متر، مس��احت مراتع، زراعت آبي و ديم منطقه به ترتيب  23465 و 3768 

هكتار مي باشد )سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان، 1372(.
تحقيق حاضر در دو مرحله نمونه برداري و ارزيابي مدل زمان- مساحت 
انجام شده است. نمونه برداري آب و رسوب معلق هم زمان با وقوع 11 رگبار 
منفرد در فصول پاييز و زمس��تان 1385 و بهار 1386 به وسيله بطري يک 
ليتري )Dos و Agrawal، 1990(، به صورت انتگراسيون عمقي )توفيقي، 
1381؛ انجمن مهندس��ين عمران آمري��كا، 2006( و در فواصل زماني نيم 
س��اعته صورت پذيرفت. س��پس نمونه هاي جمع آوري شده به آزمايشگاه 
منتقل ش��د و غلظت رسوبات از روش عبور از فيلتر، خشک كردن و توزين 
محاسبه گرديد )انجمن مهندس��ين عمران آمريكا، 2006(. در مرحله بعد 

مدل زمان-مساحت به شرح زير مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفت.

الف( تقسيم بندي حوزه آبخيز به بخش هاي هم زمان تمركز
تقس��يم بندي حوزه بر اساس خطوط هم زمان تمركز صورت پذيرفته 
اس��ت. براي تقس��يم بندي حوزۀ آبخيز به تعداد بخش هاي مناسب )n( از 
رابطه 1 استفاده شد. در اين رابطه از پارامترهاي زمان تمركز )Tc( و زمان 
تأخير )Tl( حوزه بر حس��ب ساعت استفاده شده است )صادقي و توفيقي، 

 .)1999 ،Subramahya 1382؛

n = )3 5 تا()Tc / T1(                                                   )1(
ب��راي يافتن نقاط هم زمان تمركز روي نقش��ه توپوگرافي 50000 :1، 
 ابتدا پروفيل طولي آبراهه رس��م و س��پس طول آبراهه متناس��ب با تعداد 
بخش هاي الزم تقسيم شد و با امتداد دادن نقطه مربوطه روي محور طولي 
آبراهه و قطع كردن نيم رخ طولي آن، ارتفاع متناظر با آن قرائت شد. سپس 
نقاط حاصل بر روي نقش��ه توپوگرافي منتقل گرديده و نقش��ه خطوط هم 

.)1999 ،Subramahya( زمان تمركز تهيه شد

ب( محاسبه فرسايش سطحي
محاسبه فرسايش سطحي در كل حوزه با استفاده از مدل USLE كه 
قباًل توسط شاهويي و همكاران )1371( براي حوزه مورد بررسي استفاده و 
تأئيد شده است )Wischmeien و Smith، 1965؛ Wischmeien و 

Smith، 1978( و رابطه )2( انجام گرفت. 
A=R K LS C P                                                         )2(

  در رابط��ه R 2 عام��ل فرس��ايندگي  ب��اران ي��ا روان��اب، K عام��ل 
فرسايش پذيري خاك، L عامل طول شيب، S عامل تندي شيب، C عامل 

مديريت زراعي و P عامل مديريت اراضي مي باشد.
براي محاس��به عامل فرس��ايندگي5 ب��اران از آمار باران نگار ايس��تگاه 
حس��ين آباد استفاده گرديد. براي محاسبه مقدار فرسايش پذيري خاك از 
اطالعات به دس��ت آمده از پروفيل هاي حفر شده با تعداد و پراكنش قابل 
قبول 15 عدد )بخش خاك شناسي مطالعات تفضيلي- اجرايي آبخيزداري 
حوزه آبخيز چهل گزي- سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان، 1372( 
اس��تفاده گرديد و درصد س��يلت و ش��ن خيلي ريز، درصد شن، ماده آلي، 
ساختمان خاك و نفوذپذيري خاك محاسبه شود با استفاده از اين اطالعات 
و نموگراف Wischmeien و Smith )1978( و نيز با لحاظ شرايط الزم 
براي تبديل واحدها )Foster، 1981( ميزان فرسايش پذيري خاك برآورد 
گرديد. براي تعيين عامل طول شيب )L( از نقشه هاي توپوگرافي موجود و 

.)1965 ،Smith و Wischmeien( استفاه شد )رابطه )3

                                                                                               








=
22/13

λ
m

L
                                                              )3(

شكل1- شماي كلي و موقعيت حوزه آبخيز چهل¬گزي سد قشالق در استان كردستان
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كه مقدار m با توجه به مقدار پيش بيني شده آن 0/5، 0/4، 0/3 و 0/2 
به ترتيب براي شيب هاي مساوي و بيش تر از 5، 3-5، 1-3 و كم تر از 1 
درصد تعيين شد.  طول شيب زمين بوده و از روش تراكم زهكشي اصالح 

شده )صادقي، 2004( و با استفاده از رابطه 4 به دست آمد.
                                                                                                                                                )4(

  

در رابطه Sc 4 ش��يب متوس��ط وزني كانال اصلي، Sg شيب متوسط 
وزني زمين و D تراكم زهكشي مي باشد. 

عامل درجه شيب )S( نيز پس از محاسبه شيب وزني حوزه )s( از رابطه 
زير برآورد شد )رفاهي، 1379(.

     S= 0/065 +0/045 s +0/0065 s 2                                    )5(
عامل مديريت زراعي )C( در منطقه مورد مطالعه با توجه به مساحت 
مرات��ع و زراعت آبي و ديم كه ب��ه ترتيب 23465 و 3768 هكتار از اراضي 
حوزه را تش��كيل داده بود و مقدار پيش��نهادي آن براي اراضي كش��اورزي 
)شاهويي و همكاران، 1371( برآورد شد. عامل مديريت اراضي )P( نيز در 
حوزه چهل گزي سد قشالق به دليل عدم اجراي هرگونه اقدامات حفاظتي 
 ،Sadeghi 2001؛ ،Kinnel و همكاران، 1997؛ Renard( براب��ر با يک

2004( در نظر گرفته شد.

ج( محاسبه نسبت تحويل رسوب
براي رونديابي خاك فرس��ايش يافته در هر بخش زمان-مس��احت در 
خروجي حوزه، از ديدگاه هادلي )1985( استفاده شد. بر اساس اين ديدگاه 
مقدار نسبت تحويل رسوب از هر بخش به بخش ديگر برابر با نسبت شيب 
بخش گيرنده به ش��يب بخش دهنده مجاور آن در نظر گرفته ش��ده است. 
در مواردي كه شيب بخش هم زمان تمركز دهنده )سراب( كم تر از شيب 
بخش هم زمان تمركز گيرنده )پاياب( باش��د، نسبت تحويل رسوب برابر با 
يک فرض گرديده اس��ت )Kothyari و همكاران, 1994؛ Kothyari و 

همكاران، 1996(.

د( رسوب دهي كل حوزه 
براي محاسبه رسوب دهي كل حوزه طي هر رگبار از رابطه )6( استفاده 
گرديد )Kothyari و همكاران, 1994؛ Kothyari و همكاران, 1996(. 
1SDR = VS 1E + 1SDR 2SDR 2E + ...+ 1SDR....SDRnEn )6(

كه در آن SDR نس��بت تحويل رس��وب، Ei فرس��ايش و VS ميزان 
رسوبدهي كل حوزه مي باشد.

ه( تهيه رسوب نگار تخميني
اس��اس روش محاس��به توزيع زماني رسوب با اس��تفاده از زمان تأخير 
رس��يدن رس��وب هر بخش به خروجي حوزه و نقش تجمعي آنها در توليد 
رسوب در شكل 2 ارائه شده است )Laureson، 1964(. در شكل مذكور، 
رگبار منفرد P در مدت زمان T با سرعت يكسان اتّفاق افتاده است. تقسيم 
بندي حوزه به n بخش زمان-مس��احت نش��ان دهنده اين مطلب است كه 

زمان پيمايش براي رواناب س��طحي در هر بخش T ساعت مي باشد. پس 
زمان تمركز كل حوزه nT س��اعت اس��ت. در شكل مذكور، منحني 1، كه 
براي س��ادگي به صورت مثلث ارائه شده نش��ان دهنده تغييرات لحظه اي 
رس��وب دهي طي وقوع ب��ارش P روي بخش 1A بوده اس��ت. عرض پايه 
 1SDR 1E و مقدار اوج آن برابر با سطح زير منحني يعني T2 ،1 منحني
در رابطه )6( اس��ت. به همين ترتيب منحني هاي 2، 3 و ... نش��ان دهنده 
تغييرات لحظه اي رسوب دهي در بخش هاي 3A ،2A و ... به دليل وقوع 
بارش P روي بخش هاي دوم  و س��وم حوزه مورد مطالعه مي باش��د. اين 
منحني ها نيز داراي عرض پايه T2 بوده و مقدار اوج آنها مساوي با سطح 
زير منحني يعني رس��وب دهي كل در هر بخش مربوطه مي باش��د. نهايتاً 
تجم��ع منحن��ي هاي 1، 2، ... و n، تغييرات لحظه اي رس��وب دهي حوزه 
ب��ه دليل وقوع بارش P در يک منحني را نش��ان مي دهد. براي رگبارهاي 
مركب بارش به بلوك هاي مختلف با دوره زماني T تقسيم شده و تغييرات 
لحظه اي رس��وب دهي حوزه براي هر يک از آنها و س��پس با لحاظ تأخير 
زماني مناس��ب برآورد مي ش��ود. نهايتاً مقايس��ه رس��وب نگار تخميني و 

 

مشاهده اي، عالوه بر ارزيابي كيفي، با استفاده از معيارهاي خطاي نسبي6  
و مي��زان انحرافSadeghi( 7 و هم��كاران، 1384؛ Dos، 2000( صورت 

گرفت. 

نتايج و بحث
حوزه آبخيز چهل گزي سد قشالق با توجه به روش كار ارائه شده، به 7 
بخش زمان-مساحت تقسيم شده و نتايج حاصل از تقسيم بندي در شكل 3 
و جدول 1 نشان داده شده است. نتايج محاسبه عامل فرسايندگي هر رگبار 
در جدول 2 نشان داده شده است. جدول 3 نيز نتايج حاصل از ارزيابي ساير 
عوامل معادله جهاني فرس��ايش خاك در هر بخش زمان-مساحت را نشان 
مي دهد. جدول 4 نتايج حاصل از رس��وب دهي كل حوزه آبخيز در طول 
رگبارهاي مورد مطالعه و هم چنين ارزيابي هاي كمی به عمل آمده را نشان 
مي دهد. ش��كل هاي 4 تا 15 نيز رس��وب نگارهاي مشاهداتي و تخميني 

ناشي از 11 رگبار اتفاق افتاده را نشان مي دهد.
نتايج جدول 4 و رس��وب نگارهاي تخميني ارائه ش��ده در شكل هاي 
4 تا 14 نش��ان مي دهند كه مقادير رس��وب تخميني توسط روش زمان-

مساحت )TAM( در تمامي رگبارها بيش تر از رسوب مشاهده اي بوده و 
تطابق مناس��بي بين رسوب نگارهاي تخميني با نمونه هاي مشاهداتي آنها 
مشاهده نمي شود. هم چنين اختالف بين مؤلفه هاي اصلي رسوب نگارها 
ب��ا يک ديگر ب��ا توجه به خطاي تخمين و ميزان انح��راف برآوردي جدول 
4 زياد بوده اس��ت ب��ه نحوي كه اختالف چندين ص��د برابري بين مقادير 
رسوب مشاهده اي و تخميني را نيز مي توان در خصوص برخي از رگبارها 
مش��اهده نمود. نتايج به دس��ت آمده با يافته هاي Kothyari و همكاران 
)1994( مبني بر موفقيت مدل مذكور در ش��بيه سازي سه رگبار در يكي 
از حوزه هاي آبخيز هندوس��تان مغايرت داشته حال آن كه با دستآوردهاي 
تحقيقات��ي صادقي و توفيقي )1382( در حوزه آبخيز خانميرزا در رابطه با 
عدم كارائي مدل زمان-مس��احت و ني��ز Kothyari و همكاران )1996 و 
1997( و Kothyari و Jain )1997( در هندوس��تان مبن��ي بر ضرورت 
اعمال اصالحات در روند محاس��باتي نسبت تحويل رسوب و كاربرد سامانه 
اطالع��ات جغرافياي��ي )به دليل افزايش دقت در تعيي��ن خطوط هم زمان 
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بخش زمان-
مساحت

زمان تمركز 
)ساعت(

نسبت تحويل رسوبشيب )درصد(مساحت )هكتار(ارتفاع متناظر )متر(

A 10/386157093/9215/150/77

A 20/7721640588/3019/720/98

A 31/15817151505/6420/081/00

A 41/54417902060/6517/591/00

A 51/93018652813/2117/380/96

A 62/31619956646/18/111/00

A 72/702240013509/0617/350/90

85/8/585/8/985/8/1585/8/3085/9/785/9/2085/11/1885/12/686/1/786/1/2186/2/7تاريخ رگبار

0/0200/9060/0690/0180/1561/2300/0900/8270/6380/2742/720عامل فرسايندگي

بخش
زمان-مساحت

)K( عامل فرسايش پذيري)L( عامل طول شيب)S( عامل تندي شيب
عامل مديريت 

)C( زراعي
عامل مديريت اراضي 

)P(

A 10/0406/222/240/351

A 20/0466/463/480/331

A 30/0436/333/590/341

A 40/0427/112/870/311

A 50/0496/832/810/271

A 60/0556/243/010/221

A 70/0595/912/800/161

 جدول 1- نتايج تقسيم بندي مناطق هم زمان تمركز و محاسبه نسبت تحويل رسوب در حوزه آبخيز چهل گزي سد قشالق

جدول 2- مقادير عامل فرسايندگي )R( بر حسب )تن در  متر در سانتي متر( بر )هكتار در ساعت( براي رگبارهاي مورد مطالعه 

جدول 3- نتايج ارزيابي عوامل معادله جهاني فرسايش خاك در هر بخش زمان-مساحت
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انحرافخطاي تخمين )درصد(رسوب مشاهده اي )تن(رسوب تخميني )تن(تاريخ رگبار

85/8/598/7464/8152/350/66

85/8/94472/74140/003094/810/03

85/8/15340/6427/811124/990/08

85/8/3088/8635/02153/770/39

85/9/7770/1453/141349/320/07

85/9/206072/2659/2010157/190/01

85/11/18444/3143/00933/280/09

85/12/64082/73105/403773/560/03

86/1/73149/6858/905247/500/02

86/1/211352/68107/901153/640/08

86/2/713428/09180/007360/050/01

جدول 4- مقايسه نتايج روش زمان-مساحت با مقادير مشاهده اي رسوب

شكل 2 توضيح مفهوم مدل زمان - مساحت
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شكل 3- نقشه مناطق هم زمان تمركز )ساعت( حوزه آبخيز چهل گزي سد قشالق

شكل 4- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/8/5

شكل 5- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/8/9
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شكل 6- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/8/15

شكل 7- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/8/30

شكل 8- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/9/7

شكل 9- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/9/20
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www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

)پژوهش وسازند گی(61

شماره 92، پژوهش های آبخيزد اری، پاييز 1390

شكل 10- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/11/18

شكل 11- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 85/12/6

شكل 12- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 86/1/7

شكل 13- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 86/1/21
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62 )پژوهش وسازند گی( 

شكل 14- رسوب نگارهاي مشاهده اي و تخميني مدل زمان مساحت رگبار 86/2/7

تمركز( براي ارتقاي عملكرد مدل مذكور كاماًل تائيد مي شود. بدين ترتيب 
و با توّجه به عملكرد نامناس��ب مدل زمان-مس��احت در ارائه تخمين هاي 
دقيق براي رگبارهاي مورد بررس��ي، مدل مذكور از طريق تغيير ضرايب و 
توان مدل با هدف دس��ت يابي به مدل قابل اعتماد براي برآورد مقدار كل 
رسوب توليدي طي هر رگبار واسنجي )با تغيير توان ها و ضرايب به روش 
سعي و خطا در صفحه گسترده)Excel شد. نتيجه واسنجي به عمل آمده 
و برازش انواع مختلف معادالت رگرس��يوني به صورت رابطه )9( با خطاي 
تخمين و تأييد به ترتيب 30/925 و 33/400 درصد خالصه ش��ده اس��ت. 

پيشوند C در اين رابطه به معناي مدل واسنجي شده مي باشد.
    )9(

C-TAM=17/7*SDR( 1E1+2SDR1SDR 2E+...+ 1SDR....7E7SDR(0/14

نتاي��ج ارزيابي مدل واس��نجي ش��ده در بخش هاي تخمي��ن و تائيد 
 در ج��داول 5 و 6 و ني��ز رس��وب نگار حاصل از مدل واس��نجي ش��ده در 

شكل هاي 4 تا 14 ارائه شده است. 
نتاي��ج حاص��ل از كاربرد روش زمان-مس��احت نش��ان م��ي دهد كه 
در 11 رگب��ار به وقوع پيوس��ته در منطقه مورد مطالع��ه مقادير تخميني 
حجم رس��وب بس��يار بيش تر از مقاير مش��اهده اي بوده اس��ت. در حالي 
كه در مدل واس��نجي ش��ده آن مقادير رس��وب تخميني رگبارها با مقادير 
مش��اهده اي هم خوان��ي بهتري دارن��د و اين امر داللت ب��ر توانايي مدل 
 واس��نجي ش��ده در منطقه داش��ته كه خود بر ضرورت تأييد و واس��نجي 
 م��دل هاي موج��ود و ارتقاي كيفي آنها طي واس��نجي تأكي��د دارد كه با 

يافته هاي صادقي و توفيقي )1382( نيز هم خوان است.

انحرافRE )درصد(رسوب مشاهده¬اي )تن(رسوب تخميني )تن(تاريخ رگبار

85/8/533/6764/8148/0531/14

85/8/957/42140/0058/9982/58

85/8/3033/1735/025/271/85

85/9/744/8853/1415/548/26

85/11/1841/5643/003/351/44

85/12/656/69105/4046/2148/71

86/1/754/6758/907/194/23

86/2/766/97180/0062/79113/03

جدول 5- مقايسه نتايج مدل واسنجي شده زمان-مساحت با مقادير مشاهده اي رسوب در 8 رگبار تفكيک شده براي واسنجي مدل
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انحرافRE )درصد(رسوب مشاهده اي )تن(رسوب تخميني )تن(تاريخ رگبار

85/8/1540/0427/81043/9812/23

85/9/2059/9359/20- 1/23- 0/73

86/1/2148/57107/9054/9959/33

جدول 6- مقايسه نتايج مدل واسنجي شده زمان-مساحت با مقادير مشاهده اي رسوب در 3 رگبار تفكيک شده براي تائيد مدل

در بررس��ي دقيق تر مي توان اين گونه جم��ع بندي نمود كه عواملي 
از قبيل متغير بودن مركز ثقل و عدم توزيع يک نواخت بارش روي س��طح 
حوزه به دليل گس��تردگي آن مي تواند بيان گر اين مس��اله باشد كه توليد 
و توزيع رس��وب ممكن اس��ت تنها در بخش��ي از حوزه آبخيز اتفاق افتاده 
باش��د. حال آن كه در فرآيند اس��تفاده از مدل زمان- مساحت تمام سطح 
حوزه در توليد رس��وب دخالت داده شده است. اين يافته با نتايج به دست 
آمده از انجام تحقيقات مش��ابه در حوزه هاي با وس��عت كوچک تر و يا در 
قالب ش��بكه هاي مربعي كوچک )صادقي و توفيقي، 1382؛ Kothari و 
Jain، 1997( هم خواني دارد. هم چنين بايس��تي توجه داشت كه در مدل 
زمان-مس��احت ميزان فرسايش با استفاده از معادله جهاني هدررفت خاك 
تخمين زده  ش��ده كه كارآيي آن در تخمين فرسايش حوزه آبخيز مذكور 
مورد تأئيد قرار نگرفته است )غالمي، 1386(. از ديگر عواملي كه مي توان 
به آن اش��اره كرد در نظر گرفتن نس��بت تحويل رس��وب به صورت نسبت 
ش��يب دو بخش هم زمان تمركز مجاور است كه در صورت مداخله عوامل 
ديگري از جمله مساحت، كاربري اراضي، شبكه زهكشي و ... در محاسبات 
مربوطه، امكان دست يابي به تخمين هاي دقيق تر وجود خواهد داشت كه 
ب��ا تحقيقات Kothari و هم��كاران )1996( و صادقي و توفيقي )1382( 

تأييد شده است.

جمع بندي
تحقيق حاضر به منظور ارزيابي مدل TAM در ش��بيه سازي رسوب 
نگارهاي مش��اهداتي در حوزه آبخيز چهل گزي در استان كردسنان انجام 
پذيرفت. از نتايج به دس��ت آمده ط��ي تحقيق حاضر مي توان جمع بندي 
نمود كه مدل ياد ش��ده قادر به ارائه تخمين هاي مناس��ب براي رس��وب 
نگارهاي رگبارهاي ثبت شده نبوده، حال آن كه امكان دست يابي به مقادير 
قاب��ل اعتماد مقدار كل رس��وب توليدي نيز پس از اعمال واس��نجي هاي 
ضروري امكان پذير نبوده است. اگرچه ارائه جمع بندي هاي نهايي مستلزم 
انجام مطالعات گسترده تر، با تعداد بيش تر رگبار و تحليل فرآيندي وقايع 

اتفاق افتاده و با مداخله ساير عوامل تاثيرگذار امكان پذير مي باشد.

پاورقی ها
1- Hydoograph

2- Sedimentgraph
3- Time- Area Method
4- Isochrone area
5- Erosivity
6- Relative Error
7- Bias

منابع مورد   استفاد  ه
1- توفيقي، ب.، )1381( تهيه مدل تغييرات زماني رس��وب در حوزه آبخيز زرين 
درخت، پايان نامه كارشناس��ي ارشد مهندسي آبخيزداري، دانشگاه تربيت مدرس، 

91 ص.
2- رفاهي، ح. ق.، )1379( فرس��ايش آبي و كنترل آن، انتش��ارات دانشگاه تهران، 

چاپ سّوم، 551 ص.
3- سازمان جهاد كش��اورزي استان كردستان، )1372( مطالعات تفصيلي اجرايي 

آبخيزداري پارسل A سد قشالق، 261 ص.
4- شاهويي، ص.، عبدالملكي، پ.، نجم الديني، ن.، شاهويي، س. و طوماريان، ن.، 
)1371( رابطه ميزان فرسايش با عوامل مؤثر در طول يک رگبارش، گزيده مقاالت 

سّومين كنگره علوم خاك ايران، تهران، 15-17 شهريور 1371: 56-41.
5- صادقي، س. ح. ر. و توفيقي، ب.، )1382( كاربرد مدل زمان-مساحت در تهّيه 
رس��وبنگار )مطالعه موردي: رودخانه خانميرزا در حوزه آبخيز كارون(، پژوهشنامه 

علوم كشاورزي و منابع طبيعي خزر، سال اول )1(: 54-66.
 6- صادق��ي، س.ح.ر.، م��رادي، ح.ر.، مزي��ن، م. و وفاخ��واه، م.، )1384( كارآي��ي 
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