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  چکیده
بطه با فرآیندها و خصوصیات حاکم بر سیالب        بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در را          به  این مقاله   

و رسوب در حوزه های مناطق خشک جهان و مقایسه برخی از این خصوصیات بـا بعـضی از منـاطق خـشک ایـران                         
بدیهی است با توجه به تفاوتهای عمده آبخیزهای مناطق خشک با اقالیم دیگر از نقطه نظـر فراینـدهای              . استپرداخته  

زم است که این تفاوتها در تدوین استراتژیهای مدیریتی حـوزه هـای آبخیـز ایـن منـاطق          حاکم بر سیالب و رسوب ال     
نـسبت دبیهـای حـداکثر بـا دوره بازگـشتهای مختلـف بـه دبـی میـانگین در                    به عنـوان نمونـه       .مورد توجه قرار گیرد   

 نسبتها در مناطق خشک ایستگاههای هیدرومتری واقع شده در شرایط مختلف آب و هوایی ایران نشان داد که اوال این         
با مناطق مرطوب و نیمه مرطوب کامال متفاوت است، و ثانیا میزان این نسبتها با افزایش درجه خشکی بشدت افزایش                    

وضعیت دبی و رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری وافع در اقالیم مختلف ایـران مـورد بررسـی                  همچنین  . مییابد
قال رسوب در حوزه های آبخیز مناطق خشک بسیار نامنظم بـوده و عـالوه بـر                 نشان داد که وضعیت انت    و  قرار گرفت   

آنکه حجم بار رسوبی بسیار باالست، همبستگی آن با دبی جریان نیز بسیار کم و در نتیجه فرآیند انتقال رسوب در این 
 در مناطق دیگـر اساسـا   این مسئله گویای آنست که مدلهای تهیه شده. مناطق کامال پیچیده و غیر قابل پیش بینی است        

جهت استفاده در مناطق خشک فاقد ارزش کافی است چرا که آنها به هیچ عنوان منطبق بر رفتار حوزه های آبخیز این                      
  .مناطق نمیباشد

  
  . مناطق خشک، سیالب، رسوب، مدیریت آبخیز:واژه های کلیدی

  
 مقدمه

 است که میتواند منابع آبخیزها را از تخریب مصون          مدیریت جامع حوزه های آبخیز در حقیقت کاراترین نوع مدیریت         
در این نوع مدیریت، آبخیز به عنوان یک سیستم پیچیـده    . نگهداشته و شرایط استفاده پایدار و بهینه از آنها را رقم بزند           

ن داشـته   اگر بخواهیم برنامه ریزی جامع برای آ      ای که همه عوامل بر یکدیگر اثر گذار هستند در نظر گرفته میشود که               
عوامل ورودی به سیستم آبخیز، . باشیم بایستی همه این عوامل بررسی شده و در فرآیند برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد    
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فرآیندهای حاکم بر آن و نهایتا خروجیهای سیستم با هم مرتبط بوده و خصوصا از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم                    
  . بر آبخیز نیز بشدت تاثیر میپذیرد

له فرآیندهای مهمی که متاثر از خصوصیات اقلیمی، ادافیکی و هندسی حاکم بر آبخیزها بوده و خـود نیـز روی                     از جم 
آبخیز تاثیر قابل توجه ای دارند وضعیت سیالبها و شرایط حاکم بر برداشت، حمل و تمرکز رسوب                 دیگر  خروجیهای  

رند کـه بـا آبخیزهـای منـاطق مرطـوب و نیمـه              این فرآیندها در آبخیزهای مناطق خشک ویژگیهای خاصی دا        . میباشد
تـدوین اسـتراتژیهای    شناخت دقیق این ویژگیها و توجه به آنها الزمـه . مرطوب و حتی نیمه خشک تفاوت عمده دارد 

  .مدیریتی و نیز برنامه ریزی صحیح و اصولی برای حوزه های آبخیز است
کانی بارش و نیز تغییرات ساالنه بارش بسیار زیاد صرف نظر از منشأ بارشها درمناطق خشک ، تغییرات زمانی و م

  .این تغییرات با افزایش ضریب خشکی مناطق نیز افزایش می یابد. است
از خصوصیات ) کیلومتر مربع100بزرگتر از (تغییرات شدید مکانی مقدار بارش در حوزه های آبخیز متوسط و بزرگ 

بت در حوزه های این مناطق رگبارهای شدید کنوکسیونی  همچنین گاهی اوقات منبع اصلی رطو.مناطق خشک است
اغلب جریان ها در به تبع رژیم حاکم بر بارشها، . کیلومتر است7 تا 5شعاع محدودۀ بارش کمتر از در آنها است که 

 عالوه .این مناطق نیز بصورت جریانهای رواناب سریع سطحی بوده و سهم جریانهای زیر قشری و زیرزمینی کم است
جریان غالب در حوزه های آبخیز مناطق خشک جریان رواناب سریع است ولی یکنواختی بطور کلی هر چند آنها بر 

عدم یکنواحتی وضعیت رواناب در حوزه های آبخیز  این . کم است  بسیارای به نقطه دیگر الگوی آن نیز از نقطه
  خود ی و ظرفیت نگهداری آن است کهنفوذپذیراز نظر خاک نوع درمناطق خشک اغلب به دلیل عدم یکنواختی 

 در این مناطق به علت نقش ضعیف پوشش زمین در کاهش .معلول عمق، ساختمان و فرسایش پذیری خاکها می باشد
 و ، رسوب باال بوده میزان تولید فرسایش و باال بودن ضریب رواناب و در نتیجه غالب بودن جریانهای سریع سطحی 

یکنواخت مشاهده و غیر ) فرسایشی( ودر نتیجه دامنه ها اغلب به صورت بریده بریده این رسوبات سریع شسته شده
ولی به علت )  کیلومتر در کیلومتر مربع100گاهی بیش از  ( تراکم زهکشی در اغلب مناطق خشک باال بوده .گردد می

ه ها در پایین دست هاط شبکه آبرا به هم پیوستگی و ارتب،تداوم کم جریانها و تبخیر باال و نیز تلفات مربوط به نفوذ
 .)Tooth,2000(ت بوده و از تکامل چندانی برخوردار نیس آبخیزها ضعیف  محدودهدامنه ها و

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در رابطه با فرآیندها و خصوصیات حاکم بـر                      
 مقایسه برخی از این خصوصیات با بعـضی از منـاطق خـشک              مناطق خشک جهان و   حوزه های   سیالب و رسوب در     

فراینـدهای  بدیهی است با توجه به تفاوتهای عمده آبخیزهای مناطق خشک با اقالیم دیگـر از نقطـه نظـر                    . ایران است 
حاکم بر سیالب و رسوب الزم است که این تفاوتها در تدوین استراتژیهای مدیریتی حـوزه هـای آبخیـز ایـن منـاطق               

  .وجه قرار گیردمورد ت
  

 مناطق خشکحوزه های خصوصیات ویژه سیالبها در 

بررسـیهای  .  تغییرات زمانی و مکانی بارش و نیز تغییرات ساالنه بارش بـسیار زیـاد اسـت          همانگونه که قبال اشاره شد    
بد و گاهی   افزایش می یا  به شکل قابل توجه ای      این تغییرات با افزایش ضریب خشکی مناطق نیز         متعدد نشان داده که     

جـدول  به عنوان نمونه    . اوقات میزان بارندگی در یک رگبار حتی بسیار باالتر از میانگین بارندگی دراز مدت می باشد               
 تعدادی از بارش های اتفاق افتاده در نقاط مختلف را درمقایسه با میانگین  بارش ساالنه  مربوط نمـایش مـی دهـد                         1
) 2000,Tooth(.   
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  ارش های اتفاق افتاده در نقاط مختلف را درمقایسه با میانگین  بارش ساالنه  مربوطه تعدادی از ب:1جدول
بارندگی متوسـط      مکان 

  mmساالنه 
تاریخ وقـوع رگبـار     

  خاص 
میزان بـارش در رگبـار      

 mmخاص 

  394  1925  4 در کشور پرو Chicama منطقه
  )سه روز  در(370  )ماه می (1934  30   در صحرای مرکزی آفریقاAozouمنطقه 
  50  1934  15   در نامیبیا Swakopmundمنطقه 

  )دقیقه50در(74  1957  107  منطقه شارجه در امارات 
  )در یک روز  (149  )ماه مارس  (1967  126  در مرکز استرالیا Mt.Dareمنطقه 
  )در دو روز (210  ) سپتامبر  ماه (1969  148   در الجزایر Bisraمنطقه 
  )روز  درطی سه(319  )ماه سپتامبر(1969  275   در تونس El-Djemمنطقه 
  در یک روز( 205  )ماه مارس  (1988  275 در استرالیای مرکزی  Alice springsمنطقه 
  1524  1925  46   در پرو Lima منطقه
  )طی سه ساعت( 44  )سپتامبر ماه (1950  27   در صحرای مرکزی آفریقا Tamanrasset  منطقه

 بارشها و عدم مشارکت جریانهای زیر زمینی رودخانه های مناطق خشک غالباً موقتی بوده و                 کم و متغیر بودن    به علت 
رودخانـه هـای فـصلی یـا دائمـی          . اصی جریان در آنها جاری اسـت        بستر آنها خشک می باشد و فقط در زمانهای خ         

بـه عقیـده     . قابل توجه باشد    کوهستانی  با بارندگی کافی و یا برف        وضعیتمعموالًٌ در مناطقی شکل میگیرد که دارای        
)1988, Graf(  در حتی تعریف سیالب نیز در مناطق خشک با مناطق مرطوب و نیمه مرطوب متفاوت است چرا کـه

مناطق مرطوب سیالب به جریان باالیی اطالق می شود که در حد ظرفیت کامل رودخانـه و یـا فراتـر از آن اسـت در            
  . جاری شدن جریان در مسیل های خشک بدون توجه به مقدار آنتست ازرحالی که در مناطق خشک سیالب عبا

 Tunbridge 1981 سیالبها در مناطق خشک نیز تفاوت زیادی از این بابت مالحظه می شود کـه  بزرگیدر رابطه با 
مـه   نی،)متمرکز در کانال رودخانـه یـا مـسیل   ( آنها را به سه دسته شامل سیالبهای کامالًکانالیزه شده Olsen 1987و 

 سیالبهای کانالیزه شده اساسـاً در حـد ظرفیـت رودخانـه بـوده و                .شده تقسیم کرده اند   نکانالیزه شده و اساساً کانالیزه      
 پخش شـدگی آب      در این حالت   ها است که    شدید در مناطق کوهستانی و باالدست حوزه        اغلب حاصل بارشهای نسبتاً   

الیزه شده بخشی از جریان در کانال مسیل یا رودخانه جاری می            در سیالبهای نیمه کان   . در دشتهای سیالبی ناچیز است    
حاصل بارشهای شدید   گردد و بخشی نیز به اراضی پست اطراف رودخانه و دشتهای سیالبی پخش می گردد که غالباً                  

 باعث شستشو و تخریب کناره ها و پخش در اطـراف            ست به مراتب فراتر از حد ظرفیت رودخانه ا        دبیبوده و چون    
گزارشات متعددی در رابطه با سیالبهای کانالیزه نشده در نقاط مختلف دنیا گزارش شـده اسـت کـه                   اما  .  می گردد  زنی

  Graf , 1982 Hogg , 1919, Jutson 1988(  ذکر گردیده است 1ای  تحت عنوان سیالب ورقهدر منابع بعضاً 

1897 Mc Gee.(    اطـراف رودخانـه پخـش گردیـده وباعـث      این نوع سیالبها عمدتاً در وسـعت زیـادی از منـاطق 
غلب در قسمتهای پـایینی حـوزه هـا و منـاطق کـم               ا  می گردند که حاصل بارشهای بسیار شدید بوده و         ادخسارات زی 

  .شیب بوقوع می پیوندند

                                                 
1 -Sheet floods 
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 2تک اوجی  ، سیالبهای 1چهار نوع از سیالبهای کانالیزه شده را در مناطق خشک شامل تندسیلها Graf 1988  آقای
 عمده سیالبها در مناطق خشک کـه باعـث خـسارات شـده و               . و سیالبهای فصلی ذکر می کند      3بهای چند اوجی    سیال

و غالباً در فـصول گـرم در حـوزه          بوده  غافلگیر کننده نیز می باشد تندسیل ها هستند که حاصل بارشهای کنوکسیونی             
شـدت زیـاد بارشـهای کنوکـسیونی         وبه علت ضـریب روانـاب بـاال در منـاطق خـشک              . های کوچک اتفاق می افتد    

هیدروگراف این نوع سیالبها با مشخصاتی همچون شیب تند شاخه های صعودی و نزولی، زمان پایه کم و دبی پیـک                     
به ترتیب از سیالبهای تک اوجی به چند اوجی و نهایتاً فصلی از شیب شاخه               . باال از سیالبهای دیگر متمایز می گردند      

  .مچنین زمان پایه سیالب افزایش می یابدصعودی کاسته می گردد و ه
نهای سیالبی در مناطق خشک از      ا به طور کلی جری    ،عالوه بر تفاوتهای موجود در وضعیت تک تک جریانهای سیالبی         

  : جنبه های مختلف قابل تفکیک می باشند
ت تـأثیر پوشـش     طور قوی و واضـح تحـ       سیل ها به   م اوالً هیدرولیک جریان و ضریب زبری در برخی رودخانه ها و          

 مسیل ها رشـد کـرده و از رطوبـت موجـود در رسـوبات کـف اسـتفاده مـی                       و کناره    گیاهی است که اغلب در کف     
  .)Dunkerley , Graeme 1993(نماید

قابل توجه  کاهش میزان رواناب را به دنبال دارد و با کاهش             ثانیاً در مناطق خشک طبیعتاً کاهش بارندگی ساالنه عموماً        
عـالوه   .می یابد قابل مالحظه ای     به عبارتی نامنظم بودن تولید رواناب در طی سال افزایش             و  تعییرات ،دگیمیزان بارن 

 مشخص حوزه سطحبر آن در رابطه با تغییرات مکانی بارندگی و رواناب در مناطق خشک می توان گفت که برای هر     
 این .)Frostick , Reid 1997(ان در نظر گرفت وسیعی از میزان کل رواناب تولیدی را می توتغییرات آبخیز دامنه 

آبخیز نمی تواند بـه عنـوان یـک عامـل منطقـی             وسعت  در مناطق خشک    در بسیاری موارد    به وضوح نشان میدهد که      
   .وقابل اعتماد در رابطه با تخمین میزان رواناب در نظرگرفته شود

حاصـل  (است  زرگی   مقدار بسیار ب   پایین به دبی های      در رودخانه های مناطق خشک عموماً نسبت دبی های باال            ثالثا
رقـم بزرگـی مـی شـود        در اغلـب مـوارد      تقسیم دبی های با دوره بازگشت باال به دبی های با دوره بازگـشت پـایین                 

Pilgrim , McDermott) ،1983 .(ـ  منحنی  باعث چولگی باالیی در این مسئله  سـیالب مـی   یتوزیع های فراوان
 این شیب تند به علت چند نمونه انـدک از           باشد که ی های فراوانی سیل معموالً پرشیب       منحنکه  باعث میشود   گردد و   

  .دبی های سیالبی بسیار باال ایجاد می گردد
در این رابطه در مطالعه حاضر بررسی الزم در خصوص نسبت دبیهای حداکثر با دوره بازگـشتهای مختلـف بـه دبـی                       

نتیجـه حاصـله   . قع شده در شرایط مختلف آب و هوایی ایران صـورت گرفـت  میانگین در ایستگاههای هیدرومتری وا 
نشان داد که اوال این نسبتها در مناطق خشک با مناطق مرطوب و نیمه مرطوب کامال متفاوت است، و ثانیا میـزان ایـن          

ـ         . نسبتها با افزایش درجه خشکی بشدت افزایش مییابد        رای ایـستگاههای   به عنوان نمونه منحنی مربوط به این نسبتها ب
کـه بـه ترتیـب دارای       ) رودخانـه حبلـه رود    (و بنکـوه    ) رودخانه گرگانرود (، گنبد   )رودخانه بابلرود (هیدرومتری بابل   

 نمایش داده شـده  1در شکل )1375دستورانی (شرایط اقلیمی مرطوب و نیمه مرطوب، نیمه خشک، و خشک میباشند       
  . است

  

                                                 
1 - Flash floods 
2-Single Peak Floods  
3- Multiple peak floods  
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ايستگاه گنبد 

  
 ایستگاههای واقع شده در اقالیمز شت مختلف به سیالب متوسط در تعدادی انسبت سیالبهای با دوره بازگ :1شکل 

  .ایرانمختلف 
  

بوده و منحنی دارای شیب زیـادی        مالحظه می گردد این نسبت ها در مناطق خشک بسیار باال              در شکل   همانگونه که 
چند دبی سیالب متوسـط     این به وضوح نشان دهندۀ آنست که برعکس مناطق مرطوب و نیمه مرطوب هر               . می باشد   

 یک بررسی در خصوص داده های مربوط به         .ی پیک سیالبها بسیار بزرگ می باشد      بدر مناطق خشک باال نیست ولی د      
تا  39(تندسیل ها در ایاالت متحده آمریکا نشان داد که بزرگترین دبی ها در واحد سطح در حوزه های آبخیز کوچک                     

  .)Casta, 1987( نیمه خشک اتفاق می افتند تماماً در مناطق خشک و )  هکتار37000
 هر چند رودخانه های مناطق خشک بطور کلی در رابطه با جنبه های مختلف هیدروگراف سیالب شباهتهایی را نشان 

 به عنـوان    .ای در این خصوص بسیار زیاد می باشد         میدهد ولی در داخل محدوده مناطق خشک تفاوتهای دورن منطقه         
 مناطق خشک نشان می دهد که رودخانـه هـای مربـوط بـه منـاطق خـشک اسـترالیا                     های جریان در  مثال مقایسه داده    

جریـان    ( نسبت به سایر نقاط خشک جهـان مـی باشـند             ی جنوبی آفریقا دارای تغییرات رژیم جریان بیشتر       وبخشهای  
 شـمالی تغییـرات      برعکس رژیم جریان در رودخانه های مناطق خشک آمریکـای          .)جریانهای پیک  به   سیالب متوسط   

و  McMachon , 1979 McMachon(کمتری نسبت به رودخانه های سایر مناطق خشک جهان نشان مـی دهـد  
  .)1992دیگران 

دبـی متوسـط سـاالنه در واحـد     ( این تفاوت در داخل مناطق خشک جهان در رابطه با دبی های متوسط ساالنه ویـژه         
ای مناطق خشک شـرق مدیترانـه معمـوالًٌ دبـی هـای پیـک ویـژه          طوری که رودخانه ه،نیز مشاهده می گردد     )سطح  

   .)McMahan 1979(باالتری را نسبت به رودخانه های سایر مناطق خشک نشان می دهند 
الزم به ذکر است که هر چند علل دقیق این تفاوتها در محدوده مناطق خشک هنوز روشن نیست ولی برخی محققـین            

 جریان در رودخانه های خشک استرالیا و جنوب آفریقا حاصـل            ورژیماد خصوصیات   پیشنهاد کرده اند که تغییرات زی     
ول نسبت باالی تبخیر و تعرق است که مختص ایـن دو قـاره              زان بارش موثر می باشد که خود معل       تغییرات زیاد در می   
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 شرق مدیترانه ممکن    عالوه بر آن باالبودن مقدار دبیهای ویژه متوسط ساالنه در رودخانه های نواحی خشک              .می باشد 
مناطق اغلب جریانها در ماههای سرد سال اتفاق می افتد زمانی که تبخیر و  این است به علت این واقعیت باشد که در 

آمریکای شمالی جریانها به میزان کمتری به فصل          تعرق کم است در حالی که درمناطق خشک استرالیا، جنوب آفریقا و           
 از رواناب در جریانهایی که در فصل تابستان بوقوع می پیوندد در اثر تبخیر و تعرق از              وابسته بوده و در نتیجه  بخشی      

  .دست می رود
 معموالً در رودخانه های ،بدون توجه به منشأ تولید سیالبنکته دیگر که در این خصوص حائز اهمیت است این که 

ثر تلفات انتقال به علت در ا که اغلب ،د حجم جریان در حین عبور به طرف پایین دست کاسته میشو ازمناطق خشک
و در فراتر بوده است و خصوصاٌ وقتی جریان از بستر رودخانه  نفوذ آب در کف و کناره های آبرفتی و سفت نشده

الزم به ذکر البته  (Tooth ,2000 ). راف پخش شود تلفات مربوط به نفوذ و همچنین تبخیر قابل توجه می گرددطا
ایط گاهی اوقات تلفات انتقال در مسیرهای کوتاه ، سفت شده و بسترهای سنگی قابل چشم شر که بسته بهاست 

پوشی است ولی در رودخانه های بزرگ آبر فتی از آنجایی که باعث می گردد حجم عظیمی از آب تلف شده و از 
شاخه های ینی رودخانه  در مواردی که درقسمتهای میانی و پای.طی کل مسیر رودخانه باز بماند اهمیت زیادی دارد

فرعی به رودخانه اضافه نشود تأثیر تلفات انتقال در هیدروگراف سیل در قسمت پایینی و دشتی حوزه رودخانه قابل 
   دبی جریانها می گردد و توجه بوده و باعث کاهش قابل توجه در حجم

 خشک به مقـدار قابـل تـوجهی متفـاوت            مقدار و نسبت تلفات انتقال در سیالبهای مناطق        بایستی تاکید گردد که   البته  
ای از عوامـل      بـه مجموعـه   ) مقدار تلفـات و نـسبت تلفـات           ( این مسئله از آنجا ناشی می شود که هر دو عامل             .است

میزان ، شدت ، تداوم ، مسیر و موقعیت حرکت ابر ،            (پیچیده و مرتبط با هم بستگی دارد که شامل خصوصیات رگبار            
از  (و خصوصیات کانـال رودخانـه    ...) و زمان تداوم    ،حجم(هیدروگراف  ،  )زهکشی حوزه    به شبکه    تمحل وقوع نسب  

جمله عرض محیط خیس شده ، خلل  و فرج و میزان رطوبت اولیه رسوبات کف و کناره ، چینه شناسی و الیه بندی                        
  .(Tooth , 2000)  می باشند)رودخانه

ز بزرگ یا حوزه هایی که بخشهای مختلف آن تحت تـأثیر            عامل در حوزه های آبخی    خصوصیات رگبار شاید مهمترین     
 است رگبارهای تـک نتوانـد تمـام شـبکه     ن در چنین شرایطی ممک  .رگبارهای کنوکسیونی متفاوت قرار می گیرد باشد      

 بخشهای مختلـف حـوزه را تحـت     زهکشی حوزه را پوشش داده و مرطوب نماید ولی رگبارهای متعدد و شدید غالباً    
اده و در این حالت برخی زیر حوزه ها ممکن است زودتر تحت تأثیر قرار گرفته و قبل از اینکه جریان در                      تأثیر قرار د  

  . رودخانه اصلی جاری شود آب را به رودحانه اصلی سرازیر نموده و باعث خیس شدن آن گردند
ر متفاوت خواهد بود به این در چنین شرایطی است که میزان تلفات انتقال در رودخانه اصلی در بارشهای مختلف بسیا

بـارش  یـا    چه مقدار قبل از وقوع جریان اصلی توسط شاخه های فرعی پایین اسـت و                  بستر رودخانه اصلی     علت که 
 .مستقیم باران مرطوب شده باشد

 
  ویژگیهای رسوب در حوزه های مناطق خشک

لت تلفات انتقال مواردی هستند که      ست به ع  دمواردی چون الگوی جریان سیالب و نیز کاهش حجم جریان در پایین             
 ولی در رابطه با موارد پیچیده ای        .های مناطق خشک به شمار می رود        رودخانهبررسی شده و جزء خصوصیات اغلب       

 البتـه یـک    .چون فرآیند انتقال رسوب و در نتیجه تغییرات شکل رودخانه در مناطق خشک اطالعات کمی وجـوددارد                
 انجام گرفت کـه در نـواحی   1999در سال   Nanson , Toothتی است که توسط مورد مهم در این خصوص تحقیقا
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مرکزی استرالیا تأثیر ورود شاخه های فرعی را به مسیل های تک کانالی از نظـر تـأثیر روی رسـوب و جریـان مـورد                          
مکـن اسـت   در حین جریان به کانال اصلی وارد می شـود  م        که   ورودی مربوط به شاخه های فرعی       . بررسی قرار داد  

صـورت بـه علـت حـاکم بـودن          هر و در    .مستقل از وقایع رودخانه اصلی باشد ویا هماهنـگ و وابـسته بـه آن باشـد                
 کانال و جریان  وضعیترود آن با شاخه اصلی، و در سرشاخه فرآیندهای هیدرولوژیکی و فرسایش و رسوبی متفاوت     

 توسعه  درختان و پوشش گیاهی       به تبع آن   مدن جریان و   از جمله باالآ    که   در شاخه اصلی را تحت تأثیر قرار می دهد        
در کناره های رودخانه و تجمع بیشتر رسوبات در البالی آنها ، تخریب و فرسایش دشتهای سیالبی و تشکیل جزایـر                     

موارد دیگـری   .)Nanson , Tooth 1999 (توان ذکر کرد  را میرسوبی و تقسیم جریان  و شاخه شاخه شدن مسیل
اخه های فرعی در مسیل اصلی در مناطق خشک شامل فرسایش، پرشیب شدن بستر مسیل اصـلی، افـزایش                   از تأثیر ش  

 الزم به ذکر است کـه     .ه شدن نسبی کانال در برخی مناطق می باشد        کولرسوبگذاری موضعی و ب   یا  عرض یا ظرفیت و     
ف حـوزه تفـاوت فرآینـدهای       در مناطق مرطوب به علت همگنی بیشتر بارشها و نیز شرایط زمین در بخـشهای مختلـ                

  . هیدرولوژی و فرسایش و رسوب در شاخه های فرعی و بستر اصلی چندان زیاد نمی باشد
اسـت   گرفته  نهرچند مطالعات  کمی زیادی در رابطه با فرآیند انتقال رسوب در رودخانه های مناطق خشک صورت                  

حجم بسیار باالیی از رسـوب را در هنگـام وقـوع            موجود نشان می دهد که این رودخانه ها         پراکنده  ولی بررسی های    
 ایـن موضـوع نـشان    .شـد ا که هم شامل بار معلق قابل توجه و هم بار کف باال مـی ب         ،جریانهای سیالبی به همراه دارد    

 فرسـایش و تولیـد رسـوب    یخت و کم پوشش این مناطق آمادگی زیادی را بـرا          لی آن است که هم دامنه های          دهنده
  . در حین جریانهای سیالبی تولید بار رسوبی باالیی را می نمایند هاکناره مسیلدارند و هم کف و 

ع در اقالیم مختلف ایران مورد بررسی قرار ق وضعیت دبی و رسوب معلق در ایستگاههای هیدرومتری وا  در این مطالعه  
سوب در حـوزه هـای آبخیـز    نتایج نشان داد که وضعیت انتقال ر. گرفت که نتایج جالب توجه ای را نیز بدنبال داشت         

مناطق خشک بسیار نامنظم بوده و عالوه بر آنکه حجم بار رسوبی بسیار باالست، همبـستگی آن بـا دبـی جریـان نیـز                       
بـه عنـوان نمونـه    . بسیار کم و در نتیجه فرآیند انتقال رسوب در این مناطق کامال پیچیده و غیر قابل پیش بینـی اسـت               

رودخانـه  (، آق قـال     )رودخانه بابلرود در استان مازنـدران     (ی هیدرومتری قران تاالر     رابطه دبی و رسوب در ایستگاهها     
که بر اساس طبقه بندی اقلیمی دمارتن اصالح        )رودخانه فخرآباد در استان یزد    (و فخرآباد   ) گرگانرود در استان گلستان   

 نشان 4 تا 2 شده اند در اشکال شده به ترتیب در اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب، اقلیم نیمه خشک و اقلیم خشک واقع        
و به عبـارتی مـنظم بـودن        همانطور که در این اشکال مالحظه میشود همبستگی دبی جریان و رسوب             . داده شده است  

  .)1384دستورانی  (فرآیند انتقال رسوبات معلق از اقلیم مرطوب بطرف اقلیم خشک بشدت کاهش مییابد
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رابطه دبی آب و رسوب در ايستگاه قران تاالر  (رودخانه بابلرود در استان مازندران)
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   ).رودخانه بابلرود در استان مازندران(یدرومتری قران تاالر  رابطه دبی و رسوب در ایستگاه ه:2شکل 
  

رابطه دبی آب و رسوب در ايستگاه آق قال (رودخانه گرگانرود در استان گلستان)
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 ).رودخانه گرگانرود در استان گلستان( رابطه دبی و رسوب در ایستگاه هیدرومتری گنبد :3شکل 
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رابطه دبی آب و رسوب در ايستگاه فخر آباد (رودخانه فخرآباد در استان يزد)
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  ).رودخانه فخرآباد در استان یزد( رابطه دبی و رسوب در ایستگاه هیدرومتری فخرآباد :4شکل 

  
 در رودخانه های مناطق خشک مواد سست و گسسته بستری است که براحتی توسط جریـان   عمده ترین منبع بار کف    

 البتـه در طـول شـاخه        .انتقال مییابد و این برداشت نیز عمدتاً در طول شاخه صعودی هیدروگراف سیل اتفاق می افتد               
 ایـن   .دگردوبگذاری   از این بار کف برداشت شده رس       قابل توجه ای  حجم  ممکن است   نزولی هیدروگراف سیالب نیز     

و رودخانه های با بستر گراول و       ای  فرآیند برداشت و رسوبگذاری بار کف در هر دو نوع رودخانه های با بستر ماسه                
برداشت مـواد  بایستی ذکر گردد که  البته  .), Hassan  , 1966 1990دیگران و Leopold(افتد میقلوه سنگ اتفاق 

 عدم تشکیل الیه محافظ و یا الیـه محـافظ ضـعیف             .نشده باشد شدیدتر است   کف درحالتی که الیه محافظتی تشکیل       
ر میگردد که شامل نقش پررنگ رسوبات انتقالی از دامنه          بروی مواد کف رودخانه های مناطق خشک به چندین عامل           

ی رسـوبگذار و  های لخت و بدون پوشش، دامنه وسیع اندازه ذرات مخلوط که حاصل فراینـدهای متنـاوب برداشـت                   
 و جریانهای کوتـاه مـدت و نـامنظم کـه باعـث عـدم تکمیـل فرآینـد پاکـسازی و                       ، نسبت باالی حمل بار کف     ،است

قبل از اینکه ذرات ریز کف شسته شده و رسوبات درشت الیه محـافظ  ( شستشوی ذرات ریز از سطح بستر می گردد       
این رسوبات زیر را روی سطح بستر متمرکز        ایجاد نماید، جریان قطع می گردد و جریان بعدی دوباره حجم زیادی از              

  . می باشند)می نماید
  

الزم به ذکر است هر چند عدم تشکیل الیه محافظ در مسیل و رودخانه های مناظق خشک بخـشی بـه علـت نـسبت                         
ـ .  این مسئله دینامیک انتقال رسوب را شدیداًٌ تحت تأثیر قرار مـی دهـد               به هر حال     باالی انتقال بار کف است ولی      ه ب

 سـرزمیهای اشـغالی   عنوان نمونه بررسی های صحرایی در رودخانه های موقتی با بستر گراولی در صـحرای نقـب در                   
 قـرار  )بـار کـف  به عنوان (نشان می دهد که ذرات رسوبی در اندازه های معمول محلی جهت انتقال در معرض انتقال        

 .کف رودخانـه حـاکم اسـت      ریبا در تمام بخشهای     تقنسبتاً برابری   ) تحرک  ( دارند و درحقیقت یک فرسایش پذیری       
ودر نتیجه بستر رودخانه کامالً فرسایش پذیر و فعال است حتی در حین عبور جریانهـای بـا قـدرت معمـولی و ایـن                         
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 عالوه بـر آن    ). 1994 و دیگران    Laronee(باعث می گردد که در تمام سیالبها حجم زیادی از بار کف جابجا گردد               
  . و مشخصی افزایش می یابد واضحکف کانال با افزایش قدرت جریان به شکل  بار دبی متوسط 

در مقایسه با داده های موجوددر رابطه با رودخانه های فصلی و دائمی با بـستر گراولـی در منـاطق مرطـوب و نیمـه                          
ی شـ ر از تنش ب   مشخصمرطوب نشان دهنده آن است که در رودخانه های صحرای نقب نسبت حمل برای یک دامنه                 

هر چند  .گیری بهتر الیه محافظ در رودخانه های دائمی بر می گردد             این تفاوت اساساً به شکل    . به مراتب بیشتر است   
داده های کمی در رابطه با انتقال بار کف در رودخانه های مناطق خشک وجود دارد ولی اثر الیـه محـافظ کـف مـی                          

 در شرایط بدون وجود الیه محافظ و رودخانه )Nahal Tatir( یر ناهال تاتتی رودخانه موقیتواند با مقایسه داده ها
 نـشان داده شـده   2 نمایان گردد که در جدول )با الیه محافظ ضعیف(  (Goodwin Creek)گودوین کریک فصلی 
  .است 

  
گودوین  در شمال صحرای نقب و رودخانه فصلی ناهال تاتیر مقایسه انتقال بار کف در رودخانه موقتی :2جدول 
   .)Tooth , 2000( در شمال می سی سی پی کریک 

ناهال  پارامرت مورد بررسي
 تاتير

 گودوين کريک

  فصلی  موقتی  رژیم ساالنه جریان 
  008/0  0088/0  )متر بر متر( رودخانه یشیب طول

  4/3  5/3  )متر(عرض کف کانال روخانه 
 میلـی   حـسب بر) D50s(قطر متوسط رسوبات سطحی     

  متر 
6  5/8  

 بـه میلـی     D50subسط رسوبات زیر سـطحی      قطر متو 
  متر 

10  9/5  

(نسبت الیه محافظ 
subD
sD

50
50(  6/0  4/1  

  w/m2                   91/106-32/6  50/71-59/3(قدرت جریان واحد 
  0006/0-72/1  12/0-28/4  )کیلوگرم بر متر در ثانیه (نسبت انتقال بار کف واحد 

  Eb%(  25/17  10/2( بار کف راندمان متوسط انتقال
  

به ناهال تاتیر   جدول نشان می دهد که میزان بار کف واحد برای یک دامنه وسیعی از قدرت واحد جریان در رودخانه                    
 بخـشی بـه علـت       گودوین کریـک   راندمان انتقال بار کف در رودخانه        .است  گودوین کریک  باالتر از رودخانه  مراتب  

یه محافظ ضعیف و برداشت رسوبات ریز دانه زیـر الیـه محـافظ در حـین وقـوع      تخریب و در هم ریختن موضعی ال    
 چنانچه این الیه محافظ به اندازه کافی مقـاوم باشـد بـدیهی    .)Laronee, Reid ,1995(جریانهای شدید می باشد 

  است که راندمان انتقال بار کف به مراتب پایین تر خواهد بود 
  :دارای سه منشأ می تواند باشدک اساساً رسوب معلق در رودخانه های مناطق خش

 .)از دامنه ها(مواد برداشت شده توسط جریان سطحی  •

  .سیل هاممواد برداشت شده از کناره های فرسایش پذیر آبراهه ها و  •
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  .سیل هامموادبرداشت شده از کف آبراهه ها و •

 گـرم در لیتـر   30-50 حـدود   وجودمیزان رسوب معلق در رودخانه های مناطق خشک گاهی اوقات بسیار باال بوده و     
 گرم در لیتر نیـز تجـاوز مـی کنـد     100 طبیعی می باشد و حتی بعضاً این مقدار از مرز  امری  اوقات  اغلب   مواد معلق   

)2000, Tooth(.   
 هر چند میزان    که دائمی بسیار باال است      های   نیز در مقایسه با رودخانه     ممیزان تمرکز رسوب معلق حتی درجریانهای ک      

نکتـه  البتـه   . ده اسـت  نـش بـصورت دقیـق مـشخص       هنوز   این وابستگی    جزئیاتآن بستگی به تغییرات دبی دارد ولی        
 بـه عقیـده   . توزیع اندازه رسوبات معلق بصورت سیستماتیک با دبی و سرعت جریـان تغییـر مـی کنـد                 مشخص اینکه 

Frostick , Reid 1997    مربوط به دینامیک انتقال رسوب معلق منعکس کننده این یممکن است این مشخصه ها 
جهت انتقال فـراهم بـوده ودر نتیجـه         ذرات رسوبی با هر اندازه      ) رودخانه های موقت      (مسیل ها    در    که باشدواقعیت  

 شود تا توسط محـدودیت هـای مربـوط بـه فـراهم       وضعیت انتقال بیشتر توسط تغییرات محیط هیدرولیکی دیکته می        
 انتقال رسوب معلق در برخی رودخانه های مناطق خـشک شـدیداً تحـت               ،عالوه بر عوامل هیدرولیکی   . بودن رسوب 

تغییرات شیمیایی سیالب بخصوص در رودخانه هایی که ذرات رسوبی ریز را که از حوزه هایی کـه خـاک آنهـا                      تأثیر  
 در این حالت تغییرات در غلظت الکترولیـت در حـین            .بل تبادل دارد حمل می کند می باشد       درصد باالیی از سدیم قا    

  و روی انتقال بار معلق تاثیر می گذاردجریان سیالب باعث تغییر در فازهای دیسپرس شدن و فولکوله شدن می گردد       
)Imeson1981 و Verstratens(.      اوئـد کـالیریس  بـه عنـوان مثـال در رودخانـه مـوقتی  )Oued Kalairis( در 

 زیـاد  نـسبت جـذب        مقدارتحت تأثیر درصد باالیی سدیم و     ) گرم در لیتر  200تا    (مراکش غلظت فوق العاده بار معلق       
 مشابه این .ایجاد می شود که باعث پراکنده شدن رسها در تمام جریان از ابتدای تولید رواناب می گردد    ) SAR(سدیم  

غلظـت بـار معلـق بـا تغییـر      ) ایاالت متحده آمریکـا  (اکتوتای جنوبی   د در   )Moreau( مورو   مورد در رودخانه فصلی   
زمانی مشاهده می شـود کـه   )  گرم در لیتر11تا (ولی باالترین غلظت بار معلق . وضعیت شیمیایی آب تغییر می نماید      

دبـی هـای   (رآبی درزمانهای پ. در زمانهای کم آبی درصد سدیم و نسبت جذب سدیم در باالترین حد خود قراردارند            
                      .در این دو رودخانه احتماالً هر دو عامل هیدرولیکی و شیمیایی در کنترل غلظت بار معلق مهم هستند) باال

 Sycamore(  سـیکامور کریـک  سـیل در رودخانـه  تنـد  برداشت نمونه هـایی در طـول یـک    در یک بررسی امکان 

Creek(  مواد محلول   در طول سیالب غلظت کل      ه های مربوطه نشان داد که       بررسی داد .  شد در آریزونا فراهم)بوسیله 
و سـپس بـا   ) به علت رقیق شدن(با افزایش دبی کاهش پیدا کرد       )  اندازه گیری شده   تریکی و قلیائیت  کمیزان هدایت ال  

 .کاهش مقدار دبی به حالت قبلی خود برگشت

 تغییر وضعیت شیمیایی جریـان و تـأثیر روی غلظـت رسـوبات              البته الزم به ذکر است که بار محلول جریانها به سبب          
ی را روی فرایندهای برداشت و رسوب گذاری بخصوص در بخشهای پایینی رودخانـه هـای                 ا معلق نقش قابل توجه   

  .مناطق خشک و نهایتاً شکل کلی رودخانه ها می تواند ایفا نماید 
معموالً حداکثر میزان تولید رسـوب در   )1985(نگبین و شیوم بر پایه رابطه بین رسوب تولیدی ساالنه و بارش موثر ال

مناطق نیمه خـشک      غالباً(  میلی متر است     300حوزه هایی بوقوع می پیوندند که میزان بارش موثر سالیانه باالی حدود             
 تراکم به عنوان محافظ سطحی خاک باعث کاهش تولید روانـاب و رسـوب مـی          م در مناطق مرطوبتر پوشش گیاهی       .)

 در مناطق خشکتر نیز هرچند زمین عاری از پوشش و یا دارای پوشش گیاهی پراکنده است ولی با توجه به کم                      و  شود
 هر چند در منابع مختلف بر       .بودن میزان رواناب جهت فرسایش و تولید رسوب میزان رسوب تولیدی کاهش می یابد             

 ولـی برخـی از محققـین میـزان         .گردیده اسـت  حساسیت و مستعد بودن مناطق خشک به فرسایش آبی سطحی اشاره            
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 Ohmuri , 1983 Vrebb , Walling 1983 (صحت  و تعمیم پذیری رابطه النگبین شیوم را زیر سئوال برده اند 

, 1967 Douglas( . 1983به عنوان مثال در این رابطه Webb, Walling   اظهار نموده اند که بین اقلـیم و میـزان 
ای نمی توان یافت والگوی ارائه شده توسط النگین وشیوم در رابطه با برخی داده                و ساده تولید رسوب رابطه مشخص     

منـاطق  ( حتی گاهی اوقات میزان رسوب تولیدی در مناطق با باالترین میزان بارنـدگی               .های اخذ شده صدق نمی کند     
  .با میزان حداکثر رسوب تولیدی در شرایط نیمه خشک برابری می کند) مرطوب کامالً

مدارک موجـود   ولی  باوجود شک در رابطه با منحصر به فرد بودن مناطق نیمه خشک در تولید حداکثر مقدار رسوب،                  
مبین آنست که میـزان تولیـد       ) که قبالً بیان گردید   (در رابطه با حمل مقدار قابل توجه بار کف وغلظت باالی بار معلق              

ین نکته نیز حائز اهمیت است که اغلب تصور این اسـت  ولی ا. خشک عموماً باالست رسوب در رودخانه های مناطق      
بخش قابل توجهی از بار رسوبی حوزه های آبخیـز          ) گراول وشن درشت و قلوه سنگ     (درشت دانه   که میزان بار کف     

  .مناطق خشک را در مقایسه با بار معلق بخود اختصاص می دهد
د یـ  تغییرات وسیع زمانی و مکانی در رابطـه بـا تول           ،ای حاکم بر مناطق خشک      در کل همانند دیگر فرآیندهای رودخانه     

 برخی محققین بر این عقیده انـد کـه انتقـال رسـوب در               .های آبخیز مناطق خشک مالحظه می گردد        رسوب در حوزه  
 .پیوندد است بوقوع مییر ین سال متغ  رودخانه های مناطق خشک بصورت موجهایی که طول آن از چند ساعت تا چند             

مربـوط  ای رژیم جریان ، کوتاه بودن وغیر یکنواختی جریانها و همچنین خـصوصیات            شدید و دوره    به علت تغییرات    
 بسیار طبیعی است که انتقال رسوب معلق و بـار کـف بـه               ،به تلفات انتقال در بسیاری از رودخانه های مناطق خشک         

دراین مناطق فازهای برداشـت و  . دمناطق پایین دست در قالب دوره ها و مراحل کوتاه و متشنج و نامنظم صورت گیر    
ر همـان رودخانـه     گـ بازه برداشت صـورت مـی گیـرد در بـازده دی           الی که در یک     حرسوبگذاری ناهماهنگ بوده ودر     
به هر علتی که باشد موج های رسوبی ذکر شده منجر به ایجاد روابط غیر خطی بین           . رسوبگذاری وسیع اتفاق می افتد    
ار کف و بار معلق گردیده و این خود شرایط وسیع در فرآیند تولید رسوب را فراهم                 حجم رواناب و انتقال رسوبات ب     

  مـسئله   در رودخانه های مناطق خشک تغییرات انتقال رسوب به مراتب بیشتر از تغییرات جریان بوده وایـن      .می نماید 
  .)Rodier , 1985( شرایط را برای پیش بینی انتقال رسوب دشوارتر می سازد 

  
  :یرینتیجه گ
اقلیمـی، تکتـونیکی،    گسترده وسیع جغرافیایی مناطق خشک که در برگیرنده دامنه وسـیعی از خـصوصیات              بهبا توجه   

 تفاوت در فرآیندها، اشکال و تغییرات در رودخانه های مناطق خشک ،ساختاری، سنگ شناسی و پوشش گیاهی است      
در مناطق خشک الگـوی   .) Tooth , Nanson , 1997 Nanson, Kinghton 1999( کامالًٌ قابل انتظار می باشد

نامشخص و نامطمئن بارندگی ، تأثیر پوشش گیاهی بر رواناب دامنه ها و انتقال رسـوب و نیـز اثـرات تلفـات انتقـال                  
، فرسـایش و    مفهومش اینست که تغییرات بسیار شدید زمانی و مکانی سرمشق ومعیار اغلب جنبه هـای هیـدرولوژی                

تغییـرات زمـانی نتیجـه      ای منـاطق خـشک         رودخانـه  سیستم در   .ای می باشد    ورفولوژی رودخانه  و ژئوم  انتقال رسوب 
رسوب در طول سیالبهای با تداوم معموالً کوتاه مدت و نیـز            حجم باالی   جریان و انتقال      )متغیر( طبیعیت غیر ماندگار    

 ایـن رودخانـه هـا        در .کانال می باشد   غالب و مسلط بر مرفولوژی       ه سیالبهای بزرگ به عنوان کنترل کنند      ویژهاهمیت  
فقدان نیز  نیز نتیجه طبیعت غیر یکنواخت حاکم بر جریان و انتقال رسوب در طول سیالبها و                فرآیندها  تغییرات مکانی   

 فراینـد عمـل   ،در نتیجه این تغییرات قابل توجه. میباشدبین شاخه های فرعی و رودخانه اصلی        هماهنگی  سازگاری و   
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اسـت و   ) گسـسته و بـدون ادامـه          (ای ناپیوسـته      ای مناطق خشک بشکل قابل مالحظه       های رودخانه  شبکهبسیاری از   
  .ین فرآیند و شکل مواجه هستندبرودخانه ها گاهی اوقات با مشخصه فقدان تعادل 

الزم است تاکید گردد که جهت تدوین مدلهای مفهومی که زیربنای مدیریت علمی و پایدار حوزه هـای آبخیـز اسـت                  
تارشناسی حوزه ها و به عبارتی شناخت دقیق فرآیندهای حاکم بر آنها و نیز عکس العمل حوزه ها نـسبت بـه ایـن                        رف

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اغلب فرآیندهای حاکم بر آبخیزهـای              .  فرآیندهاضرورتی اجتناب ناپذیر است   
ی آنست کـه مـدلهای تهیـه شـده در منـاطق دیگـر               خشک با مناطق غیر خشک تفاوت عمده داشته و این مسئله گویا           

اساسا جهت استفاده در مناطق خشک فاقد ارزش کافی است چرا که آنها به هیچ عنوان منطبق بـر رفتـار حـوزه هـای             
  .آبخیز این مناطق نمیباشد
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Abstract 
This paper evaluates the results taken from various investigations carried out on 
processes and characteristics flood and sediment in different parts of the World, and 
tries to compare these findings to some parts of Iran. It is clear that due to differences 
between dryland and humid area catchments in terms of flood and sediment 
characteristics, any successful management strategy needs to take into the account these 
characteristics. For example, the rate of maximum flow (with longer return period) to 
mean flow in different regions of Iran shows that firstly there is a large difference 
between rates calculated in dryland and humid area catchments; and secondly these 
rates increases dramatically as the aridity increases. About suspended sediment in 
different gauging stations located in climatically various regions of Iran, evaluation 
shows incredibly various process and regime for sediment transport. In dryland 
catchments of Iran the rate of suspended sediment transport is very high and also its 
regime is quite changeable irrelevant. The correlation between flow discharge and 
sediment rate is quite weak and as a result sediment rate is unpredictable (in 
comparison to humid area catchments). These findings show that catchment behavior in 
dryland environments is quite complicated, and models developed in other climates 
cannot be compatible to dryland catchments.   
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