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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
وزه ح :يمطالعه مورد( د رسوب معلقيتول يبر رو  ماهانهي بارش و دب اثراتيونيرگرس زيآنال

  )استان گلستانان ي رامي قره چازيآبخ
  

  4رفدحسن ميال  و 3علي سالجقه ، 2 اكبر بابائي،1نژادعلي نجفي

  دهيچك
تبع آن انتقال رسوبات منـاطق      لش و با  ي مسئله فرسا  ،زي آبخ يت جامع حوزه ها   يري در امر مد   ي كنون ي از معضالت اساس   يكي

ـ        ين معضل ن  ي كنترل ا  .ن دست حوزه است   ييباالدست به پا   ـ ل ماه يبـدل .  باشـد  يازمند شناخت منشا و عوامل وقوع آن م ت ي
ن يبد. ميباشي م    از عوامل موثر در وقوع آن      ير به درنظرگرفتن برخ   يز تنها ناگز  ي آبخ ي در حوزه ها   ييند رسوبزا يده فرآ يچيپ

 قـره  يستگاه رسوب سنجي ماهانه در ارسوب معلقبر  بطور جداگانهمتوسط ماهانه   يق، اثرات بارش و دب    ين تحق يدرامنظور  
.  قـرار گرفـت  يمـورد بررسـ  ) 1384تا 1364( ساله20 يك دوره آماريدر  واقع در استان گلستان ان ي رامزي حوزه آبخيچا

ـ  ماهانه ا  يينها با  رسوبزا    آ يزان همبستگ ي ماهانه و م   ي بارش و دب   ي دار ياثرات معن   در  يون آمـار  يستگاه بـه روش رگرسـ     ي
 ين بارش ماهانه و دبي مورد مطالعه، بيستگاه رسوب سنجيدر اج نشان داد كه ينتا.  صورت گرفت SPSS 15ط برنامهيمح

ـ ن مين بـاالتر  يهمچن.  دار وجود دارد   ي فوق، رابطه معن   يمتوسط ماهانه با رسوب معلق ماهانه در دوره آمار          يزان همبـستگ ي
 2/76 درصد و بارش ماهانه بـا رسـوب متوسـط ماهانـه معـادل                4/62رابرمتوسط ماهانه ب   و رسوب     متوسط ماهانه  يدبن  يب

ان انتقال و حمل رسـوبات معلـق، اثـرات          ي داده ها نشان داد كه در جر       يل آمار يه و تحل  ين تجز يعالوه برا .  باشد يدرصد م 
  . بوده استن دار ي رسوب معلق ماهانه معنيرو متوسط و بارش ماهانه بر يمتقابل دب
  . متوسط ماهانه و بارش ماهانهيون، دبي ماهانه، روش رگرسمتوسطان، رسوب يز راميحوزه آبخ: يدي كليواژه ها
  مقدمه

 است كه در رودخانـه      ين در حال  ي شود و ا   ي جهان حمل م   يسط رودخانه ها  ارد تن رسوب تو   يلي م 20هر ساله بالغ بر     
به  را نسبت    يشتريزان رسوب ب  يم... ش از حد به مراتع و       ي،فشار ب يعيت نامناسب منابع طب   يل وضع يما به دل   كشور   يها

 رسوب معلق بـا   ي رابطه طول دوره آمار    يبا بررس ) 1381(ا و همكاران  يض ن يف ].5[ كنند ي جهان حمل م   يرودخانه ها 

                                                 
   استاديار گروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-1
كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و عضو باشـگاه پژوهـشگران                 دانشجوي   -2

  .جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج
  عي دانشگاه تهرانياي مناطق خشك و كوهستاني دانشكده منابع طبي استاديار گروه اح-3
  ي و منابع طبيعي گرگان دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه علوم كشاورز-4
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(
 15ز باالدسـت    يـ  حـوزه آبخ   ياهيـ پوشـش گ   و   ين شناس ي، زم يميات اقل يخصوص  ساالنه، يرات رسوبده ييتغ مساحت،

 وجـود   ي دار ي با عوامل فوق رابطـه معنـ       ي طول دوره آمار   ني كه ب  د در سطح كشور، نشان دادن     يستگاه رسوب سنج  يا
ــا درمق ــدارد م ــن ــاس زي ــاي ــوزه ه ــر حــوزه آبخير ح ــ ه ــاري ــول دوره آم ــزايز، ط ــا اف ــساحت، تغي ب ــش م راتيي

 يش بارنـدگ  يم و بـا افـزا     ي مستق يش حوزه همبستگ  يت به فرسا  يس حساس و حسا   ي ساالنه، درصد سازندها   يرسوبده
 يهاير درصد انواع كاربريير تغي تاثيبا بررس) 1385( و همكارانيقدوس. ساالنه و شاخص دومارتن رابطه معكوس دارد

  به ن حوزهي برآورد شده ايديش و رسوب توليزان فرساي مي بر رو1380 تا 1349 يز طالقان در دوره زمانيحوزه آبخ

ـ ييـ ش تغيش سطح مراتـع و افـزا  ي فوق ، با افزايدند كه در دوره آماريجه رسين نتي به ا EPMروش زان يـ ، ميرات دب
 ي دارياز وجود رابطه معن يق حاكين تحقيج اينتا. ش روبرو بوده استيب با كاهش و افزاين حوزه به ترتي ايرسوبده

) Rickenmann )1998.  حـوزه اسـت    يزان رسوبده ي با م  ي تحت كاربر  ي و مساحت اراض   ي، دب ير بارندگ ين مقاد يب
د يجه رسـ  ين نت ي آنها به ا   يي رسوبزا  حجم يروس بر   ي سوئ ي كوهستان يالب رخ داده در رودخانه ها     ي س 6ر  يبامطالعه تاث 

ـ       ي، حجم رسوب حمل شده متاثر از دب       يالبيدر هر واقعه س   كه    . حـداكثر نرمـال شـده آن اسـت         ي مـوثر روانـاب و دب
 در دو حـوزه     يي رسـوبزا  ي بـر رو   يوگرافيزيف و   يتيري، مد يميات اقل ي از خصوص  ير برخ ي تاث يبا بررس )  1381(يتلور

  وجود داشته و ي بااليان همبستگي متوسط جري و دبين بار رسوبيرودخانه كرخه و دز، نشان داد كه در اغلب ماه ها ب
 رابطـه   يبا بررس ) 2008(همكاران   و   Mingguo .ل بوده است  يز دخ ي از آنها عامل بارش متوسط ساالنه ن       يكه در برخ  
ـ  جري كه دب  ي ، وقت  البيوقوع س در زمان   ن،  ي شمال چ  ي آن در لس ها    يد رسوب و مدلساز   يبارش وتول  ر يان از مقـاد ي

 از  ياري كوچـك، بـس    يالبيع سـ  ي وقـا  يافتند كه برا  يز در يو ن . د، غلظت رسوب ثابت خواهد ماند     يش تجاوز نما  يبحران
 قبل از وقـوع   سطح   ي سست بر رو   يتجمع ذرات  رسوب    و     يالبيان، اندازه ذرات رسوب س    ي جر يبفاكتورها همچون د  

  . كننديفا مي ايالبيواقعه سزان غلظت متوسط رسوب ين مي را در تععينقش مهم ،رگبار
  

  مواد  و روشها
  منطقه مورد مطالعه

ـ ا.  باشد يشرق استان گلستان م   ز گرگانرود در    ي آبخ ير حوزه ها  ي از ز  يكيان  ي رام يقره چا  زيحوزه آبخ  ن حـوزه بـه     ي
 واقـع   ي عرض شـمال   37-12 تا   36-48 و   ي طول شرق  55-15 تا   54-45لومتر مربع بوده و در محدوده       ي ك 250وسعت  

 و رسوب   يدرومتريستگاه ه يك ا ين حوزه   يدر ا . متر برخوردار است  يلي م 858 ساالنه   ين منطقه از بارندگ   يا. شده است 
   .]2[ باشدي متر م200ا يس شده و ارتفاع آن از سطح دري تاس1345 سال  قرار دارد كه ازيسنج

  قيروش تحق
 ي داده هـا   يبـرا ) 1384 تـا    1364( ساله   20 يك دوره مشترك آمار   ي، ابتدا  داده ها  ي بر رو  يز آمار يبه منظور انجام آنال   

مان ثبت شـده  بـه روش حـد     و رسوب معلق همزي دبي داده هايسپس با كالسه بند. ستگاه فوق در نظر گرفته شد  يا
 يب همبستگ ي با ضر  ستگاه فوق ي ا ي سنجه رسوب برا   ي، منحن )ر روشها است  يشتر از سا  يكه صحت آن ب   (وسط دسته ها  

داده . دي فوق محاسبه گرديستگاه در دوره آماري، رسوب روزانه اين منحنيب ايسپس با استفاده از ضرا  . ه شد ي ته 94/0
 SPSS يز وارد برنامه آماري متوسط و بارش ماهانه آن ني دبي آمده با داده ها رسوب متوسط ماهانه بدستي دبيها
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

ـ يرسوب متوسط ماهانه بعنوان متغ.  شد 15 ـ  هـر  زيـ  متوسـط و بـارش ماهانـه ن   ير وابسته و دب  بعنـوان  ك جداگانـه ي
ز يآنال.  صورت گرفت  يونيز داده ها به روش رگرس     ي برنامه،آنال ي اجرا يبرا. ف شدند ي برنامه تعر  ي مستقل برا  يرهايمتغ

. ن تـر حـذف شـدند      يي پا يب همبستگ ي توابع با ضر    و  فوق صورت گرفت   يرهاي متغ يداده ها و برازش انواع توابع برا      
.آورده شــده اســت) 3(تــا ) 1( و بــارش بطــور جداگانــه بــصورت جــداول ي دبــيل داده هــايــه و تحليــج تجزينتــا
  
  جينتا

رسوب معلق بر   ماهانه متوسطي دباثرافته ي برازش يونيبع مختلف رگرس توايل آماريه و تحليج تجزي نتا-)1(جدول
   ماهانه

 تابع
ب يضر

يهمبستگ  

Linear 289/0     

Quadratic 346/0  

Cubic 624/0  

  
  افته اثر بارش ماهانه بر رسوب معلق ماهانهي برازش يوني توابع مختلف رگرسيل آماريه و تحليج تجزي نتا-)2(جدول

 تابع
ب يضر

يهمبستگ  

Linear 146/0  

Quadratic 466/0  

Cubic 762/0  

  
  در ي داريمعن ( رسوب معلق متوسط ماهانهي و بارش ماهانه بر روي دبي اثر فاكتورهايز آماريج آنالي نتا-)3(جدول

  ) درصد5سطح 

 عامل
مجموع مربعات نوع 

 سوم
درجه 
يآزاد  

ن مربعاتيانگيم  

يدب  556296196/829 35 15894177/052 
 909878/660 33 30025995/774 بارش
 - 0  000/0  با بارشياثر متقابل دب

  000/0 1  000/0 خطا
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  
  
  
  
  
  

  )تن(رسوب معلق ماهانه                                                                                         
  
  
  

                                                                                          
  )هيمتر مكعب بر ثان( متوسط ماهانهيدب                                  

  .اني راميستگاه قره چاي رسوب معلق ماهانه در او متوسط ماهانه ي دبيوني رگرس برازش انواع توابع-)1(شكل         
    

  
                   

  
   

  )تن(رسوب معلق ماهانه         
  
  
  
  
  
  

  )هيمتر مكعب بر ثان(بارش ماهانه

ـ  رام يستگاه قره چا  يسوب معلق ماهانه در ا     ر ون بارش ماهانه    ي ب يوني برازش انواع توابع رگرس    -)2(شكل بحـث و   .اني
  يريجه گينت
 نشان  SPSS 15ان در برنامهي راميستگاه قره چاي متوسط، بارش و رسوب معلق متوسط ماهانه اي دبي داده هايز آماريآنال

همچنانكه در . ار بوده است ديستگاه معنين اي متوسط و بارش ماهانه با رسوب معلق متوسط ماهانه در ايداد كه رابطه دب
 را ين همبستگي باالتر4/62يب همبستگي متوسط ماهانه با رسوب معلق ماهانه با ضريدب، ز آمده استين) 1(شكل
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 متر 15 باالتر از يردبي مقاديبرا) cubic(افتهي برازش ي شود كه منحنيمعلوم م) 1(البته با توجه به شكل. )1جدول(دارد
 بوده 2/76برابر با  يب همبستگين ضري بارش ماهانه، باالتريبرا.  دهدي شدن، جواب پرت را ميه بعلت نزوليمكعب بر ثان

 و ير بارندگين مقاديبنكه ي بر ايمبن)1385( و همكاراني قدوسيافته هايق با ين تحقيج بدست آمده از اينتا .)3جدول(است
 دار ي از وجود رابطه معنيكه حاك)1381(يج تلوري نتا.صادق است  دار وجود داردي حوزه رابطه معنيزان رسوبدهي با ميدب
  . دي نمايد مييق را تاين تحقي ايافته هايان بوده است، ي متوسط جرير رسوب ماهانه با فاكتور دبين مقاديب
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