
 

معلقتعدادیازرگباریتحویلرسوبتحلیلفرایندهایدرون

هایرسوبیهایدریاچةزریواربهکمکالگویحلقهزیرحوضه
 

 استاد گروه آبخیزداری، دانشکدة مناب  طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس ؛*سید حمیدرضا صادقی 

 شیرکو ابراهیمی محمدی؛

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه کردستان کامران چپی؛ 

 
 

 
هاای کام و حماو بن در     تبها تابعی از شرایم انرژی از قبیو ذخیرة رسوبا  در دبی رفتار رسو  معل  در طول رگبارها نه

ید رسو  و کاهش بن نیز مرتبم است. تغییرا  موجودیت رساو  باعاث ایجااد    های زیاد است، بلکه با تغییرا  تول دبی
هاای رساوبی اهمیات فراوانای در مطالعاا  رساو         شاود. تحلیاو ال وهاای حلقاه     اثری به نام ال وی حلقة رسوبی مای 

های دبای و   اس دادهها کمتر توجه شده است. ببابراین، در این مطالعه، بر اس بنکه به تحلیو بن  های ببخیز دارد؛ حال حوضه
رگبااری غلظات    ، تغییارا  درون 1391تا اردیبهشات   1390افتاده از فروردین  واقعة بارندگی اتااق 8غلظت رسو  معل  

دسات بماد. بار اسااس تحلیاو نتاایج،        های رساوبی باه   زیرحوضة دریاچة زریوار در قالب ال وهای حلقه 6رسو  معل  
گرد  ال وی پادساعت 6ال وی پیچیده، و  11نظم،  ال وی بی 13گرد،  ل وی ساعتا 16بمده دارای  دست های رسوبی به حلقه

هاای ساریعی باه تغییارا  شاد  رگبارهاا نشاان داد و اک ار          های کوچک ببخیاز دریاچاة زریاوار پاساخ     بود. زیرحوضه
ا که   رسو  معل  بودشده از رگبارهای مختلف دارای چبد دبی اوج و، به تبب بن، تغییرا  فراوان غلظت  نمودهای ثبت ب 

تبها بیان ر پیچیدگی حمو رسو    های رسوبی نه خود باعث ایجاد ال وهای متااو  حلقة رسوبی شد. تبو، ال وهای حلقه
( باین  p<01/0دار بمااری )  در درون وقایب رگباری بود، بلکه از رگباری به رگبار دی ر نیز تغییر کرد. برقراری رابطة معبای 

هاای تغییارا     رغم تاااو    برداری بیان ر این واقعیت بود که، به اوج وقایب رگباری هر نقطة نمونه بورد کو رسو  و دبی
برداری با یک معادلة ساادة رگرسایونی    توان اثر کلی همة وقایب را در هر نقطة نمونه رگباری غلظت رسو  معل ، می درون

 توصیف کرد.
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 مقدمه
 هااز  یوضاه   ر ها آبرنهه نصفی هاز م،ت،ه نق یکی

 نسات   معفق رسوبا  میزنن باالبو ن ک،اورقز آبتیز

 تاأثیر  آب کیایات  بار  معفاق  رساوبا   میزنن باالبو ن

نز باا   نین نمر  ر آبتیزهاز  ریاچاه  . نر  چ،یگیرز

  طااور و باار کاادور  آب و جفااوگیرز نق ورو تااأثیر

، و 1نز هااز ذرهن  قز، آور  آالینده فلوسنلز گیاهان کد

. ]31[ها بایار م،هو  نست  کاهش یجم ماید  ریاچه

بنابرنین، آگااهی نق میازنن آور  و تغییارن  قمااطی و     

مکاطی رسوبا  معفق برنز نعیال مدیریت صحیو  ر 

آبتیزها و نطلتاب رنهکار مناساب مهاار فرساایش و    

کاه بی،الرین میازنن     آطجاا   نق  رسوب ضرورز نسات. 

خروج رسوبا  نق آبتیزها  ر قماان وداوع رگبارهاا    

، مطالعااه و بررساای تغییاارن   ]26[نفلااد  نتااااق ماای

رگبارز  بای و غفظات رساوبا  معفاق کیاک        رون

 کند. ها می  شایاطی به  ر، تعامل بین آن

تاایر فرنیندهاز مؤثر بر ییل رسوب معفاق  ر  

یاقمند پاایش مادنو   بای و    آبتیزها کارز  شونر و ط

غفظت رسوب معفق نست. تغییرن  رسوب معفاق  ر  

طول یک رگبار باه فرنینادهاز متلفاد ییال آن نق     

کند  یوضة آبتیر طی یک وندعه هیدرولونز نشاره می

  رون  ر معفاق  رسوب غفظت . میزنن رونطاب و]10[

باا   تغییارن   هیدرولونز بایار ملغیر نست. نین ودایع

  بای  و معفاق  رساوب  غفظات  باین  بیتجر معا ال 

 یکنونخات  قمان به طابت شو  که عیوماً می م،تص

  ن ة جاات  قیاا ز  تعادن    ر طلیجه، باعاث  و طیالند

شوطد. نق طرفی،  ر طول هر  می رسوب - بی پرنکندة

وندعه تغییرن  غفظت رسوب معفق نغفب با  بای آب  

                                                      
1. particulate pollutants 

کاه یاک منحنای سانجة      طاورز   قمان طیات  باه   هم

نز توصید رنبطة  بی و رسوب برنز یک بر 2رسوب 

. نین موضوع با نسلاا ه نق ]42، 40[وندعه کافی طیات 

شاو  کاه    مطالعه می 3شناسایی نلگوهاز یف ة رسوبی

طور  طی آن فرنیندهاز فیزیکی ییل رسوب معفق به 

هااز رساوبی    کیای نق طریق شناساایی جهات یف اه   

ف ة . تاایر نلگوهاز ی]43، 5[شو   ت،تیص  ن ه می

گرفله  ر ودایع متلفد نطالعاا    رسوبِ شکل   -  بی

مایاادز نق تعاماال پینیاادة تغییاارن  تولیااد و ییاال  

رسوب  ر قمان، شد  و مد  بار ، و پاساخ  بای   

 هااز   هاد. یف اه   به نین تغییرن   ر نخلیار دارنر مای  

 تف ای  رسوب بار محاسبة برنز روشی معیوالً رسوبی

 تااایر  بارنز  مهم شاخ،ی ها آن شکل نما شوطد،  طیی

 و تولیاد،  مناابع  مودعیات  رونطاب، متلفد فرنیندهاز

 .]43، 39، 37، 17[شو   می محاوب رسوب ییل

بندز سیاالیاتیک، نلگوهااز    بر نساس یک طب ه

، 4یف ة رسوبی  نرنز پنج شکل نصافی نسات: خطای   

 8، و 7، خطی با یک یف اه 6گر   ، پا ساعت5گر  ساعت

 8گار ، و   گر ، پا سااعت    . سه طوع ساعت]43[ 8شکل 

شکل داعدتاً  ر آبتیزهاز متلفد م،اهده شده نست 

هااز   . گرچاه شاکل  ]37، 35، 30، 28، 15، 12، 3، 1[

ها طیز گزنر  شده نست  آن 9طظم  تر و گاهی بی پینیده

]5 ،11 ،38[. 

ترین نلگاوز یف اة رساوبی نلگاوز خطای       سا ه

هااز   نست که برنز هر م دنر  بای یکااان  ر شااخه   

                                                      
2. Sediment Rating Curve (SRC) 

3. hysteresis pattern 

4. single-valued line 

5. clockwise loop 

6. counterclockwise loop 

7. single Line plus a loop 

8. figure eight 

9. random 
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عو ز و طزولی طابت غفظت رسوب معفق به  بای  ص

، 1برنبر نست. نین نلگو به سه قیرنلگوز خاط ماال یم  

شاوطده    ، و منحنی خم2شوطده به سیت باال  منحنی خم

گار    سااعت   شاو . یف اة   مای   ت ایم 3به سیت پایین

ترین یف ة رسوبی نست که  ر شرنیط غفظات   معیول

وجاو    رسوب معفاق و رونطااب ساطحی قیاا  باه      کم

آید. هنگامی که نوج غفظت رسوب معفق پایش نق   می

نوج  باای رخ  هااد یااا غفظاات رسااوب معفااق  نرنز 

طیو   نز  ر طول شاخة طزولی آب کاهش دابل مالیظه

هاا ظااهر    طابت به شاخة صعو ز باشاد نیان یف اه   

.  الیل قیاا ز بارنز   ]43، 36، 22، 16، 15[شوطد  می

شده نست، نق  گر  بیان هاز رسوبی ساعت ودوع یف ه

هاز قیا   ، شد ]45[جیفه طول مد  وندعة رگبارز 

م،ااارکت  ،]14[بااار   ر نبلاادنز وندعااة رگبااارز  

، کااهش فرساایندگی   ]4[هاا   رسوبا  طاشی نق آبکناد 

، ]45[پایه پس نق  بای نوج   بارنن و نفزنیش میزنن آب 

و  ]15[وجو  منبع رسوبا  طز یک خروجای آبتیاز   

هاز فرعای و ذخیارة آن  ر    هتوقیع رسوبا   ر آبرنه

هاا  ر مونداع    آبرنهة نصافی، و،  ر طهایات، ییال آن   

.  ر یف ااة ]27[ساایالبی بااا ظرفیاات ییاال مناسااب 

گر ، نوج غفظت رسوب معفق پاس   رسوبی پا ساعت

 هد که خاو  ط،ااطة وجاو  منباع      نق  بی نوج رخ می

رسااوب نق باال ساات یوضااه نساات. ودااوع چنااین   

شاو : نخالال      ن ه میهایی به سه عفت طابت  یف ه

سرعت موج سیل و سارعت ملوساط جریاان یامال     

پذیرز قیا  خا،  ر ترکیاب   رسوبا  معفق  فرسایش

مد  فرسایش  ر طول رگبار  توقیع  با فرنیند طوالطی

هاا   . نیان یف اه  ]43[ف،فی تولید رساوب  ر آبتیاز   
                                                      
1. straight line 

2. curve bending upward 

3. curve bending downward 

هاز باال سات    هندة تولید رسوب کافی نق شیب ط،ان

هاا   یرز رسوبا   نخل آبرنهاه شدن تأخ یوضه، معفق

، مناابع مااقن    4هاز طااق، قیاالی   بر نثر شکالن الیه

هاا، و  ر   خههاا یاا سرشاا    هاز آبرنهه رسوب نق کناره

، 23، 19، 9[طهایت، نلگوهاز ملغیار بارطادگی نسات    

. نلگوز طا ر رسوبی خطی باا یاک یف اة قمااطی     ]24

 هااز  بای   نز نق  ن ه آید که برنز محدو ه وجو  می به

رنبطة خطی بین  بی و غفظت رسوب معفاق و بارنز   

 محدو ة پس نق آن رنبطة غیرخطی بردرنر باشد.

 هر نق ترکیبی شکل 8 رسوبی هاز هیننین، یف ه

  ر کاه  نسات  گار   پا سااعت  و گر  ساعت یالت  و

 رطوبت میزنن و بار  ملوسط شد  هاز کم، رونطاب

هااز   نلگاو  باا  ودایع هیة .نفلد  می نتااق خا، ملوسط

 هااز   بای   ر گر  ساعت یف ة  نرنز شکل 8 رسوبی

. ]37[گر  نست  پا ساعت یف ه یک آن  طبال  به و کم

 و هاا  رساوب نق کنااره   یةتتف با تونن یرن م دهیپد نین

هاا،   ریوضاه یق زریخأم،اارکت تا   ،انجری بالر کد

 هاا  آن م،ارکت تأخیرز و ها رسوبا   ر چاله ةریذخ

 .تاایر کر ی ک، قه هاز تأثیر شبکه ای

نوج شناساایی   طیو  تاک  نین نلگوها بر نساس آب

آطکااه  ر وندعیاات نگاار بااار    ، یااال]43[نطااد  شااده

هااز ملغیار نتاااق نفلاد،      ماد  یاا باا شاد      طوالطی

وجو  خونهاد آماد    طیو  با چندین نوج متلفد به آب

رسوبی   طیو هایی نلگوهاز یف ة . چنین آب]37، 33[

شدة دبفی نیجا   ع توصیدترز عالوه بر سه طو پینیده

 هناادة فرنیناادهاز ییاال  کااه ط،ااان ]20[کننااد  ماای

رساوبی    تر  ر نین ودایع نست. نلگاوز یف اة   پینیده

شاکل   8گر  و  شامل  و یا چند یف ه ساعت 5پینیده

                                                      
4  . biofilms 

5. complicated 
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گر  نست  گر  و پا ساعت هاز ساعت یا تونلی نق یف ه

هاا تااایرهاز    با توجه به شاکل و ترکیاب یف اه    که

 .]38[ها وجو   نر    نز آنملااوتی بر

 10تاار نق   ر آبتیزهااایی بااا ماااایت کوچااک  

نز نق  عونمال ویاهه   هاز رسوبی به  کیفوملر مربع یف ه

هااز   ابطا جیفه شرنیط رطوبت خا،، تااو  بین رون

و رونطاب سطحی یا فرسایش آبکنادز، و   1قیرد،رز

، 37، 34، 21، 18[شو   هاز کاطال نرتبا   ن ه می کناره

نفزنیش سطو یوضه، عونمل فیزیکی بی،الرز   . با]38

 2هاز سطحی  ر فرنیند ییل رسوب نق جیفه رونطاب

و شرنیط محیطای متلفاد    3هاز قیرسطحی و جریان

ماطند طوع خا،، نلگوهااز کااربرز نرنضای، پوشاش     

قمین، و توپوگرنفی تاأثیر خونهناد  نشات. بناابرنین،     

یند نلگوز یف ة رسوبی  ر هر وندعه طلیجة چندین فرن

تاونن آن رن ف اط باه یاک عامال       ستلی می نست و به

 .]10[طابت  ن  

بناادز سااونبق تح یااق  ر قمینااة مطالعااة    جیااع

هاا   آن  هاز رسوبی بیاطگر ط ش نرقطادة  نلگوهاز یف ه

رغاام تنااوع و    ر مطالعااة فرنینااد تحویاال رسااوب بااه

هاست. هینناین،   تغییرپذیرز عونمل مؤثر بر شکل آن

  رور  مطالعا  گاالر ه باه   ر نغفب مطالعا  بر ض

هاا تأکیاد شاده نسات.      منظور تحفیل عونمل ماؤثر آن 

 ریاچة قریونر یک ونیاد نکولونیاک و نکوسیاالیی    

فار   ر نسالان کر سالان نسات و نق لحاا        منح،ربه

گر شگرز و شیال  نهییت خاصای  نر  و  ر شار    

رنمار  نلیففی  ر کنونطایون عنونن یک تاالب بین  ثبت به

رغم مطالعا  محدو  مبنی بار ورو  رساوبا      نست  به

،  ربارة ]44 ،2[هاز ملعد  آن  معفق نق طریق قیریوضه
                                                      
1. through flow  
2. overland flow 

3. subsurface flow 

تح ی ای صاور  طگرفلاه      رگباارز آن  تغییرن   رون

نست. بنابرنین، پهوهش یاضر با هد  تحفیل و  ر، 

 6هاااز رسااوبی  طیو هااا و نلگوهاااز یف ااه رسااوب

قیریوضااة  ریاچااة قریااونر باار نساااس رگبارهاااز   

 1391تاا نر یبه،ات    1390نفلاا ه نق فارور ین    تااقن

 نطجا  پذیرفت.

 ها . مواد و روش2

 منطقة مورد مطالعه .2.1
آبتیز  ریاچة قریونر  ر غرب شهرسالان مریاونن  ر   

نسلان کر سلان  ر محدو ة جغرنفیاایی طاول شایالی    

 30"و عارم شاردی    46˚ 10' 47"تا  46˚ 03' 52"

. نین منط ه شامل یاک  نست 35˚ 37' 06"تا  35˚ 31'

کش نرتااعاا  نطارن  ونر     آبتیز  نخفی نست که قه

شااو  و  ر  طااا  قریااونر ماای  نز  ر مرکااز بااه  ریاچااه

صور  فزوطی یجم رونطاب نق ظرفیات  ریاچاه باه    

طور طبیعی ماقن  آن نق بتش جنوبی  ریاچاه تتفیاه    

 شو .  می

هکلااار و  1/2441 ریاچااة قریااونر بااا ماااایت 

فوملر  ر بتش مرکزز آبتیز با نملادن   کی 1/27محیط 

لاه و طاول آن یادو     جنوبی درنر گرف -ت ریباً شیالی

ملر و عرم آن  ر بتش مرکازز  ریاچاه  ر    8590

ملر برآور  شده نست.  ر طگاه کفای باه    2556یدو  

 لیال وجاو  نرنضای     ویهه به  آبتیز، نرنضی قرنعی به

سایت    ماطو با خا، عییق و مناسب نق  ریاچه باه 

نطاد. نیان نرنضای  ر منااطق      نرتااعا  گالر  یافلاه 

صاور    لرسی به آب  ریاچه باه   لیل  س  شیب به کم

 لیال   سایت نرتااعاا  باه      آبی و  ر مناطق  یگر به

صاور   یام     هاز جونز مناسب  ر منط ه باه  ریز 
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هااز جاونز     لیال یجام ریاز      شوطد. باه  ک،ت می

مناسب، تاکیک مرق قرنعت آبی و  یام تاا یادو ز    

م،کل نست، ولی یدو  آن ت ریباً محادو  باه جاا ة    

 ریاچه نست  بدین شکل کاه ت ریبااً    آسااللة پیرنمون

هیة نرنضی وندع بین جا ه  سلرسی پیرنمون  ریاچاه  

نطاد و  ر ب یاة آن باا     و سطو  ریاچه قیر ک،ات آبای  

شاو .    صور   یم ک،ت و کار مای  نطدکی نخلال  به

نرتااعا  منط اه پوشایده نق  رخلاان جنگفای بفاو       

فای  هاز ملااو  نست. نین نرنضی جنگ نیرنطی با ترنکم

بر نرز طا رست و شرنیط خا،، سااقطد،    لیل بهره به 

نطد.  ر  ها بایار تنک شده و توپوگرنفی  ر برخی  نمنه

سرتاسر محدو ة مطالعاتی یادو  طُاه روسالاز مهام     

وجو   نر  کاه هیگای پیرنماون  ریاچاه و  ر  نمناة      

 نطد.  طور یکنونخت پرنکنده شده نرتااعا  ت ریباً به 

 8 ریاچه ملعد  نسات، ف اط    هاز  نگرچه ورو ز

 1شده  ر شکل   ن ه شرح طیایش بر نرز به   ط طة طیوطه

ترتیب  ر  به 2و  1به  الیل خاصی نطلتاب شد. ط ا  

تااای نساات    ساات روساالاز  ره باال ساات و پااایین

کناد و   رو خاطة  نکیی آن نق وسط روسالا عباور مای   

ضین نطل ال رسوبا   ر ف،ل بار ، فاضالب بتش 

هاااز روساالایی رن طیااز مااال ییاً بااه  نق خاطااهنعظیاای 

، 7، 5، 4، 3بار نرز   کند. ط ا  طیوطه  ریاچه ییل می

نطد کاه ماال ییاً ونر     هایی نطلتاب شده  ر آبرنهه 8و 

طیز روز کاطاال   6بر نرز  شوطد. ط طة طیوطه  ریاچه می

سو درنر  نر . نین کاطال  جدنشده نق بند نطحرنفی دزلنه

ک آبتیز بزرگ شامل چندین روسالا  رونطابِ ف،فیِ ی

ریز .  ر ضین، برنز رعایات طکاا      ریاچه می  رن به

بار نرز نق دبیال  سلرسای آساان باه       الق  برنز طیوطه

چنین محاسبة  بی  ر م ااطع   بر نرز و هم ط ا  طیوطه

گیر ددییی  روز سرریز یک سد رسوب 1ثابت، ط طة 

جاا ة   ها روز درنر گرفت، نما  یگر ط ا   ر محل پل

آسااااللة نصاافی  ور تااا  ور  ریاچااه نطلتاااب شااد.  

هااز ماور  طظار ترجیحااً  نکیای یاا        هیننین، آبرنهه

یدندل ف،فی نست تا نمکان نرقیابی تغییرن  قماطی و 

مودعیات یوضاة    1ها میار باشد. شکل  مکاطی  ر آن

باار نرز آن و  آبتیااز  ریاچااة قریااونر و ط ااا  طیوطااه

ها رن ط،اان   ورو زخ،وصیا  فیزیوگرنفی  1جدول 

  هد.  می

گیتری للتتو    بترداری و انتدازه   . ن ونه2.2

 رسوب
نفلاا ه طای    بر نرز  ر م یاس رگبارهااز نتاااق   طیوطه

نطجاا  شاد.  ر    1391تاا نر یبه،ات    1390فرور ین 

بر نرز،  بی با درنکت نرتاااع آب نق   ه،ت ط طة طیوطه

بار نرز و باا نسالاا ه نق فرماول      نشل  ر هر بار طیوطه

محاسابه   ]25[پهان   محاسبة  بی سرریز مالطیفی لباه 

بر نرز و ثبت  بی به محض شروع بار ،  شد. طیوطه

هااز   آغاق، و تا پایان بار  و دطع رونطاب  ر ورو ز

ف،فی و رسیدن نرتااع جریان آب به نرتااع نولیه دبل 

هااز   هاز  نکیی ن نمه یافت. طیوطاه  نق بار   ر آبرنهه

ها توساط ظارو     ب  ر آبرنههملونلی رونطاب و رسو

، 7[سااعت   لیلرز با فاصفة قماطی یاک  پالسلیکی یک

آورز شد. غفظت رساوبا  معفاق نق رو     جیع ]32

 محاسبه شد. ]41[ 1برجاگذنرز و تتفیة آب

 های رسوبی . ترسیم حلقه2.3
و غفظات رساوب معفاق هاات      ی با  هااز  کفیة  ن ه

ه  ر نفلاا   رگباار نتاااق   8 ی ریاچة قریونر طا  زورو 

                                                      

1. decantation 
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 .دشا  لیو تحف هیو تجز آورز جیع زبر نر طیوطه ة ور

و  X ر محاور   ی با  هااز   ههر رگبار با رسم  ن  زبرن

محور  زرو Yغفظت رسوب معفق  ر محور  هاز  ن ه

طاابت باه    قغفظت رساوب معفا   رن ییتغ متل،ا ْ

و شاد   ریمتلفاد تااا   زرگبارهاا  یط ی ب رن ییتغ

 باا  آن رتباا  ن و آماده   ست به یرسوب هاز شکل یف ه

. دشا  یرسوب  ر قمان هار رگباار بررسا    دتولی منابع

کل  زننینوج با م ی ب هاز نرتبا   ن ه یبا بررس ساس،

 ةرنبطا  زآور  رسوب معفق هار رگباار  ر هار ورو    

 نیز باا نسالاا ه نق بارنق  بهلار    طیا  هاا  آن یوطیرگرس

 آمد.  ست به ها   نمعا ال  یاکم بر آ

 . نتایج و بحث3

ی رستتوبی نقتتا  طتتی وقتتایع . الگوهتتا3.1

 رگباری 
رگبار به تولیاد رونطااب  ر    8 ر  ورة مطالعاتی، ف ط 

نر یبه،ت،  11، و 6، 1فرور ین،  23و  20هاز   تاریخ

ثبت  1391فرور ین  8و  1390نساند  26بهین و  27

 ریاچاة    (. طلاایج پاایش هاات ورو ز   2شد )جدول 

حاا   هاا نق ل  هااز ملاااو  آن   قریونر یاکی نق پاسخ

تولید رونطاب و آور  رساوب  ر رگبارهااز یکااان    

 لیاال   بااه 2و  1طحااوز کااه رونطاااب ط ااا   بااو   بااه 

 6تای  نکیی بو ه، ط اا    درنرگیرز روز رو خاطة  ره

ف،فی )بهار و قمالان(، و  یگار ط اا  بااله باه      7و 

شرنیط فیزیوگرنفی، رطوبت پی،ین خا،، و هینناین  

لاا ه ف اط  ر طای    نف هااز نتاااق   شد  و مد  بار 

ها  نرنز رونطاب و رسوب بو طد. باا توجاه باه     بار 

طیو  فاداد   آب 13طیو   آب 46، نق مجیوع  مونر  فوق

هااز   رنبطة دابل توصاید  ر دالاب نلگوهااز یف اه    

طظام   عباارتی  نرنز نلگاوز رساوبی بای     رسوبی یا به 

نلگوز رسوبی م،تص  33طلیجه، مجیوعاً  بو طد.  ر 

 46ط،ان  ن  نق مجیوع  3رسی جدول  ست آمد. بر به

شده برنز رگبارهاز  نلگوز ملااو  یف ة رسوبی تهیه

 11طظام،   نلگو بی 13گر ،  نلگو ساعت 16نفلا ه،  نتااق

گااار  باااو .  نلگاااو پا سااااعت 6نلگاااو پینیاااده، و 

هاااز کوچااک آبتیااز  ریاچااة قریااونر    قیریوضااه

هاز سریعی به تغییرن  شد  رگبارها ط،ان  ن   پاسخ

شاده نق رگبارهااز متلفاد     طیو هاز ثبت کثر آبو ن

تباع آن، تغییارن  فارنونن       نرنز چند  بی نوج و، باه 

غفظت رسوب معفاق بو طاد کاه خاو  باعاث نیجاا        

 نلگوهاز ملااو  رسوبی شدطد.

باا شاد  ملوساط و     20/1/1390نولین رگبار  ر 

ملر  ر ساعت  میفی 36و  61/0ترتیب  یدنکثر بار  به

باعث نیجا   و نوج ملاونلی   2و  1 ا  رخ  ن  و  ر ط

طیو  شاد کاه  ر هار  و ماور       طیو  و رسوب  ر آب

هاز  بی رخ  هاز غفظت رسوب معفق دبل نق نوج نوج

 ن طد. چنین نرتباطی بین  بی و رسوب باعاث نیجاا    

گر  ملونلی شد کاه   هاز رسوبی ساعت  جات قیریف ه

سااهم بی،االر تتفیااة رسااوب طاشاای نق نوج نول و    

ملارز   میفای  10تر  بی بو . وداوع  و باار     ککوچ

 15/1/1390و  4هااز   پیش نق نیان باار   ر تااریخ   

باعث فرسایش محدو  و ذخیرة رسوبا   ر طز یاک  

آبرنهه بدون نیجا  رونطاب  ر  نخل آبرنهة نصفی شاد  

مجد نً توسط رونطاب معفق  20/1/1390که طی بار  

وضاه  شوطد و پیش نق  بی نوج باه خروجای قیری   می

 رسند. می
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 یبردار نقاط نمونهو  دریاچة زریوار حوضة آبخیزت یموقع .1شکل 

 
 دریاچة زریوار ةهای مورد مطالع  حوضهخصوصیات فیزیوگرافی زیر .1جدول 

 قیر

 یوضه

ط ا  

 بر نرز طیوطه

 ماایت

 )هکلار(

شیب ملوسط 

 وقطی

 ) رصد(

یدنکثر 

 نرتااع

 )ملر(

طول آبرنهة 

 نصفی

 )ملر(

 کزقمان تیر

 ( دی ه)

ضریب شکل 

 هورتون

 نول
1 82/1192 98/31 83/1986 7729 3/31 38/0 

2 01/1194 94/31 83/1986 8330 5/31 38/0 

 48/0 3/17 6/3685 82/1777 12/31 13/274 4  و 

 17/0 8/14 3073 82/1883 31 12/155 5 سو 

 19/0 48/83 72/27588 41/2473 14/28 56/15075 6 چهار 

 66/0 5/30 1/6610 99/1874 07/22 59/1312 7 پنجم

 64/0 6/14 9/3064 18/1843 40/32 76/571 8 ش،م
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 مطالعاتی ةافتاده در دور های اتفاق خصوصیات بارش .2جدول 

 تاریخ بار 
 مد  کل بار 

 )ساعت(

 هاز بارشی وداه

 )ساعت(

 نرتااع بار 

 ملر( )میفی

 شد  ملوسط

 ملر  ر ساعت( )میفی

 ر پایه  یدنکثر شد 

  دی ه 5قماطی 

 ملر  ر ساعت( )میفی

20/1/1390 20 5 3/12 61/0 36 

23/1/1390 29 8 9/20 72/0 4/26  

1/2/1390 50 16 3/59 19/1 60 

6/2/1390 25 15 5/19 78/0 4/56 

11/2/1390 17 9 5/10 63/0 2/55 

27/11/1390 32 3 7/26 83/0 36 

26/12/1390 52 9 3/55 06/1 30 

8/1/1391 19 8 16 1 60 

 

 مطالعاتی ةافتاده در دور های مختلف طی رگبارهای اتفاق های رسوبی ورودی  هالگوهای حلق .3جدول 

 ط ا 

 بر نرز طیوطه
20/1/1390 23/1/1390 1/2/1390 6/2/1390 11/2/1390 27/11/1390 26/12/1390 8/1/1391 

 یدهپین گر    ساعت گر  پا ساعت پینیده پینیده طظم   بی گر  پا ساعت گر   ساعت 1

 طظم   بی گر    ساعت گر  پا ساعت پینیده پینیده طظم   بی گر    ساعت گر    ساعت 2

 گر  پا ساعت طظم   بی پینیده گر    ساعت * طظم   بی * * 4

 پینیده طظم   بی گر    ساعت پینیده * طظم   بی * * 5

 گر  پا ساعت گر    ساعت گر  پا ساعت پینیده طظم   بی طظم   بی گر    ساعت * 6

 طظم   بی گر    ساعت گر    ساعت پینیده گر  ساعت طظم   بی گر    ساعت * 7

 پینیده گر    ساعت گر    ساعت طظم   بی گر  ساعت طظم   بی * * 8

 نب * فادد رونن
 

 لیال تجیاع     به 2 ة ر ط ط 23/1/1390 ر رگبار 

ماقن  فضوال   نمی و گاهی نودا  خاا، و م،االو   

 لیل عد  تولیاد    به 7و  6یاطی و هیننین ط ا  ساخل

تجیاع رساوبا   ر    و 20/1/1390ب  ر بار  طارون

طیااو  پاایش نق نوج  هااا نوج رسااوب آن ةطااول آبرنهاا

گار    ی سااعت یف اة رساوب  طیو  رخ  ن  و  نرنز  آب

 لیال درنر نشالن  ر     باه  1 ط طاة  کاه   یالی  ر  بو طد

 نخال   رساوبا  موجاو   ر   ةباال ست روسلا و تتفی

 نرنز نلگاوز رساوبی    20/1/1390آبرنهه طی بار  

 ة(. یف ا 2گر  باو  )شاکل    پا ساعت ةجات قیریف 

تولیاد رساوب کاافی نق     ة هناد  گار  ط،اان   پا ساعت

خیرز أشادن تا   ه، معفاق یوضا هااز باال سات    شیب

هاز طاق،  ها بر نثر شکالن الیه رسوبا   نخل آبرنهه

هاا یاا    آبرنهاه  هاز قیالی، منابع ماقن  رسوب نق کناره

نلگوهااز ملغیار بارطادگی     ، ر طهایات  ،و ،ها خهسرشا

 .]24، 23، 19، 9[ نست
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 آن  گرد ی پادساعتحلقة رسوب یو جفت الگو 1 ةنقط 23/1/1390 ةنمود واقع نمود و رسوب  بآ .2شکل 

 

ساعت با شاد    پنجاه مد   به 1/2/1390رگبار 

 60و  19/1ترتیب برنبر باا    هملوسط و یدنکثر بار  ب

ملار   میفای  3/59ملر  ر ساعت و م دنر کل بار   میفی

 طااب ها نق لحا  تولید رون سریع ورو ز  باعث ونکنش

هاز ملعد  غفظات   و ییل رسوب معفق و ودوع نوج

هااز  بای    رسوب معفق بدون نرتبا  م،تص با نوج

شااد. چنااین نرتباااطی بااین  باای و رسااوب باعااث   

 طاپذیرظام و تااایر  ط  یوجو آمدن نلگوهاز رسوبی ب به

 .]38[ شو  می

 5/19بااا م اادنر کاال بااار     6/2/1390رگبااار 

و  78/0 بترتیا  و ملوسط و یدنکثر شد  باه  ملر یفیم

 ط ا   ر طابرون دی ر ساعت باعث تول ملر یفیم 4/56

کوچاک   یبارش هاز وداه وجو . شد 8 ، و7 ،6 ،2 ،1

 طیو ها شدن آب رگبار باعث چندنوج نیو فرنونن  ر ن

و  ی ر آور   با  ها زپاسخ ملااو  ورو  ،جهطلی  ر و،

 ز نرن 1 ةکه ط طا  طحوز  به  دشغفظت رسوب معفق 

 بترتیاا جااات یف ااه بااه کیااشااامل  دهیاانیپ ةیف اا

یف اة   8 و ،7 ،2 ط اا   گار ،  سااعت  و گر   تپا ساع

 یرساوب  زنلگاو   نرنز 6 ط طاة  و گر ، ساعت رسوبی

 هیارنه   به طیو  رسوب و طیو  آب 3بو . شکل  طظم یب

 طیوطاه  عناونن   باه  رن 7 ط طة گر  ساعت یف ة رسوبی

 یطا  1 ةپینیاده  ر ط طا   ی. یف ة رسوب هد می ط،ان

 نرنز نفاازنیش طاگهاااطی غفظاات    6/2/1390 ةوندعاا

 نثار  بر طیو  صعو ز آب ةرسوب معفق با شروع شاخ

 رساوب  نوج آطکه  لیل به  نست.  بی طاگهاطی نفزنیش

 ده، منبع رسوبا  معفق بایا نتااق نفلا   بی نوج نق بعد

 نفازنیش  نیان   طباال   یوضه بو ه باشد. به ستنق باال 

 من،أ که  ن  ط،ان گر  ساعت یف ة یک ودوع طاگهاطی،

 دیبو ه که شاا  یخروج کیدز مناطق طز بع رسوبا 

کوچک  ر طاول   زآبکند هاز شینق ودوع فرسا یطاش

کااهش   ، ر طهایت ،باشد و یخروج کیطز  ایآبرنهه 

طزولاای  ةرسااوبا  معفااق  ر نطلهاااز شاااخ  غفظاات

 (.4 رسوبا  بو  )شکل ةنثر تتفی  هندة انط،

 ط طة  ر 6/2/1390 وندعة طیو  نوج نول آب ةطلیج

 تتفیاة  نثار  بیااطگر  کاه  باو   گر ز ساعت یف ة قیر 2

 که یالی   ر نست، نول طزولی شاخة نطلهاز  ر رسوب

 شاااکل 8 یف اااة قیااار طیاااو  آب  و  نوج طلیجاااة

تولیاد   محادو یت   هندة ط،ان که بو  گر ز پا ساعت

غفظات   رم ا ی قیرن نست، یوضه باال ست نق رسوب

طزولای رو باه    ةشااخ  نیرسوب معفق  ر نطلهاز  وما 

غفظت رسوب  یجی(. کاهش تدر4کاهش بو  )شکل 

 گراطیا نکثار رگبارهاا ب   یطزولا  ةشااخ  زمعفق  ر نطلها
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رگباار   یندگیکاهش فرسا ایرسوب  دیتول تیمحدو 

 ،2 ط ا   ر گر  ساعت هاز  هوجو  یف . ]13، 11[ بو 

 زرسوبا   ر  سلرس برن زننیم تیکاا گراطبی 8 و ،7

 یرساوب  زباو ن نلگاو   طظام  یب که ی یال ییل بو ،  ر

و غفظات   ی ب نیرنبطه ب یدگینپی  هندة ط،ان 6 ةط ط

 .رسوب معفق بو 

نق  طاشای  رطوبات  عفت  به 11/2/1390رگبار   ر

، و باالبو ن یدنکثر شد  رگباار   ر خا یبار  دبف

 ،6، 5، 2، 1 ر ساعت،  ر ط ا   ملر  یفیم 2/55برنبر با 

آن  ةجیشد که طل لیت،ک یاپپی نوج  و با طیو  آب 7و 

نق  یبا یترک یعباارت   باه  ای دهینیپ یرسوب زنلگو جا ین

 4 ةمتلفد بو .  ر ط ط هاز با شکل یرسوب هاز یف ه

  بای  نوج  و نق دبال  طیاو   با وداوع  و نوج رساوب  

 ن ه  صت،اتی  گر   تساع آمده  ست به یرسوب زنلگو

 .شد

 
 گرد ی ساعتحلقة رسوبو  7 ةنقط 6/2/1390 ةنمود واقع نمود و رسوب  بآ .3شکل 

 
 )ب( 2 ة)الف( و نقط 1 ةنقط 6/2/1390 ةو الگوی رسوبی واقع ،نمود نمود، رسوب  بآ .4شکل 
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غفظاات  رنبطااة منط اای بااین  باای و 8 ر ط طااة 

طظام ت،اکیل    رسوب بردرنر ط،د و نلگوز رسوبی بی

شد. نفزنیش غفظت رساوب معفاق  ر نطلهااز شااخة     

 11/2/1390طاای وندعااة   6طیااو  ط طااة   طزولاای آب

 هندة وجو  منابع رسوبی محفای طز یاک ط طاة     ط،ان

 (.5بر نرز بو  )شکل   طیوطه

باه تولیاد رونطااب  ر ف،ال      نولین رگباارِ منجار  

 ریباً ه،ت ماه بدون بار  ماؤثر  ر  قمالان پس نق ت

ملر  میفی 7/26با نرتااع کل بار   27/11/1390تاریخ 

 36و  83/0ترتیااب  و شااد  ملوسااط و یاادنکثر بااه 

 2و  1ملر  ر ساعت رخ  ن . طی نین رگبار ط ا   میفی

 لیال عاد  ذخیارة      تاای باه   روز رو خاطة  نکیای  ره 

باو ن   بزرگ لیل  به  6رسوبا   ر مایر آبرنهه و ط طة 

گر  بو طاد کاه ط،ااطة     قیریوضه  نرنز یف ة پا ساعت

کیلربو ن غفظت رسوب معفق  ر طول شاخة صعو ز 

طیو  طاابت باه شااخة طزولای نسات. نیان یف اة         آب

 هنادة ییال رساوبا  معفاق نق باال سات نیان         ط،ان

تارز باو ه تاا     ها بو ه و طیاقمند قمان طوالطی قیریوضه

گار   ر   هاز پا سااعت  به خروجی یوضه برسد. یف ه

هایی با ماایت بزرگ یا شیب قیا  کاطال نتااق  یوضه

گذنرز و ذخیرة رسوبا   ر  نفلد که فرصت رسوب می

. ط اا   ]10[شاو    هاز پی،ین  ر کاطال فرنهم طیی رگبار

 نرنز  4گر  و ط طاة   هاز ساعت  نرنز یف ه 8، و 7، 5

هاااز  ترتیااب بااا قیریف ااه نلگااوز رسااوبی پینیااده بااه

 گر  بو . گر  و پا ساعت  اعتس

هااز   ودایع رگبارز هیرنه با ذوب بر  باا یف اه  

 هنادة   شو  کاه ط،اان   گر  م،تص می رسوبی ساعت

من،أ نصفی رسوبا  نق کاطاال آبرنهاه نسات )باار      

(.  ر 8، و 7، 6، 2، 1 ر ط ااا   26/12/1390قمااالاطه 

شاو  و   قمالان باال ست یوضه با بر  پوشایده مای  

نز تولیاد خونهاد کار ،     ب دابل مالیظهستلی رسو به

بنابرنین، من،أ رسوبا  نق  نخل آبرنهه نست.  ر بعضی 

رساوبا  معفاق  ر شااخة طزولای      نق نین ودایع غفظت

یابد که فارر نق طوع نلگوز رساوبی   طیو  کاهش می آب

بیاطگر محدو یت تولید رساوب  ر نیان وداایع نسات.     

 ة رساوبی  طیو ، و نلگوز یف طیو ، رسوب آب 6شکل 

گار  و   قیریف ة سااعت  3مرکب نق  1گر  ط طة  ساعت

طیااو ، و نلگااوز رسااوبی  طیااو ، رسااوب هیننااین آب

  هد. طی نین رگبار رن ط،ان می 5طظم ط طة   بی

 

 

 
 8 ةلقو زیرح گرد اول پادساعت ةآن مرکب از زیرحلق ةی پیچیدحلقة رسوبو  6 ةنقط 11/2/1390 ةنمود واقع نمود و رسوب  بآ .5شکل 

 گرد دوم  تشکل ساع



 1394، تابستان 2ارة ، شم 68، مجله مناب  طبیعی ایران، دورة مرت  و آبخیزدارینشریه   
 

334 

 
 )ب( 5 ة)الف( و نقط 1ة نقط 26/12/1390 ةی واقعحلقة رسوبو الگوهای  ،نمود نمود، رسوب   بآ .6شکل 

 

 ر تااااریخ  1391نولاااین باااار  بهاااارة ساااال 

ملار، ملوساط و    میفای  16با نرتااع باار    8/1/1391

ملار  ر سااعت رخ    میفی 60و  1یدنکثر شد  بار  

گر   ر بی،لر  شدن نلگوز پا ساعت الب ن  و باعث غ

نلگااوز  7، و 6، 4کااه ط ااا    طااورز ط ااا  شااد  بااه 

 نرنز نلگوز رساوبی   8، و 5، 1گر  و ط ا   پا ساعت

گار    ترتیب پا ساعت پینیده مرکب نق  و قیریف ه به

گاار  بو طااد.  لیاال نیاان نماار نطل ااال بتااش  و ساااعت

وسیفة  ها به  نز نق رسوبا  موجو   ر قیریوضه عیده

و  ر طلیجاه کااهش موجو یات     26/12/1390بار  

رسوب  ر کل آبتیز  ریاچة قریونر باو ه کاه باعاث    

تأخیر نوج غفظت رسوب طابت به نوج  بی و ییال  

رسوبا  نق باال ست منط ه با ن نمة رگبار شده نسات.  

کنندگی رگبارهاز پی،این رن   سایر مح  ان ط ش کنلرل

رهاز ملونلی  ر  ر کاهش غفظت رسوبا  معفق رگبا

، 35، 34[نطاد   هاز آبتیز متلفاد تأییاد کار ه     یوضه

 لیال تجیاع مااقن  فضاوال   نمای       باه   2. ط طة ]36

تااای  ر  نخاال رو خاطااه، یااد   ساااکنان روساالاز  ره

کااه  ر نبلاادنز بهااار  نرنز  باای  2و  1فاصاال ط ااا  

محدو  نسات،  نرنز نلگاوز پینیاده مرکاب نق ساه      

 قیریف ة ملااو  بو . 

 
 گرد آن ی پادساعتحلقة رسوبو  6 ةنقط 8/1/1391 ةنمود واقع نمود و رسوب   بآ .7شکل 
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طیاو  رگباار    طیاو  و رساوب    رونباط آب  7شکل 

هیااارنه نلگاااوز رساااوبی   باااه 6ط طاااة  8/1/1391

  هد. گر  آن رن ط،ان می  پا ساعت

. رابطة دبی اوج و میزان آورد جل وقایع 3.2

 رگباری
رگبارها تابعی نق نطرنز رگباار   م دنر کل آور  رسوب

و  بی نوج نست. نطرنز رگبار مرتبط با شد  باار   

نست. عونمل  1عامل نولیه برنز جدنساقز ذرن  خا،

گیاهی، چابندگی ذرن  خاا،، و     یگر ماطند پوشش

جااز تغییاارن  ف،اافی و هنگااا   کاااربرز نرنضاای بااه

گیااهی    هاز نطاااطی  ر دالاب تغییار پوشاش      خالت

بنااابرنین، بی،االرین تغییرپااذیرز آور  کاال  نطااد. ثاباات

رسوب هر رگبار طلیجة تغییرن  نطرنز رگبار نست. نق 

طرفی، میزنن  بی نوج طاشای نق یاک رگباار  ر یاک     

آبرنهه تابعی نق شاد  و یجام باار  نسات. بارنز      

هاز یکاان بار  شد  بی،لر رگباار باه  بای     یجم

ر ترز منجر خونهد شد. بنابرنین، بارنز ها   نوج بزرگ

نز بین م دنر کال آور  رساوب رگباار و     آبتیز رنبطه

 بی نوج طاشی نق آن وجو   نر ، قیرن هر  و تابعی نق 

 .]29[نطرنز رگبارطد 

هاز   ر نین مطالعه میزنن کل آور  رسوب ورو ز

وندعة رگبارز بر نساس یاصال   8 ریاچة قریونر طی 

نز ملناظر  هاز لحظه نز و غفظت هاز لحظه ضرب  بی

. سااس، تاابع تاونطی    ]8[معفق محاسابه شاد    رسوب

بین  بی نوج و م ادنر کال آور  رساوب     2رگرسیوطی

                                                      
1. soil particle detachment 

2. power function regression 

 سات آماد    بر نرز باه  هر وندعه برنز هیة ط ا  طیوطه

(. بااالترین ضارنیب هیباالگی پیرساون  ر     8)شکل 

 2، و 1، 5 نرز یک  رصد مربو  به ط ا   سطو معنی

(، و =0p) 985/0(، =0p) 997/0ترتیااب برنباار بااا    بااه

970/0 (0p=و پس نق آن )    ترتیاب   باه  7و  4ها ط اا

( باو .  =008/0p) 887/0( و =001/0p) 994/0برنبر با 

 نر آمارز نین ط اا  بیااطگر نیان     بردرنرز رونبط معنی

هاااز تغییاارن   رغاام تااااو   وندعیاات بااو  کااه، بااه 

رگبارز غفظت رسوب معفق بین ودایع متلفاد    رون

هاز  ز رسوبی و یلی شکلها  ر دالب نلگوهاز یف ه

تونن نثر کفی هار وندعاه رن    ملغیر نلگوهاز یکاان، می

 ر یک معا لة سا ه ییل خالصه کر .  ر  هة نخیار،  

برخی مح  ان طیز به بررسی نرتباا  م ادنر کال آور     

، 6[نطاد   رسوب و  بی نوج ودایع رگبارز توجه کار ه 

گیرز  بای طاابت    . با توجه به سهولت نطدنقه]29، 10

به غفظت رسوب معفق و آور  کل رساوب رگبارهاا،   

 ،8و  6جاز   آماده  ر هیاة ط اا  باه      ست نق رونبط به

بینای ت ریبای    تونن، به منزلة نبزنرز مهم برنز پیش می

هاز  ریاچة قریونر،  ر رگبارهااز   میزنن آور  ورو ز

 متلفد نسلاا ه کر .

تااااو  ضاارنیب هیبااالگی و شااکل معااا ال   

هاا باا    کال آور  رساوب ورو ز  سنجة  بی و میازنن  

فرم توقیع یکاان رگبارها  ر کال آبتیاز  ریاچاة    

قریونر بیاطگر تااو  موجو یت رسوب  ر هر یک نق 

  هاست که خو  تابعی نق وضعیت فیزیوگرنفی، ورو ز

پاذیرز   نرنضای، و فرساایش   گیاهی، کااربرز    پوشش

 هاست. خا، قیریوضه
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 تحقیق ةرگباری دور ةواقع 8برداری طی   هاوج و میزان کل آورد رسوب معلق هر یک از نقاط نمون روابط دبی .8شکل 

 

 گیری  . نتیجه4
هاز رسوبی بیاطگر تاااو  باین    نساساً نلگوهاز یف ه

یرکاات رونطاااب و ییاال رسااوب  ر طااول ودااایع  

هیدرولونز نست. نهییت هیدرولیکی نین تاااو   ر  
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امالً تحات کنلارل   نین نسات کاه رساوبا  معفاق کا     

تاونن باه    هیدرولیک جریان طیالند. نین پدیاده رن مای  

هااز   تغییرن  قماطی و مکاطی تولید رساوب نق شایب  

ها و هیننین کیلربو ن میزنن ییل  باال ست و آبرنهه

رسوبا   ر م ایاه با ظرفیت ییل جریان طابت  ن . 

هاز رسوبی رنهکاارز   بنابرنین، تحفیل نلگوهاز یف ه

نز ت،تیص فرنینادهاز متلفاد ماؤثر بار     مناسب بر

تغییرن  غفظت رسوب معفق  ر نرتبا  با  بی جریان 

نساات. باار نیاان نساااس،  ر نیاان مطالعااه تغییاارن    

نصافی    ورو ز 7رگبارز غفظت رساوب معفاق     رون

تاا   1390رگباار نق فارور ین    8 ریاچة قریاونر طای   

هاز رسوبی   ر دالب نلگوهاز یف ه 1391نر یبه،ت 

نلگااوز  46د. بااا توجااه بااه بررساای   بررساای شاا 

 رصااد ودااایع  نرنز نلگااوز    35آمااده،   ساات بااه

باو ن منباع رساوبا  باه      گر  و بیاطگر طز یاک  ساعت

 هندة  طظم و ط،ان  رصد بی 28ها،  خروجی قیریوضه

 رصد مرکاب نق  و   24بو ن منبع رسوبا ،  طاشناخله

یا چند یف ة ملااو  رسوبی و بیاطگر م،اارکت کال   

 رصد  نرنز نلگاوز   13تأمین رسوبا ، و یوضه  ر 

 هندة نهییت باال سات یوضاه    گر  و ط،ان پا ساعت

عنونن من،اأ رساوبا  بو طاد. پینیادگی تغییارن        به 

تنهاا باا تناوع     غفظت رسوب معفق  ر پایة رگباار طاه  

هاز رسوبی، بفکه با عاد  تادنو  باین     نلگوهاز یف ه

پی هاااز مربوطااه  ر ودااایع پیااا نیاان نلگوهااا و  باای

م،تص شد. ماثالً، وداایع باا م اا یر ملاااو   بای       

هااز   هاز رسوبی م،ابهی نیجاا  کر طاد )یف اه    یف ه

،  ر هاار  و وندعااة  7گاار  ط طااة    رسااوبی ساااعت 

که ودایع با  بای   (   ر یالی 6/2/1390و  23/1/1390

هاز رسوبی ملااو  نیجا  کر طد )ط طاة   یکاان یف ه

گار  و   عتساا  26/12/1390، یف ة رساوبی وندعاة   6

گاار (. هیااة ودااایع،    پا ساااعت 8/1/1391وندعااة 

طظاار نق نلگااوز خاااص رسااوبی خااو ،  نرنز  صاار 

هاا باا نثار     نشلرنکاتی طیز بو طد، نق جیفه نینکه نکثر آن

تتفیة رسوب مونجه بو طد که بیاطگر محدو یت تولید 

 رسوب  ر یوضة مور  مطالعه بو .

ز هاا  نگرچه ودایع متلفد  نرنز نلگوهاز یف اه 

رسوبی ملااو  بو طد، م اا یر  بای نوج و آور  کال    

بر نرز با یاک رنبطاة    رسوب ودایع  ر هر ط طة طیوطه

سا ة رگرسیوطی دابل توصید باو . م ادنر کال آور     

رسوب هر وندعه بیاطگر نثر کفی هیة فرنیندهاز ییل 

رسوب طی آن رگبار نست. بردرنرز یک رنبطاة کفای   

ر وندعاه  ر هار   بین  بی نوج و آور  کال رساوب ها   

رگباارز    ن  که فرنیندهاز پینیدة  رون  ورو ز ط،ان

ییل رسوب معفق تحت کنلرل  بی نوج رگبار باو .  

نین رونبط نبزنرز مهم بارنز مادیرنن یوضاة آبتیاز     

ها با شرنیط یکاان جهت  مور  مطالعه و سایر یوضه

 برآور  م دنر کل آور  رسوب ودایع نست.

بار پینیادگی رونباط    ا مبنای   طلایج تح یق یاضر

هااز متلفاد یوضاة      بی و رساوب معفاق ورو ز  

بار لازو    ا   آبتیز  ریاچاة قریاونر  ر طای رگبارهاا    

تار  بای و رساوب نق ط اا       هاز طوالطی بر نرز طیوطه

متلفد  ر شرنیط ملاااو  هیادرولونیکی و نجارنز    

هاااز  تح ی ااا  گااالر ه  ربااارة نرتبااا  فرسااایش  

نز با میزنن رساوب خروجای    رنههآب باال ست و  رون

یابی به طلایج بهلار و باه منظاور شاناخت      برنز  ست

هاا باه     منابع تولید رساوب و جفاوگیرز نق نطل اال آن   

 . نر تأکید   ریاچه
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