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برآورد رسوب ناشی از زمینلغزش با استفاده از مدل SHETRAN

(مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز زیدشت ( –)2طالقان)
 مظفر انصاری*؛ دانشآموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 سادات فیضنیا؛ استاد دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حسن احمدی؛ استاد دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و تحقیقات ،ایران.
 محمد علی فتاحی اردکانی؛ دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،تهران ،ایران.
چکیده
خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور میباشد .امروزه کمتر منطقهای را در سطح زمین میتوان یافت که در معرض تخریب و
فرسااایق ارار رفرفته باشااد .یکی از ارواس فرسااایق خاک زمین لغزش می باشااد که در مدک کوتاهی م م زیادی از خاک فرسااایق
می یابد .در این تحقیق از مدل رسااوح ما اا از زمین لغزش  SHETRANبرای زیرموزۀ زیدشاات  )2طالقان وااع در اسااتان البرز
استفاده شد .در ابتدا رمورۀ آح رسوحدار در فص بهار سال  0931در خروجی موزه برای کالیبره کردن مدل برداشت شد .در اجرای
مدل ابتدا با اسااتفاده از زیرمدل  GISLIPمناطقی که شاارایز زمینلغزش را داررد مشااخش شاادرد و ساااس با اسااتفاده از زیرمدل
 SHETRANاادام به شبیه سازی هیدرولوژیکی و ر سوح موز ه شد و مدل با اطالعاک بردا شت شده در ف ص بهار کالیبره شد .بعد از
کالیبره کردن مدل ،دوباره مدل برای تعیین رقاط لغزشاای اجرا و  804رقطۀ لغزش یافته توسااز مدل مشااخش دردید ،بعد از م
لغزشهایی که مواد لغزشیافته آرها به آبراهه رمیر سند ،میزان فر سایق موزۀ آبخیز تو سز زیرمدل  SHETRANمحا سبه شد و یک
مقایساه با رتای اب از اعمال زمینلغزش ما ا از مدل ار ام دردید .رتای رشاان داد که  %03/57رساوح ما ا از مدل راشای از
زمینلغزش میباشااد .با توجه به اینکه میزان متوسااز ک رسااوح موزه با اسااتفاده از آمار موجود در طول دورۀ شاابیهسااازی برابر
 000284کیلودرم میباشد با توجه به رتای مدل میزان رسوح ما از زمینلغزش برابر  021224کیلودرم از این مقدار است.
کلید واژگان :زمینلغزش ،تولید رسوح ،SHETRAN ،مدل فرایند محور ،طالقان ،زیدشت )2

* رویسنده مسئول :شماره تماس+343972257930 :

Email: s.ansari@alumni.ut.ac.ir
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 .1مقدمه
به طور کلی م معضاا رسااوح در موزههای آبخیز
برای بازدهی مفید سااازههایی مارند ساادها ،تيساایساااک و
کارال های آبیاری و کاهق خسااااراک زیسااات محیطی،
ا سا سی ا ست .در بین عوام مااااادرر در تولید ر سوح،
زمین لغزش ها رقق مهمی در تولید رساااوح موزه داررد.
زمین لغزشها هر ساااله موجب خسااارکهای ساانفینی
می دردرد که بع ضاً جبران این خ سارکها ممکن ری ست و
یا ر یاز به ااار و ات و هزی نۀ بسااا یار ز یاد دارد .ل ا
بررامه ریزی برای جلودیری از این خساااارک ها از اهمیت
ویژهای برخوردار اسااات و موجب جلودیری از هدر رفتن
بسااایاری از منابع ملی میدردد [ .]4ایران با توپودرافی
عمدتاً کوه ستاری ،فعالیت زمین ساختی و لرزهخیزی زیاد،
شاارایز متنوس االیمی و زمینشااناساای ،عمدۀ شاارایز
طبیعی برای ای اااد طیو وسااایعی از لغزشهااا را دارا
می باشااااد [ .]0یکی از بهترین رمو ره هایی که در آن
زمین لغزش به وفور یافت میشاااود ،موزۀ آبخیز طالقان
میباشد.
 SHEیک سی ستم مدل سازی فرایندمحور شبکه ای،
تفاض متناهی بوده که فرایندهای ا لی فاز زمینی چرخۀ
هیدرولوژیکی را ر شان می دهد و در آزمای شفاه تحقیقاتی
سی ستم های منابع آح دار شفاه ریوکا سال ارفل ستان به

سیستم مدلسازی جریان آح ،ارتقال رسوح و آالیندهدرها
 SHETRANتکام یافت .در سال  0332به آن یک جزء
از زمین لغزش
جدید با عنوان "مدل تولید ر سوح ما
 "SHETRANاضافه دردید [.]7
به طور کلی این مدل دارای  9زیرمدل بدین شااار
اسااات :زیر مدل  GISLIPکه آرالیز پایداری دامنه ها در
ساالولهای کوچک را ار ام میدهد و رسااوح راشاای از
زمینلغزش در هر سلول کوچک که به آبراهه میر سد را
محاسااابه میکند .زیر مدل  SHESLIPکه اطالعاک را از
ساالولهای کوچک  GISLIPتبدی به ساالولهای بزردی
میک ند که به مدل  SHETRANوارد میشاااود ،واوس
زمینلغزش را در هر سااالول بزری پیقبینی میک ند و
رسااوح راشاای از زمینلغزش در هر ساالول بزری که به
آبراهه میر سد را محا سبه میکند .زیر مدل SHETRAN
شبیهسازی هیدرولوژیکی موزۀ آبخیز در سلولهای بزری
را ار ام میدهد ،رسااوح راشاای از ارواس فرسااایقها در
سلولهای بزری در ورک ربودن زمینلغزش را محا سبه
میکند و ر سوح را شی از ارواس فر سایقها در سلولهای
بزری بر اساااس عام فرسااایقپ یری خاک در ااورک
وجود زمینلغزش را محاسبه میکند.
از
در شک  0مرام کلی مدل تولید ر سوح ما
زمینلغزش  SHETRANارائه شده است.

SHETRAN

GISLIP

SHESLIP
شکل  .1مراحل کلی مدل تولید رسوب حاصل از زمینلغزش ]5[ SHETARN
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 GISLIPیک آرالیز سااایساااتم اطالعاک جغرافیایی
می باشااد که آرالیز پایداری دامنهها توسااز معادلۀ فاکتور
اطمینان  ]01[ Wardرا در ساالولهای کوچک میدهد و
میزان رطوبتی که برای واوس زمینلغزش ریاز اسااات برای
هر سااالول محاسااابه میرماید و این میزان رطوبت برای
تعیین واوس زمینلغزش وارد زیرمدل  SHESLIPمیشود.
برای تعیین م ناطق واوس زمین لغزش در این مدل از
معادلۀ فاکتور اطمینان  ]01[ Wardاستفاده شد.
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که در آن  FSفاکتور اطمینان Cs ،چسااابنددی مدرر
خاک ) Cr ،(Paچسبنددی ریشه )  ،(Paزاویۀ ا طکاک
داخلی خاک روی الیۀ رفوذراپ یر درجه) d ،عمق خاک
باالی سااطح دساایختفی ) m ،(mعمق اشااباس رساابی که
رساابت ضااخامت زون اشااباس بر عمق خاک باالی سااطح
د سیختفی به د ست می آید q o ،پو شق ا ضافه در وامد
سطح )   ، ( N m 2زاویۀ شیب دامنه درجه)  m ،وزن
مخصاااوص خاااک در مااالاات رطوباات رفیاات زراعی
)   sat ، ( N m3وزن مخ صوص خاک ا شباس ) ( N m3

و   wوزن مخصوص آح )  ( N m3میباشد.
ادر  FS < 0باشااد ،دامنه راپایدار اساات و دامنۀ مورد
رظر لغزیده خواهد شااد و ادر  FS > 0باشااد ،دامنه پایدار
است و ادر  FS = 0باشد ،دامنه در مالت بحراری آستاره)
برای تبدی به یکی از ماالک ابلی میباشد.
از آر ایی که جزء مدلسازی جریان آح و ارتقال رسوح
 SHETRANمداکثر میتوارد  92×92سالول را محاسابه
کاانااد ،در زیاارماادل  SHESLIPاطااالعاااک در
ساالولهای با دات زیاد به اطالعاک در ساالولهای با دات

Valsassina

0

کم تبدی میشود.
در زیرمدل  SHETRANمدلسازی جریان آح و رسوح
که برای شبیهسازی اشباس شدن خاک و تعیین عمق اشباس
رسبی بحراری و تولید رسوح موزه ار ام میدیرد.
در وال سا سینای 0ایتالیا به منظور شبیه سازی الفوهای
طوالری مدک زمین لغزش و رساوح تولیدی و ریز مشاخش
کردن سی ستم های عر ضۀ ر سوح زمین لغزش با توجه به
تغییر در خ صو یاک آبخیز ،از مدل  SHETRANا ستفاده
شااد که در این تحقیق سااهم زمین لغزش در تولید رسااوح
مدود  %27برآورد دردید [ .]8در موزۀ آبخیز للوبرداک2
اساااااریا با اساااتفاده از مدل  SHETRANمیزان رساااوح
ما از یک وااعۀ زمینلغزش در ماه روامبر سال  0342را
تخمین زد رد و با تو جه به م حدودۀ عدم اطع یت ،یک
محدودۀ فرسایق بین  2251-08291تن در کیلومتر مربع
به دست آمد [ .]2در موزۀ آبخیز  Wet Swine Gillارفلیس
بیالن یک وااعۀ دسیختفی ،با م م مدود  041متر مکعب
خاک ،که در بین ماه های ژارویه و مارس سال  2112اتفاق
افتاده بود ،اردازهدیری شد که مدود  %4مواد دسیخته شده
بهعنوان واریزه در دامنه ره شته شده ارد %88 ،این مواد که
در آبراهه ارد فوراً رهشااته می شااورد و فقز  %84این مواد از
منطقه خارج می شااورد [ .]5همچنین میزان دبی آح و بار
معلق متوسز روزاره در تحقیقی توسز [ ]3در منطقۀ مورد
مطالعه اردازهدیری شد.
از آر ایی که هیچ مطالعۀ دایقی در داخ کشاااور بر
از زمینلغزش ار ام درفته ر شده ا ست
روی ر سوح ما
در رتی ه این تحقیق برای اولین بار در کشااور ار ام درفته
که میتوارد به پیقبینی و مدیریت خطر واوس زمینلغزش
و ریز اهمیت آرها در تعیین سهم رسوح موزه کمک کند.

 .2روش شناسی تحقیق
 .1.2منطقۀ مورد مطالعه
Llobregat

2
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منطقۀ مورد مطالعه در این تحقیق زیرموزه زیدشااات
 )2از موزۀ آبخیز سد طالقان وااع در استان البزر میباشد.
این منط قه در طول جغراف یایی ´ 71° 82تا ´ 71° 84و
عرض های بین ´ 92° 7تا ´ 92° 00وااع شاااده اسااات.
مسااامت این زیرموزه برابر  9574/44هکتار و محیز آن
 91/7کیلومتر می باشاااد .این زیرموزه به طور ع مده
کوهسااتاری می باشااد که مداکثر و مداا ارتفاس آن به

ترتیب  9140/28و  0588/29متر از ساااطح دریا بوده و
ارتفاس متوساااز منطقه ریز  2031متر می باشاااد .جهت
رودخارۀ ا لی زیرموزه؛ امتداد جنوح به شمال دارد .این
منط قه به دل ی داشاااتن مارن و تغییر کاربری به
زمینلغزش ب سیار م ساس میبا شد .شک  2منطقۀ مورد
مطالعه را رشان میدهد.

شکل  .2موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران (سمت راست) ،نقشۀ پایۀ منطقۀ مورد مطالعه (سمت چپ)

 .2.2دادههای مورد نیاز مدل
برای برداشاااتن اطال عاک مربوط به د یاه و خاک در
منطقه ابتدا رقشااههای زمین شااناساای ،کاربری اراضاای و
شااایب در محیز  ArcGISتلفیق شاااد و بعد از مد
عارضههای کوچکتر از  1/7کیلومترمربع ،رقشه وامدهای
کاری منطقه تهیه شد که با توجه به رقشه وامدکاری81 ،
رقطه به ااورک تصااادفی در ررمافزار  ArcGISمشااخش
دردید و ساااس به این رقاط با اسااتفاده از  GPSمراجعه
شد.
 .1.2.2برداشتهای صحرایی مربوط به گیاه
اطالعاک مربوط به دیاه شاااام در اااد میزان تاج

Torvane Vane Shear
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پوشق ،در د مضور هر روس دیاه دندمی ،بوته ای و )...و
ارتفاس دیاهان غالب و خاک لخت و در ااد ساانفریزه در
مح به روش چشمی محاسبه و یادداشت شد.
 .2.2.2برداشتهای صحرایی مربوط به خاک
برای برداشاااتن رمو رۀ خاک اب تدا خاک ساااطحی و
د یا هان ک نار زده شاااد و مدود یک کیلودرم از رمو رۀ
بردا شت شده از خاک در درون پاکت ارار داده شد .برای
محا سبۀ مقاومت بر شی خاک ،به خاک تا مد ا شباس آح
اضااافه شااد و با اسااتفاده از دسااتفاه برش پره تورون0
ا ردازه دیری های مربوط به م قاو مت برشااای خاک
دسترخورده ،اردازهدیری شد.
با توجه به مشاهداک حرایی در منطقه ،عمق فحۀ

برآورد رسوح راشی از زمینلغزش با استفاده از...

دسیختفی در لغزشهای مشاهده شده در منطقه بین 41
تا  021سااارتیمتر ربت شااد و همچنین میزان جاب ایی
سطو دسیخته شده بسیار ولی با جاب ایی کم در منطقه
ریز مشاهده شد.
 .3 .2 .2برداشتتتت های مربوط به دبی جریان و آب
رسوبدار
کالیبره کردن و ارزیابی مدل ریازمند اطالعاک خروجی
موزه اسااات .از آر ایی که در خروجی موزه ایسااات فاه
هیدرومتری موجود رمی با شد ،در تاریخ  0931/0/21میزان
دبی خروجی برای یک واا عۀ بارش در خروجی موزه به
ورک ساعتی به روش سرعت– سطح مقطع اردازهدیری
شااده و همچنین مقداری از آح رسااوح دار در عرض های
مختلو آبراهه به روش ارتفراسیون عمقی برای محاسبۀ بار
ر سوح معلق بردا شت دردید .برای اردازهدیری سرعت آح
از جسم شناور استفاده شد.
 .4.2.2آنالیزهای آزمایشگاهی
برای داره بندی ذراک بزردتر از  29µmاز الکبندی به
روش تر و برای ذراک بااا اطر کمتر از  29µmاز روش
هیدرومتری با هیدرومتر  072Hا ستفاده شد و با ا ستفاده
از مثلث بافت خاک ،روس بافت خاک مشاخش شاد .میزان
تخلخ خاک ریز در آزمایشفاه اردازهدیری شد .با توجه به
بافت خاک و روس و میزان پوشق دیاهی سایر پارامترهای
مدل از مقدار پیقفرض مدل استفاده شد.
آمار باررددی و تبخیر پتار سی روزارۀ مربوط به ماه های
فروردین ،اردیبهشاات و خرداد سااال  0931خورشاایدی از
ایستفاه هواشناسی سینوپتیک طالقان تهیه شد.
 .5 .2 .2اجرای مدل
از آر ایی که تقری باً  %31منط قه را د یا هان مرتعی
تشااکی داده اساات و عمق ریشااه دهی آرها کم می باشااد
میزان تيریر چ سبنددی ری شه برای زمین لغزش برابر فر
در رظر درفته شد .همچنین پوشق اضافه در وامد سطح
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که ه مان وزن د یاه بر زمین در وا مد ساااطح فشاااار)
میباشد ،به علت راچیز بودن وزن دیاه فر در رظر درفته
شد [ .]8عمق فحۀ د سیختفی با توجه به م شاهداک
منطقهای بین  41تا  021سارتیمتر وااع شده بود که به
طور متوسااز برای ک منطقه برابر یک متر در رظر درفته
شد [ .]8میزان در د رطوبت زراعی ریز با توجه به بافت
خاک سیلت و سیلت– لوم  21-27در د در رظر درفته
شد [ .]01همچنین فقز زمین لغزشهایی که در محدوده
شااایب  07 - 71درجه رخ می دهند بهعنوان لغزش های
وااعی مشخش شدرد [.]2
آرالیز  GISLIPدر ررمافزار  ArcMapر سخه  3/9ار ام
درفت .اردازه سااالولها برابر  91×91در رظر درفته شاااد.
ه مارطور که در م عاد له های  0و  2مشاااا هده میدردد
پارامتر عمق ا شباس ر سبی در طول زمان متغیر میبا شد و
ساااایر پارامترها رابت می باشاااند ،در رتی ه با ارار دادن
میزان  ،FS = 0عمق ا شباس ر سبی بحراری برای هر سلول
به دست آمد.
ضریب فرسایقپ یری خاک در ارر اطرۀ باران محدودۀ
بین  1/17 -1/2)J-0و برای جریان سااطحی محدودۀ بین
 1/7 -2)mg.m-2.s-0در رظر درفته شد [.]2
با اسااتفاده از رقشااۀ  DEMبه دساات آمده و آبراهۀ
موزه ،یک رق شه  MASKاز آرالیز  Watershedبا توجه به
ج هت جر یان و آبرا هه برای منط قۀ مورد م طال عه در
ررمافزار  ArcMapبه د ست آمده که ر شارهدر منطقه فعال
هیدرولوژیکی موزه میباشد.
اردازۀ سلولها برای این بخق از مدل  911×911mدر
رظر درفته شااد .ابتدا اطالعاک به دساات آمده در محیز
 SHETRAN GUIکه شاااام خاک ،پوشاااق DEM ،و
 MASKمی با شد ،به ررم افزار زیر مدل  SHETRANوارد
شااد و بعد از کالیبره کردن اطالعاک به دساات آمده وارد
ررم افزار  SHETRAN Standardشااد و رتای به دساات
آمده با رتای ما از مطالعاک ابلی مقایسه شد.
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رتای میزان در د تاج و پوشق دیاهی به دست آمده
که در جدول  0برمسااب کاربری ارائه شااده اساات؛ این
کاربریها در شک  8ارائه شده است.

 .3نتایج
 .1.3پوشش گیاهی

جدول  .1نتایج حاصل از پوشش گیاهی برای هر کاربری
شماره
دروه دیاه

روس کاربری

دیاهان
علفی
)%

دیاهان
غیرعلفی
)%

خاک لخت
)%

درختان
)%

0
2
9
8
7

باغ متراکم
برورزدسنفی
دیم
مرتع
باغ کمتراکم

88
4
23
91
05

4
99
24
22
04

09
73
89
84
91

97
1
1
1
97

رفیت ذخیره
تاجپوشق
)(mm

2/79
1/22
1/47
1/54
2/25

شاخش
سطح بری

مداکثر
عمق ریشه
دهی )(m

FC

8/34
0/7
2/75
2/85
9/27

0/18
1/82
1/75
1/72
1/45

0/05
2/72
2/10
2/05
0/52

رسبت
 AE/APدر

شکل  .4نقشۀ پوشش گیاهی

اطالعاک به دسااات آمده از داره بندی به تفکیک هر دروه
خاک ارائه شااده اساات و همچنین در شااک  7رقشااۀ
دروههای خاک در منطقۀ مورد مطالعه ارائه شده است.

 .2.3بافت خاک
در جدول  2رتای ما

از دارهبندی خاک و ریز سایر

جدول  .2نتایج حاصل از دانهبندی خاک
دروه
خاک

بافت خاک

0
2
9
8
7
2

سیلت– لوم
لوم
لوم
سیلت– لوم
لوم
سیلت– لوم

عمق خاک

مقدار
رطوبت اشباس

مقدار رطوبت
باایمارده

هدایت آح در خاک
اشباس )(m/day

vanGenuchte
)n-alpha (cm-1

vanGenuchte
n-n3

0
0/7
02/7
02/7
02/7
02/7

1/87
1/83
1/83
1/83
1/83
1/70

1/05
1/07
1/07
1/07
1/07
1/07

1/9
1/99
1/90
1/15
1/12
1/18

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

2/80
0/82
0/89
0/27
0/22
0/29

)(m

200

برآورد رسوح راشی از زمینلغزش با استفاده از...
5
4
3

لوم
ماسهای -رسی-
لومی
برورزد سنفی

02/7

1/88

1/13

1/72

1/10

0/95

9/7

1/89

1/05

1/9

1/10

2/90

0

1/2

1/19

1/2

1/19

0/3

شکل  .5نقشۀ گروهای خاک

 .4.3چسبندگی خاک

 .3.3تخلخل
در شک  2رق شۀ تخلخ و چ سبنددی خاک برم سب
در د رشان داده شده است.

میزان چساابنددی ا ااال شاادۀ خاک دسااترخورده
برمسب کیلوپاسکال در شک  5ارائه شده است.

شکل  .6نقشۀ تخلخل خاک
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شکل  .7نقشۀ چسبندگی خاک

تاریخ  0931/0/21در شک  4ارائه شده است.

 .5.3نتایج دبی آب و رسوب برداشت شده
میزان دبی آح و رساااوح ما ااا از رمورهبرداری در

)(kg/day

)Qs (kg/day

80000
70000

0.58

60000

0.57

50000

0.56

40000

0.55

30000

0.54

20000

0.53

)(m3/s

)Qw (m3/s

90000

0.6
0.59

0.52

10000
7

6

5

4

2

3

1

0

)(h

شکل  .8هیدروگراف و رسوبگراف خروجی حوزه از زمان شروع بارندگی

 .6.3اجرای مدل
در شک  3میزان عمق اشباس رسبی بحراری برای رقاط
مستعد لغزش ارائه شده است.

در شااک  01رقشااۀ عمق اشااباس رساابی برای ساالول
 SHETARANارائه شده است.
در شک  00رق شه  MASKبرای منطقۀ مورد مطالعه
ارائه شده است.

برآورد رسوح راشی از زمینلغزش با استفاده از...

شکل  .9نقشۀ عمق اشباع نسبی بحرانی برای سلول با دقت زیاد

شکل  .11نقشۀ عمق اشباع نسبی در سلول SHETRAN
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شکل  .11نقشۀ MASK

 .7.3نتایج بخش هیدرولوژیکی و تولید رسوب
از آر ایی که آمار باررددی تهیه شاااده برای ماه های
فروردین و اردیبه شت سال  0931میبا شد ،متو سز دبی

برم سب )  (m 3 .s 1و ر سوح روزاره برم سب ) (kg sدر
خروجی موزه بعد از کالیبره کردن مدل برای هر روز در
شک  02ارائه شده است.

0.5

0.4

0.45

0.35

0.4

0.3

0.35

)(kg/s

0.25

0.2

0.2

0.15

0.15

)(m3/s

0.3

0.25

0.1

0.1

0.05

0.05

0

0

1390/1/1
1390/1/4
1390/1/7
1390/1/10
1390/1/13
1390/1/16
1390/1/19
1390/1/22
1390/1/25
1390/1/28
1390/1/31
1390/2/3
1390/2/6
1390/2/9
1390/2/12
1390/2/15
1390/2/18
1390/2/21
1390/2/24
1390/2/27
1390/2/30

شکل  .12مقادیر روزانۀ دبی و رسوب تولید شده در خروجی حوزه

در شاااک  09رقاطی در محدوده  Maskکه در آرها

زمینلغزش اتفاق افتاده است ،مشخش شدهارد.

شکل  .11نقشۀ پراکندگی زمینلغزش در محدودۀ Mask

در شااک  08میزان دبی رسااوح اب و بعد از اعمال
رقاط لغزش یافته در مدل بر مساااب ) (kg sرا رشاااان

میدهد.
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0.45

0.4
0.35
0.3
0.25

)(kg/s

0.2

0.15
0.1
0.05
0

1390/2/27

1390/2/30

1390/2/21

1390/2/24

1390/2/15

1390/2/18

1390/2/9

1390/2/12

1390/2/3

1390/2/6

1390/1/31

1390/1/25

1390/1/28

1390/1/19

1390/1/22

1390/1/13

1390/1/16

1390/1/7

1390/1/10

1390/1/1

1390/1/4

شکل  .14میزان دبی رسوب در قبل و بعد از اعمال اثر نقاط لغزش یافته

 .4بحث و نتیجهگیری
رتای این شبیه سازی از اول فروردین ماه سال 0931
تا پایان اردیبهشت  0931ارائه شده است .با توجه به عدم
وجود پوشاااق دیاهی و ریز مرطوح بودن زمین و وجود
ردبارهای با شااادک زیاد امتمال واوس زمین لغزش زیاد
میباشد.
در بخق هیاادرولوژیکی ماادل  ،SHETRANرتااای

رسبتاً خوبی برای این موزه ارائه رموده ا ست .که مشابه با
دبی اردازه دیری شده در مطالعۀ [ ،]3می با شد .در شک
 07این رتای ارائه شده است.
همارطور که در شک  07م شاهده میکنید ،این مدل
رتای شاابیه سااازی مقادیر کمتر و یا بیشااتری را رشااان
می دهد ،علت این که این مقادیر کم و یا زیاد می با شند را
میتوان به بارش به ورک بر رسبت داد.
1.6

1.4
1.2
1

0.6

)(m3/s

0.8

0.4

SHETRAN

0.2

0
1390/1/1
1390/1/4
1390/1/7
1390/1/10
1390/1/13
1390/1/16
1390/1/19
1390/1/22
1390/1/25
1390/1/28
1390/1/31
1390/2/3
1390/2/6
1390/2/9
1390/2/12
1390/2/15
1390/2/18
1390/2/21
1390/2/24
1390/2/27
1390/2/30

شکل  .15مقایسۀ دبی روزانۀ مشاهداتی و برآورد شده توسط مدل SHETRAN

در بخق تخمین رسوح ریز با امتساح فرسایقپ یری
مناطق لغزشیافته؛ رسوح ما از آن برای منطقۀ مورد
مطالعه رتای مناساابی را با توجه به رسااوح اردازه دیری

شاااده در مطالعۀ [ ،]3ارائه رمود که در شاااک  02این
پیقبینی ااب مالمظه میباشد.
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0.45

0.4
0.35
0.3
0.25

)(kg/s

0.2

0.15
0.1
0.05
0

1390/2/27

1390/2/30

1390/2/21

1390/2/24

1390/2/15

1390/2/18

1390/2/9

1390/2/12

1390/2/3

1390/2/6

1390/1/31

1390/1/25

1390/1/28

1390/1/19

1390/1/22

1390/1/13

1390/1/16

1390/1/7

1390/1/10

1390/1/1

1390/1/4

شکل  .16مقایسۀ دبی روزانۀ رسوب و مشاهداتی و برآورد شده توسط مدل SHETRAN

همارطور که در شااک  02مشاااهده می کنید این دو
لغزش در تاریخ  ،0931/0/02به واوس پیوساااتند و رتای
محسوسی را در رتای مدل و میزان بار رسوبی شبیهسازی
شده ربت دردیدرد.
با توجه به رتای به دسااات آمده از مدود  03/57%از
سهم رسوح منطقه را زمینلغزش دارا میباشد که با رتای
[ ]8کااه میزان  %27برآورد کرده بود .علاات اختال را
میتوان در یکسان ربودن مناطق مورد مطالعه دارست.
رتای [ ]5سهم لغزش در تولید رسوح موزه در منطقۀ
مورد م طال عه برای  041مترمک عب خاک لغزش یاف ته را
 %84اعالم رمودرد که می توان علت تفاوک در رتای این

تحقیق را در این دارسااات که م م مواد لغزش یافته در
منطقه زیدشاات  0411 )2متر مکعب می باشااد و م م
بیشااتری از این مواد وارد آبراهه می شااود و توارایی مم
رسوح توسز جریان آح کمتر میشود.
با توجه رتای مدل می توان ا هار رمود که این مدل
توارایی رساابتاً خوبی برای تشااخیش رسااوح ما اا از
زمینلغزش دارد.
با توجه رتای مدل میزان ک رسااوح خارج شااده در
منطق اۀ مورد مطااالعااه از تاااریخ  0931/0/0تااا تاااریخ
 0931/2/90در جدول  9ارائه شده است.

جدول  .1میزان رسوب و سهم زمینلغزش
م م ک رسوح
مشاهداتی

وزن ک رسوح مدل
بدون لغزش

وزن ک رسوح مدل
با امتساح لغزش

وزن ک رسوح
زمینلغزش در مدل

در د رسوح زمینلغزش با
توجه به مدل

وزن رسوح زمینلغزش در
آمار مشاهداتی

)(kg

)(kg

)(kg

)(kg

)(%

)(kg

201354

870340

729223

000284

03/57

021224

با توجه رتای تحقیق می توان رتی ه درفت که مدل
 GISLIPدر تعیین م ناطق لغزش یاف ته ر تای رساااب ت ًا
مناسبی ارائه میدهد و ریز میتوان از مدل رسوح ما
از زمین لغزش  SHETRANبرای مناااطق لغزش خیز

استفاده رمود.
جهت بهبود بازدهی مدل و ارائۀ رتای بهتر ،پیشاانهاد
می شاااود که در تحقیقاک آتی ،برخی از پارامترهای مدل
مارند عمق اافحۀ دساایختفی ،چساابنددی مورر خاک،
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 به مدل،GISLIP ر تای بدسااات آ مده با ر تای مدل
 برای محاسبۀ رسوح راشی از زمینلغزش واردSHESLIP
.شود

...برآورد رسوح راشی از زمینلغزش با استفاده از

 تو سز روشهای دایقتری...چ سبنددی ری شه دیاهان و
 همچنین فاکتور اطمینان به روشهای.اردازهدیری شاااود
 محا سبه و پس از مقای سه،GISLIP  غیر از مدل،مختلو
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