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 چکيده

 کاهش ها،رودخانه و آبیاری هایکانال ها،آبراهه در مواد رسوب خاك، حاصلخیزی زيست، کاهش محیط اصلی در آلودگی عوامل از يکی خاك هدر رفت و فرسايش     

 شده ارائه مختلف کشورهای در رسوب و فرسايش برای برآورد متعددی هایباشد. روشمی هاراه شدن مسدود و سیل وقوع ،ها آنعمر  کاهش و سدها مخازن ظرفیت

، USBRهای هیدرولوژيکی مانند روش ارزيابی عملکردگیرد. اين مطالعه به می نظر در را پديده اين در مؤثر عوامل و فاکتورها از تعدادی هااز آن کدام هر که است

FAOمدل بر مبتنی ژئومورفولوژی ، روشMPSIAC  محیط در GIS  با نتايج هیدروگرافی سد به عنوان يک روش مشاهداتی پرداخته است.  ها آنو مقايسه نتايج

های فوق محاسبه و نتايج نشان داد که با توجه به نزديکی برآورد حوضه مشرف به سد مسجدسلیمان با روش یده رسوبیزان م اساس نتايج حاصل از مدل بر

توان از اين روش لذا می .باشددر محاسبه آورد رسوبی برخوردار می هادر مقايسه با ساير روش به نتايج هیدروگرافی سد اين روش از دقت قابل قبولی MPSIACمدل

همچنین با توجه به  های فاقد آمار رسوب وبرای زير حوضههايی که به سرعت در محاسبه آورد رسوبی نیاز است يا در زمان عنوان جايگزينی با دقت قابل قبول به

 در سدها استفاده نمود. های باالی هیدروگرافی هزينه

 GIS  ، MPSIAC،مانلیمسجدسسد  های هیدرولوژيکی،آورد رسوبی، روش :کليدي  کلمات
 
 
 

 مقدمه
در  یگذار رسوبهای رسوبی و فرسايش و حمل رسوبات در حوضه      

شود و بنابراين مطالعه مخازن سدها باعث کوتاه شدن عمر مفید سدها می

. از (Grams and Schmidt, 2005)در آن اهمیت دارد  مؤثرفرآيندهای 

های مختلف از باالدست سويی ساالنه حجم بسیار زيادی از رسوبات به حالت

شود خسارات گردد و باعث میها حرکت کرده و از حوضه خارج میحوضه

توانند از ها وارد گردد. اين رسوبات میبسیار زيادی به طبیعت و انسان

در مطالعات (. Renschler and harbor, 2002)منشأهای مختلف باشند 

ا توجه به حجم باالی های رسوبی و بخصوص تولید و حمل رسوبات و بحوضه

های مورد بررسی، به ابزاری نیاز است که بتواند کلیه مراحل اجرای داده

تر و سريعتر صورت گیرد. میزان فرسايش سازندهای تر، دقیقها آسانمدل

های شناسی و حمل رسوبات توسط عوامل حمل و نقل به حوضهزمین

رفولوژيکی و وژئوم هایرسوبی، يکی از پارامترهای تعیین کننده ويژگی

 Vente andهای رسوبی است )اختصاصات تجمع و جابجايی مجدد توده

Poesen, 2005; Brown et al. 2009; Sui et al., 2009) يکی از .

ريزیمشکالت اساسی برای تخمین میزان فرسايش و رسوب به منظور برنامه

ار به ويژه در برداری از منابع آب و خاك، عدم وجود آمهای مربوط به بهره

های آبخیز و تدوين های کوچک است به طوری که در مديريت حوضهحوضه

سازد. برداران آن را با مشکل مواجه میهای حفاظتی کارشناسان و بهرهبرنامه

های فاقد آمار جهت تخمین و برآورد میزان فرسايش و رسوب در حوضه

باشد می   MPSIACروابط تجربی ابداع شده است. يکی از اين روابط مدل

های آبخیز کشور کارآيی دارد. اين مدل در ايران که در بسیاری از حوضه

؛رفیعی و همکاران، 1387)رنگزن و همکاران،برای نقاط مختلف توسط 

 ( بکار گرفته شده است. با در نظر1390و همکاران،  ها یمحمد؛ 1389

انجام  GIS کگرفتن اين هدف، تمامی مراحل بکارگیری مدل مذکور به کم

  (.Solaimani et al., 2009; Tangestani, 2006شده است )

ست که در ابتدا فاکتورهای قابل استفاده در ا هدف اصلی از اين مطالعه اين

و تهیه  GISپسیاك استخراج شده و سپس با استفاده از  شده اصالحمدل 

طالعه زايی منطقه مورد مبندی فرسايش به برآورد توان رسوبنقشه پهنه

 پرداخته شود. سپس حجم آورد رسوبی با استفاده از منحنی سنجه به 

در نهايت ، محاسبه گرددها و حد وسط دسته FAOو   USBRهایروش

ها با نتايج آخرين هیدروگرافی مخزن سد به حجم رسوب حاصل از اين روش



 
 

52 

 

22، شماره 95زمستان مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته  

د د. منطقه موريگیری آورد رسوبی مقايسه گردترين روش اندازهعنوان دقیق 

آبخیز  گیرنده حوضهل استان خوزستان قرار دارد که دربرمطالعه در شما

  های جغرافیايیاين حوضه بین طول .باشدسد مسجدسلیمان می مشرف به

تا  32 0 و  1َو  33ًهای جغرافیايی و عرض 049و 44 و  48ًتا  049و 26َو  30ً

 باشد.واقع می 032و  21َو  17ً

د مسجدسلیمان )گدار لندر( که به عنوان خروجی وقعیت جغرافیايی سم     

 کیلومتری 160در خوزستان و استان حوضه در نظر گرفته شده است در

 بر مسجدسلیمان شهر شرقیشمال کیلومتری 5/25در  و اهواز شرق شمال

عباسپور  شهید سد پايین دست کیلومتری 26 در کارون رودخانه روی

موقعیت حوضه مورد مطالعه را در ( 1است. )شکل  شده احداث) 1)کارون

مساحت حوضه آبريز مسجدسلیمان  .دهداستان خوزستان و ايران نشان می

 رودخانه از سد مخزن به ورودی رسوبات باشد. منشأهکتار می 195094

 میان در فرعی کوچک هایشاخه و 1 کارون سد مرغاب، رودخانه شور،

 در اين سد .شدباعباسپور می سد و مسجدسلیمان سد بین حوضه

 انحراف شده است. واقع متر 625 ارتفاع متوسط با زاگرس یها کوه رشته

 و پستی دهندة نشان که باشدمی 531 برابر منطقه ارتفاعی مدل معیار

 ارتفاعی پارامتر و باشدمی سد ساختگاه محدوده زياد ارتفاعی بسیار بلندی

 سال در رارتح درجه متوسط .يابدمی افزايش شرقی، شمال جهت در

 ترين، مرطوبگراد یسانت درجه 5/25حدود  در سد، ساختگاه محدوده

باشند. می مرداد و تیر خرداد، هاماه ترينخشک و دی و آذر سال، یها ماه

 .باشدمی ساعت 10 سد مسجدسلیمان برای تمرکز زمان

 
 موقعیت جغرافیايی حوضه آبريز سد مسجد سلیمان )سدگدارلندر( .1شکل    

 

 روش کار
 ARC GISدر محیط  MPSIACدر اين مطالعه از مدل تجربی      

و میانگین  USBR ، FAOهای هیدرولوژيکیاستفاده شد. همچنین از روش

ها برای محاسبه میزان آورد رسوب استفاده شد و در نهايت نتايج با دسته

به ترين روش محاسمقادير بدست آمده از هیدروگرافی سدها به عنوان دقیق

های مورد نیاز مدل با اليهحجم رسوب مقايسه گرديد. در ابتدا برای محاسبه 

های زمینی ای و برداشتهای ماهوارههای توپوگرافی، دادهاستفاده از نقشه

های مورد سپس با  استفاده از آمار و گردآوری اطالعات، اليه ،تهیه گرديد

ر اين مطالعه از تصاوير د. نظر ترسیم و در مدل مورد استفاده قرار گرفت

مورد  یا ماهواره یها دادهنوع  ،استفاده گرديد Landsat oli8 یا ماهواره

  Geo data baseمورد استفاده  های يلفاباشد و نوع می Geotifاستفاده 

صورت  یافزار نرممحاسبات   Weight Over Layeکه با روش باشند یم

در همان  نتايج ارائه و نتايج ها به ترتیب در بخش بحث وگرفت. اين اليه

 بخش ذکر شده است.

بر اساس  ها آنباشد که محاسبه هرکدام از عامل می 9اين مدل دارای      

باشند و نحوه محاسبه و اجرای آن در ( می1جدول )های مندرج در فرمول

 است.  شده یانبدر ذيل  افزار نرم

  (y1) شناسي ينزمعامل 
 شده واقع خورده ینچ زاگرس در مطالعه مورد نطقهم ساختاری لحاظ به      

 .کندمی تبعیت زون اين از نیز آن شناسیزمین ساختارهای بنابراين

 اين است، آسماری تاقديس منطقه در موجود مهمترين عارضه ساختاری

 منطقه آسماری در آن زيرسطحی توالی و آسماری خوردگی سازندچین

(. 1395است )میرزايی و همکاران،  د آوردهبوجو مايل را و نامتقارن تاقديس

 زير مقاطع در الیگومیوسن، سن با آسماری سازند شناسیسنگ نظر از

 نازك هایاليه میان با دولومیت و آهک شامل عمدتاً مطالعه مورد سطحی

 زير در پابده سازند رسوبات بین در یبش هم طور به که بوده وانیدريت مارنی

و  زاده دهقاناست ) قرارگرفته باال در گچساران زندسا های تبخیرینهشته و

 سازندهای شده انجام هایبررسی اساس کلی بر طور  به .(1395همکاران، 

سازند  ل:شام جديد به قديم از ترتیب مطالعه، به مورد محدوده در يترؤ قابل

 گچساران مارنی و گچی سازند ،)میوسن لیگوا(آسماری  آهکی سازند پابده،

 مارنی -سنگیماسه سازند (،یوسن)م مارنی میشان -آهکی سازند ،)میوسن(

 کنگلومرايی سازند ،)پلیوسن میوسن(لهبری  بخش همراه به آغاجاری

باشند )میرزايی و می کواترنر -آبرفتی هاینهشته و  ن(پلیوس( بختیاری

محدوده مورد مطالعه بر  شناسی ینزم(.  مساحت سازندهای 1395همکاران، 

 ( نشان داده شده است. 1ار و در صد سازندها در )جدولحسب هکت

، 2)شکل  شناسیبرای محاسبه اين فاکتور پس از جداسازی نقشه زمین     

شناسی هر کدام از الف( با توجه به امتیازات تعريف شده بر اساس سنگ

 GIS( در محیط 2شناسی و بازديد صحرايی مطابق جدول )های زمینسازند

داده  ها آنترين برای سخت 10ترين سازند تا امتیاز برای سست 1از امتیاز 

  .(Shrestha, 2002) ، ب( 2شد )شکل 
 (y2) يشناس خاکعامل 

( 2جدول )برای تعیین عامل خاك از رابطه  MPSIACدر روش       

پذيری خاك در فرمول عامل فرسايش Kشود. در اين رابطه استفاده می

در اين تحقیق بر اساس درصد رس، سیلت، باشد که جهانی فرسايش می

ماسه، مواد آلی موجود در ساختمان خاك تعیین و با قرارگیری در فرمول 

برای تمام منطقه محاسبه  GIS( در محیط 2( نشان داده شده در جدول )1)

 (.3گرديد )شکل 
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 (1387)رفاهی،  MPSIAC بر فرسايش و روش محاسبه نتايج در مدل مؤثرعوامل  . 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازندهامحدوده مورد مطالعه بر حسب هکتار و در صد  یشناس نیزم یسازندهامساحت . 2 جدول

 نام سازند رديف

مساحت سازند در 

رد مطالعه محدوده مو

 )هکتار(

درصد 

پوشش 

 سازند

 نام سازند رديف

مساحت سازند در 

محدوده مورد مطالعه 

 )هکتار(

درصد 

پوشش 

 سازند

 1 2662 پابده 7 21 40177 نرکواتر 1

 2 4373 پابده گورپی 8 13 24756 بختیاری 2

 4 7417 گورپی 9 24 45973 آغاجاری 3

 10 19299 بنگستان 10 5 8846 میشان 4

 1 1552 خامی 11 12 23104 گچساران 5

 100 195094 مجموع 12 9 16934 آسماری 6

  

 )ب( در حوضه آبريز مورد مطالعه یشناس نیزممنطقه )الف( و نقشه امتیاز عامل  یشناس نیزمنقشه . 2شکل 

 رديف تشريح شاخص عوامل رابطه عوامل

 X1 = (10-0)به فرسايش ها سنگحساسیت Y1=X1 1 سطحی یشناس نیزم 

K  خاك در معادله جهانی فرسايش پذيری يشفرساعامل X2=16.67K 2 یشناس خاك 

3X  برحسبساعته با دوره بازگشت دو ساله  6میزان بارندگی mm X3=0.2P2 3 اقلیم 

pQ برحسبدبی ويژه پیک
km

sm / ،R  برحسبارتفاع رواناب mm X4=0.006R+10QP 4 باروان 

S  درصد برحسبشیب متوسط X5=0.33S 5 توپوگرافی 

pb های لخت و بدون پوشش درصد زمین X6=0.2Pb 6 پوشش سطح زمین 

7X درصد تاج پوشش گیاهی X7=20-0.2Pc 7 کاربری اراضی 

8X ( امتیاز عامل سطحی خاكSSf( در روش مديريت زمینی آمريکا )BLM) X8=0.25SSF 8 فرسايش سطحی 

9X( امتیاز عامل هفتم مدلBLM) X9=1.67SSFg 9 فرسايش خندقی 

R= X1+16.67K+0.2P2+0.006R+10QP+0.33S+0.2Pb+20-0.2Pc+ 0.25SSF+ 1.67SSFg 
 

 

QS= sediment yield (ton/hectare/y) = 0.253e0.036R 

 ب ب الف
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 (y3) عامل آب و هوا 
وب دارد از ای در تعیین میزان رسبرای تعیین عامل آب و هوا که جايگاه ويژه

ساعته با  6، مقدار بارندگی P2( استفاده گرديد که در آن  1رابطه جدول )

باشد. برای به دست آوردن مقدار متر میمیلی برحسبدوره بازگشت دوساله 

های منحنی شدت، مدت و  بارش شش ساعته با دوره بازگشت دو ساله از داده

 6های بارش محاسبه داده فراوانی استفاده گرديد که در اين مطالعه پس از

سنجی که در محدوده مورد مطالعه قرار دارند. ايستگاه باران 4ساعته در 

 ها يستگاهاوارد شد. محل اين  ARC CISافزار سپس مقادير مذکور در نرم

 ( نشان داده شده است.4در شکل ) ها آن( و جانمايی  3در جدول )

 
 در حوضه مورد مطالعه و میزان بارش با دوره بازگشت دو ساله باران سنجی یها ستگاهيامشخصات  . 3جدول 

ساعته با دوره بازگشت دوساله  6بارندگی  X Y نام ايستگاه رديف

 متر یلیم برحسب
 4/45 3581356 319623 اللی 1

 4/48 3544993 348578 شور انديکا 2

 45 3550717 365412 سد کارون 3

 1/50 3522772 387297 ايذه 4

 4/27 3541963 322316 وندبت 5

 59/53 3514692 418272 پل شالو 6

 
 شناسی امتیازدهی شده )ب( در محدوده مورد مطالعهشناسی منطقه )الف( نقشه خاكنقشه خاك. 3شکل

 

 (y4) عامل رواناب
( 1برای برآورد امتیاز عامل روانآب رابطه جدول ) MPSIACدر روش        

و  Rمتر را با ن رابطه ارتفاع رواناب ساالنه بر حسب میلیاستفاده شد. که در اي

نشان QP  دبی ويژه پیک بر حسب متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع را با 

داد شده است. نقشه امتیاز عامل رواناب با توجه به محاسبه ارتفاع رواناب ساالنه 

محاسبه ارتفاع دبی ويژه پیک و  های محاسباتی برایکه با استفاده از فرمول

دريافتی از ايستگاههای آب و  و بارش CNرواناب ساالنه با استفاده از مقادير 

محاسبه شد. سپس مقادير محاسبه شده در نرم افزار  الف(  5هواشناسی شکل )

( نشان داده شده است. ب5وارد شده، امتیاز اليه محاسبه و نتايج در شکل )

 (y5) عامل توپوگرافي
شود. برای بدست آوردن بر اساس شیب منطقه محاسبه می عامل توپوگرافی

( و با الف 6)   استفاده شد شکل    DEMشیب منطقه مورد مطالعه از اليه 

و در  فاکتور شیب منطقه محاسبه GIS( در محیط 1اعمال فرمول جدول )

 .ب(نشان داده شد.6شکل )
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 عامل آب و هوا  ) ب(هیدرومتری منطقه و نقشه  یها ستگاهيا)الف(  جانمايی .4شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هیدرومتری )الف( و نقشه فاکتور رواناب ) ب( یها ستگاهياجانمايی  .5شکل 

 
 شده  یازدهیامتنقشه  )ب(عامل توپوگرافی  )الف(  . 6شکل 
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 (y6) عامل پوشش سطح زمين 
اين روش میزان پوشش گیاهی در محدوده يکی ديگر از عوامل اصلی در      

های مورد مطالعه است. وجود پوشش گیاهی در هر منطقه سرعت جريان

گردد. در سطحی را کاهش داده و سبب نفوذ بیشتر آب به داخل خاك می

های مخرب خواهد داشت )صابری ای بر کاهش سیالبنتیجه تأثیر قابل مالحظه

اکم اين پوشش امتیازهای متفاوتی به هر (. با توجه به تر1391و همکاران، 

به   GIS( در محیط 1جدول )بخش تعلق گرفت و سپس با استفاده از فرمول 

محاسبه امتیاز عامل پوشش گیاهی پرداخته شد. نتیجه اين محاسبات در 

 ( نشان داده شده است. 7شکل )

 (y7) عامل کاربري اراضي
باشد که شود کاربری اراضی میعامل ديگری که در اين روش محاسبه می     

تاج پوشش گیاهی بر PC شود و ( محاسبه می1با استفاده از فرمول جدول )

ای استفاده دهد که برای محاسبه آن از تصاير ماهوارهحسب درصد را نشان می

مقدار عامل فاکتور کاربری   GISشد. سپس با وارد کردن فرمول در محیط 

  (.8اراضی محاسبه گرديد )شکل 

 (y8)  عامل فرسايش سطحي
 فاکتور فرسايش سطحی مبتنی بر روش اداره مديريت اراضی آمريکا     

((BLM عامل مشتمل بر حرکت توده  7باشد که اين روش خود دارای می

خاك، پوشش الشبرگ، پوشش سنگی سطح زمین، قطعات سنگی تحکیم 

ت. پس از ها و فرسايش خندقی اسيافته، شیارهای سطحی، فرم آبراهه

( نقشه 1جدول)امتیازدهی به هرکدام از عوامل در نقشه پايه با اعمال فرمول 

 ( تهیه گرديد. 9شکل )مطابق  GISعامل فرسايش سطحی در محیط 

 (y9) عامل فرسايش کانالي
 MPSIACدر فرسايش خاك و تولید رسوب در روش  مؤثرآخرين عامل      

باشد. فاکتور فرسايش کانالی با استفاده ای و انتقال رسوب میفرسايش رودخانه

 محاسبه  BLMاز نمره نهايی فاکتور فرسايش خندقی در روش 

( در محیط اين فاکتور 2با اعمال فرمول جدول )   (Aker, 1971).شودمی

 محاسبه گرديد. 

 برآورد توليد رسوب ساليانه 

ظور محاسبه عامل در نظر گرفته شده در اين مدل به من 9پس از تعیین       

 مقدار درجه GISمقدار آورد رسوب ساالنه ابتدا با جمع مقادير اين عوامل در 

( 1(  و سپس با استفاده از فرمول )جدول 10آمده )شکل  به دست یده رسوب

به ( 1ساالنه بر حسب تن در هکتار مطابق فرمول )جدول  یده رسوبمیزان 

 داده شده است.  ( نشان الف و ب  11 آمدکه نتیجه در )شکل  دست

 

 

 

 شده  یازدهیامتنقشه  )ب( عامل پوشش سطح زمین)الف( . 7شکل 
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 شده یازدهیامتنقشه  )ب( نقشه کاربری اراضی)الف( . 8شکل

 

 ایعامل فرسايش آبراهه یازدهیامتنقشه  )ب( های منطقهنقشه آبراهه )الف(  .9شکل 

 
 ورد مطالعهآورد رسوبی ساالنه محدوده م .10شکل 
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 نقشه امتیاز دهی شده فرسايش  )ب( یگذار رسوبامتیاز دهی شدت  )الف( . 11شکل 

 
 های هیدرولوژيکی، پسبرای محاسبه آورد رسوبی با استفاده از روش    

 مدت به جريان دبی-رسوب دبی زمان هم هایداده آوریجمع از 

هیدرومتری  هایيستگاها در 1395 تا 1376 آماری یها سال از سال 20 

های ورودی به سد جلوگیر و تنگ دوالب که از سرشاخه-مرغاب

 رسوب مقدار محاسبه باشند استفاده شد و سپس برایمسجدسلیمان می

 که رسوب برآورد سنجه منحنی توانی فرمول از اين مطالعه در ساالنه متوسط

 شود، یم داده طايستگاه ارتبا هر در عبوری جريان دبی به رسوب دبی در آن

 (. Harrison, 2000) شد استفاده

(1)    

دبی جريان  و  (ton/day)دبی رسوب بر حسب  در اين فرمول      

m) برحسب
3
/sec)  وa  وb هایدبی باشند. با داشتنپارامترهای ثابت می 

 توانی فرمول در ها آن دادن قرار و آماری مشخص دوره طول در جريان روزانه

 طول دوره بر حاصله مقدار تقسیم سپس و ايستگاه هر آمده برای دست به

 سال کل در هر ايستگاه برای رسوبی بار متوسط مقدار روزانه، دبی آماری

 رسوب دبی برآورد جهت سالیانه روابط همبستگی روش در شد. محاسبه

 هرسالبرای  ب،آ و رسوب دبی زمان هم مشاهدات اساس بر به مخزن ورودی

 سنجه منحنی سازیآماده USBRروش  آمد. در دست به سنجه هایمنحنی

 دوره طی در رسوب دبی شده گیریمقادير اندازه تمام رسم شامل رسوب

 با بیشترين همبستگی ايجاد و آب دبی متناظر مقادير مقابل موجود در آماری

  باشد.می همبستگی ضريب

 گيري يجهنتبحث و 

خشک اولین بار برای استفاده در مناطق خشک و نیمه MPSIACمدل      

دلیل با توجه به شرايط آب و هوايی ايران برای  ینبه همتوسعه داده شد و 

(. در اين تحقیق بر Najm et al., 2013) باشد یماين منطقه مناسب 

منطقه در کمترين  یده رسوبدر باال درجه  شده دادهاساس روش توضیح 

 محاسبه گرديد 38و متوسط آن برابر  68و بیشترين آن برابر  10مقدار برابر 

 IIIو  IV( اکثر مناطق در کالس 4و با مقايسه اين مقادير با اعداد جدول )

حوضه مشرف به سد مسجدسلیمان برابر  یده رسوبقرار گرفتند. متوسط 

 شودای که در حوضه تولید میتن در هکتار برآورد گرديد. رسوب ساالنه 7/6

در سال برآورد  مترمکعبمیلیون 35/1برابر  MPSIACبا استفاده از مدل 

 گرديد. 

مشرف به سد مسجدسلیمان  آبريز حوضه کل از شده برآورد رسوبى بار     

 ،ترين روش مشاهدات مستقیم استنتايج هیدروگرافی سد که دقیق به نسبت

هر چند  .باشدیروش م خوب اين کارآرايی نشانگر اين نزديکی بود کهنزديک 

به آن  ینمره دهها در اين منطقه و عدم ها و درزهکه با توجه به فراوانی گسل

-در اليهدر اين مدل احتمال خطا وجود دارد. اما با توجه به مقادير متوسط 

های شیب، های محاسبه شده، بیشترين تأثیر به ترتیب اهمیت مربوط به اليه

، شیب و رواناب شناسی ینزمن، آب و هوا، استفاده از زمین، پوشش سطح زمی

 . باشد یم

های دبی و رسوب دبی رسوب( از داده -برای ترسیم منحنی سنجه )دبی آب

دبی و محور  دهنده نشانيک گراف لگاريتمی که محور افقی آن  صورت به

. در شود یماستفاده  ،باشد یمتن در روز  برحسبعمودی نیز بیانگر بار رسوبی 

تنگ دوالب و مرغاب جلوگیر  یها ستگاهيا( منحنی سنجه 13و  12یها شکل)

 . اند شده دادهنشان  FAOو   USBRبا دو روش 
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 MPSIAC تعیین میزان رسوب ساالنه و کالس فرسايش خاك در روش .4جدول 

 میزان رسوب ساالنه ساالنه یده رسوبشدت 

yield (m3/km2/y) 
 یده رسوبکالس  یده رسوبشدت 

 V خیلی زياد 1429< 100<

 IV زياد 476-1429 75-100

 III متوسط 238-476 50-75

 II کم 95-238 25-50

 I جزئی 95> 25>

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جلوگیر –ايستگاه هیدرومتری مرغاب  USBR  . منحنی دبی سنجه به روش12شکل 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 بايستگاه هیدرومتری تنگ دوال USBRمنحنی دبی سنجه به روش . 13شکل 
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 نتايج 

مرغاب و تنگ دوالب به روش میانگین  های يستگاهاحجم آورد رسوبی       

 3/59و  9/924به ترتیب  FAOو  USBR یها روشطبق برآورد  با  ها داده

که احجام محاسباتی بر  است يناباشد. که بیانگر در سال می مترمکعبمیلیون 

 ی برای اين حوضه ندارد. های هیدرولوژيکی برآورد قابل قبولاساس اين روش

فرسايش، توپوگرافی، کاربری اراضی، پوشش، میزان بارش)آب و هوا(،      

 بوده است. مؤثرشناسی، شیب و رواناب به ترتیب در تولید رسوب زمین

تن در  7/6سلیمان برابر حوضه مشرف به سد مسجد یده رسوبمیزان      

با  شود یما که در حوضه تولید ای رهکتار برآورد گرديد. که رسوب ساالنه

در سال برآورد  مترمکعبمیلیون 35/1برابر MPSIAC استفاده از مدل 

و  1384های گرديد. بر اساس نتايج هیدروگرافی سد مسجدسلیمان که در سال

میلیون  1ساالنه در اين سد  یگذار رسوبصورت گرفته میزان حجم  1390

رايی اين روش برای محدوده مورد باشد که بیانگر کامتر مکعب در سال می

 مشابه اين زير حوضه در هوايی آب و شرايط مطالعه و همچنین با توجه به

 . باشد یماستان خوزستان 

 شرايط به توجه با رسوب و فرسايش برآورد برای MPSIAC تجربی  مدل     

 .باشدمی خوزستان مناسب در هوايی آب و

های فاقد آمار رسوب برای زير حوضه توان یم  MPSIAC تجربی  از مدل    

روش پر هزينه هیدروگرافی در  یجا بهو به عنوان جايگزينی نسبتاً قابل قبول 

 سدها استفاده نمود. 

 و تاج پوشش درصد ای،ماهواره تصوير از توانمی MPSIACمدل  در    

 استفاده اراضی و کاربری زمین پوشش عوامل براى و استخراج را لخت زمین

  رخوردار( ب20)تا بااليی امتیاز از MPSIACمدل  در عامل دو اين .ودنم

 در بااليی خطای ای،ماهواره تصوير از استفاده در خطا ايجاد بنابراين باشند.می

 .نمايدمی مدل ايجاد کلی برآورد

 سپاسگزاري 
قدردانی  های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان تشکر و از دفتر پژوهش     

 .گرددمی
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