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چكیده

حاصل  رس  و  سیلت  شن،  ذرات  از  مجموعه اي  ترسوب، 
پایین دست  در  انتقال  مراحل  طي  از  پس  که  است  فرسایش  از 
آبخیزها و آبراهه ها ته نشین مي شود. رسوبات محدوده ي وسیعي 
به دلیل  اما  مي دهند.  اختصاص  به خود  را  انتقالي  ذرات  قطر  از 
مغذي  مواد  پخش  و  انتقال  با  معلق  رسوبات  تنگاتنگ  ارتباط 
با  مرتبط  آلودگي هاي  سایر  و  سنگین  فلزات  ردیاب ها،  خاک، 
رسوب ورودي به سامانه ي آبراهه اي، این بخش از رسوبات مورد 
توجه جدي قرار گرفته است. از طرفي درک فرآیندهاي حاکم بر 
انتقال رسوبات معلق در یک آبخیز و فهم صحیح از مفاهیم مهمي 
ذخیره،  رسوب  رسوب،  تحویل  مجدد،  حرکت  حرکت،  چون 
ترسیب، بازتوزیع رسوب، آبشار رسوبي و بیالن رسوب منجر به 
مدیریت و مهار رسوب و منابع آلوده کننده ي رسوبي و مشكالت 
ناشي از آن ها خواهد شد. در این مقاله سعي شده است با ایجاد 
لزوم  فرآیندها،  این  اهمیت  بیان  و  مفاهیم  این  از  یكسان  درکي 
کاربرد مهم مفاهیم مزبور در  شبیه سازي جامع رفتار آبخیزها و 

طبعًا مدیریت رسوب مورد تاکید قرار گیرد.
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مقدمه
یا زمین پوستهي تخریب از حاصل مواد تمامي به رسوب3
ذرات اندازهي به بسته که ميشود گفته ازخاک بخشي فرسایش
آنبهسهحالتمعلق4،غلطش5وجهش6ودرقالبباررسوبي7
منتقل8ميشود]11[.البتهدربعضيازشرایط،بستهبهنقطهیامحل
موردنظِر9محقق،بهرهبردارویامدیرآبخیز،خاٍکفرسایشیافتهرا
رسوبمينامند.بهطوريکهایننقطهيبررسيميتواندخروجي
زیرساختي و تاسیساتشهري به مشرف محل کرت، آبخیز، یک
بار بارشسته10، بهسهبخش کلي درحالت انتقالي باشد.رسوب
معلقآبراههاي11وباربستر12قابلتقسیماست]11[.بارشستهو
بارمعلقحوزهايبهصورترسوبمعلق13حملميشوند.تفاوت
بابارمعلقآبراههايدرایناستکهبارشستهمتاثراز بارشسته
شرایطسطححوزهيآبخیزوطبعًاوضعیتهیدرولوژیکحاکمبر
آنبودهوشاملذراتریزياستکهسهمخیليکميازآنمربوط
بهبسترآبراههميشود.درحاليکهبارمعلقآبراههايتحتتاثیر
شرایطهیدرولیکآبراههومنشأآنکنارههاوبسترآبراههميباشد
]29[.رسوبات،محدودهيوسیعيازقطرذراتانتقاليرابهخود
اختصاصميدهندورسوباتمعلقعمومًاعهدهدارانتقالبیشاز
90درصدردیابهاوفلزاتسنگینوغذایيوروديبهسامانهي
کاهش همچنین .]5[ هستند آن با مرتبط آلودگيهاي و آبراههاي
اکسیژنوازبینرفتنزیستگاههادرسامانههايآبيتوسطرسوبات
معلقوقاعدتَامحدودهيقطريکمتراز63میکرونموردتاکیدو
توجهجديقرارگرفتهاست.بهنحويکهاینبخشازرسوبات
آلودگي اول عامل و محیطزیست تخریب دلیل مهمترین بهعنوان
بهشمارميآیند]5و26[.برهمیناساسوباتوجهبهسهمباالي
ازحوزههاي باربستردررسوبخروجي به رسوبمعلقنسبت
آبخیزوسامانههايآبي،تفسیررسوبدهيپاییندستیکآبخیزو
سایرپیامدهايمتصوربررسوباتمعلقمنوطبهدرکفرآیندهاي

3.  Sediment
4. Suspension
5. Rolling/Sliding
6. Saltation
7. Sediment Load
8. Transfer, Transport, Transportation
9. Control Point/Desired point 
10. Wash Load
11. Suspended Bed Material Load
12. Bed Load
13. Suspended Sediment
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حاکمبرانتقالرسوباتمعلقباالدستوالبتهدرونکاناليميباشد.
برهمیناساسوضرورتبرشمرده،چندینمفهوممهمدررابطه
)برکنش(، بازحرکت2 )کنش(، حرکت1 شامل بهترتیب و انتقال با
رسوب6، بازتوزیع ترسیب5، رسوب4، ذخیرهي رسوب3، تولید
بیالنرسوب7وآبشاررسوبي8ميباشندکهدرکشورکمتربهآنها
مزبور مفاهیم درکصحیح عدم است طبیعي است. شده پرداخته
منجربهشبیهسازيناقصازرفتارتولیدرسوبدرسامانههايآبخیز
اینرو از شدهوطبعًامدیریترسوبرادچاراختاللمينماید.
رویکردهايمدیریتيحوزههايآبخیزبهشدتنیازمندفهمصحیح
ازاینمفاهیمميباشدومنجربهمدیریتومهارمنابعآلودهکنندهي
رسوبيومشکالتناشيازآنهاخواهدشد.اینموضوعازطریق
تشخیصمنابعکلیديتولیدرسوبواهمیتمنابعثانویهيتولید
پاسخ بر آن تاثیر و آبخیز باالدست حفاظتي اقدامات نقش و آن
پاییندستدررسوبدهيمحققشدهونهایتًاارتقاءمدیریتمنابع

وآبخیزهارابهدنبالخواهدداشت.

مفهوم شناسي فرآیندهاي تولید و انتقال رسوب
درخصوص و قبل بخش در اشارهشده توضیحات به باتوجه
بر ضرورتاهمیتمفهومشناسيصحیحاجزاوفرآیندهايحاکم
سامانههايرسوباتآبيدرحوزههايآبخیز،مفاهیممختلفمترتب
براینفرآیندهابهشرحزیربررسيوارائهشدهاست.بررسيکار
موجود مختلف منابع و پژوهش سوابق بررسي اساس بر مربوطه
دراینخصوص،تحلیلمقایسهاي،ارزیابيمفهومياصطالحاتو
نهایتًاارائهيجمعبنديهايالزمودربرخيمواقعارائهيمثالهاي

موردياستواربودهاست.

تولید و حرکت رسوب
رسوبعمومًاتحتدوفرآیندفرسایشغیرمتمرکز9ومتمرکز10
ایجادميشود.فرسایشغیرمتمرکزحاصلبارشوروانابنامتمرکز
ميباشدوپدیدههايفرسایشيپاشماني11،سطحي12وبینشیاري13
منتجازآنميباشند.فرسایشپاشمانيدراثربرخوردقطراتباران
بهسطحخاکوباپرتابذراتجداشدهيخاکبهاطرافبهوجود
ميآیدکهآغازینمراحلتولیدرسوبنیزميباشد.فرسایشسطحي
پاشمانيوهمچنین فرسایش ممتد و توامان ازعملکرد ناشي نیز

1. Sediment Mobilisation
2. Sediment Remobilization
3. Sediment Yield
4. Sediment Storage
5. Deposition
6. Redistribution
7. Sediment Budget
8. Sediment Cascade
9. Unconcentrated or Uncanalized Soil Erosion
10. Canalized Soil Erosion
11. Splash Erosion
12. Sheet Erosion
13. Inter-rill Erosion

اثررواناب بر انتقالموادمغذيخاک جداشدنذراتسطحيو
در ذرات کندهشدن شامل بینشیاري فرسایش ميباشد. نامتمرکز
اثربرخوردقطراتبارانوروانابسطحيدراولینمراحلتشکیل
شیارميباشد.بایدتوجهداشتکهدراینپدیدهيفرسایشيبخشي
ازذراتپاشمانشدهمستقیمواردشبکهيشیاريميشودوبخش
فرسایش در منتقلميگردد. بهوسیلهيجریانسطحي نیز دیگري
مانندشیار، متمرکزروانابدرمسیرهايمشخص متمرکز،جریان
انتقال عامل تولیدرسوب، و بستر کنش بر آبکندعالوه و آبراهه
عمدهرسوبتولیدشدهنیزميباشد]19[.درفرآیندانتقال،اولین
توانایي به مربوط رسوب، یا خاک ذرهي جدایش از بعد مرحله
جریاندربهحرکتدرآوردنآنميباشد.درواقعآنچهازمرور
اولین ميتوان را رسوب ميشود،حرکت برداشت مطالعاتي منابع
مرحلهيفرآیندانتقالآندانستکهبستهبهقطرذراتورواناب
موجود،اینذرهميتواندازاولینمکانخودجابهجاشود.اینمفهوم
بیشترمعطوفبهجابهجایيذراتخاکپسازجدایشدرسطوح
دامنهايوقبلازورودبهسامانهيآبراههاياست.بههمیندلیلبراي
این اندازهگیري یارسوبات،محل میزانحرکتخاک اندازهگیري
بخشازرسوب،سطوحوواحدهايدامنهايواراضيکشاورزي
خواهدبودکهبهعنوانمنابعاولیهيتولیدرسوبمطرحهستند]1،
25،4و27[.ازسویيمفهومحرکترسوبراميتوانجزئياز
فرآیندانتقالدانستبهطوريکهممکناستبخشيازرسوباتبا
اما انتقال15رسوبدچارحرکتشوند یا توجهبهظرفیتکنش14
هرگزمنجربهانتقالآنهانشودزیراانتقالرسوب،بستهبهخروج
آنازنقطهيتعیینشدهيمدنظرميباشد.طبیعياستکهکاهش
ظرفیتانتقالرسوببهدلیلکاهشدرمقادیرمتغیرهايموثردرآن،
ماننددبيدرواحدسطحوزمان16،تغییراتشیبومیانگینسرعت

جریانميباشد.

رسوب گذاري
رسوبي مواد جايگذاري فرآیند به رسوبگذاري، یا ترسیب
بهوسیلهيروانابدرمحليخاص،هنگامکاهشتواِنحملبهدلیل
است طبیعي .]14[ ميشود اطالق جریان یاسرعت شیب کاهش
آن انتقال و رسوب فرآیندهايحرکت تکامل از پس فرآیند، این
و ميگیرد.تحویل17 صورت رواناب مانند انتقالي عامل بهوسیلهي

نسبتتحویلرسوب18
ازآنجایيکهممکناستتمامرسوباتبهحرکتدرآمدهبهنقطهي
بررسينرسند،لذامحققینمیزانرسوبخارجشدهازنقطهيمدنظر
یارسوبدهي و تحویلرسوب میزان را آبخیز خروجي عموماً و
از بخشي یا کل مقدار بیانگر مفهوم این ميگیرند. نظر در آبخیز

14. Sediment Detachment Capacity
15. Sedimet Transport Capacity
16. Unit Discharge
17. Sediment Delivery
18. Sediment Delivery Ratio, SDR
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رسوببهحرکتدرآمدهاياستکهطيفرآیندانتقالکاملرسوب
بهخروجِيموردنظررسیدهاست.اینبخشازرسوبازایننظر
اهمیتداردکهسببمشکالتبرونمنطقهاي1مانندرسوبگذاري
درمزارع،دشتهايسیالبيومجموعههايآبي،افزایشگلآلودگي
آبراههها،کاهشکیفیتآب،خسارتبهآبزیانواختاللدرفرآیند
ژئومورفولوژیکسیستمهايروخانهايميشود.برهمیناساسودر
سالهاياخیرنیازِکسباطالعاتمربوطبهمنابعباررسوبيخارج
شدهازحوزههايآبخیزودادههايکّميمربوطبهگسترهومیزان
فرسایشخاکموردتوجهجديقرارگرفتهاست.برهمیناساس
آن متعاقب و شده حاصل فرسایش، مشکالت از جامعي ارزیابي
اقداماتدرستيدرموردتدابیرحفاظتخاکودرمانتولیدرسوب
تشدیديوتاثیراتاقتصاديوزیستمحیطيبرنامهریزيشدهاست.
مفهومدیگريکهارتباطتنگاتنگيبامیزانتحویلرسوبداردباعنوان
نسبتتحویلرسوبمطرحميشودکهازتقسیمرسوبتحویلشده
درخروجيویانقطهيبررسيبهمیزانرسوبحرکتیافتهدراولین
مراحلفرآیندفرسایشبهدستميآید.مقدارایننسبتدرشرایط
عاديومعموليبینصفرویکمتغیرخواهدبود.عددصفریعني
هیچرسوبيازرسوباتجابهجاشدهفرآیندانتقالرابهصورتکامل
طينکردهوبهخروجيمدنظرنرسیدهاستوعددیکهمبهمعني
خارجشدنتمامرسوباتجابهجاشدهيناشيازفرسایشخاکدر
سطحآبخیزازخروجيموردنظرميباشد.درطبیعتعماًلایندوحد
ازاعدادبهندرترخدادهیاهرگزرخنميدهد،زیرامعموالًمقداري
خارج انتقال چرخهي از و رسیده خروجي به تولیدي، رسوب از
انتقالدچارتلهاندازيرسوب نیزدرمسیر ازآن ميشودوبخشي
هیدرولوژیک بهخصوصیات تحویلرسوب نسبت مقدار ميشود.
و آبخیز حوزهي خصوصیات تولیدي(، رواناب و بارندگي )میزان
آبراههي ناهمواريها،طول آبخیز، )سطححوزهي سیمايسرزمین
اصلي،نسبتانشعاب،نزدیکيمنابعاصليتولیدرسوببهآبراههي
منبع )نوع خاک خصوصیات اراضي(، پوشش یا کاربري و اصلي
رسوبيوبافتموادفرسایشیافته(وتعامالتبیناینعواملبستگي
پیچیدگيدرتخمینو ایجاد مواردسبب این ]17،7و28[. دارد
ناحیهبندي2نسبتتحویلرسوبوتهیهيروشهاياساساًتجربي
درتخمینآنميشود.بادراختیارداشتنایننسبتبرايمنطقهاي
خاصوباضربکردنآنبرمقدارفرسایشخام)رسوببهحرکت
درآمده(همانمنطقه،ميتوانبهمیانگینمیزانتحویلرسوببلند
مدتناحیهيمذکوردستیافتودرواقعبااستفادهازاینمفهوم
استکهميتوانارتباطيمنطقيبینفرسایشدرسطححوزهيآبخیز

ورسوبتحویليدرخروجيآبخیزبرقرارنمود]7و24[.

ذخیره ي رسوبي
سایر همچون رسوبي ذخیرهي که گفت ميتوان کلي بهطور

1. Off-site Effects
2. Regionalization

مفاهیممرتبطبافرآیندهايتولیدرسوبدرحوزههايآبخیزحائز
کلیديرسوب،مسیرهاي منابع ازطریقشناسایي و اهمیتاست
اختالالت به حوضه پاسخ و حساسیت تعیین و انتقال و ذخیره
درونوبرونحوضهايآنموردارزیابيقرارميگیرد]25[.مفهوم
ذخیرهيرسوبيجزءبسیارمهميدربررسيبیالنرسوباستو
درکشورنیزکمترموردتوجهقرارگرفتهوازسویيسهمآندر
میزانرسوبخروجيازآبخیزموردتوجهنبودهاست.هرچنددر
تصورعموميسختبهنظرميرسد،امادراکثرمواردمقدارذخیرهي
رسوبيمساويویاحتيبیشترازرسوبخروجياست]25و
24[.رسوبذخیرههمانطورکهدربخشبازتوزیعرسوباشاره
و کوتاه عمر طول با گذرا رسوبي بهعنوان ساده، تعریفي در شد
بعضًاتشکیلدهندهيزمینریختهايموقتيمحسوبميشودکه
بهطورمداومدرفعالیتبودهومعموالًشاملپدیدههايدرونکانالي
وآبراههاينیزهستند.بهعبارتدیگرمنظورازذخیرهيرسوبي،آن
مورد زماني و مکاني مقیاس در که است انتقالي ازرسوب مقدار
انتهايآبخیزمنتقلنميشوندوبستهبهنوع نظرذخیرهشدهوبه
فرآیندهايحاکم،درفرصتيمناسبمجدداًحرکتکردهومنتقل
ميشوندکهبهاینرسوب،رسوبذخیرهوبهکلفرآینِدبازحرکت،
بازتوزیع پدیدهي مجدد، رسوب ذخیرهي حتي و ترسیب انتقال،
رسوبميگویند]16[.بررسيذخیرهيرسوبيازنظرشبیهسازي
تولیدرسوبدرحوزههايآبخیزنیزمهماستزیراطبقبعضياز
تحقیقات،نسبتتحویلرسوبدرخروجيميتواندتایکدرصد
نشان را ذخیره رسوب باالي بسیار سهم امر این که یابد کاهش
نیزدرمقیاس ازسویيتغییراتمکانيوزمانيآن ميدهد]27[.
ماهانهوساالنهبهشدتمتغیراستکههمهياینمفاهیمدرصورت
رفتار از جامعي غیر و ناقص شبیهسازي سبب انگاشتن، نادیده
سامانهيآبخیزدرانتقالوترسیبرسوب،تعییننادرستبیالنآن
ونهایتًامدیریتناقصسامانهبراساسمهاروتولیدرسوبخواهد
شد.نتایجتحقیقاتخالديدرویشان]12[نیزمؤیدنسبتتحویل
رسوبکمترازدودرصدبرايرگبارهايشبیهسازيشدهدرمقیاس
که مکانهایي مورد در است. بوده متوسط آزمایشگاهي کرتهاي
ذخیرهيرسوبيوارددورهياستقرارميشود،اگردورهيزمانياین
استقرارطوالنيباشد،اینمکانهارابهعنوانمخازن3رسوبمينامند
کهعمدتًادامنهها،دشتهايسیالبيوتراسهاراشاملميشوند
]10[.باتوجهبهتوضیحاتبیانشده،متخصصینومتولیانمدیریت
رسوببرايرسیدنبهدرکيجامعازوضعیترسوبدهيآبخیزها،
ارائهيبیالنرسوبيمطمئنودرکنقشذخیرهيرسوبي،نیازمند

پاسخبهمواردزیرميباشند:
-محلذخیرهيرسوبدرگسترهيیکآبخیزکجاست؟

-مدتزماناستقراررسوبذخیرهدریکمحلچقدراست؟
-عواملمانعشوندهدرانتقالرسوبذخیرهشدهچیست؟

-میزانذخیرهيرسوبيچقدراست؟

3. Sinks
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-ذخیرهيرسوبيدرچهمناطقيدردسترسانتقالبودهودرچه
مناطقيمستهلکشدهوبهخروجينرسیدهاند؟

رسوبذخیرهازنظرمقیاسمکانيقابلیتبررسيدرسطحدامنه،
ماهانه، به آن مقیاس نیز زماني نظر از و دارد را آبراهه و آبخیز
مقیاس در مثال بهعنوان ميباشد. تقسیم قابل قرن و دهه ساالنه،
آبراهههاي در اغلب برداشترسوب و انباشت دامنهايمحلهاي
درجهاولبههممتصلهستندوتوزیعمکانيآنهابیشازسایر
مواردبهوسیلهيتوپوگرافيوسنگشناسيمنطقهتعیینميشود.این
درحالياستکهدربررسيدرمقیاسلکههاي1گیاهي،اینپوشش
گیاهياستکهبیشازسایرعواملدرایجاداتصالوعدماتصال
رسوبيونواحيانباشترسوبنقشبازيميکند]15[.درمورد
آبخیزهاودرکروشهايصحیحمدیریترسوبيآنها،مطالعات
مربوطبهذخیرهيرسوبيعمومًادرآبخیزهايکوچکودورههاي
زمانيماهانهوچندسالهموردتوجهقرارگرفتهاندبهطوريکهسطح
آبخیزهااز2تاچنددهکیلومترمربعراشاملميشوند]15،1و21[،
هرچندسطوحبررسيدربرخيمطالعاتبهچندینصدکیلومترمربع
نیزرسیدهاست]14و27[.براساستحقیقاتانجامشده،ذخیرهي
رسوبيبهمراتبميتواندمساويویابیشترازرسوبمعلقيباشد
کهازآبخیزخارجميشود]25و26[.مطالعاتنشانميدهندکه

1. Patch

متغیر بهشدت ميتواند رسوبي ذخیرهي زماني و مکاني تغییرات
در ]5[ همکاران و استراني مطالعهي اساس بر که بهطوري باشد.
هشتمقطعطوليازیکآبراهه،ذخیرهيرسوبياز0تا13000
بوده متفاوت بررسي مورد زمانهاي و مکان در مربع متر بر گرم
استواینامرگویايتغییرفصليدبيهايوروديوخروجيو
تاثیراتانسانيوعملذخیرهسازيرسوبدربسترآبراههميباشد.
عمومًاافزایشرسوبذخیرهدرکانالمتناسببارژیمجریاناست
بهطوريکهبیشترینذخیرهيرسوبيبامواقعدبيهايپایهوکم
رودخانههامنطبقاست.جدول1بخشيازنتایجمربوطبهذخیرهي
رسوبيمطالعهشدهدرهشتمقطعطوليازیکآبراههدرحوزهي
آبخیزNa Borgesبامساحت319کیلومترمربعوکاربريزراعت

دیمبهصورتارائهشدهدرشکل1رانشانميدهد.
مورد دورهي کل در است مشخص 1 جدول از که همانطور
با مطالعه مورد رودخانهي رسوبي ذخیرهي کلي تغییرات مطالعه
بیالنمثبتومیزانذخیرهيرسوبي515/2تنمواجهبودهاست.
کیلومترمربع در تن 20/6 ویژه رسوبي ذخیرهي میانگین طرفي از
در خاص زمان یک در که است حالي در ارقام این است. بوده
ذخیرهي تغییرات از منفي یا مثبت بیالنهاي مختلف مکانهاي
رسوبيوجوددارد.بهعنوانمثالاینامردرماههايژانویه،فوریه
رسوبات کل کلي بهطور است. مشاهده قابل بهوضوح مارس و

مقطع

کل دوره ي مورد مطالعهآوریلمارسفوریهژانویهدسامبرنوامبر
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B12/10-5/25/613/516/125/550/6-5/1-0/405/15-8/3-0/839/425/107/1227/397/99/3727/1221/30
B22/1-3/02/30/25/00/98/54/11/91/00/04/123/38/00/00/00/08/344/122/6
B30/0-0/07/237/238/59/168/6-7/1-2/363/197/46/454/93/29/473/26/02/1709/479/10
B42/17-2/42/190/25/01/999/796/191/640/35-6/8-4/487/15-8/3-8/467/1-4/0-8/2948/467/21
B58/80-8/199/679/12-2/3-8/759/79/10/648/11-9/2-9/351/28-9/6-7/778/413/102/4027/770/25
B67/1-4/04/157/134/35/149/0-2/0-3/248/94/22/679/425/107/1725/1059/257/2957/1725/78
B70/0-0/00/00/00/00/00/00/03/133/133/31/62/7-8/1-0/00/00/03/191/64/2
B88/13-4/30/00/00/00/00/00/02/152/157/30/00/00/00/00/00/01/291/294/6

5/2986/477/117/4676/187469/16182/5156/20-1/1-6/309/1908/796/198/2709/796/192/2666/4-0/124مقدارکل

جدول 1- رسوب ذخیره از کل رسوب ریزدانه ي ورودي به بستر رودخانه ي Na Borges در اسپانیا در زمان نمونه برداري و تغییرات 
خالص ذخیره ي رسوبي در نقاط نمونه برداري و کل دوره ي زماني مورد مطالعه در دوره ي 2004 تا 2005 

)اقتباس از استراني و همكاران ]4[(.
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ذخیرهيریزدانهدرطولدورهيموردمطالعهازنظرزمانيومکاني
بهترتیبدارايضریبتغییرات77و90درصدميباشند.ذخیرهي
رسوبيکمدرماهنوامبربهدلیلجریانآبراههايکموغیرفعالبودن
اکثرآبراهههادراینزمانازسالبودهاست.ایندرحالياستکه
درماهدسامبرافزایشقابلتوجهيدرذخیرهيرسوبيواقعشده
کهناشيازاتصالرسوبي1ایجادشدهناشيازفعالشدنمسیرهاي
نموده تسهیل را آبراهه به کهورودرسوب ميباشد هیدرولوژیک
است.ماهفوریهزمانياستکهبیالنتغییراترسوبذخیرهمنفي
استودرواقعذخیرهيرسوبيرخندادهاست.اینامربهغالب
بودنفرآیندهايفرسایشيوالبتهآزادشدنبسترآبراههازپوشش
گیاهيدرزمانموردمطالعهنسبتدادهشدهاست.درمقابل،درماه
آوریلتغییراترسوبذخیرهچیزيبالغبربیالنمثبت187/6تن
راشاملميشودکهناشيازانرژيپایینجریانهايسیالبيناشي
ازبارندگي،وجودپوششگیاهيوکاهشجریانپایهيرودخانه
ازعواملتشدیديدرافزایشذخیرهيرسوبيرودخانهبودهاست.
همانطورکهازنمونهنتایجفوقمشاهدهميشود،ذخیرهيرسوبي
ميتوانددرمقیاسزمانيومکانيتفاوتهايزیاديراداشتهباشد
البتهحجمباالیيازرسوبرانیزبهخوداختصاصدهدکهبا و
آبخیز حوزههاي در رسوبي مدیریت فرآیند در آن گرفتن نادیده
نارسایي و حفاظتي اقدامات شدن کمنتیجه یا و بينتیجه سبب
برنامههايمدیریترسوبدرقالبمدیریتجامعحوزههايآبخیز
انتقال و تولید فرآیند از کامل نمونهاي نیز 2 شکل شد. خواهد

رسوبرانشانميدهد.
پررنگ باجهتنماي و است مشهود 2 درشکل که همانطور
نشاندادهشدهاست،ازکلرسوبمعلقوروديبهآبراههياصلي،
رسوب از بیش مشهودي بهطور آبراههاي بستر رسوبي ذخیرهي
انرژي کم رواناب و کم تحتشرایطشیب آبراهه تحویلي معلق

1. Sediment Connectivity

درسامانهيآبرفتياستوبخشاعظميازرسوببهعنوانرسوب
ذخیرهازچرخهيانتقالبهطورموقتخارجميشودوسپسمجدداً
ميشود. انتقال چرخهي وارد رسوب بازتوزیع فرآیند قالب در
رسوبي ذخیرهي انتقال فرسایش، الگوهاي از نمایي نیز 3 شکل
افزایش که است بدیهي ميهد. نشان را آبرفتي سامانهي یک در
دانشمتخصصینازتماماجزاياینفرآیندهاموجبغنايدانش
براي سامانه رفتار از جامعي و صحیح شبیهسازي متعاقبا و فني

شكل 1 پروفیل طولي، نقاط نمونه برداري و شیب متوسط مقاطع طولي آبراهه ي مورد بررسي)اقتباس از استراني و همكاران ]4[(.

شكل 2 - اثر متقابل رسوب ذخیره و سایر فرآیندهاي تحویل 
رسوب بار معلق آبراهه اي در یک آبخیز

)اقتباس از استراني و همكاران ]5[(
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مدیریتآنخواهدشد.شکل4مدلمفهوميفرآیندهايفرسایش
وترسیبرسوبرانشانميدهدکهباالگویيمکانيسببایجاد
مخازنرسوبيشدهاستودرمقابل،شکل5مدلمفهوميمنابع
ازمنابعذخیرهي انتقالرسوب رسوب،ذخیرهيرسوبيوفرآیند
رسوبيبعدازدههاسالوعملکردآنبهعنوانمنبعرسوبرانشان
ميدهد.بهعبارتيدیگرپسازچندیندههورودرسوببهپهنههاي
ذخیرهيرسوبي،حالفرسایشوانتقالآبرفتيازاینپهنهها)خطوط
نقطهچین(فرآیندهايغالبراتشکیلميدهند.شکلهاي4و5در
واقعفرآیندهایيازذخیرهوانتقالرسوبومنابعاولیهوثانویهي
رسوبيرانشانميدهندکهمقیاسزمانيوقوعآنهاچندیندهسال
ویاشایدچندینصدسالباشد.قابلذکراستکهمدلهايمفهومي
ارائهشدهدرشکلهاي4،3و5هرکدامبستهبهنوعفرآیندهاي
حاکمبریکمنطقهيخاصویامقیاسزمانيومکانيمتصوربراي
بررسياینفرآیندها،قابلیتکاربردواستفادهرادارند.شکل6نیز
مدلمفهوميکليبرايمطالعهيبیالنرسوبباتوجهبهتعیینمنابع

رسوبوذخیرهيرسوبيرانشانميدهد.یکيازروشهايمهمدر
تعیینمنابعرسوبيوسهمهریکازآنهادرتولیدرسوباستفاده
انگشتنگاري فن به توجه با آبي رسوبات منشأیابي رویکرد از
رسوب1ميباشد.منظورازمنشأرسوب،واحدیاپدیدهيفیزیکي
یافرسایشياستکهمدنظرقرارگرفتهوفرآیندفرسایشدراین
واحدرخدادهودرنهایتبخشيازاینفرسایشبهواسطهيحمل
منابع عموم کلي، بهطور ميشود. مطرح رسوب بهعنوان انتقال و
پدیداري و مکاني منابع دستهي دو به انگشتنگاري در رسوب
تقسیمبنديميشوند.منابعمکانيممکناستبهصورتيتعریفو
موردمطالعهقرارگیرندکهچندزیرحوضهیاچندانشعاب2ازیک
حوضههرکدامبهعنوانیکمنبعمطرحباشندوسهمهرزیرحوضه
دارددر امکان ازطرفي قرارگیرد. بررسي تولیدرسوبمورد در
منابع بهعنوان مختلف سنگشناسي واحدهاي آبخیز حوزهي یک

1. Sediment Fingerprinting
2. Tributary / Sub Catchment

شكل 3 - مدل مفهومي آبشار رسوبي منابع رسوب با توجه به الگوي فرسایش، انتقال و ذخیره ي رسوب در سامانه هاي آبرفتي
)اقتباس از فرنز و همكاران ]9[(

 

 ترسيب

 ترسيب
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مخروط افكنهوهاپادگانه  

 دشت سيالبي و آبراهه

هاي رسوبيحوضه
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انتقال آبرفتي

 دستفرآيندهاي پايين
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  دستفرآيندهاي باال
 آبخيز

شكل 4 مدل مفهومي فرآیندهاي ترسیب رسوب در مخروط افكنه ها، دشت هاي سیالبي، آبراهه ها و حوضه هاي رسوبي.
)خطوط نقطه چین بیان گر پهنه هاي ذخیره ي رسوبي و جهت نما ها نشان گر مسیر انتقال رسوب است.(

)اقتباس از فلورشیم و همكاران ]8[(.
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رسوبمطرحباشندوسطحتحتپوششهرنوعسنگبهمنزلهي
یکمنبعرسوبمجزاباعنوانواحدهايسنگشناسيموردبررسي
قرارگیرد.درتقسیمبنديبراساسمنابعپدیداري،عمومًامنابعبه
سطحي منابع که ميشوند تقسیم زیرسطحي و سطحي گروه دو
شاملفرسایشسطحيوشیاريدرانواعمختلفکاربريومنابع
آبکندي و آبراههاي رودخانهاي، فرسایشهاي شامل زیرسطحي

ميباشد.بهطورکليرویکردمنشأیابيرسوباتآبيشاملانتخاب
ژئوشیمیایي، خصوصیات شامل ردیابها سري یک از استفاده و
شیمیایي،رادیواکتیوي،موادآليوفلزاتسنگینبرايتعیینمنابع
و فوق مرحلهي از ميباشد.پس آبخیز درحوزهي بالقوه رسوب
تعیینترکیبانگشتنگارازردیابهايفوقالذکر،مقایسهايبین
ردیابهايرسوباتمنتقلشدهتوسطرودخانهوردیابهايمنابع

شكل 6 - رویكرد کلي براي مطالعه ي بیالن رسوبات معلق به روش جدید و مبتني بر کاربرد رادیونوکلوئیدها
)اقتباس از والینگ و همكاران ]26[(
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شكل 5 مدل مفهومي فرآیند انتقال رسوب از منابع ذخیره ي رسوبي به عنوان منابع اصلي رسوب که در گذشته مخازن رسوب بوده اند.
)اقتباس از فلورشیم و همكاران ]8[(. 
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رسوببالقوهصورتميپذیردتادرنهایتمیزانمشارکتاینمنابع
درتولیدرسوبنهایيحوزهيآبخیزمشخصشود.بااینتوصیف
انگشتنگاري از استفاده با آبي منشأیابيرسوبات بر مبانيحاکم
با رسوبي منابع از خاک ذرات انتقال و جدایش شامل ترکیبي1
وقوعبارندگيهايفرسایشزا،وجودردیابهایيباقابلیتتفکیک
منابعمختلفرسوبازیکدیگر،انتقالذراتجداشدهازمنابع
رسوببهوسیلهيشبکهيآبراههايبهپاییندستآبخیز،نمونهگیري
آبخیزو پاییندست انتقالدر یادرحال تهنشینشده ازرسوبات
و باالدست رسوب منابع ردیابهاي خصوصیات مقایسهي نهایتًا
رسوباتمنتقلشدهبهپاییندستآبخیزبااستفادهازمدلهايتعیین
ردیابهاي غلظت موفق، مدلسازي براي ميباشد.همچنین سهم
منابع نمونههاي غلظت محدودهي در بایستي رسوب نمونههاي
از روشخاصي مذکور، مباني کردن عملیاتي براي باشد. رسوب
نمونهبرداريومقایسهيآنهامدنظرقرارميگیرد،بهطوريکهابتدا
مطالعه بههدف بسته منابعرسوبمشخصشده از نمونهبرداري
به رسیده رسوبات از الزم نمونهبرداري سپس و ميشود انجام
خروجيحوضهویاهرنقطهيهدفدیگرانجامميپذیرد.بهعنوان
در باشد؛ رسوب منابع سهم زماني توزیع تعیین هدف اگر مثال
زمانهايمختلف،قبلوبعدازبارندگينمونهبرداريهایيصورت
ميگیردتاسهمرسوبتولیديهربخشازحوضهدرواکنشبه
تعیین براي آنکه آنسنجیدهشود.حال از قبل و بارندگي وقایع
یا سدها پشت از نمونهبرداري رسوب، تولید منابع متوسط سهم
در اشتباه ميکند. کفایت رودخانهها یامصب و ذخیرهاي بندهاي
تعریفصحیحمنابعتولیدرسوب،تغییراتشیمیایيردیابهادر
ذّرات اندازهي اساس بر انتخابي انتقال زمان، گذر و انتقال مسیر
انتقالردیابهاازمواد منابعمختلفرسوبوفرضخطيبودن
ازرویکرد استفاده ازموارديهستندکه آبخیز پاییندست به منبع
منشأیابيرسوباتآبيبااستفادهازفنانگشتنگاريرسوبرابا
چالشرویروميکنندوسبببرخيعدمقطعیتهادرنتایجحاصل
ميشوند.یکيدیگرازموانعاستفادهازروشانگشتنگاريرسوب،
نیازمندياینروشبهتجهیزاتوامکاناتآزمایشگاهيگرانقیمت
اینمشکلعمومًامتوجهکشورهايدرحالتوسعه البته استکه
نسبي امکاناتي و مالي محدودیتهاي با که ميباشد ایران مانند

مواجههستند]20[.

بازحرکت رسوب
که است ثانویه فرآیندي رسوب بازحرکت پدیدهي و مفهوم
پسازرسوبگذاريوازذخیرهيرسوبياتفاقميافتد؛بهطوري
مناطق انتقال، مسیر طول در شده تلهاندازي رسوب از بخشي که
چرخهي وارد مجدداً دامنهاي، مناطق و اصلي آبراههي باالدست
باتکامل بنابراینميتوانگفتکه انتقالميشود]24[. حرکتو

1. Composite Fingerprinting

فرآیندهايحرکتوَکنشخاک،انتقال،تلهاندازيرسوبدرطول
مسیر)ذخیرهرسوبي(وترسیبرسوب،مرحلهياولفرآیندهاي
با شده، یاد فرآیندهاي دوم، مرحلهي در ميشود. کامل مذکور
فراهمآوريرسوبازبازحرکتموادرسوبِيذخیرهیاتهنشینشده،
مجدداآغازميشوند.اینمرحلهدرحقیقتآغازبازتوزیعرسوب
ميباشد،بنابراینبازحرکتموادرسوبيراميتوانمرحلهايآغازین

ازبازتوزیعرسوبدانست.

بازتوزیع رسوب
با بامفهومتوزیعرسوباست بهنوعيمشابه بازتوزیعرسوب
اینتفاوتکهدرفرآیندبازتوزیع،رسوبذخیرهوتلهاندازيشده
درفرآیندهايبازحرکت،انتقالوترسیبرسوبنقشایفاميکندو
درواقعرسوبذخیرهونرسیدهبهخروجيآبخیزاستکهبهعنوان
توزیع و انتقال بازحرکت، فرآیندهاي دچار یافته2 فرسایش خاک
انتقال، بازحرکت، فرآینٍد بهکل بنابراین مجددميشود]3و16[.
بازتوزیعرسوب پدیدهي مجدد، ذخیرهيرسوب وحتي ترسیب
آن بازتوزیع و ورسوب فرسایشخاک که آنجایي از ميگویند.
پیامدهايمستقیميبرمنابعخاکيوآبيدارندوانتقالوجابهجایي
اجراي بنابراین هستند، مرتبط هم با عمیقًا آب و رسوب خاک،
راهکارهايجامعحفاظتاینمنابعموردنیازجدياستکهخود
باشناخترفتاراینفرآیندهامیسرخواهدبود.حالازآنجایيکه
برنامههايمدیریتيدرموردفرسایشخاکوبازتوزیعرسوبدر
و فناوريها از استفاده )شامل رسوبي منبع مهار کلي دستهي سه
روشهايحفاظتخاکویاکاهشسرعتجریانرواناب(،مهار
استفاده )مانند بهرسوبگیرها مسیرهايرسوبيوتحویلرسوب
ازموانعبراياخذونگهداريرسوب(ودرماندرمخازنرسوبي
)الیروبيوتخلیهيموادرسوبي(قرارميگیرند]16[لذاموارددوم
وتاحديسوممخصوصمهارمواددخیلدرآغازفرآیندبازتوزیع

رسوبميباشد.

بیالن رسوب
به مربوط جزئیات از ارزشمندي چارچوب نیز رسوب بیالن
مدیریت و فرسایشخاک مهار براي تحویلرسوب و جابهجایي
تولیدوذخیرهي منابعکلیديواصلي براساسشناسایي رسوب
مدیریتي اقدامات تاثیر نحوهي و آن با مرتبط مشکالت رسوب،
ميکند. فراهم را پاییندست رسوبخروجي بر باالدستحوضه
منابع،مخازنوخروجيهايرسوب، تعادلکلي براساسمفهوم
اثرات و روابط درک به جامع پاسخ براي وسیلهاي رسوب بیالن
متقابلجابهجایي،انتقال،ذخیرهوتحویلرسوبميباشد]20،16
و تولیدرسوب از کّمي ارزیابي درحقیقت بیالنرسوب و22[.
حرکتآندرواحديازسیمايسرزمین3است.اینارزیابيشامل

2. Eroded soil material
3. Landscape
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رسوب، مخازن و منابع مانند ذخیره و فرسایش بخشهاي تعیین
انتقال و نقل و اتصال1 شامل رسوب تحویل و انتقال فرآیندهاي
ميباشد. شده گفته موارد بین ارتباطات و رودخانهاي رسوبات
از گونه حساب صورت بیاني رسوب بیالن شده، ساده بهعبارتي
واحد یک در شده ذخیره و خروجي ورودي، رسوبات همهي
سیمايسرزمینیامعموالًدرمقیاسحوزههايآبخیزتعریفشده
تهیهي در بیشتر مفهوم این که آنجایي از .]17 و 11 ،5[ است
اطالعاتالزمبرايفهموتفسیرحرکت،تحویل،ذخیرهوخروج
رسوباتریزدانهبهکارميرود،لذابهعنوانوسیلهايقابلفهمبراي
بیانارتباطبینفرسایشباالدستحوضهوباررسوبيپاییندست
آنونقشذخیرهيرسوبيبهعنوانحلقهيواسطبینایندوتلقي
ميشود.دررابطهبابررسيبیالنرسوبدرسطحآزمایشگاهيدر
داخلکشورميتوانبهمطالعهيخالديدرویشان]12[اشارهکرد
بینشیاري کهمیزانهدررفتخاکوخروجرسوبدرفرسایش
درکرتهايیکدرششمتردرشدتهايبارندگي70،50،30و
90میليمتردرساعتودررطوبتهايپیشین36،29،19،12و
44درصدحجميخاکبرايهرسطحازشدتبارندگيرابررسي
کرد.بهصورتکلينتایجایشاننشاندادکهمقدارمتوسطتهنشست
رسوبدرشرایطمتوسطرطوبتيخاکداخلکرت88،91،92و
84درصدبهترتیبدرشدتهايبارندگي70،50،30و90میليمتر
بر مترتب جزئیات از اغماض با نتایج این است. بوده ساعت در
آنها،بیانگراهمیتاجزايتشکیلدهندهيبیالنرسوبدربررسي
آنميباشد،بهطوريکهدرتمامموارد،رسوبخروجيبخشبسیار
کميازخاکحرکتیافتهراتشکیلدادهاستوبخشقابلتوجهي
درداخلکرتهابهعنوانذخیرهيرسوبيباقيماندهاست.رسوب
باقيماندهدرسطحکرتدروقایعبعديبارشميتوانددرفرآیند
از آگاهي که مجددشود ترسیب و انتقال واردچرخهي بازتوزیع
چگونگيرفتارآننیازمندپژوهشهايبیشتروتعمیمنتایجآنبه
سطوححوزههايآبخیزبرايشبیهسازيدرسترفتارتولیدرسوب

وبیالنآنميباشد.

آبشار رسوبي
مفهومآبشاررسوبيدرواقعفرآیندانتقالرسوبدرمنابعمختلف
سامانههايرودخانهايراشاملميشود.بهطوريکهانتقالرسوب
تولیدشدهازمنابعتولیدرسوببهمخازنرسوبرابیانميکند.
بعضيازاینمخازنرسوبماننددشتهايسیالبيونواحيآبرفتي
بهعنوانمخازنذخیرهيموقترسوبهستندوميتوانندبهعنوان
منابعرسوبثانویهآبشاررسوبيبرايمخازننهایيرسوبمانند
دریاچهها،دلتاها،سواحلومصبهايرودخانهايوفالتقارهها
توجه رسوبي آبشار مفهوم اخیر سالهاي طي شوند. محسوب
بسیاريازمتخصصانرابهخودجلبکردهاستبهطوريکهدر
اینموردميتوانبررسيتاریخيحوضههايرسوبيونهشتههاي

1. Connectivity

از آلودگيها انتقال بررسينحوهي نظرزمینشناسان، از کواترنري
نظرمتخصصینعلوممحیطيومطالعهيآبشاررسوبيآبخیزهاي
را ژئومورفولوژیستها توسط کوتاه زماني مقیاسهاي در کوچک
نامبرد.برهمیناساسمواردمنجربهورودرسوببهفرآیندآبشار
رسوبيومطرحشدنیکپدیدهبهعنوانآبشاررسوبيراميتوان
مخروط واریزهاي، مخروطهاي سنگي، ریزشهاي و لغزشها
کوهستاني، کمربندهاي در رسوبي ذخیرههاي یا مخازن افکنهها،
کوههاومناطقفعالازنظرتکتونیکي،فرسایشآبکنديوتغییرات
کاربرينامبرد.بهعنوانمثالتغییراتکاربريتاثیرزیاديدرتشدید
پدیدههاي شدن مطرح و دارد رسوبي آبشار ایجاد و فرسایش
فرسایشيمانندآبکندوشیاربهعنوانآبشاررسوبيراسببميشود.
آبشاررسوبي فرآیند از مهمي نیزبخش معلق و ریزدانه رسوبات
هستندکهباتوجهبهاهمیتآنهادرانتقالموادغذایيوآلودگيها
ميتواننددرمقیاسنقطهايیامقطعیکرودخانهویادرمقیاس
یکآبخیزبزرگموردمطالعهقراربگیرند]2[.آبشاررسوباتمعلق
اقیانوسيویاحوزههايآبخیزبا یاریزدانهميتواندحتيسواحل
اندازههايکوچکتابزرگرادربرگیرد.بهطورکليازنظرمدیریت
رسوب،هربخشازآبخیزکهدرآنفرآیندهايمربوطبهتولیدو
انتقالرسوبفعالباشدميتواندبهعنوانآبشاررسوبيمطرحشود.

جمع بندي
برايرسیدنبهدرکيجامعوهمهجانبهازوضعیترسوبدهي
ومدیریترسوبحوزههايآبخیزوتعیینبیالنرسوببایدهمهي
بررسي مورد ترسیبرسوب و انتقال تولید، در فرآیندهايدخیل
مهمذخیرهيرسوبيوحجم فرآیندهاي این از یکي گیرند. قرار
رسوبيمربوطبهآناستکهدرکشورتوجهچندانيبهآننشده
است.همانگونهکهبیانشدذخیرهيرسوبيبهحديمهماستکه
بعضًامقداريبرابریابیشترازرسوبخروجيدرمقیاسخاصي
فصل و ماه چون خاصي زماني دورهي یا بارندگي واقعهي مانند
و مکاني تغییرات فهم با طرفي از ميدهد. اختصاص خود به را
زمانيذخیرهيرسوبيميتوانزمانهاياوجشاررسوبيمتناسب
کلي بهطور و مدیریتسازهها براي را وسیالبي زیاد دبيهاي با
زمان آبخیزهارسوب بیشتر در داد. قرار مدنظر مدیریترسوب
امرسبب بهصورتذخیرهسپريميکندوهمین را توجهي قابل
کاهشتحویلرسوبازخروجيميشودوليدبيوشرایطخاصي
ممکناسترسوبذخیرهشدهرادرزمانومکانخاصيمجبوربه
حرکتمجددکندکهازنگاهمدیریتيفهمودرکآنبسیارحیاتي

خواهدبود.
بهطورکليبررسيذخیرهيرسوبيازنظرشبیهسازيرفتاررسوبي
حوزههايآبخیزمهماستزیراذخیرهيرسوبيسهمبسیارباالیي
درفرآیندهايفرسایشورسوبراشاملميشود.ازسویيتغییرات
مکانيوزمانيآننیزدرمقیاسماهانهوساالنهبهشدتمتغیراست
کهدرکصحیحازاینمفاهیموفرآیندهامنجربهمدیریتصحیح
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سامانهبراساسکنترلوتولیدرسوبخواهدشد.بهعنوانمثالدر
بعضيازکشورهاباوجوداقداماتبرايکاهشرسوبدرباالدست
آبخیزها،درچندسالاولبهدلیلوجودرسوبذخیرهدرسامانهي
رودخانهها،انتقالرسوبهمچنانباشدتقبليوبلکهبیشترادامه
این تولید به بااشراف آبخیز اینصورتمدیر خواهدداشت.در
رسوبازذخیرهيرسوبيآبراهههاوبهعبارتيشبیهسازيصحیحاز
رفتارسامانهبهدلیلشناختصحیحخصوصیاتآن،قادربهتوجیه
آبخیزنشینانشرکتکنندهوسرمایهگذاراندرراستايتداوماقدامات
واختصاصاعتباراتبیشترخواهدشد.بدیهياستتسلطکامل
برمفاهیموموضوعاتمربوطبهفرآیندهايتولیدرسوبدرسطح
جاري مسائل جامعتر و بیشتر درک زمینهساز آبخیز حوزههاي
درآبخیزهاشدهوزمینههايمدیریتصحیحمنابعآبوخاکو
راستا همین در ميکند. فراهم را سرمایهگذاريها بازدهي افزایش
انجاممطالعاتتکمیلي،توسعهيمفاهیممزبوربهسطوحکارشناسي
وحتيآموزشوپژوهشوتالشدرکاربردعمليآنهادربرخي
آبخیزهاينمونهيکشوروجهتدهيمناسببرنامهریزيهادراین

خصوصازپیشنهادهايمشخصبررسيحاضرميباشد.
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Sediments are defined as loose particles of sand, clay, silt and other substances which are transported by 

water and finally deposited at the downstream of the watersheds water bodies. Sediments cover a wide range 
of diameters of transported particles. However, fine suspended sediments have been considered well due 
to their signifact relationship with transport of nutrients, tracers, heavy metals and other pollutants through 
river systems. Accordingly, undrestanding dominant processes of suspended sediment transportation in a 
watershed and authentic perception from the important related concepts such as sediment mobilization, 
sediment remobilization, sediment yield, sediment storage, sediment deposition, sediment redistribution, 
sediment budget and sediment cascades lead to handle problems of sediment associated pollutions and 
sediment management programmes. To this end, the present article tried to achieve the same appropriate 
undrestanding of aforesaid concepts and their processes importance and recall the importanc of holistic 
simulation of watersheds behavior in context of sediment management.

Keywords: Comperhesive Watershed management, Fluvial systems, Sediment Modeling, Sediment 

Sink/Source, Sediment transportation
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