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چکیده
فرسایش خاک از مسائل مهم در اکثر مناطق جهان و به ویژه 
کشورهاي در حال توسعه مانند ایران است که منجر به مشکالت 
درون و برون منطقه اي مي شود. لذا درک جامع از منشأ، نواحي و 
پهنه هاي برداشت و انباشت رسوب، انتقال و سرنوشت رسوبات 
تولیدي از ضروریات اساسي مدیریت همه جانبه حوزه هاي آبخیز 
رسوبي،  اتصال  شناخت  و  بررسي  اساس،  همین  بر  مي باشد. 
است. اتصال  فوق  اهداف  به  رسیدن  براي  ضروري  مفهومي 
تمام  به  منابع رسوب ممکن  تمام  میان  از  رسوبي،انتقال رسوب 
مخازن رسوب پتانسیل در یک سامانه تحت فرآیندهاي جدایش، 
انتقال و ترسیب رسوب مي باشد که به وسیله ي چگونگي حرکت 
بررسي  مي شود.  تعیین  ژئومورفیکي  مناطق  تمام  بین  رسوب 
تعیین  امکان  آبخیز،  یک  در  اتصال  الگوهاي  مکاني  ویژگي هاي 
تولیدو  آبخیز در  نواحي موثر  منبع و  به عنوان  برداشت  پهنه هاي 
فراهم  را  رسوب  انتقال  مسیرهاي  شناسایي  و  رسوب  انباشت 
مي کند.این امر خود سبب اعمال نسخه هاییکسان و یک پارچه ي 
مدیریت رسوب براي مناطقي با الگوهاي اتصال یکسان خواهد 
شد. از طرفي یکي از مهم ترین مواردي که اثرگذاري قابل توجهي 
مکاني  توزیع  دارد،  آبخیز  اجزاء  پیوستگي  و  اتصال  روابط  بر 
عناصر سیماي سرزمین و نوع مدیریت آن مي باشد که در نهایت 
به افزایش یا کاهش تحویل رسوب منجر مي شود. به طور کلي و 
نتیجه، آرایش هاي مکاني متفاوت در قالب سیماي  به عنوان یک 
سرزمین پاسخ هاي متفاوتي از نظر فرسایش، رسوب و انتقال آن 
به دخالت و تغییري واحد را ایجاد خواهند کرد. با این توصیفات، 
آبخیز،  حوزه هاي  در  جامع  مدیریتي  برنامه هاي  ارائه ي  براي 
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ارائه ي  به منظور  رسوب  عملکردي  و  ساختاري  اتصال  بررسي 
هم چنین  است.  اجتناب ناپذیر  امري  رسوب  مدیریت  برنامه هاي 
بررسیسناریوهاي عملي و قابل اجرا و مرتبط با مدیریت رسوب 
با توجه به الگوهاي تولید و برداشت، انتقال و انباشت رسوب نیز 

ضروري مي باشد.

پهنه هاي رسوبي، سناریوهاي  انتقال رسوب،  واژه هاي کلیدي: 
مدیریتي، تحویل رسوب، مدیریت جامع آبخیز.

مقدمه
که  است  جهان  مناطق  اکثر  در  مهم  مسائل  از  خاک  فرسایش 
سبب کاهش قدرت تولید خاک، جریان هاي آبي حاوي رسوب زیاد، 
سدها  مخازن  در  رسوب  افزایش  آبي،  سامانه هاي  سالمت  کاهش 
لذا   .]34[ منطقه اي مي شود  برون  و  کلي مشکالت درون  به طور  و 
درک جامع از منشأ، نواحي و پهنه هاي برداشت و انباشت رسوب، 
انتقال و سرنوشت رسوبات حاصل از منابع رسوب براي برنامه ریزي 
صحیح استفاده از منابع و مدیریت عوامل موثر و مهار کننده ي آن 
از ضروریات اساسي مدیریت همه جانبه4 حوزه هاي آبخیز مي باشد 
در  زمین  از  استفاده  برنامه ریزي  اساس  همین  بر   .]30 و   18  ،15[
که  است  هدفه5  چند  منابع  مدیریت  اهداف  از  یکي  آبخیز  مقیاس 
داراي  یا  و  متناقض  اهداف  با  انساني  فعالیت هاي  بین  الزم  تعادل 
آبخیزنشین، حفاظت آب و خاک،  درآمد  افزایش  مانند  محدودیت 
این رو  از  مي سازد.  رابرقرار  شرب  آب  تامین  و  شهري  توسعه ي 
منابع  و  دانش  ترکیب  براي  چارچوبي  آبخیز  مدیریت  گزینه هاي 
برنامه ریزي،  در  طبیعي  علوم  و  اجتماعي  دیدگاه هاي  و  تخصصي 
صحیح  مدیریت  طرفي  از  هستند.  تصمیم گیري  و  سیاست گذاري 
و  کمیت  به  مربوط  مشکالت  رفع  صدد  در  آبخیزها  همه جانبه  و 
کیفیت آب، تأثیرات اکولوژیک، مشارکت مردمي وبازده کم اقتصادي 
و فني اقدامات مهار و حفاظت منابع مي باشد ]31 و 33[. مشکالت 
یاد شده به طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع رسوب ارتباط پیدا 
میکنند. به همین منظور در سالهاي اخیر هم گرایي رو به رشدي در 
میان متخصصین براي مدیریت رسوب، منابع آلودگي غیرنقطه اي6 و 
افزایش پایداري بلند مدت ذي نفعان آبخیز شکل گرفته است ]31[.

4- Integrated Watershed Management (IWM)
5- Multi-Objective Resource Management
6- Non-point Source Pollution
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مفهوم  به  مستقیمًا  رسوب1  شار  به  مربوط  متعدد  مطالعات  اگر چه 
اتصال رسوبي اشاره نکرده اند اما این مفهوم به طور ضمني بخشي از 
مطالعات بیالن رسوب2 و رویکردهاي مرتبط با فرآیند نسبت تحویل 
رسوب3 را دربرگرفته و مطالعات اولیه و پیش گام آن به ده ه ي اخیر 
باز مي گردد. مرور منابع نشان مي دهد که مفهوم اتصال امروزه به طور 
ژئومورفولوژي  و  هیدرولوژي  اکولوژي،  مطالعات  در  روزافزوني 
براي بررسي ارتباط بخش هاي مختلف یک آبخیز به ویژه ارتباط بین 

دامنه ها و شبکه هاي آبراه ه مورد توجه جدي قرار گرفته است. 

انواع مفاهیم اتصال در آبخیز و تعاریف آن
با توجه به حوزه هاي متفاوت مطالعاتي و عدم اجماع بر روشي 
واحد، تعاریف و تقسیم بندي هاي متفاوتي از مفهوم اتصال در آبخیز 
ارائه شده است ]3، 4، 8، 17 و 22[. اتصال هیدرولوژیکي4 از دیدگاه 
و  درون  ارگانیسم ها  یا  و  انرژي  مواد،  انتقال  به صورت  اکولوژیک، 
یا بین چرخه ي هیدرولوژیکي تعریف شده است ]3، 5 و 16[. اما 
مفهوم  نوع  سه  ژئومورفولوژیک  و  هیدرولوژیک  دیدگاه  اساس  بر 
رسوبي  اتصال  و  هیدرولوژیکي  اتصال  سرزمین5،  سیماي  اتصال 
فیزیکي  انتقال  براساس  که  شده  بیان   ]36 و   27  ،23  ،8،15،19[
رسوب و آلودگي هاي ناشي از آن مدنظر قرار گرفته است. بعضي 
از منابع نیز تقسیم بندي اتصال عمودي6 )مانند بارندگي، نفوذ و آب 
به  زیرسطحي  جریانات  اتصال  )مانند  جانبي7  اتصال  زیرسطحي(، 
کانال، دامنه به کانال و یا دشت سیالبي به کانال( و اتصال طولي8 
)مانند فعل و انفعاالت باالدست به پایین دست، بخشي از رودخانه 
نموده اند  مطرح  را  اصلي(  خروجي  به  زیرآبخیز  دیگریا  بخشي  به 
اتصال  به  مربوط  مطالعات  اساس  همین  بر   .]39 و   23  ،15  ،6[
هیدرولوژیک بر اساس تقسیمبندي ها و مفاهیم موجود، اساسًا در پنج 
گروه ارزیابي الگوهاي رطوبت خاک و اتصال رطوبت خاک9، فهم 
الگوهاي رواناب و فرآیندهاي دامنه اي یا اتصال فرآیند جریان10، فهم 
و بررسي کنترل هاي توپوگرافیکي و اتصال شکل زمیني11 شامل اثر 
شبکه ي جاده اي بر اتصال هیدرولوژیکي و رواناب حوضه، تهیه ي 
مدل هاي تحلیل و پیش بیني اتصال هیدرولوژیکي و تهیه و توسعه ي 
شاخص هاي مرتبط با اتصال هیدرولوژیکي قابل جمع بندي مي باشد. 
مانند  کوچک تر  ابعاد  اساس  بر  اتصال  نیز  مطالعات  از  بعضي  در 
انتقال  و چگونگي  بستر  سنگ هاي  درزهاي  و  شکستگي  اتصاالت 
آب به سفره هاي آب زیرزمیني ]32[ و شبکه ي اتصاالت منافذ خاک 

1- Sediment Flux
2- Sediment Budget/Balance
3- Sediment Delivery Ratio
4- Hydrological/ Hydrologic Connectivity
5- Landscape Connectivity
6- Vertical Connectivity
7- Lateral Connectivity
8- Longitudinal Connectivity
9- Soil–Moisture Connectivity
10- Flow-Process Connectivity
11- Terrain-Connectivity

]24[ مد نظر قرار گرفته است.
نیروي  توسط  رسوب  انتقال  آبي  فرسایش  در  که  آنجایي  از 
محرکه ي آب و فرآیندهاي هیدرولوژي در شبکه ي آبراه ه اي صورت 
مي گیرد، لذا مفهوم اتصال رسوبي را انتقال رسوب به واسطه ي آب، 
بین دو جزء مختلِف آبشار رسوب آبخیز12 و عدم اتصال را درجه اي 
در سراسر  شار رسوب  و  انتقال  محدودکننده ي13  عامل  نوع  هر  از 
سیماي سرزمین بیان مي کنند ]8 و 17[. به بیان ساده تر انتقال رسوب 
از یک ناحیه یا بخش به ناحیه یا بخشي دیگر و پتانسیل جابه جایي 
)درون دامنه اي،  آبخیز  سامانه ي  سراسر  در  رسوب  ذره ي  براییک 
و  مي شود  نامیده  رسوبي  اتصال  درون آبراه ه اي(  آبراه ه،  و  بین دامنه  
به طور کلي و جامع مي توان بیان داشت که "اتصال رسوبي" به عنوان 
انتقال رسوب از میان تمام منابع رسوب ممکن به تمام مخازن رسوب 
پتانسیل در یک سامانه تحت فرآیندهاي جدایش، انتقال و ترسیب 
تمام  بین  رسوب  به وسیله ي چگونگي حرکت  که  مي باشد  رسوب 
مناطق ژئومورفیکي تعیین مي شود ]3 و 4[. بنابراین مفهوم اتصال، 
امکان  سرزمین14،  سیماي  مورفولوژیکي  اجزاي  بین  دروني  ارتباط 
تحلیل انواع و میزان ارتباط مکاني بخش هاي مختلف آبخیز به منظور 
مدل سازي و کّمي کردن شار و انتقال رسوب و نوع تغییرات آن در 
بازه هاي زماني مختلف را نشان مي دهد ]7، 14 و 17[. با توضیحات 
فوق، ذکر این نکته نیز ضروري است که مطالعات مربوط به ارتباط 
قطعیت هاي  بیالن رسوب، عدم  انتقال رسوب،  فرآیندهاي مختلف 
اتصال  با مفهوم  بر نسبت تحویل رسوب و رسوب ذخیره  متصور 
هیدرولوژیکي و رسوبي و اقدامات مدیریتي وابسته به آن سابقه ي 
چنداني ندارد، لکن روند مطالعات مذکور طي چند سال اخیر از رشد 
قابل توجهي برخوردار بوده است ]3، 5، 8 و 17[. در همین رابطه 
اتصال  نقش  و  رواناب  تولید  و  آب  نفوذ  بررسي  به  مطالعات  اکثر 
انتقال رواناب پرداخته اند  امر و نقش آن در  این  هیدرولوژیکي در 
]3، 5، 17، 21 و 22[. به طور کلي جمع بندي سوابق پژوهشي بیان گر 
هیدرولیکي]26[،  هدایت  تغییرات  بررسي  در  اتصال  مفهوم  کاربرد 
آبخیز ]1 و 40[،  بر رفتار هیدرولوژیکي  تأثیر آن  رطوبت خاک و 
اتصال بالقوه و واقعي بخش هاي مختلف آبخیز در انتقال رسوب ]2، 
متأثر  و  ایستا  به عنوان شاخصي  شبکه  ارائه ي شاخص  و   ]24 و   8
مي باشد.   ]29[ سطحي  رواناب  اتصال  مطالعه ي  در  توپوگرافي  از 
بررسي ها نشان مي دهد که در این میان بررسي اتصال رسوبي و توجه 
هم زمان به بررسي اتصال ساختاري و عملکردي رسوب و با توجه به 
اثر آن بر مدیریت حوزه هاي آبخیز مورد توجه جدي محققین نبوده 
براي  اتصال رسوبي  با  بیان مفاهیم مرتبط  بر همین اساس  است و 

اولین بار در کشور در نوشتار پیش رو مدنظر قرار گرفت.

12- Catchment Sediment Cascade
13- Limiting Factor
14- Morphological Landscape Components
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مفهوم شناسي اتصال ساختاري1 و عملكردي2 رسوب
ارتباط  گستره ي  که  است  فیزیکي  مفهومي  ساختاري  اتصال 
پیوسته و فیزیکي واحدهاي سیماي سرزمین را با هم نشان مي دهد و 
مقیاس این بررسي مي تواند مقیاس هاي زماني و مکاني و یا هر دو با 
هم باشد. در حالي که اتصال عملکردیحالتي است که در آن نحوه ي 
تأثیرویژگي هاي ساختاري متعدد یک سامانه بر فرآیندهایاکولوژیکي، 
ژئومرفیک و هیدرولوژیکي مورد بررسي قرار مي گیرد ]40[. به عبارت 
سیماي  فیزیکي  خصوصیات  به  مربوط  ساختاري  اتصال  دیگر 
باهم  مربوطه  واحدهاي  فیزیکي  ارتباط  عدم  و  ارتباط  و  سرزمین 
مي باشد. بدیهي است توزیع و پیکربندي واحدهاي سیماي سرزمین 
)مدیریت سیماي سرزمین( در الگوها و مسیرهاي انتقال رسوب موثر 
خواهد بود.در حالي که اتصال عملکردي با توجه به عامل رسوب، 
مربوط به تعامل فرآیندهاي فرسایش و تولید رسوب با خصوصیات 
فیزیکي در آبخیز و نحوه ي برداشت، انتقال و انباشت رسوب و در 
تعامل با فرآیندهاي هیدرولوژیکي مي باشد. به همین دلیل است که 
براکن و همکاران ]5[ پیشنهاد کرده اند که به جاي استفاده از اصطالح 
اتصال عملکردي از اصطالح اتصال فرآیند محور3 استفاده شود. زیرا 
در این نوع از اتصال، فرآیندهاي حاکم بر پدیده ي مورد نظر )مانند 
رسوب( در مقیاس زماني و مکاني مناسب مدنظر قرار مي گیرند و 
پویایي تدریجي و تکاملي آن نیز با این اصطالح رساتر و روشن تر 
بیان مي شود. نگارندگان با توجه به مطالعات خود از منابع مختلف 
به نوعي  ساختاري  اتصال  که  معتقدند  فهم  قابل  و  ساده  بیاني  در 
مربوط  آبخیز  فیزیکي  موارد  به  که  داراي روح سخت افزاري است 
مي شود در حالي که اتصال عملکردي و یا فرآیندمحور داراي روح 
نرم افزارانه است که در آن فارغ از موارد فیزیکي، فرآیندهاي پدیده ي 
میزان  بررسي  مثال  به عنوان  قرار مي گیرند.  بررسي  نظر مورد  مورد 
باران،  فرسایندگي  خاک،  فرسایش پذیري  از  ناشي  فرسایش  تولید 
نوع خاک، میزان نفوذ و شرایط کاربري حاکم و تعیین فرآیندهاي 
منجر به ایجاد رسوب ذخیره در مسیر انتقال رسوب فارغ از موارد 
فیزیکي چون شیب، شکل دامنه و فاصله از آبراه ه از مواردي است 
که مربوط به فرآیندها و روح نرم افزاري حاکم بر مقوله هاي مورد 
انتزاعي  مفهوم  به دلیل  محققین  اکثر  همه،  این  با  مي باشد.  بررسي 
اتصال ساختاري  به مطالعه ي  تنها  اتصال عملکردي،  و سخت  فهم 
بسنده کرده اند و یا در صورت پرداختن به اتصال عملکردي نیز، به 
تفسیرهاي توپوگرافیکي پایه از آن دچار شده اند که در واقع مربوط 
به اتصال ساختاري است. در مورد کّمي سازي هر دو نوع اتصال نیز 
تالش هایي صورت گرفته است که البته در مورد اتصال عملکردي 
به دلیل مولفه هاي متعدد موثر در آن توفیقي کسب نشده و رویکرد 

واحد و متقني حاصل نشده است.

1- Structural Connectivity
2- Functional Connectivity
3- Process- Based Connectivity

مدیریت  در  نقش آن  و  اتصال رسوبي  بررسي  اهمیت 
حوزه هاي آبخیز

امروزه اکثر متخصصین آبخیزداري و مدیریت حوزه هاي آبخیزها 
بر این باورند که براي رسیدِن هم زمان به تعادل اکولوژیکي آبخیزها 
به  دستیابي  آبخیزنشینان،  اقتصادي  و  اجتماعي  شأن  افزایش  و 
برنامه هاي همه جانبه و مدیریت جامع در حوزه هاي آبخیز ضروري 
است. از طرفي برنامه هاي مدیریتي آبخیزها فارغ از تفاوت هاي آن ها، 
وجه  و  جزء  داراي  الزامَا  آن ها،  اعمال  شرایط  و  محل  با  متناسب 
براي تفسیر  به نام رسوب و مدیریت رسوب مي باشند که  مشترکي 
فرآیندهاي حاکم بر تولید و انتقال رسوب، تحلیل عوامل اصلي موثر 
نهایتَا  و  کنترل رسوب  انتقال رسوب، حفاظت خاک و  و  تولید  بر 
رسوب  از  ناشي  منطقه اي  درون  و  برون  زیان هاي  کاهش  و  مهار 
کاربرد دارد ]9، 10، 11، 12، 13، 20، 25، 28، 35 و 37[. برهمین 
اساس و براي رسیدن به اهداف فوق، درک جامع از منشأ، انتقال و 
بیالن رسوب،  منابع مختلف، تحلیل  از  سرنوشت رسوبات حاصل 
الگو  با  مناطق  و رسوب، شناخت  فرسایش  مکاني  توزیع  و  مقدار 
و استعداد یکسان و مشابه در انتقال و تولید رسوب و مهار فراگیر 
الزامات  از  رسوب  انباشت  و  برداشت  مخزن،  منبع،  محل هاي  بر 
پیوند  مدیریت رسوب مي باشد ]2، 8، 14، 15 و 30[.از همین رو، 
و  انتقال رسوب  مسیرهاي  پایین دست،  مناطق  و  منابع رسوب  بین 
نسبت تحویل رسوب، صفاتي کلیدي در مطالعه ي فرآیندهاي انتقال 
رسوب و مدیریت فرسایش خاک و رسوب در آبخیزها محسوب 
اتصال  بررسي  طریق  از  آن ها  از  توجهي  قابل  بخش  که  مي شوند 
اتصال  مورد  در  پژوهش  بنابراین  است.  پاسخ گویي  قابل  رسوبي 
رسوبي و بررسي ویژگي هاي مکاني الگوهاي اتصال در یک آبخیز، 
نواحي  و  منبع  به عنوان  آن  از  بخش  هر  مشارکت  تخمین  امکان 
انتقال رسوب  مسیرهاي  شناسایي  و  تولید رسوب  در  آبخیز4  موثر 
را فراهم مي کند. از طرفي اثرپذیري تغییرات مکاني اتصال رسوبي 
از ریخت شناسي5سبب تاثیر آن بر اتصال و پیوستگي دامنه به کانال 
و هم چنین فرآیند انتقال رسوب در طول شبکه ي آبراه ه اي مي شود 
]8[. از طرفي یکي از مهم ترین مواردي که اثرگذاري قابل توجهي 
بر روابط اتصال و پیوستگي اجزاء آبخیز دارد، توزیع مکاني عناصر 
سیماي سرزمین و نوع مدیریت آن مي باشد که در نهایت به افزایش 
یا کاهش تحویل رسوب منجر مي شود ]14 و 38[. با این توصیف، 
اتصال رسوبي مفهوم پیچیده اي پیدا مي کند که خصوصیات سیماي 
سرزمین )توپوگرافي، ریخت شناسي، نوع و رطوبت خاک و پوشش 
گیاهي( را با متغیرهاي محرکي مانند مقدار تجمعي و شدت بارندگي 
به عنوان  و  کلي  به طور   .]19[ مي کند  ترکیب  انساني  فعالیت هاي  و 
سرزمین  سیماي  قالب  در  متفاوت  مکاني  آرایش هاي  نتیجه،  یک 
پاسخ هاي متفاوتي از نظر فرسایش، رسوب و انتقال آن به دخالت و 
تغییري واحد را ایجاد خواهند کرد. بر همین اساس مي توان گفت 

4- Effective Catchment Area
5- Morphology
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موضوع کلیدي1 در این مورد مي تواند ارتباط بین فرسایش، رسوب 
ذخیره و رسوب خروجي از آبخیز باشد که تحت عنوان مسائل و 
عدم قطعیت هاي مربوط به تحویل رسوب مطرح مي شود و در این 
فرآیند  و  مفهوم  رابطه،  این  در  تاثیرگذار  پدیده هاي  از  یکي  میان 
اتصال خواهد بود که مي تواند بخشي از این مسائل را مورد بررسي 
قرار دهد  ]14[.بر اساس توضیحات فوق مي توان مدیریت رسوب 
را به مفهومفرآیند تولید رسوب و تالش براي درک تمام عوامل موثر 
بر فرآیندها و الگوهاي مرتبط با آن اعم از فرسایش، انتقال، ذخیره 
و ترسیب آن دانست که بخش انکارناپذیري از برنامه هاي مدیریت 
جامع حوزه هاي آبخیز خواهد بود. با این توصیفات براي توسعه و 
ارائه ي برنامه هاي مدیریتي جامع در حوزه هاي آبخیز، بررسي اتصال 
ساختاري و عملکردي رسوببه عنوان بخش مهمي از مفهوم مدیریت 

رسوبي امري ضروري است.

نتیجه گیري و جمع بندي
براي رسیدن به درکي جامع و همه جانبه از وضعیت رسوب دهي، 
مدیریت رسوب حوزه هاي آبخیز و تعیین بیالن رسوب، باید همه ي 
فرآیندهاي دخیل در تولید، انتقال و ترسیب رسوب مورد بررسي قرار 
گیرند. یکیاز مفاهیم و موارد مهم در این زمینه اتصال رسوبیاست. 
بررسي اتصال رسوبي چه در بعد ساختاري و چه در بعد عملکردي 
آبخیز  از حوزه ي  داد که چه بخش هایي  نشان خواهد  به ترتیب  آن 
بصورت بالقوه مستعد انتقال و یا ترسیب رسوب هستند و از طرفي 
مورد  زمان  در  رسوبي  انباشت  و  برداشت  پهنه هاي  بررسي  این  با 
از  یافته ها  این  بود.  قابل شناسایي خواهد  بالفعل  به صورت  بررسي 
نظر مدیریتي به ویژه در کشورهایي چون ایران و با محدودیت بودجه 
در امور منابع طبیعي بسیار حائز اهمیت مي باشد. زیرا این یافته ها در 
تلفیق با مطالعات منشأیابي و بیالن رسوبات مدیر را قادر مي سازد 
با تشخیص پهنه هاي بحراني رسوبي2 و تمرکز اقدامات مدیریتي و 
حفاظتي بر آن ها، عالوه بر افزایش بهره وري مدیریت رسوبي خود، 
به پاسخ مدیریتي مناسب، متناسب و البته پویایي دست یابد. هم چنین 
رویکردهاي مورد استفاده در بررسیاتصال رسوبي با توجه به جامعیت 
آن، قادر به پاسخ گویي به برخي نواقصي است که رویکرد بررسي 
میزان تحویل رسوب مبتني بر پایش تنها یک نقطه )خروجي آبخیز( 
با آن مواجه مي باشد و طبعَا سبب شبیه سازي صحیح از رفتار سامانه 

به دلیل شناخت صحیح از رفتار و خصوصیات آن خواهد شد.
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Soil erosion is a serious problem in the most regions of the world, especially a developing countries such 
as Iran that induce offsite and insite problems. Accordingly, the holistic understanding of the provenance, 
sediment source and sink areas, transport and fate of produced sediments is a very essential tool to achieve 
comprehensive management of watersheds. Sediment connectivity isone of concepts which is important to 
achieve aforesaid goals. Sediment connectivity is defined as the integrated transfer of sediment across all 
possible sources to all potential sinks in a system over the continuum of detachment, transport and deposition, 
which is controlled by how the sediment moves between all geomorphic zones. Assessing characteristics 
of spacial patternes of connectivity in a watershed allows to determine and identify degradation areas as 
source and effective catchment areas in sediment yield, sediment aggregation areasand sediment transfer 
pathways. So, mentioned approach and identifying sectors with similar sediment connectivity patterns support 
applying similar and integrated sediment control mitigation strategies. On the other hand, location and spatial 
configuration of landscape with different managerial scenarios are one of the most important factors which 
significantlyaffects sediment connectivity of watershed components and finally leads to decrease or increase 
sediment yield. Totally,a watershed hasdifferent erosions, sediment transfer and sediment yield responses 
to a unique and similar human disturbance but only with different locations and spatial configurations of 
landscape. Accordingly, to present comprehensive watershed management programs, investigation of 
structural and functional sediment connectivityunder sediment management programs, practicable scenarios 
and with respect to sediment degradation, transfer and aggradation patterns is indispensable.

Keywords: Comperhesive Watershed management, Sedimet areas, Manegerial scenarios, Sediment 
trasfer, Sediment yield.
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