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چکيده
بی شمار  تلفات  بر  افزون  فرسایش،  اثر  بر  اراضی  تخریب 
دسترس خارج  از  را  استفاده  قابل  آب  از  اعظمی  بخش  خاک، 
می سازد. روش های متعددی برای بررسی فرسایش خاک وجود 
به عنوان روش جدیدی  این روش ها كه می توان  از  دارد. یكی 
از آن نام برد، استفاده از مدل تجمعی جریان است كه بر پایه ي 
قدرت فرسایندگی شبكه ی هیدروگرافی حوزه بنا شده است. در 
با نظریه فوق، توزیع  با استفاده از معادالت مرتبط  این بررسی، 
فرسایش در سطح زیر حوزه ای از حوزه ی آبخیز سد سفیدرود، با 
انگیزه ي معرفي مدل هاي مناسب، مطالعه گردید. به این منظور دو 
ماتریس جهت و وزن در نظر گرفته شد و با كاربرد مدل تجمعی 
جریان )SWFM(، شبكه  ی هیدروگرافی حوزه، مدل رقومی ارتفاع 
اطالعات  سامانه  و  شیب  گیاهی،  پوشش  عامل  منطقه،   )DEM(
حوزه  سطحی  رواناب  جریان  در  رسوب  انتقال  نقشه  ی  مكانی، 
ترسیم و با نتایج حاصل از بررسی صحرایی مقایسه گردید. نتایج 
نشان داد كه مقادیر برآوردی توسط مدل در نواحی تجمع یافته ی 
جریان و آبراهه های اصلی منطبق بر واقعیت بوده و در سایر نقاط 

حوزه، كمتر از مقدار واقعی برآورد شده است.  

سطحی،  رواناب  رسوب،  و  فرسایش  کليدي:  واژه های 
SWFM، GIS، زنجان. 
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مقدمه
مدیریت آب را می توان مجموعه فعالیت هایی دانست که به منظور 
تامین آب و مصرف بهینه کمی و کیفی آن برای فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی انجام می پذیرد و مدیریت توام آب و خاک را در بردارد 
صمدیار و همکاران ]10[. به این ترتیب با انجام اقدامات مورد نیاز 
برای حفاظت خاک، امکان بهره برداری از منابع آب توسعه خواهد 
یافت. از جمله ی این اقدامات، مبارزه با معضل فرسایش خاک است 
که ساالنه بخش قابل توجه ای از منابع آب حوزه را بدون استفاده از 
دسترس خارج می سازد. روش های متعددی برای مطالعه ی فرسایش 
به فاقد آمار بودن اغلب  با توجه  خاک در حوزه ها وجود دارد که 
حوزه های کشور، مدل سازی از جمله روش های سریع و کم هزینه 
محسوب مي گردد، مشروط به این که مدل انتخابی با شرایط منطقه ی 
مورد مطالعه همخوانی داشته باشد. از جمله روش های موجود که 
مدل  از  استفاده  برد،  نام  آن  از  نیز  جدید  روش  عنوان  به  می توان 
پایه قدرت فرسایندگی شبکه  بر  تجمعی جریان سطحی2 است که 

هیدروگرافی، بنا شده است.
گرچه کاربرد مدل یاد شده عمر چندانی ندارد با این وجود بررسي 
به عمل آمده در سابقه ي پژوهش نشان داد که این مدل توسط دنگ 
و گیدووا ]2[، به همراه معادالت بولتزمن3 و مبتني بر تئوري انرژي 
نتیجه  پژوهشگران  این  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  جنبشي، 
مدل سازي  براي  باالیي  دقت  و  ثبات  از  فوق،  تئوري  که  گرفته اند 
ناپیوسته برخوردار است. میرینگ و همکاران  ریاضي در جریانات 
]5[ نیز در سه روشي که براي بررسي فرسایش مورد استفاده قرار 
داده اند، یک روش مدل SWFM بوده که به همراه دو مدل دیگر شامل 
مدل فرسایش خاک مورگان و روشي مبتني بر TMU4، درحوزه اي 
این  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  ایران،  غرب  شمال  در  واقع 
با هم  از اجراي مدل در منطقه ي تحقیق آن ها را  پژوهشگران پس 
مقایسه و نتیجه گرفته اند که مدل SWFM، نتایج امید بخش تري را 
نسبت به دو مدل دیگر براي مطالعه ي فرسایش به همراه دارد، با این 
نتایج  وجود الزم است، مطالعات تطبیقي بیشتري براي دستیابي به 
مطمئن تر در این خصوص صورت گیرد. همچنین رهنما ]8[، براي 
تولید  نهایتًاً  و  رواناب  توزیع  تجمع جریان،  بررسي جهت جریان، 
رسوب در سطح حوزه   ي آزمایشي باروت آغاچي از استان زنجان، 

2- Surface Water Flow Modelling (SWFM)
3- Boltzmann
4- Terrain Mapping Unit (TMU)
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مدل را مورد مطالعه قرار داده است. او نتیجه گرفته است که به جز 
مناطق دولومیتي، در سایر مناطق حوزه، نتایج حاصل از کاربرد مدل 

با واقعیت منطبق بوده است.
در این پژوهش مدِل SWFM در بخشی از حوزه ی آبخیز سفیدرود 
مورد استفاده قرار گرفت و سازگاری آن برای برآورد انتقال رسوب 
ارزیابی  مناسب،  مدل های  معرفی  هدف  با  سطحی  رواناب  توسط 
گردید. تمایز تحقیق حاضر بر تحقیقات گذشته، تلفیِق GIS1 با مدل 
انتخابي است، که بر اساس مراحل تجمع جریان از هر پیکسل2 به 

پیکسل بعدی روی 3DEM منطقه، بسط داده شده است.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه 

منطقه ی پژوهش، بخِش غربی زنجانرود و در فاصله 65 کیلومتری 
  47   59   42 بین دو طوِل شرقي  غرب شهرستان زنجان است که 
تا  48  13  و دو عرض شمالي 37  1  46   تا  37  12  9 ، واقع 
حوزه ی  فرسایش پذیِرِ  بخش های  از  یکی  منطقه  این  است.   شده 
سد سفیدرود محسوب می گردد و مطالعه ی فرسایش و رسوب در 
آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل و همچنین به 
واسطه ی وجود تعداد فراوانی سازه هاي کوچِک ذخیره ی رسوب با 
قابلیت به تله انداختِن کامِل رواناب در منطقه، حوزه ی مورد بحث 

برای پژوهش حاضر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. 

پارامترهاي مدل 
برای  جریان،  برشی  نیروی  هیدرولیکی  مفهوم  بررسی  این  در 
رواناب  سرعت  است.  شده  استفاده  سطحی  جریان  توان  بررسی 
سطحِی شبکه ي آبراهه ها، قدرت فرسایندگی رواناب در سطح خاک 
را نشان مي دهد. سرعت جریان در هر کدام از شاخه های  جریان 
)شبکه هیدروگرافی(، به عنوان توان فرسایندگی سطح خاک توسط 

آن جریان در نظر گرفته شده است. 
از طرف دیگر، توان جریان از روی شیب مسیر، سرعت جریان و 
عمق آب، از طریق روابط ریاضی )1( و )2(، که توسط دادرسي ]1[ 

به نقل از )Rhoads، 1987( بیان گردیده، قابل محاسبه است. 
ww VDSg ****ρω =                                     )1(

wFSg ***ρω =                                             )2(
،W/m2 یا    s.J/m2به رودخانه  جریان  قدرت    ω،روابط این  در 
S،m/s2  سینوس  به  نیروي جاذبه زمین   g،kg/m3 به  چگالي آب  ρ
زاویه ي شیب، Dw عمق جریان آب به m ،Vw سرعت جریان آب 
  s/m2 یا   s.m/m3 به  )شار(  پي  در  پي  Fw حجم جریات  و   m/s به 

مي باشند.

1- Geographic Information System
2- Pixel
3- Digital Elevation Model

رسوب  انتقال  مراحل   ،]9[ رز  نظریه  ی  اساس  بر  آن،  بر  افزون 
در  آن  انتقال  مراحل  به  زیادی  در جریان رواناب سطحی، شباهت 
قوانین  اساس  بر  رودخانه  فرسایندگی  قدرت  و  داشته  آبراهه   ها 
ریاضی از روی سرعت و نیروی برشی جریان از طریق رابطه ي )3(، 

قابل محاسبه است.
vt *=ω                                                      )3(

سرعت  v ،W/m2 یا s.J/m2 قدرت جریان رودخانه به ω، که در آن
t نیروي برشي جریان بهN/m2  مي باشند. جریان آب به m/s و

مدل  به  رودخانه  توان  مفهوم   ،)3( و   )2(  ،)1( روابط  کمک  با 
ورود جریان از شیب و سطح حوزه وفق داده شده و با روِش ارائه 
شده در الگوریتم اوکلِهان و مارک ]7[، یک تابع تجمعی از جریان 
تابع دو  این  ارائه شده است. در  رودخانه به   عنوان یک عمل   کننده 
ماتریس جهت و وزن در نظر گرفته شده و حاصل کار در ماتریسی 
به عنوان ماتریس نتیجه تجمع یافته است، به گونه   ای که هر عضو 
نماینده مجموع جریانی است که از اعضاء دیگر ماتریس به آن تخلیه 

می شوند.
در این پژوهش ماتریِس نتیجه، نماینده توان جریان است که براي 
مراحل تجمع جریان  آن  در  که   ]3[ دونکر  از روش  آن  محاسبه ي 
از هر پیکسل به پیکسل بعدي روي DEM )مدل رقومي ارتفاعي( 
توضیح داده شده و برنامه آن توسط خورته ]4[ با نام SWFM در 
بر  و  گردید  استفاده  شده،  داده  بسط   )GIS( ILWIS4 محیط الویس 
جهت  بر  مبتني  پیکسل،  هر  در  سطحي  تجمعي  جریان  آن  اساس 
جریان و نقشه ي جریان تجمعي، محاسبه شد. شار جریان سطحي 
 ،s/m2 بر حسب  نیاز است،  توان جریان مورد  بررسي  براي  نیز که 

تعیین گردید. 

بررسي توان جریان شبكه آبراهه ها در حوزه 
رقومي  مدل  حوزه،  هیدروگرافي  شبکه  توان  بررسي  منظور  به 
ارتفاعی منطقه، با مبنا قرار دادِن نقشه توپوگرافی 1:50000 و رقومی 
انجام  و  سلولی  ساختار  به  آن  تبدیل  گاه  آن  و  تراز  کردن خطوط 
زیر  و  حوزه  هیدروگرافی  شبکه  گردید.  ایجاد  میان یابي،  عملیات 
حوزه های آن از روی عکس های هوایی 1:20000 منطقه تفسیر و 
از  به کامپیوتر  بر روي نقشه ي توپوگرافِي وارد شده  انتقال  از  پس 

مرحله ي قبل، رستری گردیدند. 
برای هر زیر  تغییرات پی در پی )شار( جریان   بررسي  این  در 
کاربرد  با  جریان  حداکثر  ابتدا  منظور  این  به  شد.  تعیین  نیز  حوزه 
مدل 1KW5-HEC، براي هر زیر حوزه محاسبه و سپس با استفاده 
از رابطه ي )4( میرینگ و همکاران [5]، شار جریان سطحِي هر زیر 

حوزه نیز محاسبه گردید.
)*2( LQF pw =                                          )4(

در رابطه ي )Fw )4 شار جریان سطحي به s، Qp/m2 پیک جریان 

4- The Integrated Land and Water Information System
5- Hydrologic Engineering Center (Kinematic Wave P.)
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در خروجي هر زیر حوزه به s/m3 و L طول جریان سطحي به متر 
مي باشند.

و  هیدروگرافي  نقشه ي   ،SWFM نرم افزاری  برنامه  کاربرد  با 
موقعیت خروجي حوزه، نقشه ي فاصله هر پیکسل از آبراهه ها نسبت 
به خروجی حوزه، نقشه ي جهت جریان و نقشه ي شماره ي آبراهه ها، 

رواناب  قبل،  مرحله  از  شده  تنظیم   DEM کمک  با  شد.  محاسبه 
سطحي به وسیله جریان تجمعي هر پیکسل، شبیه سازي شد. الزم به 
ذکر است که به واسطه ي ماهیت مدل منتخب، ارزش اولیه ي مقادیر 
DEM با فاصله ي هر نقطه از خروجي جابجا گردید. و باالخره با 
استفاده از رابطه های )1( و )2( و در محیط ILWIS )GIS(، نقشه ي 

جدول 1- خروجي داده هاي HEC-1 و محاسبه شار جریان براي هر زیر حوزه
Table 1. HEC-1 output and flow flux calculate for each sub-basin

زیر حوزه
امتداد رواناب سطحي)متر(حداکثر جریان )مترمکعب در ثانیه(شار جریان سطحي )مترمربع در ثانیه(

)b()a()b()a()b()a(
Sub-basinFlow flux (m2/s)QMax (m

3/s) L. of Overland flow (m)

10.00090.00020.39620.2264228.6585.216

20.00060.00070.52450.5094350.52349.910

30.000520.00090.31130.5094298.704274.32

40.000640.00080.31130.2264243.84149.352

50.00060.00120.16980.8773149.352350.52

60.00020.0010.11320.9622298.704499.872

70.00020.000340.08490.1698225.552249.936

80.00030.0010.14150.1981219.45691.44

90.00040.000430.22640.1415300.228155.458

10-0.0006-0.5377-396.24

شكل 1- توزیع فرسایش با روش توان جریان
Figure 1. Erosion distribution using streampower
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توان رودخانه در حوزه با استفاده از جریان تجمع یافته در هر پیکسل 
که از مراحل قبل به دست آمد، محاسبه گردید. 

روش  از  استفاده  با   )C( گیاهی  پوشش  عامل  پژوهش  این  در 
مورگان  روِش  از  مبناء  اعداد  انتخاب  و   ]11[ اسمیت  و  ویشمایر 
منظور  این  براي  آبخیز مورد مطالعه، محاسبه شد.  برای حوزه   ]6[
ابتدا نقشه واحد شکِل زمین  با استفاده از تفسیر عکس هاي هوایي 
نقشه ي   ،C مقدار  از محاسبه  و پس  تهیه  کنترل صحرایی  و  منطقه 
عامل پوشش گیاهي با دوباره طبقه بندی کردن  نقشه ي واحدکاري، 

حاصل شد. 
   

محاسبه فرسایش سطحي حوزه و ارزیابي صحت 
در  فرسایش   ،GIS توانایی  از  استفاده  و   )5( رابطه  از  استفاده  با 

حوزه  ي تحقیق محاسبه و نقشه  ي مربوطه ترسیم گردید. 
 Emap= Stmap ×Cmap                                      )5(

 
                

شبکه  توان  نقشه   Stmap فرسایش،  خطر   Emap فوق  رابطه ي  در 
هیدروگرافي و Cmap نقشه فاکتور پوشش گیاهي مي باشند.

به منظور ارزیابي صحِت نتایج حاصل از کاربرد مدل، این نتایج با 
نتایج حاصل از روش بررسي صحرایی و محاسبه ي میزان فرسایش 
خاک در سازه هاي کوچِک ذخیره ی رسوِب موجود در حوزه، مقایسه 

گردید.
 GIS نقشه ی فرسایش خاک ناشی از بررسی صحرایی در محیط
تهیه و بررسي انطباق نتایج حاصل از به کارگیري روش منتخب با 
 ،GIS انجام عملیات قطع دادن دو نقشه در محیط  واقعیت، توسط 
صورت گرفت. به این ترتیب نقشه های تولیدی با هم قطع و مقادیر 
عمودی یا رتبه کالس بندی شده تک تک پیکسل های هم موقعیت 

در دو نقشه، با هم مقایسه شد.

نتایج 
زیر  هر  براي  سطحي  جریان  شار  محاسبه ي  از  حاصل  نتایج 
به روش مورد  حوزه، در جدول 1 و فرسایش در حوزه ی تحقیق 
بحث در شکل 1، نشان داده شده اند. نتایج بررسِي نقشه ي واقعیت 
زمیني نشان مي دهد که مقدار فرسایش در واحدهای مخروطه افکنه، 
گالسي  قسمت های  از  برخی  و  حوزه  پست  بخش هاي  گالسی، 
تشریح شده، کم و مقدار فرسایش در واحد تپه هاي رسوبي و برخی 
صورتي  در  است،  زیاد  بسیار  لخت  تپه هاي  واحد  قسمت های  از 
که کاربرد مدل SWFM، نشان داد که به جز نواحی تجمع یافته ی 
جریان و نیز آبراهه های اصلی که مقادیر باالیی از فرسایش مشاهده 
مي شود، در اکثر نقاط حوزه حتی اراضی لخت، مقدار فرسایش پایین 
تفاوت  این  برای  که  دالیلی  مهمترین  می باشد.  واقعي  مقدار  از  تر 
می توان اشاره کرد، در درجه نخست، وجود تعداد فراوان آبراهه ها 
کنتوری  خطوط  دیگري  و  حوزه،  در  کم  و  کوچک  جریان های  با 
نمایش  جای  به  که  است،  کشور  در  موجود  توپوگرافی  نقشه های 

مساحت  مقدار  شده اند.  رسم  کلی  و  عمومی  بسیار  شیب،  واقعی 
تحت پوشش کالس های فرسایش "شدید"  و "خیلی شدید" در هر 

دو روش تقریبٌا یکسان است. 

بحث و نتيجه گيری 
به عقیده ی بسیاری از متخصصان فرسایش و رسوب، مدل سازی 
یکی از روش های سریع و کم هزینه برای مطالعات فرسایش خاک 
شرایط  با  انتخابی  مدل  چنانچه  که  می باشد  آمار  فاقد  مناطق  در 
منطقه ی مورد مطالعه هم خوانی داشته باشد، به عنوان روشی دقیق 
هدف  با  که  حاضر  پژوهش  نتیجه گیرِی  می گردد.  محسوب  نیز 
بررسی سازگاری مدل SWFM برای مطالعه ی فرسایش در شرایط 
با روِش مورد بحث صورت گرفت، نشان داد که  منطقه تحقیق و 
به جز مناطقی با جریان متمرکز در شبکه های زهکش حوزه و نیز 
فرسایش  میزان  تعیین  برای  الزم  دقت  از  مدل  اصلی،  رودخانه ی 
برخوردار نیست. این نتایج با نتایج رهنما ]8[ در مناطق دولومیتِی 
منطقه ی پژوهش او، هم خوانی دارد. با این وجود یافته های بررسی 
تهیه ی  قبول تر،  قابل  نتایج  به  دستیابی  برای  که  دارد  تاکید  حاضر 
نقشه ی توپوگرافی میدانی بایستی مورد عمل قرار گیرد تا تولید نقشه 
هم ارتفاع از دقت باالتری برخوردار گردد. میرینگ و همکاران ]5[ 
نیز نتیجه گرفته اند که علیرغم امید بخش بودن نتایج کاربرد مدل در 
منطقه ی مورد مطالعه ی آنان، مطالعات تطبیقی بیشتری برای دستیابی 
به نتایج مطمئن تر مورد نیاز است. مدل در مناطق با فرسایش شدید 

و خیلی شدید، منطبق بر واقعیت است.  

پيشنهادها
توان شبکه هیدروگرافي حوزه، با مبنا قرار دادِن نقشه توپوگرافی 
1:50000 و رقومی کردن خطوط تراز و آن گاه تبدیل آن به ساختار 
سلولی و انجام عملیات میان یابي مطالعه شد. پیشنهاد  می شود برای 
نقشه بردای  انجام  با  توپوگرافی  نقشه ی  دقیق تر،  نتایج  به  دستیابی 
تهیه  آن  از  استفاده  با  منطقه  ارتفاعی  رقومي  مدل  و  تهیه  میدانی 

شود.
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