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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

و خصوصيات  EPM با استفاده از مدل  SDRترين روش تجربي برآورد تعيين مناسبت

 استان گلستان مطالعه موردي حوزه آبخيزقورچاي، ؛حوزه فيزيکي

 5سياوش طائي ،4علي دسترنج ،9انور سور ،2محسن محسني ساروي ،1نليواناميداسدي

 

 

14/11/31 تاريخ دريافت:  

25/13/31: تاريخ پذيرش  

 

 چکيده
هاي آبخيز ايران  در اکثر حوضه SDR))بود آمار مورد نياز در زمينه فرسايش و رسوب و مشخص نبودن نسبت تحويل رسوب ن

هاي آبخيزداري  ريزي اصولي به ويژه براي تهيه و اجراي طرح مانع برنامه آيد که عمالً از مسائل و مشکالت مهم به حساب مي

باشد.  هر حوزه به عنوان يکي از اولين اقدامات براي مديريت حوزه آبخيز مي تعيين ميزان فرسايش و رسوب در شود. مي

خيز  ترين آن از بين رفتن اراضي حاصل گيرد که مهم فرسايش و انتقال مواد رسوبي از جهات مختلفي مورد توجه قرار مي

هاي آبرساني و اراضي زراعي با  اناليزرع، پرشدن مخازن سدها و بندها، پر شدن ک هاي لم کشاورزي و تبديل مزارع به بيابان

و  EPMبا استفاده از مدل  SDRترين روش تجربي برآورد  تعيين مناسبت باشد. هدف از اين تحقيق رسوبات جديد مي

بررسي شد که در نهايت با توجه  SDRهاي تجربي زيادي براي تعيين  در اين تحقيق روش باشد. خصوصيات فيزيکي حوزه مي

 به عنوان بهترين روش تجربي انتخاب شد.  Renfro(1983)نگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات روش به سه معيار ميا

 

 SDR ,EPM .رسوب، فرسايش،  حوزه آبخيز قورچاي،: هاي کليدي واژه
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 مقدمه 
شده در يک ايستگاه  گيري ندازهنسبت بار رسوب ا

در يک  هيدرومتري به کل موادي که در اثر فرسايش

( SDRنسبت تحويل رسوب )گردد  حوزه آبخيز ايجاد مي

 آيد: ( که از رابطه زير بدست مي1331)فيض نيا، گويند مي

 

 (1) 

 

 = فرسايش ويژهEr= رسوب ويژه ، Syکه در آن: 

هر حوزه به عنوان  تعيين ميزان فرسايش و رسوب در

 باشد. يکي از اولين اقدامات براي مديريت حوزه آبخيز مي

گيري مقدار رسوب در  با توجه به سهولت و امکان اندازه

آوري  هاي آبخيز و از طرف ديگر مشکل بودن جمع حوزه

ها در  گيري فرسايش در آن هاي مربوط به اندازه داده

 SDRاختيار داشتن مدل مناسب تخمين يا پيش بيني 

تواند ابزار مناسبي براي محاسبه مقدار فرسايش جهت  مي

هاي مبارزه با فرسايش و مهار آن در حوزه  اجراي برنامه

و مقدار  SDRدر صورت در دسترس بودن  آبخيز باشد.

گيري  هاي آبخيز مهم اندازه رسوب که در اکثر حوزه

توان فرسايش در سطح آبخيز را محاسبه و از  شود مي مي

هاي مبارزه با فرسايش و  اين طريق اقدام به تدوين برنامه

دهنده ضرورت و  خود نشانکه  کنترل رسوب نمود

اهميت در اختيار داشتن ميزان نسبت تحويل رسوب در 

پس از بررسي  (1335) نوراني .يک حوزه آبخيز است

در حوزه آبخيز طالقان  SDRهاي مختلف برآورد  مدل

که ضرورت دارد تحقيق ملي در زمينه  پيشنهاد کرد

ف ها تعري ترين مدل ها صورت پذيرد و مناسب ارزيابي مدل

(، با 1335) هميشگي و به مرحله اجرا گذاشته شوند. صابر

نتيجه گرفت که  SDRهاي برآورد  بررسي برخي از مدل

ترين روش از طريق آزمون و ارزيابي  ضرورت دارد مناسب

هاي معرف و نمونه مشخص و معرفي شود.  ها در حوزه آن

و ترسيب رسوبات  امروزه هرچند مبارزه با فرسايش، حمل

هاي  ها، سطح زمين ها، رودخانه ها، مسيل آبراههدرمسير

کشاورزي، مخازن سدهاي ذخيره آب و غيره امري 

باشد اما اقدامي گران، پرهزينه، مشکل و  پذير مي امکان

باشد. به همين سبب است که همواره براي مهار  بر مي زمان

گذاري و  و مبارزه با اين پديده خطرناک بهتر است سرمايه

ها صرف حفظ و احياي منابع طبيعي شود و  ريزي برنامه

هاي توسعه  جلوگيري از فرسايش در اولويت اول برنامه

توان نتيجه گرفت که با  به طورکلي مي قرار داده شود.

در تعيين اولويت اقدامات و  SDRتوجه به کاربرد مهم 

توان از آن در تهيه نقشه  عمليات کنترل فرسايش مي

از نظر رخداد فرسايش و توليد بندي مناطق بحراني  پهنه

رسوب در يک حوزه آبخيز که الزمه و ابزار اساسي در 

هاي مبارزه با فرسايش و کنترل رسوب  تدوين برنامه

آبخيز قورچاي به  حوزه(. 1333)رستمي،  استفاده نمود

قبيل  وانساني از اي ازعوامل طبيعي علت وجود مجموعه

ه کشاورزي، زياد منطقه، تبديل اراضي جنگلي ب شيب

مراتع، عدم رعايت اصول صحيح  از رويه برداري بي بهره

برداري از معادن و ايجاد خطوط ارتباطي  کشاورزي، بهره

سازي در معرض  بدون در نظر گرفتن اصول فني در جاده

فرسايش و تخريب زيادي قرار دارد. به همين خاطر به 

وخاک، کنترل فرسايش، باالبردن   منظور حفاظت آب

 هاي ويرانگر و آلوده ان درآمد، جلوگيري از بروز سيالبميز

ها يا به عبارت ديگر دستيابي به اهداف مهم  شدن آب

آبخيزداري در منطقه، انجام مطالعات مختلف از قبيل 

رسوب و بررسي شرايط مختلف حاکم بر حوزه  و فرسايش

 باشد وضروري مي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار الزم

(. امروزه کمتر 1333 ات مهندسي گلستان،)شرکت خدم

توان درسطح زمين يافت که در معرض  اي را مي منطقه

تخريب و فرسايش قرار نگرفته باشد. به علت افزايش 

روزافزون جمعيت، استفاده بيش از حد و نادرست از زمين 

و عوامل ديگري از قبيل انرژي قطرات باران که در اثر 

نمايد،  ا برداشت و حمل ميبرخورد با سطح خاک مواد ر

شود. فرسايش آبي يکي  اشکال مختلف فرسايش ايجاد مي

هاي حوزه بوده که هرساله خسارات  ترين فرسايش از رايج

سازد. براي تشخيص و  سنگيني را در منتطقه وارد مي

تفکيک انواع مختلف فرسايش در حوزه مورد نظر جهت 

ميداني و هاي مختلف از روش بازديد  استفاده از مدل

 برآن حاکم فرسايش اشکال و هاي پايه استفاده شد نقشه

شياري،  سطحي، فرسايش فرسايش  باشد: مي زير شرح به

 بارندگي، ريزش رودخانه، فرسايش اي کناره فرسايش

(. هدف 1333سنگي )شرکت خدمات مهندسي گلستان، 

ترين روش تجربي  از اين مقاله شناسايي و معرفي مناسب

در حوزه آبخيز قورچاي از طريق انتخاب  SDRبرآورد 

هاي  هاي متداول و مستند بر يافته تعدادي از مدل

 باشد. تحقيقاتي مي
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 ها مواد و روش
هاي آبخيز  )يکي از زير حوزه آبخيز قورچاي حوزه

جنوب رود و در  حوزه آبخيز گرگان جنوبدر  رود( گرگان

قه مورد . منطاستان گلستان قرار دارد راميان درشهرستان 

هاي  مطالعه از لحاظ موقعيت سياسي، در مرز استان

در طول اين حوزه  سمنان و گلستان واقع شده است.

شرقي و عرض  55ْ  11َ  41تا ً 55ْ  22َ   24جغرافيايي ً

و  قرار داردشمالي  31ْ  23َ  25ً تا 31    43َ 21جغرافيايي ً

 باشد. هکتار مي 5/24311مساحت کل آن بالغ بر 

رستان راميان در محل خروجي حوزه قرار داشته و تنها شه

باتوجه به شرايط باشد.  شهر مهم منطقه مورد مطالعه مي

فيزيوگرافي و توپوگرافي و همچنين با در نظر گرفتن 

زيرحوزه تقسيم  11به  قورچايهدف مطالعه حوزه آبخيز 

 .گرديد

 

 ها روش
در اين تحقيق ابتدا براي تعيين شدت فرسايش از 

برخي از روابط  (.1331 )احمدي، استفاده شد EPMمدل 

 باشد: مدل به شرح زير مي

 

(2) 

 که در آن:

Zضريب شدت فرسايش = 

Xaضريب استفاده از زمين = 

Yضريب حساسيت خاک به فرسايش = 

φضريب فرسايش = 

Iشيب متوسط حوزه بر حسب درصد = 

 آيد: سپس از فرمول مقابل فرسايش ويژه بدست مي

(3)  

  که در آن:

Wsp فرسايش ويژه ساليانه حوزه برحسب =
m

3
/Km

2
/y 

H متوسط مقدار بارندگي ساليانه بر حسب =mm 

П 3/14= عدد پي 

T ،ضريب درجه دما =t ميانگين دماي ساالنه بر =

 گراد  حسب سانتي

 

 (4  ) 

 

دهي کل حوزه و هر  سپس براي تعيين ميزان رسوب

 بکار گرفته شده است:هاي آن روابط زير  يک از زيرحوزه

 

(5) 

 

Ruدهي حوزه آبخيز = ضريب رسوب 

L طول حوزه آبخيز بر حسب =Km 

P طول محيط حوزه آبخيز بر حسب =Km 

Dتفاضل ارتفاع متوسط حوزه به  = اختالف ارتفاع(

 KM ارتفاع نقطه خروجي(

 آيد: بدست مي (1)دبي رسوب ويژه نيز از فرمول

 

 GSP=Wsp×RU (1              )                  

 که در آن :

 GSP  رسوب ويژه حوزه برحسب =m
3
/Km

2
/y 

Wsp  فرسايش ويژه حوزه برحسب =m
3
/Km

2
/y 

Ru ضريب رسوبدهي حوزه آبخيز = 

منظور محاسبه رسوب حوزه آبخيز مورد  سپس به

از آمار ايستگاه هيدرومتري راميان که تقريباً بر  مطالعه،

ساله  22دوره مشترک  خروجي حوزه واقع شده و داراي

 15الي  53هاي  بين دبي آب و دبي رسوب ماهانه از سال

 )شرکت خدمات مهندسي گلستان، باشد استفاده شد مي

 SDRهاي تجربي تخمين  (. در نهايت روش1333

( با توجه به خصوصيات فيزيکي حوزه برآورد شد 1)جدول

هاي تجربي انتخابي تعيين  و بهترين روش از بين روش

براي تعيين بهترين روش از سه پارامتر آماري  شد.

ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات با استفاده از 

 استفاده شد. spss16.0افزار  نرم
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 در منطقه مورد مطالعه SDRهاي تجربي مورد استفاده براي تعيين  روش(: 1)جدول

 

 بحث و نتايج
ريزي و آگاهي از وضعيت تخريبي حوزه  جهت برنامه

ميزان فرسايش و رسوب توليدي از هر  آبخيز، داشتن

باشد. براي دستيابي به اين هدف  حوزه الزم و ضروري مي

به دو طريق، استفاده از آمار رسوب سنجي يا استفاده از 

توان اقدام  هاي تجربي مورد استفاده در اين زمينه مي مدل

 EMP . براي حوزه مورد نظراز مدل(1333 )رستمي، نمود

 فرسايش خاک و همچنين توليد رسوب  براي تعيين ميزان

جهت مقايسه با ميزان رسوب محاسباتي ايستگاه هيدرو 

متري راميان استفاده گرديد. با توجه به نتايج به دست 

آمده از مطالعات پايه و بازديدهاي ميداني انجام شده، 

 4و3و2 ضرايب تعدادي از پارامترهاي مدل بشرح جداول

. (1333 ي گلستان،)شرکت خدمات مهندس باشد مي

به شرح  EPMبندي شدت فرسايش در روش  طبقه

نشان داده شده  Zباشد که در آن ارزش  مي( 5)جدول

( 2)در شکل (2)هاي جدول عالمت (.1331 )احمدي، است

 داده شده است. توضيح

 

 مقادير ضريب حساسيت سنگ وخاك به فرسايش حوزه آبخيز قورچاي(: 2)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توضيحات رابطه عنوان رديف

1 Maner(1970) Log(SDR) =1/8768 - 0/4191 Log(10A) A :  مساحت حوزه بر حسبMIL
2 

2 Renfro(1972) Log(SDR) =1/8768 - 0/4191 Log(25/9A) A:  مساحت حوزه بر حسبKM
2 

3 Renfro(1975) Log(SDR) =1/7935 - 0/4191 Log(A) A:  مساحت حوزه بر حسب KM
2 

4 Vanoni(1975) SDR=0/42 A 
-0.125

 A :  حسب مساحت حوزه بر MIL
2 

5 Brendt(1972) SDR=0/627(SLP)
0.403

 SLP : شيب آبراهه اصلي حوزه به درصد 

1 Renfro(1983) Log(SDR) =0/294259+ 0/82362 Log(R/L) 
R(پستي و بلني حوزه =km) 

L(طول آبراهه اصلي =km) 

1 (1971)USDA-

SCS 
SDR= 0/332A

-0/2236 A:  مساحت حوزه بر حسب KM
2 

3 Larence(1996) SDR = A‐0.2
 A:  مساحت حوزه بر حسب KM

2 

9 USDA-SCS 

(1979) 
SDR=0/51 A‐0.11

 A :  مساحت حوزه بر حسب MIL
2 

12 USDA-SCS 

(1983) 
SDR=0/417762A

-0.134958
_0/127097 A :  مساحت حوزه بر حسب MIL

2 

 Yضريب  عالمت ليتولوژي

 Cm 9/2 سنگ آهک

 Cb 9/2 سنگ آهک

 pd 9/2 ماسه سنگ کوارتزيتي

 pr 9/2 سنگ آهک وماسه سنگ

 jmz 9/2 سنگ آهک

 ku 9/2 سنگ آهک

 ktr 9/2 سنگ آهک

 dkh 2/1 سنگ آهک وآهک مارني

 Js1, Js2. Js3 2/1 شيل،ماسه سنگ وزغال سنگ

 ksh 2/1 آهک مارني ومارن آهکي

 Qt1, qt2 1/1 پادگانه هاي آبرفتي

 Qsc 1/1 رسوبات واريزه

 qal 2 ايرسوبات رودخانه
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 مقاديرضريب استفاده از زمين حوزه آبخيز قورچاي (: 9)جدول

 Xaضريب  نوع کاربري

 9/2 درصد 12زراعت روي شيب باالي 

 1/2 درصد12زراعت روي شيب کمتر از 

 1/2 مرتع

 2/2 جنگل خوب

 4/2 جنگل متوسط

 1/2 جنگل مخروبه

 55/2 باغ

 2/2 جنگل زربين

 15/2 اراضي رها شده

 2 بروتردگي سنگي

 1 آبراهه اصلي

 

 مقادير ضريب فرسايش حوزه آبخيز قورچاي(: 4)جدول

 φضريب نوع فرسايش

 1/2 فرسايش سطحي به همراه فرسايش شياري

 2/2 فرسايش باراني به همراه  فرسايش سطحي

 4/2 ني به همراه سطحي ضعيففرسايش بارا

 5/2 فرسايش باراني به همراه سطحي متوسط وشياري ضعيف

هاي آن واريزه وريزش فرسايش باراني به همراه سطحي ضعيف ودر آبراهه

 کناري مشاهده مي شود
3/2 

 1/2 بدون فرسايش

 5/2 فرسايش باراني به همراه سطحي متوسط وواريزه در مسير آبراهه هاي آنها

 4/2 يست درصد منطقه داراي فرسايش سطحي ب

 4/2 فرسايش سطحي به همراه شياري متوسط

 1/2 فرسايش سطحي ضعيف

 1/2 فرسايش سطحي به همراه شياري متوسط در اراضي رها شده

 5/2 فرسايش سطحي بر روي برو ترد سنگي پنجاه درصد

 1/2 بروترد سنگي صد در صد

 1 فرسايش کناره اي رود خانه

 11/2 ريزش سنگي

 

 EPM بندي شدت فرسايش در مدل طبقه (:5)لجدو

 

 

 

 

 

 

 

 

نياز براي تعيين فرسايش ويژه  پارامترهاي مورد

هاي  آورده شده است که روش (1)ساالنه در جدول

ها آورده شده  روش ها در بخش مواد و محاسبه آن

 همچنين رسوب ويژه نيز تعيين شده است. است.
 

 

 

 zارزش متوسط Zارزش حد  شدت فرسايش بندي فرسايشطبقه

 Z >1 25/1 خيلي شديد 1

 Z > 0/71 35/2 <1 شديد 2

 Z > 0/41 55/2 <0/7 متوسط 3

 Z > 0/2 2/2<0/4 کم 4

 Z 1/2 < 0/19 خيلي کم 5
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 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

 مقادير متوسط ساالنه فرسايش و رسوب ويژه حوزه آبخيز قورچاي (:6)جدول
 شدت فرسايش I(%)  Z t(c0) T H(mm) WSP(m3/km2/y) GSP(m3/km2/y) حوزه

49/13 1زيرحوزه   کم 35/144 92/422 13/321 32/1 5/11 252/2 

 کم 11/253 23/551 14/111 3/1 9/15 315/2 29/23 2زيرحوزه 

 متوسط 45/311 15/131 24/134 19/1 1/13 411/2 21/52 3زيرحوزه 

 متوسط 41/412 32/115 51/111 14/1 2/12 411/2 31/44 4زيرحوزه 

 کم 1/139 33/211 21/112 15/1 2/12 229/2 33/11 5زيرحوزه 

 کم 41/111 91/212 29/152 12/1 1/11 225/2 42/49 1زيرحوزه 

 کم 14/141 15/219 22/152 12/1 1/11 241/2 39/21 1زيرحوزه 

 متوسط 21/313 23/111 93/131 21/1 3/12 415/2 33/53 3زيرحوزه 

 متوسط 45/512 33/311 2/121 25/1 1/12 531/2 39/1 9زيرحوزه

 کم 19/341 43/523 33/124 23/1 1/9 429/2 35/2 12زيرحوزه 

 متوسط 59/491 1/113 19/131 29/1 3/12 454/2 33/11 11زيرحوزه 

 متوسط 14/134 94/1214 51/131 23/1 1/12 1/2 23/21 12زيرحوزه 

 شديد 13/1214 91/1425 4/141 11/1 4/11 13/2 42/31 13زيرحوزه 

 متوسط 15/523 31/195 1/113 11/1 1/12 431/2 31/53 14زيرحوزه 

 متوسط 23/1253 93/1414 25/123 22/1 2/14 111/2 43/13 15زيرحوزه 

 کم 91/223 44/341 34/132 25/1 1/14 242/2 45/53 11زيرحوزه 

 متوسط 95/244 23/343 39/113 15/1 3/12 491/2 31/24 کل حوزه

 

ههها بههه  هههاي اشههکال فرسههايش و حساسههيت سههنگ نقشههه

 اند.   آمده 2و 1بدست آمده که در اشکال  GISفرسايش در 

 

 

ها در تجزيه و تحليل کمک شاياني خواهند  تهيه اين نقشه

 دهند. تر نشان مي کرد و تفسير نتايج را واضح

 

 
 

.(1911 )شرکت خدمات مهندسيآبخيز قورچاي نقشه اشکال فرسايش در حوزه(: 1)شکل  
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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

 

 
 

.(1911 کت خدمات مهندسي گلستان،)شر شناسي حوزه آبخيز قورچاي نقشه زمين(: 2)شکل

 

 SDRهاي تجربي تخمين بهرآورد   نتايج حاصل از روش

آمده است. همانطور که نتايج بهرآورد نشهان    (1)در جدول

دهند کهه   ي نشان ميهاي تجربي تفاوت زياد دهد روش مي

مورد اسهتفاده   ها کاليبره شوند و بايد براي اصالح بايد مدل

  قرار بگيرند.

 
 در منطقه مورد مطالعه SDRهاي تجربي مورد استفاده در تعيين  نتايج حاصل از روش(: 7)جدول

SDR(%) 

 Larence نام زير حوزه

(1996) 

 

USDA-

SCS          

( 1979) 

 

Vanoni 

(1975) 

 

Brendet 

(1972) 

 

USDA-

SCS        

(1971) 

 

USDA-

SCS 

(1983) 

 

Maner 

(1970) 

 

Renfro 

(1972) 

 

Renfro 

(1975) 

 

Renfro 

(1983) 

 

13/11  92/43  21/42  11/1  13/24  99/21  43/24  23/11  14/35  1زير حوزه  51 

3/12  33/41  12/33  51/1  51/22  92/24  13/22  33/9  14/32  1/59  2زير حوزه  

39/52  21/39  22/31  31/1  1/15  41/11  33/12  11/4  29/15  2/52  3زير حوزه  

91/54  15/42  55/32  29/2  21/11  21/19  2/12  49/5  14/11  1/51  4زير حوزه  

21/13  42/49  53/42  14/2  15/25  49/21  45/25  44/11  94/31  54/13  5زير حوزه  

43/13  1/44  1/35  33/2  93/19  24/22  43/11  42/1  93/23  11/32  1زير حوزه  
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 مطالعه در منطقه مورد SDRهاي تجربي مورد استفاده در تعيين  نتايج حاصل از روش(: 7)جدولادامه 

 

 

بعضي از خصوصيات فيزيکي حوزه و نتايج حاصل از 

آورده  (3)در جدول EPMستفاده از مدل با ا SDRتعيين 

 شده است.

 

 EPMبه روش  SDRبعضي از خصوصيات فيزيکي حوزه ونتايج حاصل از تعيين (: 1)جدول

Slp(%) A(Km حوزه
2
)  km)P  (km) L  (km) Dav  (km) Do D(km) SDR 

 25/34 112/2 223/2 31/2 24/3 1/1 11/3 15/13 1زيرحوزه 

 54/45 223/2 3/2 523/2 55/2 21/12 12/5 32/9 2زيرحوزه 

 21/55 111/2 333/2 112/1 21/12 51/24 23/29 91/14 3زيرحوزه 

 39/12 32/2 542/2 312/1 11/1 13/13 91/19 92/19 4زيرحوزه 

 55/12 154/2 122/2 354/1 13/3 14/3 41/3 13/33 5زيرحوزه 

 21/35 121/2 143/2 455/1 41/4 33/13 12/9 22/21 1زيرحوزه 

 51/52 115/2 31/2 415/1 95/9 34/12 32/3 24/24 1زيرحوزه 

 94/55 321/2 929/2 155/1 12/1 91/11 21/11 25/23 3زيرحوزه 

 51/12 115/2 25/1 325/1 21/3 1/13 32/3 14/22 9زيرحوزه

 19/15 315/2 25/1 315/1 39/3 3/24 11/25 33/22 12زيرحوزه 

 53/13 112/2 232/1 144/1 22/5 31/12 22/3 21/22 11زيرحوزه 

 13/52 112/2 993/2 11/1 41/11 11/11 11/11 11/11 12زيرحوزه 

 13/12 519/2 993/2 511/1 51/4 21/13 24/12 29/22 13زيرحوزه 

 43/12 51/2 133/2 253/1 55/1 11/15 31/14 31/13 14زيرحوزه 

 41/11 522/2 424/2 921/2 41/5 23/15 12/12 33/19 15زيرحوزه 

 14/59 419/2 215/2 144/2 11/3 22/9 3 25/15 11زيرحوزه 

 25/29 122/2 15/2 212/2 31/35 93/92 11/243 53/1 کل حوزه

 

هاي آماري ميانگين،  استفاده از روش در نهايت با

 هاي برآورد تجربي  انحراف معيار و ضريب تغييرات روش

 

ترين روش انتخاب با هم مقايسه گرديد تا به SDRتخمين 

(. با توجه به جدول و نتايج به دست آمده از 9شود. )جدول

SDR(%) 

 Larence نام زير حوزه

(1996) 

 

USDA-

SCS          

( 1979) 

 

Vanoni 

(1975) 

 

Brendet 

(1972) 

 

USDA-

SCS        

(1971) 

 

USDA-

SCS 

(1983) 

 

Maner 

(1970) 

 

Renfro 

(1972) 

 

Renfro 

(1975) 

 

Renfro 

(1983) 

 

43/11  35/43  99/39  21/2  1/24  91/21  34/24  91/12  44/35  4/15  1زير حوزه  

39/51  13/41  43/33  23/2  35/11  95/19  35/13  21/1  41/19  11/12  3زير حوزه  

45/15  31/44  3/31  13/2  11/22  93/22  59/11  92/1  51/25  29/59  9زير حوزه  

25/52  12/39  53/31  11/2  21/11  94/11  91/12  94/4  95/15  35/12  12زير حوزه  

15/15  94/44  31/31  13/2  14/22  21/23  11/11  91/1  13/25  31/14  11زير حوزه  

13/51  43/41  11/33  2 53/11  11/19  99/12  34/5  33/13  11/49  12زير حوزه  

19/12  35/43  31/35  1/2  13/19  22 13/11  21/1  44/23  11/51  13زير حوزه  

19/53  24/42  9/33  22/2  3/13  44/22  93/13  3/1  34/22  22/12  14زير حوزه  

24/12  13/43  13/35  21/2  54/19  19/21  33/15  12/1  21/23  91/59  15زير حوزه  

21/32  22/52  21/41  3/2  91/25  29/23  25/21  14/12  22/39  1/13  11زير حوزه  

19/33  33/32  14/23  41/1  11/9  35/9  23/4  9/1  11/1  22/29  کل حوزه 
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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

توان مشاهده نمود که  ها با هم ديگر مي مقايسه روش

بهترين روش در منطقه مورد مطالعه  Renfro(1983)روش 

 باشد.  مي

 
 با استفاده از سه پارامتر آماري SDRهاي تجربي تعيين  نتايج مقايسه روش(: 3)جدول

 

 گيري نتيجه
گيري مقدار فرسايش و رسوب به داليل فني،  اندازه

باشد.  پذير نمي حفاظتي و اقتصادي در تمامي نقاط امکان

بيني يا برآورد مقادير  ترين راهکار، پيش رو مناسب از اين

باشد که الزمه آن نيز آگاهي از  فرسايش و رسوب مي

ستوراني )د هاي فرسايش و عوامل موثر بر آن است مکانيزم

تاکنون هيچ رابطه يا مدل مشخصي  (.1335 و همکاران،

باشد  که جنبه جامع و فراگير داشته SDRبراي برآورد 

ابداع و معرفي نگرديده است. لذا انتخاب مدل مناسب 

هاي مختلف از  براي هر منطقه مستلزم ارزيابي دقت مدل

ها با ضريب  طريق مقايسه نتايج حاصل از بکارگيري آن

)رستمي،  باشد دهي واقعي در يک حوزه آبخيز مي رسوب

هاي تجربي بسته به منطقه  (. با توجه به اينکه روش1333

اي دارند بايد  و شرايط آب و هوايي تغييرات قابل مالحظه

براي کل مناطق مورد استفاده کاليبره شوند.  با توجه به 

 هاي انجام شده در حوزه  نتايج به دست آمده از بررسي

به  Renfro (1983)روش  SDRبراي تعيين ز قورچاي آبخي

ميانگين  عنوان بهترين روش با توجه به پارامترهاي آماري

 انحراف معيار و ضريب تغييرات انتخاب شد. حسابي،

 کنيد روش تجربي مشاهده مي (1)چنانکه در جدول

Renfro(1983) ها تخمين بسيار  در بسياري از زيرحوزه

دهد. با توجه به مقدار  ان مينش SDRخوبي از مقدار 

بندي  براي اولويت SDRها ومقدار  فرسايش در زيرحوزه

 عمليات اجرايي آبخيزداري در منطقه به ترتيب

چهارده، نه،  چهار، دوازده، سيزده، هاي پانزده، زيرحوزه

پنج و شش  شانزده، هفت، يک، ده، دو، هشت، يازده، سه،

هش مقدار از لحاظ انجام عمليات اجرايي جهت کا

هاي اول تا آخر قرار   فرسايش و رسوب در اولويت

آبخيز مورد   که چهار ميان حوزه گيرند. از آنجائي مي

مطالعه غير هيدرولوژيک بوده و در واقع ميزان فرسايش و 

ها بوده و  هاي باالدست آن ها متاثر از زيرحوزه رسوب آن

ه با باشد، لذا از هرگونه اظهار نظر و مقايس واقعي نمي

 شود. ها صرفنظر مي هاي ديگر در مورد آن زيرحوزه

 

 تقدير و تشکر
نويسندگان مقاله مراتب قدرداني و تشهکر خهود را از اداره   

کههل منههابع طبيعههي اسههتان گلسههتان و شههرکت خههدمات  

 دارند. مهندسي گلستان)مشاور شمال( اعالم مي
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Abstract 

Statistics were not required in the absence of erosion and sediment delivery(SDR) and deposition in 

the watershed basin of Iran is considered the most important problems, Actually hinder the proper 

planning, especially for the preparation and implementation of watershed management plans are. 

Determine any areas of erosion and deposition as one of the first steps is for watershed 

management.Erosion and sediment materials from different directions are considered. It is important 

that the loss of fertile land into agricultural fields to barren deserts, filling reservoirs and dams, 

irrigation canals and filling the land is cultivated with new sediment. The purpose of this study to 

determine the most appropriate experimental method to estimate the SDR using the EPM and the 

physical properties basin. In this study, many experimental methods to determine that the SDR was 

assessed according to three criteria, the mean, standard deviation and coefficient of variation 

Renfro(1983) method was chosen as the experimental method. 

 
Keywords:Ghurchay Watershed,Sediment,Erosion,EPM,SDR. 
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