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 چكيده
هاي بزرگ كشور و افزايش و پايداري عمر مفيد آنها بـه منظـور امكـان اجـراي       هاي مخزني در سرشاخه رودخانه      احداث سد 

از جملـه   . اي نقش مهمي در توسعه پايدار مناطق خـشك و بيابـاني در حـوزه مركـزي ايـران دارد                     طرحهاي انتقال آب بين حوزه    
از آنجائي كه توليد رسوب     . هاي آبخيز سدها، فرسايش و توليد رسوب است         ها در مناطق بياباني كمبود آب و در حوزه          محدوديت

پذير در توليـد   در يك حوزه آبخيز تحت تأثير عوامل مختلف زمين شناسي و اقليمي است، در اين ميان، نقش سازندهاي فرسايش            
نيا بـا بهـره گيـري از نقـشه            از طريق روش فيض   پذير    در اين مطالعه تأثير سازندهاي فرسايش     . استرسوب حائز اهميت بيشتري     

 و استفاده از تكنيكهاي رقومي سـازي و تلفيـق اطالعـات، در     GISهاي زمين شناسي منطقه و امتياز دهي سازندهاي آن در محيط
 بختياري، اصفهان، كهكيلويه و بويراحمد، خوزستان و فـارس           شامل استانهاي چهارمحال و    1استانهاي مجاور حوزه آبخيز كارون      

. باشـد    مترمكعب بر ثانيه مـي     5/8 و   6/64،  7/64،  1/50،  1/168سهم آبدهي هر يك از استانها به ترتيب         . مورد بررسي قرار گرفت   
احت سـازندهاي   دهد كه دبي رسوب با مـساحت حـوزه آبخيـز، دبـي جريـان و مـس                   نتايج حاصل از تحليل رگرسيوني نشان مي      

پـذير   منظور از سازندهاي فرسايش.  درصد رابطه دارد1داري     و در سطح معني    97/0 و   974/0فرسايش پذير با ضرايب همبستگي      
اميـران  ) فلـيش (، )Mr-Mgs( گچـساران  -، رازك)Mg(با عنايت به مطالعات و منابع موجود در اين زمينـه سـازندهاي آغاجـاري        

)Kaf( پابده   -، گورپي )Kg-Ep(   كژدمي ،)kk (   و هرمز)PEh (با توجه بـه عوامـل      . باشد كه در محدوده مطالعاتي حضور دارند        مي
 درصـد   9/47مؤثر در دبي رسوب، نسبت توليد رسوب هر استان محاسبه گرديد و مشخص شد استان چهار محال و بختياري بـا                      

توانـد در مـديريت       نتايج حاصل مي  .  دارند 1ضه كارون     درصد كمترين تأثير را بر دبي رسوب حو         1/2بيشترين و استان فارس با      
هـاي منـابع      هاي آبخيز به منظور كنترل رسوب ورودي به مخازن سدها از طريق تأكيد بر اجراي طرحهاي مـديريت عرصـه                     حوزه

 .طبيعي به تفكيك استاني با تخصيص اعتبارات ويژه و ملي مؤثر باشد
 
 .1ايش پذير، حوزه آبخيز كارون دبي رسوب، سازندهاي فرس : كليديهاي واژه
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 مقدمه 
خشك  مهيمناطق خشك و ن اديگسترش زبا توجه به 

 در طول يران و پراكنش نامنظم بارندگيدر سطح كشور ا
 در يره منابع آبيت حفظ و ذخي اهم، ن مناطقي در اسال
 با هدف استفاده در فصول خشك سال ي مخزنيسدها

 يمي كه بخش عظييااز آنج. ش محسوس استيش از پيب
ق ي دشت خوزستان و از طرياز رواناب كشور بسو

 ؛ان دارديجر... ر كارون، دز، كرخه و ي نظييها رودخانه
ن ين حجم رواناب و انتقال بيره اي كنترل و ذخنيبنابرا
 كوهرنگ و انتقال آب از ير تونلهاينظ( ن آبهاي ايا حوزه

 به يسانبخصوص آبر) رود ندهي كارون به زايها سرشاخه
 و ي، جنوبير مناطق مركزي نظيابانيمناطق خشك و ب

ت منابع يمحدود.  استيگاه خاصي جايران داراي ايشرق
ژه در مناطق خشك و يوه  در سطح كشور بيآب
ن مناطق لزوم ي بودن بارشها در ايخشك و فصل مهين

 مصرف در فصول يره آب در مخازن سدها را برايذخ
 بر اساس ،ن روياز ا.  ساخته استيخشك سال ضرور

 ي از منابع آب كشور سدهايور  بلند مدت بهرهياستهايس
ا در ي رودخانه كارون احداث و ي جمله سدهااز ياديز

ن ي از موارد مبتال به ايكي. دست احداث و مطالعه است
ن ي به اياد در آب ورودي رسوب زي وجود دب،مخازن

 ساخت سد يها نهيمخازن است كه با توجه به هز
د رسوب ي و شناخت عوامل توليورت بررسضر

با توجه به .  ز باالدست محسوس استي آبخيها حوزه
ت ي ظرفي، نگهداري مخزنيبر بودن احداث سدها نهيهز
 اقدامات يريكارگد سد بعد از احداث و بي مفيريآبگ
ن موارد ي از مهمتريزداريات آبخي بخصوص عمليتيريمد

 و ازن سدهاست مخي اقتصاديش و حفظ بازدهيدر افزا
 ي نواحي و اجتماعيات اقتصاديتواند در ح ي من امريا

 در .فا كندي اياتي نقش حيابانيمه خشك و بيخشك و ن
ست يبا يز سد مي آبخحوزه اول و متناسب با هر مرحله

ش و رسوب ي فرسايندهاياعلل و عوامل وقوع فر
 فرسايش و رسوب و يبررسكه  ي گردد به نحوييشناسا

 در مديريت ي بر آن نقش مهممؤثر شناخت عوامل
 يمخزن  بزرگي آبخيز و به ويژه مديريت سدهايها حوزه
 در نقاط ي متعدد مخزنيت به احداث سدهايبا عنا. دارد

ره آب، يژه ذخيوه مختلف كشور كه با اهداف چندگانه ب
ت معضل ياند اهم جاد شدهيد برق ايالب و توليكنترل س

.  آشكار استاد شدهي يانتقال رسوبات به مخازن سدها
ن ي در اي و خارجين داخلا توسط محققيمطالعات متعدد
زان ي كاهش مي و كنترل راههاييت شناسايمورد با محور

ج يانتقال رسوبات به پشت سدها صورت گرفته و نتا
در ادامه .  ارائه شده استياضي ريها نمونهغلب بصورت ا

 .گردد ين مطالعات اشاره مي از ايبه برخ
 يهـا  حـوزه  ي مختلف رابطه بـين رسـوبده      يهايبررس 

 ي و ژئومورفولوژيك  ي، هيدرولوژيك يآبخيز با عوامل اقليم   
 & Walling, 1996 and Brayan(دهــد  يرا نــشان مــ

Campbell, 1989( .فرسـايش پـذير بـه    ينسبت سازندها 
 در Nolan et al. (1986) معلـق توسـط   ر بـا أعنـوان منـش  

اين موضـوع كـه     . ار گرفت  قر يسرايالت كاليفرنيا مورد بر   
 سـست بيـشتر،     ي كوچك با نـسبت سـازندها      يها  ضهحو

 )1990( بر بار رسوب معلـق دارنـد توسـط         يترمؤثرنقش  

et al. Kasimirيشـم ها  نـژاد و يخـوجين .  به اثبات رسيد 
 فرسـايش پـذير را در توليـد         يها  سازند تأثيرنيز    ) 1377(

س عـرو  يميقـد .  آبخيز طالقان نشان دادند    حوضهرسوب  
دار بودن رسوب را     يز معن ين) 1377 (يسبحانمحله و امين    

 درياچـه   حوضـه پذير شيل و مارن       فرسايش يدر سازندها 
 در يتحقيقـ  Mahmoudzadeh (1996) .نمك نشان دادنـد 
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ات كـاربري زمـين و ليتولـوژي روي توليـد           تـأثير  رابطه با 
هاي آبخيز كوچك واقع در جنوب شرق     هحوضرسوب در   

نتايج نـشان داد كـه رسـوب توليـدي از      . داد انجاماستراليا  
داري بيشتر از نقـاطي      ينقاط شيل و ماسه سنگي بطور معن      

اســت كــه از گرانيــت تــشكيل شــده اســت، امــا تفــاوت  
داري بين رسوب توليـدي از نـواحي شـيلي و ماسـه              معني

بـــا بررســـي ) 1382(  نجفـــي.ســـنگي وجـــود نـــدارد
و بـا بـه      ي آبخيز بزرگ اصـفهان و سـيرجان       ها  هضزيرحو

ــه معرفــي اي  تحليــل منطقــه كــارگيري رســوب معلــق، ب
 رياضي بـرآورد رسـوب معلـق در ايـن منطقـه             يها  نمونه

ـ    نقش عوامل پرداخته و    ويـژه سـازندهاي    ه   زمين شناسي ب
 قديمي عروس محله   .است كرده   يادآوريپذير را    فرسايش
 ايـستگاه رسـوب     21با استفاده از آمـار      ) 1378(يو قدوس 

 22آبخيز درياچه نمك بـا دوره آمـاري         ه  ضسنجي در حو  
د كه رابطه رگرسيوني رسوب معلق با دبـي         دنساله نشان دا  

بررسـي رسـوب ويـژه معلـق در         . باشد آب مدل تواني مي   
حوزه آبخيز درياچه نمك نشان داد كه طيـف تغييـرات آن         

 . تن بر كيلومتر مربـع در سـال متغيـر اسـت            600 تا   50از  
ي زير  ها  سوب معلق در رده   بيشترين درصد از پراكندگي ر    

 و مربوط به نـواحي      بوده تن بر كيلومتر مربع در سال        250
است كه از سنگهاي مقاوم مانند گرانيت و آندزيت تشكيل      

رسـوب كمـي     شده كه به دليل حساسيت كم به فرسايش،       
 .كنند مي توليد
 

 مواد و روشها
  موقعيت منطقه مورد مطالعه-

 آبخيز سـد    هضحو تحت عنوان  1  آبخيز كارون  هضحو
 در كيلومتر مربـع  26546با مساحتي بالغ بر شهيد عباسپور   

  شــمالي و طــول067/32تــا   023/30  جغرافيــايي عــرض

ــايي ــا   043/49 جغرافي ــع   052ت ــرقي واق ــت ش ــده اس    ش
 از چهار شـاخه اصـلي بـه نامهـاي           حوضهاين  . )1 شكل(

 كـه  خرسان، آب ونك، آب كيـار و بازفـت تـشكيل شـده       
ارتفاعـات مختلـف از اسـتانهاي         از ها  اين شاخه هريك از   

 رود كـارون  ،پـس از الحـاق   سرچشمه مي گيرند و    مجاور
 شمال غربي جريان يافته و پـس        -در جهت جنوب شرقي   

 كيلومتر بـه محـل سـد شـهيد عباسـپور            140از طي مسير    
در اســتانهاي چهارمحــال و  1  ه كــارونضــ حو.رســد مــي

ر احمـد، خوزسـتان و      بختياري، اصفهان، كهكيلويه و بـوي     
  ،02/54بـه ترتيـب    مذكور ياستانهادر و  واقع شده   فارس  

قـرار   آن   درصد از مـساحت    1  و  34/9 ،  07/16  ،59/19
اي مرطـوب   هنا جري تأثيره تحت   ضارش حو ب.  است گرفته

 تأثيره كارون را تحت     ض  ماه حو   8غربي بوده كه به مدت      
 قـسمت   ه يكـي در   ضـ دو هسته پر باران حو    . دهد  قرار مي 

 و ديگــري در )در محــدوده قلــه زردكــوه (شــمال غــرب
 بـا ميـانگين   )در محـدوده قلـه دنـا    (قسمت جنوب شـرق  

ه بــا ضــقــسمت شــرقي حو. متــر وجــود دارد  ميلــي1200
 ميليمتــر بــارش خــشكترين بخــش 300ميــانگين ســاالنه 

 براسـاس كليمـاگراف آمبـرژه       .گـردد   ه محسوب مي  ضحو
 ،مارتنو د روشاساس   سرد و بر  مه مرطوب   ينمنطقه  اقليم  

شناسي در   منطقه از نظر زمين.باشد اقليم منطقه مرطوب مي
ــرار دارد و از   ــرس ق ــدهازون زاگ ــنگيواح ــ  س  يشناس

 .)1383ا و همكاران، يض نيف(متنوعي تشكيل شده است
 

 تحقيق روش -
ر ي ز 8 و انتخاب    1ز كارون   ي حوضه آبخ  يبند  ميدر تقس 

 از نظـر    يسـنج    آب يستگاههايت ا ي، موقع يحوضه مطالعات 
ن طور آمار   ي استانها و هم   يياي جغراف ي در مرزها  يريقرارگ

الزم به ذكر اسـت     .  مد نظر قرار گرفته است     يسنج  رسوب
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 نقـاط   ي بوده كه تمام   يا   انتخاب شده به گونه    يستگاههايا
ن ين رو چنـــيرنـــد و از همـــيگ يحوضـــه را در بـــر مـــ

 سـال    از يطـول دوره آمـار    . اند   انتخاب شده  ييستگاههايا
 سـال   25 بـه مـدت      1376-77 ي تا سال آب   1351-52 يآب

ها   ر حوضه ي رسوب از ز   ياز آنجا كه آماربردار   . بوده است 
 ي خـوب  ي پراكنـدگ  يع زمـان  يـ منظم نبـوده و از لحـاظ توز       

ر يـ  رسـوب هـر ز     -ي دب ياند، در ابتدا معادله برگشت      نداشته
 متوسط  يحوضه محاسبه شده است و سپس با توجه به دب         

ـ       (ر حوضـه    يـ  ز  هـر  يخروج  يسـنج   يبـر اسـاس آمـار دب
ر حوضه  ي رسوب متوسط هر ز    ي، دب )اد شده ي يستگاههايا

اسـاس آمـار موجـود در خـصوص          بر. برآورد شده است  
) 3جـدول   (وب جريان    رس و) 2جدول  (  دبي   گيري  اندازه

اخذ از سـازمان تمـاب و       (آبخيز موجود     حوضه  زير 8 در
معـادالت  ابتـدا    ر،در مرز استانهاي فوق الذك    ) رويوزارت ن 

بـــر اســـاس شـــكل كلـــي  رســـوب -برگـــشتي دبـــي
bQaQs ^)exp(=     استخراج گرديـد ) 1378،  يمهـدو (

در معادلـه   .  نشان داده شده اند    4كه ضرايب آن در جدول      
 آب  ي دب Q رسوب بر حسب تن در روز،        ي دب Qsاد شده   ي

ب معادلـه   ي ضـرا  b و   aه و   يـ بر حـسب مترمكعـب بـر ثان       
 به ذكر است فرم معادالت رسوب برازش داده   الزم. هستند

اد شده بلكـه بـه      ي يي موجود نه به فرم نها     يها  شده بر داده  
 و در سـطح     ي منطقـه مطالعـات    يره بـرا  يـ صورت چند متغ  

رسـد   ي قابل قبول، بدست آمده است و به نظر م   يدار  يمعن
 رسـوب   ي آب و دب   ي دب يها  شتر در مورد داده   ي ب ييفرم نها 

به منظور تعيـين    . ستگاهيبتر باشد تا چند ا    ستگاه مناس يك ا ي
 ايـستگاه   19سهم هر استان در آبـدهي رودخانـه كـارون،           

سنجي در منطقه مورد مطالعه مورد تحليل قرار گرفتـه            آب
 .و سهم هر استان در آبدهي كارون مشخص گرديد
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور-1شكل 

پـذير    بررسي گسترش سازندهاي فرسـايش    منظور  به  
ــه ــ آبحوض ــارون خي ــشه   1ز ك ــه نق ــه ب ــا توج ــاي  ب ه

ه شـده توسـط شـركت       يـ ته (شناسـي    زمين 1:1000000
اقـدام بـه ترسـيم نقـشه        ) 1374(نيا    و روش فيض   )نفت

ـ   شديز كارون   خ آب حوضهپذير    سازندهاي فرسايش   ره و ب
 پذير به تفكيـك     اين اساس گسترش سازندهاي فرسايش    

رائـه شـده    ا انتخابي و بـه تفكيـك اسـتاني          حوضه زير 8
  ).2 و شكل 1جدول (است 

ــ ــه روش ف ــن ضيروش موســوم ب ــيرامــون تعيا پي ن ي
 بـه روش    ياتيـ  مختلـف ح   يها  ميمقاومت سنگها در اقل   

باشد كه بـا توجـه بـه          يك روش خاص م   ي و   يازدهيامت
ث تنـوع جـنس     يـ ع در سطح كشور از ح     ي وس يهايبررس

 در ياديـ  كـاربرد ز ي موجود دارايها ميسنگها و نوع اقل 
ــروژه ــا پ ــ آب و خــاك و آبخيه  بخــصوص در يزداري

شرح كامل  .  مختلف است  ي سازندها ييزا  مبحث رسوب 
اد شده در مرجع گفته شده در دسترس اسـت و           يروش  

 .  ستيسر نين مقاله ميارائه شرح آن در ا
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 پذيري سايشآبخيز كارون از لحاظ فرحوضه خصوصيات سازندهاي  -1جدول 

 با ) باال در(به جديد ) در زير(سازندهاي در برگيرنده هر گروه از قديم 
 عالمت اختصاري و خصوصيات ليتولوژي در سازند

 پذيري فرسايش

 متشكل از مارن) Kg-Ep( پابده –سازندهاي گورپي  •
 متشكل از مارن و آهك مارني) Kk(سازند كژدمي  •

م، ژيپس، متشكل از نمك طعا) PEh(سازند هرمز 
 ريوليت

 متشكل از ماسه سنگ) Mg(سازند آغاجاري  •
 متشكل از) Mr-Mgs( گچساران –سازندهاي رازك  •

 هاي آهكي مارن، شيل، انيدريت، نمك و اليه
 متشكل از شيل و ماسه سنگ) Kaf(اميران ) فليش( •

 پذير سازندهاي فرسايش
)E( 

 )Qal(آبرفت امروزه  •
 لومرامتشكل از كنگ) Plb(سازند بختياري  •
 متشكل از آهك و آهك مارني) Kb(گروه بنگستان  •
 

 Qtپادگانه  •
 متشكل از آهك انيدريتي) Kt(سازند تاربور  •
 متشكل از آهك و آهك آرژيلي) Jkk(گروه خاكي  •
 )EL(آهك كامبرين باال  •

سازندهاي با فرسايش 
 )M(متوسط 

 متشكل از آهك) Kd( داريان –سازندهاي فهليان  •
  متشكل از دولوميت)Tr(كت  سازند خانه •
 )PC(سنگهاي كربناته پرموكربونيفر و پرمين  •
 

 )Qpl(گراول پلئيستوسن  •
 متشكل از آهك) OMa(سازند آسماري  •
 متشكل از دولوميت و آهك دولوميتي) Ej(سازند جهرم  •
 متشكل از آهك) Ks(سازند سروك  •

 سازندهاي با فرسايش كم
)R( 
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 سد شهيد عباسپورپذيري حوضه آبخيز   نقشه فرسايش-2شكل 

 
  نتايج

ـ         ـ    يبا مد نظر قرار دادن آمـار دب  8 رسـوب    ي آب و دب
 مربوطــه در ي مشخــصات آمــاريستگاه منتخــب برخــيــا

با توجه به توضـيحات ارائـه       .  آمده است  4 تا   2 يهاجدول
شده و استفاده از آمار آبدهي ايستگاههاي آب سنجي سهم          

ر بـراي   آبدهي رودخانه كارون منتهي به سد شهيد عباسـپو        
اســتانهاي چهارمحــال و بختيــاري، اصــفهان، كهكيلويــه و 

، 1/168برابــر ترتيــب  هبويراحمــد، خوزســتان و فــارس بــ
 متــر مكعــب بــر ثانيــه محاســبه 5/8 و 6/64، 7/64، 1/50

 .گرديد
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 )يهمكعب بر ثانمتر ( بهدبي رودخانه - 1ه كارون ضسنجي حو هاي آب  پارامترهاي آماري داده-2جدول 

 ايستگاه ها هتعداد مشاهد ميانگين مد انحراف استاندارد يچولگ

9/2  91/5  6/1  61/4  تنگ زردآلو 55 

5/3  97/12  9/2  34/11  سولگان 136 

8/4  3/139  152 4/141  ارمند 357 

5/2  3/100  138 8/114  مرغك 249 

9/1  6/21  9/20  8/21  خاكدانه 55 

1/4  3/205  9/87  4/181  بارز 353 

9/3  6/39  8/12  آباد بهشت 75 25 

7/2  392 176 5/394  پل شالو 320 

 
 )تن در روز ( بهدبي رسوب - 1كارون  حوضهسنجي  هاي رسوب  پارامترهاي آماري داده-3جدول 

 ايستگاه  ها هتعداد مشاهد ميانگين مد انحراف استاندارد يچولگ

4/4  97/1287  19/74  75/335  تنگ زردآلو  55 

7/8  96/1368 9/47 00/374  سولگان  136 

 ارمند  357 19521 71 170191 17
5/13  9/99830  986 13112/9  مرغك  249 
1/4  2362 9/98  827/3  خاكدانه  55 

6/7  219795 4/1574  بارز  353 44028 
7/7  16091 4/101  7/2817 آباد  بهشت 75   

8/8  403611 6/1911  پل شالو  320 81575 
 

  رسوب ايستگاههاي انتخابي-هاي دبي ضرايب معادالت رگرسيوني خطي برازش شده بر روي داده -4جدول 

Ρ⊥2 % ρ β α ايستگاه 

85 922/0  6176/1  6433/1  تنگ زردآلو  
2/87  934/0  7832/1  6334/0  سولگان  

80 895/0  2836/2  − 30532/3  ارمند  
1/78  884/0  9758/1  − 8229/1  مرغك  

86 927/0  5534/2  − 67543/4  بارز 
87 933/0  68101/1  644107/0 آباد بهشت   

2/69  832/0  75219/1  057084/0  خاكدانه 
4/77  88/0  31631/2  − 3064/4  پل شالو  
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ــدول   ــه ج ــه ب ــا توج ــازندهاي   6 و 5 يهاب ــم س اه
 در ايـن مقيـاس      1يـز كـارون     خآب  حوضـه پذير    فرسايش

رخنمـون يافتـه در گنبـدهاي       سـازند هرمـز     : عبارتند از 
-رازك لـيش اميـران،   پابـده، ف   -پينمكي، كژدمي، گـور   
 مـساحت سـازندهاي    با توجه بـه    .گچساران و آغاجاري  

يلـومتر   ك 18/4595 بـه ميـزان     كـه     حوضهپذير    فرسايش
 26546(  حوضـه  با توجه به مـساحت كـل        و مربع است 

يـز كـارون توسـط      خآب  حوضـه % 31/17،  )كيلومتر مربـع  
 .ه استپذير پوشش يافت سازندهاي فرسايش

 
 بحث 

براسـاس   با توجه به هدف مطالعه و        يدر اين بررس   
معادله برگـشتي  صورت گرفته،    محاسبات   وآمار موجود   

كارون محاسبه و براساس آن سـهم هـر           حوضهچندگانه  
اســتان در توليــد رســوب موجــود در رودخانــه كــارون 

ــرآو ــده اســتب ــه رد ش ــار  8 و 7 يهاجــدولدر  ك و آم
سبه معادله رگرسيوني چندگانه    حااطالعات الزم جهت م   

دو ،  اد شـده  يول  براساس اطالعات جد   .  است شدهئه  ارا
اي     هـاي مـشاهده      بـر داده   ريـ ز رگرسيوني بـشرح     نمونه

 .برازش شده است
Qs = a(A) + b(Q) + c (Af)       )1(  

)2  (Qs = a(A) + b (Q) + c (Af) +d 
  كه در آنها

A =   حـسب  هـاي انتخـابي بـر         حوضـه  مساحت زيـر
  ؛كيلومتر مربع

Q =     هاي انتخـابي بـر        حوضه دبي آب خروجي از زير
  ؛حسب متر مكعب بر ثانيه

Af =   اد يهاي   حوضهپذير    مساحت سازندهاي فرسايش
 ؛ يلومتر مربع بر حسب كشده

Qs  =     بـر   حوضـه  دبي رسـوب خروجـي از هـر زيـر
 . حسب تن بر روز

اد يـ  ضرايب ثابـت معادلـه   c و a ،b ، )1( در معادله
 و در   62/0  و   75/7،  07/0 برابر  بوده كه به ترتيب      شده

  ، 10/8  ،01/0 ضرايب ثابـت  d  و a ،b ، c ، )2( معادله
 معادالت فوق بـه ترتيـب بـا         . هستند -14/481  و   32/0
 % 1در سطح اطمينـان      97/0 و   974/0 يب همبستگي اضر

مدلهاي رگرسيوني برآورد رسوب معلـق      . استدار   معني
جهـت شناسـايي عوامـل      ) 1381( لعات وفـاخواه  در مطا 

ي شمال كـشور ارائـه   ها حوضه زايي زير  مؤثر در رسوب  
 يهـا  نمونـه اسـاس    بـر  در ايـن مطالعـه نيـز         .شده است 

بـر  رگرسيوني ارائه شده  مقادير دبي رسوب هر اسـتان           
ر  آن د  نتـايج ه   كـ  حسب تن بر روز محاسبه شـده اسـت        

خانه كـارون   خصوص سهم استانها در توليد رسوب رود      
 ارائــه 8 در جــدول نمونــههــر دو از براســاس اســتفاده 

به دليل وجـود     صورت گرفته و     يسربا بر  . است گرديده
بـه ازاء   2 در معادلـه برگـشتي شـماره     dضـريب ثابـت  

مقدار صفر پارامترهاي ورودي، مقدار دبي رسوب برابـر         
گـردد كـه ايـن مـسئله          ضريب ثابت معادله محاسبه مـي     

ددي منفي براي توليد رسوب در اسـتان        باعث محاسبه ع  
ارائـه   اصـلي    نمونـه  بـه عنـوان      1 نمونه .شود  ميفارس  

 چهارمحـال و    ي بـر ايـن اسـاس سـهم اسـتانها          .شود مي
، اصفهان، كهكيلويه و بوير احمد، خوزسـتان و         يبختيار

  بـه ترتيـب      1كـارون   حوضـه    ييـ زا فارس در رسـوب   
  . است درصد1/2 و 3/18 ,5/16 ,2/15 ,9/47برابربا 
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 ها  به تفكيك زيرحوزه حوضهپذير  اي فرسايش سازندهزيع تو-5جدول 

 نام ايستگاه رديف
 مساحت سازندهاي

 (Κµ⊥2)پذير  فرسايش
 نام ايستگاه رديف درصد

 مساحت سازندهاي 
 (Κµ⊥2)پذير  فرسايش

 درصد

زردآلو تنگ 1  8/31  44/2 6/710 مرغك 5   63/28  
2/84 سولگان 2  99/3 7/1893 بارز 6   04/21  
آباد بهشت 3  100 76/2 4/128 خاكدانه 7   83/7  
7/633 ارمند 4  4/65 ولپل شا 8   4/3893  38/16  

 
 )km2 مساحت به(يز كارون به تفكيك نوع سازند و استان خآب حوضهپذير   مساحت و درصد سازندهاي فرسايش-6جدول

 استان 

محال و بختياريچهار اصفهان كهگيلويه و بوير احمد خوزستان فارس جمع  
   مساحت             
 سازندها

26546 260 7/2479  4265 5200 3/14341   
27/956  0/0  84/245  81/13  0/0  62/696  آغاجاري 
83/782  38/30  7/63  76/397  0/0  62/291   گچساران-رازك 

7/148  0/0  0/0  0/0  7/148  0/0  فليش اميران 
5/2503  17/85  85/576  64/674  11/382  68/984   پابده-گورپي  

79/72  0/0  0/0  8/19  69/32  3/20  كژدمي 
14/131  0/0  0/0  14/4  31/60  69/66  هرمز 
2/4595  5/115  76/885  15/910  81/623  91/2059  جمع 

31/17  4/44  7/35  3/21  9/11   ها درصد از سازند 14 

31/17  44/0  34/3  43/3  35/2  75/7  درصد از حوزه 
 

  استفاده در محاسبه معادالت رگرسيوني چندگانه هاي مورد  داده-7جدول 
 مساحت سازند 

 )Κµ⊥2(فرسايش پذير 
  رسوبيدب

 )تن در روز(
  جريان يدب

 )متر مكعب بر ثانيه(
حوضه مساحت 

)Κµ⊥2( 
 رديف ايستگاه

8/31  7/37  4/3  4/1304 زردآلو تنگ   1 

2/84  8/153  8/11  4/2113  2 سولگان 

100 1/197  8/15  7/3625 آباد بهشت   3 

7/63  8/149  3/104  3/969  4 ارمند 

6/71  25/688  7/68  3/2482  5 مرغك 

7/1893  6/1573  5/111  5/8999  6 بارز 

4/128  96/9  7/12  2/1638  7 خاكدانه 

4/3893  5/689  4/291  7/23762 ولپل شا   8 
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 گرسيوني  رينمونه ها محاسبه شده در هر استان براساس )تن در روز ( ميزان دبي رسوب-8جدول 
)تن در روز (2 نمونه رسوب يدب )تن در روز (1 نمونه رسوب يدب   رديف استان 

 1 چهارمحال و بختياري 3527 4051
 2 اصفهان 1118 861

 3 خوزستان 1214 675

 4 كهكيلويه و بويراحمد 1348 937

 5 فارس 155 −

 
با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، نقش 

 يها حوضهذير در رسوبدهي  فرسايش پيسازندها
شود كه اين امر در مطالعات  ي م مشخصآبخيز كامالً

بررسي و Mahmoudzadeh (1996) و) 1382(نجفي 
 با توجه به ،از طرف ديگر. مورد تأييد قرار گرفته است

 تأثير تحت ي مقدار رسوبده، ارائه شدهيها   نمونه
 يها آبخيز و نسبت مساحت سازندحوضه مساحت 
 با ،به عبارت ديگر. استحوضه  پذير از كل فرسايش

 جريان و ي دبروابط ارائه شده كه طبق آنهاتوجه به 
 برسوو  بر دبي مؤثرمهمترين عامل حوضه مساحت 

 يجريان باالتر بوده و سازندهادبي  هرچه باشند، مي
 در يك منطقه را يپذير سطح بيشتر شيست و فرساس

. ستطقه بيشتر ا مني رسوبدهمقدار ،در برگرفته باشد
استان  طور كه در اين مطالعه مشخص گرديد همان

 از سطح آن بر ي كه نسبت بيشتر و بختياريچهارمحال
 با وجود ، استمؤثران رودخانه كارون ي جريدب

 در تجمع يا  نقش عمده،پذير بيشتر شي فرسايسازندها
 موجود بر رودخانه كارون يرسوب در مخازن سدها

همراه با ، ميت مطالعات دقيق تراين موضوع اه. دارد
 مانند اقليم و نقش عوامل ي ديگرمؤثربررسي عوامل 

 .انساني در اين منطقه  را روشن مي نمايد
 

 هاپيشنهاد -
با توجه به مطالعه صورت گرفته موارد زير ذكر 

 :دشو مي
زايي سازندها منجر به  بررسي ميزان رسوب  -

 و راه را شدهحساس به فرسايش شناسايي سازندهاي 
 يهابراي اقدامات بعدي به منظور كنترل و كاهش اثر

  پيشنهادنيبنابراسازد،  آور فرسايش آنها مهيا مي زيان
 كشور نيز اين بزرگي آبخيز ها  حوضهشود در ساير  مي

 .موضوع پيگيري شود
در شناسايي سازندهاي حساس به فرسايش،  بعد از -

لي مبارزه با سازي روشهاي عم اقدام بعدي جهت پياده
تفكيك مساحت مورد  ،فرسايش توسط سازمانهاي اجرايي

نظر به واحدهاي مديريتي استاني و شهرستان الزم است 
زيرا مرزهاي سياسي، جغرافيايي و مديريتي استانها و 

ي آبخيز ها ا در غالب موارد منطبق با مرز حوزهشهرستانه
 .نمي باشد

 روابط بين  رگرسيوني جهت تشريحيها نمونه ارائه -
دبي رسوب و عوامل مؤثر بر آن جداي از اينكه بايد در 

ي آماري مورد تفسير و ها مراحل مختلف تجزيه و تحليل
ها نيز بايستي با  نمونهتدقيق قرار گيرد بعد از نهايي شدن 

 و در صورت ها  حوضه اي همان ي رسوب مشاهدهها داده
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 و تناظر قرار در تقابلي مجاور ها  حوضهي ها امكان با داده
 .دشوگرفته تا ميزان خطاي برآورد آنها مشخص 

آبخيز بزرگ در سيطره   حوضهقرارگيري يك  -
مديريتي چند استان لزوم هماهنگي اقدامات مرتبط با آب 

سازد،  را توسط سازمانهاي مربوطه يادآور ميو خاك 
يي نظير كارون، ها  حوضه در چنين شود  پيشنهاد مينيبنابرا

رود جلسات مشترك جهت هماهنگي  يندهدز و زا
برگزار شود  ياستانتصميمات مديريتي بين ادارات ذينفع 

ارتقاي علمي تصميمات گرفته شده، تا ضمن 
گذاريهاي هدفمند در زمينه حفاظت آب و خاك  سرمايه

 .كارايي بااليي را عايد كشور سازد
 
  مورد استفادهمنابع

 ، حـوزه كـارون      سـنجي   و رسـوب   يآب سـنج    يآمار ايستگاهها  -
 .وزارت نيرو و تمابسازمان 

بررسي رسوبدهي حوزه -1377.، ع.م، يشمها دنژا  و. ع،يخوجين -
 .10-13 , 39,  پژوهش و سازندگي-آبخيز طالقان 

 در مقابل فرسايش در اقاليم ها مقاومت سنگ.1374،. س،فيض نيا -
 .95-116ص , 47 ايران شماره يمجله منابع طبيع, مختلف ايران 

 ي رسوبزائي، بررس1383، .، نخكوب، ح، مي، نصرا، سيض ني ف-
، )يك استانيبه تفك(سازندها در حوزه آبخيز سد شهيد عباسپور 

ن، سازمان ي علوم زميين گردهمايست و سوميمجموعه مقاالت ب
  كشوري و اكتشافات معدنين شناسيزم

 يبررس. 1377 ،. ف،امين سبحاني، .ف، قديمي عروس محله -
 آبخيز حوزه در ي زمين شناسي زونها و دورانهايرسوبزائ

 .36-41  ،39 ،پژوهش و سازندگي. درياچه نمك 

 تجزيه و تحليل ،1378، .، جيو قدوس.  قديمي عروس محله، ف-
 رسوب معلق و مواد محلول در حوزه آبخيز درياچه نمك،

 .45، شماره يپژوهش و سازندگ
، جلد دوم، انتشارات يبرد كاريدرولوژي، ه1378، .، مي مهدو-

 .دانشگاه تهران
ي آبخيز اصفهان و ها اولويت بندي زيرحوزه، 1382، .نجفي، ع -

سيرجان در توليد رسوب با استفاده از تجزيه و تحليل منطقه اي، 
پايان نامه كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشگاه تربيت مدرس، 

 . ص85نشكده منابع طبيعي، دا
شركت ملـي   , 1:1000000ناسي ايران با مقياس  زمين ش هاي  نقشه  -

 .نفت ايران
 جهت برآورد رسوب در ي، ارائه مدل رياض1381، . وفاخواه، م-

، مجموعه مقاالت ششمين )مازندران و گرگان(منطقه شمال
 تا 147 رودخانه، ج اول، صفحات ي مهندسيبين الملل سمينار

 .ن بهم10 ي ال8 ، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 159
- Bryan, B. R. and Campbell, I. A., 1989. Runoff and 

sediment discharge in semi-arid ephemeral drainage 
basin, ZEIT. Geomorph. W.F. Supp. Bd. 58, 121-
143. 

- Kasimir, M., Besr, I. and Sowa, A., 1995. Influence of 
Geology, Control of Erosion and Sediment Yield, 
Human Activities of the Environment in Selected 
Areas in Southern Nigeria, Sixth International 
Symposium on River Sediment, New Dehli, India. 

- Mahmoudzadeh, A.,1996 , The use of farm dams to 
determine the effect of land use and lithology on 
catchment sediment yields, Ph.D. thesis Univ. of 
New South Wales, School of Geography, Australia, 
254 p. 

- Nolan, K. M., Janda, R.J., and Galton, J.H., 1986, 
Sediment sources and sediment-transport curves: in 
Proceeding of the Fourth Federal Interagency 
Sedimentation Conference, v. 1, Las Vegas, p. 4-70 
to 4-79. 

-Walling, D. E., 1996. Suspended sediment transport by 
rivers: a geomorphological and hydrological 
perspectives, Arc. Hydrobiol. Spec. Issues advance 
Limnol. 47, 1-27. 



Iranian journal of Range and Desert Reseach, Vol. 15 No. (4), 2009 
 

 

435

 The Role of Geological Formation and Provincial Contribution To Sediment Yield in 
the Shahid Abbaspour Reservoir Dam (Karon 1 Catchment) 

 
Feiznia S.1, Nasri M.*2,  Najafi A.3 and Nakhkub H.4 

 
1- Professor of Faculty of Natural Resources, University  of Tehran, Iran. 
    Email: sfeiz@ut.ac.ir  
2*- Corresponding Author, Research Instructor of Islamic Azad University, Ardestan Branch, Iran.  
3- MSc of Watershed Management, Head Bureau of Natural Resources of Esfahan province, Iran. 
4- BSc of Geology, Head Bureau of Natural Resources of Esfahan province, Iran. 
 
Received: 21.10.2006  Accepted: 03.11.2007 

 
Abstract 

Construction of reservoir dams and increasing its lifespan in the upper catchment of large 
rivers play an important role in the sustainable development of the dry and desertified lands of 
the central basin of Iran. Water scarcity, erosion and sedimentation in dam’s reservoir are the 
major problems of dry and  desertified regions in Iran. Generating sediment yield in a watershed 
area is normally influenced by different geological formation and climatological agents. Among 
them, the role of erodible formations is very important when compared with other factors. In 
this study the influence of erodible formations was investigated by feiznia’s methodology 
(1995) using the geological maps and GIS technology for surrounding provinces of the Karon 1 
basin including: Chahar-Mahal and Bakhtiari, Esfahan, Kohkiloyeh and Boyer-Ahmad, 
Khouzestan and Fars. The contribution of these provinces to Karon river discharge are 168.1, 
50.1, 64.7 and 8.5 m3/sec respectively. The results of  regression analysis show that sediment 
load is correlated to watershed area, water discharge and the area of the erodible formation exist 
in the region. The regression coefficient of this correlation was 0/97 and significant at 0/01 
probability level. Finally the contribution of each province- geological formation to sediment 
discharge was then calculated based on the factors responsible for sediment load at Karon- river 
outlet.Erodible  formation in the drainage basin are: Agha-Jari(MJ), Razak-Gachsaran(Mr-Mgs), 
Amiran(Kaf), Gurpi-Pabdeh(Kg-Ep), Kazhdumi(KK) and Hormoz(PEh) formations. It was 
concluded that Chahar-Mahal and Bakhtiari with 47/9%(the highest rate of sediment) and Fars 
province with 2/1%( the lowest rate) contributed to the sediment yield of the Karon 1 basin. 
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