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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 پتانسيل آبهاي زيرزميني با مناطق با جهت بدست آوردن اهميت آناليزهاي مورفومتريك
  )حوزة آبخيز تسوج: مطالعة موردي (كنترل ساختمان زمين

  2               سميه طاهري1حسن احمدي
  چكيده

ديريتي در منـاطق  هاي م ي آبخيز و برنامه ي حوزه له در تامين منابع آب سطحي و زيرزميني، توسعه مهمترين مسأ 
  .خشك و نيمه خشك است

ي جامع آبخيزداري، الزمست كـه وضـعيت توپـوگرافي و فرسـايش و الگوهـاي       منظور آماده كردن يك برنامه   هب
 را بـا اسـتفاده از       ي تـسوج    بخـشي از حـوزه    ي زهكش، در      اين مطالعه مشخصات حوزه   . زهكش منطقه را بشناسيم   

ايـن مـساحت   .  است كيلومترمربع5325/23اين بخش مساحت كل  .كند ي مشخص م1:50000هاي توپوگرافي   نقشه
بوده و شامل ) دندروتيك(اي    ي آبخيز، شاخه    الگوهاي زهكش حوزه  .  تجزيه شد  هايي با درجات مختلف     زيرحوزهبه  

ي پيچيـدگي   دهنـده  ي زهكـش نـشان   آناليزهاي كمي مشخّصات شـبكه  .شوند  ميپنج هورتوني  هاي تا درجه   آبراهه
ي رودخانـه   هـا   ي بخش   توسعه. تر در حوزه غالب بودند      ي پائين    درجه هاي  آبراهه .باشد  هاي مورفومتريك مي    گيژ      يو

اي غالبـا از ليتولـوژي        فراينـد فرسـايش رودخانـه     . شـود   ثير بـارش كمتـر يـا بيـشتر مـي          ي آبخيز تحت تـأ      در حوزه 
  .گيرد ي آبخيز نشأت مي االرضي حوزه تحت

مهمقد  
 مـي توانـد در تغييـرات پوشـش     طور مـستقيم  بهتر، يكي از عواملي است كه رسي به منابع آب زياد     دست به يقين، 

سـرد  و منطقة مورد مطالعـه از بخـشهاي نيمـه خـشك      . و نيمه خشك نقش مهمي داشته باشد       گياهي مناطق خشك  
، كـشاورزي ايـن     هـاي اخيـر      در سال  . شغل اصلي مردم اين منطقه كشاورزي است        استان  آذربايجان شزقي است و     

و به علّت الگوي نامنظّم بـارش و          بودهمنطقه به علّت كاهش بارندگي و كمبود آب سطحي وابسته به آب زيرزميني              
 خيزي منطقه،   سيل علت  اين داليل و به     به .است  برداشت بيش از حد مجاز، سطح آب زيرزميني به شدت كاهش يافته           

ي يـك   جهـت تهيـه  . رسـد  نظزمـي  بهطحي و زيرزميني خيلي الزم ي آب س ايجاد يك طرح آبخيزداري جهت توسعه     
در ايـن  . شوند  كه توپوگرافي، وضعيت فرسايش و الگوهاي زهكشي منطقه شناخته   استطرح آبخيزداري جامع الزم     

هـاي توپـوگرافي  و بازديـدهاي ميـداني            كمـك آنـاليز نقـشه      به   است كه مشخّصات زهكش حوزه      مقاله تالش شده  
  .شود ساخته

  لعهي مورد مطا ناحيه
منطقة مورد مطالعه يكي از زيرحوزه هاي حوزة آبخيز تسوج است كه جزئي از حوزة درياچة اروميـه محـسوب           

ايـن منطقـه در تقـاطع طـول و عـرض           .  كيلومتري شمال غرب تبريز واقـع شـده اسـت          100و در فاصله     و   شود  مي

                                                 
 گروه احياء مناطق خشك و كوهستاني، دانشكده منابع طبيعي، پرديس كشاورزي و منابع -ي منابع طبيعي دانشگاه تهران دانشكدهاستاد  -1

 2249313: طبيعي دانشگاه تهران، تلفن 
 
 ي منابع طبيعي دانشگاه تهران ي دكتري آبخيزداري، دانشكده  دانشجوي دوره -2
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 753K سـري  I5066 كيلومترمربع در بـرگ    5325/23برابر واقع بوده و با مساحتي       38 ◦ 25′ و   45 ◦ 30′جغرافيايي  
. باشـد    كيلـومتر مـي    15/9 كيلومتر بوده و طول حوزه       2/24محيط اين منطقه    . قرار دارد هاي سازمان جغرافيايي      نقشه
از نظـر آب و هـوائى       حوزة آبخيز تـسوج     .  متر از سطح آزاد درياست     1200 و 2400 و كمينة ارتفاع به ترتيب         بيشينه
بحرى از شمال غرب و توده هواى حاره بحرى از  هاى هواى قطبى برى از شمال، توده هواى قطبى تاثير تودهتحت 

و از نظـر رژيـم   .  است و سردمختلف طبقه بندى از نوع نيمه خشك هاى نوع اقليم براساس روش. جنوب مى باشد
 سـاالنه  دمـاى متوسط  بوده ومتر  ي ميل278 گردد ميزان بارش متوسط ساالنه محسوب مى بارندگى تقريباً مديترانه اى

 . درجه سانتيگراد است1/9حدود 

  ژئولوژي
 اى بـه رسـوبات عهـد     از زمان پركامبرين شروع گرديده و با يك سرى نبودهاى چينـه  در حوزه تسوجها نهشته

مربوط مطالعه  شناسي در منطقة مورد       بيشترين سهم واحدهاي زمين    .هاى رودخانه اى ختم مى گردد      حاضر و آبرفت  
، كنگلـومرا، مـارن، آهـك و ژيـپس          هاي شيلي، رسوبات دشت آبرفتـي       هاي با ميان اليه     سنگ  ها و ماسه    سنگ  به ماسه 

هاى آبرفتـى   شود كه عبارتند از تراس سه بخش تقسيم مى رسوبات كواترنرى در عرصه تحقيقاتى تسوج به. اشدب مي
  .)]2[حبيب زاده(ت هاى عهد حاضرافكنه ها و آبرف قديمى، دشت هاى آبرفتى، مخروط

  هيدروژئومورفولوژي
شد و در ايـن       انجامجود دارد    تعيين زونهايي كه احتمال وجود آب زيرزميني در آنها و          براي اشكال زمين  بررسي

  .شد اي، نقشه توپوگرافي و بازديدهاي ميداني كمك گرفته هاي ماهواره هاي هوايي، داده زمينه از عكس
 هـاي   هاي مطلـوب، نـسبتا مطلـوب و نـامطلوب از نظـر آب                زون در سه نوع  لوژي مختلف   واحدهاي ژئومورفو 

هـايي كـه تـوأم بـا      هاي آبرفتـي و دره  ي آب زيرزميني در دشتسرها، جلگه  توسعه.بندي هستند قابل تقسيمزيرزميني  
امـا تنهـا    .  است ي با خلل و فرج و مشخّصات نفوذپذيري خوب هستند اميدبخش            هاي ضخيم و مواد هوازده      آبرفت

بـراي آب زيرزمينـي در سـطح     هـاي مطلـوب       اسـت و لـذا زون       ها اشغال شده    بخش كوچكي از منطقه با اين لندفرم      
هـا يـا      هاي تكتونيكي، تپـه     ، چاله ها  پلين   پدي ،ها  بخش بزرگي از منطقه توسط پديمنت       .استخيز محدود   ي آب   حوزه
  .است اي جستجوي آب زيرزميني مطلوب نيستند پوشيده شدههايي كه نفوذپذيري مطلوبي ندارند و عموما بر تل

  ها مواد و روش
 1:50000هاي توپـوگرافي منتـشر شـده در مقيـاس             ي نقشه    بر پايه  مورد مطالعه ي    آناليزهاي مورفومتريك حوزه  

ه، ي آبراهـه، طـول آبراهـ        ي آبراهه، شماره    آناليزهاي كمي خواص مورفومتريك حوزه شامل درجه      . صورت پذيرفت 
 هـستند   ... و   ، نسبت نـاهمواري   ، ميزان گرد بودن حوزه، بسامد زهكشي، تراكم زهكشي، بافت زهكش            نسبت شاخه 
   .كنند منطقه در كدام مرحله از مراحل ژئومورفيك قرار دارد هاي هيپسومتريك مشخص مي ي انتگرال كه بر پايه
  .آناليز شد] 4 [ي آبخيز طبق قانون هورتون ي زهكش حوزه شبكه
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  نتيجه و بحث
 گروه هم رتبه    5است كه اين محدوده آناليز به        كيلومترمربع   5325/23 مورد مطالعه ي زهكش     كل مساحت حوزه  

 منطقـه الگـوي زهكـش     . اسـت   شـده    نـشان داده   1در جدول    V تا   Iهاي    زير حوزه .تقسيم شد نظر هورتون   براساس  
  .شود فقي يافت مي است كه معموال در سنگهاي رسوبي ا يا دندروتيكاي شكل شاخه

   مشخصات كمي در حوزة مورد مطالعه-1جدول
  رتبه

U  

  ها تعدادشاخه

uN  

ــاخه ــول شـ ــا  طـ هـ
  )كيلومتر(

uL  

نــــــــسبت 
  ها  شاخه

bR  

ــول  ــسبت طــ نــ
  ها شاخه

lbR  

  مساحت
  )كيلومترمربع(

uA  

ــسبت  نـــ
  طول 

LR  

ــسبت  نــــــ
  مساحت

aR  

ــيب  شـــــ
  متوسط

uS  

نـــــسبت 
  شيب

SR  
1  20  6/18  -  -  25/11  -  -  27/0  -  
2  3  95/5  7/6  32/0  76/2  05/0  64/1  20/0  74/0  
3  1  45/2  3  41/0  61/0  14/0  67/0  16/0  80/0  
4  1  25/4  1  73/1  84/2  73/1  61/4  13/0  81/0  
5  1  9/10  1  56/2  06/6  56/2  14/2  09/0  69/0  

كنـد كـه      اين قانون بيـان مـي     . كند   قانون هورتون در مورد تعداد آبراهه را تأييد مي         ،ها  آبراههجزئيات مشخصات   
 نـسبت    تقريبـا نزديـك اسـت بـه عكـس           شـده   ي زهكـشي داده     هاي درجات مختلف كه در يك حوزه       تعداد آبراهه 
اين قانون نيـز    . كند   قانون هورتون در مورد طول آبراهه را هم تأييد مي          ،ي مورد مطالعه    مشخصات حوزه . ژئومتريك

نـسبت مـستقيمي بـا نـسبت        ي زهكشي تقريبـا       ي خاص در شبكه     هاي هر رتبه    دارد كه ميانگين طول آبراهه      بيان مي 
  .ژئومتريك دارد

  ي آبراهه رتبه
هـا،   ي آبراهـه  بنـابر تجزيـه و تحليـل درجـه    . يابد ها با افزايش رتبه كاهش مي آشكار است كه جمع تعداد آبراهه 

 ايـن در    .پوشـاند    كيلومترمربع را مـي    25/11اي حدود     منطقهيك  ي     با داشتن آبراهه از نوع درجه      يك ة درج ي  حوزه
هـاي   زير حوزه. پوشاند  كيلومترمربع را مي06/6، حدود آبراهة درجة پنجبا داشتن درجة پنج   ي    است كه حوزه  حالي  

  .پوشانند  كيلومترمربع را به ترتيب مي61/0 و 76/2، 84/2هاي اي به مساحت ، محدودهرتبة چهار و دو و سه هم
هاي مختلـف     در بخش . و ساختماني منطقه است   ، عمدتا به سبب شرايط فيزيوگرافي       ها    ي حوزه   تفاوت در اندازه  

غ توپـوگرافي مجـاور   ها مربوط به ميزان بلـو       تعداد كمتر آبراهه  ها نيز همگن نبوده و        منطقة مورد مطالعه تعداد آبراهه    
ي  دهنـده   نشانها در هر شاخه تعداد باالتر آبراهههمانطور كه از شواهد بازديدهاي ميداني پيداست،        ها است و      آبراهه

  .ين است كه توپوگرافي هنوز تحت فرسايش استا
  )Lu(طول آبراهه 

  .است گيري شده  توپوگرافي اندازهات مختلف در نقشةهاي با درج طول آبراهه براي زيرحوزه
. مـاكزيمم اسـت   رفت    چنان كه انتظار مي   اي درجه اول،    ه  هاي آبراهه در مورد آبراهه      ست كه طول بخش   روشن ا 

در اين منطقـه    يابد و      با افزايش رتبه كاهش مي     ها  شاخه طول    رتبة چهار و پنج    هاي  بجز حوزه ي موارد     تقريبا در همه  
 مربـوط اسـت كـه تفـاوت در          ايـن تغييـرات بـه ايـن امـر         در هر حـال     . رسد   به كمترين مقدار خود مي     رتبة سه در  

  .است ها در كدام بخش اتفاق افتاده ناهمواري
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

هـا كـه تـا      كـه بخـشهائي از آبراهـه       شودبايد ذكر   . گيرند  نشأت مي  عاتو ارتفا ها از عوارض زمين       اغلب آبراهه 
هـاي   كـه آبراهـه   حـال آن . ي سه هستند معموال در زونهاي مرتفع و نواحي با پستي و بلندي زياد جريان دارند              درجه
 به صـورت    اين ارتباط ژئومتريك به طور گرافيكي و حالت لگاريتمي        .  معموال در دشتها جريان دارند     5 و   4ي    درجه

با استفاده از لگاريتم تعداد آبراهه، خطوط رگرسـيون بـراي كـل حـوزه رسـم                . است  شده  خطوط مستقيم نمايش داده   
  ). a,b,c,d 1شكل ( است شده

0

0.5

1

1.5

2

1 2 3 4 5

U

lo
g 

N
u

  
  د مطالعهدرحوزه مور) هورتون(ها  ي آبراهه و تعداد شاخه ي رتبه رابطه - a 1شكل 

-0.5
0

0.5
1

1.5

0 1 2 3 4 5 6
U

ل 
طو

ي 
مع
تج

ط 
وس
مت

تم 
اري
گ

km
ود 
 ر
ي
ها

خه 
شا

  
  در حوزه مورد مطالعه) هورتون(ي رود ود و رتبههاي ر  متوسط تجمعي طول شاخهةرابط - b 1شكل 

-1.2
-1

-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0

0 1 2 3 4 5 6

U

Su
ط 
وس
مت

تم 
ري
گا

  
   در حوزة مورد مطالعه)هورتون(رابطه رتبه و شيب رود  - c 1شكل 

-0.5
0

0.5
1

0 1 2 3 4 5 6

U ه
راه
 آب
حت
سا
 م
ين
نگ
ميا

تم 
اري
گ

km
2

  
  در حوزه مورد مطالعه) هورتون(رابطه رتبه آبراهه و ميانكين مساحت حوزه آبراهه  - d 1شكل 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

دارد كـه تعـداد    ايـن قـانون بيـان مـي     . ار است ها استو   ي قانون هورتون در مورد تعداد آبراهه        اين مشاهده بر پايه   
ايـن  . گيـرد   ي آبراهه شـكل مـي       ژئومتريك با درجه  ي عكس توالي       در هر رتبه بر اساس رابطه      حوزه  هاي هر     آبراهه

، ]8[، شـوم  ]5[، لئوپولـد  ]13[اسـتراهلر ( است  آمده  دست  آوري شده از بسياري مناطق به       هاي جمع   قانون به كمك داده   
شـود،    ها در يك نمودار پالت مـي        ي آبراهه   ها برحسب رتبه    زماني كه لگاريتم تعداد آبراهه    ). ]6[تون، مل ]11[ اسميت

   .دهند هاي زهكشي يك ارتباط خطي با يك انحراف كوچك از خط مستقيم را نشان مي غالب شبكه
مورد ي آبخيز     حوزه. )]4[هورتون  (ي آبراهه دارد    ها يك همبستگي منفي با رتبه       طبق اصل هورتون ، تعداد آبراهه     

دهد، به طوري كه پراكنش نقاط خيلي بـه خـط رگرسـيون نزديـك       همبستگي نزديكي در اين زمينه نشان مي      مطالعه
  .شود مي ها اين همبستگي نزديك ديده است و حتي در زير حوزه
  )Rl(نسبت طول شاخه

  :ير محاسبه گرديدي آبخيز مورد مطالعه با استفاده از فرمول ز  در حوزهها نسبت طول شاخه

    
  :كه در اينجا

Rlنسبت طول شاخه   
Luي  هاي درجه  ميانگين طول شاخهu 

 Lu-1تر هاي با يك رتبه پائين  ميانگين طول آبراهه  
  در سـطح   56/2 تـا    05/0 از   Rlمقـادير   . با افزايش رتبه تغيير مـي كنـد        افزايشيبه طور   ) Rl(نسبت طول شاخه  

ي متـوالي در يـك    هـاي بـا درجـه     بين رتبـه  Rl الزم به ياداوري است كه .كند مورد مطالعه تغيير ميي آبخيز  حوزه
 Rl). ]12[دوي     سـري  ،]15[سـادهير   (كنـد   حوزه، به سبب تفاوت در شرايط شيب و وضعيت توپوگرافي فـرق مـي             

  .ي فرسايشي يك حوزه دارد ي جريان سطحي و مرحله ارتباط مهمي با تخليه
  :)Fs(ها فراواني يا بسامد شاخه

ها در هر بخش      ي رتبه   هاي همه   تواند به صورت نسبت بين مجموع تعداد شاخه         ها در يك حوزه مي      بسامد شاخه 
  :دآي دست ي آبخيز به  با مساحت حوزهي آبخيز حوزه

 
  :در اين رابطه

∑ uNهاست ي رتبه هاي هربخش مشتمل بر همه كل تعداد آبراهه.  
Aكل مساحت حوزه است .  
Fs   هـا در سـطح       كمتر يا بيشتر بـودن آبراهـه      . دست آمد  همتر بر كيلومترمربع ب    كيلو 105/1ي آبخيز      در كل حوزه
  .باشد ها تحت تأثير بارش و دما مي حوزه

  فاكتورهاي بدون بعد
  Ffفاكتور شكل

دو  افقـي    فاصلةيعني  . شود  حوزه بيان مي  متوسط  عرض  ضريب  ي زهكشي حوزه به صورت        فاكتور شكل شبكه  
  : برابر است باFf بنابراين .ي اصلي رود يز موازي با زهكش شاخهي آبخ ترين بعد حوزه  طوالنيسر 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 
هـم  ي روي محـيط حـوزه اسـت و عـرض              ترين بعد از دهانه تـا دورتـرين نقطـه           ي آبخيز، طوالني    طول حوزه 

  .شود گيري مي صورت مقدار متوسطي نسبت به طول اندازه به
Ff  شاخص  .  است 22/0 مورد مطالعه ي زهكش      در حوزهFf     ارد و داراي   مربع عرض حوزه د   ارتباط معكوس با

  .ي پيك است ارتباط مستقيمي با تخليه
  Reنسبت كشيدگي 

ي آبخيـز و   اي است با مساحتي برابر با مساحت حوزه نسبت بين قطر دايرهطبق نظر شيوم، Re نسبت كشيدگي 
  :گردد  از فرمول زير محاسبه ميRe . ي آبخيز ماكزيمم طول حوزه

LARE //π2=  
Re نسبت كشيدگي حوزه است  

   ثابت است2
Aمساحت است   
Lماكزيمم طول حوزه است   

Re تفـاوت در   . داين حوزه به شدت كـشيدگي دار      دهد كه     سبت نشان مي  اين ن . است    6/0 مورد مطالعه ي     حوزه
  .هاي مجاور است  به سبب تأثيرات گسلها و برجستگيدر منطقة مورد مطالعهها  زير حوزهكشيدگي 

  Rcنسبت گردي 
بـه  ) Au(ي كمي مورد استفاده بوده و به صورت نـسبت مـساحت حـوزه                به عنوان يك اندازه    Rcنسبت گردي   

اين فـاكتور تحـت     ). ]14[و استراهلر   ]7[ ميلر(شود  با محيطي برابر با محيط حوزه تعريف مي       ) Ac(اي  همساحت داير 
  :گردد صورت فرمول زير بيان مي تأثير مشخّصات ليتولوژيكي حوزه بوده و به

24 PARC /π=  
  :در اينجا

Rcميزان گرد بودن حوزه   
Pمحيط حوزه   
   ثابت است 4
Aمساحت حوزه   
 و گراديان   Fsن نسبت، بيش از آنكه تحت تأثير شرايط شيب و الگوي زهكش حوزه باشد، تحت تأثير طول،                  اي
  .باشد هاي مختلف مي هاي رتبه شاخه

در اينجـا  . باشـد  دهد حوزه در چه مرحلـه اي از انـشعاب دهـي مـي        اين نسبت، نسبت مهمي است كه نشان مي       
ي   ي پيـري از چرخـه       ي حالت جواني، بلوغ يـا مرحلـه         دهنده  ه و نشان  بندي به صورت كم، متوسط يا زياد بود         درجه

  .باشد زندگي انشعابات حوزه مي
Rc خـاطر طـول،       اين نسبت بيشتر به   متوسط رو به زياد      مقدار   . است 5/0 مورد مطالعه   ي     حوزهFs    و گراديـان 
. باشـند   زهكش حوزه اثرگذار مـي    باشد كه اين عوامل در كنار شرايط شيب و الگوي             هاي مختلف مي    هاي رتبه   شاخه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

دهـد    نشان مي در اينجا اين نسبت   . دهي حوزه است    ي انشعاب   ي مرحله   دهنده  كه نشان  اين نسبت، نسبت مهمي است    
به سبب تنوع هاي وجود دارد كه  هاي مختلف حوزه تفاوت البته در قسمت. توپوگرافي حوزه چندان قدمتي ندارد  كه  

  .باشد تماني غالب در حوزه ميها و شرايط ساخ شيب، ناهمواري
  فاكتورهاي مربوط به تراكم

  )Dd(تراكم زهكشي
هاي هر واحد مساحت تقـسيم بـر مـساحت آن     به عنوان طول شاخه) Dd(، تراكم زهكشي ]4[طبق نظر هورتون  

  :بيان رياضي تعريف فوق به صورت زير است. باشد ي زهكشي مطرح مي واحد در حوزه
 

  :كه در اينجا
Lu :ها ي آبراهه طول همه  
Aمساحت حوزه است.  

اهميـت  . اي دارد  از زهكش نسبتا متعادلي برخوردار بـوده و الگـوي زهكـش شـاخه      مورد مطالعه ي آبخيز     حوزه
اين پارامترهـا ارتبـاطي بـين       .شود   كه پارامترهاي حساسي هستند آشكار مي      T و   Dd  ،Fsي    پايهها بر     ي آبراهه   شبكه

هـاي    ايـن پارامترهـا شـاخص     . نماينـد   كنند ايجـاد مـي      شكل حوزه و فرايندهايي كه در طي مسير رودخانه عمل مي          
  .دهند اس ميارزشمندي هستند كه وضعت توپوگرافي، ليتولوژيكي، پدولوژيكي و پوشش گياهي را انعك

Dd  كـه   دهـد    كه اين رقم نشان مي     دست آمده است     كيلومتر بر كيلومترمربع به    2 مورد مطالعه ي آبخيز      در حوزه 
 كه مقـدار    چرادهد    طبيعت سطح زير قشري نفوذپذير است، زيرا اين ويژگي درشت بافت بودن زهكش را نشان مي               

  . كمتر است5تراكم از 
  )T(بافت زهكش

دارد به برخي فاكتورهاي طبيعي نظير اقليم، بارش، پوشش، نوع سـنگ و خـاك، ظرفيـت                 بافت زهكش بستگي    
  .)]10[اسميت...(ها و ي تكامل ناهمواري نفوذپذيري، مرحله

كننـد در حـالي كـه         اند بافت ريزي ايجاد مي      سنگهاي سست و ضعيفي كه توسط پوشش گياهي محافظت نشده         
ي گياهي در اقاليم خشك سـبب ايجـاد بافـت             پوشش پراكنده . كنند   مي اي و مقاوم بافت درشتي ايجاد       سنگهاي توده 

بافت سنگها به طور كلي بستگي دارد بـه نـوع پوشـش و              . گردد  ريزتري نسبت به سنگ مشابه در اقاليم مرطوب مي        
  ):1950اسميت (گردد است اين رابطه به صورت زير بيان مي Fs و Dd  محصول Tدر اصطالح ساده . اقليم

sd FDT ×=  
 

  . بافت زهكش استTكه 
  :بندي زير را خواهيم داشت  طبقهTبراساس مقدار 

  درشت........................................4كمتر از 
  متوسط..............................................10-4

  ريز........................................10بيشتر از 
  )توپوگرافي بدلند(العاده ريز فوق........................................15بيشتر از 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

Tرا داراست4 كمتر از مقدارنمايانگر بافت درشت بوده و  است و 21/2مورد مطالعه ي   در حوزه .  
  )Rb(نسبت انشعاب 

ي   اد آبراهـه در رتبـه     نسبت انشعاب را تعريف كرد تا نسبت بين تعداد آبراهه در هـر رتبـه بـه تعـد                   ]4[هورتون
مطـرح   Rb به تعداد آبراهه يك رتبه باالتر به عنـوان           )Nu(ها در هر رتبه        نسبت تعداد آبراهه   . ان نمايد تر را بي    پايين
  :به عبارت ديگر. شود مي

1+= uUb NNR /  
ايـن  . اسـت ) 1دول  جـ  (42/2 در كل حـوزه      Rb متغير بوده و ميانگين      7/6 تا   1 از Rbي مورد مطالعه      در منطقه 

اگـر  بيـان كـرد كـه       ] 3 [ چـو  .اثرگذار اسـت   روي الگوي زهكشي     بر كه ساختمان ژئولوژيكي     نشان مي دهد  مقادير  
ي  نتيجهدر هر بخش حوزه  باالتر Rb. داردبر الگوي زهكشي تاثير ساختار ژئولوژيكي باشد 5 تا 3 بين  Rbي  دامنه

  .باشد صي براي ميزان بلوغ توپوگرافي ميتفاوت در بسامد بين درجات متوالي است و شاخ
  هاي مربوط به ارتفاع اندازه

  ناهمواري
 زمـين   هاي  رخساره(ي آبخيز يك فاكتور مهم در فهم مشخصات مربوط به برهنگي حوزه است                ناهمواري حوزه 

ها ناشـي از  شوند كـه ايـن فراينـد    اي و فرسايش ايجاد مي  تودهحركاتي فرايندهاي فعال هوازدگي،  لخت در نتيجه  
شـوند     كه در اثر لخت شدن زمـين ايجـاد مـي           هايي  رخساره. باشند  مي...  مانند آب، يخ، باد و       خارجيعوامل  برخي  

  ).شوند مي شناخته... پلين و  تحت عنوان پديمنت، پدي
مـورد  ي آبخيـز      بيـشترين ارتفـاع در حـوزه      .  تفاوت بين ارتفاع حداكثر و حداقل در يك حوزه است          ،ناهمواري

  .باشد  متر مي1200 اين حوزه بنابراين ناهمواري. باشد  متر مي1200 متر و كمترين ارتفاع در اين حوزه 2400طالعهم
  :نسبت ناهمواري

اي كـه     ارتفاع بدون بعد است كه برابر است با تانژانـت زاويـه           - نسبت ناهمواري، نسبت طول    ]9[طبق نظر شيوم  
يكي از آن دو به حالت افقي قرار دارد و دومـي            . است  بخيز ايجاد شده  ي آ   ي حوزه   ي متقاطع در دهانه     بين دو صفحه  

  . گذرد ي حوزه مي ترين نقطه از مرتفع
  :شود ي زير تعريف مي صورت رابطه نسبت ناهمواري به

H-h/L=Rl 
  :ر اينجاكه د

 Hبلندترين ارتفاع حوزه   
Hكمترين ارتفاع حوزه   
Lباشد  بلندترين محور حوزه مي.  

  . است131/0 مورد مطالعهي  ي حوزهنسبت ناهموار
 گروهـي از  دهـد مقاومـت      مي   قابل توجه است كه اين مسأله نشان       ي آبخيز    به طور كلي نسبت ناهمواري حوزه     

  ).]12[دوي  و سري ]15[سادهير (هاي منطقه باال است سنگ
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

سـط فراينـدهاي    ي خـود تو     عناصـر شـيب بـه نوبـه       . آناليز شيب يك پارامتر مهم در مطالعات ژئومتريك اسـت         
توجـه بـه    . شـود   هاي متفاوت قرار دارند كنترل مي       هاي با مقاومت    اي كه در زير سنگ      كاليماتومورفوژنيك در منطقه  

 ،هـا    كـشاورزي، احيـاي جنگـل      هاي مورد نيـاز بـراي مطالعـة         ، داده ي شيب    شيب ضروري است چراكه نقشه     توزيع
 آنـاليز شـيب     براي. آورد  را فراهم مي  ...  و   حفاظت خاك هاي مهندسي، عمليات      ها، طراحي ساختمان    تخريب جنگل 

  .شد  بهره گرفته1:50000افي ي توپوگر  كه در آن از نقشهشد در منطقة مورد مطالعه از شيب ميانگين استفاده
به نـسبت     حوزه هاي غربي    شيب بخش  متغير است كه  27/0 تا   09/0از   مورد مطالعه ي    شيب حوزه بر اين اساس    

تشكيالت شيل و رسوبات آبرفتي و . است  كوارتزيت اشغال شدهسنگ و ها عمدتا توسط ماسه ن بخشاي. بيشتر است
  .وجود داردهاي كمتر   شيبدراستون  ليم

  گيري و پيشنهادات نتيجه
Dd مـسئله ايـن  . هـاي تحـت االرضـي نفوذپـذير اسـت      دهـد كـه طبيعـت اليـه       نشان مي  مورد مطالعه ي     حوزه 
نـشان  ) Rb) 42/2ميـانگين   .  اسـت  5/0فت است به طوري كه تـراكم آن كمتـر از            اي از زهكش درشت با      مشخصه

  .اند گرفتهختمان ژئولوژيكي تحت تأثير قرار دهد كه الگوهاي زهكش توسط سا مي
هـاي غربـي حـوزه وجـود           در بخش  بيشتريشيب   و   استمتغير  27/0 تا   09/0مورد مطالعه شيب از     ي    در حوزه 

هـم اغلـب در    و رسـوبات آبرفتـي  تـشكيالت شـيل     . اسـت   كوارتزيت اشغال شده  گ و   سن  ماسهدارد كه غالبا توسط     
 نـشان   تسوجي    حوزهبخشي از   هاي مختلف مشخصات مورفومتريك در         آناليز كمي جنبه   .وجود دارند هاي كم     شيب
تريك ها برخي خواص مورفوم     دهد كه تقريبا تحت شرايط همگن اقليمي و شرايط ناهمگن مورفولوژيكي، حوزه             مي

نـه چنـدان    ي    كند كه سطح زهكش حوزه از ميان يك مرحلـه           ي حاضر آشكار مي     مطالعه. دهند  اي را بروز مي     پيچيده
كـم  . تر در حوزه غلبه دارند      ي پايين   هاي با درجه    آبراهه. است  ي ژئومورفيك رودخانه گذر كرده      بلوغ در چرخه  كهن  

كشيده بودن شـكل حـوزه بـستگي        . ستگي به بارندگي دارد   هاي آبراهه در سطح حوزه ب       ي بخش   و زياد بودن توسعه   
اي عمـدتا     منشاء فرايندهاي فرسايش رودخانـه    . اند  هايي كه اطراف حوزه را احاطه كرده        ها و برجستگي    دارد به گسل  

آناليزهايي كه در باال ذكر شد آشكارا وجود برخـي ارتباطـات            . ي آبخيز است    متأثر از ليتولوژي تحت االرضي حوزه     
ي آبخيز را نشان مي دهد و به فهم نقـش آنهـا در سـطح منطقـه كمـك                       مشخصات مختلف مورفومتريك حوزه    بين
در . گـردد   ي مصنوعي تأكيد مي     منظور تخليه   ها به   در اينجا بر اهميت برخي آناليزها جهت تعيين محلّ سايت         . كند  مي
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