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تحلیل هیدروژئومورفولوژی واحدهای پاسخ هیدرولوژی ()HRU
در حوضهی آبخیز قرهسو اردبیل
علی احمدآبادی* ،استاديار ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.
امیر کرم ،دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.
محسن پوربشیر هیر ،دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران.
چکیده
نقشههای پتانسیل تولید رواناب در مطالعات هیدروژئومورفولوژی دارای کاربردهای مختلفی شامل شناسايی
قابلیت سیلخیزی ،تولید رسوب و شرايط غالب فرسايشی است .غالباً حوضههای آبريز فرعی ،بهعنوان واحد
مطالعاتی برای اين منظور بهکار گرفته شده است؛ اما زيرحوضهها شرايط همگونی ازنظر پوشش گیاهی و شرايط
توپوگرافی برای محاسبه قابلیت تولید رواناب ندارد .در اين تحقیق ،با يک رويکرد جديد ،واحدهای پاسخ
هیدرولوژيک ( )HRUبهعنوان واحد کاری معرفی گرديده و برای حوضهی آبريز قرهسو شناسايی و استخراج شده
است .همچنین قابلیت تولید رواناب برای هر واحد بهطور جداگانه محاسبه شده است .قابلیت تولید رواناب با
استفاده از روش سرويس حفاظت خاک ( )SCSانجام گرفته است .نتايج تحقیق  16واحد پاسخ هیدرولوژيک را
برای حوضهی آبريز قرهسو نشان میدهد که هر واحد دارای شرايط همگون ژئومورفولوژی ،توپوگرافی و پوشش
گیاهی است .همچنین هشت واحد پاسخ هیدرولوژيک به دلیل پتانسیل باالی تولید رواناب ،دارای فرآيندهای
غالب کاوشی آب و پديدهی آبشستگی تشخیص داده شد که در اين بین ،نوع کاربری زمین نقش بهسزايی دارد.
به نظر میرسد استفاده از واحد پاسخ هیدرولوژيک ،بهعنوان يک واحد کاری در شناسايی دقیقتر قابلیت تولید
رواناب و شرايط فرسايش حوضه مؤثر بوده است.
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2- Hydrological Response Unit
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دريافت حدود يکسوم بارش متوسط خشکیهای جهان و عوامل هیدروکلیماتولوژی حاکم بر کشور ايران
(ارتفاع متوسط بارندگی ايران در حدود  280میلیمتر و متوسط بارندگی ساالنه سطح کره زمین بالغبر 860
میلیمتر است) سبب شده است که اين منطقه جزو مناطق خشک و نیمهخشک جهان بهحساب آيد .نگاه
اجمالی به وضعیت منابع آب سطحی و زيرزمینی کشورمان نشان میدهد که مصارف کنونی کشور ،بیش از
میزان موجود آن است .با توجه به ارتباط قوی بین عوامل هیدرولوژيکی و ژئومورفولوژيکی در حوضههای آبريز،
لزوم يافتن واحدهای مطالعاتی مناسب در اين حوضهها برای هیدروژئومورفولوژيستها همواره موردنظر
صاحبنظران در اين زمینه بوده است .حوضههای آبريز بهعنوان يکی از محدودههای مطالعاتی در
هیدروژئومورفولوژی همواره موردتوجه هیدروژئومورفولوژيستها بوده و هست .با توجه به اينکه موضوع علم
هیدروژئومورفولوژی مطالعهی فرمهای شکل زمین 1که تحت تأثیر فرآيندهای آبی بهعنوان عوامل تغییر
شکلدهندهی آنها و رابطهی آن دو باهم است ،از اين نظر حوضههای آبريز بهعنوان بهشت مطالعات
هیدروژئومورفولوژی و ژئومورفولوژی جلوه مینمايد؛ چراکه آگاهی از نحوهی واکنش هیدرولوژيکی حوضه در
برابر مشخصات بارش تابعی از خصوصیات و رفتار ژئومورفولوژيکی آن باشد ،بهطوریکه اين شرايط تابع
خصوصیات سطح زمین و شیب ،کاربری و پوشش زمین و ويژگی آبراههها است .چنانچه يکی از اقدامات
ژئومورفولوژيستها ،تالش در جهت يافتن يک ارتباط قوی بین پاسخ هیدرولوژيکی حوضه با ساختار فیزيکی
آن و استفاده از اين ارتباط با اهداف مختلف در تحقیقات بوده است.
امروزه حوضههای آبريز بهعنوان يکی از مقیاسهای مطالعاتی در ژئومورفولوژی موردتوجه ژئومورفولوژيستها
است .تا مدتهای مديدی در مطالعهی حوضههای آبريز توسط ژئومورفولوژيستها از روشهای مرسوم در
هیدرولوژی برای اهداف ژئومورفولوژيستی استفاده میشد؛ يعنی اقدام به تقسیمبندی حوضه به زير حوضههای
متعدد بهعنوان واحدهای مطالعاتی و سپس مطالعه روی آنها میشد که به نظر میرسد اين روش نمیتواند
گويای ويژگیهای ژئومورفولوژی حوضههای آبريز باشد ،چون بیشتر با اهداف هیدرولوژی استخراج میشوند؛
بنابراين نکته قابلتوجه در اين زمینه ،لزوم يافتن واحدهای همگن در مطالعات ژئومورفولوژی است تا با شرايط
همگنی که دارند امکان مطالعهی آسانتر و با قابلیت تمرکز بیشتر را فراهم آورند؛ نکتهای که زيرحوضه ،امکان
ارائهی اينگونه شرايطی را برای اهداف ژئومورفولوژيستی ندارند؛ بنابراين يافتن واحدهايی همگن ازلحاظ
پارامترهای ژئومورفولوژی که بیانگر شرايطی واحد جهت تحلیلهای ژئومورفولوژيکی چهبسا هیدرولوژيکی باشند،
حائز اهمیت ويژهای است .در اين زمینه واحدهای پاسخ هیدرولوژيکی ) (2HRUکه درواقع معرّف واحدهای
همگن ژئومورفولوژيکی میباشند ،بهصورت رويکردی تازه بهعنوان کوچکترين سطح در مطالعهی حوضههای
آبريز در ژئومورفولوژی میتوانند مطرح گردند .اين واحدها میتوانند نشاندهندهی نوع غالبی از فرآيندها يا
لندفرمهای ژئومورفولوژيکی در خود باشند که نوع خاصی از پاسخ هیدرولوژيک حوضهها را نیز نشان دهند و
ارتباط بین پارامترهای هیدرولوژی و ژومورفولوژی را بیان کنند و بهعنوان ابزاری برای شناخت پايهای حوضههای
آبريز و تحلیلهای هیدروژئومورفولوژيک بعدی ،مورداستفاده واقع شود .اين روش ضمن اينکه رفتارهای
هیدرولوژيکی حوضه و تأثیرات ژئومورفولوژيکی ناشی از آنها را بهخوبی به تصوير میکشد ،روشی سريع و
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کمهزينه و قابل بسط و توسعه برای اهداف مطالعاتی مختلف در زمینهی مديريت منابع و عملیات آبخیزداری و
شناسايی قابلیتهای طبیعی حوضههای آبريز و اجرای برنامههای مديريتی متناسب با آن است تا میزان موفقیت
عملیات مديريتی حوضههای آبريز را افزايش دهد.
عالوه بر اين ،در مطالعات مربوط به حوضههای آبريز لزوم استفاده از روشهای جديد مطالعاتی که باعث
صرفهجويی در زمان ،هزينه و نیروی انسانی شود و از طرف ديگر نبود ايستگاههای هیدرومتری کافی در
حوضههای آبريز به داليل مختلف ازجمله نبود ارگانهای منسجم برای ايجاد بانکهای اطالعاتی يا شرايط
نامناسب جهت استقرار ايستگاهها و غیره ،برای اخذ دادهها و اطالعات مربوط به پارامترهای هیدرولوژيکی مانند
رسوب و رواناب باعث ايجاد روشهای تازه در اين زمینه شده است که در قالب مدلهای رياضی پیشرفت کرده
و توسعه يافتهاند .استفاده از اين مدلها در رسیدن به اهداف ،نقش بهسزايی دارد و باعث تسريع در کارها
میشود .تاکنون تحقیقات زيادی در مورد استفاده از روش  SCSبا اهداف مختلف مثل تأثیر خاک بر رواناب،
فیضنیا و همکاران ( ،)1386تأثیر پوشش زمین بر رواناب ،عبدلی و قريشیراد ( )1384و حسینی و همکاران
( ،)1384اثر شیب بر رواناب ،رئیسیان ( ،)1384اثر پوشش زمین بر مهار رواناب ،بیات و نیکنامی ( )1386و
نوری و همکاران ( ،)1386انجام گرديده است .همچنین تحقیقی در مورد کاربرد سیستم اطالعات جغرافیايی
در برآورد رواناب به روش  SCSتوسط دروگتون 3و همکاران ( )1992انجام گرفته است.
در اين تحقیق ،بهمنظور مطالعهی هیدروژئومورفولوژيک حوضهی آبريز قرهسو اردبیل با توجه به اجتماعات
بزرگ انسانی و کاربری غالب کشاورزی آن بهعنوان يکی از حوضههای مهم شمال غرب کشور ،با استفاده از مدل
 SCSبه برآورد ويژگیهای هیدرولوژيک حوضهی در سطح واحدهای پاسخ هیدرولوژيک استخراجی ،پرداخته
خواهد شد تا سیمايی از وضعیت رواناب و پتانسیل وجود فرآيند کاوشی آب و آبشستگی در اين واحدها به
دست آيد.
منطقهی موردمطالعه
حوضهی آبخیز قرهسو اردبیل در تقسیمبندیهای کلی هیدرولوژی ايران در محدودهی حوضهی دريای خزر
و در تقسیمات جامع آب کشور زيرحوضهی چهارم از حوضهی اول منطقهی دوم مطالعاتی است که با کد -4
 1-2مشخص گرديده است(گزارش توجیهی سازمان آبخیزداری کشور .)1376 ،حوضهی آبخیز رودخانهی قرهسو
واقع در محدودهی شهرستانهای اردبیل ،نمین و نیر است که جزو مجموعه حوضههای رودخانه ارس است.
شهر اردبیل مرکز استان اردبیل تقريباً در مرکز حوضهی موردمطالعه واقع شده است و مساحت حوضه بالغبر
 655205هکتار است.
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3- Drogton
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شکل  :1موقعیت حوضهی موردمطالعه

مختصات محدودهی جغرافیايی حوضهی موردمطالعه بهصورت زير است(گزارش توجیهی سازمان آبخیزداری
کشور:)1376 ،
طول جغرافیايی از  47درجه و  46دقیقه و  28ثانیه تا  48درجه و  42دقیقه و  11ثانیه.
عرض جغرافیايی از  37درجه و  46دقیقه و  38ثانیه تا  38درجه و  22دقیقه و  52ثانیه.
محدودهی طبیعی حوضه هم بهصورت زير است:
شمال حوضه محدود به زيرحوضهی پارسآباد (مغان) که يکی ديگر از زيرحوضههای حوضهی آبخیز ارس
است .شرق حوضه محدود به رشتهکوههای تالش است .جنوب حوضه به رشتهکوههای بزغوش محدود میشود
که حوضهی آبخیز قرهسو را از حوضهی آبخیز قزلاوزن در داخل استان جدا میکند .غرب حوضه سلسله
کوهستانهای مرتفع سبالن (ساواالن) است که مرتفعترين و پرشیبترين بخش حوضه نیز است.
مواد و روشها
واحدهای پاسخ هیدرولوژيک از تلفیق اليههای سطحی مربوط به پارامترها به دست میآيد .بدين منظور
ابتدا اقدام به جمعآوری اليههای سطحی ،شامل دادههای زير شد و سپس به کالسبندی 4هر يک از اليهها
برای آمادهسازی جهت استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژيک اقدام گرديد:
مدل رقومی ارتفاعی حوضه
برای تحلیلهای توپوگرافی تحقیق از مدل رقومی ارتفاع  ASTERGDEMبا قدرت تفکیک مکانی  30متر
استفاده شده است .شکل  2سطوح ارتفاعی حوضهی آبريز قرهسو را نشان میدهد.
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10
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شکل  :2نقشهی کالسهای ارتفاعی برای استخراج HRUS

الیه خاک حوضه
با توجه به نوع بافت خاک منطقه ،تعداد  3طبقه خاک شناسايی شد که در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  :3نقشهی کالسهای خاک منطقه جهت استخراج HRUS

الیه شیب حوضه
اليهی شیب حوضه از روی نقشهی  DEMحوضه تهیه شد که با توجه به ماهیت دشتی بودن ،مساحت
اعظمی از حوضه در شیب کم واقع شده که در شکل زير نشان داده شده است.
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شکل  :4نقشهی کالسهای شیب حوضه برای استخراج HRUS

کاربری حوضه
 5طبقه کاربری در حوضه وجود دارد که در شکل  5ارائه گرديده است.

شکل  :5نقشهی انواع کالسهای کاربری حوضه برای استخراج HRUS

واحد پاسخ هیدرولوژیک )(HRU
واحد پا سخ هیدرولوژيک بهعنوان يک مفهوم تو سط فلوجل 5در سال  1995مطرح شد( Sanzana et al,

 .)2013: 32اين واحدها ،بخشهايی از حوضههای آبريز هستند که دارای کاربری زمین ،اطالعات خاک و شیب
5- Flugel
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بعد از آماده شدن اليهها و کالسهای هريک از آنها در محیط نرمافزار  Arc Mapو به کمک ابزار مدلساز
 Raster Calculatorاقدام به تلفیق آنها گرديد تا واحدهای پاسخ هیدرولوژيک استخراج گردد .در مرحلهی
بعد با استفاده از مقادير بارش ماهانه ايستگاههای بارانسنجی حوضه ،مقادير متوسط بارش ماهانه برای هر واحد
پاسخ هیدرولوژيک از طريق عملیات درونيابی در محیط نرمافزار  Arc Mapمحاسبه گرديد و با انتقال آن به
رابطهی  ،1ارتفاع رواناب حاصل از بارشها برای هر واحد محاسبه شد تا تحلیلهای بعدی امکانپذير گردد.
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و غیره يک ساناند که از همپو شانی اليههای چند ضلعی 6ايجاد می شوند(فلوجل )32 :1995 ،و اطالعاتی مثل
کاربریهای زمین ،انواع خاک ،زيرحو ضهها و زمین شنا سی را به د ست میدهند .اليههای خطی اعم از عنا صر
طبیعی يا م صنوعی حو ضهی زهک شی میتواند با يک  HRUتلفیق شود(Stolte and ;Sabourin, 1996: 43
 .)Kamp 1997: 198درنتیجه شبکههای هیدرولوژيکی از سطوحی چندضلعی با اشکال نامنظم هندسی شکل
میگیرد که برای نمايش پديدههای "انساااانسااااخت" که حاکی از تأثیرات مهم فرآيندهای هیدرولوژيکی در
حو ضههای آبريز ا ست ،منا سب ا ست( .)Lagacherie, 2010: 1029از طرفی با ارائهی ويژگیهای مختلف يک
واحد ،کاربر میتواند با مطالعهی ويژگی هر واحد با توجه به نوع کاربری ،خاک و ويژگی های توپوگرافی مثل
شیب واحد منا سب هدف خود را انتخاب کند .بهطورکلی واحدهای پا سخ هیدرولوژيک شناختی کلی از يک
ناحیه از حوضاااه را برای کاربر میتواند ارائه دهد .به نظر میآيد در ايران تاکنون تحقیقاتی که در آنها بهطور
مسااتقیم به اسااتخراج و مطالعهی واحدهای پاسااخ هیدرولوژيک پرداخته باشااند ،گزارش نشااده اساات؛ اما در
تحقیقات مختلفی از مدلهايی که ا ساس کار آنها بر اين واحدها ا ستوار ا ست و حو ضه را به واحدهای پا سخ
هیدرولوژيک تقساایمبندی میکنند ،اسااتفاده گرديده اساات که ازجمله اين مدلها میتوان به مدل SWAT
اشااااره نمود؛ مثالً در تحقیقی عارفی اصااال و همکاران ( )1392با اساااتفاده از مدل  SWATبرای حوضاااهی
چهلچای ا ستان گل ستان باهدف تعیین مناطق بحرانی تولید ر سوب ،برای اين حو ضه تعداد  334واحد را از
تلفیق اليههای خاک ،کاربری اراضاای و شاایب به دساات آوردند .همچنین تايببه 7و همکاران ( )2010نیز با
کاربرد مدل  ،SWATحو ضه را به واحدهای پا سخ هیدرولوژيکی تق سیمبندی کرده و به برآورد رواناب سطحی
پرداختند و بیان کردند که تولید رواناب سااطحی بهطور عموم در واحدهايی از حوضااه که دارای خاک رساای
سنگین با ظرفیت نفوذ پايین ،اراضی کشاورزی و شیب بیش از  25درصد هستند ،باال بوده است.
روش SCS
بهمنظور برآورد میزان رواناب ناشی از بارندگیها چه ازنظر حجم رواناب و چه ازنظر شدت جريان در بازههای
زمانی مختلف ،روشهای زيادی وجود دارد .ازجمله روشهای معمول در هیدرولوژی روش سازمان حفاظت
خاک آمريکا ( )SCSاست که به دنبال مطالعات شرمن ( )1949در مورد ارائهی هیدروگراف واحد از رابطهی
بارندگی و رواناب .توسط سازمان مذکور ارائه شده است(محمدی و پناهی .)110 :1385 ،در اين روش ارتفاع
رواناب حاصله از يک بارندگی بهصورت زير محاسبه میشود:
رابطه ()1

(𝑃−0.2𝑆) 2
)𝑆(𝑃+0.8

=R

رابطه ()2

− 254

25400
CN

=S

6- Polygon
7- Tibebe
 -8اين مقدار به میلیمتر است و در صورت محاسبهی آن به سانتیمتر رابطهی  2بهصورت زير خواهد بود:
2540
=S
− 25/4
CN
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 = Rارتفاع رواناب برحسب میلیمتر
 = pارتفاع بارندگی برحسب میلیمتر
 = sعامل نگهداشت رطوبت خاک که مقدار آن برابر است با رابطهی زير:8
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در اين معادله  CNشمارهی منحنی مربوط به مقدار نفوذ آب در حوضه است .مقدار  CNبین صفر و 100
متغیر است .در  CNبرابر صفر ،روانابی از بارندگی حاصل نیامده و در  CNبرابر  100تمامی بارش در سطح
زمین جريان يافته و ارتفاع رواناب برابر ارتفاع بارندگی خواهد بود .اين شاخص به عواملی همچون گروه
هیدرولوژيکی خاک ،پوشش گیاهی ،نوع کاربری و بافت خاک بر اساس راهنمای ارائهشده توسط سازمان حفاظت
خاک آمريکا به دست میآيد که ابتدا بر اساس بافت خاک گروه هیدرولوژيکی خاک تعیین و سپس بر اساس
جدول مربوط با تطبیق نوع کاربری و گروه هیدرولوژيکی ،شمارهی منحنی  CNبه دست میآيد9.
بحث و نتایج
استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژيک حوضهی آبريز قرهسو در قالب ساختار داده رستری انجام شده است.
نتايج تحقیق تعداد  HRU 16را نشان میدهد (شکل  .)6بهطوریکه تنوع بیشتر  HRUدر نیمهی شمالی و
غربی حوضهی آبريز ديده میشود که علت آن تنوع شیب و کاربری اراضی در اين بخش حوضه است.

شکل  :6واحدهای پاسخ هیدرولوژی حوضه

 -9برای د ستر سی به جداول مذکور مراجعه شود به کتاب ا صول هیدرولوژی کاربردی نو شتهی امین علیزاده چاپ سی و سوم 1390 ،صفحه
.525-526
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ويژگیهای واحدهای پاسخ هیدرولوزيک در جدول  1ارائه شده است .اين ويژگیهای شامل ارتفاع ،شیب،
بافت خاک و مساحت هر  HRUاست.
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جدول  :1اطالعات هر یک از کالسهای واحدهای پاسخ هیدرولوژیک
کالس
ارتفاعی

کالس
شیب

بافت خاک

کاربری

درصد
مساحت

مساحت
(هکتار)

2230-950

20-0

لومی ،لومی رسی

بیشه زار فقیر

1/71

116589600

کد
HRU
1111

2230-950

20-0

شنی و لومی ،شنی رسی

بیشه زار فقیر

1/87

127274400

1113

2230-950

20-0

لومی ،لومی رسی

مرتع فقیر

13/94

946731600

1121

2230-950

20-0

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

6/06

411919200

1122

2230-950

20-0

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

5/21

354358800

1125

2230-950

20-0

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

0/84

57322800

1126

2230-950

20-0

لومی ،لومی رسی

مزارع شخصی

55/99

3801610800

1131

2230-950

20-0

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مزارع شخصی

5/29

359798400

1132

3500-2230

20-0

شنی و لومی ،شنی رسی

بیشه زار فقیر

0/18

12592800

1213

3500-2230

20-0

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

0/22

15195600

1223

3500-2230

20-0

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

4/27

290127600

1224

4782-3500

20-0

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

2/49

169480800

1323

3500-2230

40-20

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

0/04

2808000

2123

3500-2230

40-20

شنی و لومی ،شنی رسی

بیشه زار فقیر

0/11

8024400

2213

3500-2230

40-20

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

1/63

110750400

2223

4782-3500

40-20

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

0/06

4377600

3323

با استخراج واحدهای پاسخ هیدرولوژيک بهعنوان پايهی واحد مطالعاتی ،در مرحلهی بعد برای استفاده از
روش  ،SCSاز روی انواع بافت خاک حوضه ،ابتدا اقدام به تعیین گروههای هیدرولوژيک حوضه گرديد که در
شکل  7نشان داده شده است.
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شکل  :7نقشهی گروههای هیدرولوژی خاک حوضه
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بعد از تعیین گروههای هیدرولوژيک خاک حوضه ،با انطباق گروه هیدرولوژيک و کاربری و با لحاظ کردن
شرايط رطوبت اولیهی خاک در حالت متوسط (حالت دوم) 10منحنی  CNحوضه برای واحدهای پاسخ
هیدرولوژيک استخراج و سپس نقشه آن ترسیم گرديد (شکل .)8

شکل  :8نقشهی منحنی  CNواحدهای پاسخ هیدرولوژیک حوضه
جدول  :3منحنی  CNبا توجه به نوع کاربری و گروه هیدرولوژیکی خاک هر HRU

77
66
81
88
88
88
82
86
66
86
89
86
86
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86
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1111
1113
1121
1122
1125
1126
1131
1132
1213
1223
1224
1323
2123
2213
2223
3323

 -10در اين روش شمارهی منحنی ( ،)CNتغییرات ضريب نگهدا شت رطوبت ( )Sدر رابطه با و ضعیت رطوبت اولیه خاک ،برر سی شده و سه
حالت مختلف در نظر گرفته شده ا ست .در حالت اول خاک ،رطوبت کم و در حالت دوم ،رطوبت متو سط و در حالت سوم ،خاک تقريباً ا شباع
است که وضعیت وقوع يا عدم وقوع بارندگی قبل از بارش موردنظر را که برای محاسبه در نظر گرفته شده استف بیان میکند که در محاسبهی
شمارهی منحنی بايد اين حاالت در نظر گرفته شود و مقدار آن ت صحیح گردد .برای اطالعات بیشتر و جدول مقادير ت صحیح ،رجوع شود به
کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی نوشتهی امین علیزاده چاپ سی و سوم صفحهی .526
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گروه هیدرولوژيک خاک

کاربری
بیشه زار فقیر
بیشه زار فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر
مزارع شخصی
مزارع شخصی
بیشه زار فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر
بیشه زار فقیر
مرتع فقیر
مرتع فقیر

کد HRU
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نقشهی  CNدرواقع میزان نفوذپذيری خاک حوضه را نشان میدهد .چنانچه مشاهده میشود بیشترين
مقدار  CNدر بخش جنوب شرقی حوضه است که مختص واحد پاسخ هیدرولوژيکی با کد  1224به میزان 89
است که نشاندهندهی تولید بیشترين رواناب در بین واحدهای پاسخ هیدرولوژيک است که دارای گروه
هیدرولوژيکی ( Dبا بافت رس ،خاکهای شور و سنگ) و کاربری مرتع فقیر است و در ديگر واحدها با مقادير
 CNباال تأثیر گروه هیدرولوژيکی خاک کامالً مشهود است؛ بهطوریکه اين واحدها دارای گروه هیدرولوژيکی
خاک  Dمیباشند که شامل بافت ريز و باقابلیت نفوذ خیلی کم مشخص میشوند .در مقابل ،گروه هیدرولوژيکی
 Bو کاربری بیشهزار (جنگلی) ،باعث شده تا کمترين میزان  CNبه دست آيد که در شرق حوضه در دامنههای
کوه سبالن قرار گرفته است که پوشش سنگی اين ناحیه هم در اين مورد تأثیرگذار بوده است .همچنین میزان
متوسط  CNدر مرکز حوضه که ماهیت دشتی دارد ،به دست آمده است که بیشتر با کاربری زراعت شخصی
نمايان است و میزان نفوذپذيری اين بخش نسبت به بخشهای ديگر حوضه در مقدار متوسطی قرار دارد .گفتنی
است که اين میزان  CNکه برابر با  82است بهتنهايی بخش وسیعی از حوضه را در برمیگیرد.
بعد از تهیهی نقشهی  CNدر اين مرحله ،از طريق رابطه شمارهی  2و مقادير  CNبهدستآمده برای هر
واحد پاسخ هیدرولوژيک (جدول  ،)3مقدار توان نگهداشت رطوبت خاک ( ،)Sبرای هر واحد محاسبه گرديد11
(جدول .)4
بعد از تعیین مقادير  CNو  ،Sبرای محاسبهی میزان رواناب تولیدی در حوضه طبق رابطهی  ،1مقادير
متوسط ماهیانه بارش ايستگاههای بارانسنجی هیدرومتری حوضه برای هر واحد پاسخ هیدرولوژيک از طريق
عملیات درونيابی در محیط نرمافزار  Arc Mapمحاسبه گرديد و با انتقال آن به رابطه  ،1ارتفاع رواناب حاصل
از بارشها برای هر واحد محاسبه شد که در شکل  9نشان داده شده است و اطالعات تکمیلی آن در جدول 4
آورده شده است.

− 25/4

CN

=S
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 -11اين مقدار به میلیمتر است و در صورت محاسبهی آن به سانتیمتر رابطهی  1-4بهصورت زير خواهد بود:
2540
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شکل  :9نقشهی مقادیر رواناب بهدستآمده از روش SCS

جدول  :4اطالعات پارامترهای روش  SCSو واحدهای پاسخ هیدرولوژیک
R
)(mm

S
)(mm

CN

بافت خاک

کاربری

کد HRU

خیلی کم

0/9

75/87

77

لومی ،لومی رسی

بیشه زار فقیر

1111

خیلی کم

0/06

130/84

66

شنی و لومی ،شنی رسی

بیشه زار فقیر

1113

خیلی کم

1/74

59/58

81

لومی ،لومی رسی

مرتع فقیر

1121

کم

4/56

34/63

88

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

1122

زياد

5/51

34/63

88

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

1125

خیلی زياد

8/01

34/63

88

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

1126

کم

2/7

55/75

82

لومی ،لومی رسی

مزارع شخصی

1131

کم

4/16

41/34

86

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مزارع شخصی

1132

خیلی کم

0/26

130/84

66

شنی و لومی ،شنی رسی

بیشه زار فقیر

1213

خیلی زياد

10/31

41/34

86

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

1223

زياد

7/71

31/39

89

رس ،خاک شور ،سنگ ،جاده آسفالت

مرتع فقیر

1224

خیلی زياد

8/42

41/34

86

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

1323

زياد

7/43

41/34

86

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

2123

خیلی کم

0/63

130/84

66

شنی و لومی ،شنی رسی

بیشه زار فقیر

2213

خیلی زياد

10/76

41/34

86

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

2223

خیلی زياد

8/94

41/34

86

شنی و لومی ،شنی رسی

مرتع فقیر

3323
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با توجه به نقشهی پتانسیل تولید رواناب (شکل  )9و جدول  4بیشترين رواناب محاسبهشده با روش SCS

مربوط به واحدهای پاسخ هیدرولوژيکی با کاربری مرتعی و بافت شنی و شنی رسی است که به دلیل بافت
ريزدانه ،عمالً میزان نفوذ خیلی کم و مقادير نگهداشت رطوبت ( )Sکمتری را نیز به خود اختصاص داده است.
در مقابل ،کمترين مقدار رواناب مربوط به کاربریهای جنگلی است؛ اما بافت خاک آن همانند بافت واحدهايی
است که بیشترين تولید رواناب را داشتهاند؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت که در اين حوضه ،عامل کاربری يا
همان پوشش زمین نسبت به نوع خاک ،تأثیر بیشتری در تولید رواناب داشته است؛ يعنی کاربریهای جنگلی
با دارا بودن پوشش گیاهی مناسب ،تأثیر مثبتی در میزان نفوذ آب به خاک داشته و باعث کاهش میزان تولید
رواناب در حوضه گرديده است؛ بهطوریکه بیشترين میزان نفوذ آب به خاک نیز مربوط به واحدهای پاسخ
هیدرولوژيکی با همین کاربری بوده است.
با توجه به اينکه فرآيندهای فرسايش آبی در مناطقی که با تولید رواناب زياد همراه است ،زياد به چشم
میخورند میتوان از میزان رواناب محاسبهشده با روش  SCSپراکندگی اين فرآيندها را در بخشهای مختلف
حوضه در قالب واحدهای پاسخ هیدرولوژيک تشريح کرد که در جدول فوق نیز آورده شده است .شکل زير
نمونهای از فرسايش کاوشی آب را در واحد پاسخ هیدرولوژی با کد  2223واقع در کوههای اطراف روستای
سِیِدلر دهستان سردابه که بیشترين تولید رواناب در حوضه را دارد ،نشان میدهد.

شکل  :10تصویری از عمل آبشستگی در حوضهی قرهسو
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واحد مطالعاتی تحقیق بهخصوص در مطالعات رواناب و رسوب تأثیر بهسزايی در نتايج تحقیق خواهد داشت.
در بین محققین ژئومورفولوژی و ساير محققین علوم زمین حوضهی آبريز بهعنوان اصلیترين واحد مطالعاتی
شناخته میشود که واحد مطالعاتی طبیعی و مناسب به نظر میرسد؛ اما در مطالعات رواناب و رسوب نیاز است
داخل حوضهی آبريز نیز به واحدهای فرعی مشخص و همگنی تقسیم گردد تا در هر واحد شرايط عوامل اثرگذار
بر فرسايش يا میزان رواناب موردبررسی قرار گیرد .به نظر میرسد حوضهی آبريز فرعی برای اين منظور مناسب
نباشد؛ زيرا در حوضهی آبريز فرعی ممکن است شرايط شیب ،لیتولوژی ،پوشش گیاهی و  ...همگنی وجود
نداشته باشد ،به همین علت نتايج واقعی از شرايط تولید رسوب و رواناب به دست نیايد .در اين تحقیق ،واحدهای
پاسخ هیدرولوژيک ( )HRUبهعنوان کوچکترين واحد مطالعاتی ،معرفی گرديده و برای برآورد نقشهی پتانسیل
تولید رواناب بهکار گرفته شد .در اين تحقیق ،واحد پاسخ هیدرولوژيک پهنهای است که ازنظر شرايط توپوگرافی
بخصوص شیب زمین ،نوع و میزان پوشش گیاهی و نوع خاک همگن بوده و بنابراين دارای رفتار مشابه در فرآيند
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تولید رواناب است .بدين منظور واحدهای پاسخ هیدرولوژيک برای حوضهی آبريز قرهسو استخراج گرديد .نتايج
تحقیق نشان میدهد که تعداد  16واحد پاسخ هیدرولوژيک برای حوضهی آبريز قرهسو استخراج شده است که
هر واحد دارای شرايط همگن ژئومورفولوژی ،توپوگرافی و پوشش گیاهی است؛ و هشت واحد پاسخ هیدرولوژيک
به دلیل پتانسیل زياد و خیلی زياد تولید رواناب ،دارای فرآيندهای غالب کاوشی آب و پديدهی آبشستگی
تشخیص داده شد که در اين بین ،نوع کاربری زمین نقش بهسزايی دارد .نتايج نشان میدهد که پراکنش
واحدهای پاسخ هیدرولوژيک با کمترين میزان تولید رواناب در شرق و غرب حوضه است که در غرب حوضه
شامل جنگلهای نواحی عنبران در مرز کشور جمهوری آذربايجان با استان و در شرق حوضه نیز شامل دامنههای
سرسبز سبالن است که به دلیل برخورداری از رودهای دائمی پوشش گیاهی نسبتاً مناسبی دارد .از طرفی
واحدهايی که بیشترين پتانسیل تولید رواناب را به خود اختصاص دادهاند ،نیز در دامنههای سبالن با پوشش
گیاهی ضعیف (مرتع فقیر) ،تظاهر میيابند که پوشش گیاهی تنک باعث کم شدن میزان نفوذ بارش در زمین
شده و شیب زياد نیز باعث تقويت اين حالت گرديده است و در کل تأثیر پوشش گیاهی در میزان رواناب حاصل
از بارش بهخوبی ديده میشود.
همچنین تحلیل يافتههای تحقیق مؤيد اين موضوع است که استخراج و استفاده از واحدهای پاسخ
هیدرولوژی بهعنوان واحدهای کاری بهخوبی میتواند رابطهی بین فرم و فرآيندهای ژئومورفولوژيکی را نشان
دهد و جايگزينی مناسب برای زيرحوضهها در مطالعات ژئومورفولوژی باشد و بهخوبی میتواند نشاندهندهی
ويژگیهای هیدروژئومورفولوژيکی حوضههای آبريز باشد .همچنین باقابلیت بسط و گسترشی که دارد حتی
میتوان تأثیر ساير فرآيندهای تغییر شکلدهندهی لندفرمها ازجمله حرکات زمین ساختی و غیره را نیز با
استفاده از آنها مطالعه نمود؛ بنابراين بهتر است بهعنوان رويکردی جديد بهعنوان کوچکترين واحد مطالعاتی
در مطالعات ژئومورفولوژيکی مورداستفاده قرار گیرد.
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