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بـدین    .ره استفاده شده اسـت ز روش رگرسیون چند متغیا ،لتیان جاجرود در باالدست سد يدر این تحقیق با هدف برآورد میزان رسوب دهی رودخانه 

دبـی سـیالب و سـپس     يمعادلـه  ،با ورود این فاکتورها بـه مـدل رگرسـیونی    ر در تولید سیالب،منظور ضمن شناسایی مهمترین عوامل فیزیوگرافی مؤثّ

براي هاي سیالبی  حداکثر دبی هاآن رسی این معادالت و قرار دادن پارامترهاي مورد نظر در با برّ .دست آمدهب هر زیرحوضه رسوب براي -هاي دبی معادله

هاي  همچنین براي دوره. بینی دبی سیالبی و بار رسوبی حمل شده ارائه گردیدهاي مناسبی براي پیشو با کمک این معادالت راه حلمحاسبه  ها زیرحوضه

دلیـل  بـه  آهـار  يزیرحوضهدست آمده نشان داد که نتایج به .دست آمدهبار رسوبی حمل شده باکثر دبی حد) ند و افجهامامه، ک(ها  درازمدت زیرحوضه

ها نیاز کمتـري  نسبت به سایر زیر حوضه شیب مالیم وتراکم پایین کمترین توان تولید رسوب را داشته و ،کشیدگی زیاد ترین زمان تمرکز، طوالنی داشتن

تن  7853آن به  يباشد که مقدار رسوب تولید شدهمی امامه يزیرحوضههمچنین بیشترین توان تولید رسوب مربوط به . ت خاک را داردات حفاظبه عملی

  .باشدپائین و تراکم باالي آن  می ، زمان تمرکزو طول حوضهشیب ، ر بر این امرثّمؤ از جمله عوامل. رسدروز می در

  رهلتیان، رگرسیون چند متغی سد ،جاجرود يرودخانه ،تولید رسوب  

  

  

-تالیاي از عوامل طبیعی و فع تأثیر مجموعه يفرسایش نتیجهفرآیند   

یـک یـا    ،هـر منطقـه   باشد که بر حسب شرایط خاص می انسانی هاي

شناخت این عوامـل   .کنند چندین عامل به عنوان عوامل اصلی عمل می

. داردریـزي و کنتـرل فرسـایش     برنامـه  ،در اعمال مدیریت یمهم تأثیر

هـا،  ها ، گسترش شهرها و احداث بزرگراهامروزه با از بین رفتن جنگل

. صین قرار گرفته اسـت ه متخصمورد توج ،فرسایش خاک و رسوبدهی

هاي آبی است یا اینکه طرح  آبریزي که داراي سازه يژه در حوضهویبه

باشد، ضرورت دارد قبـل از احـداث    ها مورد نظر می احداث این سازه

رسوبدهی میزان شناسی،  ی مطالعات دقیقی از نظر رسوبیها چنین سازه

تا با ضریب اطمینان بیشتري  سازندها و آبخیزداري منطقه صورت گیرد

  .گردد  ها ها بر روي رودخانه گونه سازهت اینمبادرت به ساخ

مـورد   1346آغـاز شـد و در سـال     1342لتیـان در سـال    سد احداث 

این سـد جهـت    ).1354گزارش وزارت نیرو ( برداري قرار گرفت بهره

 يتأمین قسـمتی از آب شـرب شـهر تهـران و آب کشـاورزي منطقـه      

لتیـان احـداث    هاي جاجرود و لوارک در محـلّ  ورامین روي رودخانه

ـ   تـر و فشـرده   مطالعات دقیقبه همین دلیل  .شده است يهتـري در کلی 

بـه  . شناسـی بایـد انجـام گیـرد     ویژه مسائل رسوببه مرتبط هاي  زمینه

هـاي   رسـوبات در پشـت دریچـه    يخصوص در شرایط کنونی مسـأله 

ـ    لتیـان  تحتانی سد نمـودي   آن يسـاله  110ه بـه عمـر مفیـد    بـا توج

  .هشداردهنده دارد

-فزاینده هاي اخیر و رشده به کاهش بارندگی در سالبا توجاز سویی  

سـد کـه    يحمل رسوبات به دریاچه همچنینشهر تهران و جمیعت ي

میـزان حمـل    يمطالعـه  شـود،   آن مـی  يت ذخیـره سبب کاهش ظرفی

رسوب به داخل سد لتیان از اهمی1تصویر (تی برخوردار است خاص.(  

  

    22ات جغرافیایی به  مختص ،لتیان تا سد  جاجرودآبریز   يحوضه 
 عـرض     5  � 36تـا     45 � 35 شـمالی و  ولطـ    51 � 51 تا  51 �

 این حوضه از سمت شـمال و . ددارمربع وسعت  کیلومتر  710 ،شرقی

آبریـز   ياز سمت شمال شرق به حوضه ،کرج آبریز يغرب به حوضه

 جنـوب ایـوانکی و از سـمت    آبریز  يجنوب به حوضه سمتاز  ،الر

   .)2 تصویر( دگردسولقان محدود می يغرب به حوضه
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