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 دهيچك
از   باد ياآب آن ذرات خاك توسط عاملشود و به موجب  خاك ميهدررفت موجب ست كهايفرسايش پديدهاز آنجا كه 

به حفاظت خاك مبادرت فرسايش با  مبارزه ي كه برا ضرورت داردنيبنابرا .گردندمي منتقل گريد مكان جدا شده و به بستر خود
مختلف مورد هاي موجود در مناطق  با ساير مدلدبايكه  اندشدههايي براي تخمين ميزان فرسايش ابداع  در حال حاضر مدل.ودنم

رفولوژي در يكي از و ژئومعواملثير أ با تEPM و PSIAC هاي در اين تحقيق به ارزيابي مدلبنابراين. بررسي قرار گيرند
هاي مورد  بدين صورت كه در ابتدا با استفاده از اطالعات موجود و تهيه نقشه.ك پرداخته شدنمرود به نام دههاي حبلههضزيرحو

 . قرار گرفتيمورد بررسمورد مطالعه  در منطقه ها عوامل موجود در مدل،هاهضهاي هيدرولوژي و زيرحونياز در حد واحد
رفولوژي و و در مقابل با تهيه نقشه ژئوماما ،ه نشد استفادMPSIACسپس با توجه به كمبود آمار و اطالعات موجود از روش 

نتايج حاصل از تخمين ميزان رسوب با استفاده از .  شدبهره گرفته PSIACرفولوژي براي تكميل مدل وژئومهاي تعيين رخساره
  نزديكا حدودي داراي نتايجي تEPMرفولوژي و و ژئومعواملثير أ با تPSIAC كه دو مدل دارد از اين تيكا حادشدهيهاي مدل

رفولوژي براي تخمين و ژئومعواملثير أ با تPSIAC، مدل PSIAC با توجه به جامع و كامل بودن مدل نيبنابرا. باشندبه هم مي
       .شودميزان رسوبدهي توصيه مي

 
 .PSIAC ،EPM، يعوامل ژئومرفولوژ، هاي هيدرولوژي فرسايش، واحد: كليدييهاواژه

 
 مقدمه

 متقابل مجموعه عواملي اسـت      يهاثيرأخاك، حاصل ت  
ك، جـنس سـنگ     يـ ولوژيعوامـل ب  ( كه به صورت داخلـي    

، موجب  ...)  و ي، انسان يميعوامل اقل ( يو خارج ...) بستر و 
ــ  ــا كــاهش ت ثير يكــديگر در ايجــاد فرســايش أتقويــت ي

اين موضوع در كـشور مـا از ايـن جهـت حـائز              . شوند مي

اراي اقليم  از سطح كشور د   % 90اهميت است كه در حدود      
خشك بـوده و بارنـدگي در ايـن منـاطق از            خشك و نيمه  

در چنـين   . باشـد پراكنش زمـاني مناسـب برخـوردار نمـي        
 ايشزافـ شرايطي نبود يا كمبود پوشش گيـاهي همـراه بـا            

 ميليارد تن خاك    5/2رواناب موجبات از بين رفتن بيش از        
 يتهاو خـسار  ) 1378 ،احمـدي (در سال را فـراهم كـرده        
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 از طريق هدررفت خـاك و انباشـت رسـوبات در            فراواني
ــره  ــدهاي ذخي ــزن س ــستر  مخ ــاني، ب ــاي آبرس اي، كاناله

هـا و سـطح اراضـي كـشاورزي بـه كـشور وارد              رودخانه
 درصــدي ميــزان 450بــه طــور مثــال، افــزايش . شــود مــي

 1378 تـا    1330فرسايش خـاك در كـشور طـي سـالهاي           
ل آن  نشانگر بحراني بودن وضعيت فرسايش و لـزوم كنتـر         

با توجه بـه ضـرورت      ). 1378 ،احمدي( باشددر ايران مي  
 در ابتدا با تخمين ميزان فرسايش يا رسوب         دبايه  ئلاين مس 

انـد را   طقي را كه داراي ببيشترين مقدار بوده      توليدي در منا  
جهت مبارزه بـه اقـدامات      در اولويت گذاشته و در نهايت       

 . قدام نمودو تحت كنترل امؤثر روي عوامل   بررانهيشگيپ
 

 قينه تحقيشيپ
 پيشين در اين زمينه بيانگر اينست كه مدل يهاهمطالع

1PSIAC 1352 بار در حوزه آبخيز سد دز در سال ناولي 
 خوب پس با توجه به نتايج نسبتاًس. استفاده شده است

هاي تجربي در حاصل از اجراي آن در مقايسه با ساير مدل
دوخواهران، كهير، : نندخيز كشور مابهاي آحوزهبرخي از 

رود، مارون، هليل رود، دز، سراوان، زيردان و اوزون زاينده
قرار گرفته و در حال حاضر در دره مورد استفاده 

جامع كشور براي بررسي فرسايش خاك و توليد هاي  طرح
 ). 1375 ،رفاهي( رودرسوب بكار مي

دهي با مـدل    در ارزيابي مقدار رسوب   ) 1371( جالليان
PSIAC در حــوزه آبخيــز شــمال كــارون بــه ايــن نتيجــه 
 داراي همبـستگي خـوبي بـا        PSIACاست كه مدل     رسيده

. سنجي بوده اسـت   مقدار رسوب حاصل از ايستگاه رسوب     
، در پژوهشي در زيرحوضه اوزون      )1372( باقرزاده كريمي 

اوزن به اين نتيجه رسيده است كـه        دره از حوزه آبخيز قزل    

                                                 
1 - Pacific Southwest Inter- Agency Committee 

گيري شـده مطابقـت خـوبي       ندازه با مقادير ا   PSIACمدل  
 را مناسب براي سـاير      EPM2همچنين مدل    داشته است و  

) 1372( صـادقي . اطق مشابه منطقه تحقيق دانسته اسـت      نم
نيز با پژوهشي در زيرحوضه اوزون دره براي تعيين ميـزان   

، PSIAC  ،EPMهاي  فرسايش و رسوب با استفاده از مدل      
ين نتيجه رسيده اسـت      به ا  4 و كرك باي   3داگالسف فورنيه 

 ها بوده و همچنين مدل     بهتر از ساير مدل    PSIACكه مدل   
EPM        اسدي.  نيز از دقت قابل قبولي برخوردار بوده است 

گيـري از    بـا بهـره    PSIACدر بررسي كاربرد مدل     ) 1374(
رفولوژي به اين نتيجه رسيده اسـت كـه         و ژئوم روش كيفي 

 ريتفـس  بـا    تـوان در مناطق داراي آمار رسوب محدود، مـي       
هاي هوايي و انجام مطالعات صحرايي با اسـتفاده از          عكس

رفولوژي، با تغيير ضرايب مدل با توجـه      و ژئوم روش كيفي 
 كوپـايي مـسلمي . به شرايط منطقه از مـدل اسـتفاده نمـود         

ــه ايــن نتيجــه رســيده اســت كــه انجــام روش  ) 1376( ب
آمـار  از  رفولوژي در يك يا چنـد حـوزه آبخيـز كـه             وژئوم

و كافي برخوردار بوده و به صورت كمي درآيـد و           صحيح  
آيد، كارا بـوده و     اي مقايسه بعمل  با مقادير رسوب مشاهده   

 يهـا همطالع عنوان يك روش ساده و فراگير در      تواند به مي
 احمـدي . فرسايش و رسـوب مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد           

بـه ايـن   PSIAC  وEPMهـاي  براي اجراي مـدل ) 1378(
 حوزه آبخيز بـه واحـد،        بايد  در ابتدا  نتيجه رسيده است كه   

 هـا و عوامل مدل  شود  تيپ، رخساره و واحد كاري تقسيم       
 يك حوزه آبخيز ارزيـابي      هاي هيدرولوژي  در زيرحوزه  را

ــايش و  ــزان فرس ــود و مي ــايش  نم ــريب فرس ــذيري ض پ
زه آبخيز را محاسبه نمود تا دقت و        ها و كل حو   زيرحوضه

   .ديبدست آاي تجربي هاطمينان كار در استفاده از مدل

                                                 
2 - Erosion Potential Method 
3- Fournier  
4- Kirkby  
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 ها مواد و روش
 قيمنطقه مورد تحق

هاي حوزه آبخيز حوزهنمك يكي از زيرحوزه آبخيز ده
در  نمكو در شمال روستاي ده) 1شكل( حبله رود بوده
 و ي طول شرق52ْ  48ََ   تا52ْ  42َ  36 ًييايمحدوده جغراف

و  شده واقع ي عرض شمال35ْ ْ 32 َ 33 ً تا35ْ  15 َ 13ً
، 2 شكل( است كيلومترمربع 25/243داراي سطحي معادل 

 مربوط به منطقه يهاي اعظم بارندگقسمت .)1 جدول
 زي پائليغرب از اواسمت  كه از ستياترانهي مديهاانيجر

 هيناح. دهندي قرار مريثأتا اواسط بهار منطقه را تحت ت
 ي جنوبارتفاعاتباالدست حوزه به علت قرار گرفتن در 

 قسمت يبوده ول خشكاقليم نيمه يداراركزي م البرز
 يريكو ي آب و هوا،ريمجاورت كوبه علت  حوزه يجنوب

ائوسن با دوره سنگهاي . گذاردي اثر مآن ي بر روزين
 قديميترين ، اين زوندر وسيع خود گسترش نسبتاً

البته به طرف شرق و . دهندهاي منطقه را تشكيل مي نهشته
 35ْ  30 َ عرض جغرافيايي بخصوص باالي، و شمالبغر

فراوان  به طور يبه صورت برونزدگتر هاي قديميسنگ
 در منطقه مورد مطالعه بدليل گسترش نهايتاً. شوديده ميد

هاي  از نهشتهيرايش تر دورههايو حاكميت سنگ
شامل سمنان و (تر كه در فواصل يخبندان زياد قديمي

. شوده نميند، اثري ديداشدهرخنمون ) جنوب فيروزكوه
به اين جهت تنوع ليتولوژيكي زيادي در آن وجود ندارد و 

هاي آواري، آذرآواري و تبخيري و به مقدار  سنگمجموعاً
سازندهاي  ( ميوسن-كم آذرين مربوط به زمان اليگوسن

گسترش بسيار ) قرمز زيرين، قم و بخصوص قرمز بااليي
كي واحد رفولوژيواز نظر ژئوم. وسيعي در اين ناحيه دارند

هاي سر پوشيده با تيپ زمينهاي مسطح و دشتدشت
كوهي همراه با فرسايش بيشترين سطح را معادل ميان

 .)3شكل( دهند به خود اختصاص مي)77/59%(

 

 
 نمك آبخيز دهحوزهموقعيت جغرافيايي  -1شكل
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 نمكده آبخيز حوزهدر  مورد مطالعه يهارحوضهيك از زيهر موقعيت جغرافيايي  -2 شكل

 

 
 نمك آبخيز دهحوزه يرفولوژو نقشه ژئوم-3شكل
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 هاي هيدرولوژيكها و واحد مساحت زيرحوزه-1 جدول
ها نام زيرحوزه

و واحدهاي 
 هيدرولوژيك

واحد 
هيدرولوژيك 

 رامه

واحد 
هيدرولوژيك 

 قاليباف

واحد داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زيرحوزه 
 رامه

زيرحوزه 
 خوشابرود

 نمكدشت ده
مستقل واحد غير(

 )هيدرولوژيك

حوزه 
 آبخيز

 نمكده

مساحت 
 )كيلومتر مربع(

19/133 25/35 13/15 57/183 97/31 71/27 25/243 

 

 قيمواد تحق
در انجام اين تحقيق از مواد زير با توجه به موضوع، 

 :هاي بكار رفته استفاده شده استماهيت تحقيق و روش
سي، هاي هواشناآمار و اطالعات موجود شامل داده -

 يطرح مل(  موجود پيشينيهاها و گزارشاطالعات، نقشه
، از منطقه مورد مطالعه در ارتباط با موضوع تحقيق )بله رودح

ها و اطالعات مربوط به سازمان هواشناسي، مشتمل بر داده
اي و شركت تماب، وزارت جهاد سازمان آب منطقه

 ها، مراتع و آبخيزداري كشوركشاورزي و سازمان جنگل
 .آوري گرديدمعج

 سازمان 1:50000هاي توپوگرافي با مقياس نقشه -
 .جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران

 شركت ملي 1:100000شناسي با مقياس نقشه زمين -
 .نفت ايران

بازديدهاي صحرايي جهت انجام تحقيق مورد  -
 .مطالعه و تكميل نواقص اطالعاتي كه مورد نياز هستند

 
 قيروش تحق

 :نمك در حوزه آبخيز دهPSIAC مل مدلبررسي عوا

 Pacificشركتتوسط  1968ن روش در سال يا

South-west.inter-Agency Committeeده ي ارائه گرد
 عامل جهت محاسبه و برآورد 9ن روش يدر ا. است
 .)1378 ،احمدي( ش در نظر گرفته شده استيفرسا

با استفاده از نقشه : (Y1) شناسي سطحي عامل زمين-1
 و نوع )راني نفت ايه شده در شركت مليته( شناسيمينز

ها و درصد هضها و زيرحوواحدهاي موجود در سازند
شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز عامل سطح ا
 ). 2 جدول(شناسي مشخص شد زمين
هاي با استفاده از نقشه گروه: (Y2)  عامل خاك-2

 كه براي )ودربلهح يه شده در طرح مليته( بزرگ خاك
سطح  ها تهيه شده و درصدهضها و زيرحوواحديك از  هر
شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز عامل خاك ا

 ). 2 جدول( مشخص شد
هاي هواشناسي با استفاده از داده: (Y3) هوا  عامل آب و-3

سازمان ( هض و خارج حو)شركت تماب( هاي داخلايستگاه
، )DEM1(  رقومي ارتفاعمدلو استفاده از  )يهواشناس

دما تهيه شد و همچنين با استفاده از باران و همهاي هم نقشه
ها هضها و زيرحوواحدهاي هيدرومتري براي هريك از داده

يك از آنها و جدول تعيين  شغال هرسطح ا تهيه شده و درصد
 ).2 جدول( هوا مشخص شد امتياز عامل آب و

هــاي فاده از دادهبــا اســت : (Y4)  عامــل روانــاب -4
 هاي بزرگ خاك و فيزيـوگرافي حـوزه       ، گروه هيدرومتري

هـا تهيـه شـده و       هـا و زيرحـوزه    واحـد هريك از    برايكه  
شغال هريك از آنها و جـدول تعيـين امتيـاز           سطح ا  درصد

     .)2 جدول( عامل رواناب مشخص شد

                                                 
1 - Digital Elevation Model (DEM) 
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هـاي  با استفاده از نقشه   : (Y5)  عامل پستي و بلندي    -5
ــشــيب و هي ــه تري سومپ ــراي هريــك ازك ــا و  واحــدب ه
شغال هريك از آنهـا     سطح ا  ها تهيه شده و درصد    زيرحوزه

 و جدول تعيين امتياز، عامل پستي و بلندي مـشخص شـد           
  ).2جدول(

 يهـا با اسـتفاده از نقـشه     : (Y6)  عامل پوشش زمين   -6
 )رودبلـه ح يه شده در طرح مل    يته(تراكم و پوشش گياهي     

هـا تهيـه شـده و       هـا و زيرحـوزه     واحد يك از  براي هر كه  
يك از آنها و جدول تعيـين امتيـاز،       شغال هر سطح ا  درصد

   ).2 جدول( عامل پوشش زمين مشخص شد

با استفاده از نقشه    : (Y7)  عامل نحوه كاربري اراضي    -7
ه شـده در  يـ ته( تراكم و پوشش گياهي و كـاربري اراضـي    

واحــدها و بــراي هريــك از كــه   )رودبلــهح يطــرح ملــ
يك از آنها    شغال هر سطح ا  ها تهيه شده و درصد    رحوزهزي

 اراضي مشخص   كاربريو جدول تعيين امتياز، عامل نحوه       
 ). 2 جدول( شد

 عامل وضعيت فعلـي فرسـايش در سـطح حـوزه             - 8
  فرسايش كماهاي انواع و تر   با استفاده از نقشه   : (Y8) آبخيز

و  هازيرحوزهواحدها و   هريك از    براي،  )1BLM( جدول و
جدول تعيـين امتيـاز،      شغال هريك از آنها و    سطح ا  درصد

سـطح حـوزه آبخيـز       عامل وضـعيت فعلـي فرسـايش در       
 ).2 جدول( مشخص شد

بــا : (Y9) اي و انتقــال رســوب فرســايش رودخانــه-9
هـاي   اسـتفاده از نقـشه     استفاده از بازديـدهاي صـحرايي و      

ــر  ــواع و ت ــايش كماان ــراي فرس ــك از ب ــدها وهري   واح
يك از آنها    شغال هر سطح ا  تهيه شده و درصد   ها  زيرحوزه

و انتقـال    ايو جدول تعيين امتياز، عامل فرسايش رودخانه      
 ). 2 جدول(  مشخص شدرسوب

                                                 
1 -Bureau of Land Management 

  نمك در حوزه آبخيز دهEPMبررسي عوامل مدل 
ش ي شدت فرساي بررسيار ب1952ن مدل در سال يا

 Jaroslavسسهؤ سابق، در ميوگسالويخاك در كشور 

cerni ك روش به نام ياستفاده قرار گرفته و موجب  مورد
(M.Q.C.E2)1378 ،احمدي( دي گرد.( 

 خاك به فرسايش  عامل ضريب حساسيت سنگ و-1
(Ÿ) :شناسي و نوعهاي زمينبراي تعيين اين عامل از نقشه 
شناسي استفاده زندهاي منطقه و همچنين از نقشه خاكسا
 درصد سطح از مدل وين امتييت از جدول تعيدر نها  وشد

جهت (ها رحوضهيك از آنها در واحدها و زي هرياشغال
  .)3 جدول(  شديريگبهره) ي سطحين وزنيانگين مييتع

براي تعيين : (Xa)  عامل ضريب استفاده از اراضي-2
و نقشه و پوشش گياهي هاي تراكم اين عامل از نقشه

ن ييت از جدول تعيدر نها و كاربري اراضي استفاده شد
ك از آنها در ي  هري مدل و درصد سطح اشغالازيامت

 ين وزنيانگين مييجهت تع(ها رحوضهيواحدها و ز
 ).3 جدول(  شديريگبهره) يسطح
براي تعيين اين : (Y)  عامل ضريب فرسايش ويژه-3 

در  استفاده شد ونقشه تراكم و انواع فرسايش از عامل 
 ياز مدل و درصد سطح اشغالين امتييت از جدول تعينها
ن ييجهت تع(ها رحوضهيك از آنها در واحدها و زي هر
 ).3 جدول(  شديريگبهره) ي سطحين وزنيانگيم

از براي تعيين اين عامل : (I)  عامل شيب متوسط-4
از ين امتييت از جدول تعيدر نها استفاده شد ونقشه شيب 

ك از آنها در واحدها و ي  هريمدل و درصد سطح اشغال
) ي سطحين وزنيانگين مييجهت تع(ها رحوضهيز

 ).3 جدول(  شديريگ بهره

                                                 
2 - Method of quantitative classification of erosion 
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آوردن عوامل فوق، ضريب شدت فرسايش با بدست
)Z (سپس با تعيين ميانگين دماي ساالنه به . آيدميبدست

و متوسط ) T( ، ضريب درجه دما)t(گراد درجه سانتي
 ).3 جدول( آيدميبدست) H(متربارندگي ساليانه به ميلي

 

 نمكحوزه آبخيز ده رفولوژي دروبررسي روش ژئوم

 و تهيه نمكرفولوژي حوزه آبخيز دهو  مطالعه ژئوم-1
 ؛رفولوژيونقشه ژئوم

شدت فرسايش با استفاده از نقشه   وشكلها بررسي -2
  وEPM هاياز اين نقشه براي مدل(ژئومرفولوژي 

PSIAC؛) استفاده شد  
هاي تهيه نقشه واحد كاري با استفاده از نقشه -3

ش حاصل از آن يزان فرساين ميي تعيبرارفولوژي وومژئ
 .)تهيه شد 2 و 1 با استفاده از موارد(

 در اين ،رفولوژيوبا توجه به كيفي بودن روش ژئوم 
نظر شده و تنها تحقيق از مورد سوم ذكر شده در باال صرف

 PSIACبدين صورت استفاده شده كه در مدل روش  اين زا
ثير أ داشتن شيب باال، تبه علتش سازندهاي مقاوم به فرساي

 .دهدآب و هوا و رواناب سطحي ميزان رسوب بااليي را مي
رفولوژي، سرشت سازند وژئومهاي  اين رخسارهكهيدر حال

باال رفتن مقادير با سخت و سنگ مقاوم به فرسايش بوده و 
ثير چنداني بر روي أهوا و رواناب سطحي ت شيب، آب و

). 1378 ،احمدي( نگ مقاوم نداردتوليد رسوب سازند با س
.  استفاده شدPSIAC از اين ايده براي تصحيح مدل نيبنابرا

رفولوژي ميزان درصد وبدين صورت كه در روي نقشه ژئوم
هاي توده سنگي براي هريك از سطح اشغالي توسط رخساره

 با در بنابراين .)4 جدول( ها استخراج شدحوزهواحدها و زير
ب، يش( سه عامل فوق توده سنگي براي ن رخسارهنظر نگرفت

) 5( ميزان اين عوامل به صورت جدول )آب و هوا و رواناب
 .تصحيح گرديدند

 
 

 هاها و زيرحوزهبراي هر يك از واحدPSIAC گانه مدل  مقادير عوامل نه-2جدول
 واحدها و         

 هازيرحوزه             

 
 گانهعومل نه

واحد 
هيدرولوژي 

 رامه

حد وا
هيدرولوژي 

 قاليباف

ناحيه داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زير حوضه 
 رامه

زيرحوضه 
 خوشابرود

دشت 
 نمك ده

حوزه آبخيز 
 نمك ده

Y1 3/5 03/4 57/5 06/5 10/5 81/7 37/5 

Y2 83/5 33/5 33/6 76/5 17/6 83/6 926/5 

Y3 37/6 15/6 82/3 11/6 48/5 28/2 57/5 

Y4 26/6 2/5 8/3 83/5 86/5 32/3 543/5 

Y5 29/19 89/17 21/8 08/18 92/14 35/1 73/15 

Y6 21/6 92/6 38/8 515/6 51/6 26/9 818/6 

Y7 75/5 52/3 8/1 418/4 34/2 1/1 76/3 

Y8 7/15 63/14 63/11 13/15 68/13 88/6 98/13 

Y9 4/14 7/13 5/9 84/13 5/16 5/8 55/13 

R 04/85 37/77 04/59 743/80 59/76 33/47 247/76 
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 نتايج 
 ).2جدول (آمد  بدستPSIAC نتايج حاصل از بررسي عوامل مورد مطالعه براي مدل -1
 ).3جدول (آمد  بدستEPM نتايج حاصل از بررسي عوامل مورد مطالعه براي مدل -2
 .آمده استبدست) 4جدول( نتايج حاصل از بررسي عوامل ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه به صورت -3

 
 

 هاها و زيرحوزه براي هر يك از واحدE.P.M مقادير ضرايب مدل -3لجدو
 واحدها و

 هازيرحوزه             
 

 گانهمل نهاعو

واحد 
هيدرولوژي 

 رامه

واحد 
هيدرولوژي 

 قاليباف

ناحيه داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زير حوضه 
 رامه

زيرحوضه 
 خوشابرود

دشت 
 نمك ده

حوزه آبخيز 
 نمكده

 ضريب فرسايشي
(Ÿ) 

839/0 823/0 636/0 818/0 744/0 48/0 767/0 

ضريب نحوه استفاده 
 (Xa) از زمين

67/0 57/0 6/0 644/0 57/0 95/0 667/0 

ضريب حساسيت 
 (Y) خاك به فرسايش

607/0 786/0 675/0 646/0 619/0 262/0 597/0 

 46/58 23/54 88/24 83/54 20/45 1/4 72/47 (I) شيب متوسط

ضريب شدت 
 (Z) فرسايش

652/0 698/0 459/0 648/0 4997/0 169/0 58/0 

 ميانگين دماي ساليانه
(t) 

7 37/8 91/14 96/7 31/10 83/16 3/9 

 ضريب درجه دما
(T) 

894/0 968/0 26/1 946/0 063/1 335/1 014/1 

متوسط بارندگي 
 (H) ساليانه

384 351 5/186 361 302 138 8/327 

 



348 …هايمدلتفاده از سبا ابررسي تخمين رسوب 

 يك ، سطح و درصد سطح اشغالي هرهاحوزه براي هريك از واحدها و زيرهاي توده سنگي رخساره-4جدول

 سطح هاي توده سنگيرخساره هاواحدها و زيرحوزه
(Km2) 

 ي اشغالدرصد سطح
 )رحوزهيا زيدر هر واحد (

 واحد هيدرولوژي رامه
با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

 ايصخرهرخساره
115/21 85/15 

  با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 ايفرسايش آبراهه

776/5 39/16 

 اليبافواحد هيدرولوژي ق
با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

 ايصخرهرخساره
019/11 26/31 

 با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 ايصخره

اي ناحيه داخل حوزه 52/48 34/7
 سرآسياب

 08/5 769/0 %25صل كمتر از هاي منفپوشش نهشته

  با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 ايفرسايش آبراهه

776/5 15/3 

 با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 ايصخره

 زيرحوضه رامه 5/21 474/39

 42/0 769/0 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

 با رخساره% 25منفصل كمتر از هاي پوشش نهشته

 ايفرسايش آبراهه
973/4 56/15 

 زيرحوضه خوشابرود
 با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

 ايصخره
4/5 89/16 

 26/2 625/0 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته نمكدشت ده

 با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 ايفرسايش آبراهه

749/10 42/4 

 با رخساره% 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 ايصخره

874/44 45/18 
 نمكحوزه آبخيز ده

 64/0 559/1 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
 

 ).5جدول(آمد  بدستPSIAC نتايج حاصل از بررسي عوامل ژئومورفولوژي منطقه موردمطالعه همراه با مدل -4
 ).6 جدول( ها تعيين شددهي براي هريك از واحدها و زيرحوضهسوب ميزان رPSIAC با تعيين عوامل مدل -5
   ).5 جدول( ها تعيين شددهي براي هريك از واحدها و زيرحوضه ميزان رسوبEPM با تعيين عوامل مدل -6
 از با استفاده دهي، ميزان رسوب)4 جدول(ها هاي سنگي براي هريك از واحدها و زيرحوضه با تعيين درصد رخساره-7

  ).6 جدول( ها تعيين شد واحدها و زيرحوضه  براي هريك ازPSIACمدل 
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 هاها و زيرحوزهبراي هر يك از واحدسنگي  هاي تودهرخساره ثيرأ بعد از تPSIACگانه مدل  مقادير نه-5جدول

    واحدها و
 هازيرحوزه            

 
 گانهمل نهاعو

واحد 
هيدرولوژي 

 رامه

واحد 
هيدرولوژي 

 اليبافق

ناحيه داخل 
اي  حوزه

 سرآسياب

زيرحوضه 
 رامه

زيرحوضه 
 خوشابرود

 دشت
 نمكده

حوزه آبخيز 
 نمك ده

Y1 3/5 03/4 57/5 06/5 10/5 81/7 37/5 
Y2 83/5 33/5 33/6 76/5 17/6 83/6 926/5 
Y3 18/5 39/3 77/1 61/4 68/3 22/2 28/4 
Y4 07/5 87/2 76/1 4/4 93/3 24/3 26/4 
Y5 69/15 87/9 81/3 64/13 01/10 32/1 1/12 
Y6 21/6 92/6 38/8 515/6 51/6 23/9 818/6 
Y7 75/5 52/3 8/1 418/4 34/2 1/1 76/13 
Y8 7/15 63/14 63/11 13/15 68/13 88/6 98/13 
Y9 4/14 7/13 5/9 84/13 5/16 5/8 55/13 
R 13/79 26/64 55/50 37/73 92/67 16/47 04/70 

 
 هاهضها و زيرحوبراي هر يك از واحدهاي مطالعه شده ر رسوب برآورد شده با استفاده از مدل مقادي-6جدول

 واحدها و
 هازيرحوزه             

 

 رسوب ويژه

واحد 
رولوژي دهي

 رامه

واحد 
رولوژي دهي

 قاليباف

ناحيه داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زيرحوضه 
 رامه

زيرحوضه 
 خوشابرود

دشت 
 نمك ده

حوزه آبخيز 
 نمكده

 ساليانه ويژه رسوب
 PSIAC مدل

(Ton/ha/y) 

9/9 557/7 979/3 51/8 34/7 64/2 266/7 

 ساليانه ويژه رسوب

 EPM    دلم
(Ton/ha/y) 

38/7 088/8 983/2 27/7 628/4 522/0 99/5 

 ساليانه  ويژه رسوب
 و  PSIACمدل 

 ژئومرفولوژي
(Ton/ha/y) 

027/8 77/4 956/2 57/6 43/5 62/2 84/5 

 
 بحث 

شود كه ميـزان رسـوب       مالحظه مي  4 با توجه به شكل   
  وEPMويژه ساالنه تخمين زده شده با استفاده از دو مدل 

PSIACباشــند كــه هــايي بــا يكــديگر مــي داراي تفــاوت
مورد تعيين ميزان رسوب براي هريـك       گيري را در    تصميم

ـ      .كند مشكل مي  هااز واحدها و زيرحوضه    ثير أ اما پـس از ت
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 مــشاهده PSIACروي مــدل  رفولــوژي بــرو ژئومعوامــل
رسوب ويژه ساليانه تخمين زده كه ميزان ) 5شكل( شود مي

 بـه يكـديگر   PSIAC   وEPMدو مـدل   شده با استفاده از
نزديك شده كه اين امر موجب اطمينان نـسبي از صـحت            

 .آوردمقادير برآورد شده توسط دو مدل فوق را فراهم مـي          
شـود كـه ميـزان      مشاهده مـي   5 كلاما با دقت بيشتر در ش     

روي مـدل    رفولـوژي بـر   وژئوم عواملثير  أرسوب بعد از ت   
PSIAC ــاف ــدرولوژي قاليب ــد هي ــوزه(  در واح ) 2 زيرح

) 4 شـكل (موجب اختالف شديد مقـادير بـرآوردي اوليـه        
كه اين امر ناشي از ايـن نكتـه اسـت كـه نـوع               . شده است 

ــوع    ــنگي از ن ــوده س ــساره ت ــود در رخ ــازندهاي موج س
باشند و  اي مي پذير بوده كه داراي فرسايش آبراهه     فرسايش

رفولـوژي در   و ژئوم ده اين است كه استفاده روش     ندهنشان
 در اين گونه واحدهاي هيـدرولوژي  PSIACتصحيح مدل  

شـود  ين مشاهده م  ي همچن .باشدصحيح نمي ) 2 زيرحوزه(

 2 (يدر شـكلها  ) 6 رحـوزه يز(نمك  كه در بخش دشت ده    
ل آن  يـ شـود كـه دل    ي مـشاهده نمـ    ي تفـاوت  گونـه چيه) 3و
ك و مهـم بـودن      يـ رفولوژوت بـودن عوامـل ژئوم     يـ اهم يب

باشـد، در   ي مـ  ي و پوشش اراض   يشناسني چون زم  يعوامل
 كـه   ي مرتعـ  يپوششها چون   يواقع با در نظر گرفتن عوامل     

رحـوزه  ين ز يـ  ا يابـان يط خـشك و ب    يز با شرا  ي ن يتا حدود 
ن منطقـه و    يـ ب در ا  زان رسـو  يتوان از م  يمساعد باشند، م  

 .ها كاسترحوزهير زيسا
 مياند كه از ي رسيريگجهين نتيتوان به ايمت يدرنها
 تنها در واحد يدرولوژيرحوضه و واحد هيهفت ز

اعمال عوامل ) 6رحوضه يز(نمك  دشت دهيدرولوژيه
 يدرولوژير بوده و در واحد هيثأ بدون تيرفولوژوژئوم
 ي اما برا،ح نبودهي صحباالل ذكر شده در يباف به داليقال
  .ج شده استيها باعث بهبود نتارحوزهير زيسا
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 E.P.Mو  P.S.I.A.Cهاي  با استفاده از مدلهاها و زيرحوزههر يك از واحد  مقايسه رسوب توليدشده در-4شكل



 3، شمارة 17فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

 

351

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sediment(ton\
hac\year)

1 2 3 4 5 6 7

Sub Basins

Geomorph&P.S.I.A.C
E.P.M

 
  P.S.I.A.C  با استفاده از مدلهاها و زيرحوزههر يك از واحد  توليدشده در مقايسه رسوب-5 شكل

 E.P.Mو مدل ) در نظرگرفتن رخساره توده سنگي( رفولوژيوهمراه با روش ژئوم
 
 

  مورد استفادهمنابع
 ،چاپ سوم). 1جلد( رفولوژي كاربرديوژئوم. 1378 ،.احمدي، ح -

 . صفحه688 ،انتشارات دانشگاه تهران
 در برآورد PSIACبررسي كاربرد روش . 1374 ،.م.اسدي، س -

رود اصفهان با  آبخيز سد زايندهB2فرسايش و رسوب زيرحوزه
نامه كارشناسي ارشد رفولوژي، پايانوگيري از روش ژئومبهره

 . صفحه136 ،آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

هاي برآورد يي مدلبررسي كارا. 1372 ،.باقرزاده كريمي، م -
 در GISهاي سنجش از دور و فرسايش و رسوب و تكنيك

 دانشكده نامه كارشناسي ارشد پايان،مطالعات فرسايش خاك
 .منابع طبيعي تربيت مدرس

مطالعات كيفي و كمي فرسايش خاك در حوزه . 1371 ،.جالليان، ا -
 ، سومين كنگره علوم خاك ايران،آبخيز شمالي رودخانه كارون

سسه تحقيقات خاك و مؤدانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و 
 .آب وزارت كشاورزي

 انتشارات ، چاپ سوم،فرسايش آبي و كنترل آن. 1379 ،.رفاهي، ح -
 . صفحه551 ،دانشگاه تهران

مقايسه چند برآورد فرسايش و رسوب در . 1372 ،.صادقي، ح -
بررسي  مجموعه مقاالت سمينار ملي ،حوزه آبخيز اوزون دره

 .برداري بهينه از اراضيهاي بهرهها و روشسياست

بررسي فرسايش و رسوب به روش . 1376 ،.، مكوپاييمسلمي -
EPMي دركه و سولقانهارفولوژي در حوزهو و روش ژئوم، 
نامه كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي پايان

 . صفحه113 ،دانشگاه تهران
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Abstract 

Since wind or water erosion is a phenomenon that causes waste of soil, it is necessary to 
combat soil erosion through soil conservation practices.  Currently, some models have been 
developed to estimate erosion which should be examined with other existing models in different 
regions. In this study, PSIAC and EPM models were evaluated in one of the sub watersheds of 
Hableh rood (Dehnamak) with effects of geomorphologic factors.    First of all, using available 
information and producing required maps at the level of hydrologic units and sub-watersheds 
existing factors in the models were analyzed in the study area. With regards to lack of statistics 
and information of MPSIAC model, this model was not used, but to complete PSIAC model 
geomorphology map and geomorphology faces were produced. The results of sediment 
estimation using mentioned models indicated that two models of PSIAC with effect of 
geomorphology and EPM had same results to some extent. In conclusion, comprehensiveness 
and completeness of PSIAC model, PSIAC with effect of geomorphology factors is 
recommended to estimate sediment.   
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