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  چکیده 

از  یکیشده  دیو شدت آن و مقدار رسوب تول شیاز نظر وقوع فرسا زیحوزه آبخ کیشناخت مناطق مختلف  

 که اندارائه شده یبصورت تجرب ییها هدف مدل نیبه ا دنیرس يبوده است. برا یعیاهداف کارشناسان علوم طب نیمهمتر

و  شیبرآورد فرسا يبرا EHU کمیمهین  مدل قیتحق نیمنظور در ا نی. به همهستند ینقاط قوت و ضعف داراي کدام هر

و  یندگیفرسا ،یمیاقل ،یعوامل توپوگراف EHUمدل  يپروان مورد استفاده قرار گرفت. برا زیرسوب حوزه آبخ دیتول

 طیدر مح شیو خطر فرسا یاهیخاك، پوشش گ یفرسودگ تیباران، قابل یجنبش يخاك، انرژ يرپذیشیفرسا تیقابل

GIS خطر  نیانگیحداقل، حداکثر  و م زانیمنشان داد که  قیتحق نیا جیو محاسبه قرار گرفتند. نتا یابیمورد ارز

مقدار متوسط  نیزده شد. همچن نیتخم لومتریتن بر ک 90/8و  91/1340، 0 بیپروان به ترت زیحوضه آبخ شیفرسا

 لومتریتن بر ک 1500کشور ( شیکه نسبت به متوسط فرسا استمربع  لومتریتن بر ک 90/8حوزه برابر با  نیدر ا شیفرسا

  است. نییمنطقه پا نیدر ا شیکه نرخ فرسا دهد یمنشان  مربع)

  

   EHU ، مدلGIS، یشپروان، فرساکلیدي:  گانواژ

  

 مقدمه  - 1

 و همکاران Ekwue( رودمی شمار به محیطی مشکالت ترینمهم از یکی امروزه آن، از ناشی پیامدهاي و خاك فرسایش

 یک اراضی کشاورزي، در و تهدیدکرده را خاك و آب منابع جدي طور به که است جهانی مشکل یک خاك فرسایش). 2009

هاي پایه در مطالعات فرسایش خاك یکی از بررسی ).2008و همکاران  Qiang( شود می شناخته جهانی محیطی زیست مشکل

هاي شناخت، هاي حفاظتی، تعیین روشآید و براي اجرا کردن برنامهمباحث مربوط به حفاظت خاك و آبخیزداري به شمار می

هاي مناسب و ). از این رو تالش در راستاي دست یابی به روش1385، رفاهیکنترل و مبارزه با فرسایش امري ضروري است (

 از جلوگیري شد، اشاره که هاي آبخیز ضروري است. همانگونهزایی حوضهبینی میزان فرسایش خاك و رسوبکارا  براي پیش

 و کارگیري به آن، شاهد و شود زیادي توجه به آن آبخیز هايحوضه مدیریت در باید که است ضروري امر یک خاك فرسایش

 نگهداري براي مناسب هايراه آنها، میزان و هاتشخیص محدودیت با تا است محققان مختلف هاي روش و هامدل از استفاده

. استاولین اولویت عملیات حفاظتی، ارزیابی دقیق میزان فرسایش و درك فرآیندهاي مرتبط با آن  .بیندیشند طبیعی منابع

هاي در سال شود.عوامل بسیاري در فرسایش خاك نقش دارند و این موضوع باعث پیچیدگی مطالعه و تحقیق در این زمینه می

  .ها بررسی شده استاخیر کارایی بسیاري از مدل
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رآورد فرسایش و رسوب در حوزه سد در ب SELEMSA1 با بررسی و کارائی مدل 1380در سال منصور اسکندري 

به این نتیجه رسیدند که مهمترین موضوع در رابطه با مناطق داراي پتانسیل فرسایشی، نزدیک  GIS2 زاینده رود به وسیله

و نسبت به عوامل دیگر تاثیر  استمل فرسایش ترین عا. در نواحی غربی عامل توپوگرافی اصلیاستبه دریاچه سد  بودن آنها

 که دهدمی نشان پژوهشگران از بسیاري مطالعات توان فرسایش را به سادگی کنترل کرد.بیشتري دارد که در این مناطق نمی

 اقلیمی شرایط با آنها اقلیمی شرایط که کشورهایی در تجربی هايمدل اغلب از استفاده با فرسایش میزان کمی برآورد معموالً،

اي در )، در مطالعه2012شاه زیدي ( است. همراه زیادي خطاي با و نبوده مشابه اند،یافته توسعه آنجا در هامدل که ايمنطقه

  ، شیب را مهمترین عامل فرسایش خاك منطقه معرفی کرد.SLEMSAگیري از مدل حوزه ورمیشگان با بهره

Atenda )2002مرطوب  دشت در آبی فرسایش خطر )، کیفیت کیفیتBenin مدل  دو از استفاده با راUSLE  و

SLEMSA مدل  که است گرفته و نتیجه داده قرار ارزیابی موردSLEMSA هاي طرح نتایج با آن نتایج تشابه دلیل به 

توان فرسایش را میهاي فرسایش خاك، نتیجه فرایند با استفاده از مدل .دارد شرایط گرمسیري با بهتري انطباق گرفته، صورت

به صورت کمی یا کیفی بیان نمود. از این رو شناخت وضعیت فرسایشی منطقه براي کنترل و بهبود شرایط در مناطق بحرانی 

رسد. در این مطالعه سعی داریم با کاهش هزینه و زمان تصویر مناسبی از وضعیت فرسایش امري کامال ضروري به نظر می

-کند که از مدلدهیم. عدم وجود آمار و اطالعات در زمینه فرسایش خاك و تولید رسوب ایجاب میمنطقه مورد مطالعه ارائه 

، در پیش بینی EHU3نیمه کمی  هاي تجربی در برآورد رسوب استفاده شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی کارایی مدل

 .استفرسایش خاك 

  هامواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه - 2-1

کیلومتري از مرکزاستان قزوین واقع  120هکتاردر غرب شهرستان آوج و در فاصله 9848آبخیز پروان به مساحت حوزه 

 35◦ 32ََ 45طول شرقی و ً   49◦ 12َ 09تا  بین  ً 49◦ 04َ 37شده است. محدوده جغرافیایی حوزه مورد مطالعه ما بین  ً

هاي اوزون بالغ با  متر، از جنوب به کوه2415ل به کوه آران با ارتفاع باشد. این حوزه ازشما عرض شمالی می 35◦ 40َ 22تا  ً

متر و  2717قاپوقیه با ارتفاع   و از غرب به کوه  2647سی با ارتفاع متر و بنه دره 2600متر، آت اولن با ارتفاع  2566ارتفاع 

. (شکل استشرق محصور  متر در شمال 2204متر در جنوب غرب و کوه فتور داغ با ارتفاع  2852کوه کلبه حمامی با ارتفاع 

  دهد.  ) موقعیت محدوده مطالعاتی را در کشور، استان و حوزه را نشان می1

  

                                                 
1 Soil Loss Estimation Model for Southern Africa 
2 Geographic  Information System 
3 Erosin Hazard Units 
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: موقعیت محدوده مطالعاتی در کشور، استان و حوزه1شکل   

  روش تحقیق - 2-2

، 1:50000، با کمک نقشه توپوگرافی GISپس از تعیین محدوده مورد مطالعه و تعیین مرز حوضه آبخیز در محیط 

براي ارزیابی فرسایش و رسوب حوزه  محدوده مطالعاتی و نقشه واحد کاري تهیه گردید. سپس (DEM4)مدل رقومی ارتفاع 

این مدل در اصل به عنوان یک جایگزین براي معادله جهانی فرسایش و براي  استفاده گردید. EHUآبخیز پروان از مدل 

از متدولوژي EHU . مدل).( Wischmeier & Smith, 1965 , 1978شدکمی در مقیاس دامنه، توسعه داده تخمین فرسایش 

اي از هاي اساسی و ساده با یکدیگر بر پارهکه ضمن تلیفیق داده ، مدلی استEHUکند. مدل  استفاده می SLEMSAمدل 

گیري و رقومی کردن هر یک از اندازهروابط محیطی به ویژه روابط پوشش گیاهی، ریزش باران و فرسایندگی خاك تاکید دارد. 

 به روش زیر است: EHUعوامل موثر در مدل 

 

  )xعامل توپوگرافی (-1- 2-2

) براي هر یک از مربعات طول باید L) و طول دامنه (S) دو فاکتور شیب دامنه (Xبراي تعیین میزان ضریب توپوگرافی (

    شود.) محاسبه می1با استفاده از رابطه (  Xگیري و سپس مقدار رقومی  اندازه

  

  )1رابطه (
� =

��.�(�. �� + �. ��� + �. �����)

��. ��
 

  .استطول شیب به متر  Lدرصد شیب و  Sعامل توپوگرافی،   Xکه در آن، 

  

  )K( فرسایش پذیري خاكعامل فرسایندگی و قابلیت -2- 2-2

  ) را محاسبه کرد.E( ) و انرژي جنبشی بارانFباید دو عامل قابلیت فرسایش پذیري خاك ( Kبراي محاسبه میزان 

                                                 
4 Digital Elevation Model 
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  )Eانرژي جنبشی باران (-3- 2-2

باران منطقه ترسیم شده و  ) ابتدا با استفاده از معادله گرادیان بارش و ارتفاع نقشه هم بارشEبراي محاسبه انرژي (

توان انرژي جنبشی سپس متوسط بارندگی در هر یک از مربعات تور برآورد شده که با استفاده از آن و تعیین اقلیم منطقه می

 .)1998و همکاران،  stocking؛ 1995و همکاران،  morgan( باران محاسبه کرد

  ): براي مناطق نفوذپذیر با باران ریز دانه2رابطه (

�  )2رابطه ( = ��. �� ∗ � 

  

  هاي رگباري: ): براي اقلیم3رابطه (

�  )3رابطه ( = ��. ��� ∗ � 

  

در این منطقه با توجه به  .)1998و همکاران،  stocking( متر استمتوسط بارندگی سالیانه به میلی Pکه در این روابط، 

  .محاسبه گردید) 2رگباري بودن بارش، انرژي جنبشی با توجه به رابطه (

. 

  )Fمحاسبه قابلیت فرسودگی خاك (-4- 2-2

یا قابلیت فرسودگی  Fکه در زیمباوه استفاده شده است و تحت عنوان  Elwelگیري این عامل از روش براي اندازه

که شود به این صورت بر حسب شرایط محلی و نوع مدیریت اعمالی در اراضی محاسبه می Fشود. در این روش  استفاده می

هایی که دراي نفوذپذیري مطلوبی براي زمین 7هاي سدیک که پایداري بسیار کمی دارند و رقم براي خاك 1کمترین عدد یا 

به اراضی اختصاص دارد که عامل مدیریت منجر به تغییر قابلیت فرسودگی آن شده باشد و بر حسب نوع  10هستند و رقم 

   ).1375شود (رامشت، )  محاسبه می4با استفاده از رابطه ( Kقدار م تغییر کند. 10تا  7تواند از کاربري می

  

�  )4رابطه ( = �((�.������.�����)∗�����.������) 

  عامل پوشش گیاهی-5- 2-2

توان به سایر نواحی مشابه تعمیم شود را می) براي هر ناحیه محاسبه میCعددي که به عنوان شاخص پوشش گیاهی (

-برابر با میانگین )i(چون مبناي کار ارزیابی خطرات فرسایشی در شبکه تور نقشه است باید ارزش نهایی  EHUداد. در مدل 

شود و با توجه به نمودار زیر که در اصطالح به آن انرژي آزاد گفته می )،iموجود در مربع منظور شود. پس از محاسبه ( )i(هاي 

محاسبه و درنهایت، پس از ضرب  c)، مقدار iآید. سپس براي هر یک از مقادیر (به دست می Cو تطبیق با آن، مقدار و کمیت 

براي هر واحد کاري  Cآن الگو، حاصل جمع آنها را معادل مقدار نهایی  Cنمودن نسبت هر یک از الگوهاي پوششی در مقدار 

  ).1375دهد (رامشت، ) رابطه بین انرژي آزاد شده و ضریب خاك از دست رفته را نشان می2(. شکلقرار داد
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  .)1375رابطه بین انرژي آزاد شده و ضریب خاك از دست رفته (رامشت،  .2شکل

  )Zخطر فرسایش (-6- 2-2

عامل پوشش گیاهی، با   پس از محاسبه سه فاکتور توپوگرافی، عامل فرسایندگی و قابلیت فرسایش پذیري خاك و

  .شود میزان خطر فرسایش محاسبه می) 5استفاده از رابطه (

�  )5(رابطه  = � ∗ � ∗ � 

تواند اعدادي را به ما نشان دهد که بتوانیم به ارزیابی تواند تغییر نماید. در واقع این روش میمی 100تا  0این مقدار بین 

بپردازیم. گذشته از این بکارگیري ارزیابی متغیرهاي محلی این امکان را فراهم خطرات فرسایشی در هر منطقه و بین مناطق 

سازد که در چهارچوب یک روش خاص به ارزیابی خطرات فرسایش در یک منطقه نسبتا وسیع مباردت ورزیم و تکنیک می

هاي دیگر فاکتورهاي موثر یم مدلدهد تا بتوانپیشرفته ارزیابی یا پیشگویی خطرات فرسایش خاك راهی را فراسوي ما قرار می

اي است که قبال صورت کند بکار گیریم و این پیشرفت بسیار مطلوبی نسبت به کارهاي ساده فرسایش را با یکدیگر تلفیق می

  .)1375گرفته است (رامشت، 

  نتایج - 3

د. که براي بدست نقشه عامل توپوگرافی با استفاده از دو فاکتور طول شیب و درصد شیب بدست آم EHUدر مدل 

 33/206استفاده گردید. در این مطالعه حداکثر مقدار عامل توپوگرافی  SAGA GISافزار آوردن عامل توپوگرافی از نرم

پذیري خاك و انرژي پذیري خاك با استفاده از دو عامل فرسایش عامل فرسایندگی و قابلیت فرسایش .بدست آمده است

براي . متر محاسبه گردید 30متر در  30هاي مدل رقومی ارتفاعی حوزه آبخیز به ابعاد جنبشی باران در هر یک از پیکسل

که به صورت یک ضریب کمتر از یک در معادله ارزیابی خطرهاي   )Cگیري خاك عامل پوشش گیاهی (ارزیابی و اندازه

کمتر باشد، میزان فرسایش نیز  Cیزان شود، محاسبه عامل انرژي آزاد شده الزم است. هر چه مفرسایش مدل به کار گرفته می

 04/0هاي مسکونی و براي قسمت 17/0، مرتعی 3/0هاي زراعی یابد. با استفاده از نقشه کاربري اراضی به قسمتکاهش می

) مقادیر عامل پوشش گیاهی مربوط به هر کاربري نشان داده شده است. در نهایت طبق الگوریتم 3داده شده است. در شکل (

EHU ،پذیري خاك و عامل پوشش گیاهی در یکدیگر هاي توپوگرافی، عامل فرسایندگی و قابلیت فرسایشپس از ضرب نقشه

، 0، میزان خطر فرسایش حداقل، حداکثر  و میانگین حوضه آبخیز پروان به ترتیب Raster Calculatorتوسط تابع 

میزان نهایی فرسایش طبق نظر کارشناسی و حداقل و تن بر کیلومتر تخمین زده شد.  پس از محاسبه  90/8و  91/1340

). همچنین درصد مساحت مربوط به هر 3کالس تهیه شد (شکل 10رد نظر در حداکثر نرخ فرسایش محاسبه شده، نقشه مو
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تن بر کیلومتر مربع نسبت به متوسط فرسایش  90/8) آورده شده است. همچنین مقدار متوسط 1طبقه فرسایشی در جدول (

  دهد که نرخ فرسایش در این منطقه پایین است.تن بر کیلومتر مربع) نشان می 1500(کشور 

  
  نقشه عامل پوشش گیاهی (ب) و نقشه طبقه بندي فرسایش (الف) در محدوده مورد مطالعه .3شکل 

  

 EHUدرصد مساحت طبقات مقدار فرسایش در مدل  .1جدول 

  درصد مساحت  مقدار فرسایش (تن بر کیلومتر مربع)  درصد مساحت  مقدار فرسایش (تن بر کیلومتر مربع)

15 -0  32/91 366-267  14/0 

60 -15  03/1 513-366  05/0 

115-60  81/4 717-513  66/1 

183-115  62/0 980-717  02/0 

267-183  35/0 91/1340-980  01/0 

  

با بررسی بر روي نقشه خطرات فرسایش، منطقه مورد مطالعه به سه محدوده از نظر اولویت خطرات فرسایشی تقسیم  

 ):2و جدول  4شده است (شکل 

 
 EHUهاي خطر فرسایش در مدل . مساحت و مقدار فرسایش کالس2جدول 

  مقدار فرسایش (تن بر کیلومتر مربع)  مساحت (کیلومتر مربع)  خطر فرسایش

  0-5 84/89  کم

  5- 40 12/8  متوسط

  40>  24/5  زیاد
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 EHUنقشه الویت خطرات فرسایش محدوده مورد مطالعه در مدل  .4شکل 

  گیرينتیجه - 4

 91/1340، 0، میزان خطر فرسایش حوضه آبخیز پروان حداقل، حداکثر  و میانگین آن به ترتیب EHUطبق الگوریتم 

-تن بر کیلومتر مربع می 90/8فرسایش در این حوزه برابر با  شد. همچنین مقدار متوسطتن بر کیلومتر تخمین زده  90/8و 

دهد که نرخ فرسایش در این منطقه پایین تن بر کیلومتر مربع) نشان می 1500باشد که نسبت به متوسط فرسایش کشور (

حدوده از نظر اولویت خطرات فرسایشی است. با بررسی بر روي نقشه خطرات فرسایشی (نقشه ) منطقه مورد مطالعه به سه م

  تقسیم شده است:

  . الف) محدوده با نرخ فرسایش کم، ب) محدودخ با نرخ فرسایش متوسط، ج) محدوده با نرخ فرسایش زیاد
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Investigating the Efficiency of the EHU Model for Estimating 
Soil Erosion (Case Study: Parwan Watershed)  
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Abstract  
Recognition of different areas of a watershed in terms of erosion and its severity 

and amount of sediment produced is one of the most important goals of natural science 
experts. Empirical models are provided to achieve this goal, each of which has strengths 
and weaknesses. For this purpose, the semi-quantitative EHU model was used to 
estimate erosion and sediment production in Parwan watershed. For EHU model, 
topographic, climatic, erosivity and soil erodibility, kinetic energy of rain, soil 
erodibility, vegetation and erosion risk in GIS environment were calculated and 
calculated. The results of this study showed that the minimum, maximum and average 
risk of erosion in the Parwan watershed was estimated to be 0, 1340.91 and 8.90 T/ 
Km2. Also, the average erosion in this area is 8.90 T/ Km2, which shows that the erosion 
rate in this area is low compared with the average erosion of the country (1500 T/Km2). 
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