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   چکیده : 

هاي زراعی پدیده فرسایش و تشدید آن یکی ازعوامل اصلی کاهش حاصلخیزي و توان تولیدي خاك در عرصه 
و مرتعی است. آگاهی و شناخت عوامل موثر در میزان فرسایش و تولید رسوب  در کاربرهاي مختلف اراضی و 

هاي اجرایی، بویژه عملیات علمی و کاربردي، در بخشهاي اطالعاتی مهم، الیه یکی از ،تهیه نقشه مربوطه
شود. در این تحقیق سعی شده ضمن هاي آبخیز محسوب میسطح حوضه حفاظت خاك و آمایش سرزمین در

با بکارگیري   ، MPSIACبرآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبخیز مورد مطالعه با استفاده از مدل تجربی
 آمده نشان دادکه. نتایج بدست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت آمده بدست هايداده،  SPSSروش آماري

در این  باشد.تن می 1024/92100وزن کل مواد رسوبی ناشی از فرسایش، از سطح حوضه در سال برابر  مقدار
درصد کل رسوب تولیدي  25بیش از  ،درصد از کل حوضه8/14با مساحت  Gو   Fهايزیر حوضه ،میان

هاي مدل با میزان فرسایش و ضریب همبستگی بین متغییر همچنین نتایجاند. به خود اختصاص دادهحوضه را 
پنج عامل در شدت فرسایش و تولید رسوب کل حوضه  ،تولید رسوب نشان داده که از میان عوامل نه گانه مدل

ی فرسایش در سطح احتمال سه عامل شیب اراضی، فرسایش رودخانه و وضعیت فعل در این رابطه،، اندموثر بوده
داري را با مقادیر فرسایش و رسوب کل برآورد شده % همبستگی مثبت و معنی5% و کاریري اراضی در سطح 1

  دهد.حوضه نشان می
  

    چايلیدي: عوامل موثر،  فرسایش، تولید رسوب، گرمیکهاي واژه
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

فرسایش خاك عـالوه بـر پیامـدهاي اقتصـادي مسـتقیم، بـه دلیـل        خاك منبع اساسی براي تولیدات کشاورزي است. تخریب و 

). ).  امـروزه در مسـیر توسـعه کشـاورزي،     1994باشـد(الل و همکـاران  کاهش باروري، داراي پیامدهاي شدید محیطی نیز مـی 

اطالعـات در  . بنابراین )1980فرسایش خاك یکی از جدي ترین دشواریهاي محیطی به شمار می رود(برنامه توسعه سازمان ملل

باشـد  هاي آبخیز و فرایندهاي فرسایش دهنده آن، از جمله ضروریاتی مـی مورد حمل و نقل رسوب و مواد مغذي از خاك حوضه

). امـروزه اهمیـت موضـوع و ضـرورت توجـه جـدي بـه  مسـئله         2003که جهت مدیریت آبخیزها نیاز است( مریت و همکاران،

) فرسایش خـاك در ایـران را در   1999ست که،  برنامه توسعه سازمان ملل ( یونیپ فرسایش خاك، به خاطر بیان این واقعیت ا

تن در هکتار افزایش یافته اسـت. و   10سال گذشته  10نسبت به  ،در هکتار تخمین زده است که تن 20حال حاضر نزدیک به 

تن در هکتار در سـال و   7/16ز هاي آبخیمیزان فرسایش در سطح حوضه ،درحال حاضر براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزي

از این رو به منظور برنامه ریزي در زمینه احیاء،  توسـعه و مـدیریت   . باشدتن در هکتار می 6میزان متوسط ساالنه تولید رسوب 

آگاهی از وضعیت رونـد فرسـایش خـاك و     نیازمند هاي حفاظت خاك و آبخیزداري،بهینه و پایدار اراضی، به ویژه در قالب طرح

 .باشـد می هاي آبخیزسطح حوضه جریان تخریب اراضی در ،لید رسوب و شناخت عوامل و پارامترهاي موثر در تشدید و تسریعتو

ایجاب می کرد که مدل فرسایشی مناسب جهت بررسـی انتخـاب    ،در حوضه مورد مطالعهپژوهش  اصلی هدف این، با توجه به و

به دلیل دارا  بودن پارامترهاي کاملتر و نتایج کارآئی مطلوب و دقیق،   MPSIACهاي مختلف،  مدلگردد . بنایرین از بین روش

هاي آبخیز کشـور، انتخـاب و   هاي تجربی کمی و کیفی  برآورد فرسایش و رسوب در سطح بسیاري از حوضهنسبت به سایر مدل

  .)2006 ،)، (صفا منش2005 ،پوزن و همکاران، ()1392مورد استفاده قرارگرفت (عطااله کاویان و همکاران

  ویژگیهاي عمومی منطقه مورد مطالعه

کیلومتر مربع در شمال شرقی استان اردبیل بین مختصات جغرافیایی                                                                   6/185چاي به مساحت آبخیز گرمی حوضه

). این 1طول شرقی واقع شده است (شکل 48° 9′0″تا 48° 1′13″عرض شمالی و  39° 11′ 89 ″الی  °38 ′53 ″59

  شود.محدود می حوضه از شمال به رود خانه مرزي بالهارود از جنوب به خط الراس مرزي ایران و کشور آذربایجان

 .  

  

  

  

  

  

  

  چاي در سطح استان اردبیلنقشه موقعیت حوضه آبخیز گرمی -1شکل 

 روش تحقیق

  آوري و بررسی منابع و اطالعات مربوط به حوضه آبخیز مورد مطالعه جمع -1

با   GISهاي هیدرولوژیکی کوچک در محیط آبخیز به واحد اسکن و رقومی کردن نقشه هاي پایه وتقسیم بندي حوضه   -2

   کاري همگن حوضههاي هاي پایه و تهیه نقشه واحدو استخراج، ترکیب و تلفیق نقشه ILWISاستفاده از نرم افزار 

هاي هاي مختلف از طریق تفسیر عکستهیه نقشه کاربري اراضی و اشکال فرسایش آبی موجود درکاربري -3

    GPSبا استفاده از   هاثبت داده و عملیات صحرائی )1:20000(هوائی

  هاي همگن در برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب درسطح واحد MPSIACاستفاده و بکارگیري عوامل مدل فرسایشی  -4
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

هریک از پارامترهاي مدل در رابطه با )  R(نمره نهائی درجه رسودهی  ،SPSSدر گام آخر با استفاده از روش آماري  -5

در فرسایش و مقادیر فرسایش و رسوب کل حوضه آبخیز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و عوامل موثري که نفش بیشتري 

  اند مشخص و تعیین گردید.رسوبزائی حوضه داشته

و نحوه امتیاز   MPSIACعوامل موثر در مدل فرسایشی   -2جدول 

  دهی به آن

  بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد. MPSIACبرآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل 

  ).                                                                                                               1رابطه (

  باشد درجه رسوبدهی یا مجموع نمرات عوامل نه گانه مدل می  R) و   /km² m³( میزان تولید رسوب Qs  در این رابطه

  نسبت تولید رسوب به درصد   SDRاستفاده می شود.    SDRدر برآورد میزان فرسایش خاك نیز از ضریب 

                                                                                          Log SDR  =  1/8768 – 0/1419 LogA )2رابطه (

  مساحت حوزه به مایل مربع  A :و نسبت تولید رسوب به درصد   SDR :در این رابطه

  

  نتایج 

چاي، از نظر فرسایش و رسوبدهی در وضعیت متوسط قرار آبخیز گرمیحوضه ها نشان داد که، نتایج بدست آمده از بررسی داده

بر اساس این نتایج،  مقدار رسوب . درجه رسوبدهی مدل واقع شده است 50-75داشته و شدت رسوبدهی آن بین مقادیر 

 34/1ص مترمکعب در کیلومتر مربع در سال بدست آمد. که با احتساب متوسط وزن مخصو 32/370چاي حوضه اصلی گرمی

تن در کیلومتر مربع در سال و مقدارکل وزن مواد رسوبی ناشی از فرسایش، از  229/496رسوب، میزان رسوب ویژه آن برابر 

هاي همچنین مقادیر فرسایش و رسوب ویژه برآورد شده  زیر حوضه.تن می باشد  1024/92100سطح حوضه در سال برابر 

شده است. در رابطه با تجزیه و تحلیل آماري عوامل موثر در فرسایش و تولید رسوب ) ارائه  2مورد مطالعه در نمودار( شکل

) نشان داده شده است. از میان عوامل مدل مورد استفاه، نقش پنج عامل درنتایج 3حوضه، نتایج بدست آمده در (جدول

رتیب درجه اهمیت شامل فرسایش فرسایش خاك و رسوب خیز حوضه، تاثیر گذار و قابل مالحضه بوده است. این عوامل به ت

  باشد. اي، وضعیت فعلی فرسایش، شیب اراضی، کاربري اراضی و عامل خاك میرودخانه

  مهمترین خصوصیات مورد نظر                                 عامل            ردیف

1 
  زمین شناسی سطحی

            )  Surface geology(  

شاخصی از فرسایش زمین شناسی که بر اساس خصوصیات سختی،   هوازدگی،        
شکستگی  نوع سنگ از گزارش هاي زمین شناسی بدست می آید( مثال)  نمره یا امتیاز مربوط            

  میباشد 10ها ها، گسنگها و مارنو شیل 1ايبه سنگ سخت توده

  ) Soil(خاك                              2
  است ) USLE(ضریب فرسایش پذیري خاك در فرمول جهانی فرسایش خاك                        

  ) بر آورد می شودSmith )1978و Wischmeierکه با از روش    

  ساعته با دوره برگشت دوساله به میلیمتر 6مقدار بارندگی           )Climate (اقلیم                         3

مجموع ارتفاع رواناب ساالنه              ) Runoff( رواناب                       4
  50و دبی جریان اوج ساالنه به متر مکعب در ثانیه در کیلومتر مربع ضربدر  03/0به میلیمتر ضربدر

  شدت شیب به درصد               )Topography(پستی و بلندي       5

  درصد خاك لخت             )Ground cover(پوشش زمین       6

  درصد تاج پوشش گیاهی          )(Land useنوع استفاده از اراضی    7

8  
فرسایش فعلی اراضی باالدست 

  )Uplande rosionحوضه          (
است که   با استفاده از روش                                 )SSF(مجموع نمرات سطحی خاك          

  بدست می آید )BLM(دفتر حفاظت اراضی آمریکا

9  
فرسایش رودخانه اي و حمل رسوب 

Chennel erosion &  sediment 
transport  

       BLMنمره یا امتیاز معادل امتیاز فرسایش خندقی در روش       

فرسایش  رسوب

 خندقی

فرسایش 

 شیاري

میزان 

 فرسایش
  نام متغیر
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رسوب ویژه

فرسایش ویژه

  : ضریب همبستکی بین متغیرهاي مدل با میزان فرسایش ورسوب 3جدول

  هاي گرمی چايمقادیر رسوب و فرسایش ویژه زیر حوضه -2شکل 

  

  گیريبحث و نتیجه

درجه رسوبدهی، شدت  فرسایش و حجم رسوب ها از نظر نتایج نشان میدهد با توجه به اثرات برخی از عوامل، زیر حوضه

 ) مشهود و قابل تامل است در این رابطه2. و این تفاوت کامال در نمودار( شکلتولیدي، اختالف زیاد و قابل مالحظه باهم دارند

تولیدي حوضه آبخیز برابر، بیشتر از میانگین کل رسوب  5/1ها،  داراي میزان فرسایش و رسوب درصد زیرحوضه 57بیش از 

درصد کل رسوب  25درصد از کل حوضه بیش از  8/14با مساحت C و  Fباشند.در این میان دو زیر حوضه  در واحد سطح می

هاي فرسایشی مدل در . علیرغم اینکه حوضه آبخیز مورد مطالعه، براساس کالساندتولیدي حوضه را به خود اختصاص داده

ن نتایج نشان داد که برخی عواملی مانند، شیب اراضی، فرسایش رودخانه و وضعیت فعلی سطح متوسط قرار دارد، همچنی

% همبستگی مثبت و معنی داري با مقادیر فرسایش و رسوب کل 5% و کاریري اراضی در سطح 1فرسایش در سطح احتمال 

باشد، رصه هاي زراعی و مرتعی میحوضه دارند. در این مورد عامل شیب علت اصلی تمرکز جریانات و ایجاد فرسایش سطحی ع

- نتایج مشابه تحفیقات انجام گرفته در حوضه زرج آباد خاخال( بیرامی و همکاران). وضعیت فعلی فرسایش و فرسایش رودخانه

کند بیشتر متاثر از دو نوع اشکال فرسایشی شیاري و درصد میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه را کنترل می 64اي نیز که ، 

شوند. در رابطه با خاك محسوب می ی است که منشاء و منبع اصلی تولید حجم عظیمی ازرسوب و هدر رفت خاك حوضهخندق

نیز باید گفت، رابطه منفی و معنی داري که بین عامل خاك و رسوب تولید شده وجود دارد، بیانگر آن است که،  هرچه بافت 

  یابد.هاي سطحی گل آلود افزایش مییافته و میزان جریانخاك رسی و ریزتر باشد میزان نفوذپذیري آن کاهش 

  پیشنهادات

ها از حساسیت و پتانسیل فرسایش پذیري باالي برخوردارند. شکل گیري و همانطوریکه نتایج نشان داد، برخی از زیرحوضه -1

-تولید رسوب زیاد در این حوضه ها، عامل اصلی تلفات خاك وهاي رودخانه و آبراههتوسعه فرسایش شیاري و خندقی در کناره

هاي گیاهی سازگار در بستر و کناره ها، راهکار اساسی  در جهت باشد بنابرین انجام عملیات بیومکانیکی و استفاده ازگونهها می

  تثبیت و حفظ پایداري خاك در این مناطق است. 

الزم است هرگونه بهره برداري و انجام فعالیت  با توجه به تاثیر عامل شیب در تولید جریانات سطحی و تشدید فرسایش - 2 

  هاي خاك منطقه و رعایت اصول حفاظت خاك و خاکورزي صورت گیرد.هاي کشاورزي در کاربریها، باید متناسب با ویژگی

  منابع 

 خاکشناسی 470.- 149.- 176.- *492.-

 سنگ شناسی 463.- 458.- 248.- 423.-

 وهواآب  405.- 015.- 473.- 393.-

 رواناب 143. 107 122.- 122.-

 اراضیشیب **712. 403. 393. **692.
0.48 -- -- 0.506 
 پوشش گیاهی 437.- 146.- 352.- 441.-

 اراضیکاربري *548. 053. 314. *581.
0.34 -- -- 0.30 

وضعیت فعلی  **883. **787. **698. **855.
 0.799 0.62 0.49 0.73 فرسایش

فرسایش  **894. 362. **1.000 **893.
 0.799 -- 1 0.797 ايرودخانه
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Abstract 
The phenomenon of acceleration erosion is one of the main factors in reducing the fertility and 
productive capacity of soil in agronomic and pasture lands. Awareness  and identificaton of factors 
affecting the amount of erosion and sediment production in different land users and the preparation of 
the relevant map is one of the important, scientific and applied information layers in the executive 
departments, especially the operation of soil conservation and landuse planning in the watershed area. 
It will be. In this research, we tried to estimate the erosion and sediment of the studied watershed using 
the experimental model of MPSIAC using the SPSS statistical method. The data were analyzed. The 
results showed that the amount of weight of sediment caused by erosion from the basin level is equal 
to 92100, 1024 tons per year. Meanwhile, sub-basins F and G with an area of 14.8% of the total 
watershed area account for more than 25% of the total sediment production in the basin Also, the 
correlation coefficient between model variables with erosion and sediment yield has shown that among 
the nine factors of the five factor model in the severity of erosion and sediment production of the 
whole basin, three factors such as landslope, river erosion, and current erosion level The probability of 
1% and land use at 5% level show a positive and significant correlation with estimated erosion and 
total sediment estimated basin 
 
Keywords: Effective Factors, Erosion, Sediment Production, Garmy Chay  
 

  


