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   چکیده

ي هاي رودخانهچاي یکی از شعبهاقع شده است. رود خانه دمدلوشهرستان خلخال  جنوبدرچاي آبخیز دمدل حوضه

 شیفرسامیزان  یبررسهدف از این تحقیق کند.ي قزل اوزن میانههاي حوضه را وارد رودخکه آب باشدقزل اوزن می

هاي بر نامه امه ریزانتا برن گرددمیباشد که این کار سبب آگاهی از وضعیت فرسایش حوضه می رسوب دیو تول خاك

آجین و یري کیوي، دمدل،مدراین تحقیق با تفکیک حوضه به چهار زیر حوضهم دهند. اخود را مطابق با این وضعیت انج

ن زمینه با مورد بررسی قرار گرفت.درای  MPSIACو PSIACنوده، میزان فرسایش وتولید رسوب با استفاده از روش 

دهی در مدل سوبمیرآجین و نوده از نظر شدت ر هاي دمدل،ي موثر در فرسایش خاك، زیرحوضهگانهبررسی عوامل نه

PSIAC زیاد دهیدر کالس یا شدت رسوبي کیويضهدهی متوسط و زیر حورسوبیا شدت  در کالس

متر مکعب در کیلو  4/594ي کیويمترمکعب در کیلومتر مربع، در زیر حوضه 430قرارگرفت.رسوب ویژه در کل حوضه 

ب در کیلو متر مکع 9/348ودر زیر حوضه دمدل چاي 9/349ودر زیر حوضه نوده 427متر مربع درزیر حوضه میرآجین 

، در آجینو میر ، زیر حوضه کیوي M PSIACآورد گردیده است. این در حالی است که در مدل متر مربع در سال بر

رار گرفت.میزان نوده در کالس یا شدت رسوب دهی کم ق هاي دمدل،دهی متوسط و زیر حوضهکالس یا شدت رسوب

متر  168اي و زیر حوضه دمدل چ185.5و زیر حوضه نوده 205و زیر حوضه میر آجین  299رسوب حوضه کیوي

شده  اصالح ك میزان رسوب در روش پسیاك نتایج نشان می دهد.مکعب در کیلومتر مربع در سال برآورد گردیده است

  تقریبا نصف میزان فرسایش در مدل پسیاك است.

 

  ،MPSIACو PSIACکلید واژه: فرسایش خاك، رودخانه ي دمدل چاي، مدل 
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 مقدمه

ع مهم براي دستیابی به توسعه کشاورزي و منابع طبیعی اســت یکی از موانخاك نجا که فرسایش از آ

 ریزي در زمینه احیاء، توسعه و مدیریت پایدار اراضی بــه ویــژه در قالــب طــرحاز این رو به منظور برنامه

هــاي خــاك و تولیــد رســوب در حوضــه هاي حفاظت خاك و آبخیزداري؛ آگاهی از وضــعیت فرســایش

  شود.هاي آبخیز محسوب میریزي حوضهآبخیز، یکی از ابزارهاي مهم تصمیم گیري براي برنامه

-، نیــاز بــه برنامــهفرسایش و تولید رسوب در هدر رفت خــاك . براي جلوگیري و یا کاهش اثرات 

باشد. ولــی اي آبخیزداري میه ریزي و اجراي اقدامات حفاظت خاك و کنترل رسوب در چارچوب طرح

ریزي و اتخاذ تصمیم درباره مهــار فرســایش و رســوب، آگــاهی از میــزان فرســایش و تولیــد الزمه برنامه

هــا و بــراي اجــراي برنامــه هــابنــدي آن رسوب دریک حوضه آبخیز و شناسایی مناطق بحرانی و اولویــت

  رسوب است.اقدامات آبخیزداري براي کاهش فرسایش و مهار تولید وحمل 

هاي آبخیــز ها در زمان فرسایش خاك و تولید رسوب در بسیاري از حوضهعدم وجود یا کمبود داده

نمایــد. را الــزام می زایــی رســوبهاي تجربی و مناسب براي برآورد فرسایش خاك و کشور کاربرد روش

  .شودمفید سد میکه باعث کاهش عمر گردد اي رسوب وارد سدهاي کشور میساالنه حجم قابل مالحظه

   در حوضه آبخیز رودخانه دمدل، بارش هاي شدید و جریانات ســیالبی، مجــاري آبیــاري را مســدود 

هــدر  موجــب و کــاهش یافتــه خــاك حاصلخیزيدر نتیجه  کندمی هاي مناطق پایین دست را آلودهو آب

ا مشــکل مواجــه ایــن محــدوده را بــزنــدگی ســاکنین  .گرددمیرفت خاك در اراضی کشاورزي و مرتعی 

، میزان فرسایش و تولیــد رســوب MPSIACدر این تحقیق سعی بر این بوده است با کاربرد مدل سازد.می

  حوضه برآورد شود تا اقدامات حفاظت خاك وکنترل رسوب در حوضه صورت گیرد.

 شــدت محاســبه بــراي امریکــا آب کمیتــه توســط مــیالدي 1968 سال در (PSIAC)پسیاك  روش

 مــدل این.شد ارائه امریکا متحده ایاالت غرب خشک نیمه و خشک مناطق رسوب تولید و خاك فرسایش

 گانــه 9 عوامل از یک هر براي و گرفت قرار نظر تجدید امریکایی، مورد توسط دانشمندان 1982 سال در
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 مطالعات در ) 1994 جانسون و گمبهارت( شد. نام گذاري MPSIACکه مدل  شد گرفته نظر در ضرایبی

  .است کرده معرفی باال بازده داراي را مدل این خود

) به منظور پــیش بینــی میــزان رســوب دهــی از نــواداي یوتــا از روش 1982( 1جانسون و همکاران

PSIAC   استفاده نمودند و با توجه به معایبی که در حین کار با این روش پیش آمد اندك تغییراتی جهــت

در ســال  MPSIACش تجدید نظــر شــده موســوم بــه مــدل تطبیق مکانی آن انجام گرفت و سر انجام رو

اســتفاده شــده MPSIAC معرفی گردید.به خاطر دقت زیا د این مدل، درایــن تحقیــق نیــز از روش 1382

    است.

 : بیان مسأله-1-1

 انتقــال عامــل یــک کمک به و شده جدا خود بستر از خاك ذرات آن طی که است فرایندي فرسایش

  .)822:  1392 علیزاده،(  شودمی حمل دیگر مکانی به دهنده

 و اصــول. ســتا کشــور هر در اقتصاد زیربنایی عوامل ترینمهم از یکی و تولید بستر عنوان به خاك

. کنــدیم تعیــین را جامعه هر یافتگی توسعه سطح و پیشرفت مسیر واقع در خاك از برداري بهره چگونگی

 تنهــا نــه فرســایش. رودمــی شــمار بــه او حیات و انانس رفاه براي خطري عنوان به خاك فرسایش امروزه

 و ســدها مخــازن ها،آبراهــه در مواد رسوب با بلکه ، شودمی مزارع شدن متروك و خاك شدن فقیر سبب

 .گرددمی سبب را فراوانی هايزیان ، هاآن آبگیري ظرفیت کاهش

یــن خلخــال واقــع شــده اســت .ا شهرستان توابع از رستمخورش بخش چاي در دمدل آبخیز حوضه

گیــرد و از داغ سرچشــمه میهاي رودخانــه قــزل اوزن اســت کــه از کــوه آقحوضه یکی از زیــر حوضــه

شــود کــه در نهایــت بــه رود قــزل اوزن هاي مهم آب هــاي ســطحی ایــن محــدوده محســوب میزهکش

نظر زمین شناسی، بخشــی که از  هاي تالش قرار گرفتهپیوندد. در شمال شرق این گستره، بخشی از کوهمی

  شود.از زون البرز غربی و آذربایجان محسوب می

دار، وجود گسل رانده در شمال و شرق حوضــه، وجــود تشــکیالت توپوگرافی خشن و اراضی شیب

رنگ مارنی و ماسه سنگی، ایجاد جاده در مناطق صعب العبور که (عموما محل رفــت و آمــد عشــایر سرخ

                                                
1- Johnson  et al 
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هــاي شــدید و جریــان ســیالبی آب ها و در نهایت بارش)، چراي بیش از حد دامباشدداغ میهاي آقدامنه

خــاك و  هاي غربی کوه آق داغ از جمله عواملی هستند که زمینــه فرســایشناشی از ذوب شدن برف دامنه

و مشــکالتی از قبیــل  چاي فــراهم نمــودهه آبخیــز دمــدلحوضــ قسمت خروجــی ر ادرانباشت رسوبات 

و گل آلود شدن آب را به وجــود  میزان تولیدات کشاورزي، انسداد مجاري آبیاريهدررفت خاك، کاهش 

. بنابراین، با توجه به موارد فوق و با عنایت به این که تــا کنــون پژوهشــی در زمینــه فرســایش آورده است

خاك در این حوضه صورت نگرفته است؛ در این تحقیق به مطالعه فرسایش و توان رسوب دهــی حوضــه 

  .ه شده استاده از روش پسیاك اصالح شده پرداختبا استف

   هاي تحقیق:سؤال -1-2

 چاي چقدر است ؟میزان فرسایش خاك و تولید رسوب ساالنه در حوضه آبخیز دمدل -1

 چاي کدامند ؟عامل یا عوامل اصلی فرسایش خاك و تولید رسوب در حوضه آبخیز دمدل - 2

  فرضیه تحقیق: -1-3

  برخوردار باشد. ییرسوب از شدت باال دیو تول شیفرسا زانیم رسد کهیبه نظر م -1

 دیــو تول شیفرســا زانیــدر م بیشتري نسبت به سایر عواملنقش  یتوپوگراف بیعامل ارتفاع و ش -2

  د.ندار يچادمدل زیحوضه آبخ رسوب

  اهداف تحقیق:-1-4

  ی:هدف اصل

  .M PSIACبا استفاده از مدل  يچادمدل زیرسوب حوضه آبخ دیخاك و تول شیفرسا زانیم یبررس

  : یفرع اهداف

  . حوضه شیموثر در فرسابررسی عوامل -1

  ی و ژئوموفولوژي حوضه.اراض يکاربر ،خاك ،یی، آب و هوایشناسنیزم تیمطالعه وضع-2
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   ضرورت و اهمّیت تحقیق: -1-5

منطقه  در فرسایشازعوامل تاثیر گذار  یک هر جداگانه بررسی تحقیق ، این انجام از ضرورت و اهّمیت

قراربگیرد تا   مطالعه مورد جداگانه صورت به فوق عاملی از یک هر همچنین و مورد مطالعه می باشد

تواند از تحقیقات که انجام می استان و شهرستان نیز می آباداره  .ها سنجیده شودتاثیر هر کدام از آن

 ریو عوامل تاث یشیمناطق حساس فرسابردن به  یپ ند.نک استفاده اجراي پژوه هاي خود جهتدرشود 

کاهش انباشت رسوبات در مخازن سدها ، رودخانه ها ، کانال  ای يریدر جلوگ شیگذار آن، کنترل فرسا

مطالعه بتواند  نیاست ا دیاست. ام تیاهم يمحدوده مورد مطالعه دارا یزراع یو اراض یآبرسان يها

  کند . ياری یحفاظت اتیو انجام عمل ندهیآ يهايزیرا در برنامه ر ییو اجرا يزیبرنامه ر نیمسئول

  مبانی نظري تحقیق: -1-6

  :فرسایش تعریف -1-6-1

گویند از ریشــه التــین ) میErosionکلمه فرسایش که در انگلیسی و فرانسه به آن اروژن و اروزیون(

 .)250: 1379،(رفاهی باشد وعبارتست از سائیده شدن سطح زمینبه معناي سائیدگی می

 شــده جدا خود اصلی بستر از خاك ذرات آن طی که شودمی گفته فرآیندي به فرسایش کلی طور به

 از ذرات جداکننــده عامل که صورتی در. شوندمی حمل دیگر مکانی به دهنده انتقال عامل یک کمک به و

جــدا کــردن ذرات شود. اگر عامل بستر و انتقال آنها به مکانی دیگر، آب باشد به آن فرسایش آبی گفته می

  شود .می وانتقال آنها باد باشد فرسایش بادي واگر یخچال باشد فرسایش یخچالی نامیده

 زمین کره سطحو در آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت.  استفرسایش پیوسته در حال انجام 

 در سواحل نشینی بعق ها،دره شدن تروعریض ترعمیق ها،کوه شدن برافراشته نظیر هاییپدیده با مدام

 امروز ما که زمین کره سطح فیزیکی وضعیت. است تغییر حال در دیگر، نقطه در هاآن پیشروي و اينقطه

انی نبوده بلکه این وضعیت نتیجه تغییراتی است ناگه و سریع پذیريشکل یک نتیجه هستیم آن شاهد

 از یکی تنها فرسایشگردد. میبدان حد آهسته که فقط بعد از گذشت قرن ها اثراتش قابل تشخیص 

 .است رسوبی هايسنگ و آبرفتی هايخاك تشکیل الزمه که است دائمی تغییر پدیده این هايجنبه
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 گردد بلکه در اغلب موارد سرعت آن را زیادترده میپدی این کندي باعث ندرتبه بشر هايفعالیت

    .کندمی

 نواع فرسایش ا -1-6-2

  شناسیفرسایش زمین .1

ست از فرســایش کــه منحصــراً در نتیجــه عوامــل ا شود عبارتبه آن فرسایش طبیعی نیز گفته می که

 و گردیــده آغــاز زمــین عمــر بــا تقریبــاً زمــین کره سطح در شناسیزمین فرسایش شود.طبیعی حاصل می

 نتــریمهم. اســت آورده در شــودمی دیــده امــروزه کــه صــورتی به راوآن است داده آن سطح در تغییراتی

: از عبارتنــد آورد خواهــد یــا آوردهمــی وجــود بــه زمــین کــره در شناســیزمین فرســایش کــه تغییراتــی

  )252: 1379،(رفاهی

  تسطیح سطح زمین  )1

  هتغییر نیمرخ طولی رودخان )2

  پیشروي سواحل در نقطه اي وعقب نشینی در نقطه اي دیگر )3

  افزایش شوري آب دریاها  )4

   تشدیدي فرسایش .2

 بــه انســان کــه دهــدمی رخ مواردي در و است طبیعی فرسایش از بیشتر خیلی آن میزان که فرسایش

آگاهی و یا بهره برداري بیش از حد از زمین میزان فرســایش را افــزایش دهــد. البتــه فرســایش  علت عدم

 از تشــدیدي فرسایش)252 : 1379،(رفاهیآید. تشدیدي گاهی در اثر فعالیت حیوانات نیز به وجود می

 و گیــاهی پوشــش بــین طبیعــی شــرایط در واقع در. است شده آغاز انسان برداري بهره شروع زمان همان

توازنی برقرار بوده ولی از زمانی که بشــر بــه کشــاورزي و دامپــروري پرداخــت پوشــش  فرساینده عوامل

ه ایــن طبیعی گیاهی را به منظور کشت و زرع از بین برد و زمــین در معــرض فرســایش قــرار گرفــت . بــ

 اراضــی و مراتــع هــا،هــا هکتــار از جنگلترتیب به علت بهره برداري نادرست بشر از زمین تاکنون میلیون

ها هکتار زمین کاســته شــده اســت. خیزي میلیونهاي بایر تبدیل شده وهمچنین از حاصلوعی به زمینمزر

  .جهانی است مشکل یک تشدیدي فرسایشبه همین دلیل، 
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 منجربــه نیــز هــاجاده ســاختن معــادن، استخراج صنعت، مانندتوسعه بشر ورزيکشا غیر هايفعالیت 

شــود می هاي کشاورزي بشر حاصــلیشی که در اثر فعالیتفرسا به نسبت ولی شود،می تشدیدي فرسایش

چکی هاي کشاورزي در سطح بســیار کــوتري دارد، زیرا فعالیت غیرکشاورزي نسبت به فعالیتاهمیت کم

  .گیردانجام می

  ي تحقیق:پیشینه -1-6-3

   یمطالعات خارج

فرسایش حوضه و اثــرات رســوب حاصــل از آن در «اي با عنواندر مقاله)،1981( 2الین و همکاران

انــد. بــه اعتقــاد نامبردگــان، کــاربرد مــدل رســایش بررســی کردهف هايلمد ها را با استفاده ازانتقال آالینده

USLE3 هاي آبخیــز قابــل اســتفاده اســت. ایــن ان بوده و در اکثر حوضههاي دیگر نسبتاً آسنسبت به مدل

  .اندرا نیز جهت برآورد میزان رسوب توصیه کرده PSIACمحققان در کنار مدل مذکور مدل 

دهی از نــواداي یوتــا از روش بینــی میــزان رســوب) بــه منظــور پیش1982( 4جانسون و همکــاران

PSIAC  که در حین کار با این روش پیش آمد اندك تغییراتــی جهــت استفاده نمودند و با توجه به معایبی

در ســال  MPSIACتطبیق مکانی آن انجام گرفت و سرانجام روش تجدیــد نظــر شــده موســوم بــه مــدل 

  معرفی گردید. 1382

هــا دره يریگشکل ندیفرا حیتوض يبرا 1894در سال  5بار توسط پنک نیاول يبرا شیفرسا اصطالح

 آخــر قــرن نــوزدهم توســط يهاخاك در سال شیفرسا نهیدر زم یعلم قاتیتحق نیبه کار گرفته شد . اول

از برخــورد بــاران بــا  يریرا در جلوگ یاهیدانشمند اثر پوشش گ نیانجام گرفت . ا یدانشمند آلمان 6والنی

آن در  یحفــاظت تیمربوط بــه خاصــ یاهیعمده پوشش گ ریکه تآث دیرس جهینت نینمود و به ا یخاك بررس

  ) . 1390 يبرخورد قطرات باران است. (احمدبرابر 

                                                
2- LANE and etal 
3- Universal Soil Loss Equation 
4- Janson etal 
5- penk 
6- wollny 
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 يخــاك هــا يقطــرات بــاران بــررو ریتــاث يبود که مطالعه بر رو یکس نیاول 1944در سال  سونیال

را بــه  شیتوانستند فرســا شرفتهیفنون پ يریبا به کارگ 7تیو اسم ریشمایبعد ها و .دیلخت را به انجام رسان

پــور  لی(اســمع .خــاك بــود یجهــان معادلــه يریــها به کار گر آنکا جهیو نت ندینما نییتع یو کم یطور کل

1385 .(  

 شیمحاســبه شــدت فرســا ي، برا کایآب در آمر تیریمد تهیتوسط کم 1968در سال  PSIAC مدل

ار بــ نیاولــ يارائه شده و بــرا کایمتحده آمر االتیخشک غرب ا مهیرسوب مناطق خشک ون دیخاك وتول

د . شــ شیآزمــا کایآمر يزونایآر التیا یواقع در جنوب شرق Gulch walnutبه نام  زیحوضه آبخ کیدر 

کش  ، مــرا ریــ، الجزا کایمتحده آمر التی). بعد از ا 552، ص  1374 يو احمد 234ص  1375 یرفاه(

 میتصــم آب و خــاك کشورشــان یعیطب هیحفظ سرمابراي  زیو فرانسه ن رانی، ا يوگسالوی، هیتونس ، ترک

  .گرفتند

ســاالنه  برآورد پتانسیل رســوب«، در یک مقاله تحقیقی با عنوان  )2003اعیل زاده (تاجبخش و اسم

 ».در ســامانه اطالعــات جغرافیــایی MPSIACســتفاده از مــدل اهاي آبریز کردان و فــاري آبــاد بــا حوضه

 يهاریــق مــدلاز دیگر کارهاي تحقیقاتی که در ارتباط با برآورد میزان تولید رســوب از ط پرداخته  است.

 در ایــن اشــاره کــرد ) 2003ه (زاد اســماعیل معماریــانتوان به کار دیگــري از گرفته، می تجربی صورت

ات در ســامانه اطالعــ MPSIACپتانسیل رسوب ساالنه حوضه آبریــز کاشــمر بــا اســتفاده از مــدل تحقیق 

 رســایش در مــدلاند که از بــین عوامــل نــه گانــه مــؤثر در فاین نتیجه رسیده جغرافیایی بر آورد شده و به

  اند.ترین نقش را در تولید رسوب داشتهعوامل شیب و تغییر کاربري زمین بیش پسیاك اصالح شده

دهاي بررسی ارتباط بین خاك و پوشش گیــاهی را بــا واحــ«اي به عنوان در مقاله)2002عظیم وند (

ی تبــاط کــاملبی البــرز) ارکه در منطقه مورد مطالعه وي (دامنه جنــومورد بررسی قرار داده »ژئومورفولوژي

  استقرار پوشش گیاهی و نوع خاك با واحدهاي ژئومورفولوژي وجود دارد. بین

  : یداخل مطالعات

                                                
7- wishmeir & smith 
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، کارشناســان نیتوسط دان وربــ 1337در سال  رانیخاك در ا شیگزارش کامل در مورد فرسا نیاول

 يکردنــد. (احمــد ادهشــنیرا پ نرایــحفاظت از خاك در ا تهیکم جادیکارشناسان لزوم ا نیمنتشر شد. ا فائو

 . دیگرد سیتاس رانیا یبخش حفاظت از آب وخاك در موسسه خاك شناس 1344سال  در )1390

ســد دز بــه  زیــدر مطالعه حوضه آبخ PSIACاستفاده از مدل  رانیبار در ا نیاول يبرا 1352سال  در

، در  یتجربــ يهاها و مــدلروش ریبا سا سهیسپس با توجه به دقت نسبتا خوب آن در مقا. کار گرفته شد

رود ، ســراوان ،  لیــرود ، مــارون ، هل نــدهی، زا ریکشور مانند دو خواهران ، که زیآبخ يهااز حوضه یبرخ

مطالعــات  زیــ) . هــم اکنــون ن 234، ص  1375،  ی( رفاه و اوزون دره مورد استفاده قرار گرفت. ردانیز

) ، مــدل Fourniev( هیــگونــاگون ماننــد فورن يهالخــاك بــا اســتفاده از مــد شیفرسا یجهت برآورد کم

)Slemsa( یاراضــ تیری) ، روش دفتر مــدBlM( اهی) ، روش جعبــه ســEPMی) و ... ادامــه دارد. (رفــاه 

1379 (  

از  یکــیاوزون دره ،  زیــحوضــه آبخ یدهو رســوب شی) ، در مطالعه فرسا 1372در سال (  یصادق

استفاده کــرده اســت و بــه  PSIACو EPM ي،کرك با ،گالسرود قزل اوزن ، از روش دا يهاحوضه ریز

و رســوب حوضــه قــزل  شیفرسا نیتخم يروش برا نیترمناسب اكیاست که روش پس دهیرس جهینت نیا

  . استاوزن 

مدل پسیاك اصالح شــده بــراي تهیــه نقشــه فرســایش و رســوب در  کارآیی) 1372پور (طهماسبی

مــورد ارزیــابی  ش سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیــاییآبخیز جاجرود با استفاده از دان يحوضه

هــاي ، و دریافته است که دقت مدل مذکور در برآورد میــزان رســوب بــر مبنــاي مقایســه بــا دادهقرار داده

  درصد است.  80حاصل از رسوب برآورد شده به وسیله ایستگاه رسوب سنجی بیش از 

به منظور کالیبره کردن مدل در حوضه آبخیــز اصالح شده  PSIACبررسی روشبه  )1374(محمدي

برآورد کــرده اســت و پــس از حوضه مذکورسد گاوشان، میزان رسوب ویژه را در واحدهاي هیدرولوژي 

سنجی بدین نتیجــه رســیده اســت کــه مقــدار دست آمده از ایستگاه رسوبهمقایسه با میزان رسوب ویژه ب

ــا همــدیگر نــدارد و میوســیله دو روش مــذکور تفــاوه رســوب بــرآورد شــده بــ تــوان از ت چنــدانی ب

هاي داراي هاي فاقــد ایســتگاه و یــا ایســتگاهدر انــدازه گیــري و بــرآورد رســوب حوضــه MPSIACمدل

  هاي آماري اندك و ناقص استفاده کرد. دوره
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هاي ترین روش بــراي حوضــههاي برآورد رسوب به منظور معرفی مناســب) روش1375کرمی (شاه

کــه  را بررسی کرده و به ایــن نتیجــه رســیده اســت »حوضه آبخیز نوژیان از توابع سد دز در فاقد ایستگاه؛

دار دو مــدل بــا همــدیگر زیــاد بــوده و از نظــر آمــاري معنــیاختالف بین مقادیر رسوب برآورد شده بــین

بــا رســوب  MPSIACباشد. نامبرده خاطرنشان ساخته است که میزان رســوب بدســت آمــده بــا روشمی

  دهد. ترین اختالف را نشان میسنجی کمگیري ایستگاه رسوبوسیله اندازهه گیري شده بهانداز

و  یدور ســنج يبا اســتفاده از تکنولــوژ ين چاغاال غآ زیحوضه آبخ یده)، رسوب1376( یسبحان

حوضــه را بــر اســاس  يقــرار داده اســت. و لیــو تحل هیــو تجز یمورد بررس ییایسامانه اطالعات جغراف

  آورده است.به دست  رانیا یطیمح طیشرا يرا برا جینتا نیمطالعه کرده و بهتر یدهرسوب تیقابل

پرداختــه  ارزیابی نقش مدیریت در فرسایش خــاك در جنــوب شهرســتان اراك به) 1379ابراهیمی (

 طــوره ابتدا به تعیین واحدهاي ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه اقدام نموده است. سپس، ب است نامبرده

وي بــه ایــن نتیجــه رســیده  کرده است.مبادرت  MUSLEو MPSIAC اي نسبت به واسنجی مدلمقایسه

درصــد برخــوردار 90داراز ســطح معنــی MPSIAC وسیله مدلهاست که میزان رسوب ویژه برآورد شده ب

  دهد.نشان می MUSLEتري را نسبت به بوده و در نتیجه مدل پسیاك اصالح شده نتایج دقیق

کارایی واحدهاي ژئومورفولوژي در ارزیابی فرسایش در حوضــه آبخیــز به )1380(سرهنگیجوکار 

نتیجه رسیده است که واحدهاي ژئومورفولوژي در برآورد میــزان فرســایش  مبادرت کرده وبه این» بوجان

نسبت به واحدهاي هیدرولوژي از دقت باالیی برخوردار است. نامبرده با این روش میــزان تولیــد رســوب 

برآورد نموده و آن را با آمار میزان رســوب  MPSIACا در حوضه مورد مطالعه با استفاده از مدل تجربی ر

سنجی مورد مقایسه قرار داده و دریافته است که نسبت بین مقــدار رســوب دست آمده از ایستگاه رسوبهب

گیري ســوب انــدازهو مقــدار ر MPSIACبرآورد شده بر مبناي واحدهاي ژئومورفولوژي با کاربست مدل 

دار بــاالیی سنجی واقع بر روي رودخانه، از ضریب هبستگی در ســطح معنــیوسیله ایستگاه رسوبهشده ب

  برخوردار است. 

 یتجربــ يهاتنــگ کنشــت بــا اســتفاده از مــدل زیو رسوب حوضه آبخ شی) ، فرسا1383( راستگو

EPM  وM. PSIAC  با کمکGIS است کــه مــدل  دهیسر جهینت نیرا مطالعه کرده و به اPSIAC  جینتــا 

  کند .یارائه م EPMرا نسبت به يترکامل
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 آبخیــز حوضــه از بخشــی آبــی فرسایش در ژئومورفولوژیکی عوامل نقش بررسی با )1382حسنلو(

 جغرافیــایی اطالعــات سیســتم و MPSIACمــدل  از داد که بــا اســتفاده GIS نشان از زنجانرود با استفاده

 واســنجی مختلــف منــاطق بــراي را MPSIACفرمول  و نمود برآورد را رسوب و فرسایش میزان توانمی

  .دارد مشاهداتی نتایج با خوبی همبستگی آمده به دست رابطه به طوري که نمود

 يبابا احمــد زیحوضه آبخ یدهرسوب زانیو م شی) ، عوامل موثر بر فرسا1385و همکاران ( یفرج

 جــهیقــرار داده ا نــد و نت یرا مــورد بررســ EPMو  PSIAC یبــتجر يهاخوزستان را با اســتفاده از مــدل

 ش،یاسرشت سنگ از نظر مقاومــت بــه فرســ يکار يهانشان داده است که با در نظر گرفتن واحد یبررس

و  بیعوامــل شــ ریتن در هکتار در سال ، پــس از حــذف تــاث54/18 زهیعامل بوده و رسوب و نیبارز تر

  است . افتهیتن به هکتار در سال کاهش  12/12زند مقاوم به با سا يبر واحد کار یروان آب سطح

بــا  يبلــوك چــا يدیــ زیــدر حوضــه آبخ يژئومورفولوژ درویمسا ئل ه ی)، در بررس1386( يمدد

 زانیــاســت کــه م دهیرســ جهینت نیبه ا PSIACرسوب با استفاده از روش  دیخاك و تول شیبر فرسا دیتاک

متر مربــع در ســال وبــا  لویمتر مکعب در ک PSIAC  ،309روش  در کل حوضه با استفاده از ژهیرسوب و

نتیجــه . متر مربع در ســال بــر آورد شــده اســت لویمتر مکعب در کM . PSIAC 159/5استفاده از روش 

  تر است.به واقغیت نزدیک M . PSIACگرفته است که روش 

در  یشــیاشــکال فرساســازندها و  يریپذشیفرســا زانیــم ی) ، به بررس1388پور و همکاران ( یقل

 نیــاند و بــه اپرداخته ILWIS طیدر مح M . PSIACورده در شمال کرج با استفاده از مدل  زیحوضه آبخ

 مــدل،  ییزاعوامــل رســوب نیتــرشیاصالح شده بــا در نظــر گــرفتن ب اكیاند که روش پس هدیرس جهینت

  . شود یحوضه ورده محسوب م ییزاو رسوب شیبرآورد فرسا يبرا یمناسب

ســد  زیــرسوب در حوضــه آبر دیو تول یسطح يهاسازند شیفرسا يساز) ، با مدل 1389( یقاسم

بــا  ســهیروش را در مقا نیو مطالعه حوضه پرداخته است و ا یبه بررس GISو  M . PSIACحنا با روش 

 یرســوب را دارد و همخــوان دیــخــاك و تول شیعامــل مــوثر در فرســا نیترشی، ب یتجرب يهامدل ریسا

  ها وجود دارد. در حوضه شیفرسا یفعل طیاعداد به دست آمده و شرا نیب يربهت
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آن نشــان داده  جــهیبه مطالعه رودخانــه زال پرداختــه و نت  M  PSIAC) ، با روش 1390پور ( کین

حوضه در مــدل  یو بار رسوب ژهیدو برابر رسوب و اكیمختلف در مدل پس يواحدها یاست که بار رسوب

  ده است .اصالح ش اكیپس

  آق ســو بــا روش زیــرســوب درحوضــه آبخ دیــخــاك و تول شیفرسا يساز)، با مدل 1393( یامان

M. PSIAC  وGISآن در مــدل  يهاحوضــه ریحوضه و ز یو بار رسوب ژهی، نشان داده است که رسوب و

PSIAC آن در مــدل يهاحوضــه ریــحوضــه و ز یو بــار رســوب ژهیــاز دو برابــر رســوب و شیبــ یکمــ  

M. PSIAC . است  

 یو رســوب را بررســ شیفرســا زانیــبــر م یاراضــ يکاربر ریی) ، اثرات تغ 2000( انیلشکر یپ ینب

 يکــاربر طیحوضــه را در شــرا یده، رســوب EPMو   M . PSIACنموده است . او با اســتفاده از مــدل 

دو روش را ی از هــراراضــ ومیزان فرسایش را بعداز تغییر کــاربرينموده است  سهیمقا یو آت یفعل یاراض

  دست آورده است.به

در PSIACو   EPMفارس بــا مــدل  زیو رسوب حوضه آبر شیفرسا ی) ، به بررس2006( یتنگستان

را نشــان  يتــرمطمئن جینتــا PSIACاست که استفاده از مــدل  دهیرس جهینت نیپرداخته و به ا GIS ظیمح

 وش( ر EPMا اســتفاده از مــدل را بــ رانیــا یافسر در جنوب غربــ زیحوضه آبخ نیهمچن يداده است. و

در  ینــانیجــواب قابــل اطم PSIACروش  يمطالعه کــرده اســت از نظــر و PSIAC) و  شیفرسا لیپتانس

  داده است . EPMبا  سهیمقا

ل دخاك بــا اســتفاده از مــ يو مواد مغذ یکاهش کربن آل ینیب شی)، به پ2012و همکاران ( یشمتح

پــژوهش نشــان داده اســت کــه  نیــا جهینت. اندپرداخته رانیامرك در  زیاصالح شده در حوضه آبخ اكیپس

 زانیشــدن روانــاب اســت.م يدر اثــر جــار شیفرســا  ،حوضــه نیدر ا نیزم بیعامل موثر تخر نیترمهم

تــن در هکتــار در ســال بــر  57/18و جنگــل،  60/16و مراتــع ، 14 /48،  يدر منطقه کشاورز شیفرسا

  آورد شد.

دهد که برآورد رسوبات حاصل از فرسایش در این پایان نامه نشان میهاي تحقیق بررسی پیشینه    

هاي مختلف محاسبه کرد.اما با بررسی پیشینه داخلی و خارجی به این توان با مدلدر هر حوضه را می

که استفادهاز مدل پسیاك اصالح شده نتایج مطمئن تري را نشان داده است. نتیجه رسیدیم 
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14  

 

 مقدمه - 2-1

هر پژوهشگري، شیوه پژوهش خود را با توجه بــه ماهیــت پــژوهش و هــدفی کــه در نظــر دارد بــر 

رو بر حسب اینکه هر پژوهش چه هدف یــا اهــدافی را مــد نظــر قــرار داده باشــد، روش ناز ای .گزیندمی

رد استفاده قــرار هایی که در انجام مراحل مختلف پژوهش حاضر موپژوهش نیز متفاوت خواهد بود.روش

  باشند.اند شامل موارد زیر میگرفته

  مراحل تحقیق: -2 - 2

تعیین حدود حوضه ، به جمع آوري اطالعــات اولیــه حوضــه پرداختــه شــد. ، پس از اول در مرحله 

کــه در ســطح کشــور  MPSIACو PSIAC يهامــدل ،هاي متعدد برآورد میزان رسوب سپس از بین مدل

ها جهــت هاي مورد نیــاز ایــن مــدلآوري دادهگیرند، انتخاب و اقدام به جمعر میتر مورد استفاده قرابیش

  تخمین میزان فرسایش و برآورد میزان رسوب گردید. مواردي که در این زمینه انجام گرفت عبارتند از:

هاي شیب، جهت دامنه، طبقات ارتفاعی و لیتولوژي به منظور تهیه نقشــه واحــدهاي تهیه نقشه -الف

  .ورفولوژي حوضه آبریز مورد مطالعهژئوم

 MPSIACوPSIACيهامــدلدرتهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی، خاك، شبکه هیدروگرافی کــه  -ب

  دارد.کاربرد

جهــت تجزیــه و تحلیــل  چايدمــدلبرداري از واحــدهاي مختلــف خــاك و رســوبات ونــهنم -پ

  .هاي برآورد رسوبهاي مورد نیاز مدلآزمایشگاهی و استخراج داده

  .هاي مختلف حوضهشناسی حوضه و پتانسیل تولید رسوب سنگشناسایی وضعیت زمین - ت

 Excell ، Spss ،ArcGISافزارهــاي آوري شده بــا اســتفاده از نرمهاي جمعتجزیه و تحلیل داده -ن 

  …و

  .MPSIAC وPSIAC تهیه نقشه فرسایش حوضه با استفاده از مدل -ه
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  تحقیق:مواد  -2-3

  .1:  50000 اسیبا مق کلور، برندق و گلوجه،نیهشتج يهابرگه  ی،توپوگراف ي) نقشه ها1

 .1:  100000  اسیبا مق نیرضوان شهر ، خلخال و هشتج يها، برگهیشناسنیزم يهانقشه )2

  . يآمار يهالیو تحل هینمودارها و تجز هیته يبرا   spssو   excelينرم افزار ها) 3

  ها .نقشه هیته يبرا   arc view و Arc GISیینرم افزارها) 4

  .هاي موجود در سطح و اطراف حوضه از سازمان هواشناسیهاي هواشناسی ایستگاهداده )5

  اردبیل.اي هاي رسوب سنجی از سازمان آب منطقهتهیه آمار مربوط به ایستگاه )6

  ابزارهاي تحقیق: -4- 2

و گرافیکی به منظور تهیه و ترســیم جــداول، افزارهاي آماري در مراحل مختلف تحقیق حاضر از نرم

  ها استفاده گردیده است.ها و تجزیه و تحلیل دادهنمودارها، نقشه

شناسایی واحدهاي کــاري ژئومورفولــوژي حوضــه مــورد مطالعــه  ،ترین جنبه پژوهش حاضريبنیاد

ردن اطالعــات موجــود در اقدام به رقومی کــ Arc Mapافزار بوده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از نرم

هاي تکتونیــک، لیتولــوژي، شناسی و توپوگرافی گردید. در مرحله بعد اقدام به تهیــه نقشــههاي زمیننقشه

شد. با توجه به حجم زیاد اطالعــات و  ArcGISافزار هیدروگرافی، ، جهت و شیب دامنه با استفاده از نرم

عاتی جهت شناسایی واحدهاي کــاري بــا اســتفاده از نــرم هاي اطالبه منظور باال بردن دقت کار، ادغام الیه

  صورت گرفته است. Arc Map افزار

و  Surferافزارهــاي گرافیکــی تــوان بــه نرماز دیگر نرم افزارهاي مورد استفاده در این پــژوهش، می

Excell ورد اســتفاده ها مها، جداول و تجزیه و تحلیل دادهها و نیمرخاشاره کرد که به ترتیب در تهیه نقشه

  اند.قرار گرفته
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Abstract: 

Damdel chai Aqua region is in south of Khalkhal city. Damdel chai isan embranch of 

Ghizil Ozan river that guides river water toward Ghizil Ozan river.In this research devided 

the region into following 4 parts:Kivi,Damdel,Mirajin and Noudeh.Erosion amount and 

sediment amount surveyed by MPSIAC and PSIAC models.In this field nine factors 

influencing soil erosion, Damdel sub- basin, Mirajin and Noudeh surveyed in terms of the 

precipitation intensity by PSIAC modeland hadaveragedeposition intensity orclass,Kiwi 

basin surveyed with high deposition intensityorclass.Special depositsin  total  of basin is 

430 cubic meters per square kilometer, below the basin of  Kiwi  is 594 .4cubic meters per 

square kilometers, in Mirajin  basin is  427and  in Noudeh basin is 349/9  and below 

Damdel basin is 348.9 M3/km2/ in a year. It is While that inMPSIACmodel of Kiwi 's sub-

basin,there isaverage precipitation class orintensity and below  Damdel basin,there is low 

precipitationintensityorclass. The sedimentation rate of  Kiwi basinhas been estimated 299, 

in sub-basin  of Mirajinhas been estimated205, in sub-basin  of Noudeh has been estimated 

185.5,andin sub-basin of Damdel Chaihas been estimated168 cubic meters per square 

kilometre per year. 

 

Key words: soil erosion, Damdol river ,MPSIAC model, and PSIAC. 
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