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  :نام پدیدآور و عنوان

در برآورد فرسایش خاك و MMFبا مدل  BLMو PSIACهاي تجربی مقایسه مدل

/ ها براي منطقه مال احمد استان اردبیلو اصالح ضرایب آنتولید رسوب 

  سمیرازاهد

  دکتر حسین شهاب –دکتر شکراله اصغري   : راهنماان استاد

    :مشاوران استاد

  19/06/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  74  : اتتعدادصفح

  /علوم و مهندسی خاك  :نامه شماره پایان

  :چکیده

هایجدیدرایران مطرح بودهوتنوععواملمؤثربر  فرسایشورسوببهعنوانپدیده:هدف

تجربی برآورد یها مدلمختلفاهدافبرای.برآوردآن میسرنگرددآنباعثشدهاستکهارائهروشیخاصبراي 

مناطقدیگریاز  ندکهاساساً براي اشدهفرسایشبهکارگرفته

هاتعد هایمتعددیدرکشورهایگوناگونارائهشدهاستکههرکدامازآن برایبرآوردفرسایشورسوبروش.اند جهانتهیهشده

اند  هاییکهدراینتحقیقمورداستفادهقرارگرفته مدل .گیرد ادیازفاکتورهاوعواملمؤثردراینپدیدهرادرنظرمی

هاي  باشند که در یکی از زیر حوزه می MMFو مدل فرآیندي فیزیکیBLMو PSIACهاي تجربی مدل

  .هکتار اجرا شده است1800حوزه آبخیز مال احمد شهرستان اردبیل با مساحت 

آب، شناسی، خاك، اقلیم، روان عامل زمین 9گیري  مبتنی بر اندازه PSIACمدل :شناسی پژوهشروش

باشد که به هر عامل  ی، فرسایش فعلی حوزه و فرسایش خندقی میگیاهی، کاربري اراض توپوگرافی، پوشش

شاملهفتعاملفرسایش  BLMامتیازي تعلق گرفته است درحالی کهمدل 

سطحی،الشبرگسطحی،پوششسنگیسطحزمین،آثارتخریبدرسطحزمین،فرسایششیاریسطحی،آثاررسوبگذاریح

نیز با استفاده از MMFمدل . باشدمیهایفرسایشییفرسایشخندقیمیباشدکهبرگرفتهازتیپاصالزجریانوتوسعه

وسیله  وسیله ضربه قطرات باران و حمل ذرات جدا شده بهدو جز جدا شدن ذرات خاك از تودهخاك به

مورد ارزیابی قرار MMFو BLMمدل با دو PSIACدر نهایت همبستگی بین مدل . آب اجرا گردیدروان

  . گرفت

مترمکعب بر  4/389فرسایش منطقه مورد مطالعه، PSIACنتایج نشان داد با استفاده از مدل :ها یافته

عوامل مدل  مجموع امتیازاتشاخص فرسایش خاك که BLMکیلومتر مربع در سال و با استفاده از مدل 

به دست آمد که در سطح  393/0برآورد گردید و همبستگی بین دو مدل  5/44رابر ب )بدون واحد(است 

. دار بودمعنی05/0در سطح  MMFو مدل  PSIACدر حالی که همبستگی بین مدل . معنی دار بود 01/0

هکتار در سال برآورد گردید و همبستگی درتن  8/3فرسایش  MMFنتایج نشان داد با استفاده از مدل 

  .به دست آمد) درصد 5معنی دار در سطح احتمال (255/0نیز   MMFو PSIACبین مدل

در سطح کشور، این مدل داراي مبناي فیزیکی و تابع  PSIACبا وجود کاربرد زیاد مدل : نتیجه گیري

، به علت فیزیکی بودن مدل PSIACو MMFبا توجه به همبستگی بین مدل .باشدنظر کارشناس می

MMF کاهدتر است و از دخالت نظرات شخصی در برآورد فرسایش میکاربرد آن دقیق.  
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  .، مدل، فرسایش، مالاحمدPSIAC ،BLM ،MMF:هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه- 1-1

. به معنی کنده شدن و سائیدن گرفته شده است Erodeکلمه فرسایش از ریشه التینی 

کـه در  هـایی اسـت   سري فعالیـت فرسایش یک) 1991(همکارانو  ١بر اساس تعریف هرن

شود و یا از بخشـی از زمـین کنـار گذاشـته     آن ماده خاك یا سنگ سست، شل یا حل می

  . شود و شامل فرآیندهاي آبشویی، حاللیت و انتقال استمی

فرسـایش  . فرسایش طبیعی و فرسایش تسـریعی : به طور کلی فرسایش بر دو نوع است

یزیکـی، شـیمیاي و   شناسی اسـت، حاصـل فرآینـدهاي ف   طبیعی که همان فرسایش زمین

ولی فرسایش تسریعی که به طور عمده بـه وجـود   . باشدبیولوژیکی بوده و بطئی و کند می

هـا  هاي انسانی مانند کشاورزي، جاده سازي، استخراج معادن و ماننـد ایـن  آمده از فعالیت

  ).1995، ٢مرگان(باشد، مخرب استمی

هـاي سـطح   زمان نـاهمواري  فرسایش یک فرآیند ژئومورفیک طبیعی است که در طول

هر چنـد کـه ابعـاد    ). 2009، ٣آنده وهمکاران(نماید زمین را به طور پیوسته دستکاري می

سرزمینی این پدیده، منجر به محدوده خاصی نیست، ولی مقدار و شدت آن در کشورهاي 

فرسایش بـه  ).1998، ٤الل(باشد در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهاي پیشرفته می

خارج کـردن مـواد غـذایی     ،)1939، ٥بنت(لل مختلفی مانند کاهش عمق خاك سطحی ع

، ٧الل چیتراکـار (، کـاهش نفوذپـذیري   )1985، ٦فري و همکـاران (از خاك مورد نیاز گیاه 

، افـزایش مقاومـت خـاك در    )1985فري و همکاران، (ها ، کاهش عمق رشد ریشه)1994

ز بین رفـتن آب، حاصـلخیزي خـاك را کـاهش     و ا) 1375رفاهی، (مقابل رشد و نمو گیاه 

آوري گسترده به دنبال توسـعه و فـن   هاي اخیر، بشر همواره با تالشدر طول دهه. دهدمی

____________________
1. Herren
2. Morgan
3. Ande
4. Lal
5.Bennet
6.Frye
7.Lal Chitrakar
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. جدید بوده و در این راه از هیچ کوششی در تغییـر شـکل طبیعـت فروگـذار نبـوده اسـت      

خسـارات جبـران   بـرداري از خـاك موجـب وارد آوردن    ارتکاب هرگونه اشـتباهی در بهـره  

یادي وقت الزم اسـت، در مـدت   هاي زگردد و خاکی که براي تشکیل آن سالناپذیري می

میلیارد تـن   7به عنوان مثال، ساالنه بیش از ). 1379رفاهی، (رود کوتاهی از بین میبسیار

ریزد و اگر هر سـال  خیز کشورهاي آسیایی به صورت رسوب به دریا میهاي حاصلاز خاك

متر خاك در سـطح جهـانی تولیـد شـود، بـا رونـد       میلی 8/0تا  02/0توسط بین به طور م

نوروزي، (رود برابر خاك تولید شده دنیا از بین می 10تا  3فرسایش موجود ساالنه معادل 

1376.(

از بین بـرد   توان آن را کامًالپذیر بوده و نمیبه طور کلی فرسایش یک پدیده اجتناب نا

پس ). 1382رفاهی، (تواند آن را تشدید نموده و یا کاهش دهد می هاي انسانولی فعالیت

باشد که باید مورد توجه محققان قـرار  ی از الزاماتی میبرآورد فرسایش و کاهش رسوب یک

مطالعـاتی، سلسـله    زهبه همین منظور، براي برآورد فرسایش و رسـوب در هـر حـو   . بگیرد

در ایـن فصـل بـه    . باشدائه کلیات تحقیق میباشد که اولین گام ارمراتب تحقیقی الزم می

  .ه مورد مطالعه پرداخته شده استوزکلیات تحقیق در ح

بیان مسأله- 1-2

 75طبق تحقیقات به عمل آمده توسط سازمان خوار و بـار جهـانی هـر سـاله بـیش از      

ریـب خـاك حـدود یـک     له تخأمسـ . یابدمیلیارد تن خاك از سطح کره زمین فرسایش می

بـر اسـاس آخـرین    . هاي سطح زمین را تحت تـاثیر قـرار داده اسـت   خشکیسوم از سطح 

 2حـدود   سـاالنه  مطالعاتی که در ایران صورت گرفتـه، میـزان فرسـایش خـاك در ایـران     

بـه  . میلیارد تن برآورد شده است که ساالنه خسارت مالی هنگفتی را به وجود آورده اسـت 

تـرین اقـدامات زیـر    یکی از ضروري همین جهت امروزه حفاظت خاك و مبارزه با فرسایش

). 1386سیالنی، (بنایی هر کشوري است 

باشد که وابسته به وجود آب و خـاك کـافی   ادامه حیات، نیازمند تولید مواد غذایی می

یکی از عواملی که وجود آب و خاك را به خطر می اندازد فرسایش خاك اسـت کـه   . است

هت است که مبارزه با فرسایش خـاك در  به همین ج. کنددر جهت تخریب خاك عمل می

). 1382رفاهی، (باشد سطح جهان مورد توجه می

فرسایش خاك و پیامدهاي ناشی از آن، با تشـدید بهـره بـرداري انسـان از طبیعـت از      

هاي زراعی و مرتعی وارد ساخته اسـت  اوایل قرن بیستم، اثرات منفی خود را بر اکوسیستم
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فرسایش تشدیدي خاك موجب کاهش توان تولیـدي و تخریـب   ). 1998، الي و همکاران(

شـود،  هاي آبخیز و اراضی زراعی مـی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در سطح حوزه

همچنین با رسوبگذاري بر روي اراضی مرغوب کشاورزي، مراتع، منابع ذخیـره آب، سـدها   

فلـزات سـنگین و مـواد    ها و نیز ورود آلودگی توسـط  هزهاي آبیاري پایین دست حووکانال

شیمیایی به منابع آب، امروزه بیش از هر زمان دیگـري موجـب تخریـب منـابع طبیعـی و      

). ١،1998الي وهمکاران(گردد خسارت به محیط زیست می

فرسایش پذیري خاك، خصوصیتی پویا از خاك است که با زمان، رطوبت خاك، شـخم،  

فاکتورهـاي مـوثر بـر    . کنـد زیستی تغییر میهاي حیوانات و فاکتورهاي فیزیکی و فعالیت

هـاي فرسـایش و   پذیري خاك تغییرات مکـانی و زمـانی داشـته و در اکثـر مـدل     فرسایش

حسـینعلی زاده  (شود رسوب به صورت یکسان براي مقیاس مورد مطالعه در نظر گرفته می

  ).1387و همکاران، 

ریزي و اجراي اقـدامات  نامهبراي جلوگیري و یا کاهش اثرات فرسایش خاك، نیاز به بر 

الزمـه  . باشـد آبخیـزداري مـی  هـاي  حفاظت خـاك و کنتـرل رسـوب در چـارچوب طـرح     

ریزي و اتخاذ تصمیم درباره مهار فرسـایش و رسـوب، آگـاهی از میـزان فرسـایش و      برنامه

هـا بـراي   بنـدي آن تولید رسوب در یک حوزه آبخیز و شناسایی مناطق بحرانـی و اولویـت  

ها و اقدامات آبخیزداري براي کاهش فرسایش و مهار تولیـد و حمـل رسـوب    هاجراي برنام

  ).1392عرفانیان و همکاران، (است 

هاي فرسایش خاك به منظور پیش بینی شـدت فرسـایش و رسـوب و تعیـین      از مدل 

هـا بـراي برنامـه ریـزي     بینـی شود تا بتوان از این پـیش پذیري خاك استفاده میفرسایش

هاي مـورد اسـتفاده   بیشتر مدل). 2017، ٢یوان و یو(یش خاك استفاده کرد مبارزه با فرسا

هـاي تجربـی در منـاطق    باشند که بر مبنـاي داده هاي تجربی میدر فرسایش خاك، مدل

هاي فیزیکی و فرآینـدي، بـر   شود با استفاده از مدلزه سعی میامرو. اندخاصی ایجاد شده

تري از فرسایش پذیري خاك کـرد  ش بینی دقیقمبناي فرآیند فرسایش خاك اقدام به پی

. باشـند در حـال توسـعه و تکمیـل مـی     )MMF3(هایی مانند مورگـان فینـی  بنابراین مدل

تجربـی ماننـد مـدل جهـانی فرسـایش خـاك        هـاي  اي از مـدل هرچند اسـتفاده گسـترده  

____________________
1. Lai
2. Yuan and Yu
3. Morgan Morgan Finney
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)USLE1( پسیاك مدلو)2
PSIAC (بینـی فرسـایش خـاك    در سطح کشور به منظور پیش

دسـت  ه هاي تجربی بـ ها بر مبناي دادهگرفته است،اما به علت اینکه این گونه مدلصورت 

منطقه مورد نظر تصحیح ها ضرایب آن براي آیند، الزم است به منظور افزایش دقت آنمی

هاي فیزیکی همچنین الزم است به منظور تکمیل و توسعه مدل). 2017و یو،  یوان(گردد 

ها صـورت  هاي آبخیز توسط این گونه مدلهزش در سطح حوو فرآیندي، پیش بینی فرسای

3ي دقیق امروزه سامانه. هاي تجربی مقایسه گرددگرفته و نتایج با مدل
GIS هاي  با قابلیت

اي موجـود را بـه   فراوان این توانایی را در اختیار ما قرار داده است تا بتوانیم اطالعات پایـه 

گیري از این سامانه با بهره. ره، بازیابی و بروز نماییمها یا جداول اطالعاتی ذخیصورت الیه

  ). 1388شیرزادي، (توان عامل خطاهاي انسانی را به حداقل رساند می

مدل سازي- 1-3

دهـد و امکـان پـیش     هاي سیستم طبیعی را کاهش میگیمدل ابزاري است که پیچید

. کنـد  هاي ساده تر فراهم مـی گیري را با استفاده از کمیت بینی یک کمیت غیر قابل اندازه

دهد هاي تحقیقاتی را کاهش میها این است که هزینههاي استفاده از مدلیکی از اهمیت

گیـري   همچنـین انـدازه  . شود و در پروژه تحقیقاتی موجب افزایش سرعت در انجام کار می

راه به دست آوردن میزان واقعی فرسایش بر روي زمـین   مستقیم فرسایش و رسوب عمدتاً

. اندگیري،  بسط و گسترش یافته هاي دیگر با استفاده از نتایج حاصل از اندازهاست و روش

هـاي انـدازه گیـري    هاي دیگر است، اول اینکـه روش دو اشکال اساسی باعث رویکرد به راه

نتایج حاصـل مربـوط بـه محـدوده      فرسایش ورسوب پرهزینه و وقت گیر است و دوم آنکه

، ٤تلـوري (کوچک و خاصی است و تعمیم آن بـا منـاطق بزرگتـر بـا اشـکال مواجـه اسـت        

بنابراین در جهت رسیدن به میزان فرسایش و رسوب بـا درنظـر گـرفتن زمـان و     ). 1389

، در اینجاسـت کـه بـه    )هـاي فرسـایش و رسـوب   مـدل (شود هزینه، به برآورد پرداخته می

). 1389تلـوري،  (مـی بـریم    هاي بـرآورد فرسـایش و رسـوب پـی     فاده از مدلاهمیت است

یآبخیزبرایدسـتیابیبهاهداف  هایمربوطبهچرخهآبدرمـدیریتحوزه سازي در تحلیلسیسـتم  مدل

ــتم ــتکهدر مدیریتیجایگاهمهمیداردویکابزارمهموکارآمدبرایتحلیلسیســــــــ هااســــــــ

هابهصـورت  مـدل عمومـًا  در اینزمینه.توانازآناسـتفادهکرد سازیبارشـوروانابنیزمی فرآیندشبیه

____________________
1.Universal Soil Loss Equation
2.Pasific Southwest Inter Agency Committee
3.Geographic Information Systems
4. Tellurie
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ــوندریاضــیبیانمی ــدل. ش ــیدرم ــی ویژگیهایریاض هاییکسیستمبهوسیلهیکسریمعادالتریاض

هایتصادفیبراســاس درمــدل.توانندتصادفیویاقطعیباشــندهــامیاینمــدل. شــود نشــاندادهمی

، ولیدرگروهـدوم . شـود سـازیمی هایمختلفشـبیه  هایعلمآمارواحتماالت،روابطبینپدیده تئوري

روابطبینمتغیرهاومتغیرهایموثردروقوعیکرویدادبااستفادهازیکســــــــریروابطتجربی،نظري 

-پــارامتریکنیزمیهای را مــدلهــابرخیاینمــدل ).2002، ١نجفــی(شــود  ویــافیزیکی بیــانمی

  . گرددنامندچراکهپاسخمدلدرهرزمانباتوجهبهورودیمشخصیکهبهآنواردشود،تعیینمی

لحاظ اقلیمی، جز مناطق خشک و نیمه خشک دنیـا  موقعیت جغرافیایی ایران، آن را به 

تـوان بـه از    کند، مـی قابل توجهی که کشور را تهدید می از جمله مشکالت. قرار داده است

خیز، از بین رفتن اراضی کشاورزي، رسوبگذاري در منـابع آبـی و   دست دادن خاك حاصل

بـر اثـر پدیـده     مخازن سدها، تشدید بیشـینه سـیل و تغییـرات مورفولـوژي رودخانـه هـا      

به منظـور برنامـه ریـزي و طراحـی عملیـات حفاظـت خـاك و        . فرسایش خاك اشاره کرد

هاي تجربی متعددي براي مدل. خاك الزم و ضروري است کنترل رسوب، برآورد فرسایش

بـر پایـه مشـاهدات، فلسـفه و      خاك در دنیا ارائه شده، که تماماً بررسی و برآورد فرسایش

استفاده از ایـن  . اند آن مدل و براي شرایط محل تحقیق، شکل گرفته منطق ارائه دهندگان

هاي آبخیز ایران ممکن است نتایج قابل ها بدون توجه به کارایی آنان در شرایط حوزهمدل

بـه منظـور   . اطمینانی را به همراه نداشته باشد، و نتـایج بـه دسـت آمـده نادرسـت باشـد      

هـاي  و زمان، الزم است قبـل از اسـتفاده از مـدل   کار، هزینه  جلوگیري از هدر رفت نیروي

شوند کـه شـامل    ها به سه دسته تقسیم میمدل. ها بررسی شودفرسایش خاك، کارایی آن

هاي ریاضی نیز به پنج دسـته تقسـیم    مدل. باشند هاي تصویري، فیزیکی و ریاضی می مدل

، )فیدجعبـه سـ   -جعبـه خاکسـتري   -جعبـه سـیاه  (هـاي تجربـی   شود که شـامل مـدل   می

  ).1385رفاهی و همکاران، (باشند  اي، آماري، استفهامی و فرآیندي فیزیکی می مشاهده

  هاي فرایندي فیزیکیمدل-1- 1-3

آب  رسوب توسط روان براي مدت بیش از نیم قرن، تحقیقات انجام شده در زمینه حمل

نـابع در دو  بررسـی م . هاي تجربی و آماري متمرکز بـوده اسـت  بر روي مدل و باران عمدتاً

هاي فرآینـدي کـه بـر اسـاس فرآینـدهاي مـوثر در       دهد که مدل ي گذشته نشان میدهه

هـاي   شوند، در حال حاضر بیش از مدل فرسایش استوار بوده و با معادالت ریاضی بیان می

____________________
1. Najafi
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پـور،   روحـی (باشـند تجربی توسعه یافته و به طـور سـریعی در حـال تحـول و تکامـل مـی      

اي و تجربـی  هـاي مشـاهده  رایندي فیزیکی وقتی با استفاده از مدلهاي فدر مدل). 1381

هـا را بـه صـورت روابـط     بتوانیم جزئیات روابط موجود بین اجزاي سیسـتم را تعیـین وآن  

سـازي کـل   توان از مجموعه این روابط بـراي مـدل  بیان کنیم، می) علت و معلولی(ریاضی 

علـولی  ه صورت کامل همـه روابـط علـت وم   در نهایت اگر ب. فرایند مورد نظر استفاده کنیم

سـفید   وهمه را بتوانیم وارد مدل کنیم یـک مـدل جعبـه   موجود درسیستم را کشف کنیم 

هاي فیزیکی ریاضی نیز  تقریباً هماننـد  مدل). 1989، ١نیرنگ و همکاران(ایجاد کرده ایم 

انـد و بـه   باشند و بر اساس معادالت فیزیکـی پایـه گـذاري شـده    هاي جعبه سیاه میمدل

ي بارنـدگی و همچنـین بـراي    منظور بررسی توزیع مکانی روان آب و رسوب در طـی دوره 

هـاي مناسـب    انتخاب مـدل . اند آب و هدر رفت خاك توسعه داده شدهپیش بینی کل روان

هـاي حـوزه، نیازهـاي    ي اسـتفاده از مـدل و ویژگـی   براي استفاده در مطالعات، بـه نحـوه  

، )ها مدل و تغییرات مکانی و زمانی آن ها ها و خروجید و نوع وروديمانند تعدا(اطالعاتی 

اعتبار مدل، پیچیدگی  به طور معمول، با افزایش دقت و. صحت و اعتبار مدل بستگی دارد

هـاي   در این میـان، مـدل  . یابدهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن هم افزایش میها و نیاز

تی پایین و دقت و اعتبار قابـل قبـول همچنـان مـورد     تجربی به علت سادگی و نیاز اطالعا

هـاي تجربـی   هـاي فرآینـدي فرسـایش خـاك در مقایسـه بـا مـدل       مـدل . باشند توجه می

  :هایی دارند مزیت

یـا  (توزیع مکانی و زمانی تلفات خـالص خـاك   ) برآورد(هایی براي تخمین توانایی) الف

توانـد بـراي   ، این تخمـین مـی  )دهدهایی که فرآیند رسوب رخ میرسوب خالص، در مکان

کل شیب یک تپه یا براي هر نقطه از آن و بر پایه زمانی یـک رویـداد، روزانـه، ماهانـه، یـا      

تواند براي دامنـه وسـیعی   از آنجا که مدل فرآیندي است لذا می) ب. میانگین ساالنه باشد

اي زمـون مزرعـه  از شرایط که ممکن است به عللی عملی یا اقتصادي، مدل در آن شرایط آ

هـاي  مفـاهیم بکـار رفتـه در مـدل    ). 1989نیرنـگ و همکـاران،   (نشده باشد نیز بکار رود 

توصـیفاتی ریاضـی بـراي جـدا     ) 1969(٢فرآیندي به تدریج از زمانی که مایر و ویشـیمایر 

کار هآب ب شدن و انتقال ذرات خاك توسط بارندگی و جدا شدن و انتقال ذرات توسط روان

  :به طور کلی باید در انتخاب مدل به موارد زیر توجه کرد. اندعه یافتهبردند، توس

____________________
1. Nearing
2. Meyer and Vishimier
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خشـک و   براي نمونه اگر یک مدل در شـرایط .مدل در چه شرایطی ارائه شده است)الف

ل چون ضرائب مد .ارائه شده باشد نباید از آن در شرایط مرطوب استفاده کردنیمه خشک 

ه خشـک کـالیبره شـده اسـت و در شـرایط      با توجه به شرایط اقلیمی منطقه خشک و نیم

کـه در منـاطق خشـک و نیمـه     PSIACمانند مدل  .کند مرطوب نتایج نادرست برآورد می

ي دیگـر اینکـه از مـدلی کـه بـراي      نمونـه ). 1382رفاهی، (خشک آمریکا ارائه شده است 

) ب. هاي بزرگ استفاده نکرد و یـا بـر عکـس   هاي کوچک معرفی شده است در حوزهحوزه

براي نمونه، اگر در فرضیات مدل، وجود مالچ مناسب، مد نظـر  . ضیات مدل رعایت شوندفر

هـدف از بـه کـار    ) پ.قرار گرفته باشند؛ باید در عمل، باید این فرض صحت داشـته باشـد  

ورد مقدار فرسـایش اسـت؛   آبراي نمونه، اگر هدف از پژوهش، بر. بردن مدل مشخص باشد

ه شده است، استفاده شود؛ نه مدلی که فرایند فرسـایش را  ئاز مدلی که براي این منظور ارا

نمونه دیگر، اینکه دقت . نمایدورد میآآب را برکند و یا مدلی که رسوب یا روانبررسی می

هـاي   نیازمنـد داده  تـر، هـاي دقیـق  و صحت مورد نظر مشخص باشد به طور معمول مـدل 

. هاي مدل، مد نظر قـرار گیرنـد  ينیازمند) ت. بیشتري هستند و پیچیدگی بیشتري دارند

 هاانتخابشـود؛ داده سـب بـا آن  هاي اندکی در اختیار است، مدلی متنابراي نمونه، اگر داده

البته اگـر  .باشدر ها از دقت کمتري برخورداهرچند که مدل مورد نظر، نسبت به دیگر مدل

شـده باشـد کـه بـا     ریـزي  هاي زیادي بخواهد، ولی به گونه اي برنامـه مدلی باشد که داده

نمونـه دیگـر،   . توان آن را نیز مورد آزمون قـرار داد هاي کم وناقص هم اجرا گردد، میداده

هـاي  مدل. ها مدل انتخاب شودها و زمان است که باید بر اساس آنبررسی امکانات، هزینه

ه رائـ هاي مختلفی براي ساده سازي واقعیتی به نـام فرسـایش خـاك ا   فرسایش خاك مدل

باتوجه بـه اسـتفاده    .باشندها مزایا و معایب خاص خود را دارا میز آنااند که هرکدام شده

هایی که در مطالعـات  هاي معمول فرسایش و رسوب و عنایت به اینکه اکثر مدلرایج مدل

شوند هاي تجربی از نوع جعبه خاکستري محسوب میروند روشفرسایش خاك به کار می

ها چندان کارایی ندارنـد بنـابراین امـروزه    اده است که این روشهاي جدید نشان د یافت ره

هاي فیزیکی هسـتند لـذا تجزیـه و    هایی است که مبتنی بر مدل تأکید بر استفاده از روش

  ).1986مورگان، (دهد تحلیل آماري جاي خود را به حل معادالت دیفرانسیلی می

  PSIACمدل -2- 1-3

 اطلـس  جنوب غرب اقیـانوس یریت آب ناحیه کمیته مدتوسط 1968این روش در سال 

هـاي فاقـد    هزآمریکا براي برآورد فرسـایش خـاك در حـو    مناطق خشک و نیمه خشک در
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عامـل   9گیـري  ایـن مـدل مبتنـی بـر انـدازه     . گیري رسوب ارائه گردیدهاي اندازهایستگاه

رسـایش  گیاهی، کـاربري اراضـی، ف  آب، توپوگرافی، پوشششناسی، خاك، اقلیم، روانزمین

روش . گیـرد باشد که به هـر عامـل امتیـازي تعلـق مـی     ه و فرسایش خندقی میزفعلی حو

هـا و  تجربی دیگر مورد آزمایش و نقد و بررسی قرار گرفت و تعـدیل  مذکور مانند هر روش

هـاي  سرانجام دو محقق آمریکایی بـا نـام  . اصالحاتی توسط محققان براي آن پیشنهاد شد

اصالحاتی را در این مـدل بـه وجـود آوردنـد و روش      1982در سال  ٢و گبهارت ١جانسون

از حالت کیفـی بـه    PSIACنامیدندو مدل )PSIAC)MPSIACاخیر را فرمول اصالح شده 

مــوثر در بیشـترین عوامل PSIACدر مــدل  ).1373حیـدریان،  (صـورت کمــی تبـدیل شــد  

از بـه کـارگیري   نتـایج حاصـل    .گردد فرسایش خاك و تولید رسوب در محاسبات وارد می

در بررسی تولید رسوب چند حوزه آبخیز سدهاي مخزنی بزرگ کشور نشان  PSIACمدل 

اي کـم  است که اختالف بـین بـار رسـوبی بـرآوردي از ایـن روش بـا میـزان مشـاهده         داده

ارزیابی فرسایش خاك و تولیـد  .ها کاربرد بیشتري دارداین روش نسبت به سایر روش.است

FAOها نظیر خالف برخی از روشبردر این مدل  رسوب
4و  3

BLM   به صورت کمـی بیـان

از مزایـاي دیگـر روش   .ترین مزیت این روش به حساب آیـد گردد که شاید این امر مهممی

PSIAC وضـعیت فعلـی   بی عوامل موثر در فرسایش خـاك،  نظر از ارزیااین است که صرف

تـر واقعیـت   به بیان سـاده  اي و یافرسایش خاك در سطح حوزه آبخیز و فرسایش رودخانه

بخیز مورد ارزیابی قـرار  عینی موجود در مورد فرسایش خاك و تولید رسوب در هر حوزه آ

توان به لزوم ارزیابی صـحیح هـر یـک از    از معایب این روش می). 1379رفاهی، (گیرد می

مهـم   کردکـه ایـن   ها از نظر موثر بودن در تولید رسوب اشاره عوامل و اولویت بندي کردنآن

ي علمی و عملی فراوان در زمینه شناخت عوامل مختلف مـوثر در  نیز با به کارگیري تجربه

یعنـی اینکـه در صـورت بـه کـار      . باشد زائی، قابل مرتفع کردن میفرسایش خاك و رسوب

  ).1382رفاهی، (بردن امتیاز صحیح هر عامل این مشکل برطرف خواهد شد

  BLMمدل -3- 1-3

عامل حرکت خاك، وجـود الشـبرگ در سـطح زمـین،      7یابی بر اساس ارزBLMروش 

هـا و  ها، قطعات سنگی تحکیم یافته، وجود فرسـایش شـیاري، فـرم آبراهـه    وضعیت سنگ

____________________
1. Johnson
2. Gebhardt
3. Food and Agriculture Organization
4. Bureau of Land management



27 مقدمه و هدف

هـا در  ثیر آن، بر حسـب میـزان تـأ   15ز بین صفر تا وجود فرسایش خندقی و با دادن امتیا

ف در این بخـش بـه   مجموع امتیازات عوامل مختل). 1380ضیایی، (فرسایش استوار است 

میـزان فرسـایش را    شود نهایتـاً مشاهده می) 2-1جدول(طور که در رسد و همانمی 100

در این روش ارزیابی عوامل موثر در فرسایش در ابتدا بـه  . بخش تقسیم نمود 5توان به می

شـود و   شود ولی تقسیم بندي در پایان به صورت کیفی ارزیابی مـی صورت کمی انجام می

اعمال مدیریت مناسب بـه   FAOبنابراین همانند روش . از معایب این روش است این خود

  .هاي مختلف به طور دقیق امکان پذیر نیستدلیل کیفی بودن ارزیابی نهایی و سلیقه

  

  )1379به نقل از رفاهی، (BLMوضعیت فرسایش بر حسب جمع نمرات عوامل روش  - 1-1جدول

  جمع نمرات هفتگانه  وضعیت فرسایش

  0-20  جزئی

  21-40  کم

  41-60  متوسط

  61-80  زیاد

  81-100  خیلی زیاد

    

-20فاکتور مورد نظر، بـین   7در این روش چنانچه جمع امتیازات ارزیابی داده شده به 

-80متوسـط،   41-60، تقریبا مقاوم، بـین  21-40باشد، نسبت به فرسایش مقاوم، بین  0

  .شودخیلی حساس ارزیابی می 81-100حساس،  61

  MMFمدل  -4- 1-3

رغم سـادگی، مفـاهیم جدیـد فرسـایش را     هاي فرسایش که علیترین مدلیکی از مهم

ایـن مـدل بـراي     .اسـت ) 1982(مورد توجه قرار داده است، مدل مورگان، مورگان و فینی 

هـا بـه   هایی به بزرگی مزرعه و بـر روي دامنـه  برآورد متوسط ساالنه تلفات خاك در عرصه

ا بـه دو قسـمت آب و رسـوب تقسـیم     مدل مذکور، فرآینـد فرسـایش خـاك ر   . رودکار می

در مدل مورگان، مورگان و فینی .شوندبه صورت مجزا از یکدیگر اجرا می کند که کامالًمی

شود و براي هر کدام چندین پارامتر به عنوان ورودي تعریف شده شش معادله استفاده می

جدا شدن ذرات : شودسازي میدو فرآیند سادهبحث قسمت رسوب به در مدل مورد . است

. آبوسـیله روان وسیله ضربه قطرات باران، و حمل ذرات جدا شده بـه خاك بهخاك از توده

آب براي از توانایی بارش براي انتقال ذرات به پایین شیب و نیز از توانایی روانMMFمدل 
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  ).2001مورگان، (نظر کرده استجداسازي ذرات خاك صرف

پژوهش) هايسؤال(سؤال - 1-4

قت کـدام یـک د   MMFو مدل فیزیکـی BLMو PSIACي تجربی هالبین مداز - 1

؟ندبینی فرسایش ورسوب درمنطقه مال احمد را داري در بررسی و پیشبیشتر

  یح براي منطقه مورد مطالعه را دارند؟ها نیاز به تصحآیا ضرایب این مدل- 2

  پژوهش) هاي فرضیه(فرضیه- 1-5

در BLMو PSIACهـاي تجربـی   وهش فرض بر این اسـت کـه ضـرائب مـدل    در این پژ

رسـد مـدل فیزیکـی    نظـر مـی  همچنین به. مطالعه متفاوت از مدل پایه باشدمنطقه مورد 

MMF ه زحـو  هاي تجربی مورد مطالعه کارایی بیشتري در برآورد فرسـایش نسبت به مدل

  .آبخیز مورد نظر داشته باشد

پژوهش) اهداف(هدف - 1-6

هدف اصلی این پژوهش  مقایسه میزان فرسایش و رسـوب بـرآورد شـده بـا سـه مـدل       

MMF،PSIAC ،BLM  استان اردبیل استدر منطقه مالاحمد.  

  

  

  





  

  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  مروري بر تحقیقات گذشته - 2-1

ل بخیز شماه آزدر حوPSIACبا مدل هی اررسوب دیابی مقددر ارز) 1371(نجاللیا

ب سوار رقدتگی خوبی با مـهمبسداراي  PSIACکه مدل سید رن نتیجه ـیابه رون کا

در ی ـهشوپژدر ) 1372(کریمی  زادهقربا. تسده انجی بوـسبوـسه ریستگااز احاصل 

ه ـت کـسه اسیدرین نتیجه اه ـبل اوزن زـبخیز قآزهاوزون دره از حو زهحوي زهیرحوز

می کرشاه. داشته استوبی ــت خــمطابقه دــشيرــگیازهدــنا یرداـا مقـبPSIACلدـم

ن لرستان یاژنوزه حودر  PSIACروش به ب سوآورد ربرم قاارست که ن داده انشا) 1373(

با ) 1382(حسنلو . است زهیري شده خروجی حوگازهندم اقااربا دي یازمشابهت داراي 

با ود نجانرزبخیز زه آحواز ی بی بخشآفرسایش در یکی ژفولورئوموژمل اسی نقش عوربر

فیایی اجغرت طالعااسیستم و PSIACده از مدل ستفابا اکه ن داد نشاGISده ازستفاا

با کاربرد مدل ) 2009(٢٢رانهمکاو و ندآ. دکرآورد برب را سوو رفرسایش ان میزان تویم

MMF پیش بینی  ر نیجریه به منظوب غربی یکیتی جنوري ابخیز تپه ماهوآ زهحودر

پیشبینی خطر اي ند برامیتوي مؤثرر طوبه MMFکه مدل یافتند ك درخات تلفا

ان به میزك خات که بیشترین تلفان داد نشاا هآنایج ـنت. شودگرفته به کار فرسایش 

-صد میدر15از با شیب باالتراي  هصخري تپه هال از سادر برمترمربع م کیلوگر275/1

ه یدـت پوشـضی پسارابه ط مربوبرمترمربعم کیلوگر942/0ان ترین میزکموباشد

  .میباشداي خانهرروداـکني اـهلـجنگاز

اصالح  USLEوEPM،هاياصالح شده را با مدلPSIACمدل )1982(٢٣رینارد و استون

اصالح شده داراي بیشترین همـاهنگی بـا   PSIACشده مقایسه و نتیجه گیري نمودند، که 

اصالح شـده را بـا آمـار    PSIACروش  )1373(نیک جو. هاي کمی بوده استاندازه گیري

 4055ورسوب به دست آمده از ایستگاه رسوب سنجی در حوزه آبخیز دریانچاي با وسعت 

____________________
22. Ando
23. Renard and Ston



اصالح شده را نیز باال ارزیـابی نمـوده    PSIACهکتار مورد مقایسه قرار داده و کارایی روش

EPMرا در مقایسـه بـا   PSIACدر حوزه طالقان مـدل ) 1378(بیات   .است
ین بـا تخمـ   24

. ارایی باالتري ارزیابی نموده استک

ي اوزون دره بـراي تعیـین میـزان فرسـایش     زهبا پژوهشی در زیر حـو ) 1372(صادقی 

بـه ایـن    ٢٦و کـرك بـاي   ٢٥فورینهداگالسف،PSIAC ،EPMهاي  ورسوب با استفاده از مدل

و از دقـت قابـل قبـولی     هـا بـوده  بهتر از سـایر مـدل  PSIACنتیجه رسیده است که مدل 

  . رخوردار استب

هـاي   را با آمار رسوب به دسـت آمـده از ایسـتگاه   PSIAC، روش )1373(پور طهماسبی

هکتـار مـورد مقایسـه قـرار داد و      10000آبخیز جاجرود با وسعت  زهسنجی در حورسوب

  .را نیز باال ارزیابی کردPSIACکارایی روش 

در برآورد فرسایش و   PSIACو EPMهاي با بررسی کارایی روش) 1384(خدارحیمی 

نسـبت بـه مـدل    PSIACه آبخیز خارستان فارس به این نتیجه رسید که مدل زحو رسوب

EPMآبخیز خارستان برتري دارده زدر برآورد فرسایش و رسوب حو.  

) شـیرین رود (ي آبخیـز سـرخ آبـاد    در حـوزه  BLMبا بررسی روش ) 1374(احمدیان 

هـا، بـه دلیـل    ي اسـتفاده از عامـل فـرم آبراهـه    بـه جـا  : اصالحات زیر را ارائه نموده اسـت 

پیچیدگی که براي کارشناس در کارهاي صحرایی از این عامل وجود دارد، از تراکم آبراهـه  

هاي آبخیز مختلف کـار  در حوزه PSIACکارشناسان ماهر که در زمینه مدل .استفاده شود

ارنـد، مکـانیزمی را   هـاي آبخیـز مختلـف د   در حـوزه  BLMاند و تجربه کافی از روش کرده

مشخص کنند تا از طریق نقشه انواع مختلف فرسایش که از نظر ژئومرفولوژي مشتق شـده  

به جـاي روش   PSIACي است، جهت فاکتور وضعیت قبلی فرسایش در مدل توسعه یافته

BLM ي یده و بسیار ریز است، اقدام نماینـد و سـپس آن را در چنـد حـوزه    چکه روش پی

  .ش و جهت به کارگیري منتشر نمایندآبخیز کشور آزمای

ــه روش ) 1386(احمــدي و همکــاران  ــا بررســی فرســایش ب هــاي در رخســارهBLMب

ي آبخیز به این نتیجه رسیدند کـه عامـل   ژئومرفولوژي و ارتباط آن با تراکم زهکشی حوزه

  .هاشودتواند جایگزین عامل فرم آبراههها میتراکم آبراهه

اي برآورد مقـدار سـاالنه تلفـات خـاك در سـطوح مـزارع،       روشی را بر) 1986(مورگان 

____________________
24.Erosion Potential Method
25. Douglas Forne
26. Crack bay
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، بـر اسـاس نتـایج    USLEهـاي بسـیار کوچـک و تپـه ماهورهـا بـا توجـه بـه مـدل           زهحو

اسـت، توسـعه   هاي اخیر در مورد فرآیند فرسایش به دسـت آمـده  هایی که در سال بررسی

پلـی مـا بـین    بـه عنـوان   ) MMF(در واقع مدل فرسایشی مورگان مورگان فینـی  . اندداده

27هاي ومدل USLEهاي مدل
CRAMS 28و

ANSWERS   شـود کـه داراي   محسـوب مـی

و CRAMSو ســادگی بیشــتري نســبت بــه USLEتــري نســبت بــه پایــه فیزیکــی قــوي
29

NSWERS در )1373(پـرور  پـاك ). 1994، ٣٠؛ رهنما مبارکه1374احمدي، (باشد می ،

 3723آبخیـز امامـه بـا وسـعت     ي حـوزه برآورد رسوب و تعیین پراکنش فرسـایش در دو  

ي آن با و مقایسهPSIACي هکتار از طریق مدل اصالح شده 9500هکتار و کند با وسعت 

امامـه بـا   ي آبخیـز  زهاصالح شـده را در حـو  PSIACسنجی، مدل هاي رسوبآمار ایستگاه

ز بـا اسـتفاده ا   ٣٢در نپـال  ٣١ي آبخیز جی خوخـوال زهدر حو. کارایی باال ارزیابی کرده است

، و 9/0، 5/32میزان هدر رفت خاك در اراضی دیم، آبی و جنگـل بـه ترتیـب    MMFمدل 

دو مـدل  ) 2001(مورگـان  ). 2010، ٣٣شرسـتا (تن در هکتار برآورد شـده اسـت    1/0-4/0

MMF وRMMF منطقه انگلستان مطالعـه نمـوده و بـه طـور      67جهت اعتبارسنجی در را

  .رساندبودن صحت هر دو مدل را به تائید  کلی باال

خاصـه   لـه یف زیـ آبخ هزوکاري از حـ در چند واحد یب واقعاحجم روان) 1380(دادرسی 

ینـ یبا مدل مورگـان، مورگـان و ف  را ه زحودر  شیفرسا نقشهزنجان در صحرا را محاسبه و

ب احاصل ازکاربرد حجمروانـ  شیفرسابا محاسبه نقشه جینتا. به دست آورده است) 1982(

ــه شــده ــدر انظریارائ ــدل مقا نی ــهیم ــا فرســا س ــاطق ب ــا حدود شی، و در من ــپنجت در تن

ــاهکتاردر ــا نتا  جیســال، نت ــاربرد مــدل را ب ــ جیک ــاربرد حجــم روان ــاحاصــل ازک  یب واقع

 یمعمـول  جینتـا  نیمابیچنـدان یکی، نزدشیتر فرسـا شیب ریاستضمناًبراي مقادمنطبقدانسته

دادرسـی،  (شـود یمـدل مشـاهده نمـ    دریب واقعاحاصل از کاربرد حجم روان جیمدل با نتا

1380.(  

در بخشــی از  GISبــا اســتفاده از EPMو PSIACهــاي در پژوهشــی بــا مقایســه مــدل

____________________
1. Chemical Run OFF And Erosion From

Arial Non Point Source Watershed Envivonment Responsesimulation.2

3.Non Point Source Watershed Envivonment Responsesimulation
30. Rahnama Mobarakeh
31. Jhikhu Khola
32. Nepal
33. Sherestha



رودخانه قره آغاج به نام حوزه آبریز افزار واقع در جنوب غربی ایـران و مقایسـه نتـایج بـه     

بـا   دست آمده در خصوص میزان فرسایش با استفاده از فاکتورهاي هـر یـک و تطبیـق آن   

34نقشه 
GLASODکه نتیجـه بـه دسـت آمـده از مـدل      مشاهده شدPSIAC  داراي درجـه

).2006، ٣٥تنگستانی و همکاران(اطمینال باالتري نسبت به تخمین فرسایش است 

، میـزان شـدت فرسـایش و مقـدار     GISو PSIACبا استفاده از مدلنیز) 1380(مخدوم 

بـا  ) 1385(راسـتگو و همکـاران    .ه آبخیـز تهـم را بـرآورد کـرد    زرسوب تولید شده در حـو 

. انـد ه تنگ کنشت پرداختـه زبه برآورد رسوب در حو EPMو  PSIACهاي استفاده از مدل

ــالس فرســایش در روش    ــه ک ــق نشــان داد ک ــن تحقی ــایج ای ــدید و در روش EPMنت ش

PSIACباشدمتوسط می.  

ــدي  ــدل  ) 1374(اس ــاربرد م ــی ک ــره  PSIACدر بررس ــا به ــی  ب ــري از روش کیف گی

تـوان  ژئومورفولوژي به این نتیجه رسیده است که در مناطق داراي آمار رسوب محدود، می

هــاي هــوایی و انجــام مطالعــات صــحرایی بــا اســتفاده از روش کیفــی   بــا تفســیر عکــس

تـوان از مـدل اسـتفاده     ژئومورفولوژي، با تغییر ضرایب مدل و با توجه به شرایط منطقه می

  .نمود

، در بـرآورد  )1982(رسـایش خـاك مورگـان، مورگـان فینـی      در بررسی کارایی مدل ف

هاي فرسایش خاك عرصه تحقیقاتی سنگانه مشهد مورد ارزیابی قـرار  فرسایش خاك کرت

هـاي  این مـدل بهوسـیله ارائـه دهنـدگان آن بـا اسـتفاده از اطالعـات کـرت        . گرفته است

سـایت مـورد   47کشـور واسـنجی شـده و کـارایی آن در      12سایت در  76فرسایش براي 

). 2001مورگان، ( تحقیق تایید شده است

داراي سابقه کار زیادي در ایران نیست و عمـده  ) 1982(مدل مورگان، مورگان و فینی 

هـاي کارشناسـی   نامهفرسایش، در قالب پایانهاي تحقیقات انجام گرفته در خصوص مدل

شـرق زنجـان رود،    در MMFبـا کـاربرد مـدل    ) 1994(٣٦رهنما. ارشد انجام گرفته است

ه مورد تائید قرار داده، و کاربرد آن را در شرایط مشابه توصـیه  زکارایی مدل را در تمام حو

در غرب زنجان رود کاربرد مدل را براي بررسـی  ) 1997(٣٧همچنین دادرسی. کرده است

ذ و استفاده از آن را در شرایطی با پوشش گیاهی باال و نفو. اراضی بدلند توصیه کرده است

ــت    ــاد، رد کـــرده اسـ ــذیري زیـ ــر اســـت   . پـ ــازمهمالزم بـــه ذکـ -ترینمـــدلیکیـ

____________________
34.Global assessment of soil degradation

35. Tangestani et al
36. Rahnama
37. Dadrasi
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ــخاکراموردتوجهقرار  هایفرسایشکهعلیرغمسادگی،مفاهیمجدیدفرسایشـــــــــــــــــــــ

ــاالنهتلفاتخاکدر . اســـــــتMMFدادهاســـــــت، ــن مدلبرایبرآوردمتوسطســـــ ایـــــ

همـان طـور کـه در قسـمت بـاال ذکـر       .رود هابهکـارمی  هاییبهبزرگیمزرعهوبررویدامنه عرصه

ــمتآبو کردیممدل مذکور،فرآیندفرسایشخاکرابهدوقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــیممی ــورتمجزاازیکدیگراجراکندکهکامالً رسوبتقســ ــوندمیبهصــ ــدل .شــ ، MMFدرمــ

شــــــــــــــودوبرایهرکدامچندینپارامتربهعنوانورودي میششمعادلهاســــــــــــــتفاده

دومقدارمحاسبهشـدهبرایظرفیتح ه،ازمقایسنظرمتوسطتلفاتخاکدرسطحمورد.استتعریفشده

-ترینــــآنخاکبراثربرخوردقطراتباران،وانتخابکوچکملرســــوب جریانسطحیوجدایشــــذرات

-ســــازیمیآیندســــادهفر درمــــدل موردبحث،قسمترســــوببهدو. آیــــد ها،بهدســــتمی

ــه   ــده بـــ ــربهقطرات باران،وحملذراتجداشـــ شودجداشدنذراتخاکازتودهخاکبهوسیلهضـــ

ــیلهروان ــدل. باوســـــــ ــبرایانتقالذراتخاك  MMFمـــــــ ــایی بارشـــــــ ازتوانـــــــ

در زمینـه مطالعـات    .جداسازیذراتخاك،صرفنظرکردهاستآببرای بهپایینشیبونیزازتواناییروان

هـا وجـود دارد کـه بـر اسـاس درجـه پیچیـدگی،         فرسایش و رسوب دامنه وسیعی از مدل

  .سازي و ماهیت داراي تنوع هستند فرآیندهاي قابل شبیه

بندي فرسایش خاك بـه سـه روش    به مطالعات نقشه) 2000(٣٨و همکاران یامپورنرات

در استان چاچونکساي تایلند پرداختند و نقشه تولیـد شـده بـه     MMFو USLEپیمایشی،

صحت روش . هاي نام برده، مقایسه کردندهاي تولید شده مدل صورت پیمایشی را با نقشه

MMF را نسبت به روشUSLE ،5/67  درصـد نسـبت بـه واقعیـت      4/56درصد در مقابل

را  MMFکـارایی بهتـر مـدل    هـاي جدیـد،   دقت نقشه بندي و ایجاد نقشـه . اندذکر کرده

  .است به اثبات رسانده USLEنسبت به مدل

بهعنوانیکشبیهسازپیوســـــــته WEPP،ازمـــــــدل ٣٩درتحقیقـــــــی درآریزونـــــــا

، ٤٠ولتـز و همکـاران  (استفادهشده اسـت   RUSLEایقویدرمقایسهبا ویکمدلریاضیباپایهداده

ــه). 2001 ــن   یافتـــــــــــــــــــــ ــاي ایـــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــ

بینیحجمروانابوحداکثردبیوتخلیهآبونتایجخوبوقابلقبولیدرپیشWEPPپژوهشنشاندادکهمدل

. دهـــــد هاوکلحوزهآبخیزدراختیـــــارمحقققرارمیهزوضعیتازدســـــترفتنخاکاز زیرحـــــو

  WEPPهایمدیریتی مختلفدریکحوزهآبخیزدرشمالغربآمریکا،ازمدل برایبررسیتاثیرشیوه
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Abstract

Research Aim:Soil erosion and sedimentationis an importantenvironmental 
phenomena in Iran and the various factors influencing it, then providing
specific method for its estimationis impossible. For various purposes, 
empirical methods are used to soil erosion estimate, which are essentially 
prepared for other regions of the world.To estimate erosion and sediment, 
several methods have been proposed in different countries, that considers a 
number of factors affecting this phenomenon.The models used in this study 
are PSIAC and BLM experimental models and the MMF physical process 
model, which was implemented in one of the sub-basins of Mullah Ahmad 
watershed in Ardebil, with an area of 1800 hectares.

Research method:The PSIAC model is based on the measurement of nine 
factors include geology, soil, climate, runoff, topography, crop cover, land 
use, current erosion and gully erosion, which a score is attributed to each 
factor, while the BLM model includes seven factors include surface erosion,
Surface litter, earth surface coating, landslides, surface erosion, sedimentation 
effects and gully erosion development based on erosion types.The MMF 
model was also implemented using two parts of the separation of soil particles 
from the soil mass by droplets of rain and transporting particles separated by a 
liquid flow.Finally, the correlation between PSIAC model and BLM model 
was evaluated at 0.01 level.

Findings: The results showed that using the PSIAC model, the erosion of the 
study area was 389.4 m3 / km2 and the BLM model had a total score of 44.5
(dimension less). The correlation between the two models was 393/0, which 
was at the level 0.01 was significant.The correlation between the PSIAC 
model and MMF model was significant at 0.05 level. The results showed that 
using the MMF model, erosion estimated at 3.8 ton per hectare per year and 
the correlation between the two MMF anf MPSIAC models was also 0.255 
(significant at 5% probability level).
Conclusion:Despite the large application of the PSIAC model in the country, 
this model has a physical basis and expert opinion. Due to the correlation 
between MMF and PSIAC models, its application is more accurate due to the 
physical nature of the MMF model and reduces the involvement of personal 
opinions in estimating erosion.

Keywords:PSIAC, BLM, MMF, Erosion, Mullah Ahmad, Model.
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