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  چکیده 

باشد و عدم انجام مطالعه دقیق و استفاده از روش هاي  بررسی انواع مختلف فرسایش ومیزان آن در هر منطقه داراي ضرورت فراوان می

برآورد نزدیک به واقعیت  ناکارامد، باعث از دست رفتن حاصلخیزي خاك، مواد آلی و پوشش آن و در نتیجه فقیر شدن خاك می شود.

هدررفت خاك در هر منطقه داراي اهمیت بسزایی می باشد که  با دردست داشتن یک برآورد خوب می توان اطالعاتی مهمی در مورد 

 هدررفت مستقیم گیري اندازه که آنجایی هاي مختلف از زمین، پوشش گیاهی، خاك، بارندگی و توسعه هاي مختلف بدست آورد. از استفاده

 روز به روز و کرده پیدا گسترش فرسایش ازمدلهاي استفاده امروزه می باشد، پرهزینه و مشکل آبخیز مقیاس حوزه در ویژه به خاك

که از  G2و USPEDکنند. که در این تحقیق با ارائه دو مدل فرسایشی جدید به نام  پیدا می توسعه بیشتر مزایاي و دقت جدید وبا مدلهاي

هاي مختص به خود را دارند،  هاي و داده  دقت خوبی در برآورد میزان فرسایش خاك را دارند معرفی شده است. این مدلها هر کدام پارامتر

دهنده دقت کافی در نتایج حاصل از این مدلها  گیرد که این نشان هاي تجربی انجام می که محاسبه هر عامل براساس ریاضی وروش

  باشد.    می

  ، فرسایش شیاري و بین شیاريG2، مدل فرسایشی USPEDمدل فرسایشی  واژگان کلیدي:

  مقدمه  - 1

خاك یکی از مهمترین اجزاي منابع طبیعی محسوب می شود. فرسایش خاك پدیده اي اجتناب ناپذیر است که به صورت 

تابع عوامل مختلفی از جمله شرایط تشدید شونده منجر به تخریب خاك می شود. نوع و شدت فرسایش خاك در یک منطقه 

 حوزه در خاك فرسایش ).1387وهمکاران، آباد سلیمان پیشداد( .اقلیمی، پستی و بلندي، نوع خاك و کاربري اراضی می باشد

  معدنی و آلی مواد متنابهی مقدار داراي حوزه سطحی خاك .باشد می سطحی خاك دادن دست از شامل ، آبخیز هاي

فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاك و متروك شدن  ).1372 ، می باشد (قدیري)  ها مغذي ریز پتاس، ها، نیترات فسفاتها،(

مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، مزارع می گردد و از این راه خسارات زیاد و جبران ناپذیري را به جا می گذارد، بلکه با رسوب 

فرسایش به دو صورت آبی  ).1387(نصیري  گردد بنادر و کاهش ظرفیت آبگیري آن ها نیز زیان هاي فراوانی را سبب می

یابد. پوشش گیاهی و هوموس در جلوگیري از هر دو نوع فرسایش (  فرسایش می آنهاخاك توسط وبادي شکل می گیرد که 

هاي مختلفی براي کاهش میزان فرسایش خاك ارائه شده است، در این پژوهش از  می باشند، که روشموثر  آبی و بادي ) بسیار

توان در مناطق مختلف استفاده شده است و می براي اندازه گیري فرسایش به کار گرفته شده، هاي جدیدي که در اروپاروش

در برآورد میزان فرسایش می توانند به ما کمک کنند، پارامترهاي  G2 و  USPEDجهان و ایران از آنها استفاده کرد. مدلهاي 

باشند. که با بهره گیري  داراي دقت بیشتري میUSLE مدلها نسبت به مدلهایی که از این نوع خانواده می باشند، مانند   این 

وان الیه هاي مورد نیازاین مدلها را تهیه کرد و میزان ت ) میRSاي( ) وتصاویر ماهوارهGISاز سامانه اطالعاتی جغرافیایی(

داراي قدرت  که GIS و RSهدررفت خاك را هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی بدست آورد. در مدلهاي مبتنی بر 
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ن می توان در توان برآورد نزدیک به واقعیت را در هر کاربري داشته باشیم، که از نظر هزینه و زما تفکیک باالي می باشند، می

  سطح وسیعی میزان خطر پذیري فرسایش را در مناطق مختلف جهان در حد قابل قبولی بررسی کرد.

 

  معرفی مدلها

  G2  1مدل  -1

تواننـد نتـایج بهتـري را ارائـه دهنـد.  مـدل        هـاي تجربـی مـی    هاي زیادي براي انـدازه گیـري فرسـایش وجـود کـه روش      روش

G2   یــک مــدل تجربــی کــه اســاس آن ریاضــی و از خــانوادهUSLE باشــد، ایــن مــدل توســط ســرویس تحقیقــاتی پــان  مــی

اروپــایی کــه بــه صــورت تعــدیل یافتــه از مــدل هــاي قبلــی خــود معرفــی گردیــد و بــا اســتفاده از آن تحقیقــات زیــادي در   

وبــا هزینـه وزمــان کمتـر در ســطح   هـاي پیشــین خـود    تــر از مـدل  منـاطق مختلـف اروپــا صـورت پــذیرفت کـه نتــایج دقیـق     

تهیــه مــی شــود   GISابتــدا الیــه هــاي مــورد نیــاز آن بــا اســتفاده تصــاویر مــاهواره اي و   تــر ارائــه داد. درایــن مــدل وســیع

ــدل   ــتفاده از م ــا اس ــد    وســپس ب ــی آی ــار بدســت م ــر هکت ــن ب ــب ت ــر حس ــدررفت خــاك ب ــزان ه ــارادایس می . کریســتو ک

 G2مــدل اســتفاده کــرده انــد.   GISاز تکنیــک هــاي  G2اي مــورد نیــاز مــدل ) بــراي محاســبه فاکتورهــ2015(2وهمکــاران

روانـاب مـی    و بـاران  قطـرات  اثـر  از ناشـی  شـیاري  بـین  و سـطحی  فرسـایش  ماهانـه  و فصـلی  هـاي  نقشـه  تهیه براي روشی

 است. 3)اسمیت و ویشمایر خاك هدررفت جهانی (معادله   روه دنبال مدل این باشد.

ــدل  ــايداده G2م ــتانداردي ورودي ه ــاك،کربن  از اس ــاي خ ــه داده ه ــیجمل ــاك،  آل ــطح خ ــوالت  س ــار محص  4بیوپ

مقـدار هـدررفت    .گیـرد  یبـه کـار مـ    هماهنـگ  صـورت  بـه  را ،DEMهـاي  داده ومجموعـه  مـاهواراي  تصـاویر  ،Geoland2از

  شود. ) محاسبه  می1با استفاده از رابطه ( G2خاك در مدل 

)1   (                                                                                                                      E = �
�

�
� × S × �

�

�
�  

  G2مدل  عوامل مورد نیاز

E                                             .مقدار خاك برداشته شده از یک منطقه در طول یک دوره زمانی خاص بر حسب تن بر هکتار :                                                                                          

R مگاژول در ساعت  زمانی خاص که انرژي قطرات باران ورواناب را محاسبه می کند: عامل فرسایندگس باران براي یک دوره)

  در میلی متر در هکتاربرساعت)

Sبرابر با  (مگاژول در ساعت در میلی متر در هکتاربرساعت): عامل فرسایش پذیري خاكK در معادله جهانی فرسایش خاك  

T عامل توپوگرافی ( بدون بعد) که مانند فاکتور :LS  در معادله USLE.بوده که بیانگر اثر طول شیب وتندي شیب می باشد  

V عامل احیاء پوشش گیاهی که بدون بعد که نشان دهنده اثر متقابل تمام متغیرها ي پوششی ومدیریتی شبیه عامل :C  در

  می باشد. USLEمدل 

I عامل تضعیف شیب ( بدون بعد)  وتا حدي شبیه عامل :P   در مدلUSLE تصیح کننده عامل بوده و T .می باشد 

  (R)باران فرسایندگی عامل

 محاسبه خاك، فرسایش مطالعات اغلب در .شودی م داده باران نشان فرسایندگی وسیله به رسوب تولید و بارندگی بین رابطه

؛ 2001(الریرو و کاتینهو، است شده محدود زمانی بارندگی سري به مربوط هاي داده کمبود دلیل به باران عامل فرسایندگی

                                                 
1- Geoland2 
2- Christos G. Karydas et al 
3-USLE 
4- Biopar 
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 رویداد جنبشی، یک انرژي حاصل که باران فرسایندگی عامل .1)2009مارتینز وهمکاران، -، آنگوال2006مایکوس وهمکاران؛ 

  .2)1987) بدست می آید (برآون وفاستر، 2اي است از رابطه زیر (هدقیق 30 شدت حداکثر با بارش

  

� =
�

�
∑ ∑ (����

��
���

�
���  )�                                                                                                                       )2(  

  

R (مگاژول در ساعت در میلی متر در هکتاربرساعت): متوسط ماهانه فرسایندگی باران  

nتعداد سال هاي ثبت شده :  

j تعداد رویدادهاي فرسایشی در طول ماه :EI30   

J شاخص فرسایندگی باران در یک رویداد واحد :K می باشد.  

  .3)2016، سایف و همکاران، 2001(الریرو کاتینهو؛ ) محاسبه می شود 3صورت رابطه ( به EI30رخداد 

 
  

E = EI30 = �∑ e�v�
�
��� �I��                                                                                                                                                  )3(  

  که در آن

  )MJ ha mm:واحد انرژي بارندگی مگاژول در در هکتار میلی متر ( �� 

     ��Iدر دوره زمانی  متر: عمق بارندگی بر حسب میلی�� 

rساعتمتر در : حداکثر شدت بارندگی  بر حسب میلی )mm h-1  ( دقیقه اي می باشد. 30در یک دوره  

  .شود می ) محاسبه4رابطه ( از استفاده با زمانی فاصله هر براي بارندگی انرژي واحد

  

�� = 0.2[1 − 0.2 exp[0.5��]]                                                                                                                 )4(  

  

و متوسط عامل  ����در بازه زمانی می باشد. در عمل مجموع ماهانه )  mm h-1 متر در ساعت(میلی شدت بارش  ��که در آن 

R براي هر ماه محاسبه می شود.  

  بدست می آید: 1به شرح نمودار   R عامل فرسایندگی باران G2در مدل 

  

  

  

   

  

                                                 
1-Loureiro and Coutinho; Mikos et al; Angulo-Martinez et al 
2-Brown and Foster 
3-Loureiro and Coutinho, Suif et al 
 
 
 
 
 
 

 

حداکثر شدت 

'30  

 پیاده سازي شدت ساالنه درون یابی

  )Pمقدار ماهانه بارندگی(

)در ایستگاه هاي Dعمق بارش روزانه(

 مورد نظر

I=P/D  

 Sنرمال کردن مقدار   براي هر ایستگاه درهر ماه

Sالیه  مقدار ماهانه   

هدر هرما  الیه  R  
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  )(پاناگوس و همکاران 1عامل فرسایندگی باران  ) 1( نمودار

  

  )V(گیاهی  پوشش احیاء 

 فرسایش مقابل در را خاك می رود انتظار که است مدیریت آن و گیاهی پوشش از اي درجه گیاهی پوشش احیاء عامل

 نسبتاً اراضی کاربري  نقشه هاي یا تجربی جداول از توان می vبراي تخمین عامل   .2)1978کند(ویزچمیر و اسمس،  حفاظت

هاي استفاده  ماهوار تصاویر از وانتی م نبود دسترس در اراضی مدیریت در مورد اطالعاتی کهی صورت در همچنین و جایگزین

 و پوشش گیاهی الیه هاي زمانی هاي سري از ورودي ترکیبی و بوده یک عامل پویا  گیاهی پوشش احیاء عاملG2 کرد. در مدل 

 ) محاسبه می گردد.5- 3به صورت رابطه ( که .3)2006باشد(ورلینگ،  می اراضی کاربري تجربی ثابت پارامترهاي

              V = �(��×������)                                                                                                                       )5(    
 :آن در که

  Vو یک، با برابر ضعیف بسیار مدیریت و لخت هاي زمین براي که ) بوده بعد بدون و شده نرمال( گیاهی پوشش احیاء عامل 

 باشد. می یک از بیشتر بهتر مدیریتی شرایط با هاي زمین براي

 کاربري براي تجربی متغیر یک  LU بوده ودر نهایت  یک تا صفر آن دامنه و شده نرمال گیاهی پوشش الیه یک ������

به  مربوط که 10 تا یک دامنه داراي باشد وکه داراي جدول طبقه بندي می  )است ثابت خاص مکان یک براي( اراضی

  .باشد می اراضی متفاوت احیاء و مدیریت

  (S)خاك فرسایش پذیري

وسیله  به خاك حمل و جدایش فرآیند به خاك پروفیل ساالنه واکنش مجموع مقدار نشان دهنده خاك پذیري فرسایش عامل

 صحرایی کرتهاي در مستقیم هايي گیر اندازه طریق از خاك فرسایش پذیري باشد. عامل می سطحی جریان و باران قطرات

باشد.  می مشکل ملی و ايه منطق سطح در مالی نظر  از مستقیم ي هايگیر اندازه اینکه به توجه با ولی شود. زده می تخمین

  پذیري خاك ارائه دادند. فرسایش عامل محاسبه براي را )6فرمول( 1997 سال در 4و همکاران )  رنارد( 

S = �
�.�×������.�(�����)��.��(���)��.�(���)

���
� × 0.1317                                                             )6(  

 :که در آن

  S ،(تن در هکتار در مگاژول) عامل فرسایش پذیري خاكM  )(وشن ریز  عامل بافت که به عنوان درصدي از سیلت میلی متر

 دانه S=3دانه بندي ریز،  S=2دانه بندي بسیار ریز،  S=1کالس هاي ساختمان خاك   (   Sدرصد ماده آلی، OM تعریف شده، 

خیلی  P=6بسیار سریع تا  P=1( کالس نفوذپذیري Pدانه بندي به صورت قطعات صفحه اي ومشخص،   S=4بندي متوسط، 

  می باشد. کالسهاي مربوط به بافت خاك طبق کالس بندي آمریکایی. 5باشد(پاناگوس و همکاران)کند) می

                                                 
1-R factor: Christos G. Karydas 
2-Wischmeier and Smith 
3-Vrieling 
1-renard et al 
2- Panagos et al 

  ویژگی هاي منطقه مورد مطالعه

Sجدول مقدار  طبقه بندي منطقه مورد مطالعه ماههربراي    



  آبخیزداري ایران سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

5 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

استفاده  1) براي تخمین عامل فرسایش پذیري خاك در مقیاس اروپا براساس مجموعه داده هاي سطح خاك( لوکاس)6معادله(

خاك در نظر  با داشتن اطالعاتی از بافت خاك می توان تخمینی اولیه براي عامل فرسایش پذیري G2شده است. در مدل 

  ) تشریح شده است.2(گرفت که در جدول شماره 

  

  (پاناگوس و همکاران) G2) در مدل Sتخمین اولیه مربوط به عامل فرسایندگی خاك()  2( جدول 

 

درصد   درصد سیلت  درصد رس  توضیحات  کد

  شن

S 

  -  -  -  -  فاقد اطالعات  0

  -  -  -  -  فاقد بافت( هیستو سول و....  9

  0115/0  83  8  9  درصد) 65وشن بیشتر از  18از  درشت(رس کمتر  1

 15وشن بیشتر از  35تا  18متوسط ( رس بین   2

  درصد) 65تا  15وشن بین  18درصدیارس کمتر از 

27  15  58  0311/0  

  0438/0  8  74  18  درصد) 15وشن کمتر از  35ریز تا متوسط ( رس کمتر از   3

  0339/0  4  48  48  درصد) 65تا  35ریز(بین   4

  0170/0  0  20  80  درصد) 60خیلی ریز(رس بیشتر از   5

  )I) وعامل تضعیف شیب (Tتوپوگرافی(

 به شبیه توپوگرافی عامل( است شده مشخص فرسایش  خطر روي توپوگرافی خصوصیات تاثیر برآورد منظور به Tعامل 

  .2)2012باشد(عابد عزیز و همکاران) می7می باشد). معادله عامل توپوگرافی به صورت رابطه ( USLEدر مدل   LSعامل

)7(T = (
��

��.��
)�.� × (

��� �

�.����
)�.�                                                                                                                      

  :که در آن

 T تجمع جریان( ��وبدون بعد)،  یک مساوي گتر بزر آن مقدار( توپوگرافی اثر عاملm) وشیب ،(Rad.می باشد (  

 از استفاده با آن مقدار .است شده تعریف باالدست لهاي تمام سلو از سلول یک در شده انباشته جریان عنوان به جریان تجمع

استفاده می شود  ��) محاسبه می شود. در صورتی که مدل رقومی ارتفاعی که براي محاسبه DEMمدل رقومی ارتفاعی (

  داراي خطا باشد این خطا نیز به خروجی منتقل می شود.

توجه ویژه اي کرده، که شامل  3برچومعادله مور USLEبه محدودیت ها معادله  G2به منظور جبران این نوع عدم قطعیت مدل 

متر می باشد  که  30متر واندازه سلول رستري ارتفاعی کمتر از  100درجه، طول شیب حداکثر تا  14تندي شیب کمتر از 

) براي طول شیب توسعه داده که تغییرات Iیک فاکتور اصالحی( عامل  G2دهد. همچنین مدل  دقت بیشتري را نشان می

با استفاده از  ،Iروي خطر فرسایش می شود. الیه  Tنسبی اثر عامل  ن می کند. این عامل منجر به کاهشکاربري اراضی را بیا

 Iیک فیلتر سوبل(فیلتر شناسایی لبه غیر جهت دار) روي تصاویر ماهواره اي با وضوح باال برآورد شده است. محاسبه عامل 

(دیسمت و همکاران، )  محاسبه می شود. 8با استفاده از رابطه ( G2تجدید نظر شده ( در مقابله با فرمول قبلی در مدل 

1996(4.  

                                                 
3- Lucas 
1-Abd Aziz et al 
2- Moore-Burch 
3- Desmet et al 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

     )8(                                                                                                                        I = 1 + �
��

���
                                                  

 :که در آن

 است.   0-255مقدار فیلتر سوبل تصویر در محدوده : �� 

  255مقدار آن برابر است با ����� :

و هچنین نوع داده هاي مورد نیاز مدل  3در جدول شماره  G2پویا یا ایستا بودن عوامل مورد نیاز مدل  عوامل مورد نیاز مدل 

G2  ارائه شده است.  5و ساختار مدل نیز در جدول شماره   4وجزئیات ومقیاس آن ها  در جدول شماره 

 
 
 
 
 
 

 ( پاناگوس و همکاران) G2عوامل پویا وایستا مورد استفاده در مدل  )3(جدول 

هدررفت واقعی خاك(
�

��
(  E  

 G2  Rتوسط مدل  USLEفرسایندگی باران( اصالح شده مدل   دینامیکیعوامل 

  V احیاء پوشش گیاهی

  S  فرسایش پذیري خاك

  عوامل استاتیکی

  

 T  اثرات توپوگرافی
 

 I  اثر تضعیف شیب

  

  (پاناگوس و همکاران) G2مشخصات داده هاي ورودي مدل  )4(جدول

  ومقیاسجزئیات   داده هاي ورودي  متغیر هاي مدل

R ایستگاه هواشناسی   ---------------------  

V  استخراج شده ازBiopar ماهوارهMERIS   اندازه پیکسلm30 

S کربن آلی خاك   ---------------------  

T DEM  متر 30اندازه پیکسل  

I  موزائیکSPOT  متر 25اندازه پیکسل  

  (پاناگوس و همکاران) G2ساختار مدل  )5 (جدول

  نوع فرسایش  بین شیاريسطحی، 

  ویژگی هاي فرسایش  هدررفت واقعی خاك

  فرآیند فرسایش  سطحی، شیاري، رواناب

  مقیاس فضایی  چشم انداز

  مقیاس زمانی  ماهانه بلند مدت به طور متوسط

  اساس ریاضی  )USLEتجربی( دنباله معادله 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  نوع ارزیابی  کمی(تن در هکتار)

 USPED1مدل  

USPED )و فرسایش نرخ بینی پیش براي فضایی توزیع ساده مدل یک) فرسایش و رسوب اساس بر -شدت جریان آب  واحد 

 مدل این. است جریان آب حمل فرسایش در حالت ظرفیت بارش مازاد براي شرایط یکنواخت با زمینی پایدار حالت در رسوب

 با فرض این می باشد، محدود انتقال ظرفیت براي. است شده مشخص متعدد هاي پیشرفت با 1986 برچ و مور توسط اصل در

سیمونس و ( تعین شده است ) 9-3به صورت رابطه ( ،r=(X,Y) T (r) , رسوب انتقال ظرفیت در رسوب جریان سرعت QS)R( که

  .2)1985همکاران،

�q�(�)� = t(r) = k�(r)|q(r)|� sin b(r)�                                                                                            )5(  

 و خاك به وابسته حمل، ضریب Kt (r)  ،آب متر بر ثانیه جریان سرعت q (r)  درجه شیب برحسب درصد،b(r  �(�)�که در 

(فاستر  n=1/3و m=1/6 معموال ثابت رواناب براي نیز ثابت است.  n و m باشد،  می خاك و جریان نوع به پوشش که بسته

 A(r)[m]بیان کرد  واحد کانتور عرض در منطقه باالدست از تابعی عنوان به توان می را آب . حالت جریان ثابت3)1993

  

|�(�)|�(�)�                                                                                                                                            (10)   
   

در  مساحت باالدست تغییرات سرعت جریان که  :باشید داشته توجه( است یکنواخت بارش شدت برحسب متر، i آن در که

 به رسوب/  نرخ خالص فرسایش k باتوجه به پوشش نادیده گرفته می شود ). براي خصوصیات خاك وپوشش به وسیله (توابع)

  .4)1989میتاسو، ( رسوب است جریان از انشعاب یک عنوان

  :برآورد می شود )11- 3رابطه ( که به صورت 

ED(r) = div qs(r) = Kt { [grad h(r)] . s(r) sin b(r) - h(r) [kp(r) + kt(r)] }                                                          )11(        

  :که در آن

 s(r)     .واحـد خطــی شـدیدترین جهــت شـیب اســتh(r)       عمـق آب بــه متـر کــه بـرآورد شــده از منطقـه بــاال دســت)A(r)( 

ــايمشخصــات  kp(r)اســت.  ــا اســت (انحن ــین انحن ــدترین جهــت در زم ــاي ممــاس  kt(r) شــیب).  تن ــا درجهــت (انحن انحن

پارامترهــاي توپـوگرافی هســتند.  s(r), kp(r), kt(r)  .اسـت )شــده بـه ســطح نرمـال   ریـزي  برنامـه  کــانتور خـط  یــک بـر  ممـاس 

ــق ــول طب ــع ،2D فرم ــایی توزی ــایش از فض ــوب و فرس ــط رس ــر توس ــق در تغیی ــان عم ــی جری ــکل  و) اول دوره( زمین ش

ــی هندســی ــین از محل ــه از ،)دوم دوره( زم ــا و مشخصــات دو هــر جمل ــی کنتــرل ممــاس انحن ــول طبــق .شــود م  ،2D فرم

 از ،)دوم دوره( زمــین از محلــی هندســه و) اول دوره( زمینــی جریــان عمــق در تغییــر رســوب و فرســایش از فضــایی توزیــع

 بـا  محلـی  شـتاب  کـه  دهـد  مـی  نشـان  متغیـره  دو فرمـول  نتیجـه  .شـود  مـی  کنتـرل  ممـاس  انحنـا  و مشخصات دو هر جمله

 فرسـایش  از فضـایی  توزیـع  در مهـم  نقـش ) ممـاس  انحنـا  و مشخصـات  بـه  مربـوط ( جهـت  ممـاس  و شـیب  دو هر در جریان

 متغیــره دو فرمــول در شــده مــنعکس زمــین انحنــا دو هــر و آب جریــان تغییــر مقــدار بــین انفعــال و فعــل. رســوب دارنــد/ 

  .داد خواهد رخ رسوب یا فرسایش آیا اینکه تعیین می شود که

ــه  ــورد پارامترهــاي توســعه منظــور ب ــاز م ــراي نی ــابراین اســتفاده از   ،USPED ب ــی اســت، بن ــار آزمایشــی وتجرب ــد ک  نیازمن

ــا و  USLE پارامترهــاي ــاثیر و  RUSLE ی  فرســایش نســبی تخمــین یــک حــداقل آوردن دســت بــراي پوشــش و خــاك ت

                                                 
1 - Unit Stream Power based Erosion Deposition 
1- Simons et al  
2-faster et et al 
3- Mitasova 
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 )12-3رابطـه ( را بـه صـورت    رسـوب  انتقـال  ظرفیـت  در رسـوب  جریـان  تـوانیم  مـی  مـا  باشـد. کـه  و نهشـت آن مـی   خالص

  برآورد کنیم:

T = R K C P Am (sin b)n                  
)12(

                                                                                                            

                                                                               
                                                                                                                                                                                                                              

 که درآن:      

T.مقدار فرسایش بر حسب تن درهکتار درسال می باشد : :Am ( بدون بعد) یتوپوگراف ،R : ی( مگاژول درمیلی متر عامل بارندگ

: Cمتر و ساعت در میلیچذیري خاك بر حسب تن بر هکتار بر مگاژول در : عامل فرسایشKباشد، بر هکتار در ساعت) می

 .باشدمی برحسب درجه  بیو درجه ش بی: ش    sin b nعامل پوشش گیاهی و 

 USPEDمدل  مورد نیاز پارامترهاي

  )Am (sin b)nتوپوگرافی   (

شود.  معادله عامل توپوگرافی با استفاده از شیب ودرجه شیب برحسب درجه محاسبه می USPEDعامل توپوگرافی براي مدل 

  ).1985باشد( سیمونس ) می13-3صورت رابطه (به 

)13( Am = (
�

��.�
)�.� × (

����∗�.�����

�.��
)�.�  ∗ 1.4                                                                                             

  باشد.می شیب برحسب درجه sinβتجمع جریان و : �: اثر توپوگرافی (بدون بعد) است، Amکه درآن:  

 )Rفرسایندگی باران (

  شود.بندي باران حاصل می) نقشه پهنه14- 3با استفاده از رابطه ( USPEDبراي محاسبه عامل فرسایندگی باران در مدل 

� =
�

�
∑ (∑ ����

��
���

�
���  � )                                                                                                                               )14(  

  که درآن:

R (مگاژول در ساعت در میلی متر در هکتاربرساعت)، : متوسط ماهانه فرسایندگی باران n ،تعداد سال هاي ثبت شده :mj :

به  EI30و رخداد  می باشد K: شاخص فرسایندگی باران در یک رویداد واحد EI30  ،Jتعداد رویدادهاي فرسایشی در طول ماه 

  محاسبه  می شود. G2) همانند مدل 4و  3صورت رابطه (

 (K)پذیري خاك عامل فرسایش

تر و انتقال آن توسط عوامل فرساینده است. پذیري خاك، در واقع بیان کمی ذاتی آن نسبت به جدا شدن ذرات از بسفرسایش

پذیري به عنوان یک عامل، در واقع حاصل تاثیر بسیاري از خصوصیات فیزکی و شیمیایی خاك واثرات متقابل بین فرسایش

پذیري موثر هستند عبارتند از: سرعت و نفوذ آب در خاك، بافت ها است.به طور کلی خصوصیاتی از خاك که در فرسایشآن

گیرند. هاي شیمیایی قرارمیها که خود نیز تحت تاثیر نوع و میزان موادآلی و ترکیب، ساختمان خاك و پایداري خاکدانهخاك

شود ) محاسبه می15- 3)، با استفاده از رابطه (USPEDپذیري خاك (مدل در این پژوهش براي محاسبه عامل فرسایش

  .1)1996(میتاسوا و همکاران 

k=[0.2×0.3EXP (0.256×SAN×(1-(
���

���
))× �1 − �

��.��×���

�������(�.����.��×��
�] ×

[1 �0.7 ×
���

�������(��.�����.�×���)
�]�                                                                                                                                                 (15) 

                                     
                                                                                                        

  که درآن: 

                                                 
1.Mitasova et al 
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K :پذیري خاك برحسب ( تن درهکتار در مگاژول) است، عامل فرسایشSANمتر، :  برحسب میلیCLA درصد بافت خاك :

  باشدبافت خاك شنی برحسب درصد می: SILرسی، 

 )Cپوشش گیاهی (

-پوشش گیاهی به وسیله کاهش انرژي قطرات باران، قبل از رسیدن به سطح خاك از فرسایش و هدررفت خاك جلوگیري می

  ).LEE 2004ك جلوگیري کرد (توان به طور موثري با مدیریت مناسب پوشش گیاهی از فرسایش خاکند. به این ترتیب می

هاي معمولی بسیار مشکل و پرهزینه است. در این حالت استفاده گردآوري اطالعات در مورد تغییرات پوشش زمین توسط روش

  ).1387کند(علوي پناه و دیگران اي امکان مطالعه کسترده پوشش گیاهی را فراهم میهاس ماهوارهاز داده

)، و سپس با 16رابطه ( (شاخص پوشش گیاهی) NDVIپوشش گیاهی ابتدا با استفاده از روش در اینجا براي محاسبه عامل 

  ) مقدارپوشش گیاهی محاسبه می شود.17استفاده از رابطه (

���� =
����

����
 )16                 (                                                                                                            

IRمقادیر بازتاب انرژي در باند قرمز :  

Rباشد.: مقادیر بازتاب انرژي در باند مادون قرمز نزدیک می  

لن و + در نوسان است. که هرچه این مقدار بیشتر باشد نشان دهنده پوشش بیشتر است (آ1تا  -1مقادیر این شاخص بین 

  شود.اي استفاده میاز تصاویر ماهواره NDVI). براي بدست آوردن شاخص 2002همکاران 
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  که درآن:

  1مقدار بدون واحد که برابر است با  �و  2مقدار بدون واحدي است که برابر است با  � 

  

 ، که m=1.6, n=1.3ها برابر است با ) مقادیر آن13در معادله اصلی ( n  و mبراي متغییرهاي 

- 3(خالص / رسوب با استفاده از معادله  شیفرسا. سپس باشدمی m=n=1غالب  يورقه ا شیفرسا و ياریش شیفرسا يبرا

  است: ریکه به صورت ز،برآورد شده است )18

  

ED  =  div (T . s)  =  d(T*cos a)/dx  +  d(T*sina)/dy                                                                         (18) 
  برحسب درجه است. بیجهت ش aکه در آن 

به دوباره  ازین مدل، جینتا ریدر هنگام تفس ینیبودن عوامل زم دهیچیپ لیبه دل شیفرسا قیبدست آوردن مقدار عدد دق يبرا

  ).1997و همکاران  Mitasova، 1990شدن دارد. (فاستر  برهیکال

خاك  شیبر فرسا یتوپوگراف یدگیچیاثرات پ شتریب یبررس يرا برا يشتریب تی) ظرفGIS( ییایاطالعات جغراف يها ستمیس

 يکرده است. داده ها شرفتیپ يبه عنوان تکنولوژ ياندهیبه طور فزا GISدر  شیفرسا يسازد. استفاده از مدل ها یفراهم م

هر  ي) براLS( يو تند بیش ریمقاد دیتول يتواند برا یم ییایجغراف العاتاط ستمیس کیشده در  رهیذخ ییایارتفاع جغراف

  .ردیقرار گ لیو تحل هیمورد تجز زیدر حوزه آبخ ينقطه ا

با در نظر  یتوپوگراف یدگیچیپ يمعادالت برا نیشده است. ا جادیا یمشارکت هیبر اساس ناح LSمحاسبه فاکتور  يبرا معادالت

 ایخالص  شیشود. فرسا ی) حساب متی(عمود بر جهت هدا یمماس ي) و انحنانیی(در جهت پا يگرفتن هر دو شکل انحنا

  شود. یمحاسبه م انیرسوب در جهت جر الانتق تیظرف رییشبکه به عنوان تغ کیرسوب درون 

  :تشریح شده استصورت مختصر به    6در جدول  USPEDهاي مدل ورودي

  ) 1990( میتاسوا و هکارانUSPEDمدل  يها يورود )6(جدول شماره 
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  مراحل پردازش  منبع دادده  ورودي مدل

  IDW  نگاربارانایستگاه   R عامل فرسایندگی باران

  ها به یک نقشه رستريآزمایش خاك و تبدیل داده  نقشه خاك یا برداشت نمونه  K     عامل فرسایش پذیري خاك

 NDVI  ايتصاویر ماهواره  C فاکتور پوشش گیاهی

   DEMمدل رقومی ارتفاعی   Am فاکتور توپوگرافی

m,n  1براي فرسایش سطحی برابر است با  -------------------------------  

β شیب برحسب درجه DEM DEM- Slope با استفاده ازGIS 

 

  ريیگنتیجه 

یرات خطر فرسایش در زمان و مکان تغ یک مدل فرسایشی که براي برآورد میزان هدررفت خاك و  G2وUSPED  ي هامدل

باشند که با استفاده  هاي کمی می یی مذکور داراي ورودي مدلهاشود.  خاص با دقت کافی در سطح حوزه آبخیز به کارگرفته می

شود، که از لحاظ هزینه وسرعت انجام  آنها حاصل می ي ، پارامترها)RS)، و سنجش از دور (GISاز سامانه اطالعاتی جغرافیایی (

باشند،  صورت ماهانه، فصلی وساالنه میها قادر به ارائه نقشه هاي توزیع مکانی و زمانی به باشند. این مدل کار بسیار مناسب می

معرفی شده توسط کمسیون تحقیاتی پان اروپایی  USLE یی که از خانواده  دهند. مدلها که مقدار و خطر فرسایش را نشان می

 اي در این  ها اشاره شد تحقیقات گستردهاند، همانطورکه در معرفی مدل ارائه شده ،باشند ي تجربی می هاکه براساس روش

     اند. ي قبلی خود نشان داده تري را نسبت به مدلها زمینه انجام گرفته، که نتایج دقیق
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Introduction of USPED and G2 erosion models with the ability to estimate 
soil erosion in different time intervals for watershed management 
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Abstract  
It is necessary to study different types of erosion and its extent in each region. The lack of accurate 
study and the use of inefficient methods leads to the loss of soil fertility, organic matter and its coating 
and, consequently, soil degradation. Estimation of the near-actual soil loss in each region is important 
because of the availability of a good estimate, one can obtain important information on different uses 
of land, vegetation, soil, rainfall and various developments. Since direct measurement of soil losses, 
especially in the catchment scale, is difficult and costly, today the use of erosion models has expanded 
and new models are being developed with greater precision and benefits. In this study, two new 
erosion models, called USPED and G2, have been proposed that provide good estimation of soil 
erosion. Each model has its own parameters and data, which calculates each factor based on 
mathematical and empirical methods, which indicates the accuracy of the results of these models. 
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