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  چکیده

در اثر  و است طبیعی منابعاجزاي مهم یکی از  بشر غذاي بخش عمدهتولید  و گیاهان رشد تضمینبه دلیل خاك 

 به دلیل فقدان و یا کمبود آمار، هاي آبخیز کشورفرسایش است. در بسیاري از حوزه در معرض نامناسب بشرهاي دخالت

طبقات شیب و در  تعیین توزیع فرسایشبا هدف این پژوهش در است. تجربی برآورد فرسایش الزامی  هاي مدل بکارگیري

نتیجه از  و بارش طبقات شیبمیزان فرسایش و  تهیه EPMمدل کشور از طریق  آبینقشه شدت فرسایش کشور،  بارش

تن در هکتار در سال و  9/6در کشور آبی میانگین مقدار فرسایش ویژه ، نتایج بدست آمدهبر اساس . شدتعیین مدل 

بررسی وضعیت فرسایش در طبقات مختلف شیب نشان داد که تا  تن در سال برآورد گردیده است. نزدیک یک میلیارد

یابد. ثابت ادامه می تقریباًبا کاهش جزئی  کند و پس از آندرصد، شدت فرسایش بسیار شدید تغییر می 10حدود شیب 

ین بیشتر و کندمی تیتبعد جهانی که کم و بیش از رون شده  گذاشتهدر خصوص طبقات بارندگی، روندي به نمایش 

 در سال اتفاق افتاده است. متر میلی 900تا  600هاي بین شدت فرسایش در بارندگی

  

 کلمات کلیدي

 EPM.مدل، ، ایران شیب، بارش، فرسایش، بندي، اولویت

 

  مقدمه

 عمده و فراهم را گیاهان رشدبستر  که استحوزه آبخیز اجزاي مهم از یکی پوشش سطحی زمین،  ترین مهم عنوان بهخاك 

تر و بیشفرسایش خاك ، شدت در طبیعت هاي نامناسب بشردخالت با. کندمی تأمین راموجودات  گریو دانسان  غذایی نیازهاي

، اثرات سوء زیادي بر ناشی از کاهش تولیدتخریب خاك عالوه بر پیامدهاي اقتصادي مستقیم شود. می ایجاد خسارات مختلفیباعث 

توان به صورت حمل خاك از سطح زمین توسط عوامل مختلف و در شرایط متفاوت زیست دارد. فرسایش خاك را میمحیط 

 يهاریزيبرآورد میزان فرسایش و رسوب در مدیریت و برنامه). Babayi et al., 2012( ، اقلیمی و خاك تعریف کردشناسی زمین

و  آنو اتخاذ تصمیم براي مهار فرسایش و رسوب، آگاهی از میزان  ریزي مهبرناالزمه  .آبخیز بسیار حائز اهمیت است هاي حوزه

هاي پایه در یک توزیع واحدهاي نقشه و اقدامات آبخیزداري است. ها برنامهبراي اجراي  ها آنبندي  شناسایی مناطق بحرانی و اولویت

میزان فرسایش هر  نمود. مجاز اعالم توان میبرداري را چه سطحی از بهرهتا که وضعیت هر یک چگونه است و  دهد میحوضه نشان 

  براي مدیریت و حفاظت راهنمایی کند. ها آن بندي اولویتد ما را در توان میواحد، شاخصی است که 
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یک مدل  EPM1مدل  ،آماربدون هیدرولوژیکی واحدهاي  ايربهاي مختلفی وجود دارد که یش روشاسبراي تعیین شدت فر

جعفري و همکاران (در ایران مورد پذیرش است هاي الزم برخوردار و براي کاربرد در سطوح مدیریتی حداقلاز که تجربی است 

 ،)2003و همکاران 1998 (Globevnic )( Beyer Portner) و 1985( Bazzoff  .)1396ن بیات و همکاراو  1395

Emmanouloudis ) یات ب ،)1374اك پرور (پ)، 1373نجفی نژاد، ( ،)1372کریمی ( باقر زاده، )1371نعمتی ( ،)2003و همکاران

 تحقیقاتیطی ) 1394و همکاران (  دسترنجو  )1392، خیام و همکاران ()1390مرادي و همکاران ( ،)1385و همکاران ( قهرمانو ) 1378(

با میزان رسوب  مدل مذکور که نتایج برآوردي ندبیان نمودو اقدام کرده  EPMاز جمله مدل   نسبت به بررسی کارایی چند مدل

سازي و ایجاد دید کالن تصمیمتصمیمات مدیریتی  ايد برتوان میو  قابل قبول است هاي دیگریا در مقایسه با خروجی مدل واقعی

  .بکارگیري شود

 وهنح شده و شناخت تأکید ها آن هاي متفاوتمختلف بر اهمیت در مطالعاتکه  بسیار مهم هستند مؤلفه بارش دو و شیب

. تأثیر شیب بر زمان شروع و میزان رواناب و همچنین مقدار نفوذ و از طرفی رابطه بارش با است يضرور ها آن ش دریفرسا توزیع

 ، ولی نحوه توزیع فرسایش درشده یبررسو متعاقباً اثر هر دو بر میزان فرسایش آبی در تحقیقات مختلفی  شده ذکري ها مؤلفه

این پژوهش با هدف تعیین توزیع فرسایش در طبقات شیب و بارش کشور سطح کشور بررسی نشده است و  طبقات این دو عامل در

 .انجام شد

 
  ها روشمواد و 

 انجام  EPMمدل هاي مورد نیاز هاي اولیه در خصوص دادهبررسیو  بودههاي آبخیز کشور به عنوان منطقه مطالعاتی حوزه

 ،بیات ،1385، (رفاهی طهوربهاي ممنابع و دستورالعمل بر اساسو  ARC/GISافزار  در محیط نرم آنهاي مورد نیاز سپس الیه شد.

 نقشه برخی پارامترها، ، امکانات و شرایط با اصالحاتی در روش تهیهی) و با در نظر گرفتن دسترسGavrilovic ،1988 و 1378

رقومی کاري  يواحدها ،یاراض يو کاربر یشناس حساسیت زمین ،یاراض يهاي واحدهابا استفاده از الیهشد.  تهیهبراي کل کشور 

 هايولرسایش ثبت و ضریب مربوطه، طبق جدواحدهاي همگن، کاربري و اشکال ف ي% از تکرارها20از  ییبازدید صحرا در تهیه و

شامل:  یو اطالعات جانب یمشابه با استفاده از تجربیات و نظرات کارشناس يکار يواحدها ریسا ها بهازیامت تعیین شد. مدلاولیه 

 شد تعمیم داده ETM+ 2002 ياماهواره ریمناسب از تصو یرنگ بیترکها، لغزش نیپراکنش زم ،يکاربر ،ییمشاهدات صحرا هیال

مورد نیاز مدل، با استفاده از نقشه شیب حاصل از مدل  )I(شیب عامل  .)1395و جعفري و همکاران  1396ن اهمکار (بیات و

ي حساسیت خاك و سنگ به فرسایش ي نقشهبراي تهیه آمد. به دست، STRMراداري حاصل از ماهواره  )DEM(رقومی ارتفاع 

)y(  هاي  سازندها و نهشتهنقشه حساسیت  ،اصالحاتانجام  بازبینی و شناسی و زمینسازمان  250000/1هاي از نقشه يریگ بهرهبا

ضریب استفاده از زمین، حساسیت خاك و سنگ به فرسایش، شیب، متوسط درجه  يها نقشه با استفاده از د.ش تولیدغیر متراکم 

با استفاده از روابط ) Wsp( و فرسایش ویژه) Z( نقشه ضریب شدت فرسایش ،یساالنه بارندگ نیانگیم نیحرارت ساالنه و همچن

- 6، 6-4، 4-2، 2-0(شیب طبقات . )1395و جعفري و همکاران  1396ن ابیات و همکار، 1378 ات،یب( تهیه شدموجود در مدل 

هاي پایه مورد نقشه عنوان به )متر میلی 100(دامنه طبقات  و بارشدرصد)  40>و  40- 25، 20-25، 15- 20، 10- 15، 8-10، 8

  شد. نمایش دادهمدل استخراج و نتیجه فرسایش از  میزان ها آنتوجه و بر اساس 

  

  نتایج 

                                                 
1 Erosion Potential Method 
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ساالنه کشور حدود آبی فرسایش کل تن در هکتار در سال و  9/6در کشور  اشی از فرسایش آبین میانگین مقدار فرسایش ویژه

-میلی900تا  دهد نشان می 1شکل توزیع شدت فرسایش در طبقات مختلف بارش ساالنه در  .استیک میلیارد تن در سال  975

اتفاق افتاده کشور  دردر سال  متر میلی 900تا  600هاي بین در بارندگیآبی  یشبیشتر شدت فرسا متر، روند صعودي داریم و

  .است

  

  
  کشور توزیع میانگین فرسایش ویژه در طبقات مختلف بارش – 1شکل 

  

به باال قابل تفکیک است که روند افزایشی شدت  10درصد و  10تا  0تاثیر میزان شیب بر شدت فرسایش در دو محدوده 

و   مالیم افزایشی است دداراي رون 10. میزان افزایش در شیب هاي باالتر از استدرصد قابل توجه  10تا  0فرسایش در محدوده 

  .)2(شکل  ابدیثابت ادامه می قریباًتبطور  با کاهش جزئی  نآ پس از

 

  
  کشور توزیع میانگین فرسایش ویژه در طبقات مختلف شیب – 2شکل 
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تعمیم آن به  ونظر کارشناسی ، تخمینمتکی بر  ایش آبی کشورسي فربیشتر برآوردهاکه در نظر داشت  بایست

در سطح که است که توانسته بر اساس یک کار کارشناسی  تحقیقاتیبوده و این پژوهش جزو معدود  کل کشور

 1395خدري و همکاران که با نتایج طرح تحقیقاتی عرب کند ارائهو جامع برآوردي سراسري  ،شده انجامکشور 

اطالعات  يبروز ساز ساله) 10هاي مشخصی (مثالً در دورههایی براي چنین نقشهالزم است  ضمناً مشابهت دارد.

ش آبی در مقام مقایسه با فرسایش یاز شدت فرسا شده انجامبرآورد . تا بتوان آمار دقیقتري ارایه نمود انجام شود

متوسط برابر  10آبی نزدیک به  ویژه فرسایش متوسط دهد که شدتقابل قبول (مجاز) در سطح کشور نشان می

  .)1395خدري و همکاران (عرب در کشور است ییزا خاكتوان 

است عامل اصلی ایجاد فرسایش  عنوان بهاي کشوري و منطقه هايعواملی است که در مقیاس بارش ساالنه از

هر چند بارندگی  .)1372 قدیري(است  رگذاریتأثشدت، توزیع و سایر مشخصات بارش  تر کوچکدر سطوح  و

گنجد، نمی همقالاثرات متفاوتی بر خاك، پوشش گیاهی و فرسایش دارد که در این  مختلف و يها یژگیوداراي 

بهینه منابع خاك در  مدیریت يبرا رهیافتیتواند بی میآش یاو فرسدانش رابطه بین میزان بارش داشتن  اما

 رابطه میزان بارشدهد، نشان می 1رکه شکل همانطو آن جلوگیري کند. ررفت بیشترز باشد تا از هدیحوزه آبخ

در سال) به  متر یمل 800-700طبقه ر از افت د نظر صرفدر سال ( متر میلی 900و فرسایش ساالنه تا حدود ساالنه 

تحقیق نشان داد که بیشترین میزان  نماید. همچنین نتایجافت می صورت خطی و مثبت است و پس از آن شدیداً

توسط هادسون  شده ارائهنمودار این نتیجه با افتد. در سال اتفاق می متر میلی 900تا  600هاي فرسایش در بارش

  .)1372 قدیري( دارد زیادي مطابقت

کم و بیش از روند جهانی  ،)2(شکل شده گذاشتهبه نمایش  شیبنحوه توزیع فرسایش در طبقات روندي که 

با افزایش  ت نماییگوید به صورتوسط ویشمایر است که می شده ارائهالف رابطه و از طرفی برخکند بعیت میت

 ).1385رفاهی (هت دارد ئوپولد مشابتوسط ل شده ارائهنمودار  با از طرف دیگر شود ومیشیب، فرسایش زیاد درجه 

بسیار قابل توجه است که بر اهمیت در سطح کشور  درصد 10تغییرات فرسایش تا شیب زیاد همچنین شدت 

 درصد عمدتاً 10تا  0این روند بدین صورت قابل تفسیر است که شیب هاي  .دینما یم تأکیدمدیریت این مناطق 

داراي  هاي باالتر عمدتاًولی شیب استحساس به فرسایش و متاثر از اثرات شیب  و یبا پوشش خاک يهادر دامنه

  .متاثر از شیب نیست ،پوشش بیرون زدگی سنگی است که میزان فرسایش

  

  منابع
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Abstract 



ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران سیزدهمین همایش  

 و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

Soil is one of the important components of natural resources that ensures the growth of 
plants and provides most of human food and inappropriate human interactions caused 
increasing soil erosion. In many watersheds of the country due to the lack of data, empirical 
models of erosion estimation are required. In this research, a map of the intensity of soil 
erosion was prepared using EPM model. Based on the maps of slope and annual precipitation 
classes as the basic maps, the erosion rates from the model were extracted and prioritized. 
Annual mean of water erosion rate in the country is estimated to be 6.9 tons per hectare per 
year and close to one billion tons per year. The study of erosion state in different slopes 
showed that, up to a gradient of 10%, the severity of erosion is very intense, and then it 
continues with a slight decrease in gravity. In the case of rainfall classes, a trend has been 
shown that is more or less like to the global trend. Result shows that most erosion intensities 
occur in rainfall between 600 and 900 mm per year. 
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