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  چکیده 

هاي آبخیز دارد. این فاکتور یکی از  وب خروجی از حوزهنقش تعیین کننده در مقدار رس) K(پذیري خاك  فرسایشفاکتور 

باشد. در این تحقیق با استفاده از روش ویشمایر و اسمیت اقدام به  می USLEمهمترین فاکتورهاي ورودي در مدل 

کیلومتر مربع در باالدست حوزه آبخیز  178آباد شد. این حوضه با مساحت  تعیین این فاکتور در سطح حوزه آبخیز شمس

نمونه خاك از سازندهاي مختلف  58گیري این فاکتور  باشد. براي اندازه د و داراي فرسایش تشدیدي میسامیان قرار دار

درصد ذرات مختلف خاك، مواد آلی، نفوذپذیري خاك و  و مشخصات مختلف خاك شامل ندتهیه شد شناسی زمین

در سازندهاي مختلف تهیه شد. نتایج  Kگیري شدند. با استفاده از روش ویشمایر و اسمیت فاکتور  ساختمان خاك اندازه

قرار دارد. با کنترل این  37/0تا  16/0و بین باشد  در سازندهاي مختلف بسیار متفاوت می Kنشان داد که تغییرات 

  هاي آبخیز اعمال کرد. توان مدیریت بهتري برروي رسوب تولیدي از حوزه فاکتور می

  

  .سازند ،بافت خاك، رسوب، شناسی زمین کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

بزرگ  يها ستمیاکوس يداریپا يبزرگ برا يدیعنوان تحد و به باشد یم نیزم بیشکل تخر نیتر عیخاك شا شیفرسا

خاك و  يچه به ارزش اقتصاد چنان ).2011؛ دلمینی و همکاران، 2001؛ الل، 2015(عاسف و هانس،  مطرح شده است

بشر  هیاول حتاجیما یسرمنشأ تمام عتیطب يبها گوهر گران نیکه ا شود یانسان توجه شود معلوم م اتیآن در ح تیاهم

خود  يها ها و هدف ارزش ازها،یانسان باتوجه به ن ). 1385(بافکار،  باشد یوابسته به آن م ینوع انسان به یکه زندگ باشد یم

موجب  شرفتهیپ يتکنولوژ ژهیو به ردیگ یدگرگون شده قرار م طیمح ریطور متقابل تحت تأث و به کند یرا دگرگون م طیمح

که ساالنه حدود  دهد یبرآوردها در داخل کشور نشان م ).1387لحی، (صا ابدیو سرعت  دیتشد طیانسان بر مح ریتأث شود یم

 یمعن نیارقام بد نیا باشد، یدر حال کاهش م یمواد رسوب يعلت رسوبگذار سدها به رهیذخ تیدرصد از ظرف 175/0تا  5/0

   ).1387 ان،(آرمان و همکار رسند یخود م عمر مهیمتر مکعب به ن ونیلیم 200با حجم مخزن  یسد مخزن 2ساله  است که هر

شود که تعیین مناسب آن نقش  هاي مختلفی استفاده می هاي آبخیز از روش منظور تعیین مقدار فرسایش در حوزه به

شود از  نامیده می USLEکه مدل ). معادله جهانی فرسایش خاك 1378مهمی در کاهش فرسایش دارد (صباح و همکاران، 

این مدل داراي پنج فاکتور  ).2017؛ گائو و همکاران، 2018اران، باشد (لو و همک منظور می پرکاربردترین معادالت براي این

باشد که  مؤثر در تعیین فرسایش می عواملپذیري خاك از مهمترین  از بین پارامتراي مدل تعیین فاکتور فرسایشباشد،  می

جهت تعیین این فاکتور هاي مختلفی  ). روش1394تعیین آن نیاز به صرف زمان و هزینه بیشتري دارد (سهرابی و همکاران، 

باشد که در مطالعات مختلفی مورد استفاده  ها می ترین این روش ) از رایج1969ارائه شده است که روش ویشمایر و همکاران (

؛ اورسوالد و همکاران، 2018؛ نایک و همکاران، 1396؛ عسگري و همکاران، 1394کمالی و همکاران، قرار گرفته است (

  است. آباد شده در سطح حوزه آبخیز شمس Kدر این تحقیق از این روش جهت تعیین فاکتور  ).2014

  

  ها مواد و روش - 2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه

مقدار  .باشد یمربع م لومتریک 178معادل با  یوسعت يواقع شده است و دارا انیسام زیدر جنوب حوزه آبخ رحوضهیز نیا

 باشد.  گراد می درجه سانتی 84/10متر و  میلی 338متوسط بارندگی و درجه حرارت در این منطقه معادل با 

 

 
  مطالعاتی مقاطعمنطقه مورد مطالعه و ز -1شکل 

  

  آزمایش خاك منطقه

در هر کدام از این  سپس) حوضه تعیین شدند HRUبرداري ابتدا اجزاي واحد هیدرولوژیکی ( منظور تعیین نقاط نمونه به

نه خاك نمو 58طور کلی  به. آزمایش قرار گرفتندعنوان معرف خاك منطقه مورد  واحدها سه نمونه از خاك برداشت شدند و به
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شد. با توجه به  نتعیی USDAمثلث بافت خاك  و وکاسیبا يدرومتریروش ه با بافت خاك در سطح منطقه آزمایش شدند.

ند. همچنین مقدار مواد نفوذپذیري خاك مشخص شدساختمان خاك و ) 1381( زادهیعلل جدو ودرصد ذرات مختلف خاك 

  مشخص شد. نرمال میسولفات ن ومیفروآمونهاي خاك با انجام آزمایش تیتراسیون با محلول  آلی نمونه

  

  )Kپذیري خاك ( تعیین فاکتور فرسایش

 : باشد یم ریصورت ز ) استفاده شد که به1978( تیو اسم ریشمایخاك از رابطه و يریپذ شیفاکتور فرسا نییتع يبرا

�                                                        )5( رابطه =
�.���.��×����×(���%��)��.��(���)��.�(���)

���
 

 لتسی درصد(×)100 –بافت خاك ((درصد رس   mg ha h ha-1MJ-1mm-1) ،M( يریپذ شیفاکتور فرسا Kرابطه  نیا در

  .باشد یم يریکالس نفوذپذ Pو   یدرصد ماده آل OMکد ساختمان خاك،  S))، زیدرصد شن ر+

بندي این فاکتور در سطح حوزه آبخیز استفاده شد  جهت پهنه GISو  +GSافزارهاي  پذیري خاك از نرم با تعین فاکتور فرسایش

  دست آمد. براي منطقه به Kو نقشه 

  

  نتایج و بحث - 3

) با يا شهیو توف ش نیستالیتوف کر يها با بخش یتیو تراک یتی(گدازه داس MDT يها سازنده یشناس نیلحاظ زم از

سطح در  نیشتریب يدارا 02/34درشت بلور) با مساحت  يریبا بافت پورف تی(تراک MPTمربع و  لومتریک 43/55مساحت 

. دنباش یم یلوم یرس یشن MPTو در سازند  یلوم یشن MDTشده در سازند  شیخاك آزما يها . غالب نمونهباشند یمنطقه م

حوضه  یغرب عدر ضل شتریکه ب باشد ی(کنگلومرا به همراه ماسه سنگ ومارن) م NG3Cسازند غالب در منطقه سازند  نیسوم

 با دست آمدند. خاك برداشت شده به يها نمونه يبرا یرس یو شن یلوم یرس ،یلوم یرس یبافت خاك شن که قرار گرفته است

 يریپذ شیقرار دارد. متوسط فرسا 37/0تا   16/0 نیمنطقه ب يریپذ شیبرداشت شده، فاکتور فرسا يها توجه به نمونه خاك

متوسط حداقل و  دهد یطور که شکل نشان م ارائه شده است. همان 3مختلف در شکل  يبا توجه به سازندها شده محاسبه

 3پذیري خاك در شکل  نقشه فرسایش است. دست آمده به NGRDو  OC يسازندها يبر رو يریپذ شیحداکثر فاکتور فرسا

  ارائه شده است.

  
  پذیري خاك در سازندهاي مختلف . فاکتور فرسایش2شکل 
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  شمس آباد زیحوزه آبخ یندگفرسای قشهن .3 شکل

  

) 1396باشد که بسیار نزدیک به نتایج مطالعات عسگري ( می 16/0و  37/0مقدار این فاکتور در منطقه مطالعاتی بین 

 12/0و  25/0در مطالعات ایشان بین  Kباشد، مقدار فاکتور  ) میحوزه آبخیز سامیانشیران (جنوب غربی  در حوزه آبخیز قره

اسکوئی و  ) در چنداب ورامین و سکوتی1382نیا و همکاران ( وسط فیضدست آمد. همچنین در مطالعات انجام شده ت به

حداکثر در حوزه آبخیز  Kمحاسبه شد. مقدار  3/0تا  6/0) در آذربایجان غربی مقدار این فاکتور تقریباً بین 1394همکاران (

بودن درصد سیلت و پایین بودن  باشد که باال ) می15/39آباد مربوط به نمونه خاك با بافت لومی و درصد سیلت باال ( شمس

  پذیري خاك شود.  اند باعث افزایش فرسایشتو درصد رس و شن می

  

  ريیگنتیجه - 4

فی تشدید شده است که جهت اعمال عملیات هاي آبخیز تحت تأثیر عوامل مختل مقدار رسوب تولیدي از سطح حوزه

پذیري خاك از مهمترین عوامل  باشد. فاکتور فرسایش دست آوردن مقدار رسوب تولیدي از عوامل مهم می مدیریتی مناسب به

ده از باشد. در این تحقیق مقدار این فاکتور با استفا باشد که خود به عوامل متعددي وابسته می مؤثر بر مقدار رسوب تولیدي می

شناسی  آباد محاسبه شد و تغییرات این فاکتور نسبت به سازندهاي زمین رابطه ویشمایر و اسمیت در سطح حوزه آبخیز شمس

باشند بنابرین این مناطق در  میبیشتري  Kدهد که بخش وسیعی از مناطق مرکزي حوضه داراي  بررسی شد. نتایج نشان می

در انجام کارهاي مدیریتی و ر رسوب تولیدي بیشتري خواهد بود که الزم است صورت مشابه بود سایر شرایط داراي مقدا

  اصالحی به این موضوع توجه شود.
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Assessment the Soil Erodibility Factor in Different Formation in 
Shamsabad watershed  

 
Abstract 
The soil erodibility factor (K) have the significant effect on sediment yield from 
watersheds. This factor is one of the most important input factors in the USLE model. In 
this research, by performing the Wischmeier and Smith method the K factor value was 
determined in the Shamsabad watershed. This watershed has 178 km2 area and is 
located in the upstream of Samian watershed and has accelerated erosion. For 
measuring this factor 58 soil sample of different geology formation were collected and 
soil characters including the percent of different soil particles, organic matter, soil 
permeability and soil structure were measured. Using the Wischmeier and Smith 
method the K factor in different formation was determined. The result showed that the 
K factor value in different formation is different and its range value is between 0.16 to 
0.37. With determining this factor we can apply better management on sediment yield in 
watersheds. 
Keywords: Sediment; Geology; USLE; Ardabil. 

 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  دانشگاه محقق اردبیلی، 1397مهرماه  11و  10

 
 

6 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 
 


