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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1392زمستان  شماره چهاردهم  سال چهارم

برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه معرف کسیلیان با استفاده از روش 

 GISدر محیط  MPSIACژئومرفولوژی مبتنی بر مدل 

 
 2، هادی رزاقیان* 1بهروز محسنی

 

13/11/1391   : دریافت تاریخ  

22/18/1392: پذیرش تاریخ  

 

 چکیده
باعث شده است كه ارائه روشي خاص براي  آنتنوع عوامل مؤثر در  ودر ايران اي جدي پديدهبه عنوان فرسايش و رسوب 

هايي تجربي به كار گرفته شوند كه اساساً براي مناطق ديگري از برآورد فرسايش ميسر نگردد و براي منظورهاي مختلف روش

هاي متعددي در كشورهاي گوناگون ارائه شده است كه هر كدام از براي برآورد فرسايش و رسوب روشاند. جهان تهيه شده

فرسايش و هدررفت خاك يكي از عوامل اصلي در گيرد. ثر در اين پديده را در نظر ميؤها تعدادي از فاكتورها و عوامل م آن

ها، كاهش ظرفيت مخازن سدها و كاهش عمر ري و رودخانههاي آبياها، كانالكاهش حاصلخيزي خاك، رسوب مواد در آبراهه

ترين لييكي از اصبه عنوان خاك بر اين اساس  .باشدميها، وقوع سيل و آلودگي محيط زيست و مسدود شدن راهها آن

منظور جلوگيري از چنين روند ه بايد تدابير جدي براي حفظ و استفاده بهينه از آن اتخاذ گردد. ب ،هاي ملي هر كشورسرمايه

 . از جملهاست و رسوب ريزي تعيين دقيق ميزان فرسايشبرنامهبر اساس اصالح وضعيت اقداماتي جهت تخريبي نياز به 

استفاده از روش ژئومرفولوژي مبتني بر مدل  ،در حوضه معرف كسيليانو رسوب در اين تحقيق  روشهاي برآورد ميزان فرسايش

MPSIAC  در محيطGIS جي.آي.اسي در محيط وضه از نظر كيفي و تبديل آن به كمفرسايش و رسوب ح. در اين روش است 

 5واحد كاري تفكيک گرديد و پس از تعيين  GIS ،63ها در هاي اطالعاتي و تلفيق اين اليه. پس از ورود اليهندبررسي شد

و . بر اين اساس مقدار رسوب اندبه تفكيک برآورد شدهكالس فرسايشي، مقدار رسوب و فرسايش در هر يک از واحدهاي كاري 

 تن در سال محاسبه گرديد. 2434411تن در سال و  36336كل برآورد شده به ترتيب برابر با فرسايش 

 
 .GIS ، MPSIACواحدکاری، کسیلیان، ژئومرفولوژی،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
آبخيز و هاي زهحوافزايش شدت فرسايش در  امروزه

ها، نهرهاي ترسيب رسوبات ناشي از آن در رودخانه

آبرساني، اراضي زراعي و مخازن سدهاي ذخيره آب يكي از 

ربط در جهان و ايران هاي كشاورزان و مديران ذيدغدغه

هاي فراواني از مشكالت ناشي از رخداد شده است. نمونه

ثال توان نام برد. به طور مفرسايش و توليد رسوب را مي

حجم ساالنه رسوبات وارده به مخزن سد سفيدرود حدود 

باشد. اين در حالي است كه ميليون متر مكعب مي 60

تن  11متوسط ميزان فرسايش خاك در ايران نزديک به 

(. 2604، و ايوبي در هكتار تخمين زده شده است)مهرگان

 ن خطري برايابه عنونه تنها فرسايش خاك افزون بر اين 

، بلكه آيدان و حتي براي حيات او به شمار مياه انسـرف

فرسايش خاك يكي از مهمترين مسائل زيست محيطي، 

بر  مخربي اثرات كه اورزي و توليد غذا در جهان استـكش

ان ـريت انسـهاي طبيعي و تحت مديوسيستمـتمام اك

فعاليتهاي انساني تعادل طبيعت كه  زيرا در مواردي دارد.

 گيرديده فرسايش خاك شدت ميزند، پدمي را بهم 

آبخيز  هزحوآبخيز كسيليان دومين  زهحو .(2601)رفاهي، 

تجهيز  روــــنمونه يا معرف ايران است كه توسط وزارت ني

 61˝ با مختصات جغرافيايي حوضه معرفاست. اين شده 

 21΄ 61˝عرض شمـالي و  63˚ 14΄11˝تا  65˚  50΄

واحد كوهستاني و طول شرقي در  56˚ 20΄ 11˝تا  56˚

روستاي  ع شمالي البرز واقـع شده كه ــجنگلي در ضل

آبخيز كسيليان  هزحو سنگده تقريباً در مركز آن قرار دارد.

قائمشهر واقع شده است  –در مسير جاده آسفالته تهران 

كه فاصله آن از مركز حوضه يعني روستاي سنگده تا 

ن آبخيز يكي باشد. آبراهه اصلي اي كيلومتر مي 161تهران 

هاي رودخانه تاالر است كه به رودخانه از سرشاخه

در اين تحقيق بنابراين (. 2باشد)شكل كسيليان معروف مي

ضمن برآورد مقادير فرسايش و رسوب در حوضه كسيليان 

اهداف اين تحقيق از نوع علمي  ،به روش ذكر شده

 :باشدميبه شرح زير  نيز كاربردي

ثر ؤواحدهاي كاري و تعيين عوامل مالف( بررسي و تعيين 

 در فرسايش و رسوب.

 برآورد حجم رسوب كل و رسوب ويژه حوضه. ب(

روش مورد استفاده در جهت )مزاياي( ج( بررسي ويژگي 

 .MPSIACاجراي تلفيقي با مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله مطالعات صورت گرفته در رابطه با مقادير 

مقايسه   ؛توان به مواردي همچونفرسايش و رسوب مي

اده از ك و تخمين بار رسوب با استفشدت فرسايش خا

 هزحو در MPSIACو   EPMهاي هيدروفيزيكي،روش

ارشد كارشناسينامه آبخيز نوژيان لرستان، پايان

  ؛(2601) داوري آبخيزداري، دانشگاه تربيت مدرس،

 ه آبخیز کسیلیانزموقعیت حو (:1) شکل         
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بردگل با  آبخيز هزحوبررسي فرسايش و رسوبزائي 

 ارشد نامه كارشناسي، پايان264و سزيم   EPMكاربرد

مرتع و آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت 

برآورد ميزان فرسايش و رسوب  ؛(2643)شهبازي  مدرس،

 حوضهو مقايسه آن با روش ژئومرفولوژي در  EPMوش با ر

نامه (، پايانهمراه با كمي كردن مدل ژئومرفولوژيكسيليان )

كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران،

بررسي شدت فرسايش و توليد رسوب  ؛(2605)ضياءآبادي 

 PSIACهاي ژئومرفولـــوژي كيفي و روشبا واحدهــاي 

نامه آبخيز بابااحمدي خوزستان، پايان هزحودر  EPMو 

كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي 

بندي توان اكولوژيک پهنه( و 2646)فرجي  دانشگاه تهران،

 ، GISمعرف كسيليان با استفاده از  حوضهكشاورزي 

دانشكده كشاورزي دانشگاه نامه كارشناسي ارشد، پايان

 ( اشاره نمود.2605) فالح ميري، مازندران

 

 و روشهامواد 
مطالعات در  اجرايبه منظور در انجام اين تحقيق 

منطقه مورد مطالعه از نقشه توپوگرافي منطقه با 

شناسي منطقه با ، نقشه زمين2:51111مقياس

 2:55111هاي هوايي با مقياس ، عكس2:211111مقياس

، دستگاه 2×2پالت ،  IRSاي لندست تصاوير ماهوارهو 

هاي بارش، دما، دبي و داده، GPSسنج و دستگاه شيب

هاي هواشناسي و هيدرومتري رسوب به ترتيب در ايستگاه

استفاده  HYFA و Arc - GIS  ،Excel نرم افزارهـايو 

روش بكار رفته در اين تحقيق روش . است شده

. مدل يا روش ژئومرفولوژي، روش كيفي ژئومرفولوژي است

 هزحوبه منظور برآورد شدت فرسايش آبي در مقياس 

(، ارائه 2643آبخيز است. در اين روش كه توسط احمدي )

شده است، اساس كار مبتني بر تعيين واحدهاي كاري 

همگن با در نظر گرفتن سه عامل شامل نوع سنگ 

هاي ره( و رخساشيب(، توپوگرافي )واحدهاي سنگي)

ژئومرفولوژي است. به طوري كه پس از مشخص شدن 

ها، واحدهاي كاري در هر حوضه، عوامل جهت دامنه

(، اقليم كاربري اراضيپوشش گياهي، استفاده از زمين )

. است)بارندگي( و خاك در هر واحد كاري بررسي شده 

بررسي وضعيت ژئومرفولوژي با استفاده از نقشه جهت 

مرفولوژي منطقه و خروجي حاصل از آن مشتمل بر نوع 

شناسي و واحدهاي سنگي، تيپ اراضي، شيب، سازند زمين

هاي فرسايشي طبقات ارتفاعي و بررسي وضعيت رخساره

، ابتدا انواع فرسايش آبي، وضعيت GISمربوطه در محيط 

هاي سنگي با استفاده از زدگي ها و بيروننظم دامنه

، نقشه نظارت نشده تهيه گرديده و IRSاي تصاوير ماهواره

گذاري و قطع دادن نقشه مذكور با  سپس با رويهم

هاي تيپ اراضي، شيب، طبقات ارتفاعي، واحدهاي  نقشه

نقطه در هر واحد  سهسنگي و مشخص كردن حداقل 

ر تيپ مشخص شده بر اساس عوامل ياد شده فوق در ه

اراضي و بازديدها و كنترل ميداني اقدام به تهيه نقشه 

از اين طريق هاي فرسايش شده و نظارت شده رخساره

( 1)شكل  GISدر محيط وضعيت فعلي فرسايش نقشه 

واحد كاري جهت بررسي و سپس  تهيه گرديده است.

ادير فرسايش و رسوب با توجه به موضوع تحقيق برآورد مق

شناسي، حدهاي كاري از نظر سنگبر اساس همگني وا

هاي شيب و نوع فرسايش آبي در هر يک از تيپ

هاي ذكر شده، ژئومرفولــوژي از طريق تلفيق نقشه

مشخص شده و از اين طريق نقشه واحدهاي كاري در 

  .(2604)محسني،  تهيه شده است( 6)شكل  GISمحيط 

 

 نتایج 
 همانطور كه بيان گرديد، اساس كار روش يا مدل

(، مبتني بر 2643ژئومرفولوژي ارائه شده توسط احمدي )

شناسي، شيب واحدهاي ژئومرفولوژي همگن از نظر سنگ

 ذكرهاي فرسايشي است. به طوري كه عوامل و رخساره

وضعيت و خصوصيات مربوط به  و بر اساسشده در مدل 

هر يک از عوامل شامل نوع سنگ )ليتولوژي(، شيب، 

بري اراضي، بارندگي و خاك، جهت، پوشش گياهي، كار

 اقدام به تعيين امتياز يا نمره مربوط به هر يک از عوامل

ره ـ(. به طوري كه ابتدا امتياز يا نم2603)ملكي،  گرديد

هر  با توجه به نتايج حاصل از بررسي خصوصيات هر عامل

وضعيت )يک از عوامل تعيين شده و سپس شدت فرسايش 

 مشتمل بر شدتهاي خيلي( 2)جدول كالس  5در ( كيفي

كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد مشخص شده و اقدام 

؛ 2643)احمدي،  به تهيه نقشه كيفي شدت فرسايش شد

 (. 2603قدوسي، 
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 ژئومرفولوژی بندی شدت کیفی فرسایش در روشطبقه :(1)جدولِ 
وضعيت 

 فرسايش

خيلي 

 كم
 خيلي زياد زياد متوسط كم

جمع امتياز 

 عوامل
5> 23-5 62-24 31-61 31< 

 

 

بررسي و مشخص با در هر يک از واحدهاي كاري 

شدن ويژگي هر يک از عوامل، اقدام به برآورد وضعيت يا 

. اما از آنجا كه تحقيقات شده استشدت كيفي فرسايش 

هاي كمي برآورد فرسايش مدل انجام شده در زمينه اجراي

بر اساس واحدهاي كاري  MPSIAC و رسوب مانند مدل

تر برآورد دقيق بيانگرتعريف شده در مدل ژئومرفولوژي 

مقادير فرسايش و رسوب است و عمالً از اين طريق نيز 

توان به مقادير كمي دست يافت )مسلمي كوپائي، مي

از اينرو در  (،2605؛ ضياء آبادي، 2605، گشاسي ؛2643

تحقيق حاضر، براي برآورد فرسايش و رسوب ابتدا اقدام به 

مشخص كردن واحدهاي كاري همگن به شرح بيان شده 

در فوق گرديده و سپس در هر واحد همگن كاري و با 

استفاده از خصوصيات شناسائي و مشخص شده مربوط به 

مذكور اجرا شده  روش، MPSIACگانه مدل  3عوامل 

برآورد فرسايش به است. به اين ترتيب در نهايت اقدام به 

 كالسِ ناچيز، كم، متوسط، زياد و خيلي 5صورت كيفي در 

زياد و تهيه نقشه وضعيت فرسايش در آبخيز مورد مطالعه 

 شده است. 

با توجه به استفاده از روش ژئومرفولوژي به شرح بيان 

يل لزوم تهيه نقشه واحدهاي شده در روش تحقيق و به دل

 63نقشه واحدهاي كاري بر اساس  ،كاري در اين مدل

 GISدر محيط آبخيز مورد مطالعه  هزحوواحد كاري در 

 مشخص شده است كه نتايج بدست آمده از برآورد مقادير

  است. ارائه شده (1)دولـفرسايش و رسوب در ج

 با استفاده از معادله 
 
ميزان رسوب                

m)ويژه حوضه 
3
.km

2
.y)  در نظر با  گرديد ومحاسبه

ر رسوب امقداين حوضه،  مكعب تن بر متر 6/2چگالي 

 تُن در سال  36336وژي كل به روش ژئومرفول رسوب

اما با توجه به اينكه در روش . برآورد شده است

به طور مستقيم  MPSIACبر مدل  يژئومرفولوژي مبتن

نمي توان اقدام به تعيين مقدار فرسايش ويژه و كل نمود 

مبني انجام شده توجه به نتايج حاصل از تحقيقات  لذا با 

نمودن  بر واسنجي مدل در ايران در خصوص مشخص

ترين مدل يا روش براي برآورد نسبت تحويل مناسب

( SDRحوزه آبخيز ) رسوب يا ضريب رسوبدهي در مقياس

                                                      ام به استفاده از رابطه اقد

(Log SDR=0.5725-0.0.0706×LogA)  گرديد و ميزان

)هميشگي و همكاران،  رسوبدهي حوضه محاسبه شد

    رابطه  در نهايت با (.2605
رسوب

فرسايش
ميزان فرسايش  

مقادير رسوب و با توجه به مشخص شدن برآورد گرديد. 

وژي، نقشه شدت ايش با استفاده از روش ژئومرفولفرس

نمايش داده شده  (3)شكل فرسايش آبخيز مورد مطالعه در

در نظر  03/1است. ضمناً عامل اقليم در كل حوضه معادل 

 (.2604گرفته شده است )محسني، 

 
 MPSIAC(: مقادیر رسوب و فرسایش برآورد شده واحدهای کاری بر اساس روش ژئومرفولوژی مبتنی بر مدل 2جدولِ )         

 

 

 

 

 

 

 

واحد 

 كاري

 مساحت

( km
2) 

             رسوب ويژه

(m
3
.km

2
.y) 

        رسوب ويژه

(T. km
2
.y) 

SDR 

(%) 

 رسوب كل

(T.y) 

 فرسايش كل

(T.y) 

 

2 22/2 262 241 42/6 4/200 33/5210  

1 61/2 5/114 45/135 33/6 34/603 0/21343  

6 31/5 5/233 65/233 13/6 55/2251 4/65353  

3 26/3 164 2/610 60/6 35/2141 3/60550  

5 1110/1 133 1/624 33/5 00/1 03/25  
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 MPSIAC(: مقادیر رسوب و فرسایش برآورد شده واحدهای کاری بر اساس روش ژئومرفولوژی مبتنی بر مدل 2ادامه جدولِ )

 
واحد 

 كاري

 مساحت

( km
2) 

             رسوب ويژه

(m
3
.km

2
.y) 

        رسوب ويژه

(T. km
2
.y) 

SDR 

(%) 

 رسوب كل

(T.y) 

 فرسايش كل

(T.y) 

 

3 13/1 11/254 63/113 53/3 13/21 30/141  

4 55/21 254 2/113 23/6 15/1256 30/30231  

0 35/3 35/144 66/632 20/6 06/6303 3/213531  

3 11112/1 5/251 15/230 32/0 1123/1 116/1  

21 13/1 31/236 13/151 21/3 53/35 35/2530  

22 53/4 4/246 02/115 16/6 21/2414 3/56634  

21 61/3 2/663 36/363 10/6 63/1432 34/03136  

26 62/1 33/120 16/103 13/3 22/00 43/1111  

23 13/3 33/120 16/103 10/6 33/2461 3/53131  

25 35/5 6/633 23/351 61/6 54/1536 3/44144  

23 63/1 43/101 33/633 11/3 10/213 24/6211  

24 35/1 5/501 15/454 43/6 60/423 3/23331  

20 114/1 23/161 01/612 01/3 23/0 43/233  

23 13/1 25/223 63/230 21/3 50/60 13/233  

11 6/1 5/114 45/135 15/3 41/00 21/1120  

12 15/1 6/225 03/233 31/3 33/4 31/231  

11 33/1 3/236 30/203 36/6 04/05 0/1112  

16 52/1 3/132 10/623 31/6 20/231 25/3214  

13 133/1 252 6/233 32/3 32/3 2/113  

15 164/1 3/141 21/653 41/3 21/26 4/140  

13 3/1 15/235 01/123 30/6 31/05 6/1116  

14 34/1 134 2/634 06/6 55/161 3/3223  

10 100/1 5/233 65/233 31/3 21/24 4/600  

13 265/1 6/103 13/643 13/3 44/51 0/2110  

61 34/1 0/116 33/133 36/6 51/213 03/6231  

62 36/1 633 1/346 33/6 52/2133 3/63316  

61 12/1 03/112 63/131 25/3 21/55 35/2636  

66 35/1 0/633 43/353 33/6 36/113 5134  

63 13/1 3/513 61/350 13/3 32/231 0/3441  

65 36/1 15/311 61/401 35/6 56/665 5/0316  

63 05/1 46/564 13/333 30/6 20/533 6/23515  

كل 

 آبخيز

52/30 - - 11/1 36336 2434411  
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گيري رسوب با توجه به وجود يک ايستگاه اندازه

سنجي( در قالب ايستگاه هيدرومتري كه ديرينه )رسوب

-2652)سال آبي  2651گيري رسوب در آن به سال اندازه

از طريق گيري روزانه گردد و مبتني بر اندازه( باز مي2651

 باشد.برداري رسوب مينمونه

اجراي روش ژئومرفولوژي مبتني بر با در نظر گرفتن  

خيز كسيليان و محاسبات ه آبزدر حو MPSIACمدل 

نتايج مربوط به متوسط رسوبدهي مشاهده  انجام شده،

تُن  31/23333برابر با )بار معلق( شده در آبخيز كسيليان 

درصد بار رسوب با  15باشد كه با احتساب در سال مي

شناسي، نوع واحدهاي سنگي و توجه به وضعيت زمين

مشخصات فيزيوگرافي آبخيز مورد مطالعه جمعاً برابر با 

 .(2604محسني، )ست. تُن در سال ا 45/12203
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 گیریبحث و نتیجه
برآورد مقادير رسوب و فرسايش با توجه به ابـــداع و 

هاي با مبناي مختلف ها و روشارائه انواع مختلف مدل

بسياري از  رياضي، فيزيكي، آماري و تجربي و امثالهم در

موارد اين شبهه را بين كارشناسان ايجاد نموده است كه 

توان از آنها با اطمينان و بدون احتمال اشتباه در مي

هاي مقادير برآورد شده جهت مقاصد مختلف به ويژه برنامه

مبارزه با فرسايش خاك و يا طرحهاي حفاظت خاك و 

بليت آبخيزداري استفاده نمود. مدل ژئومرفولوژي با قا

برآورد كيفي فرسايش و رسوب از طريق انتخاب روش ارائه 

در زمينه كمي كردن مقادير  ،(2640شده توسط احمدي)

شده است. نتيجه حاصل استفاده كيفي فرسايش و رسوب 

و آبخيز كسيليان  هزحواز اجراي روش ژئومرفولوژي در 

مدل ژئومرفولوژي مشخص شدن ساختار روش مورد بحث، 

اجرا در واحدهاي كاري همگن و مشخص  از نظر لزوم

 ،شدن امتياز عوامل در سازگاري با شرايط آبخيزهاي كشور

 جهت اجرايدليل اصلي در افزايش دقت و كارآيي آن 

 است. در آبخيزهاي مشابه مدل مذكور 

هاي اين تحقيق در اين باره در سازگـاري و ، يافتهلذا

و  (2645(، صمدي )2646هاي فرجي )تطبيق با يافته

به طوري كه با كاسته شدن  (، است.2603و  2601ملكي )

هاي اجراي مدل در قالب واحدهاي كاري كه وسعت پهنه

ناشي از تلفيق سه عامل تيپ يا واحدهاي سنگي، شيب و 

باشد، عمالً موجب برآورد مي هاي ژئومرفولوژيرخساره

فرسايش و رسوب به روش پيكسل و افزايش دقت در 

يات عوامل لحاظ شده در مدل و تعيين تعيين خصوص

(. به نحوي كه در 2603)قدوسي،  شودامتياز آنها مي

تحقيق حاضر نيز اين موضوع به اثبات رسيده و از مزاياي 

 آيد. مي مدل ژئومرفولوژي به حساب 

هاي انجام شده گيريبا شرح مجموع مباحث و نتيجه

توان به اين نكته اشاره نمود كه به رغم دقت و كارآيي مي

مدل ژئومرفولوژي و قابل قبول بودن اختالف نسبي بسيار 

آبخيز معادل  هزحواندك مدل مذكور در برآورد رسوب 

درصد، پيچيده و سخت بودن تبديل مقدار كيفي  63/6

فرسايش به مقدار كمي در اين مدل و مبتني بودن مقادير 

دهي به مقادير كيفي فرسايش كه راي امتيازلحاظ شده ب

توان از تجربيات كارشناسي است، از اين مدل نمي ناشي

 لذا ،هاي دقيق فرسايش استفاده نمودبراي تهيه نقشه

ضرورت دارد براي تبديل مقادير رسوب مربوط به هر واحد 

كاري به مقادير فرسايش در آنها، ضريب رسوبدهي با دقت 

در دسترس باشد. اما از آنجا كه واحدهاي و كارآيي زياد 

ي با گستره اندك هستند، ضرورت يهاكاري اغلب پهنه

جهت  2:15111هاي با مقياس بيشتر از دارد از نقشه

برآورد دقيق ضريب رسوبدهي استفاده شود. بر اين اساس 

توپوگرافي و )هاي پايه نقشه يدسترس عدمو با توجه به 

  و سختي تهيه (اسيشنشناسي سطحي )سنگزمين

هاي ژئومرفولوژي با هاي مرفولوژي در قالب تيپنقشه

توان اين موارد را به عنوان مقياس مورد بحث، مي

هاي در تهيه نقشه روش مذكورهاي استفاده از محدوديت

هاي فرسايش و رسوب جهت استفاده در طرحها و برنامه

مختلف از جمله آبخيزداري مطرح و معرفي نمود.
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Estimation of soil erosion and sediment production in Basin of Kasilian, Using 

Geomorphological method based on MPSIAC model in GIS environment 

 
B. Mohseni, H. Razaghian 

 

Abstract 

Erosion and sedimentation as a serious phenomenon in Iran and the diversity of its affecting factors 

caused empirical methods be applied which were primarily developed for the other regions of the 

world. These methods were developed based on the number of affecting on the above mentioned 

phenomenon. Soil erosion causes soil fertility reduction; sedimentation in waterways, irrigation canals 

and rivers; reduction of the capacity of reservoirs and their life long; increase in flood; environment 

pollution and blocking roads. The soil as one of the most national capital of each country must be 

taken concrete actions to protect and better use of it. In order to prevent such a destructive process 

measures are planned to correct the situation by determining the amount of erosion and sedimentation. 

In this study, MPSIAC model in GIS environment was applied to estimate the amount of erosion and 

sedimentation of Kasilian basin. After logging information Layers and mixing layer in GIS, 36 work 

units were segregated and after the fifth class erosional, the value of sedimentation and erosion in each 

work units are separately estimated. The total sediment and erosion, respectively, were equal to 43693 

tonnes per year and 1747722 tons per year. 

 

Key Words: Kasilian, Geomorphological, MPSIAC, GIS, work units. 
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