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   و با تاثير روش ژئومرفولوژيE.P.M  و P.S.I.A.Cهاي مدلتفاده از سبا ابررسي تخمين رسوب 
  )نمكحوزه آبخيز ده: ي دمطالعه مور(

  
  2                                                           محمدي، علي اصغر1احمدي، حسن

  

  

  چكيده
آن ذرات خاك توسط عامل ز بين رفتن خاك مي شود و به موجب  موجب ا  از آنجا كه  است كهايفرسايش پديده

از اينرو مخرب،  مي گردندگرمنتقلد مكان جدا شده و به توده خاكاز   باد ياآب ترين عامل از بين رفتن خاك ي
هايي در حال حاضر مدل.  لذا ضرورت دارد، اقدام به حفاظت خاك و مبارزه با فرسايش شودوشود محسوب مي

مختلف مورد بررسي قرار هاي موجود در مناطق بايست با ساير مدلاند، كه ميمين ميزان فرسايش ابداع شدهبراي تخ
 و با تاثير روش ژئومرفولوژي در يكي از زير EPM  و PSIAC هايلذا در اين تحقيق به ارزيابي مدل. گيرند
تدا با استفاده از اطالعات موجود و تهيه نقشه  بدين صورت كه در اب.نمك پرداخته شدهاي حبله رود به نام دهحوزه

بدست آمد، سپس با ها مورد مطالعه ها عوامل موجود در مدلحوزههاي هيدرولوژي و زيرهاي مورد نياز در حد واحد
 استفاده نشده در مقابل با تهيه نقشه ژئومرفولوژي و تعيين Mpsiacتوجه به كمبود آمار و اطالعات موجود از روش 

  .  استفاده شدPSIACژئومرفولوژي براي تكميل مدل  هاي رهرخسا
 با PSIACالذكر حاكي از اين است كه دو مدل هاي فوقنتايج حاصل از تخمين ميزان رسوب با استفاده از مدل

لذا با توجه به جامع و كامل . باشند داراي نتايجي تا حدودي به هم نزديك ميEPMتاثير روش ژئومرفولوژي و 
        .شود با تاثير روش ژئومرفولوژي براي تخمين ميزان رسوبدهي توصيه ميPSIAC ، مدل PSIACمدل بودن 

  
  
  

:كلمات كليدي  ، روش ژئومرفولوژيهاي هيدرولوژيفرسايش، واحد   
  
  
  

                                                 
  استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران            -1

                                                    دكتري آبخيز داري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم وتحقيقات تهران و مسئول مكاتباتدانشحوي دوره-2
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  مقدمه
ثير يكديگر خاك، حاصل تاثيرات متقابل مجموعه عواملي است كه به صورت داخلي و خارجي، موجب تقويت يا كاهش تا

از سطح كشور % 90اين موضوع در كشور ما از اين جهت حائز اهميت است كه در حدود . در ايجاد فرسايش مي شوند
در چنين . داراي اقليم خشك و نيمه خشك بوده و بارندگي در اين مناطق از پراكنش زماني مناسب برخوردار نمي باشد

زايششرايطي نبود يا كمبود پوشش گياهي همراه با   ميليارد تن خاك در سال 5/2 رواناب موجبات از بين رفتن بيش از فا
، و خسارات فراواني از طريق هدر رفت خاك و انباشت رسوبات در مخزن سدهاي ذخيره )1378احمدي (را فراهم كرده 

 450، افزايش به طور مثال. اي، كانالهاي آبرساني، بستر رودخانه ها و سطح اراضي كشاورزي به كشور وارد مي شود
 نشانگر بحراني بودن وضعيت فرسايش و لزوم كنترل 1378 تا 1330درصدي ميزان فرسايش خاك در كشور طي سال هاي 

بايست در ابتدا با تخمين ميزان فرسايش يا رسوب با توجه به ضرورت اين مساله مي). 1378احمدي (آن در ايران مي باشد
جهت مبارزه به اقدامات كنترلي اند را در اولويت گذاشته و در نهايت ين مقدار بودهطقي را كه داراي ببيشترتوليدي در منا

  . برروي عوامل موثر و تحت كنترل اقدام نمود
 استفاده شده 1352اوليت بار در حوزه آبخيز سد دز در سال  PSIACمطالعات پيشين در اين زمينه بيانگر اينست كه مدل 

هاي حوزههاي تجربي در برخي از ا خوب حاصل از اجراي آن در مقايسه با ساير مدلپس با توجه به نتايج نسبت. است
قرار دوخواهران، كهير، زاينده رود، مارون، هليل رود، دز، سراوان، زيردان و اوزون دره مورد استفاده : خيز كشور مانندبآ

  ). 1375رفاهي (روديد رسوب به كار ميجامع كشور براي بررسي فرسايش خاك و تولهاي گرفته و در حال حاضر در طرح
است كه  در حوزه آبخيز شمال كارون به اين نتيجه رسيدهPSIACدهي با مدل ، در ارزيابي مقدار رسوب)1371(جالليان
باقرزاده .  داراي همبستگي خوبي با مقدار رسوب حاصل از ايستگاه رسوب سنجي بوده استPSIACمدل 
 PSIACيرحوضه اوزون دره از حوزه آبخيز قزل اوزن به اين نتيجه رسيده است كه مدل ، در پژوهشي در ز)1372(كريمي

 را مناسب براي ساير ماطق مشابه منطقه EPM گيري شده مطابقت خوبي داشته است وهمچنين مدل با مقادير اندازه
زان فرسايش و رسوب با ، نيز با پژوهشي در زيرحوضه اوزون دره براي تعيين مي)1372(صادقي. تحقيق دانسته است

 بهتر از PSIAC، داگالسف فورنيه و كرك باي به اين نتيجه رسيده است كه مدل PSIAC  ، EPMهاي استفاده از مدل
، در بررسي )1374(اسدي.  نيز از دقت قابل قبولي برخوردار بوده استEPM ها بوده است و همچنين مدلساير مدل

 ژئومرفولوژي به اين نتيجه رسيده است كه در مناطق داراي آمار رسوب  روش كيفيگيري از با بهرهPSIACكاربرد مدل 
 ژئومرفولوژي، هاي هوايي و انجام مطالعات صحرايي با استفاده از روش كيفيتوان با كار كافي بر روي عكسمحدود، مي

، به اين نتيجه رسيده است كه )1376(مسلمي كوپايي. با تغيير ضرايب مدل با توجه به شرايط منطقه از مدل استفاده نمود
انجام روش ژئومرفولوژي در يك يا چند حوزه آبخيز كه آمار صحيح و كافي برخوردار بوده و به صورت كمي درآيد و با 
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تواند به عنوان يك روش ساده و فراگير درمطالعات فرسايش اي مقايسه به عمل آيد، كارا بوده و ميمقادير رسوب مشاهده
، به اين نتيجه رسيده است كه PSIAC  وEPMهاي ، براي اجراي مدل)1378(احمدي. رد استفاده قرار گيردو رسوب مو

 يك هاي هيدرولوژي در زيرحوزه راهادر ابتدا حوزه آبخيز به واحد، تيپ، رخساره و واحد كاري تقسيم و عوامل مدل
زه آبخيز را محاسبه نمود تا ها و كل حوزيرحوضهحوزه آبخيز ارزيابي نمود و ميزان فرسايش وضريب فرسايش پذيري 

    .هاي تجربي با روددقت و اطمينان كار در استفاده از مدل
  

       هامواد و روش
در محدوده  نمكو در شمال روستاي ده) 1شكل(هاي حوزه آبخيز حبله رود بودهحوزهنمك يكي از زيرحوزه آبخيز ده

يجغراف ي عرض شمال35 32 33 تا 35 15 13 و  شرق طول 52 48 تا 52 42 36  و داراي .  شده استواقع يايي
ي اعظم بارندگقسمت .باشد كيلومتر مربع مي25/243سطحي معادل  ي اترانه ي مدانات ي مربوط به جرمنطقه  ها   است ي

يكه از غرب از اوا در ناح.دهند  ي ي قرار مر ي تا اواسط بهار منطقه را تحت تاثز  علت قرار  باالدست حوزه بههي پائل
ي جنوبارتفاعاتگرفتن در  ي در مجاورت كوحوزه  قسمت جنوب. باشد  ي ي ماقليم نيمه خشك  دارامركزي  البرز   ري

يقرار داشته و آب و هوا ي اثر مآن  ي بر روز ن  يري كو   اين درسنگ هاي ائوسن با گسترش نسبتا وسيع خود . گذارد ي
 و شمال بخصوص باالي عرض بالبته به طرف شرق و غر. د قديمي ترين نهشته هاي منطقه را تشكيل مي دهن،زون

نهايتا در منطقه مورد مطالعه بدليل گسترش و حاكميت سنگ . دارند سنگ هاي قديمي تر فراوان برونزد 35 30جغرافيايي 
اثري رخنمون دارند، ) شامل سمنان و جنوب فيروزكوه(هاي ترسير از نهشته هاي قديمي تر كه در فواصل يخبندان زياد 

هاي آواري، آذرآواري و تبخيري و به اين جهت تنوع ليتولوژيكي زيادي در آن وجود ندارد و مجموعا سنگ. شودديده نمي
گسترش بسيار ) سازند هاي قرمز زيرين، قم و بخصوص قرمز بااليي( ميوسن-به مقدار كم آذرين مربوط به زمان اليگوسن

كوهي هاي ميانهاي مسطح و دشتسر پوشيده با تيپ زمينفولوژيكي واحد دشتاز نظر ژئومر. وسيعي در اين ناحيه دارند
  .دهندبه خود اختصاص مي% 77/59همراه با فرسايش خندقي بيشترين سطح را معادل 
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1شكل آبخيز ده نمكحوزهموقعيت جغرافيايي  -
  :بكار رفته استفاده شده استهاي در انجام اين تحقيق از مواد زير با توجه به موضوع، ماهيت تحقيق و روش

ها و گزارشات موجود پيشين، از منطقه مورد هاي هواشناسي، اطالعات، نقشهآمار و اطالعات موجود شامل داده -
هاي و اطالعات مربوط به سازمان هواشناسي، سازمان آب مطالعه در ارتباط با موضوع تحقيق مشتمل بر داده

  .ها، مراتع و آبخيزداري كشورشاورزي و سازمان جنگلاي و شركت تماب، وزارت جهاد كمنطقه
 . سازمان جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران1:50000هاي توپوگرافي با مقياس نقشه -

 . شركت ملي نفت ايران1:100000شناسي با مقياس نقشه زمين -

 .د نياز هستندبازديدهاي صحرايي جهت انجام تحقيق مورد مطالعه و تكميل نواقص اطالعاتي كه مور -

 :نمك در حوزه آبخيز دهPSIAC بررسي عوامل مدل -

ها و درصد ها و زيرحوزهواحدهاي موجود در با استفاده از نقشه زمين شناسي و نوع سازند: شناسي سطحي عامل زمين-1
  ). 1جدول(شناسي مشخص شد شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل زمينسطح ا

سطح  ها تهيه شده و درصدها و زيرحوزهواحدهاي بزرگ خاك كه براي هريك از با استفاده از نقشه گروه:  عامل خاك-2
  ). 1جدول(شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل خاك مشخص شدا

 رقومي ارتفاع، و استفاده از مدلهاي داخل و خارج حوزه هاي هواشناسي ايستگاهبا استفاده از داده:  عامل آب وهوا-3
ها تهيه ها و زيرحوزهواحدهاي هيدرومتري براي هريك از دما تهيه شد و همچنين با استفاده از دادهباران و همهاي همنقشه

  ).1جدول(شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل آب وهوا مشخص شدسطح ا شده و درصد
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ها و واحدهريك از  براي هاي بزرگ خاك و فيزيوگرافي حوزه، گروهيدرومتريهاي هبا استفاده از داده:  عامل رواناب-4
شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل رواناب مشخص سطح ا ها تهيه شده و درصدزيرحوزه

).1جدول(شد  
ها تهيه شده و زيرحوزهها و  واحدبراي هريك ازكه سومتري پهاي شيب و هيبا استفاده از نقشه:  عامل پستي و بلندي-5 

).               1جدول(شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل پستي و بلندي مشخص شدسطح ا درصد
ها تهيه شده ها و زيرحوزه واحدبراي هريك ازبا استفاده از نقشه تراكم و پوشش گياهي :  عامل پوشش زمين-6 

).              1جدول( تعيين امتياز، عامل پوشش زمين مشخص شدشغال هريك از آنها و جدولسطح ا و درصد
با استفاده از نقشه تراكم و پوشش گياهي و كاربري اراضي :  عامل نحوه كاربري اراضي-7  براي هريك از كه 
شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل نحوه سطح ا ها تهيه شده و درصدزيرحوزهواحدها و   كاربري

).                 1جدول(ضي مشخص شدارا  
براي هريك از  فرسايش، كماهاي انواع و تربا استفاده از نقشه:  عامل وضعيت فعلي فرسايش در سطح حوزه آبخيز-8

شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل وضعيت فعلي فرسايش در سطح ا ها و درصدزيرحوزهواحدها و 
).                                                                                     1جدول(شدسطح حوزه آبخيز مشخص 

     
 فرسايش كماهاي انواع و تر استفاده از نقشهبا استفاده از بازديدهاي صحرايي و: اي و انتقال رسوب فرسايش رودخانه-9

شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل فرسايش سطح ا صدها تهيه شده و در زيرحوزه واحدها وبراي هريك از
 ).                                                                                     1جدول( مشخص شدو انتقال رسوب ايرودخانه

    نمك در حوزه آبخيز دهEPMبررسي عوامل مدل  -
زندهاي  ساهاي زمين شناسي و نوعبراي تعيين اين عامل از نقشه:  به فرسايش عامل ضريب حساسيت سنگ وخاك-1

شغال سطح ا ها تهيه شده و درصدزيرحوزهواحدها و براي هريك از  و شناسي استفاده شدمنطقه و همچنين از نقشه خاك
   ).2لجدو(هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل ضريب حساسيت سنگ وخاك به فرسايش مشخص شد

و نقشه كاربري اراضي و پوشش گياهي هاي تراكم براي تعيين اين عامل از نقشه:  عامل ضريب استفاده از اراضي-2
شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، سطح ا ها تهيه شده و درصدزيرحوزهواحدها و براي هريك از  و استفاده شد

 ).2جدول(عامل ضريب استفاده از اراضي مشخص شد

ها زيرحوزهواحدها و براي هريك از براي تعيين اين عامل نقشه تراكم و انواع فرسايش :  عامل ضريب فرسايش ويژه-3
  ).2جدول(شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل ضريب فرسايش ويژه مشخص شدسطح ا تهيه شده و درصد

سطح  ها تهيه شده و درصدزيرحوزهواحدها و  هريك از برايبراي تعيين اين عامل نقشه شيب :  عامل شيب متوسط-4
 ).2جدول(شغال هريك از آنها و جدول تعيين امتياز، عامل شيب متوسط مشخص شدا

سپس با تعيين ميانگين دماي ساالنه به درجه . آيدبدست مي) Z(با بدست آوردن عوامل فوق، ضريب شدت فرسايش 
  ).2جدول(آيدبدست مي) H(سط بارندگي ساليانه به ميليمترو متو) T(، ضريب درجه دما)t(سانتيگراد 
  هاها و زير حوزه براي هر يك از واحدPsiac مقادير نه گانه مدل -1جدول    
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واحدها و       
      هازيرحوزه
  
  
  

 عومل نه گانه

واحد 
هيرولوژي 

 رامه

واحد 
هيرولوژي 
 قاليباف

ناحيه داخل 
اي زهحو

 سرآسياب

زير حوضه 
 رامه

زير حوضه 
 خوشابرود

-دشت ده

 نمك

حوزه 
-آبخيز ده

 نمك

Y15/3 4/03 5/57 5/06 5/10 7/81 5/37 
Y25/83 5/33 6/33 5/76 6/17 6/83 5/926 
Y36/37 6/15 3/82 6/11 5/48 2/28 5/57 
Y46/24 5/2 3/8 5/83 5/86 3/32 5/543 
Y519/29 17/89 8/21 18/08 14/92 1/35 15/73 
Y66/21 6/92 8/38 6/515 6/51 9/26 6/818 
Y75/75 3/52 1/8 4/418 2/34 1/1 3/76 
Y815/7 14/63 11/63 15/13 13/68 6/88 13/98 
Y914/4 13/7 9/5 13/84 16/5 8/5 13/55 
R 85/04 77/37 59/04 80/743 76/56 47/33 76/247 

 
  هاها و زير حوزه براي هر يك از واحدE.P.Mرايب مدل  مقادير ض-2 جدول           
واحدها و          

      هازيرحوزه
  
  
  

 عومل نه گانه

واحد 
هيرولوژي 

 رامه

واحد 
هيرولوژي 
 قاليباف

ناحيه داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زير حوضه 
 رامه

زير حوضه 
 خوشابرود

-دشت ده

 نمك

حوزه 
- دهآبخيز

 نمك

 ضريب فرسايشي
(Ÿ) 

839/0 0/823 0/636 0/818 0/744 0/48 0/767 

ضريب نحوه 
 استفاده از زمين

(Xa) 

67/0 0/57 0/6 0/644 0/57 0/95 0/667 

ضريب حساسيت 
 خاك به فرسايش

(Y) 

607/0 0/786 0/675 0/646 0/619 0/262 0/597 

 شيب متوسط
(I) 

58/46 54/23 24/88 54/83 45/20 4/1 47/72 

 0/58 0/169 0/4997 0/648 0/459 0/698 0/652ضريب شدت 
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 فرسايش
(Z) 

 
ميانگين دماي 

 ساليانه
(t) 

7 8/37 14/91 7/96 10/31 16/83 9/3 

 ضريب درجه دما
(T) 

0/894 0/968 1/26 0/946 1/063 1/335 1/014 

متوسط بارندگي 
 ساليانه
(H) 

384 351 186/5 361 302 138 327/8 

 
 نمكي روش ژئومرفولوژي درحوزه آبخيز دهبررس -

   و تهيه نقشه ژئومرفولوژينمك  مطالعه ژئومرفولوژي حوزه آبخيز ده-1 
 PSIAC  وEPM هاياز اين نقشه براي مدل(  بررسي اشكال وشدت فرسايش با استفاده از نقشه ژئومرفولوژي -2

 )استفاده شد
  ) تهيه شد2و1با استفاده از موارد( هاي ژئومرفولوژي و فرسايش  تهيه نقشه واحد كاري با استفاده از نقشه-3

با توجه به كيفي بودن روش ژئومرفولوژي در اين تحقيق از مورد سوم ذكر شده در باال صرفه نظر شده و تنها اين  اين 
 سازندهاي مقاوم به فرسايش با داشتن شيب باال، PSIACروش بدين صورت استفاده شده است كه در مدل 

ژئومرفولوژي، سرشت هاي در اين رخساره. اثير آب و هوا و رواناب سطحي ميزان رسوب بااليي را ميدهدت
سازند سخت و سنگ مقاوم به فرسايش بوده و باال رفتن مقادير شيب، آب وهوا و رواناب سطحي تاثير چنداني 

 PSIACيده براي تصحيح مدل لذا از اين ا). 1378احمدي (بر روي توليد رسوب سازند با سنگ مقاوم ندارد
هاي توده بدين صورت كه در روي نقشه ژئومرفولوژي ميزان درصد سطح اشغالي توسط رخساره. استفاده شد

و از طريق صفر كردن رخساره توده سنگي ) 3جدول(ها استخراج شدحوزهسنگي براي هريك از واحدها و زير 
  .تصحيح گرديدند) 4(سه عامل فوق ميزان اين عوامل به صورت جدول براي 
 ، سطح و درصد سطح اشغالي هريكهاحوزههاي توده سنگي براي هريك از واحدها و زير  رخساره-3            جدول

 سطح رخساره هاي توده سنگي هاواحدها و زيرحوزه
(Km2) 

 درصد سطح

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته واحد هيرولوژي رامه
 ايصخرهرخساره

21/115 15/85 

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته واحد هيرولوژي قاليباف
  اي فرسايش آبراهه رخساره

5/776 16/39 
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با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  ايصخرهرخساره

11/019 31/26 

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي صخرهرخساره

اي ناحيه داخل حوزه 48/52 7/34
 سرآسياب

 5/08 0/769 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي فرسايش آبراهه رخساره

5/776 3/15 

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي صخرهرخساره

39/474 21/5 

 زير حوضه رامه

 0/42 0/769 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي فرسايش آبراهه رخساره

 ضه خوشابرودزير حو 15/56 4/973

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي صخرهرخساره

5/4 16/89 

 2/26 0/625 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته نمكدشت ده

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي فرسايش آبراهه رخساره

10/749 4/42 

با % 25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته
  اي صخرهرخساره

44/874 18/45 

 نمكحوزه آبخيز ده

 0/64 1/559 %25هاي منفصل كمتر از پوشش نهشته

  
 هاير حوزهها و زبراي هر يك از واحدهاي توده سنگي  بعد از تاثيررخسارهPsiac مقادير نه گانه مدل -4جدول            

   واحدها و 
 هازيرحوزه

  
  
  

 عومل نه گانه

واحد 
رولوژي دهي

 رامه

واحد 
هيرولوژي 
 قاليباف

ناحيه داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زير حوضه 
 رامه

زير حوضه 
 خوشابرود

-دشت ده

 نمك

حوزه 
-آبخيز ده

 نمك

Y15/3 4/03 5/57 5/06 5/10 7/81 5/37 
Y25/83 5/33 6/33 5/76 6/17 6/83 5/926 
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Y35/18 3/39 1/77 4/61 3/68 2/22 4/28 
Y45/07 2/87 1/76 4/4 3/93 3/24 4/26 
Y515/69 9/87 3/81 13/64 10/01 1/32 12/1 
Y66/21 6/92 8/38 6/515 6/51 9/26 6/818 
Y75/75 3/52 1/8 4/418 2/34 1/1 3/76 
Y815/7 14/63 11/63 15/13 13/68 6/88 13/98 
Y914/4 13/7 9/5 13/84 16/5 8/5 13/55 
R 79/13 64/26 50/55 73/37 67/92 47/16 70/04 

  
  نتايج

  ).5جدول(ها تعيين شد ميزان رسوب دهي براي هريك از واحدها و زير حوضهPSIACبا تعيين عوامل مدل  -1
   ).5لجدو(ها تعيين شد ميزان رسوب دهي براي هريك از واحدها و زير حوضهEPMبا تعيين عوامل مدل  -2

با  ، ميزان رسوب دهي)3جدول(ها هاي سنگي براي هريك از واحدها و زيرحوضهبا تعيين درصد رخساره -3
  ).5جدول(ها تعيين شد واحدها و زيرحوضه براي هريك ازPSIACاستفاده از مدل 

 هاها و زير حوزه واحدبراي هر يك ازهاي مطالعه شده  مقادير رسوب برآورد شده با استفاده از مدل-5            جدول

واحدها و       
     هازيرحوزه
  
  
  

 رسوب ويژه

واحد 
هيرولوژي 

 رامه

واحد 
هيرولوژي 
 قاليباف

ناحيه داخل 
اي حوزه

 سرآسياب

زير حوضه 
 رامه

زير حوضه 
 خوشابرود

-دشت ده

 نمك

 حوزه 
-آبخيز ده

 نمك

        رسوب
        ويژه
  انهسالي

Psiacمدل 
(Ton/ha/y) 

9/9 7/557 3/979 8/51 7/34 2/64 7/266 

        رسوب
        ويژه

 ساليانه

  EPMمدل
(Ton/ha/y) 

7/38 8/088 2/983 7/27 4/628 0/522 5/99 

        رسوب
        ويژه

8/027 4/77 2/956 6/57 5/43 2/62 5/84 
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 ساليانه

 Psiacمدل 

  وژئومرفولوژي
(Ton/ha/y) 

  
  
  
  :بحث و نتيجه گيري -

  وEPMشود كه ميزان رسوب ويژه ساالنه تخمين زده شده با استفاده از دو مدل مالحظه مي) 2(با توجه به شكل

PSIACمورد تعيين ميزان رسوب براي هريك از واحدها و باشند كه تصميم گيري را در هايي با يكديگر مي داراي تفاوت
كه ميزان ) 3شكل(شود مشاهده ميPSIAC از تاثير روش ژئومرفولوژي برروي مدل  اما پس.كند مشكل ميهازيرحوضه

 به يكديگر نزديك شده كه اين امر موجب PSIAC  وEPMرسوب ويژه ساليانه تخمين زده شده با استفاده ازدو مدل 
مشاهده ) 3(شتر در شكل اما با دقت بي.آورداطمينان نسبي از صحت مقادير برآورد شده توسط دو مدل فوق را فراهم مي

) 2زير حوزه( در واحد هيدرولوژي قاليبافPSIACژئومرفولوژي برروي مدل شود كه ميزان رسوب بعد از تاثير روش مي
كه اين امر ناشي از اين نكته است كه نوع ). 3شكل(شده است) 2شكل(موجب اختالف شديد مقادير برآوردي اوليه 

باشند و اي ميي از نوع فرسايش پذير بوده است كه داراي فرسايش آبراههسازندهاي موجود در رخساره توده سنگ
زير ( در اين گونه واحدهاي هيدرولوژي PSIAC ژئومرفولوژي در تصحيح مدل نشاندهده اين است كه استفاده روش

 هيچگونه )3 و 2(در شكلهاي ) 6زيرحوزه(شود كه در بخش دشت دهنمك  همچنين مشاهده مي.باشدصحيح نمي) 2حوزه
اهميت بودن عوامل ژئومرفولوژيك و مهم بودن عواملي چون زمين شناسي و شود كه دليل آن بيتفاوتي مشاهده نمي

پوششهاي مرتعي كه تا حدودي نيز با شرايط خشك و پوشش اراضي ميباشد، در واقع با در نظر گرفتن عواملي چون 
              .ان رسوب در اين منطقه و ساير زير حوزه ها كاستبياباني اين زير حوزه مساعد باشند، ميتوان از ميز
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  E.P.Mو P.S.I.A.Cهاي  با استفاده از مدلهاها و زير حوزه مقايسه رسوب توليد شده درهر يك از واحدشكل2-

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sediment(ton\
hac\year) Geomorph&P.S.I.A.C

E.P.M

1 2 3 4 5 6 7

Sub Basins

  
 همراه با روش P.S.I.A.C  با استفاده از مدلهاها و زير حوزهز واحد مقايسه رسوب توليد شده درهر يك ا-3شكل

  E.P.Mو مدل ) در نظر گرفتن رخساره توده سنگي(ژئومرفولوژي
  :منابع

   صفحه688. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم). 1جلد(ژئومرفولوژي كاربردي. 1378. احمدي، حسن -1
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 آبخيز سد BB2 در برآورد فرسايش و رسوب زيرحوزهPsiacبررسي كاربرد روش . 1374. اسدي، سيد مجتبي -2
نامه كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشكده منابع زاينده رود اصفهان با بهره گيري از روش ژئومرفولوژي، پايان

 . صفحه136 .طبيعي دانشگاه تهران

اي سنجش از دور و ههاي برآورد فرسايش و رسوب و تكنيكبررسي كارايي مدل. 1372. باقرزاده كريمي، م -3
GIS دانشكده منابع طبيعي تربيت مدرسنامه كارشناسي ارشدپايان.  در مطالعات فرسايش خاك . 

سومين كنگره . مطالعات كيفي و كمي فرسايش خاك در حوزه آبخيز شمالي رودخانه كارون. 1371. جالليان، ا -4
 .ات خاك و آب وزارت كشاورزيدانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و موسسه تحقيق. علوم خاك ايران

 . صفحه551. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. فرسايش آبي و كنترل آن. 1379. رفاهي، حسينقلي -5

مجموعه مقاالت سمينار . مقايسه چند برآورد فرسايش و رسوب در حوزه آبخيز اوزون دره. 1372. صادقي، ح -6
 .از اراضيبرداري بهينه هاي بهرهها و روشملي بررسي سياست

ي دركه و ها و روش ژئومرفولوژي در حوزهEPMبررسي فرسايش و رسوب به روش . 1376. مسلمي كوپايي -7
 . صفحه113 .نامه كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهرانپايان. سولقان
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