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 EPM و MPSIACآورد شدت فرسايش و ميزان رسوب با استفاده از مدل بر

 ) مازندرانالسم از حوزه آبخيز هراز امال حوزه بخش شرقي زير: مطالعه موردي(
 

    ، سيد رمضان موسوي،  كريم سليماني و فاطمه بيات هاديان امريمحمدعلي
، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران و  ران كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه مازنددانشجويبه ترتيب 

  كارشناس ارشد آبخيزداري دانشگاه مازندران
  

  چكيده
اك  از آنجا كه فرسايش آبي مهمترين عامل از دسترس خارج شدن 
سم  ر اين تحقيق ميزان خاكي كه ساالنه از زير حوزه امال  مي باشد 

راز خارج مي شود محاسبه گرديده تا بعنوان معياري از حوزه آبخيز ه
. براي كنترل و به حداقل رساندن آن طي عمليات حفاظتي واقع گردد

يكي از روش هاي تجربي برآورد فرسايش خاك و توليد رسوب براي 
 مي باشد كه بيشترين MPSIACحوزه هاي فاقد آمار رسوب، روش 

ر فرسايش خاك و توليد رسوب ر آن دخالت دارد و عوامل مؤثر   
ر بكار مي  ر حوزه هاي آبخيز كش طبق مطالعات انجام يافته در 
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د  . در اين تحقيق با توجه به عوامل نه گانة روش مذكور ب برآو
ه . ميزان توليد رسوب حوزه آبخيز مورد مطالعه اقدام شده است ابتدا دا

فاده از تحليل سپس با استهاي الزم براي هر فاكتور جمع آوري شد
مكاني داده ها، محاسبات رياضي با توجه به فرمول نهايي برآورد مقدار 

 كالس 5رسوب صورت گرفت و سپس ميزان توليد رسوب در 
طبق نتايج بدست آمده درجه رسوب دهي . فرسايش طبقه بندي شد

ر 710/41 و ميزان رسوب دهي ساالنه 67ر اين حوزه   مترمكعب 
ه كيلومتر مربع محا سبه گرديده كه بيانگر شدت رسوبدهي متوسط حو

 .مورد مطالعه مي باشد
وب فرسايش :كليديواژگان  ، MPSIACمدل ، و ر ، حوزه آبخي

  امال السم، هراز
  

 مقدمه
بررسي و تخمين شدت فرسايش و ميزان رسوب به منظور اجراي 
برنامه هاي حفاظت خاك و تعيين روشهاي مبارزه با اين پديده و نيز 

با توجه به اينكه اكثر . محاسبه و طراحي دقيق سدها ضرورت دارد
حوزه هاي آبخيز كوچك كشور فاقد ايستگاههاي رسوب سنجي 
هستند و از طرفي احداث چنين ايستگاههايي پرهزينه مي باشد لذا 
چنانچه در يك حوزه آبخيز آمار و اطالعات مربوط به دبي آب و 

ه باشد به منظور محاسبه حجم كل رسوب به اندازه كافي وجود نداشت
از . رسوبدهي ساالنه كاربرد روشهاي تجربي مناسب الزامي مي نمايد

روشهاي متداولي كه در اكثر حوزه هاي آبخيز كشور مورد استفاده قرار 
 در 1968اين روش در سال .  مي باشدPSIACمي گيرد روش 

 مناطق آمريكا و براي محاسبه شدت فرسايش خاك و توليد رسوب در
در اين روش بيشترين عوامل مؤثر در . خشك و نيمه خشك ارائه شد

اين روش با توجه به معايبي كه در حين كاربرد . فرسايش شركت دارند
آن پيش آمد، با تغييراتي اندك جهت مطابقت مكاني مواجه شد و 

 MPSIAC به 1982سرانجام روش تجديد نظر شده آن در سال 

در حوزه آبخيز قزل اوزن ) 1370(ادقي در ايران ص. موسوم گشت
باقرزاده كريمي . نشان داد كه اين روش پسياك، روشي مناسب است

در همين حوزه به اين نتيجه رسيد كه اين روش بيشترين ) 1372(
نشان داد كه ) 1371(جالليان . مطابقت را با مشاهدات صحرايي دارد

ستگي خوبي مقدار رسوب برآوردي با روش پسياك اصالح شده همب
هدف از اين تحقيق برآورد شدت فرسايش . با مقدار مشاهده شده دارد

و ميزان رسوب با استفاده از مدل پسياك اصالح شده در بخش شرقي 
  .زير حوزه امال السم در استان مازندران مي باشد

  
  ها مواد و روش

 يكي از حوزه هاي آبخيز استان مازندران بوده، السم آبخيز حوزه
 شرقي و 52 5ْ 56َ تا 52ً 3ْ 24ًَ جغرافيايي آن عبارتست از مختصات

اين .  هكتار مي باشد890 وسعت شمالي و با 35 49ْ 52َ تا 35ً 47ْ 52ًَ
 از ناحيه اي از تهران، تاالر از جنوب به ناحيه نواحوزه از شمال به 

 تهران به شرقاز سمت روستاي زيار و  و روستاي پروانهغرب به 
 مرتع امال در اين حوزه واقع شده و جزء مراتع .ددمحدود مي گر

از شمال به شهرستان آمل، از جنوب به تهران، از . ييالقي مي باشد
. شرق به روستاي السم و از غرب به رودخانه السم منتهي مي شود

اين مرتع فاقد ايستگاه باران سنجي . است% 30شيب متوسط منطقه 
ي نمارستان آمل متوسط بارندگي بوده، طبق آمار ايستگاه باران سنج

 ميلي متر گزارش شده، بارندگي داراي پراكنش يكنواخت بوده 398آن 
بيشترين نزوالت بصورت برف بوده و . و مشكل كمبود آب وجود ندارد

خاك منطقه نسبتاً عميق و نوع آن .  ماه يخبندان مي باشد3داراي 
ي منطقه تشكيالت زمين شناس. رسي، شني و سيلت لوم مي باشد

مربوط به دوره ائوسن بوده، دو سازند قابل تشخيص در منطقه وجود 
يكي از اين سازندها، سازند الر مي باشد كه بدليل داشتن آهك . دارد

عمده . حاوي منيزيم در صورت بارندگي فرسايش پذيري بااليي دارد
تشكيالت زمين شناسي شامل سنگ هاي آندزيت قهوه اي، بازالت 

در جهت مسير . هك سيليسي شده، شيل توفي مي باشدسياه رنگ، آ
آبراهه گسل بزرگي وجود داشته و پايين ترين ارتفاع منطقه جايي 

منطقه امال به حالتي از ثبات . است كه شيل و گسل با هم وجود دارد
. رسيده و نهشته شده از رسوبات مربوط به تراس آبراهه اي مي باشد

 گياهي منطقه عبارتند از درمنه، از نظر پوشش، مهمترين گونه هاي
گيس پيرزن، علف بره، چمن پيازدار، علف گندمي، جارو علفي بافي، 

  .كاله ميرحسن، بومادران و گون مي باشند
در اين تحقيق بمنظور تخمين ميزان فرسايش و رسوب از مدل 

 عامل موجود در اين مدل مورد 9پسياك اصالح شده استفاده گرديد و 
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 نقشه هاي ابتداجهت بررسي اين عوامل . بي قرار گرفتبررسي و ارزيا
 و  هااز گزارش  و اطالعات مورد نياز1:15000 در مقياس پايه

 همچنين بررسي هاي . شدآوريمطالعات انجام يافته تهيه و گرد 
ميداني الزم به منظور تعيين ضرايب الزم و نيز كنترل داده هاي 

  .موجود صورت پذيرفت
  

   بحث و نتايج
 روش اصالح شده پسياك به عوامل موجود جهت برآورد ميزان در

فرسايش و رسوب در حوزه مورد مطالعه از روش نمره دهي استفاده 
از آنجاكه بيشتر سنگها در آن شيل، مارن و سنگهاي سست و . شد

 منظور 8فرسايش پذير مي باشند ؛ براي عامل زمين شناسي امتياز 
هاي توف و كنگلومرا هم وجود دارد كه البته در اين منطقه سنگ. گرديد

براي . نسبت به سنگهاي مذكور درصد سطوح كمتري را اشغال نمودند
 ناحيه به روش تصادفي ـ سيستماتيك 4امتياز دهي به عامل خاك از 

پس از تجزيه و بررسي اين نمونه ها، يك ناحيه لوم . نمونه برداري شد
لذا با توجه به جداول ـ شني و سه ناحيه لومي تشخيص داده شد و 

براي عامل آب و هوا با توجه به .  داده شد9موجود به اين عامل امتياز 
رگبارهاي شديد و كوتاه مدت و قابل توجه بودن آب حاصل از ذوب 

.  منظور گرديد8 و همچنين براي عامل رواناب امتياز 8برف امتياز 
سط حوزه در  باتوجه به شيب متو12براي عامل پستي و بلندي امتياز 

با توجه به اينكه پوشش گياهي در منطقه بيشتر از . نظز گرفته شد
مي باشد و پوشش پراكنده درختي ديده مي شود و بقاياي گياهي % 40

با .  براي اين عامل منظور شد-3قابل مالحظه اي وجود دارد امتياز 
توجه به وجود فرسايش توده اي در منطقه و متوسط بودن فرسايش 

 براي عامل وضعيت فرسايش در سطح حوزه 11 حوزه امتياز در سطح
به عامل فرسايش رودخانه اي با توجه به وجود فرسايش . منظور شد

پس از امتيازدهي به هر يك از عوامل .  داده شد12كناري حوزه امتياز 
 كه مجموع امتيازات عوامل (R)نه گانة مذكور مقدار درجه رسوبدهي 

به منظور دقت بيشتر و جلوگيري از . آمد بدست 67مذكور مي باشد
 Qs = 38.77 e0.353Rاشتباههاي حاصل مي توان از طريق رابطه 
 Qs درجه رسوبدهي و Rمقدار خطا را كاهش داد كه در اين رابطه 

. ميزان رسوبدهي ساالنه برحسب متر مكعب در كيلومتر مربع مي باشد

برابر با  Qs مقدار = R 67در منطقه مورد مطالعه با توجه به مقدار 
  . متر مكعب در كيلومتر مربع در سال بدست آمد710/412

  
  جمع بندي

به اعداد محاسبه شده و مقايسه آنها با جداول مربوطه چنين  توجه با
نتيجه گيري مي شود كه هم ازنظر درجه رسوبدهي و هم ازنظر ميزان 

س رسوبدهي ساالنه، شدت فرسايش در اين منطقه متوسط و در كال
IIIلذا به منظور پيشگيري از وقوع فرسايش شديدتر .  واقع مي باشد

در منطقه الزم است در چهارچوب طرحهاي حفاظتي اقداماتي صورت 
با توجه به اينكه در منطقه حركت هاي توده اي بويژه زمين . پذيرد

لغزش هاي فعال ديده مي شود لذا جهت جلوگيري از ادامه اين روند 
نيكي و بيولوژيكي الزم صورت پذيرد و همچنين از بايد عمليات مكا

يكي از . ساخت و ساز بر روي اراضي حساس به لغزش ممانعت شود
عوامل اصلي فرسايش در اين منطقه شخم در جهت شيب مي باشد ؛ 
لذا بايد تا حد ممكن از شخم در جهت شيب بويژه در اراضي مارني 

ق مارني بايد از تخريب الزم به ذكر است كه در مناط. جلوگيري نمود
جلوگيري و بعضاً از عمليات مكانيكي آبخيزداري پرهيز نمود و به 

  .طبيعت اجازه خوداحيايي داد و يا از روشهاي بيولوژيكي سود جست
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