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 استان خوزستان حوضه قاپی بررسی پایداری تولید کشاورزی در

  

 ، 1*رضا گشتاسبی

 .ایران.واحد علوم و تحقیقات تهران. دانشگاه آزاد اسالمی. دانشجوی دکترای گروه مکانیزاسیون کشاورزی:1

rgoshtasbi1360@gmail.com email:  

2،مرتضی الماسی2باخداحسین 
 

 .ایران.واحد علوم و تحقیقات تهران. دانشگاه آزاد اسالمی. گروه مکانیزاسیون کشاورزی: 2

 چکیده

در بر آورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز قاپی از توابع الوار   MPSIACدراین تحقیق به منظور بررسی کارایی مدل های تجربی 

هکتار انجام  9/0994گرمسیری اندیمشک ، واقع درشمال خوزستان و از زیرحوضه های مشرف به دریاچه سد دز، مطالعه در سطح 

گیاهی، زمین شناسی، کاربری شد و مطالعات پایه در زمینه های فرسایش پذیری و تولید رسوب، فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، پوشش 

در مدل . واحد فیزیوگرافی انجام شد و سپس به آنالیز حساسیت  عوامل در مدل فوق پرداخته شد 11اراضی، خاکشناسی، در 

MPSIAC  گانه بصورت زیرحوضه ای مورد بررسی قرار گرفتند و مقدار فرسایش و رسوب کل و رسوب ویژه بدست آمد 9عوامل .

بر این اساس نقشه فرسایش و . استفاده گردید GISاطالعات جمع آوری شده و دشواری پردازش از سیستم بدلیل حجم زیاد 

MPSIAC ،mمیزان کل رسوب بر آورد شده در حوضه قاپی در روش  . رسوب ویژه تهیه شد
3
/y))3/211910253  و میزان کل

m) فرسایش آن معادل
3
/y)2/13133924 میزان فرسایش ویژه -هم چنین(Ee:Effecte erosion ) درکل حوضه قاپی در روش

MPSIAC  معادل(m
3
/y  )483/091001  که معادل،(ton/y) 941/8493990 این آنالیز نشان داد که پارامتر .می باشد

موقعیت زمین شناسی منطقه با در نظر گرفتن میزان شیب الیه ها ولیتولوژی سازندهای موجود، حساسیت بیشتری نشان داده و 

 . به تولید رسوب بیشتر شده است منجر 

   پایداری تولید ، MPSIACفرسایش ، : کلمات کلیدی
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 مقدمه

 عملکرد افزایش در اساسی فاکتورهای از یکی عنوان به ها خاك حاصلخیزی افزایش و حفظ با خاك از بهینه وری بهره مدیریت

 ای آینده نویدبخش تواند می و نماید می ایفا ای ارزنده نقش کشاورزی بخش در پایدار تولید و کشاورزی محصوالت کیفی و کمی

 .است خاك بیولوژی و فرآیندهای  فیزیکی، شیمیایی از ناشی خاك باروری و تولیدی توان .باشد کشور کشاورزی برای روشن

 پایداری، باروری و تولید میتداوم و  موجب خاك از آب و برداری صحیح بهره مناسب مدیریت همراه به فرآیندها این پایدار توازن

 از بهینه استفاده دیگر، بیان به و است توسعه حال در کشورهای مسائل مهمترین از کشاورزی کارایی و وری بهره افزایش .شود

 قبیلکشاورزی،  منابعاز  محافظت. قرار گیرد اولویت در باید فعلی شرایط در سرمایه و کار نیروی خاك ،آب،  یعنی کشاورزی منابع

 در کشاورزی افزایش تولیدات اصلی عامل تواند می که است امروز دنیای مسائل برانگیزترین بحث و مهمترین از یکیخاك ،آب، 

محیطی مانند پدیده  زیست آلودگی های زمین، کره شدن نظیرگرم شناختی بوم شدید تغییرات هدر رفت آنها نیز  و سطح واحد

 شدن که با عث ایجاد بیابانی فرسایش و مانند مخرب فرایندهای( .1995لل،) بوجود می آورد زیستی را  تنوع کاهش و گرد و غبار

 تهدید شدت رابه غذایی امنیت و بوده اکوسیستم ها تعادل و نظم کننده مختل غیره و خاك سطح در فشردگی و تراکم

 مدت بلند در ولی نباشد محسوس و چشمگیر چندان مدت، کوتاه در شاید آن، سوء آثار و فرسایش پدیده (. 1999لل،)میکند

 محصول، کاهش یعنی آن، سوء آثار از جلوگیری برای .دارد پی در را محصول کاهش فرسایش معموالً زیرا بود، خواهد محسوس

یکی از مهم ترین آثار مخرب فرسایش پدیده (. 1350احمدی، )حداقل گردد فرسایش آن در که نمود استفاده طوری زمین از باید

ذرات خاك در هوا که باعث آلودگی ( شدن 1دیسپرس)حرکت ذرات ریز که به علت فرسایش و از هم گسیختگی گرد و غبار است، 

محیطی و  و باعث صدمات فراوان زیست توانند تا کیلومترها در هوا جابجا شده  این ذرات می. نامند شود را گرد و غبار می هوا می

توان به صدمه به گیاهان، کاهش  ها شوند از دیگر آثار مخرب فرسایش از طریق ریزگردها می همچنین صدمه به سالمت انسان

کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی، اقتصاد و همچنین خسارات جبران ناپذیر به جوامع درگیر با این پدیده اشاره کرد که این 

آگاهی از میزان واقعی فرسایش در حوضه و (. 1391کالرلو، یروح)سازد امل ضرورت مقابله با این چالش جهانی را آشکار میعو

شناخت عوامل دخیل در آن ، برهم کنش این عوامل نقش هریک از آنها بر مقدار فرسایش و رسوب ، مهمترین مسئله ای است که 

ورد توجه قرار گیرد زیرا با تمرکز بر تاثیر شدید و فزاینده هریک از پارامترهای پدید باید در مطالعات کنترل فرسایش و رسوب م

 .آورنده فرسایش ، می  توان قدمی بزرگ و مهم در جهت نیل به پایداری در تولیدات کشاورزی برداشت

. بطور وسیعی توسط پژوهشگران و نهاد ها ی اجرایی  مورد استفاده قرار گرفته است   MPSIACاز میان مدل های تجربی ، مدل 

این مدل تعداد زیادی از پارامترهای پدیدآورنده فرسایش را بررسی می کند و از طرفی به علت کمی بودن مدل ، امکان مقایسه 

اتوجه به محدودیت تولید محصوالت ب(. 1391ری،علمدا.)پارامترهای موثر برمیزان فرسایش و نقش هر کدام ، بیشترمی باشد

و تالش آنها برای دستیابی به بازار جهانی ، توسعه پایدار کشاورزی یکی از از جمله کشور ما  کشاورزی درکشورهای در حال توسعه 

یعی و محیط زیست بنابراین الزم است با نگرش جامع در حفاظت از منابع طب. ضروریات کشورهای در حال توسعه به شمار می آید

بعنوان عامل تاثیر گذار در توسعه پایدار کشاورزی، که کشورهای توسعه یافته به آن دست یافته اند و آن را در سر لوحه پیشرفت 

لذا با برآورد میزان فرسایش و علل  همه جانبه امور خود قرار داده اند، ضرورت دارد به این مفهوم عقالنی توجه کافی مبذول داشت

آن در منطقه مورد مطالعه و ارائه راهکار مدیریتی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی  جهت حفظ و کاهش اتالف منابع برای نیل  بروز

 .به تولید پایدار در بخش کشاورزی الزم و ضروری به نظر می رسد
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ارزیابی فرسایش خاك در  برایEPMوPSIACکارآیی مدل اصالح شده: در تحقیق خود را با عنوان ( 1388)امیری و همکاران  

نتایج مقایسه آماری . دادند در سمیرم انجام  واقع هکتار 8992621آبخیز قره آقاچ با وسعت ، که در حوضه  تعیین شایستگی مرتع

برآورد فرسایش و رسوب دو مدل با مقادیر رسوب و فرسایش اندازه گیری شده نشان داد که فرسایش و رسوب برآورد شده توسط 

که در مدل اصالح شده   درصد آماری است، 1و  1فاقد اختالف معنی دار در سطح  EPMنسبت به مدل  PSIACمدل اصالح شده 

PSIAC  نه عامل موثر در تعیین حساسیت خاك از عوامل موثر در تعیین شایستگی مرتع می باشد، بنابراین فرسایش برآوردی

 . تیجه به دستآمده با مشاهدات صحرایی مطابقت داشتواقعی تر است و ن PSIACتوسط مدل اصالح شده 

) های رایج تجربی  روش های برآورد فرسایش و رسوب براساس مدل: در تحقیقی با عنوان ( 1388)و همکاران  محمدیان شوئیلی 

PSIAC,MPSIAC,EPM  )داده های  گیالن ، به مقایسه روش های تجربی برآورد فرسایش و رسوب با در حوضه آبخیز گوهر رود

رسوب و  محاسبه شد با مقدار واقعی فرسایشپس از رسوب حوضه گوهر رود گیالن و  میزان فرسایش. رسوب سنجی پرداختند 

مقدار رسوب واقعی حوضه بسیار نزدیک  باEPMمقادیر حاصل از مدل  کهایستگاه الکان مقایسه گردید و نتایج مطالعات نشان داد 

رسوب حوضه های مشابه گوهر رود که فاقد ایستگاه های و بدین لحاظ این روش را برای محاسبه فرسایش. و همسان می باشد 

بااستفاده از نقشه های توپوگرافی عکس های هوایی ،  سپس . نمودندرسوب سنجی می باشند ، بعنوان مدل مناسبتر معرفی 

تقسیم (  واحد هیدرولوژیکی) ماهواره ای ، و پیمایش زمینی ، در نخستین گام تحقیق ، حوضه گوهر رودبه چهار زیر حوضه  تصاویر

فاکتور های مورد نیاز بررسی و محاسبات مربوط برای هر زیر حوضه وکلحوضه . سپس داده ها و اسناد ، جمع آوری شد . گردید 

 .انجام دادند له بازدید میدانی درحین تحقیق چند مرح. انجام پذیرفت 

پایان نامه کارشناسی ارشد خود بیان داشته است که با بررسی منابع فوق به طور  23و  22در صفحات( 1391)مصری علمداری 

 : کلی چند مسئله قابل توجه و مهم حاصل می گردد 

سفانه تحقیقات انگشت شماری  صورت متا MPSIACدر خصوص آنالیز حساسیت مدل ها ی برآورد رسوب و به ویژه مدل . 1

 .گرفته و برخی از این تحقیقات هنوز در مراحل اجرایی بوده و نتایج آنها ارائه نشده است 

مسئله قابل تامل در این مطالعات دامنه . مطالعات زیادی در داخل کشور صورت گرفته است  MPSIACدر خصوص کارایی مدل .2

به طوری که میزان رسوب برآورد .دل با میزان رسوب واقعی در مناطق مطالعاتی می باشد وسیع اختالف برآوردهای حاصل از م

برابر میزان واقعی  بوده در حالی  9/4میزان رسوب برآورد شده توسط مدل ( 1383)شده توسط مدل در مطالعه داودی و همکاران 

و نتایج .برابر میزان واقعی گزارش شده است  9وسط مدل میزان رسوب برآورد شده ت( 1389)که در مطالعه آقا رضی و داودی نژاد 

درصد اختالف بین برآورد مدل و رسوب واقعی وجود  8و در برخی مطالعات تنها . عدد در نوسان است  2سایر مطالعات بین این 

بیشتر در کاربرد این مدل  این امر نشانگر کارایی متفاوت مدل در مناطق و حوضه های آبخیز متفاوت است و بر لزوم احتیاط. دارد 

 .در مناطق مختلف دارد 

به نظر می رسد نظر کارشناسی در مطالعات صورت گرفته بسیار تاثیر گذار  MPSIACدرخصوص برآورد میزان رسوب با مدل -3

ت متفاوتی به نحوی که در برخی موارد مطالعات برای تعیین میزان رسوب برآورد شده از درجه رسوب دهی از معادال. بوده است 

برای  PSIACانجام شده ولی از معادله مربوط به مدل  MPSIACاستفاده گردیده است ، حتی در مواردی مطالعه با استفاده ازروش

همچنیین در تعیین امتیاز . برآورد میزان رسوب استفاده گردیده است که این مسئله موجب خطا در برآورد رسوب شده است 

مربوط به فرسایش در سطح حوضه ، فرسایش خندقی و نیز عامل روان آب اختالف نظرهایی بین کارشناسان و محققان مختلف 

 .مشاهده می گردد 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

4 

 

در پزوهشی کاربرد مدل های نیمه کمی برآورد رسوب و مقدار رسوب انباشته شده برای پیش بینی ( 2440)و همکاران 2ونتی

حوضه مطالعه شدند و عالوه بر برآورد میزان رسوب    94در این تحقیق .میزانرسوب را در آبخیز های اسپانیا مورد بررسی قرار دادند 

قعی از طریق رسوب انباشته شده در مخازن سنجیده شده و با هم مورد ، میزان رسوب وا PSIACوFSMبا استفاده از مدل های 

درصد با واقعیت منطبق بوده است و این  52در حدود  FSMبر اساس داده های پژوهش ، برآورد مدل . مقایسه قرار گرفتند 

ی می توانند برآورد تیم پژوهشی نتیجه گرفت که مدل های نیمه کم. درصد بدست آمد  18در حد  PSIACمیزان برای مدل 

وضعیت پایداری کشاورزی در مناطق بررسی  هدف از پژوهش حاضر .نسبتا دقیق و قابل قبول از میزان رسوب حوضه ها ارائه دهند 

برآورد کیفی میزان فرسایش با استفاده از اجرای معرفی عوامل مهم ایجاد فرسایش و  دشتی و به مناطق پایکوهی و دامنه ای و 

 .می باشد گانه آن وتبدیل نتایج کیفی آن به داده های کمی 9و فاکتورهای  MPSIACمدل 

 

 روش تحقیق

ابتدا از طریق عکس های هوایی اقدام به مشخص  برای سنجش شاخص های پایداری توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه

در منطقه  MPSIACکردن مکان های تخریب شده توسط فرسایش شد، پس از مشخص شدن نقاط فرسایش یافته توسط مدل 

 قیروش تحق به بررسی و سنجش شاخص های پایداری توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه پرداخته می شود،مورد مطالعه، 

 وهیبه ش یو تجارب قبل اتیابتدا با استفاده از ادب قیتحق نیدر ا . است شیمایبر پ یمبتن یلیتحل یفیروش توص قیقتح نیدر ا

شاخص  کیاساس،  نیبرا. شدپرداخته  یتوسعة کشاورز یداریپا یسنجه ها و شاخص ها حیبه تشر ینظام زراع یبرا یفیتوص

 -یاجتماع یشامل سنجه ها قیتحق نیمورد استفاده در ا یسنجه هاو  یسنجه است طراح نیاز چند یقیتلف هک یداریپا

شخم و  ،یاریآب و آب ،ییایمیکود و مواد ش ،یو دام یمحصوالت زراع دیتول ی و زیست محیطی متشکل از عوامل مرتبط بااقتصاد

سنجه ها جهت  نیا لیتحلو سپس  یابی، به ارزو مدل سازی اطالعات یپس از گردآور  .بود یعلف ها تیریو مد ونیزاسیمکان

کشاورزان  لةیبه وس قیتحق نیپرسشنامة مورد استفاده در ا  .شددر منطقه مورد مطالعه پرداخته  یتوسعه کشاورز یداریپا یابیارز

با استفاده از خواهد شد، سپس  لیتکم اندیمشک که  حوضه قاپی در آن واقع است،شهرستان  یانتخاب یوبهره برداران روستاها

برای محاسبه میزان فرسایش به  . استفاده شد  SPSSروش ارزیابی پایداری، داده ها استخراج و برای تحلیل داده ها از نرم افزار 

در منطقه مورد مطالعه اطالعات و داداه های مورد نیاز از منطقه مورد نظر به صورت میدانی و داده های  MPSIACکمک مدل 

آوری اطالعات برای دستیابی به وضعیت فرسایش به تفسیر و تحلیل از نهاد های مربوطه برداشت شد، پس از جمع مورد نیاز دیگر

در عملیات میدانی مشخص ( نقاط نمونه برداری به شکل  منظم)اطالعات موجود پرداخته می شود تا ویژگی های هر پلی گون 

بدین ، ل نقاط شاهد که در مرحله قبل روی نقشه مشخص می شودشد، سپس با حضور در محدوده مطالعاتی اقدام به کنتر

و با توجه به نقشه تهیه شده از ژئومرفولوژی و راه های ارتباطی به سمت نقاط مورد نظر هدایت شد و  GPSصورت که به کمک 

ای، لغزش و سنگریزه دهای، گالی، تودر محل اقدام به برداشت اطالعات صحرایی از وضعیت فرسایش های سطحی، شیاری، آبراهه

شه اولیه اشکال سطحی، پوشش تاجی، نوع سازند و درصد هر نوع سنگ در سازندهای موجود و همچنین کنترل مرزهای نق

ی فرسایش و محاسبه کمی آن از طریق اجرای یرپس از جمع آوری اطالعات فوق به صورت میدانی اقدام به اندازه گ، .شد فرسایش 

 .شد MPSIACفاکتور مدل 9
 

                                                           
2
- Vente 
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 نتایج و بحث

شود رابطه معنی داری بین عوامل در مدل های تجربی که برای بررسی فرسایش و تولید رسوب به کار گرفته می شوند سعی می

اند، لذا تمامی این مدلها هر کدام در شرایط محلی خاصی تجربه شده. مؤثر در فرسایش و میزان فرسایش پذیری حوضه بدست آید

در حوضه آبخیز مورد  به همین دلیل در این مطالعه سعی بر این است تا ضمن استفاده از این روش. سیعی ندارندقابلیت کاربردی و

در تیپ های همگن و سپس واحدهای  MPSIACبررسی کلیه عوامل مؤثر در فرسایش خاك و پتانسیل رسوبدهی در مدل 

 .هیدرولوژیک و حوضه آبخیز مورد ارزیابی قرار گیرد

 

  ::ی سطحیی سطحیزمین شناسزمین شناس

باشد که در مقابل از عوامل موثر در تولید رسوب و میزان فرسایش یک حوضه مقاومت سازندهای تشکیل دهنده سطح حوضه می

دهند، هرچه یک سنگ نسبت به فرسایش حساس تر باشد عدد بیشتری عوامل فرسایشی از خود مقاومت های متفاوتی را نشان می

بستگی ... های سازند، میزان خلل و فرج و سیت به جنس سنگ از جمله نحوه تبلور، نوع کانیاین حسا. دهدرا به خود اختصاص می

 .دارد

  خاکخاک

و  ارزیابی این عامل به فاکتورهایی همچون . گیردخاك بعنوان یکی از عوامل موثر در فرسایش خاك مورد بررسی قرار می

در گزارش خاکشناسی و قابلیت اراضی محاسبه  kمقدار  .ستگی داردساختمان، بافت، درصد مواد آلی، قابلیت نفوذپذیری و غیره ب

برای هر یک از اجزاء واحد اراضی بطور جداگانه محاسبه گردیده و  Kدر اینجا مقدار . گردیده که عیناً مورد استفاده قرار گرفته است

 . سپس به طریق میانگین گیری وزنی برای هر واحد هیدرولوژیک محاسبه شده است

 خالصه اطالعات فاکتور زمین شناسی در واحدهای حوضه(: 1) جدول

y2 
 y2 واحد

 واحد

1/5 GH4 
3/9 GHM1 

1/9 GH1 
9/9 GH7 

9/9 GH2 
8/9 GHM3 

1 GH3 
8/1 GH6 

1/1 GHM4 
1 GHM8 

3/1 GHM5 
  

0/1 GH5 
  

9/1 GHM6 
  

9 GHM2 
  

5/0 GHM7 
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  آب و هواآب و هوا

لذا با . باشدساله می 2ساعته با دوره بازگشت  9بارندگی موثری که ایجاد بیشترین فرسایش را نموده بارندگی  MPSIACدر روش 

 . توجه به میزان این بارندگی و فرمول برای هر واحد هیدرولوژیک رقم فاکتور آب و هوا محاسبه گردید

 خالصه اطالعات فاکتور اقلیم در واحدهای حوضه(: 2)جدول 

y3 
 y3 واحد

 واحد

38/11 GH4 
2/12 GH7 

90/14 GH1 
9/9 GHM3 

88/14 GH2 
99/11 GH6 

08/14 GH3 
8/14 GHM8 

48/14 GHM4 
  

10/9 GHM5 
  

8/14 GH5 
  

9/9 GHM6 
  

40/14 GHM2 
  

9/14 GHM7 
  

00/9 GHM1 
  

  روانابرواناب

افتد نقش مهمی در تولید رسوب ساالنه یک حوضه نشان می دهد و این امر به سرشت شدید که به ندرت اتفاق مییک هرز آب 

زمین شناسی و خاك منطقه نیز بستگی دارد بعنوان مثال رسوبی که در نزدیکی خروجی یک حوضه قبالً جمع و انباشته شده است 

این . تغییرات زیادی در میزان رسوب خروجی حوضه مشاهده گردد ممکن است در اثر حادث شدن یک سیالب حمل شده و لذا

طبق بررسی های بعمل آمده در فصل . باشدمسأله با تحقیقات جدید به اثبات رسیده و لذا تغییرات زمانی رسوب بسیار شدید می

 .زمستان به ویژه در ماه های بهمن و اسفند بیشترین میزان رسوب مشاهده شده است

 صه اطالعات فاکتور هرز آب  در واحدهای حوضهخال(: 3)جدول 

y4 
 y4 واحد

 واحد

0/1 GH4 
1/4 GHM7 

1/2 GH1 
2 GHM1 

29/2 GH2 
31/2 GH7 

93/4 GH3 
9/4 GHM3 

9/4 GHM4 
13/4 GH6 
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91/4 GHM5 
9/1 GHM8 

35/1 GH5 
  

2/1 GHM6 
  

9/1 GHM2 
  

 

  توپوگرافیتوپوگرافی

 خالصه اطالعات فاکتور پستی و بلندی ها در واحدهای حوضه(: 4)جدول 

y5 
 y5 واحد

 واحد

9/8 GH4 
8 GHM6 

9/1 GH1 
2/12 GHM2 

5/9 GH2 
9/8 GHM7 

9/5 GH3 
9/9 GHM1 

2/9 GHM4 
1/5 GH7 

5/9 GHM5 
9/9 GHM3 

5/1 GH5 
1/13 GH6 

  11 GHM8 
  پوشش زمینپوشش زمین

 فاکتور پوشش زمین در واحدهای حوضهخالصه اطالعات (: 5)جدول 

y6 
 y6 واحد

 واحد

32/1 GH1 
35/1 GHM3 

22/0 GH2 
21/1 GHM4 

19/1 GH3 
42/1 GHM5 

05/3 GH4 
3/1 GHM6 

42/1 GH5
 

5/1 GHM7 

19/0 GH6
 

93/1 GHM8 
35/3 GH7

 
  

40/1 GHM1 
  

35/1 GHM2 
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  استفاده از زمیناستفاده از زمین

برداری از زمین و فرسایش رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند، در صورتیکه از زمین استفاده نامعقول بعمل آید میزان بطور کلی نوع بهره

 .یابدفرسایش و تولید رسوب بشدت افزایش می

-برنامه ریزی برای استفاده صحیح از زمین عالوه بر استعداد زمین عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امکانات مادی و سرمایه

هدف نهایی از مطالعات بهره برداری از اراضی، برای انتخاب . گذاری و نیروی انسانی ماهر بستگی دارد که باید مد نظر قرار گیرند

 .یها با عنایت به توان اکولوژیکی و مسائل اقتصادی و اجتماعی است که بایستی درحوضه صورت گیردبهترین گزینه کاربر

برداری کنونی در حوضه سنتی است و روشهای کشت و کار و دامپروری و دامداری نیز بدین شکل است که روشهای نظامهای بهره

 . شوددن اراضی مرتعی و غیره موجب فرسایش خاك میکشت نامناسب از اراضی مانند شخم در جهت شیب و به زیر شخم بر

 (استفاده از زمین در واحدهای حوضه)خالصه اطالعات فاکتور (: 6)جدول 

y7 
 y7 واحد

 واحد

3/13 GH1 
42/13 GHM4 

3/10 GH2 
0/12 GHM5 

91/12 GH3 
32/12 GHM6 

11/11 GH4 
5/11 GHM7 

41/11 GH5 
15/10 GHM8 

11/11 GH6 
  

3/11 GH7 
  

93/11 GHM1 
  

3/13 GHM2 
  

35/11 GHM3 
  

  فرسایش مناطق باال دستفرسایش مناطق باال دست

برای تعیین عامل فرسایش سطحی هفت عامل را  MPSIACدر مدل . فاکتورهای متعددی در فرسایش سطح حوضه دخالت دارند

 : گیرد که عبارتندازمورد ارزیابی قرار می

 وضعیت حرکت خاك

 الشبرگ سطحی

 های فرسایشمجسمه

 (سنگفرش)سنگ سطحی 

 شیارها

 هاشکل جریان آبراهه
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 (گالی)فرسیاش خندقی 

شود که با مقایسه در در این روش شرائط استانداردی ارائه می. شوداستفاده می  B.LMالذکر از جدول ی مطالعه فاکتورهای فوقبرا

-گردد و برای آن زیرحوضه در نظر گرفته میهر یک از واحدهای همگن ژئومورفولوژی با وضعیت جدول، نمره مربوطه انتخاب می

 .قشه ژئومرفولوژی حزضه انجام شد و برای هر کدام جدولی تکمیل گردیداین عمل در سطح حوضه در ن .شود
 خالصه اطالعات فاکتور فرسایش منطقه باال دست در واحدهای حوضه(: 7)جدول 

y8 
 y8 واحد

 واحد

10/25 GH1 
5/18 GHM3 

45/29 GH2 
0/24 GHM4 

1/21 GH3 
99/20 GHM5 

09/04 GH4 
41/29 GHM6 

09/33 GH5 
9/19 GHM7 

99/31 GH6 
3/11 GHM8 

5/18 GH7 
  

89/19 GHM1 
  

 GHM2 
  

  ایایفرسایش رودخانهفرسایش رودخانه
 در واحدهای حوضه( ایرودخانه)فرسایش خالصه اطالعات فاکتور (: 8)جدول 

y9 
 y9 واحد

 واحد

2/9 GH1 
41/1 GHM5 

5 GH2 
1/3 GHM6 

1/9 GH3 
1/1 GHM7 

8/19 GH4 
15/2 GHM8 

3/3 GH5 
  

30/3 GH6 
  

41/2 GH7 
  

98/9 GHM1 
  

1/2 GHM2 
  

41/1 GHM3 
  

11/5 GHM4 
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  ورابطه وضعیت خاکشناسی منطقه با فرسایش و تولید رسوبورابطه وضعیت خاکشناسی منطقه با فرسایش و تولید رسوب

در واقع سایر فاکتورهای فرسایشی عاملی . یکی از فاکتورهای مهم در بحث فرسایش و تولید وضعیت خاکهای منطقه می باشد

 . جهت جابجایی و انتقال خاکهای منطقه می باشند و در واقع اثر سایر فاکتورهای بر روی خاك تجلی می یابد

خاکهایی که دارای نفوذپذیری بهتر . ل فرسایشی عامل مهم بشمار می رودالبته وضعیت مقاومت و نوع خاك نیز در برابر اثر عوام

که در این . بوده و به اصطالح بافت آنها درشتر است رواناب کمتری تولید نموده لذا کمتر در معرض عوامل فرسایش آبی هستند

 . مورد بهترین وضعیت مربوط به دشت شمالی حوضه در قسمت چشمه نی می باشد

بیشتر است میزان فرسایش پذیری آنها  SSiilltt ، ،VVeerryy  ffiinnee  ssaannddایش پذیری خاکها، خاکهایی که در آنها میزان در بحث فرس

حساسترین خاك . است 3/4می باشد که مقدار آن  C.1.1کمترین میزان فرسایش پذیری خاکها در اجزاء اراضی . بیشتر است

بررسی کلی اجزاء حوضه نشان می دهد که تغییرات . می باشد 09/4با میزان  -3-1-2نسبت به فرسایش نیز مربوط به اجزاء اراضی 

 . متغییر است 09/4تا  34/4فرسایش پذیری خاکهای حوضه بین 

( 2)، (1)بوده و کمترین آنها تیپ های اراضی ( 0)، (8)سایش تیپ های اراضی پس با توجه به رنج اعداد حساسترین خاکها به فر

 . ولی در تولید رسوب عوامل دیگری نقش دارند که میزان اثر این فاکتور را کمرنگتر می نماید. می باشند

 

 میزان فرسایش پذیری خاک های حوضه در اجزاء اراضی ناحیه مطالعاتی(: 9)جدول 

K یاجزاء واحد اراض K اجزاء واحد اراضی 

4638 (36161 )36261( )36262) 4632 (26161()16162()26162) 

4639 
(26263( )26262()26061) 

(26161()06161) 
4631 (16262) 

4609 (36162) 4634 161C. 

 

  رابطه وضعیت بارندگی و اقلیم منطقه با فرسایش و تولید رسوبرابطه وضعیت بارندگی و اقلیم منطقه با فرسایش و تولید رسوب

در بحث بارندگی و اقلیم و تاثیر آن روی فرسایش منطقه باید عنوان کرد که بیشترین اثر در بحث فرسایش آبی مربوط به باران و 

البته عامل اختالف درجه حرارت محیط در شب و روز و وضعیت باد نیز در بحث فرسایش . اثر نیروی قطرات باران می باشد

 . مکانیکی و بادی موثرند

ا و اثر آن بر روی سنگها باید عنوان نمود که این منطقه دارای رژیم بارندگی خوب و از نظر رطوبت و بارندگی مشکلی در بحث دم

بدلیل وجود رطوبت کافی و سرمای شدید آب بین درز و . ندارد، بارش اغلب به شکل باران و در فصول سرد به شکل برف می باشد

سنگی یخ زده و فشار یخ باعث متالشی شدن سنگها در این منطقه گشته که آثار در  شکاف سنگها در قسمتهای رخنمون و برونزد

همچنین پس از نزول باران یا برف سطح خاکها در اثر . ارتفاعات سمت راست حوضه در قسمتهای باال دست کامالً آشکار است

تمان خاك سطحی گشته و پس از ذوب درجه حرارت پایین یخ زده و این یخ زدگی در افق سطحی خاك باعث متالشی شدن ساخ
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شدن برف ها یا آب شدن یخها در اثر جاری شدن جریان آثار شیارهای بسیار کوچک در سطح خاك لخت نمایان است که علت آن 

 .جریان آب و حمل خاکدانه های خرد شده می باشد

قسمتهای تپه ماهوری شمالغرب حوضه قابل این عامل در ارتفالعات کوهستانی شرقی و غربی حوضه در بخشهای باال و در بعضی 

دریافت انرژی در منطقه به دلیل ابری بودن اغلب روزهای سال در این منطقه کم و خیلی در خرد  شدن سنگها . رویت می باشد

 .نبود نقش ندارد چون در صورت دریاقت انرژی تابشی فراوان سطح سنگها سیاه شده که این مورد در این حوضه اصالً قابل مشاهده

پس عامل اصلی فرسایش مکانیکی در سنگها و خرد شدگی ساختمان خاك سطحی در این حوضه درجه حرارت پایین و رطوبت 

 .مناسب می باشد

در روش . بحث بارندگی در فرسایش از مهمترین عوامل می باشد زیرا عامل اصلی و مهم در ایجاد فرسایش های آبی بارندگی است

MPSIAC  6MPE ساله نقش مهمی را در ایجاد فرسایش ایفا می 2ساعته با دوره برگشت  9نشان میدهد بارندگی  تحقیقات-

Kساله در واحدهای حوضه بیشترین مقدار مربوط به  2ساعته با دوره برگشت  9با توجه به شدت بارش . نماید 6 با مقدار  2

mm/h 19/1   و کمترین آن مربوط به واحدk3  با مقدارmm/h 09/0 می باشد . 
 ساله در واحدهای حوضه 2ساعته با دوره بازگشت  6شدت بارندگی (: 11)جدول 

 P mm / h6
2 

 واحد P mm / h6
2 

 واحد

9/8 GH1 
5/9 GH6 

1/9 GH2 
5/14 GH7 

5/8 GH3 
9/5 GHM1 

1/9 GH4 
0/8 GHM2 

9 GH5 
2/8 GHM3 

  0/8 GHM4 
  8 GHM5 
  8 GHM6 
  8/8 GHM7 
  9 GHM8 

  رابطه وضعیت هرز آب منطقه با فرسایش و تولید رسوبرابطه وضعیت هرز آب منطقه با فرسایش و تولید رسوب

بر حسب نوع خاك، تاج پوش، نوع پوشش، شدت )خاك کاهش یافته پس ازگذشت مدتی از آغاز بارش، رفته رفته نفوذ پذیری 

هرچه میزان این رواناب بیشتر گردد قدرت . گرددو سپس جریان رواناب ناشی از بارش مازاد در سطح خاك جاری می...( بارش و 

س در محلهای تراکم جریان تخریبی و حمل جریان بیشتر شده و این جریان در ابتدا به شکل ورقه ای سطح خاك را برداشته و سپ

-نماید که اشکال متفاوت فرسایش آبی شامل شیار، آبراهه و خندق ها را پدید میشروع و به ایجاد فرسایش در کناره ها و بستر می

-از طرفی هرچه میزان حجم سیالب ساالنه تولیدی توسط واحدها بیشتر گردد توان حمل رسوب توسط آن سیالب بیشتر می. آورد

دهد که حجم سیالب واحدها با در نظر گرفتن سطح شان، بررسی حجم سیالبها در واحدهای این ناحیه مطالعاتی نشان می .گردد
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در میزان حجم سیالبها . چه کوچک و چه بزرگ و با توجه به میزان بارندگی های منطقه، از حجم سیالب تقریباً باالیی برخوردارند

ن نفوذپذیری، وضعیت پوشش گیاهی، نوع سازند و خاك، کاربری اراضی واحد و نقش عالوه بر سطح واحدها عوامل دیگری چو

 .دارند که تخریب هر کدام می تواند به افزایش تولید رواناب و تخریب خاکهای حوضه منتهی گردد

به دبی پیک ویژه واحدها و ارتفاع رواناب توجه گردیده  MPSIAC  6MPEدر رابطه وضعیت هرز آب با فرسایش و تولید در روش 

 در این بین زیر حوضه. باشددبی پیک ویژه در واقع توان تولید واحد سطح حوضه یا واحد هیدرولوژیک در ایجاد رواناب می. است

GH6  01/13با دبی پیک ویژه (lit/S.Km3 ) کمترین وزیر حوضهGH4  139با دبی پیک ویژه (lit/S.Km3 ) بیشترین توان

 .اندتولید رواناب را داشته

 خالصه اطالعات مربوط به عامل هرزآب در واحدهای ناحیه مطالعاتی(: 11)جدول 

)فرسایش ساالنه 
m / y3

) 

 دبی پیک ویژه 

(
m /S.Km3 3

) 
 واحد

09/4 21/4 GH1 
31/4 229/4 GH2 
51/3 493/4 GH3 
28/4 139/4 GH4 
43/4 135/4 GH5 
9/4 413/4 GH6 

 231/4 GH7 
 

  رابطه وضعیت توپوگرافی منطقه با فرسایش و تولید رسوبرابطه وضعیت توپوگرافی منطقه با فرسایش و تولید رسوب

در اینجا عوامل زیادی در ایجاد فرسایش موثرند از جمله میزان شیب، طول شیب، طول آبراهه اصلی، فرم زهکشی، تراکم زهکشی 

بیشترین میزان شیب مربوط به واحد . ها استولی عامل مهم در این قسمت درصد شیب در زیر حوضه... در سطح حوضه و 

GHM7  ،K 6 باشد که این میزان در افزایش سرعت رواناب و جابجایی خاك روی سطح درصد می 8/39با متوسط وزنی  2

و هنگامی که به مناطق مسطح با بافت حساستر  در مناطقی که شیب زیاد سرعت رواناب افزایش یافته. دامنه تأثیر بسزایی دارد

های رودخانه نماید مساحت حوضه و شیب آبراهه اصلی نیز در انتقال رسوبات، فرسایش بستر و کنارهرسد ایجاد فرسایش میمی

زیرین ها که خاك رویی از بین رفته و سازند حساس عامل شیب در برخی دامنه. حوضه نقش بسزایی دارد SDRاصلی و میزان 

در این قسمتها بدلیل شیب زیاد روانابها در سطح سرعت گرفته و باعث . در بعضی قسمتها نمایان گشته کامالً مشخص است( مارن)

 .گرددحمل خاك به بخشهای پایین دست دامنه با شیب کم می
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  رابطه وضعیت پوشش گیاهی منطقه با فرسایش و تولید رسوبرابطه وضعیت پوشش گیاهی منطقه با فرسایش و تولید رسوب

زمین، الشبرگ سطحی و میزان گسترش سنگ و سنگریزه در کاهش نیروی قطرات باران با توجه به اینکه پوشش تاجی سطح 

موثرند و همچنین پوشش تاجی در نفوذ آب به داخل خاك و کاهش سرعت رواناب نقش بسزایی دارند لذا باید انتظار داشت در 

 .دبخشهایی که میزان پوشش گیاهی و الشبرگ سطحی بیشتر است میزان فرسایش آبی کم باش

با توجه به بررسی وضعیت پوشش گیاهی حوضه در میزان خاك لخت و درصد تاج پوشش گیاهی در تیپ یک میزان خاك لخت 

درصد  9/04و میزان تاج پوشش گیاهی  0/21، همین طور در تیپ دو میزان خاك لخت 1/19و میزان تاج پوشش گیاهی  9/29

ای که تأثیر ناحیه مطالعاتی دارای وضعیت بحرانی وضعیف است بگونه باید متذکر شد وضعیت پوشش گیاهی در سطح. باشدمی

 .دارد MPSIAC  6MPEبسزایی در تعیین نمره رسوبدهی حوضه به روش 

. خوردعامل مهم در بحث پوشش گیاهی وجود دام زیاد از حد در منطقه است که تقریباً در همه جای حوضه دام به چشم می

هایی تر زیاد از حد دام سبب لگد کوبی خاك و نیز در بعضی مناطق حوضه باعث ایجاد میکروتراسخصوصاً در نقاط با شیب زیاد

 .باشدشده که خود گواه آشکار بر توسعه فرسایش در منطقه از طریق وجود دام خصوصاً بز می

  ای با فرسایش و تولید رسوبای با فرسایش و تولید رسوبرابطه وضعیت فرسایش مناطق باالدست و فرسایش کناری رودخانهرابطه وضعیت فرسایش مناطق باالدست و فرسایش کناری رودخانه  --1414--00

گیرد و نقش آنها در تولید رسوب خروجی از در این بخش وضعیت و شدت انواع فرسایشهای موجود در حوضه مورد بررسی قرار می

در این خصوص با بررسی نمرات . یابدمعموالً میزان گسترش فرسایشها از سطحی به خندقی افزایش می. نمایدحوضه بررسی می

های فرسایشی حالت بحرانی داشته و از میزان حد متوسط آن بیشتر تعدادی از تیپ های فرسایشی حوضهدر تیپ SSFفاکتور 

فاکتور  5طبق رنج مجموع اعداد بدست آمده از . بدست آمده است BLMعامل در روش  5این مقایسه با توجه به بررسی . است

 .های فرسایش اظهار نظر نمودتوان از نظر کیفی بر روی تیپمی( 22-0)مطابق جدول 

 S.S.Fوضعیت فرسایش بر حسب جمع نمرات هفت عامل جدول (: 12)جدول 

 جمع نمرات عوامل هفتگانه وضعیت فرسایش عالمت

A 4-24 جزئی 

B 21-04 کم 

C 01-94 متوسط 

D 91-84 زیاد 

E 81-144 خیلی زیاد 

 

Eهای فرسایشی تیپ فرسایشی در تیپ S.S.Fطبق جدول فوق و جداول  ,E7 Eتیپ  Eدر کالس فرسایش  3 ,E6 در کالس  4

Eیعنی متوسط و تیپ فرسایشی  Cدر کالس فرسایشی  E5یعنی زیاد قرار گرفته تیپهای فرسایشی  Dفرسایش  ,E2 در کالس  1

همانگونه که مشخص است بخش اعظم حوضه در . اندقرار گرفته Aدر کالس فرسایشی  E1یعنی کم و تیپ فرسایشی  Bفرسایشی 

هایی که در شرایط بحرانی قرار گرفته اند دارای وضعیت فعال اند و تیپقرار گرفته BLMکالس فرسایش و رسوبدهی زیاد در روش 
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ها های سطحی ـ شیاری و آبراهه ای وجود خندق در این تیپهای بارز آن عالوه بر فرسایشوده که از نشانهاز نظر تولید رسوب ب

 .است که نشان دهنده بر هم خوردن تعادل در شرایط پایدار و باالدست تیپ است

 E2 در تیپ فرسایشی SS.F(: 13)جدول 

 نهائی نمرهحد  ثمره اختصاص یافته توضیحات

 10 12 حرکت خاك

 10 8/14 الشبرگ سطحی

 10 2 سنگفرش

 10 3 پدستال

 10 5 شیار

 11 9 الگوی جریان

 11 2 گالی

 144 8/02 جمع

 

 E3در تیپ فرسایشی  SSFنمره(: 14)جدول 

 حد نهائی نمره ثمره اختصاص یافته توضیحات

 10 14 حرکت خاك

 10 14 سطحیالشبرگ 

 10 1 سنگفرش

 10 5 پدستال

 10 13 شیار

 11 13 الگوی جریان

 11 13 گالی

 144 51 جمع

 E4در تیپ فرسایشی  S.S.Fنمره (: 15)جدول 

 حد نهائی نمره ثمره اختصاص یافته توضیحات

 10 10 حرکت خاك

 10 13 الشبرگ سطحی

 10 2 سنگفرش

 10 0 پدستال

 10 9 شیار

 11 8 الگوی جریان

 11 0 گالی

 144 10 جمع
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 E5در تیپ فرسایشی  S.S.F(: 16)جدول 

 حد نهائی نمره ثمره اختصاص یافته توضیحات

 10 8/13 حرکت خاك

 10 11 الشبرگ سطحی

 10 9 سنگفرش

 10 5 پدستال

 10 11 شیار

 11 9 الگوی جریان

 11 0 گالی

 144 8/90 جمع

 E6در تیپ فرسایشی  S.S.Fنمره (: 17)جدول 

 حد نهائی نمره ثمره اختصاص یافته توضیحات

 10 14 حرکت خاك

 10 11 الشبرگ سطحی

 10 5 سنگفرش

 10 9 پدستال

 10 9 شیار

 11 12 الگوی جریان

 11 1 گالی

 144 94 جمع

 

 E7در تیپ فرسایشی  S.S.Fنمره (: 18)جدول 

 حد نهائی نمره ثمره اختصاص یافته توضیحات

 10 1 حرکت خاك

 10 5 الشبرگ سطحی

 10 9 سنگفرش

 10 0 پدستال

 10 13 شیار

 11 10 الگوی جریان

 11 12 گالی

 144 91 جمع

 

 
 
 
 

 بررسی و محاسبه شاخص های پایداری 
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  جمعیت شناسیجمعیت شناسی

نفروجودداشته است،که 102خانوار وباجمعیتی برابر 18جمعا1391بررسی های بعمل آمده حاکی ازآن است که درحوزه قاپی درسال

توسط کارشناسان آبخیزداری 1351براساس آمار جمع آوری شده درسال .دراین سال جمعیت عشایری شمارش نشده است

نفر 394خانوار، معادل01حدود1351درسال.بوده اند( عشایر وبومی)اکن نفر درمنطقه طرح س088خانوار باجمعیتی برابر91تعداد

بعبارت .نفر ازجمعیت حوزه راساکنین روستائی تشکیل میدادند128خانواربرابر19ازجمعیت حوزه راساکنین عشایر چادرنشین و

عی حوزه بهره گیری ماه ازاراضی مرت8الی5درصدجمعیت حوزه قاپی راعشایر چادرنشین تشکیل میدهندکه بمدت 5/53بهتر

درحال حاضر بغیراز جمعیت عشایرکه بصورت فصلی درحوزه ساکن میشوند،تنها .درصد نیز ساکنان روستاها بوده اند3/29مینمایندو

الزم بذکر است بهره برداران عشایری بصورت . ها ی ایمان بخش امانی وعلی بخش امانی بطور ثابت درحوزه وجود دارند خانواده

یکی از نکات قابل توجه اینکه .راتع بهره برداری مینمایندومیتواند درهرسال تغیراتی درجمعیت بهره بردارداشته باشداجاره ای ازم

مالکان صاحب نسق حوزه آبخیز عمال از منطقه خارج شدهاند وبه اندیمشک مهاجرت کرده اند وبا اجاره مراتع ودیمزارها به عشایر 

 .رده اندوضعیت نامناسبی را درحوزه بوجود آو

ها ی امانی مابقی را  خانوار در حوزه ابخیز  ساکن   بودند  که بغیر  از خانواده04حدود 1390باتوجه به بازدیدهای میدانی در سال 

 .ها ی مورد قرارداد ساکن شده وازمراتع واراضی دیم بهره برداری میکردند عشایر کوچنده تشکیل میدادند که هرکدام در محدوده

  94-75-65جمعیت، خانوار و بعد خانوار در حوزه قاپی در سالهای (: 19)جدول 

 سال
 حوزه قاپی

 بعدخانوار تعدادجمعیت تعدادخانوار

1391 18 102 9/5 

1351 91 088 8 

1390 04 284 5 

 آمارجمع آوری شده : مأخذ        

 

 1394تراکم نسبی و زیستی حوزه قاپی در سال (: 21)جدول 

 جمعیتکل  سال

 تراکم زیستی تراکم نسبی

 مساحت حوزه

 (هکتار ) 
 (نفر درهکتار ) تراکم

 مساحت اراضی زراعی

 (هکتار ) 

 تراکم

 (نفر درهکتار ) 

مساحت اراضی زراعی و 

 مرتعی

 (هکتار ) 

 تراکم

 (نفر درهکتار ) 

1390 284 0991 419/4 155 08/4 0920 49/4 

 نقشه کاربری اراضی: مآخذ

 

 منطقه در کشاورزی توسعه پایداری وضعیت تبیین
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 یعنی پایداری مهم بعد سه قالب در و کشاورزی توسعه پایداری شاخص های بر مبتنی که تحقیق انتخابی چارچوب به توجه با

 اندیمشک شهرستان روستاهای در توسعه کشاورزی پایداری سطح ارزیابی منظور به همچنین و است اجتماعی و اقتصادی محیطی،

 مقادیر برآورد ها، آماره محاسبه مراحل کردن طی با ابتدا نمونه جامعه در ابعاد این تحلیل و بررسی به تحقیق فرضیات آزمون و

 و تحلیل برای را شده گردآوری اطالعات گیری اندازه معیار تعیین و کردن عالمت هم کردن، جهت هم کردن، مقیاس بی گمشده،

مورد  روستای در کشاورزی پایداری سطح ارزیابی و فرضیات آزمون به پایداری بارومتر از استفاده با سپس و کرده آماده سنجش

 شد پرداخته مطالعه

 پایداری ابعاد تفکیک به روستای قاپی پایداری وضعیت (:21)جدول 

  

 رتبه پایداری کل رتبه پایداری طبیعی رتبه پایداری اقتصادی رتبه پایداری اجتماعی نام روستا

 3 56/1 4 67/1 3 57/1 3 46/1 روستای قاپی

 

 

 95/4امتیاز  محیطی با بعد مطالعه مورد روستای در کشاورزی توسعه پایداری ابعاد کلیه بین در آمده دست به نتایج به عنایت با

اجتماعی  بعد نهایت در و بعدی رتبه در15/4سپس بعد اقتصادی با امتیاز  و است داده اختصاص خود به را پایداری امتیاز بیشترین

 .است داده اختصاص خود به را امتیاز کمترین 09/4با امتیاز 

  پایداری بارومتر بوسیله مطالعه مورد منطقه کشاورزی توسعه پایداری زیابیار

 روستای دهد می نشان طبیعی و انسانی دوسیستم هر در پایداری مختلف طبقات در روستا وضعیت در آمده دست به نتایج بررسی

 رفاه دارند و از نظر قرار متوسطی پایداری وضعیت در 12/4با برابر آمده بدست مقدار با انسانی سیستم رفاه لحاظ به مطالعه مورد

 باتوجه اساس این بر . استگرفته   قرار  )بالقوه پایداری(ضعیف  نسبتاً  وضعیت  در 04/4 آمده بدست مقدار با طبیعی اکوسیستم

 .دارد قرار ضعیف وضعیت در منطقه در کشاورزی پایداری گردید مشخص گرفته، انجام های آزمون به

  ::گیریگیری  نتیجهنتیجه

 شرط پیش از یکی عنوان به بشری تاریخ از ای دوره هر در کشاورزی که نمود برداشت اینگونه توان می تحقیق، ادبیات به توجه با

 نیز و نماید می تولید اولیه مواد صنعت بخش برای هم دارد، برعهده را غذایی امنیت و تغذیه منبع هم زیرا .است بوده توسعه های

 های زیان و تبعات است؛ شده انجام کشاورزی زمینه در که هایی پیشرفت وجود با اما .کند می جذب را کار نیروی اعظم بخش

 زمین های شدن کم آن با همراه و جمعیت شدن اضافه مقتضای به که شیمیایی کودهای و ها کش آفت که ناپذیری جبران

 درتحقیق .شود وارد علوم عرصه به کشاورزی پایداری معنای شد سبب شد، گذاشته طبیعی اکوسیسیتم بر گرفت، صورت کشاورزی

 بخش در پایداری این و است برخوردار متوسطی پایداری سطح از کشاورزی بخش در حوضه قاپی گردید مشخص گرفته انجام

 وسیع های مهاجرت لحاظ به اقتصادی و اجتماعی بخش در .است تر قوی نسبتاً محیطی دربخش و تر ضعیف اقتصادی و اجتماعی

 نامناسب وضعیت کشاورزان، آموزش جهت آموزشی منابع کمبود کشاورزی، به جوان کار نیروی توجه عدم کم، درآمد روستائیان،
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 و دولت طرف از بانکی اعتبارات و تسهیالت اندك ارائة هستند، ماهوری تپه یا شیبدار اغلب که کشاورزان اختیار در زمین های

  . است گردیده مشاهده ضعیفی پایداری جمعیت پیری و کشاورزی بیمة صندوق

همچنین با توجه به مطالب فوق الذکر و با عنایت به وضعیت فرسایش خاك در مناطق مختلف ایران از جمله منطقه مورد بررسی 

از  اولویت بیشتری برای انتخاب  (Sedimentyield)برای فرسایش و میزان رسوب دهی  MPEنسبت به   MPSIACروش 

 :دالیل این انتخاب و مزایای آن بشرح زیر می باشد. استبرخوردار 

برای محاسبه مقدار . در این روش بیشترین و مهمترین عوامل موثر در فرسایش خاك و تولید رسوب در محاسبات وارد می گردد-

 .باشدتولیدی نیاز به ضریب خاص هیدرولوژیکی منطقه یا رسوب زایی نمیرسوب 

  این روش نسبت به سایر روش های تجربی از عوامل بیشتری که در فرسایش خاك و رسوب زایی موثر هستند استفاده نموده

 .است

 این روش نسبت به سایر روشها دارای کاربرد عمومی بیشتری است. 

 برای چند حوضه آبخیز بزرگ کشور انطباق  داده شده است که از نظر مقایسه راهنمای خوبی میباشد . 

  ازارزیابی فرسایش خاك و تولید رسوب بر خالف برخی روشها MPE  با کمیت بیان می گردد که این امر مهمترین عامل برای

 .انتخاب این روش میباشد

 ختلف فرسایش، خطوط کلی مبارزه با فرسایش خاك را برای حوضه آبخیز و واحدهای با روشن شدن چگونگی فرسایش و انواع م

 .نمایدهیدرولوژیک تابعه آن مشخص می

  از معایب این روش میتوان به لزوم ارزیابی صحیح هر یک از فاکتورها و اولویت بندی آنها از نظر موثر بودن در تولید رسوب اشاره

ری تجربه علمی و عملی فراوان در زمینه شناخت عوامل مختلف موثر در فرسایش خاك و رسوب کرد که این مهم نیز با به کارگی

 .زایی، قابل اصالح است، یعنی اینکه در صورت به کار بردن امتیاز صحیح هر فاکتور این مشکل نیز بر طرف خواهد شد

   همانگونه که قبالً نیز گفته شد برای استفاده از روشMPSIAC عیت فرسایش و تولید رسوب در هر یک از در برآورد وض

عامل موثر در فرسایش و رسوب زایی همانگونه که قبالً نیز گفته شد برای استفاده از  9واحدهای کاری و نهایتاً واحد هیدرولوژیک، 

مورد در برآورد وضعیت فرسایش و تولید بر حسب شدت و ضعف نقش آنها در فرسایش خاك و تولید رسوب باید  MPSIACروش 

عامل فوق الذکر در هر یک از واحدهای کاری بیانگر شدت  9نتیجه نهائی نمره مربوط به .بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرند

 .فرسایش خاك و میزان رسوبزایی در آن واحد میباشد

تناسب با فاکتور مدل پیشنهادی اولیه جهت هر فاکتور حدود تغییراتی را مشخص کرده است که تا حدودی انتخابی بوده و م-

طبق بررسی های انجام شده نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از تحقیقات سفالیی .رسوبدهی نیاز به قضاوت کارشناسی دارد

 .  در حوضه آبخیز افرینه لرستان همخوانی دارد( 1391)در حوضه آبخیز سلطانیه بافت و امیدواری ( 1391)

وب ساالنه حوضه آبخیز را نشان می دهند که هدف مقایسه رسوب بدست آمده متوسط رس MPSIACو  EPMمدل های تجربی -

از این دو روش تجربی با مقدار رسوب بدست آمده از ایستگاه هیدرومتری است، زیرا که ایستگاه هیدرومتری حوضه آبخیز فاقد تله 

فوق در حوضه نسبت به مق دار  مقدار رسوب هر دو روش تجربی. های رسوب گیر در خروجی حوضه و نقاط مختلف آن است
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نسبی نشان می دهد بنابراین -برتری  MPSIAC و EPMواقعی رسوب مستقیم حوضه ناچیز است هر چند مدل روش های تجربی 

 .نیازی به کالیبره نمودن مدل های فوق نمی باشد

ضریب حساسیت سنگ و خاك به )  Yحساسیت پارامترهای EPMنتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که در مدل -

این پارامترها به مشخصات . ثابت است Hفقط به مقدار تغییرات ورودی بستگی دارد و (ضریب استفاده از زمین) X aو ( فرسایش

 برعکس در مدل. نمی تواند در کارهای مدیریتی کمک نماید EPMحوضه بستگی ندارند، در نتیجه آنالیز حساسیت مدل 
MPSIAC این آنالیز در حوضه مورد مطالعه نشان می دهد . ای حساس بر اساس تغییرات در طبیعت مشخص می شوندپارامتره

بنابراین چنانچه فعالیت های مدیریتی مناسبی در سطح حوضه .حساسترین پارامتر در این مدل است (X a)که کاربری اراضی 

به منظور کاهش فرسایش و رسوب ...( بندهای حفاظتی و )ای صورت می گیرد می تواند تاثیر بیشتری نسبت به فعالیت های سازه

 .در منطقه داشته باشد

  بررسی راهکارهای پیشگیری از تخریب در حوزهبررسی راهکارهای پیشگیری از تخریب در حوزه

باشد، راهکارهای مختلفی در این خصوص  های تخریب در سطح حوزه مختلف و متفاوتمی با توجه به اینکه عوامل و انگیزه

 .شود پیشنهادمی

 آبینگرش بهره برداران نسبت به طرحهای آبخیزداری و نقش آنها در جلوگیری از سیل، فرسایش و کمافزایش دانش و تغییر 

 وارائه تسهیالت الزم ازسوی ارگانهای ذیربط( ییالق وقشالق)تعین وضعیت عشایر کوچرودربهره برداری ازمراتع 

 (ممیزی مرتع)مراتعاعطای پروانه مرتعداری به بهره برداران جهت استفاده بهینه از 

باتوجه به اهمیت حوزه الزم میباشد اداره منابع طبیعی با هماهنگی دیگر ارگانها نسبت به کنترل دام از نظر زمانی وتعدادداشته 

 .باشد

 اعطای سوبسید جهت خرید علوفه،توسعه کشت علوفه درسطح حوزه آبخیز بمنظور کاهش زمان بهره برداری ازمراتع

  اهکاراهکارتهیه برنامه هر رتهیه برنامه هر ر

 .ها یی است تا راهکارهای فوق عملیاتی شود ها  و پروژه به منظور عملیاتی کردن راهکارهای ارائه شده نیاز به اجرای برنامه

 :باشدهای قابل اجرا در سطح حوزه به شرح زیر می مهمترین برنامه

 ی اصولی ازمراتع حوزه آبخیزممیزی دقیق مراتع و محاسبه ظرفیت هر یک از سامانهای عرفی ونظارت بربهره بردار

 های مردمی و مراجع دولتی نظارت بر بهره برداری از مراتع توسط نهادهای محلی و تشکل

 کشت نباتات علوفه ای وافزایش تولید علوفه در سطح حوزه آبخیز

 برای دامداران ( سوبسیددار)تأمین علوفه یارانه ای 

 های آموزشی برای بهره برداران  ارائه برنامه

مخصوصا )ها ی عرفی حوزه آبخیز وآموزش آنها دررابطه بابهره برداری به موقع ازمراتع انتخاب افرادی ازبین بهره برداران ازسامانه

 وافزایش میزان تولیدعلوفه ازاین طریق  44(جلوگیری ازچرای زودرس

سازمان آب )ها   شد و سازمانهای مرتبط با برنامهبا های ارائه شده همگی در جهت ایجاد توسعه پایدار در حوزهمی به طور کلی برنامه

ها  را به  باید به صورت سیستماتیک برنامه...( منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی،امورعشایری، بانک کشاورزی و

 .هم پیوند بدهند و مقدمات توسعه پایدار را در حوزه آبخیز فراهم نمایند

 منابع
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 .998ص  انتشارات دانشگاه تهران،: ، چاپ دوم(فرسایش آبی)جلد اول . ژئومرفولوژی کاربردی. 1350احمدی، م،  -1

تولید روان آب، هدر رفت و  اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیمکاری بر . 1381. جاللیان، ا. حاج عباسی، و6 ع. م6 احمدی ایلخچی -2

 143-111جلد ششم، شماره اول، صفحه . و منابع طبیعی فنون کشاورزی علوم و . کیفیت خاك در منطقه دوراهان چهارمحال بختیاری

رسوب در مخازن سدهای  ارزیابی مدل پسیاك اصالح شده و بررسی ویژگی های رسوب از طریق اندازه گیری. 1380آقا رضی، ح،  -3

 .منابع طبیعی ، مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و (طرح تحقیقاتی)کوچک 

 فصلنامه ،1301-51دوره  طی ایران کشاورزی بخش در تولید عوامل کل وری بهره رشد بررسی ، 1382 م، رنجکش، ا،. ن اکبری، -0

 .00و 03 شماره توسعه، و کشاورزی اقتصاد

 چهارم برنامه در آن انداز چشم و ایران کشاورزی بخش در تولید عوامل کل وری بهره رشد ، 1389 ص، خلیلیان، س، امیرتیموری، -1

 .35ص ، 19 شماره پانزدهم، سال توسعه،

 دوم، سال انسانی، علوم فصلنامه  معدن، و صنعت بخش در عوامل کل وری بهره در مؤثر عوامل تحلیل و گیری اندازه ، 1383 ع، امینی، -9

 .05ص ،8) پیاپی0 (  شماره

 و صنعت های  بخش در تولید عوامل وری بهره روی بر فنی پیشرفت اثرات تطبیقی بررسی ، 1380 ا، مجتهد، ا، .ص علی، بخش -5

 .  11ص ، 19 شماره اقتصادی، نامه پژوهش کشاورزی،

 ملی سمینار سومین  ایران، ملی وری بهره سازمان وری، بهره گیری اندازه برای هایی مدل یا مدل طراحی نحوه ، 1388 ع، بیگلری، -8

 .وری بهره

 ارزش رشد از آن   سهم بررسی و کشاورزی بخش تولید عوامل کل وری بهره رشد گیری اندازه ، 1389 م، مرادی، شاه م، پور، تهامی -9

 .  315ص ،2 شماره ،1 جلد کشاورزی، اقتصاد مجله بخش، افزوده

احمد،پایان نامه کارشناسی  تعیین شاخص و فرسایش زایی باران در استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر.1350. سرخوش، پ -14

 .189ورزی دانشگاه شیراز،صفحه ارشد، دانشکده کشا

بررسی فاکتورهای موثر درفرسایش خاك در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاك وآب کوئین و تعمیم نتایج در تهیه .1398.شاهویی، ص -11

 .249دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،صفحه   پایان نامه کارشناسی ارشد ، .نقشه فرسایش خاك آبخیز سرشاخه مالرد

 .، سالنامه آماری1380الی  1309قه ایآذربایجان شرقی،سازمان آب منط -12

 .گزارش آماری  حوضه معرف لیقوان چای. 1389سازمان آب منطقه ایآذربایجان شرقی، -13

 .،سالنامه های آماری1381الی  1309سازمان هوا شناسی کشور، -10

در حوضه آبخیز نوژیان،استان لرستان،مطالعه فرسایش  EPMو PSIAC ،PSIACبررسی روش های برآورد رسوب.1353. شاه کرمی، ع، ا -11

 .تهران،منابع طبیعی در حوضه آبخیز نوژیان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه 

خاك،کاهش قدرت تولید و طرز   بررسی چهره های مختلف تخریب اراضی و برآورد نقش آنها در تغییر خصوصیات.1351. شاهویی، ص -19

 .012دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران ،صفحه پایان نامه دکتری.ار در حوضه آبخیز گرگان روداستفاده از اراضی شیب د

تحقیق معاونت آبخیزداری و  مقایسه چند روش برآورد فرسایش و رسوب در حوضه اوزن دره،دفتربررسی و .1351. صادقی، س، ح، ر -15

 .امور زیربنایی وزارت جهاد سازندگی

سیمینار ملی بررسی سیاست ها  ه چند روش برآورد رسوب رسوب در حوضه اوزن دره،مجموعه مقاالت مقایس.1352. صادقی، س، ح، ر -18

 .و روش های بهره برداری بهینه از اراضی

راهبردی شناخت عوامل موثر   گزارش طرح تهیه زیر برنامه شناخت عوامل موثر برایجاد و گسترش آبکندها از برنامه. 1389. صوفی، م -19

 مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیز داری . و تولید رسوب  برایجاد فرسایش

مطالعه موردی حوضه )  PSIAC، بررسی نتایج برآورد رسوب با استفاده از مدل اصالح شده 1380.داوری،م ، بهرامی، ح ،قدوسی، ج -24

 .142-88: 95، فصلنامه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی،(آبخیز نوژیان
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 .111ی وکنترل آن،انتشارات دانشگاه تهران،صفحهفرسایش آب.1351.رفاهی، ح -21

فرسایش خاك و توسعه -اراضی  در برآورد میزان فرسایش ،همایش مدیریت GUESTکاربرد مدل فرآیند یابی .1384. روحی پور، ح -22

 .پایدار

دانشگاه کشاورزی . ریزگردها همایش ملی . ، راهکارهای مقابله با پدیده گردو غبار و کاهش خسارت ناشی از آن1394. روحی کالرلو، ت -23

 .رامین

 .230فرسایش آبی وکنترل آن،انتشارات دانشگاه تهران،صفحه.1359. رفاهی، ح -20

البرز جنوبی، مجله علوم   بررسی کارایی مدل پسیاك اصالح شده در برآورد میزان رسوب دهی ناحیه. 1383رزمجو، پ و همکاران،  -21

 .135-109: 1کشاورزی و منابع طبیعی ، سال یازدهم، 

 توسعه و اقتصاد  علمی مجله ایران، کشاورزی بخش در کار نیروی وری بهره بر مؤثر عوامل بررسی . 1385.ف رحمانی، ص، خلیلیان، -29

 .1شماره دوم، و بیست سال کشاورزی،

سومین کنگره علوم مقاالت  مطالعات کیفی و کمی فرسایش خاك در حوضه آبخند شمالی رودخانه کارون،مجموعه . 1351.جاللیان، ا -25

 .خاك ایران دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

کشورو ارائه نتایج موردی در بعضی  فرسایش و رسوب و علل آن در حوضه های آبخیز .1351. جاللیان، ا، محمدی قهاره، ا، کریم زاده، ح -28

ور، دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان،صفحه شهری 9تا 9خاك ایران ، از حوضه های آبخیز ایران،خالصه مقاالت چهارمین کنگره علوم

9-14 . 

، (طرح تحقیقاتی)پاین نامه ها  در مطالعات و  PSIACو MPSIACبررسی استفاده از مدل . 1382. حکیم خانی، ش، فیض نیا، س -29

 .پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری

در ( کمی) EPMوPSIACهای  و روش ( کیفی)ی ژئومورفولوژیبررسی رابطه شدت فرسایش و تولید رسوب با واحد ها.1353. فرجی، م -34

 .دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران حوضه آبخیز بابا احمدی خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 

 .05ایران،شماره مقاومت سنگها در مقابل فرسایش در اقالیم مختلف ایران،مجله منابع طبیعی.1350. فیض نیا، س -31
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