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چکیذٌ:
فشػایؾ خان پذیذُ هخشتی اػت وِ ػثة واّؾ حاكلخیضی خان ٍ تَاى تَلیذی اساهی هیگشدد .اص خولِ سٍؿْای
تشآٍسد تلفات خان هذل تدذیذ ًِش ؿذُ هٔادلِ خْاًی فشػایؾ خان هیتاؿذ وِ ّن دس اساهی وـاٍسصی ٍ ّن دس
ٓشكِّای هٌاتْ ًثیٔی واستشد ٍػیٔی داسد .ایي تحمیك وِ دس هحذٍدُ سٍػتای ٍساصاى تخؾ تلذُ ؿْشػتاى ًَس اًدام
ؿذُ اػت تِ تشآٍسد تلفات خان تا اػتفادُ اص هذل یاد ؿذُ پشداختِ اػت .تذیي هٌَِس هوي تفىیه ٓشكِ هَسد تحمیك
تِ ٍاحذّای واسی هٌاػة تش حؼة ًَل داهٌِّاّ ،ش یه اص َٓاهل دخیل دس هذل یاد ؿذُ ًیض تلَست ًمـِّای سػتشی
تْیِ گشدیذ ٍ ػپغ تا تَخِ تِ ساتٌِ هٔادلِ ٍ تا هشب الیِّاً ،مـِ ًْایی فشػایؾ ٍیظُ تش حؼة تي دس ّىتاس دس ػال
تشآٍسد گشدیذً .تایح حاكلِ پغ اص والػِ تٌذی ًمـِ سػتشی دس ٍاحذّای واسی ًـاى داد وِ هتَػي فشػایؾ ٍیظُ دس
ول ٓشكِ هَسد تحمیك اص 0/1تي دس ّىتاس دس ػال تا  6/9تي دس ّىتاس دس ػال دس هتغییش اػتّ .وچٌیي تشسػی ًمـِ
سػتشی فشػایؾ تیاًگش آًؼت وِ همادیش فشػایؾ دس خيالشعّا وِ دس حمیمت ؿشٍّ آتذٍی ػٌحی هیتاؿذ حذالل ٍ دس
خيالمٔشّا ًیض حذاوثش هیتاؿذ.
ياصٌ َای کلیذی :تلفات خان ،فشػایؾ ٍیظُ ،هٔادلِ خْاًی فشػایؾ خانٍ ،ساصاى
الف.مقذمٍ
فشػایؾ آتی خان اص خولِ هٔوالت هْن وـَسّا تِ حؼاب هیآیذ وِ تِ اؿىال هختلفی اتفاق هیافتذ ٍ اص آى هیتَاى تِ
ٌَٓاى یىی اص هْوتشیي هَاًْ دػتیاتی تِ تَػِٔ پایذاس وـاٍسصی ٍ هٌاتْ ًثیٔی ًام تشد ٍ .پیاهذ اكلی آى واّؾ
حاكلخیضی خان هیتاؿذ وِ هیتَاًذ َٓالة دیگشی سا ًیض دس پی داؿتِ تاؿذ .تِ سٍؽّای هختلف هیتَاى تِ تشآٍسد
تلفات خان الذام ًوَد وِ هٔوَلتشیي آًْا اػتفادُ اص سٍؽّای تدشتی اػت وِ خْت ػٌَح ٍػیْ ًِیش حَصُّای آتخیض
واستشدی گؼتشدُای داسد ٍ ّش ػالِ تَػي هحمیمي هختلف هذلْای صیادی اسائِ ٍ تَػِٔ هییاتذ .ایي سٍؽّا ٓوذتاً تش
هثٌای َٓاهل لذست فشػایٌذگی تاساى ،فشػایؾ پزیشی خان ،ؿیة ٍ ًَل داهٌِ ٍ پَؿؾ گیاّی هیتاؿذ.
1

www.SID.ir

Archive of SID

هٔادلِ خْاًی تلفات خان ( 1)USLEاص خولِ هذلّایی هیتاؿذ وِ دس هَهَّ پیؾ تیٌی فشػایؾ ٍ فٌاٍسی تشًاهِسیضی
حفاُت خان دس اوثش وـَسّای خْاى واستشد ٍػیٔی داؿتِ اػت .اٍلیي ًؼخِ ایي هذل ،تَػي ٍیـوایش ٍ اػویت دس
ػال  1978هیالدی اسائِ گشدیذ ،وِ پغ اص حذٍد  30ػال هٌالِٔ دس هَسد فشػایؾ آتی دس  46ایؼتگاُ تحمیماتی دس 26
ایالت هختلف آهشیىا تا ؿشایي هختلف خغشافیایی ٍ آب ٍ َّایی ٍ تا دس ًِش گشفتي ًتایح تشسػی ّای دیگشاى تِ دػت آهذُ
اػت .وِ تِ هٔادلِ خْاًی فشػایؾ خان هٔشٍف اػت .فشهَل اٍلیِ ایي هذل خْت تخویي فشػایؾ خان دس ساػتای
تشًاهِ سیضی وـاٍسصی توٌَِس حفَ هٌاتْ آب ٍ خان تا آوال هذیشیت صسآی ٍ ٓولیاتی وٌتشل فشػایؾ تا هلحٍَ داؿتي
َٓاهل ؿـگاًِ هؤثش (ٓاهل تاسًذگیٓ ،اهل فشػایؾ پزیشی خانٓ ،اهل دسخِ ؿیةٓ ،اهل ًَل ؿیةٓ ،اهل پَؿؾ
گیاّی ٍ ٓاهل حفاُت خان) دس فشػایؾ آتی تلَست ساتٌِای وِ تا هشب ّش یه اص َٓاهل تذػت هیآیذ اسائِ گشدیذ .اص
اتتذای دِّ  USLE 1990هَسد تدذیذ ًِش لشاس گشفتِ ٍ اًالٓات آى تِ سٍص گشدیذُ ٍ ،تِ كَست سایاًِای دس آهذُ ٍ ػثة
اسایِ هذل تشآٍسد فشػایؾ تحت ًام  2RUSLEگشدیذُاػت وِ ّن دس اساهی وـاٍسصی ٍ ّن دس اساهی هٌاتْ ًثیٔی
(خٌگلی ،هشتٔی) لاتلیت اػتفادُ داسد وِ تِ آى هذل ٍاتؼتِ تِ ًَّ واستشی گَیٌذ ٍ تلَست سخذاد هٌفشد ًیض هیتاؿذ وِ
هیتَاًذ همذاس فشػایؾ سا تشای ّش سخذاد حؼاب وٌذ.
هذل  RUSLEؿؾ فاوتَس هـاتِ  USLEداؿتِ اها اكالحات هختلفی دس تٔییي فاوتَسّای آى كَست گشفتِ اػت.
هضیت هْن  ،RUSLEلاتلیت أًٌاف تیــتش آى اػـت وـِ هـذلؼـاصی دس ػـاهاًِّـای هختلف سا همذٍس هیؼاصد.
اكالحات ایداد ؿذُ دس تٔییي ٓاهل فشػایٌذگی تاساى ،ؿاهل یه هشیة اكالحی تشای تیاى اثش هشتات تاساى تش سٍی آب
تدوْ یافتِ ػٌحی دس هٌاًك هؼٌح تا ؿیة ّوَاس دس ًَاحی تا سگثاسّای ؿذیذ ٍ ًَالًی هیتاؿذّ ٍ .وچٌیي یـه
سٍؽ تـشای هحاػـثِ ٓاهـل فشػـایٌذگی تاساى هٔادل تِ هٌَِس ًـاى دادى اثش تشویثی رٍب تشف دس خانّای یخ صدُ ٍ
تحت پَؿؾ تشف ،تشای اػتفادُ دس تٔوی هٌـاًك اػـت .دس ٓاهل فشػایؾپزیشی خانّ ،واًٌذ ًؼخِ اٍلیِ تش هثٌای پٌح
خلَكیات فیضیىی خان ؿاهل ؿي ،ػیلت ٍ ؿي خیلی سیض ،هادُ آلی ،ػاختواى ٍ ًفَرپزیشی هیتاؿذ اها اكـالح ایداد
ؿذُ ؿاهل ایداد یه سٍؽ تشای هٌَِس ًوَدى تغییشات فللی هاًٌذ یخ صدى ٍ رٍب آى ،سًَتت خان ٍ تثثیت خان
تٌِین ٍ تٔذیل یافتِ اػت .تغییش ایداد ؿذُ دس ٓاهل ًَل ٍ دسخِ ؿیة ،ؿاهل ایداد هٔـادالت خذیـذ تشای هحاػثِ ًَل
ٍ دسخِ ؿیة ،دس ؿیثْای وَتاُ تِ خلَف دس فشػایؾ تیيؿـیاسی ٍ اهىاى تخویي ؿیة دس ؿیثْای هشوة اػت .هذل
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ّ RUSLEوچٌیي سٍؽ خذیذی سا تشای هحاػثِ ٓاهل پَؿؾ گیاّی هٔشفی ًوَدُ ٍ ّوچٌیي همادیش خذیذی سا تشای
ٓولیات حفاُتی اًدام ؿذُ دس اساهی صسآی ٍ هشتٔی هٔشفی هیٌوایذ وِ دس كَست فمذاى اًالٓات هٌٌمِای اص خذاٍل
اػتاًذاسد هشتثي اػتخشاج هیگشدد.
ایي تحمیك وِ دس هٌٌمِ حلله ٍساصاى تخؾ تلذُ ؿْشػتاى ًَس اًدام ؿذُ اػت تِ تشآٍسد تلفات خان تا اػتفادُ اص هذل
استماء یافتِ هٔادلِ خْاًی تلفات خان پشداختِ اػت.
ب -مًاد ي ريشُا
 -1مًقعیت خغزافیایی محل مًرد تحقیق
ٓشكِ هَسد تحمیك تا ٍػٔتی هٔادل ّ 99/6ىتاس دس استفآات سٍػتای ٍساصاى تخؾ تلذُ ؿْشػتاى ًَس دس هٌٌمِ هَػَم تِ
حلله ٍالْ گشدیذُ اػت وِ تِ لحاٍ تمؼیوات ػیاػی دس لؼوت غشب اػتاى هاصًذساى ٍ ،دس فاكلِ حذٍد  75ویلَهتشی
خٌَب ؿْشػتاى ًَس ٍ تخؾ تلذُ هیتاؿذ .ایي هحذٍدُ اص ًِش هَلٔیت خغشافیایی دس ًَل خغشافیایی  51 28 23/7تا
 51 38 15/7ؿشلی ٍ ٓشم خغشافیایی  36 15 3/9تا  36 22 12/7ؿوالی ٍالْ گشدیذُ اػت ٍ اص هٔذٍد آتادی-
ّای هٌٌمِ هیتَاى تِ سٍػتاّای ٍساصاى ٍ ؿاُ ًاخش اؿاسُ ًوَد وِ هٌٌمِ هَسد تحمیك تخـی اص استفآات سٍػتاّای یاد
ؿذُ هیتاؿذ .ؿىل ؿواسُ ً 1مـِ هَلٔیت ٓشكِ هَسد تحمیك دس وـَس ٍ اػتاى هاصًذساى سا ًـاى هیذّذ.
تِ لحاٍ استفآی ووتشیي استفاّ هٌٌمِ  2140هتش اص ػٌح دسیا ٍ هشتفْتشیي ًمٌِ آى  2340هتش ٍالْ دس استفآات خٌَتی
هٌٌمِ هیتاؿذّ .وچٌیي تشسػی ػاتمِ ٓولیات اخشایی دس هٌٌمِ ًـاى هیذّذ وِ ول ٓشكِ هَسد تحمیك ًی ػالْای
 1385الی  1386تحت ٓولیات ًْالىاسی تا گًَِ ّای واج ػیاٍُ ،ى ٍ ؿیشداس لشاسگشفتِ اػت ٍ دس ًَل ػالْای پغ اص
اخشاء ًیض هحلَس ٍ تحت لشق واهل لشاس داؿتِ اػت
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ؿىل ؿواسُ ً .1مـِ هَلٔیت ٓشكِ هَسد تحمیك دس وـَس ٍ اػتاى هاصًذساى

 -2تفکیک ياحذ َای کاری
دس ساػتا ی تىاس گیشی ایي هذل هشٍست داسد لثل اص ّش الذاهی ول هٌٌمِ هَسد تحمیك تا تَخـِ تـِ ًیـاصّـای هـذل یٌٔـی
هلحٍَ داؿتي ًَل داهٌِّاٍ ،احذ ّای واسی تفىیه گشدد .دس ایي خلَف ػٔی ؿذُ اػت اص ًمـِ خْت خغشافیایی وـِ
تِ ًَٓی هثیي تفىیه داهٌِّا هیتاؿذ اػتفادُ گشدد .چشا وِ تا تفىیه ؿذى داهٌِّا تِ ٌَٓاى ٍاحذ واسی ًـَل داهٌـِّـا
ًیض هـخق هیگشددًَ .ل داهٌِ ّا ًیض ًمؾ اكلی دس تشٍص آػتاًِ سٍاًاب ٍ هتٔالة آى افضایؾ فشػـایؾ پـزیشی سا خَاّـذ
داؿت .اص ػَی دیگش تٔییي ٓاهل فشػایؾپزیشی خان ( )Kهٌَى تِ تشداؿت ًوًَِ پشٍفیل ػٌحی خان داخل ّش یـه اص
ٍاحذّایواسی هیتاؿذ تا هتٌاػة تا آى تتَاى ٓاهل هشتًَِ سا تٔییي ًوَد ٍ تِ ػٌح تٔوین داد.
 -3تٍکار گیزی مذل
فشهَل اٍلیِ ایي هذل خْت تخویي فشػایؾ آتی خان تا هشب َٓاهل ؿـگاًِ هؤثش دس فشػایؾ آتی ًِیش ٓاهل تاسًذگی
(ٓ ، )Rاهل فشػایؾ پزیشی خان (ٓ ،)Kاهل دسخِ ؿیة (ٓ ،)Lاهل ًَل ؿیة (ٓ ،)Sاهل پَؿؾ گیاّی (ٓ ٍ )Cاهل
حفاُت خان ( )Pهی تاؿذ وِ ّش یه اص َٓاهل یاد ؿذُ سا تا یه ٓذد هـخق هیوٌٌذ .وِ دس آى َٓاهل P ٍ C ،S ،L
تذٍى تٔذ اػت ٍ هیضاى فشػایؾ اص حاكل هشب ایي آذاد تذػت هیآیذ وِ تِ كَست ووی اػت ٍ دس ػیؼتن هتشیه تش
حؼة تي دس ّىتاس دس ػال هیتاؿذ .دس ایي تحمیك َٓ اهل تـشح ریل تلَست الیِ ّای سلَهی سػتشی دس هحیي ًشم
افضاسی  Arc GISتشآٍسد گشدیذ.
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.3-1عامل تاروذگی :دس ایي تحمیك تا تَخِ تِ ایٌىِ دس ًِش اػت همذاس هتَػي فشػایؾ تشآٍسد گشدد اص ًؼثت همذاس
هدوَّ هشتٔات هتَػي تاسًذگی هاّاًِ تِ همذاس هتَػي تاسًذگی ػاالًِ تا تَاى یه اػتفادُ ؿذُ اػت .وِ تِ ساتٌِ فَسًیِ
اكالح ؿذُ هـَْس اػت.
.3-2عامل فزسایش پذیزی خاک :تا تَخِ تِ ٍاحذ ّای واسی تفىیه ؿذُ ،دس پشٍفیل ػٌحی خان ّش ٍاحذ واسی
هثادست تِ ًوًَِ تشداسی خان گشدیذ ٍ پغ اص تشآٍسد پٌح خلَكیات فیضیىی خان ؿاهل ؿي ،ػیلت ٍ ؿي خیلی سیض،
هادُ آلی ،ػاختواى ٍ ًفَرپزیشی دس آصهایـگاُ همذاس ایي ٓاهل تلَست یىپاسچِ تشای ّش ٍاحذ واسی تا اػتفادُ اص ًوَگشاف
اٍلیِ ایي هذل تشآٍسد گشدیذ .ػپغ ًمـِ سػتشی آى دس هحیي ًشم افضاسی Arc GISتْیِ گشدیذ.
.3-3عاملَای طًل ي دامىٍ شیة :تشای هحاػثِ ایي َٓاهل تا اػتفادُ اص ساتٌِّای خذیذ اسائِ ؿذُ دس هحیي ًشم
افضاسی ً Arc GISمـِ ّای سػتشی تْیِ گشدیذ.
.3-4عاملَای پًشش گیاَی ي حفاظت خاک :دس ایي خلَف دسكذ پَؿؾ ػٌحی تا اػتفادُ اص ؿثىِ آهاس تشداسی تا
فَاكل  ٍ 150*150تِ سٍؽ ًوًَِ تشداسی ػیؼتواتیه تلادفی(هٌِن تلادفی) ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ تشاًؼىت خٌی دس
ًثیٔت تشداؿت گشدیذ ٍ .تا تَخِ تِ فَاكل دسختاى ،دسختچِ ّا ،تَتِّا ،گیاّاى ٓلفی ،ػٌح خان لخت ،تمایای گیاّی ٍ
ػٌگ ٍ ػٌگشیضُ ػٌح پَؿؾ ٍ گؼتشؽ پَؿـی ّش وذام یه اص واستشیّا هَسد ًِش اًذاصُگیشی گشدیذ .ػپغ تا تَخِ
تِ اًالٓات كحشایی تشداؿت ؿذُ دس ّش ٍاحذ واسی ٍ خذاٍل اػتاًذاسد اسائِ ؿذُ هذل همادیش ٓاهلّای یاد ؿذُ تشآٍسد
گشدیذ ٍ دس هحیي ًشم افضاسی  Arc GISاهتیاصتٌذی ٓاهلّای پَؿؾ گیاّی ٍ حفاُتی تلَست سػتشی تْیِ گشدیذ.
تِ هٌَِس تشآٍسد فشػایؾ تِ سٍؽ  RUSLEاص حاكلوشب ایي ؿؾ الیِ تشای ّش پیىؼل فشػایؾ ٍیظُ تـشآٍسد ٍ پـغ اص
والعتٌذی پیىؼلْا تا تَخِ تِ داهٌِ آذاد ًمـِ ًْایی تا ٌَٓاى ًمـِ فشػایؾ ٍیظُ (تي دسّىتاس دس ػال) تْیِ گشدیذ.
ج -وتایح ي تحث
ّواًٌَسیىِ دس هَاد ٍ سٍؿْا اؿاسُ ؿذُ اػت اتتذا هٌٌمِ هَسد تحمیك تِ ٍاحذ ّای واسی تفىیه گشدیذ .وِ ؿىل ؿواسُ
ً 2مـِ ٍاحذ ّای واسی هٌٌمِ هَسد تحمیك سا ًـاى هیدّذ ٍ .دس خذٍل ؿواسُ  1هـخلات ّش یه اص ٍاحذ ّای واسی
دسج گشدیذُ اػتَٓ .اهل ؿؾگاًِ هَثش دس ایي سٍؽ ًِیش تاسًذگیٓ ،اهل فشػایؾ پزیشی خان ،دسخِ ٍ ًَل ؿیة،
پَؿؾ گیاّی ٍ حفاُت خان تلَست ًمـِّای سػتشی خْت ّش ٓاهل تٌَس خذاگاًِ اسائِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ًتیدِ
ًْایی وِ تا هشب ؿؾ الیِ روش ؿذُ تذػت آهذُ اػت تلَست ًمـِّای سػتشی ٍ ٍوتَسی اسائِ ؿذُ اػت .ؿىل ؿواسُ
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ً 3مـِ الیِ ّای سػتشی دخیل دس سٍؽ یاد ؿذُ سا ًـاى هیدّذ ٍ ؿىل ؿواسُ ً 4مـِّای سػتشی ٍ ٍوتَسی فشػایؾ
ٍیظُ تذػت آهذُ سا ًـاى هیدّذ ٍ .دس خذٍل ؿواسُ  2همادیش فشػایؾ ٍیظُ تش حؼة تي دس ّىتاس تتفىیه ّش یه اص
ٍاحذ ّای واسی تلَست یىپاسچِ آٍسدُ ؿذُ اػت.

ؿىل ؿواسُ ً .2مـِ ٍاحذ ّای واسی هٌٌمِ هَسد تحمیك
خذٍل ؿواسُ  .1هـخلات ٍاحذ ّای واسی هٌٌمِ هَسد تحمیك
جذول مشخصات واحذ های کاری منطقه ورازان
مساحت
واحذ کاری

جمع

محیط (متر)

طًل بزرگتریه دامىٍ

شیب دامىٍ (درصد)

لیتًلًژی مىطقٍ

254

20-40

آَک تًدٌ ای ،ي ديلًمیت -کًارتز ،سىگ آَک ي آتشفشاوی

20-30

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا
شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا-آَک تًدٌ ای ،ي ديلًمیت

در جُت شیب (متر)

هکتار

درصذ

V1

3.9065

3.9%

830.3

V2

4.6541

4.7%

1279.3

148

V3

5.9897

6.0%

1045.5

355

12-30

V4

8.4650

8.5%

1408.5

345

8-30

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا

V5

6.1334

6.1%

1269.7

485

12-30

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا

V6

4.5441

4.6%

902.2

298

12-30

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا

V7

7.9663

8.0%

1224.0

395

2-30

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا

V8

2.5992

2.6%

704.4

222

2-8

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا

V9

21.6240

21.7%

3885.2

335

2-30

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا-آَک تًدٌ ای ،ي ديلًمیت

V10

0.8845

0.9%

377.7

105

0-2

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا

V11

3.8253

3.8%

999.3

98

2-40

شیل خاکستری ،سیلت استًن ،ماسٍ سىگ ي کىگلًمرا -آَک تًدٌ ای ،ي ديلًمیت

V12

8.1991

8.2%

1449.1

239

5-60

آَک تًدٌ ای ،ي ديلًمیت

V13

5.7255

5.7%

1123.8

160

2-40

آَک تًدٌ ای ،ي ديلًمیت

V14

15.3512

15.4%

1706.0

530

12-40

کًارتز ،سىگ آَک ي آتشفشاوی

99.8680

100%

18205.1570
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ؿىل ؿواسُ ً . 3مـِ ّای سػتشی ٓاهلْای تاسًذگی ،فشػایؾ پزیشی خانًَ ،ل ٍ دسخِ ؿیة ،پَؿؾ گیاّی ٍ ٓاهل حفاُت خان
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ؿىل ؿواسُ ً .4مـِ سػتشی ٍوتَسی فشػایؾ ٍیظُ هٌٌمِ هَسد تحمیك
خذٍل ؿواسُ  .1همادیش فشػایؾ ٍیظُ تش حؼة تي دس ّىتاس تتفىیه ّش یه اص ٍاحذ ّای واسی
ياحذ

مقادیز فزسایش يیضٌ (ته در َکتار در سال)

کاری

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
متًسط

مقادیز حذاقل

مقادیز حذاکثز

مقادیز متًسط

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22.1
264.2
293.1
349.7
125.4
47
86.5
3.6
24.8
0.3
228.7
139.9
115.8
104.8
129

5.8
6.1
6
4.6
4
3.3
3.1
1
1.6
0.1
5
6.9
6.7
5.8
4.3

د -وتیدٍ گیزی
تشسػی ًمـِ سػتشی فشػایؾ هثیي آًؼت وِ همادیش فشػایؾ دس خيالشعّا وِ دس حمیمت ؿشٍّ آتذٍی ػٌحی هیتاؿذ
حذالل ٍ دس خيالمٔشّا ًیض حذاوثش هیتاؿذ .همادیش پیىؼلی حذالل فشػایؾ دس ٍاحذّـای وـاسی كـفش ٍ حـذاوثش آى وـِ
هحذٍد تِ خيالمٔشّا هیتاؿذ دس تشخی اص پیىؼل ّا تِ تیؾ اص  300تي دس ّىتاس دس ػال ًیض هیسػذ تذیْی اػت وـِ دس
8
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چٌیي حالتی ا یي پذیذُ واهالً هَهٔی تَدُ ٍ دس ٍاحذ ػٌح (ّىتاس) واّؾ چـوگیشی خَاّذ داؿـتّ .وچٌـیي هتَػـي
فشػایؾ ٍیظُ دس ٍاحذّایواسی ول ٓشكِ هَسد تحمیك اص  0.1تي دس ّىتاس دس ػال دس ٍاحذ وـاسی  V10تـا  6.9تـي دس
ّىتاس دس ػال دس ٍاحذ واسی  V12هتغییش اػتً .مـِ سػتشی فشػایؾ ٍیظُ تذػت آهـذُ تیـاًگش ایـي هَهـَّ اػـت وـِ
فشػایؾ واهالً تحت تاثیش ؿیة هٌٌمِ تَدُ ٍ اص آى هتاتٔت هیًوایذ ایي هَهَّ ًیض تؼیاس تا اّویت اػت وـِ هثـیي ٍالـْ
تیٌی هذل هیتاؿذ چشا وِ دس ؿیةّای ون ٍ یا خياالسعّا ٓلیشغن هٔف پَؿؾ گیـاّی ٍ یـا حؼاػـیت ػـاصًذ صهـیي-
ؿٌاػی همادیش فشػایؾ حذالل ٍ دس ًماى پش ؿیة ٍ یا تا افضایؾ ًَل داهٌِّا ًیض همـادیش فشػـایؾ افـضایؾ هـییاتـذ .اص
ػَی دیگش ًَّ پَؿؾ ٍ هیضاى ستایؾ تاسًذگی گًَِّا تا تَخِ تِ همادیش تٔییي ؿذُ دس خذاٍل اػتاًذاسد ًیض هَثش هیتاؿـذ.
دس ایي ساػتا پیـٌْاد هیگشدد وِ وِ هذل فَق تا اػتفادُ اص پالت ّای فشػایـی تشای هٌاًك هختلـف تىـاس گشفتـِ ؿـَد ٍ
واسایی آى هَسد لواٍت لشاس گیشد.
ٌ -مىاتع
احوذی ،ح .1374 .طئَهَسفَلَطی واسیشدی .1 ،اًتـاسات داًـگاُ تْشاى 614 ،كفحِ.
احوذی ،ح.؛ فینًیا ،ع .1378 .ػاصًذّای دٍسُ وَاتشًش(هثاًی ًِشی ٍ واستشدی آى دس هٌاتْ ًثیٔی)  ،تْشاى ،اًتـاسات داًـگاُ
تْشاى 557 ،كفحِ.
سفاّی ،ح .1375 .فشػایؾ آتی ٍ وٌتشل آى  -اًتـاسات داًـگاُ تْشاى 551 ،كفحِ.
ًشح هٌلٔاتی ػٌتض ٍتلفیك حَصُ آتخیض كالحاى ؿْشػتاى ًَؿْش اداسُ هٌالٔات ٍ ًشاحی آتخیضداسی اداسُ وـل هٌـاتْ ًثیٔـی
اػتاى هاصًذساى-ػاسی.
Anonymus (1974) - Dez watershed resource management plan, Iran- 241 pages.
Bayramin, I. (2003) - Soil erosion risk assessment with ICONA model; case study: Beypazari area. Turk
journal agric- Number 27- Pages 105-116.
Burrough, P.A. (1996)-Principles of Geographic Information Systems for land resources
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