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 ذهيچک

 

اص  يشيپزؾيفشػاتاؿذ. يه يشيپزؾيا فشػايخان  يرات يظگيخان، ٍ يؾ آتيداد فشػايٍ هؤثش دس ا ياص ػَاهل اكل يىي

1ؾ ٍ سػَب اص خولِ يفشػا يّاهذل يل دس تشخيدخ يذيػَاهل ول
USLE ،2

RUSLE ،MUSLE
غ ياص تَص يٍ تاتؼ 3

خان دس  يشيپزؾيشات ػاهل فشػاييتغ يتشسػ ك تايي تطميدس ااػت.  يشي، ػاختواى ٍ ًفَرپزياًذاصُ رسات، هادُ آل

ػٌگفشؽ تا  يؼيي ضوَس پَؿؾ ًثيخان دس ؿشا يشيپزؾيتش آى اػت تا فشػا ي، ػؼضديدؿت هختلف  يػشّادؿت

خان، اص  يىيضيتش خَاف ف يشيشات هتٌَع ٍ هتغيؼِ ؿَد. ػٌگفشؽ تأثيخان هما يختگيٍ تْن س يي دػتخَسدگيؿشا

ًمٌِ دس  40اص  ييكطشا يّاتشداؿت يًخان  يشيپزؾيي هٌظَس، ؿاخق فشػايتذؾ داسد.يخولِ سٍاًاب ٍ فشػا

وشظ خان ٍ يً يشي. ًفَرپزذي( تشآٍسد گشد1987ت )يش ٍ اػويـوايذُ تا سٍؽ ٍياپاًذاط ٍ پَؿػش لخت، دؿت يّاسخؼاسُ

، يخان، دسكذ هَاد آل يتٌذغ داًِيض تَصيـگاُ ًيؿذ. دس آصها يشيگدس كطشا اًذاصُ ياتاًيدسكذ پَؿؾ ػٌگفشؽ ت

 يض ٍ ّوثؼتگيسيليلت ٍ ؿي خيتا ػشا يشيپزؾيهثثت فشػا ي، ّوثؼتگيآهاس يضّايذ. آًاليي گشدييػاختواى خان تؼ

ؽ دس ػٌص خان ػٌگفش يؼيح ًـاى داد وِ دس ضالت ًثيًـاى داد. ًتا يهَاد آل ٍ يشيي ػاهل سا تا ؿي، ًفَرپزيا يهٌف

خان  يشيپزؾيتشد. لزا، فشػايي هيتا اختالى خان اثش ػٌگفشؽ سا اص ت يش واستشييٍ تغوٌذ يفا هيخَد سا ا يًمؾ ضفاظت

دس هٌاًك  يػٌط گش ػٌگفشؽيتِ ػثاست ددّذ. يؾ ًـاى هيتشاتش افضا 10خَسدُ ٍ اختالى تا ضذٍد دس ضالت دػت

 وٌذ. يفا هيدس هٌاًك هشًَب سا ا ياّيخـه ًمؾ پَؿؾ گ

 .يشيپزؾي، فشػايؾ آتي، فشػاياتاًي، ػٌگفشؽ تيطئَهَسفَلَط يّاسخؼاسُ آًاليضّاي آهاسي، :يذيکلهاي  واشه

 

 هقذهه -الف

خان  يرات يظگيؾ خان ٍيداد فشػايٍ هؤثش دس ا ياص ػَاهل اكل يىيّش وـَس اػت.  يؼيي هٌاتغ ًثياص هْوتش يىيخان 

 يّ ا اىي  اص ص ياكَل يك ساّىاسّايتَاى اص ًشيي ػاهل تْتش هيا ياتيوِ تا ؿٌاخت ٍ اسص يتاؿذ. تٌَسيه يشيپزؾيا فشػاي

-ن )اً ذاصُ يتِ ك َست هؼ تم   يهختلف يّاذ.تاوٌَى سٍؽيآى سا تِ ضذالل هوىي سػاًا يوشد ٍ  يشيؾ خلَگيهختلف فشػا

                                           
1 - Universal Soil Loss Equation 

2 - Revised USLE 

3- Modified USLE 
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 ين ػل  يهؼتم يّااػت. سٍؽؿذُ  يخان هؼشف يشيپزؾيي ػاهل فشػاييتؼ ين )اػتفادُ اص هذل( تشايش هؼتميا غي( يشيگ

 يـ تش يّا ّش سٍص تَػ ؼِ ت هذل ىي اػتفادُ اصيتاؿذ، لياد هَسد تَخِ ًويص يالتلاد يّاسغن دلت هٌاػة، تِ ػثة خٌثِ

اتذاع ٍ اسائِ ؿ ذُ   يهختلف يّاّا ٍ هؼادلِسٍؽ يؾ آتيضاى فشػايتشآٍسد ه ي. تشا(1384. يٍ تْشاه يٍالؼ يلشتاً) وٌذيذا هيپ

اص  يى  يتشخ َسداس اػ ت. دس ٍال غ     يت خاك  ي  ( اص اّوUSLEتلفات خان ) يتشآٍسد تلفات خان، هؼادلِ خْاً ياػت. تشا

 ؿ  َدياػ  تفادُ ه   يؾ آت  يفشػ  اي ػَاه  ل ه  ؤثش ت  ش ي ي ٍ تؼ يٌ  يتؾيپ   ياػ  ت و  ِ ت  ِ ً  َس گؼ  تشدُ ت  شا ييّ ا سٍؽ

(Wischmeier&Smith ،1978)ي ساتٌِ ػثة ؿذُ اػت ت ا  يهَخَد دس ا يشّاياص هتغ ياسيتؼ ي. ػادگUSLE    ت ِ ػٌ َاى

 يشيپ ز ؾيتِ خل َف ؿ اخق فشػ ا    يؾ آتيٌِ فشػايدس صهشؽ تاؿذ. يي سٍؽ تشآٍسد ّذسسفت خان هَسد پزيتشگؼتشدُ

 ي( ت شا 1998) .Loch et alؿ َد.  يّ ا اؿ اسُ ه    اص آى يٌدا تِ تشخ  يكَست گشفتِ اػت وِ دس ا يامات گؼتشدُيخان تطم

هتش( ٍ ؿي تضسگت ش  يليه 25/0ذاس )وَزىتش اص يًاپا يّاٍ دسكذ خاوذاًِ Kي يت ييتاال ي، ّوثؼتگياهٌاًك ضاسُ يّاخان

خ ان سا و اّؾ    يشيپزؾيوِ سع هؼوَالً فشػا ًذ( ًـاى داد2000)Charman Murphy &تذػت آٍسدًذ. هتشيليه 1/0اص 

-داسد.ت ش اػ اع گ ضاسؽ    يشيپ ز ؾيخان ٍ و اّؾ فشػ ا   يذّايهؤثش دس تِ ّن آهذى ولَئ ين ًمـيَى ولؼيدّذ. واتيه

 يشيپ ز ؾيّؼتٌذ وِ تش ػاهل فشػ ا اس هْن خان يتؼ يظگيػاختواى خان دٍ ٍ يذاسيٍ پا يشي( ًفَرپز2002) Guptaيّا

(Kاثش ه )اًدام ؿذُ تَػي يّاؾيگزاسًذ.آصهايSantos et al.(2003  ًـاى داد و ِ خ ان ) اص  يـ تش يدسك ذ ت  يداسا يّ ا

ذ ي  تَل يـتش، سٍاً اب ووت ش  يل داؿتي ػشػت ًفَر آب تيدٌّذ ٍ تِ دليرسات ؿي، اثش هشتِ لٌشات تاساى سا تْتش واّؾ ه

 ياسي  ض زغاخَس دس اػتاى زْاسهطال ٍ تختي( دس ضَصُ آتخ2003)يٍ هطوذ يگشفتِ تَػي لاػو اًدام يّايتشسػ.وٌٌذيه

 Zhang. ؿَديـتش هيلت تيؾ دسكذ ػيخان ووتش ٍ تا افضا يشيپزؾي، فشػايآلؾ دسكذ سع ٍ هادُ يًـاى داد وِ تا افضا

et al.(2004)خ ان دس   يشيپ ز ؾيي همذاس سع ٍ ػاهل فشػ ا يًـاى دادًذ وِ تUSLE ٍخ َد   يداس هٌف  يهؼٌ   يّوثؼ تگ

ل شاس گشف ت.    يخان ه َسد تشسػ    يىيضيف يّايظگيتش ٍ ي( اثش وشتي آل2004) .Ourendlick et alتَػي  يداسد.دس پظٍّـ

-ؾياُ داسد ٍ فشػ ا ي  ت آب لات ل اػ تفادُ گ  يهثثت تش تخلخل خان ٍ ظشف يخان اثش يح ًـاى داد وِ همذاس وشتي آليًتا

اػ تاى وشدػ تاى    يخان سا دس ضَصُ تلَاسز ا  يشيپزؾيض فشػاي( 2005ً)ي ٍ لذٍػ يدّذ.لادسيخان سا واّؾ ه يشيپز

ؾ ًؼثت سع تِ ؿي ٍ يتا افضا يهختلف اساه يخان دس ٍاضذّا يشيپزؾيدِ گشفتٌذ وِ فشػايلشاس دادُ ٍ ًت يهَسد تشسػ

 يت ش اػ اع ساتٌ ِ خْ اً     يشيپ ز ؾيػَاهل هؤثش تش فشػ ا  ي( دس تشسػ1386،2010ٍ ّوىاساى) يٍاػظافت.يؾ يلت افضايػ

ؾ يهْ ن خ ان، دس اف ضا    يّ ا يظگ  ياص ٍ يى  يذًذ وِ آّه تِ ػٌَاى يدِ سػيي ًتيتِ ا يآّى يّاؾ خان دس خانيفشػا

 .داسد يش لاتل تَخْيتأث يشيپزؾ يدِ واّؾ فشػايٍ دس ًت يشيخاوذاًِ ٍ ًفَرپز يذاسيپا
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يتأثيش ػ ٌگفشؽ  هٌ اًك خـ ه ٍ تشسػ     يّ ا دس خ ان  خان يشيپزؾيتشآٍسد ػاهل فشػا يض ّذف اكليك ًيي تطميدس ا

ِ  يفشػ ا  يّ ا ه ذل  يل دس تشخ  ي  دخ يذيي ػاهل اص ػَاهل ولياتاؿذ. يه ػٌطي تش سٍي آى ، USLEؾ ٍ سػ َب اص خول 

RUSLE ٍMUSLE  اػت وِ تِ كَستK اختواى ٍ ، ػ  يغ اً ذاصُ رسات، ه ادُ آل    ي  اص تَص يؿ َد ٍ ت اتؼ  يؾ دادُ ه  يًوا

 اػت.  يشيًفَرپز

 هاهواد و روش -ب

 هنطقه يهطخصات کل -1

 9/215107ٍ ًَل  يؿوال 9/3551712تا  9/3526360ضد دس ػشم يؿْش  يلَهتشيو 20هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ ٍالغ دس 

اؿىزس ٍ صاسذ دس  يي وَُ خوشآتاد دس تاالدػت ٍ ؿْشّاياػت ت يًَل يٍالغ ؿذُ ٍ دس ٍالغ ًَاس يؿشل 6/238865تا 

ي تشاًؼىت دس تخؾ يشد. ضذاوثش استفاع ايگيذُ سا دس تش هيلخت، اپاًذاط ٍ پَؿ يػشّاي دػت لشاس داسد وِ دؿتييپا

دس هداٍس خادُ  ياهاػِ يّاِ سخؼاسُ تپِيهتش دس هطل ضاؿ 1141هتش ٍ ضذالل آى تا استفاع  1783هداٍس وَّؼتاى، 

ت همٌغ هَسد هٌالؼِ سا دس ي( هَلؼ1لَهتشهشتغ اػت. ؿىل )يو 208، يهمٌغ ًَلي ياسدواى تَدُ ٍ هؼاضت ا -ضدي

 دّذ.ياسدواى ًـاى ه -ضديضد ٍ دؿت ياػتاى 

 
 

 
 هٌٌمِ هَسد هٌالؼِ ييايت خغشافيهَلؼ -1ؿىل 
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ETMياش هاَّاسُي، تلاٍييَّا يّا، ػىغيتَپَگشاف يّاك دس اتتذا تِ ووه ًمـِيي تطميدس ا

ٍ  Google earthش ي، تلاٍ+

ٍ  يؿٌاػيي، صهيؿٌاػػٌگ يٍاضذّا يّاسا هـخق ٍ ًمـِ يهشص هٌٌمِ هٌالؼات ArcGIS تا اػتفادُ اص ًشم افضاس

 يّاذ. تؼذ تا ووه ًمـِيِ گشديتْ ياص هٌٌمِ هٌالؼات UTMؼتن هختلات يتش اػاع ػ يطئَهَسفَلَط يّاسخؼاسُ

ّا دس دسٍى سخؼاسُ يهتشيػاًت 10خان تا ػوك  يّا، ًوًَِيتلادف -يتٌذًثمِ يتشداسهزوَس، تا اػتفادُ اص سٍؽ ًوًَِ

لشاس  يهَسد تشسػ يشيپزؾيل دس فشػايش دخيخان تِ ػٌَاى هتغ يي ػوك، هـخلات ػاختواى ػٌطيتشداؿت ؿذ. دس ّو

 يـٌْاديخذاٍل پ ّا ٍ ًفَر آب دس خان اصض تش اػاع اًذاصُ ٍ ؿىل خاوذاًِيػاختواى خان ً يگشفت. ػپغ وذّا

تا سٍؽ  ييخان تش اػاع ػشػت ًفَر ًْا يشيًفَرپز (.Wischmeier&Smith ،1978) ذيي گشدييت تؼيش ٍ اػويـوايٍ

 يشيگاًذاصُ يگزاسض دس كطشا تا پالتيً ياتاًيذ. دسكذ پَؿؾ ػٌگفشؽ تيگشد يشيگهواػف دس كطشا اًذاصُ يّااػتَاًِ

خان تِ سٍؽ  يتٌذغ داًِيّا اًدام گشفت. تَصآى يـات الصم تش سٍيـگاُ، آصهايّا تِ آصهاؿذ. پغ اص اًتمال ًوًَِ

 (.Klut  ،1986) ذيي گشدييتالن تؼ يتِ سٍؽ ٍالى يض تا اػتفادُ اص اله تش، دسكذ هادُ آليس يليذسٍهتش، دسكذ ؿي خيّ

 ذ.يل هطاػثِ گشدياص فشهَل ر يشيپزؾيػپغ ؿاخق فشػا

(1) 
 

  
*        (    )(    )      (   )     (   )+

   
 

 

دسكذ سع، دسكذ هَاد  يهٌْا 100ض دس ياس سيلت ٍ ؿي تؼية ضاكلوشب هدوَع دسكذ ػيتِ تشت  M  ،a،b  ٍcوِ دس آى

 ييىايؼتن اهشي( دس ػKخان ) يشيپزؾيي هؼادلِ ػاهل فشػايوشظ خان اػت. دس ايً يشي، وذ ػاختواى ٍوذ ًفَرپزيآل

اص  يي الولليؼتن تيتِ ػ ييىايؼتن اهشياص ػ Kل ٍاضذ يتاؿذ. تِ هٌظَس تثذيٌر هيتي ػاػت تش فَت تي ا 01/0تش ضؼة 

 تاؿذيوتش هيليتي ػاػت تش هگاطٍل ه يي الولليؼتن تيدس ػ Kاػتفادُ ؿذ.ٍاضذ  1317/0ة يهش

(Miller&Donahue،1990 )ية دسكذ ػٌگفشؽ ػٌطيخان، هش يشيپزؾيش ػٌگفشؽ تش فشػايلطاٍ ًوَدى تأث يتشا 

ّا تا ًشم ل دادُيتطل يخان، تشا يشيپزؾيفشػا پغ اص هطاػثِ ؿاخق (.1984Mccormack et al) ذيي ٍ اػوال گشدييتؼ

اس تِ دػت آهذ. خْت اثثات فشم ًشهال يي، ضذالل، ضذاوثش، اًطشاف هؼياًگيش هيًظ يآهاس يّا، ؿاخق,16SPSSافضاس 

 يشيپزؾيتفاٍت همذاس فشػا يتشسػ يشًَف اػتفادُ ؿذ. ػپغ تشاياػو -وَلوَگشٍف يش پاساهتشيآصهَى غّا اص تَدى دادُ

 يشّايي هتغيت يي استثاى هٌٌمييتؼ يذ. تشاياػتفادُ گشد يذُ اص آصهَى تَويػش لخت، اپاًذاط ٍ پَؿخان دس ػِ دؿت
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ش يٍ ػا يشيپزؾيش فشػايي هتغيضاى استثاى تيه يتشسػ ياػتفادُ ؿذ. تشا يٍ ّوثؼتگ يَى خٌيل سگشػيهختلف، اص تطل

 ذ.يشػَى اػتفادُ گشديپ ية ّوثؼتگيخان اص هش ييايويؿ -يىيضيات فيخلَك

 ج و تحثينتا -ج

و ن   يتا هادُ آل يتا لَم ؿٌ يّا ػوذتاً تافت ػثه ؿٌخان ًـاى داد وِ خان ييايويٍ ؿ يىيضيف يّايظگيِ ٍيح تدضيًتا

ّا آى يض تَدُ ٍ وذ ػاختواًيض تا سيس يليخ يٍ اػفٌد ياداًِ ياص ًظش ؿىل ػاختواً يهَسد تشسػ يّااػت. خان يٍ آّى

هت ش دس ػ اػت( ٍ ت ش اػ اع     يػ اًت  4/18اد )ي  ص يل  ياد ت ا خ ي  و شظ خ ان ص  يً يشي( تَد. ًفَرپ ز 2  ٍ1)USLEتش اػاع 

USLE ت ش اػ اع ساتٌ ِ     يت شآٍسد  يشيپ ز ؾيهمذاس فشػالشاس داؿتٌذ.  3هَاسد دس والع  يٍ دس تشخ 2،  1غالثاً دس والع

 019/0، 03/0، 0385/0ة ي  ذُ ت ِ تشت يػش لخت، اپاً ذاط ٍ پَؿ   ي دس ػِ دؿتياًگيت تِ ًَس هياػو -شيـوايٍ يًَيسگشػ

شًَف اػ تفادُ  ياػو -وَلوَگشٍف يشپاساهتشيشّا، اص آصهَى غيآصهَى ًشهال تَدى هتغ يتشا هتش تَد.يليػاػت تش هگاطٍل هتي

شّ ا دس  يِ هتغي  ، ًشه ال ؿ ذًذ. تم  يل خ زس يك تثذيخان اص ًش يشيپزؾيٍ ؿاخق فشػا يشي، ًفَرپزيؿذ. دسكذ هَاد آل

ذُ ؿ ذُ اػ ت.   ي%( پَؿ80-100) يلخت ػوذتاً تَػي اخضاء دسؿت ػٌگيػشّاذسدؿتيػاختاسػٌط% ًشهال اػت.5ػٌص 

ؾ يؿتضهاًفشػ    اٌى    ِ تاگزيتاؿ    ذ ه    وي ايت    ِ ٍاض    ذ وَّؼ    تاى ه       يى    يي اه    ش ًضدي    ل اي    دل

 يػ شّا دؿ ت . ح اهىاًتدوؼزساتذسؿتذاًْشادسػٌطفشاّوٌوَدُ اػتيذُ ٍ تِ تذسيگشديضداًْؼٌطيػثثىٌذّـذًَاًتمالزساتش

ض ت ا  ي  ػ ٌگفشؽ س  يذُ داسايپَؿ   يػ شّا دّ ذ. دؿ ت  ي% ػٌص سا پَؿؾ ه60-80اپاًذاط ػٌگفشؽ هتَػي ٍ دس ضذٍد 

 ييك طشا  يّ ا يح تشسػ  يدّذ. ًتايدسكذ ػٌص سا پَؿؾ ه 10ضذٍد  ذاس اػت وِ اص ضالت تذٍى پَؿؾ تايهتَػي ٍ ًاپا

ي ي  تاؿذ. ايه ػَم آى آصاد هيش اػت ٍ يدس خان دسگ يلخت ضذٍد دٍ ػَم اص ضدن اخضاء ػٌگ يػشّاًـاى داد دس دؿت

ٍ  يى  يضيِ فيووتش اػت. پغ اص تدض يش دس خان اخضاء ػٌگيذُ تخؾ دسگياپاًذاط ٍ پَؿ يػشّااػت وِ دس دؿت يدس ضال

ت يدس دٍ ضال ت ٍه ؼ   يشيپ ز ؾيتذػت آهذ. فشػ ا  تياػو -شيـوايٍتا اػتفادُ اص هؼادلِ  يشيپزؾيخان، فشػا ييايويؿ

ف ا  يخ َد سا ا  يدس ػٌص خان ػٌگفشؽ ًم ؾ ضف اظت   يؼياص آًدا وِ دس ضالت ًث .ي ؿذييخَسدُ تؼٍ خان دػت يؼيًث

خ َسدُ ٍ  خان دس ضال ت دػ ت   يشيپزؾيتشد. لزا، فشػايي هيتا اختالى خان اثش ػٌگفشؽ سا اص ت يش واستشييوٌذ ٍ تغيه

اص  يوِ تشاون ػٌگفشؽ دس هط ذٍدُ هٌالؼ ات   دح تِ دػت آهذُ ًـاى دايًتادّذ.يؾ ًـاى هيتشاتش افضا 10اختالى تا ضذٍد 

ت ي   00014/0-02766/0ػ ش لخ ت   خان دس سخؼاسُ دؿ ت  يشيپزؾيشات فشػاييتاؿذ. داهٌِ تغيش هيدسكذ هتغ 100-0

ة ي  ي تشتياػت. تذ يش واستشييٍ تغ يختگيي تْن سيدس ؿشا0014/0-036/0ٍ  يؼيي ًثيهتش دس ؿشايليػاػت تش هگاطٍل ه

افت ِ اػ ت.   يؾ يتشاتش اف ضا  3/10خان تِ ًَس هتَػي تا ضذٍد  يشيپزؾيضاى فشػايٍ ػٌگفشؽ ه يتا اختالى خان ػٌط
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هت ش دس  يل  يتي ػ اػت ت ش هگ اطٍل ه    00132/0-0132/0ػش اپاًذاط خان دس سخؼاسُ دؿت يشيپزؾيشات فشػاييتغداهٌِ 

ٍ  ية تا اخ تالى خ ان ػ ٌط   يي تشتياػت. تذ يش واستشييٍ تغ يختگيي تْن سيدس ؿشا0307/0-0416/0ٍ  يؼيي ًثيؿشا

ٍ  ياپاًذاط اص لطاٍ پؼت يػشّاٌىِ دؿتيل ايتذل افتِ اػت.يؾ يتشاتش افضا 6/8خان ضذٍد  يشيپزؾيضاى فشػايػٌگفشؽ ه

-ي دخل ٍ تلشفيـتشيتاؿذ ٍ هؼوَالً تيلخت ه يػشّاًؼثت تِ دؿت يش واستشييتِ هٌظَس تغ يي تْتشيؿشا يداسا يتلٌذ

داهٌ ِ  داسد.  يت خاك  يي ػشكِ اّويدس ا يش واستشيياص تغ يًاؿ يشيپزؾيؾ فشػايؿَد. لزا افضايي ػشكِ اًدام هيّا دس ا

ي يهت ش دس ؿ شا  يل  يت ي ػ اػت ت ش هگ اطٍل ه     002/0-046/0ذُ يػش پَؿخان دس سخؼاسُ دؿت يشيپزؾيشات فشػاييتغ

ل فم ذاى  ي  خان تِ دل يختگيػش تْن سي دؿتياػت. دس ا يش واستشييٍ تغ يختگيي تْن سيدس ؿشا002/0-046/0ٍ  يؼيًث

ذُ يلخت، اپاًذاط ٍ پَؿ   يػشّاخان دس دؿت يشيپزؾيفشػاش يهماد يتا تشسػًىشدُ اػت. يش زٌذاًييپَؿؾ ػٌگفشؽ تغ

دس  يداسيلخت ٍ اپاًذاط تفاٍت هؼٌ يػشّاخان دس دؿت يشيپزؾيش فشػايهـخق ؿذ وِ هماد يتا اػتفادُ اص آصهَى تَو

 % داسًذ.5دس ػٌص  يداسيذُ تفاٍت هؼٌيػش پَؿػش لخت ٍ اپاًذاط تا دؿتدٍ دؿت يشيپزؾيش فشػايهماد ي% ًذاسًذ ٍل5ػٌص 

دّ ذ. داهٌ ِ   يذُ ًـاى هيػش لخت، اپاًذاط ٍ پَؿت سا دس ػِ دؿتياػو -شيـوايٍ يشيپزؾيشات فشػايي( داهٌِ تغ2ؿىل )

-046/0ذُ اص يػ ش پَؿ   ٍ دس دؿ ت  0152/0 -0416/0ػ ش اپاً ذاط    ، دس دؿت034/0 -056/0ػش لخت شات دس دؿتييتغ

ػ ش لخ ت اص لط اٍ    دس دؿ ت  Kة يگًَِ وِ هـخق اػت داهٌِ ه ش تاؿذ. ّواىيههتش يليتي ػاػت تش هگاطٍل ه 002/0

 يداسا يذُ اص لطاٍ هم ذاس و َزىتش ٍل    يػش پَؿة دس دؿتيي هشيوِ ا ياػت. دس ضال يداهٌِ ووتش يـتش ٍ داسايهمذاس ت

ػش اپاًذاط دس دؿت Kة يهختلف خؼتدَ ًوَد. هش يّاتَاى دس تافت خان سخؼاسُيي اهش سا هياػت. ػلت ا يـتشيداهٌِ ت

 ذُ اػت. يػش لخت ٍ پَؿش دؿتيي هماديت يداهٌِ هتَػٌ يداسا

( سا دس يؼ  يٍ دس ضالت ًث ياتاًياكالش ؿذُ خان )تا دس ًظش گشفتي ػٌگفشؽ ت يشيپزؾيشات ؿاخق فشػايي( تغ3ؿىل )

ػ ش  ، دس دؿت 00014/0 - 00530/0ػش لخت اص شات دس دؿتييي تغيدّذ. ايذُ ًـاى هيػش لخت، اپاًذاط ٍ پَؿػِ دؿت

 تاؿذ.يهتش هيليهتي ػاػت تش هگاطٍل  002/0-046/0ذُ اص يػش پَؿٍ دس دؿت 00132/0-01320/0اپاًذاط اص 
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ش يت هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػ ت، تط ت ت أث   ياػو -شيـوايٍ يًَيوِ دس ساتٌِ سگشػ يخان ػالٍُ تش ػَاهل يشيپزؾيفشػا

ِ   يًَيض لشاس داسد وِ دس ساتٌِ سگشػيگش خان ًيد يّايظگيٍ يتشخ غ يي هٌظ َس ه اتش  ياػ ت. ت ذ   هَسد تَخِ ل شاس ًگشفت 

ح ضاك ل  ي( ًتا1خان تذػت آهذ. خذٍل ) ييايويؿ -يىيضيف ياص پاساهتشّا يٍ تشخ يشيپزؾيي فشػايت يّوثؼتگة يهشا

سا ًـ اى   يخ ان دس هط ذٍدُ هٌالؼ ات    ييايويؿ -يىيضيف ياص پاساهتشّا يٍ تشخ يشيپزؾيي فشػايت ية ّوثؼتگياص هشا

 دّذ.يه

 خان ييايويؿ -يىيضيف ياص پاساهتشّا يٍ تشخ يشيپزؾيي فشػايت ية ّوثؼتگيهشا -1خذٍل 
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-ؾيفشػا

 يشيپز

 خان

      1 33/0-  ؿي % *

     1 
79/0-

** 
28/0  سع % 

    1 56/0 ** 94/0-
** 

31/0  لتيػ% 

   1 37/0 * 31/0  39/0- * 19/0  
ؿي  %

 ضيس يليخ

  1 39/0- * 03/0-  15/0  32/0-  32/0-  يهَاد آل % 

پزيشي خان تا دس ًظش اي ؿاخق فشػايؾًوَداسخؼثِ -3ؿىل 

 (KAdjگشفتي ػٌگفشؽ تياتاًي)

 

 (Kاػويت ) -ٍيـوايش پزيشياي فشػايؾًوَداس خؼثِ -2ؿىل 
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 01/0داس دس ػٌص اضتوال يهؼٌ:  **، 05/0داس دس ػٌص اضتوال يهؼٌ:  *

 

داس يهؼٌ يشيپزؾيضُ تا فشػايدسكذ ؿي ٍ ػٌگش يهٌف يهختلف خان تٌْا ّوثؼتگ يّايظگيي ٍيح ًـاى داد وِ اص تيًتا 

خان سا ت ِ   يشيپزؾيي پظٍّؾ ؿي فشػايداس ًـذ. دس ايهؼٌ يشيپزؾيلت تش فشػايض، سع، ػيس يليؿذ. اثش هثثت ؿي خ

رسات ؿ ي ت ش    يض ت ش آى لات ل هالضظ ِ ًث َد. اث ش واّـ       يس يليوِ اثش هثثت ؿي خ يواّؾ داد، دس ضال يداسيًَس هؼٌ

-ؿ ي دس خ ان   ياى ؿذُ اػت. تا تَخِ تِ دسكذ ت اال يت يض تِ سٍؿٌيًSantos et al. (2003 )مات يدس تطم يشيپزؾيفشػا

 يت ش وِ رسات دسؿت ييآًدااص  يؿًَذ ٍليخذا ه يون، تِ ساضت يّا تِ ػلت زؼثٌذگي خانيٌىِ ايشغن ايهٌٌمِ، ػل يّا

لت يؾ دسكذ سع ٍ ػيوٌذ. تا افضايذ هيتَل يدِ سػَب ووتشيلِ سٍاًاب هماٍهت وشدُ ٍ دس ًتيداسًذ، دس تشاتش اًتمال تِ ٍػ

ؾ يؿ ي تاػ ا اف ضا    ياديي همذاس صيؿَد. ّوسٌيهٌتمل ه يـتشيافتِ ٍ سػَب تيي هماٍهت دس تشاتش اًتمال واّؾ يخان ا

، يل ػ لِ ػ ٌط  يلت ٍ سع دس اث ش تـ ى  يؾ ػيوِ، تا افضا يؿَد. دس ضاليذ هيتَل يخان ؿذُ ٍ سٍاًاب ووتش يشيًفَرپز

خان  يشيپزؾيض تا فشػايً يشيٍ ًفَرپز ضُي، ػٌگش، آّهيؿَد.هَاد آليذ هيتَل يـتشيافتِ ٍ سٍاًاب تيواّؾ  يشيًفَرپز

 يؾ ّو اٍس ين ٍ اف ضا يَى ولؼيل ضوَس واتيخان تِ دل يشيپزؾيض آّه دس واّؾ فشػايش ًازيداسد. تأث يهٌف يّوثؼتگ

 يخ ان ّوثؼ تگ   يشيپ ز ؾيض ت ش فشػ ا  يً ي.هَاد آلتاؿذيؾ هماٍهت خان تِ هشتِ لٌشات تاساى هيدِ افضايرسات ٍ دس ًت

ي يؼ  ه خان هيوِ دس  يّا ؿذُ تِ ًَسخاوذاًِ يدس خان هاًغ اص فشٍپاؿ يؾ همذاس هادُ آليداسد. افضا يداسيٍ هؼٌ يهٌف

 .(Ekwue ،1990) اتذييه ػَم واّؾ هيّا تِ خاوذاًِ يًشظ فشٍپاؿ يؾ لاتل تَخِ هَاد آليتا افضا

ي ي  ح اي( ًت ا 2اػتفادُ ؿذ. خ ذٍل)  يشُ خٌيَى زٌذ هتغيخان اص سگشػ يشيپزؾيات هؤثش تش فشػاياثش خلَك يدس تشسػ

 دّذ.يِ سا ًـاى هيتدض

 شُيَى زٌذ هتغيهؼادالت سگشػ -2خذٍل 

R
2 

R
 هؼادلِ 

28/0 *58/0 KAdj =0/174-0/001 Gr (1 

11/0 *34/0  KAdj =0/16-0/001 Sand(2 

 1 
29/0

- 
28/0-  07/0-  37/0- * 20/0  

53/0-
** 

% 

ضَّصيػٌگش

 يً

1 27/0  
02/0

- 
34/0- * 79/0- ** 

84/0-
** 

91/0 ** 29/0-  يشيًفَرپز 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

45/0 *67/0 KAdj =0/0194 -0/0002Pavement (3 

 

 ش اػت:يتِ واس سفتِ تِ ؿشش ص يدس هؼادالت اسائِ ؿذُ، پاساهتشّا

Rية ّوثؼتگي: هش، R
اك الش ؿ ذُ(،    K) ياتاًيخان تا دس ًظش گشفتي ػٌگفشؽ ت يشيپزؾي: فشػاKAdj ي، يية تثي: هش2

Grضُ، ي: دسكذ ػٌگش Sand دسكذ ؿي : ٍ Pavementياتاًي: دسكذ ػٌگفشؽ ت. 

خ ان تٌْ ا    يى  يضيهختل ف ف  يّ ا يظگ  يي ٍيًـاى داد وِ اص ت   يشُ خٌيَى زٌذ هتغيح سگشػي(، ًتا2تا تَخِ تِ خذٍل )

ت ي  ه ٍ دٍ اّوي  داس ؿذ. هؼادلِ يهؼٌ يشيپزؾيتا فشػا ياتاًيػٌگفشؽ تضُ ٍ پَؿؾ يدسكذ ؿي، ػٌگش يهٌف يّوثؼتگ

 ،يهطذٍدُ هٌالؼ ات دس  يآهاس يضّايآًالدّذ. يخان ًـاى ه يشيپزؾيّا سا تش فشػاآى يي اثش هٌفيضُ ٍ ؿي ٍ ّوسٌيػٌگش

ؼ َ ٍ  يٍ پاس( 2001)ى ش ٍ ّوى اساى   يح دايض سا ًـاى داد وِ تا ًتايس يليلت ٍ ؿي خيتا ػ يشيپزؾيهثثت فشػا يّوثؼتگ

ش ٍ ييه (،1978) تيش ٍ اػويـوايمات ٍيدس تطم يشيپزؾيلت تا فشػايهثثت ػ يهٌاتمت داسد. ّوثؼتگ (2003)1ّوىاساى

تَػ ي   يت ا ه ادُ آل     يشيپ ز ؾيفشػ ا  يهٌف يذ ؿذُ اػت. ّوثؼتگييض تأيً( 1999)2ٌىض ٍ ّوىاساىيٍ س( 1994)ّاسهَى 

 ذ گـتِ اػت. ييتأ (1384)ا ٍ ّوىاساى يًنيٍ ف( 2001)ىش ٍ ّوىاساى ي، دا(1992)3هاستض

 يريگجهينت -د

وِ ت ا ؿ ٌاخت ٍ    يتاؿذ. تٌَسيه يشيپزؾيا فشػايخان  يرات يظگيؾ خان ٍيداد فشػايٍ هؤثش دس ا ياص ػَاهل اكل يىي

ا آى سا تِ ض ذالل  يوشد ٍ  يشيؾ خلَگيهختلف فشػا يّااىياص ص ياكَل يك ساّىاسّايتَاى اص ًشيي ػاهل تْتش هيا ياتياسص

ض ّ ذف  ي  ك ًي  ي تطميؿَد. دس ايؾ خان هطؼَب هيفشػا يخان تِ ػٌَاى خض خذا ًـذً يشيپزؾيذ. فشػايهوىي سػاً

ي ت ِ  يه خ ان هؼ   ي  رسات  يت رات  يضؼاػ   يف  يٍ و ياًگش وو  ي  تاؿذ وِ تيخان ه يشيپزؾيتشآٍسد ػاهل فشػا ياكل

تاؿ ذ.  يّ ا ه   ات ٍ اثشات هتماتل آىياص خلَك ياسيش تؼيي تأثيؾ تَدُ ٍ دس ٍالغ هثيتَػي ػَاهل فشػاخذاؿذى ٍ اًتمال 

اػت و ِ ت ِ    USLE ، RUSLE ٍMUSLEؾ ٍ سػَب اص خولِ يفشػا يّاهذل يل دس تشخيدخ يذيي ػاهل اص ػَاهل وليا

 يك ػ ؼ ي  ي تطمي  اػت. دس ا يشيختواى ٍ ًفَرپز، ػايغ اًذاصُ رسات، هادُ آلياص تَص يؿَد ٍ تاتؼيؾ دادُ هيًوا Kكَست 

ة يٍال غ ؿ ذ. ه شا    يخ ان ه َسد تشسػ     يشيپ ز ؾيت ش فشػ ا   يات اً يػٌگفشؽ ت يٍ دػتخَسدگ يش واستشييتغش يؿذ تا تأث

ح ًـاى داد وِ دس ضالت يض تذػت آهذ. ًتايخان ً ييايويؿ -يىيضيف ياص پاساهتشّا يٍ تشخ يشيپزؾيي فشػايت يّوثؼتگ

                                           
1- Parysow et al. 

2 - Rienks et al. 

3 - Martz 
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ي يتا اختالى خان اثش ػٌگفشؽ سا اص ت   يش واستشييوٌذ ٍ تغيفا هيخَد سا ا يدس ػٌص خان ػٌگفشؽ ًمؾ ضفاظت يؼيًث

دس  يش واستشييدّذ. تغيؾ ًـاى هيتشاتش افضا 10خَسدُ ٍ اختالى تا ضذٍد خان دس ضالت دػت يشيپزؾيتشد. لزا، فشػايه

 يؾ آت  يگشدد. فشػ ا  يه يؾ آتيٍ ؿذت فشػا يشيپزؾيفشػاؾ يهٌاًك خـه تا پَؿؾ ػٌگفشؽ ػثة افضا يّاػشكِ

اد ي  ذُ ؿذُ ٍ اص آًدا وِ ػشػت تاد دس ٍػ ي دؿ ت ص  ياپاًذاط ٍ پَؿ يػشّاض تِ ًَتِ خَد تاػا اًتمال تاس سػَب تِ دؿتيً

ػٌَاى ػاه ل   تِ ياتاًياًگش لضٍم دلت ٍ تَخِ تِ ػٌگفشؽ تيح تيؿَد. ًتا يفشاّن ه يؾ تاديفشػا يتشا ياػت، تؼتش هٌاػث

ة ي  ؾ تا تخشيي ؿىٌٌذُ ٍ ضؼاع هٌاًك خـه ٍ هؼتؼذ فشػايٍ دخالت اًؼاى دس ؿشا ياػت، تا دػتىاس يؼيًث يوٌيا

خان سا و اّؾ   يشيپزؾيفشػا ياديي ٍاضذّا، تا ضذٍد صيهَخَد دس ا ياتاًيش هَاخِ ًگشدد. ػٌگفشؽ تيًاپزذ ٍ خثشاىيؿذ

شا ٍخ َد  ي  ات ذ، ص ييخان واّؾ ه   يشيپزؾيفشػا يضُ ػٌطيؾ دسكذ ػٌگشيتا افضا ييػاصد. تٌاتشا يدادُ ٍ آى سا هماٍم ه

ك ي  ي ًشي  ًو َدُ ٍ اص ا  يشيخان خل َگ  ين لٌشات تاساى تش سٍيتَاًذ اص تشخَسد هؼتميضُ دس ػٌص خان هيػٌگ ٍ ػٌگش

لت يتا ػ يشيپزؾيفشػاهثثت  يآتاد ّوثؼتگالِ -خوشآتاد يدس همٌغ ًَل يآهاس يضّايؾ گشدد. آًاليهَخة واّؾ فشػا

داسد.  يهٌف   يخ ان ّوثؼ تگ   يشيپزؾيضُ ٍ ؿي تا فشػاي، ػٌگشي، دسكذ هَاد آليشيض سا ًـاى داد. ًفَرپزيس يليٍ ؿي خ

ؾ يض اف ضا ي  آًْ ا ٍ ً  يذاسيّا ٍ پال خاوذاًِيل ًمؾ هثثت آى دس تـىيخان تِ دل يشيپزؾيدس واّؾ فشػا يش هادُ آليتأث

 خان اػت.  يشيًفَرپز
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