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 چکيده

 و  MPSIAC تجربي هاي  مورد مطالعه با استفاده از مدلآبخيز حوزه دهي رسوب بر فرسايش و مؤثراين تحقيق ضمن بررسي عوامل مهم 

EPM,تيپ۱۵,  واحد۲,  مورد مطالعهآبخيزژي حوزه وبا بررسي ژئومورفول. پردازد ميويژه برآورد شده در هر روش  مقايسه رسوب  به ,      

 حوزه دهي رسوب بر فرسايش و مؤثرارزيابي عوامل . دش واحد کاري تشخيص و تفکيک ۱۹۸ اوليه و ژئومورفولوژي رخساره ۷۵,  رخساره۹

همچنين با در نظر گرفتن اين موضوع که افزايش .  انجام شدEPM و  MPSIAC تجربي هاي ز روش در هر واحد کاري با استفاده اآبخيز

رسوب ويژه حوزه در دو حالت با و بدون در ,  مقاوم نداردهاي شيب و رواناب سطحي تاثير قابل توجهي بر توليد رسوب سازندها يا سنگ

نتايج نشان داد که در گستره هر واحد کاري . سايش مورد مطالعه قرار گرفت کاري داراي سازند مقاوم به فرهاي نظر گرفتن مساحت واحد

همچنين بررسي رسوب ويژه حوزه . است صادق ها هسرشت سنگ از نظر مقاومت به فرسايش بارزترين عامل بوده و اين مورد در کليه رخسار

پس از حذف تاثير عوامل ,   تن در هکتار در سال۵۴/۱۸وب ويژه رس,  کاري داراي سازند مقاومهاي  نشان داد که با در نظر گرفتن واحدآبخيز

 . تن در هکتار در سال کاهش يافت۱۲/۱۲ازند مقاوم به سشيب و رواناب سطحي بر واحد کاري با 
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 مقدمه 

 از لحاظ ، هکتار۳۷۷۸۱مساحت با  بابا احمدي آبخيزحوزه 
آبي و  مشکالت سيل و کم, شناسي زمين هاي تنوع سازند

 استفرسايش رسوب از مناطق تيپيک استان خوزستان 
 در کشور آبخيز هاي  حوزهتربيشنکه اي هبا توجه ب). ۱شکل (

, باشند مي فرسايش و رسوب گيري اندازه هاي ايستگاهفاقد 
بايد بر مبناي  ,  برآوردبراي موجود هاي  و روشها انتخاب مدل

کارايي مدل و سازگار بودن آن با شرايط حوزه مديريت 
ي که در حال حاضر براي برآورد هاي يکي از مدل. صورت پذيرد

 بدون آمار در سطح آبخيز هاي رسوب حوزه فرسايش و مقدار
 MPSIAC روش ،گيرد مي مورد استفاده قرار اي هگسترد
 عامل را در فرسايش و توليد رسوب مورد ۹ که تاثير است

 استفاده وسيع با وجوداين روش . دهد ميارزيابي قرار 
 در فرسايش و اي هتحقيقاتي و مشاور,  اجراييهاي دستگاه
 ها  از جمله افزايش نمره ارزيابي واحديهاي حدوديتم ،رسوب

با سازند يا سنگ مقاوم در اثر افزايش عواملي همچون شيب و 
 که در مطالعات هر منطقه بايد مد نظر داردرواناب سطحي 

 بر فرسايش مؤثردر اين مقاله ضمن بررسي عوامل . قرار گيرد
محدوديت مذکور مورد نظر قرار , آبخيز حوزه دهي رسوبو 

د با حذف تاثير عوامل مورد نظر يعني شيب ش سعي گرفت و
 کاري با سرشت سنگ مقاوم به هاي و رواناب سطحي بر واحد

ضمن . يافتتري براي رسوب ويژه حوزه دست  عدد قابل قبول
 در همين حوزه EPMدست آمده نيز با روش  آنکه نتايج به

اميد است با درنظر گرفتن اصالحات مذکور . شدمقايسه 
 از تر مناسب و استفاده کارگيري بهچند کوچک در هر ميگا

 .روش مذکور در کشور برداريم
 

  ها مواد و روش

 مورد مطالعه از آبخيز بررسي فرسايش و رسوب حوزه براي
 استفاده  ٢EPM اصالح شده و ١PSIAC تجربي هاي مدل

                                                 
‐۱  Pacific Southwest Inter-Agency-Committee  

‐۲  Erosion Potential Method   

 و براي تعيين شدت فرسايش و اند  ميدو مدل مذکور ک. دش
             ،MPSIACدر مدل . رفته شدندرسوب ويژه به کار گ

 مؤثر چهار عامل مهم و EPM و در مدل مؤثر عامل مهم و ۹
 و از ند قرار گرفتامتيازدهيدر فرسايش آبي مورد ارزيابي و 

 آمده براي هر واحد کاري و دست به هايروي مجموع امتياز
 صورت بهجداول شدت فرسايش از نظر کيفي و رسوب ويژه 

 . دشرد برآو  ميک
 
 عيين واحد کاريت

 حوزه دهي رسوب بر فرسايش و مؤثر ارزيابي عوامل براي
 به عنوان واحد همگن ۳ ژئومورفولوژي کاري هاي  واحدآبخيز

 مذکور از نقشه هاي مد نظر قرار گرفت که براي تعيين واحد
 منطقه ۱: ۵۵۰۰۰ هوايي هاي عکس, )۳( حوزه شناسي سنگ

بر .  ميداني به عمل آمدهاي سيبررنقشه شيب حوزه و , )۴(
 ۲ مورد تحقيق داراي آبخيز شده حوزه هاي پژوهشاساس 

 رخساره ۷۵,  رخساره۹,  تيپ۱۵, واحد اصلي ژئو مورفولوژي
  هاي شکل) (۱ (است واحد کاري ۱۹۸ اوليه و شناسي زمين
 .)۴ و ۳ ،۲

 
 با استفاده از مدل آبخيزرزيابي رسوب ويژه حوزه ا

MPSIAC 
داراي اشـکاالتي   , دشـ  ارائه   ۱۹۶۸ک که در سال     روش پسيا 

 مورد بررسي پژوهشـگران قـرار       ۱۹۸۲اين روش در سال     , بود
گانه ضرايبي در نظـر گرفتـه        گرفت و براي هر يک از عوامل نه       

گانه شامل   عوامل نه ). ۲(تر باشد    شد تا ارقام به واقعيت نزديک     
, آب و هـوا   , خـاک , شناسـي   سـنگ  سـطحي يـا      شناسي  زمين
پوشـش سـطح    , پستي و بلندي  , ) سطحي هاي  جريان(ناب  روا

وضـعيت فرسـايش سـطح خـاک و         , اسـتفاده از زمـين    , زمين
 هاي  ارزيابي عوامل مذکور در واحد    . است اي  هفرسايش رودخان 

, گيري به صورت وزني    کاري صورت گرفته و در نهايت با ميان       

                                                                                 
 ي دکتـر احمـد    ژئومورفولوژي با استفاده از     ژئومورفولوژي ي کار يها   واحد ‐۳

 ي دانشگاه تهران بر حسب منطقه به چند واحد اصـل          يعياستاد دانشکده منابع طب   

پ به چند رخساره و هر رخساره به چند واحد          يپ و هر ت   يو هر واحد به چند ت     

 ).۲( شد يم بندي تقسيکار
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             و حــوزه هــا ه در زيرحــوزگانــه نــهامتيــاز هــر يــک از عوامــل 

شده در مدل محاسـبه   مورد تحقيق با استفاده از معادالت ارائه  
 مقدار رسوب توليد شـده      ياهپس از محاسبه امتياز   ). ۱ (١دش

مربوطـه  ) ۱( با اسـتفاده از نمـودار يـا معادلـه            زيرحوزهدر هر   
 کـاهش خطـا در ارزيـابي        براي ذکر است    شايان.  آمد دست  به

حد کـاري ده بـار ارزيـابي         هر وا  مذکور در روش    گانه  نهعوامل  
گيـري عـدد رسـوب ويـژه          و در نهايت با ميان     شدکارشناسي  
 .دست آمد  بهآبخيزگانه و کل حوزه   ششهاي زيرحوزه

 

 مـورد مطالعـه بـا     آبخيـز ارزيابي رسوب ويـژه حـوزه       

 EPMاستفاده از مدل 

 براي بررسي شدت فرسايش خاک      ۱۹۵۲ اين مدل در سال     
 Jaroslov Cerni ر موسسـه  در کشور يوگسالوي سـابق  د 

 بنـدي   طبقـه مورد استفاده قرار گرفـت و موجـب ابـداع روش            
 قدارسپس روش محاسبه م   . دش ٢M.Q.C.Eفرسايش به نام    

 آمـد و مـدل      دست  بهفرسايش نيز با پيشرفت و تغييرات مدل        
 بـر   مـؤثر در اين مـدل عوامـل       ). ۵( ناميده شد    EPM مذکور

 بـر   آبخيـز حـوزه   فرسايش خاک شـامل وضـعيت توپـوگرافي         
بـراي محاسـبه    . دشـ  ارائه شده در مدل تعيين       ٣اساس معادله 

 هــاي از نقشـه ,  مـورد تحقيــق آبخيـز شـدت فرسـايش حــوزه   
, ۱: ۵۵۰۰۰ هــوايي بــا مقيــاس هــاي عکــس, )۶(توپــوگرافي 

نقشه استفاده از زمين و نقشه خـاک        , شناسي  سنگ هاي  نقشه
اده به عمـل     استف مذکورو جداول و نمودار ارائه شده در مدل         

                                                 
‐۱  Qs=77/38e 035/0

 

 لومتر در ساليتر مکعب در کد بر حسب ميمقدار تول = Qsکه در آن  

R = اکيگانه پس  عوامل نهياه هحاصل جمع نمر(دهي  رسوبدرجه( 

E =۷۱۸۰۰۰۰/۲با برابر با يعدد نپر تقر 

‐۲  Method of Quantities Classification of Erosion 

 ‐۳
2/1)(. IYXaz += ϕ     

  درصدب متوسط حوزه بر حسبيش= Iکه در آن 

Z =شيب شدت فرسايضر, Xa =نيب استفاده از زميضر, Y =ب يضر

 شيب فرسايضر= φش و يت خاک به فرسايحساس

 

 ذکـر اسـت کـه اعـداد داده شـده بـراي ضـرايب                شـايان . آمد
استفاده از زمين و حساسيت بـه فرسـايش مـدل را            , فرسايش

بنـابر ايـن الزم   . توان کامال براي شرايط ايران تطبيـق داد        مين
 از ضرايب جديد اسـتفاده      آبخيز شرايط موجود حوزه     برايبود  
يات اکولـوژيکي   د که در اين تحقيق بـا توجـه بـه خصوصـ            کر

منطقه ضرايب جديد خاص شرايط حوزه مورد مطالعه تـدوين          
 ).۱( دشو ارائه 

 آبخيـز  و کل حوزه     ها  زيرحوزه مقايسه رسوب ويژه     به منظور 
 و  MPSIACمورد تحقيق در دو حالـت اول و دوم در روش            

 جداگانه بـا نتـايج   طور  به آمده   دست  بههمچنين مقايسه اعداد    
 افـزار   نـرم ي تجزيه واريانس ساده و       از روش آمار   EPMروش  

ايـن روش بـه منظـور    . دشـ  استفاده Mini Tabکامپيوتري 
در ابتـدا   . شـود  مـي  بـرده    کـار   بهمقايسه ميانگين چند جامعه     

 مگر  ، با هم برابرند   ها  هفرض بر اين است که ميانگين اين جامع       
 موجود هاي در تجزيه و تحليل داده    (آنکه خالف آن ثابت شود      

فرض اول يا فرض صفر اين بود کـه ميـانگين           )) يژهرسوب و ((
 در سه حالت با هـم       آبخيز و کل حوزه     ها  زيرحوزهرسوب ويژه   

 ). مگر آنکه خالف آن ثابت شود،برابرند
 

 نتايج

 خصـوص  مـورد مطالعـه در       زيرحوزهشده در    با بررسي انجام  
ــل  ــهعوام ــه ن ــؤثر گان ــايش و م ــر فرس ــي رســوب ب ــدل ده  م

MPSIAC   در شدت فرسايش مـدل      مؤثرانه   و عوامل چهارگ 
EPM دست آمد به نتايج زير:  

 

 MPSIACروش 

 ارزيابي برايشده  د که جداول ارائهشدر اين تحقيق مشخص 
 آوردن درجه   دست  به سطحي براي تعيين امتياز      شناسي  زمين
 و  دارد کشور ايـران اشـکاالتي       آبخيز هاي   در حوزه  دهي  رسوب

ط مختلـف کشـور بررسـي        تحقيقاتي در نقـا    هاي  بايد در طرح  
 و جداول جديدي منطبق با شرايط ادافيکي و اکولوژيکي          شود

 بررسـي عامـل     بـراي همچنين  . دشومنطقه مورد تحقيق ارائه     
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سـختي و بررسـي مقاومـت    ,  بر اساس نوع سنگ  شناسي  زمين
 ، صـحرايي و آزمايشـگاهي     هـاي   بررسي به فرسايش و     ها  سنگ
 بررسي عامـل    برايآن  توان از    مي ارائه شده است که      ۱ جدول
 مشابه در استان خوزستان نيز استفاده       هاي   حوزه شناسي  زمين
 بـر فرسـايش و   مـؤثر  گانـه  نـه نتيجه ارزيابي عوامـل  ). ۱(کرد  
 ارائـه شـده     ۲ جدول مطالعه در    د مور آبخيز حوزه   دهي  رسوب
 رسوب ويـژه کـل حـوزه در دو          مقدار ،در جدول مذکور  . است

 :دشحالت به شرح زير محاسبه 
 

 حالت اول

 هـاي    در کليه واحـد    MPSIAC مدل   گانه  نهارزيابي عوامل   
 هـاي   زيرحـوزه  و   آبخيـز کاري تعيين و رسوب ويژه کل حوزه        

 که در اين حالت رسـوب ويـژه کـل حـوزه             شدتابعه مشخص   
 . تن در هکتار در سال محاسبه شد۵۴/۱۸

 حالت دوم

روانـاب  , در اين حالت با ايـن اسـتدالل کـه افـزايش شـيب             
 يـا   هـا   ي تـاثير قابـل تـوجهي بـر توليـد رسـوب سـازند              سطح
اقدام به حـذف تـاثير عوامـل بـر روي           , هاي مقاوم ندارد    سنگ
منظـور   ناي  هب. دش مورد مطالعه    آبخيزهاي مذکور حوزه      سازند

 کاري با رخساره توده سـنگي تعيـين         هاي  واحد, مبناي حذف 
 , کاري مشـخص بـود  هاي نکه مساحت واحداي  ه و با توجه ب    شد

بـا  ( کاري با رخساره توده سـنگي        هاي  در ارزيابي مذکور واحد   
مورد ارزيابي عوامل شيب و رواناب سطحي قـرار     ) سنگ مقاوم 

 بـا کـاهش قابـل       زيرحوزهژه کل   ينگرفت و در نتيجه رسوب و     
 ).۱(د ش تن در هکتار محاسبه ۱۲/۱۲توجهي عدد 

 
 
 
 
 

 E.P.Mروش

 ارزيـابي   يبـرا شـده     د جداول ارائـه   شدر اين روش مشخص     
ضـريب اسـتفاده از زمـين و ضـريب          , عوامل ضريب فرسـايش   

 دسـت   بـه حساسيت خاک به فرسايش بـراي تعيـين امتيـاز و            
 کـه در ايـن تحقيـق        دارد نيز اشکال    دهي  رسوبآوردن درجه   

ــا توجــه بــه شــرايط و وضــعيت ادافيکــي و   جــداول جديــد ب
 ۳ ,۴جداول  (د  ش مورد مطالعه تنظيم     آبخيزاکولوژيکي حوزه   

 آمده از ارزيابي فرسـايش و توليـد         دست  بهخالصه نتايج   ). ۵و  
 ۶ جدول مورد تحقيق در     آبخيز و کل حوزه     ها  زيرحوزهرسوب  

 .ارائه شده است
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  مورد مطالعهآبخيز در حوزه MPSIAC در مدل شناسي سنگ و شناسي زمين ارزيابي عامل ‐۱جدول 

 ابينمره ارزي سازند سنگ رديف
 ۵/۰ ايالم سروک آهک رسي دانه ريز ۱
 ۷/۰ آسماري اي هآهک کرم رنگ تا قهو ۲
 ۲/۱ بختياري کنگلومراي سخت و مقاوم ۳
 ۵/۱ ميشان دار آهک صدف ۴
 ۷/۱ آغاجري ماسه سنگ آهکي ۵
 ۲ گچساران آهک مارني ۶
 ۲/۲ گورپي آهک مارني ۷
 ۵/۲ داريان آهک رسي ۸
 ۷/۲ پابده آهک رسي ۹
 ۳ لهبري ماسه سنگ ۱۰
 ۵/۳ لهبري سيلتستون ۱۱
 ۸/۳ کژدي آهک رسي ۱۲
 ۴ پابده شيل ۱۳
 ۵/۴ گورپي شيل تيره ۱۴
 ۸۴ گچساران شيل ۱۵
 ۵ ميشان مارن ۱۶
 ۵/۵ آغاجري سيلتستون ۱۷
 ۶ گچساران مارن ۱۸
 ۵/۶ گورپي مارن دريايي ۱۹
 ۷ کژدمي شيل سياه رنگ ۲۰
 ۵/۷ لهبري مارن سيلتس ۲۱
 ۸ آغاجري مارن قرمز ژيپس دار ۲۲
 ۹ گچساران انيدريت ۲۳
 ۵/۹ لهبري ژيپس ۲۴
 ۱۰ گچساران نمک ۲۵

 )۱(شماره : منبع: ماخذ
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 MPSIAC ه مورد مطالعه در روش آبخيز مؤثر بر فرسايش و توليد رسوب حوزه گانه نه عوامل ي نتايج ارزياب‐٢ جدول

عوامل 
 در مؤثر

 فرسايش

 زمين
 شناسي
سطحي 
Y1=X 

 خاک
Y2=16.6X2 

 آب و هوا
Y3=0.2X3 

جريانات 
 سطحي

Y4=.2X4 

 پستي و بلندي
Y5=0.33X5 

 پوشش زمين
Y6=0.33X6 

استفاده از 
 زمين

Y7=20-
(0.2X7) 

فرسايش 
 سطحي

Y8=0.25X8 

شدت 
 فرسايش
 اي هرود خان

Y9=1.67X9 

جمع 
 کل

 پارامتر
 حوزهزير

Y1=X1X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 X5 Y5 X6 Y6 X7 Y7 X8 Y8 X9 Y9 
جمع 
 Y کل

 قدارم
رسوب 
تن در 
هکتار 
 در

حالت 
 *اول 

 قدارم
رسوب 
تن در 
ر در هکتا

حالت 
 *۲دوم

 ۷/۲۰ ۷۷/۲۳ ۹۲/۹۶ ۲۵/۱۰ ۱۴/۶ ۸۴۵/۱۱ ۴۵/۱۸۳۸/۴۷ ۷۶/۷ ۵۵/۱۱ ۷۶/۵۷ ۰۷/۱۲ ۵۸/۳۶ ۷۷/۱۱ ۸۶/۵۸ ۶۶/۱۲ ۳/۶۳ ۳۶/۲ ۲/۰ ۹۶۵/۴ ۱ شماره

 ۲/۱۳ ۴۷/۲۰ ۶۷۳/۸۸ ۴۳/۵ ۲۵/۳ ۴۷/۶ ۳۳/۱۷۸۷/۲۵ ۳۵/۱۳ ۶۳/۸ ۱۶/۴۳ ۹/۱۲ ۱۲/۴۲ ۹/۱۸ ۵۲/۹۴ ۶۶/۱۲ ۳/۶۳ ۵۲/۲ ۱۵/۰ ۸۳/۲ ۲ شماره

 ۴۶/۳ ۳ شماره
۱۷۵/

۰ 
۹۱/۲ ۳/۶۳ ۶۶/۱۲ ۲۳/۱۱۱ ۲۵/۲۲ ۷۲/۲۶ ۱۲/۱۲ ۲۶/۴۸ ۶۵/۹ ۶۷/۱۲ ۴۶۶/۱۷ ۴۹/۲۱ ۳۷/۵ ۴۱/۳ ۶۹/۵ ۵۷۶/۹۱ ۶۳/۲۱ ۵/۱۵ 

 ۱۲ ۹/۱۶ ۷۲۶/۷۹ ۹۵/۵ ۵۶/۳ ۴۸/۷ ۹۳/۲۹ ۱۶ ۹۹/۱۹ ۳۳۲۷/۷ ۳۳/۳۶ ۱/۱۰ ۶/۳۰ ۹۴/۱۲ ۷۱۶/۶۴ ۶۶/۱۲ ۳/۶۳ ۵۰۶/۳ ۲۱/۰ ۸۲۳ ۴ شماره

 ۶/۶ ۹۸۲/۷۵۴/۱۵ ۶۲/۳ ۱۷/۲ ۲۷۵/۴ ۱/۱۷ ۰۶/۱۲ ۷۰/۲۹ ۶۷/۵ ۲۶/۲۸ ۶۸/۱۰ ۳۷/۳۲ ۴۱/۲۱ ۰۵/۱۰۷ ۶۶/۱۲ ۳/۶۳ ۵۶/۲ ۱۵/۰ ۰۴۷/۳ ۵ شماره

 ۷۷/۳ شماره
۰۷۵۹/

۰ 
۲۷/۱ ۳/۶۳ ۶۶/۱۲ ۸۲/۹۷ ۵۶/۱۹ ۴۸/۲۳ ۷۵/۷ ۳۷/۳۲ ۴۷/۶ ۱۷/۲۱ ۷۷/۱۵۱۶/۳۶ ۰۴/۹ ۶۹/۳ ۱۶/۶ ۴۵/۸۲ ۱۸ ۸/۱۱ 

 
  تن در هکتار در سال در حالت اول۵۴/۱۸  آبخيزرسوب ويژه کل حوزه 
  تن در هکتار در سال در حالت دوم۱۲/۱۲  آبخيزرسوب ويژه کل حوزه 
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  مورد مطالعهآبخيزبا توجه به شرايط حوزه ) φ(مقادير ضريب فرسايش ‐۳ جدول

 مقادير ميانگين آبخيزايط فرسايشي حوزه شر رديف
 ۱ .است خندقي شديد هاي هاي زياد و فرسايش منطقه داراي گالي ۱

 ۹/۰ .است منطقه داراي فرسايش خندقي و شياري درصد ۸۰در حدود  ۲

 ۸/۰ .است منطقه داراي فرسايش خندقي و شياري درصد ۵۰در حدود  ۳
و داراي فرسايش شياري و ) شترريز و د (ها ه و واريزکل منطقه داراي فرسايش سطحي رسوبات ۴

 .استگالي و فرسايش انحاللي و ميکروتراس 
۷/۰ 

 ۶/۰ .است اي هتريز  کارستي و خيلي کم وهاي منطقه داراي فرسايش سطحي همراه با فرسايش ۵

ي بدون فرسايش شامل اراض( منطقه داراي فرسايش سطحي و بقيه بدون فرسايش است درصد ۵۰ ۶
 ) سنگيهاي با پوشش گياهي خوب يا توده

۵/۰ 

بدون فرسايش شامل اراضي ( منطقه داراي فرسايش سطحي و بقيه بدون فرسايش است درصد ۲۰ ۷
 ) سنگيهاي با پوشش گياهي خوب يا توده

۴/۰ 

 ۳/۰ )اي ههاي کنار رودخان  کم با لغزشهاي واريزه( فرسايشي قابل رويت هايسطح زمين بدون اثر ۸

 و مرتعي اي هعلوف, داراي پوشش زراعتي )  زمستانکم دست(سطح زمين در مواقع بحراني از سال  ۹
 شيب زمين ماليم, است

۲/۰ 

توده سنگي در سطحي زياد و منطقه جنگلي که ,  فرسايشي قابل رويتياهسطح زمين بدون اثر ۱۰
 .استکم ها قرار گرفته و توليد رسوب  الي درز و شکاف سنگ ه در البها درخت

۱/۰ 

 )۱(منبع : ماخذ     
 

  مورد مطالعهآبخيزبا توجه به شرايط حوزه ) Xa( مقادير ضريب استفاده از زمين ‐۴ جدول

 مقادير ميانگين شرايط استفاده از زمين رديف
 ۱ بدون پوشش گياهي) بدلند( خيلي زياد هاي اراضي غير قابل استفاده داراي فرسايش ۱

 ۹/۰ ه بر روي اراضي شيبدار رها شدهاي ديمزار ۲

 ۸/۰ زراعت غير اصولي بر روي اراضي شيبدار ۳

 غير خوشخوراک بر هاي بوته زار, مرتع خيلي فقير) يا داراي تک درخت(اراضي بدون پوشش جنگلي  ۴
 روي اراضي داراي فرسايش آبي و خندقي

۷/۰ 

 ۶/۰ زراعت بر روي خطوط تراز در اراضي شيبدار ۵

 ۵/۰ )فقير(ي خيلي تنک با مرتع تخريب شده اراضي جنگل ۶

 ۴/۰ علوفه و کشت ها زار يونجه) اند  که حداقل در زمستان زير کشتاي اراضي( اراضي زراعي دائمي ۷

 ۳/۰ اراضي جنگلي با پوشش درختي تنک و داراي پوشش مرتعي متوسط و خوب و خوشخوراک ۸

 ۲/۰  تند داراي زير آشکوب مرتعي مناسبيها شيباراضي جنگلي با پوشش متراکم و خوب در  ۹

 ۱/۰  ماليمهاي شيباراضي جنگلي خيلي خوب با پوشش خيلي متراکم در  ۱۰

 )۱(منبع : ماخذ
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 ها  ارزيابي فرسايش و توليد رسوب در زيرحوزه‐۵ جدول

پارامتر
 
 
 زيرحوزه

ضريب 
 فرسايشي
φ 

ضريب 
استفاده از 

 Xaزمين 

ضريب 
ساسيت ح

خاک به 
 فرسايش

Y 

ضريب 
شدت 
 فرسايش

Z 

 بندي طبقه
شدت 

فرسايش 
 )کيفي(

مقدار 
رسوب ويژه 
تن در هکتار 
 در سال

 ۵/۳۶خيلي شديد ۶۸۸/۱ ۷/۱ ۸۱/۰ ۶۲/۰ يک

 ۷۹/۱۳ شديد ۷۹/۰ ۳۷/۱ ۶۴/۰ ۴/۰ دو

 ۵۸/۶ متوسط ۶۹/۰ ۴/۱ ۶۲/۰ ۴/۰ سه

 ۱۱ شديد ۷۶/۰ ۵/۱ ۶۸/۰ ۳۶/۰ چهار

 ۸ متوسط ۴۳/۰ ۹۵/۰ ۶/۰ ۲۷/۰ پنج

 ۱۳ متوسط ۵۲/۰ ۱۳/۱ ۶/۰ ۳۴۴/۰ شش

 )۱(ماخذ : منبع

 

 بحث 

 در اين تحقيق ،MPSIAC روش   هاي  با توجه به محدوديت   
 مذکور مد نظر قرار گيرد و تـاثير آن          هاي  د محدوديت شسعي  

 رسوب ويژه حوزه حذف و در نتيجـه مقايسـه          مقداردر تعيين   
 در روش .  رسوب ويـژه در دو حالـت انجـام گيـرد    مقداربين 

MPSIAC ،مقاوم به فرسايش با توجه به تغييـر  هاي  سازند 
, بـرد   مـي عدد رسوب توليـدي را بـاال        , شيب و رواناب سطحي   

که سرشت سنگ و سازند مذکور مقاوم به فرسـايش           صورتيدر
 و رسـوب    ، اين مسئله مد نظر قرار نگرفت      در حالت اول  . است

 سـت د  بـه  تن در هکتار در سال       ۵۴/۱۸ عدد   آبخيزويژه حوزه   
 کـاري از لحـاظ      هـاي   نکـه واحـد   اي  هبا توجه ب  ). ۲ جدول(آمد  

وسعت و نوع رخساره مشخص و مساحت مناطقي کـه مقـاوم            
 و در محاسـبه دو      گيري  اندازه ،)توده سنگي (به فرسايش بوده    

 در نتيجه در حالت دوم رسوب ويژه        شد، موردنظر حذف    عامل
هکتـار   تن در سـال در       ۱۲/۱۲ مورد مطالعه عدد     آبخيزحوزه  

در تجزيـه و    ). ۲ جـدول ( اسـت تـر     آمد که قابل قبول    دست  به

 و کـل حـوزه      ها  زيرحوزهرسوب ويژه   ( موجود   هاي  تحليل داده 
 MPSIAC مورد مطالعه در دو حالت اول و دوم روش           آبخيز

بر ايـن بـود کـه ميـانگين     ) فرض صفر(فرض اول ) EPM و 
مگر آنکـه    ، در سه حالت با هم برابرند      آبخيزرسوب ويژه حوزه    

با توجه به تجزيه و تحليل آماري نتـايج         . خالف آن ثابت شود   
 : آمددست بهزير 
 در سـه حالـت      ۴ و   ۱ هـاي   زيرحوزهمقاسيه رسوب ويژه      ‐۱

 اول و دوم    هاي   آمده در حالت   دست  بهدهد که اعداد     مينشان  
 و رنـد  داداري معني با هم تفاوت EPM و  MPSIACمدل 

 مـذکور رد    هـاي   زيرحوزهيژه  فرض صفر يعني برابري رسوب و     
 درصـد بـراي     ۹۵ضمن بر اساس فاصله اطمينـان       در  . دشو مي

 در دو حالـت لـول و دوم روش         ۴ و   ۱ زيرحـوزه  هـاي   ميانگين
MPSIAC        و بـا روش     است اعداد رسوب ويژه به هم نزديک

EPM داردداري معني تفاوت . 
 و کـل    ۶ و   ۵, ۳،  ۲ هـاي   زيرحـوزه مقايسه رسوب ويـژه       ‐۲

 آمده در سـه حالـت بـا هـم           دست  به داد که اعداد     حوزه نشان 
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 و فرض صفر يعني برابري رسوب ويژه        رند دا داري  معنيتفاوت  
ضـمن بـر اسـاس فاصـله        در  . شود  مي مذکور رد    هاي  زيرحوزه

 و  ۶, ۵،  ۳،  ۲ زيرحـوزه  هاي   درصد براي ميانگين   ۹۵اطمينان  
ــداد    ــوزه اع ــل ح ــهک ــت ب ــده در حالــت دوم  دس وش ر آم

MPSIAC آمـده در روش  دست بهداد  با اع EPM   بـه هـم 
  و بــين حــاالت مــذکور و حالــت اول مــدل اســتنزديــک 

MPSIAC  وجود داردداري معني تفاوت . 

 ۶ و   ۵،  ۳،  ۲ هـاي   زيرحـوزه  در   ويژه رسوب   چشمگيرکاهش  
 کاري توده سـنگي در عرصـه        هاي   واحد زيادمربوط به وسعت    

. اسـت  ۴ و   ۱ هـاي   زيرحـوزه  مـذکور نسـبت بـه        هاي  زيرحوزه
 بـا   MPSIAC اول و دوم روشهـاي  مقايسه حالتهمچنين 

 آمده در حالـت دوم  دست به نشان داد که اعداد  EPMروش
 اختالف کمتري را نشـان   EPM با روش  MPSIACروش
مقايسـه سـه حالـت      . اسـت تـر     در نتيجه قابل قبـول     دهد،  مي
 . آورده شده است۷ و ۶ و ۵ر در اشکال وذکم

 

 

 )۱( ماخذ منبع شماره – موقعيت حوزه آبخيز بابااحمدي ‐۱شکل
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 )۱(منبعماخذ : قي حوزه مورد تحقشناسي سنگ نقشه ‐۲شکل 

 
 
 

 
 )۱(ع بمن: ق ماخذيحوزه مورد تحق) ال و درهي( ژئومورفولوژي نقشه ‐۳شکل 
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 )۱( منبع: ماخذ. قيحوزه مورد تحق) ژئومورفولوژي (ي کاريها  نقشه واحد‐۴شکل 
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ر ي در حالت دوم که تاثEPM  و  MPSIAC  از دو روش آبخيز حوزه يها هزيرحوز يدي رسوب تولي آمده برادست بهسه اعداد يمقا ‐۶شکل 

  مد نظر قرار گرفته شده استزيرحوزه مقاوم در هر يسازند ها
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 ي با در نظر گرفتن توده سنگEPM و  PMSIACن دو روش ي بزيرحوزهژه در هر ي رسوب وي آمده برادست بهسه اعداد ي مقا‐۷شکل 



 ٧٩٥                                                                                        ۷۹۶  تا۷۸۳ ، از صفحه١٣٨٥ماه دي ، ۴، شماره ٥٩نشريه دانشكده منابع طبيعي، جلد 

 منابع

 EPM و  MPSIAC يهـا  و روش) يفيک(ژئومورفولوژيد يش و توليش فرساي رابطه شدت فرساي بررس.۱۳۷۳, محمد, يفرج ‐۱
 . ص۳۰۳ تهران، يعي دانشکده منابع طبشد،ار کارشناسي نامه پايان,  خوزستاني بابا احمدآبخيزدر حوزه ) يکم(

 . ص۵۹۲,  دانشگاه تهران و چاپموسسه انتشارات) يش آبيفرسا, ۱جلد ( ي کاربردژئومورفولوژي. ۱۳۷۴,حسن , ي احمد‐۲
 .ککي ل–بهبهان _  رامهرمزيها برگ , ۱:۱۰۰۰۰۰اس ي با مقشناسي زمين يها هنقش,  کشورشناسي زمين سازمان ‐۳
 .۱: ۵۵۰۰۰ يي هواهاي عکس,  مسلحيروهاي نييايف سازمان جغرا‐۴
 . ص۵۵۱, دانشگاه تهران چاپو انتشارات موسسه ,  و کنترل آنيش آبيفرسا. ۱۳۷۵ ,ينقليحس, ي رفاه‐۵
 .۱: ۵۰۰۰۰۰ ي توپوگرافيها هنقش,  مسلحيروهاي نيياي سازمان جغراف‐۶
,  خوزسـتان  ي بابـا احمـد    آبخيـز  در حـوزه     ژئومورفولـوژي  يهـا    با توجه بـه واحـد      ياهي جوامع گ  يبررس. ۱۳۷۳,نيحس, ي صالح ‐۷
 . ص۲۸۵,  دانشگاه تهرانيعيدانشکده منابع طب, ارشد کارشناسي نامه پايان
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Abstract 
This study describes a pure sediment comparison evaluated in a survey of effective factors on erosion 

and sedimentation of Baba-Ahmadi watershed basin, using EPM and MPSIAC models. The selected 
watershed basin for this study was 37000 ha, that is one of the typical regions in Khuzestan province with 
respect to geological structure diversity, as well as problems like flood, water shortage, erosion and 
sediment. According to geomorphological investigation of the study area, 2 units, 15 types, 9 faces, 75 
primary geomorphological units and 198 work units were distinguished and separated. Evaluation of 
effective factors on erosion and basin sedimentation in any work unit was carried out by using MPSIAC 
and EPM experimental methods. Also with contemplating this matter that slope and surface runoff water 
increase not seriously affect sediment production of structures or resistant rocks, the pure sediment of this 
basin was investigated in two cases, with contemplating the area of work units with or without resistant 
structure. The results showed that in spread of any work unit, rock nature is the manifest factor for 
resistance to erosion and this matter covers all faces. Also investigating on pure sediment of the watershed 
basin showed that on slope, the pure sediment of watershed basin was 18.54 ton/ha/year and after omitting 
the effect of these factors on work units with resistant structure decreased to 12.12 ton/ha/year. 
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